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  مقدمه
در مجلس شوراي اسالمي اعالم وصول شد. از ابتداي  1391ماده در ديماه  56د ملي با طرح حمايت از تولي

به سال توليـد ملـي و حمايـت از كـار و سـرمايه ايرانـي، مجلـس شـوراي اسـالمي           1391نامگذاري سال 
اي پـس از اعـالم وصـول در صـحن علنـي       مـاده  56كميسيوني را براي تحقق  اين هدف تشكيل داد. طرح 

اي اسالمي به كميسيون ويژه حمايت از توليد ارائه شد و در آن كميسيون مورد بحث و بررسي مجلس شور
قرار گرفت. مطابق آخرين اطالعات، بررسي طرح مذكور در دستور كار ايـن كميسـيون قـرار گرفـت و در     

د بحث و ماده نيز مور 30ماده آن باقيمانده است و اين  30ماده آن حذف شده است و  26كميسيون مذكور 
ماده اعمال شده است، بـا مـاده    30بررسي قرار گرفتند كه با توجه به تغييراتي كه در كميسيون بر روي اين 

  .اوليه مندرج در متن اليحه داراي تغييرات بسياري است
 ياز دارنـد. بـر  در هر نظام اقتصادي كارگزاران و فعاالن اقتصادي براي انجام فعاليت اقتصادي به منابع مالي ن

هـاي   رود.تـأمين منـابع مـالي بـراي بنگـاه      دهنده فعاليت اقتصادي به شمار مـي  رونق 1اين اساس بخش مالي
يز و يا تأمين نشدن منابع مالي هتج ،گذاري كشور تأثير دارد. عالوه بر اين سرمايه بر حجم توليدي و صنعتي

ده بخـش صـنعت از توليـد    شـود كـه ارزش افـزو    بر روي رشد صنعتي كشور تأثير منفي دارد و باعـث مـي  
 . در حال حاضر2 آيد بخش مالي كشور از كارايي الزم برخوردار نيست به نظر مي ناخالص ملي كاهش يابد.

  كند: گذاري را از طريق زير تأمين مي بخش صنعت كشور منابع مورد نياز براي سرمايه
 گذاري استفاده از منابع و امكانات داخلي متقاضيان سرمايه

 گذاري از سيستم بانكي م و تسهيالت بلندمدت سرمايهدريافت وا

 هاي بيمه و... هاي بازنشستگي، شركت دريافت وام از موسسات مالي غيربانكي نظير صندوق

 ار مالي غير متشكلزدريافت وام از با

  انتشار اوراق مشاركت

                                                                 
اي در اختيـار   ها، اوراق بهادار و ابزارهاي پـولي و سـرمايه   انواع سپردهشود كه به واسطه آن جريان پول،  اي اطالق مي بخش مالي به مجموعه - 1

  دهد. فعاالن اقتصادي قرار مي
گيري كارايي بخش مـالي در اقتصـاد متـداول     هايي كه براي اندازه البته براي راستي آزمايي اين ادعا بهتر است مطالعاتي با استفاده از شاخص - 2

 است انجام شود.
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بتوانـد   كـه هـاي مـالي    در يك صنعتي كه بخش خصوصي در آن داراي نقـش اساسـي اسـت، وجـود نهـاد     
شـود. اگـر چنـين     سوي توليد هدايت كند، از جمله مهمترين الزامات محسوب مي هاي كوچك را به سرمايه

  يابد. داري افزايش مي هاي بنگاه هاي مالي بوجود نيايند، هزينه نهاد
دسترس، در سالهاي اخير تأمين نقدينگي و منابع مالي مورد نياز بخش صـنعت يكـي از    مطابق اطالعات در

اي كه كمبود منـابع مـالي در تـأمين منـابع الزم      شود. به گونه همترين مشكالت صنعت كشور محسوب ميم
شود و اين كمبود به عنوان مهمترين عامل نـاتواني   گذاري و تأمين سرمايه در گردش مطرح مي براي سرمايه

  شود. آالت و ديگر تجهيزات معرفي مي بخش توليد در نوسازي ماشين
اقتصـاد كشـور در عـواملي نظيـر شـرايط عمـومي        دهد كه مشكل نقدينگي بخش توليـد  مي مطالعات نشان

هاي مالي و اعتباري مرتبط نيست) و ضـعف بازارهـاي مـالي     اقتصاد(در اين صورت مستقيماً به مسئله بازار
 .ريشه دارد

مبـود  بخش توليد كشور در حـال حاضـر بـا مشـكل ك    باعث شده است  ،به هر حال حاصل چنين وضيعتي
كه اين مشكل باعـث شـد جمعـي از نماينـدگان مجلـس شـوراي        شودنقدينگي براي انجام فعاليت مواجه 

  را تهيه و تقديم كنند.» ايجاد حساب ويژه حمايت از توليد ملي«اسالمي طرح يك فورتي 
ر از طرح بيان شده است كه اقتصاد ايـران در حـال حاضـ    در مقدمه .تبصره است 4ماده و  7اين طرح داراي

مربوط به  هدفو در اين طرح نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي  برد پديده انحراف نقدينگي رنج مي
كليـه بانكهـا،    1در مـاده   كننـد.  موجود در نظام بانكي كشور به سمت توليد را پيگيري مـي  هدايت نقدينگي

انك مركـزي را بـه حسـاب    موسسات مالي و اعتباري داراي مجوز موظف شدند بخش از سپرده خود نزد ب
ها موظـف شـد خـط اعتبـاري      سازمان هدفمندسازي يارانه 2در ماده  ويژه حمايت از توليد ملي واريز كنند.

 3مورد نظـر در طـرح در مـاده    خط اعتباري نحوه استفاده از  براي واحدهاي صنعتي و كشاورزي دائر كند.
منـابع در نظـر    هزينه(سود و كارمزد) مربـوط بـه   همحاسبنحوه به طرح  4ماده  مورد توجه قرار گرفته است.

 5روش تخصيص منابع مورد نظر در طرح توسط بانك عامـل در مـاده    گرفته شده در طرح اختصاص دارد.
ارائـه شـده    6روش بازپرداخت اعتبار موضوع اين طرح توسط اسـتفاده كننـدگان در مـاده     ارائه شده است.

ها و بانك مركزي از   حساب ويژه  سط سازمان هدفمندسازي يارانهارائه گزارش عملكرد سه ماهه تو است.
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ايـن   7توليد ملي به كميسيونهاي اقتصادي، برنامه، بودجه و محاسبات و صنايع و كشاورزي موضـوع مـاده   
  طرح است.  
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  طرح بررسي مفاد
اي بـا هـدف هـدايت نقـدينگي كشـور بـه سـمت واحـده        » ايجاد حساب ويژه حمايت از توليد ملي«طرح 

كه در اقتصاد كشـور وجـود دارد تهيـه و ارائـه      تورميكشاورزي و صنعتي كشور و مقابله با وضعيت ركود 
هايي كه در انجمن مديران صنايع در مورد مشكالت بخش صنعت تهيه شده است، نشـان   شده است.گزارش

هاسـت.   ز آندهد كه در حال حاضر صنعت كشور با مشكالت متعددي مواجه است كه نقـدينگي يكـي ا   مي
هاي دولت تشـديد نيـز شـده اسـت. لـذا       مشكل ناشي از نقدينگي براي بخش توليد كشور با اتخاذ سياست

  تواند تا حدودي التيام بخش توليد كشور باشد. تأمين نقدينگي در شرايط كنوني اقتصاد مي
ضـعيت موجـود   رو بايد اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه هـدف ايـن طـرح اصـالح و     در مورد طرح پيش

كـه  اي باشـد   كشور در تأمين نقدينگي موردنياز براي بخش توليد كشور است. بنابراين طرح بايـد بـه گونـه   
طرح ايجاد حساب ويژه حمايت از توليد ملي واجد اشكاالت بطور كلي ها نشود.  باعث اخالل در كار بانك

  زير است:
ها  ف به تضمين بازپرداخت اصل و سود سپردهدر ماده يك طرح، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكل

توديع شده نزد آن بانك شده است. چنين تضميني به اين معنا اسـت كـه اگـر اعتبارگيرنـدگان (واحـدهاي      
كننده از اعتبار اين طرح) وجوه دريافتي را پرداخت نكننـد، بانـك مركـزي مكلـف اسـت از       توليدي استفاده

أميني منجربه افزايش پايه پـولي و نقـدينگي و در نتيجـه تشـديد تـورم      منابع خود آن را تأمين كند. چنين ت
زايـي و طـرح مسـكن مهـر نيـز       هاي زودبازده، طرح اشتغال هاي اخير در طرح بنگاه خواهد شد. تجربه سال

زا  نشان داده است كه رخ دادن چنين اتفاقي بسيار محتمل است. بنابراين اجراي چنين طرحـي بـالقوه تـورم   
 است.

بـاري نظيـر محدودشـدن     ها است كه آثار زيان طرح مداخله آشكار دولتي در نحوه تخصيص منابع بانكاين 
هـاي داراي توجيـه فنـي، اقتصـادي و مـالي اسـت كـه قابليـت          هـا بـراي تخصـيص بـه طـرح      منابع بانـك 

طالبـات  هاي اخير نشان داده است يكي از عوامـل رشـد م   پذيري منابع دريافتي را دارند. تجربه سال برگشت
ها به پرداخت تسهيالت بـه اشـخاص حقيقـي و     ها (سررسيد گذشته و معوق) تكليف بانك غيرجاري بانك

اند  شده اعتبارسنجي مشتريان بوده حقوقي بوده است كه از نظر اعتباري فاقد معيارها و استانداردهاي پذيرفته
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اين ماده بـراي   2الزم بذكر است كه اجراي تبصره  اند. براي بازپرداخت تسهيالت نداشتهو درنتيجه، امكاني 
 كل بخش كشاورزي قابل اجرا نيست.

انـد امـا موظـف بـه      هاي عامل از ارزيابي يا مطالبه توجيه اقتصادي و فني منع شـده  در ماده پنج طرح، بانك
كـه در   ايـن  اند. چنين احكامي ضمن رعايت مقررات و ضوابط اخذ وثايق يا تضامين از اعتبارگيرندگان شده

ساز  تضاد با هم هستند (چون هر دو، بخشي از فرايند اعتبارسنجي مشتري و الزم و ملزوم هم هستند) زمينه
شـود. شـايان ذكـر اسـت يكـي از       هـا مـي   شده نزد بانك افزايش مطالبات غيرجاري و افزايش وثايق تمليك

در تخصيص منابع، بكارگيري اصول ها  هاي كاهش مطالبات غيرجاري و در نتيجه توانمندسازي بانك روش
ــهيالت (   ــاي تس ــج اعط ــيت ( 7Cراي ــامل: شخص ــالحيت (Character) ش ــرمايه Capacity)، ص )، س

)Capital) وثيقه ،(Collateral) وضعيت مالي ،(Conditions  ) سـابقه اعتبـاري ،(Credit History و (
هاي كامـل و   ت و بررسي) است. در صورت رعايت اين اصول با نظارCommon Senseعقل و درايت (

گيـري مطالبـات    ها، تا حد زيادي از شـكل  بندي آن ها در انتخاب مشتريان و رتبه همچنين اختيار عمل بانك
 ها پيشگيري خواهد شد.  غيرجاري بانك

 1362و قانون عمليات بانكي بدون ربـا (بهـره) مصـوب     1351براساس قانون پولي و بانكي كشور مصوب 
د تسهيالت و خدمات بانكي از اختيارات شوراي پول و اعتبار است. بنابراين ماده چهـار  تعيين سود و كارمز

اين طرح، كه تعيين سود و كارمزد مبالغ پرداخت شده را به هيـأت امنـا موضـوع تبصـره مـاده يـك طـرح        
 سپارد، مغاير دو قانون يادشده و تداخل در وظايف و اختيارات شوراي پول و اعتبار است.   مي

ه بر آن، اگر هدف اين ماده تعيين نرخ سود تسهيالت كمتر از نرخ سـود تسـهيالت اعالمـي اسـت، در     عالو
التفـاوت سـود پرداخـت شـود: نخسـت، تفـاوت سـود دريـافتي از          اين صورت بايد دو مبلغ به عنوان مابـه 

و اعتبـار و  ها، و دوم، تفاوت سود تسهيالت اعالمي توسط شوراي پول  تسهيالت و سود پرداختي به سپرده
سود تسهيالت تعيين شده توسط هيأت امنا. بنابراين عدم توجه به اين نكته موجب كم برآوردي منابع مورد 

  شود. نياز براي اجراي اين طرح مي
 سازد. زيرا: كه سازوكار اجرايي اين طرح پيچيده است، اجراي طرح را با مشكل مواجه مي به دليل اين
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الحسـنه   الحسنه ديداري (حساب جـاري)، سـپرده قـرض    قرض  شامل: سپرده هاي در شبكه بانكي كل سپرده
ها در يك قالب و  مدت و بلندمدت) است كه تجميع آن دار (كوتاه گذاري مدت هاي سرمايه انداز و سپرده پس

ها مستلزم محاسبات فراوان اسـت كـه بخشـي از آن     ها با توجه به ماهيت سپرده پرداخت سود يكسان به آن
 و سود مشاع است. 1362ز رعايت مقررات قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) مصوب ناشي ا

 چـه  داراي بايـد  ويژه حساب اين منابع از كنندگان كه در اين طرح مشخص نشده است كه استفاده از آنجايي
 كـه  زيكشاور جهاد و تجارت و معدن صنعت، هاي وزارتخانه از مجوز دارندگان لذا تمامي باشند، شرايطي

نمايند. در اين صورت، به ازاي هر يك از  استفاده ويژه حساب اعتبار از توانند مي است شده دو ذكر ماده در
هاي عامل حساب تخصيص اعتباري افتتاح شود كه خود مستلزم انجام عمليـات   اين اشخاص، بايد در بانك

ل بازپرداخـت تسـهيالت توسـط ايـن     كـه، كنتـر   شود. ضمن اين ها مي مالي و حسابداري فراواني براي بانك
 واحدها بسيار مشكل خواهد شد.

فصل سوم آن، تسهيالت پرداختي   نامه و آيين 1362به موجب قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) مصوب 
رو، بـه ازاي پرداخـت هـر      به اشخاص بايد در قالب عقود ذكر شده در ايـن قـانون صـورت گيـرد. از ايـن     

كننـده تسـهيالت تنظـيم و     وب اين طرح، بانك عامل بايد عقد الزم را با واحد دريافـت تسهيالتي در چارچ
انـد، لـذا اجـراي     كه تعداد مشمولين اين طرح با توجه به ماده دو بسيار گسترده منعقد نمايد. با عنايت به اين

ا را بـه شـدت   هـ  چنين فرآيندي مستلزم عمليات حسابداري و مالي زيادي است و اين هزينه عملياتي بانـك 
 افزايش خواهد داد. 

توانند بسترساز فساد و رانت براي دريافـت اعتبـارات موضـوع ايـن طـرح شـوند.        ماده دو مي 3و  1تبصره 
چراكه دريافت تسهيالت ارزان قيمت و بدون ارائه توجيه اقتصـادي و فنـي بـا توجـه بـه منـابع محـدود و        

 هر شرايطي ايجاد فساد خواهد كرد. گستردگي متقاضيان استفاده از چنين منابعي، تحت

شدن اعتبارات دريافتي از محل اين طرح را مشخص كرده است، مقـرر   در ماده سه اين طرح كه محل هزينه
هاي انرژي، ماليات، حق بيمـه   هاي آب، برق، حامل شده است اعتبارات دريافتي صرفاً صرف پرداخت هزينه

هاي جاري از محـل تسـهيالت اسـت. نتيجـه      ي پرداخت هزينهو حقوق و دستمزد شود. در واقع، تأمين مال
هاي بلندمدت واحدهاي توليدي است. بـه   گذاري چنين كاري، كاهش نقش تسهيالت در تأمين مالي سرمايه
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ها به منابع  گذاري عبارت ديگر، با اجراي چنين طرحي در شرايطي كه اقتصاد كشور براي تأمين مالي سرمايه
ها در سـازوكاري غيراقتصـادي و فاقـد توجيـه و بـدون رعايـت        بخشي از منابع بانك ها وابسته است، بانك

هـاي جـاري واحـدهاي     شده اعتبارسـنجي مشـتريان، صـرف هزينـه     حداقل معيارها و استانداردهاي پذيرفته
 شود.  توليدي مي

ينگي درگير دهد كه در حال حاضر بخش كشاورزي كشور از مشكلي بزرگتر از كمبود نقد بررسيها نشان مي
است و آن اين است كه مشخص نيست جايگاه اين بخش در اقتصاد كشور، توليـد ناخـالص ملـي و ايجـاد     

توان به نداشـتن اسـتراتژي در ايـن بخـش اشـاره كـرد.        ارزش افزوده چگونه است. براي اثبات اين ادعا مي
بـرداري از ديگـر منـابع و     هبنابراين نداشتن استراتژي در بخش كشاورزي كشور باعث شد كه كشور در بهر

و ... موفق نباشد و اين رويه باعث شـد كـه قيمـت     عوامل توليد مربوط به اين بخش نظير منابع آبي كمياب
تمام شده محصوالت نيز افزايش يابد و روستاهاي كشور كه مركز فعاليت كشاورزي هستند از سكنه خـالي  

بر اين اساس و با اعتقاد به اين موضـوع كـه    دارد. نداشتن استراتژي در بخش صنعت كشور نيز وجودشود. 
وقتي بـراي بخـش    چند بعدي مورد بررسي قرار داد،مشكالت اقتصادي و اجتماعي را بايد در يك ماتريس 

تـوان داشـت كـه بـا تزريـق نقـدينگي بتـوان         چه انتظـاري مـي   توليد كشور نقشه راه مشخصي وجود ندارد
 كشاورزي را رونق بخشيد؟

  

  جمع بندي
قوانين و مقـررات مصـوب موجـود بـه      يدبا توجه به مطالب گفته شده نيازي به تصويب اين طرح نيست با

و از تورم  و تصلب قوانين كه باعث سردرگمي فعاالن عرصـه كسـب و كـار مـي شـود      درستي اجرا شوند 
  .اجتناب گردد

  
 














