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االن سفره مردم چند تمام میشود؟
صفحه 9

خوف و رجای اقتصاددانها
از اندیشههای اقتصادی
سیدمرتضی افقه  /عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران

یادداشت

سه دهه از پایان جنگ تحمیلی گذشته ولی به رغم پیشرفتهای کشور
در برخی حوزههای مهندســی و پزشــکی ،بســیاری از مشــکالت موجود
در حوزههــای علــوم اجتماعی بخصــوص معضالت اقتصــادی نه تنها
حل نشــدهاند بلکه در برخی موارد عمیقتر و مزمنتر شــدهاند .همین
ناکامی در حل معضالت اقتصادی کشــور ،تردیدهایی در اذهان نسبت
بــه ناتوانــی اقتصاددانان کشــور در حل این مشــکالت اقتصــادی ایجاد
کرده اســت .در مواردی نیز تصور شــده که چون این تئوریها مربوط به
کشــورهای غربی است ،قادر به حل مشــکالت داخلی نیست (البته این
تصور با توضیحات زیر میتواند درست باشد).
صفحه 8

رئیس بنیاد مستضعفان در نشست خبری اعالم کرد

بانک مرکزی در جستوجوی  25میلیارد یورو ارز صادراتی

 36هزار میلیارد تومان درآمد بنیاد در یک سال

گزارش

جزئیات ارزهای بازنگشته اعالم شد
صفحه 8

ســید پرویز فتاح ،روز گذشــته در نشست خبری به مناسبت ارائه عملکرد
یک ساله خود به این موضوع اشاره کرد که سال  98در  8ماه فعالیت در
بنیاد ،تغییرات ،جابجاییها و نظریات جدیدی را وارد بنیاد کرده اســت و
با این تغییرات سال  98نسبت به سال  97برنامه مصوب بنیاد  34درصد
رشد داشته است.
ëëدرآمدهاییکسالهبنیاد
رئیس بنیاد مستضعفان ،در ادامه درآمد بنیاد در سال  98را  36هزار
میلیــارد تومــان عنوان کرد که ســود ناخالــص این درآمد  7هــزار میلیارد
تومان است و از این عدد هم  1000میلیارد تومان مالیات سال  98خواهد
بود .به گفته فتاح با توجه به بورسی شدن برخی شرکتهای بنیاد ،از کل
سود  40درصد سهم شرکا و سهامداران غیربنیادی است .فتاح تأکید کرد:
بنیاد مستضعفان در تمام سالها مالیات کامل پرداخت کرده است و ما
معافیت مالیاتی و هیچ بدهی مالیاتی نداریم.
صفحه 8

به بهانه انتشار دوباره نماگرهای اقتصادی

اقتصاد  98از نگاه بانک مرکزی

نکاه
ایرنا

نگاه

به بهانه انتشار دوباره نماگرهای اقتصادی

اقتصاد  98از نگاه بانک مرکزی

گــروه اقتصــادی | بانــک
مرکــزی بعــد از حــدود
دو ســال اقــدام بــه انتشــار
نماگرهــای اقتصــادی کــرد.
از زمانی کــه میان مرکز آمار
ایــران و بانک مرکزی بر ســر
انتشــار آمارهــای اقتصــادی اختــاف
نظر پیش آمد ،بانک مرکزی با استناد
بــه مصوبــات قانونــی از آبــان  97از
انتشــار آمارهای اقتصــادی خودداری
کــرد و کار را به مرکز آمار ایران ســپرد.
امــا اکنــون مدتــی اســت که ایــن نهاد
سیاســتگذار پولــی و ارزی اقــدام بــه
انتشــار آمارهــای اقتصــادی میکند و
در آخرین اقدام نماگرهای اقتصادی
را کــه شــاخصهای مهــم اقتصــادی
کشــور در آن درج میشود منتشر کرد.
آخرین شــماره نماگرهــای اقتصادی
مربــوط بــه ســه ماهــه چهــارم ســال
 1398اســت – یعنی کل ســال .1398
نگاهی به این نماگرها میتواند نشان
دهد کــه اوضــاع اقتصــادی ایــران در
ســال  1398بویــژه ســه ماهــه چهارم
کــه مهمترین رخــداد جهانی – یعنی
پاندمیــک کرونا – رخ داد چگونه بوده
اســت .گــزارش نماگرهــای اقتصادی
را میتــوان در دو بخش تقســیم کرد:
بخــش اول تولیــد ناخالــص داخلــی
اســت .براســاس گــزارش نماگرهــای
اقتصــادی ارزش تولیــد ناخالــص
داخلی کشور در سال  1398به قیمت
جــاری معــادل  2هــزار و  385هــزار
میلیــارد تومــان بوده اســت که ســهم
بخــش خدمــات  57درصــد ،صنایــع
و معــادن  25درصد ،کشــاورزی 12.5

درصد و نفت  7.4درصد بوده اســت.
در طول دو ســال گذشــته ســهم نفت
بهدلیــل تحریــم امریــکا بتدریــج از
اقتصــاد کشــور کاســته شــده و در ایــن
ســال بــه پایینتریــن مقــدار خــود در
طول ســه دهه گذشــته رســیده است.
در ســال  1365ســهم نفــت در تولیــد
ناخالــص داخلــی  12درصــد بــوده
است.
تولیــد ناخالص داخلــی به قیمت
ثابــت (بــا نفــت) – کــه مفهــوم رشــد
اقتصــادی از آن در میآیــد – حــدود
 613هــزار میلیــارد تومان بوده اســت
که نســبت به ســال  ،1397منفی 6.5
درصــد کاهــش داشــته و بــدون نفت
مثبــت  1.1درصــد بــوده اســت .نکتــه
مهــم در ایــن بخــش آن اســت کــه
ارزش افــزوده نفــت در ســال 1398
حــدود منفــی  38.7درصــد نســبت
به ســال  1397کاهش داشــته اســت.
ارزش افــزوده خدمــات و ســاختمان
منفــی  2دهــم درصد بوده اســت .در
زیــر مجموعــه ایــن رونــد میتوانیــم
روند رشــد اقتصادی را مشاهده کنیم.
در ســه ماهــه اول ســال  ،1398رشــد
اقتصادی کشــور منفی  11درصد بوده
اســت ،در ســه ماهه دوم به منفی 9.1
درصــد رســید و در ســه ماهه ســوم به
مثبــت  1.7درصد افزایش یافت – در
ایــن مقطع بــود که دولتمردان کشــور
احســاس راحتی کرده بودند و معتقد
شــدند که اقتصاد از رکود خارج شده–
امــا در ســه ماهــه چهــارم ،کرونا همه
ایــن امیدهــا را خــراب کــرد زیرا رشــد
اقتصادی کشــور در این دوره به منفی

خبر

اقتصاد زیرزمینی به  558هزار میلیارد تومان رسید

ســازمان امــور مالیاتــی
در تحلیلــی حجــم اقتصــاد
زیرزمینــی را بیــش از 558
هزار میلیــارد تومان و برآورد
فــرار مالیاتــی را  51.5هــزار
میلیارد تومان اعالم کرد.
معاونــــــــــــت پژوهــش،
برنامهریــزی و بینالملــل ســازمان
مالیاتــی ،گزارشــی تحلیلــی از حجــم
فــرار مالیاتــی در ایــران با رویکــرد تابع
تقاضــای پول ارائه کرده اســت .در این
گــزارش آمــده اســت :دســتاوردهای
تجربــی در اغلــب کشــورهای توســعه
یافتــه نشــان میدهــد کــه درآمدهای

مالیاتــی یکــی از مهمتریــن منابــع
در آمــدی در ایــن کشــورها را تشــکیل
میدهد و مالیــات نقش قابل توجهی
در اعمال سیاســتهای اقتصــادی در
این کشــورها ایفا میکند .به گونهای که
در برخــی از کشــورها  ۹۰تــا  ۹۵درصــد
از هزینههــای عمومی دولــت از طریق
در آمدهــای مالیاتــی تأمین میشــود.
در مقابــل کشــورهای در حال توســعه
دارای یــک سیســتم مالیاتــی ناکارآمد
هستند که قادر به تأمین اهداف مالی و
مالیاتی دولت نیستند .لذا این کشورها
نیازمند یک سیســتم مالیاتی نوین و با
ثبات هستند که بتواند نقش خود را به

 6.4درصد رســید که ســبب شــد رشد
اقتصــادی کشــور در ســال  1398بــه
منفی  6.5درصد برسد.
بخش دوم ،ســرمایهگذاری اســت
کــه میتوان آن را در تشــکیل ســرمایه
ثابت ناخالص دید .براســاس گزارش
نماگرهــا تشــکیل ســرمایه ثابــت
ناخالــص – بــه قیمــت ثابــت -در
ســال  98نســبت به  97حــدود منفی
 6.8درصــد بــوده اســت .در بخــش
خصوصــی و دولتــی که تفکیک شــده
اســت آمارهــا جالبتــر میشــود.
ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی در
بخش ماشینآالت منفی  9.9درصد و
در بخش ساختمان مثبت  6.1درصد
نســبت به ســال  1397بوده اســت اما
دولتیهــا آمار مطلوبتری نداشــتند.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش
دولتی در ماشــینآالت نسبت به سال
 1397منفــی  10.8درصــد و در بخش
ســاختمان منفــی  24.8درصــد بوده
اســت .در واقــع کل ســرمایهگذاری در

بهترین وجه ایفا کند.
در تعاریف اقتصاد زیرزمینی آمده
است :اقتصاد زیرزمینی را به فعالیتی
کــه از لحاظ منبــع درآمــد قانونی ولی
به مقامات مالیاتی گزارش نمیشــود،
تعریــف کرده اســت .یــا آنکه عــدهای
اعتقــاد دارند عالوه بــر نقل و انتقاالت
مالــی ،فعالیت هایی نیــز جزء اقتصاد
غیررسمی هستند که برای کشور ارزش
اقتصادی ایجــاد میکنند ،ارزش هایی
کــه جــزء تولیــد ناخالــص ملی بــوده و
قاعدتاً باید در محاسبات حساب های
ملی تبلور پیدا کنند.
میانگیــن نســبت حجــم اقتصــاد

ســال  1398نســبت بــه ســال 1397
حــدود  5.9درصــد کاهــش داشــته
اســت .در همیــن راســتا میتــوان بــه
بخــش پسانــداز ناخالــص ملــی هم
اشــاره کــرد .براســاس ایــن گــزارش،
میــزان پسانــداز ناخالص ملــی – به
قیمت ثابت – در ســال  1398معادل
 175هــزار میلیــارد تومــان بــود کــه
نسبت به سال  1397حدود  3درصد،
 1396حدود  17درصد و  1395حدود
 15درصد کاهش داشته است.
متأســفانه آمارهای ریز این بخش
در نماگرهــا نیامــده اســت وگرنــه
میتــوان مشــخص کــرد که بیشــترین
کاهــش پسانــداز در کــدام یــک از
فصلهای سال رخ داده است.
بــه هــر حــال بایــد انتشــار دوبــاره
نماگرهــای اقتصادی را کــه به وضوح
اوضــاع اقتصــادی کشــور را تشــریح
میکنــد به فال نیک گرفــت و کماکان
منتظــر شــمارههای بعــدی ایــن
نماگرها باشیم.

زیرزمینی و فرار مالیاتی برآوردی تولید
ناخالص داخلی در بخش غیررســمی
اقتصاد ایران در ســال  ۱۳۹۶به ترتیب
 ۳۷٫۷و  ۳٫۵درصــد بــوده اســت.
پیــش از ایــن در بخــش جمعبنــدی
نتایــج مطالعــات داخلــی اشــاره شــد
کــه اکثریت پژوهشــگران در مطالعات
خود نســبت حجم اقتصــاد زیرزمینی
بــه تولیــد ناخالــص داخلــی (درصد)
را گــزارش کردهانــد و بــه طور متوســط
نســبت یاد شــده بــرای اقتصــاد ایران
حاصــل از مطالعــات مختلــف حدود
 ۳۰درصد برآورد شــده است/.سازمان
امورمالیاتی

گــروه اقتصــادی | بانــک مرکزی بعــد از حدود دو ســال اقدام به انتشــار
نماگرهــای اقتصــادی کــرد .از زمانــی که میــان مرکز آمار ایــران و بانک
مرکزی بر ســر انتشــار آمارهای اقتصادی اختالف نظر پیش آمد ،بانک
مرکــزی بــا اســتناد به مصوبــات قانونــی از آبــان  97از انتشــار آمارهای
اقتصادی خودداری کرد و کار را به مرکز آمار ایران سپرد.
امــا اکنــون مدتــی اســت کــه ایــن نهــاد سیاســتگذار پولــی و ارزی اقدام
بــه انتشــار آمارهــای اقتصــادی میکنــد و در آخریــن اقــدام نماگرهای
اقتصادی را که شــاخصهای مهم اقتصادی کشــور در آن درج میشود
منتشــر کــرد .آخرین شــماره نماگرهای اقتصــادی مربوط به ســه ماهه
چهارم سال  1398است – یعنی کل سال .1398
در همین صفحه

