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عکس:

پرداخت تسهیالت به صنعت
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت،
معدن و تجارت نشان میدهد تسهیالت پرداختشده
از س��وی بانکها به بخش صنع��ت و معدن در  ۵ماه
نخست امس��ال  ۹۳.۲درصد نس��بت به مدت مشابه
سال قبل افزایش داشته است.

بهگزارش ایسنا ،براساس این آمار در  ۴ماه نخست
امسال  ۳۱.۸درصد از کل تسهیالت پرداختی از سوی
بانکها و موسسات اعتباری ،معادل  ۱۱۶هزار و ۴۱۰
میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن پرداخت شده
که نس��بت به پرداخت حدود  ۶۰هزار و  ۲۵۵میلیارد

تومان در مدت مش��ابه س��ال گذش��ته  ۹۳.۲درصد
افزایش یافته است.
البت��ه در این م��دت بخش خدمات ب��ا اختصاص
 ۳۷.۴درصد از کل این تس��هیالت به خود ،بیشترین
تس��هیالت بانکی را دریافت کرده اس��ت؛ بهطوریکه

در  ۴ماه نخس��ت امس��ال  ۱۳۷ه��زار و  ۹۰میلیارد
تومان تسهیالت از سوی بانکها و موسسات اعتباری
دریاف��ت کرده که نس��بت به مبلغ  ۸۸ه��زار و ۷۵۵
میلیارد تومان در مدت مشابه سال قبل  ۵۴.۵درصد
افزایش داشته است.

بانکها تمکین نمیکنند
محمود نجفیس��هی ،عضو س��تاد تسهیل و رفع موانع
تولید درباره امور در دس��ت انجام این س��تاد به
گفت :ستاد درباره قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران
شبکه بانکی یک قانون داشت که در این قانون آمده بانک
باید تا تاریخی مش��خص با مشتریان خود به جمعبندی
برسد و بدهی موجود مشخص شده و اطالعات در سامانه
بانک مرکزی ثبت ش��ود .در ادامه س��امانه بانک براساس
ضواب��ط موج��ود عدد نهای��ی بدهی را محاس��به کرده و
مش��خص میکند که برای هر دو طرف الزماالجراس��ت.
ام��ا بانکه��ا در مقابل آن مقاومت کردن��د که اطالعات
اس��تخراج و در این سامانه ثبت ش��ود .این فعال صنعت
درب��اره چرایی این موضوع توضی��ح داد :در اینباره بین
بانک و مش��تری اختالفنظر وج��ود دارد .برخی بانکها

برخ�لاف مقررات بانک مرکزی در بعضی موارد بهرهروی
بهره برای بدهی صنعتگران محاس��به میکنند و در اصل
وام گیرنده با س��ود مرکب مواجه میش��ود .بنابراین عدد
اس��تخراجی بانک با عدد مش��تری در محاسبه نرخ سود
و تس��هیالت بازپرداختی متفاوت است .درصورت اصالح
ش��یوه محاسبه بدهی واحدهای تولیدی مشکل محاسبه
س��ود مرکب هم رفع خواهد ش��د .وی ادامه داد :در ستاد
مصوبه ش��د که گروهی  ۳نفری از کارشناسان رسمی که
به عملیات بانکی هم اشراف داشته باشند ،تشکیل شود.
این  ۳عضو نماینده مشتری ،بانک و ستاد تسهیل و رفع
موانع تولید خواهند بود .بهاین ترتیب در مدت یک هفته
مش��تری و بانک هر یک جداگانه اطالع��ات الزم را ارائه
دهن��د و در ادام��ه بر مبنا این اطالعات و نیز ضوابطی که

وجود دارد هیات  ۳نفری عدد بدهی را اس��تخراج کنند.
این عدد با رای دو نفر هم قابلقبول بوده و الزماالجراست.

 تمدید فرصت تسویه بدهی

نجفیس��هی با بیان اینک��ه بهدنبال ایجاد فرصت برای
تعیینتکلیف این عدد بدهی در ستاد تسهیل و رفع موانع
تولید هستیم ،گفت :فرصت داده شده برای رسیدگی به
این موضوع و ارائه اطالعات از سوی صنعتگران و بانکها
ت��ا پایان ش��هریور بود تا بت��وان در ادامه تا پایان آذر عدد
بدهی اس��تخراج شده و مبلغ از س��وی صنعتگران واریز
ش��ود .او گفت :این فرصتی بود که مش��تری میتوانست
از آن اس��تفاده کند مش��روط بر اینکه ب��ا بانک به توافق
و جمعبندی میرس��ید .درحالحاضر ش��هریور به پایان
رس��یده و آن قانون (ارائه اطالعات الزم از سوی مشتری

و بانکها) تمدید نش��ده اس��ت .عضو ستاد تسهیل و رفع
موان��ع تولید با بیان اینکه رئی��س بانک مرکزی و رئیس
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی بهدنبال این
هستند که زمان واریز بدهی از سوی تولیدکنندگان را از
پایان آذر به پایان س��ال تغییر دهند ،گفت :این فرصتی
اس��ت که بان��ک مرکزی در اختیار مش��تریان بانک قرار
میده��د ت��ا زمان بیش��تری برای پرداخ��ت بدهی خود
داش��ته باشند .در نتیجه  ۲۰ش��هریور طی یادداشتی از
غالمحس��ین شافعی ،رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستم
با رایزنی زمان تعیینتکلیف میزان بدهی تولیدکنندگان
از پایان شهریور به پایان آذر تمدید شود .این موضوع در
س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولید در حال پیگیری است
تا نهایی شود.

محمود نجفیسهی

بانکها در
مقابل دادن
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با مشتریان
بدهکار خود
مقاومت
میکنند

تولیدکنندگان کفش کمتر تسهیالت میگیرند
تسهیالت بانکی و کمک به تولید از صنعتی به صنعت
دیگر متفاوت اس��ت .برخی صنایع کوچک بهدلیل تیراژ
و س��ود بانک��ی که وجود دارد ،ترجی��ح میدهند بهجای
توسعه و خالقیت در همان وضعیتی که هستند بمانند اما
ریسک تسهیالت را نپذیرند .مهدی عبدالهی ،نایبرئیس
اتحادیه کفشهای ماش��ینی و الس��تیکی در اینباره به
گف��ت :صنعتگران ح��وزه صنایع کوچک کمتر از
این تس��هیالت اس��تفاده میکنند که دالیل خودشان را
دارند .یکی از مهمترین دلیل آنها باال بودن سود دریافتی
اس��ت که برای تولید این صنعتگران با تیراژی که دارند
تس��هیالت صرفهاقتصادی ن��دارد .وی اف��زود :در حوزه
کفشهای ماش��ینی و الس��تیکی انگشتشمار هستند
کس��انی که با گردش مالی مناس��ب مبادرت به دریافت
این تسهیالت میکنند .بهطور معمول ،سنگاندازی هم
زیاد است و بسیاری از تولیدکنندگان حوزه کفش از خیر
این تس��هیالت میگذرند .نایبرئیس اتحادیه کفشهای

ماش��ینی و الس��تیکی ب��ا بی��ان اینکه در ای��ن صنعت
تولیدکنن��دگان کمتر از مش��کالت مالی ک��ه با بانکها
دارند سخن میگویند ،اظهارکرد :در حوزه کفش اگر بین
تولیدکنندگان بپیچد که فالن تولیدی با وام و تسهیالت
بانکی چراغ کارخانه خود را روش��ن نگه داش��ته اس��ت با
احتیاط با وی همکاری در امر خریدوفروش میشود چون
ممکن است هر لحظه با کوچکترین مشکلی ورشکسته
ش��ده و تعطیل ش��ود .از اینرو تولیدکنندگان فعال این
صنعت اگر تسهیالت دریافت کرده و بدهی بانکی داشته
باشند ،کمتر به آن اشاره میکنند.

 تسهیالتی که دردی را درمان نمیکند

عبداله��ی در ادامه با اش��اره به اینکه مبلغ تس��هیالت
پاس��خگوی نیاز تولید نیس��ت ،ادامه داد :آنچه بهعنوان
تس��هیالت در اختی��ار صنعتگران ق��رار میگیرد ،دارای
س��قف مشخصی اس��ت و در خیلی مواقع کار راهانداز به
معنای واقعی نیس��ت .بهعن��وان مثال ،تولیدکنندهای در

حوزه کفشهای ماش��ینی گالیهمند بود ،تسهیالت ۵۰
میلی��ون تومانی نمیتواند برای خرید یک ماش��ین یک
میلیارد تومانی چندان کمککننده باشد.
وی تصری��ح کرد :کفشهای ماش��ینی ب��ه تجهیزات
و ماش��ینآالت زی��ادی ب��رای تولید نیاز دارن��د از اینرو
تس��هیالت بانکی موجود نمیتواند پاس��خگوی نیاز آنها
در حوزه س��ختافزاری باش��د .حداکثر وام بانکها ۲۰۰
میلیون تومان اس��ت درحالیکه بهعن��وان نمونه ،هزینه
یک چرخ رویهدوزی کفش ماش��ینی حدود  ۱۴۰میلیون
تومان تمام میشود.
او ادام��ه داد :مبل��غ تس��هیالت ش��اید کمککنن��ده
کارگاهه��ای کوچک باش��د اما ب��رای واحدهای صنعتی
بزرگ پاسخگو نیست .البته گاهی سود همین تسهیالت
ی کارگاههای
و بده��ی روی بدهی خود منجر ب��ه تعطیل 
کوچک میشود .عبدالهی با بیان اینکه مشکالت صنعت
و تولی��د در حوزه بانک و حمایت آنها از تولید ریش��های

اس��ت ،گفت :همزمان با معضل سودهای بانکی ،نوسانات
ارزی ،گرانی مواد اولیه و ...س��بب ش��ده شاهد توسعه در
تولید و صنایع داخلی نباشیم.

سخن پایانی

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ب هدنبال کاهش
دغدغههای تولیدکنندگان بوده که بخش زیادی
یش��ود.
در مثلث بانک ،بیمه و دارایی خالصه م 
اگ��ر مش��کالت این  ۳ح��وزه رفع یا دس��تکم
تخفیف پیدا کند ،کمک زیادی به تولید و توسعه
کمی و کیفی واحدهای صنعتی میکند که باید
دید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید فقط موجب
عریض شدن دولت ش��ده یا میتواند در اینباره
باری از دوش تولید و تولیدکننده بردارد.

مهدی عبدالهی

ارائه تسهیالت
با سودی که
دارد برای
صنعتگران
حوزه کفش با
توجه به تیراژی
که دارند،
صرفهاقتصادی
ندارد

مشکالت
اختالف قیمت
ارز
برای تولید

مهدی مطلبزاده /نایبرئیس انجمن تخصصی

صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور

اگ��ر تاثیرات مس��تقیم صنع��ت خودرو را بر قطعهس��ازان و
زنجی��ره تامی��ن در نظر بگیریم ،باید گفت خودروس��ازی تنها
صنعتی اس��ت که بخش قابلتوجهی از آن خصوصی بوده و از
س��وی امریکا تحریم شده است .واکنش دولت ،وزارت صنعت،
معدن و تجارت و صنعتگران خودرو و قطعهسازی در برابر این
تحریمها ،نهضت ساخت داخل بود که تاکنون  ۴میز تخصصی
برای تس��ریع در اجرای آن برگزار ش��ده و  ۱۲۵قطعهساز برای
طراحی و س��اخت داخلی  ۱۵۴قطعه قراردادهایی به ارزش ۴
هزار و  ۴۶۰میلیارد تومان با خودروس��ازان امضا کردهاند۳۴۱ .
میلیون یورو کاهش ارزبری نیز از دیگر نتایج این قراردادها بود
و همزمان با نهضت ساخت داخل قطعات و مجموعههای خودرو
تالش گستردهای برای داخلیسازی مواد اولیه شکل گرفت که
نتیج��ه آن صرفهجوی��ی ارزی حدود  ۳۸میلی��ون یورویی بود.
یک محاس��به ساده ریاضی نش��ان میدهد در فرآیند یادشده،
میانگین نرخ یورو برای قطعات یادش��ده حدود  ۱۳هزار تومان
اس��ت؛ حال آنکه نرخ کنونی این ارز در بازار در کانال  ۳۰هزار
تومان تغییر میکند.
ب��رای افزای��ش ای��ن رون��د نیاز به س��رمایهگذاری اس��ت و
س��رمایهگذاری امنیت میخواهد .بر کس��ی پوش��یده نیست
ک��ه اجاره پول در کش��ور ما بس��یار گران اس��ت و ب��ا بهره ۲۴
درص��دی که بر اثر معادالت پیچیده بانکی به باالی  ۳۰درصد
نیز میرسد ،سرمایهگذاری برای طراحی ،تولید و ساخت داخل
ک��ردن قطعات به هیچ عن��وان توجیه ندارد؛ بنابراین برای رفع
این مش��کل و ترغیب سرمایهگذاران و صنعتگران به حضور در
این حوزه مشوقهای الزم است که میتوان آنها را در دو بخش
«حاکمیتی» و «خودروسازی» تقسیمبندی کرد.
مش��وقهای حاکمیت��ی برای ایج��اد انگیزه در خودروس��از
و قطعهس��از ب��رای تعمی��ق س��اخت داخل ش��امل اختصاص
تس��هیالت با به��ره پایی��ن ،اختصاص منابع صندوق توس��عه
ملی ،تدوین مش��وقهای مالیاتی ،حمایت رسانهای-تبلیغاتی،
تکری��م و حفاظ��ت از مالکیت معنوی و جلوگی��ری از واردات
رس��می و غیررس��می قطعات است .از سوی دیگر ،مشوقهایی
ک��ه خودروس��ازان میتوانند ب��رای ترغیب زنجی��ره تامین به
س��رمایهگذاری در ساخت داخل قطعات در نظر بگیرند ،شامل
خرید قطعه با قیمت تمامش��ده معادل واردات در ابتدای کار و
کاه��ش قیمت بلندمدت ،خرید نقدی قطعات تحویلی ،قرارداد
عادالنه و تضمین تکسورس��ی و مش��ارکت در سرمایهگذاری
اس��ت .عالوهبر اینکه در نظر گرفتن تمام یا دستکم بخشی از
این مش��وقها ،تالش برای بهبود فضای کسبوکار یا بهعبارت
واقعگرایانهت��ر ،رفع تحریمهای داخلی نیز از ضروریاتی اس��ت
ک��ه باید در دس��تور کار قرار گیرد .واقعیت تلخ این اس��ت که
هر جا که ازس��وی امریکا برای زمینگیر کردن اقتصاد و صنعت
کش��ور شناسایی نشده ،از سوی تحریمکنندگان داخلی بهطور
کامل پوش��ش داده ش��ده اس��ت .محدودیتهای خلق شده از
س��وی بانک مرکزی برای تامین ارز و اقدامات انجامش��ده برای
بحران نقدینگی ،کاالهای متوقف شده در گمرک و عدمامکان
س��فارشگذاری جدی��د از مهمتری��ن س��رفصلهای این خود
تحریمیها هستند.
نکته دارای اهمیت دیگر در بحث افزایش بومیسازی قطعات
خودرو کش��ور این اس��ت که هر چه عمق ساخت داخل بیشتر
ش��ود ،طراحی و تولید قطعات باقیمانده س��ختتر و پیچیدهتر
میش��ود و بازگش��ت س��رمایهگذاری انجامش��ده برای آن نیز
طوالنیت��ر خواهد بود .بنابراین بدیهی اس��ت اگر مش��وقهای
یادش��ده و الزم ب��رای ادام��ه روند نهضت س��اخت داخل اجرا
نش��وند ،صنعتگران حوزه قطعهس��ازی برای سرمایهگذاری در
این بخش انگیزهای نخواهد داش��ت و نتیجه این توقف نهضت
داخل ،تهدید جدی صنعت خودرو بهعنوان پیش��ران  ۶۴رشته
صنعتی کشور است.

یادداشت

مشکل سود مرکب و زمان تسویه بدهی حل میشود
حمایتهای بانکی از تولید همواره یکی از س�وژههایی است که تولیدکنندگان نسبت به آن
گالیهمند هس�تند .یکی از دغدغههای تولید ،نقدینگی اس�ت که بخشی بهوسیله منابع مالی
بانکها تامین میشود اما عنوان میشود بانکها بهجای پرداخت تسهیالت و کمک به تولید،
درواق�ع پول را میفروش�ند .با توجه به نرخ س�ود بانکی بهعنوان مث�ال ،اگر بانک  ۱۰۰۰تومان
تسهیالت میدهد ،در مقابل  ۱۰۲۴تومان دریافت میکند .در شرایط فعلی و با وجود تحریمها،
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که سال گذشته تشکیل شد ،بهدنبال رفع برخی از این موانع
و ایجاد یک روند تسهیلگرایانه در روابط بخش تولید با شبکه بانکی کشور است .چندی پیش
میثم زالی ،دبیر س�تاد تس�هیل و رفع موانع تولید در نشس�ت کارگروه اس�تان کرمان با بیان
اینکه نیازمند نگاهی نو و مبتنی بر شرایط روز هستیم ،گفت :بازبینی در شیوه محاسبه بدهی
واحدهای تولیدی از س�وی بانکها یک ضرورت اس�ت .اگر همه مسئوالن و بانکها به وظایف
خود عمل کنند ،وضعیت واحدهای تولیدی میتواند متفاوتتر از ش�رایط حاضر باش�د .وی با
اش�اره ب�ه موضوع وثایق بانکی اف�زود :از بانکها انتظار م�یرود محدودیتها برای واحدهای
تولیدی دارای وثایق کافی از بین برود و براس�اس قانون عمل ش�ود .حلوفصل موانع تولید بر
عهده س�تاد است اما نحوه محاس�به بدهی واحدهای تولیدکننده با بانکها مشخص نیست و
نمیدانیم این بدهی چگونه محاس�به میش�ود .برخی بانکها با وجود وثیقههای کافی در ارائه
خدمات و ضمانتنامهها محدودیت ایجاد میکنند .ستاد بهدنبال رفع این موانع است.
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