 ۴ﻋﺎﻣـﻞ ﺗـﻮرمزا در ﺑـﻮدﺟﻪ ﺳـﺎل
 /۱۴۰۱اﺻﻼﺣﺎت ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻇﺎﻫﺮی
اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛  21آذر ﻣﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ
ﺳﺎل  1401ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪ .ﭘﯿﺶ از
اراﺋﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪات ﻣﺘﻌﺪدی در ﺧﺼﻮص اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﻮدﺟﻪ و
ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دوﻟﺖ از ﺳﻮی رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و دﯾﮕﺮ
اﻋﻀﺎی دوﻟﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ.
در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺑﻮدﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺣﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻋﻤﺎلﺷﺪه را ﮐﺎﻓﯽ و ﺣﺘﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﯽ را در ﺧﺼﻮص آن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  1401ﺑﺎ رﺿﺎ ﻏﻼﻣﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎس
اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪک ﺳﻬﻢ درآﻣﺪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ 1401
ﺗﺴﻨﯿﻢ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻮرد آن ﺑﺤﺚ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ درآﻣﺪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار در ﺑﻮدﺟﻪ و ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺴﺮی
اﺳﺖ ،درآﻣﺪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد
راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ درآﻣﺪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در

ﻣﯽﺷﻮد ،ﺿﺮورت
ﺗﺮاز ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
و اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻪ
ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟

ﻏﻼﻣﯽ :درآﻣﺪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار درآﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از
آﻧﻬﺎ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﺑﺤﺚ
درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ،درآﻣﺪ و ﺳﻮدی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﺮوش اﻣﻮال ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ
اﻣﺎ اﮔﺮ اﻣﻮال را درآﻣﺪزا ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ را اﺟﺎره
دﻫﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ درآﻣﺪ آن را در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﻬﻢ درآﻣﺪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار در ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ،
اﺧﯿﺮاً اﯾﻦ ﺳﻬﻢ اﻧﺪﮐﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎی اﻣﯿﺪواری
دارد .ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ درآﻣﺪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎ،
ﺣﻘﻮق ورودی و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺪاری دارﻧﺪ ،ﺗﻼش

ﮐﻨﯿﻢ و از ﺟﻬﺖ دﯾﮕﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ
ﺗﺮاز ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد.
در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  1401ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺮی ﺗﺮاز ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در ﺣﺪود  300ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن دارﯾﻢ ،اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏﺳﻮم ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺎ از
ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار ﮐﻔﺎف
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺎ را ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﻧﻔﺖ ﻣﯽﻓﺮوﺷﯿﻢ ،درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از آن
را ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻔﺖ ﯾﮏ داراﯾﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ داراﯾﯽ دﯾﮕﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ از درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ را ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آﻣﻮزش ﮐﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﯾﮏ ﻧﻮع داراﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻔﺖ
ﺑﺪﻫﯿﻢ ﻣﻨﻌﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ دارد.
در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ درآﻣﺪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری را ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽدﻫﺪ،
ﺷﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺎ اﯾﻦ
اﻗﺪام ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت ﻇﺎﻫﺮی در ﺑﻮدﺟﻪ /اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﻮدﺟﻪ
از ﻧﻔﺖ اﺳﺖ
ﺗﺴﻨﯿﻢ :ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ در دوﻟﺖ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪ
اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 1401
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦﮐﻪ
ﺑﻪﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﺳﯿﺰدﻫﻢ اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ؟
ﻏﻼﻣﯽ :وﻗﺘﯽ از اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻗﺘﺼﺎد را از ﻧﻔﺖ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻠﯽ از اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ ﺑﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی اﻗﺘﺼﺎد از ﻧﻔﺖ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ ،در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻔﺖ
از ﭼﻨﺪ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ وﺻﻞ ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ ﺳﻬﻢ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﮔﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻧﻔﺖ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﯿﻢ و ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ آن ﺑﺎ
ارز 4200ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و  200ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺮوز اﯾﻦ
رﻗﻢ ﺑﻪ  23ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺖ در ﺑﻮدﺟﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺮخ ﺗﺴﻌﯿﺮ ارز ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﯿﺰ
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  380 ،1401ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش
ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ  137ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ
ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎ از ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﻘﺮاض ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺮای آن
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ اﺳﺘﻘﺮاض.
در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﯿﻪ دﻓﺎﻋﯽ و ﻗﯿﺮ ﻧﯿﺰ
ﻧﻔﺘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ﺗﺒﺼﺮه  14ﻧﯿﺰ
ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻤﯽ در ﺣﺪود  470ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد،
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺖ در ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻻﺳﺖ.
اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺻﻼﺣﺎت ﻇﺎﻫﺮی اﺳﺖ ،ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ دوﻟﺖ ﺧﻮب
اﺳﺖ اﻣﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻔﺖ از ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،اﮔﺮ روزی
ﻧﻔﺖ را ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺳﺎﯾﺮ درآﻣﺪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار را ﺑﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺷﺎﯾﺪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ دو
ﺑﺨﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﻮد ،ﺑﻮدﺟﻪ را ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ
و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻮل ﮐﻨﯿﻢ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻨﺪه ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎری در اﯾﻦ
ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﺑﻮدﺟﻪ را ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ.
ﺗﻀﺎد ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ /ﺣﺮف ﺟﺪﯾﺪی در ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ
ﺗﺴﻨﯿﻢ :در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  1401ﺷﺎﻫﺪ اﻋﻤﺎل ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات از ﺟﻤﻠﻪ
ﺗﻼش دوﻟﺖ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ،اﻓﺰاﯾﺶ دوﺳﺎﻟﻪ ﺳﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ،
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺣﺬف ارز 4200ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ
ﻻﯾﺤﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻔﯽ دارد؟
ﻏﻼﻣﯽ :ﻻﯾﺤﻪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻣﺸﻬﻮدی ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن روال ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﻧﺪک ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺳﻬﻢ اوراق ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ارز رﺷﺪ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ در ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ.
ﻻﯾﺤﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻃﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ

ﮐﺸﻮر را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،وﻗﺘﯽ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪی روی ﮐﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ
ﺣﺮفﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺟﻬﺖ را در ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،در دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﺧﻮد را
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در
ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻻﯾﺤﻪ  1401ﺗﻮرمزا اﺳﺖ؟ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻘﻒ ﺑﻮدﺟﻪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮخ ارز
ﺑﻪ  23ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﺣﺬف ارز  4200و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ورودی ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ
ﺗﻮرمزا در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه
ﻏﻼﻣﯽ :اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻮرمزدا ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ از ﺟﻬﺘﯽ ﺗﻮرمزا
اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮآورد ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل ﺟﺎری رﻗﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  68درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮفﻫﺎی ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻞ اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎﻻ
ﻣﯽرود ﻋﻤﻼ ً ﺗﻘﺎﺿﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺎﺑﺖ و
ﺗﻘﺎﺿﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺗﻮرم ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﺮخ ارز در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺎ  23ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ واردات و ﺻﺎدرات ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ارز 4200ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻮرد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺗﻮرم اﺛﺮ دارد ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺣﻘﻮق ورودی اﺳﺖ .ﺣﻘﻮق ورودی در ﻋﻤﻞ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ )ﺣﺪود  5ﺑﺮاﺑﺮ( ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ درﺻﺪ
ﻋﻮارض ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﯾﮏ درﺻﺪ و ﭼﻬﺎر درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ورودی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ.
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ورودی را ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻋﻤﺪه
ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،ﺿﺮوری ،ﮐﺎﻻﻫﺎی
اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﮐﺎﻻی ﻟﻮﮐﺲ وارد ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ و اﮔﺮ ﻫﻢ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎﻻﯾﯽ وارد ﺷﻮد ،در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺎﭼﺎق ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،
ـﺎلزاﯾﯽ و
ـﺎظ اﺷﺘﻐـ
ـﺖ و ﺑﻪﻟﺤـ
ـﻮرمزدا ﻧﯿﺴـ
ـﺪ ﺗـ
ـﻮدﺟﻪ ﺿـ
ـﻦ ﺑـ
ـﺬا اﯾـ
ﻟـ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﯿﺰ ﺣﺮف زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪارد .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد اﻣﺎ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪاﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد دوﻟﺖ ﺑﺎ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ را ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ و اﯾﻦ را ﻣﯽﺗﻮان
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .در ﺑﻮدﺟﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن از
 30ﺳﺎل ﺑﻪ  32ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺿﺪ اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺖ ﭼﺮا

ﮐﻪ اﻓﺮاد ﭘﺲ از  30ﺳﺎل ﺑﺎزﻧﺸﺴﺖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد در ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ
ﻏﻼﻣﯽ :ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺎرﻫﺎی دوﻟﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ اﺛﺮی از
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و ﻫﯿﭻ ﺑﻮدﺟﻪ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ
ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺗﺎ اﻵن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪای را در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ
ﻧﺪﯾﺪهام.
اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد رﺷﺪ 60درﺻﺪی
ﺗﺴﻨﯿﻢ :در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  1401ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ 60درﺻﺪی درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌﺎون درآﻣﺪی ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﺠﺎدﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده را در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،رﻗﻢ رﺷﺪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺣﺪود  80درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ،
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻘﺪر اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟
ﻏﻼﻣﯽ :ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪه درآﻣﺪﻫﺎی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻘﻖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺑﺤﺚ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺎ ارزش اﻓﺰوده را ﺧﻮاﻫﯿﻢ
داﺷﺖ ﮐﻪ ارزش روز ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻮرم ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ
و ﺗﻮرم دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ درآﻣﺪﻫﺎ
وﺟﻮد دارد.
در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖﻫﺎﯾﯽ را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
اﻣﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده وﺻﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻘﻮق و
دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ در ﺑﺨﺶﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﺑﺮ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
دوﻟﺘﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرمزاﯾﯽ ﺑﻮدﺟﻪ /ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﮐﻨﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ
از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺗﺴﻨﯿﻢ :در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺲ
از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻻﯾﺤﻪ را آﻏﺎز
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﭼﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺗﺼﺤﯿﺢ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دﻫﻨﺪ؟

ﻏﻼﻣﯽ :از ﺟﻤﻠﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺑﻮدﺟﻪ در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮد ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ اﺳﺖ ،ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﺑﺨﺶ ﺿﺮوری اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ 50
درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﺻﻨﺪوقﻫﺎ اﺳﺖ.
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪﺟﺎی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای ﺻﻨﺪوق داراﯾﯽﻫﺎ و ﺳﻬﺎم
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﻞ را ﮐﻤﯽ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ .در ﺑﺨﺶ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻮدﺟﻪ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻧﺮخ ارز را ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ ،ﺑﻨﺪه ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﺮخ ارز در ﺑﻮدﺟﻪ
را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻗﻤﯽ در ﺣﺪود  10ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ،
اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪازای ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ارز در ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ  10ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری و ﺗﻤﻠﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮرم را ﻧﯿﺰ ﮐﻢ ﮐﻨﯿﻢ ،ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﺎر و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد روﻧﻖ
در ﮐﺸﻮر دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺳﺮاغ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺮود ،دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ
و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮد.
ﮔﻔﺘﮕﻮ| ﻫﻤﻪ ﺳﻮدوزﯾﺎن ﺑﻮرﺳﯽﻫﺎ در ﺑﻮدﺟﻪ  /1401ﭘﺸﺖ در ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺪون
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان را ﺑﻪ اﺗﺎق ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮد
دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪﺟﺎی ﭘﯿﮕﯿﺮی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻮدﺟﻪ
ﮐﻪ ﺧﻮد دﭼﺎر ﮐﺴﺮی اﺳﺖ ،از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ دارد
در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ،
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ  100ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ را در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻗﺮار
دﻫﯿﻢ و ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺧﺎص در
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﺳﻮد وامﻫﺎ ﺑﻪ  5درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ،
را رﺷﺪ دﻫﯿﻢ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺖ و ﺗﻮرمزاﯾﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ
در ﺟﻬﺖ درﺳﺖ ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم+/

ﮐﺸﻮر از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﺻﻮرت دﻫﺪ
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ را

