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 دستورکار جلسه: 

 ارائه تحلیل وضعیت تشکیل سرمایه در ایران 

  1397تصویب نهایی برنامه کاری کمیسیون در سال 

 

رمایه در ستشکیل  مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با محوریت ارائه تحلیل وضعیت تأمینگذاری و بیست و پنجمین جلسه کمیسیون سرمایه

 8ساعت  9/3/97شنبه با حضور اعضای اصلی کمیسیون و سایر مدعوین روز چهار 1397ایران و نیز تصویب نهایی برنامه کاری کمیسیون در سال 

ر کار به دو دستو ا اشارهابتدای جلسه آقای مهندس باقری رئیس محترم کمیسیون بصبح در محل ساختمان شماره دو اتاق بازرگانی برگزار شد. در 

 هند. دگذاری در ایران ارائه جلسه کمیسیون، از آقای مهندس صفار خواستند که گزارش خود را در خصوص تحلیل وضعیت سرمایه

ر ه شده بود برکزی تهیمخود که براساس آمار و اطالعات بانک ها و مطالعات اقتصادی در گزارش آقای مهندس صفار کارشناس محترم مرکز بررسی

تا  30ین بردار است و ان برخوانداز از تولید ناخالص ملی از جایگاه مناسبی در میان کشورهای جهاین نکته تأکید کردند که ایران از نظر سهم پس

رصد است. اما سؤال د 25انداز از تولید ناخالص ملی، سهم پس کند. این در حالی است که میانگین جهانیانداز میرا پس GDPدرصد از  40

اسخ ؟ ایشان در پشودیل میگذاری تبداندازها به سرمایهشود؟ آیا تمام این پسانداز در ایران در کجا مصرف میاساسی این است که این حجم پس

بار. بخش وجودی انمآالت و یابد: ساختمان، ماشینتخصیص می ای به سه بخشبه این سؤال فرمودند موجودی سرمایه به عنوان متغیر انباره

به بخشی  تفاده شودهای جامعه به جای اینکه در بخش مولد اسگیرد. درواقع سرمایهاندازها به بخش ساختمان تعلق میای از این پسعمده

هد ن از بین خواای از آخصوص در شهرهای بزرگ، بخش عمدهیابد که نه تنها مولد نیست بلکه با بروز بالیای طبیعی همچون زلزله به تخصیص می

 5/10صنعت  های مختلف ارائه شده نیز مشخص شده است که سهم بخشرفت. در آمار دیگری که از ترکیب تخصیص موجودی سرمایه به بخش

درصد از کل  26سایر خدمات نیز  درصد و 8/10درصد، بخش حمل و نقل  35درصد، مستغالت  4درصد، نفت و گاز  5/4درصد، بخش کشاورزی 

ه ط رشد ساالنتی متوساند. در بخش دیگری از گزارش عنوان شد که طبق برنامه ششم توسعه بایسموجودی سرمایه کشور را به خود اختصاص داده

های گذشته رشد ر سالدهد ددرصد دست یافت. این در حالی است که آمار نشان می 8درصد باشد تا بتوان به رشد اقتصادی  4/21تشکیل سرمایه 

ر بخش صنعت درمایه سرمایه بین یک تا دو درصد بوده است که تفاوت بسیار زیادی با رشد سرمایه هدف دارد. ضمن اینکه تغییرات موجودی س

کی که تسهیالت بان ماندهه بهای اخیر بسیار ناچیز و حتی منفی بوده است. ایشان در ادامه گزارش خاطرنشان کردند با بررسی آمار مربوط طی سال

بخش ساختمان، مسکن و  درصد از تسهیالت بانکی به 75حدود  95آید که در سال اندازها است این نکته به دست میدهنده استفاده از پسنشان

 (R&D)وسعه تیق و قهای تحبازرگانی اختصاص یافته که چندان مولد نیستند. ایشان در پایان گزارش نیز به توجه کشورهای جهان به فعالیت

های تواند بخشاند تا بتهنظر گرف های مالیاتی درهای تحقیق و توسعه معافیتاشاره کردند و فرمودند کشورهایی مانند آرژانتین و برزیل برای فعالیت

R&D  ت شود. ای به این حوزه هدایرسد در کشور ما نیز باید بخشی از منابع سرمایهبه نظر میرا فعال نگه دارند. بنابراین 

این نکته را مطرح نمودند که کشورهای در حال  معاونت محترم سرپرستی بانک ملی استان خراسان پس از ارائه گزارش، آقای دکتر صفای نیکو

توانیم رود. اما میا به شمار میتوسعه از جمله ایران صاحبان صنایع نیستند بلکه صاحبان مواد خام و نیروی کار ارزانند و این یک ضعف ذاتی برای م

گذاری ثابت مولد تبدیل کنیم. نکته مهم این است که وظیفه جذب و هدایت سرمایه با هدایت درست این مواد خام به بخش مولد، آنها را به سرمایه
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یستم بانکی این وظیفه را بر عهده بگیرد گذاری ثابت بر عهده بازار بورس است. اما ضعف بازار سرمایه در ایران باعث شده که سبه سمت سرمایه 

ها است. مسأله دوم وجود گروهی از موسسات مالی و اعتباری است حال آنکه وظیفه بانک نه جذب و نه تخصیص پول بلکه تنها انتقال این سرمایه

های بانک مرکزی، ساس ضوابط و دستورالعملکنند و در نتیجه به جای ارائه تسهیالت به بخش مولد و عمل براکه زیرنظر بانک مرکزی فعالیت نمی

گیرند. پس اوال سیستم بانکی ناکارآمد است و ثانیا بخشی از های سودآور و پربازده که عمدتا مولد نیستند، به کار میمنابع مالی خود را در بخش

داد این است که بانک مرکزی با هدایت درست سرمایه به  توان ارائهها را ندارد. راهکاری که در این شرایط میاین سیستم قابلیت نظارت بر سرمایه

تواند تا حدودی از تخصیص بخش صنعت، معدن و کشاورزی و محدود کردن تخصیص منابع به بخش خدمات و نیز نظارت بر این فرآیند می

سیون در اجرایی کردن پیشنهادات ارائه های نامولد جلوگیری کند. ایشان در ادامه بر ضرورت مشخص کردن حدود اختیارات کمیسرمایه به بخش

 شده توسط اعضا تأکید نمودند. 

 گیرینتیجه با دوره مالی بر لزوم ورود به دستور کارهایی تأمینگذاری و در ادامه جلسه خانم مهندس بصیری دبیر محترم کمیسیون سرمایه

و  و راهکارها تناب کنیمهای بلندمدت اجگذاری و برنامهبه بحث سیاستمدت تأکید کردند و فرمودند بهتر است در شرایط کنونی از ورود کوتاه

ده شورای کلیفی بر عهترمودند گذاری در فضای موجود ارائه دهیم. ایشان با اشاره به دو بحث عمده مرتبط با کمیسیون فهایی را برای سرمایهتوصیه

باحثی به مطرح شده و گذاری است که این بحث از دو سال پیش در کمیسیون مهای سرمایهها و فرصتوگو گذاشته شده و آن تعیین اولویتگفت

 یران خواهیمای اتاق گذاربه گام در همین رابطه تدوین شده است. ایشان افزودند در تیرماه کمیسیون مشترکی با کمیسیون سرمایهصورت گام 

ای هو فعالیت برد اهدافتوانند در پیشگذاری اتاق ایران و افرادی که میتوانیم از اعضای اصلی کمیسیون سرمایهداشت که در این راستا می

 کمیسیون مفید واقع شوند، دعوت به عمل آوریم.

کردند و فرمودند اگر  به طور خاص تأکید R&Dخانم مهندس غفارنیا مدیر عامل محترم شرکت خانه شکالت نیز بر ارائه تسهیالت بانکی به بخش 

اینکه از  اجه شوند یاداختی موها در صورت ارائه محصول جدید به بازار، با بخشودگی بخشی از بهره پرا فراهم کنند که بنگاهها این شرایط ربانک

زینه هه جز ایجاد ای جدیدی کهنامهتوان صنعت را به این امر تشویق کرد. ایشان همچنین از بخشمند گردند، میتری بهرهدوره بازپرداخت طوالنی

 های موجود یاد کردند. ها اثر دیگری ندارد به عنوان یکی از موانع حفظ سرمایهاهبرای بنگ

ا فقدان د ایران رگذاری واقعی در اقتصامشکل اصلی سرمایه گذاری استانداری خراسان رضویکارشناس محترم دفتر سرمایهآقای وطن پرست 

 گذاریرمایهسر بودن دند و خاطرنشان ساختند در صورتی که افراد از سودآوگذاری عنوان کرسیستم حقوقی کارآمد و عدم وجود امنیت سرمایه

ر استانداری ای دمنطقه کارگروه شوند. ایشان در ادامه به تشکیلبازی نمیخود مطمئن باشند، وارد بازارهای پر ریسکی چون بازار ارز، طال یا سفته

وجود مد در شرایط بررسی شو وگذاری در منطقه را احصا کرده های مشترک سرمایهوه فرصتتر کردن این کارگراشاره کردند و فرمودند باید با فعال

ختلف های مد بخشوان تولیتواند چه امکاناتی را در جهت تقویت تگذاری استان میکه اقتصاد کشور با مشکالت اساسی روبرو است، ظرفیت سرمایه

 فراهم آورد.  

بندی بودجه کشور در تقسیم 86با اشاره به اینکه تا سال  وگوی دولت و بخش خصوصیدبیرخانه شورای گفترئیس محترم آقای مهندس لبافی 

ها بهم خورد بلکه هیچ نظارتی بر های مختلف اقتصادی و به تفکیک نرخ و سهم وجود داشت، عنوان کردند که از این سال به بعد نه تنها نرخبخش

توانند تسهیالت بانکی مورد نظر خود را بان سرمایه به دلیل وجود یک سری شرایط و ضوابط، به سختی میشد. امروزه صاحتخصیص تسهیالت نمی
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وری الزم وجود ندارد و در نتیجه حتی در صورت دریافت تسهیالت، امکان بازپرداخت با نرخ سود دریافت کنند. ضمن اینکه در حوزه تولید نیز بهره 

های تولید و گذاری در کشور، کمبود تسهیالت نیست بلکه مشکل جذب سرمایه در بخشحال حاضر سرمایهدرصد وجود ندارد. لذا مشکل  20

حل این است که به ضوابط و کند. یک راهای دست و پنجه نرم میکشاورزی وجود دارد. همچنین بخش تولید با مشکالت مالیاتی، بانکی و بیمه

های متفاوت تسهیالت ارائه دهیم. ایشان همچنین به وضعیت بودجه جاری و های مختلف با نرخبخشو قبل از آن بازگردیم و در  86مقررات سال 

های اخیر پیوسته از بودجه عمرانی کاسته شده و بودجه جاری دولت افزایش یافته است. به طوری که عمرانی دولت اشاره کردند و فرمودند در سال

ه صفر برسد و کل بودجه صرف امور جاری دولت مانند پرداخت حقوق و دستمزد گردد که این امر نه رود امسال بودجه عمرانی دولت بانتظار می

 کند بلکه موجب هدر رفتن منابع خواهد شد. تنها ارزش افزوده اقتصادی ایجاد نمی

ا عدم رسهیالت تمشکل اساسی در بخش  گذاری استانداری خراسان رضویمدیرکل محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه خانم مهندس میرشاهی

ان ر منطقه عنوذاری در هگهای سرمایهگیری در خصوص ارائه تسهیالت براساس اولویتها برای تصمیمها و شهرستانتخصیص اختیار الزم به استان

های رگزاری کالسیی چون بید با ابزارهادر سال گذشته، خاطرنشان کردند که با "های خردتجمیع سرمایه"کردند. ایشان با اشاره به انجام طرح 

این عرصه  رای ورود بهنها را بآهای خرد را جلب نموده و سازی این بازار، اعتماد صاحبان سرمایهآموزشی، بازار سرمایه را ترویج دهیم و با شفاف

ر دچار گذاسرمایه اشیم تابت مدون در اختیار داشته های سرمایه گذاری را به صورها و اولویتخاطر نشان کردند باید فرصتترغیب نماییم. ایشان 

زرگانی استان ذاری اتاق باگمایهسرگردانی نشود و بتوانیم او را به بخش های مؤثر و با بازده مطلوب هدایت نماییم. بنابراین الزم است کمیسیون سر

 نیز به این مقوله ورودی جدی داشته باشد. 

ذاران گیل سرمایهدم تماعخوشگوار نیز ضعف سیستم اجرایی را تغییرات مکرر ضوابط و قوانین دانستند و از  آقای دکتر کاللی مشاور عالی شرکت

 از کسب یافت مالیاتتی و درگذاری در ایران به دلیل فقدان قوانین ثابت و مشخص یاد کردند. ایشان با انتقاد از سیستم مالیاخارجی به سرمایه

 ند. د تأکید کردر کسب سوهای مولد در صورت عدم موفقیت بنگاه ددولت نسبت به تضمین حدی از سرمایه در فعالیتوکارهای نوپا، بر لزوم تعهد 

 اره کردند وذایی اشبه برندهای معروف در حوزه صنایع غ نائب رئیس محترم خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضویسپس آقای دکتر استادی 

فقیت ی از عدم موتیجه بخشناند پیشرفت زیادی کرده و به جایگاه مناسبی دست یابند. در ها توانستهفرمودند در همین شرایط موجود برخی بنگاه

رگانی در های بازارتاید مهبدرواقع بازرگانان خوبی نیستند.  بخش تولید مربوط به این است که تولیدکنندگان در ایران کارایی مناسبی ندارند و

فروش کرده و با این مردم پیش توان کاالهای بنگاه را بهدرصد، می 20ها تقویت شود. برای مثال به جای دریافت تسهیالت بانکی با نرخ سود بنگاه

 ت. های اقتصادی اسو کارآمدی مدیران در بنگاه نرخ تخفیف ارائه شود. پس پیشنهاد کلی در این خصوص، افزایش توانمندی

نیز سه مشکل اساسی در اقتصاد ایران را به ترتیب اولویت سیستم  عضو محترم هئیت علمی دانشگاه فردوسی مشهدالساداتی آقای دکتر ملک

اجتماعی عنوان کردند و فرمودند این سه مشکل به سه بحران اساسی در اقتصاد گره خورده است. در حوزه  تأمینمالیاتی، بخش بانکی و نیز 

رسد. در بخش بانکی نیز مالیات، دولت با کسری بودجه شدیدی روبرو است و بنابراین در این شرایط انتظار کاهش نرخ مالیات غیرممکن به نظر می

ها نیز آبستن بحران بزرگی است. اما اجتماعی و صندوق تأمینبه سمت ورشکستگی سوق داده است. بخش  ها راکاهش نرخ سود تسهیالت، بانک

های آپتوان به عنوان ارزیابی اولیه، استارتها است. میآپتوان در شرایط فعلی ارائه داد، توجه ویژه به بحث استارتمدتی که میپیشنهاد کوتاه

 اسایی و فعاالنه در این حوزه حضور پیدا کرد. موفق و ناموفق در کشور را شن
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گذاری را ایم نقشه راه سرمایهمالی خاطرنشان کردند که ما نتوانسته تأمینگذاری و محترم کمیسیون سرمایه رئیسسپس آقای مهندس باقری  

های این است که بایستی در قدم اول، مزیت ها و امکانات موجود در استان تعریف کنیم. اکنون مطالبه بخش خصوصی و دولتیمبتنی بر مزیت

گذاری استان مشخص شود، امکانات محدود استان در این مسیر به کار گرفته شود و به این ترتیب شاید بتوان اعتماد عمومی را جلب کرده سرمایه

ها سازوکار مشخصی داشته باشد. ایشان با یت سرمایهگذاری و هداهای سرمایهها را جذب نماییم. پس اتاق بازرگانی باید در تعیین اولویتو سرمایه

های بلندمدت، از خرد کردن حجم بزرگی از سرمایه و تخصیص به واحدهای گذاریریزی جهت انجام سرمایهانتقاد از عدم تمایل دولت در برنامه

توانست به عنوان محرک و مولد تولید پایدار که می ایهزار میلیارد تومان سرمایه 20مختلف به عنوان یک حرکت اشتباه یاد کردند و فرمودند 

ای تخصیص داده شد که به طور کامل اثربخشی خود را از دست داد. ایشان با اشاره به اینکه ممکن است در آینده تنوع استفاده شود به گونه

دهیم، بر لزوم ایجاد کارگروهی برای حفظ مشکالت به صورتی باشد که مجبور باشیم برای تک تک واحدها به طور جداگانه راهکار ارائه 

های خود گیریهای موجود تأکید کردند. آقای مهندس باقری با ابراز تاسف از سهم اندکی که دولت برای بخش خصوصی در تصمیمگذاریسرمایه

اری، با ارائه مشاوره، ابراز عقیده و بیان گذوگو و نیز ایجاد مرکز سرمایهتوان از مجرای شورای گفتکه در سطح استان می متذکر شدند قائل است

توان از ظرفیت های استانی مؤثر واقع شد. هرچند در حوزه مسائل ملی نیز میگیریگذاری، بر تصمیمها و تهدیدها در حوزه سرمایهفرصت

گذاری به نشان کردند که اکنون سیاستشود استفاده کرد. ایشان در ادامه سخنان خود خاطرکمیسیون ایران و نشستی که در تیرماه برگزار می

اند. این در حالی گذاری بلکه تنها ایجاد اشتغال قرار دادهگیرد که با تخصیص بودجه محدود به هر استان، هدف را نه توسعه سرمایهای انجام میگونه

 اری را فدای افزایش سطح اشتغال نمود. گذگذاری افزایش داد نه اینکه رشد سرمایهاست که باید اشتغال را از مجرای توسعه سرمایه

ر بن اثرگذاری مباحث کال"و نیز  "گذاریهای سرمایهتعیین اولویت"آقای مهندس باقری در پایان جلسه بر لزوم فعال شدن کمیسیون در دو حوزه 

وردی ممدت و حتی اری کوتاهکه بتوانیم اثرگذای عمل کند تأکید کردند و فرمودند با توجه به شرایط موجود بایستی کمیسیون به گونه "هاسیاست

 های موجود را برای واحدهای اقتصادی حفظ نماییم. های مختلف داشته باشیم و حداقل بتوانیم سرمایهبر بخش

  مصوبات جلسه:
 در دو بخش: 97تعیین برنامه کاری کمیسیون در سال 

 گذاریت توسعه و تسهیل سرمایهگذاری جهمباحث کالن کمیسیون در خصوص تشکیل مرکز سرمایه (1

ها و پیشنهادات برای اداره حلها و تهدیدهای استان و تهیه راهموضوعات خرد روند موجود اقتصاد کشور و رصد فرصت (2

 های موجودامور جاری و حفظ سرمایه
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