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رییسجمهـور پیـش از ایـن وعـده داده بـود فقـر مطلـق تـا
سـال ۱۴۰۰ریشـهکن میشـود .در راسـتای چنیـن
دسـتور کاری ،در دو سـال اخیـر همـواره دولـت ادعـا کـرده
تمرکـز لوایـح بودجـه بـر «فقرزدایـی» اسـت؛ در عیـن
حـال بـا هـدف ریشهکنسـازی فقـر ،برنامههایـی
ماننـد پرداخـت بسـته حمایتـی بـه افـرادی کـه زیـر
 ۳میلیون تومان درآمد دارند ،طراحی شده است.
وحید شـقاقی شـهری (اقتصـاددان و اسـتاد دانشـگاه) معتقد
اسـت نـه بودجههایـی کـه طراحـی شـده و نـه پرداخـت
بسـتههای حمایتی ،هیچکـدام نتوانسـته فقرزدایـی را محقق
سـازند؛ چراکـه نظـام یارانـهای و حمایتی مـا نیازمنـد اصالح
سـاختاری اسـت.
اما از نظر دولـت ،بودجه ،کلیـد فقرزدایـی و توسـعه را در خود
دارد .راهبـرد فقرزدایـی در جـدول تبصـره  14الیحـه بودجه
روشـن شـده اسـت .موضوع جدول شـماره  14روشـن کردن
میـزان منابـع و مصـارف قانـون هدفمنـدی یارانههاسـت.
البته فقـط بخشـی از منابـع حاصـل از هدفمنـدی یارانهها در
ردیفهـای  19تـا  23در فقرزدایـی هزینـه میشـود.
ذکـر ایـن نکته ضـروی اسـت کـه رییـس دولـت هنـگام ارائه
الیحه بودجه سـال  98به مجلـس ،از تبصـره ( )14و دو تبصره
( )18و ( )19کـه اولـی مربوط بـه اشـتغالزایی و دومی مربوط
بـه خصوصیسـازی اسـت ،بـا عنـوان «تبصرههـای انقالبی»
یـاد کرده اسـت.
در ردیفهـای  19تـا  23فقرزدایـی تبصـره  ،14مجموعـا 62
هـزار و  661میلیـارد و  500میلیـون تومـان بـرای رفـع فقـر
اختصـاص داده شـده ،اما بـه گفته وحید شـقاقی شـهری این
بودجه حتـی اگـر دوبرابر هـم شـود ،کافـی نیسـت؛ چراکه به
عقیـده وی نظـام فقرزدایـی در بودجـه «ناکارآمد» اسـت.
او تاکیـد میکنـد :پیش و بیـش از آنکـه بخواهیـم روی میزان
و مبلـغ ردیفهـای تبصـره  14بحـث کنیـم بایـد بر ضـرورت
اصالح نظام حمایتـی تاکید کنیم .تا زمانی کـه بانک اطالعاتی
شفاف و متقنی نداشته باشـیم و نظام یارانهپردازی ما هدفمند
نشـود ،با تخصیص بودجه -حتـی دو برابر مبلـغ در نظر گرفته
شـده -راه به جایی نخواهیـم برد.
این اقتصـاددان از نجومیبگیـران بانکها یـاد میکند که بعضا
یارانـه میگیرنـد و در عوض فرودسـتانی را یادآور میشـود ،در
مشـاغل غیررسـمی کـه هنـوز بسـته حمایتـی نگرفتهانـد .او
اینهـا را نمونههایی از ضعف سیسـتم حمایتی فقـرزدا میداند.
بودجهنویسـان در بودجه سـال  ،۹۸برای پرداخت یارانه نقدی
و غیرنقدی (ردیـف  42 )۱۹هـزار و  500میلیـارد تومان ،برای
اجرای کاهـش فقر مطلق (ردیـف  7 ،)20هزار میلیـارد تومان،
بـرای اجـرای مـاده ( )64قانـون الحاقی برخـی مواد بـه قانون
شمار ه  46و  47بهمن و اسفند 1397

تنظی م بخشـی از مقـررات مالی دولـت که موضـوع آن کاهش
مسـتقیم هزینههای سلامت و موارد دیگر اسـت (ردیف ،)21
 4هـزار و  900میلیارد تومان ،برای یارانـه نان و خرید تضمینی
گندم (ردیف  6 ،)22هـزار و  145میلیارد تومـان و برای اجرای
سـایر اهداف مندرج در ماده ( )39قانون برنامه ششـم توسـعه
(ردیـف  2 ،)23هـزار و  116میلیـارد و  500میلیـون تومان در
نظـر گرفتهاند.
شقاقیشهری با اشاره به اختصاص
 42هزار و  500میلیارد تومان برای
هدفمندی
پرداخت یارانههای نقدی و غیرنقدی
یارانهها
میگوید« :برخی میگویند این رقم
باید دو برابر شود ،برخی میگویند نه
باید سه برابر شود اما من میگویم باید
عادالنه شود .چه معنا دارد که یارانه ثروتمندان سه برابر شود؟
اصال چــرا باید یارانه ایــن دو را به یــک اندازه باال بــرد؟ اینها
پرسشهایی است که ابتدا باید به آنها پاســخ داد و بعد بودجه
نوشت .متاسفانه ما بدون داشتن برنامه میخواهیم نیازمندان را
از فقر نجات دهیم».
منظـور شقاقیشـهری از افـرادی که میگوینـد یارانههـا را دو
برابر یا سـه برابـر کنیـد ،نمایندگان مجلس اسـت.
به تازگی «جبـار کوچکینژاد» رییس هیـات تحقیق و تفحص
از سـتاد هدفمندسـازی یارانهها اعالم کـرد که اگـر  110هزار
میلیارد تومان متعلق به سـتاد هدفمندسـازی یارانهها از سوی
شـرکت ملی نفت پرداخت شـود ،میتـوان یارانههـا را دو برابر
کـرد .وی تاکید کـرده اسـت« :یارانه  45هـزار تومانـی در حال
حاضر کاری بـرای خانوارها انجـام نمیدهد».
شـقاقیشـهری البتـه قبـول دارد کـه ارزش ریالـی یارانههـا
از سـال ( 89زمـان آغـاز واریـز) کاهـش یافته ،لـذا بایـد آن را
افزایـش داد امـا میگوید سـویه آن بایـد به نفع فقرا سـنگینی
کند نـه ثروتمنـدان.
در الیحه بودجه ســال  7 ،98هزار
میلیارد تومان برای ریشهکنسازی
کاهش فقر مطلق
فقر مطلق در نظر گرفته شده است.
در قانون بودجه سال  97نیز دولت 7
هزار میلیارد تومان به منظور کاهش
فقر مطلق اختصاص داده بود با این
هدف که به گفته احمد میدری ،معاون رفاه وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،سطح درآمد  800هزار خانوار به  700هزار تومان در
ماه برسد 700 .هزار تومان رقمی است که دولت از آن با عنوان
خط فقر ملی یاد میکند.
شقاقیشـهری بـر ایـن نظـر اسـت کـه دولـت نـه بـا تزریـق
مسـتقیم پول که باید با مدیریت درسـت یارانههـای غیرنقدی
به کاهش فقـر مطلق شـتاب دهد .بـه گفته وی ،دولت سـاالنه
 900هزار میلیـارد تومان یارانـه نقدی و غیرنقـدی میدهد اما
بخشـی از آن بـه ناحق نصیـب ثروتمندان میشـود.
شـقاقی شـهری معتقد اسـت که باید از پرداخت مستقیم پول
دسـت کشـید و درآمدهای حاصل از هدفمنـدی یارانههـا را با
متحول کـردن آن بـه نفـع نیازمندان صـرف بهبود معیشـت،
گسـترده کردن پوشـش بیمههای اجتماعی ،ارتقای سلامت،
آموزش رایـگان و ...کرد.

