بيانيه انجمن اقتصاددانان ايران
جناب آقاي دكتر روحاني رياست محترم جمهوري

درباره بودجه سال ١٣٩٦

جناب آقاي دكتر ﻻريجاني رياست محترم مجلس شوراي اسﻼمي
با توجه به بررسي بودجه سال  ١٣٩٦در مجلس شوراي اسﻼمي ،انجمن اقتصاددانان ايران توصيه هاي زير را خدمت شما و همكاران

محترمتان تقديم ميدارد.

-١با توجه به جهات اقتصادي ،اجتماعي و سياسي بحران اشتغال ،توجه ويژه به آن در بخش هاي مختلف بودجه از اولويت باﻻﺋي
برخوردار است كه اين مهم زمينه ساز رشد پايدار در كشور نيﺰ خواهد بود .در اين راستا از آنجا كه ايجاد شغﻞ پايدار و مولد در

كشور توسط بخش خصوصي امكانپذير است توصيه ما بر آنست تﻼش و تمركﺰ بيشتري بر رفع موانع توليد و سرمايهگذاري در

مواد مرتبط در بودجه صورت گيرد.

-٢رقم بودجه عمراني امسال نسبت به سال گذشته افﺰايش يافته است كه شايسته قدرداني است.

متﺄسﻔانه بودجه عمراني مصوب سال هاي گذشته هيچگاه كامﻼ تخصيﺺ نيافته و به رديف هاي جاري انتقال يافته است.

توصيه مي شود با تﻔاهم مجلس و دولت محترم ،ماده اي تصويﺐ شود كه انتقال رديف هاي بودجه عمراني به بودجه جاري ممنوع
شود.

 -٣تامين و مصرف درست آب از معضﻼت اساسي حال و آينده كشور است.

توصيه مي شود در بودجه سال آينده توجه و اهتمام بيشتري بر روي آن صورت گيرد.

 -٤با توجه به حاد شدن مسايﻞ و آسيﺐ هاي اجتماعي در كشور ،تخصيﺺ بودجه به امور اجتماعي اولويت بيشتري يابد و زمينه هاي
ورود سازمان هاي مردم نهاد به خدمات اجتماعي ،كه با وجود محدوديت هاي موجود عملكرد خوبي داشته اند ،بيشتر مهيا گردد .

 -٥از اقدامات شتاب زده و مطالعه نشده مانند تخصيﺺ  ١/٥ميليارد دﻻر از صندوق توسعه ملي به امور روستاﺋي اجتناب شود.

اختصاص چنين بودجه هاﺋي يادآور وامهاي خوداشتغالي و بنگاههاي زودبازده است كه خاطره ناخوشايندي را در اذهان زنده مي
كند .

-٦امر كوچك سازي دولت در دستور كار قرار گيرد و از اهرم هاي بودجه اي ادغام و حذف سازمانها و وظايف موازي ،غيرضرور و
غير مرتبط به دولت استﻔاده شود .

اميد است با اتكال به خداوند متعال و واقع نگري بيشتر دولتمردان ونمايندگان محترم ،بودجه كشور در مسير توسعه و پيشرفت
قرار گيرد.

هيات اجراﺋي انجمن اقتصادددانان ايران

