اﻧﺘﻘـﺎد ﺗﻨـﺪ ﺷـﺎﻓﻌﯽ از اﻓﺰاﯾـﺶ
ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺷﺎﻓﻌﯽ
در ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺮوز ﻫﯿﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
دوﻟﺖ ﻧﺮخ ارز را ﻓﺪای ﺗﺮاز ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﺮخ ارز در ﺑﻮدﺟﻪ
ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ،ﻧﺮخ ارز را
ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
دﺳﺘﮑﺎری در ﻧﺮخ ارز ﺑﺮای ﺗﺮاز ﺷﺪن ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺒﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎری در اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﻮدﺟﻪ رﯾﺰی در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﮑﻮس ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻓﺰود :دوﻟﺖ
اﺑﺘﺪا ﻣﺼﺎرف ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ درآﻣﺪﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ دوﻟﺖ درآﻣﺪ ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ و ﺗﺒﻌﺎت آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺮات ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل
 ٩٧ﮐﻞ ﮐﺸﻮر دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﺗﺎق اﯾﺮان از دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران

ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪ رﯾﺰی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻮدﺟﻪ  ٩٨را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﺪاﻓﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
ﺷﺎﻓﻌﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﺑﻮدﺟﻪ  ۹۸ﺗﺪوﯾﻦ ﺧﻮش ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ
اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﮔﺬاری و ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی دوﻟﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد
داﺧﻞ و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ای واﻗﻌﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺑﺮاﺳﺎس
واﻗﻌﯿﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮآورد ﺷﻮد و از ﺑﯿﺶ و ﮐﻢ ﻧﺸﺎن دادن درآﻣﺪﻫﺎ و
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ  ۹۸واﺑﺴﺘﮕﯽ درآﻣﺪﻫﺎی
دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﺑﻮدﺟﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻟﺬا اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ
در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ ،واﺑﺴﺘﮕﯽ درآﻣﺪ ﺑﻪ دوﻟﺖ
ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ ﺑﺮآورد درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ،دوﻟﺖ
را در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﺎ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ
دﺳﺘﮑﺎری ﻧﺮخ ارز و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ دور از ذﻫﻦ
ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻘﺪﯾﻤﯽ دوﻟﺖ ،ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
 ۵۲درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﻻزم را ﻧﺪارﻧﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ
دوﻟﺖ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺟﺪی ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی زﯾﺎن ده اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؛
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎ ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻧﻤﯽﺷﻮد و در واﻗﻊ دوﻟﺖ ﻧﺮخ ارز را ﻓﺪای ﺗﺮاز ﺷﺪن ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻧﺮخ ارز را ﻃﻮری در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوش دﻻر ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻔﺖ،
درآﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺮاز ﮐﻨﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ در ﺻﻮرت
ﮐﺴﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﺮخ ارز ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺴﺮ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ
درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﺎری ﻧﺮخ ارز ﺗﺒﻌﺎت ﺷﺪﯾﺪی در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
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