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و نظارت بر اجرای اصل  44قانون اساسی

2

گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل  44قانون اساسی
در خصوص نحوه اجرای بند(الف)تبصره( )18قانون بودجه سال  1400کل کشور

مقدمه:
ساختار جمعیتی خاص کشور و عرضه فراوان نیروی کار از یک سو و عدم تکافوی فرصت های شغلی موجود
و فقدان امکانات مناسب با ویژگیها و نیازهای نیروی کار ازسوی دیگر ،موضوع بیکاری و اشتغال را به یکی
از مهمترین چالش های اقتصاد ایران تبدیل نموده است .مروری بر عملکرد برنامه های اشتغال زایی با
محوریت اجرای بند (الف) تبصره ( )18قوانین بودجه سالهای  1397تا 11399بیانگر این واقعیت است که
میزان تخصیص و پرداخت به دستگاه های اجرایی جهت تأمین مالی برنامه های حمایت از تولید و اشتغال
به مراتب کمتر از منابع پیش بینی شده در قوانین بودجه سال های مذکور بوده و به عبارت دیگر عملکرد
واقعی فاصله زیادی با وضعیت مطلوب و اهداف قانونگذار داشته است .در واکاوی چرایی این رویداد می توان
به این موضوع اشاره داشت که به نظر می رسد طی سال های گذشته ،برنامه های اشتغالزایی دولت در لوایح
بودجه ساالنه با تأکید بر رویکرد تزریق منابع ارزان قیمت از طریق اعطای یارانه سود ،کمکهای فنی و اعتباری
و کمکهای بالعوض به بهانه اجرای برنامه های اشتغالزایی تدوین شده بوده به گونه ای که الجرم با برخورد
های جزیره ای و بدون توجه به شرایط اقتصاد کالن و نظام تأمین مالی کشور ،اقدام به اجرای آن ها گردیده
است.
اتخاذ این رویکرد توسط دولت گذشته این ضعف آشکار را پدید آورده که تاکنون عملکرد منابع اشتغال زایی
به ویژه با محوریت بند (الف) تبصره ( )18قوانین بودجه ،عملکرد قابل قبولی نداشته به گونه ای که برآوردها
حاکی از تحقق حدود ( )10درصد میزان اشتغال هدف گذاری شده طی سالیان گذشته است .در این میان
مواردی همچون تنگناهای بودجه ای دولت و عدم تأمین منابع ،ساز و کارهای اداری و ناکارآمد تخصیص ،
عدم ثبات اقتصاد کالن ،ضعف در نظام پایش و نظارت ،عدم تمکین بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی،
درک نادرست دستگاه ها از مکانیسم های اجرایی و همچنین عدم واقع گرایی در تعیین اهداف کمی از جمله
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مهمترین چالش هایی بوده اند که در نهایت منجر به عملکرد ضعیف بند (الف) تبصره  18طی سال های
گذشته شده است.
عملکرد ضعیف بند (الف) تبصره ( )18قوانین بودجه سال های گذشته سبب شد تا کمیسیون تلفیق بودجه
سال  1400کل کشور با آسیب شناسی ،به اصالح ساختار تبصره مزبور مبادرت کند .درهمین راستا و با هدف
ایجاد و توسعه تولید،اشتغال وکارآفرینی با اولویت استان های با نرخ بیکاری باالتر درکشور ،بند (الف) تبصره
( )18قانون بودجه سال  1400کل کشور2با رای قاطع نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی در دوره
یازدهم به تصویب رسید .ازجمله رویکردهای اصالحی تبصره یاده شده تاکید بر تقویت تحقق ،تخصیص و
پرداخت اعتبارات و همچنین اهرم کردن ،پایدار سازی و تلفیق منابع و سرانجام کاهش بروکراسی زائد در
بکارگیری منابع و شفاف سازی متن تبصره  ،بوده است .اما ارزیابی ها حاکی از آن میباشد که بند مذکور
اجرا نشده است و تا پایان آبان ماه عملکرد موثری نداشته و عمالً اهداف مقنن محقق نگردیده است که به
تفصیل بیان می شود.
عملکرد بند(الف) تبصره ( )18قانون بودجه سال1400کل کشور تا مورخ 1400/7/28
 -1بنابرگزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اصلی اجرایی شدن بند (الف) تبصره ()18
قانون بودجه سال  1400کل کشور مستند به جزء ( )9بند (الف) و نیز گزارش دیوان محاسبات کشور،
تا تاریخ  1400/7/28مبلغ ( )88هزار میلیارد ریال از ( )320هزارمیلیارد ریال مقرر در متن قانون به
حساب دستگاه های اجرایی براساس اجزاء ( )1تا ( )9بند (الف) واریز شده است که البته تا پایان آبان
ماه سال جاری ،مبلغی به عنوان تسهیالت برای طرح ها و برنامه های اشتغال زایی صرف نگردیده
است .شایان ذکر است به مأخذ هشت دوازدهم ،باید بالغ بر مبلغ  213هزار میلیارد ریال توسط
سازمان هدفمندسازی یارانه ها به حساب دستگاههای اجرایی واریز می گردیده که به رغم تحقق
منبع یاده شده این موضوع اجرایی نشده است.
 -2هیچ یک از دستگاه های اجرایی مشمول ،در بازه زمانی تعیین شده در دستورالعمل 3،برنامه های
نهایی عملیاتی خود را برای طرح های اشتغال زایی ارائه نکرده اند .در همین راستا تعدادی از دستگاه
های اجرایی برنامه خود را پس از زمان تعیین شده به دبیرخانه ذیربط در وزارت امور اقتصادی و
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دارایی موضوع ماده ( )1دستورالعمل اجرایی ارسال نموده اند که مورد تأیید و تصویب نهایی کارگروه
تخصصی ملی موضوع ماده ( )9دستورالعمل اجرایی قرار گرفته و برای اجرا ابالغ گردیده است .عناوین
این دستگاه ها عبارتند از :وزارتخانه های جهادکشاورزی ،ارتباطات و فناوری اطالعات ،تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی ،صنعت،معدن و تجارت ،میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی ،سازمان بهزیستی،
سازمان فنی و حرفه ای و معاونت علمی ،فناوری رئیس جمهور.
سایر دستگاه های مشمول مانند وزارتخانه های راه و شهرسازی،آموزش و پرورش ،نفت،کمیته امداد
امام خمینی (ره) و دانشگاه فنی و حرفه ای یا برنامه عملیاتی خود را تا تاریخ تنظیم این گزارش ارائه
ننموده اند و یا اینکه برنامه آنان مورد تأیید کارگروه تخصصی ملی قرار نگرفته است.
 -3به استناد جزء ( )2بند (الف) تبصره ( )18قانون بودجه سال  1400کلکشور ،باید مبلغ ده هزار
میلیارد ریال به منظور پشتیبانی فنی و پایدارسازی و ضمانت اشتغال محرومین به صورت تسهیالت
بانکی به کمیته امداد امام خمینی(ره) (هفتاد درصد مبلغ) و سازمان بهزیستی کل کشور( سی درصد
مبلغ) پرداخت شود که مطابق با گزارش شش ماهه دیوان محاسبات کشور از اجرای قانون بودجه
سال  1400کل کشور ،از محل اعتبارات مقرر در این جزء ،تنها مبلغ 6604میلیارد ریال به سازمان
بهزیستی تخصیص یافته که به علت عدم انعقاد قرارداد دستگاه های اجرایی با بانک های عامل
منتخب ،هیچ گونه پرداختی به طرح های اشتغال زایی صورت نگرفته است.
 -4برابر با جزء ( )6بند (الف) تبصره ( )18قانون بودجه سال 1400کل کشور ،شوراهای برنامه ریزی و
توسعه استان ها موظف می باشند طرح های مشمول این بند در استان را مطابق با دستورالعمل
مصوب شورای تعیین شده در جزء ( )5بند (الف) تعیین کنند ،بررسی ها حاکی از آن است که علی
رغم تصویب این دستورالعمل در تاریخ  ،1400/3/18تا پایان آبان ماه سال جاری برخی از شوراهای
برنامه ریزی و توسعه استانها مبادرت به تعیین طرح های مشمول بند (الف) تبصره ( )18قانون
بودجه سال  1400کل کشور ننموده اند.
موانع اجرای بند (الف) تبصره ( )18قانون بودجه سال 1400کل کشور:
 -1به استناد جزء ( )8بند (الف) تبصره ( )18قانون بودجه سال  1400کل کشور ،سازمان هدفمندی
یارانه ها مکلف است صد در صد ( )100%منابع مندرج در بند ( )28مصارف جدول تبصره ( )14را
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مطابق با سهم هر دستگاه بدون نیاز به ابالغ و تخصیص از سوی سازمان برنامه و بودجه «رأساً»
پ رداخت نماید ،این در حالی است که علی رغم صراحت متن قانون در پرداخت اعتبارات موضوع بند
(الف) تبصره ( )18توسط سازمان هدفمندسازی یارانه ها ،در ماده  3آییننامه اجرایی تبصره 14
مصوب هیئت وزیران ،الزام به مبادله موافقتنامه برای این موضوع تصریح شده که این امر منجر به
تعویق و تاخیر در اجرای بند (الف) تبصره ( )18شدهاست.
 -2مانع دیگر در مسیر اجرایی شدن بند (الف) تبصره ( )18قانون بودجه سال 1400کل کشور طرح ابهام
از سوی ذی حسابان در ماهیت اعتبارات واریز شده به حساب دستگاه ها از محل منابع بند (الف)
تبصره ( ) 18و به عبارت دیگر مشخص نبودن نوع طبقه بندی هزینه کرد و نحوه افتتاح حساب نزد
بانکهای عامل برای منابع مذکور می باشد .این درحالی است که مطابق جزء  ،9تکلیف این موضوع
برعهده وزارت اموراقتصادی و دارایی گذاشته شده است.
 -3دستگاههای مشمول عمدتاً فاقد یک برنامه و راهبرد مشخص عملیاتی برای بهرهگیری از مزایا و
اعتبارات مقرر در دستورالعمل تدوین شده بوده اند لذا فرآیند ارائه و تصویب و ابالغ برنامه ها در
کارگروه تخصصی ملی  ،زمان زیادی را به خود اختصاص داده است.
 -4عدم پیگیری دستگاههای اجرایی و عدم همکاری الزم بانکهای عامل به ویژه بانک های دولتی برای
امضای قراردادهای عاملیت با دستگاه های اجرایی با در نظر گرفتن چهارچوب مصرح در جزء ( )4بند
(الف) تبصره ( )18و اجتناب از تلفیق کردن منابع خود جهت تحقق حکم قانونی مذکور  ،از دیگر
موانعی است که در طی مذاکرات و جلسات کمیسیون توسط برخی از دستگاه های اجرایی مورد
اشاره قرار گرفته است.
جمع بندی کمیسیون:
همانگونه که معروض شد ،کمی سیون جهش و رونق تولید برآن شد تا برر سی و نظارت بر اجرای این بند از
قانون بودجه ساال  1400کل کشاور را به طور ویژه در دساتور کار خود قرار دهد .کما اینکه طی هفتههای
اخیر جلسااات و پیگیریهای متعددی با حضااور نمایندگان دسااتگاه های اجرایی و ناظر  ،با هدف بررساای
عملکرد بند (الف) تبصره  18قانون بودجه سال  1400کل کشور و رفع موانع موجود در مسیر اجرایی شدن
آن  ،در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل  44قانون اساسی برگزار گردید .بررسی
کمی سیون ن شان می دهد علی رغم آنکه سازمان هدفمندی یارانه ها به اجرای کامل و پرداخت تمام منابع
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مربوط به بند  28تبصااره  14قانون بودجه سااال  1400به وظیفه خود عمل نکرده اساات با این حال نحوه
نگارش جز ( )1بند (الف) تبصره  14و همینطور بند (الف) تبصره ( )18سبب شده که منابع واریزی در سال
 1400نسبت به سنوات گذشته به مراتب باالتر باشد .لیکن تسهیالتی از این محل پرداخت نشده است که
که به نظر می ر سد یکی از دالیل این امر ،ناهماهنگی میان د ستگاه های اجرایی در عملیاتی کردن فرآیند
اجرا بوده است که منجر به عملکرد نامناسب تبصره قانون مذکور گشته است .از دیگر عوامل عدم پیشرفت
منا سب اجرای تب صره مذکور با وجود گذ شت بیش از  8ماه از سال ،غفلت برخی از د ستگاههای اجرایی از
این موضوع می باشد که اشتغالزایی و رفع چالش های بازار کار ،نیازمند برنامه ریزی و وجود یک دید جامع
و کالن است اما تحقق این امر ،تنها در تعیین تکلیف و سیاست گذاری در احکام بودجه ای و به بیانی ساده
تر توزیع منابع خال صه نمی شود بلکه مهمتر از آن نیازمند ساختار و راهبردی متنا سب با ا شتغال زایی در
دستگاه های اجرایی است که در خالل مذاکرات و جلسات برگزار شده در کمیسیون ویژه خالء وجود آن ها
در د ستگاه های م شمول به و ضوح هویدا شده ا ست به گونه ای که منجر به تاخیر و تعلل د ستگاه ها در
فرآیند تدوین و ارائه برنامه های خود به کارگروه تخصصی ملی مذکور در این قانون گشته است.
علی ایحال اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در راستای نامگذاری سال با عنوان (تولید،
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها) توسط مقام معظم رهبری ( مدظله العالی) و نیز با توجه به رسالت ذاتی
خود و همچنین با در نظر داشتن مباحث مطروحه در جلسات برگزار شده در کمیسیون پیرامون بررسی
عملکرد اجزاء ( )1تا ( )9بند (الف) تبصره ( )18قانون بودجه  1400کل کشور مواردی را به دستگاه های
متولی و مشمول در این قانون تاکید نموده است که در ادامه بخشی از آن به استحضار میرسد:
 -1در خصوص الزام به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه (برخالف متن صریح قانون) ،کمیسیون
مقرر نمود تا وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق مبادی مربوط در دولت با هدف تسهیل و تسریع
در پیشبرد امور و مطابق با متن مصرح قانون مبنی بر پرداخت اعتبارات توسط سازمان هدفمندی،
مبادله هرگونه موافقتنامه توسط دستگاه های اجرایی با سازمان برنامه و بودجه کشور در فرآیند اجرای
بند(الف) تبصره ( )18قانون بودجه سال  1400کل کشور را منتفی اعالم نماید .حسب اطالع واصله
اصالح آیین نامه اجرایی تبصره  14در دستور کار هیئت وزیران قرار داردکه شایسته است هر چه
سریعتر انجام شود.
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 -2در راستای ابهام بالوجه ذی حسابان دستگاه های اجرایی در خصوص نوع طبقه بندی هزینه کرد
منابع بند قانونی مذکور ،مقرر گردید تا وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان متولی اصلی اجرای این
بند از قانون و مرجع قانونی ذیحسابها ،با هدف ایجاد وحدت رویه میان دستگاه های اجرایی مشمول
از طریق خزانه داری کل کشور مراتب را به ذیحسابان دستگاههای اجرایی ابالغ نماید که پیرو ابالغ
و پیگیری کمیسیون این امر از سوی وزارت اموراقتصادی و دارایی انجام گرفته است.
 -3برداشت نادرست دستگاه های مشمول از متن جزء ( )3بند (الف) تبصره ( ،)18از دیگر موانع اجرایی
شدن این بند محسوب می گردد .در همین راستا برای امکان بهره مندی دستگاه های مذکور در
متن جزء ( )3بند (الف) تبصره ( )18از مزایای مقرر با توجه به قیود مدنظر قانونگذار مبنی لزوم
اعطای تسهیالت به بخش های خصوصی و تعاونی ،کمیسیون تاکید نمود که دستگاه های مشمول،
در سال جاری اعتبارات مقرر در این بند را با اولویت مراکز آموزشی غیردولتی تخصیص دهند.
 -4با توجه به اقدامات موثر نهادهایی همچون بنیاد برکت در ایجاد اشتغال و کارآفرینی در سطح کشور
به ویژه در مناطق محروم ،بهره گیری از تجربیات این بنیاد در ایجاد راهبرد و مدلی مشخص برای
کارآفرینی که مورد تایید وزارت اموراقتصادی و دارایی بعنوان دبیرخانه این تبصره بوده ،مورد تاکید
اعضای کمیسیون قرار گرفت.
 -5در راستای تسریع در فرآیند اجرایی بند( الف ) تبصره  18قانون بودجه سال  1400کل کشور و نیز
افزایش منابع تخصیص یافته به دستگاه های متولی امر اشتغال در کشور ،تاکید گردید تا با لحاظ
مهلت قانونی برای ارائه برنامه توسط دستگاه های اجرایی در دستورالعمل تدوین شده  ،منابع مقرر
شده برای دستگاه هایی که در مهلت مقرر اقدام به ارائه برنامه عملیاتی خود نکرده اند به سایر دستگاه
های مشمول که از عملکرد مناسبی در جذب منابع برخوردار بوده اند اختصاص یابد.
آنچه که مورد اشاره قرار گرفت گزارشی اجمالی از اقدامات کمیسیون ویژه برای نظارت موثر بر فرآیند
اجرایی شدن بند (الف) تبصره ( )18قانون بودجه سال  1400کل کشور می باشد اگرچه پیگیری بعدی
مکاتبات نشان از آن دارد که با تغییر دولت اقداماتی از سوی دستگاههای ذی ربط در راستای اجرای این
تبصره انجام شده لیکن با گذشت  8ماه از سال اجرای قانون با کندی مواجه است .شایان ذکر است
کمیسیون ویژه درصدد رفع موانع در مسیر تولید کشور است و نظارت مستمر خود بر کیفیت اجرای
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قوانین شاخص درحوزه تولید و کسب و کار را در قالب ی ک برنامه نظارتی مدون و دقیق در دستور کار
قرار داده است.
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پیوست ()1

عملکرد بند(الف) تبصره ( )18قوانین بودجه سال های 1397تا 1399کل کشور
مطابق با گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور طی سال های  1397تا  1399در خصوص عملکرد بند (الف) تبصره ( ،)18اعتبارات
تخصیص داده شده به مسئله حمایت از تولید و اشتغال طی این سه سال ،ترکیبی از منابع حاصل از هدفمندی( جدول تبصره ،)14منابع صندوق
توسعه ملی ( در قالب بندهای «الف» و «ب» ماده « »52در قانون الحاق مقررات مالی ( ) )2و تسهیالت بانکی بوده است.






در سال  ،1397اعتبار پیش بینی شده در بند (الف) تبصره ( )18قانون بودجه مبلغ ( )126590000میلیون ریال بوده است که مبلغ
( )67740000میلیون ریال از آن ( معادل  35/5درصد) به دستگاه های اجرایی مشمول تخصیص یافته است .این درحالی است که
اعتبار تخصیص داده شده مبلغ ( )17900000میلیون ریال بوده است که معادل (26/4درصد) می باشد .همچنین الزم به ذکر است
که معادل ( 5/4درصد) از اعتبارات پرداخت شده در محل هایی غیر از حوزه های اشتغال زایی توسط دستگاه های اجرایی مصرف
گردیده است که نشان از انحراف از اهداف قانونگذار دارد.
در سال  ،1398اعتبار پیش بینی شده در بند(الف) تبصره ( )18قانون بودجه ،مبلغ ( )210170000میلیون ریال بوده است که مبلغ
( )60950000میلیون ریال آن (معادل  28/8درصد) به دستگاه های اجرایی مشمول تخصیص یافته است .در همین راستا اعتبار
پرداخت شده به دستگاه های مشمول مبلغ (  )38500000میلیون ریال ( معادل 63/2درصد) بوده است.
در سال ،1399اعتبار پیش بینی شده در بند (الف) تبصره ( )18قانون بودجه ،مبلغ ( )95950000میلیون ریال بوده است که مبلغ
( )7870000میلیون ریال آن ( معادل 8/2درصد) به دستگاه های اجرایی تخصیص یافته است .اعتبار پرداخت شده به دستگاه های
اجرایی مبلغ (  )6420000میلیون ریال ( معادل 81/6درصد) بوده است .همچنین الزم به اشاره است در این سال نیز معادل (35درصد)
از اعتبارات پرداخت شده به دستگاه های اجرایی در محل هایی غیر از حوزه اشتغال که هدف قانونگذار بوده است مصرف گردیده است.
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فصل سوم -طرح های مشمول دریافت تسهیالت
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