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صنایع معدنی

عدالت مالیاتی فوالد زیر ذرهبین

صادرات ،کاله گشاد تداوم معافیت مالیاتی
مرضیه احقاقی

صنایع باالدستی و میانی بهویژه در حوزه فلزات و پتروشیمی از مزیتهای متعددی
در مسیر تولید برخوردار هستند .وجود منابع غنی معدنی و انرژی زمینه توسعه این
صنایع را فراهم کرده اس�ت .بر همین اساس نیز این صنایع ،حاشیه سود قابلتوجهی
را از آن خود میکنند .با وجود تمام امتیازاتی که در اختیار این صنایع قرار میگیرد،
ص�ادرات این صنایع نیز مع�اف از مالیات اس�ت .مجموع امتیازات یادش�ده در کنار
معافیته�ای مالیاتی به منزل�ه بر هم خوردن عدالت در این زنجیره اس�ت .بر همین
اس�اس نیز چندی اس�ت مس�ئله لغو معافیت مالیاتی مواد خام و میانی فوالد مطرح
شده تا بدینترتیب شاهد برقراری عدالت میان تولیدکنندگان در حلقههای گوناگون
زنجیره تولید باش�یم .البته حذف معافیت مالیاتی صادرات مخالفان بسیاری دارد که
اغلب در زمره فعاالن این صنایع قرار دارند .این افراد معتقدند حذف اینگونه مشوقها
در مسیر صادرات به ضرر توسعه صنایع ،رشد صادرات و ارزآوری هرچه بیشتر است.
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عکس :آیدا فریدی

رقابتپذیری صنایع پاییندستی
پ��درام س��لطانی ،کارش��ناس و فعال اقتص��ادی در
گفتوگو با
و در ارزیابی حذف معافیت مالیاتی
صادرات فوالد ،گفت :حذف معافیت مالیاتی از صادرات
مواد خام و میانی از سالهای گذشته مطرح شده است.
در س��ال  ۹۶و در دورهای ک��ه در هیات رئیس��ه اتاق
بازرگانی ایران عضو بودم ،بس��تهای با هدف رقابتپذیر
کردن صنایع پاییندس��تی پتروش��یمی ،فوالد ،مس،
آلومینیوم و فرآوردههای پاالیشیها تدوین شد .در این
بسته پیشنهاد ش��د معافیت مالیات مستقیم صادرات
ش��رکتهای تولیدکننده مواد مورد بحث که از س��ود
این ش��رکتها دریافت میشود ،حذف ش��ود .مالیات
ارزشاف��زوده این صنایع نیز بهطور کلی یا بخش��ی از
آن بعد از صادرات مسترد نشود .بهویژه که این صنایع
از مزیته��ای دیگری مانند خ��وراک و انرژی ارزان در
مسیر تولید خود بهرهمند هستند.

 صادرات سوددهتر میشود

این چالش را باید ناش��ی از کجاندیشی و بیتوجهی
سیاس��تگذاران در  ۱۵سال گذش��ته دانست .در واقع
سیاس��تگذاران گمان میکردن��د بدینترتیب صنایع
ب��زرگ باالدس��تی مزیتهای��ی را در اختی��ار صنایع
پاییندس��تی ق��رار میدهن��د اما این ه��دف در عمل
اجرایی نشده است .درواقع این صنایع آنطور که باید و
انتظار میرود نقش��ی اثرگذار در توسعه ارزشافزوده و
اشتغالزایی صنایع پاییندستی ندارند.
وی اف��زود :کما اینکه در حال حاض��ر صنایع بزرگ
باالدس��تی که اغلب در بازار س��رمایه هم حضور دارند،
س��ودهای بس��یار کالنی را از آن خ��ود میکنند .این
س��ودها در مقایس��ه با مالیاتی که میپردازند ،بس��یار
مح��دود اس��ت .بهویژه ک��ه این صنای��ع از مزیتهای
متع��ددی مانن��د ذخایر ان��رژی و معدنی کش��ور بهره
میگیرند .در همین حال ،چالشهای بسیاری به همراه
دارند ،ازجمله آنکه تولید آنها با آلودگی همراه است.

این فعال اقتصادی اف��زود :معافیت مالیاتی صادرات
مواد اولیه موجب ش��ده تولیدکنندگان ترجیح بدهند
محصوالت خ��ود را حتی با قیمت ارزانتر صادر کنند،
چراکه فروش این محصوالت در بازار داخلی مس��تلزم
پرداخت مالیات مستقیم و ارزشافزوده است.
در چنین ش��رایطی و با وجود بهرهمندی کش��ور از
مزیته��ای نف��ت ،گاز ،انرژی ارزان و مع��ادن ،صنایع
کوچ��ک و متوس��ط تولیدکنن��ده محص��والت نهایی
نمیتوانند با همتایان خود در س��طح بینالمللی رقابت
کنند .تاجایی که در مواردی شاهدیم یک تولیدکننده
لوله و پروفیل یا قطعات پالس��تیکی در کش��ور ترکیه،
م��واد اولیه م��ورد نیاز خود برای تولید را از کش��ور ما
خری��داری میکن��د ،محص��ول تولی��دی خ��ود را در
بازار افغانس��تان یا کش��ورهای آس��یایی و در رقابت با
محصوالت مش��ابه ایرانی به فروش میرس��اند .درواقع
طرفهای خارجی بهواس��طه مواد اولی��ه ارزان ایرانی،
برنده این رقابت میشوند.

 ارزآوری بهانه است

سعید عس��کرزاده ،دبیر انجمن سنگ آهن ایران در
گفتوگ��و ب��ا
و درباره حذف معافی��ت مالیاتی
صادرات در زنجیره فوالد گف��ت :معافیتهای مالیاتی
در قان��ون مالیاتهای مس��تقیم تبص��رهای دارد که بر
مبن��ای آن صادرات مواد خ��ام از این معافیتها معاف
شدهاند؛ یعنی براس��اس این تبصره صادرات ماده خام
مشمول معافیت مالیاتی نمیشود.
در همی��ن حال در ماده  ۳۸قان��ون رفع موانع تولید
ع��وارض صادرات ب��ه مواد خ��ام و همچنی��ن مواد با
ارزشاف��زوده پایی��ن تعلق میگیرد .با ای��ن وجود ،در
فهرس��تی که هیات وزیران تهیه ک��رده و برای حذف
معافی��ت مالیاتی در اختیار گمرک جمهوری اس�لامی
قرار میگیرد ،مواد با ارزشافزوده پایین نیز هستند.

که زنجیره فوالد توس��عه یابد و صادرات آن در مس��یر
رش��د قرار گیرد باید مسیر را تس��هیل کنیم؛ بنابراین
انتظ��ار میرود درآمد حاصل از صادرات در کل زنجیره
فوالد مش��مول مالیات صفر باش��د .در همین حال به
صادرات برخ��ی محصوالت مش��وق مالیاتی هم تعلق
میگیرد که وجود آن در این زنجیره ضروری نیست.

س��لطانی در پاس��خ به س��والی مبنی بر ارزآور بودن
صنایع موردبحث و نیاز کش��ور به ارز صادراتی آن هم
در شرایط تحریم ،گفت :متاسفانه این توجیه به منزله
کاله گش��ادی اس��ت که صنایع یادش��ده در طول این
سالها بر سر دولت گذاشتهاند .حذف معافیت مالیاتی
در س��ال  ۹۷و در ش��ورای گفتوگ��و دول��ت و بخش
خصوصی مطرح شد .در همان جلسات نیز وزیر اقتصاد
و دارای��ی ،وزیر وقت صنعت ،مع��دن و تجارت ،رئیس
وقت س��ازمان ب��ورس و رئیس کمیس��یون اقتصادی
مجلس شورای اسالمی با همین تفکر و تصور این طرح
را تصویب نکردند؛ درنتیجه دولت در ش��رایط تنگنای
مالی ناشی از تشدید تحریمها از درآمد مالیاتی محروم
شد .با این وجود ،اگر صادرات این واحدها زیانده باشد
که دیگر مالیات��ی پرداخت نمیکنن��د؛ بنابراین نباید
نگران ح��ذف این معافی��ت مالیاتی از ص��ادرات خود
باش��ند .درواقع این مالیات به س��ود این واحدها تعلق

میگیرد و هر نوع نگرانی در اینباره غیرمنطقی اس��ت.
بهعالوه آنکه ،بسیاری از این واحدها محصوالت خود را
در ب��ازار داخلی حتی با نرخ باالتر از قیمتهای جهانی
به فروش میرسانند؛ بنابراین اینگونه نگرانیها محلی
از اعراب ندارد.

 رشد صادرات در انتظار است

ای��ن فعال اقتص��ادی گفت :در گزارش ارائهش��ده از
س��وی اتاق بازرگانی ای��ران مبنی بر ح��ذف معافیت
مالیاتی صادرات تاکید ش��ده بود ک��ه اگر یک واحد از
مواد اولیه صنایع یادش��ده به ج��ای صادرات در داخل
کش��ور تبدیل به کاالی پاییندس��تی و با ارزشافزوده
باالتر و در ادامه صادر ش��ود ،ارزآوری افزایش مییابد.
درواق��ع ارزآوری محصوالت پاییندس��تی  ۳۰تا ۲۰۰
درص��د بی��ش از ارزآوری ص��ادرات مواد اولیه اس��ت؛
بنابرای��ن درصورت تصویب این طرح آنچه برای صنایع
کش��ور رقم میخورد ،ارزآوری بیش��تر از محل صنایع
پاییندستی بود.

 منافع گروهی ارجحیت دارد

س��لطانی افزود :متاسفانه در موارد متعددی مشاهده
کردهای��م که برخی از سیاس��تهای کش��ور در جهت
منافع گروه یا عدهای منحرف میشود .بهطور مشخص،
فوالدیه��ا و سهامدارانش��ان از تداوم این ش��رایط و
معافیت صادراتی س��ود میبرن��د؛ بنابراین در همه این
س��الهایی که ما در اتاق بازرگانی موضوع لغو معافیت
مالیاتی صادراتی این مجموعهه��ا را دنبال میکردیم،
این واحدها با البی س��نگین در دولت و مجلس شورای
اسالمی مانع تصویب این طرح شدند.

 تجارب دنیا را جدی بگیرید

وی در پاس��خ به س��والی مبنی بر تجرب��ه جهان در
حمای��ت از صادرات ،گفت :در هیچ کش��ور دیگری جز
ایران به صادرات مواد اولیه مشوق اختصاص نمییابد،
چراکه م��واد اولیه مبتنی بر منابع طبیعی آن کش��ور
قیمت تمامش��ده بسیار پایینی خواهد داشت .درنتیجه

صادرات آن در هر شرایطی سودآور است .بنابراین اصال
نیازی نیس��ت که تش��ویقی به صادرات این محصوالت
اختصاص یابد.
آنچه در کش��ورهای دیگر با مش��وق همراه اس��ت،
ص��ادرات کاالهای س��اخته ش��ده ،دارای دانش فنی،
دانشبنیان ،پیش��رفته و از این دس��ت است .بهعنوان
مثال ،کش��ور چین بهعنوان یک نمونه موفق در حوزه
صادرات و قبل از پیوس��تن به سازمان تجارت جهانی،
معافیت صادراتی را پلکانی اجرایی میکرد .بدین شکل
ک��ه به صادرات مواد اولیه معافیتی تعلق نمیگرفت اما
ب��ا تولید محصوالت بعدی در زنجی��ره ارزش ،معافیت
اختص��اص داده میش��د .از زمان��ی هم ک��ه چین به
س��ازمان تجارت جهانی پیوس��ت ،بهطور کل معافیت
مالیات مستقیم خود را حذف کرد .از آن زمان تاکنون
تنها مشوق صادراتی به کاالهایی با ارزشافزوده باال در
استرداد بخش��ی از مالیات ارزشافزوده تعلق میگیرد.
این معافیت هم با توجه به اهمیت صادرات آن محصول
و ت�لاش برای توس��عه آن اختص��اص مییابد .همین
موضوع نیز موجب ش��د خوشه صنعتی در زیرمجموعه
صنایع بزرگ چین ش��کل بگیرد .این اقدام اشتغالزایی
گس��تردهای را در این کش��ور به همراه داشت و بخش
قابلتوجهی از ش��هروندان چینی از زیر خط فقر خارج
ش��دند .در همین حال زمینه شکوفایی بیشتر صادرات
این کشور را فراهم کرد.
سایر کشورها هم که بهطور نسبی در صادرات موفق
بودن��د ،عموما همین سیاس��ت را دنب��ال کردند .نکته
دیگ��ر اینکه اص��وال بر مبنای موازین س��ازمان تجارت
جهان��ی؛ اعطای معافیت مالیاتی مس��تقیم به صادرات
از مصادیق یارانههای صادراتی قلمداد میشود و مغایر
قوانین این س��ازمان است .به همین جهت کشورهایی
که در س��ازمان تجارت جهانی عضو هس��تند؛ معافیت
مالیات را به صادرات خود اختصاص نمیدهند ،چراکه
مخل رقابت شفاف و منصفانه با سایر کشورهاست.

توسعه صادرات اولویت دارد

 ضرورت تسهیل تولید و صادرات

وی افزود :ماده خام در زنجیره فوالد کلوخه س��نگ
آهن است ،نه س��نگ آهن دانهبندی شده .البته سنگ
آهن دانهبندی شده در رده موادی با ارزشافزوده پایین
قرار دارد اما ماده خام نیس��ت؛ بنابراین تس��ری دادن
ای��ن قانون به س��ایر حلقههای زنجی��ره فوالد و حذف
معافیت مالیاتی صادرات از این محصوالت اشتباه است.
بهاعتقاد ما حتی معافیت مالیاتی برای صادرات س��نگ
آهن دانهبندی شده نیز باید دوباره وضع شود.
دبی��ر انجمن س��نگ آه��ن گفت :مجلس ش��ورای
اس�لامی این اختیار را دارد که با تغییر قانون معافیت
مالیاتی صادرات را حذف کند .اما اگر هدف این اس��ت

 بررسی دقیق تولید و نیاز داخل

عس��کرزاده افزود :بدون تردید تولید محصول نهایی
به منزله ارزشآفرینی بیش��تر اس��ت اما نمیتوان تمام
محص��والت اولیه را به محصول نهای��ی تبدیل و صادر
ک��رد .در روند تولید محص��والت تعاریف��ی از زنجیره
تولید ،زنجیره تامین و زنجیره ارزش مطرح میش��ود.
بررسی دقیق این  ۳زنجیره مشخص میکند چه مقدار
محص��ول را از هر زنجیره ب��ه زنجیره بعد منتقل و چه
میزان از آن را صادر کنیم.
هیچوقت در هیچ منطقه دنیا تمام تولید محصوالت
حلقهه��ای باالدس��تی را به محصول نهای��ی تبدیل و
س��پس صادر نمیکنند .چراکه  ۲ای��راد بزرگ به این
اقدام وارد است .نخست آنکه ممکن است برای فروش
همه محصوالت نهایی تولید ش��ده ب��ازار فروش وجود
نداشته باش��د .کما اینکه بس��یاری از کشورها ترجیح
میدهند محصوالت را از میانه زنجیره خریداری کنند؛
بنابراین فروش و صادرات در حلقههای ابتدایی و میانی
زنجیره تولید اش��تباه نیس��ت .یا اینکه شاهدیم برخی
کشورها مانند استرالیا با صادرات مواد معدنی در مسیر

میانی درست است و نه برای سنگ آهن دانهبندی ،نه
کنسانتره ،نه گندله و نه آهن اسفنجی.
در همین حال از دولت انتظار میرود برای تس��هیل
ص��ادرات گام ب��ردارد .یک��ی از بزرگترین چالشهای
دول��ت در حال حاضر تامین ارز ب��رای تامین نیازهای
واردات��ی و تامی��ن هزینهه��ای بینالملل��ی اس��ت.
درنتیجه بدیهی اس��ت که هر سیاس��ت محدودکننده
ی��ا تهدیدکنن��ده صادرات و ورود ارز به کش��ور را منع
کند .در دورهای که کشور با رکود تورمی روبهرو است،
میت��وان با صادرات بر مش��کالت فائق آم��د .صادرات
ب��ه منزل��ه از بین رفتن رکود در عی��ن افزایش نیافتن
تورم است .درنتیجه حذف معافیت مالیاتی صادرات به
هیچوجه توصیه نمیشود.

توسعه اقتصادی گام برداشتهاند.
وی گف��ت :ح��ال در کش��وری مانند ای��ران تکمیل
زنجی��ره ف��والد مورد توج��ه قرار میگی��رد .در چنین
شرایطی تولیدکنندگان در حلقههای گوناگون نخست
موظفند نیاز صنایع داخل��ی را تامین کنند و در ادامه
مازاد نیاز داخل صادر ش��ود ،چراکه از یک سو مشکل
یادش��ده مربوط به نبود خریدار ب��رای محصول نهایی
برطرف و در همین حال ،فضای کس��بوکار برای کل
زنجیره منعطف میشود .اگر روزی به هر دلیلی امکان
تولید محصول نهایی نداشتیم ،بازاری برای فروش مواد
اولیه و میانی در اختیار خواهیم داشت.
بنابراین شرایط باید بهگونهای فراهم شود که امکان
صادرات دس��تکم  ۱۰تا  ۱۵درص��دی محصوالت هر
حلقه از زنجیره فراهم باش��د؛ یعن��ی بازار جهانی ما را
بهعنوان صادرکننده حتی محدود بشناسد.

سخن پایانی

دبیر انجمن سنگ آهن گفت :در همین حال قوانین
تامین ارز واحدهای تولیدی هیچگاه همهجانبهگرایانه
نب��وده اس��ت .بهویژه در ش��رایط فعلی ک��ه تامین ارز
دشوار ش��ده ،ما نیازمند آن هس��تیم که اجازه بدهیم
همه صادرات داش��ته باشند و ارز حاصل را برای تامین
ماش��ینآالت و قطعات یدک��ی و هزینههای ارزی خود
در اختیار بگیرند .بنابراین با س��ختتر ش��دن شرایط
صادرات برای حلقهه��ای مختلف زنجیره تولید موافق
نیس��تم .ای��ن قاعده نه برای ش��مش بهعن��وان کاالی

حذف معافی��ت مالیاتی از صادرات م��واد خام و میانی
در زنجیره فوالد بارها مورد بحث قرار گرفته اس��ت .اغلب
فعاالن این زنجیره بهویژه در حلقههای باالدستی با حذف
اینگونه معافیتها مخالف هستند و آن را مخالف توسعه
میدانند .با این وجود ،این طرح موافقانی هم دارد که آن
را الزم��ه برقراری عدالت مالیاتی میدانند .در همین حال
تاکی��د دارند که این صنایع از امتیازات ویژهای در مس��یر
تولید برخوردارند؛ درنتیجه حذف اینگونه معافیتها هیچ
آسیبی به تولید آنها وارد نمیکند.

 تامین ارز اولویت دارد

پدرام سلطانی

سعید عسکرزاده

یادداشت

افزایش
 ۶۶درصدی
تولید شمش
آلومینیوم

میزان تولید شمش آلومینیوم کشور در  ۹ماه منتهی به پایان آذر ۹۹
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۶ ،درصد رشد یافت.
بهگزارش روابطعمومی س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع
معدنی ایران ۴ ،ش��رکت تولیدکننده آلومینیوم کشور از ابتدای فروردین
تا پایان آذر ۳۲۵ ،هزار و  ۲۲۲تن شمش تولید کردند.
این رقم در مدت مش��ابه س��ال گذش��ته برابر با  ۱۹۶هزار و  ۳۲۹تن

بود .از این میزان ،شرکتهای آلومینیوم ایران (ایرالکو)  ۱۴۰هزار و ۶۴۰
تن از این فلز نقرهای تولید کرد .مجموع میزان تولید ش��رکت آلومینیوم
المه��دی (خط  ۱و  )۲ت��ا پایان آذر برابر  ۱۱۹هزار و  ۶۸۸تن ش��مش
تولید کرد.
شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب (سالکو) نیز  ۴۷هزار و  ۷۷تن
آلومینی��وم تولید کرد .مجموع تولید ش��رکت آلومینای ایران نیز تا زمان

مورد بحث برابر ۱۷هزار و  ۸۱۷تن برآورد شده است.
گفتنی است شرکت آلومینای ایران در  ۹ماهه منتهی به پایان آذر ،۹۹
برابر ۱۷۷هزار و  ۲۳۹تن پودر آلومینا تولید کرد.
این رقم در مدت مشابه سال گذشته  ۱۷۲هزار و  ۸۷تن گزارش شد؛
بنابراین میزان تولید پودر آلومینا این ش��رکت در مقایسه با میزان تولید
آن در مدت مشابه سال گذشته حدود  ۳درصد افزایش یافته است.

ضرورت
تحریک
تقاضای فوالد
امیرحسین کاوه
فعال صنعت فوالد

صنعت فوالد کش��ور بهعنوان یکی از صنایع
م��ادر ،از موتورهای مح��رک صنعت و اقتصاد
کشور بهش��مار میرود .این صنعت با تولیدات
خود موجب به چرخش درآوردن بخش مهمی
از بنگاههای اقتصادی کش��ور ش��ده است .در
همین حال برای صدها هزار نفر بهطور مستقیم
و غیرمستقیم اشتغال پایدار ایجاد کرده است؛
بنابرای��ن توجه ب��ه تداوم تولید و توس��عه این
صنعت ضروری بهنظر میرس��د .در افق ۱۴۰۴
تولی��د  55میلی��ون ت��ن ف��والد هدفگذاری
ش��ده اس��ت .دس��تیابی به این ه��دف نیاز به
س��رمایهگذاری افزون بر  ۱۴میلیارد دالری در
طول این زنجیره ،بهویژه در صنایع باالدس��تی
دارد .در همین حال انتظار میرود با تخصیص
بودج�� ه کافی اجرایی ش��دن ای��ن پروژهها در
اولویت قرار گیرد .البته راهکارهای دیگری نیز
برای اجرایی ش��دن این پروژهها وجود دارد که
از جمل��ه آنها میتوان به واگ��ذاری پروژههای
گوناگون صنعتی به بخش خصوصی نیز اش��اره
کرد .در ادامه باید به مصرف فوالد اش��اره کرد.
با توجه به سهم کمرنگ بودجه عمرانی کشور،
سرانه مصرف فوالد محدود است .با تداوم روند
کنونی بعید است در حوزه مصرف فوالد شاهد
تحول بزرگی باش��یم .بنابرای��ن برای حل این
موضوع نیاز اس��ت تا متولیان صنعت و اقتصاد
کشور با تعریف پروژههای اجرایی با زمانبندی
مشخص ،ضمن تحریک تقاضا بهویژه در بخش
مسکن و سایر صنایع پاییندستی زنجیره فوالد
و سایر بخشهای مرتبط ،بازار مصرف مناسبی
برای محصوالت هدفگذاری شده فراهم کنند.
بودج��ه عمران��ی ،موتور اصل��ی حرکتی در
حوزهه��ای مختل��ف صنعتی و اقتصاد کش��ور
بهش��مار میرود .تخصیص این بودجه به منزله
توسعه فعالیتهای زیربنـایی و تولیـدی است
ک��ه به ایجاد ظرفیته��ای جدید اقتصـادی و
صنعتی و در نهایت اجتماعی منجر میشود.
براس��اس آمار منتش��ر ش��ده میزان بودجه
عمران��ی در نظر گرفته ش��ده در الیحه بودجه
س��ال  ۱۴۰۰برابر ب��ا  ۱۰۴هزار میلیارد تومان
گزارش شده است .این رقم در مقایسه با بودجه
عمرانی کشور در سال  ۱۳۹۹رشد  ۱۸درصدی
را از آن خ��ود کرده اس��ت .بدون تردید رش��د
 ۱۶هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی کش��ور
در س��ال  ۱۴۰۰نس��بت به سال  ۱۳۹۹و حتی
با ف��رض تخصیص کامل ۱۰۴ ،ه��زار میلیارد
تومان بودجه عمرانی در س��ال  ،۱۴۰۰بس��یار
کم اس��ت .بهویژه که میزان تورم در طول یک
سال گذش��ته به مراتب بیش��تر افزایش یافته
اس��ت .درواقع برای اجرای پروژههای عمرانی
در کش��ور صدها هزار میلیارد تومان منابع نیاز
اس��ت .اما با توجه به روند تخصیص بودجه در
طول سالهای گذش��ته انتظار داریم بسیاری
از پروژهها همچون گذش��ته ،س��الها در نوبت
تخصیص منابع بمانند.
گفتنی است سهم اعتبارات مصوب طرحهای
عمران��ی از مص��ارف عموم��ی طی س��الهای
گذش��ته کاهش��ی بوده اس��ت .این عدد از ۲۴
درصد در س��ال  ۱۳۹۱به  ۱۱درصد در الیحه
بودجه سال  ۱۴۰۰کاهش یافته و در واقع این
نس��بت کمترین میزان طی  ۱۰س��ال گذشته
بوده است .عالوه بر این ،نکته قابل تامل دیگر،
می��زان تخصیص اعتبارات مربوط به طرحهای
عمرانی اس��ت .براساس بررسیهای انجامشده
درص��د تحقق بودجهه��ای عمرانی اعالمی در
قوانی��ن بودجه کش��ور ،از  ۴۵درصد در س��ال
 ۱۳۷۶ب��ه  ۱۴درصد در س��ال  ۱۳۹۸کاهش
یافته اس��ت .این افت قابلتوجه بهنظر میرسد
و عل��ت اصل��ی آن را بای��د ناش��ی از تخصیص
اعتب��ارات عمرانی به هزینههای جاری بهدلیل
کسری بودجه در چند سال گذشته نسبت داد.
بدون تردید این افت ،اثرات منفی بس��یاری در
توس��عه اقتصادی کشور داشته که از جمله آنها
میتوان به کاهش رش��د تولید ناخالص ملی در
بخش بدون نفت طی سالهای گوناگون اشاره
کرد.
در چنی��ن ش��رایطی بس��یاری از پروژههای
عمرانی کشور معطل ماندهاند ،تاجایی که صدها
هزار میلیارد تومان پروژه در کشور بهدلیل نبود
تخصیص منابع برای شروع فعالیت یا اقدامات
تکمیلی نهایی ،بالتکلیف مانده است.
نکته مهم دیگر مستهلک شدن و فرسودگی
بسیاری از پروژههای عمرانی بهدلیل رها شدن
آنها طی چندین س��ال گذش��ته بوده اس��ت.
ضمن اینکه با این روند ،اعتبارات هزینه ش��ده
در سالهای گذشته نیز هدر خواهد رفت.

