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 *91ابهام سازي انقباضی بودجه 

ار قرار داده است که دیگر نهادهاي وابسته به قدرت هم به آن اعتراف می شو گرانی آن چنان مردم را تحت ف فقر -کانون مدافعان حقوق کارگر 
فاسد اقتصادي با  سیستم وعالوه بر آن فاصله ي طبقاتی بیش از هر زمان دیگري مردم تحت ستم را وادار می کند که به بی عدالتی . کنند

که مردم تحت ستم تحریم هاي مختلف را تحمل می کنند واز دسترسی به دارو و بهداشت و ابتدایی ترین درحالی  .نگرانی از آینده بنگرند
 گران، داروهاي الزم را با اي هیچ گونه کاستی اي از تحریم ها ندارند فسانهااما عده اي قلیل با ثروت هاي  ،امکانات زندگی محروم می شوند

 .کنند قیمت از کشورهاي همسایه تهیه می ترین

هر چند ممکن است گفته شود که تحریم هاي اقتصادي می تواند یکی از دالیل این فقر و بیکاري لجام گسیخته باشد، اما وجود بی عدالتی و  
درحالی که مردم عادي براي تامین . م نداردهر روز بیشتر می شود ارتباطی با تحریقبل از تحریم ها هم وجود داشته و فاصله ي طبقاتی که 

و اکثریت عظیمی از مردم به نوعی زندگی روزمره شان وابسته به یارانه ها و یا صدقات دولتی شده  دمایحتاج اولیه زندگی خود تحت فشار هستن
آورند،  می بر سردرکاخ هاي مرفه که هر روز یکی پس ازدیگري . وابسته به مراکز قدرت و حکومت از زندگی افسانه اي برخوردارندی است، اقلیت

هاي گزاف وارد می کنند و میلیاردها اختالس کرده و به سرمایه گذاري هاي  را با هزینه نایاب وزندگی می کنند ، اتومبیل هاي گران قیمت 
اموال غارت شده این مردم تحت  . ي دیگر می پردازند و از رفاه باالترین اقشار سرمایه داري در سطح جهان استفاده می کنندکالن در کشورها

  .پاي زندگی هاي مجلل خود می ریزند و شریک سرمایه هاي جهانی می شوند به دیروزستم را هر روز بیش تر از 

 ووضعیت درهم ریخته بودجه  ،شریه صنعت حمل و نقل چاپ شدهو در ن س دانا نوشته شدهفروردین ماه توسط فریبرز رییمقاله ي زیر که در 
جا دارد تا بار دیگر . شده استپیش بینی حمتکشان ز وضعیت فالکت بار کارگران و ووضوح گفته شده به  آن هیچ ضابطه مشخصی براي نبود

براي  بی تدبیرانزندان است و  جایشان در ،آنان که درست می اندیشند ،ه در این خراب آباداین نوشته مرور شود تا باز هم دانسته شود ک
 .ارگران و زحمتکشان تصیم می گیرندک

 

  91ابهام سازي انقباضی بودجه 

 فریبرز رئیس دانا

خیر و اساساً این دیرکردها در تحویل بودجه به  ي سال آینده را باز هم دیر به مجلس داد، این تأ خبرنگاري از من پرسید امسال دولت بودجه
م گفت. آورم تان دارم شاخ در می حرف ؟ ازگفت شما دیگر چرا. اي در اقتصاد ایران دارد؟ پاسخ دادم هیچ مجلس از سوي این دولت چه تأثیر منفی



افزودم جان من مگر با بیماري عفونی حاد رو به رو هستید که ناگزیر باید هرچه زودتر و سر . آوردید گفتم باید شاخ در می اگر خالف این می
 نه، با قطاري هم که باید سر ساعت حرکت کند و مسافران به کارهاي خطیرشان برسند، رو به رو. موعد همین آنتی بیوتیک به بدن او وارد شود

داند باید چه کار کند و  ماند که خودش می اي از کارهاي مباشر یک دستگاه می در پی تأخیري این دولت به سیاهه هاي پی در مثل، بودجه. نیستید
داند در خیلی  نمی داند که باید در آینده کارهاي گفته و ناگفته را انجام بدهد یا ندهد و باالخره اصالً داند و باز نمی داند که چه کارهایی را نمی می

او باید حضور به فرمان داشته باشد و آن سیاهه هم براي آن است که رسم روزگار است که دستورها و عایدات و . آید ها چه پیش می از زمینه
هایی هم در  پولشود و  هایی هم باید خرج نشود که نمی شود و پول هایی باید خرج شود که می پول. ها سرانجام حساب و ثبتی داشته باشد خرج

اهمیتی مسأله  حرفم را تمام کردم و به دلیل بی. کند حاال بودجه دو دوازدهم باشد یا کامل، فرق نمی. ماند ماند که مثل همیشه می تاریکی می
  . زده از مصاحبه سر باز زدم ي بودجه به مجلس در اقتصاد بحران تکراري دیرکرد در تقدیم الیحه

درآمد و بسته شدن راه فروش نفت از سوي علت نبودن ِ ،رسید صدق که بودجه واقعاً ناگزیر ماه به ماه به تصویب مییاد دکتر م در زمان زنده
ي موقت مورد  انداز درآمد فراوان نفتی وجود دارد و الیحه بودجه باز تأخیر دارد و بودجه ها، چشم اما حاال به رغم تحریم. استعمار انگلیس بود

ش بر زندگی ي کار دولت از نتیجه. داد باز دولت بودجه را دیر تحویل می ،در گذشته هم که تهدید تحریم نفتی در کار نبود .گیرد تصویب قرار می
دولت خواست مجلس را هم براي رعایت . چنین، چه دیر و چه زود فرقی ندارد اي این داند بودجه زیرا می ،گران نیستن  ماقتصادي و منافع مرد

کاري و لجاج جناحی که به درد  ماند دالیل مربوط به سیاسی می. موازین رعایت نکرده است و خیالش هم براي هشت سال تخت بوده است
ها در جامعه ایران بسیار مفید  حلیل اقتصاد سیاسی و شناخت پایگاه منافع اقتصادي جناحخورد، گرچه براي ت تحلیل بحث اقتصادي حاضر نمی

  . است
خیال  گویند بی بخش است پس از دو حالت خارج نیست، یا می هم به دفعات، به حال ملت زیان داند تحویل دیرهنگام بودجه، آن مجلس اگر می

که اصالً باور ندارد  یا این. ي ملت نیست دهد که در آن صورت نماینده فرمان ریاست میملت، کرسی قدرت و مکنت را باید چسبید و گوش به 
بندي براي انجام وظیفه دولت را به چه دلیل  که این دیرکرد تأثیري بر زندگی اقتصادي مردم داشته باشد که آن وقت معلوم نیست که زمان

  . ي خواست ملت نیست بندي این مجلس باز نماینده ین زماناعتنایی به ا اند و در آن صورت به خاطر بی قانونی کرده

اما به . کند گو رو به رو نیستیم و چنین چیزي چه زود به مجلس برسد چه دیرفرقی نمی ي سنجیده، اثرگذار و پاسخ بنابراین امسال نیز با بودجه
خواهد حریفان پیش از پایان سال یکباره با  دولت نمی. اند ههاي درونی موثر بود بندي سیاسی و رقابت گمان من در این دیرکردها قطعاً جناح

رو شود و فرصت کافی براي باال و پایین  بودجه که همان مهر و نشان ویژگی اقتصادي و اجتماعی، سیاسی این دوره و این دولت را دارد روبه
دجه در سال پیش رو، که با نا کارآمدي، افت تولید، فشار به هر حال به گمان من این بو. کردن آن و بیرون آوردن زیر و بمش را داشته باشد

هاي پیش، در حل مشکالت اقتصادي و پاسخ به  تر از سال قدر زیاد و بسیار بیش هاي مدیریتی رو به رو است، آن ها، تورم و کشمکش تحریم
  .ترین قصور آن به حساب آورد توان دیر آمدنش را کم نیازهاي مبرم ناتوان است که می

کنم ماهیت این بودجه، که تحت تأثیر فشارهاي واقعی بیرونی به تنها بودجه انقباضی ربع قرن گذشته تبدیل شده است و  هر حال گمان نمی به
تر بوده است، در مجلس با تغییر  بیش) 1357به جز احتماالً و به نوعی در سال (ها سال پیش از آن  ي ده حتی درجه انقباض نسبی آن از بودجه

مجلس هشتم این آخر عمري به ویژه پس از پایان یافتن . کنم بدین سان تحلیل اساسی خود را متوجه همین الیحه می. ی رو به رو شوداساس
را  اما در تحلیل نهایی، علت دیر هنگامی. بوده است این هم البته از دالیل دیر هنگامی. انتخابات مجلس نهم، دل و دماغ ور رفتن با آن را ندارد

هاي  قبول ندارید به چند تا از گفته. حساب و کتابی و کم دانی در امور است دانم و آن هم عبارت از ناکارآمدي و بی ها می ر از این حرففرات
  :ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور توجه کنید معاونت برنامه“ ممبینی”

. به منزله کسري بودجه نیست 90هزار میلیارد تومان بودجه سال  25و  91درآمد الیحه بودجه  –هزار میلیارد تومان عدم تراز هزینه  30رقم 
  . کند اي وارد نمی شود و اگر نشود که به هیچ کسی لطمه نفع پرداخت می هزینه دارند اگر تأمین شود به ذي –این اعداد و ارقام ماهیت درآمد 

ایم تأمین درآمد نشود به کسی  اي که براي آن حساب باز کرده ي کشورید یعنی چه که اگر هزینه خوب کارشناس محترم شما مسئول بودجه
هاست؟ اگر چیزي این  هزار میلیارد تومان اثرش بر روي زندگی اقتصادي مردم اثرگذر نسیم از روي صخره سنگ 25یعنی . کند اي وارد نمی لطمه



که اگر نشد ) میلیون خانوار شهري 5/2نه متوسط ساالنه بیش از هزار میلیارد تومان یعنی هزی 25و (ربط و بی ارزش و کم اندازه است  مقدار بی
آورید، یک ریال هم که باشد، باید براي تأمین آن، برابر قانون و برابر موازین  آوریدش و اگر در بودجه می هم نشد، چرا پس در بودجه می

شود حقوق او نادیده گرفته شده و او با  پرداخت نمی» نفعذي «وقتی چیزي به . شود اقتصادي تدبیرجویی کنید، وگرنه کارتان ناقص تلقی می
  . شود و مقصر شمایید رو به رو می» عدم النفع«

 10-15اگر کسري داشتیم که به نظر من حتماً در حد . این فرمایش باید به اثبات برسد. کسري بودجه نخواهیم داشت 90فرمایند در سال  می
روزنامه ( 90بهمن  25خود ایشان در . دار خود باشند بینی جهت گوي پیش قت آقاي ممبینی باید پاسخهزار میلیارد تومان خواهیم داشت آن و

درصد زمان باقی  10درصد آن قرار است در  25آیا . مین اعتبار شده است درصد از بودجه عمرانی تأ 75گوید  می) 1390بهمن  9جهان صنعت 
  است؟مانده تأمین اعتبار شود؟ چرا تا به حال نشده 

هزار میلیارد تومان  98به  90هزار میلیارد تومان در سال  89درصد رشد داشته و از  7/9معادل  1391اي در سال  فرماید بودجه هزینه ایشان می
  :این مهم نیست اما. درصد 7/9درصد و نه  1/10شود  افزایش داشته است که این البته می 91در سال 

اگر بودجه عمرانی به . چنین نیست. درصد نسبت به سال پیش رشد کرده است 4/9معادل  91رانی در سال فرماید رشد اعتبارات عم ایشان می
  .درصد 6/8شود  هزار میلیارد ریال رسیده است جواب می 38هزار میلیارد به  35از ) که قول درستی هم نیست(قول ایشان 

عرض من این است . هزار میلیارد تومان رسیده است 365هزار میلیارد به  355 درصد رشد کرده و از 12هاي دولتی  اند بودجه شرکت باز افزوده
  . درصد 12درصد رشد نه  8/2که این یعنی 

  .خودتان صحت ادعا را بیازمایید! هزار میلیارد دالر رسید 61هزار میلیارد به  53هاي نفت کاهش یافته است و از  ایشان گفت سهم دولت از درآمد

هزار میلیارد تومان رسیده است  46هزار میلیارد تومان به  40درصد است زیرا این درآمدها از  13که رشد درآمدهاي مالیاتی  ایشان محاسبه کرد
ي انقباضی دارد اما تحقق آن جاي بحث دیگري دارد که به  ها جنبه البته که این رشد نرخ در مالیات. درصد 13درصد و نه  15شود  که البته می

  .ختآن خواهم پردا

رسد این برداشت البته ماهیت ضد انقباضی دارد که با  میلیارد دالر می 19میلیارد دالر به  16ایشان گفت برداشت دولت از صندوق توسعه از 
  . این موضوع باز جاي توضیح دارد. خواند ماهیت ضد انقباضی اعالم شده نمی

دالر در هر  5/81معادل  90ي محاسباتی نفت بودجه سال  که بهاي پایه) ودجهالبته این بار از قول مسئوالن باالدستی و متن ب(ایشان گفت 
پرسشم از ایشان . تر از واقعیت و روندهاي آماري است دالر در نظر گرفته شده است این برآورد پایین 85معادل  91بشکه بوده است که در سال 

با این . دارد» کم برآوردي«هایی بزنند که تقریباً همواره در مورد نفت  ینیب این است که چرا باید مسئوالن مالی کشور در بودجه دست به پیش
همان (رود به صندوق توسعه ملی  رود و می شود که داخل بودجه نمی ها بازار درآمدي از محل فروش نفت خام در مازاد جهانی ایجاد می بینی پیش

هاي دیگر و بعد دست  هاي رقیب و سازمان کلنجار سیاسی با مجلس و جناحرود به سمت  و آن وقت دولت مدام می) حساب ذخایر ارزي پیشین
هامان زیاد شده بود چنین کردیم و بعد هم رقم کسري بودجه را غیرواقعی  گوید چون هزینه کند و می برد و برداشت می به این صندوق می

گیرند  حت باالي نود درصد را بلد نیستند و از کاربلدها هم یاري نمیبینی با ص چرا بودجه نویسی انعطاف پذیر با پیش. کند بینی و اعالم می پیش
هایی از دریافت  آید یا منجر به محروم ساختن بخش کنند لزوماً خارج از ضوابط قانونی از آب درمی و اگر هم خودشان در این راستا کاري می

خصوصی بدهکار است که نسبت به اول سال   میلیارد تومان به بخش هزار 20تا  17هنوز که هنوز است دولت در حدود (شود  کنندگان بودجه می
گذاري  صندوق توسعه ملی یا ذخایر ارزي یا هر چیز دیگر ابزاري است براي سیاست). هزار میلیارد تومان افزایش یافته است 6تا  4در حدود 

  .اش را گشاد کرد توان سوراخ و نه قلک بزرگی که هر دم می هاي درآمدي و بازار زا، بهسازي رفاه اجتماعی، جبران نوسان ضداختالل، تعادل



که در  درصد بود در حالی 12معادل  90که در سال  درصد خواهد بود در حالی 12معادل  91ها به کارکنان در سال  ممبینی گفت رشد پرداختی
ي آن مربوط  شم قانون بودجه بوده است که همههاي یکم و ش البته ایشان خودش توضیح داد که منظورش فصل. درصد بود 6معادل  90سال 

  :بیایید حاال به چند رقم ساده زیر نگاه کنید. به پرداخت به کارکنان نیست

  درصد 6در حدود  90درصد، رشد پرداختی در سال  17تورم در حدود  89سال 

  درصد 11در حدود  91درصد، رشد پرداختی در سال  32تورم در حدود  90سال 

شد که البته چون با  این نیز باید از سوي این آقاي معاون گفته می. اند درصد عقب 34اي کار کارکنان دولت در یک نگرش میانگینی ج پس تا این
  .آمد، مسکوت ماند مصلحت و سفیدنمایی جور درنمی

اما در . تومان در نظر گرفته شده بودمیلیارد  19300رقم یارانه نقدي  1390در سال . مندي بودجه منظور نشده است اعتبار هدف 1391در سال 
مالی و حسابداري در مورد  سردرگمی. جویی ناشی از گران کردن بهاي کاالها گفته نشده بود ي صرفه همان سال در بودجه هم چیزي درباره

اما . افزاید از اجراي این سیاست می هاي ناشی کند و در واقع به نظر من به زیان ها، اثربخشی اقتصادي این بخش مهم را باز هم نامعین می یارانه
او افزود فعالً پرداخت نقدي یارانه ادامه دارد که دولت . در بودجه در نظر گرفته نشده است1391گوید به هر حال این رقم در سال  ممبینی می

که پذیرفته شده است  معنایش این است ها چیست؟ به نظر اهل بصیرت  راستی معناي این حرف. دهد الیحه الحاقی جدیدي براي یارانه ارائه نمی
  .ها شروع به فروریزي کند که دیوار و سقف یارانه

این  90ي ممبینی دولت قصد ندارد از محل تفاوت قیمت ارز مرجع بانک مرکزي و دالر کسري بودجه خود را جبران کند و در سال  به گفته
ام این است که دالرهایی که دولت در  صحبت من و کسانی که از آنان شنیده. استمیلیارد تومان درآمد ایجاد کرده  580محل براي دولت تنها 

تر از  داران پر ریال بر نیامد خیلی بیش بازار ریخت تا جلوي افزایش بهاي آن را بگیرد ولی قیمت هم از پس نیروي دافعه و فرار دالر از سوي مایه
فروخته شده است، پس چرا درآمد آن نادیده گرفته  91تومان در سال  1228جع و نرخ مر 90تومان بانک مرکزي در سال  1012نرخ مرجع 

  شود؟ می

ي همیشگی این تحلیل مبتنی بر ارقام ریز و جداول پیوست  البته مانند رویه 91ارقام سال . 91باري برگردیم به پیکربندي کلی بودجه سال 
  .دهیم در دست است بحث را ادامه می ي رسمی جا که الیحه اما تا آن. گذارد گران نمی را در اختیار کارشناسان و پژوهش ها  نیست زیرا دولت آن

) آن نیز به همین ترتیب 1390و ارقام سال (ي بودجه تقدیم شده به مجلس برداشته شده است  که عیناً از روي الیحه 1391این بودجه سال 
بندي  باید بودجه را از حیث اثرگذاري بر روند رشد در اقتصاد کالن چنین طبقه معموالً. ي انقباضی نیست، زیرا رشد آن صفر درصد است بودجه

  .کرد

  بسیار انبساطی، انبساطی، عادي، انقباضی، بسیار انقباضی

براي به نظر من . بندي در نظر بگیرد هاي رشد متفاوتی را براي این طبقه تواند نرخ البته هر کشوري بر حسب ساختار بودجه و ارقام کلی آن می
درصد  5تا  20درصد انبساطی بین  20تا  50درصد بسیار انبساطی، بین  50هاي رشد باالتر از  هاي جاري، نرخ توان گفت به قیمت ایران می

گونه که تحویل داده  آن 1391بودجه سال . شوند درصد بسیار انقباضی محسوب می 10تر از منهاي  درصد انقباضی کم 10تا منهاي  5عادي بین 
  . اي است تقریباً انقباضی یا نیمه انقباضی است ه است بودجهشد

 30با توجه به وجود تورم . شود ها می هاي پیشین آن ها و کاهش اشتغال و دست کم افت شدید در نرخ گذاري این بودجه موجب کاهش سرمایه
تر به زندگی  این بودجه فشار بسیار بیش) و بررسی جداگانهاند البته قابل بحث  هایی که پیش فرض(انداز افزایش آن در سال آینده  درصد و چشم



هاي وابسته به کشاورزي وارد  از ساکنان روستاها و کارکنان فعالیت ي پایین و کارکنان خدماتی و بخش مهمی کاران، کارمندان رده کارگران، بی
  .کند ي کارگر دوا نمی دردي را از مردم محروم و طبقه) ودر که انتظار می(درصد  20باال رفتن حداقل دستمزد با نرخ حدوداً . خواهد آورد

ي فعلی گفته نشده است که بودجه عمرانی و جاري چه مقدار است، اما گفته شده است که سخنی از ارقام یارانه به میان  ي بودجه در الیحه
  .نخواهد آمد

با رقم  90رقم ایشان براي سال . رسد هزار میلیارد می 48ه است که به هزار میلیارد تومان بود 35معادل  90گوید بودجه عمرانی سال  ممبینی می
کنند باید گفت جایی که  ي تحقق یافته صحبت می اگر ایشان از برآورد بودجه. ي این سال ناخوانایی دارد و قانون بودجه 90ي بودجه سال  الیحه

هزار میلیارد خواهد رسید و  35زار میلیارد مورد اشاره شده ایشان به حدود ه 38برسد معلوم است که  45هزار میلیارد تومان در الیحه به  6/47
  . هاي بعد گذاري و اشتغال در سال این یعنی واویال بر روند سرمایه

دانم  نمی. ي مورد بحث چه مقدار است و نسبت به سال پیش چه تغییري کرده است سرانجام ندانستیم بودجه جاري و عمرانی در الیحه
ها  شاید ارقام بودجه جاري و عمرانی نیز دور و بر همین نرخ درصدي بودجه عمومی 4/2که ممبینی آورده است چیست؟ اما با توجه به افت  ارقامی
ها و نتایج انتخابات بر  آرایی جناح در خود خواهد دید و صف 1391اما واقعیت این است که بودجه تغییرات زیادي را پس از اردیبهشت سال . باشند

  . هاي پایینی جامعه را از بین نخواهند برد اما این تأثیرها هرگز افزایش فشار و فالکت براي الیه. آن تأثیر زیادي خواهد گذاشت

شود زیرا مثل آن است که از معماري بپرسید چرا این دیوار فرو ریخت؟ و او در  ي کسري بودجه اصالً توضیح محسوب نمی توضیح ممبینی درباره
درصد آجرها بود و البته همین مقدار هم از آجرهاي باال کم شد مقدار باقی مانده هم  80شماري از آجرها ریختند بر زمین که حدود : دپاسخ بگوی

این شد حرف . این نشد جواب و توضیح. کند و محاسبه سیمان هم چیزي مثل همین است و هکذا الی غیر النهایه که به حال شما فرق نمی
ماهنامه صنعت حمل و نقل (“ شوند چگونه باز می 90هاي  سفره”ي  این است که کسري بودجه سال گذشته چنان که در مقالهواقعیت . پیچانی

بینی کردم به رقم بسیار   که در همان مقاله صراحتاً پیش هزار میلیارد بود و چنان 8) به نقل از الیحه آوردم 48- 50صفحات  90فروردین 
در . افزایش خواهد داشت که دقیقاً چنان شد 90از چه ماهی در سال   بینی کردم که فشارهاي تورمی آن مقاله پیشدر . تري افزایش یافت بیش

ي بیکاري  کسري به بار آمد و حاصل کار تورم بود و ادامه  پارسال که بودجه بسیار انبساطی بود آن. هم همین خواهد شد 91بودجه سال 
امسال در ). ي حضور بیکاري بود ها در رد و تأیید آن، که در این مورد اخیر وجود دارد، اما واقعیت ادامه هاي جناح نظر از بحث و مناقشه صرف(

درصد از  45تا  30درصد جمعیت بسیار گزنده و براي  75تري باشیم که براي  این بودجه نیمه انقباضی باید منتظر فشارهاي اقتصادي بیش
ي با نرخ  هاي جاري، یعنی بودجه بودجه با رشد صفر درصد به قیمت. رسان خواهد بود به شدت آسیب درآمدترین بخش جامعه، یعنی فقیران کم
  .یابد هاي دیگر همچنان ادامه می ي بیکاري در حالی که تورم به علت هاي ثابت و این یعنی فشارهاي فزاینده درصد به قیمت -40تا  -35

هزار میلیارد تومان بابت رد دیون،  10هاي معاونت بودجه است که گرچه سال گذشته  تههاي من است این گف سخن آخر که موید و مکمل حرف
این، یعنی چه؟ یعنی این که . هزار میلیارد تومان براي رد دیون پیمانکاران در نظر گرفته شده بود اما امسال این ارقام دیده نشده است 8

اي از فقر و بیکاري نصیب این  کارگران و کارکنان نخواهند بود و باز هم موج تازهشان به  طلبکاران دولت قادر یا متمایل به پرداخت بدهی
ها انگ وابستگی و  ها و اعتصاب ي مسئوالن بپرسیم اگر سال آینده باز بخواهند به اعتراض آیا جا ندارد از همه. هاي اجتماعی خواهد شد گروه

  هم حق دارند که این چنین کنند؟  اخالقی، حقوقی و علمیها برخورد کنند، آیا به لحاظ  خرابکاري بزنند و با آن
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