
زهار میلیاردی16عملکرد و سازوکار تخصیص تسهیالت 
هب صناعی کوچک و متوسط

کمیسیون صنایع اتاق ایران



روند رشد صنعتی در سالهای گذشته

ذیلمشخصه های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی داللت بر روندی با داده های 
تا  دوم آن شتاب پیدا کرده ودر نیمه دارد که در دهه هشتاد به تدریج آغاز شده و 

:استتداوم یافته کماکان 1393سال 



.رشد صنعتی از گسترش کارگاههای بزرگ و بدون افزایش اشتغال حاصل شده است



چک و رشد تولید کارگاههای بزرگ توام با کاهش اشتغال، تعداد و فعالیت کارگاههای کو
.بوده است( نفر31تعداد شاغلین زیر )متوسط و به خصوص میکرو 



در مجموع داده های شاغلین، ارزش تولید و افزوده و ابعاد واحدها و همچنین اطالعات منابع
ع کوچک و آماری دیگر حاکی از گسترش صنایع بزرگ باالدستی و تحدید و تضعیف صنای

.میباشد( شروع افزایش درآمدهای نفتی)1380متوسط پاییندستی از سال 



اهش تدریجی رشد صنعتی با کاهش کیفیت عملکرد صنعت و عمق صنعتی توام بوده که در ک
.نسبت ارزش افزوده به تولیدات صنعتی قابل مالحظه است



بوده که ( انمواد خام و انرژی ارز)رشد صنعتی مبتنی بر تولید کاالهای متکی به رانت منابع 
.میگردد( سیمان)شامل پتروشیمیها، فلزات خام و صنایع کانی غیرفلزی 





تسهیالت بانکی بخش صنعت

اورزی از گزارشهای بانک مرکزی حاکی از این میباشد که سهم بخشهای مولد صنعتی و کش
درصد در 11بانکها و موسسات اعتباری به بخش غیردولتی از تسهیالت اعطایی کل مانده 

.استتنزل یافته 1391درصد در سال 12به 1381سال 



ی منتهی و بحران سیستم بانکی که به تنگنای شدید اعتبار1392شروع رکود تورمی از سال 
درصدی میزان 50شد و از سوی دیگر افزایش نرخ سود تسهیالت و نسبت نرخ رشد حداقل 

یدی را به شدت سرمایه در گردش به تسهیالت بانکی تولید، شرایط فعالیت برای واحدهای تول
.دشوار ساخت

الزم از در این میان بنگاههای بزرگ دولتی و شبه دولتی از موقعیت برتر در جذب سرمایه
خش خصوصی بانکها، بازار سرمایه و دیگر منابع مالی نسبت به بنگاههای کوچک و متوسط ب

.برخوردار بودند





وضعیت صنایع کوچک و متوسط





مزیت های صنایع کوچک و متوسط

حلقه های )سرعت باالی عملیاتی شدن و تاثیرگذاری مستقیم بنگاههای کوچک و متوسط 
.مصرفباالدستی، جنبی و بازار روی صنایع بر ( صنعتینهایی 



توان ایجاد اشتغال باال



کاهش قیمت تمام شده و قیمت فروش با توجه به افزایش تولید



چرخه کاهنده و ورود به چرخه فزاینده ارزش و سوددهیخروج از 



انتقال سریع منابع دریافتی به بخشهای دیگر و تحریک آنها



.بر فعال شدن دیگر حلقه های زنجیره تامینتاثیر سریع 



چنان  . استبخش تولید صنعتی دارای باالترین اثر چندبرابرکنندگی سرمایه ورودی
دالر به 1.4صنعت، بخش چه به عنوان مثال در آمریکا با تزریق هر یک دالر به 

.اقتصاد برمیگردد



ایجاد هر . ستبخش صنعت دارای ضریب بسیار باالی چندبرابرکنندگی ایجاد اشتغال ا
.ودمیشدیگر در اقتصاد ( جانبی و القایی)شغل 2شغل صنعتی منجر به ایجاد حداقل 



هزار میلیاردی16مشکالت بخش نامه های تسهیالت 

یمه دستورالعمل تامین مالی بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط و طرح های ن»4در ماده 
ت ، اولوی«در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی% 60تمام دارای پیشرفت فیزیکی باالی

ه مانع راه با بنگاههایی است که از لحاظ تولید، دانش فنی، توان مدیریت بازار، مشکلی ک
دستورالعمل تامین مالی بنگاه های 2در ماده . اندازی یا افزایش تولید باشد نداشته باشد

ل قبول کوچک و متوسط، بنگاه هایی در اولویت قرار دارند که کاالهای آنها از بازار فروش قاب
روش و لکن مشکل فعلی بنگاه ها، عدم سرمایه در گردش به علت کاهش ف.  برخوردار باشد

ولیدی که بنگاه ت. افزایش موجودی انبار و در نتیجه کاهش ظرفیت تولید به طبع آن است
نگی زیادی مشکالت تولید، دانش فنی، توان مدیریت بازار را نداشته باشد، به مشکل نقدی

.برنخواهد خورد



ر مسیر به دستورالعمل، بازپرداخت تسهیالت، یکسال است و باید دباتوجه 
ی بنگاه افزایش تولید و اشتغال صرف شود؛ اما توجهی نشده است که بدهی ها

انی ها تمام و یا بخش اعظمی از تسهیالت را به خود جذب می کند و دیگر امک
یان انداختن پیشنهاد می شود برای به جر. برای افزایش ظرفیت تولید نمی ماند

هیالت تسهیالت مذکور در اهداف تعیین شده، ابتدا بدهی های بنگاه های تس
ص منابع گیرنده به مدت دو سال فریز شود تا بنگاه با خیال راحت به تخصی

.جدید برای رشد تولید و ظرفیت تولیدی بکند



ایهطرحومتوسطوکوچکتولیدیهایبنگاهمالیتامیندستورالعمل»4-6مادهدر
60باالیفیزیکیپیشرفتدارایتمامنیمه ،«مقاومتیاقتصادهایسیاستراستیدر%

درمستقرطمتوسوکوچکتولیدیهایبنگاهشناساییمسئولصنعتیشهرکهایشرکت
وتکمیلبرنظارتمسئولنیزوداردراهستندمشکلدارایکهصنعتینواحیوهاشهرک

تپرداخازپستولیدیواحدهایاشتغالوتولیدظرفیتافزایشیاهاطرحاندازیراه
.داردراتسهیالت

یااستانها،تعاونوبازرگانیهایاتاقعهدهبهدارمشکلهایبنگاهشناساییتااستبهتر
.نگیردورتصمنابعتخصیصدردولتیهایرانتمشکالتتاشودسپردهمرتبطتشکلهای

میوتاهیکخودمحولههایمسئولیتازبسیاریانجامدرصنعتیشهرکهایشرکتثانیا
حیحصصورتدر.دهدانجامرابزرگیفعالیتچنینتواندمیچگونهاینوجودبا.کند

.شدخواهدایجادجدیدیرانتهایمسئله،اینندادنانجام



سازوکاری بهتر است. در دستورالعمل، میزان تخصیص منابع به هر بنگاه مشخص نشده است
قف از جمله تعیین درصدی از بدهی ها و یا دارایی های بنگاه به عنوان مالک تعیین س

.تسهیالت مورد توجه قرار گیرد



هزار میلیاردی16وضعیت تخصیص تسهیالت 
(95مهر 14تا )
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هزار میلیاردی16مشکالت تخصیص تسهیالت 

واحد 600واحد، 1600در اهواز از . ثبت نام بخش صنعت به نسبت بخش کشاورزی کمتر است
ثبنام کنندگان از بخش  % 41در تبریز . واحد بخش کشاورزی بوده است1000بخش صنعت و 

واحد از 180متقاضی، 797در کردستان از . از بخش کشاورزی بوده است% 59صنعت و 
.واحد از بخش کشاورزی ثبت نام کرده اند617بخش صنعت و 



ون تعداد زیادی فرآیند ثبت نام تا دریافت تسهیالت بسیار طوالنی است بگونه ای که تاکن
نفر ثبت نامی تا 797به عنوان مثال در کردستان از . موفق به دریافت تسهیالت نشده اند

بنگاه ثبت نامی 970واحد موفق به اخذ تسهیالت شده اند و در البرز از 9اوایل شهریور تنها 
.واحد تسهیالت دریافت کرده اند36واحد ثبت نام شده تنها 1600بنگاه و در اهواز از 80تنها 



و قابل در بازپرداخت سرمایه در گردش، مدت یکسال تعیین شده است
ه  تمدید می باشد اما مشخص نیست که آیا با سود مضاعف مواج

خواهد شد یا نه؟



پذیرش ضمانت صندوقهای شمانتی و دفترچه های واگذاری زمین در 
مدتا با به عنوان وثیقه بنگاه از طرف بانکهای عامل ع... شهرکهای صنعتی و 

ما توجه به سوابق، با سخت گیری ها و یا عدم پذیرش مواجه می شود و عمو
.اشتیاق بانک به سهل الوصول بوند وثایق است



عتبار دارند اکثر واحدهای متقاضی در بانکهای تهران حساب بانکی و به تبع آن ا
ستقر می حالیکه بخشنامه عنوان می کند در استانی که واحد صنعتی در آن مدر 

کهای استانی باشد از بانک استانی تسهیالت دریافت نماید و این امکان برای بان
.هم از لحاظ اعتباری و هم از لحاظ مقدار پرداختی امکان پذیر نمی باشد



سقف با توجه به اینکه در دستورالعمل بانک مرکزی برای اشخاص حقیقی
500میلیارد تومان منظور شده است، بانکهای عامل قریب به 2تسهیالت 

واحد 80به عنوان مثال در استان البرز . میلیون تومان را موافقت می کنند
.میلیارد تومان وام دریافت کرده اند40دریافت کننده تسهیالت مجموعا 



واحد تولیدی صنعتی که اکثر آنها واحدهای تولیدی کوچک و 2000خوزستان با داشتن 
ان که حساب متوسط هستند، استفاده کمتری از تسهیالت بانکی داشته و واحدهای بزرگ است

خلی واقع منابع دادر های متمرکز آنها در تهران می باشد با درخواست تسهیالت در استان 
.بانکها را جذب و باعث ایجاد کسری در تسهیالت استان می شوند



تی و برگشبه صاحبان چک در حال حاضر مشکل پرداخت تسهیالت 
.بدهی مرتفع نشده است



تند دار و بحرانی، واحدهایی هسباید توجه داشت که بخشی از واحدهای مشکل
تنوع اند و دچار مشکالت مکه با منابع مالی دستوری در دهه هشتاد ایجاد شده

بل توجهی از همچنین تعداد قا. مدیریتی، ساختاری، تکنولوژی و تولیدی هستند
ار باز)های تولید واحدهای صنعتی دچار مشکل واردات و قاچاق، مازاد ظرفیت

الت ، محل استقرار غلط، طراحی اشتباه خط تولید و معض(فروش محصوالت
ابع بانکی تزریق مجدد من. شوددیگری هستند که با تزریق منابع مالی حل نمی

.ای در بر نخواهد داشتمحدود کشور به این واحدها جز اتالف منابع نتیجه



بر اساس)پرداخت یارانه سود تسهیالت موکول به ایجاد اشتغال 
.شود( افزایش تعداد کارکنان طبق لیست بیمه



انونی اگر واحدی به بانک بدهکار باشد باید وارد پروسه حسابرسی ق
.  ودشود که در این حالت نمی تواند از تسهیالت جدید بهره مند ش



چیده  روند تسهیالت دهی از سوی شعب بانک ها به صورت کند و پی
.  اد دارندفعاالن اقتصادی از طوالنی بودن این روند انتق. انجام می شود

چرا بانک ها بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی که با صراحت
خواستار کوتاه شدن این مسیر هستند، عمل نمی کنند؟



بخش خصوصی از بانک ها درخواست دارد که از برخورد سلیقه ای
ن شده، امتناع کرده و مطابق بخشنامه بانک مرکزی و در چارچوب تعیی

عمل کرده و سهم بخش خصوصی واقعی را در این تسهیالت  
.  مشخص کنند



بخش خصوصی تداوم پرداخت تسهیالت به بنگاه های کوچک و
لت و متوسط را با توجه به تعداد زیاد متقاضیان تا پایان سال از دو

.  بانک ها خواستار است



و در انتها
ها در یکسان نبودن آمار و اطالعات این حوزه، ناهماهنگی شعب بانک
ن پرداخت تسهیالت، نبود انعطاف پذیری الزم در عقود قراداد بی

هی به مشتری و بانک، روند غیر شفاف در اعتبار سنجی ها و بی توج
رای نظرات اتحادیه ها و تشکل های تخصصی در رتبه بندی واحدها ب

فعاالن  تسریع و تسهیل فرآیند تسهیالت دهی، مهمترین دغدغه های
.اقتصادی است



موّفق و پیروز باشید


