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 دستورکار جلسه: 

 مین مالی در صنایعهای تأانجام شده از طرح تحقیقاتی هزینههای ارائه گام 

 

های تأمین ینهررسی هزببا محوریت ارائه گزارش پروژه  مین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضویگذاری و تأسومین جلسه کمیسیون سرمایهبیست و 

ماره دو اختمان شصبح در محل س 7:30ساعت  30/1/97و سایر مدعوین در روز پنجشنبه مورخ  کمیسیون اصلی یبا حضور اعضا مالی در صنایع

 واهان بحث ولسه، خجک سال جدید به حاضران ضمن تبری جلسه آقای مهندس باقری رئیس محترم کمیسیون ی. در ابتدااتاق بازرگانی برگزار شد

ی رهندس بصیمسپس خانم  شدند.پس از ارائه گزارش پروژه گذاری در سال جدید بینی وضعیت سرمایهتحلیل در خصوص وضعیت موجود و پیش

گذاری ایهسیون سرمجلسه کمی ماه دونیز سال جدید را تبریک گفته و خاطرنشان کردند که در اردیبهشتگذاری دبیر محترم کمیسیون سرمایه

بازرگانی  هایای اتاقل از رؤسگذاری اتاق ایران که متشکماه میزبان اعضای کمیسیون سرمایهبرگزار خواهد شد. ایشان فرمودند در پایان اردیبهشت

د. پرداخته شو ی بداند در سطح ملهای ایران است، هستیم که این جلسه فرصت مناسبی برای تبادل نظر و مطرح کردن مسائلی است که بایاستان

ا د نظر خود رمسه مسائل خواهشمندم در این جلای طی دو هفته آینده برگزار خواهد شد که از اعضای کمیسیون العادهدر همین راستا جلسه فوق

 از آقای شکرتضمن  یشانسپس ایم. بندی برسشود، به جمعدر پایان اردیبهشت برگزار می که مطرح نمایند تا برای بیان در جلسه اصلی کمیسیون

ات و اد به مطالعدم استنعبه این نکته اشاره کردند که وجه تمایز این پروژه کاربردی بودن آن و  الساداتی مدیر پروژه مورد بررسیدکتر ملک

 .رائه دهندنتایج پژوهش خود را ا خواستند کهالساداتی ها و نیز استفاده از اطالعات واقعی است و از آقای دکتر ملکبخشنامه

و  یعدر صنا الیمهای تأمین هزینه"پس از معرفی گزارش با عنوان عضو محترم هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد السادتی آقای دکتر ملک

وان کردند و عنها ههزینهای تأمین مالی و همچنین عناصر تشکیل دهنده این ، مسأله اصلی تحقیق را برآورد میزان هزینه"چگونگی کاهش آن

ست که البته به دلیل شرکت که عمدتا سودده هستند انجام شده ا 192صنعت و  13و برای  1395تا  1384این تحقیق برای دوره زمانی  فرمودند

روه گبه دو و های بخش صنعت خودرشود. ایشان پس از تقسیم شرکتمحدودیت وقت تنها نتایج مربوط به صنعت خودرو و قطعات گزارش می

ستفاده ا، 95تا  90ی هاه سالشده صنعت خودرو و قطعات را ارائه کرده که حاوی این نتیجه بود که به فاصلساز، ترازنامه تجمیعخودروساز و قطعه

ن سهم سهامداراانکی، بدرصد کاهش یافته است. ساختار مالی صنعت خودرو نیز شامل سهم تسهیالت  5/9مدت و بلندمدت از تسهیالت مالی کوتاه

ه افزایش گذاشته بهای اخیر رو طرفین تجاری است که روند آن در سال( مربوط به سهم %45و سهم طرفین تجاری است که بیشترین بخش آن )

ت عملیا ره گردشمدت است. دوکه سهم دو بخش دیگر کاهش یافته است. ضمنا بخش عمده این تسهیالت به صورت تسهیالت کوتاهاست در حالی

-سال های مالی بینینهشود که هزماه متغیر است. در صورت سود و زیان تجمیع شده این صنعت نیز مشاهده می 9در این صنعت نیز بین چهار تا 

ست که با توجه به اای که باید به آن اشاره کرد این درصد کاهش یافته است. نکته -09/5درصد افزایش و سود خالص  83/4، 95تا  90های 

از  شدر این پژوه این شاخص، های مربوط بههای تأمین مالی و نیز محدودیتگیری هزینهدات وارد بر شاخص هزینه مالی به فروش برای اندازهایرا

ر واحد زینه هدهد هشاخص نرخ مؤثر تسهیالت که شاخص استانداردی برای محاسبه هزینه تأمین مالی است استفاده شده است که نشان می

را  ت این نکتهتسهیال ه مقدار است. سپس ایشان با استناد به نمودار مربوط به مقایسه نرخ رسمی سود تسهیالت بانکی و نرخ مؤثرتسهیالت چ

نجام ایران خودرو ندای و اهیوای تطبیقی بین دو شرکت ای باالتر است. در ادامه مقایسهمتذکر شدند که نرخ مؤثر تسهیالت به طور قابل مالحظه

 ختار مالی این دو شرکت پرداختند.به بررسی سادادند و 
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های مستقیم تأمین مالی در صنعت انجام شد که مشخص کرد هزینه تمام شده پول برای شبکه بانکی باال در بخش دوم گزارش، نگاهی به هزینه 

از نرخ سود تسهیالت در  OECDهای اخیر افزایش یافته است. مقایسه های دولتی و خصوصی در سالها در بانکاست و همچنین نرخ سود سپرده

ای چون التویا و کلمبیا کاهش یافته است و این نیافتهدر کشورهای توسعهحتی کشورهای جهان نیز حاوی این نکته است که نرخ سود تسهیالت 

 2004نسبت به سال  2016ایران در سال  رارد در حالی که دیک روند جهانی د 2016تا  2007های کاهش نرخ سود در کشورهای جهان بین سال

توان به ناکارآمدی مسیرهای ودن نرخ بهره در ایران اشاره شد که از آن جمله میبه دالیل باال ب ،در ادامه گزارششاهد افزایش نرخ سود هستیم. 

-های دولتی و شهرداری)مسکن، طال و ارز(، بدهی عمومی )دولت، شرکتهای موازی ثباتی اقتصادی و بازدهی بازار داراییبیگذاری پولی، سیاست

های ایران ها و مؤسسات بانکی غیرمجاز و خارج از نظارت بانک مرکزی و ناکارایی عملیاتی بانکها(، معوقات بانکی، تنگنای اعتباری، رفتار بانک

 اشاره کرد.

یشی و با ه شیوه پیماپژوهش ب های غیرمستقیم تأمین مالی ارائه شد. این بخش ازورد هزینههای مستقیم تأمین مالی، نتایج برآپس از بررسی هزینه

 25/3یرمستقیم های غینهدهد که میانگین کل هزنامه انجام شده است. نتیجه پیمایش نشان میبا کارشناسان بانکی و پرسشاستفاده از مصاحبه 

 :اندندپایان رس بهکه شامل موارد زیر است،  با مطرح کردن پیشنهاداتی ارائه خود را الساداتیدرصد از اصل وام است. آقای دکتر ملک

 های کوچک استفاده از طرح ضمانت وام بنگاه(CGS) 

  های غیرمستقیمرویکرد کاهش هزینهتنوع بخشی به روش تأمین مالی با 

 گذاری جمعیسرمایه (Collective Investment) 

 های تأمین مالی آنالین روش(Crowdfunding) 

 ها به سرمایه در گردشهای پرداخت تسهیالت متناسب با نیاز شرکتافزایش انعطاف در شیوه 

  اضافه برداشت(Overdraft) 

  تسهیالت چرخشی(Revolving credit facilities) 

 های شناور وام(Swing loan) 

 از گشایش داری شرکتی با رویکرد پوشش توسعه بانک( دادن کل زنجیره تولیدLC )تا فروش 

 مایند.نود را مطرح الت خات و سؤاپس از اتمام ارائه گزارش، آقای مهندس باقری ضمن تقدیر از کار انجام شده، از حاضرین جلسه خواستند که نک

 ت و این امراالتر اسبنرخ سود بانکی از تورم این نکته را خاطرنشان کردند که با توجه به آمار ارائه شده، در مقطعی خانم مهندس بصیری 

ا د این سود رنکه بتواننها نیز برای ایو بانکدهد گذاری در بانک سوق میسمت سپرده ا به جای بکارگیری در بخش صنعت، بههای خرد رسرمایه

کند  قیبرا نیز تعی ن نرخ سودماند بلکه باید ایمی های خرد محرومدهند. بنابراین بخش خصوصی نه تنها از سرمایهبدهند نرخ بهره را افزایش می

 کند.ایجاد میکه این مسأله شکاف بزرگی 

پرداختن به چند نکته را برای روشن شدن مطلب خواستار شدند. به معاونت محترم سرپرستی بانک ملی استان خراسان صفای نیکو دکتر آقای 

درصد کل این  40غیرمستقیم به شیوه پیمایشی، طبق نتایج پیمایش به طور میانگین تقریبا های گیری هزینهاینکه در بخش اندازه ،عنوان مثال

شود که سهم بانک در ده میاهمربوط به هزینه فرصت )تأمین معدل حساب( است که مقداری ابهام دارد. همچنین طبق نتایج گزارش مش هاهزینه
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های بانکی به دهد. با توجه به اینکه هزینههای بانکی از خود افزایش نشان میاما هزینه کاهش یافته است 95تا  85های اعطای تسهیالت بین سال 

 های اخیر کاهش یافته، این نتیجه تا حدودی خالف انتظار است.دانیم که نرخ سود در سالنرخ سود تسهیالت مرتبط است و می

 مواردی را خاطرنشان کردند که به شرح زیر است: اقتصادیها و مطالعات ارشناس محترم مرکز بررسیک مهندس صفارآقای 

یمت قتر از ایینپکنند و یا قیمت فروش محصول را ها یا هزینه سود پرداخت میهای خودروساز، شرکتهای شرکتفروشدر بحث پیش .1

 کنند. آیا این هزینه غیرمستقیم نیز در این پروژه در نظر گرفته شده است؟بازار ارائه می

خص است که چه های معوق شده است. آیا مشهای دریافت شده صرف بازپرداخت وامدرصد از وام 81نتایج تحقیق، بین یک تا طبق  .2

 ربوط به سود و جریمه دیرکرد است؟بخشی از این میزان مربوط به اصل وام بوده و چه بخشی م

س نه تنها پخ سود است، از نر ها باالترکه نرخ تورم در بیشتر سال برخی معتقدند باید نرخ واقعی تسهیالت مالک قرار گیرد زیرا از آنجایی .3

یین و تسهیالت پا رخ واقعیای به واحدهای تولیدی صنعتی اعطا شده است. در واقع نای دریافت نشده بلکه به طور غیرمستقیم یارانهبهره

 شود.خص تحمیل نشای به که هزینهکار گرفت در حالیگذاری به توان تسهیالت را در سرمایهحتی منفی بوده که به این ترتیب می

آیا در  شدند که گویی به این سؤالخواهان پاسخ های تخصصی اتاق مشهد نیزرئیس محترم دبیرخانه امور هماهنگی کمیسیون ورآقای مهرآ

رنظر یر مستقیم دغهای ز در بخش هزینهشود نیهای خارج از چارچوبی که توسط سیستم بانکی انجام میشده، دریافتهای طراحینامهپرسش

 ند.اداده ها نیز مد نظر بوده است اما عده بسیار کمی به آن پاسخگرفته شده است یا خیر؟ که در پاسخ مشخص شد که این هزینه

 ه و تسهیالتیالت دهندتسهدر ادامه این سؤال را مطرح کردند که آیا برای نزدیک کردن دو گروه  مشاور عالی شرکت خوشگوار دکتر کاللیآقای 

کود خارج ررا از حال  وان صنعتتر در اختیار صنایع قرار داد تا بتتوان تسهیالت را راحتدر واقع چطور می یرنده، راه حلی کاربردی وجود دارد؟گ

ثل مها ایر بخشل شدن سری و فعامحوشاید بهترین راه، خارج کردن اقتصاد از بانک در پاسخ به این سوال فرمودندصفای نیکو  دکتر کرد؟ آقای

 .باشدها بورس برای حذف واسطه

ها اند این است که بانکتم بانکی برای صنایع ایجاد کردهسدر پایان جلسه آقای مهندس باقری این نکته را مطرح کردند که یکی از مشکالتی که سی

اند که این امر بازپرداخت تسهیالت را به شدت با مشکل مواجه کرده است. کردهتر اند اما دوره بازپرداخت را نیز کوتاسود تسهیالت را کاهش داده

 ه شدند.گذاری در جلسه کمیسیون ویژایشان همچنین خواهان بررسی وضعیت موجود سرمایه

 

 مصوبات جلسه:
 

ی در شورا ارائه طرحهای تأمین مالی به عنوان شاخص پایه و گیری هزینهقرار دادن شاخص نرخ مؤثر تسهیالت برای اندازه .1
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