4

خبر
با احتساب مصارف بودجه عمومی دولت به ازای
هر ایرانی در ســال آینده  ۵میلیون و  ۴۶۰هزار
تومان هزینه میکنــد .به گزارش اقتصادنیوز به
نقل از خبرآنالین ،کل مصارف بودجه عمومی در

بودجه 98

سال آینده برابر با  ۴۵۴هزار میلیارد تومان برآورد
شده است که با احتساب جمعیت ایران ۵ ،میلیون
و  ۴۶۰هزار تومان به ازای هر نفر خواهد شد.
به این ترتیب سهم ایرانیان در ماه از این اعتبار

 ۴۵۵هزار تومان می شــود .این اعتبار به عبارت
دیگر هزینه خدماتی است که ساالنه ایرانیان در
بخش های مختلف اعم از بهداشت و درمان و بیمه
و قانونگذاری و  ...دریافت می کنند

سهم هر ایرانی
از بودجه ۹۸
چقدر است؟
سه شنبه  11دیماه  24 1397ربیع الثانی 1440یک ژانویه 2019شماره  8 127صفحه

رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان اعالم کرد:

افزایش  18.4درصدی بودجه تملک دارایی سرمایهای
استان کرمان در بودجه 98
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان بیان کرد :در بودجه سال آینده سر جمع بودجه تملک دارایی
سرمایهای استان نسبت به سال جاری  18.4درصد رشد دارد.
به گزارش ایســنا منطقه کویر« ،جعفر رودری» در جلســه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان گفت:
الیحه بودجه در مجلس در حال بررسی است و طبق روال هر ساله الیحه بودجه از سوی سازمان مدیریت و برنامه
ریزی استان مورد ارزیابی قرار میگرفت تا اصالحات مورد نیاز پیشنهاد و پیگیری شود.
وی به تشریح بخشهای مختلف الیحه بودجه سال آینده پرداخت و بیان کرد :در الیحه بودجه سال آینده بودجه
عمومی  407.7هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شــده اســت .رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان
افزایش تفویض اختیارات به استانها را از تغییرات بودجهای سال آینده برشمرد و اظهار کرد :بودجه تملک دارایی
کل کشور  62هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که  34.36درصد آن سهم استانی است.

اين گزارش ،تصويري غيرفني از اليحه بودجه سال 1398ارائه میکند .براي خواندن اين گزارش ،سواد مقدماتی
مالی يا اقتصادي خاصی نياز نيست .مخاطب گزارش ،عموم مردم هستند .به منظور سادهسازي ،برخی اعداد ،گرد
شده و برخی جزئيات ناديده گرفته شده است .ارقام به تومان است.
رقم بودجه امسال 1703هزار ميليارد تومان است .بودجه به دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکتها تقسيم
میشــود .از اين رقم478 ،هزار ميليارد تومان بودجه عمومي و بقيه معادل 1275هزار ميليارد تومان ،بودجه
شركتها و بانكهاي دولتي است.
بياييد وضعيت نفت در بودجه ايران را هم ببينيم:
ارقام مربوط به محاسبه سهم نفت در بودجه (اعم از نرخ تبديل دالر به ريال ،حجم صادرات و  )...در بودجه ذکر
نمیشــود و بايد آن را برآورد کرد .براســاس محاسبه ما ،در اليحه بودجه سال 1398قيمت هر بشكه نفت خام و
ميعانات گازي حدود 54دالر ،متوسط نرخ برابري دالر حدود 6000تومان (براي كاالهاي اساسي حدود 4200و
براي ســايركاالها حدود 8000تومان) ،صادرات نفت حدود 1.635ميليون بشكه در روز 2و صادرات گاز طبيعي
حدود4/3ميليارد دالر فرض شده است.
سرجمع منابع نفت در بودجه نيز بيش از 142هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.
شايسته ذکر است که درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز به چهار جا تعلق میگيرد :بودجه ،صندوق توسعه
ملی ،شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز .کل منابع حاصل از نفت در سال 1398حدود 5/35ميليارد دالر است
که سهم هر کدام از چهار قلم گفته شده عبارت است از:
 سهم بودجه عمومی75/23 :ميليارد دالر (معادل 142هزار ميليارد تومان در دو رديف ) 21009و210101 سهم صندوق توسعه ملی59/6 :ميليارد دالر سهم شرکت نفت65/4 :ميليارد دالر سهم شرکت گاز51/0 :ميليارد دالر.هر دالر کاهش قيمت نفت در سال آينده ،سبب کاهش بيش از 4/2هزار ميليارد تومان منابع بودجه خواهد شد.
وابســتگی بودجه به نفت در اليحه بودجه ســال 1398،حدود 35درصد خواهد بود .البته بايد توجه داشت که
اين نسبت کمتر از ميزان واقعی است ،زيرا منابع غيرنفتی اليحه در عمل خوشبينانه برآورد شده و تحقق کامل
آن بعيد است.
پايان عمر عمراني؟
اصوالً سرمايهگذاريهاي عمرانی براي نگهداري و توسعه ظرفيتهاي اقتصادي انجام میشوند .به دليل نبود قواعد
مالی مناسب بودجهاي مرتبط با چرخههاي اقتصادي (که مانع افت بودجه عمرانی به دليل باال و پايين شدنهاي
نفت شــود) و نيز ،نبود نگاه ميان مدت در تنظيم بودجه کشــور (يعنی نگاه فقط به ســال بودجهاي نباشد) ،اين
قسمت از بودجه ،معموالً ارتباط مستقيمی با نوسان نفت پيدا کرده ،به طوري که در سالهاي کمبود درآمد نفتی
ناشی از کاهش قيمت نفت يا تحريم ،اين بخش نيز نحيف میشود و بخش اعظم بودجه به گذران امور (جاري يا
ال به سر ميآيد.
همان هزينههاي جاري) میگذرد و عمر عمران با استفاده از پول نفت عم ً
اعتبارات سرمايهگذاريهاي عمرانی (موسوم به تملك دارايیهاي سرمايهاي) در اليحه بودجه سال 1398حدود
62هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده که در مقايسه با رقم قانون سال 1397 (62هزار ميليارد تومان) تغييري
نكرده است.
(با توجه به تورم ،اين به معنی کاهش بودجه عمرانی اســت) .البته با توجه به ميزان تحقق واقعی ارقام بودجه
عمرانی در ساليان گذشته ،حتی در صورت افزايش اين عدد نيز ،نمیتوان در مورد آن تفسير درستی داشت.
سهم من از بودجه
اگر کشور را به يك ساختمان تشبيه کنيم ،يك سؤال اين است که در قبال پول شارژي که به مدير ساختمان
میدهيم ،در ماه چه خدماتی دريافت میکنيم؟ در مورد اين سؤال تأمل کنيد تا ادامه بحث را پی بگيريم.
مصارف بودجه عمومی ســال آينده 1حدود 454هزار ميليارد تومان اســت .اين يعنی اينكه سهم هر ايرانی از
مصارف بودجه در اليحه سال1398 ،حدود  5ميليون و460هزار تومان در سال و يا به عبارتی حدود  455هزار
تومان در ماه است.
هر ايراني در ماه حدود  600تومان خرج مجلس شــوراي اســامی میکند31 ،هزار تومان براي دفاع از کشور
صرف میکند20 ،هزار تومان براي نظم و امنيت پرداخت میکند45 ،هزار تومان براي آموزش و پرورش و 20هزار
تومان براي آموزش عالی خرج میکند14 ،هزار تومان براي بهداشت و 49هزار تومان براي درمان پرداخت میکند،
4600تومان صرف تأمين منابع آبی کشــور میکند1900 ،تومان براي فرهنگ و هنر و 1300تومان براي دين
و مذهب مصرف میکند3800 ،تومان خرج ارتباطات میکند و 400تومان صرف گردشگري و يك 400تومان
ديگر هم براي محيط زيست و . ...مشاهده میکنيد که همچنان که بودجه نشان میدهد ،هر ايرانی به طور متوسط
در ســال حدود 1ميليون و 849هزار تومان ماليات میدهد (در ماه 154هزارتومان) و ســه برابر آن يعنی 5
ميليون و 460هزارتومان در سال خدمات دريافت ميكند!
استان من در بودجه
حدود 28درصد از منابع بودجه عمومی اليحه بودجه سال1398 ،منابع استانی است .در طرف مصارف از کل
اعتبارات (معادل 407هزار ميليارد تومان) ،حدود  6درصد اعتبارات ،استانی است (معادل 25هزار ميليارد تومان).
اين رقم به اين معنا نيســت كه بقيه بودجه مربوط به اســتان تهران است ،بلكه به اين معناست كه اين قسمت از
بودجه در اختيار شوراي برنامه ريزي توسعه استان (شورايي متشكل از استاندار و معاون برنامه ريزي وي و رؤساي
ادارات كل اســتانها و  ...موضوع ماده ( ) 31احكام دائمي و ماده ( ) 44قانون الحاق ) قرار ميگيرد و توســط اين
شورا درباره آن تصميمگيري ميشود.
بايد توجه داشــت كه بخشــي از بودجه غيراســتاني نيز كه ـ به صورت متمركز (يعني توسط سازمان مديريت
و برنامه ريزي و وزرا) تصميم گرفته ميشــود ـ در اســتانها هزينه شــود .اعتبارات استانی در اليحه بودجه سال
1398نسبت به قانون سال 1397کمی افزايش داشته به طوري که از رقم 8/21هزار ميليارد تومان به 24هزار
ميليارد تومان افزايش داشته (معادل رشد 10درصدي ).در اين بين اعتبارات هزينه اي رشد عمده اي نسبت به
اعتبارات تملك دارايی ســرمايه اي داشــته است به طوري که اعتبارات هزينه اي  20درصد رشد داشته است در
حالی که اعتبارات تملك دارايی سرمايه اي کمتر از 2درصد رشد داشته است.
يكی از منابع مهم ديگر اســتانها که صرف تملك دارايی ســرمايهاي میشود از محل قانون استفاده متوازن از
امكانات کشــور است که بنابر آن ساليانه 3درصد از بودجه عمومی بايد جهت تعادل بخشی توسعه بين استانها
شود .اين رقم در بودجه سال 1398برابر با 14هزار ميليارد تومان میباشد (معادل 5/3درصد از منابع عمومی)
که نسبت به قانون بودجه سال 1397، 14درصد رشد داشته است.
اعتبارات استاني در اليحه بودجه سال ( 1398ميليارد تومان ،درصد)

وی با بیان این مطلب که  96درصد بودجه هزینهای به شــکل ملی توزیع میشــود ،تصریح کرد :در بودجه سال
آینده سر جمع بودجه تملک دارایی سرمایهای استان نسبت به سال جاری  18.4درصد رشد دارد .رودری با اعالم
این خبر که بودجه استان کرمان در بخش هزینهای و تملک دارایی سرمایهای از متوسط کشوری باالتر است ،عنوان
کرد :حدود  ۱۳هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی از محل درآمدهای اختصاصی دولت اســت که با رشــد ۲۲.۸
درصدی از  ۵۷هزار به  ۷۰هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی در ادامه از پروژههای اقتصاد مقاومتی استان سخن به میان آورد و اظهار کرد 271 :پروژه در استان داریم که
در ابتدای ســال جاری ،دارای پیشــرفت فیزیکی  26درصدی بودند که در حال حاضر  43درصد پیشرفت فیزیکی
دارند .رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان افزود :حدود  55هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز برای
اجرای  271پروژه داشتیم که تاکنون  11هزار و  400میلیارد تومان آن محقق شده است ،ضمن آنکه این پروژهها

بررسي بودجه سال آینده به زبان ساده

سهم استانها در بودجه 98
اعتبارات موضوع قانون استفاده
متوازن از امكانات کشور (مازاد بر
بودجه استانی)

-

12.500
()3/2

14

14.358
()3/5

در اليحه بودجه سال 1398نسبت درآمدهاي استانی به مصارف استانی حدود 7/4میباشد .يعنی  80درصد
درآمدهاي اســتانی در اختيار استانها نيست و به طور ملی درباره آن تصميمگيري میشود .اين نسبت در قانون
بودجه سال 1397حدود 4/4برابر بود يعنی فقط 22درصد درآمدهاي استانی به استانها باز میگشت و 78درصد
آن به صورت ملی تصميم گيري میشد.
نسبت مجموع اعتبارات استانها (جاري و عمرانی) به درآمدهاي استانی (که اصطالحاً ضريب بازگشت ناميده
میشود) را در نمودار زیر ببینید:
ضريب بازگشت استاني در اليحه بودجه سال 1398

رشد اعتبارات هزينهاي استانی به طور متوسط براي استانها حدود 20درصد بوده است .اين نرخ براي برخی
اســتانها بيشتر و براي برخی اســتانها کمتر بوده است .متوسط رشــد اعتبارات عمرانی براي استانها برابر با
9/1درصد بوده است.
رشد اعتبارات هزينهاي و تملك استاني
استان

رشد اعتبارات
هزينهاي استاني

استان

رشد اعتبارات تملك دارايي
سرمايهاي (عمراني)

آذربايجان غربی

23

بوشهر

17

خوزستان

22

کردستان

3/8

تهران

22

فارس

3/1

کرمانشاه

22

سیستان

2/6

آذربايجان شرقی

22

هرمزگان

2/5

ايالم

22

خوزستان

2/3

اصفهان

21

ایالم

2/3

کردستان

21

خراسان جنوبی

2/0

هرمزگان

21

گلستان

1/9

مازندران

21

خراسان رضوی

1/8

خراسان رضوی

21

کرمانشاه

1/7

بوشهر

21

لرستان

1/7

کرمان

21

آذربایجان غربی

1/6

فارس

20

زنجان

1/0

چهار محال بختیاری

20

چهار محال بختیاری

1/0

همدان

20

همدان

0/5

گلستان

20

البرز

0/3

کهکیلوییه و بویراحمد

19

کهکیلوییه و بویراحمد

0/0

یزد

19

آذربایجان شرقی

-0/1

سیستان و بلوچستان

19

خراسان شمالی

-0/2

گیالن

19

قم

-0/3

لرستان

18

کرمان

-0/6

اردبیل

18

سمنان

-0/6

18

مرکزی

-0/7

قزوین

-0/7
-1/0

عنوان

عملكرد
سال
1396

قانون
سال
1397

اليحه
بودجه سال
1398

رشد اليحه 1398نسبت
به قانون 1397
(درصد)

مرکزی

مجموع اعتبارات هزينهاي
(سهم از منابع عمومی)

9.544
()--

10.619
()2/7

12.752
()3

20

قم

18

خراسان جنوبی

17

اصفهان

مجموع اعتبارات تملك دارايی
سرمايهاي عمرانی)
(سهم از منابع عمومی)

7.041
()1

11.184
()2/8

11.400
()2/8

1/9

البرز

16

اردبیل

-1/1

قزوین

16

یزد

-1/3

اعتبارات متفرقه انتقال يافته به
استان

-

608

726

19

خراسان شمالی

16

تهران

-1/4

زنجان

15

گیالن

-1/9

اشتغال  31هزار و  700نفری را ایجاد میکنند که تا کنون  8هزار و  900نفر مشغول بکار شدهاند.
وی بیــان کرد :از این  271پروژه  120پــروژه آن به لحاظ اهمیت جایگاه ویژهای دارند و تحت عنوان پروژههای
اولویتدار هستند که باید مورد توجه دستگاهها قرار گیرند ،ضمنآنکه  94درصد هزینهها را به خود اختصاص دادهاند.

سمنان

15

مازندران

-2/4

کشور

20

کشور

1/9

مأخذ :محاسبات تحقيق براساس ارقام اليحه بودجه.

ســرانه اعتبارات هزينهاي اســتانی (يعنی بودجه هزينهاي اســتانی تقسيم بر تعداد ســاکنين استان) حدود
154هزارتومان است و سرانه اعتبارات تملك دارايی سرمايهاي (عمرانی) استانی برابر با حدود 37هزار تومان است.
سرانه درآمدها و اعتبارات استاني در اليحه سال ( 1398هزار تومان به به ازاي هر نفر)

استان

سرانه درآمدهاي
استاني

سرانه اعتبارات
هزينهاي

سرانه اعتبارات عمراني
استاني

کرمان

888

173

185

کشور

1385

154

137

مأخذ :محاسبات تحقيق براساس ارقام اليحه بودجه.

فصل بودجه فقط زمستان نيست
بودجه کشــور و تبوتاب و التهاب مربوطه فقط مربوط به زمان تهيه آن در دولت ،ارائه به مجلس و بررســی و
ال گفته شد ،تصويب بودجه
تصويب آن در قوه مقننه (يعنی از اواخر پاييز تا اواخر زمستان) نيست .همانگونه که قب ً
در مجلس ،صرفاً يك بخش از سيكل بودجهاي در کشور است و بخش مهمتري از آن پس از ابالغ قانون و اجراي
بودجه اتفاق میافتد:
 اينكه دقت اجراي بودجه چقدر است و ارقام پيشبينی شده چقدر با اجرا فاصله دارد؟ اينكه قواعد مالی پيش بينی شده در اسناد باالدستی چگونه در فرايند اجراي بودجه رعايت میشوند؟ اينكه آيا بودجه توانسته است اهداف اقتصادي يا توسعهاي که براساس آن تهيه شده است را محقق کند؟اينكه عمليات حسابداري و نقدي بودجه به درستی انجام شده و يا تخلفی در آن بروز کرده است؟ و ...تمام اين موارد نياز به شــفافيت در عملكرد بودجه ،گزارش دهي مناســب از طرف دولت ،نظارت سياســتي و
حســابداري مستمر از مجلس و توجه افكار عمومي طي سال بودجهاي دارد .بودجه میتواند در صورت پيشبينی
و سياستگذاري نامناسب يا اجراي ناقص و نادرست ،عوارض متعددي در شرايط اقتصادي کشور به وجود آورد.
آن روي بودجه
ساليان سال ،در دورههاي مختلف ،در دولتها و مجلس هاي متفاوت ،رويه اينگونه بوده است که قبل از ارائه
اليحــه بودجه و در حين مذاکرات مربوط به بررســی بودجه در مجلــس ،انتظارات از اين اليحه اوج میگيرد و با
افزايش پوشش مطبوعاتی و رسانهاي و اخيرا ً شبكه هاي اجتماعی ،بر اين تنور دميده میشود.
همزمان گروههاي مختلف ذينفع يا گروههايی که بودجه برآنها تأثيرگذار است ،از حقوق بگير تا پيمانكاران بخش
خصوصی تا کشاورزان تا يارانه بگيران از اقشار مختلف تا شرکت هاي فعال در بخش خصوصی به بودجه به عنوان
مرهم درمان دردهاي خود نگاه میکنند .اين شــور و اشــتياق معموالً پس از مدتی به سردي و بعضاً حتی تلخی
میگرايد و آنچه به گوش می رسد معموالً نارضايتی و ابراز شكايت از قناس بودن بودجه و ناکافی بودن اعتبارات
براي بخش فالن و بیتوجهی به بخش بهمان و کسري زياد و عمرانی کم و  ...است .اما چرا چنين است؟ آيا «مشكل
اصلی بودجه» ،در ميان مشــكالت فنی و غيرفنی متعدد مرتبط با فرايند بودجه ،در شــيوه نگارش بودجه و نحوه
ال با حضور يك سوپرمن بودجهاي ،اين مشكالت و نارضايتیها و قناسیها هم رفع شود؟
سند بودجه است که مث ً
راه چاره چيست؟
آنگونه كه گفته شد ،انتظار از بودجه براي معجزه ،به جاي اصالح دولت و اقتصاد ،به راه اشتباه رفتن و دور خود
چرخيدن است .پس راه چاره ،اصالح بيخ و بنيان و تاروپود اقتصاد است.
اقتصاد بايد متنوع ،غيرمتكي به نفت و داراي درآمدهاي پايدار باشد و دولت هم بايد خوش فكر ،متكي به خواست
و اراده مردم و به دنبال مصلحت بلندمدت مردم (و نه صرفاً رضايت كوتاهمدت آنها) باشــد تا تصوير تركيبي آن
يعني بودجه هم اصالح شود.
نرمافزار فتوشاپ جادويی بودجه ريزي ما ،به طور سنتی ،در واقع به عنوان يك ويروس بزرگ که بر سيستم عامل
زندگی اقتصادي کشور نشسته و تصوير غلط از اقتصاد ارائه میدهد عمل میکند و انگيزه اصالح را سلب کرده است.
پس ظاهرا ً براي اصالح اقتصاد ،اول بايد سيستم بودجه ريزي کشور را اصالح کرد و در مرحله اول ،ابزاركهاي
نفت و درشــت نمايی درآمدها را از آن ســلب کرد .راه حل فنی اين موضوع ،تدوين بودجه بر مبناي كسري بدون
نفت و منع بيش برآورد منابع اســت( .مرکز پژوهشهاي مجلس در گزارشها و پيشنهادهاي جداگانه به ضرورت
تدوين بودجه بر مبناي کسري بدون نفت پرداخته است) با تصحيح تصوير بودجه و در واقع« ،راست نمايی بودجه
به جاي زيبانمايی آن» ،کم کم مشكالت و راه حلها پيش چشم می آيند و متوجه خواهيم شد که انتظار معجزه
از کاغذ و لوح بودجه براي حل مشــكالت بيهوده اســت و بايد واقعيت و ســاختار اقتصاد و مناسبات اقتصادي را
ترميم کرد تا اقتصاد ترميم شود .در چنين صورتی است که دولتها و مجلسها ناگهان به طور واقعی خود را در
معرض رأي مردم خواهند ديد و نخواهند توانست با فتوشاپ نفت ضعف عملكردها را بپوشانند و در نتيجه به سمت
راهكارهاي عملياتی تر و عملگرايانه تر حرکت خواهند کرد و در چنين فضايی ،تعيين تكليف و تصميم گيري
در حوزه هاي متعدد ،شفاف تر و راحت تر و قابل سنجش تر صورت خواهد گرفت و مشكالت از دولتی به دولت
ديگر و از مجلسی به مجلس ديگر ،بدون حل آنها ،موکول نخواهند شد.
از جمله اينكه:
 چه کار کنيم که اقتصادمان متنوع شود تا بودجه مان منابع درآمدي متنوع و پايدار داشته باشد؟ال مجوزها را تسهيل کنيم
 چه کار کنيم (در عمل و نه در شعار) که کسب و کار غيرنفتی کشور رونق بگيرد مث ًيا مقررات مربوطه در بازارهاي مختلف را منطقی کنيم و ...تا بتوانيم ماليات بيشتري بگيريم؟
 چه کار کنيم که صنعت کشور پوياتر شده و صادرات گراتر شود تا درآمد بيشتري به کشور بياورد؟ دانشــگاههاي ما و کارخانجات ما چه کار بايد بكنند که حلقه ارتباطی بين آنها و صنعت ،تقويت شــود و ازوضعيت توليد کاغذ براي کاغذ و کاغذ براي ارتقا و  ...خارج شود؟
 بودجه بايد به طور شفاف بتواند توضيح دهد که با وجود محدوديت منابع ،چرا يك تومان منابع بايد به بخشآموزش يا دفاع يا کشاورزي داده شود و در مقابل به درمان و فرهنگ و مسكن داده نشود و يا بالعكس.
ال
 چرا يك بخش خاص نبايد ماليات بدهد و بار خود را بر گرده ديگران بياندازد و يا چرا يك بخش ديگر ،مث ًکشاورزي ،از ماليات معاف شود تا چرخ آن بهتر بچرخد؟
 چرا قيمتگذاري برخی اقالم به گونهاي است که به هزينه از منابع کشور و هزينه تخريب سيستم قيمتها،به تمام اقشار از ثروتمند و فقير يارانه داده میشود؟
آيا مالياتهاي متعارفی مانند ماليات سوداگري بايد داشته باشيم يا نداشته باشيم؟
 چرا داشتن ابزارهاي تسهيل کننده رصد و کنترل جريان درآمد و ثروت از جمله کارتخوان،صندوق فروش و قواعد مرتبط ضرورت است و نبود آن حتی شايسته مجازات؟
 چرا بايد يك طرح تحولی خاص در حوزه مسكن يا درمان اجرا شود و يا چرا نبايد اجرا شود؟ چرا کيفيت خدمات و خروجی برخی بخشها عليرغم منابع اختصاص داده به آنها پايين است؟ دولت چه کارهايی را نبايد انجام دهد که هم هزينهاش کم شود و هم منابع براي کارهايی که بايد انجام دهد(و در حال حاضر انجام نمیدهد) فراهم شود؟ و...
تازه همه اينها براي وضعيت بدون تحريم است .به اين فكر کنيد که براي چاره انديشی درباره تحريم در بودجه،
عالوه بر کارهاي فوق که ناظر به قوي کردن اقتصاد است ،چه کارهاي ديگري میتوان کرد.

منبع :مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی

