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مقاالت     پرونـــده

فصلنامه تازه های اقتصاد    تابستان و پاییز 1392    شماره 140

مقدمه
 پس از بروز بحران سال 86 و افزایش چشمگیر قیمت مسکن، دولت نهم طرح مسکن 
مهر را با هدف افزایش عرضه مسکن ارزان قیمت و کنترل بازار مسکن مطرح کرد. اکنون 
 که این طرح وارد س��ال پنجم اجرا شده به نظر می رسد تا حد زیادی به اهداف اولیه خود 
یعنی تولید مسکن ارزان قیمت، تامین مس��کن برای گروه های کم درآمد و مهم تر از همه 
جلوگیری از رشد بی رویه قیمت مسکن شهری دست نیافته است. اما مهم تر از اهداف آن، 
آنچه این طرح را به مخاطره بزرگی برای اقتصاد ایران تبدیل کرده، نحوه تامین مالی طرح 
و تبعات ناشی از آن در اقتصاد است. دولت پیشین طی سال های اخیر برای تامین مالی این 
طرح به استفاده از خطوط اعتباری بانک  مرکزی روی آورد که نتیجه  آن رشد پایه پولی و 
نقدینگی بوده و اقتصاد را با پدیده  مخرب مالیات تورمی روبه رو کرده است. در مقاله حاضر 
پس از معرفی مفهوم مالیات تورمی، نشان می دهیم که نحوه  کنونی تامین مالی مسکن مهر 
مصداق بارزی از این پدیده اس��ت. در ادامه اثرات مخرب مالیات تورمی در اقتصاد را مورد 

بررسی قرار می دهیم.
مالیات تورمی

با پیشی گرفتن هزینه های دولت از منابع درآمدی، دولت با کسری بودجه مواجه می شود. 
در این وضعیت، دولت برای تامین مالی کسری بودجه خود عمالً دو راه در پیش رو دارد: راه 
اول استقراض از بخش خصوصی توسط انتشار اوراق قرضه و راه دوم استقراض از بانک مرکزی 
است. روشن است که راه دوم، برای دولت ساده تر و کم هزینه تر است؛ چون دولت از انحصار 
حق الضرب پول برخوردار است و از آنجا که پول منتشر شده ارزش بسیار بیشتری نسبت به 
هزینه چاپ آن دارد، مازاد ارزشی ایجاد می کند که دولت از آن برای تامین مالی مخارج خود 
استفاده می کند. این نوع روش کسب درآمد برای دولت عموماً مختص کشورهایی است که 

سیستم مالیاتی ضعیف و بازارهای مالی توسعه نیافته دارند.
در ادبیات اقتصادی، تامین مالی کس��ری بودج��ه از طریق قرض گرفتن دولت از بانک 
مرکزی، به پولی کردن کس��ری بودجه معروف اس��ت. در نتیجه اس��تقراض دولت از بانک 
مرکزی، قلم بدهی های دولت به بانک مرکزی افزایش یافته و در نتیجه با افزایش پایه پولی و 
ورود آن به شبکه بانکی با توجه به ضریب فزاینده پولی، نقدینگی موجود در اقتصاد افزایش 
می یابد. این پول خلق شده به تدریج وارد سیستم اقتصادی می شود و منجر به افزایش تقاضا 
در بازاره��ای مختلف، اعم از بازار کاالها، خدمات و دارایی خواهد ش��د. با توجه به واکنش 
محدود طرف عرضه و افزایش تقاضا، افزایش سطح عمومی قیمت ها جهت رفع مازاد تقاضا 

در بازارها و به تبع آن ایجاد یا تشدید تورم، گریزناپذیر است.
ایجاد تورم، ارزش واقعی پول نگهداری ش��ده توسط افراد را کاهش می دهد. این کاهش 
ارزش پول نگهداری شده توسط مردم مانند مالیاتی است که بر نگه دارندگان پول در جامعه 

تحمیل می شود که اصطالحاً به آن مالیات تورمی می گویند.  در این 
شرایط دولت درآمد خود را عمدتاً از دسترنج کساني که درآمد ثابت 
دارند تحصیل مي کند که شیوه اي بس ناعادالنه است. از مصادیق بارز 
مالیات تورمی در س��ال های اخیر استفاده از خطوط اعتباری بانک 
مرکزی برای تامین منابع مالی مسکن مهر و در نتیجه رشد پایه پولی 

و نقدینگی بوده است. 
نمودار 1 نشان می دهد که سهم بدهی بانک مسکن از پایه پولی )در 
قالب افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی( بعد از آغاز طرح مسکن 
مهر از س��ال 1385، همواره به طور قابل  توجهی افزایش یافته اس��ت. 

به طوری که در سال 91، 45 درصد پایه پولی را تشکیل داده است.
با توجه به اینکه سهم عمده ای از افزایش حجم پایه پولی مربوط 
به تامین مالی مسکن مهر از طریق اعطای خطوط اعتباری بوده است، 
می توان روش تامین مالی این طرح را عامل اصلی رشد نقدینگی و 
در نتیجه تورم باال در س��ال های اخیر دانست. همچنین با توجه به 
روند صعودی سهم بدهی بانک  مسکن به بانک مرکزی می توان گفت 
مالیات تورمی تحمیل ش��ده بر دوش مردم روندی صعودی در طول 

زمان داشته است. 

پیامدهای مالیات تورمی ناشی از طرح مسکن مهر
   انتشار پول جهت تامین مالی مسکن مهر اگرچه برای دولت بسیار ساده و کم هزینه بوده 
اما پیامدهای منفی بسیاری به همراه داشته است. اخذ مالیات تورمی رفتار بنگاه ها و خانوارها 
را تحت تاثیر قرار می دهد. در کشوری که به آسانی امکان انتشار پول توسط دولت وجود دارد، 
به واس��طه تورم ایجاد شده فعاالن خصوصی ترجیح می دهند پس اندازهای خود را از بخش 
تولید خارج کنند و به بخش سوداگری سوق دهند. تداوم این رفتار به تدریج باعث تضعیف 
بخش تولید و ورشکستگی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری در جامعه می شود. همچنین 
مالیات تورمی موجب ش��کاف بیشتر بین قش��ر غنی و فقیر جامعه می شود. چون ساختار 
دارایی های فقرا و ثروتمندان با هم متفاوت اس��ت، مالیات دریافتی به این روش متناسب با 
درآمد نیست. فقرا به دلیل عدم توان سرمایه گذاری خصوصاً در بخش امالک و مستغالت، 
سهم دارایی های پولی شان به مراتب بیشتر از ثروتمندان است. بروز تورم یا تشدید آن ارزش 
واقعی دارایی های پولی فقرا را کاهش و ارزش واقعی دارایی های ثروتمندان را افزایش می دهد. 

بروز چنین پدیده ای به معنای اخذ مالیات بیشتر از فقیران نسبت به ثروتمندان است.
متاسفانه در کشورهایی که بانک مرکزی از استقالل کافی برخوردار نیست و همچنین 
در کشورهای با نظام سیاسی قطبی و بی ثبات، تکیه  بیشتری بر حق الضرب به عنوان منبع 

درآمدی وجود دارد.
 جمع بندی

  در ادبیات بانکداری، بانک مرکزی به عنوان آخرین مرجع وام دهنده محسوب می شود و 
تا جایی که امکان دارد، باید از استفاده از منابع آن دوری کرد. اما آنچه عمالً در اقتصاد ما در 
جریان است، گویای این حقیقت است که برداشت از منابع بانک مرکزی آسان ترین راهکار 
برای دولت اس��ت نه آخرین راه؛ غافل از اینکه این راه آسان، پیامدهای منفی فراوانی برای 

اقتصاد به همراه دارد.
با توجه به سهم قابل توجه اعتبارات اعطایی به مسکن مهر از پایه پولی، اتخاذ سیاست 
کنترل نرخ رشد پایه پولی در سال جاری، تامین مالی این طرح توسط بانک مرکزی را تا حد 
زیادی ناممکن خواهد کرد. در صورت ادامه تامین مالی طرح مس��کن مهر از طریق اعطای 
خطوط اعتباری توسط بانک مرکزی، امکان کنترل نرخ رشد پایه پولی )در سطح مطلوب( 
وجود نخواهد داشت. بایستی به این نکته توجه کرد که اجرای این طرح که ممکن است در 
راستای عدالت محوری طراحی شده باشد در صورت رشد بیشتر پایه پولی )ادامه شیوه تامین 
مالی کنونی( و کاهش قدرت خرید عموم مردم )خصوصاً قشر کم درآمد( در تضاد با اهداف 
اجرای آن خواهد بود. در این راس��تا تغییر ش��یوه تامین مالی مسکن مهر و عدم استفاده از 
خطوط اعتباری و اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی بایستی مد نظر دولتمردان قرار گیرد.

پی نوشت ها:
1- پژوهشگر گروه مدل سازی، پژوهشکده پولی و بانکی

2- پژوهشگر گروه پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی

تامین مالی مسکن مهر به شیوه کنونی:

نمونه  بارزی از مالیات تورمی
 هومن کرمی1 و مریم همتی2

نمودار1 - سهم بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی از پایه پولی )ارقام به درصد(
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منبع: گزارش عملکرد ساالنه بانک ها و نماگرهای اقتصادی


