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بررسی جزئیات برخی ارقام بودجه  1400نشان میدهد

آرامش داخلی و بیرونی ضامن تحقق بودجه

تداوم تخصیص ارز  4200تومانی کاالهای اساسی در بودجه سال آینده

زهرا کریمی
اقتصاددان

یادداشت

جدای از تبصرهها و ردیفهایی که بودجه سال  1400را تشکیل میدهد،
تجربه دهههای گذشته نشان میدهد که مهمترین عاملی که به تحقق
پیشبینیهــای بودجــه کمــک و زمینههای آن را فراهــم میکند ،وجود
یــک جــو آرام و بــه دور از تنــش در فضای بیرونــی و داخلی اســت .این
درحالی است که اقتصاد ایران درکنار مسائل و مشکالت ناشی از تحریم
و محدودیتهــای آن تحــت تأثیر تبعات و خســارات ســنگین کرونا نیز
قرار دارد.
برهمین اســاس بودجه ســال آینده وظیفه ســنگینی بر عهــده دارد تا با
توجه به بخشهای حساس و مهم زمینه و بسترهای خروج از وضعیت
فعلی را فراهم کند .هرچه تنشهای کشــور با ســایر کشورها کاهش یابد
و همچنین در داخل کشــور میان قوا و نهادها و جریانهای سیاســی یک
تفاهــم وجود داشــته باشــد بهطــور قطع امــکان یک بودجهریــزی واقع
بینانه بیشتر محقق خواهد شد.
ایــن شــرایط بهصــورت مســتقیم در قالــب اعــداد و ارقــام بودجــه
انعــکاس پیــدا میکنــد .براســاس اطالعات ارائه شــده در بودجه ســال
آینــده برای فروش هر بشــکه نفت عدد  40دالر و برای نرخ محاســباتی
دالر رقم  11تا  11هزار و  500تومان درنظر گرفته شــده اســت .هرچند در
ســالهای اخیر دولت بهسمت کاهش وابســتگی بودجه جاری به نفت
حرکت کرده اســت و محدودیتهای تحریم نیز سهم درآمدهای نفتی
در اقتصــاد ایران را کاهش داده اســت ،اما با وجود این همچنان فروش
نفــت و فرآوردههــای نفتــی میتواند بخشــی از نیازهای کشــور را تأمین
کند .برهمین اســاس طبق برنامه دولــت و رئیسجمهوری درآمدهای
نفتی بهســمت توســعه زیرســاختها و درواقع بودجه عمرانی هدایت
پیــدا خواهد کرد .حال هرچــه امکان تحقق اعــداد و پیشبینیهایی که
در بودجه برای صادرات نفت و فروش آن درنظر گرفته میشــود بیشتر
فراهــم باشــد بهطــور قطع بودجــه نیز با کســری کمتری مواجــه خواهد
شــد .برهمین اســاس اســت که وجود یک جو آرام و به دور از تنشهای
منطقهای و جهانی تأثیر مستقیمی بر بودجه کشور دارد
از ســوی دیگر وجود این آرامش و تفاهم در داخل کشــور نیز اهمیت
باالیــی دارد .متأســفانه هــم اکنــون تفاهم مــورد نیاز میــان جریانهای
سیاسی وجود ندارد و این موضوع میتواند به بودجه آسیب بزند.
عــاوه براین بــا وجود تمام مشــکالت موجود شــاهد افزایــش تولید
واحدهــای تولیــدی بخصــوص در بخــش کاالهــای بــادوام هســتیم که
تــداوم این رشــد نیاز به حمایتهایــی دارد که بخشــی از آن میتواند از
دل بودجه بیرون بیاید .دراین خصوص نرخ ارز تعیین شــده در بودجه
تأثیر مســتقیمی بــر فعالیت واحدهــای تولیدی و بنگاههــای اقتصادی
دارد .همچنیــن توجــه ویژه بــه حمایتهای بودجهای از کســب و کارها
و طرحهــای عمرانی نیز اهمیت باالیی دارد .درواقع طرحهای عمرانی
میتواننــد موتــور محــرک اشــتغالزایی و فعالتــر شــدن شــرکتهای
پیمانکاری و مشاوره و درمجموع بخش خصوصی باشد .از همین روی
اعتباراتــی کــه برای پیشــرفت پروژههای عمرانی منظور میشــود نقش
مهمی در توســعه اقتصادی کشور دارد و باید برنامه ریزان از تمام توان
اقتصادی برای این بخش استفاده کنند.
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گروه اقتصادی | در ســالهای  98و  ،99ارز 4200
تومانــی کاالهــای اساســی از محــل درآمدهــای
ارزی ناشــی از صــادرات نفــت خــام ،میعانات
گازی و خالــص گاز اختصــاص مییافــت ،امــا
براســاس پیشنویــس الیحــه بودجــه ،1400
ارز  4200تومانــی در ســال آینــده فقــط از محل
درآمدهــای ارزی ناشــی از صــادرات نفت خام
تأمین میشود.
الیحه بودجه ســال  1400اوایل هفته گذشته
توسط سازمان برنامه و بودجه به دولت تقدیم
شــد و بررســی ایــن الیحــه در جلســات هیــأت
دولت از چهارشــنبه هفته قبل آغاز شد .پیشاز
این ،حسن روحانی رئیسجمهوری تأکید کرده
بود که بودجه  ۱۴۰۰با محورهای اصالح ساختار
بودجــه ،اقتصــاد مقاومتی و شــیوههای مقابله
بــا کرونا ،تنظیم خواهد شــد و چارچوب بودجه
ســال «بر کاهــش هزینههــا ،افزایــش درآمدها،
کاهــش تصــدی گریهــای دولــت ،توســعه
دولــت الکترونیــک ،قطــع وابســتگی مســتقیم
بودجــه بــه نفت ،رونق و جهــش تولید و اجرای
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی استوار شده
است».
هفته گذشــته نیز محمدباقرنوبخت ،رئیس
ســازمان برنامه و بودجه ،کلیاتی از پیشنویس
الیحه بودجه تقدیمی این ســازمان به دولت را
اعالم کرد .بهگفته نوبخــت بودجه  1400تأمین
منابع بودجه از سه محل نفت ،مالیات و انتشار
اوراق مالی است.
بر اســاس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه،
تــداوم تخصیــص ارز  4200تومانی بــه کاالهای
اساســی ،پیشــنهاد ارز  ۱۱هــزار تومانــی و نفــت
 ۴۰دالری در الیحــه بودجــه  ۱۴۰۰از مهمتریــن
محورهــای بودجــه ســال آینــده اســت .الیحــه
بودجــه پــساز بررســی در دولت قرار اســت در
مهلــت قانونی و پیــش از  ۱۵آذرماه به مجلس
ارائه شود.
ëëادامه تأمین ارز  4200تومانی
بعد از خروج امریکا از برجام و افزایش نرخ
ارز ،دولت برای کنترل قیمت کاالهای اساســی،
ارز بــا نرخ دولتــی  4200تومانی را بــرای تأمین
کاالهــای اساســی اختصــاص داد و تأمیــن ایــن
ارز توســط دولــت در بودجــه ســالهای  98و99

گنجانده شــد .اکنون پیشنویــس الیجه بودجه
ســال آینده که دولت در حال بررســی آن است،
نشان میدهد ارز  4200تومانی کاالهای اساسی
همچنــان در بودجــه آورده شــده و ســال 1400
نیــز کاالهای اساســی بــا ارز  4200تومانی تأمین
میشود.
امــا تفــاوت تأمیــن ارز  4200تومانــی ســال
آینــده نســبت بــه امســال و ســال  98در محــل
تأمیــن این ارز اســت .در حالی که در ســالهای
 98و  ،99ارز  4200تومانــی کاالهــای اساســی از
محــل درآمدهای ارزی ناشــی از صادرات نفت
خــام ،میعانــات گازی و خالــص گاز اختصاص
مییافــت ،براســاس پیشنویــس الیحه بودجه
 ،1400دولــت قصــد دارد ارز  4200تومانــی در
ســال آینــده را صرفــاً از محل درآمدهــای ارزی
ناشی از صادرات نفت خام تأمین کند.
در جــزء  1بنــد «ب» تبصــره  1پیشنویــس
این الیحه آمده اســت« :سقف منابع حاصل از
ارزش صــادرات نفت منــدرج در ردیف 210101
جدول شــماره ( )5این قانون معــادل.............
ریــال تعییــن و معادل ارزی آن صــرف واردات
کاالهــای اساســی ،نهادههــای دامــی و دارو و
تجهیزات پزشکی میشود».
آنطــور کــه خبرگــزاری فــارس گــزارش داده
میزان ارز  4200تومانی تخصیص یافته در سال
 ،98حــدود  15میلیــارد دالر بــود و امســال هــم
ایــن رقم قرار بــود  10.5میلیارد دالر باشــد ولی
طبق مصوبه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت
در اردیبهشت ماه امسال ،این رقم به  9میلیارد
دالر کاهــش یافتــه اســت .در پیشنویس الیحه
بودجه  1400که توســط سازمان برنامه و بودجه
تهیه شــده است ،جای رقم ریالی منابع حاصل
از ارزش صــادرات نفــت ،نقطــه چیــن (خالی)
گذاشته شده که نشان میدهد این رقم تا زمان
تحویــل الیحه بودجه به دولت در این ســازمان
نهایی نشــده اســت و در زمان تحویــل الیحه به
مجلس ،رقم آن مشخص میشود.
ëëمعافیــت ماهانــه مالیــات حقــوق  4میلیــون
تومان
موضوع دیگری که هر ســال در ارقام بودجه
مــورد توجــه قــرار میگیــرد بحــث معافیــت
مالیاتــی حقــوق کارمنــدان اســت .براســاس

جزئیات پیشنویس الیحه بودجه ســال آینده،
ســقف معافیت مالیات حقــوق کارکنان دولتی
و خصوصــی ،بهطــور ســاالنه  48میلیون تومان
در نظــر گرفته شــد .طبق جزئیــات پیشنویس
الیحــه بودجــه ســال  ،1400ســقف معافیــت
مالیاتــی حقــوق کارکنــان دولتــی و غیردولتــی
برای ســال  48 ،1400میلیــون تومان و ماهانه تا
 4میلیون تومان خواهد بود.
براســاس جــزء  ۵تبصره  ۱۲الیحــه بودجه
ســال  ۱۴۰۰ســقف معافیت مالیاتی موضوع
مــاده  ۸۴قانــون مالیــات هــای مســتقیم در
ســال  ۱۴۰۰ســاالنه  48میلیون تومان تعیین
میشود.بر این اساس ،نرخ مالیات بر درآمد
حقــوق کارکنــان دولتــی و غیردولتــی اعــم از
حقــوق و مزایــای فوقالعاده ،موضــوع ماده
 ۸۵قانــون مالیاتهــای مســتقیم بهصــورت
مــازاد بر مبلــغ مذکور تــا یک و نیــم برابر آن
مشــمول مالیــات ســاالنه ده درصد و نســبت
بــه مــازاد یــک و نیــم برابر تــا دو و نیــم برابر
آن مشــمول مالیات ســاالنه پانــزده درصد و
نســبت به مــازاد دو و نیم برابر تــا چهار برابر
آن مشــمول مالیات ســاالنه بیســت درصد و
نســبت به مازاد چهار برای مشــمول مالیات
بیستوپنج درصد اصالح میگردد .براساس
پیشنویــس الیحــه بودجــه ،تبصرههــای  ۱و
 ۲قانــون اصالح مــاده  ۱۲قانــون مالیاتهای
مســتقیم مصوب  ۱۳۹۶/۴/۲۷بــه قوت خود
باقی است.

میــزان معافیت مالیات ســاالنه مســتغالت
اشــخاص فاقــد درآمد موضوع مــاده ۵۷قانون
مالیاتهــای مســتقیم و مالیــات بــر درآمــد
مشــاغل موضوع مــاده  ۱۰۱قانــون مالیاتهای
مســتقیم ،ســاالنه به مبلــغ  36میلیــون تومان
اصالح میشود.
دولت برای ســالجاری و طبق قانون بودجه
ســقف معافیــت مالیاتــی حقوق کارکنــان را در
ســال  ۳۶میلیــون تومان و در ماه ســه میلیون و
 ۶۰۰تومــان تعیین کــرده بود که در ســال آینده
این سقف  ۴۰۰هزار تومان افزایش پیدا میکند.
بــرای افزایش حقوق کارکنان در ســال آینده
نیــز رشــد متوســط  ۲۵درصــدی در نظــر گرفته
شــده اســت .ســازمان امور مالیاتی در گزارشــی
اعالم کرده که شــش ماهه نخست سال بیش از
 5545میلیــارد تومان از حقــوق کارکنان بخش
عمومــی و  5233میلیــارد تومــان از بخــش
خصوصی مالیات اخذ کرده است.
 3.5ëëمیلیــون تومان کــف حقــوق کارمندان و
بازنشستگان
براســاس پیشنویــس الیحــه بودجــه 1400
کــف حقــوق بازنشســتگان در ســال آینــده بالغ
بــر  3میلیــون و  500هــزار تومــان در الیحــه
بودجه پیشــنهاد شــد .بر این اساس کف حقوق
کارمنــدان و بازنشســتگان  3.5میلیــون تومــان
میشــود کــه نســبت بــه ســالجاری  25درصد
افزایش دارد.
براســاس جــزء  4بنــد الف تبصــره  12الیحه

بودجــه ســال  1400کــه هیــأت دولــت در حــال
بررســی و تصویــب آن اســت ،ذکــر شــده کــف
حقــوق کارکنــان دولتــی ،قــرارداد کارمعیــن و
حقوق بازنشستگان کمتر از  3.5میلیون تومان
در ماه نباشد.
در قانــون بودجــه امســال کــف حقــوق
بازنشســتگان و کارمندان دولتی اعم از رســمی،
پیمانــی و کارمعین کمتــر از  2.8میلیون تومان
در مــاه نبــود .بنابرایــن در الیحــه بودجــه ســال
آینده میــزان افزایش کف حقــوق گروههای یاد
شده  25درصد است.
ëëرشد  53درصدی تسهیالت از صندوق توسعه
ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور در الیحــه
بودجه ســال  1400به دولت پیشنهاد داده برای
برخــی تعهــدات بودجهای  4.2میلیــارد یورو از
منابع ورودی ســال  1400صندوق توســعه ملی
تســهیالت ارزی پرداخــت شــود کــه نســبت بــه
مصوب امسال  53درصد رشد دارد.
طبــق بنــد ه تبصــره  4بودجه ســال  1400به
دولت اجازه داده میشــود ،مبلغ چهار میلیارد
و دویســت و هشــتاد و دو میلیــون یــورو از منابع
ورودی ســال  1400صنــدوق توســعه ملــی را
بهصــورت تســهیالت ارزی بــا تضمیــن دولــت
برداشت کند.
طبــق ایــن جزئیــات تــا ســقف یــک میلیارد
یورو نیز مجدداً در ســال آینــده برای هزینههای
مدیریــت و مقابلــه بــا شــیوع ویــروس کرونــا
پیشــنهاد شده اســت .امســال یک میلیارد یورو
از ســوی دولت در شورای عالی سران قوا مطرح
شــده و بــا تأییــد رهبر معظــم انقــاب در حال
پرداخت است.
همچنیــن بخشــی از اعتبارات دســتگاههای
اجرایــی از محــل تســهیالت ارزی در نظر گرفته
شــده اســت .منابع ارزی صندوق توســعه ملی
براســاس ارز نیمایــی محاســبه میشــود کــه در
بودجــه ســالجاری  2.7میلیــارد یــورو معــادل
 41900میلیــارد تومــان مصــوب شــده بــود کــه
عملکــرد آن در شــش ماهــه  1586میلیــارد
تومان بوده است.
البتــه تمامــی این اعداد و ارقــام بعد از ارائه
الیحــه بودجه به مجلس بایــد نهایی و تصویب
شود.

