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رئیس سازمان توسعه تجارت مطرح کرد:
 ظرفیت ۱۰۰ میلیارد دالر 

صادرات را داریم
معــاون وزیر صمت 
گفت: در صــورت حل 
مشکالت استاندارد با 15 
کشور همسایه، جهش 
صادراتــی دور از ذهن 
نیســت و می توانیم با وجود تمامی تحریم ها یک 
رکورد جدیدی را در این حوزه شاهد باشیم و 100 

میلیارد دالر صادر کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حمید زادبوم در همایش 
اســتاندارد و کیفیت صادراتی با اشاره به اهمیت 
همکاری و هماهنگی مدیران و سازمان های دولتی 
با تشــکل های بخش خصوصی گفت: تشــکیل 
کارگروه صادرات سبب خواهد شد که این دو بخش 
با هماهنگی بیشــتر و با قدرت در بازارهای هدف 

صادراتی حضور پیدا کنند.
معــاون وزیر صمــت در خصوص صــادرات 
محصوالت دانش بنیان گفــت: این وزارتخانه نگاه 
ویژه ای به این حوزه دارد و با نقش راه توسعه صادرات 
غیرنفتی که از ابتدای سال در وزارت صمت اجرایی 
شــده امیدواریم کاالهای با پرچــم ایران حضور 
بیشــتری در بازارهای جهانی داشته باشد. در این 
نقشــه راه اولویت با 15 کشور همســایه است. با 
بررسی های به عمل آمده این کشورها ظرفیت 100 
میلیارد دالر پتانسیل صادراتی را دارند و امیدواریم 
در آینده نزدیک شاهد یک جهش صادراتی بزرگ در 

حوزه کاالهای غیرنفتی باشیم.
    

هر ایرانی چهار کارت بانکی!
بانک هــای ایرانی تا 
آبان  امسال حدود ۳۲1 
میلیــون کارت بانکی 

صادر کرده اند. 
به گزارش ایسنا، در 
حال حاضر نزدیک به تمامی افــرادی که اقدام به 
باز کردن یک حســاب در بانک ها می کنند، کارت 
بانکی مرتبط با این حساب را نیز از بانک درخواست 
می کنند. البته در عین حال برخی از حساب های 
بانکی نیز دارای کارت بانکی نیستند که این حساب ها 
معموال برخی حساب های مشترک یا حساب هایی 

است که برای پس انداز افتتاح می شوند.
آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که تا پایان 
آبان امسال، بانک های ملی، ملت و سپه بیشترین 
کارت های بانکی را صادر کــرده و در اختیار مردم 

قرار داده اند.
این آمار همچنین نشان می دهد که تا این مدت 
در مجموع، بانک ها رقمی بالغ بر ۲1۹ میلیون و ۳۳5 

هزار کارت برداشت بانکی صادر کرده اند.
بیشترین تعداد کارت های بانکی در این میان 
مربوط به بانک ملی ایران به تعداد ۳۹ میلیون و 5۴۷ 
هزار است و پس از آن بانک سپه با ۲۷ میلیون و ۲1۲ 
در رتبه دوم بیشترین کارت های صادره بانکی قرار 

گرفته است.
در مجموع کل نظام بانکی تا آبان ماه سال جاری، 
حدود ۳۲1 میلیون و ۷۶۳ هزار کارت بانکی صادر 
کرده اســت. به این ترتیب در صورتی که جمعیت 
ایران را ۸0 میلیون در نظر بگیریم، به طور میانگین 
بانک های ایرانی حدود  چهــار کارت برای  هر نفر 

صادر کرده اند.
    

بورس عقب  نشست
بازار سرمایه که هفته 
جاری را با رکوردشکنی 
آغاز کرده بــود، دیروز 
درحالــی بــه کار خود 
پایان داد که شاخص کل 

این بازار ۸۸۶ واحد کاهش یافت.
به گزارش ایســنا، روند حرکت بازار سرمایه 
دیروز بر خالف روزها و هفته گذشــته صعودی 
نبود و شاخص کل این بازار با ۸۸۶ واحد کاهش 

در رقم ۴0۹ هزار و ۸0۷ واحد ایستاد.
این درحالی اســت که شــاخص کل با معیار 
هم وزن همچنــان روند صعودی خــود را ادامه 
داد و با 1۳0۳ واحد رشــد به رقــم 1۲۸ هزار و 
0۹1 واحد رسید؛ بنابراین می توان گفت دیروز 
برخالف روند کاهشی سهام شرکت های بزرگ، 
سهام شــرکت های کوچک افزایشی بوده است. 
به طوریکــه صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، 
فوالد مبارکه اصفهان، فوالد خوزستان، معدنی 
و صنعتی چادرملو و مخابرات ایران نســبت به 
سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و بانک ملت و 
پتروشیمی جم نسبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر مثبت را بر بورس گذاشــتند. معامله گران 
بورس دیروز ۶۹۳ هزار معامله به ارزش ۳5 هزار 
و ۲۲1 میلیارد ریال به ثبت رساندند که نسبت به 

روز یکشنبه با کاهش مواجه بود.

خبر اقتصادی
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مهناز اعتدالی

بعد از آن که در خرداد ماه سال جاری 
به دستور رئیس کل بانک مرکزی مهر 
»محرمانه« به گزیده آمارهای اقتصادی، 
آمار متغیر پولی بانکی و بودجه ای خورد 
و از دسترس خارج شد تا هفته پیش که 
رئیس جمهور در مجمع عمومی ساالنه 
بانک مرکزی، میزان بدهــی بانکها به 
بانک مرکزی را 111 هزار میلیارد تومان 
اعالم کرد و ابتدای هفته جاری که آمار 
رسمی بدهی بانک ها به بانک مرکزی 
شامل اصل و سود خطوط اعتباری، اصل 
و وجه التزام اضافه برداشــت ها، اصل و 
کارمزد ســپرده های بانک مرکزی نزد 
بانک ها تا پایان آبان ماه اعالم شد، زمان 
زیادی نمی گــذرد؛ اما ایــن بدهی در 
این بازه زمانی کوتاه با رشد قابل توجه 
55 درصــد، به رقم ۲0۸هــزار و 500 
میلیارد تومان رســید و این در حالی 
اســت که این عدد در پایان خرداد ماه 
1۳۴/5هزارمیلیارد تومان ثبت شــده 

بود.
البته در اواخــر مهرماه همتی، طی 
ابالغ بخشنامه ای هشدارآمیز، بانک ها 
را ملزم به تسویه مانده اضافه برداشت 
از حساب جاری نزد این بانک کرد و بر 
این اساس اعطای تسهیالت و یا مصرف 
منابع تجهیز شده از ســوی بانک ها و 
مؤسســات اعتباری که دارای اضافه 
برداشت نزد بانک مرکزی هستند را تا 
پیش از تســویه بدهی ها ممنوع اعالم 

کرد.
سیاستگذار پولی در این بخشنامه با 
تاکید بر اینکه کنترل پایه پولی از طریق 
کنترل مانده بدهی بانک ها و موسسات 
اعتباری به بانک مرکزی در دستور کار 

جدی بانک مرکزی قرار دارد، از عملکرد 
برخی بانک ها و مؤسســات اعتباری 
در ماه های اخیر که نشــانگر استمرار 
و افزایش ناتــرازی در مدیریت منابع و 
مصارف بوده، انتقاد کرد و این موضوع را 
در تضاد آشکار با اهداف بانک مرکزی و 

سیاست های کنترل تورم عنوان کرد.
این اقدام به دنبال روند افزایش بدهی 
بانک ها به بانک مرکزی در ســال های 
اخیر شکل گرفت که عواقب مشهودی 
چون رشد نقدینگی و باال رفتن نرخ تورم 
را در پی داشــت. بنابراین ساماندهی 
اضافه برداشــت بانک ها به عنوان یکی 
از مهم ترین ماموریت های نظام بانکی 
برای دستیابی به انضباط پولی و کاهش 
بی ثباتی مالی به جریان افتاد که در ادامه 

منجر به عملیات »بازارباز«شد. 
در گزارشی که فارس آن را منتشر 
کرده، از رقم ۲0۸هزار و 500 میلیارد 
تومان بدهــی ۳ هــزار و ۹00 میلیارد 
تومان آن متعلق بــه بانک های دولتی 
تجاری، ۶۳ هزار و ۶00 میلیارد تومان 
مربوط به بانک هــای دولتی تخصصی 
و 1۹هزار و۹00 میلیــارد تومان دیگر 
نیز متعلق به بانک های خصوصی شده 

است.
این روند نشــان می دهد از خرداد 
تا پایان آبان ماه ســال جــاری میزان 
بدهی بانک های خصوصی و موسسات 
اعتباری از ۸۲ هــزار میلیارد تومان به 
رقــم 1۴1 هزار 100میلیــارد تومان 
افزایش یافته که براین اســاس میزان 
بدهی بانک هــای خصوصی با افزایش 
۷1 درصدی به بانــک مرکزی، همراه 

شده است.
در نقطه مقابــل بانک های تجاری 
با کاهش ۲۸ درصــدی میزان بدهی، 
رقم ۳/۹هزارمیلیارد تومانی را در مدت 
زمان اعالم شــده به ثبت رساندند؛ اما 

میزان بدهی بانک هــای تخصصی به 
بانک  مرکزی در آبان ماه سال جاری به 
رقم ۶۳/۶ هزار میلیارد تومان رسید که 
نسبت به خرداد ۲/ ۳۶ درصد افزایش 

نشان می دهد. 
همچنین میزان اصل و سود خطوط 
اعتباری در آبان ماه سال جاری به میزان 
۹۶/۷هزار میلیارد تومان گزارش شده 
است. نکته قابل  تامل در این گزارش این 
است که بیشــترین میزان اصل و سود 
خطوط اعتباری برای بانک های دولتی 
تخصصی است، آمارها نشان می دهد که 
سهم بانک های تخصصی از اصل و سود 
خطوط اعتباری به میــزان ۶۲/۳ هزار 
میلیارد تومان است که این رقم نسبت 
به رقم کل خطوط اعتبــاری به میزان 
۶۴ درصد برآورد می شــود. البته 5۲۲ 
هزارمیلیارد ریال از ۶۲۳هزارمیلیارد 
ریال خطوط اعتباری بانک های دولتی 
تخصصی مربوط به خط اعتباری مسکن 

مهر و متعلق به بانک مسکن است.
اصل و سود خطوط اعتباری برای 
بانک هــای خصوصی و موسســات 
اعتباری نیز بــه میــزان ۲۴/۳هزار 
میلیارد تومان گزارش شــده اســت. 
بررسی ها نشان می دهد که ۹0 درصد 
اضافه برداشــت متعلق به بانک های 
خصوصی و موسسات اعتباری است که 
این رقم به استناد آمارهای اعالم شده 
در آبان ماه سال جاری به رقم ۹0/۴هزار 
میلیارد تومان رســیده است. بخش 
قابل توجهی از اضافه برداشــت های 
بانک های خصوصی نیز مربوط به چند 
بانک و موسســه اعتباری غیربانکی 
خصوصی است؛ ایبنا در گزارشی عنوان 
کرد که صورت های مالی بانک سرمایه 
نشان می دهد که مانده اضافه برداشت 
این بانک در پایان شــهریورماه ۹۸ به 
میزان 1۹1 هزار میلیارد ریال )حدود 

۲0 درصــد کل اضافه برداشــت ها( 
بوده اســت. در همین زمینه در رتبه 
 بعدی بانک های خصوصی شده سهم
۷/ ۶ هزار میلیارد تومانی را به نام خود 

رقم زده اند.
آمارها نشان می دهد که عمده ترین 
دلیل افزایش بدهی سیســتم بانکی 
ناشــی از اضافه برداشــت بانک های 
غیردولتــی، خصوصی و موسســات 
اعتباری است. براســاس این گزارش 
چنانچه نرخ جریمه اضافه برداشت ها 
۳۴ درصد محاســبه شــود، بانک ها 
باید ساالنه به میزان ۳۴هزارمیلیارد 
تومان ســود به بانک مرکزی با عنوان 
جریمه پرداخت کنند که در این مورد 
بانک مرکزی در ســال های گذشته 
بخشی از اضافه برداشــت بانک ها را 
به ســرفصل خطوط اعتباری منتقل 

کرده است.
از ســوی دیگر، میــزان کل اصل 
و وجه التزام اضافه برداشــت ها به 
میزان 101 هزار میلیــارد تومان 
رسیده و رقم مانده سپرده گذاری 
بانک مرکــزی در بانک ها نیز ۳/ 
11هزار میلیارد تومان گزارش 

شده است. 

» بازارباز« راهکار جدید 
سیاست  گذار پولی 

به گفته کارشناسان استفاده دولت 
از منابع بانک مرکزی و بدهی بانک ها 
به بانک مرکزی دو عامل اصلی کسری 
بودجه و رشد نقدینگی در کشور است. 
در این راستا سیر صعودی بدهی بانک ها 
به بانک مرکزی در ســال های گذشته 
همواره ادامه داشــته و تبدیل به یکی 
از مهم ترین چالش هــای پیش روی 
نظام بانکی شده است. چرا که افزایش 
بدهی بانک ها به بانــک مرکزی یکی 
از مهم ترین عوامل رشــد نقدینگی و 

افزایش نرخ تورم به شمار می رود.
در ادبیــات اقتصاد پولــی، بدهی 
بانک ها به بانک مرکزی یکی از اجزای 
پایه پولی به شــمار می آیــد. ترازنامه 
بانک ها در سال های اخیر نشان می دهد 
که ورود به میدان رقابت »نرخ سود« با 
موسسات مالی غیرمجاز، موجب پدید 
آمدن شکاف بزرگ بین دارایی و بدهی 
برای آنها شده که تداوم این دور باطل به 
برداشت های غیرمجاز )اضافه برداشت( 
از منابع بانک مرکزی منجر شده که در 
نهایت بدهکاری بیشتر به بانک مرکزی 

را رقم زده است.
از ســوی دیگر بهره گیری دولت ها 
از چاپ پول و رشــد پایــه پولی، برای 
جبران کسری بودجه از پرهزینه ترین 
روش ها به شمار می رود که آثار تورمی 
زیادی را بــه دنبــال دارد. براین اصل 
سیاستگذار پولی راهکارعملیات بازار باز 
و فروش اوراق تامین مالی را مطرح کرد 
تا براساس آن با اجرای سیاست پولی 
و مدیریت نرخ های ســود در راستای 
کنترل بلندمــدت نقدینگی و کنترل 
تورم در عملیات بازار باز و اعطای اعتبار 
در قبال وثیقه، به تدریج بدهی بانک ها و 
موسسات اعتباری شامل خط اعتباری 

و اضافه برداشت را وثیقه دار کند.
هدف گذاری صورت گرفته از سوی 
بانک مرکزی نشــان می دهــد که در 
صورت اجرای صحیح عملیات بازارباز، 
در پایان ســال ۹۹ حداقل 50 درصد 
بدهی بانک ها و موسســات اعتباری 
به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی 
منتشره به خزانه شود که در این زمینه 
سازمان بورس اوراق بهادار نیز مکلف به 
همکاری در توثیق اوراق 

بدهی خزانه نزد بانک مرکزی شده است. 
رئیس کل بانک مرکــزی در این رابطه 
تاکید دارد که عملیات بازار باز، مهمترین 
ابزار برای کنترل نرخ بهره کوتاه مدت 
است و در بسیاری از بانک های مرکزی 
به کار می رود. بر اساس سازوکار طراحی 
شــده، بانک مرکزی برای ایجاد دامنه 
مجاز نرخ سود بازار یا کریدور نرخ سود، 
کف نرخ کریدور را به عنوان نرخ پذیرش 
ذخایر مازاد بانک ها )ســپرده گیری از 
بانک ها( و ســقف نرخ را به عنوان نرخ 
تزریق نقدینگی )وام دهی در قبال اخذ 
وثایق نقدشــونده به بانک ها( تعیین 
می کند.  همتی می گوید فرآیند راهبری 
نرخ های بازار از طریــق عملیات بازار 
باز، درنهایت از طریق سازوکار تسری 
سیاســت پولی به تغییرات در ســایر 
نرخ های بهره در اقتصاد منجر شــده و 
سطوح قیمت ها و فعالیت های واقعی 

اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد.
بســیاری از کارشناسان اقتصادی 
معتقدند کــه با توجه بــه بانک محور 
بــودن اقتصاد ایــران، اصــالح نظام 
بانکی نخستین پیش شــرط اصالح 
ساختار و جراحی اقتصادی محسوب 
می شــود. بنابراین یکی از مهم ترین 
گام ها برای ســاماندهی نظام بانکی، 
اصالح ساختار ترازنامه بانک ها است؛ 
موضوعی که به نظر می رسد دولتمردان 
و سیاست گذاران نیز بر آن تاکید دارند و 
بر همین اساس در آخرین جلسه شورای 
عالی هماهنگی اقتصــادی اختیارات 
بانک مرکزی برای اجرای برنامه اصالح 
نظام بانکی تصویب شد تا به واسطه آن 
تغییرات بنیادی در این زمینه اجرایی 
شود. بر اساس آمارهای سازمان برنامه 
و بودجه، خالص بدهی دولت به بانک 
مرکزی نیز طی یک ســال گذشــته، 
۲ هزار و ۷۳۳ درصد رشــد کرده است. 
آمارهای رســمی حکایت از آن دارند 
که تنها طی یک سال، دولت دوازدهم 
۲۷برابــر به بانک هــا و بانک مرکزی 

بدهکارتر شده است. 
کارشناسان می گویند این حجم 
از بدهی در نهایت موجب افزایش 
پایه پولی خواهد شــد؛ همان 
اتفاقی که به صورت مستقیم 
بر افزایش نرخ تورم نیز تاثیر 

می گذارد.

چرا مطالبه بانک مرکزی ۲۰۸هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان شد؟

 کالبد شکافی بحران بدهی بانکی

بدهی بانک ها به بانک 
مرکزی از خردادماه سال 

جاری تا آبان ماه با رشد 
قابل توجه ۵۵ درصد، 
به رقم ۲۰۸هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان رسید و 

این در حالی است که این 
عدد در پایان خرداد ماه 

۱۳۴/۵هزارمیلیارد تومان 
ثبت شده بود

بر اساس آمارهای سازمان 
برنامه و بودجه، خالص 

بدهی دولت به بانک مرکزی 
نیز طی یک سال گذشته، 
۲ هزار و ۷۳۳ درصد رشد 

کرده است. آمارهای رسمی 
حکایت از آن دارند که 

تنها طی یک سال، دولت 
دوازدهم ۲۷ برابر به بانک ها 

و بانک مرکزی بدهکارتر 
شده است

گفت وگو

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: در واقع مالیات 
بر ارزش افزوده کاالیی که ســال ۹۷ صادر شده، آخر سال ۹۸ 
بازگشت داده می شود و عمال شــاهد هستیم مدت  زمان یک 
ماهه که قانونگذار تعیین کرده بود تا االن به یک سال افزایش 

پیدا کرده است.
محمد الهوتی در گفت وگو با خبرنــگار ایلنا درخصوص 
استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات به شرط تسویه حساب 
ارزی صادرکنندگان گفت: این شرط بیشتر کاالهای صنعتی 
و کشاورزی که مراحل تبدیلی را گذرانده اند شامل می شود. 
ارزش افزوده حقی است که در تمام دنیا به رسمیت شناخته 
می شود حتی توریست ها و مسافرانی که به صورت چمدانی 
کاال خارج می کنند در هنگام خروج این رقم ارزش افزوده به 

آنها برگردانده می شود.
وی ادامه داد: در کشــور ما قانونگذار بازگشــت این رقم را 

به عنوان مشــوق در نظر گرفته و از طرف دیگر پرداخت سایر 
مشــوق ها را نیز منوط به رفع تعهد ارزی دیده اســت، غافل 
از اینکه در قوانین باالدســتی به خصــوص در ماده ۳۴ قانون 
رفع موانع تولید تاکید شــده که ظرف ۳0 روز پس از صادرات 
کاال مبلغ مالیات بر ارزش افزوده باید به صادرکننده برگردد. 
قانونگذار برای برگشــت سریع ســرمایه صادرکنندگان این 
قانون را وضع کرده است اما االن این اتفاق منوط به رفع تعهد 
ارزی شــده اســت. عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به روند 
بازگشــت ارزش افزوده به صادرکنندگان در سال های اخیر 
گفت: ۳0 دی ماه آخرین مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات 
سال ۹۷ به کشور است و بانک مرکزی پس از بررسی های الزم، 
بهمن ماه لیست خود را به سازمان امور مالیاتی می دهد تا آنها 
شــروع به باز پرداخت این مبلغ به صادرکننــدگان کنند. در 
واقع مالیات بر ارزش افزوده کاالیی که ســال ۹۷ صادر شده، 

آخر ســال ۹۸ بازگشت داده می شــود و عمال شاهد هستیم 
مدت  زمان یک ماهه که قانونگذار تعییــن کرده بود تا االن به 
یک ســال افزایش پیدا کرده اســت. حال بر فرض محال اگر 
ضرب االجل ۴ ماهه بانک مرکــزی را از زمان صدور مبنا قرار 
دهیم و طبق قانون ۳0 روز بعد از رفع تعهد ارزی بالفاصله به 
صادرکننده مسترد گردد این یعنی به طور تقریبی پنج ماه پول 

 صادرکننده در حساب سازمان امور مالیاتی بلوکه خواهد شد . 
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: طوالنی شدن روند 
بازگشت مالیات بر ارزش افزوده در حالی است که بانک ها در 
پرداخت تسهیالت محدودیت دارند و اکثر واحدهای صنعتی 
بشدت با کمبود نقدینگی مواجه هســتند. بر همین اساس 
پیشنهاد ما به مجلس این بود که بانک مرکزی از سایر ابزارهایی 
که در اختیار دارد برای بازگشت ارز استفاده کند و این شرط را 
از بودجه سال ۹۹ حذف کند چرا که استرداد مالیات بر ارزش 
افزوده مشوق نیست. اما کمسیون تلفیق در زمان رسیدگی به 
این بند در الیحه بودجــه ۹۹ علی رغم تالش نمایندگان اتاق 
بازرگانی مجددا این پیشنهاد دولت را مصوب نمود. این در حالی 
است که اگر یک صادرکننده در هر محموله صادراتی معادل 
۹ درصد ارزش افزوده داشته باشــد و  در هر سال ۴ بار سرمایه 
خود را  گردش دهد یعنی عمال در یکسال ۳۶ درصد سرمایه اش 

بلوکه خواهد شد.
الهوتی در خاتمه گفت: رونق تولید، افزایش صادرات و ایجاد 
اشتغال بدون رفع موانع اتفاق نمی افتد و هرچه شعار را بدهیم اما 

تسهیل نکنیم، مشکالت روز به روز بیشتر خواهد شد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت وگو با ایلنا:

استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات به یکسال رسید


