
آذر 1400

کمیسیون بازار پول و سرماهیمرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

جهش های مکرر نرخ ارز و اثر آن بر وضعیت پروژه های 
سرمایه گذاری تامین مالی شده از طریق 

تسهیالت ارزی صندوق توسعه ملی



فهرست مطالب

3 چکیده�مدیریتی�

6 1.�مقدمه��

7 2.�روش�شناسی�

7 3.�تصویر�وضع�موجود�از�نگاه�آماری�

18 4.�دالیل�بروز�مشکل�

20 5.�راهکارهای�پیشنهادی�خروجی�پرسشنامه���

21 6.�جمعبندی�و�نتیجه�گیری�پرسش�نامه�ها��

22 7.�نتایج�به�دست�آمده�از�بخش�پانل�خبرگان���





مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان - کمیسیون بازار پول و سرماهی3

 

2 

 

  مدیریتی چکیده

ین هاي تامهاي اخیر از جمله راهصندوق ذخیره ارزي در گذشته و صندوق توسعه ملی در سالاستفاده از تسهیالت ارزي 

هاي زاینده کشور و مسیري براي تبدیل منابع حاصل از صادرات نفت و گاز به سرمایه هاي تولیدي و خدماتیمالی پروژه

گذاران به نوسانات و سرمایه نآسیب پذیري تولیدکنندگا گیري منابع صندوق به ارز،پس بوده است. در عین حال لزوم باز

رزش تواند امیآن هاي دریافتی باید به ارز صورت گیرد و هرگونه افزایش نرخ دهد زیرا بازپرداخت وامافزایش می را ارزي

ر چندین نوبت این مشکل را براي گیرندگان و استمرار آن د 1396شوك ارزي سال را به چندین برابر افزایش دهد.  اقساط

رانی هاي ارزي دریافتی به بحتسهیالت ارزي صندوق توسعه ملی ایجاد کرده است و ناتوانی این فعاالن از بازپرداخت وام

مشکل  گذاران جدید را با بیم بروزصندوق توسعه ملی و سیستم بانکی تبدیل شده است. ضمن آنکه سرمایهها، آنبراي 

هاي زیرساختی با نیاز باال به منابع مالی اثر منفی گذاري خصوصا در فعالیترو به رو ساخته و بر سرمایهدر آینده بهی مشا

  گذاشته است. 

نایع، در اتاق بازرگانی، صبه پیشنهاد کمیسیون بازار پول و سرمایه اي به منظور بررسی دقیق جوانب موضوع، مطالعه

ات دریافت اطالع هاي اتاق در دستور کار قرار گرفت. مطالعه حاضر بر اساسمرکز پژوهش توسط معادن و کشاورزي ایران

نامه ارسالی براي بدهکاران پرسش 180تهیه شده است. از  خبرگان پانل برگزاري و نامهتوزیع پرسش ،از صندوق توسعه

. بر اساس نتایج این مطالعه، عمده دادند نامه پاسخبه پرسشهشتاد و چهار بنگاه تولیدي و خدماتی ها، عضو اتاقارزي 

هاي صنعت و انرژي اختصاص به بخش تولیدي و زیر بخشدرصد)  95(هاي موجود در نمونه آماري مورد بررسی طرح

اي ههاي سایر فرآوردههاي تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا و در بخش صنعت زیر بخشدر بخش انرژي شرکت .دارند

ري را هاي غذایی بیشترین درگیهاي شیمیایی؛ منسوجات؛ فلزات پایه و فرآورده؛ مواد شیمایی و فرآوردهمعدنی غیر فلزي

 توسعه صندوق از دالر اردیلیم 2,2 بر بالغ فوق بنگاه 84 مجموع یاساس اطالعات صندوق توسعه مل بربا مساله دارند. 

 نیشتریب دالر اردیلیم 1,05 و بنگاه 16 با هوا هیتهو و بخار گاز، برق، نیتام بخش که اندکرده افتیدر التیتسه یمل

 یمال نیتام يگوال يباال یوابستگ .است داشته را یافتیدر زانیم نیشترینمونه و ب دروام  کننده افتیدر يهابنگاه تعداد

 در نانچهچ و شودیم استنباط آمارها ازاست که  یمسائل گریاز د یمل توسعه صندوق از التیتسه افتیدرپروژه به  نیا

 ها،نامه پرسش جینتا طبق. بوداثرگذار  حرانب نیا دامنه نشدن گسترده در گرفت،یم قرار توجه مورد طرح هیاول یبررس

 درصد 75 از شیب درصد 27 و درصد 75 تا 50 را طرح يهانهیهز کل از یافتیدر التیتسه سهم هادرصد بنگاه 44

   . دارد یافتیدر التیپروژه به تسه تیوضع يباال یکه نشان از وابستگ اندکرده گزارش

ارت وزارت صنعت، معدن و تج مورد پذیرش بنديطوریکه بر اساس طبقهب .زایی باالیی برخوردارندها از اشتغالاین پروژه

ت و بیس ،بندي اتحادیه اروپاهاي موجود در نمونه آماري مورد بررسی و مطابق طبقه، هفتاد و سه درصد بنگاهاز مشاغل

ا هبندي اتحادیه اروپا، چهل و چهار درصد بنگاههاي بزرگ قرار دارند. همچنین بر اساس طبقهنه درصد در گروه بنگاه

ا اشتغال ب هاي متوسط و بزرگمند از این تسهیالت عمدتا در گروه بنگاههاي بهرهبنابراین پروژههستند. مقیاس متوسط 



4 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان - کمیسیون بازار پول و سرماهی

 

3 

 

 ها با توجه به بزرگی مقیاس فعالیت و تبعات ورشکستگیاهمیت ارائه راهکار براي حل مشکل این بنگاه و باشندباال می

  ها بر بخش قابل توجهی از نیروي کار به خوبی آشکار است. احتمالی این پروژه

مقیاس  هاي بزرگه فعالیتها برود تاثیرات منفی بر ورود سرمایهچنانچه مشکل موجود حل نشده باقی بماند، انتظار می

، عدم دارند هاخشبا سایر ب یپیوندهاي پسین و پیشین بزرگ یرساختیز هايفعالیتآنکه و زیرساختی بگذارد و با توجه به 

برداري هاي اقتصاد داشته باشد. وضعیت بهرهتواند تبعات منفی زیادي براي سایر فعالیتها میورود سرمایه به این بخش

برداري نرسیده است. با توجه به درصد هنوز به بهره 21طرح معادل  18طرح مورد نظر  84دهد از میان میها نشان طرح

بندي را افزایش برداري پروژه بر اساس برنامه زمانهاي ساخت پس از جهش ارزي، احتمال عدم بهرهآنکه افزایش هزینه

ن شود. همچنیهاي دریافتی تشدید میازپرداخت اقساط وامها در زمینه توانایی صاحبان پروژه براي بدهد، نگرانیمی

هاي موجود طرح معادل بیش از نیمی از طرح 44دهد نشان می ،اندبرداري رسیدههایی که به بهرهوضعیت درآمدزایی طرح

د از موارد درص 63و در  بوده استمیلیارد تومان  100آخرین سال فعالیت کمتر از  شان دردر نمونه آماري، ارزش تولید

ها اقدام به اخذ تسهیالت هایی که بر روي آنعمده طرحمیلیارد تومان است.  500ارزش تولید آخرین سال فعالیت کمتر از 

هایی که با کمک این تسهیالت تامین مالی گذاريدرصد) و عمده سرمایه 64هاي ایجادي (ارزي شده است، از نوع طرح

برداري ها براي بهرهدرصد) بوده است. از آنجایی که این طرح 79و تجهیز خط تولید ( شده است در زمینه استقرار؛ توسعه

لیل برداري به موقع به داولیه و شروع درآمدزایی به تسهیالت صندوق توسعه ملی وابسته هستند، در صورت عدم بهره

اهمیت دیگري که به تحلیل وضعیت این شوند. مورد حائز افزایش نرخ ارز با دشواري مضاعفی در بازپرداخت رو به رو می

اي ها به مواد اولیه و کاالهاي واسطهکند، امکان یا عدم امکان کسب درآمد ارزي و نیز وابستگی آنها کمک میطرح

مکان ها اوارداتی است. از آنجایی که بازپرداخت تسهیالت ارزي صندوق توسعه ملی به صورت ارزي است، چنانچه پروژه

 خواهند شد. مواجهرزي از محل صادرات نداشته باشند، با مشکالت بسیار شدیدتري در پرداخت اقساط کسب درآمد ا

اي ههمچنین هر چقدر وابستگی عملکرد پروژه به واردات بیشتر باشد، باال رفتن نرخ ارز اثرات بیشتري بر افزایش هزینه

دهد. به منظور بررسی این دو مورد، گذاري را کاهش میبرداري و تولید داشته و در نتیجه سودآوري سرمایهساخت، بهره

میزان صادرات مستقیم یا غیر مستقیم محصوالت پروژه و نیز وابستگی به واردات مواد اولیه مورد پرسش قرار گرفته 

ها هایی که بابت آندرصد ارزش محصوالت و خدمات تولیدي نیمی از پروژه 10دهد کمتر از است. نتایج نشان می

ها است. در هیالت ارزي دریافت شده، صادر شده است که در واقع به معناي عدم امکان کسب درآمد ارزي براي آنتس

اند، با این درصد گزارش کرده 10ها وابستگی کمتر از درصد طرح 35خصوص وابستگی به واردات مواد اولیه، نزدیک به 

مواد اولیه متکی هستند. بنابراین افزایش نرخ ارز در جهت عکس  درصد به واردات 70ها نیز بیش از درصد پروژه 18وجود 

   ها اثرگذار است.بر عملکرد سودآوري آن

گذاري ، قیمتباشدمی ترین دلیل بروز مسالهاصلیکه  به جز افزایش نرخ ارز، عدم بازپرداخت تسهیالت در بخش دالیل

 عنوان سایر دالیل با وزن اهمیت باال شناسایی شده است. هاي اجرایی بهدستوري و عدم ایفاي تعهدات دولت و دستگاه
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 جهش از پیش و 1397 سال از قبل بررسی، مورد نمونه در موجود هايبنگاه از درصد 76 دریافتی، اطالعات اساس بر

 نشان هااهبنگ از دریافتی اطالعات همچنین. نداشتند هاییجهش چنین از بینیپیش و اندکرده دریافت تسهیالت ارزي

 بخش میان این در که بوده دستوري گذاريقیمت مشمول فعالیت سال آخرین در شرکت 35 نهایی محصول دهدمی

 براي میزان این. است داده اختصاص خود به را میزان بیشترین درصد 37 و مورد 13 با هوا تهویه و بخار گاز، برق، تامین

 تتسهیال میزان نظر از را سوم و دوم هايرتبه که فلزي غیر معدنی هايفرآورده سایر و پایه فلزات تولید هايبخش

 در شرکت 28 همچنین. باشدمی) درصد 14( مورد 5 و) درصد 11( مورد 4 ترتیب به دارند، بررسی مورد نمونه در دریافتی

 تامین شبخ. اندبوده دستوري گذاريقیمت مشمول نیز ملی توسعه صندوق از شده اخذ تسهیالت بازپرداخت شروع موعد

عمده پاسخ  .است کرده گزارش را میزان باالترین نیز بخش این در درصد 36 و مورد 10 با هوا تهویه و بخار گاز، برق،

 يگذارمتیق وهیاصالح ش، تعهدات دولت يفایدر ا عیتسر، (ساخت، تنفس، بازپرداخت) یمال نیدوران تام شیافزادهندگان، 

   اند.را به عنوان راهکار حل مساله پیشنهاد کرده بر صادرات تیو ممنوع تیحذف محدودو  محصول

 16/05/1397از قبل و بعد هایی که ها به دو دسته شرکتبراي حل مشکل، تفکیک بنگاه خبرگان پیشنهاد همچنین

تقسیط آن با بهره  درصد و یا 18و بهره ساده تومان  4200گشایش اعتبار داشتند و تبدیل بدهی گروه اول با نرخ رسمی 

 گزارش آمده است. انتهاي باشد. شرح کامل پیشنهاد فوق در سال می 4پیشنهادي در طی 
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  مقدمه .1

مالی مورد  منابعگذاران اغلب براي تامین آورده سرمایههر پروژه تولیدي است. آمیز اجراي موفقیتتامین مالی رکن اصلی 

هاي تامین سرمایه استفاده در نتیجه همواره از سایر روش .کافی نیستهاي بزرگ سازي پروژهاي اجرا و پیادهنیاز بر

اي پروژه هشود. هرچقدر بازار سرمایه در کشوري از سطح توسعه باالتري برخوردار باشد، الگوهاي تامین مالی به شیوهمی

کشورهایی که بازار سرمایه توسعه چندانی  شود اما درتر شده و از طیف متنوعی از ابزارهاي مالی استفاده مینزدیک 1محور

  هاي سیستم بانکی است. نیافته است، عموما تمرکز بر دریافت تسهیالت اعتباري و استفاده از ظرفیت

در ایران شاهد چنین وضعیتی هستیم. با توجه به آنکه اقتصاد ایران اقتصادي نفتی است که تکیه زیادي بر درآمدهاي 

مندي از تسهیالت اعطایی ارزي صندوق ذخیره ارزي در گذشته و دارد، بهره اداره تمام امور حاصل از صادرات نفت در

هاي تولیدي گذاري در پروژههاي تامین منابع مورد نیاز سرمایهصندوق توسعه ملی در شرایط فعلی نیز به عنوان یکی از راه

ا یاقدام به احداث  ،استفاده از این شیوه تامین مالیگذاران زیادي با هاي گذشته سرمایهو خدماتی مطرح است. در سال

امه نگذاران ارزي بوده و طبق اساسهاي دریافتی این سرمایهاند. با توجه به آنکه وامپروژه خود کردههاي توسعه طرح

فزایش وسان و اگذاران در برابر هر گونه نها نیز باید به ارز صورت گیرد، این سرمایهصندوق توسعه مالی بازپرداخت آن

 شوند که پوشش آن خارج از کنترلمیکشور در محیط اقتصاد نوعی نااطمینانی و متحمل  هستند پذیرنرخ ارز آسیب

  گذار است. سرمایه

دومین و ادامه یافته است، براي  شده که تاکنون نیز در چند مرحله تکرار 1396افزایش شدید نرخ ارز در نیمه دوم سال 

هایی که با تسهیالت گذاران پروژههاي زیادي رو به رو کرد که ناتوانی سرمایهاقتصاد ایران را با چالش ،90در دهه  بار

ه ک استها از جمله این چالش با نرخ جدید ارز هاي ارزي دریافتیدر بازپرداخت وام ،صندوق توسعه ملی راه اندازي شدند

  صندوق توسعه ملی تبدیل شده است. گذاران، سیستم بانکی وبه بحرانی ملی براي سرمایه

هاي مولد است. اما در شرایط هاي خصوصی به فعالیتاقتصاد ایران براي خروج از رکود به شدت نیازمند جذب سرمایه

تبدیل ندوق توسعه و صها به بدهکاران بزرگ سیستم بانکی گذاران حقیقی بسیاري از این پروژهفعلی به دلیل آنکه سرمایه

گذار جدید اقدام به استفاده از این الگوي تامین مالی فشارهاي اقتصادي اجتماعی زیادي هستند، سرمایهشده و تحت 

ند. کها متکی به تسهیالت صندوق توسعه ملی باشد، اجتناب میهایی که تامین منابع مالی آننکرده و از ورود به فعالیت

 ها امکان رشد و توسعه در سایرد که عمال بدون توسعه آنها در گروه صنایع زیرساختی هستنبسیاري از این فعالیت

توان به بخش انرژي کشور اشاره کرد که به شدت درگیر هاي اقتصادي نیز فراهم نیست. از جمله این صنایع میزمینه

  این مساله شده است. 

                                                           
1 . Project Finance 



مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان - کمیسیون بازار پول و سرماهی7

 

6 

 

ها به ر ورود مجدد سرمایهد و ارائه راهکار براي برون رفت از این شرایط، در نتیجه بررسی دقیق ابعاد این مشکل

راي حل ب راهکار پیشنهادياست. باید توجه داشت هر گونه ضروري گذاري در اقتصاد هاي تولیدي و رونق سرمایهفعالیت

ن رانت و فساد است. گزارش پیش رو به عنواایجاد این مساله نیازمند در نظر گرفتن تمامی جوانب به منظور جلوگیري از 

، دالیل بروز آن و راهکارهاي پیشنهادي از سوي برخی بررسی، درصدد ارائه تصویر آماري از وضع موجودگام نخست این 

   است. تامین مالی شده با استفاده از تسهیالت صندوق توسعه ملیهاي طرحاز صاحبان 

  شناسیروش .2

تاد هش نمونه آماريي شده است. نامه گردآوربه استناد روش توزیع پرسش آمار و اطالعات مورد استفاده در این گزارش

هکاران بداز جامعه آماري  خصوصی عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران خدماتیو و چهار بنگاه تولیدي 

 نظران صاحب زا یبرخ حضور با خبرگان پانل سه بحث، لیتکم منظور به انتها در نیهمچنهستند.  یملبه صندوق توسعه 

 يراهکارها يبرا ویسنار دو قالب در زین آن جینتا که دیگرد برگزار هاآن مرتبط يهاتشکل و مساله ریدرگ يهابنگاه از

  . است شده ارائهگزارش  یانیبخش پا در يشنهادیپ

  تصویر وضع موجود از نگاه آماري .3

دهندگان به پاسخ نمونه در  هاي تولیدي و خدماتیبه تفکیک بخش هاي اقتصادي را) پراکندگی بخش1نمودار (

نمونه مورد  84بنگاه از  80هاي پاسخ دهنده (درصد بنگاه 95شود، د. همانطور که مشاهده میدهنشان می نامهپرسش

بنگاهی که در  80دهد از ) نشان می2درصد در بخش خدماتی مشغول هستند. نمودار ( 5بررسی) در بخش تولیدي و 

کل  ازهاي صنعت، انرژي، ساختمان و سایر موارد یک از زیر بخشبخش تولیدي مشغول به فعالیت هستند، سهم هر 

عت در بخش صن هابنگاههاي تولید، عمده در میان زیربخش بر اساس نتایج این نمودار،چقدر است. نمونه مورد بررسی 

هاي درصد دومین رتبه را در میان زیربخش 18د و پس از آن بخش انرژي با ندار از کل نمونه درصدي 74که سهم  هستند

اند. ها را در بر گرفتهدرصد بنگاه 3هاي ساختمانی و سایر موارد مجموعا تولیدي به خود اختصاص داده است. بخش

 هاي صنعت و انرژياند، در بخشکه از تسهیالت فوق استفاده کرده تولیدي مورد بررسی هايبنابراین عمده شرکت

  . باشندهاي کلیدي و حائز اهمیت اقتصاد میهستند که هر از دو از بخش مشغول فعالیت
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  (درصد) هاي اقتصاديبه تفکیک بخش ها در نمونه مورد بررسیبنگاه سهم ).1نمودار (

  
  هانامهخروجی پرسشمنبع:                     

  کننده تسهیالت در نمونه مورد بررسی (درصد)هاي دریافت هاي تولیدي از کل بنگاهزیر بخش سهم). 2نمودار (

  
  هانامهخروجی پرسشمنبع:                     

 تولید ،پایه فلزات تولید هايبخش زیر صنعت بخش در و هوا تهویه و بخار گاز، برق، تامین هايشرکت انرژي بخش در

 ولیدت و غذایی هايفرآورده تولید شیمیایی؛ هايفرآورده و ایییشیم مواد تولید فلزي؛ غیر معدنی هايفرآورده سایر

 نشان فوق هايبخش براي را دریافتی هايوام مالی اطالعات) 1( جدول. دارند مساله با را درگیري بیشترین منسوجات

  . دهدمی

   

95%

5%

تولیدي خدماتی

صنعتی انرژي ساختمانی سایر موارد

  %74

18 %

2 % 1 %
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  های بنگاهافتیدر يهااطالعات وام ).1( جدول

  هابنگاهبه پرداخت  يمعادل دالر  هابنگاه تعداد  بخش

  1،046،764،462  16  تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا

  271،291،608  7  پایه فلزات تولید

  209،967،330  13  يفلز ریغ یمعدن يهافراورده ریسا دیتول

  94،301،846  9  یشیمیای يهاتولید موادشیمیایی و فراورده

  66،164،018  6  غذایی يهاتولید فراورده

  47،315،093  7  تولید منسوجات

  487،781،965  26  هاتیرشته فعال ریسا

  2،223،586،322  84  مجموع

  یصندوق توسعه مل :منبع                      

میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی تسهیالت دریافت  2,2بنگاه فوق بالغ بر  84شود، مجموع همانطور که مشاهده می

هاي دریافت میلیارد دالر بیشترین تعداد بنگاه 1,05بنگاه و  16و تهویه هوا با  که بخش تامین برق، گاز، بخاراند کرده

  است.  کننده وام در نمونه و بیشترین میزان دریافتی را داشته

الیلی که هاي تولیدکننده برق بنا به دذکر است در میان گیرندگان تسهیالت ارزي صندوق توسعه ملی نیروگاه شایسته

ریق از ط يدرآمد ارز امکان کسب ،ها به دلیل منع قانونینیروگاه چونتري دارند. شود، شرایط پیچیدهدر ادامه مطرح می

مشکل  نیرفع ا ي. براکردیبه آنان موافقت نم یالتتسه  یصبا تخص یصندوق توسعه مل ندارند،انرژي برق صادرات 

ماه  ینرا در فرورد ايمصوبه ملی توسعه صندوق و نیرو وزارت درخواست به 1394 سال در وزیران محترم هیات

، در زمان بازپرداخت اقساط این دو مصوبه که بر اساسابالغ کرد ) 23/3/1394در خرداد ماه ( یناع سپس و) 23/1/1394(

 هايشرکت و نیرو وزارت به را خود برق که برق غیردولتی تولیدکنندگان توسط ملی، توسعه صندوق از دریافتی رزيوام ا

 يراالزم ب یط، موظف است بر اساس درخواست بانک عامل، شرا یرانا یاسالم يجمهور يمرکز بانک فروشند،می تابعه

 ندوقصآن را به حساب  يهر قسط، معادل ارز یالیمبلغ ر یافترا فراهم آورد و پس از در یبه ارز با نرخ رسم یالر یلتبد

. دهد یصتخص وام و بپذیرد را نیروگاهی هايطرح ملی توسعه صندوق تا شد موجب مصوبه ینا .نماید منظور ملی توسعه

هاي نیروگاه از سوي دیگر .آمد پدید جدي بسیار مشکل و دنش اجرا مرکزي بانک توسط مصوبه این ارز، نرخ شدید تغییر با

د، در زمان خود کردنبرداري از واحد غیردولتی تولیدکننده برق که با تسهیالت صندوق توسعه ملی اقدام به احداث و بهره

انباشته مطالبات  ،هاي زیر مجموعه وزارت نیروشروع افزایش نرخ ارز و جهش ارزي از محل فروش برق خود به سازمان

ه قابل تبدیل ب ،زمان ثبت مطالبه ارز داشتند که در صورت پرداخت با نرخ هزار میلیارد تومان) 10(بالغ بر  قابل توجهی

شود یقیمت برق به صورت تکلیفی تعیین م از طرفیاما چنین اقدامی نیز صورت نگرفت.  .بودارز و پرداخت چندین قسط 

ها در بازار عمده فروشی برق که بیشترین حجم معامالت قیمت خرید برق از نیروگاه 1398تا  1393هاي و در فاصله سال
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هاي اخیر بخش خصوصی که در سال همین دالیل موجب شده استگیرد، هیچ افزایشی نداشته است. در آن صورت می

  گذاري در این حوزه نداشته باشد.هاي سرمایهتمایلی به اجراي طرح

اند دهبو بازپرداخت تسهیالت دریافتی خود سوال میزان پاسخگويبنگاهی که  65همچنین بر اساس اطالعات دریافتی از 

 ضمنامیلیارد دالر است.  2,4هاي پاسخ دهنده در نمونه آماري)، مجموع رقم بازپرداخت نزدیک به درصد کل بنگاه 77(

 به وزر نرخ به همگی که شده بیان) وون یوآن؛ درهم؛ پوند؛ یورو؛ دالر؛( پولی مختلف واحدهاي اساس بر بازپرداخت مبلغ

  .است شده تبدیل دالر واحد

ند. با کهاي طرح ارائه میسهم تسهیالت دریافتی از کل هزینه و تسهیالت دریافتی) اطالعاتی در زمینه سود 2جدول (

هاي دریافتی در جواب هر سوال متغیر بوده است، در رو به روي هر سوال درصد مشارکت در توجه به آنکه تعداد پاسخ

درصد  6نرخ سودي معادل  ،نمونهدرصد تسهیالت دریافتی در  60ارائه پاسخ نیز ذکر شده است. مطابق نتایج این جدول، 

ها درصد بنگاه 44کمتر است.  هانرخها در باقی درصد باید بازپرداخت شوند. تمرکز پاسخ 3,5درصد نیز با سود  15دارند و 

اند که درصد گزارش کرده 75درصد بیش از  27درصد و  75تا  50هاي طرح را سهم تسهیالت دریافتی از کل هزینه

  . داردنشان از وابستگی باالي وضعیت پروژه به تسهیالت دریافتی 

  هانهیهز به التیتسه صیتخص یچگونگ و طرح يهانهیهز کل از التیتسه سهم ،یافتیدر التیتسه سود). 2( جدول

  
درصد 

  مشارکت
  هاي دریافتیفراوانی پاسخ

  1سود تسهیالت دریافتی از صندوق
 88 معادلبنگاه  74

  درصد

3%  3,5%  4%  5%  6%  7%  8%  12%  18%  

0,01  0,15  0,01  0,1  0,6  0,05  0,01  0,01  0,03  

  

 هايسهم تسهیالت دریافتی از کل هزینه

  طرح

 96بنگاه معادل  81

  درصد

  % 75بیشتر از   % 75تا  50  % 50تا  25  % 25کمتر از 

0,09  0,2  0,44  0,27  

  هانامهخروجی پرسشمنبع: 

 10، 33و یزد به ترتیب با  اصفهان دهد. تهران،هاي موجود در نمونه آماري را نشان میپراکندگی استانی بنگاه )3نمودار (

 هاي ارزي را در نمونه مورد بررسی دارند.  هاي تامین مالی شده با وامبیشترین آمار پروژه مورد 10و 

   

                                                           
  شان هنوز مشخص نشده است. اند سود تسهیالت دریافتیدرصد نیز اعالم کرده 3. 1 
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  تسهیالت ارزي در نمونه مورد بررسی هاي تامین مالی شده باپراکندگی استانی پروژه). 3نمودار (

  
  هانامهخروجی پرسشمنبع:                     

پذیرفته شده  بنديطبقهاز  )4در نمودار (بندي کرده است. ها را بر اساس میزان اشتغال طبقهبنگاه) 5و () 4(نمودارهاي  

خرد؛ هاي بندي مورد پذیرش اتحادیه اروپا براي بنگاهاز طبقه) 5و در نمودار ( براي مشاغل تجارت صنعت، معدن ووزارت 

  درج شده است. )3هاي فوق در جدول (بندياطالعات طبقهکوچک؛ متوسط و بزرگ مقیاس استفاده شده است. 

  بندي مشاغل بر اساس تعداد کارکنانطبقه .)3جدول (

  تعداد کارکنان  هانوع بنگاه  

  وزارت صمت
  نفر 50کمتر از   کوچک و متوسط

  نفر و بیشتر 50  بزرگ

  اتحادیه اروپا

  نفر 10کمتر از   خرد

  نفر 50 تا 10بین   کوچک

  نفر 250 تا 50بین   متوسط

  نفر 250بیشتر از   بزرگ

توسط مهاي کوچک و سایت بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و راهنماي تعریف بنگاه ، طبقه بندي صورت گرفته بر اساسنامهخروجی پرسش منبع:

  )2016(اتحادیه اروپا، 

هاي درصد بنگاه 73 متوزارت صبندي مشاغل در ، مطابق استانداردهاي طبقهدندهنشان می هاهمانطور که این نمودار 

به عبارتی بر  . نفر و بیشتر دارند 250درصد سطح اشتغال  29نفر دارند که از این میان  50نیروي کار بیشتر از  ،فوق

آماري مورد بررسی در گروه صنایع بزرگ هستند. نمونه هاي موجود در درصد بنگاههفتاد و سه اساس این طبقه بندي، 

هاي موجود در جامعه آماري ، چهار درصد از بنگاه)5بندي اتحادیه اروپا و نتایج موجود در نمودار (همچنین با توجه به طبقه

  هاي سطح خرد؛ بیست و سه درصد کوچک؛ چهل و چهار درصد متوسط و بیست و نه درصد بزرگ هستند. بنگاه

33
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 ط و بزرگمتوس هايعمدتا در گروه بنگاهگذاري گیرنده این تسهیالت هاي سرمایهپروژه بندي کردتوان این گونه جمعمی

ت و ها با توجه به بزرگی مقیاس فعالیل مشکل این بنگاهبنابراین اهمیت ارائه راهکار براي ح با اشتغال باال قرار دارند.

توان گر میاز زاویه دیها بر بخش قابل توجهی از نیروي کار به خوبی آشکار است. این پروژه احتمالی تبعات ورشکستگی

ندوق توسعه صهاي بزرگ مقیاس وابستگی بیشتري به تامین مالی بر اساس منابع ارزي این گونه برداشت کرد که پروژه

فی بر رود تاثیرات منملی دارند که مطابق انتظار است. در نتیجه چنانچه مشکل موجود حل نشده باقی بماند، انتظار می

و  هاي فوقتفعالیهاي بزرگ مقیاس و زیرساختی بگذارد و با توجه به پیشران بودن بسیاري از ها به فعالیتورود سرمایه

تواند تبعات منفی زیادي براي ها میبخش، عدم ورود سرمایه به این هابا سایر بخش پیوندهاي پسین و پیشین بزرگ

  هاي اقتصاد داشته باشد.فعالیتسایر 

  ( درصد)وزارت صمت بندي بر اساس طبقه هاي مورد بررسیوضعیت اشتغال بنگاه .)4نمودار (

   
 هانامهخروجی پرسشمنبع:                     

( درصد) بندي اتحادیه اروپاهاي مورد بررسی بر اساس طبقهوضعیت اشتغال بنگاه. )5نمودار (  

  
  هانامهخروجی پرسشمنبع:                     

27%

73%

نفر 50کمتراز  نفر و بیشتر 50

4%

23%

44%

29% نفر 10کمتر از 

نفر  49تا  10

نفر  249تا  50

نفر و بیشتر 250
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هاي نمونه مذکور را در دو سناریو محاسبه کرد توان مجموع میزان اشتغال بنگاهمی هانامههمچنین بر اساس نتایج پرسش

 و فروض آن درج شده است. این محاسبه )4که در جدول (

  هاي نمونه در دو سناریو پایین و باالمجموع میزان اشتغال بنگاه .)4جدول (

  مجموع  میزان اشتغال  هاتعداد بنگاه  بندي اشتغالطبقه  سناریوها

  پایین

 4  1 4  نفر 10 از کمتر

 270  10 27  نفر  49 تا 10

 2550  50 51  نفر  249 تا 50

 8500  250 34  بیشتر و نفر 250

 11324  مجموع

  باال

 36  9 4  نفر 10 از کمتر

 1323  49 27  نفر  49 تا 10

 12699  249 51  نفر  249 تا 50

 8500  2501 34  بیشتر و نفر 250

 22558  مجموع

  ها و محاسبات گزارشخروجی پرسش نامه منبع:

نیاز دارد، در خطر قرار گرفتن این میزان فرصت شغلی با توجه به آنکه ایجاد هر فرصت شغلی به هزینه قابل توجهی  

  تواند تهدیدي براي اقتصاد کالن و رفاه اجتماعی باشد. می

را به تفکیک وضعیت  ها تسهیالت ارزي از صندوق توسعه ملی دریافت شده استکه بابت آن یهایطرح )6نمودار (

برداري نرسیده است. با درصد هنوز به بهره 21طرح معادل  18طرح مورد نظر  84دهد. از میان برداري نشان میبهره

 بنديبرداري پروژه بر اساس برنامه زمانهاي ساخت پس از جهش ارزي، احتمال عدم بهرهتوجه به آنکه افزایش هزینه

 شود.  ید میهاي دریافتی تشدها در زمینه توانایی صاحبان پروژه براي بازپرداخت اقساط وامدهد، نگرانیرا افزایش می

   

                                                           
ع تر رقم مجمودر هر دو سناریو براي این طبقه استفاده شده است. طبیعتا در صورت داشتن اطالعات دقیق 250. با توجه به آنکه سقف این طبقه مشخص نیست از عدد 1 

  رود. اشتغال در سناریوي دوم به مراتب باالتر می
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  (درصد) برداريهاي مورد بررسی به تفکیک وضعیت بهرهپروژه ).6نمودار (

  
  هانامهخروجی پرسشمنبع:         

میلیارد تومان تا بیشتر از  100پراکندگی میزان ارزش تولید در آخرین سال فعالیت بنگاه در بازه کمتر از  )7در نمودار (

 ،هاي موجود در نمونه آمارينیمی از طرحبیش از طرح معادل  44دهد میلیارد تومان آمده است. نتایج نشان می 1000

داشته باشیم ارزش تولید یک بنگاه باید قادر به بازگشت سرمایه در نظر میلیارد تومان دارند.  100ارزش تولیدي کمتر از 

 هاي اداره بنگاه و ایجاد سود مناسب براي تولیدکننده باشد.  گذار، پوشش هزینهسرمایه

  (تعداد) ها در آخرین سال فعالیتپراکندگی ارزش تولید بنگاه ).7نمودار (

  
  هانامهخروجی پرسشمنبع:         

اي، مشارکت مدنی، سرمایه در گردش، هاي ایجادي، توسعههاي مورد بررسی را بر اساس طرحتوزیع طرح )8نمودار (

گذاري به تفکیک استقرار؛ توسعه و ها را بر اساس نوع سرمایهتوزیع آن )9فروش اقساطی، ارزي و سایر موارد و نمودار (

عمده  ،دهد. بر اساس نتایج این دو شکلموارد نشان میتجهیز خط تولید، سرمایه در گردش، ساختمان و زمین و سایر 
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هایی گذاريهاي ایجادي و عمده سرمایهها اقدام به اخذ تسهیالت ارزي شده است، از نوع طرحهایی که بر روي آنطرح

نجایی که آاز  .که با کمک این تسهیالت تامین مالی شده است در زمینه استقرار؛ توسعه و تجهیز خط تولید بوده است

به تسهیالت صندوق توسعه ملی وابسته هستند، در صورت عدم برداري اولیه و شروع درآمدزایی ها براي بهرهطرح این

 شوند.برداري به موقع به دلیل افزایش نرخ ارز با دشواري مضاعفی در بازپرداخت رو به رو میبهره

  ها به تفکیک نوع طرحپراکندگی طرح .)8نمودار (

  
  هانامهخروجی پرسشمنبع:         

  گذاريها به تفکیک نوع سرمایهپراکندگی طرح .)9نمودار (

  
  هانامهخروجی پرسشمنبع:        

64%
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کند، امکان یا عدم امکان کسب درآمد ارزي و نیز ها کمک میمورد حائز اهمیت دیگري که به تحلیل وضعیت این طرح

است. از آنجایی که بازپرداخت تسهیالت ارزي صندوق توسعه  وارداتیاي کاالهاي واسطهها به مواد اولیه و وابستگی آن

با مشکالت بسیار  ،دنامکان کسب درآمد ارزي از محل صادرات نداشته باش هاملی به صورت ارزي است، چنانچه پروژه

، رد پروژه به واردات بیشتر باشدچقدر وابستگی عملک د شد. همچنین هرنشدیدتري در پرداخت اقساط خود رو به رو خواه

- برداري و تولید داشته و در نتیجه سودآوري سرمایههاي ساخت، بهرهنرخ ارز اثرات بیشتري بر افزایش هزینهباال رفتن 

به منظور بررسی این دو مورد، میزان صادرات مستقیم یا غیر مستقیم محصوالت پروژه و نیز دهد. گذاري را کاهش می

 ،انعکاس یافته است) 11و ( )10(اردات مواد اولیه مورد پرسش قرار گرفته است. نتایج که در نمودارهاي وابستگی به و

ها تسهیالت ارزي هایی که بابت آندرصد ارزش محصوالت و خدمات تولیدي نیمی از پروژه 10کمتر از دهد نشان می

ها است. در خصوص وابستگی که در واقع به معناي عدم امکان کسب درآمد ارزي براي آن دریافت شده، صادر شده است

درصد  18با این وجود  ،انددرصد گزارش کرده 10ها وابستگی کمتر از درصد طرح 35نزدیک به  ،به واردات مواد اولیه

زایش نرخ ارز در جهت عکس بر عملکرد درصد به واردات مواد اولیه متکی هستند. بنابراین اف 70ها نیز بیش از پروژه

  اثرگذار است.  هاسودآوري آن

د)مستقیم یا غیر مستقیم محصوالت تولید شده (درص صادرات ها بر اساس امکانپراکندگی طرح. )10نمودار (  

  
  هانامهخروجی پرسشمنبع:        
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  (درصد) مواد اولیهها بر اساس وابستگی به واردات پراکندگی طرح .)11نمودار (

  

  هانامهخروجی پرسشمنبع:       

  بندي کرد:توان در موارد زیر جمعاین بخش از گزارش را می

هاي صنعت و انرژي اختصاص موجود در نمونه آماري مورد بررسی به بخش تولیدي و زیر بخشهاي طرحعمده  -

 دارند و در تهران متمرکز هستند.

از لحاظ میزان تسهیالت هاي تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا و در بخش صنعت در بخش انرژي شرکت -

میایی؛ هاي شیایی و فرآوردهیهاي معدنی غیرفلزي؛ مواد شیمسایر فرآوردهفلزات پایه؛ هاي زیر بخشدریافتی، 

 هاي غذایی بیشترین درگیري را با مساله دارند.منسوجات و فرآورده

اند که به طور میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی تسهیالت دریافت کرده 2,2الغ بر بنگاه فوق ب 84مجموع  -

 اند.هاي بخش تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا بیشترین میزان دریافتی را داشتهمتوسط بنگاه

، انددرآمدزایی رسیدهبرداري و به بهرهاند و در مواردي نیز که برداري نرسیدههاي فوق هنوز به بهرهبخشی از طرح -

 هاي پایین طبقه بندي قرار دارد.در گروه هااغلب ارزش تولید آن

ز اند که به معناي وابستگی آغااستقرار و تجهیز خط تولید از منابع صندوق بهره برده ،ها براي ایجاداغلب طرح -

 به کار و شروع درآمدزایی پروژه به تسهیالت دریافتی است.

 ها اندك بوده است.رزي از طریق صادرات در این طرحامکان کسب درآمد ا -

 زایی باالیی برخوردارند.ها از اشتغالاین پروژه  -
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  دالیل بروز مشکل .4

ر بازپرداخت ها دهاي دریافتی، افزایش نرخ ارز به عنوان دلیل اصلی بروز مشکل بنگاهرود بر اساس پاسخهمانطور که انتظار می

 ،بررسی مورد نمونه در موجود هايبنگاه از درصد 76بر اساس اطالعات دریافتی، تسهیالت ارزي دریافتی شناسایی شده است. 

 در همچنین. نداشتند هاییجهش چنین از بینیپیش و اندکرده دریافت تسهیالت ارزي جهش از پیش و 1397 سال از قبل

متقاضی قادر به بازپرداخت اقساط  24 است یعنی پنج و نیم سال، ارزي جهش آغاز که 1397 مرداد تا 1392 هايسال فاصله

 مورد بوده 19 تعدادیعنی در فاصله سه سال بعد از جهش ارزي، این  1400تا خرداد  1397اند و از مهر تسهیالت ارزي نبوده

   .ه پیش از جهش ارزي استکه با توجه به طول بازه زمانی نشان دهنده افزایش نسبت به دور

به تصویر  )12( در نمودار ،بر اساس نظرات دریافتی اندگیري این مساله نقش داشتهدالیلی که در شکلوزنی اهمیت 

در بخش تولیدي اقتصاد مشغول به فعالیت  نمونه آماريهاي موجود در درصد بنگاه 95از آنجایی که کشیده شده است. 

   استفاده شده است. براي رسم نمودار هستند، از پاسخ این گروه 

  هاي دریافتی از مشاغل تولیديبر اساس پاسخدالیل بروز مساله  .)12نمودار (

  هانامهخروجی پرسشمنبع: 

هاي گذاري دستوري و عدم ایفاي تعهدات دولت و دستگاهشود به جزء افزایش نرخ ارز، قیمتهمانطور که مشاهده می

له مسااین اند که هر دو مورد به نوعی بر اهمیت نقش دولت در بروز را به خود اختصاص داده باالیی هاياجرایی، رتبه

شرکت در آخرین سال فعالیت مشمول  35محصول نهایی  دهدمی نشان هابنگاه از دریافتی اطالعاتهمچنین تاکید دارند. 

درصد بیشترین  37مورد و  13گاز، بخار و تهویه هوا با گذاري دستوري بوده است که در این میان بخش تامین برق، قیمت

 لزيغیرف معدنی هايفرآورده سایر و پایه فلزات تولید هايبخش براي میزان این. میزان را به خود اختصاص داده است
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 و) درصد 11( مورد 4 ترتیب به دارند، بررسی مورد نمونه در دریافتی تسهیالت میزان نظر از را سوم و دوم هايرتبه که

ی شده از صندوق توسعه مل اخذ التیدر موعد شروع بازپرداخت تسهشرکت  28همچنین . باشدمی) درصد 14( مورد 5

درصد در این بخش  36مورد و  10اند. بخش تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا با گذاري دستوري بودهنیز مشمول قیمت

  نیز باالترین میزان را گزارش کرده است.

 افزایش و هاقیمت عمومی سطح افزایش با همزمان تولیدي بنگاه شودمی منجر که دستوري گذاريقیمت مشکل

 سودآوري فیمضاع شکل به کشور تورم بار نتیجه در و نبوده خود تولیدي محصول قیمت افزایش به قادر تولید، هايهزینه

 شرکت و سیمان تولیدکنندگان برق، تولیدکننده هاينیروگاه تمامی مورد در مشخصا دهد، قرار منفی تاثیر تحت را آن

گذاري در خصوص هواپیمایی ماهان عالوه بر قیمت .است شده گزارش کشور هوایی نقل و حمل خدمات بخش در ماهان

  سازد.دستوري، دخالت دولت در پروازها و شرایط کرونایی مشکالت را بیش از پیش دشوار می

) قانون 46بند (ت) ماده ( تکلیف به دولت نکردن عمل ،است ذکر شایسته آنچه نیز دولت تعهدات ایفاي عدم بخش در

 يو ارتقا ریپذرقابت دی) قانون رفع موانع تول20) ماده (3تبصره ( تیبا رعا است که مطابق آن بایستیبرنامه ششم توسعه 

 شیب ساالنه شیپوشش خطرات افزا يوکار الزم برا ساز ،قانون برنامه ياجرا یط 01/02/1394کشور مصوب  ینظام مال

 یطراح يارز التیتسه کننده افتیدر ياقتصاد يهابنگاه يو برا ینیبشیپ ی) نرخ ارز در بودجه سنوات%10( درصد از ده

 و یکی از دالیل این امر نقص دیدگاه علمیاما این بند تاکنون عملکرد اجرایی نداشته است. . آمدمی درو به اجراء 

 بنديکارشناسی درباره موضوع نوسانات ارزي است. اصوال نوسانات ارزي در ابعادي که در ایران وجود دارد، در دسته

ذار یا گپوشش) توسط سرمایهبیمه شدن ( گیري و در نتیجهبینی و اندازهگیرد که قابل پیشهایی قرار نمیریسک

هاي شدید قرار داد که شرایط فورس ماژور ایجاد بندي نااطمینانیدسته د. نوع این نوسانات را باید درهاي بیمه باششرکت

 رندیبپذ) نیمع يهاسال یط طرح فروش امکان عدم مثال( قراردادبا لحاظ کردن شرایطی در  ها باید آن راد و دولتکنمی

آماري جنبه عمومی داشته باشد، گذاري به وجود آید. سایر دالیلی که در نتایج به دست آمده از نمونه تا امکان سرمایه

  عبارتند از:

 ؛برق ماندیکمبود د -

  ؛التیمبلغ تسه یتمام نپرداخت نشد لیبه دل دینشدن خط تول لیتکم  -

 قیتعو و نیزو خدمات  قطعات زات،یتجه ،هیمواد اول متیق شیمنجر به افزاکه ها میو وجود تحر ینگینقد کمبود -

 شده است. هیمواد اول صیترخدر  یگمرکمشکالت بروز  و هیورود مواد اول در

ورتص به موقع اعتبارات، عدم پرداخت به موقع شیارز، عدم گشا صیتخص رکردید لیطرح به دل ياندازراه عدم -

 ؛حساب

 و اثرات آن بر نقل و انتقال کاالها و نیروي متخصص میان کشورها؛ 19کووید  ریهمه گ يماریب -
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 هاي زیرمجموعه دولت؛کاال توسط سازمانعدم پرداخت به هنگام مطالبات فروش  -

 ؛رانیوز اتیمصوبات ه ياز اجرا ياستنکاف بانک مرکز -

 ؛توسعه پنج ساله ششمبرنامه قانون  46ماده  ياجرا عدم -

 ؛هايتوسط مشتر تیفیکیو ب متیارزان ق يکاال دیدر اقتصاد کشور و خر دیشد تورم -

 .شرکت بوده است انیمحصوالت مشابه و متعاقب آن فروش کم که باعث ز واردات -

 عدم حمایت دولتی؛ -

 ؛التیبودن نرخ پرداخت تسه نامعلوم -

 برداري طرح در ابالغ جدول اقساط توسط صندوق توسعه ملی به بانک عامل؛در نظر نگرفتن شرایط و زمان بهره -

  واردات مواد اولیه و قطعات؛سهم باالي مواد اولیه وارداتی و محدودیت در  -

  نامهخروجی پرسش راهکارهاي پیشنهادي .5

دهد. نشان می هاي موجود در نمونه آماريبر اساس نظرات بنگاه راهکارهاي پیشنهادي براي حل مساله را )13نمودار (

درصد به  44با  (ساخت، تنفس، بازپرداخت) یمال نیدوران تام شیافزادر میان راهکارهایی که به راي گذاشته شده است، 

 يگذارمتیق وهیاصالح ش، تعهدات دولت يفایدر ا عیتسرعنوان اولین پیشنهاد انتخاب شده است. پس از آن به ترتیب 

همانطور که مشاهده اند. هاي بعدي را به خود اختصاص دادهرتبه بر صادرات تیو ممنوع تیحذف محدودو  محصول

همخوانی داشته و راهکارهایی پیشنهاد شده است که به حل دالیل اصلی  )12ین بخش با نتایج نمودار (شود نتایج امی

  بروز مساله اختصاص دارند. 

  اهم راهکارهاي پیشنهادي .)13نمودار (

  
  هانامهخروجی پرسشمنبع:             

  

44%

27%

20%

9%

ساخت، تنفس، (افزایش دوران تامین مالی 

)بازپرداخت

تسریع در ایفاي تعهدات دولت

اصالح شیوه قیمت گذاري محصول 

حذف محدودیت و ممنوعیت بر صادرات 
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  همچنین سایر راهکارهاي پیشنهادي که عمومیت داشته باشند عبارتند از: 

 ؛اعتبار شیزمان گشا ارزش ارز در يپرداخت بر مبنا -

  ی؛الیر التیبه تسه لیبا نرخ عادالنه و منصفانه و تبد التیتسه یالیر استمهال -

 ینیدوره فروش تضم شیو افزا يبانک مرکز ریمربوطه نظ يهاتوسط دستگاه رانیوز اتیه یمصوبات قبل ياجرا -

 ؛محصول

 ؛التیبازپرداخت تسه يبرا ینرخ ارز دولت يمحاسبه -

  ؛پنج ساله ششم برنامه قانون 46ماده  ياجرا -

 ؛قرارداد هیپانرخ ارز بر اساس  متیق نییتع -

 ؛مازاد %10به عالوه  اعتبار شیزمان گشا ارزش ارز در يپرداخت بر مبنا -

  ؛توسط بانک عامل یمنابع مال نیدر صدور مصوبات و مشارکت در تام عیتسر -

در  مدتبلند ریاز طرح که علت آن تاخ يبردارو بهره ياندازعدم راهیی ناشی از هاانیز ضرر و هیکل جبران -

 یمابق تامین اعتبار جهت شیعدم گشا نطوریاجناس و هم لیدر تحو ریپرداخت به سازنده و متعاقبا تاخ

 .آالت بوده استنیماش

 ؛بورس هجهت رفع مانع ورود ب طیتقس اعالم -

 ؛التیزمان اخذ تسه ارز به نرخ التیتسه بازپرداخت -

 ؛التینرخ سود تسه کاهش -

  هانامهپرسش گیريبندي و نتیجهجمع .6

شکل از آماري متها در نمونه نامهبا هدف ارائه تصویري از نتایج به دست آمده از توزیع پرسش گزارشاین  ابتدایی بخش

هاي تولیدي و خدماتی دریافت کننده تسهیالت ارزي صندوق توسعه ملی که در بازپرداخت با مشکل رو به رو بنگاه

اند، تنظیم شده است. با توجه به آنکه ابعاد این مشکل در سطح ملی مطرح و بخشی از فعاالن اقتصادي، سیستم شده

یابی به راهکاري جامع که از سویی ضامن حل مشکل قرار داده است، دستبانکی و صندوق توسعه ملی را تحت تاثیر 

  بوده و از سوي دیگر به ایجاد رانت و فساد اقتصادي منجر نشود، ضروري است. 

زایی هاي صنعت و انرژي هستند، اشتغالهاي درگیر این مشکل عمدتا تولیدي در بخشمطابق نتایج این گزارش بنگاه

ز هاي اندکی براي کسب درآمد ارزي ااستقرار و ایجاد خط تولید از تسهیالت استفاده کرده و ظرفیت باالیی دارند، براي

هاي زیر مجموعه انرژي به طور متوسط باالترین میزان دریافتی ها، بنگاهمحل صادرات دارند. همچنین در سطح زیر بخش

قام بیشتري است. دالیل اصلی بروز مساله افزایش شدید ها اراز سوي صندوق توسعه ملی را دارند و بازپرداخت اقساط آن

هاي اجرایی و ممنوعیت یا محدودیت صادرات شناسایی گذاري دستوري، عدم ایفاي تعهدات دولت و دستگاهنرخ ارز، قیمت
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، دولت عهداتت يفایدر ا عیتسر، (ساخت، تنفس، بازپرداخت) یمال نیدوران تام شیافزاشده است و متناسب با این دالیل 

به عنوان راهکار حل مساله پیشنهاد شده  بر صادرات تیو ممنوع تیحذف محدودو  محصول يگذارمتیق وهیاصالح ش

  است.

  خبرگان پانل بخش از آمده دست به نتایج .7

 این. است يضرور یمالحظات ذکر است، جانبه همه یبررس ازمندین مساله نیا حل يبرا يراهکار اتخاذ آنکه به توجه با

 انرژي، هايگروه از متخصصان و کارشناسان حضور با که است شده استخراج خبرگان پانل سه نتایج اساس بر مالحظات

 مشکالت عدیده اي در این باره دارند که ماهان هواپیمایی خدمات شرکت و پلیمرها فلزي، غیر معدنی مواد و پایه فلزات

  . گردید برگزار هاآن مرتبط هايتشکل و

 در و هستند دستوري گذاريقیمت مشمول که هاییگروه مشکل، این درگیر هايبنگاه میان در آنکه نخست -

 با ،کنند عدیلت تولیدي محصول قیمت افزایش قالب در را تولید هايهزینه شدید افزایش فشار توانندنمی نتیجه

 هاينگاهب از برخی مشخصا. هستند ویژه توجه نیازمند و بوده رو به رو خود اقساط رداختبازپ در مضاعفی دشواري

 هاينیروگاه تمامی و هواپیمایی خدمات بخش در ماهان شرکت ،)سیمان صنعت در جمله از( صنعت بخش

 . دارند قرار گروه این در برق تولیدکننده

ز در نی و یا با ممنوعیت یا محدودیت صادرات مواجهند ندارند ارزي درآمد کسب و صادرات امکان که هاییبنگاه -

 بازپرداخت بدهی با تنگناهاي جدي رو به رو هستند.

 در دشواري وضعیت هم دارند دولتی زیرمجموعه هايسازمان و نهادها از توجه قابل مطالباتبدهکارانی که  -

 . دارند قرار گروه این در برق تولیدکننده هاينیروگاه مثال طور به. دارند ارزي هايوام اقساط بازپرداخت

هایی که درآمد صادراتی دارند که باید به آن توجه داشت، آن است که یک نکته قابل تامل در خصوص بنگاه -

با اما  ،داردن محسوسی تغییر ارز نرخ تغییر با تولیدکننده هزینه و درآمد معادلهها، با این بنگاه ارتباط در هرچند

توجه به آنکه به موازات افزایش نرخ ارز و افزایش ارزش ریالی درآمدهاي صادراتی، هزینه تمام شده تولیدات 

دشوار یز ن هااین بنگاهنیز افزایش یافته است، بازپرداخت اقساط ارزي صندوق توسعه ملی به نرخ روز ارز براي 

ین هزینه تام ،ذکر است افزایش نرخ ارز شایسته بعالوه  .سازدو سرمایه در گردش این گروه را متاثر می است

  .دهداي را در هر دو مورد وارداتی و ساخت داخل افزایش میمواد اولیه و کاالهاي واسطه

 بودجه قانون 6 بند دال جز بر اساس ذکر است در میان گیرندگان تسهیالت ارزي گروهی هستند که شایسته -

 جاي به هاآن اعتبار تامین و اندشده وام دریافت مشمول 1396 سال بودجه قانون 4 تبصره ح بند و 1388 سال

 هب توجه با. است شده سپرده گذاري شده از محل منابع بانک مرکزي انجام منابع محل از ارزي ذخیره حساب

صنعت یکسان و در بازه زمانی یکسان دو تولید کننده یکی مشمول دریافت تسهیالت از حساب  یک در آنکه



مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان - کمیسیون بازار پول و سرماهی23

 

22 

 

قانون رفع موانع تولید حل شده است و  20ذخیره ارزي شده که افزایش نرخ ارز براي این گروه از محل ماده 

رداخت رخ روز بازپکه اکنون باید به ن محل منابع بانک مرکزي شده استدیگري مشمول دریافت تسهیالت از 

اله به باشد و نیازمند حل مسکند (مصداق آن در صنعت سیمان است)، شرایط رقابت به نفع گروه اول نابرابر می

روه اول تکمیل کرده اند نیز مشابه گجالب آنکه فرم هاي بانکی که گروه دریافت کننده تسهیالت  فوریت است.

 دهنده و وام گیرنده روشن نبوده است. بوده است و اصوال تفاوت این موضوع براي وام

شود بین با توجه به آنکه راهکار پیشنهادي باید ضمن حل مشکل منجر به بروز رانت و فساد نشود، پیشنهاد می -

 باشد.  اند، تفاوت و بعد از آن اقدام به گشایش اعتبار و دریافت ارز نموده 1397هایی که پیش از مرداد بنگاه

 کار انجام رد تسریع به گیرتصمیم نهادهاي سطح در واحدي کارگروه تعیین ،مساله ابعاد نبود گسترده به نظر -

  .کرد خواهد کمک مشکل حل و کارشناسی

 درصد 20 مدیران، الخروجیممنوع درصد 9 دریافتی، هايپاسخ از آمده دست به اطالعات طبق آنکه به توجه با -

 در محدودیت درصد 46 و...  و اجتماعی تامین گمرك، مالیاتی، امور سازمان توسط متقاضی فعالیت در اخالل

 بر وءس اثرات موارد این تمامی و اندکرده گزارش آمده پیش وضعیت نتیجه عنوان به را بانکی خدمات دریافت

 . است روريض ملی اقتصاد شرایط بهبود منظور به مشکل حل در تسریع دارد، کشور تولید رونق و گذاريسرمایه

  باشد:راهکارهاي پیشنهادي در دو سناریو به شرح زیر مینظرات خبرگان مجموع  اساسبر 

  راهکار پیشنهادي اول:

بوده  1397/ 05/ 16ها تا پیش از تاریخ براي آن دسته از گیرندگان تسهیالت ارزي که گشایش اعتبار و دریافت وام آن -

با  يارزها برحسب اعالم بانک مرکز ریبه ساتومان به ازاي هر دالر و یا معادل آن  4200است، کل بدهی بر حسب نرخ 

بنا به تشخیص بانک مرکزي و وزارتخانه تخصصی  . چنانچه گیرنده وامشود می لیتبد الیدرصد به ر18بهره ساده 

 شود.سال با بهره پیشنهادي در این بند تقسیط  4قادر به بازپرداخت نقدي رقم فوق نباشد، بدهی وي در طول  ذیربط

 1396قانون بودجه سال  4و بند ح تبصره  1388قانون بودجه سال  6کلیه تسهیالت گیرندگان ارزي جز دال بند : تبصره

 گردند.نیز مشمول این پیشنهاد می

 يازجمله کاالها ییقلم و گروه کاال 25به  یتومان 4200ارز  صیتخصریخ پیشنهادي، محدود شدن توضیح آنکه مبناي تا

  . 1در این تاریخ بوده است مایبه سامانه ن یواردات يکاالها یمابق ازین ارز مورد نیتامانتقال و دارو و  یاساس

  

                                                           
گذاران سیگنال الزم براي تصمیم گیري به سرمایه 1397. با توجه به آنکه انتقال کانال تامین ارز کاالهاي وارداتی به سامانه نیما و افزایش مستمر نرخ ارز تا مرداد 1 

  درست در این تاریخ را ارائه کرده است، گیرندگان تسهیالت ارزي پس از تاریخ فوق مشمول مفاد این ماده نخواهند بود.  
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  :جایگزینراهکار پیشنهادي 

به دلیل منع قانونی، امکان کسب درآمد ارزي از محل صادرات ندارند، یا براي آن دسته از گیرندگان تسهیالت ارزي که  -

تی، هاي دولگذاري دستوري است و یا به دلیل عدم ایفاي تعهدات دولت و شرکتها مشمول قیمتمحصول تولیدي آن

 1397/ 05/ 16ها تا پیش از تاریخ اند، چنانچه گشایش اعتبار و دریافت وام آنمنابع الزم براي بازپرداخت ارزي نداشته

ارزها برحسب اعالم بانک  ریبه ساتومان به ازاي هر دالر و یا معادل آن  4200بوده است، کل بدهی بر حسب نرخ 

وام بنا به تشخیص بانک مرکزي و وزارتخانه  . چنانچه گیرندهشود لیتبد الیدرصد به ر18ساده  نرخ سودبا يمرکز

سال با نرخ سود پیشنهادي در این بند  4ازپرداخت نقدي رقم فوق نباشد، بدهی وي در طول قادر به ب تخصصی ذیربط

 شود.تقسیط می 

 1396قانون بودجه سال  4و بند ح تبصره  1388قانون بودجه سال  6کلیه تسهیالت گیرندگان ارزي جز دال بند تبصره: 

سایر اقالم مندرج در اعتبارات اسنادي گشایش یافته یا آالت و تجهیزات و قطعات و در صورتیکه نسبت به ورود ماشین

وانند تهاي ارزي، اقدام و پروانه سبز گمرکی را اخذ نموده باشند، از سرفصل بدهکاران غیرجاري خارج و کماکان میحواله

ن تعلق ر تادیه دیاز خدمات و تسهیالت بانکی از این بابت برخوردار شوند. به بدهی این افراد جریمه و و جه التزام تاخی

  نخواهد گرفت.

      

  

  

  

 



کمیسیون بازار پول و سرماهیمرکز ژپوهش اهی ااتق اریان


