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ها، حمایت از تولید ملی بوده است. تحقق در اقتصاد ایران و در ادوار مختلف همواره یکی از شعارها و اهداف بسیار مهم دولت

 ها در راستای پیگیری و به ثمر نشستن این هدفهای خاص خود نیاز دارد. این که آیا تالش دولتاین هدف به ابزار و برنامه

ترین ابزار دستیابی به این هدف، برخورداری از ترین و کلیدیتری نیاز دارد. اما یکی از مهمه مفصلبوده یا خیر به مطالع موثر

 منابع مالی کافی و مناسب برای بخش تولید است.

مسائل و مشکالت بسیاری وجود دارد که یکی از  ،در خصوص منابع مورد نیز برای بخش تولید کشور و تامین این منابع

است. در توضیح گذاری مورد نیاز برای سرمایه ها برای تامین منابعها، وابستگی بسیار زیاد اقتصاد ایران به بانکترین آنمهم

ها در ایجاد تحرک در بخش مولد کشور محور است و نقش بانکشود که اقتصاد ایران بانکاین موضوع اینگونه بیان می

ها به بخش مولد بهبود و ارتقاء پیدا دهی بانکزی شود که توان تسهیالتریه است. لذا باید به صورتی برنامهتبسیار برجس

(CAR)ها در حال حاضر با مشکالت متفاوتی مواجه هستند که کمبود سرمایه، کفایت سرمایهکند. اما بانک
پایین، مطالبات  1

 ها هستند.ها و... از جمله آنمعوق، باال بودن میزان بدهی دولت به بانک

ای اقدام کند که برخی از این مشکالت نظیر ها به شیوهاخیر دولت تالش کرده است تا با اتخاذ برخی از سیاستدر سالیان 

کل کشور است. این الیحه دارای ابعاد و  1931کمبود سرمایه مرتفع شود که آخرین آن، الیحه اصالح قانون بودجه سال 

( بند )الف( اینگونه 91هاست. در تبصره )های دولتی از جمله آنموضوعات مختلفی است که افزایش سرمایه دولت در بانک

 آمده است:

های خارجی بانک مرکزی جمهوری شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییبه دولت اجازه داده می"

یر و ارتقای نظام مالی کشور پذ( قانون رفع موانع تولید رقابت64اسالمی ایران، پس از کسر منابع الزم برای اجرای ماده )

و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بالوصول و یا بلوکه شده و یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری  1/2/1936مصوب 

سازی نرخ ارز )در صورت اجرا(، مطالبات بانک مرکزی های یکسانبینی منابع الزم برای تامین هزینهاسالمی ایران و پیش

های ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانکها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانکمی ایران از بانکجمهوری اسال

( ریال، حداکثر تا سقف چهارصدوپنجاه هزار 1ر000ر000ر000دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیالت تا یک میلیارد )

 ( با رعایت بندهای زیر تسویه نماید:1شماره )( ریال به شرح جدول 610ر000ر000ر000ر000میلیارد )

 افزایش پایه پولی ازا ین محل به هر صورت ممنوع است. – 1

 ن مطالبات و تایید سازمان حسابرسی قابل انجام است.دها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بوتسویه مطالبات بانک – 2

نسبت به  1931یک از بانک ها و بانک مرکزی در پایان سال  ده بدهی دولت وشرکت های دولتی به هرنافزایش ما – 9

 ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.

                                                           
1
- Capital Adequacy Ratio  

 .استبرحسب درصد ريسک موزون شده به ضرايب های  يیدارابه مجموع پايه حاصل تقسيم سرمايه اين نسبت 

  95-4اظهارنظر شماره 

 های دولتی اظهارنظر کارشناسی درباره افزایش سرمایه دولت  در بانک

کل کشور مصوب  1395الحاقی قانون اصالح بودجه سال  35موضوع تبصره 

 مجلس شورای اسالمی 3/6/1395
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بخشودگی سود تسهیالت مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیالت است و کلیه جریمه های متعلق به این تسهیالت  – 6

 شود.در زمان تسویه بخشوده می

ه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه ماهه به دیوان محاسبات کشور، گزارش اجرای هر مرحله از تسوی – 1

اجرای این تبصره  های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسالمی ارائه شود. نظارت بر حسنکمیسیون

 باشد.برعهده دیوان محاسبات کشور می

منابع  1/4/1944( قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 109اجرای ماده )وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در  – 4

های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران را در استفاده شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی

 صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.

یشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه ای است که به پنامهنحوه اجرای این تبصره بر مبنای آیین – 7

 رسد.و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به تصویب هیات وزیران می

 (: ارقام مربوط به تسويه مطالبات بانك مركزي، بانكها و افزايش سرمايه دولت به تفكيك بانكها1جدول شماره)
 )هزار میلیارد ریال(

حداكثر تسويه مطالبات بانك مركزي جمهوري  هابانكنام 

 هااسالمی ايران از بانك

حداكثر تسويه مطالبات قانونی 

 ها از دولتبانك

حداقل افزيش سرمايه دولت 

 هادر بانك

 0 8/39 8/39 ملی ایران

 1/19 1/91 61 سپه

 0 0 0 پست بانک

 6/14 2/80 4/34 کشاورزی

صنعت و 

 معدن

6/20 4/0 8/13 

توسعه 

 صادرات

2/10 6/1 8/8 

 1 0 1 توسعه تعاون

 0 21 21 صادرات ایران

 0 3/91 3/91 تجارت

 0 2/17 2/17 ملت

 0 2/1 2/1 رفاه کارگران

 100 0 0 مسکن

 مجموع بانک

 ها

9/910 8/230 1/113 

 کل کشور. 1931مأخذ: قانون اصالح قانون بودجه سال 
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رغم وجود نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی، با کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش کشور بهنظر به این که بخش تولید 

های دولتی های مترتب بر این قانون از منظر اقتصاد سیاسی، افزایش سرمایه دولت در بانکمواجه است، فارغ از تمام بحث

تواند می ،کار گیرندداری بهور و نه در امور شرکتها منابع خود را در بخش مولد اقتصاد کشاگر در یک فضایی که بانک

ها را تواند بنگاههای تولیدی در شرایط کنونی میتحرک الزم را در اقتصاد فراهم کند. بدین صورت که تامین منابع مالی بنگاه

کفایت  – 2اعتبار و افزایش توان  – 1 تواند از دو جهت:ها میاز وضعیت رکود خارج کند. افزایش سرمایه دولت در بانک

 ها را تقویت کند.سرمایه بانک

-ها را افزایش میهای دولتی ضمن بهبود نسبت کفایت سرمایه، توان اعتباردهی این بانکطور کلی افزایش سرمایه بانکبه

کند. مزیت شود سقف اعطای تسهیالت و نقدینگی موجود در بانک افزایش پیدا دهد و بهبود نسبت کفایت سرمایه باعث می

تبع آن، ها به لحاظ محدودیت منابع مالی و بهاین سیاست در این است که با توجه به شرایط کنونی حاکم بر بانک

های دولتی ها و فعاالن اقتصادی و دسترسی محدود به منابع بانکی، افزایش سرمایه بانکهای مالی حاکم بر بنگاهمحدودیت

ی تا حدودی کاهش پیدا کند و حجم تسهیالت اعطایی به عوامل اقتصادی افزایش و چنینهای اینگردد محدودیتسبب می

 زمینه خروج کشور از رکود اقتصادی تسهیل شود.

 جمع بندي

اقتصاد ایران برای تامین منابع مورد نیاز برای فعالیت خود به منابع بانکی وابسته است و نقش بازار سرمایه در تامین این گونه 

محور بودن اقتصاد کشور به طور عام و بخش مولد به صورت خاص، برخورداری  ندک است. با توجه به بانکمنابع بسیار ا

تواند در بهبود وضعیت بخش تولید موثر باشد. در سالیان اخیر دولت تالش کرده است که با به ها از منابع کافی میبانک

 از این طریق دسترسی بخش تولید به منابع بانکی تسهیل شود. ها را تقویت کند وهای مختلف، منابع بانککارگیری سیاست

کل کشور به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و اگر  1931( قانون اصالح قانون بودجه سال 91این موضوع در تبصره )

-نیز خود باعث می های دولتی اتفاق بیافتد و اینشود که افزایش سرمایه بانکباعث می ،از این قانون به درستی استفاده شود

 ها نیز بهبود پیدا کند.ها ارتقا و توان اعتباردهی بانکگردد نسبت کفایت سرمایه بانک

داری خارج شوند ها از مقوله شرکتبه طور کلی برای موفقیت این قانون و رسیدن به هدف واقعی این قانون الزم است بانک

و به جایگاه واقعی خود برگردند و اجرای وظیفه اصلی خود را مورد توجه قرار دهند. در غیر این صورت امکان موفقیت این 

 سیاست بسیار اندک است. 

 


