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واکاوی استقالل بورس
از مصوبه تا اجرا

نقش مجلس در تراز دخلوخرج

قوانین بودجه س��نواتی بهعنوان سند مخارج و درآمدهای دولت
طی یکس��ال ،بخش اصلی و عمده سیاس��ت مالی دولت را نشان
میدهد.
ب��ه گ��زارش
بودجه بهعنوان سیاس��ت مال��ی دولت بر
متغیره��ای کالن اقتصادی از هر  ۳جنبه رقم کل بودجه ،درآمدها
و مخارج تاثیرگذار اس��ت .رقم کل بودجه ،تغییرات آن نس��بت به
س��ال گذشته و نسبت آن به متغیرهای کالن اقتصادی مانند تولید
ناخالص داخلی بر متغیرهای کالن اقتصادی مانند رشد اقتصادی،
ن��رخ تورم و ن��رخ بیکاری اثرگذار اس��ت .برای مث��ال ،انقباضی یا
انبس��اطی بودن بودجه ،کاهش یا افزایش نس��بت مخارج دولت به
تولی��د ناخالص داخلی و میزان هزینهکرد دولت در بودجه عمرانی،
هرکدام تاثیر متفاوتی بر متغیرهای مورد نظر خواهد داشت.
در گزارش��ی که زهرا کاویانی و همکاران در س��ال  ۹۵منتش��ر
کردهاند ،ضمن اش��اره به این مسئله آمده اس��ت :عالوهبر رقم کل
بودج��ه ،نحوه تحصیل درآمدها نیز ب��ر متغیرهای کالن اقتصادی
اثرگذار اس��ت .کس��ب میزان مش��خصی درآمد از راههای مختلف
مانند اخ��ذ مالیات ،منابع بانک مرکزی فروش نفت یا فروش اوراق
مشارکت تاثیر متفاوتی بر رشد اقتصادی و تورم خواهد داشت.
 هزینههای دولت و نقش مجلس
در کن��ار درآمدها ،نوع هزینهکرد درآمده��ای دولت نیز فارغ از
مق��دار آن ،میتواند تاثیر متفاوتی بر متغیره��ای کالن اقتصادی
داشته باشد .برای مثال ،در برخی مطالعات آمده است صرف هزینه
در برخ��ی امور مانند مخارج جاری تاثی��ر منفی و صرف هزینه در
مخارج عمرانی تاثیر مثبت بر رش��د اقتص��ادی دارد .مطالعه نیلی
و همکارانش در س��ال  ۹۲نیز رابطه مثبت��ی میان مخارج عمرانی
بودجه عمومی دولت و رشد اقتصادی را نشان میدهد .تورم یکی از

متغیرهای مهم است که در اقتصاد ایران ارتباط مستقیم با بودجه و
احکام مندرج در قوانین بودجه دارد .از آنجا که در ایران هنوز بانک
مرکزی مس��تقل نیست ،مسئله تورم مزمن بلندمدت اقتصاد ایران
را نمیتوان تنها در بانک مرکزی مورد بررسی قرار داد ،بلکه دولت و
دیگر نهادهای قانونگذار در این زمینه نقش بسزاتری دارند .گرچه
بودجه که سند درآمدها و مخارج دولت است باید بیانگر برنامه سال
آینده دولت بهعنوان سیاست مالی باشد اما قوانین بودجه سنواتی
ای��ران تکالیف مختلف��ی برای نهادهای پولی ایج��اد میکند که از
ف منجر به تورم خواهد ش د زیرا دولت نقش مهمی
مسیرهای مختل 
در افزای��ش پایه پولی از راههای مختل��ف بدهی دولت به بانکها و
بدهی بانکها به بانک مرکزی داشته است.
رویه مرس��وم در قوانین بودجه س��نواتی ایران به این شکل است
که در ذیل م��اده واحده ،تبصرههای متعددی که احکام مختلف را
تکلیف میکنند ،به تصویب میرس��ند .در برخی موارد این احکام،
نح��وه تخصیص یا تحصیل برخی منابع متعلق ب��ه خزانه دولت را
مشخص میکند و در برخی دیگر تکالیفی به بانکها و بانک مرکزی
برای اعطای تس��هیالت به بخشهای مختلف دولتی و غیردولتی
اعمال میش��ود .مورد دوم ،یعنی تکلیف به بانکها و بانک مرکزی
ل در قوانین
برای اعطای تسهیالت به بخشهای مختلف که هر سا 
بودجه سنواتی تصویب میشود ،از اهمیت بسزایی برخوردار است.
ل حجم زیادی به بدهیهای دولت
با تصویب این موارد ،هر س��ا 
افزوده میشود که تعهد قابل قبولی برای بازپرداخت آن وجود ندارد
و همین امر سبب شده مانده بدهی دولت به بانکها و بدهی بانکها
ب��ه بانک مرکزی در طول زمان رو به افزایش باش��د .بنابراین دولت
ل به همراه قوانین بودجه سنواتی ،در قالب تبصرههای ماده
هر س��ا 
واحده قانون بودجه ،حج��م انبوهی از بدهی ایجاد میکند و چون

ای��ن ارقام بهعنوان عملکرد درآمد و مخارج دولت در بودجه منظور
نمیش��ود ،الزام و نظارت جدی برای بازپرداخت آن وجود ندارد .به
منظور بررسی تاثیر قوانین بودجه سنواتی دولت بر تورم ،الزم است
محورهای کلی این اثرگذاری مشخص شود.
 بانک مرکزی دور زده میشود
بهطور معمول از اصلیترین اهداف بانکهای مرکزی در جهان،
کنت��رل تورم و نوس��انات آن اس��ت .در ادبیات اقتص��ادی مقاالت
گوناگونی وجود دارد که بر رابطه معکوس اس��تقالل بانک مرکزی
و ت��ورم تاکید میکند بهطوری ک��ه هر اقدامی که منجر به کاهش
ی شود ،میتواند بانک مرکزی را در دستیابی
اس��تقالل بانک مرکز 
به هدف کنترل تورم با چالش مواجه کند .بنابراین ،هرگونه تکلیف
به بانک مرکزی و ورود به حیطه اختیارات این نهاد ،منجر به کاهش
استقاللآنشدهومیتواندبهطورغیرمستقیممنجربهافزایشتورم
در آینده ش��ود .برای شناسایی رابطه میان قوانین بودجه سنواتی با
کاهش استقالل بانک مرکزی الزم است تبصرههایی از ماده واحده
قانون بودجه که منجر به تکلیفی به بانک میشود ،مدنظر قرار گیرد.
این تکالیف ممکن است از نوع استفاده از منابع بانک مرکزی یا تنها
تکلی��ف به بانک مرکزی مبنیبر انجام امور نظارتی باش��د .هرگونه
اس��تفاده از منابع بانک مرکزی در بودج��ه عمومی دولت منجر به
افزایش پایه پولی میشود و در نتیجه موجبات افزایش تورم را ایجاد
خواهد کرد .تامین بودجه عمومی از منابع بانک مرکزی مهمترین
مسیر ارتباط میان قانون بودجه و تورم بوده و برای دستیابی به تورم
تکرقمی و پایدار الزم است این نوع استفاده قطع شود .بهرهگیری
از منابع بانک مرکزی بهعنوان منابع بودجه عمومی مصداق موضوع
«سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی» است .سلطه سیاست مالی
بر سیاس��ت پولی به وضعیتی اطالق میشود که بانک مرکزی برای

عکس:

امیرعب�اس آذرموند :ناتراز بودن دخلوخرج دولت دیگر یک ایراد پوش�یده در اقتصاد
ایران نیس�ت .ایران گرچه چندین دهه اس�ت که در عمل دچار ناترازی بودجه میشود اما
فروش نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن س�بب میش�د این ایراد س�اختاری چندان به
چش�م نیاید .در طول دهه  ۹۰به دلیل تحریمهای مختلف ،این ضعف اقتصاد به شکل عینی
خود را بروز داد .کس�ری بودجه اکنون با ش�دت بیشتری نسبت به گذشته بر اقتصاد حاکم
ش�ده است .بنا بر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،امسال کسری بودجه
غیرقابل تامین کش�ور  ۳۰۷هزار میلیارد تومان خواهد بود .دولت بودجه را به شکل الیحه

تدوی�ن میکند و برای تبدیل آن ب�ه قانون ،باید از مجلس رأی کاف�ی بگیرد .درنتیجه هم
دول�ت و ه�م مجلس نقش پررنگی در تدوی�ن این الیحه دارند .مجل�س میتواند به اندازه
دولت در تبدیل بودجه به قانون نقش ایفا کند .به بیان دیگر ،کسری بودجه ناشی از عملکرد
دولت نیست بلکه مجلسها هم میتوانند این بحران را تشدید کنند یا آنرا تخفیف دهند.
کافی اس�ت روزهای تصویب قانون بودجه امس�ال را در مجلس به یاد بیاوریم .در آن زمان
نماین�دگان مجلس  ۳۰۰هزار میلی�ارد تومان بر مصارف بودجه افزودن�د؛ معادل رقمی که
کسری بودجه غیرقابل تامین امسال است.
تامین کسری بودجه دولت از اهداف اصلی خود ،یعنی کنترل پایه
پولی و تورم دس��ت میکشد .در قوانین بودجه سنواتی در برخی از
بندها و تبصرهها به بانک مرکزی در جهت تامین مالی برخی موارد
تکلیف شده و میشود .اینها به معنای استفاده از منابع بانک مرکزی
اس��ت که به شکل مس��تقیم باعث افزایش پایه پولی و به دنبال آن،
تورم میشود.
 سرکوب مالی چیست؟
در ادبیات اقتصادی اصطالحی با عنوان «س��رکوب مالی» وجود
دارد که ادبیات گستردهای نیز حول آن شکل گرفته است .سرکوب
مالی به مجموعهای از سیاستها ،قوانین ،قاعدهگذاری ،مالیاتها،
اختالله��ا و محدودیتهای مقداری و کیفی که توس��ط دولت بر
بازار مالی وضع میش��ود ،گفته میش��ود .این امر در نهایت منجر
به فاصله بازار مالی از س��طح بالقوه کارک��رد تکنیکی خود خواهد
ش��د .دولت برای افزایش درآمدهای خود بهوسیله افزایش مالیات
تورمی ،قوانینی را در بازار مالی وضع میکند که منجر به س��رکوب
مالی میش��ود .در برخی تعاریف ،س��رکوب مالی به وضعیتی گفته
میش��ود که در آن پساندازکنندگان درآمدی کمتر از نرخ تورم به
دست میآورند و ب ه این شیوه دولت منابع ارزانقیمت کسب کرده
و بدهیهای خود را با نرخ کمتر از تورم بازپرداخت میکند .تکلیف
به بانکهای عامل برای اعطای تس��هیالت به مصارف یا گروههای
خاص ،اعطای تس��هیالت با نرخی کمت��ر از نرخ بازار ،اعمال امهال
بدهی یا بخش��ودگی ،پذیرفتن نوع خاصی از وثایق و مواردی مانند
آن ،همگی از مصادیق سرکوب مالی هستند .سرکوب مالی و تکلیف
ب��ه بانکها منجر به کاهش ق��درت بانکها از بانک مرکزی خواهد
ش��د .اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی نیز افزایش پایه پولی و
پیامدهای تورم را به همراه دارد .زمانیکه منابع مورد نیاز از طریق

بانک و بهطور ویژه با دریاف��ت وامهای تبصرهای صورت میگیرد،
زمینه برای ش��کلگیری بازار س��رمایه ایجاد نمیشود .دسترسی
ی س��ادهترین و ارزانترین راه تامین منابع اس��ت و تا
به منابع بانک 
ی که بهواس��طه تکلیفهای دولتی دسترسی به چنین منابعی
زمان 
امکانپذیراست،بازار سرمایهبه سطحکارآمدوبهینهنخواهدرسید.
در یک اقتصاد بانکمحور ،بازارهایی چون اوراق قرضه و س��رمایه و
سهام که دارای ریسک بیش��تری هستند به بلوغ نخواهد رسید .از
طرف دیگر ،زمانیکه وام با ضمانت دولت پرداخت میش��ود ،تعهد
برای بازپرداخت آن کاهش مییابد و این وامها تبدیل به بدهیهای
دولت ش��ده و سپس موجب کسری بودجه و دستاندازی مستقیم
و غیرمستقیم به منابع بانک مرکزی میشوند.

سخن پایانی
بودجه ،س��ند دخلوخرج دولت و اب��زار اصلی اعمال
سیاس��ت مالی اس��ت .ثباتس��ازی در س��طح اقتصاد
کالن و تامی��ن کاالی عموم��ی دو نق��ش اصلی بودجه
به ش��مار میرود که در صورت عدم س�لامت ساختار و
نظام بودجهریزی ،نمیتوان انتظار تحقق آنها را داش��ت.
هرگون��ه ناترازی در بودجه به نات��رازی در ابعاد مختلف
اقتص��اد میانجامد که به ش��کل تورم و ن��رخ بهره باال
ظهور و بروز پیدا میکند .بنابراین هماهنگی و همکاری
دولت و مجلس ش��ورای اسالمی در تنظیم درست سند
دخلوخرج از اهمیت باالیی برخوردار است .در این بین
نمیت��وان و نباید از نقش نظارتی و قانونگذاری مجلس
در تراز دخلو خرجها گذشت.

پکاشیمی بزرگترین تولیدکننده رنگهای پودری کشور
نمایش��گاه رنگ ،رزین ،پوششهای صنعتی ،کامپوزیت
و آب��کاری ،فرصت��ی مناس��ب ب��رای تولیدکنن��دگان و
مصرفکنن��دگان این حوزه برای بهرهمن��دی و همکاری
بیشتر در راس��تای افزایش تولید داخلی و رونق اقتصادی
است .مدیرعامل شرکت تولیدی صنعتی پکاشیمی درباره
تاریخچه و نوع فعالیت این ش��رکت گفت :شرکت تولیدی
صنعتی پکاشیمی با هدف تولید انواع پوششهای صنعتی
و رنگ پودری در اسفند سال  ۱۳۷۴تأسیس گردید و کار
مطالعه و طراحی تولید رنگهای پودری الکترواستاتیک را
در سالهای  ۱۳۷۵و ۱۳۷۶به انجام رسانید.
وی افزود :این شرکت مراحل تهیه و نصب ماشینآالت و

تجهیزات خط تولید را در سال  ۱۳۷۷پشت سر
گذاشته در سال  ۱۳۷۸موفق به تولید آزمایشی
این رنگها گردید و نهایتا از اوایل س��ال ۱۳۷۹
تولی��د انبوه انواع رنگهای پ��ودری را آغاز کرد.
این ش��رکت با برنامهری��زی و مدیریت و اجرای
طرحهای توسعه در مراحل مختلف هم اکنون با
برخورداری از خطوط تولید متعدد و بهرهگیری
از آخرین تکنولوژیه��ای تولید رنگهای پودری در زمره
بزرگترین تولیدکنندگان این محصوالت در منطقه بهشمار
میرود.
فرامرز باریکانی ،مدیرعامل ش��رکت پکاش��یمی درباره

موارد اس��تفاده رنگ پ��ودری در صنایع مختلف
توضیح داد :کاربرد رنگ پودری الکترواستاتیک
بس��یار وسیع اس��ت ،در هر رش��ته صنعتی که
محصوالت آن به نوعی با قطعات فلزی س��اخته
میش��ود برای پوش��ش قطعات فل��زی از رنگ
پودری الکترواس��تاتیک اس��تفاده میش��ود .به
عنوان مثال استفاده از رنگ پودری انواع صنایع
لوازمخانگی اعم از تولیدکنندگان یخچال فریزر ،ماش��ین
لباسش��ویی ،ماشین ظرفش��ویی ،تجهیزات حرارتی مانند
بخاریه��ا ،ش��ومینهها و پکیجهای حرارت��ی و تجهیزات
برودت��ی مانند کولرهای گازی و آب��ی و همچنین قطعات

خودرو ،تجهیزات صنایع گاز ،نفت و پترویش��می و تمامی
صنای��ع مرتب��ط که در تولید قطعات م��ورد نیاز آن از فلز
استفاده میشود از این نوع رنگ استفاده میشود.
وی درباره ش��رایط تحریمی و تاثی��ر آن بر واردات مواد
اولیه ،گفت :تحریمها مش��کالت بس��یاری ب��رای تمامی
صنای��ع و واردات مواد اولیه به وجود م��یآورد و بیتاثیر
نیس��ت ،در ح��ال حاضر ما  ۷۰درصد از م��واد اولیه برای
تولید رنگ پ��ودری الکترواس��تاتیک را وارد میکنیم ،اما
در همین ش��رایط و باوجود اینکه شرکتهای بسیاری در
زمینه تولید رنگ پودری فعالیت میکنند ما توانستیم در
همین ش��رایط تحریمی به عن��وان بزرگترین تولیدکننده

رنگهای پودری در کشور به کار خود ادامه دهیم.
وی در پایان برگزاری نمایش��گاه رن��گ و رزین ۱۴۰۰
را فرصتی مناس��ب برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان
برای همکاری بیشتر دانس��ت و اضافه نمود که همچنین
از مس��ئوالن و نهاده��ای مرتبط تقاض��ا دارم که به بهانه
برگزاری نمایش��گاه به انواع صنایع کشور منجمله صنایع
مرتبط با تولید انواع رنگ و رزین و پوش��شهای صنعتی
که در شرایط سخت تحریمی برای تداوم تولید و پیشبرد
اهداف اقتصادی میهن عزیز تالش میکنند ،توجه بیش��تر
و اقدامات موثری را برای تامین سرمایه درگردش موردنیاز
حمایت از طرحهای توسعه و نوسازی آنها بعمل آورند.

