
در ش�رايطي كه بانك ها جهت فروش اموال و 
دارايي هاي مازاد مرتبط با بخش مسكن تحت 
فشار نهادهايي چون بانك مركزي و همچنين 
مجلس شوراي اسالمي هستند، اخبار واصله 
به اين رسانه از اين مهم حكايت دارد كه برخي 
از بانك ها از طريق ش�ركت هاي تابعه شان يا 
افراد حقيقي وابس�ته به بان�ك به طور مجدد 
نقدينگي ش�ان را به زمين و ساختمان تبديل 
مي كنن�د؛ اگر چني�ن موردي صحت داش�ته 
باشد به نظر مي رسد بانك مركزي و نهادهاي 
نظارتي بايد جلوي اين اقدام بانك ها را بگيرند. 
رش��د حجم نقدينگي به بالي ج��ان اقتصاد ايران 
تبديل شده است، به طوري كه پيوسته شاهد رشد 
پول و مشتقات پول در اقتصاد و به تبع آن تورم در 
تمامی اقالم كااليي و خدماتي هستيم، در اين ميان 
در كمال تأس��ف مي بينيم كه هيچ يك از رؤس��اي 
بانك مركزي تاكنون نتوانس��ته اند معضالتي كه به 
رشد حجم نقدينگي منتج مي شود را از بين ببرند، 
از اين رو تورم به يك بيماري مزمن در اقتصاد ايران 

تبديل شده است. 
همانطور كه مي دانيم در اواخ��ر دولت دهم حجم 
نقدينگي در محدوده 500 هزار ميليارد تومان بود 
كه اين متغير هم اكنون كه در آذر ماه 98 قرار داريم 

از محدوده 2 هزار هزار ميليارد تومان عبور كرده و 
طي شش سال گذشته سه تا چهار برابر رشد داشته 
است، به تبع افزوده شدن هزار و 500 هزار ميليارد 
تومان نقدينگي جديد طي سال هاي گذشته شاهد 

رشد تورم در اقتصاد ايران نيز بوده ايم. 
كارشناس��ان اقتصادي براين باورند كه سياستگذار 
كالن بخش پولي كشور بايد برنامه خود را براي مهار 
رشد حجم نقدينگي ارائه كند و از آنجايي كه عموم 
نقدينگي در اقتصاد ايران تحت قالب س��پرده هاي 
سود دار نزد بانك ها است و هر ماه درصدي به دليل 
دريافت سود رشد مي كند، بايد براي هدايت صحيح 
نقدينگي ب��ه بخش هاي مولد ني��ز برنامه اي وجود 
داشته باشد تا از يك طرف نبينيم كه بانك مركزي 
و مجلس بانك ه��ا را مجبور به ف��روش دارايي هاي 
مازاد مرتبط با بخش مس��كن كنند و از طرف ديگر 
شركت هاي تابعه و وابس��ته به بانك ها براي خريد 

دارايي وارد بخش زمين و ساختمان شوند. 
جوالن بانك ها در بخش مس��كن براي مردم بسيار 
گران تمام شده ، زيرا بخشي از تورم هاي تند بخش 
زمين و ساختمان به اين دليل است كه هم اكنون در 
گاو صندوق بانك ها كلي اس��ناد زمين و ساختمان 
است و اين امر نش��ان دهنده آن است كه نقدينگي 
در بانك ها پيوسته به بخش زمين و ساختمان ورود 

داشته است. اين امر به قدري چالش آفرين شده كه 
برخي از كارشناسان مي گويند اگر روزي قرار باشد به 
واقع انواع ماليات ها در بخش زمين و ساختمان وضع 
شود، چندين بانك از دور فعاليت خارج خواهند شد، 

زيرا حياتشان به خطر مي افتد. 
  فشار هزينه مسكن به خانوار

قيمت مسكن طي س��ال هاي 74 تا كنون بيش 
از 105 برابر ش��ده است؛ اين رش��د قيمت باعث 
شده تا از طرفي هزينه مس��كن بيشترين درآمد 
خانوار را ببلعد و از طرف ديگر مانع از شكل گيري 
خانواره��اي جديد و خان��ه دار ش��دن برخي از 
خانوارهاي قديمي شود؛ در عين حال توليد نيز به 
دليل هزينه باالي زمين و ساختمان مجالي براي 
رش��د ندارد. از اين رو انتظار مي رود سران قواي 
س��ه قوه در اولين فرصت بانك ها و شركت هاي 
تابعه شان و ساير شركت هاي غير مرتبط با بخش 
ساخت و ساز ساختمان را از ورود به بخش زمين 
و ساختمان منع و به سرعت سازمان امور مالياتي 
را ب��راي اخذ ان��واع ماليات ها در بخ��ش زمين و 

ساختمان مستقر كنند. 
  بانك ها از مسكن دل نمی كنند

هر چند كه گفته مي ش��ود بانك ه��ا از ناحيه بانك 
مركزي براي فروش اموال و دارايي هاي مازاد مرتبط 

با بخش زمين و س��اختمان تحت فش��ار هس��تند 
و بر اثر اين سياس��ت صحيح بانك مركزي ش��اهد 
بهبود وضعيت مال��ي بانك ها و آرامش نس��بي در 
بازار زمين و ساختمان هستيم، اما بايد دانست كه 
طبق اخب��ار واصله برخي از بانك ه��ا به طور مجدد 
از طريق ش��ركت هاي تابعه در فك��ر ورود به حوزه 
زمين و ساختمان هستند. از اين رو براي آنكه براي 
هميش��ه دندان لق س��رمايه گذاري غلط بانك ها و 
ساير ش��ركت ها در حوزه دپوي زمين و ساختمان 
و نه ساخت و س��از از اقتص��اد دايران كنده ش��ود، 
جاي دارد در جلس��ه س��ران قوا در ابتدا بانك ها و 
شركت هاي تابعه شان و ساير شركت هاي غير مرتبط 
با ساخت و ساز از ورود به حوزه زمين و ساختمان منع 
شوند و س��پس در اولين فرصت به شكل اورژانسي 
سازمان امور مالياتي براي اخذ انواع ماليات در بخش 

زمين و ساختمان صاحب جواز شود. 
   كوچ اجباری خانوار به حاشيه شهرها

 در اث��ر گران��ي زمي��ن و س��اختمان بس��ياري از 
شهرنشينان طي دو سه سال اخير به اجبار به حاشيه 
شهر ها رانده شدند و در كمال تأسف با رشد جمعيت 
حاشيه نشيني در شهرها روبه ور شديم و بدخواهان 
نظام نيز براي رسيدن به اهداف شوم خود به جمعيت 

ساكن در اين بخش ها توجه دارند. 
در اين بين از آنجايي كه گراني زمين و ساختمان نيز 
يكي از عوامل اصلي ضعف توليد و شكل گيري توليد 
جديد در اقتصاد ايران اس��ت، انتظار مي رود سران 
قوا به سرعت در رابطه با ممنوعيت سرمايه گذاري 
بانك ها و ش��ركت هاي غير مرتبط با ساخت و س��از 
ساختمان در حوزه زمين و ساختمان تصميم گيري 
و به سرعت س��ازمان امور مالياتي را براي اخذ انواع 
ماليات ها در بخش زمين و ساختمان مستقر كنند. 
هر چند كه بر اثر فشار بانك مركزي به بانك ها شاهد 
فروش دارايي ه��اي مازاد مرتبط با بخش مس��كن 
بانك ها هس��تيم، اما بر اس��اس اخب��ار واصله گويا 
بانك ها از طريق شركت هاي تابعه خود به طور مجدد 
در بازار زمين و ساختمان سرمايه گذاري می كنند 
كه اين انحراف بزرگ مي تواند تبعات منفي را مجدداً 
گريبانگي��ر صورت هاي مالي بانك ه��ا و همچنين 
بازار زمين و ساختمان كند، از اين رو انتظار مي رود 
نهادهاي نظارتي و بانك مركزي از ورود غير مستقيم 
بانك ها به حوزه زمين و ساختمان جلوگيري كنند. 
بخش زمين و س��اختمان در اقتصاد ايران به شكل 
نامتعارفي جهش داش��ته اس��ت و به نظر مي رسد 
تأخير در رابطه وضع انواع ماليات ها بر حوزه زمين 
و س��اختمان با ان��واع كاربري و همچنين افش��اي 
اطالعات طرح كاداس��تر مي تواند آث��ار زيانباري را 
گريبانگير اقتصاد ايران كند و خانوار ايراني از ناحيه 
هزينه هاي زمين و ساختمان با مشكالت عديده اي 

روبه رو شود. 
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  ورود مخفيانه بانك ها  به بخش مسكن 
با شركت هاي تابعه !

بانك مركزي و نهادهاي نظارتي هوشيار باشند

خروج صوري بانك ها از بخش مسكن بدين طريق است كه از يك طرف دارايي هاي مازاد مرتبط با بخش مسكن 
عرضه مي شود و از طرف ديگر شركت هاي تابعه بانك به طور مجدد در بخش مسكن سرمايه گذاري مي كنند!

هادی غالمحسینی
  گزارش  یک

 معافيت مناطق آزاد از پرداخت  ماليات
 بر ارزش افزوده به رانت منتهي شده است

 »مناط�ق آزاد تح�ول مثبت�ي در اقتص�اد كش�ور ايج�اد 
نكردن�د. ب�ه همي�ن دلي�ل، در معافي�ت اي�ن مناط�ق از 
پرداخ�ت مالي�ات ب�ر ارزش اف�زوده باي�د تجديد نظ�ر ك�رد.« 
محمدرضا پورابراهيمي، عضو كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي 
اسالمي در گفت وگو با فارس درباره معافيت مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
از قانون ماليات بر ارزش افزوده تصريح كرد: »طبق قانون، مناطق آزاد از 
پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند. خروجي اين معافيت ها 

بايد به توسعه اقتصادي منجر مي شد كه متأسفانه اين چنين نشد.«
وي ادامه داد: »دليل اين ام��ر، عدم اجراي كامل و جام��ع قانون بود. 
مناطق آزاد بايد از س��رزمين اصلي جدا مي شدند، ولي در حال حاضر 
مناطق آزاد زيادي داريم كه از سرزمين اصلي جدا نيستند. اينها به اسم 
مناطق آزاد در كااليي كه خريداري مي  كنند 9 درصد ارزش افزوده را 
نمي  پردازند و بعد كاال را در سرزمين اصلي مي  فروشند. اين كار به ايجاد 

رانت منتهي مي  شود.« 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: »تا زماني كه گمرك و 
ساختارهاي قانوني و نظارتي مبني بر جدا شدن مناطق آزاد از سرزمين 
اصلي نباش��د، تعريف اين مناطق مفهومي ندارد. اشكال دوم به پيامد 
ايجاد اين مناطق است. دس��تاورد آنها بايد توس��عه اقتصادي مي  بود 
اما چنين چي��زي رخ نداد.«  پورابراهيمي در پايان خاطر نش��ان كرد: 
»مناطق آزاد تحول مثبتي در اقتصاد كش��ور ايجاد نكردند. به همين 
دليل در معافيت اين مناطق از پرداخت مالي��ات بر ارزش افزوده بايد 

تجديد نظر كرد.« 

 شركاي اصلي تجاري ايران 
در هشت ماهه امسال 

نگاه�ي ب�ه جزئي�ات ص�ادرات و واردات ب�ه مقاص�د عم�ده 
تج�اري كش�ور نش�ان مي ده�د ط�ي هش�ت م�اه ابت�داي 
س�ال جاري مقاص�د اصل�ي ص�ادرات كش�ور چي�ن ب�ا 6/8 
ميلي�ارد دالر و ع�راق ب�ا 5/7 ميلي�ارد دالر ب�وده اس�ت. 
به گزارش مهر، بررسي روند تجارت خارجي كشور در هشت ماه سال 
جاري نشان مي دهد كه صادرات قطعي كاالهاي غيرنفتي به استثناي 
نفت خام، نفت كوره و نفت س��فيد و همچنين بدون صادرات از محل 
تجارت چمداني، بالغ ب��ر 88/361 هزار تن و ب��ه ارزش 27 ميليارد و 
41 ميليون دالر بوده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 
افزايشي 16/44 درصدي در وزن و كاهشي 10/86 درصدي در ارزش 
داشته است.  همچنين ميزان واردات كش��ور در اين مدت در قياس با 
مدت مشابه سال گذشته، با افزايشي 1/58 درصدي در وزن و كاهشي 
4/87 درصدي در ارزش مواجه بوده و به ارقام 22/129 هزار تن و 28 

ميليارد و 383 ميليون دالر رسيده است. 
  چين و عراق؛ مقاصد عمده صادرات 

بر اين اساس طي هشت ماه سال 98، بيشترين ميزان صادرات كشور 
به مقصد كشورهاي چين با رقمي بالغ بر 6 ميليارد و 801 ميليون دالر 
و سهم 25/15 درصد از كل ارزش صادرات، عراق با 5 ميليارد و 710 
ميليون دالر و س��هم 21/12 درصد، امارات متحده عربي با 2 ميليارد 
و 932 ميليون دالر و س��هم 10/84 درصد، تركيه با 2 ميليارد و 800 
ميليون دالر و س��هم 10/35 درصد و افغانستان با يك ميليارد و 497 

ميليون دالر و سهم 5/54 درصد از كل ارزش، بوده است. 
  چين و امارات؛ مبدأ عمده واردات 

همچنين طي هشت ماه سال جاري، كش��ور چين با اختصاص رقمي 
بالغ بر 7 ميليارد و 263 ميليون دالر و سهمي در حدود 25/59 درصد 
از كل ارزش واردات، در جايگاه نخست كش��ورهاي طرف معامله قرار 

گرفته است. 
كشورهاي امارات متحده عربي با 5 ميليارد و 338 ميليون دالر و سهم 
18/81 درصد، تركيه با 3 ميليارد و 367 ميليون دالر و سهم 11/86 
درصد، هند با 2 ميليارد و 512 ميليون دالر و سهم 8/85 درصد و آلمان 
با يك ميلي��ارد و 377 ميليون دالر و س��هم 4/85 درصد از كل ارزش 

واردات، جزو كشورهاي عمده طرف معامله واردات بوده اند.
 

ماليات پزشك امريكايی 
ماليات پزشك ايرانی!

آمار موجود حاكي از آن است كه در سال 2015 پزشكان امريكايي در 
مجموع بيش از 8/66 ميليارد دالر ماليات پرداخت كرده اند. 

تعداد پزش��كان در امريكا حدود 880 هزار نفر برآورد مي ش��ود كه 
با توجه به آخرين آمار مربوط به تعداد پزش��كان ايراني كه از سوي 
وزارت بهداشت 117 هزار نفر عنوان شده است، تعداد آنها حدود 7 
برابر پزشكان ايراني است. جمعيت امريكا حدود 300 ميليون نفر و 
جمعيت ايران نيز 80 ميليون نفر است. بر اساس اعالم سازمان امور 
مالياتي، پزشكاني ايراني ساالنه 150 ميليارد تومان ماليات پرداخت 

مي كنند. 
همانطور كه گفته شد پزش��كان امريكايي در مجموع در سال 2015 
معادل 66/8 ميليارد دالر ماليات داده اند كه با در نظر گرفتن جزئيات 
بودجه پيشنهادي دولت ايران براي س��ال آينده كه پيش بيني درآمد 
22 ميليارد دالري از محل صادرات نفت در آن قيد شده است، ماليات 
پرداخت شده پزشكان امريكايي در سال 2015 سه برابر پولي است كه 
دولت ايران پيش بيني مي كند از محل صادرات نفت، ميعانات گازي و 

گاز طبيعي در سال آينده درآمد كسب كند. 
در شرايط عادي و بدون تحريم صادرات نفت و ميعانات گازي ايران با 
فرض قيمت 50 دالر براي هر بشكه كمتر از 40 ميليارد دالر خواهد 
بود كه باز هم كمتر ماليات پرداخت شده از سوي پزشكان امريكايي 

است. 
در سال 2016 هر خانوار امريكايي به طور متوسط 14/2 درصد از درآمد 
خود را به عنوان ماليات به دولت اين كشور پرداخت كرده است و اين در 
حالي است كه براي سال 2017 شاهد آن بوده ايم كه ميزان اين رقم 10 

درصد افزايش يافته و به متوسط 24 درصد رسيده است. 
موضوع اخذ ماليات از تمام اقشار منجمله پزشكان در امريكا به قدري 
جدي است كه هر گونه تخلف در اظهار ميزان درآمد و تسليم اظهارنامه 
مالياتي يا ندادن ماليات مي تواند به جريمه هاي سنگين و حتي زندان 

ختم شود. 
موضوع فرار مالياتي در بس��ياري از كش��ورهاي جهان از جمله امريكا 
جرمي كيفري اس��ت و از س��وي دادگاه ها تخلفات بس��يار سنگين و 
جدي محس��وب مي ش��ود. چراكه برخ��الف كش��ورهاي نفتي نظير 
عربستان درآمدهاي محقق شده از محل اخذ ماليات از مشاغل و ديگر 
فعاليت هاي اقتصادي نظير صادرات و واردات از جمله اصلي ترين منابع 

تأمين بودجه جاري دولت هاست. 
در همين پاكستان كه يكي از كشورهاي همسايه ماست فرار مالياتي 

چند پزشك طي سال جاري سر و صداي زيادي به پا كرد. 
در س��ال 2016 نيز اقدام بيش از 200 پزشك در تايوان در استفاده از 
پوشش كمك به مؤسسات خيريه براي فرار مالياتي باعث شد تا تمام اين 

افراد مورد بازجويي قرار گرفته و با متخلفين به شدت برخورد شود. 
براي دريافت اطالعات بيشتر در مورد برخورد نظام قضايي كشورها و 
اداره هاي مالياتي با پزشكاني كه از پرداخت ماليات سر باز زده يا ماليات 

خود را كم اظهاري كرده اند به اين گزارش مراجعه كنيد.

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

8133639قطعاتاتومبيلايران
9111715س.صنايعشيمياييايران

399042621پارسسرام
39904222ليزينگايرانيان

3557223نوسازيوساختمانتهران
3836412بيمهآسيا

83114586سپنتا
96319501سايپاشيشه

10534404تراكتورسازيايران
8513171سيماندورود
36043212سيمانفارس
704491080نفتپارس

23749751رادياتورايران
165383954گروهصنعتيملي)هلدينگ

87232283سيمانشاهرود
62701497الميران

33343563كويرتاير
12549448صنعتيآما
10164211چرخشگر

48411560نوردوقطعاتفوالدي
36255465صنايعسيماندشتستان

10904428سرماآفرين
10060169سرمايهگذاريبوعلي

3976369توسعهمعدنيوصنعتيصبانور
88371168پشمشيشهايران

284231916شيرپاستوريزهپگاهاصفهان
46762365نيرومحركه

8918273بيمهدانا
6716206ايركاپارتصنعت

5094210الكتريكخودروشرق
52611934لنتترمزايران

48622139س.نفتوگازوپتروشيميتأمين
3541424مارگارين

11048187توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
48791769خوراكدامپارس

46327413گروهمپنا)سهاميعام(
110071992پارسخزر

53887899سيمانسفيدنيريز
24549478توليدمحورخودرو
13176108سيمانكردستان
3107190حفاريشمال
5504325ايرانترانسفو
9546331كاشيسعدي

9849488لعابيران
146261062ايرانمرينوس
32373278سيماناروميه
8658808شيشهوگاز

25211501سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان
15674343داروسازيكوثر

10787169لبنياتپاك
5452283توليديكاشيتكسرام

9299284ايرانخودرو
9474904المپپارسشهاب

30337617گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
20709209كمكفنرايندامين

7141775سيمانبهبهان
27041114بيمهالبرز
401584سايپاآذين

30421140مليكشتوصنعتودامپروريپارس
413611187گلوكوزان

51762490بهپرداختملت
21387320فرآوردههاينسوزآذر

14262311توليديچدنسازان
14005256صنايعكاشيوسراميكسينا

1167759سيمانسپاهان
2747517پارسسويچ
24279189سيمانايالم

9086100سيمانمازندران
4917236ريختهگريتراكتورسازيايران

12419134سرمايهگذاريمليايران
711572پالسكوكار

3964337پااليشنفتبندرعباس
18691189گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

1069160تامينسرمايهنوين
3628133ريختهگريتراكتورسازيايران

8213828توليديمهرام
53403125توسعهمعادنرويايران

8283386آبسال
26868221خدماتانفورماتيك

15960230كارخانجاتتوليديشهيدقندي
18008367كاشيوسراميكحافظ

28974173داروسازيامين
1420232سيمانشرق

264399سيمانهرمزگان
870128گروهبهمن

246425تامينسرمايهاميد
223482سرمايهگذاريالبرز)هلدينگ

7351151پتروشيميجم
13700132پمپسازيايران

12047243جامدارو
23013319معادنمنگنزايران
31967550پتروشيميپارس

56480225سرمايهگذاريداروييتامين
23124166پتروشيميخراسان

20211230قندهكمتان
28766166شيرپاستوريزهپگاهخراسان

21944380كارتنايران
51585492فروشگاههايزنجيرهايافقكوروش

6765165سامانگستراصفهان
917651صنايعشيمياييفارس

8176244معدنيامالحايران
4045770صنايعالستيكيسهند

11832250پتروشيمينوري
43173103باما

1873458داروسازيزهراوي
1069136گسترشنفتوگازپارسيان
680093كشاورزيودامپرويمگسال

1766741آلومينيومايران
7791106فنرسازيخاور

2080471شركتارتباطاتسيارايران
1422522سرمايهگذاريبهمن
467175بورسكااليايران
16138332پتروشيميفناوران

7535021بيمهپارسيان
480314سرمايهگذاريصدرتامين

321714سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
328720سرمايهگذاريآتيهدماوند

479863فروسيليسايران
1517413فوالدكاوهجنوبكيش

499515مليصنايعمسايران
610621سيمانهگمتان

98224صنايعريختهگريايران
20167كارتاعتباريايرانكيش

447811ايرانارقام
743214تايدواترخاورميانه

1182810دادهگسترعصرنوين-هايوب
897316ذغالسنگنگينطبس

188537پتروشيميجم
135563پتروشيميشازند

84006شهدايران
219495فراوردههاينسوزايران

219523گلتاش
174491معدنيوصنعتيگلگهر

70350مسشهيدباهنر
176170سرمايهگذاريداروييتامين

228990فوالدمباركهاصفهان
49410معدنيوصنعتيگلگهر

70340كابلالبرز
120040كارگزارانبورساوراقبهادار

163540مبينانرژيخليجفارس
100600مليصنايعمسايران

60910پارسالكتريك
250510سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي

41600همكارانسيستم
3-9306فرآوردههاينسوزپارس
1-36068فجرانرژيخليجفارس

6-10817پاكسان
4-15531سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

5-8645پتروشيميشيراز
2-10579سرمايهگذاريسپه
2-3677ليزينگرايانسايپا
13-2485فوالدخراسان

اگر چه حج�م دقيق بدهي هاي دولتي مش�خص 
نيس�ت، اما گفته مي ش�ود حجم آن در محدوده 
900هزار ميلي�ارد تومان قرار گرفت�ه كه تقريبًا 
دو برابر بودجه عمومي يكس�ال كش�ور اس�ت، 
در چنين ش�رايطي مرك�ز پژوهش هاي مجلس 
با انتش�ار گزارش�ي اع�الم ك�رد گرفت�ن خط 
اعتب�اري و اضاف�ه برداش�ت بانك ه�اي دولتي 
از مناب�ع بانك مرك�زي براي اجراي دس�تورات 
دولت ب�ا اندك�ي تف�اوت هم�ان روش س�نتي 
تأمين مال�ي دولت از منابع بانك مركزي اس�ت. 
به گزارش فارس، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي 
اسالمي با انتشار گزارشي با اشاره به اينكه منابع مالي 
بانك هاي عامل دولتي در موارد بسياري براي تأمين 
هزينه ها يا تس��هيالت مورد نياز توسط دولت مورد 
اس��تفاده قرار گرفته اند، اعالم كرد: »در بسياري از 
موارد بانك هاي دولتي توان مالي الزم براي اجراي 
دس��تورات دولت را نداش��ته و در عمل متوسل به 
استفاده از منابع بانك مركزي شده اند. گرفتن خط 
اعتباري و اضافه برداشت از نمونه هاي قابل توجه اين 
اتفاق اس��ت، لذا برآيند اين اتفاقات با اندكي تفاوت 
همان روش سنتي تأمين مالي دولت از منابع بانك 

مركزي است.« 
  فهرست مهم ترين طلبكاران دولت

در بخ��ش »چكيده« گ��زارش بازوي كارشناس��ي 
مجلس با تأكيد بر اينكه دولت به طيف وس��يعي از 
اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي، دولتي و عمومي 
غيردولتي بدهكار اس��ت، آمده است: »از مهم ترين 
طلبكاران دولت مي توان به سازمان تأمين اجتماعي، 
بانك مركزي، بانك هاي دولتي و خصوصي س��ازي 
شده، دارندگان اوراق بهادار دولتي و پيمانكاران بخش 
خصوصي اشاره كرد. نكته بسيار مهم پس از مشخص 
شدن ماهيت طلبكاران از دولت، شناسايي مجاري 
ايجاد اين بدهي هاست. اين موضوع از آن جهت حائز 
اهميت است كه در صورت عدم شناخت مسيرهاي 
ايجاد بدهي براي دولت نمي توان تمهيدات الزم براي 

جلوگيري از افزايش روزافزون آن را فراهم كرد.«
  چگونه بدهي  قابل توجه شركت هاي دولتي 

به بانك مركزي شكل گرفت
اين مركز پژوهش��ي با تقس��يم بندي مجاري ايجاد 
بده��ي دولت به چه��ار گ��روه اصل��ي از طلبكاران 
يعني بان��ك مرك��زي، بانك هاي تج��اري دولتي و 
خصوصي سازي ش��ده، صندوق هاي بازنشستگي و 
پيمانكاران بخش خصوصي، نكات زير را درباره اين 
موضوع اعالم كرد:»- اگرچه در سال هاي اخير دولت 
از منابع بانك مركزي اس��تقراض مس��تقيم نكرده 
است، اما شركت هاي دولتي به طرق مختلف از منابع 
بانك مركزي استفاده كرده اند و بدهي قابل توجهي 
به بانك مركزي دارند. بخش زي��ادی از بدهي هاي 
دولت و شركت هاي دولتي به بانك مركزي از محل 
صدور ضمانت دولت براي گش��ايش اعتبار اسنادي 
براي شركت ها و سازمان هاي دولتي ايجاد مي شود. 
شركت ها و سازمان هاي دولتي معموالً اعتبار دريافت 
شده را بازپرداخت نمي كنند و سازمان برنامه و بودجه 

نيز اعتباري براي تس��ويه اين بدهي ه��ا در قوانين 
بودجه پيش بيني نمي كن��د. در نتيجه از اين محل 
بدهي قابل توجهي براي آنها ايجاد مي شود. برداشت 
بانك ه��ا از منابع بان��ك مركزي تف��اوت چنداني با 

استقراض مستقيم دولت از اين منابع ندارد
- منابع مالي بانك هاي عامل دولتي در موارد بسياري 
براي تأمين هزينه ها يا تس��هيالت مورد نياز توسط 
دولت مورد اس��تفاده قرار گرفته اند. در بس��ياري از 
موارد بانك هاي دولتي توان مالي الزم براي اجراي 
دس��تورات دولت را نداش��ته و در عمل متوسل به 
استفاده از منابع بانك مركزي شده اند. گرفتن خط 
اعتباري و اضافه برداش��ت از نمونه هاي قابل توجه 
اين اتفاق اس��ت، لذا برآيند اين اتفاق��ات با اندكي 
تفاوت همان روش سنتي تأمين مالي دولت از منابع 
بانك مركزي است. در نتيجه مي توان انتظار داشت 
مشكالت ناشي از تأمين مالي كسري بودجه دولت 
از بانك مركزي در اين حالت نيز اتفاق افتد؛ عالوه بر 
آن ترازنامه بانك هاي دولتي تضعيف شده و قدرت 

وام دهي و كسب سود آنها كاهش يابد و از منابع در 
دسترس براي سرمايه گذاري بخش خصوصي كاسته 
شود.  - دولت با عدم پرداخت كامل و به موقع تعهدات 
خود به صندوق هاي بازنشستگي و ايجاد بار مالي از 
طريق مصوبه هاي قانوني نظير بازنشستگي زودتر از 
موعد و تخفيف هاي مختلف موجب فش��ار بر منابع 
مالي و ايجاد مشكالت بس��ياري براي صندوق هاي 
بازنشستگي شده است.  - عدم ايفاي تعهدات دولت 
به بنگاه ها نكول تسهيالت آنها و كاهش رتبه اعتباري 
بنگاه در نظام بانكي را نيز به دنبال خواهد داش��ت. 
از س��وي ديگر تنگناي مالي ايجاد شده در بسياري 
از موارد منجر به اخالل در امور جاري بنگاه ش��ده و 
پرداخت حقوق و دستمزد و هزينه هاي انرژي را نيز با 

مشكل مواجه مي كند.«
  انتش�ار اوراق بدهي در بازار روش صحيح 

تأمين مالي دولت از محل بدهي است
در بخش »چكي��ده« گزارش مرك��ز پژوهش هاي 
مجلس در جمع بندي نكات فوق آمده است: »در يك 
نگاه كالن مي توان دريافت كه كسري بودجه دولت 
در سال هاي مختلف به شكل بدهي هاي غيرسيال 
در ترازنام��ه بانك ه��ا، بانك مركزي، ش��ركت هاي 
پيمانكاري خصوصي و صندوق هاي بازنشس��تگي 
ظاهر شده است. اين نحوه ايجاد بدهي عالوه بر عدم 
شفافيت، موجب اخالل در كاركرد نهادهاي طلبكار 
و درنتيجه فضاي اقتصاد كشور مي شود. همچنين 
ايجاد بدهي دول��ت از اين مجاري تح��ت نظارت و 
كنترل نبوده و لذا موجب ايجاد مخاطره در پايداري 
بدهي هاي دولت خواهد ش��د. روش صحيح تأمين 
مالي دولت از محل بدهي انتشار اوراق بدهي در بازار 
و استفاده از منابع مالي حاصل شده براي بازپرداخت 
مخارج و هزينه هاست. تأمين مالي از طريق انتشار 
اوراق موجب ايجاد بدهي س��يال ب��راي خريداران 
اوراق شده و در فعاليت آنها اختالل ايجاد نمي كند. 
همچنين بدهي ايجاد شده از اين روش شفاف بوده و 

قابليت كنترل و ارزيابي ريسك بيشتري دارد.«

دولت دوازدهم با چه حجم از بدهي  تحويل داده می شود 
هشدار مركز پژوهش ها درباره شيوه خطرناك دولت روحاني در استقراض از بانك مركزي

   گزارش 2

جوان


