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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﻮدﺟﻪ در ﻋﻤﻮم ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن دوﻟﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد را
درﺑﺎره ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘ�ﻋﯽ ،ﻧﺤﻮه اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﻣﺴﺎﺋﻞ و راهﺣﻞﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﭘﺮداﺧﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ،ﺿ�ﻧﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﻘﺎﻣﺎت در
ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﺧﺘﯿﺎر را در ﻗﺒﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺼﻤﯿ�ت ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از دﯾﺪﮔﺎه اﻗﺘﺼﺎدی در ﻋﻤﻮم
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ ،ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ و از دﯾﺪﮔﺎه اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﻋﻤﺪﺗﺎ ً در ﻫﻨﮕﺎم
ﺑﺮوز ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی رﮐﻮدی ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺿﺪ ﭼﺮﺧﻪای دوﻟﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺮوج از رﮐﻮد ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ
ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮار دارد .در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺗﻌﺮﻓﻪای و ارزی دوﻟﺖﻫﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪه ،ﺑﺎﺛﺒﺎت و
ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﻨﺪ دوﻟﺖ ﻣﻨﻄﻖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺑﺎزار را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﮕﺮان اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزار از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﻮدﺟﻪای ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﻫﻤﻪ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری در ﮐﺸﻮر درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی
ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰی در اﯾﺮان دارای اﯾﺮادﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺳﺖ و اﯾﻦ اﯾﺮادﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮان
اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت در ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮخ ﺗﻮرم و ﻧﺮخ ارز و ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت را ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﻮاره ﻧﮕﺮان ﺗﺼﻤﯿ�ﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ﺧﻠﻖاﻟﺴﺎﻋﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ،ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺛﺮات
ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽﮔﺬارد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﮐﺸﻮر در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ درﮔﯿﺮ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯽاﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی
اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ،ﻗﻄﻊ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﮐﺸﻮر و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺑﺮای دوﻟﺖ اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺧﺘﻼل در ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و دﺷﻮار ﮐﺮدن ﻧﻘﻞواﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞﺷﺪه اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﴍاﯾﻄﯽ اداره اﻣﻮر ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻫﻢ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ﮐﺸﻮر را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﻧﺪﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺮ ﻫﻢ زده اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ دﺷﻮاری
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮدﺟﻪ در اﯾﻦ ﴍاﯾﻂ واﻗﻒ اﺳﺖ و در ﺣﺪ ﺗﻮان ﺧﻮد ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻄﯿﺮ
ﺧﻮد ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﺪارک ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای آﺣﺎد ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
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اﯾﻨﮏ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ  1400ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻃﺒﻌﺎ ً �ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﱰم و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿ�ت دوﻟﺖ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 1400
را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻮرﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿ�ت ﻣﺠﻠﺲ در ﺑﻮدﺟﻪ در ﺣﻮزه اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺘﻈﺎم
ﺑﺒﺨﺸﺪ:
اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن
1.
اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻧﺘﺸﺎر رﺳﻤﯽ و ﻋﻠﻨﯽ آﺛﺎر ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن در اﯾﺮان و ﺳﭙﺲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ درﺑﺎره
دﻻﯾﻞ اﻧﺤﺮاف ارﻗﺎم ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه از ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ ،ﻣﻌﻤﻮل ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ درﺑﺎره ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ
 ،1400ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﺑﻮدﺟﻪای ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ،اﻧﺘﺸﺎر اوراق و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم و اﻣﻮال دوﻟﺖ
و اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دوﻟﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺼﻤﯿ�ت اﺗﺨﺎذﺷﺪه در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪوﯾﮋﻩ در ﯾﮏ
ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺎرج اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دوﻟﺖ ازﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و
ﺳﻮد ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﺎﻟﻎﺑﺮ  700ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن درﺑﺎره ﮐﺎراﯾﯽ و ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم
ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری
درﺑﺎره ﻣﺤﺪوده وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺖ و ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ  ،1400ﺑﺎﯾﺪ در
ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از اﯾﻦ ﻣﺨﺎرج را اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ داﻧﺴﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم و اﻣﻮال دوﻟﺖ ،ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﺨﺎرج ،ﻣﻮﺟﺐ اﺟﺒﺎر دوﻟﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮاض ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﯾﺎ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﺧﺎرج از ﻇﺮﻓﯿﺖ
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺷﺪه و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺑﺮوز ﺗﻮرمﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ،ﺟﻬﺶ ﻣﺠﺪد ارزی و اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﮔﺮ ﴍاﯾﻂ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻧﺘﺸﺎر اوراق اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﺑﺎزار و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ،ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )اﺛﺮ
واﮔﺸﺖ (.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ در ﺳﺎل  1400را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ
2.
)ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮوض ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻦ  30ﺗﺎ  50درﺻﺪ( .ﴏفﻧﻈﺮ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻫ�ﻧﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺼﺎرف ﺑﻮدﺟﻪای اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﻠﯽ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی ،ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ارزی و ﺗﺴﻬﯿﻼت رﯾﺎﻟﯽ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ
ﴏاﺣﺖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدن ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ از ﻣﺼﺎرف ﺑﻮدﺟﻪای ،در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺼﺎرف
ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪای ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق روﯾﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﺣﺎل از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮدن ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ .اﺳﺎﺳﺎ ً ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻔﺖ ﺑﻪ
ﴎﻣﺎﯾﻪﻫﺎی زاﯾﻨﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻬﻢ ﺧﻮدش از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز را
ﺑﺮدارد و ﺑﻘﯿﻪ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺛﺮوتﻫﺎی
دارای ﺑﺎزده ﺷﻮد ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪﴏاﺣﺖ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ
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ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻗﯿﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺴﻬﯿﻼت
اﺧﺘﺼﺎصﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﴍﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و
واﺑﺴﺘﻪ درﻫﺮﺣﺎل ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ ) (%20ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫ�ﻧﻨﺪ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی
ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق اﺳﺖ و
در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎ و ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﱰش ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻫﺘ�م
دارﻧﺪ.
رﻗﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ درﮐﻞ و رﻗﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ  1400ﻧﺴﺒﺖ
3.
ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ  1399ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺪود  50درﺻﺪ و  55درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻی ﺗﻮرم و در ﻣﻮاردی ﻧﺮخ ارز اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ در ﺳﺎل  1399اﯾﻦ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ رﺷﺪ ارﻗﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻄﺤﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺸﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻋﻮاﻣﻞ وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ
ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه و رﺳﻤﯽ ﺷﻮد.
ﺷﯿﻮه ورود ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ
4.
ارز ،ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و ﻣﻘﺪار ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ را ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮرم
ﭘﺎﯾﺪار دورﻗﻤﯽ و ﮔﺴﱰش ﺑﯽروﯾﻪ ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ را در ﭘﻨﺞ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪرﻏﻢ ﻫﺪفﮔﺬاری ﭼﻨﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ،آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ
اﺟﺒﺎری ﺳﻬﻢ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺑﻮدﺟﻪ در دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺷﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﱰس ﺑﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر آن اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ارز و ﭼﻨﺪ ﻧﺮﺧﯽ ﺷﺪن ارز ﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ارزی دوﻟﺖ در ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﮐﻨﱰل ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﺣ�ﯾﺖ از اﻗﺸﺎر آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﺑﻪ ﻗﻤﺖ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﻧﺮﺳﯿﺪه
اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ  ،1400ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻮدن ﺳﯿﺎﺳﺖ ارزی و ﺣ�ﯾﺘﯽ دوﻟﺖ اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ از ﺿﻌﻒﻫﺎی ﻧﻬﺎدی ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰی در اﯾﺮان ،ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﺑﻮدن ﺗﺮازﻫﺎی ﺑﻮدﺟﻪای ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
5.
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ارﻗﺎم درآﻣﺪﻫﺎ ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و واﮔﺬاری و
ﻤﺗﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﴎﻣﺎﯾﻪای و ﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﺮازﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﻤﺗﻠﮏ ﴎﻣﺎﯾﻪای و ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﺑﺎ
ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﺨﺼﯿﺺ ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﻗﺎم ﻣﺼﻮب ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب ﺑﻪ
ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺟﱪان ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ در ﴍاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪای و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی دوﻟﺖ از
ﻣﺼﺎرف ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ در ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﻬﻢ ﮐﻤﱰی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺸﻮر ﴏف ﻃﺮحﻫﺎی
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ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  1376ﺗﺎ  1398ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪای
ﺑﻪرﻏﻢ ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ،درﻣﺠﻤﻮع ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ از  45درﺻﺪ در ﺳﺎل  1376ﺑﻪ ﺣﺪود  14درﺻﺪ
در ﺳﺎل  1398رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ارﻗﺎم ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ -درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ  100درﺻﺪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﻮد
ﮐﻪ ﻃﺒﻌﺎً دور از اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ -اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺪود  16درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﻨﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه
ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ،ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺪرت
ﺧﺮﯾﺪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺﯾﺎﻓﺘﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻤﺗﺎمﺷﺪه ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی اﯾﺮان ،ﺗﻮان ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮراﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺨﺶ ﭘﯿ�ﻧﮑﺎری ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎل
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ و ﮐﺎﻓﯽ اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻮدن ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻬﻤﯽ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﴍﮐﺖﻫﺎی
ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ.
ﺑﻪرﻏﻢ اﯾﺠﺎد ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺴﻬﯿﻞﮔﺮ اﻣﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ  -ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸ﺗﺤﺮک
6.
ﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪای در واﮔﺬاری ﭘﺮوژﻩﻫﺎی ﻤﺗﻠﮏ داراﯾﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪای ﺑﻪ ﭼﺸﻢ �ﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﴍاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ  -ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ-ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽروﻧﺪ
و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺬبﺷﺪه از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺣﻮزه زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ،ﻋﺪم ﮐﺎﻫﺶ ﴎﻋﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر در زﻣﺎن
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﮕﻨﺎی ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖﻫﺎ را ﺿ�ﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻼوهﺑﺮ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادﻫﺎی
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ واﮔﺬاری ﭘﺮوژﻩﻫﺎ و ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ از ﻋﻤﺪه ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮوژﻩﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺼﻤﯿ�ت ﺑﻮدﺟﻪای دوﻟﺖ ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت،
7.
ﺗﺼﻤﯿ�ت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد در ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر ﺧﻮد را در ﻣﯿﺰان درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ
دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎل  1400ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﻫﻤﻪ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﺑﻪ ﴍاﯾﻂ دﺷﻮار ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ رﻓﺎه اذﻋﺎن دارﻧﺪ و ﮔﺰارشﻫﺎی رﺳﻤﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﮔﺰارش" ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوﺳﺎﻻﻧﻪ دوﻟﺖ" ﮐﻪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪ اذﻋﺎن دارد ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ از ﺣﺪود  74ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل
ﺳﺎل  1390ﺑﻪ ﺣﺪود  48ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل در ﺳﺎل  1398ﮐﺎﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﮐﻢ رﺷﺪی و ﺣﺘﯽ
ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر در دﻫﻪ  90ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ و ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺗﻮرم .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ
و درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ راهﺣﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﮐﻨﱰل ﺗﻮرم اﺳﺖ .در
ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد و ﺗﻮرم ،ﺗﻮرم ﺑﺮﻧﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﱰم
دوﻟﺖ و �ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﱰم ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ داﻤﺋﺎً از ﺗﻮرم ﻓﺰاﯾﻨﺪه در ﮐﺸﻮر ﮔﻼﯾﻪ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻨﱰل
دﺳﺘﻮری ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺰاﯾﻨﺪه دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ
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ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻗﯿﻤﺖ ﻤﺗﺎمﺷﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻤﺗﺎمﺷﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر ،ﺗﻮرم ﻓﺰاﯾﻨﺪه را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﻪرﻏﻢ ارﺳﺎل زودﺗﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ﴍﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﭘﯽ اﺻﻼح آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ
8.
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در اواﺧﺮ ﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ ،ﻫﻨﻮز ﮔﺰارش دﻗﯿﻖ ،ﻋﻠﻨﯽ و روﺷﻨﯽ درﺑﺎره ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻮدﺟﻪ اﯾﻦ
ﴍﮐﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف آن ﻃﺒﻖ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  1400ﺑﺎﻟﻎﺑﺮ  1600ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ
ﻣﻨﺘﴩﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﴎﻣﺎﯾﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﴍﮐﺖﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﺣﻖدارﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺰارشﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ دﻗﯿﻖ ،ﮔﺰارشﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ درﺑﺎره ﻋﻤﻠﮑﺮد ﴎﻣﺎﯾﻪﻫﺎی در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﴍﮐﺖﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﴍﮐﺖﻫﺎ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﺑﻪ ﴎﻣﺎﯾﻪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻤﺗﺎمﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ازﺟﻤﻠﻪ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد آنﻫﺎ ﺑﺎ ﴍﮐﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ را اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزد و
ﺳﻨﺠﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد آنﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﺑﻮدﺟﻪ ،ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻣﺠﺮﯾﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﺣﺎد ﻣﺮدم ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
1.
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﺣﺪی اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ آن در اﺻﻮل ﻣﺘﻌﺪدی از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن اﺻﻮل ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰی ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎر را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﻖ و
ﺷﯿﻮه وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت ،ﺣﻘﻮق ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻗﻮا در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ،ﻧﺤﻮه ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ درﯾﺎﻓﺖﻫﺎ و ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮر
ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺰاﻧﻪ و وﺣﺪت ﺧﺰاﻧﻪ ،ﻧﺤﻮه ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر و ﻏﯿﺮه ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﻫﺘ�م ﻻزم ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﺷﻔﺎف و دﻗﯿﻖ درﺑﺎره
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻮق ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺳﺎﺧﻦﺘ ﻧﻈﺮﯾﻪای ﺑﺮای ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﺑﻪ
ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی دوﻟﺖ ،وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﻓﻘﺪان ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی روﺷﻦ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪاﻟﺖ،
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﻧﺤﻮه ﺳﺎزﮔﺎری ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ اﻫﺪاف و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،ﻧﺤﻮه ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻣﻮر
اﺟﺮاﯾﯽ در ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺎﻣﻊوﻣﺎﻧﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻏﯿﺮه ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪرﻏﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ
و ﮔﺴﱰش آﻣﻮزش و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﻋﻮارﺿﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺎم اداری ﮔﺴﱰده و ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ در ﮐﺸﻮر و ﭼﻨﺪ ﭘﺎرﭼﻪ در ﮐﺸﻮر ،اﺗﻼف
وﺳﯿﻊ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آب و اﻧﺮژی ،ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻣﻘﻨﻨﻪ ﺑﺎ درک درﺳﺖ و ﮐﺎﻣﻞ از اﻫﻤﯿﺖ
ﻣﻮﺿﻮع ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰی در ﮐﺸﻮر اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪوﯾﮋﻩ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﮔﺴﱰده ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ،ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﻋﻤﻖ واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان و دوﻟﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎی ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺸﺎن داد ،ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر را ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه
5
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ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،دو ﻫﺪف اﺳﺎﺳﯽ اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﻮدﺟﻪ ،ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮﻟﯿﺪ )ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺻﺎدرات( ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و اﮔﺮ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰی در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻮﺿﻮع ﻧﭙﺮدازد ،ﻓﺎﯾﺪه ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ .اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ،ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی دﺷﻮار و ﺣ�ﯾﺖ ﮔﺴﱰده آﺣﺎد ﻣﺮدم و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی آن ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ دارد و ﻫﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ درﺟﻪای از ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ
2.
اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﺗﻬﯿﻪ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪدﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف را ﺑﺎ ﻫﺮ درﺟﻪای
از ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ در ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ  1400رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻋﻤﺪهای را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﻟﯿﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ دوﻟﺖ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای ﺑﻮدﺟﻪ  ،1400ﺣﺠﻢ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺼﺎرف اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ
و ﴏﯾﺢ ﺑﺎ ﻣﺮدم ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺼﺎرف دوﻟﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺪﯾﻞ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد و ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهﻫﺎی
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد ﺑﻮدﺟﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ روشﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ذﯾﻨﻔﻊ ﻧﻬﺎﯾﯽ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ از
اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮﻗﻄﻌﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﻮد در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد،
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف در دو ﺳﻘﻒ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺪ و اﻧﺠﺎم ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺼﺎرف ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﺣﺘ�ﻟﯽ ﺷﻮد.
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣ�ﯾﺘﯽ دوﻟﺖ در ﺑﻮدﺟﻪ  1400ﴐوری اﺳﺖ .ﻫ�نﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ارﻗﺎم ﺑﻮدﺟﻪ
3.
دراﯾﻦﺑﺎره دارای اﺑﻬﺎﻣﺎت زﯾﺎدی اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮ ﺗﺪاوم ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز
 4200ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺨﺺ درﺑﺎره
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ارزی اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد )ارز اﯾﻦ
ﮐﺎ ﻻﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺜﻼً ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿ� ﺗﺨﺼﯿﺺ داد و ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت آن ﺑﺎ ارز  4200را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭘﺮداﺧﺖ( و ﯾﺎ ﺳﺒﺪ
ﮐﺎﻻی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ و دﺳﱰﺳﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﯾﺎراﻧﻪای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮد.
اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﯿﺎنﻣﺪت و ﺑﻪوﯾﮋﻩ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ ﺑﺮای
4.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در ﮐﺸﻮر دراﻧﺪاﺧﺖ اﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ در ﭼﺎرﭼﻮب اﺣﮑﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ از
ﮐﯿﺎن ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ وارﯾﺰ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات
ﻧﻔﺖ و ﺧﺎﻟﺺ ﺻﺎدرات ﮔﺎز و اﺧﺘﺼﺎص ﴎﯾﻊ آن ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ اﮐﯿﺪ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ  1400ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮدﺟﻪای از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺣﺬف ﺷﻮد.
اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﺑﻪ �ﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رﺳﻤﯽ در
5.
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﻮاره ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺣﻘﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﮔﺴﱰش
ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ از ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺑﮑﺎﻫﺪ .ﻟﺬا اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ درﺑﺎره دﻻﯾﻞ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ
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ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ رﺷﺪ  55درﺻﺪی ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و درﻋﯿﻦﺣﺎل رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ دوﻟﺘﯽ
ﻣﻮردﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮرم و ﻧﺮخ ارز ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﺳﻮد ﴍﮐﺖﻫﺎ در
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﱰوﺷﯿﻤﯽ ،ﻓﻮﻻد ،ﻣﻌﺪن و ﻏﯿﺮه( ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﭼﻪ ﺳﻬﻤﯽ در اﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻪ ﺳﻬﻤﯽ از اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺮارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎ و اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺎت ﺑﯿﺎنﺷﺪه درﺑﺎره ﺣﺠﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
6.
ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﯽ ﺣﮑﻤﯽ دﻗﯿﻖ روﻧﺪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  20ﺳﺎل اﺧﯿﺮ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ و
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺣﺪاﻗﻠﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ و دوﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ
از ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﺮاﻧﯽ و در ﺻﻮرت ﻣﺎزاد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﺿﺎﻓﯽ را ﴏف ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری �ﺎﯾﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ  4ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺗﺒﴫه
ﺑﻮدﺟﻪای �ﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﺴﱰش اﯾﺪه ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ -ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﺣﺪاث زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر اﻣﯿﺪ
ﺑﺴﺖ .ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﻘﺪﯾﻤﯽ دوﻟﺖ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺻﻼﺣﺎت اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ دوﻟﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺴﺠﻢ و دﻗﯿﻘﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎی
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﯿﻦ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده اﺗﮑﺎﯾﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﴎﯾﻊ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮر و ﺗﺤﺮک ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺨﺶ
ﭘﯿ�ﻧﮑﺎری ارزﺷﻤﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
ﺣ�ﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻫﺎی
7.
درﺑﺎره اﺣﮑﺎم و ردﯾﻒﻫﺎی ﺑﻮدﺟﻪای ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﺣ�ﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪدار و
ﻗﻮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راز ﻧﺠﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻔﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻤﯿ�ت ﺧﻠﻖاﻟﺴﺎﻋﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ارزی و ﺗﻌﺮﻓﻪای
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و ﭘﻮﻟﯽ ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿ�ت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﯾﮏﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدﺟﻪ اﻣﮑﺎن اﺟﺮا �ﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ
اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻪ درآﻣﺪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای دوﻟﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿ�ت ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ را ﺑﺮ ﻧﺎاﻣﻦ ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐوﮐﺎر و ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی دارﻧﺪ .از اﯾﻦ
ﺣﯿﺚ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ در ﻫﻤﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ.
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