آسیب شناسی شفافسازی اقتصادی و ارائه طرح پیشنهادی در اقتصاد مقاومتی

دکترحسین صمصامی:عضو هیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر علی اصغر سالم :عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی
ارائه شده به اجالس سراسری بسیج اساتید 25 ،مردادماه  ،1394مشهد مقدس

چکیده
بند نوزدهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری ،قوای نظام را ملزم به
شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات ،فعالیتها و زمینههای فسادزا در
حوزههای پولی ،تجاری ،ارزی و  ...می نماید.
عدم شفافيت در اقتصاد موجب فساد اداري ،اقتصادي و مالي و همچنين امكان ناپذيري برنامهريزي صحيح و
جامع اقتصادي و متناوب بودن سياستها در اقتصاد گرديده است .مهمترين ابزار در جهت شفافسازي اقتصادي
ایجاد بانك جامع اطالعات اقتصادی پیوسته و به روز ميباشد تا ضمن ايجاد شرايط الزم جهت
برنامهريزيهاي مناسب اقتصادي ،با فراهم آوردن اطالعات دقيق از نحوه عملكرد حوزههاي مختلف اقتصادي،
امكان نظارت موثر بر عملكرد اين بخشها را فراهم آورد .در اين خصوص الزم است اقدامات اصلي نرم افزاري،
سختافزاري و ارتباطي اين بانك با هدف تجميع و به روز رساني اطالعات كليه بخشهاي اقتصادي از جمله
اطالعات مربوط به سيستم بانكي ،بيمهها ،امور مالياتي ،ثبت سفارش كاالها ،واردات و صادرات كاالها و خدمات،
بورس ايران ،سازمان تأمين اجتماعي ،بودجههاي عمومي و عمراني كشور ،اطالعات مربوط به توليد (صنعت،
معدن ،كشاورزي ،نفت و ساختمان) ،بازرگاني داخلي ،اطالعات مربوط به مستغالت و امالک و غيره ،انجام گيرد.
اين اطالعات ميبايست بصورت كامال محرمانه جمعآوري شده و با تطبيق آنها با كد ملي ،كد ثبت شركتها و
كد اقتصادي وضعيت جامعي از فعاالن اقتصادي و وضعيت اقتصادي كشور ترسيم گردد.
اين پايگاه ضمن ايجاد بستر مناسب و تسهيل در برنامهريزي صحيح و جامع اقتصادي و امكان نظارت جدي و
مبارزه واقعي با مفاسد و تخريب هاي اقتصادي همچون پولشويي و رانت خواري و اتالف منابع بيت المال باعث
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ايجاد هماهنگي بين متغيرها و بخشهاي مختلف اقتصادي ،شناسايي مغايرتها و تخلفات احتمالي اطالعات و
تصحيح آنها ،شناسايي گروههاي هدف در هدفمندي يارانهها ،اتخاذ سياستهاي پولي و بانكي به هنگام ،كنترل
و هدايت نقدينگي و منابع بانكي ،كنترل و تنظيم بازار ،گسترش پايههاي مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي،
كاهش وابستگي دولت به نفت و غيره خواهد شد.

 -1مقدمه
بند نوزدهم سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ابالغي مقام معظم رهبري ،قواي نظام را ملزم به شفافسازي
اقتصاد و سالمسازي آن و جلوگيري از اقدامات ،فعاليتها و زمينههاي فسادزا در حوزههاي پولي ،تجاري ،ارزي و
 ...مي نمايد .همچنين در برخي بندهاي ديگر نظارت بر حسن اجراي سياستهاي ابالغي تأكيد ميگردد.
عدم شفافيت در اقتصاد موجب شده است تا از يك طرف به دليل نبود نظارت اطالعاتي كافي ،فساد اداري،
اقتصادي و مالي هزينههاي سنگيني را بر اقتصاد تحميل نمايد و از طرف ديگر به دليل فقدان اطالعات و
شفافيت در اقتصاد شاهد امكان ناپذيري برنامهريزي صحيح و جامع اقتصادي و متناوب بودن سياستها در
اقتصاد باشيم .نبود ،كمبود و يا عدم شفافيت اطالعات در اقتصاد ايران ،همواره توسط كارشناسان به عنوان
عاملي در جهت فرار از نظارت بر عملكرد بخشهاي فعال در اقتصاد و در نتيجه افزايش فساد اداري عنوان
گرديده است .بسياري از مشكالت اقتصادي موجود از جمله توزيع نامناسب منابع كمياب بانكها ،افزايش بيرويه
مطالبات معوق ،افزايش واردات و قاچاق كاالهاي مصرفي ،عدم امكان حمايت صحيح از توليد و سرمايهگذاري
داخلي ،باال بودن هزينههاي توليد و توزيع ،تغييرات ناگهاني و غير قابل كنترل قيمتها ،فرار مالياتي و عدم
امكان شناسايي دقيق پايههاي مالياتي ،وابستگي شديد بودجه به نفت و سهم پائين ماليات از كل درآمدهاي
عمومي دولت ،كاهش اعتبارات عمراني و غيره از جمله پيامدهاي عدم نظارت به دليل ضعف پايگاههاي اطالعاتي
جامع است.
از سويي ديگر در اقتصاد سئواالت اساسي و مهمي مطرح است كه بدون پاسخگويي به آنها اداره اقتصاد و
برنامهريزي براي آن نتايج قابل قبولي را نخواهد داد .برنامهريزي ،سياستگذاري و قانونگذاري در حوزه اقتصادي
بيش از هر چيز نيازمند اطالعات شفاف ،دقيق ،صحيح و بهروز ميباشد .اين كه سياستهاي اقتصادي چگونه
اجرا شدهاند؟ سرعت اجراي اين سياستها چقدر بوده است؟ تاثير سياستها بر بخشهاي مختلف اقتصادي
چيست؟ آيا اجراي سياستها با يكديگر هماهنگ است و ما را به اهداف مورد نظر از جمله عدالت اجتماعي
ميرساند يا خير؟ و دهها سؤال ديگر كه كه تاكنون پاسخهاي دقيق ،مستند و مستدلي به آن داده نشده است.
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ايجاد بانك جامع اطالعات اقتصادي ضمن پاسخگويي به سئواالت فوق و ايجاد شرايط الزم جهت برنامهريزيهاي
مناسب اقتصادي ،با فراهم آوردن اطالعات دقيق از نحوه عملكرد حوزههاي مختلف اقتصادي ،امكان نظارت موثر
بر عملكرد اين بخشها را فراهم ميآورد.
در اين مقاله منظور از پايگاه اطالعات جامع اقتصادي ،كليه اطالعات اقتصادي تجميع شده و پيوسته كشور نظير
اطالعات نظام بانكي ،بيمهها ،تأمين اجتماعي ،امور مالياتي ،ثبت سفارش كاالها ،واردات و صادرات كاالها ،بورس،
بودجههاي عمومي و عمراني ،توليد بخش هاي اقتصادي ،بازرگاني داخلي ،مستغالت و امالک ،شركتها و
اشخاص حقوقي و غيره ميباشد كه تاكنون به صورت جزيرهاي و مجزا از هم در حال ثبت و جمعآوري بوده و
هيچ اقدام موثري در خصوص پيوسته سازي اين اطالعات ارزشمند در قالب يك پايگاه اطالعات اقتصادي جامع،
پيوسته و برخط صورت نگرفته است .اين مقاله در  6بخش ارائه گرديده است .پس از مقدمه ،بخش دوم به
تعريف ،اهميت و ضرورت شفاف سازي دراقتصاد اختصاص دارد .بخش سوم اقدامات و مستندات جهاني را در اين
خصوص بررسي مينمايد .بخش چهارم به بررسي الزامات قانوني تشكيل پايگاههاي اطالعاتي در كشور ميپردازد.
بخش پنجم به سابقه تشكيل پايگاه هاي اطالعاتي و آسيب شناسي آن در ايران اختصاص دارد و در نهايت،
بخش پاياني به طرح پيشنهادي شفاف سازي اقتصادي و اثرگذاري ايجاد پايگاه اطالعات اقتصادي اختصاص دارد.
 -2تعریف ،اهمیت و ضرورت شفاف سازی دراقتصاد
الف) تعریف:به طور خالصه شفافسازي اقتصادي را ميتوان به شرح زير تعريف كرد:
"روشن شدن نقش و عملكرد نهادها و بازيگران در فعاليتهاي اقتصادي به خصوص در استفاده از منابع و
امكانات اقتصاد براي سياستگذاران اقتصادي"
يكي از ابزارهاي اصلي شفاف سازي اقتصاد بانكهاي جامع اطالعاتي است.
ب) اهمیت و ضرورت شفاف سازی دراقتصاد
شفاف سازي دراقتصاد از طريق ايجاد بانك جامع اطالعاتي يكي از ضرورت هاي فعلي بخش اقتصادي محسوب
گرديده كه زير بخشهاي آن به اقتضاء مسئوليتها ،وظايف و كاركردهاي خود ميتوانند از اين بانك بهره
بگيرند؛ از سوي ديگر بانك جامع اطالعات اقتصادي با ايجاد بسترهاي مناسب اقتصادي ميتواند پايه مناسبي
براي ايجاد دولت الكترونيك و خدمات الكترونيكي به آحاد مردم باشد .وجود اطالعات شفاف اقتصادي منافع
بسياري براي گروههاي مختلف جامعه ايجاد مينمايد كه در ادامه به برخي از آنها اشاره ميگردد .اهميت
شفافيت اقتصادي با تشكيل پايگاه جامع اطالعاتي از دو منظر قابل بررسي ميباشد:
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ب)1-سیاستگذاری در بخشهای اقتصادی
اولين قدم در سياستگذاري اقتصادي و بررسي مسائل آن شناخت دقيق وضع موجود است ،اگر اطالعات
اقتصادي نتواند به موقع مشكالت را هشدار دهد و اگر بر پايه اطالعات شفاف ،دقيق و روزآمد نتوان داليل
مشكالت را شناسايي نمود ،سياستگذاري مناسبي را نيز نمي توان اتخاذ كرد .بنابراين در شرايط عدم وجود يك
بانك اطالعات جامع و پيوسته اقتصادي (به رغم وجود غالب اطالعات بصورت مكانيزه) امكان رصد اتفاقات
اقتصادي و اتخاذ تدابير الزم امكانپذير نبوده و امكان تصحيح آن نيز در حين اجرا وجود نخواهد داشت .بعنوان
مثال اگر بعد از گذشت دو سال مشخص شود كه نتيجه اتخاذ يك سياست انقباضي پولي ،ايجاد ركود در اقتصاد
بوده ،ديگر زماني براي اصالح اين سياست و يا اتخاذ سياستهاي تكميلي وجود ندارد .از اين رو تنظيم ،كنترل و
سياستگذاري متغيرهاي اقتصادي با وجود جزاير اطالعاتي در دستگاههاي مختلف كشور امكانپذير نخواهد بود.
جزاير اطالعاتي كه تنها در صورت پيوستگي ،شفافيت و بهروز بودن آنها زمينه اتخاذ برنامهريزيهاي بلندمدت
و سياستگذاريهاي صحيح ،به موقع ،شفاف و كارآمد فراهم ميگردد .در اين خصوص نه تنها سياستگذاران
كالن ميتوانند از مزاياي ايجاد يك بانك اطالعاتي پيوسته استفاده نمايند ،بلكه مديران مياني و حتي فعاالن
اقتصادي نيز با سطوح دسترسي متفاوت ميتوانند به صورت بهينه و كارامد از اين پايگاه استفاده نمايند كه در
ادامه شرح داده خواهد شد.
 سیاستگذاران کالن:
سياستگذاران همواره با اين مسئله مواجهاند كه اطالع دقيقي از تأثير سياستها بر بخشهاي مختلف اقتصادي
ندارند و اينكه پس از اتخاذ اين سياستها ،چه تغييري در متغييرهاي اقتصادي رخ ميدهد؟ آيا اين سياستها
هماهنگ عمل مينمايند يا اثر يكديگر را خنثي ميكنند؟ همچنين در بسياري از مواقع سياستگذار به موقع از
مشكالت و كمبودها آگاه نشده و تغيير متغييرهاي اقتصادي و رفتار فعاالن اقتصادي را نميتواند رصد نمايد.
وجود پايگاه اطالعات اقتصادي ضمن ايجاد بستر مناسب و تسهيل در برنامهريزي صحيح و جامع اقتصادي براي
سياستگذاران ،امكان بررسي نحوه عملكرد متغيرها ،دستگاهها و بخشهاي مختلف اقتصادي و نظارت موثر بر
سياستهاي ابالغي ،تنظيم به موقع بازار و تغييرات قيمتها ،امكان مبارزه با مفاسد اقتصادي و غيره را فراهم
ميآورد.
 مدیران میانی:
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مديران مياني نيز به منظور برنامهريزي صحيح و جامع بخشي نياز به اطالعات صحيح ،دقيق و به هنگام از
وضعيت آن بخش دارند .به طور مثال براي يك سياست گذار بخش توليد ،شناسايي حلقههاي مفقوده،
گلوگاههاي زنجيره توليد با توجه به منابع و عوامل توليد و آينده مصرفي ،شناسايي اولويتهاي سرمايهگذاري،
تأمين مواد اوليه مورد نياز ،تأمين زيرساختهاي توليدي ،اولويتهاي وارداتي و تعيين ابزارهاي تنظيمي اين
بخش (تعرفه ،حقوق گمركي ،عوارض صادراتي و  )...در جهت هدايت واردات با توجه به ظرفيتهاي توليد
داخلي ،قيمت محصول توليدي در بازار و ساير موارد نظير آن صرفاً با وجود يك سيستم اطالعاتي پيوسته و
كارآمد امكانپذير است.
 فعاالن اقتصادی:
با تشكيل پايگاه اطالعات اقتصادي و ايجاد شفافيت وضعيت اقتصادي ،فعاالن اقتصادي(با ملحوظ داشتن سطح
دسترسي مجاز) با شناخت بهتر از وضعيت بازار ،ميزان سودآوري و يا مشكالت ساير فعاالن بخش ،ميزان نياز
داخلي ،صادرات و واردات و غيره ،امكان تصميمگيري مناسبتري نسبت به ميزان توليد و يا انجام سرمايهگذاري
پيدا نموده كه موجبات رشد اقتصادي را فراهم مينمايد.
ب )2-نظارت و کنترل بر بخشهای اقتصادی
ايجاد پايگاه اطالعات اقتصادي با ايجاد شفافيت در اقتصاد (كه از وعدههاي رييس جمهور نيز ميباشد) ،منجر به
نظارت و كنترل بهتر ،افزايش كارايي و بهرهوري ،مبارزه واقعي با مفاسد و تخريبهاي اقتصادي همچون
پولشويي و رانتخواري ،بهبود نظام قيمتگذاري ،كارا نمودن بسياري از سياستها از جمله اجراي صحيح قانون
هدفمندي يارانه ،كاهش وابستگي به نفت از طريق گسترش پايههاي مالياتي و جلوگيري از فرارهاي مالياتي و در
نهايت افزايش رفاه اجتماعي خواهد شد.
نظارت صحيح در اجراي امور ،از ناكارامديها و فسادهاي سيستم جلوگيري ميكند .بسياري از اوقات عدم
نظارت صحيح و كافي بر بخشهاي اقتصادي موجب عدم رعايت قوانين و مقررات ،تنبلي سيستم و ناكارامدي آن
ميگردد مهمتر از آن عدم نظارت و شفافيت سيستمهاي اقتصادي موجب فساد اداري و اقتصادي مي گردد كه
بسيار مخرب و مضر ميباشد .فساد اقتصادي و مبارزه با آن امروزه در بسياري از كشورهاي مختلف جهان به
عنوان يك مسئله اساسي مورد نظر است .مهمترين علل فساد اقتصادي در كشور عدم شفافيت اطالعات ،عدم
نظارت و كنترل بر بخشهاي اقتصادي به ويژه بخشهاي دولتي و ضعف نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات
ميباشد.
فساد اقتصادي سبب كاهش سرمايهگذاري مولد و گرايش فعاليتهاي اقتصادي به سمت فعاليتهاي داللي شده
و در نهايت كندي رشد اقتصادي و عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادي را در بر خواهد داشت .فساد اقتصادي
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موجب كاهش درآمدهاي مالياتي ،هرز رفت منابع بانكي كه اموال بيتالمال محسوب ميگردند و تنزل كيفيت
زير ساختهاي اقتصادي ميگردد.
از مهمترين موارد فساد در اقتصاد ،فساد بانكي ،فساد مالياتي ،پولشويي ،قاچاق و غيره ميباشد .اساسيترين و
ابتداييترين قدم در جهت مبارزه با فساد اقتصادي و اصالحات آن شامل ايجاد زيرساخت هاي مناسب جهت
تشخيص و كشف آن ميباشد .چراكه در صورت نامشخص بودن و يا عدم اطالعات كافي در اين خصوص
نميتوان اقدامي در جهت مقابله با آن انجام داد.
فارغ از مباحث قانوني و جنبه مبارزه با مفاسد ،عدم وجود اطالعات شفاف ،كافي ،مستند و به هنگام ،امكان اتخاذ
تصميمهاي مناسب و به موقع را از تصميمگيران سلب مينمايد .ضمن آنكه آسيبشناسي اجراي قوانين و
راههاي گريز از آن صرفا باستناد آمارهاي صحيح امكانپذير است .وضعيتي كه در بازار ارز و سكه و اختالس
بزرگ بانكي در سال هاي گذشته پديد آمد ،به دليل فقدان اطالعات صحيح هيچگاه مورد آسيب شناسي علمي
واقع نگرديد و بنابراين موجب انتشار شايعات و التهابات اجتماعي گرديد .از اين رو در ادامه به آسيبهاي مهمي
كه در بخشهاي مختلف اقتصادي به دليل نبود اطالعات جامع اقتصادي و نظارت كافي رخ داده است اشاره
ميگردد:
 فسادهاي بانكي:
عدم تخصیص بهینه منابع بانکی
بانكها قلب تپنده يك اقتصادند كه نقدينگي را به مثابه خون در بدن انسان به بخشهاي توليدي تزريق
مينمايند .مهمترين وظيفه نظام بانكي ،جمعآوري و جذب پساندازها از سطح جامعه و تامين منابع مورد نياز
بخشهاي مختلف باالخص بخش مولد ميباشد .چنانچه منابع بانكي به درستي ميان بخشهاي مختلف اقتصادي
تخصيص يابد ،موجب شكوفايي و رشد اقتصادي خواهد شد .از اين منظر حركت نقدينگي موجب تحرک اقتصاد
شده و حضور كمرنگ و يا پررنگ آن در بخشهاي اقتصاد ميتواند مشكالتي را بوجود بياورد .بنابراين با مالحظه
حجم ،رشد و سرعت گردش نقدينگي در بخشهاي مختلف اقتصاد ميتوان تحليلهايي از وضعيت بخشهاي
مختلف اقتصادي بدست آورد .نكته حايز اهميت آن است كه به دليل عدم نظارت صحيح ،شفاف و كارمد بر
بانكها بسياري از تسهيالت مربوط به بخشهاي توليدي به فعاليتهاي داللي و سوداگري به دليل سود باالتر
سوق يافتهاست.
طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار ،بيشترين سهم از منابع بانكي بايستي به بخشهاي مولد صنعتومعدن (37
درصد) و كشاورزي ( 20درصد) اختصاص يابد ،ليكن در سال  1391همانطور كه در جدول  1آمده است ،سهم
بخش صنعتومعدن از تسهيالت اعطايي شبكه بانكي  31/7درصد و سهم بخش كشاورزي تنها برابر با  9درصد
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بودهاست .در مقابل سهم بخش خدمات -بازرگاني با كاستن از سهم ديگر بخشها به حدود  46درصد افزايش
يافته در حاليكه سهم مصوب آن تنها  8درصد تعيين شده؛ مشابه چنين رويهاي در سالهاي قبل از  1391نيز
با شدت كمتري به وقوع پيوسته است.
در واقع بانكها براي اينكه بتوانند سود سپردهها را تامين مالي نمايند با علم به اينكه بخش توليدي توان
سوددهي كافي را ندارد ،منابع بانكي را بر خالف قانون وارد بخش داللي و واسطهگري نمودهاند .اين منابع
بيشترين سهم نقدينگي را در بخش داللي و واسطهگري دارند.
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جدول  -1سهم بخشهاي مختلف اقتصادي از تسهيالت اعطايي شبكه بانكي

منبع  :بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
شايان ذكر است كه رقم قابل توجهي از تسهيالتي كه به نام بخش توليدي دريافت ميشود ،به داليلي همچون
عدم نظارت و کنترل سیستم بانکی بر هزینه کرد تسهیالت ،وجود فضاي نااطميناني در فعاليتهاي
توليدي و سودآوري بيشتر فعاليتهاي داللي و سوداگرانه ،وارد بخشهاي غير مولد اقتصادي شده ،در نتيجه رقم
واقعي تسهيالتي كه در بخشهاي مولد قرار گرفته از آنچه در آمار و ارقام رسمي منتشر ميشود ،كمتر است.
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نكته حايز اهميت اينكه يكي از علل اصلي نوسان در بازارهاي طال ،ارز ،مسكن ،آهن و غيره ،در سالهاي قبل
نقدينگي سرگرداني بوده كه از سوي بانكها با لحاظ حداقل ضوابط ،صرفاً به اشخاص معدودي (حقيقي-
حقوقي) اعطا شده است.
افزایش تسهیالت غیرجاری
تسهيالت غير جاري بخشي از تسهيالت اعطايي است كه در سررسيد آن وصول نشده و شامل تسهيالت
سررسيد گذشته ،معوق و مشكوکالوصول ميباشد .در حقيقت تسهيالت غيرجاري بخشي از منابع بانكي است
كه در اختيار عدهاي قرار گرفته و بنا به داليل متفاوت يا توانايي پرداخت آن را ندارند و يا با اختيار خود
بازپرداخت نميكنند .روند فزاينده تسهيالت غيرجاري ،سيستم بانكي را طي سالهاي اخير با مشكالت عديدهاي
مواجه كرده و اكنون از آن به عنوان مهمترين معضل سيستم بانكي نام برده ميشود .طبق استانداردهاي جهاني
حاشيه امن براي نسبت تسهيالت غيرجاري به كل تسهيالت تا سقف  5درصد ميباشد و نسبتهاي باالتر به
معناي بحراني بودن وضعيت بانكهاست .هماكنون بيش از  15درصد تسهيالت بانكها را تسهيالت غيرجاري
تشكيل ميدهد .تسهيالت غيرجاري در سالهاي اخير ،روند فزايندهاي را طي نموده به طوريكه از  196هزار
ميليارد ريال در  1385به  800هزار ميليارد ريال در پايان سال ( 1393بيش از  4برابر رشد) افزايش يافته
است.
بدين ترتيب اقتصاد كشور در معرض اختالالت و آشفتگي قرار گرفته و موجب بياعتمادي آحاد مردم به شبكه
بانكي گرديده است .عدم رعايت قوانين و مقررات در بانكداري به دليل ضعف پايگاههاي اطالعاتي جامع و
پيوسته موجب گسترش فساد در سطوح مختلف مديريتي بانكها ميشود .اعمال نفوذ برخي صاحبان قدرت و
ثروت براي اعطاي تسهيالت و يا رواج گسترده رشوه از جمله فسادهايي است كه در پي زايل شدن نظارت كافي
در سيستم بانكي به وجود ميآيد.
بنابراين ،اصليترين گام در جهت اصالح نظارتهاي بانكي و جلوگيري از گسترده ترين فساد اقتصادي در ايران
تشکیل سیستم جامع بانکداری و شناسایی کامل مشتریان به همراه ميزان بدهي آنها با امكان نظارت و
كنترل بر عملكرد بانكها ميباشد .بدين ترتيب مشتريان خوش حساب از بد حسابها جدا شده و از اعطاي
دوباره تسهيالت به كساني كه از يك شعبه يا يك بانك مبالغ كالن تسهيالت دريافت نمودهاند ،اجتناب خواهد
شد.
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 مالیات
فرار مالیاتی
در كشور در ساليان متمادي درآمدهاي ناشي از فروش نفت ،نقش اصلي را در تأمين درآمدهاي دولت ايفا كرده
است و اين امر موجب وابستگي شديد كشور به درآمدهاي نفتي و در نتيجه آسيبپذيري زياد آن نسبت به
تحريمها از جمله تحريمهاي نفتي گرديده است .يكي از داليل اين امر را بايد ،عدم كارآيي و وجود نارسايي در
نظام مالياتي كشور به ويژه در خصوص جمعآوري اطالعات ،تشخيص و وصول ماليات دانست .در حال حاضر
ميزان توان مالياتي در كشور در حداقل حدود  150هزار ميليارد تومان 1در سال  1393برآورد ميشود كه
درآمد مالياتي مستقيم و غير مستقيم مصوب در اين سال برابر  70هزار ميليارد تومان و فروش مصوب نفت برابر
 77هزار ميليارد تومان ميباشد كه نشان از فرار مالياتي هنگفت در اين سال ميباشد.
آثار سوء فرار مالياتي ضمن وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي و آسيبپذير بودن شديد اقتصاد از اين ناحيه در
تأمين نشدن درآمدهاي مورد نياز دولت و در نتيجه عدم ارائه خدمات اجتماعي مطلوب و با كيفيت ،ظهور و بروز
پيدا ميكند .همچنين فرار مالياتي سبب ميشود درآمدها در سطح جامعه به نحو متناسب توزيع نشده و انباشت
ثروت در دست گروههاي خاص ،نه فقط زمينه تقويت قدرت سياسي برخي گروهها را فراهم آورد بلكه شكاف
طبقاتي ناشي از اين امر موجب افزايش تنش سياسي و اجتماعي در جامعه ميشود .خالصه اينكه فرار مالياتي به
عنوان يكي از مصاديق و مظاهر فساد اقتصادي ،امنيت اقتصادي مورد نياز براي گسترش فعاليتهاي اقتصادي و
سرمايهگذاري را دچار اختالل ميكند .از اينرو ،اصالح و تجديد نظر در نظام مالياتي كشور به ويژه نظام
اطالعات مالياتي به منظور بهبود وضعيت اقتصاد ملي امري ضروري و الزم به شمار ميآيد.
برخورداري از يك سيستم اطالعاتي منسجم و جامع در حوزه مالياتي به موازات فرهنگسازي و بهرهگيري از
ساز و كارهاي كيفري ميتواند نقش قابل توجهي را در افزايش درآمدهاي مالياتي ايفا نموده و باعث ميشود
مردم با اطمينان بيشتر در فعاليتهاي اقتصادي وارد شوند و در عين حال در پرداخت بخشي از درآمد حاصل از
فعاليتهاي اقتصادي خود به عنوان ماليات مشاركت گستردهتري بنمايند.
گسترش فعالیت های داللی و واسطهگری

 1بر اساس اطالعات بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ،توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري در سال  1393حداقل  1000ميليارد تومان برآورد
ميشود که با در نظر گرفتن نرخ  15درصدي (نرخ حداقلي ماليات بر ارزش افزوده به جاي کليه انواع ماليات در اقتصاد) حدود  150ميليارد تومان توان
مالياتي در کشور وجود دارد.
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در سيستم فعلي ماليات به دليل فقدان زير ساختهاي مورد نياز همانند سيستم جامعي براي طبقهبندي و
تجزيه و تحليل اطالعات در سازمان امور مالياتي از فعاليتهاي واسطهگري و داللي عمدتا مالياتي اخذ نميشود.
به طوريكه عمده مالياتهاي دريافتي دولت مربوط به فعاليتهاي توليدي و همچنين حقوق كارمندان ميباشد.
به عنوان يك نمونه از ناكارمدي سيستم مالياتي به دليل ضعف زير سختهاي اطالعاتي اين است كه متوسط
ماليات پرداختي زرگري و طالفروشان پايينتر از ماليات پرداختي كارمندان دولت ميباشد 2.اين شرايط به دليل
سود باالي فعاليتهاي داللي و همچنين عدم پرداخت ماليات توسط اين قشر باعث گسترش فعاليتهاي نامولد
و همچنين زيان فعاليتهاي توليدي بوده و آثار سوء آن بسيار فراتر از كاهش توليد (همانند اختالل در امنيت
اقتصادي) خواهد بود؛ زيرا در اين صورت فعاليتهاي زيرزميني گسترش خواهد يافت كه از آنجمله ميتوان به
داللي و واسطهگري در بازار سكه ،ارز و مسكن در سالهاي گذشته اشاره نمود .به دليل عدم وجود سيستم
اطالعاتي مشخص در اين بازارها ،ضمن سود باالي اين فعاليتها ،عدم پرداخت ماليات نيز اين فعاليتها را
مطلوبتر مينمايد .از اين رو فعاالن اقتصادي ضمن خروج تدريجي از بازار توليدي و تمايل به بازارهاي داللي ،با
خريد و فروشهاي پي در پي در بازار التهاب ايجاد مينمايند.
 قاچاق
آثار سوء اقتصادي پديده قاچاق كاال و ارز در كشور بر كسي پوشيده نيست ،قاچاق عالوه بر آثار اقتصادي به
عنوان يك چالش اجتماعي حائز اهميت است .امروزه يكي از مهمترين تهديدات بخش توليد ،عالوه بر واردات
بيرويه كاالهاي مصرفي ،افزايش ورود كاالهاي قاچاق ميباشد .بنابر اعالم ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز ،ارزش
ساالنه كاالهاي قاچاق طي سالهاي اخير بيش از  20ميليارد دالر عنوان شده است كه به دليل ارزان بودن
(عليرغم كيفيت پايين اين كاالها) ،بنگاههاي توليدي توان رقابتي نداشته و در نتيجه تعطيل شدهاند .اين پديده
عالوه بر اينكه به عنوان يك تهديد جدي بر سر راه تجارت آزاد است؛ هزينه هاي زيادي نيز بر بدنه اقتصادي
كشور تحميل مي كند .قاچاق كاال از يك سو درآمدهاي گمركي و مالياتي دولت را كاهش مي دهد و از طرفي
سبب كاهش توليدات داخلي ،افزايش بيكاري ،خروج ارز ،فرار گسترده سرمايه و  ...مي شود  .در يك اقتصاد
منسجم با پايگاههاي اطالعاتي قوي تمامي فعاليتهاي اقتصادي ثبت و ضبط مي شود و از گسترش فعاليتهاي
زير زميني جلوگيري ميگردد .اما در شرايط فعلي اقتصاد ،فعاالن داللي و واسطهگري مايل به چنين امري
نيستند و لذا موجبات شكل گيري اقتصاد زير زميني يا اقتصاد سياه را فراهم ميآورند.
از مهم ترين مصاديق اقتصاد زير زميني ،پديده قاجاق كاال و ارز است كه ضمن مختل نمودن نظام اطالعات
اقتصادي كشور ،تصميم گيري اقتصادي را با مشكل مواجه كرده و سياستگذاري ها كارايي خود را از دست
ميدهند  .از اين رو قاچاق كاال ضمن خدشه دار كردن اهداف حمايتي دولت موجب از بين رفتن آثار
 2محاسبات تحقيق بر اساس اطالعات سازمان مالياتي کشور در سال 1391
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سياستهاي تعرفه اي و غير تعرفه اي دولت مي شود .ضمن آنكه عدم پرداخت حقوق دولت از سوي قاچاقچيان
موجب كاهش سرمايه گذاري در صنايع  ،كاهش حجم فعاليتهاي توليدي در داخل كشور و در نتيجه كاهش
اشتغال ميشود و با توجه به آنكه صنايع توليد داخلي مجبورند زير ظرفيت خود فعاليت كنند ،در نتيجه قيمت
تمام شده توليدات باال رفته منجر به افزايش تورم در داخل كشور ميشود.
 پولشويي
واژه پولشويي براي توصيف فرآيندي مورد استفاده قرار مي گيرد كه در آن پول غيرقانوني يا كثيفي كه حاصل
فعاليت هاي مجرمانه مانند اختالس ،رشوه ،اخاذي ،كالهبرداري ،قاچاق مواد مخدر ،قاچاق اسلحه ،كاال و ارز،
قاچاق انسان و  ...است ،در چرخه اي از فعاليت ها و معامالت مالي و با گذر از مراحلي ،شسته شده و به عنوان
پولي قانوني ،موجه و مشروع جلوه داده مي شود.
پولشويي داراي آثار و تبعات منفي فراواني در عرصه هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي است .آثار و تبعاتي
همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه ،تضعيف بخش خصوصي ،كاهش اعتماد به بازارهاي مالي ،كاهش
درآمد دولت ،تقويت منابع و شبكه مالي مجرمين .تبعات منفي اين پديده شوم موجب شده است تا كشورها
همگام با مراجع بين المللي در صدد مبارزه با آن برآيند و با تصويب قوانين و مقررات الزم و اجرايي كردن آنها،
از وقوع اين جرم در موسسات مالي پيشگيري نمايند .از اين رو امروزه اهميت مبارزه با پولشويي در كشور بر
كسي پوشيده نيست و براي اين منظور ميبايست زير ساختهاي اطالعاتي آن در اسرع وقت در كشور فراهم
گردد.
از معمولترين و مهمترين روشهاي پولشويي اين است كه پولشويان اقدام به تاسيس شركتهاي مختلف براي
نقلوانتقال پولهاي كثيف و همچنين اقدام به هزينه كردن اين گونه پولها در امور اقتصادي متنوع همچون
انجام كارهاي عمراني يا سرمايهگذاري در انواع مختلف بازارهاي مالي (بانك ،بورس )... ،و خدمات مهندسي
گوناگون ميكنند .راحتترين روش براي كاهش جلب توجه مجريان قانون به عمليات پولشويي اين است كه
مقادير پول نقد يا به طور مستقيم در بانك سپردهگذاري ميشود يا با آن ابزارهاي مالي چون چك ،سفته ،سهام،
اوراق مشاركت ،و غيره خريده ميشود و آنها را در مكانهاي ديگر سرمايهگذاري ميكنند .نبود سيستمهاي
اطالعاتي جامع ،پيوسته و بر خط موجب جرايم سازمان يافته پولشويي در كشور گرديده است .در حال حاضر
بسياري از اختالسها ،رشوه ها و فسادهاي اداري به دليل نبود پايگاههاي جامع اطالعاتي قابل كشف و رديابي
نيستند .بررسي و تجزيه و تحليل اختالسها و فسادهاي بزرگ كشف شده از جمله فساد  3000ميلياردي بانكي
در سال هاي اخير دليل اين مدعاست.
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از اين رو ايران نيز از جمله كشورهايي است كه با تصويب قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه اجرايي آن ،در
صدد مقابله با اين پديده مذموم برآمده است .در اين راستا ،نهادهاي مسئول از جمله بانك مركزي به عنوان
مرجع نظارت بر بانك ها ،موسسات اعتباري و ديگر نهادهاي فعال در بازار پولي كشور و همچنين ساير نهادهاي
مالي از جمله سازمان امور مالياتي ،گمرک ايران ،بيمه ،بورس و  ...وظيفه دارند تا عالوه بر فراهم ساختن زير
ساخت هاي الزم براي پيشگيري از پولشويي در بازار پولي كشور و مقابله با آن ،بر حسن اجراي قوانين و مقررات
ذيربط در اين بازار نظارت نمايد ،لیکن هنوز تا ایجاد یك بانك جامع و یکپارچه اطالعات اقتصادی فاصله
بسیار زیادی وجود دارد.
در مجموع با توجه به شرايط كنوني مالي و اقتصادي كشور ،كمبود اعتبارات در سالهاي اخير باعث شده تا
اجراي طرحهاي عمراني با تأخير فراوان انجام بگيرد .به عنوان مثال فقط در حوزه حمل و نقل براي اجراي
طرحهاي ريلي و جادهاي به بيش از  130هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است كه ساالنه كمتر از  5هزار ميليارد
تومان به اين امر اختصاص مييابد( .البته همين رقم نيز بودجه مصوب ميباشد و عملكرد آن به مراتب پايينتر
ميباشد ).بررسيهاي انجام شده در حوزه تامين آب ،بهداشت و درمان ،آموزش و ساير حوزههاي زيربنايي نيز
تأييد كننده همين وضعيت است و با روند فعلي پرداخت اعتبارات عمراني ،اجراي اين طرحها بيش از  20سال
بطول خواهد انجاميد .اين در حالي است كه حجم باالي نيازها و عقبماندگيهاي اقتصادي باعث شده كه
طرحهاي بسيار زيادي نيز بعنوان اولويت توسط دستگاهها شناسايي شوند كه بدليل مشكالت بودجهاي ،در
دستور كار دولت قرار نميگيرند.
قيمت خدمات ارايه شده توسط دولت ،در بسياري از موارد كمتر از قيمت تمام شده آن است .مهمترين اين
موارد آب و برق ميباشد كه عدم توازن بين قيمتها حجم بااليي از بدهي را براي دولت بوجود آورده و همچنان
در حال ايجاد بدهي ميباشد .همچنين عدم ارايه خدمات با كيفيت مناسب در حوزههاي مختلف بخصوص بخش
بهداشت و درمان و آموزش و پرورش ضرورت اصالحات بنيادين در روش ارايه خدمات را نشان ميدهد.
موارد فوق و مطالب نظير آن مسايلي است كه در جلسات مختلف به كرات توسط وزرا و روساي دستگاهها بيان
شده و دولت بدليل مسايل اجتماعي ،لزوم توجه به اقشار آسيبپذير و غيره به راهكارهاي اعالمي كه عمدتا
مبتني بر آزادسازي قيمتها و يا افزايش قيمتها ميباشد ،پاسخ مثبتي (بجز در مواردي كه اجتناب ناپذير بوده)
نداده است .ليكن مشخص است كه ادامه اين روند به هيچ عنوان امكانپذير نميباشد و دولت ناگزير است براي
اصالح وضعيت موجود و حتي استفاده از ظرفيتهاي بخش خصوصي (نظير تكميل و يا واگذاري طرحهاي
نيمهتمام) ،سياستها و برنامههاي اقتصادي خود را اصالح نمايد.
دولت جهت اجراي برنامههاي اقتصادي (اصالحات اقتصادي) با سه معضل جدي روبرو ميباشد.
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 )1مديريت مسايل اجتماعي به نحوي كه اقشار ضعيف از اجراي سياستهاي اقتصادي آسيب نبينند و اين
مطلب موجب مخالفتهاي سياسي و اجتماعي براي اجراي سياستهاي مورد نظر نگردد.
 )2منابع درآمدي پايدار براي اجراي سياستهاي جبراني و جلوگيري از افزايش شديد فاصله طبقاتي
 )3مديريت يكپارچه نظام اقتصادي كشور در زمينه بازار پول ،ارز ،سرمايه ،نيروي كار و غيره
با توجه به موارد فوق چنانچه دولت بخواهد به سياستهاي اصالح اقتصادي (بصورت گام به گام و يا دفعي)
دست بزند ،مطمئناً بايد مقدمات آن را فراهم نمايد .امري كه سابقه آن به دهه  1370و آغاز سياستهاي تعديل
اقتصادي برميگردد .مطالعه اقدامات انجام شده توسط دولتها نشان ميدهد كه اجراي سياستهاي اصالحي (
كه دو نمونه مهم آن در دولت سازندگي با اجراي سياست تعديل و دولت دهم با اجراي سياست هدفمندي يارانه
اجرا شد) همواره بصورت ناقص و با تكيه بر افزايش قيمتها اجرا شده و به همين دليل با سرعت به مشكل
برخورد نموده و اجراي آن متوقف شده است .لذا چنانچه دولت بخواهد (كه البته انتخابي بجز اين نيز ندارد)
نسبت به اصالح نظام اقتصادي اقدام نمايد بايد قبل از آن اقدامات ذيل را جهت مهياسازي زيرساختهاي الزم
اين سياست انجام دهد تا مانند تجربههاي گذشته با شكست روبرو نگردد:
الف) فراهم ساختن نظام تامين اجتماعي مناسب
ب) اصالح نظام مالياتي بمنظور ايجاد درآمد مناسب براي اجراي طرح و تنظيم شكاف درآمدي
ج) ايجاد نهاد برنامهريزي اقتصادي با اختيارات كافي
تحقق موارد فوق ،مستلزم وجود پايگاههاي اطالعاتي منسجم و كامل از افراد و فعاليتهاي اقتصادي است تا
بتوان نوع و ميزان حمايت از افراد و بنگاهها را شناسايي و براي آن برنامهريزي نمود .ضمن آنكه امكان مديريت
واسطهگران و دالالن (كه معموال در اين شرايط با اختالل در بازارها باعث برهم خوردن سياستهاي دولت و
ايجاد ثروتهاي كالن براي خود ميگردند) ،فراهم شود.

 -3اقدامات و مستندات جهانی
پيشينه اقدامات اساسي بين المللي به منظور مبارزه با فساد اقتصادي به تدوين راهكارهايي براي مبارزه با معضل
جهاني پول شويي در سالهاي مياني دهه  ١٩٨٠باز مي گردد .رشد پرشتاب عزم جهاني ،انبوه پيمان نامهها و
قوانين بين المللي وضع شده و گرايش چشمگير كشورها به اتخاذ تدابير جهاني انديشيده شده در اينباره،
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اهميت ويژه و جدي بودن تهديدهاي ناشي از فساد اقتصادي و پول شويي را در دنياي امروز به خوبي نمايان مي
سازند .در اين ميان ،از بين انبوه پيمان نامه ها و قوانين و مقررات وضع شده در اينباره  ،مهم ترين و اساسي
ترين مستندات بازتاب دهنده كوشش هاي فراگير بين المللي به عنوان مرجع اتخاذ رويكردهاي مقابله با معضل
جهاني پول شويي راچنين مي توان برشمرد:
الف) پیماننامه وین
اين پيمان نامه كه در تاريخ  ١٩دسامبر  ١٩٨٨از طريق سازمان ملل متحد به امضا رسيد ،اولين سند بين المللي
است كه در آن تعريفي دقيق از پول شويي ارائه و راه هايي براي محروم كردن اشخاص دست اندركار قاچاق از
عوايد فعاليت هاي مجرمانه شان و در نتيجه كاهش انگيزه آنان براي ادامه اين فعاليتها پيشنهاد شده است .در
پيمان نامه وين بر اهميت بررسي موضوع پول شويي در سطح بين المللي و لزوم همكاري بين المللي در مبارزه
با اين پديده تأكيد شده است ؛ زیرا اعتقاد تدوین کنندگان آن بر این بود که این مسأله از حوزه های
قضایی ملی ،بسیار فراتر است .همچنین در نتیجه این پیمان نامه ،محرمانه بودن عملیات شبکه
بانکداری در برخی کشورها تا حدود زیادی کاهش یافت .
ب) اعالمیه کمیته بال
اين اعالميه درباره اصول مربوط به جلوگيري از كاربرد مجرمانه شبكه بانكي به قصد پول شويي در دسامبر
 ١٩٨٨به امضا رسيد و در آن بخش مالي ،از جمله شبكه بانكي و چگونگي مبارزه با پول شويي در اين بخش
مورد توجه قرار گرفته است.
تجارب سایر کشورها در تشکیل پایگاههای جامع اطالعاتی به منظور پیشگیری از پولشویی
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 آمریکا و کشورهای اروپایی
سابقه تشكيل پايگاه دادههاي جامع و پيوسته در امريكا به بيش از  100سال ميرسد ،هرچند اين اطالعات به
صورت كامال متمركز نميباشد اما دفاتر ثبت اطالعات اعتباري ،اطالعاتي از قبيل اطالعات هويتي ،تسهيالت،
حسابها و اقساط پرداختي را جمعآوري و پردازش نموده و اين اطالعات توسط دولت و نهادهاي ديگر براي
تصميم سازي استفاده ميگردند .شركت  Equifaxدر سال  1899ميالدي فعاليت خود را آغاز كرد و پس از
ركود بزرگ در سال  1929نياز به وجود اطالعات جامع و متمركز بيش از پيش احساس شد و شركتهاي فعال
 3بر اساس اطالعات گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي با عنوان «طرح مطالعاتي مبارزه با جرم پولشويي ،بررسي قوانين پولشويي در
کشورهاي ديگر» ميباشد.

14

در حوزه ثبت اطالعات توسعه يافتند .دوران گسترش استفاده از پايگاه داده هاي متمركز به سال  1964ميالدي
باز ميگردد  .دولت امريكا اولين پايگاه داده متمركز را براي ذخيره اطالعات مالياتي و اثر انگشت را در همان
سال ايجاد كرد .در همان دوران اقدامات مشابهي توسط وزارت پست و ارتباطات ژاپن جهت جمع آوري دادهها
صورت گرفت .از سال  2000ميالدي ايده ابر دادهها با رشد فناوري اطالعات ايجاد شد .ابرداده ها جمع آوري
اطالعات در حجم بسيار وسيع و طول زمان را شامل ميشود .ابردادهها اين امكان را به دولت و بنگاههاي
اقتصادي مي دهد تا جزئی ترین رفتارها را مشاهده و مورد بررسی قرار دهند .امكان تحليل با نرم افزارها
و خدمات ارزش افزوده ،جلوگيري از تقلبات و تخلفات مالي ،نظارت بر مشتريان بانكها را مي توان از مزاياي
ابرداده دانست .با آغاز این دوره تمامی کشورهای توسعه یافته با استفاده از دانش خود یا شرکای فنی
زیرساختهای ایجاد ابر داده ها را ایجاد کردند.
در آلمان نيز هلدينگ شوفا ( )schufaاز سال  1929ميالدي اطالعات افراد را از قبيل اطالعات هويتي ،مالياتي،
بانكي ،قضايي را ثبت مينمود .اين شركتها ،تغييرات آدرس ،نظارت بر رفتار مالي ،وجود تقلبات مالي و سوابق
نامناسب شهروندي را به سازمانهاي متقاضي اعالم مي كردند .هر چند در همان دوران نيز وزارت خزانهداري
آمريكا نيز اطالعات مالي ،بودجه ،مالياتي و  ...را ثبت مي كرد .دولت المان نيز از سال  1970ميالدي ثبت
اطالعات مالياتي شهروندان را آغاز كرد.
 کانادا
در كشور كانادا به منظـور كشـف ،شناسايي و جلوگيري از پولشويي از طريق گردآوري ،تجزيه و تحليل و ارزيابي
اطالعات مربـوط به مؤسسات مالي ،نهادهاي اجرايـي ،مؤسسـات يـا نهادهاي دولتي ،واحدهاي اطالعات مالي
كشورهاي خارجي و ساير اطالعات مربوط به معـامالت مشـكوک به پولشويي و همچنين گردآوري اطالعات
مربوط به فعاليتهاي پولشويي اقدام به مبارزه با اين پديده مزموم مينمايند .اين فعاليتها توسط يك نهاد
مستقل تحت عنوان "مرکز معامالت مـالی و تحلیل گزارشهای کانادا" كه به عنوان يك نهاد تحت نظر
ملكه فعاليت ميكند به عنوان بازوي كمكـي نهادهاي مجري قانون موظف به ارائه اطالعات به آنهاست.
مسئوليت مركز به عهده يكـي از اعضـاي شـوراي سـلطنتي كاناداسـت كـه سياستها و جهتگيريهاي
استراتژيك آن را تعيين ميكند .رييس اجرايي مركز مـديري اسـت كـه توسـط رييس شوراي سلطنتي كانادا
تعيين ميشود و براساس اختياراتي كه به وي تفـويض مـيشـود ،مسـئوليت نظارت بر فعاليتهاي مركز و كاركنان
آن را بر عهده دارد.
 کره جنوبی
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در كره ،واحد اطالعات مالی کـه در وزارت اقتصـاد و دارایـی تشـکیل گردیده است ،نهـاد مسـئول
مبـارزه بـا پولشويي است .جمـعآوري و تجزيـه و تحليـل اطالعـات دريـافتي از مؤسسـات مشـمول قـانون
گـزارش معامالت مالي كره ،بازرسي و نظارت بر عملكرد مؤسسات مزبور و همكاري و تبادل اطالعات با نهادهـاي
مبارزه با پولشويي خارجي ،تحليـل اطالعـات معـامالت مـالي از رؤسـاي سـازمانهـاي اجرايـي ،مؤسسات
اعتباري و ساير نهادهاي تحت پوشش قانون گزارش معامالت مالي ،اعمال تنبيهات انضباطي بر مؤسسات مالي و
مديران و كاركنان آنها در صورت تخلف از قانون از مهمترين وظايف واحد اطالعات مالي به شمار ميرود .براساس
«قانون گزارش معامالت مالي كره» ،ساختار سازماني واحد اطالعات مالي توسط حكم هيـأت دولت تعيين
ميشود .همچنين مطابق قانون ،اين واحد موظف است در زمينه تعداد گزارشهاي دريافت شده ازسوي مؤسسات
مالي ،دادوستدهاي مالي ،تبادل اطالعات با ساير واحدهاي مالي و ساير اطالعات مربـوط به عملكردش ،به
مجلس ملي پاسخگو باشد.
 تایلند
مبارزه با پول شويي در تايلند بر عهده سه نهاد «هيأت مبارزه با پول شويي»« ،كميته مبادالت» و«اداره مبارزه با
پول شويي» است .از جمله وظايف نهادهاي مذكور دريافت گزارشهاي مربوط به معامالت ،جمعآوري،
كپيبرداري ،كنترل ،مطالعه و تجزيه و تحليل گزارشها يا هر اطالعات ديگر مربوط به معامالت مالي ،گردآوري
شواهد و مدارک به منظور پيگرد قانوني مجرمين و غيره ميباشد .همچنين اداره مبارزه با پول شويي با كسب
مجوز از دادگاه مدني به اطالعات مربوط به حسابهاي بانكي به منظور مبارزه با پول شويي و جرايم سازمان
دسترسي دارد.
 استونی
براساس قانون منع پولشويي استوني ،جمعآوري ،ثبت و نگهداري ،پردازش و تجزيه و تحليل اطالعات واحدهاي
مالي و نهادهاي اجرايي به عهده نهاد مبارزه با پولشـویی تشکیل شده در وزارت کشور بـه صورت نهادي
وابسته به پليس اجرايي تحـت عنـوان "واحـد اطالعـات مـالی" ميباشد اين نهاد در ضمن انجام اين
وظايف ،طبق دستورالعملهاي تدوين شده ميتواند از دادهها و اطالعات پايگاههاي اطالعاتي داخل كشور كه
توسط نهادهاي مختلف جمعآوري گرديده است ،اطالعات الزم را درخواست و يكپارچهسازي نمايد.
براساس قانون و در راستاي ايفاي وظايف تعيين شده براي واحد اطالعات مالي صحت اطالعات دريافت شده را
به منظور جلـوگيري از پـولشـويي و بازرسـي و تحقيق درباره آن و جرائم كيفري مرتبط با آن ارزيابي كند
 اندونزی
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مبارزه با پولشويي در كشور اندونزي كه يكي از اعضاي گروه مبارزه با پـول شـويي «آسـيا ،اقيانوسـيه» است؛
براساس قانون مبارزه با پولشويي مصـوب آوريـل  ٢٠٠٢برعهـده «مرکـز گـزارش دهـی و تحلیـل
معامالت مالی» است .به موجب بند  ٨ماده يك قانون مزبور ،اين مركز نهاد مستقلي است كه از رئيس مركز و
چهار قائم مقام وي تشكيل شده است .رئيس مركز و قائم مقامهاي او به پيشنهاد وزير اقتصاد و بـا حكـم رئيس
جمهوري تعيين ميشوند .اين افراد براي مدت  ٤سال انتخاب ميشوند و انتخاب مجدد آنها بالمـانع است و از اين
رو اين مركز در مقابل رئيس جمهور پاسخگو ميباشد .گردآوري ،نگهداري ،تجزيه و تحليل و ارزيابي اطالعـات
مالي و اجرايي بـه دسـت آمـده براسـاس ايـن قـانون و تهيه و ارسال منظم گزارشهايي درباره تجزيه و تحليل
معامالت مالي و ساير فعاليتهاي خود به ريـيس جمهور ،مجلس و نهاد ناظر مؤسسات مشمول قانون از مهمترين
وظايف اين نهاد ميباشد.
 ترکیه
قانون منع پولشويي تركيه« ،هیأت تحقیقات جرائم مالی» و «هیأت هماهنگ کننده مبارزه با جـرائم
مـالی» را به عنوان نهادهاي مسئول مبارزه با پولشويي در نظر ميگيرد .رئيس هيأت تحقيقات جرائم مالي زير
نظر وزير دارايي مسئول اجراي وظايف زير است:










تبادل اطالعات و تحقيقات مربوط به پولشويي با مؤسسات ملي و بينالمللي
دريافت اطالعات و اسناد مربوط به فعاليتهاي پولشويي از اشخاص حقيقي و حقوقي
انجام مطالعات و اتخاذ تدابير الزم به منظور جلوگيري از پولشويي؛
انجام تحقيقات اوليه به منظور شناسايي جرم پولشويي و در صـورت اثبـات جـرم،
ارائه نتايج اقدامات به عمل آمده در تحقيقات اوليه به دفتر دادستاني؛
ارائه اطالعات و اسناد مربوط به ارتكاب جرم پولشويي به دفتر دادستاني؛
مكلف نمودن بانكها ،مؤسسات مالي غيربـانكي و سـاير نهادهـاي مشـمول قـانون منـع پـولشـويي به
تعيين هويت مشتريان و مطلع نمودن معاون دبير خزانهداري از اقدامات خود در اين زمينه؛
ارائه پيشنهاداتي به منظور شناسايي و جلوگيري از پولشويي به شوراي وزيران؛
ارائه اطالعات ،اسناد و مدارک پولشويي بـه مسـئوالن و نهادهـاي ذي ربـط خـارجي در چـارچوب
توافقنامههاي دو و چند جانبه.

رييس هيأت وظايف خود را در زمينه تحقيق و بررسي جرم پولشويي بـا همكـاري بازرسـان وزارت دارايي،
حسابرسان و مميزان رسمي ،حسابرسان رسمي بانكها ،خزانهداري و كارشناسان بازارهاي پـول و سرمايه كه به
تقاضاي رياست هيأت و پيشنهاد رؤساي واحدهاي مربـوط و تاييـد وزارتخانـه ذي ربـط تعيين ميشوند ،انجام
خواهد داد.
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 فیلیپین
در فيليپين به منظور مبارزه با پولشويي شورايي متشكل از رييس بانك مركزي فيليپين بـه عنـوان ريـيس
شورا ،عضو كميسيون بيمه و رييس كميسيون بورس و اوراق بهـادار ،تحـت عنـوان "شـورای مبـارزه بـا
پولشویی" ايجاد شده است .اين شورا موظف به تشكيل دبيرخانههايي است كه توسط يك مدير اجرايي كه
براي يك دوره پنج ساله انتخاب ميشود ،سرپرستي خواهد شـد .براسـاس قـانون مبـارزه بـا پـولشـويي فيليپين
سرپرست دبيرخانه بايد عضو كانون وكال باشد و همه اعضاي دبيرخانه نيز بايد حداقل پـنج سـال سابقه فعاليت
در كميسيون بيمه يا كميسيون بورس و اوراق بهادار يا بانك مركزي فيليپين داشته باشند .مهمترين وظيفه اين
نهاد دريافت اطالعات و گزارشهاي معامالت تحت پوشش قانون مبارزه با پولشويي از مؤسسات مالي و نهادهاي
اجراي مشمول اين قانون ميباشد.
 مدل پیشنهادی قانون مبارزه با پولشویی توسط سازمان ملل
سازمان ملل ،به منظور شناسايي و رسيدگي به مـوارد پـولشـويي ،تشـکیل یـك واحـد اطالعـات مـالی
مستقل را پيشنهاد نموده است .اين واحد كه براساس قانون تشكيل خواهد شد موظف به دريافـت ،تحليـل و
پـردازش گزارشهايي است كه افراد و سازمانها طبق قانون بايـد ارائـه كننـد .كاركنـان واحـد مزبـور موظفنـد
ايـن اطالعات را محرمانه نگه دارند و جز در مواردي كه بر حسب قانون مشخص مي شود ،نمـيتواننـد بـه ايـن
اطالعات استناد نمايند .تركيب و اختيارات واحد اطالعات مالي ،معیارهای حفظ استقالل این واحد و محتوا و
روشهاي انتقـال گزارشها توسط اين واحد بايد در قانون ذكر شود.
ارائه گزارشهاي دريافتي به مراجع نيروي انتظامي در صورت وجود داليل مستدل مبني بر مشـكوک بودن
معامله ،تدوين شروط حفظ سوابق معامله و تعهدات گزارشدهي مؤسسات مـالي ،امكـان درخواسـت اطالعات
اضافي از اشخاص حقيقي و حقوقي ،امكان ورود به مؤسسات مالي به منظور بررسي سوابق نگهداري شده توسط
آنهـا و ارسـال اطالعـات حاصـل از تحقيـق بـه مراجع ذي ربط انتظامي در صورت وجود داليل مستدل مبني بر
فساد و پولشويي و همكاري متقابل با واحـدهاي اطالعات مالي خارجي از ديگر مواردي است كه مدل پيشنهادي
سازمان ملل به عنـوان وظـايف و اختيـارات مقام ناظر بر منع پولشويي بدانها اشاره ميكند.
این بررسیها بیانگر عزم بینالمللی برای شناسایی و مبارزه جدی با فساد اقتصادی و اداری به ویژه
پدیده پولشویی است .تقدم تعقيب مالي وجوه حاصل از فساد اداري ،اختالس ،رشوه ،قاچاق كاال ،ارز و مواد
مخدر و ساير جرايم سازمان يافته بر كنترل فيزيكي آنها ،يكـي از نكـات قابـل توجه در اين بررسيهاست .تالش
كشورها براي اتخاذ تدابير و تمهيدات الزم جهت شناسـايي فسادهاي اداري ،اقتصادي و پـولشـويي و تعيين
مجازاتهاي متناسب با آن و همچنين همكاري با نهادها و سازمان هاي ضد پـولشـويي كشـورهاي ديگر ،از جمله
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موارد ديگر اين بررسي است .نکته قابل توجه در این بررسی این است که کشورهای نام برده شده عمدتاً
کشورهای در حال توسعه و یا توسعه نیافته هستند که ضرورت تشکیل نهادهایی برای جمعآوری و
تحلیل پایگاههای اطالعاتی را دریافتهاند .این در حالی است که کشورهای توسعه یافته همچون
آمریکا و کشورهای اروپایی مراحل تکمیلی تشکیل این پایگاهها را نیز طی نموده و حتی پلیس این
کشورها به راحتی و با سرعت زیاد به اطالعات این پایگاهها دسترسی داشته و از آن برای جلوگیری
از جرایم سازمان یافته و فسادهای اداری و مالی استفاده مینماید.
 -4الزامات قانونی در کشور
 قانون اساسی:
در اصول مختلف قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،دولت جهت نيل به اهداف عاليه نظام ،موظف به ايجاد
محيط مساعد براي رشد و تعالي از طريق جلوگيري و مبارزه با كليه مظاهر فساد از جمله فساد اقتصادي گرديده
است .در اين راستا دولت مكلف گرديده است عالوه بر جلوگيري از مفاسد اقتصادي در صورت رخداد فساد
اقتصادي از جمله ربا ،غصب ،رشوه ،اختالس ،سرقت ،قمار ،سوء استفاده از موقوفات ،سوء استفاده از
مقاطعهكاريها و معامالت دولتي ،فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي ،دايركردن اماكن فساد و ساير موارد،
ثروت غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيتالمال بدهد .بنابراين اصل
قانون اساسي (چهل و نهم) اين حكم بايد با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسيله دولت اجرا شود.
 قانون تأسیس وزارت اطالعات:
بر اساس ماده  10قانون تأسيس وزارت اطالعات مصوب  27مرداد  ،1362كسب و جمعآوري اطالعات و تجزيه،
تحليل و طبقهبندي آن در ابعاد داخلي و خارجي و همچنين ارائه خدمات اطالعاتي ضروري به سازمانها و
ارگانها و آگاه ساختن به موقع آنها نسبت به توطئهها از جمله وظايف اين وزارتخانه محسوب ميگردد.
بر اساس ماده  205قانون برنامه پنجم توسعه ،وزارت اطالعات موظف است با هدف دفاع از حاكميت و منافع
ملي و تقويت تعامل با جامعه اطالعاتي و پيشگيري و مقابله با تهديدات و تهاجم اطالعاتي و امنيتي داخلي و
خارجي به ويژه استكبار جهاني اقدام به پيشگيري و مقابله با فساد و اختالل در امنيت اقتصادي ،جرائم
سازمانيافته ضدامنيتي ،اقدامات تروريستي و تهديدات نرم امنيتي در مقام ضابط دادگستري نمايد .قانون
تأسيس وزارت اطالعات در عين مشخص كردن اين وظايف جهت تحقق آن ،وظايفي را به عهده ساير دستگاهها
قرار داده است به طور مثال بر اساس تبصره  3ماده  1اين قانون هر يك از وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي
دولتي و نهادها و نيروهاي نظامي و انتظامي كه در كسب اطالعات تخصصي خود به مسائل امنيتي برخورد
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نمايند ،همچنين هر گونه اطالعاتي كه مورد تقاضاي وزارت اطالعات باشد ،موظفاند آن اطالعات را در اختيار
آن دستگاه قرار دهند.
در اين راستا بر اساس ماده  206قانون برنامه پنجم توسعه ،وزارت اطالعات موظف است در محدوده قوانين
موضوعه كشور و در چهارچوب اختيارات قانوني خود با هماهنگي دستگاههاي ذيربط در خصوص تهيه طرح
بانك جامع اطالعاتي كشور اقدام قانوني به عمل آورد .در اين خصوص ،كليه دستگاهها و نهادهايي كه از بودجه
عمومي كشور استفاده مينمايند ،موظفند نسبت به در اختيار قراردادن بانكهاي رقومي (ديجيتالي) خود به
استثناء موارد طبقهبنديشده ،حريم خصوصي و مواردي كه در قوانين افشاء اطالعات ممنوع شده است ،اقدام
نمايند .اطالعات اقتصادي كشور از جمله پايگاه اطالعات تسهيالت بانكي ،ماليات ،بيمه ،گمرک ،خصوصي سازي،
توليد ،خزانه و طرحهاي عمراني به دليل اينكه از تأثيرات اجتماعي ،گروهي و غيرفردي برخوردارند؛ در حوزه
اطالعات شخصي و خصوصي افراد طبقه بندي نشده و دستگاهها و نهادهايي كه از بودجه عمومي كشور استفاده
مينمايند موظفند اين اطالعات را در اختيار وزارت اطالعات كشور قرار دهند.
 الیحه اصالح قانون مالیاتهای مستقیم

4

بر اساس ماده  169مكرر اليحه اصالح قانون مالياتهاي مستقيم ،به منظور شفافيت فعاليتهاي اقتصادي و
استقرار نظام يكپارچه اطالعات مالياتي ،پايگاه اطالعات هويتي ،عملكردي و دارايي مؤديان مالياتي از جمله
اطالعات مالي ،پولي و اعتباري ،معامالتي ،سرمايهاي و ملكي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي
كشور ميبايست ايجاد گردد .در اين راستا وزارتخانهها ،مؤسسات دولتي ،شهرداريها ،مؤسسات وابسته به دولت
و شهرداريها ،مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ،نهادهاي انقالب اسالمي ،بانكها و مؤسسات مالي و
اعتباري ،سازمان ثبت اسناد و امالک كشور و ساير اشخاص حقوقي(اعم از دولتي و غيردولتي) كه اطالعات مورد
نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي
آورند ،موظفند اطالعات به شرح بستههاي ذيل را در اختيار سازمان امور مالياتي كشور قرار دهند.
الف -اطالعات هويتي:
 .1اطالعات هويتي و مكاني اشخاص حقيقي و حقوقي
 .2مجوزهاي فعاليت اقتصادي و همچنين مجوزهاي مربوط به انجام معامالت تجاري و عقد قراردادها.
ب -اطالعات معامالتي اشخاص:
4

اين اليحه به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده و در حال حاضر در حال گذراندن مراحل قانوني در شوراي نگهبان ميباشد.
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 .1معامالت(خريد و فروش دارايي ها ،كاالها و خدمات)
 .2تجارت خارجي(واردات و صادرات كاالها و خدمات)
 .3قراردادهاي مربوط به انجام معامالت و فعاليتهاي تجاري
 .4قراردادهاي مربوط به انجام عمليات پيمانكاري و هر گونه خدمات
 .5اطالعات مربوط به خريد وفروش ارز و سكه طال
 .6اطالعات انواع بيمه نامه هاي صادره و خسارت هاي پرداختي
 .7بارنامه و صورت وضعيت حمل و نقل بار و مسافر.
پ -اطالعات مالي ،پولي و اعتباري و سرمايه اي اشخاص:
 .1جمع گردش ساالنه( دوره مالي) نقل و انتقال سهام و ساير اوراق بهادار
 .2جمع گردش و مانده ساالنه(دوره مالي) انواع حسابهاي بانكي
 .3جمع گردش و مانده ساالنه(دوره مالي) انواع سپرده ها و سود آنها
 .4تسهيالت بانكي اعم از ارزي و ريالي در قالب كليه عقود و همچنين كليه تعهدات اعم از گشايش اعتبار
اسنادي و تنزيل اعتبار اسنادي ،ضمانت ها و نظاير آن.
ت -اطالعات دارائيها ،اموال و امالک و همچنين نقل و انتقال آنها.
ث -ساير اطالعات فعاليتهاي اقتصادي كه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران به
موارد مزبور اضافه خواهد شد.
 قانون مبارزه با پولشویی:
در ايران با شناختي كه مسئولين و سياستگذاران اقتصادي كشور از تبعات منفي پولشويي بر اقتصاد كشور و نيز
وجه بينالمللي كشور داشت ،از ساليان متمادي در صدد قانوني نمودن مبارزه با اين پديده شوم بودند تا اين كه
پس از بررسيهاي متعدد سرانجام قانون مبارزه با پولشويي مشتمل بر  12ماده و  7تبصره در دوم بهمن ماه
سال  1386به تصويب مجلس شوراي اسالمي و در  17بهمن ماه همان سال به تأييد شوراي نگهبان رسيد .بر
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همين اساس ،اين قانون هفتم اسفند ماه سال  1386براي اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابالغ شد.
در فروردين ماه  1387نخستين شوراي عالي مبارزه با پولشويي با عضويت وزراي امور اقتصادي و دارايي (رئيس
و مسئول) ،بازرگاني ،اطالعات و كشور و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به منظور تحقق اهداف
ذيل تشكيل شد:
 -1هماهنگ كردن دستگاههاي ذيربط در امر جمعآوري ،پردازش و تحليل اخبار ،اسناد و مدارک ،اطالعات و
گزارشهاي واصله؛
 -2تهيه سيستم هاي اطالعاتي هوشمند؛
 -3شناسايي معامالت مشكوک و مقابله با جرم پولشويي.
شوراي عالي مبارزه با پولشويي براي اجراي اين قانون اقدام به تصويب آييننامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي،
تصويب ساختار سازماني و شرح وظايف دبيرخانه شورا نمود ولی در نهایت وزیر امور اقتصادی و دارایی
وقت ،نه تنها اقدامی در جهت اجرایی نمودن موارد فوق نکرد بلکه اقدامات انجام شده توسط وزرای
پیشین را نیز امحاء نمود.
 قانون تسهیل اعطاءتسهیالت بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجراء
طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانكها
بر اساس ماده  5اين قانون دولت مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب
قانون( )1386/4/30با ايجاد و به كارگيري نهادهاي جديد مالي از قبيل بانك جامع اطالعات ،رتبهبندي و اعتبار
سنجي مشتريان،گروههاي مشاور مالي و سرمايهگذاري غيردولتي ،ساماندهي مطالبات معوق ،مؤسسات تضمين
اعتبار ،زمينه تسهيل و تسريع اعطاء تسهيالت بانكي را فراهم نمايد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ابزارهاي جديد مالي
اسالمي را طراحي و در بازار سرمايه و نظام بانكي كشور به جريان اندازد.

 -5سابقه تشکیل پایگاه های اطالعاتی و آسیب شناسی آن در ایران
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در ايران به طور رسمي در قانون مبارزه با پولشويي كه در دوم بهمن ماه سال  1386به تصويب مجلس شوراي
اسالمي رسيد و در هفتم اسفند ماه سال  1386براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابالغ شد ،موضوع
پردازش و تحليل اخبار ،اسناد و مدارک ،اطالعات و گزارشهاي واصله و تهيه سيستم هاي اطالعاتي پيوسته و
هوشمند ،مطرح گرديد.
متاسفانه نهادي منسجم براي هماهنگي و يكپارچه سازي دادهها و اطالعات اقتصادي موجود در وزارت امور
اقتصادي و دارايي تشكيل نشد و فقط هر دستگاه به صورت جزيرهاي ملزم به اقداماتي از جمله دريافت كد ملي
و كد ثبت شركتها گرديدند .حتی متأسفانه اقدامات انجام شده وزرای پیشین (حتی اقدامات سخت
افزاری) توسط وزیر امور اقتصادی و ودارایی وقت امحاء گردید.
البته تشكيل پايگاههاي اطالعاتي چه به منظور مبارزه با پولشويي و چه به منظور منسجم نمودن اطالعات
همواره مورد توجه دولتها بوده وليكن تاكنون موفقيت قابل قبولي در اين خصوص به دست نيامده است.
 تالش براي ايجاد پايگاه اطالعات اقتصادي در دهه  70در وزارت امور اقتصادي و دارايي
 تالش براي ايجاد پايگاه اطالعات اقتصادي در دهه  80در وزارت امور اقتصادي و دارايي و تعاون ،رفاه و
امور اجتماعي
 تالش براي ايجاد پايگاه اطالعات اقتصادي در دهه  90در مركز آمار و سپس در وزارت امور اقتصادي و
دارايي
نمونههايي از اقدامات انجام شده توسط دولتها براي اين مهم است كه بدليل مشكالت اجرايي و عدم اهتمام
جدي مسئولين نيمه كاره رها شده است.
 -6طرح پیشنهادی شفاف سازی اقتصادی اثرگذاری ایجاد پایگاه اطالعات اقتصادی
ايجاد بانك جامع اطالعات اقتصادي مستلزم ايجاد ارتباط ايمن بين اين بانك و بخشهاي مختلف اقتصادي
ميباشد .هر چند ايجاد اين بانك ،يك پروسه زمانبر بوده و بايد در فازهاي عملياتي مختلف تكميل گردد ،ليكن
به طور كلي ميتوان گفت ،اطالعات مورد نياز اين بانك از منابع اطالعاتي ذيل تهيه ميگردد:

 )1اطالعات مربوط به سیستم بانکی (بانك مرکزی ،بانكهای دولتی و غیر دولتی ،موسسات اعتباری،
تعاونیهای اعتبار و لیزینگها) :نظیر تسهیالت ارایه شده به اشخاص حقیقی و حقوقی ،سپردهها،
ضمانتنامهها ،اعتبارات اسنادی ،وثایق ،فاینانسها ،تسهیالت ارزی و فروش ارز.
 )2اطالعات مربوط به بیمهها (بیمه مرکزی و بیمههای دولتی و غیر دولتی).
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 )3اطالعات امور مالیاتی کشور نظیر انواع مالیات پرداخت شده توسط افراد حقیقی و حقوقی،
اطالعات اقتصادی ابراز شده توسط افراد (درآمد ،فروش ،سود ،نقدینگی و غیره) ،زنجیرههای تولیدی
(مالیات بر ارزش افزوده) ،هزینههای اصلی ابراز شده (مواد اولیه ،نیروی کار ،هزینههای مالی و غیره).
 )4اطالعات مربوط به ثبت سفارش کاالها :نظیر نوع کاال ،میزان و ارزش ،قیمت ،کشور مبدأ یا مقصد
 )5اطالعات مربوط به واردات و صادرات کاالها و خدمات نظیر نوع کاال ،میزان و ارزش ،قیمت ،کشور
مبدأ یا مقصد.
 )6اطالعات بورس ایران نظیر اطالعات مربوط به خریدران و فروشندگان سهام ،سهامداران عمده
شرکتهای بورسی ،خریدران و فروشندگان کاال در بورسهای فلزات ،کشاورزی ،نفت و غیره.
 )7اطالعات سازمان تأمین اجتماعی نظیر اطالعات بانك جامع ایرانیان ،اطالعات مربوط به
پیمانکاران ،کارگاهها ،بیمهشدگان خدمات درمانی و غیره.
 )8اطالعات مربوط به بودجههای عمومی و عمرانی کشور نظیر اطالعات مربوط به پیمانکاران طرف
قرارداد با دولت ،مشخصات و اطالعات مالی کارکنان دولت ،شرکتهای دولتی و افراد طرف قرارداد با
پیمانکاران ،خریدهای دولتی و خریدهای پیمانکاران ،نحوه تخصیص بودجه به پروژهها ،مناقصات و
واگذاریهای دولتی و غیره.
 )9اطالعات مربوط به تولید (صنعت ،معدن ،کشاورزی ،نفت و ساختمان) نظیر اطالعات مربوط به
ظرفیتهای واقعی و بالفعل تولید ،تولید واقعی ،موجودی انبارها ،اطالعات مالی تولیدکنندگان ،مواد
اولیه ،هزینههای نیروی کار (با مشخصات آنها) ،هزینههای مالی.
 )10اطالعات مربوط به بازرگانی داخلی (تجار ،توزیعکنندگان ،حمل و نقل ،انبارها و غیره) نظیر
اطالعات مربوط به تجار و بنکداران اصلی در رشتههای مختلف ،شرکتهای حمل و نقل ،موجودی
انبارها در مناطق مختلف کشور ،قراردادهای سلف ،قیمت کاالها در مناطق مختلف کشور.
 )11اطالعات مربوط به مستغالت و امالک نظیر اطالعات مالکیتی ،خرید و فروش ،اجاره و غیره.
 )12اطالعات مربوط به شرکتها و اشخاص حقوقی نظیر اطالعات مربوط به مالکیت (سهامداران)،
مدیران ،موضوع فعالیت ،سرمایه و غیره.
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 )13کلیه اطالعات جمع آوری شده در مرکز آمار ایران (شامل اطالعات ثبتی و اطالعات نمونه گیری
شده) نظیر کلیه اطالعات حسابهای ملی ایران ،اطالعات طرحهای آمارگیری (مانند اطالعات
کارگاههای صنعتی  10نفر کارکن و بیشتر ،اطالعات هزینه و درآمد خانوار ،اطالعات نفوس و مسکن و
 ،)...اطالعات اقتصادی خانوارها و غیره.
 )14اطالعات مربوط به سیستم کدگذاری کاالها (ایران کد) شامل کدگذاری ملی کاالها و خدمات در
کشور.
 )15اطالعات مربوط به قیمت کاالها و خدمات نظیر اطالعات قیمتی جمعآوری شده در سازمان
حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ،اطالعات قیمتی کاالهای اساسی در سطح شهر تهران
منتشره توسط بانك مرکزی ،اطالعات قیمتی کاالها و خدمات مصرفی خانوارها به صورت استانی
توسط مرکز آمار ایران و بانك مرکزی و غیره.
 )16اطالعات حسابرسی شده شرکتها نظیر اطالعات سازمان حسابرسی ،اطالعات حسابرسی
سازمان امور مالیاتی و غیره.
در اين خصوص الزم است اقدامات اصلي نرم افزاري ،سختافزاري و ارتباطي اين بانك با هدف تجميع و به
روزرساني اطالعات كليه بخشهاي اقتصادي انجام گيرد .اين اطالعات ميبايست بصورت كامال محرمانه
جمعآوري شده و با تطبيق آنها با كد ملي ،كد ثبت شركتها و كد اقتصادي وضعيت ابتدايي از فعاالن اقتصادي
و وضعيت اقتصادي كشور ترسيم خواهد شد .البته به وضوح این اطالعات براساس اولویتها و اهمیت
آنها به تدریج جمعآوری گردد.
در اين خصوص الزم است تا اطالعات فوق ،بهمراه ساير اطالعات اقتصادي الزم طي يك فرآيند كامال مكانيزه
توليد و در اختيار قرار گيرد .ضمن آنكه ممكن است بسياري از اين اطالعات هماكنون بصورت كامل و مكانيزه
جمعآوري نگردد كه به اين منظور در گام نخست اطالعات توليد شده از منابع مختلف جمعآوري و در مراحل
بعد با تبيين موضوع و ايجاد زيرساختهاي الزم ،همراهي الزم با دستگاهها براي توليد اطالعات مورد نياز صورت
خواهد گرفت.
بررسی و آسیب شناسی اقدامات انجام شده
با توجه به تجربه ايجاد بانك جامع اطالعات اقتصادي در وزارت امور اقتصادي و دارايي ،به دليل مشكالت موجود
در بانكهاي اطالعاتي دستگاهها ،اطالعات و آمار استخراج شده از اين سيستم قابل اعتماد نميباشد .در اين
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خصوص الزم است قبل از تكميل اقدامات قبلي ،آسيب شناسي الزم صورت گيرد .از مشكالت آماري ميتوان به
موارد ذيل اشاره نمود:
 -1ناهمخواني اطالعات ارايه شده به بانك اطالعات اقتصادي با ساير اطالعات دستگاه (نظير عدم همخواني
اطالعات بانكي ارايه شده با اطالعات ترازنامهاي بانك)
 -2عدم استاندارد بودن تعاريف و اطالعات مورد نياز بانك اطالعاتي
 -3عدم وجود شاخصهاي مناسب جهت استفاده از اطالعات موجود در بانك اطالعات اقتصادي
 -4عدم استفاده دستگاههاي ارايه دهنده اطالعات و ساير دستگاهها از اطالعات بانك جامع و در نتيجه عدم
بهروز رساني ،عدم تصحيح اطالعات ارسالي و عدم تكامل مناسب بانك
 -5عدم تجميع اطالعات در سازمانهاي مركزي نظير بانك مركزي ،بيمه مركزي ،خزانه ،اطالعات بخش توليد و
عدم ثبت الكترونيكي برخي اطالعات نظير امالک و مستغالت
اقدامات اجرائی الزم
همانطور كه در قسمت قبل توضيح داده شد ،ايجاد بانك جامع اطالعات اقتصادي پروژهاي زمانبر است كه نياز به
همكاري و همراهي دستگاههاي مختلف دارد .لذا به منظور ايجاد اين بانك پيشنهاد ميشود در فاز اول اقدامات
ذيل به صورت موازی و همزمان آغاز گردد.
)1

)2
)3
)4
)5

انتقال اطالعات بانك جامع مشتريان بانكي به وزارت امور اقتصادي و دارايي به منظور تهيه فرمت
گزارشهاي مديريتي (صرف نظر از صحت و يا نواقص موجود در اين بانك) و تهيه نرم افزارهاي الزم به
منظور ايجاد ارتباط بين اطالعات اين بانك و ساير بانكهاي اطالعاتي
انجام هماهنگي الزم با بانك مركزي به منظور اخذ اطالعات بانكي ،از جمله آمار فرمهاي ،x/28
چكهاي برگشتي ،تعهدات ،خريد و فروش ارز و غيره.
انتقال اطالعات بانك ملي ايران به عنوان پايلوت به بانك اطالعات جامع به منظور آمادگي انتقال
اطالعات از سيستم بانكي در صورت عدم حصول نتايج مورد انتظار از بند 2
مشخص نمودن اطالعات مورد نياز از بانكهاي اطالعاتي از مجموعههاي تحت امر وزارت امور اقتصادي
و دارايي و تهيه گزارشات مديريتي الزم از اطالعات اين بانكها به تفكيك و با تلفيق اطالعات با هم
مذاكره با ساير دستگاههاي توليدكننده آمار جهت شناسايي آمارهاي توليد شده و نحوه انتقال اطالعات
و تفاهم در جهت توليد اطالعات مورد نياز بانك جامع اطالعات
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نمودارهاي  1تصوير كلي اين بانك را نشان ميد هد.

نمودار :1تصویری از پایگاه اطالعات اقتصادی
پایگاه مرکزی اطالعات اقتصادی

منافع ایجاد این پایگاه
هرچند اطالعات در بخشها و دستگاههاي مختلف اقتصادي توليد و نگهداري ميشود ،ليكن به دليل عدم
استفاده اين اطالعات در ساير پايگاههاي اطالعاتي و نبود بهم پيوستگي اطالعات ،الزامي براي ثبت اطالعات
صحيح و به روز نمودن آن ها وجود ندارد .ضمن آنكه چون هر دستگاه ،اطالعات را در فرمت و چارچوب مورد
نياز خود جمعآوري و نگهداري مينمايد ،امكان استفاده آن توسط ساير پايگاهها و تقارن اطالعات با هم وجود
ندارد.
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لذا زماني امكان استفاده از اطالعات دقيق ،صحيح و قابل اتكاء بوجود خواهد آمد كه پايگاه اطالعاتي هر دستگاه
مورد استفاده دستگاهها قرار گرفته و مغايرتها كشف و مرتفع گردد .بخصوص آنكه گاه يك نوع اطالعات خاص
ممكن است در چندين پايگاه مختلف ثبت و نگهداري شود .بعنوان مثال اطالعات درآمدي يك شركت ممكن
است در سيستمهاي اطالعاتي مختلف نظير سازمان حسابرسي ،سيستم بانكي ،سازمان امور مالياتي و غيره وجود
داشته باشد كه در صورت پيوستگي و استفاده دستگاهها از اطالعات يكديگر و به عبارتي در جريان بودن آنها،
ضمن اصالح و بهروز شدن اطالعات ،امكان ارايه اطالعات متفاوت نيز كاهش خواهد يافت .لذا بدين منظور الزم
است ،ضمن مشخص نمودن منبع اصلي توليد اطالعات و همچنين نحوه تعامل دستگاهها در استفاده از اطالعات
و رفع مغايرتها و يا تخلفات احتمالي ،نسبت به استانداردسازي اسناد ،اطالعات ضروري ،پروتكل استفاده از
اطالعات و غيره اقدام نمود .همچنين الزم است با تكليف به حذف دريافت اسناد خارج از سيستم الكترونيك
ضمن گسترش خدمات الكترونيكي به فعاالن اقتصادي و مهيا نمودن ايجاد دولت الكترونيك ،حساسيت
ذينفعان نسبت به صحت ،بهروز و كامل بودن اطالعات را افزايش داد.
در اين خصوص موارد بيشماري را ميتوان مبني بر منافع حاصل از ايجاد شبكه اطالعاتي يكپارچه و جامع
برشمرد ،كه در اين بخش ضمن برشمردن مواردي از منافع كالن اين مهم ،به تفصيل به چالشهايي كه
سياستگذار در برخي بخشهاي اقتصادي با آن مواجه ميباشد و چگونگي پاسخگويي پايگاه اطالعات اقتصادي
اشاره خواهيم نمود؛
 ایجاد بستر مناسب و تسهیل در برنامهریزی صحیح و جامع اقتصادی برای سیاستگذاران،
مدیران دولتی و سرمایهگذاران (با ملحوظ داشتن سطح دسترسی مجاز)
 امکان بررسی نحوه عملکرد متغیرها ،دستگاهها و بخشهای مختلف اقتصادی
 بررسی و نظارت موثر بر ابالغ سیاستهای مختلف اقتصادی
 ایجاد هماهنگی بین متغیرها و بخشهای مختلف اقتصادی
 شناسایی مغایرتها و تخلفات احتمالی اطالعات و تصحیح آنها از طریق در جریان بودن
اطالعات و اخذ اطالعات از منابع مختلف نظیر سازمان مالیاتی ،سازمان حسابرسی و سیستم
بانکی
 شناسایی گروههای هدف در هدفمندی یارانهها
 اتخاذ سیاستهای پولی و بانکی به هنگام ،متناسب با شرایط اقتصادی مختلف کشور
 کنترل و هدایت نقدینگی و منابع بانکی در راستای بیشترین رشد اقتصادی ممکن
 کنترل و تنظیم بازار
 مدیریت صادرات و واردات کاالها و اطمینان از واقعی بودن اعتبارات اسنادی خارجی
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 فراهم شدن امکان نظارت جدی و مبارزه واقعی با مفاسد و تخریب های اقتصادی همچون
پولشویی و رانت خواری و اتالف منابع بیت المال
 اعتبارسنجی مناسبتر طرحهای توجیه فنی ،مالی و اقتصادی بهمنظور تخصیص بهینه منابع
توسط سیستم بانکی
 گسترش پایههای مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی
 کاهش وابستگی دولت به نفت
 و......

موارد ذيل را ميتوان بعنوان مهمترين نمونههاي تفصيلي از كابردهاي بانك اطالعاتي برشمارد:
)1

برنامهريزي و سياستگذاري در بخش تسهيالت بانكي:

اقتصاددانان نقدينگي در اقتصاد را به مثابه خون در بدن انسان تشبيه مينمايند .از اين منظر حركت نقدينگي
موجب تحرک اقتصاد شده و حضور كمرنگ و يا پررنگ آن در بخشهاي اقتصاد ميتواند مشكالتي را بوجود
بياورد .از آنجايي كه تسهيالت و خدمات بانكي در تمام بخشهاي اقتصادي (حتي بودجه دولت) ،حضور پررنگ
دارد ،لذا تقريباً همه دستگاههاي اقتصادي ميتوانند استفادههاي متعددي از اطالعات سيستم بانكي بنمايند.
در ادامه به برخي از مهمترين سئواالتي كه در صورت در اختيار داشتن اطالعات پیوسته بانکی ،مطرح
ميگردد و با پاسخگويي به آنها ،امكان ارائه راهحل براي مشكالت اقتصادي و برنامهريزي و سياستگذاري
اقتصادي فراهم ميشود ارايه ميگردد؛
 )1تسهيالت كالن توسط چه افرادي و چه بخشهايي اخذ شده است؟ آيا اين تسهيالت به سمت اولويتهاي
اقتصاد (در بخش توليد ،توزيع و مصرف) هدايت شده است؟
 )2سهم بخشهاي مختلف اقتصادي از تسهيالت سرمايهگذاري و سرمايه در گردش چه ميزان است؟ آيا اين
سهم بصورت مناسب بين فعاالن اقتصادي توزيع شده است؟
 )3آيا ميتوان با هدايت نقدينگي ،به ايجاد رشد اقتصادي و گسترش سرمايهگذاري كمك نمود؟
 )4تسهيالت تا چه ميزان در اهداف ايجاد اشتغال ،توسعه مناطق محروم ،صادرات غيرنفتي و غيره ارايه شده
است؟
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 )5در دورههاي زماني مختلف (مثال يكسال) چه ميزان تسهيالت ،با چه نرخي براي سرمايهگذاري و يا سرمايه
در گردش پرداخت شده است؟
 )6تسهيالت تمديدي ،استمهالي و تسهيالتي كه بانك خارج از اراده خود پرداخت نموده (نظير نكول اعتبارات
اسنادي ،تسهيالتي كه در راستاي وصول مطالبات معوق پرداخت شده و غيره) چه سهمي از تسهيالت پرداختي
سيستم بانكي را دارد؟
 )7چه تعداد مشتري تسهيالتي جديد در بخشهاي توليدي در هر سال به مشتريان سيستم بانكي اضافه شده و
رشد سرمايه در گردش واحدهاي موجود چه تغييري نموده است؟
 )8آيا تسهيالت ارايه شده ،در مصارف مورد نظر هزينه شدهاند؟
 )9صاحبان بلوکهاي نقدينگي در كشور چه كساني هستند؟ نقدينگي اين افراد به كدام بخشهاي اقتصاد
هدايت ميشود؟
 )10چه رابطهاي بين تسهيالت گيرندگان و سپردهگذاران وجود دارد؟
 )11فعاالن اقتصادي (با توجه به گردش وجوه ،استفاده از انواع خدمات ،اعتبارات اسنادي و غيره) چه كساني
هستند؟ آيا اين افراد داراي پرونده شفاف مالياتي هستند؟
 )12وضعيت مطالبات غيرجاري در سيستم بانكي چگونه است؟ اين مطالبات مربوط به چه گروهها يا بخشهاي
اقتصاد ميباشند؟ آيا تغيير در وضعيت اقتصادي يك بخش باعث معوق شدن مطالبات شده است؟
 )13چه ميزان از اعتبارات اسنادي و ضمانتنامهها نكول شدهاند؟ آيا امر علت اقتصادي داشته است؟ چه ميزان
منابع بانكي جهت نكول اين موارد هزينه شده است؟
 )14تسهيالت در قبال چه وثايق و ضمايني پرداخت شده است؟
 )15آيا بدهكاران يك بانك ،از تسهيالت و خدمات ساير بانكها بهرهمند ميشوند؟
)16

....

پاسخگويي به سئواالت فوق مستلزم داشتن اطالعات دقيقي از اطالعات سيستم بانكي و ساير توليدكنندگان
اطالعات اقتصادي ميباشد .البته پاسخگويي به هر يك از سواالت اساسي ،بسته به اينكه اين سوال براي چه
كسي و با چه هدف و جايگاهي ايجاد گرديده است ،متفاوت خواهد بود .برخي از اين سئواالت مربوط به كاربران
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سيستم بانكي ،برخي مربوط به مقامات ناظر (بانك مركزي و ساير مراجع نظارتي) ،برخي توسط دستگاههاي
اقتصادي و در نهايت سياستگذار كالن مطرح ميشود .بعنوان مثال مسئوالن بانكي ميخواهند عملكرد مجموعه
تحت پوشش خود را بررسي و ضمن نظارت بر رفتار آنها براي اداره بهتر مجموعه خود برنامهريزي نمايند.
بنابراين اين گروهها هر كدام بدنبال پاسخگويي به يكسري سئوال با هدف خود هستند.
در ادامه تالش ميشود نحوه پاسخگويي به يكي از سئواالت فوق از سيستم بانكي ارايه گردد.
يكي از مهمترين سئواالتي كه در سالهاي اخير نيز با شدت بيشتري مطرح گرديده ،اين است كه تسهيالت
سرمايه در گردش چه ميزان پرداخت شده و آيا اين ميزان مناسب بوده است يا خير؟
براي پاسخگويي به اين سئوال الزم است اطالعات زير جمعآوري شود؛
 )1تسهيالت سرمايه در گردش به تفكيك كدهاي  ISICو تغييرات آن براي هر واحد
 )2واحدهاي فعال در بخشهاي مختلف به تفكيك كدهاي ISIC
 )3ميزان توليد و فروش فعاالن اقتصادي به تفكيك كدهاي  ISICو تغييرات آن براي هر واحد
 )4هزينههاي توليد به تفكيك كدهاي  ISICو تغييرات آن براي هر واحد
 )5شاخص قيمت توليدكننده به تفكيك كدهاي ISIC
 )6اولويتهاي توليد (از منظر رشد ،تنظيم بازار و غيره)
با داشتن اطالعات فوق به سئواالت زير نيز پاسخ داده ميشود:
 )1آيا تسهيالت سرمايه در گردش واحدها متناسب با افزايش هزينهها و فروش افزايش يافته يا خير؟
 )2آيا رشد تسهيالت سرمايه در گردش مربوط به افزايش واحدهاي يك بخش بوده يا به علت ارايه تسهيالت به
واحدهاي جديد التأسيس و يا واحدهايي كه قبالً تسهيالتي اخذ ننمودهاند ،ميشود؟
 )3چه بخش از واحدها ،موفق به اخذ تسهيالت سرمايه در گردش نشده و يا به اندازه كافي تسهيالت را دريافت
نكردهاند؟
 )4ميزان تسهيالت سرمايه در گردش براي هر بخش (با توجه به ظرفيت توليد ،بازار و غيره) چه ميزان است؟
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 )5تسهيالت كدام واحدها تمديد نشده است؟
 )6كدام واحدها موفق به بازپرداخت تسهيالت خود نشدهاند؟
 )7آيا تغيير در پرداخت تسهيالت سرمايه در گردش با اولويتها منطبق بوده است؟
 )8آيا تبعيضي بين واحدهاي مختلف در يك بخش در اخذ تسهيالت بوده است؟
)9

...

همانطور كه مالحظه ميشود ،پاسخ به هريك از اين سئواالت ،مشخص ميكند كه چه سياستها و برنامههايي
بايد اجراء شود .كدام موضوع بايد با فوريت بررسي شود؟ كدام بخشها در معرض وقوع مشكل قرار دارند و...
)2

برنامهريزي و سياستگذاري در بخش صنعتي -توليدي:

برنامهريزي و سياستگذاري در بخش صنعت مستلزم دانش اطالعات اين بخش ميباشد .اطالعاتي كه گرچه
مربوط به حوزه صنعت است وليكن در بخشهاي مختلف اقتصاد نظير سازمان امور مالياتي ،گمرک ،سيستم
بانكي ،سازمانهاي بيمهاي و  ...اخذ و جمعآوري ميگردند .جزاير اطالعاتي كه تنها در صورت پيوستگي،
شفافيت و بهروز بودن آنها زمينه اتخاذ برنامهريزيهاي بلندمدت و سياستگذاريهاي صحيح ،به موقع و شفاف
فراهم ميگردد.
سياستگذاري در بخش صنعت مستلزم مواجهه و پاسخگويي به چالشهاي مهمي به شرح ذيل ميباشد؛
 )1شناسايي اولويتهاي سرمايهگذاري با توجه به محدوديت منابع مالي.
 )2شناسايي اولويتهاي سرمايهگذاري با توجه به محدوديتهاي مواد اوليه و عوامل توليد مورد نياز و
زيرساختهاي توليدي (صرفنظر از اقتصادي بودن توليد).
 )3شناسايي اولويتهاي سرمايهگذاري به منظور دستيابي به رشد اقتصادي برنامههاي توسعهاي و ساير اسناد
باالدستي و بكارگيري تسهيالت اعطايي در راستاي جهتدهي به آن بخشها.
 )4شناسايي حلقه هاي مفقوده ،گلوگاههاي زنجيره توليد با توجه به منابع و عوامل توليد و آينده مصرفي.
 )5شناسايي اولويتهاي وارداتي و تعيين ابزارهاي تنظيمي اين بخش (تعرفه ،حقوق گمركي ،عوارض صادراتي و
 )...در جهت هدايت واردات با توجه به ظرفيتهاي توليد داخلي.
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 )6چگونگي كارا نمودن بازار بورس كاال و ارتقاء عملكرد شبكه توزيع محصوالت صنعتي در راستاي تنظيم
بازارهاي هدف.
 )7شناسايي بخشهاي صنعتي مورد حمايت دولت و بررسي نحوه و چگونگي كمكهاي فني ،مالي و اعتباري
توسط دولت.
 )8شناسايي اولويتهاي طرحهاي توسعهاي واحدهاي موجود با هدف كمك به ايجاد رشد باالتر اقتصادي.
 )9بررسي چگونگي و ميزان تأثير اتخاذ سياستهاي ارزي و تغيير نرخ ارز بر هزينههاي توليد ،اقتصادي بودن
توليد و ...
 )10بررسي چگونگي و ميزان تأثير اتخاذ سياستهاي پولي انبساطي ،انقباضي ،تغيير نرخ سود بانكي و  ...بر
ميزان سرمايهگذاري و توليد.
 )11بررسي سهم هزينه حاملهاي انرژي در هزينههاي توليد و ميزان تأثير تغييرات آن ها و شناسايي بهترين
سياست قيمتي و حمايتي در اين خصوص.
 ) 12بررسي داليل كاهش توليد از جهت محدوديت در عوامل توليدي (تأمين نقدينگي ،تأمين مواد اوليه ،داخلي
و وارداتي ،تأمين انرژي و  )...و يا بازار مصرفي (كاهش توليد صنايع استفادهكننده از مواد اوليه ،افزايش واردات
مواد مشابه ،كاهش تقاضاي كل و)...
 )13اتخاذ تصميم مناسب در تخصيص بودجههاي عمراني به لحاظ اهميت آن در ميزان توليد واحدهاي صنعتي.
 )14بررسي داليل تفاوت قيمت محصول نهايي صنعتي توليد شده در كارخانجات با بازار (با توجه به تغيير در
موجودي انبارها) و اتخاذ سياست هايي در راستاي جلوگيري از سفتهبازي دالالن و ...
 )15بررسي چگونگي گسترش همكاريهاي بين بنگاهي و تشويق توسعه آنها به منظور استفاده از صرفههاي
ناشي از مقياس.
 )16بررسي داليل پايين بودن بهره وري در برخي از حلقههاي توليد.
 )17شناسايي ارتباط بين واردكنندگان و توليدكنندگان و همچنين سهم توليدكنندگان از واردات مواد اوليه.
 )18چگونگي توسعه تشكلها ،اتحاديهها و مجامع وارداتي و صادراتي.
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 )19بررسي و تحليل روند صادرات و واردات و تركيب آنها (نوع محصول ،مبادي وارداتي و مقاصد صادراتي).
 )20پيشبيني تحوالت منطقه و جهان به منظور شناسايي تهديدها و فرصتهاي سرمايهگذاري آن.
همانطور كه مالحظه ميشود ،دهها سوال ديگر نظير سواالت فوق براي سياستگذاران وجود دارد كه در صورت
دسترسي به بسترهاي اطالعاتي جامع ،شفاف و بهنگام در بخش صنعت امكان شناسايي و اتخاذ تصميمات
مناسب در زمانهاي مقتضي فراهم خواهد شد .اطالعاتي كه گرچه مربوط به حوزه صنعت است ،ليكن در
بخشهاي مختلف اقتصاد نظير سازمان امور مالياتي ،گمرک ،سيستم بانكي ،سازمانهاي بيمهاي و  ...اخذ و
جمعآوري ميگردند و در صورت ايجاد بانك اطالعاتي مذكور (بسته به اينكه اين سوال براي چه كسي و با چه
هدف و جايگاهي ايجاد گرديده) ،پاسخگويي متفاوت خواهد بود.
نوع آمار و اطالعات بخش تولیدی  -صنعتی و مراکز اخذ و تأمین آنها:
همانطور كه در قسمت باال اشاره گرديد ،اطالعات بخشهاي توليدي ،از منابع مختلف اطالعاتي بدست ميآيد كه
در اين قسمت به نوع و محل اخذ و تأمين آنها اشاره خواهيم نمود؛
 اطالعات مربوط به توليد كارخانههاي در حال بهرهبرداري مشتمل بر توليد بالفعل ،ظرفيت اسمي ،تعداد
پروانههاي بهرهبرداري كارخانههاي موجود ،موجودي انبار و  ...وزارت صنعت ،معدن و تجارت.
 اطالعات ظرفيتهاي در حال ساخت (طرحها) مشتمل بر تعداد جواز ساخت ،زمين و ساير
زيرساختهاي تخصيصي (آب ،برق ،گاز و  ،)...مجوزهاي الزم (نظير محيطزيست) ،تسهيالت پرداخت
شده ،واردات و يا سفارش ساخت داخلي ماشينآالت و تجهيزات (گشايش اعتبارات ارزي و ريالي)،
تحويل ماشين آالت و اجرايي شدن  ،LCميزان توليد آزمايشي از وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
سيستم بانكي و دستگاههاي ارائه دهنده مجوزها و ...
 اطالعات واردات مواد اوليه ،ماشينآالت و تجهيزات كارخانجات و همچنين واردات كاالهاي نهايي مشابه
توليد داخل مشتمل بر ميزان ثبت سفارش ،رسوب در بنادر ،كاالي حمل شده از بنادر و  ....از گمرک
 اطالعات مربوط به ميزان صادرات كاال ،صادرات مواد خام و واسطهاي و  ...از گمرک

 اطالعات مالي بنگاههاي توليدي نظير ميزان سرمايهگذاري صورت گرفته ،متوسط هزينه حمل مواداوليه،
متوسط بيمه و ماليات پرداختي ،ميزان تسهيالت سرمايه در گردش و بانكهاي عامل آن ،وضعيت
تسهيالت (جاري ،غيرجاري) ،نوع تسهيالت دريافتي ،متوسط نرخ سود تسهيالت ،ميزان فروش و سود،
ميزان معوقات بانكي و بيمهاي و  ...سهم هزينههاي انرژي ،هزينههاي نيروي كار و  ...از سازمان
حسابرسي ،سازمان مالياتي ،سيستم بانكي و سازمانهاي بيمهاي و ...
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مقاصد استفاده از بسترهای اطالعاتی بسته به نوع جایگاه برنامهریز و سیاستگذار:
پاسخگويي به هر يك از سواالت اساسي در بخش صنعتي  -توليدي ،بسته به اينكه اين سوال براي چه كسي و با
چه هدف و جايگاهي ايجاد گرديده است ،متفاوت خواهد بود .پاسخگويي به اين سواالت براي سرمايهگذاري كه
به دنبال افزايش سرمايه خود ميباشد و يا مدير مياني كه موظف به سياستگذاري در يك بخش صنعت است و
به دنبال كشف حلقههاي مفقوده زنجيره توليد ،تأمين مواد اوليه مورد نياز ،نحوه توزيع محصول ،قيمت محصول
توليدي اين بخش از صنعت در بازار ميباشد و يا با متولي كالن بخش صنعت كه به دنبال كشف حلقههاي
مفقود صنعت ،مواد اوليه مورد نياز ،نحوه توزيع و قيمت محصوالت با عنايت به صنايع باالدستي و پاييندستي،
تأمين زيرساختهاي توليد ميباشد و حتي سياستگذار حاكميتي كه به دنبال كشف اولويتهاي سرمايهگذاري،
تنظيم بازار ،تأمين زيرساختهاي توزيع (پايانهها ،انبارها ،سردخانهها و  ،)...كاهش واردات كاالهاي استراتژيك،
شناسايي و استفاده از فرصتهاي صادراتي و  ...ميباشد ،متفاوت خواهد بود و لذا با تشكيل پايگاه اطالعات
اقتصادي هر يك از متوليان و ذينفعان با تعريف سطح كاربري معين ،جهت پيشبرد اهداف و وظايف خود ،از آن
استفاده خواهند نمود.
 سرمايهگذار :ميزان فروش و سودآوري بنگاهها ،وضعيت بدهي ،نحوه تأمين ماده اوليه و ... مدير مياني :حلقههاي مفقوده زنجيره توليد ،تأمين مواد اوليه مورد نياز ،نحوه توزيع محصول ،قيمت محصولدر بازار ،تأمين زيرساختهاي زنجيره توليد
 متولي بخش صنعت :حلقههاي مفقود صنعت ،مواد اوليه مورد نياز ،نحوه توزيع و قيمت محصوالت با عنايت بهصنايع باالدستي و پاييندستي ،تأمين زيرساختهاي توليد
 سياستگذار حاكميتي :اولويتهاي سرمايهگذاري ،تنظيم بازار ،تأمين زيرساختهاي توزيع (پايانهها ،انبارها،سردخانهها و  ،)...كاهش واردات كاالهاي استراتژيك ،شناسايي و استفاده از فرصتهاي صادراتي و ...
سایر اهداف استفاده از بسترهای اطالعاتی:
اگر چه هدف اصلي جمعآوري بانك جامع اطالعات بخش توليد پاسخگويي به سواالت اساسي و چالشهاي
مطرح شده در بخش قبل ميباشد ،ليكن در راستاي تحقق پاسخگويي به اين سواالت اهداف جانبي را نيز به
شرح زير ميتوان برشمرد؛
 شناسايي تخلفات احتمالي و تصحيح اطالعات:
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شناسايي مغايرتهاي اطالعاتي از طريق اخذ اطالعات واحد از منابع مختلف اطالعاتي نظير ميزان
فروش توليد از منابع اطالعاتي مختلف نظير سازمان مالياتي ،سازمان حسابرسي و سيستم بانكي و ...
شناسايي گواهينامههاي متقلبانه نظير گواهيهاي پرداخت ماليات ،مجوزها و تأييديهها از دستگاههاي
ذيربط و ....
شناسايي اصالت اعتبارات اسنادي ،ضمانتنامهها ،برگههاي انبار ،بارنامههاي حمل ،بيمهنامهها و ...
شفافسازي ،يكپارچگي و سهولت دسترسي اطالعات اقتصادي:
ايجاد بستر مناسب براي تصميمگيريهاي مناسب سرمايهگذاران ،توليدكنندگان و فعاالن بخشهاي
مختلف اقتصادي به منظور سرمايهگذاري و انجام فعاليتهاي سودآور اقتصادي (با ملحوظ داشتن سطح
دسترسي مجاز)
شناسايي فرارهاي مالياتي و يا پرداختهاي بيمهاي و افزايش درآمدهاي سازمانهاي بيمهاي و مالياتي
با در اختيار داشتن اطالعات فوق
اعتبارسنجي مناسبتر طرحهاي توجيه فني ،مالي و اقتصادي بهمنظور تخصيص بهينه منابع توسط
سيستم بانكي
امكان بررسي روابط بين گروههاي مختلف فعال اقتصادي و شناسايي ذينفعان واحد
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شناسايي گروههاي هدف دريافت يارانه و حذف دهكهاي پردرآمد:










يكي از الزاماتي كه در راستاي اجرايي نمودن فاز دوم هدفمندي يارانه وجود دارد ،ضرورت شناسايي روشهايي
مبني بر حذف سه دهك باالي درآمدي ميباشد .ليكن بر خالف دهكهاي پايين درآمدي همچون افراد تحت
پوشش كميته امداد و بنياد مستضعفان كه به راحتي قابل شناسايي ميباشند ،روش منسجم و جامعي جهت
شناسايي اين سطح از افراد جامعه وجود ندارد و لذا روشهاي پيشنهادي همچون شناسايي افراد از طريق
اطالعات اقتصادي (ميزان ماليات بر درآمد ،مشمولين ماليات بر اجاره ،مشمولين ماليات بر خريد و فروش سهام
تا مبلغ  10ميليون تومان در سال و  )...و از طريق اطالعات مشاغل (مشاغلي نظير وكال ،پزشكان ،اساتيد
دانشگاه ،واردكنندگان و صادركنندگان ،مديران مياني و باالتر در بخش دولتي ،مديران صاحب كارگاههاي بزرگ
و  )...و يا از طريق اطالعات شخصي (اطالعات ثبت شده افراد از ميزان دارايي يا درآمد همچون امالک،
مستغالت ،خودرو ،پسانداز بانكي ،سهام و اوراق بهادار و گردش عمليات بانكي باال ،افراد داراي  2سفر خارجي
در يكسال و  )...و غيره همگي در صورت تشكيل پايگاه اطالعاتي شفاف و دقيق محقق ميگردد.
خالصه و نتیجه گیری:
بند نوزدهم سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ابالغي مقام معظم رهبري و ساير قوانين و مقررات بخشي ،قواي
نظام را ملزم به شفافسازي اقتصاد و سالمسازي آن و جلوگيري از اقدامات ،فعاليتها و زمينههاي فسادزا در
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حوزههاي پولي ،تجاري ،ارزي و  ...مي نمايد .اين عدم شفافيت در اقتصاد موجب فساد اداري ،اقتصادي و مالي و
همچنين امكان ناپذيري برنامهريزي صحيح و جامع اقتصادي و متناوب بودن سياستها در اقتصاد گرديده است.
مهمترين ابزار در جهت شفافسازي اقتصادي ايجاد بانك جامع اطالعات اقتصادي پيوسته و به روز ميباشد تا
ضمن ايجاد شرايط الزم جهت برنامهريزيهاي مناسب اقتصادي ،با فراهم آوردن اطالعات دقيق از نحوه عملكرد
حوزههاي مختلف اقتصادي ،امكان نظارت موثر بر عملكرد اين بخشها را فراهم آورد .در اين خصوص الزم است
اقدامات اصلي نرم افزاري ،سختافزاري و ارتباطي اين بانك با هدف تجميع و به روز رساني اطالعات كليه
بخشهاي اقتصادي از جمله اطالعات مربوط به سيستم بانكي ،بيمهها ،امور مالياتي ،ثبت سفارش كاالها ،واردات
و صادرات كاالها و خدمات ،بورس ايران ،سازمان تأمين اجتماعي ،بودجههاي عمومي و عمراني كشور ،اطالعات
مربوط به توليد (صنعت ،معدن ،كشاورزي ،نفت و ساختمان) ،بازرگاني داخلي ،اطالعات مربوط به مستغالت و
امالک و غيره ،انجام گيرد.
تجربه نشان داده ،اجرایی شدن این مهم ،تنها با اراده جدی در سطح عالی کشور (سه قوه) و در وهله
اول ،به اراده قوه مجریه بستگی دارد و چنانچه این مهم به عنوان ماموریت مهم و اصلی توسط یك
نهاد مستقل تعریف نگردد ،علیرغم توجیه پذیری باالی انجام آن ،همچنان به دلیل وجود منافع
بسیار از این عدم یکپارچگی اطالعات ،با مقاومتهای درون سازمانی شدید مواجه گردد .سابقه
موضوع نشان میدهد که بهرغم ثبت و جمعآوری اطالعات بصورت مکانیزه ،دستگاهها (حتی با
استناد به برخی مستندات قانونی) در مقابل ارائه اطالعات و یا استفاده از آنها مقاومت می نمایند.
منابع و مآخذ:
-1
-2
-3
-4

«طرح مطالعاتي مبارزه با جرم پولشويي ،بررسي قوانين پولشويي در كشورهاي ديگر»1382 ،؛ مركز
پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي
نماگرهاي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
اطالعات پايگاه هاي امور مالياتي كشور
گزارشات پولي و مالي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
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