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در اقتصاد ایران همواره از مشکل محکدیدین دیکدینبن انبکاه هکا اکع ونکوان یلکن از ووامک اازداردکده رشکد ی وسک ع
اقتصادی کشور یاد شده اسن ،اع دحوی کع در ایشتر پایشهای محیط کسبیکار کشور ،ودم دسترسن اع کممی مکا ن
ایریدن ی درخ ااالی منااع استیراضن در صدر مشلالت انبکاههکا قکرار داردا از یکو سکو ،انبکاههکا یاضکای سک ی در
دسترسن اع س یالت اادلن ی کاهش هزینع ما ن ای س یالت را دارددا از سوی دیبر ،شواهد چند دهع گذشتع ایکادبر
آن اسن کع ای سیاسن یو مسل کو اهمدت اوده ی قکادر اکع ک ریشکعای مشکل محکدیدین دیکدینبن انبکاههکا
دخواهد اودا ای موضوع اع یلن از م م ری چا شهای وزه سیاسنگذاری اقتصادی در کشکور دکدی شکده اسکنا
ای حییق اع دددال شناساین ووام اصلن اریز نبنای ما ن در اقتصاد ایران اسنا م م ری ووام اصلن اریز نبنکای
ما ن از جادب ورضع اوتدارات ودار ند از پایی اودن سک م مادکده اکدهن اخکش ویردی تکن از کک دارایکنهکای سیسکتم
اادلن ،ااال اودن جم مطا دات ویرجاری ی وزیکع متمرککز ی دامتناسکب منکااع مکا نا هم نکی  ،از دالیک اصکلن اکریز
نبنای ما ن از جادب یاضای اوتدارات من وان اع ساختار سرمایع متلن ار منااع خارج از انباه ی جکم اکاالی سکرمایع
در گردش مورددیاز انباهها اشاره دمودا
طدیعاندی G21 ،E50 ، E44:JEL

یاژگان کلیدی :دظام ما ن ،دیدینبن ،اادلداریا
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 .1مقدمه
شواهد آماری اقتصاد ایکران در چنکد دهکع اخیکر کاکن از آن اسکن از یکو سکو متویرهکای پکو ن
(ازجملع پایع پو ن ،پول ،دیدینبن ی ااا) اا درخهای رشد ااالین در ال افزایش اکودهادکد ی کشکور
همواره کمدود دیدینبن ی ودم دسترسن اع منااع ما ن خارج از انبکاههکا اکع ونکوان وکاملن کلیکدی
ارای درخ پایی سرمایعگذاری ی تن ماد ن ارای ممی سرمایع در گکردش انبکاههکا مطکرا اسکنا
دمودع اارز ای دی پدیده اعظاهر متناقض یض ین چند سال اخیر کشور اسن کع دیدینبن رشدهای
مت ارف ااالی  02درصد را جراع دموده اسکن ،امکا کمدکود دیکدینبن انبکاههکا اکع ونکوان یلکن از
م م کری موادکع خکریج از شکرایط رککودی اقتصکاد کشکور ارشکمرده مکنشکودا در همکی رااطکع،
گزارشهای فصلن پایش محیط کسبیکار ایران کع از ااستان  6933اع طور مستمر وسکط مرککز
پژیهشهای مجلس شورای اسالمن اا هملاری شل های اقتصادی سراسر کشور یکع مکنشکود،
اکن از آن اسن کع مؤ فعهای «مشل دریافن س یالت از اادوها» ی «ض ف اکازار سکرمایع در
ممی ما ن و ید ی درخ ااالی ممی سرمایع از اازار ویررسمن» همواره در ردیف اد ری مؤ فعهای
مثیرگذار ار محیط کسبیکار در اقتصاد ایران قرار دارددا
متویرهای پو ن در دی دهع اخیر رشد فرایادن جراکع ککردهادکد ،اکع گودکعای ککع پایکع پکو ن ی
دیدینبن در فاصلع سالهای  6972ا  6939اع ر یب  621ی  079اراار شده اسکنا هم نکی  ،متویکر
مادده س یالت اع اخش ویردی تکن ،ککع از میکان متویرهکای پکو ن ایشکتری همدسکتبن را اکا و یکد
داخا ص داخلن داشتع ،در فاصلع زمادن مورد اررسن  947اراار شده اسنا در میاا  ،شکواهد دشکان
مندهد کع و ید داخا ص داخلن (اع قیمن ثاان سکال  )6939در دیره  6972-6939ن کا دی ارااکر
شده اسنا ای شواهد دال ن منکند کع رشد متویرهای پو ن ی افزایش سک یالتدهکن اکع اخکش
ویردی تن چندان ار اخش ییین اقتصاد مؤثر ددوده اسنا در دیره زمادن مورد اررسن متوسط درخ
ورم اراار اا  63درصد اوده اسنا دریاقع ،رشد فزاینده سطح ومومن قیمنها ااوث شده کع میزان
ییین متویرهای پو ن ازجملع مادده س یالت اخش ویردی تن چندان رشدی هم دداشتع ااشندا اکع
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طور کلن ،من وان گفن دتیجع اصلن رشد متویرهای پو ن ،رشد مدایم سطح ومومن قیمنها اوده
ی منجر اع میق دظام ممی ما ن کشور دشده اسنا دریاقع ،در شرایط رشد مدایم متویرهای پکو ن
ما هم نان اا یض ین نبنای ما ن (اوتداری) مواجع هستیما نبنای ما ن اع یض یتن اطالق منشود
کمتر از یاضاهای موجود ااشدا
هدف اصلن ای مطا ع شناساین ووام اریز کمدود دیدینبن انباهها در اقتصاد ایکران اسکنا
اع منظور دسن یاان اع ای هدف ،مطا ع اضر در چند اخش نظیم شده اسکنا در اخکش دیم اکع
اررسن ساختار دظام ممی ما ن در اقتصاد ایران پرداختع منشودا اجزای اصلن دظام کممی مکا ن اکا
مکید ار ممی ما ن اخش و ید در ای قسمن مورد اررسن قرار منگیردا اخش سوم ی چ ارم اکع
ر یب اع حلی ووام مؤثر ار طرف ورضع ی یاضای منااع ما ن اختصاص داده شده اسنا در ای
دی اخش ووام م من کع منجر اع ایجاد دیص ی داکارآمدی در طرف ورضع ی یاضای منااع ما ن
ایریدن منگردد مورد جزیع ی حلی قرار منگیردا در قسمن آخر دیز جمعاندی مطا ب اع همکراه
وصیعهای سیاستن ارائع خواهد شدا

 .2ساختار نظام تأمین مالی در اقتصاد ایران
قد از یرید اع احث الزم اع اشاره اسن کع مدا ث ای حییق مکید ار کممی مکا ن اخکش و یکد
دارد ی ممی ما ن اخش خادوار در اینجا مورد اررسن قکرار دبرفتکع اسکنا منکااع اصکلن در اختیکار
انباه های اا کسری یجوه ودار ند از س یالت اادلن ی ممی ما ن از طریق اازار س اما منکااع مکا ن
فراهمشده از طریق اادوها ومد اً از جنس ادهنهای کو اهمدت (سررسید کا یکو سکال) اسکنا
ا دتع ،اخشن از س یالت دظکام اکادلن سررسکید اکیش از یکو سکال دارد ی اکع دحکوی کممی مکا ن
الندمدت لین منشودا ممی ما ن از طریق اورس شام دی اخش اصلن افکزایش سکرمایع ی ایراق
ممی ما ن اسالمن (صلوک) اسنا دسترسن شرکنها ی انبکاههکای اقتصکادی اکع منکااع مکا ن از
طریق افزایش سرمایع اع دحوی منااع درین انباهن محسوب منشودا در میاا  ،ممی ما ن از طریق
ایراق صلوک از جنس منااع خارج از انباه ی ادهن الندمدت اسنا
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در دمودار ( ) 6س م اجزای اصلن ممی منااع ما ن اخکش و یکد در اقتصکاد ایکران اکرای دیره
زمادن  6931-6939دشان داده شده اسنا شواهد دال ن ار اادو محور اودن دظام ممی ما ن اخش
و ید کشور دار دا اع ای صورت کع متوسط س م س یالت پرداختن دظام اادلن از ک منااع ممی
درصد اسن ا ای آمارها اکن از آن اسن کع اار اصلن ممی ما ن اخش و ید در اقتصاد ایران ار
دیش اخش اادلن اسنا الزم اع اشاره اسن کع ریدد س م ممی ما ن وسط اخش اکادلن ی اکازار
س ام اع ر یب کاهشن ی افزایشن اوده اسنا اع ای گودع کع س م اخش اادلن از ممی ما ن اخش
و ید از  33درصد در سال  6931اع  34درصد در سال  6939کاهش یافتع اسن ی س م اازار سک ام
در ای فاصلع زمادن از  0درصد اع  1درصد رسیده اسنا اخشن از افزایش س م اازار س ام اع د ی
م رفن ایراق ممی ما ن صلوک در سال  6933اسن کع در قسمنهای ا دی وضیحات ایشتری
در خصوص ای اازار ممی ما ن اسالمن ارائع منشودا

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
6939

6930

6936

6932

تأمین مالی از طریق بازار سهام

6933

6933

6937

6931

تسهیالت پرداختی نظام بانکی

ممخذ :اادو مرکزی جم وری اسالمن ایران ی سازمان اورس ایراق ا ادر
نمودار  . 1سهم اجزای اصلی تأمین منابع مالی بخش تولید در اقتصاد ایران
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 .1-2تأمین مالی از طریق نظام بانکی
در ای قسمن اطالوات ایشتری در خصوص رکیب منااع ما ن فراهمشده وسط دظام اادلن اکرای
اخش و ید ارائع منشودا اع ونوان ای ی شاخص اع اررسن رکیب مادده س یالت پرداختکن دظکام
مادده س یالت اادوها ی مؤسسات اوتداری اع فلیو اخشهای مختلکف اقتصکادی دمکایش داده
شده اسنا ایشتری متوسط س م مادده س یالت در دیره زمادن مکورد اررسکن ارااکر اکا  03درصکد
اسن ی اع اخش صن ن ی م دن لق داردا هم نی  ،متوسط س م مادده س یالت اخش ساختمان،
اازرگادن ی خدمات ی کشایرزی اع ر یب اراار اا  04 ،07ی  61درصکد اسکنا دمکودار ( )0دال کن
دارد کع س م مادده س یالت اوطاین وسط دظام اادلن اع اخشهای مختلف در دیره زمادن مورد
اررسن از وییرات قاا

وجع ارخوردار اوده اسنا اع ای صورت کع س م مادده سک یالت اخکش

صن ن ی م دن ی کشایرزی کاهشن اوده اسن؛ در میاا س م اخش اازرگادن ی خدمات افزایشن
اوده اسن ،اع گودعای کع مادده س یالت اخش اازرگادن ی خدمات از  63درصد در سال  6972اع
 91درصد در سال  6936رسیده اسنا هم نی  ،شواهد اکن از آن اسن کع در سال  6936سک م
مادده س یالت اوطاین اکع اخکش صکن ن ی م کدن کمتکر از اخکش اازرگکادن ی خکدمات ی اخکش
ساختمان ی مسل اوده اسکنا در ادامکع اکع اررسکن ناسکب اکی مادکده سک یالت ی ارزش افکزیده
اخشهای مختلف اقتصادی پرداختع منشودا
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ممخذ :اادو مرکزی جم وری اسالمن ایران
نمودار  .2سهم مانده تسهیالت اعطایی به تفکیک بخشهای مختلف

در دمودار ( ) 9دسدن مادده س یالت اع ارزش افزیده اخکشهکای مختلکف اقتصکادی در دیره
زمادن  6972-6936دشان داده شده اسنا شواهد اکن از آن اسن کع اخکش سکاختمان ی مسکل
دسدن اع سایر اخشهای اقتصادی کشور دیاز ایشتری اع ممی ما ن منااع ایریدن داردا متوسط س م
دسدن مادده س یالت اع ارزش افزیده اخش ساختمان در فاصلع سالهای  6972ا  6936دزدیو اع
 602درصد اوده اسنا هم نی  ،متوسط دسدن مادده س یالت اع ارزش افزیده سع اخش اازرگادن
ی خدمات ،صن ن ی م دن ی کشایرزی اع ر یب اراار اا  21 ،69ی  23درصد اکوده اسکنا شکواهد
دال ن دارد کع دسدن مادده س یالت اع ارزش افزیده اخش ساختمان ی مسکل دوسکادات ایشکتری
دسدن اع سایر اخش های اقتصادی کشور داشتع اسنا ای موضکوع را کا کد زیکادی مکن کوان اکع
دوسادات ذا ن سرمایعگذاری در ای اخش دسدن دادا دریاقع ،شواهد دوسادات ادیار جاری یریداً
در همع کشورهای ددیا دال ن ار ای دارد کع سکرمایعگکذاری اخکش مسکل از دوسکادات ایشکتری
دسدن اع سایر متویرهای کالن اقتصادی ارخوردار اسنا
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آمارهای ارائعشده در اینجا دال ن دارد کع دیاز اخشهای مختلف اع ممی ما ن منااع ایریدکن
اع یو اددازه دیسن ی دریاقع دیاز اخشهای مختلف اقتصادی اع منااع خارج از انباه فکایتهکای
فرایادن اا یلدیبر داردا اخش اازرگادن ی خدمات دسدن اع س م خود در و یکد داخکا ص داخلکن
وجع اع خصوصیات ای اخش ازجملع کارار اودن ی دیره سرمایعگذاری کو اهمدت قااک وجیکع
اسنا از سوی دیبر ،اا وجع سرمایعار اودن ی دیره سرمایعگذاری الندمدت اخش صن ن ی م دن
ادتظار ار آن اسن کع ای اخش ایشتری ا رهمندی را از ممی مکا ن منکااع اکادلن داشکتع ااشکدا در
صور ن کع شواهد آماری دشان مندهد ای گودع دیسنا ملادیسم خصیص منکااع اکادلن ا زامکاً اکر
پایع دیاز اخشهای مختلف اقتصادی دیسن ،اللع اادو اع ونوان یو د اد ادتفاون اع دددال داکثر
کردن سود خود اسن ی اع دع آن در خصیص منااع ما ن خود ااید اع ای امر وجکع داشکتع ااشکدا
ا دتع الزم اع اشاره اسن کع اع وجع اع دی تن اکودن اخشکن از دظکام اکادلن کشکور ی سیاسکنهکای
مداخلعجویادع سیاسنگذاران اقتصادی ،ا زاماً ملادسیم س یالتدهکن دظکام اکادلن کشکور از ایک
اصول پیریی دمنکندا در مجموع ،شواهد دال ن دارد کع مای کمتری وسط دظام اکادلن اکرای
س یالت دهن اع اخش صن ن ی م دن در میایسع اا اخش ساختمان ی اازرگادن ی خکدمات یجکود
داردا ای موضوع من وادد دال ن ار اازده ی کاراین پایی ر اخش صن ن ی م دن دسکدن اکع سکایر
اخشها در اقتصاد ایران داشتع ااشدا
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ممخذ :اادو مرکزی جم وری اسالمن ایران
نمودار  .3نسبت مانده تسهیالت به ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی

 .2-2تأمین مالی از طریق بازار سهام
در ای قسمن اع اررسن منااع اصلن ممی ما ن انباهها ی ف ا ینهای اقتصکادی از طریکق ملادسکیم
اازار س ام پرداختع منشودا همانگودع کع در قسمنهای قدلن اشاره شد ،منااع ما ن فکراهمشکده از
کادککال اککازار سک ام در دی اخککش افککزایش سککرمایع ی ایراق ککممی مککا ن اسککالمن (صککلوک) قااک
یسیماندی اسنا فرایند افزایش سرمایع انباه هکا منکااع مکا ن را اکرای ادامکع ی وسک ع ف ا یکنهکای
اقتصادی فراهم منکند ی از سوی دیبکر

کدی اکرای انبکاههکا در اازپرداخکن ایک منکااع ایجکاد

دمنکندا دی مندع اصلن افزایش سرمایع شرکنها ودار ند از -6 :مطا دات ی آیرده دیدی؛  -0سکود
ادداشتع ،اددیختع ها ی صرف س اما الزم اع اشاره اسن کع فیط در افزایش سرمایع از مح مطا دکات
ی آیرده دیدی منااع ما ن جدیدی در اختیار انباه قرار منگیردا منااع ما ن افزایش سرمایع از مح
مطا دات ی آیرده دیدی یا از طریکق سک امداران قدلکن فکراهم مکنشکود یکا در صکورت وکدم مایک
س امداران قدلن ،اشخاص ییین ی یا یوقن جدید من وادند از طریق خرید کق یکدم سک ام اکع
ونوان س امداران جدید منااع ما ن را ارای شرکن مورد دظر فراهم کنندا
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در جککدیل ( )6ککممی مککا ن در اککورس از طریککق افککزایش سککرمایع از دی محک مزاککور در فاصککلع
سالهای  6977-6939گزارش شکده اسکنا شکواهد دشکان مکندهکد ککع جمکع کک افکزایش سکرمایع
شرکنها ریدد ص ودی داشتع اسنا متوسط درخ رشد ساالدع افزایش سرمایع شرکنهای اورسکن در
طریق در میایسع اا ارقام فراهمشده وسط دظام اادلن اسیار دکاچیز اسکنا جمکع کک افکزایش سکرمایع
شرکنها در سال  6939اراار اا  069،470میلیارد ریال اوده کع یریداً دزدیو اکع  2درصکد سک یالت
پرداختن دظام اادلن اسنا هم نی  ،شواهد دشان مندهکد مطا دکات ی آیرده دیکدی سک امداران مندکع
وا ب افزایش سرمایع شرکنها در سالهای گذشتع اوده اسنا متوسط س م افزایش سکرمایع از محک
مطا دات ی آیرده دیدی در دیره زمادن مورد اررسن اراار اا  12درصد اوده اسنا
جدول  .1افزایش سرمایه شرکتهای بورسی در فاصله سالهای  1711تا ( 1737میلیارد ریال)
از محل سود انباشته،

از محل مطالبات و آورده

جمع کل افزایش

اندوختهها و صرف سهام

نقدی

سرمایه

1711

111

329

13071

1711

119

13917

23291

1713

13211

131،1

2311،

1710

13200

13130

23713

1711

13991

73712

،3111

1712

13211

13،09

33131

1717

93،1،

133111

293771

1719

9317،

1130،0

21311،

171،

13029

93111

103130

1711

،3101

103130

1،3132

1711

10313،

123102

223331

1711

13173

13211

331،1

1713

73،23

1132،1

133119

1730

7731،،

913،11

1،3211

سال

1731

2،3،71

713313

،13،11

1732

1،3،1،

173211

1،13111

1737

1013299

10،3221

2173912
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استرهای قادودن ادتشار ایراق ممی ما ن ارای اخش خصوصن از طریق صویب «قکادون اکازار
ایراق ا ادار جم وری اسالمن ایران» ی «قادون وس ع اازارهکا ی د ادهکای مکا ن جدیکد در راسکتای
س ی اجرای سیاسنهای کلن اص چ

ی چ ار قادون اساسن» فراهم شده اسنا در همی راستا،

ا ادار رسیدا در همی سال ارای ای ی اار ایراق صلوک اجاره ارای ممی ما ن اخش خصوصکن
منتشر شدا اررسنها دشان مندهد کع ایشتر ایراق صلوک ادتشاریافتع از دوع ایراق اجکاره هسکتندا
ا دتع چند مورد ایراق مرااحع ی یو مورد ایراق استصناع دیز منتشکر شکده اسکنا اکع طکور م مکول،
دیره سررسید ایراق  4سا ع اسن کع دال ن ار ممی مکا ن الندمکدت داردا جمکع کک مدلکا ایراق
صلوک منتشرشده از سال  6933ا یرماه  6934اراار اا  09،763میلیارد ریال اوده اسنا ای ارقکام
دال ن ار س م داچیز ایراق صلوک از ک منااع ممی ما ن اخش و ید داردا

 .3عوامل مؤثر بر طرف عرضه اعتبارات
در ای قسمن اع دددال شناساین وواملن هستیم کع منجر اع ایجاد دیص ی داکارآمدی طرف ورضکع
دظام ممی ما ن در اقتصاد ایران شدهاددا سع مورد م م شناساینشده ودار ند از :ودم وس عیکافتبن
وان یاسطعگری دظام اادلن ،س یالت ویرجاری ی خصیص متمرکز ی دامتناسب منااع اادلنا
 .1-3عدم توسعهیافتگی توان واسطهگری نظام بانکی
داراین دظام اادلن اقتصاد ایران در سالهای گذشتع رشد زیادی داشتع اسنا اع گودعای کع در سال
 ،6939مجموع داراینهای دظام اادلن اراار اا  692درصکد و یکد داخکا ص داخلکن اکوده اسکنا در
صور ن کع دسدن داراین های سیستم اادلن اع و یکد داخکا ص داخلکن اکرای کشکورهای اکا سکطح
درآمد ااال در سال  0269اراار اا  664درصد اوده اسنا ا دتع ،شواهد کاکن از آن اسکن ککع ایک
جم وظیم داراین های دظام اادلن ناسب م یو ن اکا کممی مکا ن اخکش خصوصکن دکداردا مادکده
س یالت اوطاین اع اخش خصوصن (مادده ادهن اخش ویردی تن) در سال  6939ن کا  42درصکد
از داراینهای دظام اادلن کشور را شلی مندهدا در کا ن ککع سک م سک یالت اوطکاین از کک
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داراینهای دظام اادلن در کشورهای اا سطح درآمد ااال در سال  0269دزدیو اع  33درصکد اکوده
اسنا در دمودار ( )4س م مادده ادهن اخش ویردی تن از ک داراینهای دظام اکادلن اکع فلیکو
اادوهای جاری دی تن ،خصصن دی تن ی اادوهکا ی مؤسسکات اوتدکاری ویردی تکن اکرای دیره
ویردی تن از ک داراینهای سیستم اادلن در دیره زمادن مورد اررسن یریداً ریدکد دوسکادن داشکتع
اسنا ا دتع ،الزم اع اشاره اسن کع س م ای متویر در چند سال اخیر کاهشن اوده اسن ،اع گودکعای
کع س م مادده ادهن اخکش ویردی تکن از  24درصکد در سکال  6932اکع  42درصکد در سکال 6939
رسیده اسنا ای موضوع من وادد یلن از دالی نبنای ما ن ایشتر در سالهای اخیر ااشدا
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ممخذ :اادو مرکزی جم وری اسالمن ایران
نمودار  .4سهم مانده بدهی بخش غیردولتی از کل داراییهای سیستم بانکی

اع ونوان یلن دیبر از جواددن کع من وادد دال ن ار دیص ی داکارآمدی وان یاسطعگکری دظکام
اادلن کشور داشتع ااشد من وان اع ودم ار داط مستییم وان جذب منااع ی اوطکای سک یالت وسکط
دظام اادلن اشاره کردا دسدن مادده س یالت اوطاین اخش ویردی تکن اکع سکهردههکای ایک اخکش اکع
فلیو اادوهکای مختلکف اکرای دیره زمکادن  6977-6939در دمکودار ( )2دشکان داده شکده اسکنا
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شواهد دشان مندهد متوسط دسدن مادده سک یالت اکع سکهردههکای اخکش ویردی تکن در اادکوهکای
جاری دی تن ،خصصن دی تن ی اادوها ی مؤسسات اوتداری ویردی تن در دیره زمادن مورد اررسن
اع ر یب اراار اا  022 ،36ی  39درصد اوده اسنا چنکد دلتکع در خصکوص کوان جکذب ی خصکیص
جذب منااع وسط ای اادوها اوده اسنا اخش ومده س یالت اادوهای خصصن از مح اکدهن
اع اادو مرکزی ممی ما ن شده ی خود یلن از ول افزایش دیدینبن در سطح کالن اوده اسنا دیم
اینلع میزان س یالتدهن وسط اادوهای جاری دی تن ی اادوها ی مؤسسکات اوتدکاری ویردی تکن
کمتر از وان آنها اوده اسنا منااع ومکده در دسکترس اادکوهکا اکرای اوطکای سک یالت ودار نکد از
سهردههای جمعآیریشده ی ساب سرمایع ی ادهن اکع اادکو مرککزیا دسکدن  32درصکدی اوطکای
س یالت اع سهردهها اا حاظ دسدن سهرده قادودن کمتر از  62درصکد کاکن از آن اسکن ککع مایک
کمتری در ای اادوها ارای اوطای س یالت یجود داشکتع اسکنا سکوم اینلکع شکواهد کاکن از آن
اسن کع دسدن س یالت اع سهرده ها ارای ک دظکام اکادلن در چنکد سکال اخیکر کاهشکن اکوده ی ایک
موضوع من وادد دال ن ار نبنای ما ن ایشتر در ای سالها داشتع ااشدا
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ممخذ :اادو مرکزی جم وری اسالمن ایران
نمودار  .5نسبت مانده تسهیالت اعطایی بخش غیردولتی به سپردههای این بخش
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اع ونوان یلن دیبر از م م ری دالی

63

نبنای ما ن در اقتصاد ایران ولنروم یجود درخهکای

ااالی رشد دیدینبن من وان اع دحوه گردش ی خصیص منااع ما ن اشاره کردا اکع منظکور اررسکن
دحوه گردش منااع ما ن من و ان اع اررسن دسدن س یالت پرداختن ساالدع اع مادده س یالت دظکام
اخیر اراار اا  26درصد اوده اسنا اع ودار ن ،میزان س یالت پرداختن در ای چ کار سکال اکع طکور
متوسط اراار اا  03درصد و ید داخا ص داخلن اوده اسنا از یو سو ،میایسع ای دسدن اکا میکزان
ممی ما ن در کشورهای وس عیافتع دال ن ار کمدود ی یا تن نبنای منااع ما ن مورددیاز اقتصکاد
داردا از سوی دیبر ،شواهد اکن از آن اسن کع در یاق ین امر گردش منکااع مکا ن اکی وکامالن
اقتصادی ی اادوها اع ونوان یاسطعگر اسیار پایی ر از ای ارقام اسنا من وان اع قوادی استم ال ی
یسیط مجدد س یالت ادهلاران اادلن در چند سال اخیر اع ونوان شاهد ای موضوع اشاره ککردا
از قوادی استم ال ی یسیط مجدد س یالت دظام اادلن من وان اع اند  03قادون اودجع سال ،6932
اند  03قادون اودجع  6936ی اند  61قادون اودجع  6930اشاره کردا هم نی  ،اع ماده « 09قادون رفع
موادع و ید رقاانپذیر ی ار یای دظام ما ن کشور» من وان اع ونوان یلن از قوادی م م مصوب در
ای زمینع اشاره کردا مطااق اا ای ماده قادودن:
«کلیع اادکوهکا ی مؤسسکات مکا ن ی یکا اوتدکاری دی تکن ی خصوصکن مللفنکد اکا درخواسکن
انباههای و یدی کع اع د ی شرایط کشور طکن سکالهکای  6933کا  6930دچکار مشکل ی دارای
ادهن سررسید گذشتع گردیدهادد ی اکنون ارای س یالت اخذشده م وق از م یدات اسکتم ال ی
یا ام ال استفاده دلردهادد اا میید هیئنمدیره ارای یو اار ی اا دیره نفس ششماهع ی اازپرداخن
سعسا ع اقدام اع سویع ساب س یالت م وق دمایندا جریمعهای س یالت فوق اعصورت جداگادع
محاسدع ی در ادت ای دیره اازپرداخن ی در صورت ادجام

دات اعموقکع انبکاه و یکدی ،مشکمول

اخشودگن منگرددا انباههاین کع داکثر یو سال پکس از صکویب ایک قکادون یکی للیکف
دمایند مشمول ای ماده منااشندا»

Downloaded from qjfep.ir at 19:02 +0430 on Tuesday June 19th 2018

اادلن پرداخنا مطااق اا آمارهای منتشرشده وسط اادو مرکزی ،متوسط ای دسدن در چ ار سال

02

فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی ،سال پنجم ،شماره  ،02زمستان 6931

ای دسن قوادی منجر اع کاهش مای انباههای اقتصادی ارای اازپرداخن اعموقع سک یالت
اخذشده منشودا هم نی  ،من وان ادوا کرد کع اخش م من از آمار س یالت پرداختن از جکنس
مدید ی یسیط س یالت قدلن اوده اسن ی در یاق ین امر گردش منااع ما ن ای وامالن اقتصادی
دظام اادلن کشور اع ونوان یلن از دواقص اصلن طرف ورضع اوتدارات دظام اکادلن کشکور اشکاره
دمودا در ادامع ،س یالت ویرجاری اع ونوان یلن دیبر از شواهد دیص ی داکارآمدی گردش منااع
ما ن دظام اادلن کشور مورد اررسن قرار منگیردا
 .2-3تسهیالت غیرجاری
س یالت ویرجاری اشاره اع مطا دا ن دارد کع افراد ( ییین ی یوقن) قرضگیردده قادر ی یا مای
اع اازپرداخن اعموقع آنها دیسکتندا الزم اکع اشکاره اسکن ککع در دظکام اادلکداری ایکران مطکااق اکا
دستورا م مصوب شورای پول ی اوتدار مورخ  6932/62/3ی  6932/66/03س یالت اادکوهکا اکا
وجع اع کیفین آنها اع چ ار دستع طدیعاندی منشود -6 :جاری؛  -0سررسید گذشتع؛  -9م وق ی
 -4مشلوک ا وصولا س یالت جاری اکع سک یال ن گفتکع مکنشکود ککع پرداخکن اصک ی سکود
س یالت ی یا اازپرداخن اقساط در سررسکید صکورت گرفتکع ی یکا کداکثر از سررسکید آن  0مکاه
گذشتع ااشدا س یالت سررسید گذشتع ،مطا دا ن هستند کع از اریخ سررسید اص ی سود آن ی یا
اریخ قطع پرداخن اقساط ایش از  0ماه گذشتع ی هنکوز از  1مکاه جکایز دلکرده اسکنا سک یالت
م وق ودارت اسن از اص ی سود س یال ن کع ایش از  1ماه ی کمتر از  63ماه از اریخ سررسید ی
یا از اریخ قطع پرداخن اقساط سهری شده اسن ی مشتری هنکوز اقکدامن اکرای اازپرداخکن آنهکا
ادجام دداده اسنا س یالت مشلوک ا وصول مطا دا ن اسن کع ایش از  63ماه از اریخ سررسکید
ی یا از اریخ قطع پرداخن اقساط آن سهریشده اسنا الزم اع اشاره اسن کع س یالت ویرجکاری
ودارت اسن از مجموع س یالت سررسید گذشتع ،م وق ی مشلوکا وصولا
مطااق اا یسیماندی اشارهشده ،جم س یالت ویرجاری از  637هزار میلیکارد ریکال در سکال
 6931اع  392هزار میلیارد ریال در پایکان سکال  6939رسکیده اسکنا اکع ودکار ن ،جکم سک یالت
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ویرجاری در فاصلع سالهای  6931ا  6939یریداً  2اراار شده اسنا دسدن س یالت ویرجاری اکع
ک مادده س یالت اخش ویردی تن در سال  6939اراار اا  64/7درصد اوده اسکنا در دمکودار ()1
دسدن س یالت ویرجاری اع ک مادکده سک یالت اخکش ویردی تکن در دیره زمکادن 6931-6939
مورد اررسن اراار اا  62/7درصد اوده اسنا ای آمار از یو سو دال ن ار ریسو اوتداری اکاال در
دظام اادلن کشور دارد ی از سوی دیبر دشاندهنده ض ف کوان یاسکطعگکری دظکام اکادلن اسکنا
متوسط دسدن س یالت ویرجاری اع ک مادده س یالت شکدلع اکادلن در ددیکا اکرای دیره زمکادن
 0223-0264کمتر از  4درصد اوده اسنا میایسع ای ارقام اا آمار دظکام اکادلن کشکور دال کن اکر
دیص اارز وان یاسطعگری اادوهای داخلن داردا ویرجاری شدن س یالت پرداختن دظام اکادلن
ااوث کاهش وان اوطای س یالت ی دردتیجع افزایش ا تمال یقوع نبنای اوتداری منشودا
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1390
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ممخذ :گزارش ومللرد دظام اادلن کشور ،موسسع آموزش وا ن اادلداری ایران6931-6939 ،
نمودار  .6نسبت تسهیالت غیرجاری به کل مانده تسهیالت بخش غیردولتی

0.0
1386
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در ادامع اع اررسکن رکیکب سک یالت ویرجکاری در اخکشهکای مختلکف اقتصکادی پرداختکع
منشودا در جدیل ( ) 0دسدن س یالت ویرجاری اع مادده خا ص س یالت (ریا ن) در هکر اخکش
دشان داده شده اسنا شواهد اکن از آن اسکن ککع در فاصکلع سکالهکای  6936کا  6939ا تمکال
س یالت ویرجاری اع مادده خا ص س یالت اخش صن ن ی م کدن در پایکان سکال  6939ارااکر اکا
 69/3درصد اوده اسنا سایر اخکش هکای اقتصکادی اکع ر یکب دسکدن سک یالت ویرجکاری ایشکتر
ودار ند از اازرگادن ی خدمات ،کشکایرزی ی مسکل ی سکاختمانا ایک شکواهد دال کن اکر وزیکع
داهمب س یالت ویرجاری در اخشهای مختلف اقتصادی داردا متفایت اکودن ریسکو اوتدکاری
س یالت پرداختن در اخشهای مختلف من وادد منجر اع دامتوازن شدن س یالت پرداختکن شکود
کع خود ای موضوع من وادد ااوث شدید نبنای ما ن ی محدیدین ایشتر دسترسن اع منااع مکا ن
در ارخن از اخشهای اقتصاد گرددا
جدول  .2نسبت تسهیالت غیرجاری به مانده تسهیالت هر بخش ( 1731-1737درصد)
سال

صنعت و معدن

بازرگانی و خدمات

کشاورزی

مسکن و ساختمان

1331

11/،

1،/1

19/،

،

1332

11/2

19/1

12/1

9/3

1333

17/3

17/9

10/2

9/3

ممخذ :اادو مرکزی جم وری اسالمن ایران

مطا دات ویرجاری اع ونوان یلن از م م ری متویرهکای پیشکری در زمینکع احکرانهکای اکادلن
حن مثیر متویرهای زیادی قرار دارد کع ای متویرها در دی دسکتع ایریدکن ی دریدکن قااک اررسکن
هستندا متویرها ی یا ووام ایریدن اشاره اع یض ین کالن اقتصادی داردکد ککع کا کدید زیکادی از
کنترل اادو ها خارج هستندا در صور ن کع ووام دریدن اشاره اع ییژگنها ی خصوصیات خاص
اادلن داردد کع کامالً حن کمثیر دحکوه مکدیرین ی ومللکرد اادکوهکا هسکتندا مطا کات داخلکن
مت ددی اع منظور دیی دالی اصلن افزایش جم مطا دات ویرجاری ادجام شده اسن کع در اینجا
اع دتایج دی مورد از آنها اشاره منشودا یافتعهای مطا ع کمیجادن ی فال ن ( )6932کاکن از آن
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اسن کع ووام دریدن اادو ها دسدن اع ووام کالن اقتصادی دیش ایشتری در وضکیح مطا دکات
ویرجاری ار و ده دارددا مطااق اا دتایج ای مطا ع ،پایی اودن دسدن سکرمایع اکع دارایکن (کفایکن
سرمایع) ،ومللرد ض یف اادوها (پایی اودن اکازده سکرمایع ی دارایکن) ی کداد زیکاد ی کوچکو
من دهد کع کاهش درخ سود (در شرایط منفن اودن درخ سود ییین) ی افکزایش اکدهن دی تکن اکع
شدلع اادلن منجر اع افزایش مطا دات ویرجاری منشودا مطا ع وداسیان ی هملاران ( )6932اکن
از آن اسن کع افزایش نوعاخشن در پور فوی س یالت منجر اع افزایش ریسو اوتداری اادوها
منشود ی ای رااطع مستی از دوع ما لین اادو (دی تن ،ویردی تن) اسنا
 .3-3تخصیص متمرکز و نامتناسب منابع بانکی
هرچند کع جم منااع ما ن فراهمشکده وسکط دظکام اکادلن اکرای اخکش و یکد از اهمیکن زیکادی
ارخوردار اسن ،اما دحوه خصیص ای منااع دیز اسیار پراهمین اسنا اع دحوی کع تن در شرایط
یفور منااع ،خصیص دامناسب منااع ما ن من وادد اع همراه نبنکای مکا ن در سکطح ککالن اقتصکاد
ااشدا در ادامع ،اع اررسن شواهدی از خصیص س یالت دظام اادلن کشور پرداختکع مکنشکودا اکا
وجع اع ودم دسترسن اع جزئیات س یالت پرداختن شدلع اکادلن کشکور از اطالوکات رازدامکعای
شرکنهای اورسن استفاده شده اسنا
مطااق اا اطالوات جمعآیریشده از صورتهای ما ن ساارسنشده شرکنهای اورسکن در
پایان سال ما ن  ،6930مادده س یالت جاری ی الندمدت ای شرکنها ارااکر اکا  437هکزار میلیکارد
ریال اوده اسنا ای رقم دزدیو اع  3درصد ک مادده ادهن اخش ویردی تن اع دظام اادلن کشور
اسنا در دمودار ( )7وزیع س یالت پرداختن شرکنهای اورسن اع فلیو دهوهکا دشکان داده
شده اسنا شواهد اکن از آن اسن کع وزیع س یالت پرداختن اسیار دامتوازن اسن ،اکع دحکوی
کع س م مادده س یالت سع دهو ایل یریداً اراار اا صفر اسنا در میااک  ،سک م مادکده سک یالت
دهو دهم از ک مادده س یالت شرکنهای اورسکن ارااکر اکا  77درصکد اکوده اسکنا هم نکی ،
آمارها ایادبر آن اسن کع دزدیو اع  49درصد از مادده س یالت شرکنهکای اورسکن در اختیکار
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 62شککرکن قککرار داردا از سککوی دیبککر ،اککیش از  624شککرکن از سک یالت دظککام اککادلن اسککتفاده
دلرده اددا در ک  ،شواهد ار خصیص متمرکز س یالت پرداختن در شرکنهکای اورسکن دال کن
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ممخذ :اطالوات شرکنهای اورسن ،محاسدات حییق
نمودار  .7توزیع مانده تسهیالت جاری و بلندمدت شرکتهای بورسی ()1332

در ادامع ،اع اررسن وان شرکنهای اورسن در اخکذ سک یالت اکادلن پرداختکع مکنشکودا از
حاظ دظری ،ادتظار ار آن اسن کع میزان س یالت دریافتن انبکاههکا ار دکاط مسکتییمن اکا سکاب
سرمایع آنها داشتع ااشدا اع طور م مول ی اا وجع اکع مسکائ داشکن از یجکود اطالوکات دامتیکارن،
سیف س یالت پرداختن اع انباهها اع صورت دسدتن از ثریت خا ص آنهکا یکی مکنشکودا ایک
دسدن در اسیاری از کشورهای وس عیافتع ی در ال وسک ع اکی  72کا  32درصکد اسکنا شکواهد
اکن از آن اسن کع دسدن ک مادده س یالت شرکنهای اورسکن اکع سکاب سکرمایع در سکال
 6930اراار اا  73درصد اسنا هرچند کع میدار ای دسدن ارای مجموع شرکنهای اورسن منطین
اع دظر منرسد ،اما وزیع س یالت ای شرکنها اع گودعای اسن کع دشکان از وکدم ار دکاط مادکده
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س یالت اا ساب سرمایع شرکنها داردا در دمودار ( )3وزیع س یالت اکع همکراه دسکدن مادکده
س یالت اع ساب سرمایع دشان داده شده اسنا شواهد اکن از آن اسن دسدن مادکده سک یالت
اع ساب سرمایع از صفر درصد در دی دهو ایل اکع  213درصکد در دهکو دهکم مکنرسکدا ایک
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نسبت تسهیالت به سرمایه

سهم از مانده کل تسهیالت

ممخذ :اطالوات شرکنهای اورسن ،محاسدات حییق
نمودار  .8توزیع ماندهتسهیالت به همراه نسبت ماندهتسهیالت به حساب سرمایه شرکتهای بورسی ()1332

 .4عوامل مؤثر بر طرف تقاضای اعتبارات
در قسمن قدلن اع مریر سع مورد از م م ری دالی دیکص ی داکارآمکدی طکرف ورضکع اوتدکارات
اادلن پرداختع شدا در ای قسمن اع اررسن وواملن پرداختع منشود کع دیاز ی یاضای انبکاههکای
اقتصادی را ارای منااع ما ن خارج از انباه شدید کرده اسنا
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 .1-4ساختار سرمایه متکی بر منابع خارج از بنگاه
مسئلع یی رکیب منااع ما ن مورد دیاز یا همان ساختار سرمایع یلن از م م ری مسائ پیش ریی
انباههای اقتصادی اسنا اع طور کلن منااع در اختیکار انبکاههکای اقتصکادی شکام دی دسکتع منکااع
درینانباهن دریاقع آیرده س امداران ی یا اددیختعهای موجود در شرکنها اسن ککع اکع منظکور
ممی منااع ما ن مورد دیاز ارای مسیس ،ادامع ی یا وس ع ف ا ین انباههای اقتصادی مورد اسکتفاده
قرار من گیردا استفاده از منااع خارج از انباه یا اع ودار ن ممی ما ن از طریکق اسکتیراض از اخکش
ما ن (همادند اخذ س یالت اادلن ی یا ادتشار ایراق ادهن) دیز یلن دیبر از ریشهای ممی منکااع
ما ن انباه اسنا یی ا تری

رکیب منااع ما ن شرکن اع منظور داکثرسازی ثریت س امداران

یلن از م م ری اهداف مدیران ما ن قلمداد مکنشکودا در ادامکع ،شکواهدی در خصکوص رکیکب
منااع اخش شرکتن ی هزینعهای ای منااع ارائع منشودا
در جدیل ( ) 9ساختار سکرمایع اخکش شکرکتن اکا اسکتفاده از اطالوکات طکرف چکم رازدامکع
شرکنهای اورسن در دیره زمادن  6932-6930ارائع شده اسن ( رازدامع ارائعشکده اصک جمکع
رازدامع مامن شرکنهای اورسن اسکن)ا در جکدیل مراوطکع سک م هکر یکو از اقکالم دسکدن اکع
مجموع ادهن ها ی یوق صا دان س ام دشان داده شده اسنا شواهد اکن از آن اسن ککع سک م
ادهن ها ایشتر از یوق صا دان س ام اسنا اع ای صورت کع متوسکط سک م مجمکوع اکدهنهکا ی
یوق صا دان س ام در دیره زمادن مورد اررسن اع ر یب اراار اا  23ی  40درصد اکوده اسکنا از
 23درصد س م مجموع ادهنها 47 ،درصد س م ادهنهای جاری ی  66درصکد سک م اکدهنهکای
ویرجاری اسنا الزم اع اشاره اسن کع مجموع ک ادهنهکا ار دکاط یکواکعیلکن اکا کممی مکا ن
شرکن ها دداردا س م س یالت جاری ما ن ی س یالت الندمدت از مجموع کک اکدهنهکا میکزان
لیع ار منااع اادلن را دشان مندهدا متوسط مجمکوع سک م سک یالت مکا ن جکاری ی الندمکدت از
مجموع ادهنها ی یوق صا دان س ام در فاصلع سالهای  6932ا  6930اراار اا  63درصد اسکنا
هم نی  ،الزم اع اشاره اسن کع س م وا ب س یالت اادلن از جنس س یالت جاری اسنا
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جدول  .7سمت چپ صورت ترازنامه همجمع شرکتهای بورسی 1711-1732

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

21

12

17

19

17

11

11

1،

11

11

27

2،

21

تسهیالت جاری مالی دریافتی

17

11

11

17

19

19

1،

3

1،

19

17

11

12

سایر بدهیهای جاری

12

27

27

20

11

17

19

11

13

1،

12

17

7

جمع بدهیهای جاری

،1

91

91

91

99

97

9،

92

،1

91

91

،0

91

حسابها و اسناد پرداختنی بلندمدت

10

19

3

1

7

2

2

2

2

،

2

2

7

تسهیالت مالی دریافتی بلندمدت

2

،

1

1

1

1

1

،

،

،

9

9

9

سایر بدهیهای غیرجاری

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

بدهیهای غیر جاری

19

21

11

19

11

11

11

1

1

11

1

1

1

جمع کل بدهیها

1،

11

1،

11

،،

،9

،1

،0

،3

،1

،1

،1

،9

سرمایه

11

13

11

11

21

2،

21

21

27

29

27

11

20

جمع حقوق صاحبان

79

77

7،

73

9،

91

99

،0

91

97

99

97

91
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در ادامع اع اررسن هزینع منااع خارج از انباه در میاا منااع درین انباهن پرداختع منشودا در
دمودار ( )3هزینع منااع خارج از انباه (دسدن هزینع های ما ن اع مادکده سک یالت) اکع همکراه هزینکع
منااع درین انباهن (دسدن سود خا ص اع یوق صا دان س ام) در دیره زمادن  6932-6930دشان
داده شده اسنا شواهد اکن از آن اسن کع هزینع منااع درین انباهن اا اختالف م ننداری ایشتر
از هزینع منااع خارج از انباه اسنا اع ای صورت کع اع طور متوسط در دیره زمادن مکورد اررسکن
هزینع منااع آیرده س امداران ی س یالت اادلن اع ر یب اراار اا  93/4ی  63/2درصد اوده اسنا اع
ودار ن ،هزینع منااع درین انباهن ایش از دی اراار هزینکع سک یالت شکدلع اکادلن اکوده اسکنا در
چنی شرایطن ،مای

داکثری ارای استفاده از منااع خکارج از انبکاه یجکود خواهکد داشکنا ایک

شواهد من وادد یلن از دالی اصلن یجود اضافع یاضکا اکرای منکااع استیراضکن در شکدلع اکادلن
کشور ااشدا
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عنوان/سال

10

11

12

17

19

1،

11

11

11

13

30

31

32
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08

45
40
35
30

20
15
10
5
1392

1390

1388

هزینه منابع خارج از بنگاه

1386

1384

1382

0
1380

هزینه منابع درون بنگاهی
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نمودار  .3هزینه منابع درون بنگاهی در مقابل منابع خارج از بنگاه (شرکتهای بورسی)

 .2-4حجم باالی سرمایه در گردش
یاضا ارای منااع خارج از انباه یا اع هدف ایجاد ف ا ینهای جدید ی یا اع منظور ادامع ف ا ینهای
موجود اسنا م موالً انباهها اخشن از منااع مورد دیاز ایجاد ف ا ینهای جدیکد را از طریکق یجکوه
استیراضن ممی منکنندا هم نی انباه ها اع د ی فاصلع زمکادن اکی حیکق درآمکدها ی پرداخکن
هزینعهای و ید دیازمند منااع ما ن کو اهمدت ارای ادامع ف ا ینهای موجود هستند کع اع ای منااع
اصطال اً سرمایع در گردش گفتع منشودا در جدیل ( )4هدف از دریافن س یالت اادلن طن 60
ماهع سال  6939گزارش شده اسنا شواهد کاکن از آن اسکن ککع کممی سکرمایع در گکردش در
مامن اخشهای مختلف (اع ویر از اخکش مسکل ی سکاختمان) ایشکتری سک م از هکدف دریافکن
س یالت اادلن را اع خود اختصاص داده اسنا سک م هکدف کممی سکرمایع در گکردش در دامنکع
 32/3درصد در اخش صکن ن ی م کدن کا  06/0درصکد در اخکش سکاختمان ی مسکل قکرار داردا
متوسط س م ای هدف در ک اخشهای اقتصادی اراار اکا  12/7درصکد اسکنا هم نکی  ،شکواهد
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دشان من دهد کع هدف ایجاد (ساخن) از دریافن س یالت اکادلن اکا اخکتالف زیکادی دسکدن اکع
هدف ممی سرمایع در گردش ر دع دیم را اع خود اختصاص داده اسنا س م سایر اهداف ازجملع
خرید کاالی شخصن ،میر ی وس ع ی خرید مسل هر یو کمتر از  62درصد اسنا
کل

صنعت و

مسکن و

معدن

ساختمان
11

1/7
12/1

،،/7
1/1

2/1
1/2

بازرگانی

خدمات

سال

کشاورزی

11/2

10/1

ایجاد

11/1

1/7

10/1

تأمین سرمایه در
گردش

12/،

10/3

21/2

تعمیر

0/2

0/2

11/7

0/9

توسعه

3/1

،/2

2/،

1/1

1/7

خرید کاالی شخصی

7/2

2/1

7/9

1/9

11/1

1/،

خرید مسکن

0/2

0/7

92/3

7/7

9/1

1/7

سایر

1/2

2/،

2/1

19/،

1/2

1/9

بخشها
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یاضای انباهها ارای سرمایع در گردش حن مثیر چرخع وملیا ن اسنا چرخکع وملیکا ن اکع
متوسط دیره زمادن پرداخن ااان خرید مواد ای یع ا یصول یجوه درآمدی فریش اشاره داردا اکع
طور م مول ،اخشن از خریدهای انباه اع صورت اوتداری ادجام منشکود ی طکن یکو دیره زمکادن
یجوه دید ااان خرید مواد ای یع پرداخن منشود (دیره اازپرداخن پرداختننها)ا از سکوی دیبکر،
دیره زمادن مشخصن ارای فرایند ددی مواد ای یع اع محصکول اسکتع اکع کاالهکا ی لنو کوژیهکای
مختلف دیازمند اسن (دیره گردش کاال)ا اخشن از فریش انباهها دیز اع صورت اوتدکاری اسکن ی
دسترسن انباه اع یجوه دید اا یکو کمخیر زمکادن همکراه خواهکد اکود (دیره یصکول دریکافتنهکا)ا
متوسط چرخع وملیا ن انباههای اورسن در دیره زمکادن  6977-6936در دمکودار ( )62دشکان داده
شده اسنا شواهد اکن از آن اسن کع متوسط طول چرخع وملیا ن انبکاههکای اورسکن در دیره
زمادن مورد اررسن اراار اا  092ریز اوده اسنا هم نی  ،شواهد دشکان مکندهکد ککع طکول چرخکع
وملیا ن انباهها در فاصلع سالهای  6932ا  6932وییر چندادن دداشتع اسنا ای موضوع اع همراه
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یجود درخهای ورمن دیرقمن منجر اع افزایش ساالدع دیکاز انبکاههکا اکع منکااع سکرمایع در گکردش
منشود ا از سوی دیبر ،اع د ی هزینع دسدن پایی ای منکااع دسکدن اکع منکااع درین انبکاهن مایک
ایشتری ارای اخذ س یالت سرمایع در گردش یجود داردا

نمودار  .11چرخه عملیاتی شرکتهای بورسی (روز) 1377-1331

اع طور کلن ،من وان گفن شواهد اکن از آن اسن ککع دیکاز انبکاههکا اکع منکااع سکرمایع در
گردش ارای ادامع ف ا ینهای موجود همواره در ال افزایش اسنا هم نی الزم اکع اشکاره اسکن
کع ج شهای یوااره درخ ارز منجر اکع شکدید ایک دیکاز مکنشکودا جکم وظیمکن از د کادههکای
یاسطعای یاردا ن هستند ی افزایش یوااره درخ ارز منجر اع افزایش شدید منکااع مکا ن مکورد دیکاز
ارای خرید ای د ادهها منشودا از سوی دیبر ،اا وجع اع اادومحور اودن دظام ممی ما ن اقتصاد
ایران ی مای ایشتر اع اوطای س یالت کو اهمدت در اازارهای پو ن ،من وان گفن کع از طکرف
ورضع اوتدارات دیز مای چندادن ارای اوطای س یالت الندمکدت اکع طکراهکای سکرمایعگکذاری
یجود دداردا ای موضوع من وادد منجر اع خصیص دامتوازن منااع اوتداری اع سکمن ف ا یکنهکای
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موجود شود ی طراهای سرمایعگذاری را اا نبنای اوتداری شکدید مواجکع سکازدا دریاقکع ،اخکش
م من از نبنای ما ن در اقتصاد ایران داشن از دحوه خصیص منااع ما ن اسنا

 .5جمعبندی

اررسن قرار گرفنا یافتعهای اعدسنآمده دال ن ار آن دارد کع هم در میزان منااع ما ن فراهمشده
وسط دظام اادلن ی هم در خصیص ی وزیکع ایک منکااع دیکص ی داکارآمکدی یجکود داردا سک م
س یالت پرداختن از ک داراینهای دظکام اکادلن کمتکر از  22درصکد اسکنا ایک موضکوع دشکان
مندهد کع ومالً دیش وا ب ای د اد یاسطعگری دیسنا هم نی شکواهد کاکن از آن اسکن ککع
رااطع متناسدن ای قدرت جذب منااع ی اوطای س یالت وسط دظام اادلن کشور یجود ددارد؛ اکع
ای صورت کع اخش م من از سک یالت اوطکاین شکدلع اکادلن کشکور از محک اکدهن اکع اادکو
مرکزی ممی ما ن شده اسنا هم نی  ،آمارهای مورد اررسن دال ن دارد کع وزیع س یالت ای
اخشهای مختلف اقتصادی ی وزیع س یالت ای انباههای موجود در هر اخش اسیار دامتناسب ی
متمرکز اسن ی خود یلن از دالی م م اریز نبنای ما ن در کشور اسنا از سوی دیبر ،اررسکن
اطالوات شرکنهای اورسن دشان مندهد کع یاضای انباهها ارای منااع اوتداری اکع د یک هزینکع
دسککدن پککایی ای ک منککااع در میااک منککااع درینسککازمادن اسککیار ایشککتر از کشککورهای اککا دظککام مککا ن
وس عیافتع ر اسنا
از وصیع های سیاستن ارآمده از ای مطا ع در ج ن ککاهش محکدیدین دیکدینبن انبکاههکا
من وان اع موارد زیر اشاره کرد:
6ا

وس ع وان یاسطعگری دظام اادلن کشور؛ افزایش س م مادده ادهن اخش ویردی تن از
ک داراینهای دظام اادلن اا سیاسنهای هم ون سودآیر کردن ف ا ین یاسطعگری ی
ا زام قادودن اادوها اع خصیص درصکد مشخصکن از دارایکنهکا در امکر یاسکطعگکری ی
هم نی متناسبسازی وان جذب منااع ی اوطای س یالت دظام اادلنا

Downloaded from qjfep.ir at 19:02 +0430 on Tuesday June 19th 2018

در ای مطا ع م م ری ووام اریز نبنای ما ن از طرف ورضع ی یاضای یجوه استیراضن مورد
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0ا کاهش میزان مطا دات ویرجاری؛ دظارت دقیق ی شفاف د اد داظر پو ن در خصکیص منکااع
اادلن ی فراهم کردن سیستم جامع ارزیاان ریسو اوتداری متیاضیان س یالت اادلنا
9ا متناسبسازی وزیع منااع اادلن اا مؤ فعهای هم ون ساب سرمایع متیاضیانا
ایریدککن از طریککق افککزایش هزینککع دسککدن ایکک منککااع در میااکک منککااع دریدککن انبککاه ی
محدیدینهای جیرهاندیا
2ا کاهش یااستبن سرمایع در گردش انباهها اع منااع ایریدن از طریق سیاسنهای شویین
ی ا زامن هم ون متناسبسازی درصد یسیم سود انباهها اا مر لع الوغ انباها

منابع
اادو مرکزی جم وری اسالمن ایران ،اادو اطالوات سریهای زمادن اقتصادیا
اادو مرکزی جم وری اسالمن ایران ،گزیده آمارهای اقتصادی ،اخش پو ن ی اادلنا
سازمان اورس ایراق ا ادر ،گزارش ومللرد اازار ایراق ا ادارا
عباسیان ،عزتاله؛ فالحیی ،سیامان؛ رحمیانی ،عبدالصیمد ()6932ا «اثکر نکوعاخشکن در پور فکوی
س یالت ار ریسو اوتداری اادوها»ا مجلع حیییات ما نا دیره 63ا شماره 6ا ا ار 6932ا صکص
643-611ا
کمیجانی ،اکبر؛ فالحی ،سامان ()6932ا « شناسکاین ووامک دریدکن مثیرگکذار اکر ریسکو اوتدکاری
اادوها» ،مجلع حیییات اقتصادیا دیره 26ا شماره 9ا پاییز 6932ا صص 192-120ا
گریه مطا ات محیط کسبیکار مرکز پژیهشهای مجلس شورای اسالمن ،گکزارشهکای پکایش
محیط کسبیکار ایران ،سالهای مختلفا
مرکز حیییات ی اررسنهای اقتصادی ا اق اازرگادن ،صنایع ،م کادن ی کشکایرزی ایکران ،اررسکن
یض ین ممی ما ن انباههای اقتصادی در سال  ،6930آذرماه 6930ا
نیلی ،فرهاد؛ محمودزاده ،امینه ()6939ا « نبنای اوتداری :از شواهد خرد ا پیامدهای ککالن» میا کع
سیاستن ،پژیهشلده پو ن ی اادلنا
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