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مهران  ابراهيميان

 نتيجه تسهيالت
 2/5 برابر بودجه چيست؟ 

بر اساس آمار بانك مركزي مانده تسهيالت اعطايي بانك ها و مؤسسات 
اعتباري تا مهرماه س��ال جاري ۱۱۶۶ هزار ميليارد تومان اس��ت كه 
نسبت به اسفند سال گذش��ته كه رقم آن ۱۰۸۲ هزار ميليارد تومان 

بود، 7/۸ درصد رشد داشته است. 
سهم بانك هاي تخصصي از تسهيالت اعطايي كل بانك ها و مؤسسات 
اعتباري ۶/ ۱۸۹ هزار ميليارد تومان بوده كه ۱۶ درصد از كل تسهيالت 
در اين مدت است و اين در حالي اس��ت كه مانده تسهيالت اعطايي 
از سوي بانك هاي تخصصي در اس��فندماه سال گذشته ۱7۱/3 هزار 
ميليارد تومان ب��وده كه تا مهر ماه س��ال جاري ۱۰/7 درصد رش��د 

داشته است. 
از سوي ديگر مانده تسهيالت پرداختي بانك هاي تخصصي تا مهرماه 
س��ال جاري نيز از ۲3۸/۱ هزار ميليارد تومان در اسفند سال گذشته 
به ۲57/۲ هزار ميليارد تومان در مهرماه سال جاري رسيده كه نشان 
مي دهد تسهيالت بانك هاي تخصصي در اين مدت افزايش ۸ درصدي 
داشته اس��ت. در عين حال اين بانك ها ۲۲ درصد از كل تس��هيالت 

اعطايي را نيز به خود اختصاص داده اند. 
همچنين بيشترين سهم از مانده تسهيالت اعطايي بانك ها و مؤسسات 
اعتباري تا پايان مهرماه سال جاري مربوط به بانك هاي غيردولتي و 
موسسات اعتباري اس��ت كه ۶۱ درصد از كل تسهيالت پرداختي را 

شامل مي شود. 
اين بانك ها در اين مدت 7۱۹/۹ هزار ميليارد تومان تسهيالت پرداخت 
كرده اند كه نس��بت به اسفند سال گذش��ته كه ۶7۲/۸ هزار ميليارد 

تومان بوده، رشد 7 درصدي داشته است. 
اما از اين آمار چه مي توان استنتاج كرد؟ و در سال جاري چرا تأثيرات 
جدي را از اين حجم تسهيالت در بخش هاي واقعي نمي توان ديد؟ و 
چرا اگر اين تسهيالت كارآمد هستند، تأثير آنها را در ايجاد اشتغال قابل 
لمس نيست و مردم آنچه در فضاي اقتصادي مي فهمند تنها گراني و 

تورم و نرخ ارز است ؟ 
 واقعيت اين است كه حجم تس��هيالت اعطايي اگر چه در بخش هاي 
مختلف افزايش يافته اس��ت، اما ب��ا جان مايه اين افزايش تس��هيالت 
در مس��ير واقعي اقتصاد قرار نمي گيرد. بلكه اقتص��اد به مثابه فردي 
كه دچار مرگ مغزي اس��ت، با اين حجم از افزاي��ش قيمت ها تنها به 
زنده ماندن و ادامه حيات نباتي خود ادامه مي دهد. براي اينكه اندازه 
اين حجم تسهيالت را دريابيم، همين حجم از تسهيالت با قيمت هر 
دالر به طور متوسط حدود ۱۱ هزار تومان در حدود ۱۰۰ ميليارد دالر 

تسهيالت است ! 
 اين مبلغ، عدد كمي نيس��ت زيرا حدود ۲/5 برابر بودجه جاري و 
معادل كل بودجه كشور است. يا به عبارت بهتر نزديك به كل رقم 
بودجه يك س��ال كشوراس��ت، با اين حال نتيجه را نه مي توان در 
بازارهايي مانند كار يا مصرف ديد و نه مي توان نمود آن را در ايجاد 
سرمايه ثابت احس��اس كرد كه در اين سال ها يا نرخ رشدي منفي 

داشته يا ثابت مانده است. 
 حتي با نگاهي به آمار نرخ رشد و اثر گذاري اين تسهيالت در بخش هاي 
مختلف اقتصاد اهم از خدمات، كشاورزي، صنعت در سال جاري نيز 

مي توان اين حجم تسهيالت را ناكارآمد نشان داد. 
 به عنوان مثال بررسي ها نش��ان مي دهد رش��د ارزش افزوده بخش 
كشاورزي در فصل نخست به 3/ ۰ درصد رسيده كه اين رقم در مدت 
مشابه سال قبل ۲/ ۲ درصد ثبت شده بود ويا صنعت منفي 5/ ۱ درصد 
شده است، در بخش خدمات و آب و برق نيز رشد صورت گرفته به نظر 

مي رسد، حاصل افزايش قيمت هاباشد. 
به عبارت بهتر رش��د اقتصادي سه ماهه ابتدايي س��ال به ميزان ۱/۸ 
درصد بوده كه در مقايس��ه با رش��د ۹ فصل منتهي ب��ه آن، كمترين 
است، بنابراين افزايش تس��هيالت در اين حد و اندازه و معادل بودجه 
كل كشور نتيجه اي قابل ملموس در اقتصاد ندارد و به راحتي مي توان 
نتيجه گرفت كه كاركرد بانك ها در توسعه و رشد بخش واقعي در عمل 
از بين رفته و مانند آرايش��گراني كه در زمان بيكاري س��ر يكديگر را 

آرايش مي كنند، شده است. 
 به نظر مي رسد اين تس��هيالت بيش از آنكه واقعي باشد يا تغيير 
حالت و اس��تمهال بوده و در عمل از چرخه اقتصاد خارج ش��ده و 
تنها اعداد و ارقام بي خاصيت در سرفصل هاي آماري بانك مركزي 
هس��تند يا نظر به تورم ش��ديد و باال رفتن هزينه مورد نياز صرف 
سرمايه در گردش بنگاه هايي شده كه يا زير مجموعه خود شركت ها 
هستند يا به داليلي )!( موفق به دريافت آنها شده اند يا به نوعي در 
بده بس��تان بانك ها براي فرار از جرايم بانك مركزي در سر فصل 

تسهيالت بانكي قرار گرفته اند. 
 به هر حال اين آمار تسهيالت هر چه هست كاركردي مناسب ندارد 
و تا اين آمارها وج��ود دارد، نمي توان دلخوش به توس��عه و تحول در 

اقتصاد داشت!

88498433سرويس  اقتصادي4
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ايران خارج از گود تركيه ماند

نگاه�ي ب�ه بازاره�اي ص�ادرات گاز منطق�ه نش�ان مي ده�د 
در ص�ورت ت�داوم سياس�ت هاي فعل�ي، بازاره�اي منطق�ه 
به وي�ژه ب�ازار تركي�ه از دس�ترس اي�ران خ�ارج خواهد ش�د. 
به گزارش »مهر«، در دولت يازدهم بود كه وزير انرژي تركيه از تمايل 
كش��ورش براي دو برابر كردن واردات گاز از ايران سخن گفت  و حتي 
رجب طيب اردوغان در سفري به تهران، اين موضوع را با حسن روحاني 
در ميان گذاش��ت. ترك ها به اس��تناد قيمت گاز تحويلي از روسيه و 
آذربايجان، خواستار تعديل قيمت ش��ده و به ايران پيشنهاد دادند با 
تعديل ۲۰ درصدي قيمت مي توان تجارت گاز ب��ا تركيه را به دو برابر 
افزايش داد. اين پيشنهاد با مخالفت وزارت نفت همراه شد و در همان 
زمان، خبرهاي موثقي درباره جدي ش��دن افزاي��ش واردات تركيه از 
روسيه و آذربايجان شنيده شد كه بر شدت نگراني ها افزود. در همين 

حال تركيه از ايران به دليل باالبودن نرخ گاز صادراتي شكايت كرد. 
تركيه كه با پاس��خ منفي اي��ران براي تخفيف در ن��رخ جهت افزايش 
دو برابري واردات گاز مواجه شد، به س��راغ آذربايجان، روسيه و حتي 
كردستان عراق رفت تا هم نيازهاي گازي خود را تأمين كند و هم تبديل 

به هاب گازي منطقه شود. 
چند هفته پيش والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه با سفر به تركيه، 
در مراسمي به همراه اردوغان خط لوله ترك استريم را افتتاح كرد كه 
مي تواند ساالنه 3۱/5 ميليارد مترمكعب گاز به تركيه برساند. در حال 
حاضر اين پروژه در دو خط پيش��رفت مي كند. يكي از اين خطوط، به 
شبكه توزيع گاز طبيعي تركيه متصل خواهد شد و ديگري نيز گاز مورد 

نياز اروپا را تأمين خواهد كرد. 
اين خط لوله در حالي به زودي آغاز به كار مي كند كه ايران در س��ال 
۲۰۰۸ ميالدي تفاهمنامه اي را براي افزايش ص��ادرات گاز به ميزان 
۲۰ ميليارد مترمكعب در سال با تركيه امضا كرد و تفاهمنامه مذكور 
در اواي��ل دولت ده��م  تبديل به يك موافقتنامه ش��د ك��ه 77 درصد 
سرمايه گذاري آن بر عهده تركيه و ۲3 درصد بر دوش شركت ملي گاز 
ايران بود؛ كل هزينه اين پروژه ۹۸۰ ميليون يورو به ثبت رسيده بود، اما 

اين پروژه هرگز به مرحله اجرا نرسيد. 
........................................................................................................................

 وزير نيرو: براي اصالح شيوه مصرف
 دست ياري به سوي بسيج دراز مي كنم

وزير نيرو گف�ت: به عنوان مس�ئول وزارت نيرو ب�راي اصالح اين 
ش�يوه، دس�ت ياري به س�وي همه از جمله بس�يج دراز مي كنم. 
به گزارش »تسنيم«، رضا اردكانيان، وزير نيرو در گردهمايي بسيجيان 
صنعت آب و برق اظهار داشت: ظرفيت بسيج يكي از مقوالتي است كه 
به بركت انقالب در كشور ما ش��كل گرفته و تفكري كه مثل آب در هر 
ظرفي قرار بگيرد، شكل آن ظرف را به خود گرفته در حالي كه ماهيت 

خود را حفظ مي كند. 
وي اصالح شيوه كنوني مصرف در كشور را يك ضرورت دانست و اظهار 
كرد: در بخش هاي مختلف در مقايسه با س��اير جوامع، جامعه خوش 
مصرفي نيستيم و من به عنوان مس��ئول وزارت نيرو براي اصالح اين 

شيوه، دست ياري به سوي همه از جمله بسيج دراز مي كنم. 
وزير نيرو با اشاره به شرايط تحريم و فرصت هاي پيش آمده براي كشور 
و صنعت آب و برق در زمان حاضر اضافه كرد: تحريم ها فرصتي را براي 
ما فراهم كرده تا بتوانيم از ثروت اصلي خود كه همان نيروي انس��اني 

است، بهره كافي را ببريم. 
اردكانيان تصريح كرد: 4۰ س��ال پيش نيروگاه هاي كش��ور محصول 
كشورهاي بيگانه بود و سدها و ش��بكه هاي آبياري توسط خارجي ها 
احداث مي شد، اما اكنون پيش��رفت هاي زيادي در اين زمينه حاصل 
شده، به گونه اي كه كش��وري همچون روسيه رس��ماً از ما مي خواهد 
فناوري س��اخت توربين گاز را به آنها منتقل كنيم. اين مسير بلندي 
است كه طي چهار دهه طي شده است. وي ادامه داد: اين پيشرفت ها 
و توجه به ظرفيت ها در حالي صورت گرفته كه كش��ور با كلكسيوني 
از محدوديت ه��ا مواجه بوده اس��ت، اما در پرتو همي��ن محدوديت ها 
بدون اينكه دشمنان ما خواسته باشند به ظرفيت هاي خودمان توجه 
كرده ايم و از سال ها پيش به حدي رسيده ايم كه در تجهيزات آب و برق 
صددرصد خودكفا شده ايم. خدمات فني و مهندسي آب و برق در صدر 

صادرات خدمات فني كشور است.

    ادامه از صفحه اول
در ادامه كارشناس��ان و حتي مس��ئوالن با تجربه 
بودجه ريزي كشور نيز اذعان دارند كه بودجه بايد بر 
اساس عملكرد و هزينه تمام شده مناسب خدمتي 
كه دستگاه ها قرار است به ملت ارائه بدهند، بسته 
شود،اما در چنين ش��رايطي نكته جالب آن است 
كه بسياري از شركت هاي دولتي و وابسته به دولت 
اصاًل حسابرسي صحيح نمي ش��ود، تحت چنين 
ش��رايطي بايد ديد مجلس تاكنون بر چه اساسي 
بودجه ش��ركت هاي دولتي و مؤسسات وابسته را 
تأييد مي كرده است و آيا اصاًل نمايندگان از دانش 
و آموزش الزم براي فهم و بررسي و تأييد مناسب 

بودجه برخوردار هستند يا خير ؟
در اين بين در حالي كه ايجاد ب��ازار بدهي جزو 
هنرهاي دول��ت يازدهم و دوازدهم بوده اس��ت 
و بر پايه ايجاد بدهي، ادع��اي كاهش بودجه به 
درآمدهاي نفتي در اين س��ال ها مك��رراً مطرح 
شده است، روز گذش��ته اس��حاق جهانگيري با 
حضور در دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهي 
در مراس��م رونمايي از ۱۰ ط��رح فناورانه جهاد 
دانش��گاهي گفت:ارائه بودجه س��ال ۱3۹۸ به 
مجلس شوراي اسالمي به دليل تذكر مقام معظم 
رهبري مبني بر تهيه اليحه بودجه كشور متناسب 
با شرايط تحريم به گونه اي كه در بودجه سال آتي 
ش��رايط غير عادي كشور نمود داش��ته باشد، به 
تعويق افتاده است، يكي از مهم ترين ساختارهايي 
كه با توجه به ش��رايط تحريم فرصت اصالح در 
آن ايجاد ش��ده و حتماً بايد اصالح شود، ساختار 

بودجه ريزي كشور است. 
وي با بيان اينكه دولت هم اكنون در حال بازنگري 
بودجه سال ۹۸ و اصالح ساختاري و حذف بودجه 
نهادهايي است كه بي دليل به دولت متصل شده اند، 
گفت: متأسفانه طي سال هاي اخير بودجه دولت 
تبديل به گوشت قرباني شده است، تعداد زيادي 
از شوراها و دبيرخانه ها بودجه چند ده ميلياردي 
دارند و دستگاه هاي متعددي نيز اقدامات موازي 
انجام مي دهند كه در اصالح ساختاري بايد بودجه 
اين گونه دستگاه ها و نهادها حذف شود كه البته 
وقتي دولت بودجه يكي از آنها را حذف كند س��ر 
و صدا ها بلند مي ش��ود و ممكن اس��ت از دولت 

بخواهند كه كوتاه بيايد. 
   افزايش سهم نفت در بودجه ۹۷

رئيس ديوان محاسبات، از افزايش سهم درآمدهاي 
نفتي در بودجه س��ال ۹7 انتقاد كرد و گفت: سهم 
درآمدهاي نفتي در منابع عموم��ي بودجه به 43 
درصد افزاي��ش يافت. ع��ادل آذر رئي��س ديوان 
محاسبات در جلس��ه علني روز سه شنبه مجلس 
شوراي اسالمي، گزارشي در مورد عملكرد بودجه 

۹7 و اقتضائات و الزامات بودجه ۹۸ ارائه داد. 
رئيس ديوان محاسبات با بيان اينكه بودجه ۹۸ 
در شرايط تحريم تدوين مي شود، گفت: شوك 

اقتصادي و ارزي كه س��ال ۹۰ اتفاق افتاد. رشد 
اقتصادي كش��ور را به منفي 7/4 درصد كاهش 
داد. در شرايط جديد ش��وك ارزي تأثير خود را 
در كاهش رشد اقتصادي در سال هاي ۹7 و ۹۸ 

خواهد گذاشت. 
عادل آذر با انتقاد از افزايش نرخ رشد نقدينگي 
گفت: نرخ نقدينگي به شدت افزايش يافته و به 

3۸/۸ درصد رسيده است. 
وي اظهار داش��ت: درآمدهاي نفتي در هش��ت 
ماهه س��ال ۹7، ۱۲5 درصد درآمدهاي مالياتي 
75 درصد و درآمدهاي ناش��ي از انتش��ار اوراق 
مالي و اس��المي ۸۶ درصد محقق شده كه البته 
بخشي از اين درآمدها از بانك مركزي استقراض 
شده است. رئيس ديوان محاسبات اظهار داشت: 
هزينه هاي جاري در هش��ت ماهه سال ۹7، ۸۸ 
درصد و اعتبارات بودجه عمراني حدود 3۰ درصد 

محقق شده است. 
  معافيت هاي مالي و گمركي بيداد مي كند

عادل آذر، وابستگي ش��ديد به نفت، حجم باالي 
معافيت ه��اي مالي و گمركي، ات��كاي بودجه به 
درآمده��اي غيرواقعي، عدم وج��ود اطالعات از 

سرمايه هاي دولتي را از آسيب هاي جدي بودجه 
خواند و گفت: هر چند هميش��ه ش��عارهايي در 
خصوص استقالل بودجه از نفت داده مي شود، اما 
عملكرد هشت ماهه بودجه سال ۹7 نشان مي دهد 
س��هم نفت در منابع عمومي دولت به حدود 43 

درصد افزايش يافته است. 
در حالي كه در س��نوات گذشته اين وابستگي ۲7 
درصد و 3۲ درصد بوده است. وي تأكيد كرد: قانون 
برنامه ششم توسعه تأكيد دارد كه سهم درآمدهاي 

نفتي در بودجه بايد به ۲۶ درصد كاهش يابد. 
انتقاد از معافيت هاي مالياتي و گمركي در بودجه

رئيس ديوان محاسبات گفت: قوانين و احكامي در 
بودجه و خارج از بودجه وجود دارد كه معافيت هاي 
مالياتي را به شدت افزايش داده است. معافيت هاي 
مالياتي در بودجه ح��دود 4۶ هزار و ۸۰۰ ميليارد 
تومان است. عادل آذر گفت: شركت ها فروخته شده 

و خرج اعتبارات هزينه اي شده است. 
رئيس ديوان محاس��بات با انتقاد از برداشت هاي 
دولت از صندوق توس��عه ملي گفت: دولت حدود 
5 ميليارد دالر به ص��ورت ارزي و ۱4 هزار و 375 
ميليارد تومان به صورت ريالي به صندوق توسعه 

ملي بدهكار است. 
  دولت حجم عظيمي از دارايي دارد

عادل آذر همچنين خواس��تار تش��كيل هيئتي 
ب��ا اختي��ارات تام ب��راي تعيي��ن ام��وال مازاد 
دس��تگاه هاي اجرايي ش��د و گفت: منابع قابل 
اتكايي در ميان دارايي هاي دولت وجود دارد كه 
مي تواند مبناي حل مش��كالت اشتغال و توليد 
ش��ود. يك ميليون و ۸۸7 هزار ميليارد تومان 
دارايي هاي ثبت ش��ده دولت است كه دوستان 
معتقدند اين رق��م ۲5 درصد دارايي هاي دولت 
اس��ت. اگر اين دارايي ها احصا ش��ود، براي حل 
مش��كالت بودجه اي ديگر نيازي به برداشت از 

صندوق توسعه ملي نيست. 
وي در بخش ديگري از اظهارات خود با اش��اره به 
درآمدهاي اختصاصي 57 ه��زار ميليارد توماني 
دس��تگاه هاي اجرايي در س��ال ۹7 گفت: نظارتي 
بر اين درآمدها وجود ندارد و دس��تگاه ها بر اساس 

پروتكل هاي خود عمل مي كنند. 
رئيس ديوان محاسبات ادامه داد: ديوان محاسبات 
معتقد است در سال ۹۸، ۲۶ هزار ميليارد تومان 
رديف درآمدي كه تا امروز تحقق نيافته اس��ت، 
بايد از بودجه حذف شود كه اين به معناي اجراي 
اقتصاد مقاومتي اس��ت. رئيس ديوان محاسبات 
گفت: هزينه هاي جاري به ش��دت رو به افزايش 
است و اعتبارات عمراني ثابت مانده است، اين در 
حالي است كه با توجه به تورم، هزينه پروژه هاي 
عمراني به شدت افزايش يافته است و در سال ۹۶ 
هزينه اجراي پروژه هاي عمراني نزديك به شش 

برابر افزايش يافته است. 
   ۸۷هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان

يارانه پنهان حامل هاي انرژي
عادل آذر ب��ا تأكيد بر اينك��ه خداوكيلي اوضاع 
خوب نيس��ت، تصريح ك��رد: در اج��راي قانون 
هدفمندي يارانه ها قرار ب��ود قيمت حامل هاي 
انرژي واقعي شود، اما در سال ۹۶ مجلس ۱4 هزار 
ميليارد توم��ان از مناب��ع بودجه ب��ه پرداخت 
يارانه هاي نقدي اختصاص داد. وي اظهار داشت: 
امروز دولت ۸7 هزار و 5۰۰ ميليارد تومان يارانه 
پنهان حامل هاي انرژي و 4۸ هزار ميليارد تومان 

هم يارانه نقدي مي پردازد. 
رئيس ديوان محاس��بات در خصوص طرح هاي 
تملك دارايي س��رمايه اي نيز گف��ت: ۲4 هزار 
طرح و پروژه نيمه تمام و رها ش��ده در كش��ور 
وجود دارد كه اس��تان هاي مازندران، اصفهان 
و خوزستان داراي بيش��ترين تعداد پروژه هاي 
نيم��ه تمام هس��تند. وي اظهار داش��ت: دولت 
بايد هزينه ه��اي اجتناب ناپذي��ر را احصا كند، 
اين هزينه ها عبارتند از ۸۸ هزار ميليارد تومان 
جبران خدمات كاركنان، ۱۱ هزار ميليارد تومان 
يارانه نقدي، ۱۲۲ هزار ميليارد تومان پرداخت 

مربوط به رفاه اجتماعي.

بودجه ريزي ايران نبايد تقلب از دست غربي ها باشد
رئيس ديوان محاسبات: نظارتي بر درآمدهاي اختصاصي ۵۷ هزار ميليارد توماني دستگاه هاي اجرايي وجود ندارد

مالكان خودرو يا موتورسيكلتي كه در سال هاي ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ 
شماره گذاري شده  است، با مراجعه به سايت اينترنتي شركت 
پست مي توانند از وضعيت كارت سوخت خود مطلع شوند. 
به گزارش »ايسنا«، ش��ركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي در اطالعيه اي اع��الم كرد: با توجه ب��ه هماهنگي به عمل 
آمده با شركت پست جمهوري اس��المي ايران، كارت هوشمند 
س��وخت خ��ودرو و موتورس��يكلت هاي ش��ماره گذاري ش��ده 

س��ال هاي ۱3۹3 تا ۱3۹7 كه پيش از اين توس��ط پست توزيع 
ش��ده و برگش��ت خورده اس��ت، مالكان آنها از امروز )سه شنبه 
 ۲7 آذرماه( مي توانند به سايت اينترنتي شركت پست به نشاني 
)WWW. POST. IR( مراجعه كنند و با درج شماره VIN خودرو 
در بخش پيگيري كارت سوخت در سامانه »پيگيري مرسوالت 
س��ازماني« از آخرين وضعيت نحوه دريافت كارت سوخت خود 
مطلع ش��وند. مالكان اين خودروها نياز به ثبت ن��ام براي كارت 

سوخت  المثني ندارند و كارت سوخت آنها در اسرع وقت از طريق 
شركت پست برايشان ارسال خواهد شد.

 بر اساس اين گزارش، مالكان خودرو يا موتورسيكلتي كه فاقد كارت 
س��وخت هس��تند تا يكم دي ماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه 
اينترنتي www. mob. gov. ir، اپليكيشن خدمات دولت همراه و كد 
دستوري #4* و خودروهاي عمومي و دولتي نيز به دفاتر پليس+۱۰ 

براي ثبت درخواست كارت سوخت خود مراجعه كنند.

براي آگاهي از وضعيت كارت سوخت خود به سايت پست مراجعه كنيد
   انرژی

هادی  غالمحسینی
  گزارش   یک
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