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  مقدمه

باال بودن شخصي، تغيير ناگهاني قوانين و مقررات، اعمال ساليق         

واحدها را با مشكل تامين ... كشور واقتصاد هزينه عوامل توليد در 

و محدوديت هاي ايجاد شده شرايط . نقدينگي مواجه ساخته است

اين گزارش در . نيز مزيد بر علت است ناشي از تحريم هاي بين المللي

واحدهاي صنعتي در ارتباط با مسايل پولي و خالصه اي از مشكالت 

  ١.استن شده ابيبانكي 
                                           

  :ص مسايل پولي و بانكي نظر داده انداسامي موسساتي كه در خصو  -۱
          شركت آبسال  -۴شركت نفيس نخ  -۳شركت سكو ايران  -۲انجمن صنفي صنعت تاير -۱
    ) شعبه كرمان(انجمن مديران صنايع  -۷شركت رزيتان   -۶شركت توليدي و صنعتي سرساز   -۵
           شركت توليد فرد بهرنگ  -۹) توليدكننده محصوالت از الياف و سيمان(شركت ايرانيت -۸
شركت توليدي  -۱۲شركت پالستيك كار  -۱۱انجمن صنفي توليدكنندگان تابلوهاي برق  -۱۰

گروه  -۱۴شركت گروه صنعتي سپاهان  توليد كننده انواع لوله و پروفيل فوالدي  -۱۳سيمباف 
توس چيني   -۱۷زنيط  شركت -۱۶شركت كارخانجات كمك فنر ايندامين سايپا   -۱۵صنعتي سديد 

    صنايع غذايي ريناتوس  -۲۰گروه سرمايه گذاري پارت سازان  -۱۹شركت رنگ فريمان  -۱۸
گلهار مشهد  -۲۴شركت روغن فرايند خراسان  -۲۳صنايع الستيك توس  -۲۲شركت گيبر -۲۱

وكت و موكت نگين مشهد توليد كننده م -۲۶صنايع كاشي تيما  -۲۵) فرآورده هاي گوشتي گلنوش(
كارخانه سنگبري كريستال  - ۲۹شركت سهامي خاص قند چناران  - ۲۸پيتون سازان توس  -۲۷الياف 

        صنعت آهنگري خراسان  -۳۱شركت سهامي كارخانجات توليدي شخميران   -۳۰پاسارگاد
شركت داروسازي ثامن  -۳۳) توليدكننده لوله و اتصاالت پليمري(شركت توليدي سوسوز  -۳۲
انجمن مديران  -۳۶كارخانجات توليدي و بافندگي تكتم  -۳۵ت صنايع غذايي بهنانه شرك -۳۴

شركت  -۳۹شركت لعاب مشهد  -۳۸صنايع چوب و كاغذ مازندران  -۳۷صنايع آذربايجان شرقي 
           تكنوگاز  -۴۱شركت سرمايه گذاري مهد تابان  -۴۰صنعتي و كشاورزي شيرين خراسان

شركت سهامي  -۴۴سنديكا توليد كنندگان لوله و پروفيل فوالدي  -۴۳جم  شركت پلي پروپلين -۴۲
شركت  -۴۷شركت صنايع توسعه بهشهر  -۴۶  شركت توليدي شيرآالت شيبه -۴۵از لوله سازي اهو

  .پارس نمك كاوه
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  نحوه باز پرداخت تسهيالت ارزي  -۱

ل به عنوان مثا(يكي از مشكالت صنعتگران دريافت تسهيالت ارزي 

كه در اين خصوص مشكل از آنجا ناشي مي شود است ) يورو

ولي هنگام تسهيالت قيمت ارز پايين است نوع هنگام اخذ اين 

قيمت ارز افزايش قابل مالحظه اي يافته اين   ،تسهيالت سررسيد

مي شود لذا بايد با امر باعث افزايش هزينه هاي واحدهاي توليدي 

ارزي به صورت ريالي و بر پرداخت تسهيالت زتصويب ضوابطي با

  .مبناي نرخ زمان استفاده از تسهيالت محاسبه شود
  باز پرداخت بدهي هاي معوق و جرايم ديركرد -۲

از ديگر مشكالت مي توان به مشكالت ناشي از بدهي هاي  -۲-۱    

ناشي از كاهش و " افزايش بدهي هاي معوقه عمدتا. معوقه اشاره كرد

نزد بانكها است و اين در حالي است كه  يا عدم تمديد حد اعتباري

درخواست مجدد تسهيالت بانكي به دليل بدهي معوقه مورد تصويب 

      و اين واحدها براي بازپرداخت تحت فشار قرار . قرار نمي گيرد

مورخ  ۳۴۹۲۵ت/۳۰۳۳۰اجراي تصويب نامه شماره  .گيرند مي

هاي  بدهيتوقف واحدهاي اقتصادي بعلت  ناظر بر رفع ۳۰/۲/۱۳۸۶
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معوقه، مي توانست و مي تواند چرخه توليد نهادهاي صنعتي و توليدي 

از  است، شدهنرا به كار اندازد كه متاسفانه به بانكهاي عامل ابالغ 

طرفي نيز بانكها در مورد بخشودگي جرايم به تعهدات خود عمل نمي 

هاي  ي براي سامان دهي بازپرداخت بدهيكنند و اين مورد بالتكليف

خش خصوصي به بانكها به وجود آورده است و اين عمل طبق دستور ب

گيري براي وصول مطالبات صورت  بانك مركزي مبني بر سخت

هاي مضاعف مسئوالن شعب بانكها همراه  گيري گيرد كه با سخت مي

شده است و باعث شده بسياري از اقدامات صاحبان صنعت، تا 

  .ها معوق شود بدهي   پرداخت كليه 

تجميع عوارض و بيمه با تاخير  -اخذ جرايم ديركرد مالياتي -۲-۲    

درصد روز شمار از شركتهاي توليدي با توجه به  ۵/۲پرداخت  در

  .نمايد مي ركود اقتصادي فشارهاي مضاعفي را بر دوش اين واحد وارد
  پايين بودن سقف تسهيالت-۳

كهاي پايين بودن سقف مبالغ تسهيالت تخصيصي توسط بان -۳-۱    

يا اخذ ) مدت دار(دولتي باعث روي آوري به سقف خريداري يوزانس 
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تسهيالت از بانكهاي غير دولتي شده است كه در اين حالت به جهت 

اين مسئله و مي شود دريافت كارمزد بيشتر باعث افزايش هزينه ها 

بخشنامه بانك مركزي به كليه بانكهاي دولتي مبني بر ناشي از صدور 

 بموج، است كه هيالت سرپرستي بانكها و شعبكاهش سقف تس

  .تشديد بحران نقدينگي واحدهاي توليدي شده است

از زماني كه نرخ سود تسهيالت اعطايي بانكهاي دولتي  -۳-۲    

به تبع آن به دليل كاهش منابع بانكها از محل " كاهش پيدا كرده، ظاهرا

خدماتي نيز  جذب سپرده ها، تسهيالت اعطايي به واحدهاي توليدي و

  .به نحو چشمگيري تقليل يافته است

) SME(در اجراي قانون تسهيالت طرحهاي زود بازده  -۳-۳    

بخش قابل توجهي از منابع بانكها به اين نوع تسهيالت تكليفي 

اختصاص يافته و در نتيجه اثر مستقيمي در كاهش تسهيالت واحدهاي 
سهيالت از محل توقف اعطاي ت. توليدي و خدماتي گذاشته است

هاي اشتغال زا و زود بازده، حتي در مواردي كه طرح به تصويب  طرح

  .سازمان صنايع رسيده است مشكالتي را به وجود آورده است
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  تشريفات پرداخت تسهيالت -۴

بانكها به منظور باال بردن نسبي منابع خود و ايجاد محدوديت  -۴-۱    

برابر  ۱۰تا  ۸سهيالت را در مقابل تقاضاهاي جديد، سقف پرداخت ت

متوسط مانده موجودي حساب مشتري در هر دوره پرداخت وام تعيين 

مفهوم اين شرط اين است كه واحد درخواست كننده بايد . كرده اند

به منظور اخذ تسهيالت بخشي از منابع خود را در حساب بانكي 

بال  اگر واحد توليدي منابع آزاد ودر حالي كه  .استفاده نگهداردبال

  .دارداخذ تسهيالت چه نيازي به داشته باشد ديگر استفاده 

آن پرداخت و % ۱۰" مدت دار كه قبالدر مورد دريافت اسناد  -۴-۲    

اسناد دريافت مي گرديد بانك مركزي از آذر ماه بخشنامه صادر نموده 

در حاليكه تا ؛ هم در موقع دريافت اسناد دريافت شود% ۱۰كه 

هيچ گونه وجهي توسط بانك ه فروشنده خارجي سررسيد پرداخت ب

از منابع مالي خريدار در بانك بلوكه % ۲۰" پرداخت نمي گردد و عمال

  .زا شده است مي شود كه در شرايط فعلي براي واحدهاي توليدي هزينه
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پرداخت وام از سوي بانكها به شركتهاي توليدي با ارايه  -۴-۳    

مر در وام اوليه ميسر است و دانگ است كه اين ا ششداشتن سند 

وم به صورت سند امكان پذير نيست و باعث ايجاد دگرفتن وام 

د و اگر امكان اخذ سفته از مديران شمعضالتي در جهت توليد خواهد 

        دچار مشكل كمتر براي پرداخت وام دوم ميسر شود، واحدها 

ناسي و كارش ،و اين امر در حالي است كه پروسه بررسي . مي شوند

از طرف ديگر . تصويب اعتبارات در بانكها بسيار طوالني است

سنگين براي تسهيالت از مشكالت ديگر هاي درخواست تضمين 

 هاي رو است و مشكل زماني حادتر مي شود كه اكثر تضمين پيش

سفته است ولي سفته با ا اعتبارات اسنادي، يدرخواستي براي تسهيالت 

ن ريال وجود ندارد و هزينه طراحي فرمهاي ميليو ۱۰۰ارزش باالتر از 

مختلف و متفاوت و اخذ امضاهاي فراوان از مشتريان در هر يك از 
مراحل افتتاح حساب يا اخذ تسهيالت و يا گشايش اعتبارات اسنادي 

تا  ۲۰به به جاي يك يا دو امضاء در هر مرحله، تعداد آنها " اهاگكه 

  . امضاء مي رسد ۵۰
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بازرسي كاالهايي كه جزء استاندارد  انجامانكها به اصرار ب -۴-۴    

به دليل آن كه كاال داراي ارزش بااليي است، " اجباري نيستند و صرفا

موجب طوالني شدن روند واردات، كاهش سرعت عمل، افزايش    

  .هزينه ها و باال رفتن قيمت تمام شده مي گردد

اسناد مورد نياز بانك جهت اعتبارات مي بايد مورد  -۴-۵    

تجديدنظر قرار گيرد، ارايه اسنادي كه در روند واردات چندان موثر 

كه در )  Carrier Certificate, Freight Invoiceاز قبيل(نيستند 

بسياري از مواقع فروشنده قادر به ارايه آنها نيست و اين امر تنها 

كراسي هاي پيچيده و اتالف وقت و ايجاد هزينه موجب ايجاد بورو

  .شود مي

عدم پرداخت سرمايه در گردش به بنگاههاي اقتصادي  -۴-۶    

مشكالت عديده اي را به وجود آورده است چرا كه با توجه به 
مشكالت اقتصادي و ركود بازار بديهي است حذف تسهيالت سرمايه 

ر مالي آنها را شكننده     در گردش از جريانات مالي بنگاهها، ساختا

  .كند مي
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  نرخ ارز -۵

تغييرات ناگهاني مقررات و آيين نامه ها از جمله تغيير نوع  -۵-۱    

  .ارز واردات از دالر به يورو باعث تحميل هزينه هاي مالي شده است

زيان قابل مالحظه اي در بخش صادرات  ،ا قراردادن يورونمب -۵-۲    

فروش محصوالت بر پايه دالر است و انتقال  ايجاد كرده است چرا كه

وجه بر پايه يورو انجام مي شود كه بايد تفاوت قابل مالحظه در تبديل 

   .دالر به يورو پرداخت شود

دالر توسط بانك مركزي در ير تسعثابت نگهداشتن نرخ  -۵-۳    

ث افزايش هزينه سرمايه گذاري ثابت و يا تامين مواد عشرايط فعلي، با

اين ه، ملزومات مصرفي و قطعات يدكي وارداتي شده است و اولي

وام دالري از سوي بانك در پرداخت اعمال محدوديت با مشكل 

  .استنيز همراه مركزي 
  الزامات جديد بين المللي -۶

  دم همكاري بانك مركزي با بانك هاي خارجي ع -۶-۱    

در . محدوديت هاي بسياري براي توليدكنندگان ايجاد كرده است

بعضي از بانكهاي كشورهاي  ،صورتي كه بانك مركزي اجازه دهد



 

 10

 ۵/۳سال با بهره  ۸خارجي حاضرند ماشين آالت را تا مدت حتي 

درصد تحويل نمايند و بعضي از شركتهاي طرف معامله شركتهاي 

ايراني تا كنون حاضر به همكاري با دريافت برات بودند و يا به 

ند كه داد اوليه را تحويل مي داو يكسان مو ۵/۱هاي  LCصورت 

با بانك مركزي عدم همكاري به دليل متاسفانه شرايط تمامي اين 

  .است سلب شدهبانكهاي خارجي از واحدهاي توليدي 

شرايط ناشي از تحريم هاي بين المللي باعث عدم قبول  -۶-۲    

اعتبار اسنادي گشايش شده توسط بانكهاي ايران در بسياري از بانكهاي 

و عدم پذيرفتن  ارجي شده است كه منجر به خريد نقدي مي شودخ

LC  ،شركتهاي ايراني از سوي طرفهاي تجاري خارجي همانند چين

الزم به ذكر  .، باعث افزايش مشكالت شده استكره، مالزي و سنگاپور

است كه اعمال اين محدوديت ها توسط طرف هاي اروپايي از خيلي 
  .پيش تر شروع شده است

و ... افزايش قيمت هاي جهاني مواد اوليه، ماشين آالت و -۶-۳    

اعمال هزينه هاي ريسك باال از سوي طرف هاي خارجي، مشكالت 
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به ميزان  به عنوان مثال شركت كروپ آلمان. فراواني ايجاد كرده است

درصد هزينه ريسك به قيمت هاي فروش خود جهت خريداران  ۱۲

  .ايراني اعمال مي نمايد

انس ينبهترين روش تامين مالي، استفاده از ريفا -۶-۴    

)Refinance (انس تحت يناست كه طي دو سال گذشته خطوط ريفا

بهره هاي . تاثير مسايل سياسي به شدت با محدوديت مواجه شده است

درصد هزينه دارد كه به دليل  ۸تا  ۷انس حداكثر حدود ينخطوط ريفا

بالغ بر (ه بهره با افزايش هزينبسته شدن اين خطوط، واحدهاي توليدي 

شده اند كه اين امر موجب كاهش قدرت رقابت  مواجه) درصد ۱۶

  .پذيري توليدكنندگان شده است
  عدم ايفاي تعهدات از طرف دستگاهها و شركتهاي دولتي -۷

با . مشكل اساسي ديگر دستگاههاي اجرايي دولتي هستند -۷-۱    

توليدي به صورت مستقيم يا غير  توجه به اينكه مشتري  اكثر واحدهاي

و تعهدات خود را به موقع عمل  هستندمستقيم دستگاههاي دولتي 

رسيد پرداخت تسهيالت اخذ شده كنند، شركتهاي توليدي در سر نمي
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عدم پرداخت به موقع اقساط تسهيالت . امكان تاديه وام ها را ندارند

چنين باالتر و هم دريافتي موجب تبديل وام ارزي به ريالي با بهره هاي

به  در واقع بهره تسهيالت دريافتي. گردد افزايش جرايم به بهره ها مي

  .است درصد ۸و  ۷مراتب بيشتر از 

بالغ بر يكصد (بدهي شركت هاي دولتي به بخش خصوصي  -۷-۲    

  گ/.آيد در پرداخت آن تسريعي به عمل نمي كه )هزار ميليارد ريال




