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حرکت بانک مرکزی 
در مسیر  احیای ثبات اقتصادی

رییس کل بانک مرکزی
عبدالناصر همتی

یادداشت

اقتصــاد ایــران همزمــان بــا خــروج آمریــکا از توافــق برجــام و تشــدید 
و  علیــه کشــور  متخاصــم  نیروهــای  ظالمانــه  و  فراگیــر  تحریم هــای 
ــار  ــار زیانب ــه آث ــه ب ــا توج ــد. ب ــه ش ــات ارزی مواج ــا التهاب ــران، ب ــت ای مل
نوســانات ارزی بــر اقتصــاد کشــور، ضــروری بــود کــه سیاســتگذار پولــی 
بــا سیاســتگذاری فعــال و پیشــگیرانه نســبت بــه تثبیــت بــازار ارز و محــدود 
ــان  ــم از زم ــن مه ــد. ای ــدام نمای ــا اق ــر قیمت ه ــوک ارزی ب ــار ش ــردن آث ک
ــم  ــده و همکاران ــت بن ــت نخس ــزی در اولوی ــک مرک ــد بان ــت جدی مدیری
ــددی  ــات متع ــات و اصالح ــام اقدام ــا انج ــه ب ــه ای ک ــت، بگون ــرار گرف ق
در حــوزه مناســبات پولــی، بانکــی و ارزی، از یــک ســو شــاهد ثبــات 
ــورم کــه در یــک مســیر  ــرخ ت ــازار ارز هســتیم و از ســوی دیگــر ن نســبی ب
صعــودی قــرار گرفتــه بــود، مهــار شــده اســت. بــه عبارتــی دیگــر، مجموعــه 
تالش هــا و اقدامــات سیاســتگذار پولــی و ارزی باعــث شــده کــه علی رغــم 
ــی  ــای سیاس ــدید تنش ه ــا و تش ــه تحریم ه ــش دامن ــا، افزای ــه تهدیده هم
منطقــه ای و بین المللــی، بــازار ارز در یــک  ســال اخیــر به گونــه ای مدیریــت 
ــذا  ــر شــود و ل ــا صف ــداری دالر تقریب ــوع بازدهــی نگه ــه در مجم شــود ک
ــرای تقاضاهــای ســرمایه  گذاری برخــوردار نباشــد.  ــی ب از جذابیــت چندان
بــا محــدود  شــدن نوســانات ارزی، افزایــش شــاخص بهــای کاالهــا و 
خدمــات مصرف کننــده نیــز محــدود شــده اســت بــه نحــوی کــه نــرخ تــورم 
نقطــه  بــه نقطــه از اردیبهشــت مــاه و نــرخ تــورم متوســط نیــز از شــهریور 
مــاه ســال جــاری رونــد نزولــی بــه خــود گرفتــه  اســت و علی رغــم اجــرای 
ــاذ  ــا اتخ ــی رود ب ــار م ــاه، انتظ ــان م ــن در آب ــت بنزی ــالح قیم ــه اص مصوب
ــر جبرانــی و بهره گیــری از تجــارب قبلــی اصــالح بهــای حامل هــای  تدابی
انــرژی، رونــد کاهــش نــرخ تــورم کمــاکان تــا انتهــای ســال ادامــه یابــد. بــه 
ــدون اصــالح سیاســت ها  ــن دســتاوردها ب ــواه کارشناســان، حصــول ای گ
در حــوزه پولــی، ارزی و بانکــی ممکــن نبــود و نتایــج آن مهــر تاییــدی 
بــر اقدامــات یکســال  گذشــته مجموعــه بانــک مرکــزی در حوزه هــای 

ــوده اســت. سیاســتگذاری و نظــارت ب
ــه  ــر توجــه ب ــی و ارزی، عــالوه ب شــایان ذکــر اســت، سیاســتگذار پول
رونــد نــرخ ارز و نــرخ تــورم، از شــرایط تولیــد و اشــتغال و وضعیــت 
بنگاه هــای تولیــدی نیــز غفلــت نکــرده و در همیــن راســتا بازدیدهــای 
میدانــی از چندیــن مرکــز تولیــدی در اســتان های مختلــف بــه عمــل آمــده 
ــا  ــردش واحده ــرمایه درگ ــی و س ــکالت نقدینگ ــک مش ــا از نزدی ــت ت اس
ــف جهــت تســهیل  ــا بانک هــای مختل شناســایی و هماهنگی هــای الزم ب
ــی از  ــودگی بخش ــات و بخش ــال مطالب ــا امه ــار و ی ــای اعتب ــرایط اعط ش
جرایــم دیرکــرد انجــام شــود. جــای بســی خوشــحالی اســت کــه در نتیجــه 
ایــن اقدامــات و تالش هــا، صرفنظــر از بخــش نفــت کــه بــه دلیــل تحریــم 

شــرایط خاصــی دارد، وضعیــت تولیــد ســال جــاری کــه در ســال گذشــته 
توســط نهادهــای معتبــر بین المللــی دارای رکــود عمیــق پیش بینــی می شــد، 
در شــش ماهــه نخســت امســال از رشــد مثبــت برخــوردار شــده اســت و 
حتــی انتظــار مــی رود رونــد بهبــود تولیــد ملــی طــی نیمه دوم ســال جــاری از 
شــتاب بیشــتری برخــوردار گــردد. ضمــن تشــکر از مجموعــه همکارانــم در 
نظــام بانکــی بــه ســبب همراهــی بــا فعالیت هــای بخــش حقیقــی اقتصــاد و 
حفاظــت از تولیــد و اشــتغال کشــور، ایــن اقدامــات و پیگیري هــای مــداوم 
تــا رســیدن بــه وضعیــت مطلــوب کمــاکان ادامــه خواهــد داشــت و ســعی 
خواهــد شــد کــه بیش ازپیــش بــا معرفــی ابزارهــای مــدرن، مشــکالت 
تولیــد و فضــای کســب و کار را تــا آنجــا کــه متوجــه عملکــرد نظــام بانکــی 

اســت مرتفــع ســازیم. 
در همیــن راســتا، طــرح گواهــی اعتبــار مولــد یــا گام را بــا هــدف رفــع 
ــه فعالیــت هــای مولــد  موانــع پولــی رونــق تولیــد، هدایــت منابــع مالــی ب
ــرای واحدهــای  ــدار ب ــن ســرمایه در گــردش ســالم و پای اقتصــادی و تامی
ــب شــورای  ــس از تصوی ــم و پ ــک مرکــزی طراحــی نمودی ــدی در بان تولی
پــول و اعتبــار در صــدد اجــرای آن هســتیم. طــرح گام، تٔامیــن مالــی زنجیــره 
تٔامیــن بــا اســتفاده از منابــع بخــش خصوصی بــا ضمانت بانکهــا و حمایت 
بانــک مرکــزی اســت. هســته اصلــی طــرح گام ایــن اســت کــه بانکهــا اجــازه 
ــه واحدهــای تولیــدی،  ــات فروشــندگان نهــاده ب ــر اســاس مطالب ــد ب مییابن
نســبت بــه صــدور اوراق گام اقــدام نماینــد. ایــن اوراق قابلیــت انتقــال در 
ــد داشــت و  ــازار ســرمایه را خواهن ــن و قابلیــت فــروش در ب ــره تٔامی زنجی
واحدهــای تولیــدی میتواننــد بــا اســتفاده از ایــن ابــزار، نیــاز بــه ســرمایه در 
گــردش را بــا هزینــه کمتــر و در عیــن حــال بــا ســرعت، ســهولت و کارآیــی 

بیشــتر تٔامیــن نماینــد.
در پایــان، ضمــن تشــکر از همراهــی مــردم عزیــز و ملــت شــریف ایــران 
در همراهــی بــا نظــام بانکــی بــرای عملیاتــی شــدن طرح هــا و برنامه هــای 
مختلــف بانــک مرکــزی، بــار دیگــر تاکیــد می شــود کــه رویکــرد ایــن نهــاد 
حفــظ تعــادل و آرامــش بازار هــای پولــی و ارزی در مســیر بلندمــدت و 
بنیــادی آن اســت و در ایــن راســتا از هیچ گونــه تالشــی دریــغ نخواهــد شــد. 
هــر چنــد کــه ممکــن اســت نوســاناتی کوتاه مــدت در ایــن حوزه هــا ایجــاد 
شــود، ولــی تجــارب قبلــی نشــان داده اســت کــه بانــک مرکــزی بــه پشــتوانه 
اعتمــاد عمومــی و اعتبــار اجرایــی، از توانایــی کافــی بــرای برگشــت بازارهــا 
بــه ثبــات برخــوردار اســت و بــه یــاری خداونــد، نقشــه های شــوم دشــمنان 
ــت  ــا شکس ــته ب ــون گذش ــادی همچ ــالل اقتص ــرای اخ ــوم ب ــرز و ب ــن م ای

همــراه خواهــد شــد.
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۵۸ شــماره   ،۱۳۹۸ دی مــاه  گواهی اعتبار مولد )گام(

سامانٔه گام
بانــک مرکــزی به منظــور کمــک بــه بهبــود 
روش هــای تٔامیــن ســرمایٔه در گــردش بنگاه هــای 
تولیــدی اقــدام بــه راه انــدازی ســامانٔه گام جهــت 
صــدور و مدیریــت اوراق گام در بــازار پــول 
ــر  ــازوکاری فراگی ــامانٔه گام س ــرد. س ــد ک خواه
بــرای بهره منــدی عمــوم واحدهــای تولیــدی 
مالــی  تٔامیــن  راســتای  در  بــزرگ  و  کوچــک 
واحدهــای  عمــوم  یک ســو  از  بــود.  خواهــد 
مالیاتی انــد،  شناســٔه  دارای  کــه  تولیــدی 
ــد  ــامانٔه گام خواهن ــو س ــوه عض ــورت بالق به ص
بــود و می تواننــد بــدون محدودیــت پذیرنــدٔه 
عمــوم  دیگــر،  ســوی  از  باشــند.  اوراق گام 
واحدهــای تولیــدی عضــو ســامانٔه گام، مشــروط 
بــر آنکــه تٔاییدیــٔه الزم را از بانک هــای عامــل 
اوراق گام  انتشــار  از  می تواننــد  کننــد،  اخــذ 
ــی  ــن مال ــت تٔامی ــل جه ــای  عام ــط بانک ه توس

ــد. ــتفاده کنن ــود اس خ
سازوکار صدور اوراق گام 

تــا  ایجــاد می کنــد  طــرح گام ســازوکاری 
اخــذ تســهیالت  به جــای  تولیــدی  واحدهــای 
از بانک هــا بــرای تٔامیــن ســرمایٔه در گــردش، 
بــر ضمانــت و اعتبــار بانک هــا تکیــه کننــد و بــا 
اســتفاده از اوراق گام منتشــره از ســوی بانک هــا، 

ــد. ایــن  ــی خــود اقــدام کنن ــن مال ــه تٔامی نســبت ب
ــت:  ــی اس ــٔه اصل ــار مرحل ــامل چه ــازوکار ش س
تولیــدی  واحــد  نخســت،  مرحلــٔه  در   •
ــدی متعهــد  ــوان واحــد تولی ــاده به عن ــدار نه خری
ــه  ــبت ب ــا نس ــد ت ــا می کن ــل تقاض ــک عام از بان
اعتبارســنجی و تعییــن مقــدار اعتبــار خــود جهت 
صــدور اوراق گام توســط بانــک عامــل، بــا توجــه 

ــد.  ــدام کن ــدارک موردنظــر اق ــق و م ــه وثای ب
• در مرحلــٔه دوم، واحــد تولیــدی متعهــد 
)خریــدار نهــاده( واحــد یــا واحدهــای تولیــدی 
متقاضــی )فروشــندٔه نهــاده( را جهــت اســتفاده 
ــد.  ــی می کن ــک عامــل معرف ــه بان از اوراق گام ب
• در مرحلــٔه ســوم، واحــد تولیــدی متقاضــی 
از بانــک درخواســت می کنــد در مقابــل دریافت 
طلــب  نشــان دهندٔه  )کــه  مطالبــات  اســناد 
ــت(،  ــد اس ــدی متعه ــد تولی ــی وی از واح قطع
نســبت بــه صــدور اوراق گام و واگــذاری آن بــه 

ــد.  ــدام کن وی اق
• در مرحلــٔه چهــارم، بانــک عامــل بر اســاس 
اعتبــار تٔاییدشــدٔه واحــد تولیــدی متعهــد جهــت 
صــدور اوراق گام توســط خــود و درخواســت 
واحــد تولیــدی متقاضــی، نســبت بــه صــدور 
بــا سررســید مربوطــه )بــر اســاس  اوراق گام 
اســناد مطالبــات( اقــدام می کنــد و اوراق گام 

صــادره را در ازای دریافــت اســناد مطالبــات بــه 
ــد. ــل می کن ــی منتق ــدی متقاض ــد تولی واح

بــه  اوراق گام  انتقــال  بــا  و  به این ترتیــب 
ــی واحــد  ــدی متقاضــی، تســویٔه مال واحــد تولی
تولیــدی متعهــد )خریــدار نهــاده( بــا واحــد 
تولیــدی متقاضــی )فروشــندٔه نهــاده( جهــت 
خریــد نهــاده انجــام می شــود کــه به منزلــٔه تٔامیــن 
مالــی واحــد تولیــدی متعهــد و تٔامیــن مالــی 
ــود. ــد ب ــد خواه ــرٔه تولی ــه از زنجی ــن حلق اولی

قابلیت ها و ویژگی های اوراق گام 
عبــارت  اوراق گام  ویژگی هــای  مهم تریــن 

ــت از:  اس
• اوراق گام بــه نــام بانــک عامــل صــادر 
ــغ اســمی اوراق گام در  می شــود و پرداخــت مبل
سررســید، توســط بانــک تضمیــن شــده اســت. 
در  الکترونیــک  به صــورت  گام  اوراق   •
 1 اســمی  ارزش  بــا  استانداردشــده  قطعــات 
صــادر  ســود  بــدون کوپــن  و  ریــال  میلیــون 

 . د می شــو
• اوراق گام دارای تاریــخ صــدور، تاریــخ 
پذیــرش در فرابــورس، و تاریخ سررســید اســت. 
توســط  اوراق  صــدور  زمــان  صــدور  تاریــخ 
بانــک صادرکننــده و انتقــال بــه واحــد تولیــدی 
متقاضــی را نشــان می دهــد. تاریــخ پذیــرش در 

معرفی طرح گام؛ طرحی برای تٔامین 
مالی واحدهای تولیدی

ــا  ــد ی ــار مول ــران طــرح گواهــی اعتب بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ای
گام را بــا اهــداف مختلــف ازجملــه رفــع موانــع پولــی رونــق تولیــد، 
هدایــت منابــع مالــی بــه فعالیت هــای مولــد اقتصــادی، و تٔامیــن ســرمایٔه 
در گــردش ســالم و پایــدار بــرای واحدهــای تولیــدی تدویــن کــرده و پــس 
از تصویــب شــورای پــول و اعتبــار در صــدد اجــرای آن اســت. اوراق گام 

ابــزار مالــی جدیــد و کارآمــد در اختیــار واحدهــای تولیــدی بــرای تٔامیــن 
مالــی اســت. ســازوکار گام در عمــل امــکان تٔامیــن مالــی زنجیــرٔه تولیــد 
ــی  ــن مال ــازار ســرمایه جهــت تٔامی ــن اســتفاده از ظرفیت هــای ب و همچنی

واحدهــای تولیــدی را فراهــم خواهــد کــرد. 
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در  اوراق  قابلِ معامله شــدن  زمــان  فرابــورس 
فرابــورس را نشــان می دهــد. ایــن زمــان معــادل 
ــا سررســید پــس از  یــک ششــم زمــان صــدور ت
تاریــخ صــدور اوراق خواهــد بــود، و تاریــخ 
سررســید زمــان واریــز وجــه بــه حســاب دارنــدٔه 
تاریخ هــای  می دهــد.  نشــان  را  اوراق  نهایــی 
بــه  و  اســت  اســتاندارد  به صــورت  سررســید 
تاریــخ آخریــن روز کاری هــر مــاه خواهــد بــود. 
تاریــخ  تــا  صــدور  تاریــخ  از  اوراق گام   •
پذیــرش در فرابــورس صرفــًا قابلِ معاملــه بیــن 
اعضــای ســامانٔه گام و تحــت ســازوکار ایــن 
در  پذیــرش  تاریــخ  از  بــود.  خواهــد  ســامانه 
فرابــورس، معامالت در ســامانٔه گام متوقف شــده 
و اوراق گام صرفــًا از طریــق فرابــورس قابلِ معامله 
)به صــورت ُخــرد بــا ســازوکار رقابتــی و یــا بلوکی 

ــود. ــد ب ــی( خواه ــازوکار توافق ــا س ب
و  قابلیت هــا  مجموعــٔه  بــه  توجــه  بــا 
تولیــدی  واحدهــای  اوراق گام،  ویژگی هــای 
دارنــدٔه اوراق گام می تواننــد بــه یکــی از ســه 

اســتفاده کننــد:  اوراق  ایــن  از  زیــر  طریــق 
ــا سررســید  • نخســت اینکــه اوراق گام را ت
نــزد خــود نگهــداری و مبلــغ اســمی اوراق را در 

سررســید دریافــت کننــد. 

یــک  به عنــوان  را  اوراق گام  اینکــه  دوم   •
ــد از  ــی خری ــویٔه مال ــت تس ــت جه ــزار پرداخ اب
منتقــل  آن هــا  بــه  تولیــدی  واحدهــای  ســایر 
کننــد. انتقــال اوراق گام پیــش از زمــان پذیــرش 
در فرابــورس از طریــق ســامانٔه گام و پــس از 
ــت  ــی تح ــی توافق ــالت بلوک ــق معام آن از طری
ســازوکار فرابــورس انجام پذیــر خواهــد بــود. 
• ســوم اینکــه اوراق گام را پــس از زمــان 
بــه قیمــت جــاری در  فرابــورس  پذیــرش در 
نقــد  فــروش رســانده و وجــه  بــه  فرابــورس 

را دریافــت کننــد. مربوطــه 
و  قابلیت هــا  بــه  توجــه  بــا  مجمــوع  در 
آن،  اســتفادٔه  مــوارد  و  اوراق گام  ویژگی هــای 
ســازوکار گام عمــالً  امــکان تٔامیــن مالــی زنجیرٔه 
ظرفیت هــای  از  اســتفاده  همچنیــن  و  تولیــد 
ــای  ــی واحده ــن مال ــت تٔامی ــرمایه جه ــازار س ب

تولیــدی را فراهــم خواهــد کــرد.
نظــام انگیزشــی واحدهــای تولیــدی: مشــوق ها 

ــا و هزینه ه
در طــرح گام در نظــام انگیزشــی واحدهــای 
مشــوق ها  از  مجموعــه ای  متعهــد،  تولیــدی 
ــید و  ــد اوراق گام در سررس ــای تعه ــت ایف جه
هزینه هــا در صــورت عــدم ایفــای تعهــد اوراق 

تولیــدی  واحدهــای  بــرای  سررســید  در  گام 
ــت. ــده اس ــده ش ــد دی متعه

در زمینــٔه مشــوق ها، ســقف اعتبــاری بنــگاه 
از  تــا 70 درصــد فــروش پــس  متعهــد، کــه 
کســر مانــدٔه تســهیالت مرتبــط بــا تٔامیــن مالــی 
ــار  ســرمایٔه در گــردش اســت، در صــورت دو ب
ایفــای تعهــد متوالــی بنــگاه متعهــد در سررســید 
ــزان 10  ــه می ــره، ب ــی منتش ــرای اوراق گام قبل ب
همچنیــن،  می یابــد.  افزایــش  درصــد  واحــد 
بانــک عامــل می توانــد پــس از ایفــای تعهــد 
بنــگاه، تخفیفــی در نــرخ کارمــزد صــدور اوراق 

ــد.  ــال کن گام اعم
تعهــد  ایفــای  عــدم  زمینــٔه هزینه هــای  در 
وجــه  پرداخــت  نیــز  سررســید  در  اوراق گام 
التــزام تٔاخیــر تٔادیــٔه دیــن از تاریــخ سررســید 
ــدی از  ــن ممنوعیــت بهره من اوراق گام و همچنی
ــس از  ــاه پ ــل ســه م ــا حداق صــدور اوراق گام ت
زمــان تســویٔه بدهــی اوراق گام نکول شــده در 

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت نظ
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۵۸ شــماره   ،۱۳۹۸ دی مــاه  گواهی اعتبار مولد )گام(

بــا توجــه بــه عضویــت شــما در شــورای فقهــی 
بانــک مرکــزی و حضــور در جلســات بررســی 
و تهیــٔه اوراق گواهــی اعتبــار مولــد )گام(، 
ــد. ــن اوراق توضیــح دهی ــارٔه ســازوکار ای درب

ــر  ــال های اخی ــه در س ــکالتی ک ــی از مش یک
در اقتصــاد مــا به صــورت جــدی خــود را نشــان 

ــه  ــی اســت؛ ب ــای متوال ــد بحــث بدهی ه می ده
ایــن معنــا کــه گاهــی دولــت بــه بانکــی بدهــکار 
اســت و بانــک نیــز بــه شــرکت بدهــکار اســت 
از  زنجیــره ای  و  دارد  ادامــه  رونــد  همیــن  و 
بدهی هــا تشــکیل می شــود کــه بــرای تســویه، 
نیــاز بــه نقدینگــی باالیــی وجــود دارد کــه نظــام 
بانکــی و بــازار ســرمایه به راحتــی نمی توانــد 

نقدینگــی را در اختیــار بدهــکاران قــرار دهــد تــا 
ــد. بدهــی خــود را تســویه کنن

بــر همیــن اســاس، تمــام حلقه هــای ایــن 
ــز  ــا مشــکل مواجــه و بدهــی آن هــا نی ــره ب زنجی
بــا قرارگرفتــن در لیســت  معــوق می شــود و 
ســیاه، عواقــب متعــددی بــرای آن هــا وجــود 
دارد. ایــن در حالــی اســت کــه بررســی ها نشــان 

ــورای  ــل آذر 1398در ش ــا گام اوای ــد ی ــار مول ــی اعتب ــتورالعمل گواه دس
پــول و اعتبــار تصویــب شــد. ایــن طــرح کــه بــه همــت پژوهشــکدٔه پولــی 
و بانکــی طراحــی و بــه بانــک مرکــزی ارائــه شــده اســت، بــا بهره منــدی از 
ظرفیــت بخــش خصوصــی کشــور کــه در قالــب زنجیره هــای تٔامیــن تولیــد 
قــرار دارنــد و بــا برخــورداری از ضمانــت بانک هــا و مٔوسســات اعتبــاری، 
زمینــٔه تٔامیــن منابــع موردنیــاز ســرمایٔه در گــردش را فراهــم خواهــد کــرد.

انتظــار مــی رود گواهــی اعتبــار مولــد به عنــوان ابــزاری بازارمحــور و 

بــا قابلیــت نقل وانتقــال در بازارهــای پــول و ســرمایه در کنــار ســایر 
ــار بنگاه هــا  ــن اعتب ــرای تٔامی ــدی را ب ابزارهــای موجــود، تســهیالت جدی
و رونــق تولیــد فراهــم کنــد. بــرای بررســی ابعــاد فقهی-حقوقــی گواهــی 
اعتبــار مولــد یــا گام، گفت وگویــی بــا حجت االســالم و المســلمین ســید 
عبــاس موســویان - عضــو شــورای فقهــی بانــک مرکــزی - داشــتیم کــه 

در زیــر می خوانیــد:

تسهیل زنجیرٔه بدهی ها در کشور
 با اوراق گواهی اعتبار مولد یا گام

عضو شورای فقهی بانک مرکزی
سید عباس موسویان

به
اح

ص
م

17

8



اد
صــ

قت
ی ا

هــا
زه 

 تا
ــه

ام
هن

ما
و 

د
۱۵

۶ 
ره

ما
شــ

   
  ،

   
 ۱۳

۹۸
ه 

ما
یر 

ت
{

{ صــاد
قت

ی ا
هــا

زه 
 تا

ــه
ام

هن
ما

و 
د

۱۵
۸ 

ره
ما

شــ
   

   
   

۱۳
۹۸

ه 
ما

ی 
د

می دهــد هــر حلقــه از حلقــٔه قبلــی و بعــدی 
طلبــکار بدهــکار اســت و کل زنجیــره درگیــر 

موضوع انــد. ایــن 
مطالعاتــی صــورت گرفتــه اســت تــا بتوانیــم 
اوراقــی طراحــی کنیــم کــه ایــن اوراق به صــورت 
تسویه حســاب  را  بدهی هــا  ایــن  زنجیــره ای 
کنــد. بــر همیــن اســاس، اوراقــی بــه نــام اوراق 
ــا گام طراحــی شــد کــه  ــد ی ــار مول گواهــی اعتب
در صــورت عملیاتی شــدن، می توانــد بخشــی 
از بدهی هــای زنجیــرواری کــه در بخــش توزیــع 
شــده  آزاردهنــده  و  شــکل گرفتــه  در کشــور 

ــد. ــاب کن ــم تسویه حس ــا ه ــت، ب اس
اســت کــه  به گونــه ای  اوراق  ایــن  روش 
ــع  ــل صنای ــا مث ــزرگ م ــدگان ب امــروزه تولیدکنن
زیرمجموعــٔه  بــه  و…  فــوالد،  خودروســازی، 
بدهی هایــی  پایین دســتی  صنایــع  و  خــود 
دارنــد و بــرای تســویٔه ایــن بدهی هــا اگــر قصــد 
اســتقراض از نظــام بانکــی را داشــته باشــند، 
نظــام بانکــی منابــع الزم را در اختیــار نــدارد. از 
طــرف دیگــر، صنایــع پایین دســتی نیــز بدهــکار 
ایــن  دلیــل  همیــن  بــه  دیگرنــد،  واحدهــای 
اوراق به گونــه ای تعییــن شــده اســت تــا صنایــع 
بــزرگ اوراق بدهــی منتشــر کننــد و در اختیــار 

ــد. ــرار دهن ــود ق ــکاران خ طلب
ــد اوراق  ــع خودروســازی کــه بای ــل صنای مث
ــازان  ــار قطعه س ــد و در اختی ــر کنن ــی منتش بده
ــه  ــق ب ــن اوراق متعل ــد و ازآنجا کــه ای ــرار دهن ق
یــک شــرکت، کارخانــه، یــا بنــگاه اقتصــادی 
در  دادوســتد  بــرای  را  الزم  اعتبــار  و  اســت 
بدهــی  اوراق  ایــن  نــدارد،  مالــی  بازارهــای 
بانــک  یــک  نــزد  طلبــکار  شــرکت های  را 
ــود  ــن می ش ــک تضمی ــوی بان ــد و از س می آورن
و بــر اســاس قــرارداد ضمانــت، اوراق جدیــدی 
بانــک  و  می شــود  منتشــر  بانــک  ســوی  از 
ــکار می شــود.  ــگاه اقتصــادی بده ــن آن بن ضام
هنگامی کــه اوراقــی کــه ضمانــت بانکــی دارد بــه 
شــرکت طلبــکار داده می شــود، شــرکت طلبــکار 
ایــن اوراق بــرای پرداخــت  از  نیــز می توانــد 
و  بنگاه هــا،  بــه  بدهــی  مالیاتــی،  بدهی هــای 
ــی  ــا حت ــد و ی ــتفاده کن ــتی اس ــع پایین دس صنای
ــل  ــد تبدی ــه وجــه نق ــورس ب ــا فراب ــورس ی در ب
کنــد و هــزاران اتفــاق دیگــر کــه به دلیــل اینکــه 
ایــن اوراق از تضمیــن بانکــی برخــوردار اســت، 

دارد. متفاوتــی  قابلیت هــای 
ایــن اوراق، بنگاه هــا می تواننــد  از طریــق 

ــا  ــد ت ــت کنن ــت پرداخ ــه دول ــود را ب ــی خ بده
دولــت نیــز بتوانــد بدهــی خــود را بــه نظــام 
اوراق در زنجیــرٔه  ایــن  بانکــی تســویه کنــد. 
بــر  نیــز  بدهی هــا  و  دارد  مشــخصی گــردش 
اســاس آن تســویه می شــود. البتــه، بدهــی اصلــی 
اولین بــار  بــرای  را شــرکتی کــه  در سررســید 
بایــد  اســت،  کــرده  منتشــر  را  بدهــی  اوراق 
تســویه کنــد کــه در غیــر این صــورت، بانــک 

متعهــد بــه تســویٔه ایــن اوراق اســت.

ــن  ــدگان از ای ــتقبال تولیدکنن ــما، اس ــر ش به نظ
ــه اســت؟ اوراق چگون

ــن  ــا ای ــدگان ب ــه تولیدکنن ــه اینک ــه ب ــا توج ب
دارنــد،  رو  پیــش  متعــددی  راه هــای  اوراق 
گزینــه ای بهتــر در شــرایط فعلــی ندارنــد. البتــه 
ــتمی  ــر سیس ــه از نظ ــی ک ــن، در صورت ــر م به نظ
به خوبــی طراحــی و تبییــن شــود، قطعًا اســتقبال 
خوبــی خواهنــد داشــت؛ مثــل اســناد خزانــه کــه 
در روزهــای آغازیــن انتشــار نگرانی هایــی در 

خصــوص اســتقبال از آن وجــود داشــت کــه بــا 
گذشــت زمــان کوتاهــی نه تنهــا اســتقبال خوبــی 
شــد، بلکــه بــا هجــوم طلبــکاران مواجــه شــد و 
االن غالــب طلبــکاران به دنبــال ایــن هســتند 
کــه دولــت بدهی هــای خــود را به شــکل اســناد 

ــد. ــه پرداخــت کن خزان

از نظــر ماهیــت فقهی-حقوقــی، اوراق گام بــر 
اســاس مصوبــٔه شــورای فقهــی بانــک مرکــزی 

چیســت؟

ــی  ــت فقهی-حقوق ــه ماهی ــم ب ــر بخواه اگ
ایــن اوراق اشــاره ای داشــته باشــم، در حقیقــت 
شــرکت یــا بنــگاه اقتصــادی کــه بــه شــرکت های 
پایین دســتی خــود بدهــکار اســت، یــک ورق 
بدهــی می پــردازد و شــرکت طلبــکار ایــن اوراق 
را نــزد بانــک بلوکــه می کنــد و بانــک بــر اســاس 
ضمانــت شــرکت بدهــکار بــر پایــٔه ایــن اوراقــی 
کــه شــرکت بدهــکار بــه شــرکت طلبــکار ارائــه 
کــرده اســت، طبــق ضمانــت بانــک به اصطــالح 
ــزرگ  ــی ب ــد و بده ــر می کن ــی منتش اوراق بانک
بــه چندیــن ورق بــاارزش و ضمانــت بانــک 
ــکار  ــرکت طلب ــار ش ــود و در اختی ــل می ش تبدی
قــرار می گیــرد کــه امــکان اســتفاده از آن بــه 

ــن روش وجــود دارد.  چندی
جهــت  از  اوراق  ایــن  صــدور  ماهیــت 
اســت.  بدهــی  ســند  دادن  ماهیــت  حقوقــی 
در حقیقــت، شــرکت طلبــکار بــرای شــرکت 
ــرده  ــه ک ــی را ارائ ــا محصول ــت ی ــکار خدم بده
اســت کــه ایــن بنــگاه بدهــی خــود را در قالــب 
ســند بدهــی پرداخــت می کنــد؛ ســپس ایــن 
اســناد بــه بانــک تحویــل داده می شــود و بانــک 
بــر اســاس قــرارداد ضمانــت شــرعی، قانونــی، 
و یــا تعهــدی بانکــی )ضمانــت عرفــی( کــه در 
شــورای فقهــی بانــک مرکــزی مطــرح و مــورد 
پذیــرش قــرار گرفتــه، اوراق خــود را کــه در 
حقیقــت ضمانــت اســت، منتشــر می کنــد و 
ــتیم  ــه هس ــی مواج ــا ورق بده ــا ب ــس از آن م پ
قــرارداد  مصادیــق  از  فقهــی  نظــر  از  ایــن  و 

ضمانــت اســت و مشــکلی نــدارد.

جهـت  از  اوراق  ایـن  صـدور  ماهیـت 
اسـت.  بدهـی  سـند  دادن  ماهیـت  حقوقـی 
شـرکت  بـرای  طلبـکار  شـرکت  حقیقـت،  در 
بدهـکار خدمـت یـا محصولـی را ارائـه کـرده 
اسـت کـه ایـن بنـگاه بدهـی خـود را در قالـب 
ایـن  سـپس  می کنـد؛  پرداخـت  بدهـی  سـند 
اسـناد بـه بانک تحویـل داده می شـود و بانک 
بـر اسـاس قـرارداد ضمانـت شـرعی، قانونی، 
و یـا تعهـدی بانکـی )ضمانـت عرفـی( کـه در 
شـورای فقهـی بانـک مرکـزی مطـرح و مـورد 
در  کـه  را  خـود  اوراق  گرفتـه،  قـرار  پذیـرش 
حقیقـت ضمانـت اسـت، منتشـر می کنـد و پس 
از آن مـا بـا ورق بدهـی مواجـه هسـتیم و ایـن 
از نظـر فقهـی از مصادیـق قـرارداد ضمانـت 

نـدارد. و مشـکلی  اسـت 
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۵۸ شــماره   ،۱۳۹۸ دی مــاه  گواهی اعتبار مولد )گام(

ــد  ــزان می توان ــه می ــه چ ــار اوراق »گام« ب انتش
در کیفی ســازی تٔامیــن مالــی در اقتصــاد ایــران 

تٔاثیرگــذار باشــد؟

افزایــش  بــرای  کــه  مــواردی  ازجملــٔه 
نقدینگــی شــرکت ها در دســتور کار هم زمــان 
بانــک مرکــزی و ســازمان بــورس و اوراق بهادار 
ــه  ــا توجــه ب قــرار دارد اوراق »گام« اســت کــه ب

اینکــه انتشــار آن از طریــق بانــک مرکــزی اتفــاق 
می افتــد، در نهایــت به دلیــل قابلیــت معامــالت 
ثانویــٔه آن، ایــن اوراق مــورد اســتقبال بیشــتری 
ــرار  ــدگان ق ــن کنن ــدگان و تٔامی ــط تولیدکنن توس
تٔامیــن  می دانیــد،  همان طــور کــه  می گیــرد. 
نهاد ه هــای  تک به تــک  گــردش  در  ســرمایٔه 
تولیــدی از شــبکٔه پولــی و مالــی نیازمنــد صــرف 
ــث  ــاد باع ــان زی ــن زم ــت. ای ــادی اس ــان زی زم

می شــود ســرعت تولیــد به مراتــب کمتــر و کمتــر 
فرایندهــای  زنجیره ای بــودن  به دلیــل  و  شــود 
ــن کاهــش ســرعت در ســرعت رشــد  ــد، ای تولی
اوراق  اثــر کاهنــده ای دارد.  نیــز  تولیــد ملــی 
»گام« ایــن امــکان را بــرای بنگاه هــای اقتصــادی 
بــه گــردش  بــا  بتواننــد  کــه  می کنــد  فراهــم 
ــری  ــان کمت ــود زم ــی خ ــناد دریافتن درآوردن اس
ــد. در  ــردش کنن ــرمایٔه در گ ــن س ــرف تٔامی را ص

سرعت تٔامین مالی در اقتصاد با 
اوراق »گام« ارتقا می یابد

ــردی دولــت  ــٔه اهــداف راهب تســهیل  تٔامیــن مالــی صنایــع همیشــه ازجمل
ــازار  ــد و ب ــش از 90 درص ــول بی ــازار پ ــر، ب ــال حاض ــت. درح ــوده اس ب
ســرمایه تــا حــدود 8 درصــد در تٔامیــن مالــی ســهم بــر عهــده دارنــد کــه 
البتــه بــا سیاســت های تــازٔه دولــت قــرار اســت بــازار ســرمایه نقــش 
ــور  ــان، حض ــن می ــرد. در ای ــده بگی ــر عه ــی ب ــن مال ــری در تٔامی پررنگ ت
ــر  ــد ب ــم مزی ــرمایه ه ــازار س ــرد در ب ــت کالن و خ ــه 40 صنع ــک ب نزدی

علــت شــده اســت تــا رونــد تٔامیــن مالــی در ایــن بــازار بــا تنــوع و کثــرت 
بیشــتری از جهــت راه هــای جــذب نقدینگــی مواجــه شــود. انتشــار اوراق 
»گام« و وضعیــت تٔامیــن مالــی صنایــع در بــازار ســرمایه محور گفت وگــو 
بــا خانــم افســانه اروجــی، معــاون بــازار فرابــورس، اســت کــه در ادامــه آن 

می خوانیــد. را 

معاون بازار فرابورس
 افسانه اروجی

به
اح

ص
م

19

10



اد
صــ

قت
ی ا

هــا
زه 

 تا
ــه

ام
هن

ما
و 

د
۱۵

۶ 
ره

ما
شــ

   
  ،

   
 ۱۳

۹۸
ه 

ما
یر 

ت
{

{ صــاد
قت

ی ا
هــا

زه 
 تا

ــه
ام

هن
ما

و 
د

۱۵
۸ 

ره
ما

شــ
   

   
   

۱۳
۹۸

ه 
ما

ی 
د

واقــع، »گام« اوراق  بهادارســازی حســاب ها و 
اســناد دریافتنــی بنگاه هــای اقتصــادی اســت.

ــا  ــع، ت ــاز صنای ــن نقدینگــی موردنی ــرای تٔامی ب
بــازار  ظرفیت هــای  از  می تــوان  میــزان  چــه 

ــرد؟ ــره ب ــرمایه به س

منظــور از نقدینگــی موردنیــاز صنایــع در 
واقــع تٔامیــن ســرمایٔه در گــردش واحدهــای 
تولیــدی در صنایــع مختلــف به منظــور رفــع 
اثــر تحریم هــا و مشــکالت ارزی در خصــوص 
و  قطعــات  و  اولیــه(  مــواد  )تهیــٔه  تٔامیــن 
ماشــین آالت و نیــز رفــع کاهــش ظرفیــت تولیــد 
و در نتیجــه رفــع مشــکل کاهش اشــتغال اســت. 
ــی اســت  ــع، ســرمایٔه در گــردش مفهوم در واق
ــد.  ــاس آن می چرخ ــر اس ــت ب ــرخ صنع ــه چ ک
میــزان  تشــخیص  و  قــدرت  حفــظ  بــرای 
چانه زنــی در مبــادالت و تعامــالت بــا دیگــر 
ــه، از یک ســو  ــواد اولی ــٔه م ــرای تهی شــرکت ها ب
از  و  می   گیــرد  دربــر  را  جــاری  دارایی هــای 
ــرکت را  ــاری آن ش ــای ج ــر بدهی ه ــوی دیگ س
ــارت دیگــر، خالــص  ــد؛ به عب نیــز لحــاظ می کن
تعیین کننــدٔه  شــرکت ها  گــردش  در  ســرمایٔه 

ــایر  ــا س ــا ب ــالت آن ه ــرکت در تعام ــی ش توانای
شــرکت های درگیــر در زنجیــرٔه تولید آن شــرکت 
بانک هــا  می دانیــد،  کــه  همان طــور  اســت. 
صرفــًا از طریــق ســپرده های بلندمــدت خــود 
ــه ســرمایٔه در گــردش شــرکت ها از  ــد ب می توانن
طریــق اعطــای تســهیالت کمــک کننــد. ایــن در 
حالــی اســت کــه در بــازار ســرمایه و بورس هــای 
ــن  ــت اســت، ای ــادار کــه محــل صحب اوراق به
موضــوع به گونــه ای دیگــر اســت. بــازار ســرمایه 
می توانــد  بــاال  نقدشــوندگی  بــا خصوصیــت 
مختلــف  گرایش هــای  بــا  ســرمایه گذاران 
را  بلندمــدت  و  کوتاه مــدت  ســرمایه گذاری 
به ســمت خــود جــذب کنــد و جــدا از نــوع 
نفــوذ  بــر  مبنــی  ســرمایه گذار  تصمیم گیــری 

ــه رشــد و ســودآوری  ــد ب ــا عالقه من ــرل ی ــا کنت ی
فعــال  مالــی شــرکت های  تٔامیــن  در  شــرکت 
زیــرا  باشــد،  تٔاثیرگــذار  در صنایــع مختلــف 
ــل  هــدف ســرمایه گذار از ســرمایه گذاری - مث
بانک هــا - مرتبــط بــا نهــاد تســهیالت دهنده 
نیســت، بلکــه بــا ســرمایه گذار دیگــر مرتبــط 
هــدف  کــه  درصورتــی  واقــع  در  و  اســت 
ــا  ســرمایه گذار کســب انتفــاع در کوتاه مــدت ی
ــه پــول نقــد در کوتاه مــدت  تســریع در تبدیــل ب
باشــد، صرفــًا بــا ســرمایه گذار دیگــر جایگزیــن 
واحــد  بــرای  انتشــار  اولیــٔه  هــدف  و  شــده 
تولیــدی همچنــان بــه قــوت خــود باقــی اســت.

می تــوان  روش هایــی  و  ابزارهــا  چــه  بــا 
مســیرهای تٔامیــن نقدینگــی صنایــع را در بــازار 

ســرمایه تســهیل کــرد؟

بــازار  طریــق  از  نقدینگــی  تٔامیــن  بــرای 
ســرمایه و بورس هــای اوراق بهــادار، روش های 
مختلفــی ازجملــه تٔامیــن نقدینگــی از طریــق 
از طریــق  نقدینگــی  تٔامیــن  و  انتشــار ســهام 
اوراق بــا درآمــد ثابــت وجــود دارد. بهتریــن 
شــکل تٔامیــن نقدینگــی از طریــق انتشــار ســهام 
- کــه موجــب تٔاثیــر در ســرمایٔه در گــردش 
شــرکت شــود - افزایــش ســرمایه اســت، زیــرا 
در انتشــار اولیــٔه ســهام وجــه حاصــل از فــروش 
ــی کــه  ســهام توســط ســهامدار عمــده درصورت
ــد در  ــه شــرکت تزریــق شــود، می توان مجــددًا ب
افزایــش نقدینگــی شــرکت مٔوثــر باشــد. امــا در 
برخــی اشــکال، افزایــش ســرمایٔه وجــوه ناشــی 
ــه  ــق ب ــًا متعل ــًا و قطع ــش ســرمایه صرف از افزای
فعالیت هــای  در  می توانــد  و  اســت  شــرکت 
ــورد  ــرکت م ــعه ای ش ــای توس ــی و برنامه ه اصل
اســتفاده قــرار گیــرد؛ مثــل افزایــش ســرمایه از 
محــل آوردٔه نقــدی یــا ســود ســهام. ســرمایٔه در 
گــردش هــم منبــع و هــم محــل مصــرف منابــع 
مالــی در شرکت هاســت و مدیریــت شــرکت 
و  دریافــت مطالبــات  بــا کاهــش دورٔه  بایــد 
میــزان  بدهی هــا،  بازپرداخــت  دورٔه  افزایــش 
ــد  ــت کن ــه ای مدیری ــرکت را به گون ــی ش نقدینگ

ــت باشــد.  ــه ســرمایٔه در گــردش مثب ک

انتشــار اوراق بهــادار چــه ســهمی در تٔامیــن 
مالــی بنگاه هــا در اقتصــاد بــر عهــده دارد؟

در  می توانــد  بــورس  دیگــری کــه  مــوارد 
تٔامیــن نقدینگــی شــرکت ها کمــک کنــد از طریــق 
ــد )ســود/اجاره(  ــا درآم ــادار ب انتشــار اوراق به
ثابــت یــا اوراق بهــادار اســالمی )صکــوک( 
ــه اوراق اجــاره، مرابحــه،  ــه از آن جمل اســت ک
اســتصناع، منفعــت، اوراق رهنــی، و ... اســت 
ــت و  ــه اس ــی  قابلِ معامل ــای بده ــه در بازاره ک
ــی  ــدت و بلند مدت ــای کوتاه م ــر بدهی ه ــی ب مبتن
اســت کــه در بنگاه هــا وجــود دارد. ازجملــٔه 
مزایــای ایــن اوراق نســبت بــه انتشــار ســهام 
ایــن اســت کــه بــه مالــکان و مدیــران فعلــی 
شــرکت ایــن اجــازه را می دهــد کــه مالکیــت و 
ــر شــرکت حفــظ  ــرل )مدیریــت( خــود را ب کنت

ــد.  کنن

ــع  ــی صنای ــن نقدینگ ــورس در تٔامی ــهم فراب س
حاضــر در بــازار ســرمایه تــا بــه امــروز بــه چــه 

ــوده اســت؟ ــزان ب می

بــر اســاس تازه تریــن آمارهــا، تٔامیــن مالــی 
ابتــدای ســال  از  بــازار ســرمایه  در  فرابــورس 
ــوع  ــه از مجم ــت ک ــورت اس ــن ص ــه ای 1398 ب
119 میلیــارد تومــان تٔامیــن مالــی صورت گرفتــه، 
دولــت بــا 100 میلیــارد تومــان و شــرکت ها 
و نهادهــای غیردولتــی بــا 19 میلیــارد تومــان 
بــا اســتفاده از اوراق و عرضــٔه اولیــٔه ســهام در 
ــه امــروز ســهیم  ــا ب ــی ت ــن مال ایــن حجــم از تٔامی

بوده انــد.

بــرای  را  امــکان  ایــن  »گام«  اوراق 
کــه  می کنــد  فراهــم  اقتصــادی  بنگاه هــای 
اســناد  درآوردن  گــردش  بــه  بــا  بتواننــد 
دریافتنــی خــود زمــان کمتــری را صــرف تٔامیــن 

کننــد. گــردش  در  ســرمایٔه 
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شـورای پول و اعتبار در جلسـٔه 21 آبان 1398 
ایـدٔه اسـتفاده از »گواهـی اعتبـار مولـد )گام(« 
اعتبـار  تٔامیـن  بـرای  ابزارسـازی  هـدف  بـا  را 
واحدهـای تولیـدی تصویـب کـرد. ایـن راهـکار 
مهـم جهـت تٔامین مالی بخش حقیقـی اقتصاد، 
مرکـزی  بانـک  نقدینگـی  کمیتـٔه  در  نخسـت 
آن  فقهـی  ابعـاد  تٔاییـد  از  پـس  و  طراحـی شـد 
در شـورای فقهـی بانـک مرکـزی، در نهایـت بـه 

تٔاییـد شـورای پـول و اعتبـار رسـید.
و  فرصت هـا،  جزئیـات،  بررسـی  بـرای 
چالش هـای ایـن طـرح، میزگـردی را بـا حضـور 
بـازار اولیـٔه  علـی بیـگ زاده، مدیـر نظـارت بـر 
توحیـد  بهـادار،  اوراق  و  بـورس  سـازمان 
عمرانـی، معـاون ادارٔه اعتبـارات بانـک مرکزی، 
حمیـد زمـان زاده، معاون پژوهشـی پژوهشـکدٔه 
ارباب افضلـی،  محمـد  و  بانکـی،  و  پولـی 
پژوهشـگر پژوهشـکدٔه پولـی و بانکـی، برگـزار 

می آیـد: ذیـل  در  آن  مشـروح  کردیـم کـه 
اعتبـاری  تنگنـای  بحـث  ارباب افضلـی: 
به عنـوان  بنگاه هـا،  نقدینگـی  تٔامیـن  و  صنعـت 
یکـی از چالش هـای اصلی اقتصـاد، از آغاز دولت 
به دنبـال  سیاسـت گذار  و  شـد  مطـرح  یازدهـم 
راهـکاری بـرای پاسـخ دادن بـه آن بـود. در همیـن 
راسـتا، »طـرح گام« طرحـی اسـت کـه بـه همیـن 
منظـور پیشـنهاد شـده و به دنبـال آن اسـت فشـار 
موجـود بـر بنگاه هـا را در مسـیر تٔامین سـرمایٔه در 
گردششـان برطـرف کنـد و البته به نظر می رسـد از 
پشـتوانٔه کارشناسـی خوبـی هـم برخوردار اسـت. 

در مقطـع فعلـی نیـز کـه تکانـٔه ارزی باعـث شـده 
اسـت فشـار مضاعفـی بـر بدنـٔه تولید وارد شـود، 
به نظـر می رسـد ایـن طـرح قـرار اسـت بـه کمـک 
بخـش صنعـت بیایـد و بخشـی از موانـع پولـی 
بنگاه هـا را حـل کنـد. ضـرورت ایـن طـرح و نگاه 
سیاسـت گذار کـه در ایـن طـرح مسـتتر اسـت، 

چگونـه اسـت؟
زمـان زاده: در دو سـال اخیر و بعد از اعمال 
در  قیمت هـا  ارزی،  تکانـٔه  بـروز  و  تحریم هـا 
بـازار کاال و خدمـات به ویژه برای تولیدکنندگان 
افزایـش یافـت و طبیعتـًا به دلیـل افزایـش قیمت 
بنگاه  هـا  واسـطه ای،  کاالهـای  و  اولیـه  مـواد 
بـرای دسـتیابی بـه سـطح تولیـد قبلـی خـود بـه 
نقدینگـی و تٔامیـن سـرمایٔه در گـردش بیشـتری 
نیـاز دارنـد. ایـن در حالـی اسـت که نظـام بانکی 
تٔامیـن  بـرای  منابـع  جـدی  محدودیت هـای  بـا 
سـرمایٔه در گـردش بنگاه هـا مواجه اسـت. طرح 
گام می توانـد در سـالی کـه به عنـوان رونـق تولید 
نام گـذاری شـده اسـت، مانـع پولـی را از جلـوی 

راه تولیـد بـردارد یـا حداقـل کم رنـگ کنـد. 
بدین صـورت  گام  طـرح  اصلـی  سـازوکار 
اسـت کـه بانک هـا بـه جـای آنکـه از منابـع مالـی 
اسـتفاده کننـد،  تسـهیالت  اعطـای  بـرای  خـود 
از اعتبـار خـود نـزد فعـاالن اقتصـادی اسـتفاده 
می کننـد و آن را در خدمـت تولیدکننـدگان قـرار 
می دهنـد؛ تولیدکننـدگان نیـز به جـای اسـتفاده از 
تسـهیالت، از اعتبـار بانـک بـرای تٔامیـن مالـی 
اسـتفاده می کننـد. بانـک مرکزی نیز بـا این نگاه، 

ایـن طـرح را در دسـتور کار قـرار داد. البتـه، ایـن 
طـرح درحـال حاضـر در رونـد اجـرا قـرار دارد و 

امیدواریـم هرچـه سـریع تر اجرایـی شـود.

ارباب افضلـی: آقـای عمرانـی شـما به عنوان 
پولـی  سیاسـت گذار  و  بانکـی  نظـام  نماینـدٔه 
و اضـالع  اوراق گام  دربـارٔه سـازوکار صـدور 
درگیـر در آن و هدفـی کـه در نهایـت برای تٔامین 
اسـت،  شـده  گرفتـه  نظـر  در  بنگاه هـا  مالـی 

دهیـد. توضیـح  مقـداری 
عمرانـی: در بخـش تٔامین مالی در حقیقت، 
حلقـٔه مفقـوده ای همـواره وجود داشـته اسـت و 
باعـث  اقتصـاد  می بینیـم کـه در بخـش واقعـی 
افزایـش قیمت هـا و مشـکالتی در زمینـٔه تٔامیـن 
از طرفـی  بانکـی  نظـام  اسـت.  نقدینگـی شـده 
بنگاه هاسـت  موردنیـاز  نقدینگـی  تٔامین کننـدٔه 
اعتبـاری  تنگنـای  بـا  خـود  دیگـر  طـرف  از  و 
پژوهشـکدٔه  سـوی  از  طرحـی  روبه روسـت. 
پولـی و بانکـی دریافـت کردیـم کـه بحث هـای 
بـه  کارشناسـی فراوانـی روی آن انجـام شـد و 

خوش بینیـم. بسـیار  آن  موفقیـت 
اگـر نگاهـی بـه نسـبت مطالبـات غیرجـاری 
بـه کل تسـهیالت پرداختـی بسـیاری از بنگاه هـا 
توانایـی  باشـیم، می بینیـم کـه  داشـته   )NPL(
را  پرداختـی  تسـهیالت  از  بسـیاری  بازگشـت 
ندارنـد و از سـوی دیگـر نمی تواننـد تسـهیالت 
بااین حـال،  بگیرنـد.  بانکـی  نظـام  از  جدیـدی 
نقدینگـی  در کمیتـٔه  بـا بحث هـای کارشناسـی 

گام؛ مفری برای
 تٔامین مالی بنگاه ها

میزگرد
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متـن  در  و همچنیـن کارگروه هـای تخصصـی، 
شـورای  تصویـب  بـه  دسـتورالعمل کـه  نهایـی 
پـول و اعتبـار رسـید، مقـرر شـد بـرای رفـع این 
مشـکل در هنـگام اعتبارسـنجی و صـدور اوراق 
گام بـرای بنگاه هـا، حـدود آیین نامـٔه تسـهیالت 
بـرای  سررسـید  از  پیـش  تـا  تعهـدات کالن  و 

بنگاه هـا لحـاظ نشـود. 
نمی توانـد  بنگاهـی  هیـچ  حاضـر،  درحـال 
خـود  پایـٔه  سـرمایٔه  از  درصـد   20 از  بیشـتر 
تسـهیالت بگیـرد و طبیعتـًا اگـر ما می خواسـتیم 
طـرح گام را بـا همـان شـرایط و مصوبـات اجرا 
در  ولـی  نمی شـد.  حاصـل  پیشـرفتی  کنیـم، 
آخریـن اصالحیـه ای کـه در متـن مصوبـه اعمال 
نظارتـی  حـدود  از  بنگاه هـا  شـد  مقـرر  شـد، 
ایـن  از سررسـید در  پیـش  تـا  آیین نامـٔه مزبـور 

باشـند.  معـاف  طـرح 
هـر گواهـی اعتبـار مولد می تواند یک ششـم 
زمـان سررسـید خـود را در بازار پـول به صورت 
انتقـال بیـن زنجیـرٔه تولیـد ادامـٔه حیـات دهـد 
و پـس از آن، مالـک یـا دارنـدٔه اوراق می توانـد 
در صـورت نیـاز بـه نقدینگـی، آن را در بـازار 
سـرمایه بـا نرخـی که در بورس کشـف می شـود، 
تنزیـل کنـد و بـه فـروش برسـاند. انتظـار مـا این 
اسـت کـه نـرخ تنزیل بیشـتر از نرخ تنزیل اسـناد 
خزانـه ای کـه درحـال حاضـر دولـت آن هـا را در 

بـازار سـرمایه عرضـه می کنـد، نباشـد.

مصوبـٔه شـورای پول و اعتبـار به تازگی ابالغ 
شـده اسـت و ما در صدد احصای موارد مربوط 
بـه بانـک مرکـزی هسـتیم. البته، برخـی امور هم 
بعـد از اجـرا و صدور این اوراق در دسـتور قرار 
دارد. طـی روزهـای آینـده، جلسـات مختلفی را 
بـا بانک هـا خواهیـم داشـت و تذکـرات الزم را 

بـه آن هـا خواهیم داد.
مـا خوش بیـن هسـتیم بنگاه هایی کـه درحال 
حاضـر به دلیـل باالبـودن نسـبت NPL در نظام 
دریافـت  امـکان  حدودشـان  پرشـدن  و  بانکـی 
تسـهیالت ندارنـد، بتواننـد بـا طرح گام سـرمایٔه 
در گـردش خـود را تٔامین کنند. واقعـًا امیدواریم 
در ایـن اوضـاع تحریمـی و تنگنـای اقتصـادی، 
مفـری بـرای تٔامیـن مالـی بنگاه هـا ایجـاد شـود. 
در سـال های گذشـته و در چهارچوب طرح های 
مختلـف پول پاشـی های زیـادی داشـته ایم، ولـی 
تسـهیالت بـه هـدف نرسـیده  اسـت. مـا پـول را 
واحـد  ولـی  دادیـم،  گـردش  در  سـرمایٔه  بـرای 
جـای  در  نیـز  تسـهیالت  و  تعطیـل  تولیـدی 

دیگـری سـرمایه گذاری شـد.
ایـن طـرح  مزایـای  و  مهـم  نـکات  از  یکـی 
در  جهـت کنترل هایـی کـه  بـه  اسـت کـه  آن 
دسـتورالعمل دیـده شـده و سیسـتمی کـه به تبـع 
ایـن تسـهیالت  آن درحـال پیاده سـازی اسـت، 
اصلـی  مشـکالت  از  یکـی  بخـورد.  هـدف  بـه 
واحدهـای تولیـدی افزایـش قیمـت  مـواد اولیـه 

و نهاده هاسـت و امیدواریـم بـا اجـرای طرح گام 
ایـن مشـکل حـل شـود.

کلیـات  بـه  توجـه  بـا  ارباب افضلـی: 
سـازوکاری کـه تشـریح کردیـد، در ایـن طـرح 
مثلثـی بیـن نظـام بانکی، بازار سـرمایه، و بخش 
ذی نفعـان  واقـع  در  و  می گیـرد  شـکل  تولیـد 
امـا،  می شـوند.  شناسـایی  دقیق تـر  اصلـی 
پرسـش مطـرح در اینجا این اسـت کـه در حوزٔه 
صنعـت بـرای صـدور اوراق گام آیـا صرفـًا بـه 
NPL بنگاه هـا توجـه می شـود یا نـه؟ همچنین، 
عاملیـت صـدور ایـن اوراق با بانک هـای دولتی 

اسـت یـا خصوصـی یـا هـر دو؟
محدودیتـی  دسـتورالعمل،  در  عمرانـی: 
دربـارٔه صنایـع و بخش هـای مختلـف اقتصـادی 
اعتبـار  و  پـول  شـورای  اسـت.  نشـده  لحـاظ 
و  سـقف کلـی،  بانک هـا،  انتخـاب  مسـئولیت 
بـرای صـدور  اقتصـاد  میـزان کشـش  همچنیـن 
اوراق گام را بـر عهـدٔه هیئت عامل بانک مرکزی 
قـرار داده اسـت. در آینـدٔه نزدیـک، هیئـت عامل 
بـا توجـه بـه ضرورتی کـه بـرای اجرای ایـن طرح 
وجـود دارد، نسـبت بـه اعـالم حجم کلی انتشـار 
اوراق و همچنیـن بانک هـای مجـاز بـه صـدور 
گام اقـدام خواهـد کـرد و تصـور می کنـم اعـالم 
آن در ایـن مقطـع صحیـح نیسـت. اوراق گام بـر 
و در چهارچـوب سیسـتمی  13پایـٔه دسـتورالعمل 
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کـه بـرای آن در نظـر گرفتـه شـده اسـت، قابلیت 
انتشـار و عرضـه را خواهـد داشـت.

ارباب افضلـی: ضلـع سـوم درگیـر در طـرح 
آقـای بیـگ زاده، هـر  بـازار سـرمایه اسـت.  گام 
سـازوکار  و  بازارپذیرشـدن  از  صحبـت  زمـان 
زیرسـاخت های  می شـود،  تقاضـا  و  عرضـه 
سـازمان بـورس و سـازوکار متشـکل در آنجـا بـه 
کمـک می آیـد. ایـن بار هم پیش بینی شـده اسـت 
از ظرفیـت فرابـورس در انتشـار ایـن اوراق بعـد 
از اینکـه در اختیـار بنـگاه قـرار گرفـت، اسـتفاده 
نظرتـان  اینکـه  ضمـن  ارتبـاط،  ایـن  در  شـود. 
را جویـا می شـویم،  در خصـوص کلیـت طـرح 
و  بـورس  سـازمان  تمهیـدات  خصـوص  در 
ویژگی هایـی کـه بـرای بازارپذیرشـدن اوراق گام 

در نظـر گرفتـه شـده اسـت، توضیـح دهیـد.
بیـگ زاده: مـن طـرح گام را به نوعـی حلقـٔه 
واسـط بیـن نظـام بانکـی و بـازار سـرمایٔه کشـور 
باالدسـتی کشـور  قوانیـن  اسـاس  بـر  می دانـم. 
مالـی  تٔامیـن  توسـعه،  ششـم  برنامـٔه  ازجملـه 
مالـی  تٔامیـن  و  سـرمایه  بـازار  در  بلندمـدت 
بـه سـرمایٔه در  کوتاه مـدت کـه عمدتـًا مربـوط 
گـردش اسـت، بایـد در بـازار پـول انجام شـود. 
اوراق گام به هرحـال یـک حلقـٔه واسـط بیـن این 

دو بـازار خواهـد بـود.
شـرکت های  مالـی  صورت هـای  بـه  اگـر 
اخیـر  سـال  دو  طـی  بـورس  در  پذیرفته شـده 
وصـول  دورٔه  می بینیـم  باشـیم،  داشـته  نگاهـی 
مطالبـات شـرکت ها باالتـر رفتـه اسـت. اگر این 
موضـوع را در کنـار شـرایط اقتصـادی در نظـر 
ترازنامـٔه  بـه  فشـار  می شـویم  متوجـه  بگیریـم، 
طـرف  از  اسـت.  یافتـه  افزایـش  شـرکت ها 
دیگـر، افزایـش نـرخ ارز و سـایر شـاخص های 
اقتصـادی باعـث شـده اسـت نیـاز بنگاه هـا بـه 

یابـد. افزایـش  گـردش  در  سـرمایٔه  حجـم 
تـا پیـش  فـرض کنیـد یـک کارخانـٔه فـوالد 
قیمـت  بـا  را  آهـن  سـنگ  فعلـی،  شـرایط  از 
مشـخصی خریـداری می کرد؛ ولـی ازآنجایی که 
نـرخ ارز یـک پارامتـر تٔاثیرگـذار اسـت، قیمـت 
سـنگ آهـن افزایـش پیـدا کـرده و طبیعتـًا نیاز به 
سـرمایٔه در گردش نیز چندبرابر شـده اسـت. از 
طرفـی، مدیـران بنگاه هـا می گوینـد بـرای تٔامیـن 
از طـرف  سـرمایٔه در گـردش مشـکل دارنـد و 
بـرای  محـدودی  ظرفیـت  نیـز  بانک هـا  دیگـر، 
ارائـٔه تسـهیالت دارنـد که نمی تواند پاسـخ گوی 

باشـند.  همـٔه تغییـرات در سـرمایٔه در گـردش 
می رسـاند  آنجـا  بـه  را  مـا  شـرایط،  ایـن  تمـام 
مالـی  ابزارهـای  طراحـی  به جـز  چـاره ای  کـه 
نویـن بـرای اسـتفاده از منابـع عمومـی نداریـم. 
فرصتـی  به دنبـال  کشـور  در  موجـود  نقدینگـی 
ایـن  از  یکـی  و  اسـت  سـرمایه گذاری  بـرای 

باشـد. اوراق  می توانـد  نیـز  فرصت هـا 
سـرمایه  بـازار  در  اوراق  متقاضیـان 
کـه  سـرمایه گذاری اند  صندوق هـای  عمدتـًا 
بسـیاری  مردم انـد.  نیـز  آن هـا  یونیت دارهـای 
فعالیـت  ثابـت  درآمـد  بـا  صندوق هـا  ایـن  از 
می کننـد و بـرای تکمیـل پرتفـوی خـود، اوراق 
را خریـداری می کننـد. از طرفـی، مـا بنگاه هایـی 

حلقـٔه  بایـد  و  نقدینگی انـد  تشـنٔه  کـه  داریـم 
واسـطی وجود داشـته باشـد تا بتـوان از ظرفیت 
آن هـا اسـتفاده کـرد. تٔامیـن مالـی  بـرای  اوراق 

درحـال حاضـر، اشـکال مختلفـی از اوراق 
کـه  دارد  وجـود  سـرمایه  بـازار  در  اسـالمی 
ازجملـه گزارش هـای  خاصـی  چهارچوب هـای 
توجیهـی را مطالبـه می کند و کارکـرد آن ها برای 

بلندمـدت اسـت. تٔامیـن مالـی 
سـرمایه  بـازار  ظرفیـت  از  اسـتفاده  بـرای 
ماننـد  بحث هایـی  کشـور،  در  بانکـی  نظـام  و 
اسـت.  شـده  مطـرح  اوراق گام  و  فکتورینـگ 
یـک  عملیاتـی  شـرایط  به دلیـل  اسـت  ممکـن 
قابلیـت  مالـی  صـورت  اقـالم  برخـی  شـرکت، 
ایجـاد نقدینگـی کمتری داشـته باشـند؛ به عنوان 
به شـکل  بنگاهـی  فـروش  عمـدٔه  مثـال، حجـم 
اعتبـاری انجام می شـود و حسـاب های دریافتی 
بنـگاه افزایـش می یابـد. برخـی ابزارهـای مالـی 
کارکـرد مشـخصی دارنـد و این امـکان را فراهم 
امـکان  مشـخص  تنزیـل  نـرخ  بـا  کـه  می کننـد 
امـکان  نهایتـًا  و  اوراق  بـه  دارایی هـا  تبدیـل 

نقدشـوندگی ایجـاد شـود. بـرای اوراق گام نیـز 
بـود. متصـور  می تـوان  این چنینـی  کارکـرد 

بـرای درک بهتـر ایـن موضوع مثالـی می زنم. 
یـک  بـه  قطعه سـاز  شـرکت  یـک  تصـور کنیـد 
یک سـری  و  داشـته  فـروش  باالدسـتی  شـرکت 
اسـناد دریافتنـی از آن دریافـت کـرده اسـت کـه 
در بهتریـن حالـت وصـول آن بـه چنـد مـاه زمان 
مختلـف  دالیـل  بـه  اسـت  ممکـن  دارد.  نیـاز 
بـه  آن  تحویـل  و  اسـناد  ایـن  نقدکـردن  امـکان 
بنگاه هـای دیگـر جهـت تٔامیـن نیـاز مـواد اولیـه 
وجـود نداشـته باشـد. در اینجـا، بانـک می تواند 
اسـناد  و  نقش آفرینـی  واسـط  حلقـٔه  به عنـوان 
دریافتنـی را دریافـت کند. اگر بانـک بخواهد از 
منابـع خـود برای خرید دین و تٔامین سـرمایٔه در 
گـردش بنـگاه اسـتفاده کند، ممکن اسـت منابع 
بانـک را درگیـر و تسـهیالت دهی آن را محـدود 
کنـد. امـا، اگـر بانـک این اسـناد دریافتنـی بنگاه 
را به عنـوان ضامـن به اوراق تبدیل و با اسـتفاده 
از اعتبـار خـود در بـازار عرضـه کنـد، خریداران 
اوراق نیـز بـا توجـه بـه اعتبـار بانـک نـرخ تنزیل 

پایین تـری را پیشـنهاد می کننـد.
ایـن  در  بانـک  حضـور  بگویـم  می خواهـم 
و  دریافتنـی  اسـناد  اعتباربخشـی  بـه  چرخـه 
تبدیـل بـه ورقه کـردن آن کمـک می کنـد. ضلـع 
بـازار سـرمایه اسـت.  نیـز  ایـن موضـوع  دیگـر 
مٔوثـری  نقش آفرینـی  می تواننـد  زمانـی  اوراق 
در تٔامیـن مالـی داشـته باشـند کـه نـرخ تنزیـل 
سـکه  ایـن  روی  دو  باشـند.  داشـته  متناسـبی 
»تٔامیـن مالـی« و »هزینـٔه تٔامیـن مالـی« اسـت و 
بایـد دیـد تٔامیـن مالـی چـه میـزان هزینـٔه مالـی 
بـه بنـگاه تحمیـل می کنـد. خوشـبختانه در بازار 
بـازار متشـکل و  سـرمایٔه کشـور به عنـوان یـک 
بـا توجـه بـه خریـداران بالقـؤه اوراق بـا درآمـد 
ثابـت، می تـوان انتظار داشـت اوراق را با نرخی 
منطقـی تنزیـل کـرد. از طرفـی بـا توجه بـه نقش 
نظـام  منابـع  فراینـد،  ایـن  در  بانک هـا  ضامـن 
بانکـی مسـتقیمًا درگیـر ایـن فراینـد نمی شـود.

اوراق بـر اسـاس قوانیـن کشـور حتمـًا بایـد 
معاملـه  متشـکل  بـازار  و  بـورس  سیسـتم  در 
شـود. ایـن موضـوع بـه تعییـن یـک نـرخ تنزیـل 
عادالنـه کمـک می کنـد. همچنیـن بـا توجـه بـه 
نـرخ  ایـن  شـفافیت خریـداران و فروشـندگان، 
اسـاس  بـر  داشـت.  خواهـد  نظـارت  قابلیـت 
خـارج  اوراق  درصورتی کـه  تجـارب گذشـته، 
شـوند،  معاملـه  بـورس  و  متشـکل  بـازار  از 

تنگنــای اعتبــاری صنعــت و تٔامیــن نقدینگی 
چالش هــای  از  یکــی  به عنــوان  بنگاه هــا، 
اصلــی اقتصــاد، از آغــاز دولــت یازدهــم مطــرح 
ــرای  ــکاری ب ــال راه ــت گذار به دنب ــد و سیاس ش
راســتا،  همیــن  در  بــود.  آن  بــه  پاســخ دادن 
»طــرح گام« طرحــی اســت کــه به همیــن منظور 
فشــار  اســت  آن  به دنبــال  و  شــده  پیشــنهاد 
موجــود بــر بنگاه هــا را در مســیر تٔامین ســرمایٔه 
به نظــر  البتــه  و  کنــد  برطــرف  گردششــان  در 
می رســد از پشــتوانٔه کارشناســی خوبــی هــم 

برخــوردار اســت.
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ممکـن اسـت بـا توجـه به عدم شـفافیت شـاهد 
موضـوع  ایـن  باشـیم کـه  نامتعـارف  نرخ هـای 
ضمـن برهـم زدن نظـم منطقـی نرخ هـا، ممکـن 
اسـت بـه نرخ هـای تٔامیـن مالـی و بانک هـا هـم 
سـیگنال های غیرعـادی  دهـد. فـرض کنیـد کـه 
تعـدادی از بنگاه هـا متقاضـی انتشـار اوراق گام 
انجـام  فرابـورس هـم  در  زنجیـره  ایـن  باشـند؛ 
می شـود و زمانـی کـه یـک ششـم اوراق سـپری 
شـد، در گام آخـر ایـن اوراق را به عنـوان اوراق 
بازار سـرمایه ای خواهیم شـناخت و کار پذیرش 
و درج آن در بورس و فرابورس انجام می شـود. 
تنزیلـی  نبایـد  اوراق گام  یـک ششـم  در  البتـه، 
سـازوکار  در  اوراق  ایـن  زیـرا  بیفتـد،  اتفـاق 
حـراج معاملـه نمی شـود بلکه معاملـٔه آن توافقی 
اسـت. نـرخ تنزیـل نیـز متناسـب با اسـناد خزانٔه 

اسـالمی در بـازار تعییـن خواهـد شـد.

به نظـر  تفاسـیر،  ایـن  بـا  ارباب افضلـی: 
می رسـد در فراینـد بازارسـازی بـرای اوراق گام، 
می تـوان از تجربـٔه موفـق اخـزا بـرای نـرخ تنزیل 
بدان معناسـت کـه  ایـن  آیـا  اسـتفاده کـرد.  گام 
در فراینـد انتقـال اوراق گام بـه بـازار سـرمایه، 
بـرای  پیش بینی شـده  در سـامانٔه  اینکـه  از  پـس 
خریدوفـروش ایـن اوراق اسـناد آن مـورد مبادله 
قـرار نگرفت، کشـف قیمـت در بـازار فرابورس 

بـر پایـٔه اوراق اخـزا انجـام می شـود؟
اخـزا  یـا  اسـالمی  خزانـٔه  اسـناد  بیـگ زاده: 
معـادل اسـناد خزانـٔه کشـورهای دیگـر و بـدون 
سـود و بـر اسـاس تنزیـل معاملـه می شـود. در 
بودجـٔه  احـکام  اسـاس  بـر  دولـت  مـا،  کشـور 
برخـی  بـه  خـود  بدهـی  تسـویٔه  بـرای  سـاالنه 
می کنـد.  منتشـر  خزانـه  اسـناد  طلبکارانـش  از 
اسـت  ایـن  در  اخـزا  بـا  گام  اوراق  شـباهت 
کـه ایـن اوراق نیـز بـر اسـاس سـازوکار تنزیـل 
کشـف قیمـت می شـود و سـود ماهانـه نـدارد و 
به اصطـالح »زیـرو کوپـن« اسـت و سـود فـرد بر 

اسـاس تنزیـل و تـا زمـان سررسـید اسـت.

انتشـار  ریسـک  از  بخشـی  ارباب افضلـی: 
و  اسـت  عامـل  بانک هـای  متوجـٔه  اوراق گام 
برخـی دیگـر نیـز احتمـااًل متوجـٔه  بانـک مرکزی 
را  پولـی  پایـٔه  افزایـش  احتمـال  زیـرا  اسـت، 
دکتـر  آقـای  از  زمینـه،  ایـن  در  دارد.  به همـراه 
کـه  ریسـک هایی  دربـارٔه  می خواهـم  عمرانـی 
و  دهنـد  توضیـح  اسـت  بانکـی  شـبکٔه  متوجـٔه 
آقـای دکتـر زمـان زاده هـم دربـارٔه ریسـک های 

پایـٔه پولـی صحبـت کننـد. بـه بخـش  مربـوط 
عمرانـی: طبیعتـًا نمی گوییـم کـه انتشـار این 
اوراق بـرای شـبکٔه بانکـی بدون ریسـک اسـت؛ 
ولـی بـا توجـه بـه اینکـه اعتبارسـنجی و دریافت 

تمـام تضامیـن بنگاه هـا باید توسـط بانک انجام 
شـود، مسـئولیت همـٔه عواقـب ناشـی از نکـول 
آن نیـز بـا بانـک عامـل اسـت. مـا نیـز از ابتـدا 
بـه بانـک عامـل تٔاکیـد خواهیـم کـرد کـه بـرای 
هـر مشـتری خـود نمی تواند درخواسـت انتشـار 
اوراق داشـته باشـد و فقـط مشـتریان معتبـر و 
بنگاه هایـی کـه دربـارٔه عـدم نکـول آن اطمینـان 
در  صـادر کننـد.  اوراق گام  می تواننـد  دارنـد، 
دسـتورالعمل نیـز تنبیهـات و محدودیت هایـی 
هـم بـرای بنگاه هایـی کـه وارد فـاز نکـول شـوند 
و هـم بـرای بانک هـای عامل در نظـر گرفته ایم.

شـورای پـول و اعتبـار برای تسـهیل شـرایط 
بنگاه هـا مقرر کرد ضرایـب آن ها در مورد اوراق 
گام زیـر خـط تعهـدات یـا در حـدود نظارتـی 
20 درصـد از سـرمایٔه پایـه لحـاظ نشـود تـا این 
طـرح از جذابیـت باالیـی برخـوردار باشـد. مـا 
پرداخـت  آیین نامـٔه  تسـهیالِت  پرداخـت  بـرای 
تسـهیالت کالن خـود شـورای پـول و اعتبـار را 
داریـم کـه بـرای بنگاه هـا ضرایب و نسـبت هایی 
را در نظـر می گیـرد و طبیعتـًا برای صدور اوراق 
گام نیـز ایـن موضـوع بایـد لحـاظ می شـد کـه 
شـورا مصـوب کـرد ایـن موضـوع بـرای تسـهیل 

در امـر انتشـار اوراق در نظـر گرفتـه نشـود.
بنگاهـی کـه بیـش از 20 درصـد از سـرمایٔه 
15پایـٔه خـود تسـهیالت گرفتـه باشـد نیـز می توانـد 



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۵۸ شــماره   ،۱۳۹۸ دی مــاه  گواهی اعتبار مولد )گام(

درصورتـی  ولـی  اسـتفاده کنـد؛  اوراق گام  از 
کـه اوراق او نکـول شـود، موضـوع انتقـال بـه 
سـرفصل های بدهـی معـوق و مشـکوک الوصول 
نهایـت  در  و  می افتـد  اتفـاق  سـریع تر  خیلـی 
بانـک عامـل تحـت فشـار قـرار می گیـرد. دلیـل 
اعتبارسـنجی  اسـت کـه  آن  نیـز  موضـوع  ایـن 
بنـگاه به درسـتی انجـام شـود. البتـه، بانک هـا نیز 
عالقه مند نیسـتند تا با توجه به سخت گیری های 
موجود، تسـهیالت مشـتریان آن ها نکول شـود و 
اندیشـید.  به طـور حتـم تدابیـر الزم را خواهنـد 
درصورتـی کـه اعتبارسـنجی مشـتریان در طـرح 
گام درسـت نباشـد، جرایـم و محدودیت هایـی 

نیـز متوجـٔه بانـک عامـل خواهـد شـد.

تنبیهـات  می رسـد  به نظـر  ارباب افضلـی: 
و جرایـم بنـگاه در ایـن طـرح بـر عهـدٔه بانـک 
و تنبیهـات بانـک نیـز بـر عهـدٔه بانـک مرکـزی 
ایـن دو الیـه  گذاشـته شـده اسـت. حـال، اگـر 
یعنی بنگاه و بانک تعهدات خود را در سررسـید 
انجـام ندهنـد، آیـا بانـک مرکـزی بایـد بـا هزینـٔه 
افزایـش پایـٔه پولـی اقـدام بـه نقش آفرینـی کنـد؟

عمرانـی: مـا از ابتـدا ایـن نگرانی را داشـتیم 
و خدمـت طراحـان محتـرم طـرح هـم گفتیـم و 
بهتـر اسـت در ایـن خصـوص دکتـر زمـان زاده 

خودشـان صحبـت کننـد.
ایـن  در  مرکـزی  بانـک  نقـش  زمـان زاده: 
مـورد بسـیار مهـم اسـت. در واقـع، انتشـار ایـن 
اوراق از دو مسـیر می توانـد باعـث افزایـش پایٔه 
سیاسـت  های  قـراردادن  تحت الشـعاع  و  پولـی 
پولـی بانـک مرکزی شـود. نخسـتین و مهم ترین 

نمی توانیـم  اسـت.  نکـول  بحـث  همـان  مسـیر 
نخواهـد  نکـول  اوراق گام  شـویم کـه  مدعـی 
داشـت و ممکـن اسـت بنگاهـی نتوانـد در زمان 
بااین حـال،  ایفـا کنـد.  را  سررسـید، تعهداتـش 
انتظـار نداریـم نـرخ نکـول اوراق گام، بـا توجـه 
در  طـرح  بـرای  تنبیهاتـی کـه  و  مشـوق ها  بـه 
نظـر گرفته ایـم، بیشـتر از نـرخ نکـول رویه هـای 

باشـد. بانک هـا  تسـهیالت  جـاری 

تسـهیالت  نکـول  نـرخ  حاضـر،  درحـال 
انتظـار  و  اسـت  درصـد   12 حـدود  بانک هـا 
مـی رود نـرخ نکـول اوراق گام هـم کمابیـش در 
همیـن حـدود باشـد. دلیـل ایـن موضـوع نیز آن 
اسـت کـه عـالوه بـر بحـث اعتبارسـنجی، هـر 
بنـگاه بایـد همـٔه مسـیری را کـه بـرای دریافـت 
ایـن  از  و  طـی کنـد  می کنـد،  طـی  تسـهیالت 
نظـر تفاوتـی بیـن مدیریت ریسـک تسـهیالت و 

نـدارد.  بانکـی وجـود  در شـبکٔه  اوراق گام 
ایفـا  را  خـود  تعهـدات  بنگاهـی  اگـر  امـا، 

می شـود.  روبـه رو  مهـم  تنبیـه  دو  بـا  نکـرد، 
تسـهیالت،  نکـول  مشـابه  بایـد  آنکـه  نخسـت 
تنبیـه  را پرداخـت کنـد و  التـزام مربوطـه  وجـه 
دوم، کـه به نظـر مـن مهم تـر هم اسـت، آن اسـت 
گام  سـازوکار  و  چرخـه  از  عملـی  به طـور  کـه 
تٔامیـن  بـرای  بلندمـدت  راهـکار  یـک  به عنـوان 
بـه  نبایـد  بنگاه هـا  شـد.  خواهـد  خـارج  مالـی 
مالـی  تٔامیـن  بـرای  طرحـی  به مثابـٔه  طـرح گام 
بـرای یک بـار نـگاه کننـد، بلکـه ایـن راهـکاری 

اسـت. بلندمـدت 
یکـی از مزیت هـای ایفـای تعهـدات مربـوط 
کـه  اسـت  ایـن  تولیدکننـدگان  بـرای  گام  بـه 
بانک هـا می تواننـد بـه مشـتریان خوش حسـاب 
بانکـی  کارمزدهـای  در  تخفیف هایـی  خـود 
بدهنـد. مزیـت مهم دیگر افزایش سـقف اعتبار 
مربـوط بـه گام در صـورت ایفـای تعهـد اسـت. 
بعـدی  دوره هـای  در  کـه  بدان معناسـت  ایـن 
انتشـار اوراق، بنـگاه خوش حسـاب تـا سـقف 
باالتـری امکان صـدور اوراق دارد و تٔامین مالی 
باالتـری خواهـد داشـت. مجموعـٔه مشـوق ها و 
مـا  بـه  را  ایـن سـیگنال  تنبیهـات در کنـار هـم 
نبایـد  اوراق گام  در  نکـول  نـرخ  کـه  می دهـد 
بانک هـا  در  تسـهیالت  نکـول  نـرخ  از  بیشـتر 
مسـئولیت  داد،  رخ  نکولـی  اگـر  حـال  باشـد. 
ایـن نکـول بـا بانـک عامـل خواهـد بـود، زیـرا 
اوراق بـر اسـاس ارزیابـی آن بانک منتشـر شـده 
و هیچ گونـه فشـار یـا تکلیفـی از سـوی بانـک 

مرکـزی یـا دولـت بـر بانـک نبـوده اسـت. 
بـرای  الزامـی  هیچ گونـه  مرکـزی  بانـک 
و  داشـت  نخواهـد  اوراق گام  نکـول  پوشـش 
مسـئولیت آن بـا بانـک عامل خواهد بـود و باید 
بـا منابعـی کـه در اختیـار دارد، نکول ایجادشـده 
مرکـزی  بانـک  بااین حـال،  مدیریـت کنـد.  را 
راه هایـی  می توانـد  حمایتـی  جنبـٔه  به لحـاظ 
تخفیـف  یـا  اعتبـاری  خطـوط  اعطـای  ماننـد 
نـرخ  اعطـای اعتبار بـه بانک های عامـل در نظر 
بگیـرد کـه ایـن جنبـه می توانـد باعـث افزایـش 

پایـٔه پولـی شـود. 
موضـوع مهم تـر البتـه مدیریـت نـرخ تنزیـل 
بانـک  اوراق  ناشـر  ازآنجایی کـه  اسـت.  اوراق 
اسـت و نـه بنـگاه، انتظـار داریـم ریسـک آن هـا 
فعـاالن  نیـز  حاضـر  درحـال  باشـد.  پایین تـر 
خـود،  ریسـک  ارزیابی هـای  در  اقتصـادی 
معتبـر  دولـت  انـدازٔه  بـه  حداقـل  را  بانک هـا 
می داننـد و به نظـر نمی رسـد نـرخ تنزیـل اوراق 

بـرای  الزامـی  هیچ گونـه  مرکـزی  بانـک 
و  داشـت  نخواهـد  گام  اوراق  نکـول  پوشـش 
مسـئولیت آن بـا بانـک عامـل خواهـد بـود و 
نکـول  کـه در اختیـار دارد،  بـا منابعـی  بایـد 
بااین حـال،  کنـد.  مدیریـت  را  ایجادشـده 
حمایتـی  جنبـٔه  به لحـاظ  مرکـزی  بانـک 
خطـوط  اعطـای  ماننـد  راه هایـی  می توانـد 
اعتبـاری یـا تخفیـف نـرخ  اعطـای اعتبـار بـه 
بانک هـای عامـل در نظـر بگیـرد که ایـن جنبه 
شـود.  پولـی  پایـٔه  افزایـش  باعـث  می توانـد 
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گام از اخـزا بیشـتر باشـد. البتـه، اجـرای طـرح 
در  اوراق  بیشـتر  عرضـٔه  بـرای  جریانـی  گام 
نیـز  آن  به مـرور حجـم  و  می کنـد  ایجـاد  بـازار 
افزایـش می یابـد. از سـوی دیگـر، ممکـن اسـت 
بـا افزایـش عرضـٔه ایـن اوراق در بازار سـرمایه، 
بـر نرخ هـای تنزیـل فشـار وارد  شـود. طبیعتًا در 
اجـرای  از طریـق  بانـک مرکـزی  ایـن شـرایط، 
عملیـات بـازار بـاز وارد می شـود و بـا توجـه بـه 
اهدافـی کـه بـرای نرخ تنزیـل  نرخ سـود در نظر 

می کنـد.  مداخلـه  دارد، 
در  مرکـزی  بانـک  مقـررات،  اسـاس  بـر 
اجـرای عملیـات بـازار بـاز فقـط می توانـد اوراق 
مشـخصی را خریـداری کنـد کـه عمـدٔه آن هـا نیز 
اوراق دولـت اسـت و مجـوز خریـد اوراق گام 
را نـدارد. بنابرایـن، مسـیر مدیریـت نـرخ تنزیـل 
اوراق گام از طریـق مدیریـت نـرخ تنزیـل اوراق 
اخزاسـت. به این ترتیـب، هـرگاه نرخ هـای تنزیـل 
رو بـه بـاال باشـد، بانـک مرکـزی اوراق اخـزا را 
آن  از  خریـداری می کنـد و چـون سـایر نرخ هـا 
تبعیـت می کنند، نـرخ تنزیل تمـام اوراق ازجمله 
گام نیـز مدیریـت خواهـد شـد. در مسـیر اجـرای 
طـرح گام ازآنجایی کـه فشـار بیشـتری بـر عرضه 
شـاید  مرکـزی  بانـک  آمـد،  خواهـد  به وجـود 
مجبـور بـه تزریـق منابـع بیشـتری باشـد و خریـد 
بیشـتر اوراق در پایٔه پولی تٔاثیر خواهد گذاشـت. 
بایـد  موضـوع،  ایـن  بـرای جمع بنـدی  بنابرایـن 
بگویـم هـم حمایت بانـک مرکـزی از بانک ها در 
زمـان نکـول بنگاه هـا و هـم مسـیر مدیریـت نرخ 
تنزیـل اوراق در پایـٔه پولـی تٔاثیرگذار خواهد بود.

خصـوص  در  اساسـی  نکتـٔه  بااین حـال، 
هـر دو روش آن اسـت کـه هیچ یـک خـارج از 
مرکـزی  بانـک  نیسـتند.  مرکـزی  بانـک  کنتـرل 
اوراق  انتشـار  بـرای  را  بانک هـا  سـقف مجـاز 
بـا توجـه بـه شـرایط اقتصـادی تعییـن می کنـد 
و همچنیـن می توانـد سـقف انتشـار اوراق گام 
را در بازه هـای زمانـی مختلـف بازنگـری کنـد. 
درصورتـی کـه انتشـار اوراق بـر نرخ هـای تنزیل 
فشـار زیـادی وارد کنـد، بانـک مرکـزی می تواند 
سـقف انتشـار اوراق گام را کاهـش دهـد یـا در 
بـه  بـازار سـرمایه  نـرخ تنزیـل در  شـرایطی کـه 
نرخ هـای هـدف بانـک مرکـزی نزدیـک باشـد، 
می توانـد سـقف انتشـار اوراق را افزایـش دهد.

اوراق  ایـن  انتشـار  آنکـه  باوجـود  بنابرایـن 
می توانـد پایـٔه پولی را تحت تٔاثیـر قرار دهد، این 
موضـوع کامـاًل تحـت کنتـرل و مدیریـت بانـک 

مجموعـٔه کنترل هـای  و  بـود  خواهـد  مرکـزی 
نظارتـی می توانـد ایـن اطمینـان را حاصـل کنـد 
کـه سیاسـت پولـی تحت الشـعاع انتشـار اوراق 
قـرار نخواهد گرفت. باید در نظر داشـته باشـیم 
کـه اگـر به عنوان نمونـه 30 هزار میلیـارد تومان 
اوراق گام منتشـر شـود و 10 درصـد آن نکـول 
نکـول  تومـان  میلیـارد  هـزار   3 باشـد،  داشـته 
آن  مسـئول  بانک هـا  ازآنجایی کـه  و  می شـود 
بانـک  را  مبلـغ  ایـن  نیسـت کل  قـرار  هسـتند، 
مرکـزی پوشـش دهـد و بخـش عمـده ای از ایـن 
پوشـش  بانک هـای عامـل  منابـع  توسـط  مبلـغ 
داده می شـود؛ امـا در عـوض، بـا تخصیص پایٔه 
پولـی بـه میزان 1 هزار میلیـارد تومان، 30 هزار 
میلیـارد تومـان بـرای بنگاه ها تٔامیـن مالی ایجاد 

شـده کـه به نظـر مـن کامـاًل موجـه اسـت.

یـا  شماسـت  پیشـنهاد  ایـن  ارباب افضلـی: 
اینکـه سـازوکار تقسـیم ریسـک بیـن بانک هـا و 

بانـک مرکـزی در آن دیـده شـده اسـت؟
اینجـا  در  کنـم کـه  تٔاکیـد  بایـد  عمرانـی: 
بیـن  در  مرکـزی  بانـک  مداخلـٔه  بحـث  اساسـًا 

نیسـت و ایـن موضـوع تنهـا اختیار و بـه فراخور 
زمـان اسـت. دیـدگاه بانـک مرکـزی ایـن نیسـت 
بابـت اوراق گام متوجـٔه آن  از  کـه هـر نکولـی 
اسـت و مـا همـٔه مسـئولیت را بـه خـود بانـک 
واگـذار کرده ایـم. بانـک عامـل بایـد از بنگاهـی 
را  اوراق گام  انتشـار  مالـی،  تٔامیـن  بـرای  کـه 
باشـد.  داشـته  اطمینـان  می کنـد،  انتخـاب 
دکتـر  سـخنان  دربـارٔه  بایـد  دیگـری کـه  نکتـٔه 

زمـان زاده بـه آن اشـاره کنـم ایـن اسـت که هدف 
سیاسـت گذار پولـی از اجرای عملیـات بازار باز 
اصـالح نرخ هـای تنزیـل در بـازار سـرمایه نبوده 
اسـت و نیسـت. موضوعی کـه در این خصوص 
دکتـر همتـی به درسـتی تبییـن کردنـد این بـود که 
بـا اجـرای عملیـات بـازار بـاز، مـا نـرخ هدفـی 
را تعییـن می کنیـم و تـالش می کنیـم نرخ هـای 
سـود را در بـازار پـول کنتـرل کنیـم. البتـه، هدف 
نـرخ سـایر  در  باشـد کـه  ایـن  غایـی می توانـد 
هـم  سـرمایه  بـازار  ازجملـه  مـوازی  بازارهـای 
تٔاثیـر بگذاریـم. مطمئـن باشـید اگـر نـرخ سـود 
در بـازار بین بانکـی کنتـرل شـود، سـایر نرخ هـا 

نیـز از آن متٔاثـر می شـوند.
درحـال حاضـر، بیشـتر منابـع بـازار سـرمایه 
از سـمت بانک هاسـت و اگـر نـرخ هـدف بانک 
مرکـزی کـه به عنـوان نـرخ سیاسـتی آن را تعییـن 
و بـا اجـرای عملیـات بـازار بـاز بـر آن پافشـاری 
می کنـد، در نرخ هـای تنزیـل در بـازار سـرمایه 
هم تٔاثیرگذار باشـد. این دیدگاه درسـت نیسـت 
کـه اگـر یـک روزی و بعـد از عرضـٔه اوراق گام، 
نـرخ تنزیـل در بـازار سـرمایه تحت تٔاثیـر قـرار 

گرفـت، بانـک مرکزی ملزم اسـت برای صیانت 
از نـرخ تنزیـل وارد شـود. هـدف اصلـی بانـک 
مرکـزی کنتـرل نـرخ سـود در بـازار بین بانکـی و 
بـازار پـول اسـت. سیاسـت بانک مرکـزی کنترل 
یـا کاهـش نـرخ تنزیـل در بازار سـرمایه نیسـت.

زمــان زاده: درحــال حاضــر، نرخ  هــا در بــازار 
بین بانکــی مقــداری بــا نرخ هــای تنزیــل در بــازار 
17ســرمایه متفــاوت اســت؛ امــا زمانــی کــه عملیات 
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بــازار بــاز اجرایــی شــود، ایــن نرخ هــا تــا حدودی 
بــه یکدیگــر نزدیــک خواهنــد شــد و نــرخ تنزیــل 
از نــرخ بــازار بین بانکــی تبعیــت می کنــد. بــرای 
ــرخ  ــم اگــر ن ــد بگوی ــن موضــوع، بای ــح ای توضی
هــدف بانــک مرکــزی در بــازار بین بانکــی 18 
ــم  ــی ه ــازار بده ــرخ در ب ــن ن ــد، ای ــد باش درص
ــه تعــادل خواهــد رســید.  ــر روی 20 درصــد ب ب
حــال، اگــر اوراق گام نیــز وارد بــازار ســرمایه 
شــود، بــار اضافــی در بــازار ســرمایه خواهــد بــود 
ــد  ــه 22 درص ــد ب ــت آن 20 درص ــن اس و ممک

افزایــش یابــد.
طبیعتــًا  بــرود،  بــاال  نــرخ  ایــن  وقتــی 
ــه اوراق  بانک هــا بخشــی از پرتفــوی خــود را ب
بــازار  نــرخ  و  داد  خواهنــد  اختصــاص  گام 
ــک  ــی رود؛ در نتیجــه بان ــاال م بین بانکــی هــم ب
ــود  ــدف خ ــرخ ه ــه ن ــیدن ب ــرای رس ــزی ب مرک
اقــدام بــه خریــد اوراق دولتــی می کنــد. انتشــار 
ــد اوراق  ــش حجــم خری اوراق گام باعــث افزای
دولتــی از ســوی بانــک مرکــزی بــرای مدیریــت 
ــٔه  ــع پای ــه در واق ــد ک ــد ش ــش خواه ــرخ هدف ن
ــی اگــر ایــن امــر  ــی را افزایــش می دهــد، ول پول
را هزینه-فایــده کنیــم، کامــاًل اقتصــادی اســت.

در ســال 1394، بانــک مرکــزی از ســوی 
دولــت موظــف شــد تٔامیــن مالــی خودروســازان 
را بــر عهــده گیــرد و وامــی بــه مبلــغ 20 میلیــون 

بــه خریــداران  بــرای خریــد خــودرو  تومــان 
اختصــاص دهــد. در حقیقــت، بانــک مرکــزی 
در آن زمــان مجبــور شــد یک به یــک آن وام را 
از پایــٔه پولــی بگــذارد و بــرای تٔامیــن مالــی 100 
هــزار خــودرو، کــه در مجمــوع 2 هــزار میلیــارد 
ــٔه  ــان پای ــارد توم ــزار میلی ــد، 2 ه ــان می ش توم
ــوان  ــد. امــا در طــرح گام، می ت ــی ایجــاد کن پول
بــا افزایــش پایــٔه پولــی بــه میــزان 2 هــزار میلیارد 
تومــان، 30 تــا 40 هــزار میلیــارد تومــان تٔامیــن 
ــن  ــد انجــام داد و از ای ــرای بخــش تولی ــی ب مال

ــاع اســت. ــاًل قابلِ دف ــه طــرح گام کام جنب

کــه  الزاماتــی  از  یکــی  ارباب افضلــی: 
می توانــد ریســک های مربــوط بــه حضــور بانــک 
مرکــزی را بــه حداقــل برســاند هدایــت صحیــح 
منابــع و انتخــاب درســت بنــگاه اســت. از ســوی 
ــدٔه اوراق اســت کــه  دیگــر، در نهایــت ایــن دارن
ــا  ــد و ب ــت کن ــود حفاظ ــع خ ــد از مناف می خواه
کمتریــن ریســک ممکــن، بــازده انتظــاری خــود 
ــه ببینــد. ازایــن رو،  ــازار بدهــی تحقق یافت را در ب
از  درســت  تخمیــن  و  ظرفیت هــا  شــناخت 
ــن اوراق  ــه ای ــال عمومــی نســبت ب تقاضــا و اقب
در بــازار بدهــی بایــد به درســتی انجــام شــود. در 
ســاختار بــازار بدهــی ایــران، بخــش عمــده ای از 
اوراق را دولــت منتشــر می کنــد کــه می تــوان 

ایــن اوراق را معــادل اوراق قرضــٔه دولتــی در 
ارزیابــی کــرد.  متعــارف  مالــی  ســاختارهای 
ــی  ــازار بده ــود در ب ــایر اوراق موج ــران س ناش
ــای  ــهرداری ها و نهاده ــر ش ــال حاض ــز درح نی
نیمه دولتــی دیگرنــد و بنابرایــن جــای خالــی 
ناشــرانی همچــون بانک هــا و دیگــر مٔوسســات 
مالــی و اعتبــاری کــه اقــدام بــه ارائــٔه اوراق 
ــن  ــا ای ــد. ب ــه چشــم می آی ــد، بســیار ب خــود کنن
ــوان  ــرح گام بت ــا ط ــد ب ــر می رس ــرایط، به نظ ش
پــای ایــن دســته از ابزارهــای مالــی کــه پشــتوانٔه 
ــه  ــت، ب ــی اس ــات مال ــا و مٔوسس ــا بانک ه آن ه
بــازار بدهــی ایــران بــاز کــرد. امــا، در خصــوص 
چگونگــی پذیــرش ایــن اوراق در بــازار بدهــی و 
ظرفیــت ایــن بــازار از ناحیــٔه تقاضــا، می خواهــم 
از آقــای بیــگ زاده بپرســم پیش بینــی شــما از 
ــد  ــازار بدهــی مــا می توان حجــم و میزانــی کــه ب
پاســخ گوی آن باشــد، چقــدر اســت؟ بارهــا 
گفتــه شــده اســت بــازار بدهــی در ایــران بیشــتر 
ــدارد و  ــق ن ــان عم ــارد توم ــزار میلی از 5-6 ه
ــش  ــاره افزای ــم آن را به یکب ــم حج ــر بخواهی اگ
ــود. ــد ب ــه آن خواه ــک هایی متوج ــم، ریس دهی

بیــگ زاده: ارزش اســمی اوراقــی کــه درحــال 
ــازار ســرمایه درحــال معامله شــدن  حاضــر در ب
اســت حــدود 120 هــزار میلیــارد تومــان اســت 
کــه ایــن اوراق هــم بــه بخــش دولتــی و هــم بــه 
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بخــش خصوصــی مربــوط می شــود. عمــر بــازار 
بدهــی در بــازار ســرمایٔه ایــران حــدود 5-4 
ــای  ــدت چهارچوب ه ــن م ســال اســت و در ای
مربــوط بــه انتشــار و روش هــای مختلــف آن 
کامــل شــده و بــازار شــکل خــود را پیــدا کــرده 
ــار  ــرای انتش ــرط الزم ب ــن، ش ــر م ــت. به نظ اس
آن وجــود  از  بــازار  اســتقبال  و  اوراق  موفــق 
منطــق اقتصــادی و ریســک متعــادل و بــازده 
متناســب بــا آن ریســک اســت؛ یعنــی مهندســی 
ــه  ــد ک ــل کن ــق عم ــد موف ــی می توان ــی زمان مال
ابــزار مالــی متناســب بــا ســالیق بــازار و منطبــق 

ــا منطــق اقتصــادی طراحــی شــود. ب
درصورتــی کــه طراحــی ابــزار یــا اوراق مالــی 
ــد،  ــی باش ــات مقررات ــر الزام ــه ب ــا تکی ــًا ب صرف
ممکــن اســت در عمــل نتوانــد موفــق و کارایــی 
بــازار  نــرخ  الزم را  داشــته باشــد. در کنــار 
نــرخ  ماننــد  دیگــری  نرخ هــای  بین بانکــی، 
ــود  ــا وج ــاد م ــالمی در اقتص ــٔه اس ــناد خزان اس
ــرمایه  ــازار س ــای ب ــد نرخ ه ــر می رس دارد. به نظ
ــا  ــه به درســتی تکانه ه ــرخ اســناد خزان ــژه ن به وی
و وضعیت هــای اقتصــادی را نشــان می دهــد. 
ــل اوراق گام  ــرخ تنزی ــن ن ــا در تعیی ــن نرخ ه ای
انتشــار  در  همچنیــن،  بــود.  خواهنــد  مٔوثــر 
دورٔه  تطابــق  بــه  بایــد  آن  نــرخ  و  اوراق گام 
وصــول مطالبــات صنعــت شــرکت متقاضــی 
ــدم  ــرد. ع ــژه ک ــر اوراق توجــٔه وی ــار و عم انتش
ــول  ــک نک ــد ریس ــا می توان ــن دوره ه ــق ای تطاب

ــد. ــش ده را افزای
دربــارٔه ظرفیــت بــازار ســرمایه بــرای انتشــار 
اوراق، محدودیتــی بــرای بخــش خصوصــی 
جهــت تٔامیــن مالــی از بــازار ســرمایه وجــود 
ــن موضــع مســتثنا  ــز از ای ــدارد و اوراق گام نی ن
نیســت. البتــه بــه ماننــد بقیــٔه کشــورها، بازیگــر 
در  و  بدهــی دولت هــا هســتند  بــازار  اصلــی 
بیشــتر کشــورها اوراق بدهــی شــرکتی معمــواًل 
ــد.  ــی دارن ــی دولت ــری از اوراق بده ــم کمت حج
سیاســت های  از  متٔاثــر  نیــز  اوراق  نرخ هــای 

دولت انــد. مالــی 
نــرخ اوراق ازجملــه نــرخ تنزیــل اوراق گام 
ــت.  ــالمی اس ــٔه اس ــناد خزان ــرخ اس ــر از ن متٔاث
جهــت نظم بخشــی نــرخ اوراق دولــت، تجربــٔه 
اجــرای  به ســمت  بایــد  می گویــد  جهانــی 
ــوارد الزم،  ــم و در م ــاز بروی ــازار ب ــات ب عملی
ــه اجــازٔه بودجــه ای  ــا توجــه ب ــک مرکــزی ب بان
کــه دارد، بــرای خریــد یــا فــروش اوراق دولتــی 

ــازار  ــه ب ــی نیســت ک ــن بدین معن وارد شــود. ای
ســرمایه بــه ایــن دخالــت نیــاز دارد، بلکــه بــازار 
ســرمایه زمیــن بــازی اســت و نگرانــی همــٔه 
مــا ایــن اســت کــه نرخ هــای کشف شــده در 
آن برآینــد منطقــی از نرخ هــای بــازار باشــد. 
و  به هم مرتبط انــد  ظــروف  مالــی  بازارهــای 
فرصــت  کوچک تریــن  اگــر  ســرمایه گذاران 
کننــد،  احســاس  بــازاری  در  آربیتــراژی 
اقــدام  آن  از  اســتفاده  جهــت  به ســرعت 
می کننــد. درصورتــی کــه اوراق گام بــا نــرخ 

منطقــی و ریســک متعــادل در بــازار عرضــه 
مواجــه  ســرمایه گذاران  اســتقبال  بــا  شــود، 
ــی در  ــرمایه محدودیت ــازار س ــد و ب ــد ش خواه
ــه بخــش  جــذب منابــع عمومــی و انتقــال آن ب

مولــد اقتصــاد نــدارد.
آنجــا  بــه  اوراق گام کــه  البتــه،  عمرانــی: 
نمی رســد و برگــه ای اســت بــدون ســود کــه 
ارزش اســمی دارد. بنــگاه آن را بــه فروشــندٔه 
یــا  دارد؛  راه  دو  نیــز  او  کــه  می دهــد  نهــاده 
می توانــد آن را بــه ســاير بنگاه هــای زنجيــرٔه 
تٔاميــن منتقــل کنــد یــا اینکــه داخــل پنجــرٔه 
تنزیــل ببــرد و بــا نرخ هــای موجــود در بــازار 
ســرمایه بفروشــد. ایــن اوراق در بــازار پــول و تا 
زمانــی کــه در سیســتم گام می چرخــد، نبایســتی 
افــزوده ای بــه آن اضافــه بشــود. نقل وانتقــال 
ایــن اوراق معلــوم اســت و مــا فقــط مالکیــت را 
منتقــل می کنیــم کــه یــک معاملــه نیســت. بایــد 
تٔاکیــد کنــم رد و بــدل مالــی در ســامانٔه گام 
صــورت نخواهــد گرفــت و خریدوفــروش تنهــا 
ــور  ــود. همان ط ــام می ش ــرمایه انج ــازار س در ب
قانون گــذار  گفتنــد،  بیــگ زاده  دکتــر  کــه 
ــون باالدســتی  ــن قان ــی در چندی محدودیت  های
و بــه جهــت تعمیــق بــازار ســرمایه مصــوب 
کــرده کــه بــر اســاس آن تمــام معامــالت ثانویــٔه 
ــن  ــا هــم ای ــر اســت و م ــورس بالاث خــارج از ب

موضــوع را در جلســاتی کــه بــا بــورس داشــتیم، 
ــه ای نخواهــد  ــم. در ســامانٔه گام، معامل پذیرفتی
ــام  ــی انج ــع مال ــدون مناب ــال ب ــود و نقل وانتق ب
ــر  ــد. ب ــر می کن ــت تغیی ــط مالکی ــود و فق می ش
ــی  ــار، وقت ــول و اعتب ــٔه شــورای پ اســاس مصوب
کــه سررســید یــک ششــم گذشــت، دارنــده 
می توانــد بــه بــازار ســرمایه مراجعــه کنــد یــا 
در چرخــٔه گام و زنجیــرٔه تٔامیــن مــورد اســتفاده 

ــرار دهــد. ق
زمــان زاده: در ایــن طــرح مبنــا آن اســت کــه 
ــه  ــا ک ــود؛ بدین معن ــام می ش ــیه انج ــروش نس ف
ــم  ــرم و می خواه ــروز می خ ــاده ای را ام ــن نه م
در پایــان ســال آن را تســویه کنــم. ازآنجایی کــه 
قیمــت فــروش نقــدی و نســیه بــا یکدیگــر برابــر 
ــر ایــن اســت کــه قیمــت  نیســت، فــرض هــم ب
ــت. در گام،  ــده اس ــاظ ش ــی در اوراق لح نهای
ــط در ازای  ــدارد و فق ــدی ن ــه نق ــادالت وج مب
اســاس  بــر  اوراق  و  می شــود  منتقــل  نهــاده 

سررســید و ارزش اســمی صــادر می شــود.
ارائه شــده،  طــرح  اســاس  بــر  عمرانــی: 
در حقیقــت نــرخ تنزیــل در زنجیــره اتفــاق 
می افتــد و در داخــل ارزش اســمی اوراق گام 
مســتتر اســت و دیگــر قــرار نیســت مــازادی هــم 

در کنــار آن باشــد.
ــرای  ــی ب ــد بانــک مل زمــان زاده: فــرض کنی
اســفند اوراقــی منتشــر می کنــد کــه مربــوط 
همیــن  می شــود.  مختلــف  بنــگاه  چنــد  بــه 
ــود،  ــه ش ــت اوراق عرض ــرار اس ــه ق ــروز ک ام
شــما نرخ هــای مربــوط بــه شــهریور، مهــر، 
آبــان تــا اســفند را در تابلــوی بــورس می بینیــد 
معیــاری  به عنــوان  را  آن  می توانیــد  حتــی  و 
در  کنیــد.  لحــاظ  نســیه  خریدوفــروش  در 
حقیقــت، نــرخ از قبــل کشــف شــده و روی 
تابلــو موجــود اســت. وقتــی امــروز دو شــرکت 
ــد،  ــق می کنن ــم تواف ــا ه ــفند ب ــان اس ــرای پای ب
همه چیــز  و  می بیننــد  تابلــو  روی  را  نرخ هــا 
ــد  ــم رخ نخواه ــده ای ه ــت و مفس ــن اس روش
داد. شــرکت نمی توانــد وقتــی نــرخ روی تابلــو 
20 درصــد اســت، بگویــد بــرای فــروش نســیه 
بایــد 30 درصــد بــه مبلــغ فــروش اضافــه شــود.

ارباب افضلــی: بــا توجــه بــه مباحثــی کــه 
ارائــه شــد، می تــوان این طــور نتیجــه گرفــت کــه 
تضامینــی کــه در طــرح گام بیــن بخــش تولیــد و 
بانــک الزم اســت بایــد خیلــی ســفت و ســخت 
ــل  ــه حداق ــاره ب ــک های مورداش ــا ریس ــد ت باش

یکـی از نگرانی هـای اصلـی بانـک مرکزی 
امـا  اسـت.  و  بـوده  منابـع  انحـراف  همـواره 
خوشـبختانه، طـرح گام مسـیر اعطـای اوراق 
بـرای  بانک هـا  بـه  مجـوز  طریـق  از  هـم  را 
انتشـار اوراق و هـم نحـؤه اسـتفادٔه بنگاه هـا 
می توانـد  طـرح  ایـن  اسـت.  کـرده  کانالیـزه 
رونـدی ادامـه دار بـرای تٔامیـن مالـی مفیـد و 

باشـد. بنگاه هـا  هدفمنـد 
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۵۸ شــماره   ،۱۳۹۸ دی مــاه  گواهی اعتبار مولد )گام(

برســد. امــا، واقعیــت آن اســت کــه بخــش تولیــد 
امــروز بیش از پیــش از ریســک های اقتصــادی 
و سیســتماتیک متٔاثــر اســت؛ یعنــی در فضــای 
فعلــی کشــور ایــن ریســک ها بســیار پررنــگ 
بــرای  هــم  مــا  در چنیــن وضعیتــی،  اســت. 
کمــک بــه ایــن بخــش نســخٔه گام را تجویــز 
کرده ایــم. مقارن شــدن اوضــاع کنونــی کشــور 
ــد و  ــی می کنی ــا پیشــنهاد گام را چطــور ارزیاب ب
چطــور می توانیــم ضمانــت اجــرا بــه آن بدهیــم؟

بیــگ زاده: به نظــر مــن، ایــن تقــارن یــک 
کــه  بدین معنــا  اســت؛  یاری رســان  تقــارن 
دلیــل ارائــٔه ایــن پیشــنهاد اوضــاع فعلــی کشــور 
ــه در  ــم مدعــی باشــیم ک ــوده اســت. نمی توانی ب
ــاع کنونــی ریســک ها افزایــش نیافته انــد،  اوض
ولــی هم زمــان نمی تــوان دســت روی دســت 
گذاشــت و راهــکاری ارائــه نکــرد. بــا شــرایطی 
ــار  ــطٔه فش ــا به واس ــه بنگاه ه ــتیم ک ــه رو هس روب
گــردش  در  ســرمایٔه  افزایــش  و  نقدینگــی 
موردنیــاز، بــا تنگنــای نقدینگــی روبــه رو هســتند 
و اوراق گام می توانــد برخــی مشــکالت را رفــع 

ــد. کن
اعتقــاد داریــم اگــر موضوعــی را اجرایــی 
می کنیــم، بایــد کمتریــن آســیب ها را در پــی 
ــم  ــا مــردم ســروکار داری داشــته باشــد، چــون ب
و نمی تــوان اشــتباه کــرد. ریســک های انتخــاب 
متقاضــی انتشــار اوراق گام بایــد بادقــت در 
معقــول  نــرخ  تــا  شــود  دیــده  بانکــی  نظــام 
در بــازار ســرمایه بــرای اوراق کشــف شــود. 
تٔاکیــد دارم کــه منطــق اقتصــادی اوراق بایــد 
ــمت  ــه به س ــود. درصورتی ک ــه ش ــر گرفت در نظ
از  حمایــت  بــرای  دســتوری  سیاســت های 
ــرای اجــرای  ــه ب ــم، زمین ــف نروی ــع مختل صنای
ــا  ــم اوراق ی ایــن طــرح مهیاســت. اگــر بخواهی
ایــن موضــوع  بدهیــم،  تســهیالت دســتوری 
ــی  ــن مال ــازوکار های تٔامی ــه س ــت ب ــن اس ممک

آســیب وارد کنــد.

مباحــث  بــه  توجــه  بــا  ارباب افضلــی: 
ــان را هــم  ــدی خودت مطرح شــده، لطفــًا جمع بن

ــد. ــه کنی ارائ
پرســش  ایــن  اســت  ممکــن  زمــان زاده: 
مطــرح شــود کــه درحــال حاضــر نیــز بنگاه هــای 
بــزرگ و بورســی خــود نیــز می تواننــد اقــدام بــه 
انتشــار اوراق کننــد و مزیــت طــرح گام چیســت. 
شــاید مهم تریــن مزیــت در ایــن زمینــه نــرخ 

تنزیــل باشــد، زیــرا به هرحــال اعتبــار بانــک 
در پــس اوراق وجــود دارد و می توانــد هزینــٔه 
دهــد.  بنــگاه کاهــش  بــرای  را  مالــی  تٔامیــن 
اســت.  زمان بنــدی  دربــارٔه  نیــز  دوم  مزیــت 
اگــر امــروز بنگاهــی بخواهــد اقــدام بــه انتشــار 
اوراق کنــد، تشــریفاِت بســیار طوالنــی خواهــد 

ــت. داش
بانــک  بــه  یک بــار  بنــگاه  طــرح گام،  در 
می شــود،  اعتبارســنجی  و  می کنــد  مراجعــه 
او ســقف  بــرای  و  می دهــد  ارائــه  را  وثایــق 
ــود.  ــن می ش ــار اوراق تعیی ــت انتش ــار جه اعتب
تعــداد  هــر  بــا  می توانــد  بنــگاه  آن،  از  بعــد 
شــرکت مختلفــی کــه بــرای تٔامیــن نهــادٔه تولیــد 
ــد، از طریــق بانــک عامــل اوراق  ــه می کن معامل
ــن موضــوع ظــرف  ــا بدهــد و ای ــه آن ه گام را ب
یــک یــا دو روز انجــام می شــود. ایــن طــرح 
کاهــش  را  شــرکت ها  ریســک  خودبه خــود 
به شــدت  مالــی  تٔامیــن  ســهولت  و  می دهــد 
ــت  ــه درس ــر اینک ــٔه دیگ ــش می یابــد. نکت افزای
اســت کــه طــرح گام در شــرایط اضطــرار و 
تنگنــای اعتبــاری شــکل گرفتــه اســت، ولــی 
فلســفٔه وجــودی آن تنهــا بــرای زمــان حــال 
نیســت و حتــی در زمــان رونــق تولیــد نیــز 
می توانــد ابــزاری بــرای تٔامیــن مالــی باشــد. 
ــال کنتــرل تــورم نیســت، ولــی  ایــن طــرح به دنب
ــار تورمــی،  ــل آث ــا حداق کمــک خواهــد کــرد ب
بیشــترین تٔاثیــرات مثبــت روی تٔامیــن مالــی 

بیایــد. به وجــود  بنگاه هــا 
عمرانــی: مدعــی نیســتیم کــه بــا اجــرای ایــن 
طــرح کل مشــکالت بنگاه هــای اقتصــادی حــل 
خواهــد شــد، ولــی بــا توجــه بــه مشــکالتی کــه 
درحــال حاضــر بنگاه هــا و بانک هــای مــا بــا 
آن روبــه رو هســتند، راهــکار مناســبی اســت. 
البتــه، بــا دکتــر زمــان زاده موافقــم کــه ایــن طــرح 
ــد  ــت و می توان ــی نیس ــاع فعل ــرای اوض ــط ب فق
در شــرایط رونــق اقتصــادی نیــز مــورد اســتفاده 
خوبــی  ابــزار  می توانــد  گام  بگیــرد.  قــرار 
ــی از  ــد. یک ــع باش ــت مناب ــت درس ــرای هدای ب
همــواره  مرکــزی  بانــک  اصلــی  نگرانی هــای 
انحــراف منابــع بــوده و اســت. اما خوشــبختانه، 
طــرح گام مســیر اعطــای اوراق را هــم از طریــق 
ــرای انتشــار اوراق و هــم  ــه بانک هــا ب مجــوز ب
ــزه کــرده اســت.  نحــؤه اســتفادٔه بنگاه هــا کانالی
ایــن طــرح می توانــد رونــدی ادامــه دار بــرای 
ــد بنگاه هــا باشــد. ــد و هدفمن ــی مفی ــن مال تٔامی

بیــگ زاده: مــن بیشــتر از جنبــٔه اهرمی بــودن 
ایــن طــرح، بــر اجــرای آن تٔاکیــد دارم و اینکــه 
بــا منابــع محــدود یــا حتــی عــدم هزینه کــرد 
ســرمایه  بــازار  طریــق  از  می تــوان  منابــع، 
اســتفاده کــرد.  بنگاه هــا  مالــی  تٔامیــن  بــرای 
ــا  ــه بانک ه ــت ک ــرح آن اس ــن ط ــم ای ــٔه مه نکت
به جــای اعطــای مســتقیم وام بــه بنگاه هــا، از 
اعتبــار خــود هزینــه می کننــد و منابــع آن هــا 
درگیــر نخواهــد شــد. ایــن طــرح می توانــد گام 
مٔوثــری بــرای همــکاری بــازار ســرمایه و بــازار 
پــول باشــد. مــا چــاره ای نداریــم کــه در اوضــاع 
موجــود بــر هم افزایــی تٔاکیــد کنیــم و طــرح گام 
می توانــد باعــث هم افزایــی بــازار پــول و بــازار 
ســرمایه بــرای اســتفادٔه اهرمــی در خصــوص 

ــد. ــا باش ــی بنگاه ه ــن مال تٔامی
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و  نســبت کفایــت ســرمایه  درحــال حاضــر،  
بســیاری دیگــر از شــاخص های مهــم بیشــتر 
نامناســبی  وضعیــت  در  کشــور  بانک هــای 
مقــررات  لحــاظ  بــا  به گونــه ای کــه  اســت، 
از  برخــی  ج.ا.ا.،  مرکــزی  بانــک  احتیاطــی 
بانک هــا بــا نظرداشــت بــه میــزان ســرمایٔه پایــٔه 
ــهیالتی  ــه تس ــای هیچ گون ــه اعط ــادر ب ــود، ق خ
بــه مشــتریان نیســتند و ضــروری اســت نســبت 
بــه بازســازی ســرمایٔه خــود نــه از طریــق تجدیــد 
ــی  ــع مال ــق مناب ــه تزری ــا، بلک ــی دارایی ه ارزیاب
جدیــد از طریــق آوردٔه ســهامداران اقــدام کننــد. 
متٔاســفانه بــدون توجــه بــه شــرایط یادشــده،  
ایده هــا و ابزارهــای طراحی شــده جهــت بهبــود 
تٔامیــن مالــی بنگاه هــای تولیــد بــر محوریــت 
ــت.  ــتوار اس ــی اس ــبکٔه بانک ــی از ش ــن مال تٔامی
بایــد توجــه داشــت بســیاری از مشــکالت کنونی 
سیاســت هایی  معلــول  بانکــی کشــور  نظــام 
مشــابه سیاســت های دســتوری امــروزی اســت 
ــٔه  ــد و نتیج ــل ش ــا تحمی ــر بانک ه ــاًل  ب ــه قب ک
آن انباشــت زیان هــای گســترده در ترازنامــه و 

به تبــع آن تضعیــف ســرمایٔه آن هــا شــد. گفتنــی 
نیســت کــه این گونــه سیاســت های دســتوری 
ــاد  ــدد و فس ــای متع ــوع رانت ه ــه وق ــه ب چگون
منجــر شــده اســت و امــروزه آثــار و تبعــات 
آن هــا را به روشــنی شــاهد هســتیم. بنابرایــن،  
ــی در  ــن مال ــام تٔامی ــوب نظ ــاظ چهارچ ــا لح ب
کشــور، کــه عمدتــاً  بــر محوریــت شــبکٔه بانکــی 
ــر نظــام  ــی ب ــار اضاف ــل ب ــد از تحمی اســت، بای
ــرا در صــورت وقــوع  بانکــی دوری جســت، زی
ترازنامــه ای  ورشکســتگی  و  بانکــی  بحــران 
بانک هــا، مشــکالت و چالش هــای به مراتــب 
نظــام  گریبان گیــر  می توانــد  ســنگین تری 
اقتصــادی کشــور شــود. بــر همیــن اســاس، 
به رغــم وجــود چالش هــا و مشــکالت یادشــده 
از  برخــی  ترازنامــه ای  نابســامان  وضعیــت  و 
سیاســت گذاران  اســت  ضــروری  بانک هــا، 
اقتصــادی روش هــا و ابزارهــای نوینــی را بــه 
عرصــٔه نظــام پولــی و مالــی کشــور معرفــی 
در  آن هــا  از  تولیــدی  بنگاه هــای  تــا  کننــد 
تٔامیــن نیازهــای مالــی خــود بهره بــرداری کننــد. 

پرسشــی کــه مطــرح می شــود ایــن اســت کــه 
ــه می تــوان ابزارهــای تٔامیــن منابــع مالــی  چگون
ســرمایٔه در گــردش نظــام تولیــدی کشــور را 
به نحــوی توســعه داد کــه عــالوه بــر تٔامیــن 
نیازهــای مذکــور از طریــق نظــام بانکــی - کــه 
طــی چندیــن دهــه به دلیــل کمبــود ابزارهــای 
تٔامیــن مالــی به عنــوان اصلی تریــن منبــع تٔامیــن 
مالــی در اقتصــاد کشــور قلمــداد می شــود - 
مجــرای دیگــری را نیــز گشــود کــه بــار نیازهــای 
بحــق و واقعــی ســرمایٔه در گــردش واحدهــای 
ــار و  ــار زیانب ــق شــود و واجــد آث ــدی محق تولی
مخــرب کمتــر باشــد. در ادبیــات اقتصــادی، 
مالــی  تٔامیــن  رایــج  روش هــای  از  یکــی 
بنگاه هــای اقتصــادی تٔامیــن مالــی بــه روش 
ابــزاری  به عنــوان  اســت کــه  تٔامیــن  زنجیــرٔه 
به ویــژه  بنگاه هــا  تٔامیــن مالــی  نویــن جهــت 
ــتفاده  ــورد اس ــط م ــک و متوس ــای کوچ بنگاه ه
قــرار می گیــرد. به صــورت کلــی، روش هــای 
تٔامیــن مالــی زنجیــرٔه ارزش را می تــوان بــه ســه 

ــرد: ــیم ک ــی تقس ــوع اصل ن

موضــوع ارتقــای وضعیــت موجــود نظــام تٔامیــن ســرمایٔه در گــردش 
واحدهــای تولیــدی یکــی از مهم تریــن نیازهــا و خواســته های بنگاه هــای 
ــای  ــا و ایده ه ــا طرح ه ــر، نهاده ــال های اخی ــت. در س ــور اس ــد کش تولی
متعــددی اعــم از ایجــاد کارگروه هــای اســتانی ســتاد تســهیل و رفــع 
ــا  ــرای حــل و فصــل مشــکالت بنگاه هــای اقتصــادی و ی ــد ب ــع تولی موان
ــن  ــد. لیک ــرا کرده ان ــرح و اج ــرد مط ــم دیرک ــودگی جرای ــای بخش طرح ه
ــور  ــای مزب ــویٔه طرح ه ــاًل یک س ــگاه کام ــه ن ــه ب ــا توج ــد ب ــر می رس به نظ

در حــل و فصــل مشــکالت تٔامیــن مالــی بنگاه هــا از کانــال شــبکٔه بانکــی 
ــت.  ــده اس ــب نش ــادی کس ــق زی ــروز توفی ــه ام ــا ب ــل و ت ــور، در عم کش
شــاید یکــی از دالیــِل ایــن توفیق نیافتــن وضعیــت ترازنامــٔه شــبکٔه بانکــی 
ــد  ــای تولی ــی بنگاه ه ــکالت مال ــی مش ــئلٔه اصل ــن مس ــد، لیک ــور باش کش
به ویــژه بنگاه هــای کوچــک و متوســط نبــود ســازوکارها و ابزارهــای 

ــی اســت.  ــن مال مناســب تٔامی

اوراق گواهی اعتبار مولد )گام(؛ 
ضرورت و تجربه ای نوین در نظام 

تٔامین مالی کشور

فرهادعلی نژاد
مهربانی

یادداشت تحلیلی

دکتری اقتصاد کالن و کارشناس بانک مرکزی
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۵۸ شــماره   ،۱۳۹۸ دی مــاه  گواهی اعتبار مولد )گام(

1- تٔامیــن اعتبار، تضامین، یا بیمــه برای فعاالن 
و دســت اندرکاران زنجیرٔه ارزش توســط بانک ها؛

2- تٔامیــن مالــی در ســایٔه وحــدت راهبــردی 
توســط ترکیبــی از فعــاالن زنجیــرٔه ارزش و بانک هــا؛

3- ارائــٔه ابزار/خدمــات برای مدیریت خطرهای 
قیمت، تولید، یــا بازاریابی.

ــد تٔامیــن مالــی  بایــد توجــه داشــت در فراین
تفاهــم  و  وحــدت  نوعــی  ارزش،  زنجیــرٔه 
راهبــردی بیــن ارائه دهنــدگان خدمــات مالــی 
و یــک یــا چنــد فعــال زنجیــرٔه ارزش شــکل 
می گیــرد تــا هزینه هــای تعامــل و خطرهایــی 
از دسترســی  این صــورت مانــع  کــه در غیــر 
ــد.  ــه خدمــات مالــی ســنتی شــود، کاهــش یاب ب
تحــت چنیــن توافقــی، فعاالن بخــش خصوصی 
ممکــن اســت مســتقیمًا ســرمایه گذاری خاصــی 
را انجــام دهنــد یــا نقدینگــی موردنیــازی را 
تٔامیــن و یــا رونــد تٔامیــن مالــی از یــک بانــک را 
تســهیل کننــد. آنچــه در ایــن روش مهــم اســت 
ــای  ــان بنگاه ه ــای  می ــط و پیونده ــی رواب طراح
اقتصــادی در زنجیــرٔه ارزش اســت، به ویــژه 

تعیین کننــدٔه  طراحــی  و  شــناخت  ایــن  آنکــه 
میــزان پایــداری طــرح تٔامیــن مالــی اســت. 
تٔامیــن مالــی زنجیــرٔه ارزش وقتــی مفیــد واقــع 
می شــود کــه در آن تقاضــای قــوی و پایــدار 
اعتمــاد،  شــفافیت،  همچنیــن  و  بــازار  در 
و  فعــاالن  بیــن  مــداوم  و  قــوی  تعامــالت  و 
دســت اندرکاران آن وجــود داشــته باشــد. هرچــه 
ــر باشــد، فعــاالن به راحتــی در  ارتباطــات قوی ت
زنجیــرٔه ارزش می تواننــد از روابــط خــود بــرای 
تســهیل دسترســی بــه منابــع مالــی اســتفاده 
کننــد. تٔامیــن مالــی زنجیــرٔه ارزش فرصت هــای 
متنوعــی بــرای طراحــی برنامــٔه خــالق ارائــه 
فرصت هــای  آن هــا  ازجملــٔه  کــه  می دهــد 
ــاط  ــت ارتب ــب تقوی ــه موج ــت ک ــارکتی اس مش

بیــن تولیدکننــدگان و خریــداران می شــود.
بــا توجــه بــه الگــوی ارائه شــده بــه شــرح 
تٔامیــن مالــی زنجیــرٔه  بــر روش  فــوق مبنــی 
ــن  ارزش،  به نظــر می رســد درحــال حاضــر چنی
ابــزاری در نظــام مالــی و اقتصــادی کشــور رایــج 
آن  از  اســتفاده  زمینه هــای  ایجــاد  و  نیســت 

ــی  ــع برخ ــل و رف ــل و فص ــث ح ــد باع می توان
از مشــکالت بنگاه هــای اقتصــادی کشــور در 
ــود.  ــود ش ــای خ ــی نیازه ــن مال ــوص تٔامی خص
لیکــن در طراحــی روش مزبــور بایــد توجــه 
ــای  داشــت درحــال حاضــر بســیاری از بنگاه ه
تولیــدی کشــور بــه دالیــل متعــدد و وجــود 
در وضعیــت  کنتــرل،  از  رخدادهــای خــارج 
مناســبی نیســتند و عمدتــًا دارای بدهی هــای 
معــوق بــه شــبکٔه بانکی انــد. اقتصــاد کشــور 
نیــز چندیــن ســال اســت در وضعیــت رونــق 
آن  بــر  ســنگین  تحریم هــای  و  نــدارد  قــرار 
تحمیــل شــده اســت. در ایــن شــرایط، موضــوع 
اســاس  بــر  مالــی  تٔامیــن  روش  از  اســتفاده 
زنجیــرٔه ارزش، کــه بــر مبنــای اعتمــاد بنگاه هــا 
ــدان  ــد چن ــرد، می توان ــه یکدیگــر شــکل می گی ب
توفیقــی حاصــل نکنــد. به عبارتــی بهتــر، بنــگاه  
اقتصــادی کــه در زنجیــرٔه ارزش تٔامین کننــدٔه 
صــرف  اســت،  دیگــری  بنــگاه  اولیــٔه  مــواد 
دریافــت ســند بدهــی بنــگاه متقاضــی مــواد 
17اولیــه، حاضــر بــه فــروش نســیٔه کاالی خــود بــه 
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وی نیســت و از این روســت کــه بنــگاه  متقاضــی 
مــواد اولیــه بــه بانک هــا رجــوع می کنــد تــا 
بــا دریافــت تســهیالت ســرمایٔه در گــردش، 
نســبت بــه پرداخــت بهــای خریــد خــود بــه 
فروشــندٔه مــواد اولیــه اقــدام کنــد. ایــن در حالــی 
ــرای  اســت کــه بانک هــا به رغــم تــالش خــود ب
ــردش  ــرمایٔه در گ ــای س ــه نیازه ــخ گویی ب پاس
بنگاه هــا، از تٔامیــن همــٔه نیازهــای آن هــا عاجــز 
شــده و چالــش  کمبــود منابــع بــرای تٔامیــن مالــی 
ــدی ایجــاد  ســرمایٔه در گــردش بنگاه هــای تولی
دســت اندرکاران  همــٔه  خواســتٔه  و  می شــود 
ــام  ــوری از نظ ــتانی و کش ــات اس ــه مقام ازجمل
بانکــی رفــع ایــن کاســتی اســت. بــر اســاس 
واقعیت هــای موجــود، ضــروری اســت ابــزار یــا 
ــرٔه  ــی زنجی ــن مال ــزار تٔامی ــوع اب ــی از ن ابزارهای
ارزش در نظــام مالــی کشــور طراحــی شــود کــه 
به واســطٔه آن بنــگاه فروشــندٔه مــواد اولیــه حاضر 
باشــد بــا دریافــت ســند بدهــی بنــگاه خریــدار آن 
مــواد، کاالی واســطٔه خــود را در اختیــار بنــگاه 
خریــدار قــرار دهــد و بنــگاه خریــدار نیــز بــا 
تولیــد و فــروش کاالی خــود،  در سررســید مقرر 
اقــدام بــه بازپرداخــت بدهــی خــود بــه فروشــنده 
از مشــکالت  این صــورت، بخشــی  کنــد. در 
ــرٔه ارزش  ــورت زنجی ــد به ص ــی تولی ــن مال تٔامی
توســط ســازوکار داخلــی صنعــت حــل خواهــد 
ترغیــب  باعــث  آنچــه  روش،  ایــن  در  شــد. 
ــطه  ــای واس ــروش کااله ــه ف ــنده ب ــگاه فروش بن
ــوع  ــدار می شــود ن ــگاه خری ــه بن ــه ب و مــواد اولی
تضمــن و وثیقــه ای اســت کــه از بنــگاه خریــدار 
دریافــت می کنــد. اگــر قائــل بــه ایــن باشــیم 
کــه بانک هــا به دلیــل دریافــت مجــوز از بانــک 
ــزد  ــار ن ــی از اعتب مرکــزی ج.ا.ا. از درجــٔه باالی
جامعــه برخوردارنــد،  بنابرایــن می تــوان جهــت 
کاربردی کــردن ابــزار طراحی شــده بــه شــرح 
در  بانک هــا  اعتمادپذیربــودن  ایــن  از  فــوق 
ســطح جامعــه بهره بــرداری کــرد و تضمیــن 
بنــگاه  بــه  خریــدار  بنــگاه   بدهــی  پرداخــت 
ــپرد.  ــا س ــه بانک ه ــید ب ــنده را در سررس فروش
ــات  ــا لحــاظ بســیاری از جزئی ــن ســازوکار ب ای
ــد )گام(«  ــار مول دیگــر در طــرح »گواهــی اعتب
بــه چشــم می خــورد. اوراق گام به مثابــٔه یکــی از 
روش هــای تٔامیــن مالــی زنجیــرٔه ارزش قلمــداد 
می شــود کــه در آن بانک هــا اقــدام بــه ارائــٔه 
دســت اندرکاران  و  فعــاالن  بــرای  تضامیــن 
زنجیــرٔه ارزش می کننــد کــه در زیــر، ایــن طــرح 

به اجمــال بررســی و کنــکاش می شــود.
طــرح »گواهــی اعتبــار مولــد )گام(« طرحــی 
اســت کــه سیاســت گذاران پولــی کشــور به منظــور 
تٔامیــن مالــی غیرتورمــی و هدفمنــد فعالیت هــای 
ــی  ــش خصوص ــع بخ ــتفاده از مناب ــا اس ــد ب مول
ــا ضمانــت بانک هــا و حمایــت بانــک مرکــزی  ب
ج.ا.ا. تهیــه کرده انــد کــه بــر اســاس آن بــه بانک ها 
مشــخصی  حــدود  در  می شــود  داده  اجــازه 
ــالمت آن  ــات و س ــت ثب ــا وضعی ــازگار ب ــه س ک
بانــک اســت، بــه صــدور اوراق بهــادار اســالمی 
تحــت عنــوان اوراق »گام« اقــدام کننــد. بــر 
اســاس طــرح ارائه شــده، اوراق مزبــور قابلیــت 
ــای  ــد را دارد و بنگاه ه ــرٔه تولی ــال در زنجی انتق

ــه  ــاز ب ــا اســتفاده از آن، نی ــد ب ــدی می توانن تولی
تٔامیــن ســرمایٔه در گــردش را بــا هزینــٔه کمتــر و 
ــی  ــهولت و کارای ــرعت و س ــا س ــال ب درعین ح

ــد.  ــن کنن بیشــتر تٔامی
طــرح گام همان گونــه کــه قبــاًل نیــز آمــد، 
ــی  ــی و مال ــه مجموعــٔه نظــام پول ــی ب ــزار نوین اب
کشــور معرفــی می کنــد و تــا حــدود زیــادی بــا 
یکــی از روش هــای تٔامیــن مالــی زنجیــرٔه ارزش، 
ــه شــرحی کــه گذشــت، همخوانی هایــی دارد.  ب
لیکــن نبایــد از نظــر دور داشــت کــه بســیاری از 
ــک  ــرای کم ــده ب ــای ارائه ش ــا و برنامه ه طرح ه
و تســهیل تٔامیــن مالــی بنگاه هــای اقتصــادی در 
کشــور بــه بیراهــه رفتــه و از هــدف اولیــٔه آن هــا 
کــه بســیار دقیــق و مشــخص بوده انــد، انحــراف 
داشــته  اســت. ایــن طــرح بــا هــدف تٔامیــن مالــی 
غیرتورمــی و هدفمنــد فعالیت هــای مولــد بــا 
اســتفاده از منابــع بخــش خصوصــی معرفــی 
شــده اســت. در نــگاه اول، هــدف تٔامیــن مالــی 
ــرح  ــه اواًل ط ــت ک ــی اس ــن معن ــی بدی غیرتورم
گام بــه منابــع پایــٔه پولــی بانــک مرکــزی کــه 
ایجــاد پــول پرقــدرت می کنــد، دســت اندازی 
نخواهــد کــرد. ایــن شــرط بســیار مهمــی اســت 
ــه چگونگــی  ــد ب ــش از اجــرای طــرح بای کــه پی
و ســازوکار عملیاتــی آن توجــه داشــت. دوم، 

ــٔه  ــع پای ــه مناب ــت اندازی ب ــدم دس ــر ع ــالوه ب ع
بانک هــا  منابــع  از  مرکــزی،  بانــک  پولــی 
نیــز بایــد کمتریــن اســتفاده صــورت گیــرد. 
ــاد  ــای اعتم ــر مبن ــارت دیگــر، اوراق گام ب به عب
بنگاه هــای تولیــدی بــه یکدیگــر بنــا نهــاده شــده 
ــن وارد  ــن ضام ــوان رک ــا به عن ــت و بانک ه اس
ــا حــد امــکان  ــد ت ــن ســازوکار می شــوند. بای ای
ــه  ــود ک ــرا ش ــی و اج ــه ای عملیات ــه گون ــرح ب ط
سررســید  در  اوراق گام  متقاضــی  بنگاه هــای 
ــه،  ــواد اولی ــندٔه م ــگاه فروش ــه بن ــود ب ــی خ بده
بــه تعهــدات خــود عمــل کننــد و بانک هــا را 
بــه اســتفاده از منابــع خــود مجبــور نســازند. 
ــز اشــاره  ــه کــه در طــرح نی به هرحــال همان گون
شــده اســت در روش تٔامیــن مالــی از طریــق 
درگیــر  بخــش خصوصــی  منابــع  اوراق گام،  
اســت و ایــن هــدف بایــد بــه جدیــت مــورد 
توجــه قــرار گیــرد تــا آثــار و تبعــات منفــی رشــد 
ــه  ــورم در جامع ــع آن ت ــی، و به تب ــول، نقدینگ پ

به وجــود نیایــد.

روش هــای  از  یکــی  به مثابــٔه  گام  اوراق   
قلمــداد  ارزش  زنجیــرٔه  مالــی  تٔامیــن 
ــٔه  ــه ارائ ــدام ب ــا اق ــه در آن بانک ه ــود ک می ش
دســت اندرکاران  و  فعــاالن  بــرای  تضامیــن 

می کننــد. ارزش  زنجیــرٔه 
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۲- راهکارهای تٔامین مالی تولید
مالــی  تٔامیــن  ســاده ترین گزینــٔه  و  اولیــن 
از طریــق شــبکٔه بانکــی اســت. بــا توجــه بــه 
درصــد   90 حــدود  حاضــر  درحــال  اینکــه 
تٔامیــن مالــی بــر عهــدٔه شــبکٔه بانکــی اســت 
تولیــدی  بنگاه هــای  بیشــتر  نیــز  هم اکنــون  و 
ــی  ــع بانک ــه مناب ــی ب ــی از دسترس ــت کاف رضای
ندارنــد، ظرفیــت جدیــدی بــرای اســتفاده از 
ــتقراض از  ــذا اس ــدارد و ل ــود ن ــل وج ــن مح ای
شــبکٔه بانکــی به دلیــل نبــود ظرفیت هــای کافــی 
ــوه تقاضاهــا، راهــکار  ــرای پوشــش حجــم انب ب

کارا و اثربخشــی نخواهــد بــود.
از  اســتفاده  مالــی  تٔامیــن  دیگــر  گزینــٔه 

بــازار ســرمایه اســت. در ایــن خصــوص نیــز 
بنگاه هایــی کــه در ایــن بــازار ثبــت شــده اند 
ــٔه افزایــش ســرمایه و انتشــار  ــد از گزین می توانن
مرتبــط  قوانیــن  طبــق  جدیــد  ســهام  اوراق 
کننــد.  اقــدام  ذی صــالح  مراجــع  تٔاییــد  و 
می تواننــد  تولیــدی  بنگا ه هــای  عالوه برایــن، 
بــا رعایــت مقــررات مربــوط بــه ناشــران اوراق 
بهــادار، انــواع اوراق بدهــی منتشــر کننــد و 
ــت  ــانند. واقعی ــروش رس ــه ف ــی ب ــازار بده در ب
ایــن اســت کــه ایــن گزینــه هرچنــد راهــکار 
بیشــتر  در  مالــی  تٔامیــن  متــداول  و  مرســوم 
به دلیــل  اســت،  توســعه یافته  کشــورهای 
اقتصــاد  در  آن  زیرســاخت های  فراهم نبــودن 

ایــران، ســهم چندانــی در تٔامیــن مالــی بنگاه هــا 
اوراق  انتشــار  پیش نیــاز  نخســتین  نــدارد. 
رتبه بنــدی  امــکان  بنگاه هــا  توســط  بدهــی 
ــا  ــت ت ــف اس ــای مختل ــاری اوراق بنگاه ه اعتب
ــازده  ــن ریســک و ب ــا درنظرگرفت ســرمایه گذار ب
ــرمایه گذاری و  ــه س ــم ب ــا آن، تصمی ــب ب متناس
اقــدام بــه خریــداری اوراق کنــد. نکتــٔه دیگــر 
توســعه و عمــق بــازار بدهــی اســت کــه ضروری 
اســت ایــن بــازار بــه انــدازٔه کافــی بــرای عمــوم 
ســرمایه گذاران شــناخته شــده باشــد تــا امــکان 
بدهــی  اوراق  متعــدد  عرضه هــای  جــذب 
ــد.  ــته باش ــود داش ــف در آن وج ــران مختل ناش
امــا، شــرایط فعلــی در بــازار ســرمایٔه ایــران 

۱- مقدمــه: به رغــم افزایــش چشــمگیر نقدینگــی طــی  ادوار مختلــف و 
حتــی فزونــی رشــد آن بــر رشــد تولیــد، وقتــی پــای صحبــت تولیدکننــدگان 
ــن  ــا در خصــوص اوضــاع نابســامان تٔامی ــٔه آن ه ــن جمل می نشــینیم، اولی
ــداوم  ــردش و ت ــرمایٔه در گ ــن س ــرای تٔامی ــی ب ــع پول ــود مناب ــی و کمب مال
کســب وکار واحــد تولیــدی اســت. نکتــٔه جالــب توجــه ایــن اســت کــه ایــن 
وضعیــت حتــی در شــرایطی کــه به دلیــل رشــد شــدید نقدینگــی، نســبت 
نقدینگــی بــه تولیــد از حــدود 0٫65 در اوایــل دهــٔه 1390 بــه حــدود 1 
واحــد در ســال های میانــی آن رســیده اســت، نه تنهــا بهبــود نیافتــه، بلکــه 
ــاری بنگاه هــای تولیــدی بیــش از پیــش نیــز شــده اســت.  تنگناهــای اعتب
در چنیــن شــرایطی، به دلیــل وابســتگی هایی کــه در طــول زنجیــرٔه تولیــد 
ــروز محدودیت هــای  و در بیــن صنایــع مختلــف تولیــدی وجــود دارد، ب
اعتبــاری در یــک واحــد احتمــااًل ســبب تشــدید ایــن مشــکالت در 
بنگاه هــای دیگــر نیــز خواهــد شــد؛ به عنــوان مثــال، وضعیتــی را در نظــر 
ــطه ای  ــای واس ــا کااله ــه ی ــواد اولی ــاز م ــگاه قطعه س ــک بن ــه ی ــم ک بگیری
و نیمه ســاخته ای را از یک تولیدکننــدٔه محصــوالت فــوالدی خریــداری 
ــت  ــاله پرداخ ــید یکس ــوه آن را در سررس ــد وج ــرار باش ــد و ق ــرده باش ک
ــای  ــایر نهاده ه ــه و س ــواد اولی ــب م ــا ترکی ــز ب ــاز نی ــگاه قطعه س ــد. بن کن
تولیــد، قطعــات تولیــدی خــود را بــه بنــگاه خودروســازی فروختــه اســت 
کــه در سررســید یکســاله بایــد تســویه شــود. شــرکت خوردوســاز نیــز قــرار 

اســت بــا ترکیــب قطعــات مختلــف و مونتــاژ آن هــا خــودرو را نقــدی بــه 
ــد. حــال،  ــه قطعه ســاز پرداخــت کن مشــتری بفروشــد و بدهــی خــود را ب
ــا خارجــی( یکــی از  ــی ی ــدد )داخل ــل مشــکالت متع ــه به دلی درصورتی ک
ــا  ــی ب ــذا عرضــٔه محصــول نهای ــن نشــود و ل قطعــات مهــم خــودرو تٔامی
اخــالل مواجــه شــود، در ایــن شــرایط امــکان تصفیــٔه بدهــی خودروســاز 
بــا قطعه ســاز بــا محدودیــت مواجــه می شــود و بــه همیــن ترتیــب تصفیــٔه 
ــا تولید کننــدٔه مــادٔه اولیــه بــا چالــش روبــه رو خواهــد  بدهــی قطعه ســاز ب
شــد و ممکــن اســت ایــن تولید کننــده نیــز به دلیــل بــروز مشــکل در 
پرداخــت حقــوق و دســتمزد پرســنل و نیــروی کار خــط تولیــد، بــا اخــالل 
در عرضــٔه محصــوالت فــوالدی مواجــه شــود و عــالوه بــر صنعــت 
خودروســازی، طیــف دیگــری از صنایــع را بــا مشــکل مواجــه کنــد. 
به عبــارت دیگــر، در شــرایطی کــه مشــکل نقدینگــی در بنــگاه خودروســاز 
روی داده اســت، ایــن مشــکل بــه کل زنجیــرٔه تولیــد و حتــی ســایر صنایــع 
تولیــدی منتقــل شــده اســت. بنابرایــن، به منظــور حمایــت از تولیــد و 
ــا اســتفاده از ابزارهــای  ــت کســب وکارها ضــروری اســت ب ــداوم فعالی ت
ــور در  ــد. بدین منظ ــق آم ــش فائ ــن چال ــر ای ــی ب ــی مال ــمند مهندس هوش

ــه می شــود. ــن مشــکل پرداخت ــه بررســی راهکارهــای حــل ای ادامــه، ب

مهندسی مالی 
تنگنای اعتباری بنگاه 

مهدی 
هادیان

یادداشت تحلیلی

 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد پژوهشکدٔه پولی و بانکی
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ــم  ــدٔه حج ــو عم ــه از یک س ــت ک ــه ای اس به گون
معامــالت در بــازار اوراق ســهام متمرکــز اســت 
و بــازار بدهــی ســهم قابلِ مالحظــه ای نــدارد. از 
ــدی  ــام رتبه بن ــدان نظ ــل فق ــر، به دلی ســوی دیگ
تمرکــز  بیشــترین  بدهــی،  اوراق  ناشــران 
ــر اوراق  ــز ب ــی نی ــازار بده ــرمایه گذاران در ب س
بدهــی بخــش دولتــی هماننــد اســناد خزانــٔه 
ســهم  خصوصــی  بخــش  و  اســت  اســالمی 
ــی  ــازار حداقل ــن ب ــی همی ــن مال ــی از تٔامی چندان

را نیــز نــدارد.
به رغــم ایــن و در شــرایطی که زیرســاخت های 
ــرمایه  ــازار س ــی در ب ــار اوراق بده ــی انتش اساس
ــورای  ــکاری در ش ــی راه ــت، به تازگ ــم نیس فراه
پــول و اعتبــار تصویــب شــده اســت کــه در 
ــدی از  ــار تجــاری واحدهــای تولی ــب آن اعتب قال
قابلیــت بازارپذیــری برخــوردار می شــود و بــا 
ســازوکارهایی قــادر اســت بخشــی از مشــکالت 
تٔامیــن مالــی و ســرمایٔه در گــردش بنگاه هــا را 
در طــول زنجیــرٔه تولیــد مرتفــع کنــد. طبــق ایــن 
ــرکت  ــده، ش ــال ارائه ش ــب مث ــازوکار و در قال س
ــن امــکان را خواهــد داشــت کــه در  قطعه ســاز ای
مقابــل ارائــٔه ســند بدهــی خودروســاز بــه بانــک، 
ــی  ــناد مال ــید اس ــی در سررس ــادل ارزش بده مع
اعتبــار  اوراق »گام« )گواهــی  تحــت عنــوان 
پشــتوانٔه  به دلیــل  کــه  دریافــت کنــد  مولــد( 
در  آن  ارزش  پرداخــت  در  بانــک  ضمانــت 
سررســید، ایــن اوراق را هــم می تــوان بــرای 
تصفیــٔه بدهــی بــه ســایر واحدهــای زنجیــرٔه 
تٔامیــن ماننــد فوالدســاز ارائــه کــرد و هــم اینکــه 
در صــورت رعایــت شــرایط و مقــررات ناشــران 
ــن اوراق  ــا عرضــٔه ای ــوان ب ــازار ســرمایه، می ت ب
تٔامیــن  بــرای  آن،  تنزیــل  و  بدهــی  بــازار  در 

نقدینگــی از آن هــا اســتفاده کــرد.
۳- مزایای انتشار اوراق گام

بــا توجــه بــه آنچــه بیــان شــد، مهم تریــن 
مزیــت اوراق گام کاهــش تنگناهــای اعتبــاری 
ــناد  ــن اس ــطٔه تضمی ــدی به واس ــای تولی واحده
نظــام  توســط  تولیــدی  واحدهــای  بدهــی 
ــر ســبب می شــود فشــار  ــن ام بانکــی اســت. ای
ــر نظــام بانکــی کاهــش  ــی بنگاه هــا ب ــن مال تٔامی
ــای  ــی از نیازه ــزوم بخش ــورت ل ــد و در ص یاب
نقدینگــی توســط بــازار تٔامیــن شــود. مزیــت 
بعــدی فراتــر از بحــث تٔامیــن مالــی زنجیــرٔه 
اوراق  از  اســتفاده  امــکان  نیــز  آن  و  تولیــد 
در  اســت.  پرداخــت  ابــزار  نوعــی  به عنــوان 

ایــن شــرایط، دارنــدٔه اوراق گام می توانــد در 
ابزارهــای  به جــای  تجــاری خــود،  مبــادالت 
ــن اوراق اســتفاده  ــن ای ــداول از ای پرداخــت مت
کنــد و در نتیجــه بــدون اینکــه وجــه نقــدی 
بیــن طرفیــن مبادلــه شــود، به واســطٔه ایــن ابــزار 

ــر  ــی در دفات ــود و حت ــام ش ــا انج ــٔه کااله مبادل
ــی در  ــز ثبت ــنده نی ــدار و فروش ــابداری خری حس
حســاب بانــک طرفیــن صــورت نگیــرد. دیگــر 
مزیــت انتشــار ایــن اوراق گســترش و تعــدد 
ــازار ســرمایه به طــور عــام  ــی در ب ابزارهــای مال
و بــازار بدهــی به طــور خــاص اســت. تحــت 
ــر اوراق  ــن شــرایط، ســرمایه گذاران عــالوه ب ای
عمدتــًا دولتــی، بــا اوراق دیگــری کــه به واســطٔه 
ضمانــت شــبکٔه بانکــی منتشــر شــده اســت 
ــا  ــز ب ــرایط نی ــن ش ــود. در ای ــد ب مواجــه خواهن
توجــه بــه اینکــه احتمــااًل ریســک ایــن اوراق 
ــود،  ــٔه اســالمی خواهــد ب ــر از اســناد خزان باالت
بــا نــرخ باالتــری نیــز تنزیــل خواهــد شــد و 
ــرمایه گذاران  ــرای س ــز ب ــتری نی ــازده بیش ــذا ب ل
ــرای  ــرایط ب ــن ش ــت. ای ــد داش ــراه خواه به هم
نســبت  بــه  ریســک  اشــتهای  از  افــرادی کــه 
دالیلــی  بــه  بنــا  ولــی  برخوردارنــد  بیشــتری 
ــذاب  ــد، ج ــهام ندارن ــازار س ــه ب ــم ب ــی ه تمایل
خواهــد بــود و در نتیجــه افــراد بیشــتری در ایــن 
ــد کــرد کــه در مجمــوع  ــازار مشــارکت خواهن ب
بــه توســعه و عمــق بیشــتر بــازار بدهــی در 

کشــور کمــک می کنــد.
۴- مالحظات انتشار اوراق گام

ــٔه  بدیهــی اســت مهندســی مالــی ضمــن ارائ
ــک  ــل ی ــبب ح ــه س ــی ک ــا و نوآوری های ابزاره
ــاز مالــی می شــود،  ــه یــک نی مشــکل و پاســخ ب
نیــز  ریســک هایی  و  مالحظــات  می توانــد 
ــراه داشــته باشــد کــه ضــروری اســت در  به هم
طراحــی ابزارهــا بیــش از پیــش بــه آن هــا توجــه 
داشــت تــا از ایــن منظــر ابزارهایــی بــا بیشــترین 
و  بازارهــا  در  اخــالل  و کمتریــن  اثربخشــی 
و  پولــی  نظــام  عملکــرد  و  مالــی  نهادهــای 
ــاس  ــوند. براین اس ــی ش ــور معرف ــادی کش اقتص

در ادامــه بــا توجــه بــه مزایــای بیان شــده، برخــی 
برشــمرده  اوراق گام  انتشــار  مالحظــات  از 
می شــود. البتــه، ممکــن اســت در دســتورالعمل 
ایــن مــوارد مــورد  اوراق گام  انتشــار  نهایــی 
توجــه قــرار گرفتــه باشــد. ازآنجاکــه درحــال 
حاضــر اطــالع بیشــتری از ســازوکار ایــن اوراق 
ــتر  ــده بیش ــکات ارائه ش ــت، ن ــترس نیس در دس
شــناخت  در  تدقیــق  و  آسیب شناســی  جنبــٔه 

بیشــتر ابــزار دارد.
نکتــٔه اول ایــن اســت کــه کاهــش فشــار 
تٔامیــن مالــی بــر نــام بانکــی منــوط بــه ایــن اســت 
کــه ناشــر اســناد بدهــی اولیــه )کــه در ایــن مثــال 
ــی  ــد بده ــود(  در سررســید بتوان ــاز ب خودروس
خــود را بازپرداخــت کنــد. در غیــر این صــورت، 
در  مجــددًا  بــود  خواهــد  مجبــور  بانــک 
اوراق گام  بازپرداخــت  بــه  نســبت  سررســید 
ــدی  ــد تولی ــی واح ــناد بده ــتوانٔه اس ــه پش ــه ب ک
بــوده اســت اقــدام کنــد. ایــن امــر به نوبــٔه خــود 
ــرات  ــئلٔه مخاط ــی مس ــاد نوع ــه ایج ــد ب می توان
اخالقــی و عــدم تــالش ناشــر اســناد بدهــی در 
ــن وجــه اســناد در سررســید منجــر شــود.  تٔامی
ــم  ــا عل ــر، ناشــر اســناد بدهــی ب ــارت دیگ به عب
ــه پشــتوانٔه ســند بدهــی وی اوراقــی  ــه اینکــه ب ب
صــادر و در بــازار منتشــر شــده اســت،  ریســک 
بازپرداخــت بدهــی را بــه بانــک ضامــن منتقــل 
در  بدانیــم  اســت  مهــم  نتیجــه،  در  می کنــد. 
ایــن فراینــد، ســازوکار اخــذ وثایــق و تضامیــن 
بانکــی بــرای اســناد بدهــی از چه کســی و بــه 
ــر،  ــارت دیگ ــود. به عب ــذ می ش ــی اخ ــه میزان چ
آیــا بــرای انتشــار اوراق گام، ارائــٔه تضامیــن الزم 
بــرای بازپرداخــت بدهــی بــر عهــدٔه ناشــر اســناد 

ــع آن؟  ــا ذی نف ــه اســت ی بدهــی اولی
نکتــٔه دوم ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه اینکــه 
رتبه بنــدی  مختلــف  ناشــران  بدهــی  اوراق 
ــرخ تنزیــل و قیمت گــذاری  ــای ن نمی شــود، مبن
رفتــار  تحت تٔاثیــر  به شــدت  بــازار  اوراق 
ــود و  ــد ب ــی خواه ــازار بده ــدٔه ب ــران عم بازیگ
بــرای ســرمایه گذاران عمومــی بــازار ممکــن 
اســت ابهاماتــی در خصــوص ارزیابــی ریســک 
داشــته  وجــود  اوراق  ایــن  قیمت گــذاری  و 
ــرخ  ــا ن ــن، ممکــن اســت اوراق ب باشــد. بنابرای
بســیار فراتــر از نرخ هــای متــداول بــازار تنزیــل 
شــود و لــذا عمــاًل عرضــٔه اولیــٔه ایــن اوراق بــه 
بــازار بــرای دارنــدٔه آن نفــع چندانــی نداشــته 
باشــد و تٔامیــن مالــی از ایــن محــل مســتلزم 

کاهــش  گام  اوراق  مزیــت  مهم تریــن 
تولیــدی  واحدهــای  اعتبــاری  تنگناهــای 
ــای  ــی واحده ــناد بده ــن اس ــطٔه تضمی به واس

اســت. بانکــی  نظــام  توســط  تولیــدی 
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تحمــل هزینه هــای گزافــی باشــد کــه در نتیجــه 
به دلیــل افزایــش هزینــٔه تٔامیــن مالــی، بهــای 
ــش از  ــز بی ــگاه نی ــوالت آن بن ــدٔه محص تمام ش
پیــش افزایــش یابــد. ایــن نکتــه از آن جهــت 
ــه  ــه گفت ــت این گون ــن اس ــه ممک ــت ک ــم اس مه
شــود کــه قبــل از انتشــار اوراق گام، ارزیابــی 
ریســک اســناد بدهــی اولیــه توســط بانــک ناشــر 
ــول  ــن حص ــم ای ــاز ه ــی ب ــود؛ ول ــام می ش انج
فقــدان  جایگزیــن  فراینــد،  ایــن  از  اطمینــان 
رتبه بنــدی  و  ریســک  ارزیابــی  رســمی  نهــاد 
ــار اوراق ناشــرین مختلــف نخواهــد بــود،  اعتب
زیــرا هــر بانــک بــرای ارزیابــی ریســک بــا 
توجــه بــه تضامیــن و وثایقــی کــه اخــذ می کنــد 
رویکردهــای متعــددی دارد و در برخــی مــوارد 
نیــز ممکــن اســت ســهل انگاری  و قصوراتــی 
صــورت پذیــرد کــه نمــود آن را می تــوان در 
آن  از  و  غیرجــاری  مطالبــات  بــاالی  نــرخ 
ــبکٔه  ــکوک الوصول ش ــات مش ــفناک تر مطالب اس

ــرد. ــاهده ک ــی مش بانک
نکتــٔه پایانــی کــه در پایــان بایــد بــه آن اشــاره 
ــد مســئله و مشــکل  ــن اســت کــه هرچن کــرد ای
ــدی به طــور  ــرای بنگاه هــای تولی ــی ب ــن مال تٔامی
می رســد  به نظــر  اســت،  شــده  مطــرح  عــام 
متوجــه  بیشــتر  گام  اوراق  انتشــار  راهــکار 
ــد  ــاس خواه ــای بزرگ مقی ــخصات بنگاه ه مش

بــود و طیــف وســیعی از بنگاه هــای تولیــدی کــه 
در دســتٔه کوچــک و متوســط مقیاس هســتند 
و ســهم بســزایی در فراینــد تولیــد و اشــتغال 
دارنــد، حائــز شــرایط اســتفاده از ایــن اوراق 
نخواهنــد بــود، زیــرا بــه احتمــال زیــاد بانک هــا 
حاضــر بــه ضمانــت بدهــی آن هــا نخواهنــد بــود 
و یــا بــا تمایــل بســیار کمتــری و موانــع بســیار 
ــاس،  ــای بزرگ مقی ــه بنگاه ه بیشــتری نســبت ب
اســناد بدهــی آن هــا را ضمانــت خواهنــد کــرد.

۵- جمع بندی
ــان مشــکل  ــه بی ــاه، ب ــن یادداشــت کوت در ای
بررســی  تولیــدی،  بنگاه هــای  مالــی  تٔامیــن 
حــدودی  تــا  و  مشــکل،  حــل  راهکارهــای 
)گام(   مولــد  اوراق گواهــی  انتشــار  واکاوی 
پرداختــه شــد. تجــارب متعــدد حاکــی از آن 
اســت کــه مهندســی مالــی در صــورت شــناخت 
ــادر  ــان، ق ــح مشــکل و نیازهــای متقاضی صحی
بــرای  اثربخشــی  ابزارهــای کارآمــد و  اســت 
ــدی و  ــان نق ــازی جری ــکل و هموارس ــل مش ح
ــد.  ــته باش ــان داش ــی زم ــاری ط ــای اعتب تنگناه
ــد  ــه ای جدی ــز تجرب ــن منظــر، اوراق گام نی از ای
صــورت  در  کــه  اســت  ایــران  اقتصــاد  در 
عملیاتی شــدن دارای مزایــای متعــددی اســت 
و خواهــد توانســت مشــکالت مالــی و اعتبــاری 
ــه تنگناهــای  ــی کــه ب ــا آنجای ــد را ت بخــش تولی

ناشــی از جابه جایــی وجــوه بیــن سرررســیدهای 
مختلــف اســت حــل و از ایــن منظــر تــداوم 
ــا ســهولت بیشــتری مواجــه  کســب وکارها را ب
ــد توجــه داشــت وجــود  ــه بای ــد ک ــد؛ هرچن کن
ــدن ســایر مالحظــات  ــای ندی ــا به معن ــن مزای ای
باالخــص در حــوزٔه نظــارت پولــی، پول شــویی، 
ــاری ناشــران اوراق  و نظام هــای رتبه بنــدی اعتب

ــود. ــد ب نخواه
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۵۸ شــماره   ،۱۳۹۸ دی مــاه  گواهی اعتبار مولد )گام(

۲- تنگنــای اعتبــاری و مشــکالت واحدهــای 
تولیــدی

تنگنــای اعتبــاری بــه مفهــوم کاهــش عرضــه 
حیــات  چرخــه  حالــی کــه  در  بــوده  اعتبــار 
بنگاه هــای تولیــدی نیازمنــد ســرمایه در گــردش 
اســت و در صــورت عــدم وجــود پشــتوانه های 
ــی  ــر تعطیل ــا خط ــا ب ــگاه ه ــن بن ــی الزم، ای مال
اعتبــار  عرضــه  کاهــش  می شــوند.  مواجــه 
معمــواًل در شــرایط رکــود اقتصــادی تشــدید 
ــور در  ــاق مذک ــه اتف ــی ک ــا وضعیت ــردد ام می گ
آن بــر خــالف شــرایط معمــول، بــه یک بــاره 
بــه طــور شــدید اتفــاق می افتــد، تنگنــای  و 
اعتبــاری نامیــده می شــود. مثــال عینــی در ایــن 
ــه مربــوط بــه رشــد 1٫7 درصــدی اعطــای  زمین

ــاالت  تســهیالت توســط بانک هــای تجــاری ای
-1990 ســال های  در  کــه  اســت  متحــده 

دورٔه  پنــج  بــا  مقایســه  در  و  داد  رخ   1991
ــٔه  ــط عرض ــد متوس ــا رش ــش از آن ب ــودی پی رک
ایــن کاهــش  درصــد،   7٫1 معــادل  اعتبــار، 
شــدید  اقتصــادی،  کارشناســان  تعبیــر  بــه 
گــزارش شــده اســت. در حقیقــت، عوامــل 
ــش  ــه کاه ــًا ب ــاد عمدت ــا در اقتص ــش تقاض بخ
در وام دهــی منجــر می شــوند )کلــر و تاکــر، 
1993(. یکــی از مهم تریــن عواملــی کــه بخــش 
ــای اقتصــادی تحــت فشــار  صنعــت را در تنگن
قــرار می دهــد افزایــش قیمــت مــواد اولیــه و 
ــدی اســت کــه در نتیجــٔه فشــار  نهاده هــای تولی
هزینــه، بــر واحدهــای تولیــدی بخــش صنعــت 

تحمیــل شــده اســت. جهــش نــرخ ارز موجــب 
انباشــت بدهــی بیشــتر در مقایســه بــا ســال های 
بدهی هــا  بازپرداخــت  تــوان  و  شــد  گذشــته 
ــت.  ــن آورده اس ــدی پایی ــای تولی را در واحده
بنابرایــن، از یــک طــرف هزینه هــا باالتــر رفــت 
به دلیــل کاهــش  تقاضــا  دیگــر،  طــرف  از  و 
ــت  ــد آحــاد اقتصــادی کاهــش یاف ــدرت خری ق
تــا در نهایــت بــار ســنگینی از هــر دو جهــت بــر 
دوش واحدهــای تولیــدی گذاشــته شــد. در ایــن 
ــوده  ــت ب ــواره به ســمت دول ــا هم ــان، نگاه ه می
و همــگان از دولــت انتظــار یافتــن راهکارهایــی 
بــرای کاهــش فشــار هزینــه و تقاضــا دارنــد تا در 
نهایــت، واحدهــای تولیــدی بتواننــد بــه حیــات 
آســیب پذیری  به دلیــل  دهنــد.  ادامــه  خــود 

روش های تٔامین مالی بخش صنعت در 
شرایط تنگنای اعتباری

ــژه  ــدی به وی ــای تولی ــاری، بنگاه ه ــای اعتب ــرایط تنگن ــه: در ش 1- مقدم
ــر  ــی کمت ــه میزان ــات ب ــا و خدم ــد کااله ــه تولی ــادر ب ــک ق ــع کوچ صنای
از مقیــاس بهینــٔه خــود خواهنــد بــود و دلیــل آن دسترسی نداشــتن بــه 
اعتبــار کافــی از یــک طــرف و کاهــش تقاضــا یــا انتظــار کاهــش آن 
بــرای محصــوالت واحدهــای صنعتــی از طــرف دیگــر اســت. به عبــارت 
ــار کافــی، عرضــٔه  ــرای جــذب اعتب ــه وجــود تقاضــا ب ــا توجــه ب دیگــر، ب
اعتبــار بــه انــدازه ای نیســت کــه مشــکالت واحدهــای تولیــدی را مرتفــع 
ــی  ــی و خصوص ــش عموم ــع بخ ــه مناب ــت ک ــح اس ــه، پرواض ــازد. البت س
ــروج  ــکان خ ــازنده، ام ــردی س ــوان رویک ــری صحیــح به عن ــا جهت گی ب
اقتصــاد را از شــرایط رکــود همــراه بــا تــورم فراهــم می کننــد و آحــاد 
اقتصــادی بــا بهبــود وضعیــت اشــتغال و کاهــش بیــکاری شــاهد تحــول 
در سیاســت گذاری در حــوزٔه تٔامیــن مالــی و اعتبــاری خواهنــد بــود. 
عــالوه بــر اســتفاده از خالــص درآمدهــای مالیاتــی کــه از آن بــرای تجهیــز 
منابــع در ســطح کالن جهــت حــل مســائل و مشــکالت واحدهــای 

تولیــدی بخــش صنعــت می تــوان اســتفاده کــرد، شــبکٔه بانکــی نیــز 
به واســطٔه تجربــٔه ســنوات گذشــته در حــوزٔه تٔامیــن مالــی بخش هــای 
ــی در اقتصــاد  ــن مال ــاد تٔامی ــن نه ــوان اصلی تری ــف اقتصــادی به عن مختل
ایــران تٔاثیرگــذار بــود و بخــش بیمــه و بــازار ســرمایه نیــز در کنــار بانک هــا 
تــا حــدودی بــه حــل ایــن مســئله کمــک کردنــد. در حقیقــت، بازارهــای 
ــرای  ــزٔه بیشــتری ب ــام بانکــی به طــور خــاص انگی ــی و نظ ــی به طورکل مال
ــی از خــود  ــات مال ــژه در دوران ثب ــدی به وی ــی بنگاه هــای تولی ــن مال تٔامی
ــن چهارچــوب، به نظــر  ــی، 2016(. در ای ــد )مــور و میرزائ ــروز می دهن ب
می رســد واحدهــای تولیــدی بخــش صنعــت تاکنــون جایگزیــن مناســب 
دیگــری به جــز بانک هــا بــرای تٔامیــن مالــی نیافته انــد. در ایــن یادداشــت، 
پــس از تشــریح مســئلٔه تنگنــای اعتبــاری، بــه مهم تریــن روش هــای تٔامیــن 
مالــی، کــه در شــرایط ســخت اقتصــادی در دســترس واحدهــای تولیــدی 

ــد. ــد ش ــاره خواه ــد، اش ــرار می گیرن ق

محمد 
ولی پور پاشاه

یادداشت تحلیلی

دکتری اقتصاد مالی و کارشناس گروه بانکداری 
پژوهشکدٔه پولی و بانکی
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در  تولیــدی کوچــک  بنگاه هــای  حداکثــری 
ــاری، واحدهــای تولیــدی  ــای اعتب شــرایط تنگن
محیــط  از  بیشــتری  ســرعت  بــا  کوچــک 
کســب وکار و بخــش صنعــت خــارج می شــوند 
صنعتــی  واحدهــای   .)2013 )وهینگــر، 
ــون  ــاد قان ــًا در مف ــه بعض ــی ک ــود ابهامات باوج
بودجــٔه کشــور وجــود دارد، بــا شــرایط ســخت 
ــت  ــاری دس ــای اعتب ــکل تنگن ــادی و مش اقتص
و پنجــه نــرم می کننــد. نمونــٔه بــارز حمایــت 
دولــت در ایــن زمینــه بــه بنــد 9 تبصــرٔه 16 
قانــون بودجــٔه ســال 1397 در قالــب بخشــنامٔه 
97/45821 از ســوی بانــک مرکــزی در ابتــدای 
ســال 1397 بازمی گــردد و به منظــور تشــویق 

تولیدکننــدگان و تســویٔه مطالبــات بانک هــا و 
ــن موضــوع  ــر ای ــاری ب ــی و اعتب مٔوسســات مال
تٔاکیــد داشــت کــه بدهــی معــوق تولیدکننــدگان 
ــید شــده  ــان شــهریور 1396 سررس ــا پای ــه ت ک
باشــد، بانک هــا را مکلــف می کنــد اصــل و 
ســود قــرارداد تســهیالت مذکــور را در صــورت 
تاریــخ  از  تولیدکننــدگان  ســوی  از  تســویه 
سررســید تــا پایــان شــهریور 1397 دریافــت 
بــا  بخشــش کننــد.  مشــمول  را  جریمه هــا  و 
ایــن کار، بخشــی از مشــکالت بخــش صنعــت 
بــه  بدهــی  از  ناشــی  فشــار  به دلیــل کاهــش 
ــه  ــدی ب ــای تولی ــا واحده ــد ت ــل ش ــا ح بانک ه
ــرخ  ــد. امــا، افزایــش ن ــات خــود ادامــه دهن حی
ســوخت و احتمــال افزایــش هزینه هــا باوجــود 
ــرخ حمل ونقــل،  ــش ن ــر افزای نظــارت شــدید ب
مســئلٔه دیگــری پیــش روی تولیدکننــدگان قــرار 
به راحتــی  صنعتــی  واحدهــای  اســت.  داده 
افزایــش قیمــت محصــول نهایــی را  امــکان 
نخواهنــد داشــت و لــذا امــکان برنامه ریــزی 
دشــوار  امــری  تولیــد  مقیــاس  تعییــن  بــرای 
به نظــر می رســد. در کنــار ایــن مــوارد، مالیــات 
بــر ارزش افــزوده نیــز وجــود دارد و فضــای 
کلــی کســب وکار را متٔاثــر خواهــد کــرد تــا 

ــن،  ــد. همچنی ــدید کن ــاری را تش ــای اعتب تنگن
بدهــی دولــت بــه بخــش خصوصــی نیــز بــه 
زد  خواهــد  دامــن  اعتبــاری  منابــع  کمبــود 
و  نشــود  تکلیــف  تعییــن  درصورتی کــه  و 
مطالبــات فعــاالن اقتصــادی در بخــش صنعــت 
بازپرداخــت نگــردد، آنــگاه بــر مشــکالت تولیــد 

ــد. ــد ش ــزوده خواه ــز اف نی
۳- روش های تٔامین مالی بخش صنعت

در  صنعــت  بخــش  تولیــدی  واحدهــای 
شــرایط تنگنــای اعتبــاری بــا دو مشــکل به طــور 
ــتن  ــت نداش ــئلٔه نخس ــد. مس ــان مواجه ان هم زم
دسترســی کافــی بــه منابــع اعتبــاری به دلیــل 
رکــود  شــرایط  در  اعتبــار  عرضــٔه  کاهــش 
ــرای  اقتصــادی و مســئلٔه دوم کاهــش تقاضــا ب
محصــوالت تولیــدی از ســوی آحــاد اقتصــادی 
اســت. بخــش صنعــت به دلیــل نیــاز بــه ســرمایه 
ــی  ــع مال ــه مناب ــد ب ــاالی تولی ــٔه ب و وجــود هزین
قابلِ توجــه و کافــی نیازمنــد اســت و عواملــی 
نظیــر قیمــت بــاالی مــواد اولیــه، تقــدم و تٔاخــر 
لــزوم  بهــای کاالهــای صنعتــی، و  پرداخــت 
تزریــق ســرمایٔه جدیــد تقاضــا بــرای نقدینگــی 
جدیــد را افزایــش می دهــد. در ایــن راســتا، 
ــای  ــرای واحده ــی را ب ــن مال ــار روش تٔامی چه
صنعتــی در شــرایط کمبــود اعتبــار بــه شــرح زیــر 

می تــوان مــورد توجــه قــرار داد:
الف- بودجٔه دولت

اجــرای بندهایــی مشــابه بنــد 9 تبصــرٔه 16 
ــی  ــی از راه های ــال 1397 یک ــٔه س ــون بودج قان
نجــات  بــرای  دولــت  ســوی  از  اســت کــه 
واحدهــای تولیــدی و ممانعــت از تعطیلــی آن ها 
ــت  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــود. ب ــه می ش ــه کار گرفت ب
از  حمایــت  بــرای  شــفاف  مســیر  طی کــردن 
تولیــد در کشــور، عــدم اجــرای بندهایــی از 
ــون بودجــٔه ســنواتی و موضــوع  تبصــرٔه 16 قان
بخشــودگی جریمــٔه تســهیالت دریافتــی توســط 
واحدهــای تولیــدی و محاســبٔه ســود بــر اســاس 
ــار مشــکالتی نظیــر عــدم تعییــن  قــرارداد در کن
ــی  ــش خصوص ــه بخ ــت ب ــی دول ــف بده تکلی
و مطالبــات فعــاالن اقتصــادی در بخش هــای 
تٔامیــن  بــرای  مختلــف مانعــی قابلِ مالحظــه 
مالــی و توســعٔه تولیــد در بخــش صنعــت تلقــی 
می شــود. در ایــن میــان، ابزارهــای تٔامیــن مالــی 
بدهــی واحدهــای تولیــدی در گــرو بخشــودگی 
ســرمایه،  افزایــش  تســهیالتی،  جریمه هــای 
ســقف بخشــودگی جرایــم مالــی، و تســویٔه 

ــدٔه  ــل باقی مان ــزی از مح ــک مرک ــات بان مطالب
ارزیابــی خالــص  از  حســاب مــازاد حاصــل 
دارایی هــای بانــک مرکــزی خواهــد بــود. در 
ــا  ــر بانک ه ــف ب ــار مضاع ــال فش ــل، اعم مقاب
جهــت تٔامیــن مالــی واحدهــای تولیــد صنعتــی 
براثــر  ســپرده ای  منابــع  تجهیــز  محــل  از 
ــهیالت  ــت تس ــم در بازپرداخ بخشــودگی جرای
اعطایــی بــه تولیدکننــدگان صــورت می گیــرد 
جریمــٔه  بخشــودگی  دســتورالعمل  تنظیــم  و 
تســهیالت به ویــژه ارقــام زیــر 100 میلیــون 
بــه  منــوط  مرکــزی  بانــک  ســوی  از  تومــان 
مٔوثرتــر  اجــرای  جهــت  الزم  اصالحیه هــای 
تبصره هــای مرتبــط در ایــن زمینــه اســت. در 
مجمــوع، ابزارهایــی نظیــر ســقف بخشــودگی 
جرایــم،  بخشــودگی  تســهیالت،  ســود 
افزایــش ســرمایه، و تســویٔه مطالبــات بانــک 
ــای  ــدادی از ابزاره ــی تع ــام بانک ــزی و نظ مرک
در دســترس اند کــه در قالــب قانــون بودجــٔه 
ســنواتی کارکــرد بهتــری بــرای تٔامیــن مالــی 

ــد. ــده دارن ــر عه ــدی ب ــای تولی واحده
ب- گشایش اعتبار ریالی یا ارزی

جریــان  به عنــوان  اعتبــاری  منابــع  تٔامیــن 
اقتصــادی  بنگاه هــای  تــداوم حیــات  حیاتــی 
ــر  ــد ب ــا تٔاکی ــا ب ــای آن ه ــردن نیازه و برطرف ک
ســرمایه گذاری و مدیریــت ریســک در راســتای 
تحقــق ســودآوری و توســعٔه بــازار در بخــش 
در  اســتاندارد  روش هــای  نیازمنــد  صنعــت 
عرصــٔه بین المللــی اســت و گشــایش اعتبــار 
ارزی به عنــوان روشــی مطمئــن قابلِ پیگیــری 
اســت. مســیر گشــایش اعتبــار بیــن واحدهــای 
تولیــدی بخــش صنعــت و بانک ها و مٔوسســات 
مالــی و اعتبــاری به منظــور تٔامیــن مالــی واردات 
از خــارج و درعین حــال تٔامیــن  اولیــه  مــواد 
قطعــات از شــرکت های ســازنده و تٔامین کننــدٔه 
ایــن  اســت.  انجام شــدنی  داخلــی در کشــور 
واحدهــا بــا پرداخــت حداقــل 10 درصــد از 
ــایش  ــت گش ــدی ظرفی ــٔه تولی ــواد اولی ــای م به
پیــدا کــرده و ســرمایٔه در گــردش  را  اعتبــار 
ــود.  ــد ب ــر خواه ــدی امکان پذی ــای تولی واحده
کوتاه مــدت  در  گــردش  در  ســرمایٔه  تٔامیــن 
صــورت گرفتــه و دورٔه بازپرداخــت آن بــا توجــه 
بــه شــرایط رکــود اقتصــادی در میان مــدت و 

بلندمــدت تحقق پذیــر اســت. 
ج- بازار سرمایه

ــت از  ــای اقتصــادی در بخــش صنع طرح ه

بخــش صنعــت به دلیــل نیــاز بــه ســرمایه و 
ــی  ــع مال ــه مناب ــد ب ــاالی تولی ــٔه ب ــود هزین وج
قابِل توجــه و کافــی نیازمنــد اســت و عواملــی 
تقــدم و  اولیــه،  بــاالی مــواد  نظیــر قیمــت 
تٔاخــر پرداخــت بهــای کاالهــای صنعتــی، و 
لــزوم تزریــق ســرمایٔه جدیــد تقاضــا بــرای 

نقدینگــی جدیــد را افزایــش می دهــد. 
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
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طریــق آوردٔه نقدی ســهام داران و تٔامین ســرمایه 
از طریــق پذیره نویســی جهــت توســعٔه مشــارکت 
در ســرمایه گذاری از طریــق ســازوکارهای بــازار 
ســرمایه انجام پذیــر اســت. ایــن روش بــا توجــه 
ــد  ــر بخــش صنعــت می توان ــه رکــود حاکــم ب ب
ــوان یکــی از روش هــای کارآمــد در حــوزٔه  به عن
تٔامیــن مالــی واحدهــای تولیــدی بــه کار گرفتــه 
ــر  ــی نظی ــدی بخش های شــود و واحدهــای تولی
و صنایــع  فــوالد،  و گاز،   نفــت  پتروشــیمی،  
معدنــی را می تــوان از ایــن طریــق تٔامیــن مالــی 
کــرد. آوردٔه نقــدی ســهام داران و تٔامیــن ســرمایٔه 
از  صنعتــی  تولیــدی  واحدهــای  در گــردش 
ــدار  ــم و پای ــی مه ــی، مراجع ــق پذیره نویس طری
در تٔامیــن مالــی واحدهــای تولیــدی به شــمار 
می رونــد و مکمــل مناســبی بــرای تٔامیــن اعتبــار 
از طریــق ایجــاد بدهــی بــا دریافــت تســهیالت 
از بانک هاســت. وجــود نقدینگــی در اختیــار 
ــق  ــی از طری ــن مال ــرط تٔامی ــادی ش ــاد اقتص آح
پذیره نویســی اســت و در مــواردی ممکــن اســت 
ــرا دسترســی  ــرد، زی به طــور کامــل صــورت نگی
شــرایط  در  نقدینگــی  بــه  اقتصــادی  آحــاد 

الزامــًا تحقق پذیــر نیســت.  اقتصــادی  رکــود 
بــرای توســعٔه صنایــع کوچــک نیــز می تــوان 
از ســود انباشــتٔه شــرکت های صنعتــی بــرای 
ــع آن  ســرمایه گذاری مجــدد اســتفاده و از توزی
میــان ســهام داران حتی االمــکان پرهیــز کــرد. 
در ایــن راســتا، اعمــال مفــاد قانــون تجــارت و 
اســتانداردها و مقــررات حاکــم بــر تٔامیــن مالــی 
ــت از  ــا هــدف حمای ــرمایه ب ــازار س ــق ب از طری

ــد.  ــرورت می یاب ــش ض ــش از پی ــد بی تولی
د- ایجاد بدهی

بــا اینکــه بانک هــا دالیــل خــود را بــرای 
اعمــال تبصره هــای قانــون بودجــه به واســطٔه 
و  ســپرده گذاران  مطالبــات  بــه  پاســخ گویی 
ســایر ذی نفعــان مطــرح کرده انــد، بــا اعمــال 
بــه  اعطایــی  تســهیالت  جرایــم  بخشــودگی 

واحدهــای تولیــدی در شــرایط تنگنــای اعتباری 
ــای  ــدٔه واحده ــای انباشت ش ــی از بدهی ه بخش
تولیــدی تقلیــل و فشــار اقتصــادی بــر آنــان 
کاهــش می یابــد. دریافــت تســهیالت بانکــی 
ــدی در شــرایط خــاص  توســط واحدهــای تولی
به دلیــل باالرفتــن رشــد مطالبــات غیرجــاری در 
بانک هــا در مقاطعــی بــا دشــواری همراه اســت؛ 
ــاد  ــبی در اقتص ــات نس ــه ثب ــرایطی ک ــا در ش ام
ایجــاد شــده و مجوزهــای الزم بــرای توســعه و 
تخصیــص اعتبــار از بانک هــا، بانــک مرکــزی، 
منابــع  تٔامیــن  می شــود،  صــادر  دولــت  و 
موردنیــاز بخــش صنعــت از ســوی بانک هــا 
امکان پذیــر خواهــد شــد. فراینــد ایجــاد بدهــی 
توســط واحدهــای تولیــدی بــا درنظرگرفتــن 
ــا  ــی و قیمــت محصــوالت ب هزینه هــای عملیات
ــت  ــرمایه در جه ــاختار س ــزای  س ــه اج ــه ب توج
باالبــردن تــوان مالــی الزم بــرای بازپرداخــت 
تعهــدات و توســعٔه بــازار صــورت می گیــرد. 
ــق ایجــاد بدهــی در عمــل  ــی از طری ــن مال تٔامی
بــا دریافــت منابــع از بانک هــا و مٔوسســات 
مالــی و اعتبــاری انجــام می گیــرد و تکیــه گاه 
آن جریــان درآمــدی و ســودآوری آتــی اســت 
مالــی  مشــکالت  برطرف کــردن  ضمــن  تــا 
بخــش صنعــت، مســیری هرچنــد پرریســک 
ــع  ــود مناف ــرکت و بهب ــش ارزش ش ــرای افزای ب

ذی نفعــان به وجــود آیــد.
۴- جمع بندی

بــا توجــه بــه وضعیــت اقتصــادی در شــرایط 
رکــود و تنگنــای اعتبــاری، ترکیبــی از روش های 
تٔامیــن مالــی توســط واحدهــای تولیــدی بخــش 
صنعــت قابلِ اســتفاده اســت. تٔامیــن مالــی از 
طریــق بودجــه بــا اعمــال تبصره هــای حمایتــی، 
دورٔه  بــا  ریالــی  یــا  ارزی  اعتبــار  گشــایش 
بازپرداخــت بلندمــدت بــا توجــه بــه شــرایط 
آوردٔه  و  پذیره نویســی  اقتصــاد،  در  رکــودی 
ــل سیاســت تقســیم  ــدی ســهام داران و تعدی نق
ــرکت ها و ایجــاد بدهــی از طریــق  ــود در ش س
ــی  ــای قابلِ دسترس ــوان روش ه ــا را می ت بانک ه
صنعــت  بخــش  تولیــدی  واحدهــای  بــرای 
در شــرایط کمبــود اعتبــار عنــوان کــرد. رفــع 
موانــع قانونــی و اصــالح ســاختار بودجه ریــزی 
ــود اثربخشــی  مٔولفه هــای مهــم در راســتای بهب
ــد و  ــه حســاب می آین ــی ب روش هــای تٔامیــن مال
انباشــت بدهــی بیشــتر در مقایســه بــا ســال های 
گذشــته، تــوان بازپرداخــت را به مراتــب کاهــش 

ــن، دغدغــٔه فعــاالن بخــش  خواهــد داد. بنابرای
صنعــت زمانــی کمتــر خواهــد شــد کــه از یــک 
طــرف منابــع تٔامیــن اعتبــار وســعت و تنــوع 
ــدرت  ــر، ق ــد و از طــرف دیگ ــدا کن ــتری پی بیش
اقتصــادی  آحــاد  ســوی  از  تقاضــا  و  خریــد 
افزایــش یابــد تــا در نهایــت پشــتیبانی های الزم 
از واحدهــای تولیــدی بخــش صنعــت صــورت 

ــرد. پذی
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۲- ماهیت و کارکرد اوراق گام
ماهیــت اصلــی اوراق گام بــه بازارپذیرکردن 
اســناد مطالباتــی دریافتــی توســط فروشــندگان 
ــردد. در  ــدی بازمی گ ــای تولی ــاده از واحده نه
ایــن ابــزار، واحــد تولیــدی خریــدار نهــاده، 
فروشــندٔه نهــاده را جهــت اســتفاده از اوراق 
»گام« بــه بانــک معرفــی می کنــد. فروشــندٔه 
نهــاده از بانــک درخواســت می کنــد در مقابــل 
دریافــت اســناد مطالبــات، نســبت بــه صــدور و 

ــد. ــدام کن ــذاری اوراق »گام« اق واگ
بــرای مثــال، می تــوان فــرض کــرد واحــد 
الــف(  )شــرکت  نهــاده  خریــدار  تولیــدی 
به عنــوان  ب  )شــرکت  نهــاده  فروشــندٔه  از 
تولیدکننــدٔه قطعــات خــودرو( بــه میــزان 1000 
تومــان قطعــات خــودرو خریــداری  میلیــارد 
بدهــی  ســند  یــک  آن  مقابــل  در  و  کــرده 
داده  تحویــل  یک ســاله(  )چــک  یک ســاله 
اســت. بااین حــال به دلیــل وضعیــت صنعــت 
ــع  ــک بموق ــن چ ــی رود ای ــال م ــودرو، احتم خ
پــاس نشــود و فروشــندٔه نهــاده در سررســید 
نکنــد.  پیــدا  نقدینگــی موردنظــر دســت  بــه 
طبعــًا، ایــن موضــوع در ســایر ســطوح زنجیــرٔه 
می گــذارد،  به جــا  منفــی  تٔاثیــر  نیــز  تٔامیــن 

ــواد  ــندٔه م ــه فروش ــز ب ــاده نی ــندٔه نه ــرا فروش زی
ــه )شــرکت پ( بدهــی دارد و در صــورت  اولی
دریافت نکــردن مطالبــات از واحــد تولیــدی، 
بــه فروشــندٔه  نمی توانــد بدهی هــای خــود را 

مــواد اولیــه بپــردازد. 
اســتفاده  بــا  ایــن وضعیــت، می تــوان  در 
اوراق  طریــق  از  بانکــی،  شــبکٔه  ظرفیــت  از 
ــرٔه  ــرای زنجی ــی را ب ــن نقدینگ ــکان تٔامی گام ام
ــدا فروشــندٔه  ــع، ابت ــن فراهــم کــرد. در واق تٔامی
میلیــارد   1000 چــک  ب(  )شــرکت  نهــاده 
تومانــی دریافتــی از واحــد تولیــدی )شــرکت 
الــف( را بــه بانــک تحویــل می دهــد. در ادامــه، 
بانــک در مقابــل بلوکه کــردن ایــن چــک، 1 
میلیــون گواهــی 1 میلیــون تومانــی یک ســاله 
بــا ضمانــت بانــک منتشــر می کنــد و آن هــا 
را در اختیــار فروشــندٔه نهــاده قــرار می دهــد. 
برخــالف چــک اولیــه، ایــن اوراق بازارپذیــر 
ــه  ــد از آن هــا ب اســت و فروشــندٔه نهــاده می توان
چنــد صــورت اســتفاده کنــد. اولیــن حالــت آن 
اســت کــه ایــن اوراق را تــا سررســید نگــه دارد 
و قیمــت اســمی اوراق را دریافــت کنــد. دومیــن 
حالــت، تنزیــل ایــن اوراق در بــازار ثانویــه و 
دســتیابی بــه وجــوه نقــد اســت. آخریــن گزینــه 

ــه  ــت تســویٔه بدهــی ب ــا جه ــز واگــذاری آن ه نی
ســایر ســطوح زنجیــرٔه تٔامیــن )مثــاًل شــرکت پ 

به عنــوان فروشــندٔه مــواد اولیــه( اســت. 
اوراق  می رســد  به نظــر  براین اســاس، 
ــت ایجــاد نقدینگــی  ــی جه گام ظرفیــت باالی
واقــع،  در  باشــد.  داشــته  تٔامیــن  زنجیــرٔه  در 
اســتفاده  بــا  می تواننــد  تولیــدی  بنگاه هــای 
بــه  را  موردنیــاز  گــردش  در  ســرمایٔه  آن،  از 
ــد.  ــه به دســت آورن شــیوه ای مناســب و کم هزین
امــکان  می توانــد  ابــزار  ایــن  عالوه برایــن، 
تســویٔه بدهی هــا بیــن واحد هــای تولیــدی را 

فراهــم کنــد. 
آخریــن و شــاید مهم تریــن نکتــه در ارتبــاط 
بــا اوراق گام ارتبــاط مســتقیم آن بــا بخــش 
حقیقــی اقتصــاد اســت، زیــرا برخــالف ســایر 
روش هــای تٔامیــن مالــی کــه ممکــن اســت در 
ــد منجــر نشــود،  ــی تولی ــن مال ــه تٔامی نهایــت ب
در ایــن شــیوه بیــن بخــش پولــی و بخــش 
وجــود  مســتقیم  ارتبــاط  اقتصــاد  حقیقــی 
دارد و بــا اطمینــان باالیــی می تــوان مدعــی 
بــه توســعٔه فعالیت هــای  ایــن راهــکار  بــود 

می انجامــد. تولیــدی 

ــق  ــال »رون ــری س ــم رهب ــام معظ ــوی مق ــال 1398 از س ــه: س ۱- مقدم
تولیــد« نام گــذاری شــده اســت و بــه همیــن دلیــل ایــن انتظــار طبیعــی از 
شــبکٔه بانکــی و بانــک مرکــزی کشــور وجــود دارد کــه بــا حداکثــر تــوان از 
ــل وجــود  ــد. بااین حــال به دلی ــت کنن ــد اقتصــادی حمای فعالیت هــای مول
برخــی مشــکالت در صنعــت بانکــی، تٔامیــن مالــی فعالیت هــای تولیــدی 
ــی  ــا مشــکالت و محدودیت های ــردش ب ــژه در حــوزٔه ســرمایٔه در گ به وی
ــار  ــی اعتب ــزار »گواه ــتفاده از اب ــدٔه اس ــتا، ای ــن راس ــت. در ای ــه اس مواج

مولــد )گام(« بــا هــدف ابزارســازی بــرای تٔامیــن اعتبــار واحدهــای 
ــک  ــٔه نقدینگــی بان ــن، در جلســات کمیت ــرٔه تٔامی ــب زنجی ــدی در قال تولی
ــد ابعــاد فقهــی آن در شــورای فقهــی  مرکــزی مطــرح شــد و پــس از تٔایی
ــه تٔاییــد شــورای  بانــک مرکــزی، در نهایــت در تاریــخ 21 آبــان 1398 ب
ــالش می شــود  ــن یادداشــت ت ــار رســید. براین اســاس، در ای ــول و اعتب پ
اوراق گام  فقهی-حقوقــی  ابعــاد  و  ماهیــت  بررســی  بــه  به اختصــار 

ــه شــود. ــد پرداخت ــرٔه تولی ــی زنجی ــن مال ــد تٔامی ــوان راهــکار جدی به عن

ابعاد فقهی-حقوقی اوراق گام 

حسین 
میثمی

یادداشت تحلیلی

 عضو هیئت علمی و مدیر گروه بانکداری اسالمی، پژوهشکدٔه پولی و بانکی
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۵۸ شــماره   ،۱۳۹۸ دی مــاه  گواهی اعتبار مولد )گام(

ــت  ــریعت جه ــا ش ــق ب ــای منطب ۳- راهکاره
اســتفاده از اوراق گام

قانــون  اســاس  بــر  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
ــٔه  ــت کلی ــاز اس ــا نی ــدون رب ــی ب ــات بانک عملی
بانکــی  ابزارهــا و محصوالتــی کــه در نظــام 
کشــور مورداســتفاده قــرار می گیــرد بــا ضوابــط 
شــریعت ســازگاری داشــته باشــد )موســویان و 
میثمــی، 1397، ص. 45(، اطمینــان از انطبــاق 
ــوق  ــه و حق ــا فق ــی اوراق گام ب ــاختار حقوق س

می رســد.  به نظــر  اســالمی ضــروری 
در ایــن زمینــه بــا اســتفادٔه حداکثــری از 
ظرفیت هــای فقــه اســالمی و قانــون مدنــی، 
جهــت  را  حقوقــی  قالــب  چهــار  می تــوان 
ــه  ــه در ادام ــرد ک ــرح ک ــزار مط ــن اب ــی ای طراح

می شــود:  مطــرح  اولویــت  برحســب 
الف- جعاله

در ایــن روش، بانــک بــه فروشــندٔه نهــاده 
ارائــه می کنــد و آن تبدیــل  خدمــت خاصــی 
چــک واحــد تولیــدی بــه اوراق مالــی اســتاندارد 
و ضمانت شــده اســت. در اینجــا، ایــن اوراق 
اســتاندارد از دو ویژگــی مهــم برخــوردار اســت 
کــه عبارت انــد از: تضمیــن بانــک در سررســید 

ــوندگی. و نقدش
ــل صــدور  ــک نقــش عام ــن الگــو، بان در ای
ــن ضمانــت بازپرداخــت آن هــا  اوراق و همچنی
را در سررســید بــر عهــده دارد. همچنیــن در 
ضمانــت  صرفــًا  بانــک  تعهــد  الگــو،  ایــن 
سررســید  در  تولیــدی  واحــد  بازپرداخــت 
اســت و تعهــدات بانــک اصطالحــًا به صــورت 
زیرخــط ثبــت می شــود. عالوه برایــن، بانــک 
می توانــد بــر اســاس منطــق عقــد جعالــه نســبت 
بــه دریافــت کارمــزد صــدور اوراق و همچنیــن 
دو  هــر  کــه  اقــدام کنــد  ضمانــت  کارمــزد 

اســت.  به لحــاظ شــرعی موردتٔاییــد 
ایــن راهــکار جهــت طراحــی اوراق گام، بــه 
تٔاییــد شــورای فقهــی بانــک مرکــزی رســیده 
اســت. در ایــن زمینــه بر اســاس مصوبٔه شــورای 
فقهــی بانــک مرکــزی، اواًل انتشــار اوراق بــر 
پایــٔه ســند بدهــی بلوکه شــده در قالــب قــرارداد 
ــدارد؛ و  ــکال ن ــی اش ــا عرف ــرعی ی ــت ش ضمان
دوم، دریافــت کارمــزد در قبــال ارائــٔه چنیــن 

ــت.  ــاز اس ــک مج ــرف بان ــی از ط خدمات
ب- بیع

در ایــن روش، بانــک چــک شــرکت تولیــدی 
نــزد فروشــندٔه نهــاده را در مقابــل واگــذاری 

اوراق گام خریــداری می کنــد؛ به عنــوان مثــال، 
بانــک چــک شــرکت الــف را در مقابــل پرداخت 
از  گام،  اســتاندارد  اوراق  مشــخص  تعــداد 
شــرکت ب خریــداری می کنــد. در اینجــا بــر 
اســاس منطــق فقهــی عقــد بیــع، چــک شــرکت 
الــف بــه تملیــک بانــک درمی آیــد. شــایان ذکــر 
اســت ایــن الگــو بــا شــبهٔه فقهــی »بیــع دیــن بــا 
دیــن« مواجــه اســت کــه از منظــر مشــهور فقهــای 

ــت . ــردود اس ــی)ره( م ــام خمین ــه و ام امامی
ج- صلح

ایــن روش مشــابه الگــوی بیــع اســت، بــا 
ــر اســاس  ایــن تفــاوت کــه قالــب حقوقــی آن ب
عقــد صلــح کــه در فقــه اســالمی موردتٔاییــد 
می شــود؛  طراحــی  اســت،  گرفتــه  قــرار 
به عنــوان مثــال، بانــک چــک شــرکت الــف 
)واحــد تولیــدی( را در مقابــل پرداخــت اوراق 
اســتاندارد گام بــا شــرکت ب )فروشــندٔه نهــاده( 

می کنــد. مصالحــه 
بــا توجــه بــه اینکــه عقــد صلــح ازجملــه 
در  می شــود،  محســوب  تملیکــی  عقــود 
ــک  ــک بان ــه تملی ــف ب ــرکت ال ــک ش ــا چ اینج
درمی آیــد. گفتنــی اســت در ایــن الگــو دیگــر 
عقــد بیــع وجــود نــدارد کــه شــبهٔه بیــع دیــن بــا 
دیــن مطــرح شــود، بلکــه همان طــور کــه مشــهور 
امــام خمینــی)ره( مطــرح کرده انــد،  فقهــا و 
اســتفاده از عقــد صلــح راهــکاری جهــت رفــع 

ــت. ــن اس ــا دی ــن ب ــع دی ــبهٔه بی ش
د- معاوضه 

صلــح  الگــوی  مشــابه  روش کامــاًل  ایــن 
ــی آن  ــب حقوق ــاوت کــه قال ــن تف ــا ای اســت، ب
ــر اســاس قــرارداد معاوضــه طراحــی می شــود  ب
تٔاییــد  قانــون مدنــی صراحتــًا مــورد  کــه در 
ــادٔه 464  ــه، م ــن زمین ــع شــده اســت. در ای واق
قانــون مدنــی بیــان می کنــد: »معاوضــه عقــدی 
ــی  ــن مال ــی از طرفی ــه به موجــب آن یک اســت ک
ــرف  ــه از ط ــر ک ــال دیگ ــوض م ــه ع ــد ب می ده
دیگــر اخــذ می کنــد؛ بــدون مالحظــٔه اینکــه 
یکــی از عوضیــن مبیــع و دیگــری ثمــن باشــد«. 
مــادٔه 465 نیــز بیــان مــی دارد: »در معاوضــٔه 
ــن  ــع جــاری نیســت«. بنابرای احــکام خاصــه بی
ــی  ــب حقوق ــه قال ــه اینک ــه ب ــا توج ــا، ب در اینج
شــده  خــارج  بیــع  چهارچــوب  از  اوراق گام 
اســت و در قالــب معاوضــه قــرار می گیــرد، لــذا 

ــود. ــرف می ش ــن برط ــا دی ــن ب ــع دی ــبهٔه بی ش
۴- جمع بندی و نتیجه گیری

اوراق گواهــی اعتبــاری مولــد )گام( یکــی از 
جدیدتریــن نوآوری هــای نظــام بانکــی کشــور در 
راســتای تٔامین مالــی زنجیــرٔه تٔامیــن و حمایــت 
از بخــش حقیقــی اقتصــاد محســوب می شــود. 
بــه  ابــزار  ایــن  از  اســتفاده  مــی رود  انتظــار 
ــه تٔامیــن ســرمایٔه در گــردش  شــیؤه صحیــح، ب
واحدهــای تولیــدی کمــک شــایانی کنــد و از 

ــد بینجامــد. ــق تولی ــه رون ــن مســیر ب ای
ابعــاد  شــد  تــالش  یادداشــت،  ایــن  در 
شــود.  بررســی  گام  اوراق  فقهی-حقوقــی 
ــر  ــد ب ــد هرچن ــان می ده ــق نش ــای تحقی یافته ه
اســاس مصوبــٔه شــورای فقهــی بانــک مرکــزی، 
قالــب حقوقــی فــروش خدمــت )جهــت صــدور 
و ضمانــت اوراق( و پرداخــت کارمــزد توســط 
گرفتــه  قــرار  تٔاییــد  مــورد  نهــاده  فروشــندٔه 
قالب هــای  از  برخــی دیگــر  اســت، می تــوان 
حقوقــی را نیــز دراین بــاره مطــرح کــرد کــه بیــع، 
مهم تریــن  از  مــورد  معاوضــه ســه  و  صلــح، 
ــا محســوب می شــود. بااین حــال، بررســی  آن ه
نقــاط قــوت و ضعــف هریــک از ایــن روش هــا 
ــی  ــادی، و مال ــی، اقتص ــی، حقوق ــر فقه از منظ
آتــی  تحقیقــات  بــرای  موضوعــی  می توانــد 

ــود.  ــوب ش محس
منابع و مآخذ

موســویان، س. ع.، و میثمــی، ح. )1397(. 
نظــری- مبانــی   :)۱( اســامی  بانکــداری 

تجــارب عملــی )ویرایــش ششــم(. تهــران: 
پژوهشــکدٔه پولــی و بانکــی.

)1416ق.(.  ر.  خمینــی،  موســوی 
تحریرالوســیله )ج. 1(. قــم: جامعــٔه مدرســین 

قــم. علمیــٔه  حــوزٔه 
موســوی خمینــی، ر. )1421ق.(. کتــاب  البیــع 
)ج. 1(. قــم: مٔوسســٔه تنظیــم و نشــر آثــار 

ــی)ره(. ــام خمین ام
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تنگنای اعتباری صنعت
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۵۸ شــماره   ،۱۳۹۸ دی مــاه 

تنگنای اعتباری صنعت

تٔامیــن مالــی صنعــت عــاوه بــر آثــار اقتصــادی 
بــه  بنگاهــی،  فعالیت هــای  قالــب  در  ُخــرد 
ملــی  اقتصــاد  اهــداف کان  بــه  دســتیابی 
اصلــی  داللت هــای  و  شــد  خواهــد  منجــر 
ســایر بخش هــای اقتصــادی، به ویــژه بخــش 
خدمــات، وابســته بــه عملکــرد ایــن بخــش 
اســت. به نظــر شــما، آیــا تٔامیــن مالــی ایــن 
بخــش در کشــور از رونــد روبــه رشــد و پایــدار 

برخــوردار بــوده اســت؟

مسـئلٔه تأمیـن مالـی صنعـت را بایـد در دو 
حـوزٔه اصلـی تأمیـن مالـی بـرای سـرمایٔه ثابـت، 
توسـعه، و نـوآوری از یک سـو و تأمیـن سـرمایٔه 
در گـردش از سـوی دیگـر و به عنـوان دو مبحث 
ثابـت  سـرمایه گذاری  بحـث  در  دیـد.  مجـزا 
می توانـم  و  بـد  درازمـدت، وضعیـت خیلـی  و 
بگویـم تحمل ناپذیـر اسـت. مشـکل ایـن اسـت 
اصـواًل  ایـران  در  اقتصـاد  مناسـبات کالن  کـه 
به نفـع  ریسـک پذیری  و  درازمـدت  رفتارهـای 

می کنـد.  تنبیـه  نظام منـد  به طـور  را  نوجویـی 
وضعیـت نـرخ تشـکیل سـرمایه در چند دهٔه 
گذشـته آینٔه روشـنی از اوضاع تأمیـن مالی برای 
عارضـٔه  البتـه،  اسـت.  ثابـت  سـرمایه گذاری 
پایین بـودن نـرخ تشـکیل سـرمایه فقط ناشـی از 
مسـئلٔه تأمیـن مالـی موردنیـاز بـرای آن نیسـت، 
امـا چالـش تأمیـن مالـی هـم خـود یـک گلـوگاه 
ایـن بحـث اسـت و هـم مشـکالت  در  اصلـی 
سـایر بخش هـای رونـد تشـکیل سـرمایه در آن 

می یابـد. تجلـی 
البتـه، اوضـاع تأمیـن مالی در بخش سـرمایٔه 

طـول  در  و  اسـت  بهتـر  خیلـی  گـردش  در 
سـال های مختلف شـرایط گوناگونی را بسـته به 
تحـوالت محیطـی تجربـه کـرده اسـت؛ امـا بـاز 
هـم در مقام مقایسـه، می تـوان گفت تأمین مالی 
بـرای فعالیت هـای صنعتـی بـه دالیـل گوناگـون 
سـاختاری، نهـادی، و عملیاتی بسـیار دشـوارتر 
از تأمیـن مالـی برای انجام امور خدماتی اسـت. 
اگـر می خواهیـم کشـور بـا سـرعت مطلوبـی 
در مسـیر صنعتی شـدن گام بـردارد، الجـرم بایـد 
فکـری بـه حـال موانـع و گلوگاه هـای موجـود در 
مسـیر فراینـد تأمیـن مالـی صنعت چـه در بخش 
سرمایٔه ثابت و چه در بخش سرمایٔه در گردش 
بکنیـم. البتـه، ذکـر ایـن نکتـه ضروری اسـت که 
ایـن موانـع را نبایـد صرفـًا در فراینـد عملیاتـی 
تأمیـن مالـی صنعت یا حتی صرفـًا در بازار پول 
و اعتبـار جسـت وجو کـرد؛ بخش مهمـی از این 
موانـع انعکاسـی از ناترازی هـای عمدٔه سـاختار 
اقتصـاد کالن کشـور هسـتند و بـدون اصـالح 

ایـن سـاختارها برطـرف نخواهند شـد.

ــود  ــد خ ــق تولی ــه رون ــت در برنام وزارت صم
بــرای ســال ۱۳۹۸، میــزان نقدینگــی موردنیــاز 
بخــش را ۱ هــزار میلیــارد تومــان بــرآورد کــرده 
اســت. از ایــن میــزان، ۳۰۰ هــزار میلیــارد 
ــارد  ــزار میلی ــی و ۷۰۰ ه ــان آوردٔه متقاض توم
در  گــردش  )دوبــار  بانک هــا  ســهم  تومــان 
ســال بــا رقــم ۳۵۰ هــزار میلیــارد تومــان( 
اســت. آیــا بــا تزریــق ایــن میــزان از نقدینگــی، 
می تــوان انتظــار رونــق و بازگشــت ســرمایه را 

داشــت یــا نــه؟

وزارت  در  مـا  دوسـتان  درک  متأسـفانه، 
صمت از مسـئلٔه تأمین مالـی صنعت با واقعیت 
فاصلـٔه بسـیاری دارد. آن هـا تصـور می کنند پول 
هـم یـک نهاده ای اسـت مثـل آب یا الکتریسـیته 
کـه اگـر به طـور عینـی رقـم بیشـتری از آن فراهم 
شـود، لزومـًا بـه رونـق صنعـت منجـر می شـود. 
تأمیـن مالـی در واقع فضـای تحرک و تنفس 
اجـزای  و  ابعـاد  فضـا  ایـن  و  اسـت  صنعـت 
زنجیـرٔه  در  مالـی  عملیـات  دارد.  گوناگونـی 
تأمیـن، عملیـات مالـی بنـگاه، و عملیـات مالـی 
نظـام فـروش محصـول، بـازار مالـی مبتنـی بـر 
تجـارت کاال، بازار سـهام، نهادهـای مالی نوآور 
-کـه از طریـق تعریـف صورت هـای تـازه ای از 
دارایی هـای انتزاعـی، به ویـژه دارایی هـای مبتنی 
می کننـد  ریسـک، کمـک  فـروش  و  خریـد  بـر 
بیـن  متنوع تـری  و  بهتـر  »تریدآف هـای«  شـما 
ریسـک و پـاداش داشـته باشـید - و البتـه در 
نهایـت خدمـات واسـطه گری در بـازار پـول و 
فضـای  ایـن  بخش هـای کلیـدی  اعتبـار  بـازار 
بـاز  را  ایـن فضاهـا  بایـد  تنفس انـد.  و  تحـرک 
کـرد و بـه بازیگـران اقتصـاد کشـور امنیـت داد 
تـا با سـرعت و هوشـمندی در ایـن فضا حرکت 
کننـد. اگـر چنیـن کردیـم، بـازار خـود هـم راه 
تأمیـن مالـی بنـگاه شایسـته را پیـدا می کنـد، هم 
رقمـش را تعییـن می کنـد. اینکـه بـا زور قانون و 
بخشـنامه، یک جریـان نقدی مصنوعی بسـازیم 
و بازارهـای متعـددی را بـه ایـن واسـطه مختـل 

کنیـم ، فقـط بـر رکـود و تـورم می افزایـد. 
اقتصـادی  غلـط  سیاسـت های  متأسـفانه، 
در  غیرمسـئوالنه  مداخلـٔه  آن هـا  رٔاس  در  و 

یکـی از مهم تریـن مسـائلی کـه صنایع کشـور بـا آن روبه روسـت تنگنای 
اعتبـاری در زمینـٔه سـرمایٔه ثابـت و سـرمایٔه در گـردش اسـت. بااین حـال، 
بسـیاری از فعـاالن اقتصـادی اعتقـاد دارند تنگنای اعتباری فقط ریشـه در 
فراینـد عملیاتـی تأمیـن مالـی و بـازار پـول نـدارد و باید بخش عمـده ای از 

مشـکالت را در سـاختار اقتصاد کالن کشـور یافت. برای بررسـی بیشـتر 
ایـن موضـوع، با »حسـین سـالح ورزی« - نایب رئیس اول اتـاق بازرگانی 
ایـران و رئیـس مرکـز ملـی کارآفرینـی - گفت وگـو کردیـم کـه مشـروح آن 

به شـرح زیر اسـت: 

انعکاس ناترازی ساختار اقتصاد کالن در تنگنای 
اعتباری صنعت

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران
   حسین سالح ورزی
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بـازار پـول و اعتبـار بـه اسـم کمـک بـه تولیـد و 
رشـد اقتصـادی، بـرای چنـد دهـه و ناکارآمـدی 
و  مالـی  واسـطه گری  خدمـات  ارائـٔه  نهادهـای 
ناکارآمـدی بازارهـای پـول و اعتبـار کـه حاصل 
همیـن مداخـالت فلج کننـده اسـت، بـه جایـی 
رسـیده اسـت کـه در سـال های اخیـر اخـذ وام 
و سـپس نکـول اسـتراتژیک درحال تبدیل شـدن 
بـه یـک الگـوی کسـب وکار اسـت. ایـن رویکرد 
هـم آفـت نظـام پولـی مالـی کشـور اسـت و هـم 
در  به ویـژه  مولـد  فعالیت هـای  بـر  را  عرصـه 

می کنـد. تنـگ  صنعـت 

ماننــد  دســتوری  سیاســت گذاری  آیــا 
بــه  اعتبــارات  منابــع  از  بخشــی  تخصیــص 
ایــن حــوزه، پرداخــت یارانــه ســود تســهیات، 
اســتفاده از وجــوه اداره شــده، و بهره بــرداری 
طریــق  از  ملــی  توســعه  صنــدوق  منابــع  از 
ــه  ــهیات ب ــت تس ــه هدای ــل ب ــای عام بانک ه

ایــن بخــش شــده منجــر اســت؟

مسـئلٔه مقررات گذاری برای تسـهیم ظرفیت 
گوناگـون  بخش هـای  در  تسـهیالت  فـروش 
اقتصـادی و مسـئلٔه مقررات گـذاری برای تعیین 
نحـؤه بهره بـرداری از وجـوه اداره شـده، هـر دو 
نظـام  تنظیم گـری  بدیهـی  و  ضروریـات مسـلم 
پولـی و اعتباری انـد، امـا اینجـا نکتـه ای وجـود 
دارد کـه بایـد نسـبت بـه آن بسـیار حسـاس بـود. 
ایـن دو حـوزٔه مقررات گـذاری جـزو ابزارهـای 

کلیـدی سیاسـت گذار پولـی کشـور بـرای مهـار 
و صرفـًا  و عملیاتی انـد  ریسـک های سیسـتمی 
بایـد برای همین منظـور و در همین چهارچوب 

اسـتفاده شـوند.
از  مقررات گذاری هـا  ایـن  متأثرسـاختن 
چیزهایـی مثـل راهبـرد رشـد اقتصـادی رفتاری 
غیرمسـئوالنه اسـت کـه ریسـک نظـام پولـی-

اعتبـاری کشـور را افزایـش می دهـد و مصـداق 
مرکـزی  بانـک  اسـتقالل  نادیده گرفتـن  واضـح 
بایـد  وام  یارانـه روی  مـورد عرضـٔه  اسـت. در 
مـورد بـه مـورد بررسـی کـرد. مثـل هـر ابـزار و 
هـم  وام  روی  یارانـه دادن  دیگـری،  سیاسـت 
»سـوات« خـودش را دارد و هـم در درازمـدت 
حتمـًا ایـن رفتـاری نیسـت کـه بتـوان بـر آن تکیه 
کـرد، زیرا یارانـه در درازمدت عامل ناکارآمدی 
اسـت و یارانه روی هزینٔه تسـهیالت هم همیشه 
در  اسـت.  بـوده  فسـاد  تولیـد  مهـم  منبـع  یـک 
کوتاه مـدت، بـه شـرط ارزیابـی واقعـی از دقـت 
اصابـت یارانـه و انتخـاب بخـش درسـت بـرای 
عرضه ممکن اسـت ارزش بررسـی کردن داشـته 
باشـد، امـا به طـور کلـی، ابزارهایـی ماننـد یارانه 
روی اعتبـارات حکـم مسـّکن های کوتاه مدت را 
دارنـد و جـای درمان هـای بنیـادی بـرای احیـای 
رشـد را کـه همـان اصـالح سـاختارهای کالن 

نمی گیرنـد. اسـت،  اقتصـادی 

بــاالی  ریســک  مهــم،  مســائل  از  یکــی 
ورود  بــرای  مالــی  تٔامیــن  و  ســرمایه گذاری 

بنگاه هــای  بخــش  در  جدیــد  فّناوری هــای 
ســرمایه گذاری های  یــا  متوســط  و  کوچــک 
ــن  ــه تٔامی ــه اینک ــه ب ــا توج ــت. ب ــعه ای اس توس
برنامه هــای  بــرای  فّناوری هــا  ایــن  مالــی 
آیــا بانک هــا می تواننــد در  مقطعــی اســت، 

تٔامیــن مالــی آن هــا وارد شــوند یــا نــه؟

وارد  نبایـد  بانک هـا  اصولـی،  به صـورت 
ایـن  بشـوند؛  پرخطـر  مالی هـای  تأمیـن  حـوزٔه 
وظیفـه بـر عهـدٔه سـایر بازیگـران نظـام تأمیـن 
پولـی- نظـام  سـتون  بانک هـا  اسـت.  مالـی 

بـه  ریسـک  از  محافظـت  آن هـا  در  و  مالی انـد 
کسـب سـود ارجحیت راهبـردی دارد. در مورد 
نوسـازی فّنـاوری، به خصوص اگر این نوسـازی 
بـه تغییـر الگوی کسـب وکار بینجامد یا مسـتلزم 
ارزش  راهبـردی در زنجیـرٔه  تعادل هـای  تغییـر 
صنعـت باشـد، ورود مسـتقیم بانک هـا به تأمین 

مالـی اشـتباه راهبـردی اسـت. 
فکـر می کنـم سیاسـت گذاران به جـای اجبـار 
پرخطـر،  فعالیت هـای  ایـن  انجـام  بـه  بانک هـا 
تـا سـایر بازیگـران  بایـد زمینـه ای فراهـم کننـد 
شـوند  بالنـده  و  شـکوفا  مالـی  تأمیـن  صنعـت 
و نقـش خـود را بـرای تأمیـن نیازهـای متنـوع 
تأمیـن مالـی در نظـام اقتصادی بر عهـده بگیرند 
و اجـازه دهنـد بانک هـا، همان طـور کـه در همـٔه 
دنیـا مرسـوم اسـت، در بخش هـای بالـغ و ایمن 
بـازار، بـا حداقـل ریسـک بـه واسـطه گری مالـی 
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۵۸ شــماره   ،۱۳۹۸ دی مــاه 

تنگنای اعتباری صنعت

ــال  ــت درح ــش صنع ــکات بخ ــن مش مهم تری
بــرای  حاضــر چیســت و چــه راهکارهایــی 
برون رفــت از ایــن وضعیــت می تــوان ارائــه 

ــرد؟ ک

مسـئوالن  فعلـی،  اوضـاع  در  گفـت  بایـد 
مٔوثـری  اقدامـات  تولیـد  موانـع  رفـع  بـرای 
انجـام نمی دهنـد و در مـواردی حتـی عالقـه ای 
نیـز بـه ارائـٔه راهـکار در ایـن زمینه هـا ندارنـد. 
قانـون حمایـت از تولیـد در مجلـس تصویـب 
اجـرا  مرحلـٔه  در  و  عمـل  در  ولـی  می شـود، 
متوقـف می شـود و دیگـر مـورد پیگیـری قـرار 
صنعـت  بخـش  از  حمایـت  بـرای  نمی گیـرد. 
کشـور، یارانـٔه حمایتـی در ۱0 سـال پیـش بـه 
تصویـب می رسـد، ولـی تـا بـه امـروز یـک ریال 
نیـز بـه این بخـش تخصیـص نیافته اسـت. قرار 
بـود دولـت در اجرای قانون هدفمنـدی یارانه ها  
سـهم بخـش تولیـد را پرداخـت کند کـه اجرایی 
مطـرح  مباحـث  ایـن  زمـان کـه  آن  در  نشـد. 
بـود، هـر کیلـووات سـاعت بـرق بـرای بخـش 
دسـت کم  امـروز  بـود کـه  تومـان   ۳5 صنعـت 
بـه ۱۷0 تومـان افزایـش یافتـه اسـت. بنابرایـن، 
مـا قوانیـن الزم بـرای حمایـت از بخـش تولیـد 

و رشـد صنعتـی کشـور را داریـم ولـی عملیاتـی 
نمی شـوند. بایـد از دولـت و مجلـس پرسـید که 
در سـال حمایـت از تولیـد، چـه قانـون مٔوثـر و 
روشـنی بـرای تقویـت ایـن بخش ها بـه تصویب 
تولیـد  بخـش  از  بایـد  دولـت  اسـت.  رسـیده 
به عنـوان  و  کنـد  حمایـت  عملـی  به صـورت 
بـرای  مالیاتـی  معافیت هـای  اعمـال  بـا  نمونـه 
تولیدکننـدگان، قـدرت آن هـا را در اشـتغال زایی 
و ایجـاد رونـق اقتصادی افزایـش دهد، نه اینکه 
بـا پرداخـت تسـهیالت بـا نرخ هـای ۲5 درصـد 
تـا ۲8 درصـد بگوییـم حمایت انجـام می دهیم، 
زیـرا برخـی تولیدکننـدگان و وام گیرنـدگان تـوان 
بازپرداخـت تسـهیالت اخذشـده را ندارند و در 
تسـهیالت  از طریـق  مناسـبی  عمـل کارسـازی 

نمی شـود. ایجـاد  بانکـی 

می توانــد  زمینه هایــی  چــه  در  دولــت 
ــد و  ــق بخــش تولی ــی از رون حمایت هــای عمل

باشــد؟ داشــته  صنعــت 

درصــد   ۲5 تــا  می شــود  عنــوان  وقتــی 
بایــد میــزان وصــول مالیــات در ســال آینــده 
ــش  ــت از بخ ــای حمای ــن معن ــود، ای ــتر ش بیش

تولیــد را نخواهــد داشــت. همچنیــن، هزینــٔه 
ــد  ــا 40 درص ــاری ت ــال ج ــا در س ــٔه کارفرم بیم
نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش یافتــه و هزینــٔه 
ــان  ــزار توم ــا 800 ه ــر ۷00 ت ــر کارگ ــٔه ه بیم
ــش از  ــن بخ ــی در ای ــی حمایت های ــت. وقت اس
تولیدکننــده صــورت نمی گیــرد، برخــی بــرای 
جلوگیــری از توقــف فعالیت هــای خــود نیــروی 
کار را بیمــه نمی کننــد و یــا مــاه بــه مــاه قــرارداد 
حمایت هــای  زمانــی کــه  تــا  می بندنــد.  کار 
صــورت  تولیــد  بخــش  از  عملــی  و  واقعــی 
نگیــرد، نمی تــوان انتظــار حــل مشــکل اشــتغال 
را داشــت. دولــت در بحــث یارانــٔه بنزیــن و یــا 
ــٔه دیگــری عمــل  ــه گون ــد ب کمــک معیشــتی بای
ــق  ــرادی تعل ــه اف ــد ب ــام بای ــن ارق ــرد و ای می ک
می گرفــت کــه خــودروی شــخصی ندارنــد و 
از ایــن طریــق بــرای افــراد ضعیف تــر نوعــی 
ــد  ــی، بای ــورت کل ــد. به ص ــاد می ش ــاز ایج امتی
ــاهده  ــکالت مش ــل مش ــرای ح ــی ب ــت عزم گف
ــد  نمی شــود و امــروز در بخــش صنعــت و تولی
و  تأمیــن  باالســت و هزینــٔه  بســیار  مخــارج 
خریــد مــواد اولیــٔه تولیــد نســبت بــه گذشــتٔه 

ــت. ــه اس ــش یافت ــیار افزای ــک بس نزدی

کارشناســان می گوینــد رشــد واقعــی و مســتمر اقتصــادی کــه می توانــد 
ــدار منجــر شــود، رشــد مناســب در بخــش صنعــت  ــه اشــتغال زایی پای ب
اســت. اگــر بخــش صنعــت و تولیــد کشــور بتوانــد رشــدهای مســتمری 
ــود  ــت اشــتغال زایی بهب ــادی داشــته باشــد، وضعی در طــول ســالیان متم
می یابــد، تزریــق نقدینگــی بــه واحدهــای تولیــدی به درســتی صــورت 
ــز کاهــش خواهــد  ــی نی ــه درآمدهــای نفت ــرد، و وابســتگی کشــور ب می گی
یافــت. بااین حــال، فعــاالن بخــش صنعــت می گوینــد واحدهــای تولیــدی 

ــد،  مشــکالت نقدینگــی  از دولــت حمایت هــای واقعــی دریافــت نمی کنن
دارنــد، و نوســانات نــرخ ارز برخــی از آن هــا را بــا مشــکل مواجــه می کنــد. 
ــی کشــور  ــدات صنعت ــت تولی ــه و بررســی راهکارهــای تقوی ــن زمین در ای
ــی -  ــا فاضــل همام ــن بخــش، ب ــزوده در ای ــن ایجــاد ارزش اف و همچنی
ــران - گفت وگویــی  ــاق تعــاون ای رئیــس کمیســیون صنعــت و معــدن ات

انجــام شــده اســت کــه بــا هــم می خوانیــم.

رشد صنعتی در انتظار 
حمایت های واقعی دولت

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تعاون ایران
فاضل همامی
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ــاز  ــی موردنی ــص نقدینگ ــق تخصی ــا از طری آی
می تــوان  تولیــدی،  واحدهــای  و  بنگاه هــا 
ــع  ــن بخــش مرتف انتظــار داشــت مشــکات ای
ــی  ــود نقدینگ ــه کمب ــه اینک ــه ب ــا توج ــود؟ ب ش
توســط  کــه  اســت  اساســی  مســائل  از 
صنعــت  بخــش  فعــاالن  و  تولیدکننــدگان 
راهــکار  یافتــن  به دنبــال  و  می شــود  مطــرح 

هســتند. آن  بــرای 
ــن  ــود نقدینگــی و تأمی ــه اینکــه کمب ــا توجــه ب ب
در  از مشــکالت عمــده  گــردش  در  ســرمایٔه 
واحدهــای تولیــدی و صنعتــی کشــور تلقــی 
ــق  ــا تزری ــا ب ــوان گفــت تنه ــا نمی ت می شــود، ام
نقدینگــی و اختصــاص منابــع مالــی می تــوان 
تأمیــن  واقــع،  در  حــل کــرد.  را  مشــکالت 
بایــد در کنــار ســایر حمایت هــای  نقدینگــی 
و  مالیات ســتانی  بخــش  در  دولــت  واقعــی 
بیمــه و… اعمــال شــود تــا بتــوان انتظــار داشــت 
گام هــای مٔوثــری در بخــش تولیــد و رونــق 
همچنیــن،  شــود.  برداشــته  صنعتــی کشــور 
بحــث  در  دیگــر  مٔوثــر  اقدامــات  از  یکــی 
ثبــات تولیــد پرهیــز از اقدامــات ســلیقه ای و 
تصمیم گیری هــای متعــدد ارزی اســت. وجــود 

نرخ هــای نیمایــی، آزاد، و… و اینکــه نرخــی از 
ــه  ــر ب ــرخ دیگ ــا و ن ــک گــروه از کااله ــه ی ارز ب
ــد، باعــث  ــص می یاب کاالهــای دیگــری تخصی
ــه  ــود. اینک ــا می ش ــردرگمی فعالیت ه ــاد س ایج
ــدام  ــه اق ــواد اولی ــن م ــرای تأمی ــات ب کارخانج
بــه واردات کننــد امــا نداننــد بــا چــه نــرخ ارزی 

ــا آن هــا محاســبه خواهــد شــد، باعــث لطمــه  ب
شــد.  خواهــد  اقتصــادی  فعالیت هــای  بــه 
ــری از تصمیمــات ناقــص  ــرای جلوگی ــت ب دول
جنبه هــای  همــٔه  برنامه ریزی هایــی کــه  یــا  و 
نظرهــای  از  بایــد  نگیــرد،  نظــر  در  را  کار 
صنعتــی  فعــال  اتحادیه هــای  و  کارشناســان 
این صــورت  غیــر  در  اســتفاده کنــد،  کشــور 
ــت و  ــد رف ــاال خواه ــا ب ــای تصمیم گیری ه خط

ــور  ــت کش ــد و صنع ــش تولی ــاالن بخ ــرای فع ب
هزینــه به همــراه خواهــد داشــت. اتحادیه هــا 
بــازوی  به عنــوان  می تواننــد  کارشناســان  و 
تصمیم گیــری دولت هــا عمــل کننــد و احتمــال 
ــق  ــن طری ــا از ای ــت بودن تصمیم گیری ه نادرس
بــه حداقــل خواهــد رســید. همچنیــن، ایــن 
موضــوع نیــز قابلِ ذکــر اســت کــه دولــت بــرای 
توانمندســازی فعــاالن بخــش تولیــد و صنعتــی 
کشــور،  بایــد از طریــق ارائــٔه مشــوق هایی بــرای 
ــش  ــتغال زایی و کاه ــٔه اش ــرمایه گذاران، زمین س

ــد. ــم کن ــکاری را فراه ــرخ بی ن

به صـورت  تولیـد  بخـش  از  بایـد  دولـت 
عملـی حمایت کند و به عنـوان نمونه با اعمال 
تولیدکننـدگان،  بـرای  مالیاتـی  معافیت هـای 
ایجـاد  و  اشـتغال زایی  در  را  آن هـا  قـدرت 

دهـد. افزایـش  اقتصـادی  رونـق 
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۵۸ شــماره   ،۱۳۹۸ دی مــاه 

تنگنای اعتباری صنعت

نقــش تٔامیــن مالــی تولیــد در رشــد اقتصــادی 
کشــور چیســت و چــه مشــکاتی در ایــن مســیر 

وجــود دارد؟

بـا  کشـور  تولیـدی  واحدهـای  امـروزه 

سـرمایٔه  تأمیـن  ازجملـه  مشـکالت گوناگونـی 
در گـردش مواجه انـد و در ایـن شـرایط، تأمیـن 
نقدینگـی شـرط الزم بـرای بقای ایـن واحدها و 
کمـک بـه اقتصـاد کشـور اسـت. اکنـون، کمبود 
نقدینگـی در صنایـع مولـد، زیربنایی، و تولیدی 

کشـور موجـب کاهـش ظرفیـت تولیـد، افزایش 
نـرخ بیـکاری، و کاهـش اشـتغال شـده اسـت، 
علیـه  اعمال شـده  تحریم هـای  بـه  توجـه  بـا  و 
کشـور، بایـد از ظرفیت هـای جدید بـرای تأمین 

نقدینگـی واحد هـای مولـد اسـتفاده شـود.

امـروزه، تنگنـای مالـی - کـه به واسـطٔه آن بانک هـا از ارائـٔه خدمـات 
متناسـب بـا شـرایط بـه فعـاالن اقتصادی ناتوان اند - مشـکل زیرسـاختی 
عدیـده ای  مشـکالت  بـروز  موجـب  شـرایط  ایـن  اسـت.  ملـی  اقتصـاد 
ازجملـه کمبـود نقدینگـی و سـرمایٔه در گـردش واحدهـای تولیـدی شـده 
و رکـودی را در صنایـع مختلـف به وجـود آورده اسـت کـه می توانـد رونـد 
واکاوی  بـرای  دهـد.  قـرار  تحت تأثیـر  نیـز  را  اقتصـاد  بلندمـدت  رشـد 

بیشـتر ایـن چالـش و بررسـی راهکارهـای رفـع تنگنـای مالـی بنگاه هـای 
اقتصـادی، بـا رحیـم زارع - سـخنگوی کیمسـیون ویژٔه حمایـت از تولید 

ملـی - بـه گفت وگـو نشسـتیم کـه از نظرتـان می گـذرد.

اتکا به شیوه های نوین برای برون رفت 
از تنگنای مالی تولید

سخنگوی کیمسیون ویژٔه حمایت از تولید ملی
رحیم زارع
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تولیــدی  واحدهــای  نقدینگــی  تأمیــن 
رکــود  از  را  یــک کشــور  اقتصــاد  می توانــد 
ــادی  ــمت اقتص ــد و به س ــات ده ــاله نج چندس
شــرایط  در  بنابرایــن  دهــد.  حرکــت  پویــا 
تحریم هــا  به جهــت  مــا  اقتصــاد  فعلــی کــه 
ــر برخــی مشــکالت شــده اســت، بایــد از  درگی
ظرفیت هــای مختلــف در مســیر تأمیــن ســرمایٔه 

اســتفاده کــرد. ایــن واحدهــا  در گــردش 
در  تولیــدی  واحد هــای  نقدینگــی  تأمیــن 
گذشــته صرفــًا از ســوی بانک هــا و بــا اعطــای 
تســهیالت ممکــن بــوده اســت، امــا امــروزه 
روش هــای مختلفــی بــرای تأمیــن نقدینگــی 
واحد هــای تولیــدی وجــود دارد کــه واحد هــای 
مولــد بــه نســبت نیــاز خــود بایــد یکــی از آن هــا 
ــٔه  ــد. بنابرایــن، دیگــر زمــان تکی را انتخــاب کنن
صــرف بــر منابــع بانکــی بــه پایــان رســیده اســت 
ــورهای  ــد کش ــای مول ــه واحد ه ــور ک و همان ط
پیشــرفته کمتریــن اتــکا را بــه تســهیالت بانکــی 
ــت  ــیر را در جه ــن مس ــد ای ــز بای ــا نی ــد، م دارن
رشــد اقتصــادی هرچــه بیشــتر طــی کنیــم، زیــرا 
ــرای  ــت مشــخصی ب نظــام بانکــی کشــور ظرفی
تأمیــن مالــی بخــش تولیــد و صنعــت دارد و 
ــر  ــی را ب ــن مال ــار تأمی ــن ب ــوان بیــش از ای نمی ت

دوش بانک هــا قــرار داد.

ــرده  ــام ک ــود اع ــه خ ــت در برنام وزارت صم
تومــان  میلیــارد  بــه ۱۰۰۰  نیــاز  اســت کــه 
نقدینگــی موردنیــاز رونــق تولیــد دارد کــه ۷۰۰ 
میلیــارد تومــان آن را بانک هــا بایــد تٔامیــن 
ــوان  ــی می ت ــن نقدینگ ــق ای ــا تزری ــا ب ــد. آی کنن

ــت؟ ــد را داش ــق تولی ــار رون انتظ

ــه  ــق برنام ــد طب ــان می ده ــوع نش ــن موض ای
از  تولیــد  نقدینگــی  درصــد   ۷0 تنهــا  بایــد 
ســوی بانــک تأمیــن شــود کــه به طــور حتــم 
آتــی کمتــر هــم  ایــن موضــوع در ســال های 
بــرای  تدبیــری  بایــد  ایــن رو  از  می شــود 
ــود و  ــاذ ش ــدی اتخ ــای تولی ــه واحد ه ــک ب کم
درعین حــال بایــد فشــار تأمیــن نقدینگــی از 
روی شــبکٔه بانکــی برداشــته شــود. تجــارب 
ــد  ــکای تولی ــه ات ــز نشــان می دهــد ک ــی نی جهان
ــد از  ــت و بای ــخ گو نیس ــا پاس ــه بانک ه ــط ب فق
ســایر بازارهــای مالــی نیــز بــرای تأمیــن ســرمایه 

ــرد.  ــره ب به
ــه بانــک  ــده ب دیگــر زمــان مراجعــٔه تولیدکنن

بــه  تولیــدی  واحــد  نگه داشــتن  ســرپا  بــرای 
پایــان رســیده اســت و اکنــون بایــد بــا اســتفاده 
از فّناوری هــای جدیــد، مســیر تأمیــن نقدینگــی 
را دنبــال کــرد کــه در ایــن راســتا بــازار ســرمایه 
و پلتفرم هــای جدیــد مالــی روش هــای مناســبی 
ــد. ــن نقدینگــی واحد هــای تولیدی ان ــرای تأمی ب

بــا توجــه بــه ریســک بــاالی ســرمایه گذاری در 
ــد  ــا می توانن ــا بانک ه ــد، آی ــای جدی فّناوری ه

در ایــن زمینــه وارد شــوند؟

ایــن  در  حضــور  بــه  ناگزیــر  بانک هــا 
ســنتی  مســیرهای  جدیدنــد.  حوزه هــای 
بانکــداری دیگــر پاســخ گوی نیازهــای نســل 

فّناوری هــای  از  اســتفاده  و  نیســت  جدیــد 
ــکان  ــد ام ــا راهــی اســت کــه می توان ــد تنه جدی
بــروز خطــا و حتــی مفاســد احتمالــی را در 
برســاند. بــه حداقــل ممکــن  بانکــی  حــوزٔه 

برخــی  حاضــر،  درحــال  خوشــبختانه 
را  جدیــد  فّناوری هــای  از  اســتفاده  بانک هــا 
ــه، شــاید  ــد؛ البت ــاز کرده ان در حــوزٔه بانکــی آغ
ــوع  ــن ن ــور در ای ــاالی حض ــک ب ــدا ریس در ابت
کم رنــگ  را  بانک هــا  حضــور  فّناوری هــا 
کنــد، امــا در نهایــت بانک هــا بــا درنظرگرفتــن 
ــر  نقــاط قــوت ایــن حــوزه ناگزیــر حضــور را ب

می دهنــد. ترجیــح  حضورنداشــتن 

ــد  ــه می بینی ــزی را چگون ــک مرک ــرح گام بان ط
و آیــا می توانــد در حــوزٔه رونــق تولیــد کمــک 

کنــد؟ 

طــرح گواهــی اعتبــار مولــد )گام( بــا هــدف 
واحد هــای  اعتبــار  تأمیــن  بــرای  ابزارســازی 
تولیــدی و حــل بخشــی از معضــل ســرمایٔه 
در گــردش بنگاه هــا بــه تأییــد شــورای پــول 
بــرای  امیــدواری  روزنــٔه  و  اعتبــار رســیده  و 
واحد هــای مولــد اســت تــا بــه ایــن ترتیــب 
از تنگناهــای موجــود در مســیر رفــع مشــکل 

تأمیــن نقدینگــی رهــا شــوند.
ــن طــرح حــل بخشــی از معضــل  هــدف ای
ســرمایٔه در گــردش بنگاه هاســت و در قالــب 
بــه  تولیدکننــدگان  اســت  قــرار  طــرح  ایــن 
بانک هــا معرفــی شــوند و بــا تضمیــن بانــک 
گواهــی اعتبــار دریافــت کننــد کــه به این ترتیــب 
در زنجیــرٔه ارزش، اوراق بهــادار جــای پــول 
زمینــٔه  در  خــود  ایــن  می گیــرد کــه  را  نقــد 

کاهــش مفاســد نیــز اثرگــذار خواهــد بــود.
اوراق گام اوراق شــبه ضمانت نامه اســت و 
ــدار  ــن خری در ایــن ســازوکار بانــک واســطٔه بی
ــات  ــوع عملی ــن ن ــود. ای ــد ب ــنده خواه و فروش
ــه ای  ــر کارخان ــت و اگ ــگ اس ــٔه فکتورین به مثاب
بخواهــد مــواد اولیــه از شــرکتی خریــداری کنــد، 
ــد و  ــنده می ده ــه فروش ــده ب ــاه آین ــه م ــک س چ
فروشــنده می توانــد ایــن چــک را در اختیــار 

بانــک قــرار دهــد.

بــرای  دیگــری  جایگزیــن  راه هــای  چــه 
مالــی  تٔامیــن  به منظــور  بانکــی  تســهیات 

گرفــت؟ بهــره  می تــوان  تولیــد 

مالــی  تأمیــن  بــرای  مختلفــی  روش هــای 
ایــن  تولیــد وجــود دارد کــه خوشــبختانه در 
بــا  توانســته اند  اقتصــادی  واحد هــای  مســیر 
ــریع تر  ــه س ــق هرچ ــب تحق ــای مناس نوآوری ه
ــی از  ــگ یک ــد. روش فکتورین ــن کنن آن را ممک
مســیرهای کمــک بــه زنجیــرٔه تأمیــن مالی اســت 
ــب  ــیر مناس ــی مس ــال ط ــبختانه درح ــه خوش ک
اســت. اســتفاده از ســایر بازارهــای مالــی ماننــد 
ــم  ــای مه ــی از راهکاره ــز یک ــرمایه نی ــازار س ب
ــدی اســت کــه  ــی واحدهــای تولی ــن مال در تأمی
نیازمنــد افزایــش عمــق ایــن بازارهــا و توســعه و 

ــت. ــترش آن هاس گس

نظــام بانکــی کشــور ظرفیــت مشــخصی 
بــرای تٔامیــن مالــی بخــش تولیــد و صنعــت 
دارد و نمی تــوان بیــش از ایــن بــار تٔامیــن 

بــر دوش بانک هــا قــرار داد. مالــی را 
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۵۸ شــماره   ،۱۳۹۸ دی مــاه 

تنگنای اعتباری صنعت

از ســوی دیگــر، بنگاه های تولیــدی از کمبود 
نقدینگــی گله مندنــد. البتــه، کمبــود نقدینگــی در 
ــان وجــود  ــه جری ــن معناســت ک ــه ای ــا ب بنگاه ه
نقــد در بنگاه هــا بــا محدودیــت روبه روســت 
بــرای  خارجــی  مالــی  تأمیــن  بــه  بنگاه هــا  و 
ــارت  ــد. به عب ــت  نیازمندن ــن محدودی ــران ای جب
دیگــر، در نتیجــٔه جهش هــای شــدید قیمتــی، 
یافتــه اســت و  افزایــش  بنگاه هــا  هزینه هــای 
ــرای تأمیــن مالــی  بنگاه هــا منابــع مالــی کافــی ب
ایــن هزینه هــا در اختیــار ندارنــد؛ در نتیجــه، 
بــا مشــکل جریــان وجــوه نقــد مواجه انــد و 
از ایــن موضــوع بــا عنــوان کمبــود نقدینگــی 
یــاد می کننــد. الزم بــه تأکیــد اســت فقــدان 
ــران  بازارهــای مالــی توســعه یافته در اقتصــاد ای
باعــث شــده اســت بنگاه هــا بــرای تأمیــن منابــع 
شــوند.  وابســته  بانکــی  شــبکٔه  بــه  خارجــی 
ــان  ــد جری ــگاه نتوان بنابرایــن، در صورتی کــه بن
وجــوه داخلــی خــود را از طریــق تســهیالت 
نقدینگــی  مشــکل  بــا  کنــد،  رفــع  بانکــی 

می شــود. مواجــه 
وابســتگی بنگاه هــا بــه تأمیــن مالــی خارجــی 
از ماهیــت تولیــد در بنگاه هــای صنعتــی نشــئت 
تولیــد  صنعتــی،  بنگاه هــای  در  می گیــرد. 

زمان بــر اســت و مدیریــت بنــگاه بایــد از شــروع 
فعالیــت ســاخت تــا تکمیــل تولیــد دورٔه زمانــی 
ــن ویژگــی  ــد. ای ــگ کن ــان وجــوه را هماهن جری
در  ســرمایٔه  می شــود  باعــث  صنعتــی  تولیــد 
گــردش نقشــی حیاتــی در بقــای ایــن بنگاه هــای 
تولیــدی ایفــا کنــد. ســرمایٔه در گــردش بــه بنــگاه 
امــکان می دهــد عــدم تطابــق زمانــی در نتیجــٔه 
فاصلــٔه زمانــی میــان انجــام هزینه هــا و دریافــت 
مدیریــت  را  فــروش  از  حاصــل  درآمدهــای 
ــدا  ــد ابت ــده بای ــارت دیگــر، تولیدکنن ــد. به عب کن
هزینه هــای مربــوط بــه خریــد نهاده هــای تولیــد 
)مــواد اولیــه، کاالهــای واســطه ای، دســتمزد 
ــت  ــرژی، و...( را پرداخ ــٔه ان ــروی کار، هزین نی
فــروش  و  تولیــد  تکمیــل  از  پــس  و  کنــد 
فــروش  از  ناشــی  درآمــد  نهایــی،  محصــول 
محصــول بــه تولیدکننــده پرداخــت می شــود. 
پیش فــروش محصــول توســط خودروســازان 
مثالــی واضــح از نیــاز بــه ســرمایٔه در گــردش 
اســت. خودروســازان بــا توجــه بــه زمان بربــودن 
فراینــد تولیــد و نیاز به ســرمایٔه در گــردش، اقدام 
می کننــد  خــود  پیش فــروش محصــوالت  بــه 
بــرای تشــویق مشــارکت کنندگان  و حاضرنــد 
پرداخــت کننــد.  قابلِ توجــه  ســود  نرخ هــای 

ایــن پدیــده در ســال های ۱۳۹۳ تــا ۱۳۹5 در 
میــان خودروســازان داخلــی بســیار فراگیــر بــود 
و نرخ هــای ســود پرداختــی بــه خریــداران بــا 
نرخ هــای ســود در شــبکٔه بانکــی رقابتــی نزدیــک 
داشــت و گاه از آن هــا پیشــی می گرفــت. در ایــن 
دوران، حتــی واردکننــدگان خودروهــای وارداتــی 
نیــز بــرای تأمیــن ســرمایٔه در گــردش خــود اقــدام 

بــه پیش فــروش خــودرو می کردنــد.
ــرای  ــدی ب ــای تولی ــول، بنگاه ه ــور معم به ط
بــه منابــع  تأمیــن مالــی ســرمایٔه در گــردش 
دیگــر،  به عبــارت  وابســته اند.  خــود  داخلــی 
بنگاه هــا بخشــی از ســود ناشــی از تولیــد را 
به عنــوان  آن  از  و  می کننــد  حفــظ  بنــگاه  در 
ســرمایٔه در گــردش اســتفاده می کننــد. حتــی 
مشــاهده  متوســط  و  بنگاه هــای کوچــک  در 
بازارهــای  از  مالــی  تأمیــن  کــه  می شــود 
گــردش  در  پراهمیتــی  نقــش  غیررســمی 
ــن  ــدی دارد. ای ــن واحدهــای تولی چرخ هــای ای
نــوع از تأمیــن مالــی در شــرایط عــادی کــه رشــد 
قابلِ پیش بینــی  و  قیمت هــا محــدود  عمومــی 
اســت، مشــکل ســرمایٔه در گــردش بنگاه هــا را 
حــل می کنــد و بــرای بنگاه هــا مفیــد اســت.

امــا، در شــرایطی کــه اقتصــاد بــا جهش هــای 

اعتبــاری  تنگنــای  موضــوع  دهــٔه گذشــته،  یــک  در  مقدمــه:   -۱
به خصــوص در بخــش صنعــت موضــوع مشــترک بحــث اقتصاددانــان و 
مدیــران دولتــی بــوده اســت. نخســت، ایــن معمــا مطــرح شــد کــه چــرا 
بنگاه هــای تولیــدی از کمبــود نقدینگــی شــکایت دارنــد، درحالی کــه 
را مشــکل  نقدینگــی  بــاالی  اغلــب قریب به اتفــاق کارشناســان رشــد 
ــش  ــن پرس ــخ ای ــد. پاس ــورم می دانن ــدرت ت ــرک پرق ــی و مح ــش پول بخ
مســیر تحقیقــات بعــدی را مشــخص کــرد و نگاه هــا را بــه ضــرورت 
ــا اولویــت بخــش بانکــی جلــب کــرد. همــواره  ــی ب اصــالح در نظــام مال
ــبت  ــی نس ــاالی نقدینگ ــد ب ــه رش ــران ب ــاد ای ــاال در اقتص ــورم ب ــت ت عل

داده شــده اســت؛ نظریــات اقتصــادی و تحقیقــات تجربــی نیــز بــر ایــن 
واقعیــت تأکیــد دارنــد کــه رشــد عرضــٔه پــول اگــر بیــش از رشــد تولیــد 
واقعــی باشــد، بــه تــورم خواهــد انجامیــد. در آمارهــای پولی ایــران، عرضٔه 
ــارت  ــده شــده اســت و به عب ــف گســتردٔه آن نقدینگــی نامی ــول در تعری پ
دیگــر نقدینگــی در ســطح کالن معیــار اندازه گیــری عرضــٔه پــول و معــادل 
ــال های  ــای س ــت. آماره ــی اس ــش غیردولت ــه بخ ــی ب ــش بانک ــی بخ بده
بعــد از جنــگ نیــز نشــان می دهــد عرضــٔه پــول به طــور میانگیــن ســاالنه 
۲۷ درصــد رشــد داشــته اســت و در نتیجــٔه ایــن رشــد، نبایــد از مشــاهدٔه 

ــرد. ــب ک ــران تعج ــاد ای ــا در اقتص ــش قیمت ه افزای

تنگنای اعتباری صنعت

رضا 
بوستانی

یادداشت تحلیلی

کارشناس اقتصادی
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قیمتــی مواجــه می شــود و هزینه هــای تولیــد 
مالــی  تأمیــن  می یابــد،  افزایــش  به شــدت 
داخلــی و تأمیــن مالــی غیررســمی نمی توانــد 
بنگاه هــای  نیــاز  پاســخ گوی  کامــل  به طــور 
تولیــد باشــد و در ایــن شــرایط تنگنــای اعتبــاری 
ــی  ــدگان ســخت تر می شــود. حت ــرای تولیدکنن ب
در شــرایط افزایــش شــدید قیمت هــا به دلیــل 
پیدایــش عــدم اطمینــان نســبت بــه آینــده، عرضٔه 
ــان  ــت جری ــد و مدیری ــش می یاب ــارات کاه اعتب

وجــوه نقــد در بنــگاه مشــکل تر می شــود.
ــه تفکیــک  ــورم نقطه به نقطــه را ب شــکل ۱ ت
کاالهــا و خدمــات در مناطــق شــهری نشــان 
شــکل  ایــن  در  کــه  همان طــور  می دهــد. 
مشــخص اســت، در نتیجــٔه اعمــال تحریم هــای 
ظالمانــه و متعاقبــًا بحــران ارزی، در دو دوره 
تــورم بــا جهــش قابلِ توجهــی روبــه رو شــده 
کــه   ۱۳۹۲ خــرداد  در  اول  مرتبــٔه  اســت؛ 
مرتبــٔه  و  درصــد  بــه 4۱  نقطه به نقطــه  تــورم 
دوم در اردیبهشــت ۱۳۹8 کــه تــورم بــه 5۱ 
شــکل  ایــن  همان طــور کــه  رســید.  درصــد 
گــروه  نقطه  به نقطــه  تــورم  می دهــد،  نشــان 
تــورم گــروه خدمــت(  بــا  مقایســه  )در  کاال 
بیشــترین تأثیــر را از جهــش نــرخ ارز داشــته 
تــورم کاال  و  ارز  نــرخ  میــان  رابطــٔه  اســت. 
قابلِ تجارت بــودن  ماهیــت  بــه  می تــوان  را 
ارز،  نــرخ  افزایــش  بــا  داد.  نســبت  کاالهــا 
ــا  ــد ی ــی افزایــش می یاب قیمــت کاالهــای واردات
ــد داخــل از محــل  ــرای کاالهــای تولی تقاضــا ب
قیمــت  نتیجــه  در  زیــاد می شــود؛  صــادرات 
ــورم  ــر از ت ــد. اگ ــش می یاب ــا افزای ــروه کااله گ

قیمــت  تغییــرات  از  معیــاری  به عنــوان  کاال 
اســتفاده  اقتصــاد  در  قابلِ تجــارت  کاالهــای 
کنیــم، ایــن معیــار در ســال های دهــٔه ۱۳۹0 
نشــان می دهــد در دو دوره، قیمــت کاالهــای 
واســطه ای و مــواد اولیــه بــرای تولیدکننــدگان 
داخلــی افزایــش یافتــه اســت. از طــرف دیگــر، 
بــه  هزینه هــا  برخــی  شــاخص بندی  به دلیــل 
دســتمزد کارگــران،  و  حقــوق  ماننــد  تــورم 
بایــد انتظــار داشــت در ایــن دو دوره، دیگــر 
ــی  ــورم عموم ــر از ت ــز متأث ــگاه نی ــای بن هزینه ه

افزایــش یافتــه  باشــند.
 بــا افزایــش قیمــت نهاده هــای تولیــد، بایــد 
انتظــار داشــت تولیــد کاهــش یابــد، امــا تشــدید 
تنگنــای مالــی در بنگاه هــا، کاهــش تولیــد را 

ــش  ــال، افزای ــور مث ــرد؛ به ط ــد ک تشــدید خواه
قیمــت  قطعــات خــودرو در نتیجــٔه جهــش نــرخ 
ارز بایــد باعــث گران ترشــدن خــودرو و کاهــش 
ــد  ــه، بای ــود. در نتیج ــودرو ش ــرای خ ــا ب تقاض
خودروســاز ســطح تولیــد محصــول خــود را 
ــا،  ــد. ام ــا کاهــش ده ــت تقاض ــا اف ــب ب متناس
ــش  ــا افزای ــب ب ــد متناس ــاز نتوان ــر خودروس اگ

ــن  ــرای تأمی ــارات الزم ب ــد اعتب هزینه هــای تولی
ســرمایٔه در گــردش را تأمیــن کنــد، بایــد ســطح 
تولیــد خــود را شــدیدتر کاهــش دهــد. اثــر دوم 

ــاری اســت. ــای اعتب ناشــی از تنگن
ــه آن پاســخ  امــا، پرســش مهمــی کــه بایــد ب
داد ایــن اســت کــه آیــا شــواهدی از تنگنــای 
مالــی در بخــش صنعــت وجــود دارد؟ شــکل ۲ 
بدهــی بخــش غیردولتــی بــه بانک هــا را پــس از 
تعدیــل قیمــت بــا اســتفاده از شــاخص قیمــت 
ــه  ــور ک ــد. همان ط ــان می ده ــده نش مصرف کنن
تســهیالت  قــدرت خریــد  اســت،  مشــخص 
ــه بخــش  پرداخت شــده توســط شــبکٔه بانکــی ب
ــی در ســال های ۱۳۹۲ و  ۱۳۹۷افــت  غیردولت
محسوســی داشــته اســت. به عبــارت دیگــر، اگــر 
ــرای  ــدی از تســهیالت بانکــی ب بنگاه هــای تولی
می کرده انــد،  اســتفاده  تولیــد  مالــی  تأمیــن 
قــدرت خریــد ایــن تســهیالت در ســال هایی 
مواجــه  هزینه هــا  افزایــش  بــا  آن هــا  کــه 
بوده انــد، کاهــش یافتــه و عمــاًل محدودیــت 
ــر  ــت. اگ ــده اس ــال ش ــگاه اعم ــر بن ــتری ب بیش
قــدرت خریــد تســهیالت بانکــی بــا اســتفاده از 
نــرخ ارز محاســبه شــود، ایــن کاهــش شــدیدتر 

ــود. خواهــد ب
ــام  ــعه یافتگی نظ ــطح توس ــه س ــه ب ــا توج  ب
مالــی، بایــد انتظــار داشــت تنگنــای اعتبــاری در 
بنگاه هــای کوچــک و متوســط شــدیدتر باشــد. 
داشــتن  به دلیــل  بــزرگ  صنعتــی  بنگاه هــای 
نظــام  بــه  طوالنی تــر  و  شــدیدتر  وابســتگی 
بانکــی، از توانایــی بیشــتری بــرای دریافــت 
بنگاه هــای  امــا،  برخوردارنــد.  اعتبــارات 
دفاتــر  - کــه  متوســط  و  صنعتــی کوچــک 
ــی  ــٔه تاریخ ــد و رابط ــتنادی ندارن ــی قابلِ اس مال
محدودتــری بــا بانک هــا دارنــد و همچنیــن 
ــی  ــن مال ــمی تأمی ــای غیررس ــه بازاره ــتر ب بیش
وابســته اند - در مواجهــه بــا جهــش هزینه هــای 
منابــع  از  اســتفاده  تولیــد بخــت کمتــری در 
بانک هــا دارنــد؛ به ویــژه اینکــه ایــن بنگاه هــا 
بــه اعتبــارات تجــاری وابســتگی بیشــتری دارنــد 
و در شــرایط بحرانــی کــه به دلیــل مشــکالت 
کالن کلیــٔه بنگاه هــای اقتصــادی بــا مشــکل 
نیــز  تجــاری  اعتبــارات  ســطح  مواجه انــد، 
کاهــش می یابــد و تنگنــای اعتبــاری بــرای ایــن 

می شــود. شــدیدتر  بنگاه هــا 
اعتبــاری  تنگنــای  مشــکل  رفــع  بــرای 
بنگاه هــای تولیــدی، چــاره ای جــز اصــالح نظــام 

شکل ۱. تورم نقطه به نقطه را به تفکیک کاالها و خدمات در مناطق شهری
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تورم کاال

تورم خدمت

تورم نقطه ای

زمان بــر  تولیــد  صنعتــی،  بنگاه هــای  در 
اســت و مدیریــت بنــگاه بایــد از شــروع فعالیت 
ســاخت تــا تکمیــل تولیــد دورٔه زمانــی جریــان 
ــد  ــی تولی ــن ویژگ ــد. ای ــگ کن ــوه را هماهن وج
صنعتــی باعــث می شــود ســرمایٔه در گــردش 
بنگاه هــای  ایــن  بقــای  در  حیاتــی  نقشــی 

ــد. کن ــا  ــدی ایف تولی
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۵۸ شــماره   ،۱۳۹۸ دی مــاه 

تنگنای اعتباری صنعت

ــی ایجــاد شــده  ــام مال ــدارد. نظ ــی وجــود ن مال
ــاز ســرمایه گذاران را از  ــا منابــع موردنی اســت ت
ــد. وجــود  محــل پس انــداز خانوارهــا تأمیــن کن
پس اندازکننــدگان  میــان  نامتقــارن  اطالعــات 
بازارهــای  می شــود  باعــث  ســرمایه گذاران  و 
تخصیــص  در  بدهــی(  بــازار  )ماننــد  مالــی 
ــی  ــای مال ــد. نهاده ــل کنن ــد عم ــع ناکارآم مناب
تقــارن  رفــع عــدم  بــرای  مالــی  ابزارهــای  و 
اطالعــات ایجــاد شــده اند. بانک هــا به واســطٔه 
ــد،  ــا مشــتریان خــود دارن ــه ب رابطــٔه نزدیکــی ک
از کیفیــت فعالیت هــای تولیــدی مشــتری خــود 
مطلع انــد و ایــن اطالعــات بــه بانــک امــکان 
می دهــد منابــع مالــی را به ســمت بنگاه هایــی 
کــه بــازار محصــول تضمین شــده و فّنــاوری 
تولیــد قابلِ قبــول دارنــد ســوق دهــد. قراردادهــا 
ــاد شــده اند تــا بــا  و ابزارهــای مالــی نیــز ایج
ــدگان را  ــع پس اندازکنن ــک، مناب ــردن ریس کم ک

ــانند. ــدگان برس ــه تولیدکنن ب
نظــام مالــی باید بتوانــد از طریــق قیمت گذاری 
ریســک، جریــان منابــع را به ســمت فعالیت هــای 
مولــد هدایــت کنــد. به طــور معمــول، بانک هــا در 
ــارات  ــه اعطــای اعتب ــدام ب ــه اق ــال اخــذ وثیق قب
می کننــد. بایــد یــادآور شــد کســب وثیقه روشــی 
ــان  ــات می ــارن اطالع ــدم تق ــر ع ــه ب ــرای غلب ب
اعتبارگیرنــده و اعتباردهنــده اســت. درصورتــی 
کــه بــازاری بــرای قیمت گــذاری وثایــق وجــود 
نداشــته باشــد یــا برخــی وثایــق به عنــوان وثیقــه 
قبــول نشــود، جریــان منابــع مختــل خواهــد 
شــد. بــه حالتــی فکــر کنیــد کــه بانکــی کــه 
ــه  ــوان وثیق ــکن را به عن ــد مس ــی می ده وام رهن
قبــول نپذیــرد. در ایــن شــرایط، کمتــر خانــواری 
می توانســت اقــدام بــه خریــد مســکن کنــد، زیــرا 
ــواده ای ســرپناه آن  ــروت هــر خان ــن ث بزرگ تری

خانــواده اســت و اگــر بانــک آن را به عنــوان 
ــروت  ــوار ث ــد، خان ــول نکن ــی قب ــٔه وام رهن وثیق
دیگــری بــرای وثیقه گــذاری در اختیــار نــدارد و 
ــه  ــد خان ــن وام و خری ــور می شــود از گرفت مجب
صرف نظــر یــا بــه خانــٔه بســیار کوچک تــری 

بســنده کنــد.
نادرســت  نرخ گذاری هــای  به دلیــل 
بانکــی،  شــبکٔه  در  به ویــژه  بانکــی  نظــام  در 
بنگاه هــا و خانوارهــا قســمت قابلِ توجهــی از 
منابــع خــود را به صــورت طــال و ارز نگــه داری 
می کننــد. ایــن در حالــی اســت کــه نظــام بانکــی 
از ارز و طــال به عنــوان وثیقــه ای بــرای پرداخــت 
اینکــه  بــرای  نمی کنــد.  اســتفاده  تســهیالت 
ــد اســتفاده  ــع خانوارهــا و بنگاه هــا در تولی مناب
دارایی هــا  ایــن  از  بایــد  مالــی  نظــام  شــود، 
به عنــوان وثیقــه اســتفاده کنــد. بــرای درک بهتــر 
ایــن موضــوع، بــه تولیدکننــده ای فکــر کنیــد کــه 
بایــد هزینــٔه ارزی مربــوط بــه خریــد مــواد اولیــه 
ــگاه  ــر بن ــد. اگ ــت کن ــر پرداخ ــاه دیگ ــه م را س
خریــد ارز را تــا سررســید بــه تأخیــر بینــدازد، بــا 
ریســک افزایــش نــرخ ارز، و اگــر ارز را امــروز 
خریــداری کنــد، بــا کاهــش ســرمایٔه در گــردش 
ــن شــرایط، فقــط نظــام  مواجــه می شــود. در ای
مالــی اســت کــه می توانــد مشــکل بنــگاه را حــل 
ــه  ــی ب ــد. اگــر نظــام مال ــد حمایــت کن و از تولی
بنــگاه اجــازه دهــد به جــای اینکــه امــروز ارز 
خریــداری کنــد، اختیــار خریــد ارز در نرخــی 
بنــگاه می توانــد  مشــخص را دریافــت کنــد، 
ــردش را  ــرمایٔه در گ ــی از س ــهم کوچک ــا س تنه
بــرای پوشــش ریســک نــرخ ارز )خریــد اختیــار 
منابــع  بقیــٔه  ارز( اختصــاص دهــد و  خریــد 
خــود را در تولیــد اســتفاده کنــد. همچنیــن، اگــر 
ــده  ــا( ارز خریداری ش ــی )بانک ه ــای مال نهاده

ــد و  ــول کنن ــوان وثیقــه قب ــگاه را به عن توســط بن
اعتبــاری بــا سررســید ســه مــاه در اختیــار بنــگاه 
قــرار دهنــد، تولیدکننــده می توانــد بــا خریــد 
ــد  ــش ده ــرخ ارز را پوش ــان ن ــک نوس ارز ریس
دریافــت  وثیقــٔه  به عنــوان  دارایــی  ایــن  از  و 
ــع،  ــتفاده از مناب ــس از اس ــد. پ ــتفاده کن وام اس
بنــگاه در سررســید منابــع را بازمی گردانــد و 
ــق،  ــه ایــن طری ــد. ب ارز خــود را دریافــت می کن
ــٔه  ــوندگی ترازنام ــت نقدش ــا تقوی ــی ب ــام مال نظ
محدودیــت  می توانــد  بنگاه هــا  و  خانوارهــا 

ــرای آن هــا کاهــش دهــد. ــی را ب مال
در نهایــت، بایــد بــر ایــن نکتــه تمرکــز کــرد 
کــه مشــکالت نظــام مالــی باعــث شــده اســت 
توانایــی ایــن نظــام در حمایــت از تولیــد کاهش 
بنگاه هــای  از  بســیاری  به گونــه ای کــه  یابــد، 
تولیــدی بــا مشــکل تأمین مالــی مواجه شــده اند. 
در  مالــی  نظــام  بــه مشــکالت  توجــه  البتــه، 
ادبیــات اقتصــادی ایــران چنــدان جدیــد نیســت 
ــان  ــٔه  ۱۳۹0کارشناس ــدای ده ــل از ابت و حداق
بخــش  در  اصالحــات  انجــام  ضــرورت  بــر 
مالــی و به خصــوص در شــبکٔه بانکــی تأکیــد 
بســیار،  به رغــم صحبت هــای  امــا  کرده انــد. 
عملکــرد نظــام مالــی تغییــر چندانــی نداشــته و 
ــل در  ــان مشــکالت پابرجــا هســتند. تعل همچن
انجــام اصالحــات از مســیر تضعیــف تولیــد 
باعــث می شــود خلــق شــغل و ثــروت محــدود 
امیــد  نمی تــوان  وضعیــت  ایــن  در  و  شــود 
داشــت هیــچ سیاســتی بــا موفقیــت همــراه 
ــادی  ــط اقتص ــت فق ــر داش ــد به خاط ــود. بای ش
ــد  ــه کن ــاختاری غلب ــکالت س ــر مش ــد ب می توان
کــه حداقلــی از رشــد اقتصــادی را ایجــاد کنــد 
تــا بــه پشــتوانٔه ایــن رشــد، طرح هــای اصالحــی 

ــد. ــرا یابن ــت اج ــا قابلی ــایر بخش ه در س
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شکل ۲.  بدهی بخش غیردولتی به بانک ها را پس از تعدیل قیمت با استفاده از شاخص قیمت مصرف کننده
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شـاخص  ایـن  رشـد  رونـد   ،۱ شـکل  در 
)نسـبت بـه مدت مشـابه سـال قبل( در مقایسـه 
بـا شـاخص تولیـد صنعتـی مرکـز آمـار ایـران از 
پایـان ۱۳۹6 تـا آبـان ۱۳۹8 بـه نمایـش درآمده 
اسـت. بـا توجه بـه تطابق روند شـاخص مذکور 
بـا شـاخص تولیـد صنعتـی مرکـز آمـار، می توان 

گفـت ایـن شـاخص تـا حـدود زیـادی می توانـد 
صنعـت کشـور  بخـش  در  را  تولیـد  تغییـرات 

منعکـس کنـد. 
همان طـور کـه از شـکل ۱ مشـخص اسـت، 
انتهـای  در  صنعتـی  تولیـد  رشـد  نزولـی  رونـد 
سـال ۱۳۹۷ به حـدی شـد کـه رشـد تولیـد بـه 

رشـد  اگرچـه  رسـید.  درصـد   ۱0 منفـی  زیـر 
پیـدا  ادامـه  نیـز   ۱۳۹8 سـال  در  تولیـد  منفـی 
کـرده، از شـدت ایـن رشـد منفـی کاسـته شـده 
منفـی ۱۱ درصـد  به گونـه ای کـه رشـد  اسـت، 
در اسـفند ۱۳۹۷ بـه رشـد منفـی ۳٫۱ درصـد 
در آبـان ۱۳۹۷ رسـیده اسـت. البتـه، وضعیـت 
یکدیگـر  بـا  دوره  ایـن  در  مختلـف  صنایـع 
متفـاوت بـوده و هـر صنعـت فـراز و فرودهـای 
مربـوط بـه خود را داشـته اسـت. جدول ۱ رشـد 
اسـاس  )بـر  را  صنایـع کشـور  صنعتـی  تولیـد 
بـزرگ( در هفت ماهـٔه  اطالعـات شـرکت های 
آبـان  بـه  منتهـی  مهـر و هشـت ماهٔه  بـه  منتهـی 
منتشرشـده،  آمـار  اسـاس  بـر  می دهـد.  نشـان 
تولیـد صنعتـی خودروسـازی در هفت ماهـه ۲6 
درصـد و در هشـت ماهه ۲0 درصـد نسـبت بـه 
مـدت مشـابه سـال قبـل کاهـش داشـته اسـت. 
ایـن تغییـرات نشـان می دهـد سـهم قابلِ توجهی 
از رشـد منفی تولید در سـال ۱۳۹۷ و همچنین 
۱۳۹8 بـه کاهـش تولیـد صنایـع واردات محـور 

۱- مقدمــه: تولیــد در کشــور به واســطٔه تکانه هــای بزرگــی کــه در 
ــرو  ــرخ ارز وارد شــده، دچــار تغیی ــر تجــارت خارجــی و ن ــر ب ســال اخی
ــی  ــگام بخــش حقیق ــت رصــد بهن تحــول قابلِ توجــه شــده اســت. اهمی
بــا تکانه هــای قابلِ توجــه مواجــه  اقتصــاد  این چنینــی کــه  در شــرایط 
اســت و سیاســت گذار بایــد بــر اســاس واقعیــت سیاســت گذاری انجــام 
دهــد بیــش از پیــش بــوده اســت. در ایــن بیــن، تغییــرات در بخــش تولیــد 
ــه تجــارت خارجــی و ارز  ــی کــه بیشــترین تعامــل و وابســتگی را ب صنعت
ــمی در  ــار رس ــگام آم ــار بهن ــأل انتش ــود. در خ ــان می ش ــتر نمای دارد بیش
خصــوص تغییــرات تولیــد، نگاهــی بــه آمــار شــرکت های بــزرگ صنعتــی 

کــه عمدتــًا توســط بــورس منتشــر می شــود می توانــد رونــد تغییــرات 
ــد.  ــا حــدودی روشــن کن بخــش حقیقــی را ت

براین اســاس، آمــار بیــش از ۲۳0 شــرکت صنعتــی بــزرگ کــه ماهانــه 
اطالعــات تولیــد خــود را از طریــق بــورس منتشــر می کننــد گرفتــه شــده و 
بــا برخــی فرایند هــای شاخص ســازی آمــاری بــه شــاخص تولیــد صنعتــی 

بورســی تبدیــل شــده اســت. 

نبض تولید
بررسی تغییرات تولید صنعتی در ماه های اخیر 

با توجه به آمار شرکت های بورسی

سجاد 
ابراهیمی

یادداشت تحلیلی

عضو هیئت علمی پژوهشکدٔه پولی و بانکی بانک مرکزی
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شاخص تولید صنعت� بورس�شاخص تولید صنعت� مرکز آمار

شکل ۱. رشد شاخص تولید صنعتی بورسی و شاخص تولید صنعتی مرکز آمار ایران 
)نسبت به مدت مشابه سال قبل(
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۵۸ شــماره   ،۱۳۹۸ دی مــاه 

تنگنای اعتباری صنعت

سـاخت  و  خودروسـازی  صنعـت  به ویـژه 
قطعـات اختصـاص دارد. همچنین، روند رشـد 
منفـی در ایـن صنعـت در چنـد مـاه اخیـر رو بـه 
را می دهـد کـه  ایـن سـیگنال  و  کاهـش اسـت 
تولیـد ایـن صنعـت دیگـر بیشـتر  از ایـن کاهـش 
پیـدا نمی کنـد و بلکـه رونـد صعـودی مالیمـی 
پیـدا کـرده اسـت )اگرچـه هنـوز بـا تولیـد سـال 

قبـل فاصلـه دارد(. صنایـع شـیمیایی و فلـزات 
اساسـی کـه دو قطـب صنایـع کشـورند و بیشـتر 
صادرات محـور بـه حسـاب می آینـد، وضعیـت 
رشـد بهتـری دارنـد. اگرچـه صنعـت شـیمیایی 
در رشـد منفـی ۱٫4 درصـد را داشـته، می تـوان 
در  کمتریـن کاهـش  اخیـر  سـال  دو  در  گفـت 
صنعـت  اسـت.  بـوده  صنعـت  ایـن  در  تولیـد 

فلـزات اساسـی نیـز بـه همیـن صـورت عملکرد 
در  و  داشـته  صنایـع  سـایر  بـه  نسـبت  بهتـری 
هشـت ماهٔه ۱۳۹8 رشـد ۳ درصدی را رقم زده 
اسـت. در بیـن سـایر صنایـع، صنایـع غذایـی، 
بیشـترین  محصـوالت کاغـذی  و  منسـوجات، 
و  ماشـین آالت  دارویـی،  صنایـع  و  کاهـش 
تجهیـزات، و محصوالت فلزی بیشـترین رشـد 

داشـته اند.   ۱۳۹8 هشـت ماهٔه  در  را 
۲- رفتار متفاوت کاالی واسطه و نهایی

اینکـه منشـأ تغییـرات تولیـد  بـرای بررسـی 
چـه  و  بخش هاسـت  در کـدام   بیشـتر  صنعتـی 
در  تولیـد  بایـد  دخیل انـد،  آن  در  عواملـی 
گروه هـای مختلـف طبقه بنـدی و اختالف روند 
آن هـا تحلیـل شـود. شـکل ۲ رونـد رشـد تولیـد 
کاالهـای مصرفـی، واسـطه ای، و سـرمایه ای را 
بـر  می دهـد.  نشـان   ۱۳۹8 و   ۱۳۹۷ سـال  در 
اسـاس این شـکل، بیشـترین کاهش تولید در دو 
سـال اخیـر مربوط بـه کاالهای نهایـی )مصرفی 
کاالهـای  تولیـد  و  اسـت  بـوده  سـرمایه ای(  و 
واسـطه ای در ایـن دوره کاهـش به مراتب کمتری 
داشـته اسـت. دو دلیـل بـرای ُافـت بیشـتر تولید 
اینکـه  نخسـت  دارد؛  وجـود  نهایـی  کاالهـای 
ایـن محصـوالت عمومـًا واردات محـور بـوده و 
وابسـتگی بـه واردات در بیـن ایـن محصـوالت 
دوم،  اسـت.  واسـطه ای  از محصـوالت  بیشـتر 
عمدتـًا  واسـطه ای  محصـوالت  هـدف  بـازار 
بـا  صـادرات  رشـد  ازآنجاکـه  و  صادراتی انـد 
داشـته  نیـز  بیشـتری  صرفـٔه  ارز  نـرخ  افزایـش 
در  تولیـد  کاهـش  کـه  اسـت  طبیعـی  اسـت، 
محصـوالت واسـطه ای بـه انـدازٔه محصوالتـی 
باشـد کـه بـازار هدف آن هـا داخلی اسـت. روند 
کاالهـای  در   ۱۳۹۷ سـال  در  تولیـد  کاهـش 
مصرفـی به مراتب بیشـتر از کاالهای سـرمایه ای 
البتـه، بازگشـت نمـودار کاهشـی رشـد  اسـت. 
کاالهـای مصرفـی نیـز در سـال ۱۳۹8 سـریع تر 
بـوده، به گونـه ای کـه از مـرداد تـا مهـر رشـد این 

دو گـروه بـر هـم منطبـق شـده اسـت.
کاالهـای  تولیـد  رشـد   ،۱۳۹8 آبـان  در 
واسـطه تقریبـًا مشـابه مهـر و نزدیـک صفر بوده 
سـرمایه ای  کاالهـای  رشـد  رونـد  امـا،  اسـت. 
قابلِ توجهـی  بهبـود  آبـان  در  می دهـد  نشـان 
ایجـاد شـده  ایـن محصـوالت  تولیـد  در رشـد 
اسـت، به طـوری کـه رشـد منفـی ۱8 درصـد در 
مهـر بـه رشـد منفـی ۱ درصـد در آبـان رسـیده 
اسـت. همچنین، رشـد منفی تولید محصوالت 
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رشد نسبت به مدت شاخص تولید ۱۰۰=۱۳۹۵
مشابه سال قبل

مهر 
۱۳۹۷

آبان 
۱۳۹۷

اسفند 
۱۳۹۷

مهر 
۱۳۹8

آبان 
۱۳۹8

مهر 
۱۳۹8

آبان 
۱۳۹8

۱٫4-۲٫۱-۲8٫۱۱06٫8۱0۳٫۳۹۳٫۳۱04٫6۱0۱٫8صنایع شیمیایی

۲0٫8۱۱8٫۲۱۱6٫0۹5٫۱۱۲0٫5۱۱۹٫5۱٫۹۳٫0۱فلزات اساسی

۲0٫۱-۲6٫۷-۱۳٫88۱٫68۳٫48۹٫۲5۹٫866٫۷خودرو و قطعات

8٫6-۹٫0-۹٫6۱04٫4۱05٫4۹۳٫۷۹5٫0۹6٫۳صنایع غذایی

6٫5۱0۷٫5۱0۳٫0۹۷٫8۱۱۲٫8۱08٫۹4٫۹5٫۷کانی های غیرفلزی

5٫۱۹6٫۲84٫6۱0۳٫8۱۱4٫۹۹۹٫۳۱۹٫4۱۷٫۳صنایع دارویی

۳٫۲۳٫۷-۳٫۱۷8٫۲۷8٫۹۱0۹٫۳۷5٫68۱٫8دستگاه های برقی

۲٫۷-۲٫۹-۳٫۱۹۹٫6۹8٫۹۹6٫0۹6٫۷۹6٫۲الستیک و پاستیک

۲٫۷۱08٫۲۱06٫0۱۳۲٫6۱۳5٫0۱۲5٫۲۲4٫8۱8٫۱ماشین آالت و تجهیزات

4٫5-۲٫۳۹6٫6۹۷٫8۱0۱٫4۱0۹٫۲۹۳٫4۱۳٫۱فراورده های نفتی

۱۹٫4-۱4٫۳-۱٫۹۱۳0٫۹۱40٫0۱۱5٫8۱۱۲٫۲۱۱۲٫8منسوجات

۱٫8۱۱0٫4۹8٫۲۱44٫۷۱۱6٫6۱05٫55٫6۷٫4محصوالت فلزی

۱۳٫6-۱۳٫4-۱٫۲8۷٫488٫0۷۷٫۱۷5٫۷۷6٫0محصوالت کاغذی

 شاخص کل شرکت های
۳٫۱-4٫۱-۱00۱0۳٫6۱00٫0۹۷٫5۹۹٫4۹6٫۹بورسی

جدول ۱. نرخ رشد تولید صنایع منتخب نسبت به مدت مشابه سال قبل )درصد(

شکل ۲. رشد تولید کاالهای واسطه ای، مصرفی، و سرمایه ای )درصد( 
نسبت به مدت مشابه سال قبل

‑۴٠

‑٣٠

‑٢٠

‑١٠

٠ 

١٠ 

٢٠ 

٩٧
/٠

١
 ٩٧

/٠
٢

 ٩٧
/٠

٣
 ٩٧

/٠
۴

 ٩٧
/٠

۵
 ٩٧

/٠
۶

 ٩٧
/٠

٧
 ٩٧

/٠
٨

 ٩٧
/٠

٩
 ٩٧

/١
٠

 ٩٧
/١

١
 ٩٧

/١
٢

 ٩٨
/٠

١
 ٩٨

/٠
٢

 ٩٨
/٠

٣
 ٩٨

/٠
۴

 ٩٨
/٠

۵
 ٩٨

/٠
۶

 ٩٨
/٠

٧
 ٩٨

/٠
٨

 

کاالی سرمایه ایکاالی مصرف�کاالی واسطه   

44



اد
صــ

قت
ی ا

هــا
زه 

 تا
ــه

ام
هن

ما
و 

د
۱۵

۶ 
ره

ما
شــ

   
  ،

   
 ۱۳

۹۸
ه 

ما
یر 

ت
{

{ صــاد
قت

ی ا
هــا

زه 
 تا

ــه
ام

هن
ما

و 
د

۱۵
۸ 

ره
ما

شــ
   

   
   

۱۳
۹۸

ه 
ما

ی 
د

نسـبت  مهـر  در  منفـی ۱8 درصـد  از  مصرفـی 
بـه مـدت مشـابه بـه منفـی ۱5 درصـد در آبـان 
رسـیده اسـت که بهبود نسـبی را نشـان می دهد.

۳- موانع بالقؤه رشد تولید صنعتی
می تـوان  را  صنعتـی  بـزرگ  شـرکت های 
درجـٔه  ماننـد  مختلفـی  ویژگی هـای  اسـاس  بـر 
و  صادرات محـوری،  واردات،  بـه  وابسـتگی 
مواجه انـد  آن  بـا  مالـی کـه  محدودیـت  درجـٔه 
ایـن  طبقه بنـدی  ایـن  مزیـت  طبقه بنـدی کـرد. 
ایـن  در  را  تولیـد  رشـد  می تـوان  کـه  اسـت 
گروه هـای مختلـف بررسـی کـرد و آزمـون کـرد 
مالـی  محدودیـت  ماننـد  ویژگی هایـی  آیـا  کـه 
تفـاوت  باعـث  می توانـد  واردات محـوری  و 
 ،۲ جـدول  در  لـذا  شـود.  شـرکت ها  رشـد  در 
ویژگی هـای  از  هریـک  اسـاس  بـر  شـرکت ها 
درجـٔه  و  واردات محـوری،  صادرات محـوری، 
محدودیـت مالـی بـه دو گـروه تقسـیم شـده اند 
و نـرخ رشـد تولیـد آن هـا بـا همدیگـر مقایسـه 

اسـت.  شـده 
صادرات محوری: بر اساس جدول ۲، رشد 
تولید در شرکت های صادرات محور در ماه های 
آغازین سال ۱۳۹8 بیشتر از شرکت های کمتر 
سال  )برخالف  است  بوده  صادرات محور 
صادرات محور  شرکت های  رشد  که   ۱۳۹۷
کمتر بوده و ازدست دادن بازار صادراتی عاملی 
سال  در  است(،  بوده  منفی  تولید  رشد  برای 
مانعی  نه تنها  صادراتی  محدودیت های   ۱۳۹8
جدی برای رشد منفی صنعت نبوده بلکه باعث 
است.  شده  نیز  صنعت  وضعیت کلی  بهبود 
گروه  تولید  رشد  متوسط  به طور  شهریور،  در 
 ۱0 حدود  شدید  صادرات محور  شرکت های 
شرکت های  گروه   تولید  رشد  از  بیشتر  درصد 
آبان،  در  اما  است.  بوده  صادرات محور  کمتر 
اندکی کاهش  رشد شرکت های صادرات محور 
داشته و رشد شرکت هایی که بازار هدف داخلی 
به رغم  و  است  داشته  بهبود  اندکی  نیز  داشتند 
صادرات محور  شرکت های  رشد  هنوز  اینکه 
اختالف  است،  بوده  شرکت ها  سایر  از  بهتر 
رشد این دو گروه در آبان به حدود 4٫۷ درصد 
رسیده است. یکی از دالیل کاهش رشد تولید 
و  تحوالت  می توان  را  صادراتی  شرکت های 
ناامنی ها در کشور عراق دانست. در این برهه 
را  ما  بازارهای صادراتی  تحریم ها  زمان که  از 
محدود کرده و تمرکز صادرات کشور به سمت 
عراق  کشور  ناآرامی های  است،  بوده  عراق 

می تواند محدودیت های جدی در صادرات ما 
ایجاد کند.

اخیر،  سال  یک  در  مالی:   محدودیت 
محدودیت  که  شرکت هایی  در  تولید  رشد 
به طور  همواره  داشته اند  شدیدتری  مالی 
قابلِ مالحظه ای کمتر از رشد تولید شرکت های 
با محدودیت  های مالی کمتر بوده است. در آبان 
با  شرکت های  هشت ماهٔه  تولید  رشد   ،۱۳۹8
بوده  محدودیت مالی شدید منفی 4٫۷ درصد 
و شرکت های با محدودیت مالی کم رشد مثبت 
شکاف  البته،  تجربه کردند.  را  درصد   4٫۱۷
رشد بین این دو گروه در مهر  حدود ۱۲ درصد 
است،  پیدا کرده  اندکی کاهش  آبان  در  بود که 
اما این اختالف رشد نشان می دهد محدودیت 
برای  جدی  آسیب  همچنان  نقدینگی  تأمین 
می توان  ازاین رو،  می آید.  حساب  به  تولید 
محدودیت های تأمین مالی را در ماه های اخیر 
عامل مهمی در رشد تولید منفی دانست. به نظر 
بانک ها  تسهیالت  درصدی   ۲6 رشد  می رسد 
به  نسبت  جاری  سال  نخست  شش ماهٔه  در 
تورم  که  شرایطی  در  قبل  سال  مشابه  مدت 
درصد   50 باالی  ساالنه  متوسط  تولیدکنندٔه 
بوده است و برخی از هزینه های ارزی نیز بیش 
نقدینگی  نیاز  نتوانسته  است،  شده  برابر   ۳ از 
بنگاه ها را برطرف کند و تنگنای اعتباری بیشتر 

شده است.
سال  در  همچنین  واردات:  به  وابستگی 
 ،۱۳۹8 سال  آغازین  شش ماهٔه  و   ۱۳۹۷
تفاوت رشد شرکت های واردات محور با سایر 
شرکت ها قابلِ مالحظه بوده و کاهش تولید در 
 ۱5 تا  درصد   ۱0 واردات محور  شرکت های 

درصد بیشتر از شرکت های کمتر واردات محور 
بوده است. لذا، می توان ادعا کرد کاهش رشد 
از  ناشی  عمدتًا  قبل  ماه های  در  صنعتی  تولید 
واردات محور  شرکت های  تولید  رشد  کاهش 
بوده است، به گونه ای که در شهریور شرکت های 
واردات محور رشد منفی ۱۲٫4 درصدی داشته 
و شرکت های غیرواردات محور تنها منفی ۱٫5 
این  اخیر،  ماه  دو  در  اما  است.  بوده  درصد 
شرکت های  رشد  و  یافته  کاهش  رشد  شکاف 
تنها ۱٫۳  به طور متوسط  آبان  واردات محور در 
است.  بوده  شرکت ها  سایر  از  کمتر  درصد 
ماه  دو  در  واردات  محدودیت  می رسد  به نظر 
اخیر نقش کمتری در تفاوت در رشد شرکت ها 

داشته است.
در مجمـوع، اگرچـه همچنـان رشـد تولیـد 
صنعتـی در سـال ۱۳۹8 نسـبت بـه سـال قبـل 
منفـی بـوده اسـت، از شـدت این رشـد منفی در 
به گونـه ای  اسـت،  کاسـته شـده  اخیـر  ماه هـای 
کـه رشـد هشـت ماهٔه ۱۳۹8 نسـبت بـه مـدت 
مشـابه منفـی ۳٫۱ درصد بوده اسـت. بر اسـاس 
آمـار، محدودیت هـای مالـی و تنگنـای اعتبـاری 
و محدودیت هـای وارداتـی دو عامـل مهم رشـد 

منفـی در سـال ۱۳۹8 بوده انـد.

آبان ۱۳۹8مهر ۱۳۹8تابستان ۱۳۹8بهار ۱۳۹8سال ۱۳۹۷طبقه بندی شرکت ها

۱/6-۲٫8۳0٫5۱0٫5۱-5٫5۳-شدیدصادرات محوری
6٫۲6-6٫8۹-۹٫45-۱۱٫6-۳٫44-کم

۲٫088٫۷۷۹٫۹5۷٫44٫6۷-اختالف

4٫۷-4٫6-4٫5-۱0٫0۷-۱۱٫8۲-شدیدمحدودیت مالی
4٫۳6۳٫۱۱۷٫564٫۱۷-۷٫8-کم

8٫8۷-۱۲٫۱۷-۷٫6-5٫۷۱-4٫0۳-اختالف

۲٫۳4-۳٫84-۱۲٫4۲-۱6٫48-۱۷٫54-شدیدوابستگی به واردات
0٫۹۹8-۱٫6۹-۱٫55-0٫۷6-۳٫0۳-کم

۱٫۳4-۲٫۱5-۱0٫86-۱5٫۷۲-۱4٫5۱-اختالف

جدول ۲. نرخ رشد تولید شرکت ها در طبقه بندی های مختلف
 نسبت به مدت مشابه سال قبل )درصد(
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۵۸ شــماره   ،۱۳۹۸ دی مــاه 

تنگنای اعتباری صنعت

۲- تسهیات پرداختی بانک ها و مؤسسات اعتباری
آمار های  از  مهم که  شاخص های  از  یکی 
ماندٔه تسهیالت و سپرده قابلِ استخراج است، 
به  بانکی(  بخش  )مصارف  تسهیالت  نسبت 
است.  بانکی(  بخش  )منابع  بانک ها  سپردٔه 
بانکی  نشان می دهد شبکٔه  این نسبت   بررسی 
تسهیالت  به  را  از سپرده های خود  مقدار  چه 

اختصاص داده  است. 

ارزیابی نسبت ماندٔه تسهیالت به سپرده ها 
پس از کسر سپردٔه قانونی نشان از روند نزولی 
این نسبت در سال های اخیر دارد؛ به گونه ای که 
بر اساس آمار انتشاریافتٔه بانک مرکزی، نسبت 
از ۱۱0٫6 درصد  به سپرده ها  ماندٔه تسهیالت 
در سال ۱۳۹0 به رقمی معادل 8۱٫۳ درصد در 
سال ۱۳۹۷ رسیده است. این شواهد گواه این 
است که تمایل و یا توان بانک ها و مٔوسسات 

منابع  از  تسهیالت  پرداخت  برای  اعتباری 
سپرده ای کاهش یافته است. 

ارزیابی تسهیالت پرداختی  از سوی دیگر، 
این  بیانگر  فعالیت  نوع  اساس  بر  بانکی  نظام 
است که سهم بخش صنعت و معدن در سال 
مقدار ۱  به  سال ۱۳۹8  با  مقایسه  در   ۱۳۹۷
درصد کاهش داشته و بر سهم بخش بازرگانی 

و مسکن و ساختمان افزوده شده است. 
فعاالن  دیدگاه  موضوع،  این  تأیید  برای 
در  لذا  شود.  ارزیابی  می بایست  نیز  اقتصادی 
»اخذ  شاخص های  چهارم،  و  سوم  بخش های 
بانک ها«  از  مالی  تأمین  »دشواری  و  اعتبار« 

بررسی خواهد شد. 
۳- شاخص »اخذ اعتبار« 

از  یکی  کسب وکار  انجام  شاخص 
بانک  که  است  شاخص هایی  عمومی ترین 
جهانی برای ارزیابی سهولت انجام فعالیت های 
ارائه  اقتصادی در کشورهای مختلف، هرساله 
می  دهد. اين فعاليت ها عبارت اند از: ۱- شروع 
اخذ   -۲ شرکت(،  ثبت  )فرايند  کسب وکار 
نيروی کار،  اخراج  و  استخدام   -۳ مجوزها، 
4- ثبت مالکیت، 5- اخذ اعتبار، 6- حمايت 
پرداخت   -۷ خرد،  سرمایه گذاران  از  قضايی 

۱- مقدمــه: مطالعــات و بررســی های داخلــی و بین المللــی، ازجملــه 
گزارش هــای کســب وکار بانــک جهانــی و مجموعــٔه جهانــی اقتصــاد، بــر 
ایــن موضــوع تأکیــد دارنــد کــه فضــای کســب وکار در ایــران در وضعیــت 
مطلوبــی قــرار نــدارد. وجــود ایــن شــرایط در ایــن محیــط موجــب 
شــده اســت نقدینگــی بیشــتر بــه سمت وســوی بازارهــای مربــوط بــه 
ســوداگری، واســطه گری در طــال و ارز ســوق پیــدا کنــد. ازایــن رو، بهبــود 
فضــای کســب وکار همــواره دغدغــٔه سیاســت گذاران و تصمیم ســازان 
ــات  ــون ثب ــی همچ ــت عوامل ــه داش ــد توج ــا، بای ــت. ام ــوده اس ــور ب کش

اقتصــادی، تأمیــن مالــی، قوانیــن و مقــررات حاکــم، و همچنیــن مدیریــت 
در  اثرگذارنــد.  تکانه هــای داخلــی و خارجــی در فضــای کســب وکار 
ــژه در  ــی به وی ــن مال ــش تأمی ــت بخ ــده اس ــر آن ش ــعی ب ــزارش س ــن گ ای
بخــش صنعــت مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد. ازایــن رو، نخســت وضعیــت 
بنگاه هــای  بــه  اعتبــاری  مٔوسســات  و  بانک هــا  پرداختــی  تســهیالت 
ــن  ــر شــاخص های تأمی ــد ب ــا تأکی اقتصــادی بررســی می شــود و ســپس ب
مالــی داخلــی و خارجــی، اخــذ اعتبــار بخــش صنعــت تحلیــل می گــردد. 

نقش مفقودٔه بانک در 
تٔامین مالی صنعت

ژاله 
زارعی

یادداشت تحلیلی

کارشناس طرح و توسعٔه پژوهشکدٔه پولی و بانکی

‑١٠
٠

١٠
٢٠
٣٠

۴٠
صنعت و معدن

مس�ن و ساختمان

بازرگان�

خدمات

کشاورزی

متفرقه

 

 

 

 

 

 

١٣٩۶

١٣٩٧

شکل ۱. سهم تسهیالت پرداختی بانک ها و مٔوسسات اعتباری بر اساس نوع فعالیت-درصد
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ماليات، 8- تجارت فرامرزی، ۹- انحالل يک 
فعالیت، ۱0- الزام آوربودن قراردادها. 

مهم ترین  از  یکی  اعتبار«  »اخذ  شاخص 
در  کسب وکار  انجام  سهولت  شاخص های 
شاخص  این  است.  جهانی  بانک  گزارش های 
وضعیت  و  اعتباری  اطالعات  مبادلٔه  و  ثبت 
حقوقی قانونی بین وام گیرندگان و وام دهندگان 

به وضعیت  استناد  با  و  می کند  اندازه گیری  را 
محاسبه  مشتری  اعتباری  اطالعات  تسهیم 
می شود. براین اساس، دو حوزٔه حقوق اعتباری 
این  می شود.  شامل  را  اعتباری  اطالعات  و 
بیانگر  اعتباری  حقوق  بخش  در  شاخص 
حوزٔه  در  خوب  قوانین  چگونه  است که  این 
و  وام دهنده  حقوق  وثایق،  و  ورشکستگی 
را تسهیل  اعتبار  تأمین و اعطای  را  وام گیرنده 
نیز  اعتباری  اطالعات  بخش  در  می کنند. 
و  اعتباری  اطالعات  و کیفیت  ثبت  وضعیت 
مالی و  بین مٔوسسات  را  اطالعات  این  مبادلٔه 
ثبت  مراکز  و  خصوصی  اعتبارسنجی  سامانٔه 

اطالعات اعتباری عمومی نشان می دهد. 
ارزیابی آمار منتشرٔه بانک جهانی از شاخص 
»اخذ اعتبار« مٔوید آن است که امتیاز ایران در 
مقایسه با سال ۲0۱6 به دلیل انتشار اطالعات 
است؛  یافته  بهبود  شرکت ها  و  خرده فروش ها 
عمق  شاخص   ،۲0۱۹ سال  در  به گونه ای که 

اطالعات اعتباری ایران امتیاز 8 یعنی باالترین 
البته، ایران در این  امیتاز را کسب کرده است. 
توانسته  فقط  قانونی  قدرت  شاخص  در  سال 
از ۱۲ را کسب کند و در دورٔه  امتیاز ۲  است 
است.  نکرده  تغییری   ۲0۱۹-۲0۱6 زمانی 
توانسته  اعتباری  بهبود شاخص اطالعات  اما، 
است امتیاز ایران را در نماگر »اخذ اعتبار« از 

پوشش  باوجوداین،  دهد.  افزایش   50 به   45
ثبت سوابق اعتباری افراد در بخش خصوصی 
و دولتی تأثیر چندانی در رتبٔه کشور در نماگر 

»اخذ اعتبار« نداشته است. 
نمرٔه  ثابت بودن  به دلیل  است  ذکر  شایان 
یک سو  از  قانونی  قدرت  شاخص  در  کشور 
این  بهبود  راستای  در  کشورها  سایر  تالش  و 
نماگر، در مجموع رتبٔه ایران در شاخص »اخذ 
اعتبار« به میزان ۹ پله در مقایسه با سال ۲0۱8 

تنزل داشته است. 
ارزیابی شاخص »اخذ اعتبار« در منطقٔه منا 
بیانگر این است که امارات متحدٔه عربی با رتبٔه 
44 و امتیاز ۷0 بهترین کشور در این نماگر بوده 
ایران در این نماگر باالتر از  البته، نمرٔه  است. 
متوسط منطقٔه مذکور بوده و جایگاه چهارم را 
در بین کشورها به خود اختصاص داده است؛ 
هرچند در سال ۲0۱8 در این شاخص در رتبٔه 

دوم منطقه بوده است. 

»اخذ  شاخص  بخش  در  ایران  مقایسٔه 
و  منا  منطقٔه  کشورهای  سایر  با  اعتبار« 
کشورهای OECD بر این موضوع تأکید دارد 
امتیاز  اعتباری  اطالعات  مٔولفٔه  در  ایران  که 
در  هم  حیث  این  از  و  را کسب کرده  کامل 
 OECD منطقٔه منا و هم در میان کشورهای 

باالتر است. 
ایران  بانک مرکزی  بدان معنی است که  این 
ایرانیان  اعتباری  رتبه بندی  مشاورٔه  شرکت  و 
اعتبار«  »اخذ  حوزٔه  در  اصلی  متولی  به عنوان 
توانسته اند عملکرد مطلوبی در مٔولفٔه اطالعات 

اعتباری به دست آورند. 
ازاین رو، آن ها می توانند با ادامٔه انجام روند 
فعلی و الگوبرداری از کشورهای موفق در این 
را  اعتبار  اخذ  شاخص  بهبود  موجبات  حوزه، 

فراهم آورند. 
بخش  در  کشورها  برخی  مثال،  به عنوان 
شاخص قدرت حقوقی قانونی، اقدامات زیر را 

در راستای بهبود شرایط انجام داده اند:
کنیا در راستای ایجاد نظام یکپارچه و مدرن 
به  اقدام  منقول،  دارایی های  برای  وثیقه  ثبت 

ایجاد نظام نوین ثبت وثیقه کرده است.
اردن در بخش معرفی نظام مبادالتی امن و 
امن،  معامالت  نظام  یک  اجرای  با  کاربردی، 
جدید  قانون  و  تسهیل  را  اعتبار  به  دسترسی 
منقول  اموال  با  تسهیالت  ایمن سازی  شرایط 
ازجمله لیزینگ های مالی و معادل های کاربردی 

وثیقه را ارائه کرده است.
تاجیکستان در بخش اجازٔه تشریح عمومی 
دارایی هایی که می توانند به عنوان وثیقه استفاده 
کلی  توضیحات  از  استفاده  اجازٔه  شوند، 
دارایی های فعلی و آینده را به عنوان وثیقه صادر 

کرده است. 
قزاقستان در زمینٔه توسعٔه طیف دارایی های 
منقولی که می تواند به عنوان وثیقه استفاده شود، 
دامنٔه دارایی هایی را که می تواند به عنوان وثیقه 

برای دریافت وام استفاده شود گسترش داد. 
زیمبابوه در بخش اعطای حق اولویت مطلق 
وثیقه  )وام گیرندگانی که  ایمن  بستانکاران  به 
داشته اند(، قانون جدیدی وضع کرده است که 
بر اساس آن در جریان فرایند ورشکستگی یک 
بنگاه، بستانکاران ایمن )دارای وثیقه( نسبت به 

سایر بستانکاران اولویت مطلق دارند. 
به  معافیت  اعطای  خصوص  در  بحرین 
وثیقه  که  )وام گیرندگانی  ایمن  بستانکاران 

گزارش بانک جهانیمؤلفه

۲0۱6۲0۱۷۲0۱8۲0۱۹سال
رتبه

45454545امتیاز
۲۲۲۲شاخص قدرت حقوقی قانونی )0-۱۲(

۷۷88شاخص اطالعات اعتباری )0-8(

ــی  ــش خصوص ــراد در بخ ــاری اف ــوابق اعتب ــت س ــش ثب پوش
)درصــد از بزرگســاالن(

46٫650٫555٫858٫۳

ــی  ــش خصوص ــراد در بخ ــاری اف ــوابق اعتب ــت س ــش ثب پوش
)درصــد از بزرگســاالن(

4۹٫۱5۱54٫۷5۷٫5

بهترین عملکردOECDمناایرانمؤلفه

کلمبیا۲۲٫۲6٫۱شاخص قدرت حقوقی قانونی )0-۱۲(
برزیل85٫۱6٫۷شاخص اطالعات اعتباری )0-8(

پوشش ثبت سوابق اعتباری افراد در بخش خصوصی )درصد از 
بزرگساالن(

ایرلند 58٫۳۱4٫۷۲۱٫8

پوشش ثبت سوابق اعتباری افراد در بخش خصوصی )درصد از 
بزرگساالن(

چین5۷٫5۱5٫565٫۳

جدول ۱. مقایسٔه مٔولفه های نماگر اخذ اعتبار در دورٔه زمانی ۲0۱۹-۲0۱6

جدول ۲. مقایسٔه مٔولفه های نماگر اخذ اعتبار ایران با منطقٔه منا، 
DCEO و بهترین عملکرد در سال ۲0۱۹
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۵۸ شــماره   ،۱۳۹۸ دی مــاه 

تنگنای اعتباری صنعت

داشته اند(، قانون جدیدی در مورد ورشکستگی 
بستانکاران  از  حمایت  طبق  تصویب کرد که 
دارای وثیقه در حین توقف خودکار در جریان 
امور ورشکستگی و سازماندهی مجدد شرکت 

در نظر گرفته شود. 

برخی کشورهای دیگر نیز در بخش شاخص 
اطالعات اعتباری، اقدامات زیر را در راستای 

بهبود عملکرد در این حوزه انجام داده اند:
اوکراین در بخش تأسیس ادارٔه وام و اعتبار 
و دفتر ثبت اعتبارات جدید، با راه اندازی دفتر 
اطالعات  به  دسترسی  اعتبار،  جدید  نام  ثبت 

اعتبار را بهبود بخشیده است. 
بهبود  بخش  در  نوویس  و  کیس  سنت 
چهارچوب قانونی برای ارائٔه گزارش، دسترسی 
به اطالعات اعتباری را با معرفی آیین نامه ای که 
مشخص کنندٔه شرایط صدور مجوز و عملکرد 
اتحادیٔه  عضو  کشورهای  در  اعتباری  دفاتر 

اعتباری کارائیب شرقی است، بهبود بخشید. 
اطالعات  دامنٔه  گسترش  زمینٔه  در  ویتنام 
و  وام  ادارٔه  توسط  و گزارش شده  جمع آوری شده 

اعتبار و دفتر ثبت اعتبارات خرده فروش شروع به 
ارسال اطالعات مثبت و منفی در مورد حساب های 

مصرف کننده به ادارٔه وام و اعتبار کرده است. 
اردن در خصوص معرفی امتیازات ادارٔه وام 
اقدام  و اعتبار و همچنین دفتر ثبت اطالعات 

مٔوسسات  و  بانک ها  به  اعتباری  امتیازدهی  به 
مالی کرده است. این امر در راستای اطالع بهتر 
درخواست  مورد  در  اتخاذشده  تصمیمات  از 

اعتبارات از بانک ها بوده است. 
قانونی  حق  تضمین  بخش  در  کویت 
وام گیرندگان برای بررسی اطالعات، قانونی را 
تصویب کرد که بر اساس آن حقوق وام گیرندگان 
را در زمینٔه امکان دسترسی و بررسی اطالعات 

شخصی آن ها تضمین کند. 
پوشش  گسترش  خصوص  در  هائیتی 
و  وام  ادارٔه  به وسیلٔه  وام گیرندگان  اطالعاتی 
اعتبار و دفتر ثبت اعتبارات، تعداد وام گیرندگان 
فهرست شده در ادارٔه ثبت اعتبارات خود را به 
بیش از 5 درصد از جمعیت بالغ گسترش داد. 
شرکت  و  مرکزی  بانک   آمد،  چنان که 

با  ایرانیان می توانند  اعتباری  رتبه بندی  مشاورٔه 
الگوبرداری از اقدامات صورت گرفته در حوزٔه 
»اخذ اعتبار«، زمینٔه ارتقای امتیاز این شاخص 

را بیشتر فراهم  آورند. 
۴- شاخص  »دشواری تٔامین مالی از بانک ها«

مٔولفه های  که  واقعیت  این  به  توجه  با 
دیگر  به کشور  کشوری  از  فضای کسب وکار 
است،  متفاوت  دیگر  حوزٔه  به  حوزه ای  از  و 
جهت  به  کسب وکار  ملی  مٔولفه های  تدوین 
درنظرگرفتن شرایط خاص هر کشور ضروری 
فقط  انجام کسب وکار  می رسد. گزارش  به نظر 
کسب وکار  فضای  مٔولفه های  از  مٔولفه   ۱0
است  حالی  در  این  می کند.  اندازه گیری  را 
اعمال  همچون  دیگری  متعدد  مٔولفه های  که 
خدمات  کیفیت  بین المللی،  تحریم های 
موانع  و  وارداتی  کاالهای  تعرفٔه  زیربنایی، 
تعرفه ای صادرات، و ... در فضای کسب وکار 

کشور تأثیرگذار است.
ازاین رو، در ایران نیز به دنبال تصویب قانون 
مجلس  در  کسب وکار  فضای  مستمر  بهبود 
اتاق های   ،۱۳۹0 سال  در  اسالمی  شورای 
بازرگانی به استناد مادٔه )4( قانون بهبود مستمر 
محیط کسب وکار موظف شدند به منظور اطالع  
محیط کسب وکار  وضعیت  از  سیاست گذاران 
در کشور، شاخص های ملی محیط کسب وکار 
حسب  فصلی  و  ساالنه  و  تدوین  را  ایران  در 
مورد به تفکیک استان ها سنجش و اعالم کنند. 
محیط  ملی  شاخص  راستا،  این  در 
کسب وکار در ایران با عنوان »پایش ملی محیط 
کسب وکار ایران« از طریق انجام محاسبات بر 
روی ۷0 نماگر که شامل ۲8 مٔولفٔه پیمایشی و 
4۲ مٔولفٔه آماری است، تدوین و انتشار می یابد. 
در این شاخص، عوامل مختلف و قابلِ احصای 
ادارٔه واحدهای تولیدی در سه بخش  مٔوثر در 
شده  معرفی  کشاورزی  و  خدمات  صنعت، 
ازجمله  بانک ها  از  مالی  تأمین  است.دشواری 
مٔولفه های پیمایشی است که در این گزارش ها 

در سه حوزٔه مذکور بدان پرداخته شده است. 
نشان  گزارش ها  این  از  مستخرج  آمار 
می دهد تأمین مالی بنگاه ها از بانک ها در بهار و 
پاییز سال ۱۳۹۷ در بدترین شرایط قرار داشته 
 ۱۳۹8 تابستان  و   ۱۳۹6 سال  در  بانک ها  و 
بیشترین همکاری را در تأمین مالی حوزه های 

صنعت، کشاورزی، و خدمات داشته اند.
بر اساس دیدگاه فعاالن اقتصادی در بخش 

بانک مرکزیمؤسسه اعتبارسنجیمیزان پوشش

۲86٬4۷8۳۲5٬8۱۷تعداد شرکتها
۳۳٬۲66٬645۳۲٬۷56٬068تعداد افراد

۳۳٬55۳٬۱۲۳۳۳٬08۱٬885مجموع
58٫۳5۷٫5مجموع از جمعیت بزرگسال

جدول ۳. میزان پوشش مٔوسسٔه اعتبارسنجی و سامانٔه بانک مرکزی در ایران

شکل ۲. شاخص دشواری تأمین مالی از بانک ها از دیدگاه فعاالن اقتصادی
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صنعت، دشواری تأمین مالی از بانک ها ازجمله 
تا  پاییز ۱۳۹5  از  است که  بوده  شاخص هایی 
 ۱۳۹6 زمستان  در  اول،  رتبٔه  در   ۱۳۹6 پاییز 
موانع کسب وکار  از  دوم  رتبٔه   ۱۳۹۷ بهار  و 
آمار  اما،  است.  داده  اختصاص  خود  به  را 
آثار  است که  این  بیانگر  این گزارش  مستخرج 
زمانی  دورٔه  در  بین المللی  ظالمانٔه  تحریم های 
مشهودتر   ۱۳۹8 تابستان  تا   ۱۳۹۷ تابستان 
و  غیرقابلِ پیش بینی بودن  ازاین رو،  بوده اند. 
بی ثباتی  و شاخص  اولیه  مواد  قیمت  تغییرات 
اجرایی  رویه های  و  مقررات  و  سیاست ها 
موانع  ابتدایی  اولویت های  بر کسب وکار  ناظر 
صنعت  حوزٔه  در  اقتصادی  فعاالن  کسب وکار 

در دورٔه مذکورند. 
تأمین  »دشواری  شاخص  وضعیت  بررسی 
نیز  مختلف  استان های  در  بانک ها«  از  مالی 
نشان می دهد استان های توسعه یافته ای همچون 
به مراتب  رضوی  خراسان  و  اصفهان،  تهران، 
تسهیالت  دریافت  راستای  در  بهتری  شرایط 
استان های  سایر  با  مقایسه  در  بانک ها  از 
نمونه،  به عنوان  دارند؛  محروم  و  کم جمعیت 
خراسان رضوی در نیمٔه اول سال ۱۳۹۷ شرایط 
مذکور  با شهرهای  مقایسه  در  بهتری  به مراتب 

داشته است. 
در  اقتصادی  فعاالن  دیگر،  سوی  از 
شهرهایی همچون ایالم، کهکیلویه و بویراحمد، 
و چهارمحال بختیاری بر این باورند که شرایط 
از  مالی  تأمین  جهت  دشوارتری  به مراتب 

بانک ها داشته اند. 
»پایش  گزارش  یادشده،  موارد  بر  عالوه 
ملی فضای کسب وکار ایران« نشان داد فعاالن 

و  کهکیلویه  ایالم،  شهرهای  در  اقتصادی 
پاییز  فصول  در  به ترتیب  همدان  و  بویراحمد، 
۱۳۹۷با  زمستان  و   ،۱۳۹۷ پاییز   ،۱۳۹۷
از  تسهیالت  دریافت  برای  بیشترین مشکالت 
شاخص  به طوری که  بوده اند؛  مواجه  بانک ها 
این  در  بانک ها«  از  مالی  تأمین  »دشواری 
 ۹٫۱۱ و   ،۹٫۱8  ،۹٫44 برابر  به ترتیب  شهرها 

بوده است. 
۵- نتیجه گیری

از  اقتصادی  فعاالن  ارزیابی  مجموع،  در 
بنگاه ها  مالی  تأمین  حوزٔه  در  بانک ها  عملکرد 
بخش  در  به ویژه  تولید  که  است  آن  گویای 
مواجه  چالش  این  با  همواره  ایران  در  صنعت 
شرایط کنونی  در  دیگر،  سوی  از  است.  بوده 
و  تورمی  رکود  هم زمانی  یعنی  ایران  اقتصاد 
تأمین  نیازمند  تولید  هزینه، بخش  تکانٔه  وجود 
مالی بیشتری است. اما، باید به این نکته توجه 
خصوصی  بخش  به ویژه  بانک ها  که  داشت 
تسهیالت  نکول  احتمال  افزایش  به واسطٔه 
بیش از پیش در اعطای وام محتاط بوده و در 
خودداری  تسهیالت  اعطای  از  موارد  بسیاری 
می کنند. سهم کم بنگاه های کوچک و متوسط از 
تسهیالت اعطایی بانک ها نشان از تحقق نیافتن 
حوزه،  این  مالی  تأمین  برای  تبیین شده  اهداف 
که  به گونه ای  است؛  موضوع  این  بر  تأییدی 
نظام  نماگر  زیرمجموعٔه  شاخص های  بررسی 
سال  در  جهانی  رقابت پذیری  گزارش  مالی 
۲0۱8 نشان می دهد ایران در بخش تأمین مالی 
صنایع کوچک و متوسط رتبٔه ۱۲۷ را در بین 
اختصاص  خود  به  بررسی  مورد  ۱40 کشور 

داده است. 

این  رفع  برای  است که  این  پرسش  حال 
می توان  اقداماتی  چه  شرایط کنونی  در  چالش 
انجام داد. در پاسخ به این پرسش می توان گفت 
نخست  گام  در  می بایست  شرایطی،  چنین  در 
مالی بخش  تأمین  برای  بانک ها  توان  و  انگیزه 
صنعت افزایش یابد. ایجاد انگیزه برای بانک ها 
می تواند از طریق اعطای خط اعتباری به صورت 
فعاالنه و هدفمند به آن ها باشد. اما، باید توجه 
عواملی  به  بانک ها  تسهیالت دهی  توان  داشت 
همچون نرخ سود ذخایر نسبت کفایت سرمایه 
بستگی  آن ها  احتیاطی  شاخص های  برخی  و 
دارد. برای تحقق این شرایط، می توان در ابتدا 
را  ذخایر  میزان  بانک ها  مازاد  اموال  فروش  با 
افزایش داد و به دنبال آن کفایت سرمایه را بهبود 
بخشید. البته، تحقق این امر نیازمند ورود بانک 
مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت 

نظارت بر عملکرد بانک هاست. 
منابع و مآخذ

و کشاورزی  معادن  بازرگانی، صنایع،  اتاق 
ملی  پایش  دوره ای  )۱۳۹8(. گزارش  تهران. 
اقتصادی،  معاونت  ایران.  کسب وکار  محیط 

مرکز اطالعات و آمار اقتصادی.
و کشاورزی  معادن  بازرگانی، صنایع،  اتاق 
تهران. )۱۳۹8(. تأمین مالی بنگاه ها در ایران. 
آمار  و  اطالعات  مرکز  اقتصادی،  معاونت 

اقتصادی.
شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز 
راهکارهای  و  چالش ها   .)۱۳۹8( اسالمی. 
برنامه های   .۱۱  .۱۳۹8 سال  در  تولید  رونق 
فرابخشی  حوزه های  در  عملیاتی  و  راهبردی 
پژوهش های  معاونت  دوم(.  )ویرایش  اقتصاد 

اقتصادی، دفتر مطالعات اقتصادی. 
The World Bank. )2019(. Doing 
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شکل ۳. شاخص دشواری تأمین مالی از بانک ها از دیدگاه فعاالن اقتصادی 
در استان های مختلف
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۵۸ شــماره   ،۱۳۹۸ دی مــاه 

تنگنای اعتباری صنعت

ــی بانک هــا و  ۲- وضعیــت تســهیات اعطای
مؤسســات اعتبــاری غیربانکــی

مرکــزی  بانــک  از  به دســت آمده  آمــار 

نشــان می دهــد تســهیالت اعطایــی بانک هــا 
و مٔوسســات اعتبــاری غیربانکــی بــه بخــش 
غیردولتــی از 6۲4۱ هــزار میلیــارد ریــال در 

ســال ۱۳۹۳ بــا نــرخ رشــد متوســط ســاالنه 
ــال  ــارد ری ۱۷ درصــد بــه ۱۳٬۳۳6 هــزار میلی
ــهم ۷۹٫۳  ــا س ــه ماهٔه اول ۱۳۹8 ب ــان س در پای
درصــدی از کل تســهیالت اعطایــی )بخــش 
در  اســت کــه  رســیده  غیردولتــی(  و  دولتــی 
مقایســه بــا دورٔه مشــابه ســال قبــل )80 درصد( 

0٫۷ واحــد درصــد افزایــش داشــته اســت.
وضعیــت تســهیالت اعطایــی بــر اســاس 
طبقه بنــدی بانک هــا نشــان می دهــد تســهیالت 
ــا ۲6٫۲  ــی ب ــاری دولت ــای تج ــی بانک ه اعطای
درصــد رشــد نســبت بــه ســال ۱۳۹6 بــه ۲۱6۱ 
هــزار میلیــارد ریــال در ســال ۱۳۹8 رســیده 
مانــدٔه  مشــابه،  دورٔه  طــی  همچنیــن  اســت. 
ــا  ــی ب ــای تخصص ــی بانک ه ــهیالت اعطای تس
ــارد  ــزار میلی ــه ۲۷66 ه ــد ب ــد رش ۱6٫۲ درص
مٔوسســات  و  غیردولتــی  بانک هــای  و  ریــال 
ــه  ــا رشــد ۲5 درصــدی ب ــاری غیربانکــی ب اعتب
ــت.  ــیده اس ــال رس ــارد ری ــزار میلی 840۹٫۳ ه
مــورد  دورٔه  طــی  می دهــد  نشــان  بررســی ها 
همــواره  خصوصــی  بانک هــای  مطالعــه، 

۱- مقدمــه: نظــام بانکــی در تأمیــن نیــاز مالــی بخش هــای مختلــف 
تنگناهــای  به رغــم  و  اســت  برخــوردار  ویــژه ای  جایــگاه  از  اقتصــاد 
اعتبــاری شــبکٔه بانکــی، مجمــوع ســهم بخش هــای تولیــدی شــامل 
کشــاورزی، صنعــت و معــدن، مســکن و ســاختمان از کل تســهیالت 
پرداختــی بــه بخش هــای اقتصــادی طــی شــش ماهٔه اول ســال ۱۳۹8 
ــژٔه شــبکٔه بانکــی  ــوده اســت کــه نشــان از توجــه وی معــادل 4۷ درصــد ب
بــه حمایــت از تولیــد دارد. در ایــن راســتا، بانک  هــا تســهیالت موردنیــاز 
مشــتریان را در چهارچــوب قراردادهــا و معامــالت اســالمی تنظیــم و در 
ــک مرکــزی  ــر اســاس تقســیم بندی بان ــد کــه ب ــرار می دهن ــان ق ــار آن اختی
ــوان قراردادهــای مشــارکتی و غیرمشــارکتی  در ۱۱ دســته بندی تحــت عن

قــرار می گیرنــد. عقــود مشــارکتی شــامل مشــارکت مدنــی، مشــارکت 
قرض الحســنه،  شــامل  غیر مشــارکتی  عقــود  و  مضاربــه،  و  حقوقــی، 
ســرمایه گذاری مســتقیم،  و همچنیــن عقــودی بــا بــازده ثابــت یــا عقــود 
مبادلــه ای )فــروش اقســاطی، جعالــه، اجــاره بــه شــرط تملیــک، ســلف، 
اســتصناع( اســت کــه نــرخ ســود تســهیالت در قالــب آن هــا نــرخ ثابتــی 
دارد. بــا توجــه بــه اهمیــت و نقــش تأمیــن مالــی در رونــد توســعه یافتگی 
ــد  ــت و رون ــالش شــده اســت وضعی ــن گــزارش ت صنعــت کشــور، در ای
اعطــای تســهیالت اعطایــی شــبکٔه بانکــی بــر اســاس گروه هــای مختلــف 
ــان  ــا پای ــال های ۱۳۹۳ ت ــی س ــالمی ط ــود اس ــک عق ــه تفکی ــی و ب بانک

ــل شــود. خــرداد ۱۳۹8 بررســی و تحلی

نگاهی به عملکرد ابزارهای تٔامین 
مالی در صنعت بانکداری 

لیال
 محرابی

یادداشت تحلیلی

پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی

53 شکل ۱. روند تسهیالت اعطایى بانک ها و مٔوسسات مالى اعتبارى )هزار میلیارد ریال(
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میانگین نرخ رشــد ساالنه: ١٧ درصد
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تســهیالت  اعطــای  در  را  ســهم  بیشــترین 
نظــام بانکــی بــه خــود اختصــاص داده انــد. 
ایــن در حالــی اســت کــه در پایــان ســه ماهٔه 
بانک هــا  از  ایــن گــروه  ســهم   ،۱۳۹8 اول 
آن  از  بعــد  بــه 6۳ درصــد رســیده اســت و 
ــدی در  ــهم ۲۱ درص ــی س ــای تخصص بانک ه
ــت  ــته اند و در نهای ــور داش ــهیالت دهی کش تس
را  درصــدی   ۱6 ســهم  تجــاری  بانک هــای 

ثبــت کرده انــد. 
۳- تســهیات اعطایــی بانک هــا و مؤسســات 
اعتبــاری غیربانکــی بــه تفکیــک عقود اســامی

ــه ای  ــود مبادل ــه عق ــوط ب ــام مرب بررســی ارق
اعطایــی  اعتبــارات  ســهم  می دهــد  نشــان  
قابلِ توجهــی  افزایــش  عقــود  ایــن  قالــب  در 
بــه  از ۳5 درصــد در ســال ۱۳۹۳  داشــته و 
46٫۳ درصــد در پایــان خــرداد ۱۳۹8 رســیده، 
 ۲۳ ســاالنه  متوســط  به طــور  کــه  به نحــوی 
درصــد افزایــش داشــته اســت. ماندٔه تســهیالت 
فــروش  عقــد  قالــب  در  بانک هــا  اعطایــی 
تســهیالت  مانــدٔه  بــه کل  نســبت  اقســاطی 
ــش  ــا افزای ــا در ســال ۱۳۹8 ب ــی بانک ه اعطای
بــه دورٔه مشــابه ســال  ۳5 درصــدی نســبت 
قبــل مواجــه بــوده و بــه ۳۷8۷٫۳ هــزار میلیــارد 
ریــال رســیده، به طــوری کــه مبلــغ قابلِ توجهــی 
از تســهیالت اعطایــی طــی ســال های مــورد 
بررســی بعــد از عقــد مشــارکت مدنــی در قالــب 
ــان،  ــن می ــد انجــام شــده اســت. در ای ــن عق ای
مانــدٔه تســهیالت اعطایــی در قالــب عقــود 
اجــاره بــه شــرط تملیــک، ســلف، و مرابحــه 
ــد،  ــد، ۹۹ درص ــد ۱۲۱ درص ــا رش ــب ب به ترتی
و 68 درصــد بیشــترین افزایــش را در ســال 
ــد  ــت کرده ان ــال ۱۳۹6 ثب ــه س ــبت ب ۱۳۹8 نس
بانک هــا  بیشــتر  تمایــل  نشــان دهندٔه  کــه 
در  عقــود  ایــن  تحــت  تســهیالت  ارائــٔه  بــه 

اســت. اخیــر  ســال های 
عقــود  ســهم  می دهــد  نشــان  بررســی ها 
 ۱۳۹۳ ســال  در  درصــد   4۷٫5 از  مشــارکتی 
بــه حــدود ۳5 درصــد در پایــان خــرداد ۱۳۹8 
کاهــش یافتــه اســت کــه روی برگردانــی از عقــود 
مضاربــه و کاهــش رشــد مشــارکت مدنــی در 
نظــام بانکــی ازجملــٔه عوامــل مٔوثــر در ایــن 
عقــود  میــان  در  مــی رود.  به شــمار  کاهــش 
توانســته  مدنــی  مشــارکت  عقــد  مشــارکتی، 
اســت بــا ســهم متوســط ســاالنه حــدود 40 
درصــد بیشــترین اســتفاده را در میــان عقــود 

خــود  بــه  اســالمی  عقــود  و کل  مشــارکتی 
ــه، رشــد ایــن تســهیالت  اختصــاص دهــد. البت
بــا رونــد کاهشــی همراه بــوده و در ســال ۱۳۹6 
از ســرعت رشــد آن به شــدت کاســته شــده و بــه 
رقمــی در حــدود 6 درصــد رســیده اســت. ایــن 
امــر نشــان می دهــد شــبکٔه بانکــی در تــالش 
اســت از ابزارهــای جایگزیــن به جــای مشــارکت 
مدنــی بــرای اعطــای تســهیالت اســتفاده کنــد. 
تســهیالت قـــرض الحسنٔه اعطایــی نظــام 
بانکــی کشــور بــا ســهم متوســط 6 درصــدی از 
کل تســهیالت و بــا رشــد متوســط ســاالنه ۲۱ 
ــال  ــال در س ــارد ری ــزار میلی ــد از ۳۱۷ ه درص

در  ریــال  میلیــارد  هــزار   8۳۱٫۷ بــه   ۱۳۹۳
پایــان خــرداد ۱۳۹8 رســیده اســت. بررســی ها 
نشــان می دهــد در ســال ۱۳۹8، حــدود 6۷ 
درصــد تســهیالت اعطایــی در قالــب عقــد 
ریــال(  میلیــارد  هــزار   564( قرض الحســنه 
شــده  تأمیــن  خصوصــی  بانک هــای  توســط 
اســت کــه رشــد ۳4٫6 درصــدی نســبت بــه دورٔه 
ــه  مشــابه ســال ۱۳۹۷ داشــته اســت. همان گون
ــان  کــه در جــدول ۱ مالحظــه می شــود، در پای
خــرداد ۱۳۹8 عقــود مشــارکت مدنــی و فــروش 
اقســاطی به ترتیــب بــا ۳0٫5 و ۲۹٫۱ درصــد 
از  عمــده ای  ســهم  تســهیالت،  کل  از  ســهم 
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۵۸ شــماره   ،۱۳۹۸ دی مــاه 

تنگنای اعتباری صنعت

غیردولتــی  بخــش  بــه  اعطایــی  تســهیالت 
خــود  بــه  را  درصــد(   60 متوســط  )به طــور 
اختصــاص داده انــد. در پایــان ســال ۱۳۹۷، 
ســهم عقــود قرض الحســنه، ســلف، جعالــه، 
مرابحــه، فــروش اقســاطی، اجــاره بــه شــرط 
ــش داشــته  ــی افزای ــک، و مشــارکت حقوق تملی
مدنــی،  مشــارکت  مضاربــه،  عقــود  ســهم  و 
ســال  بــه  نســبت  مســتقیم  ســرمایه گذاری  و 

۱۳۹6 کاهــش یافتــه اســت.
 ۳ و   ۲ شــکل های  در  کــه  همان گونــه 
ــی  ــهیالت اعطای ــود، از کل تس ــه می ش مالحظ
تــا ســال ۱۳۹6، شــبکٔه بانکــی تســهیالت خــود 
را بــه عقــودی اختصــاص داده انــد کــه ســود 
همــواره  و  می کنــد  آن هــا  نصیــب  بیشــتری 

ســهم عقــود مشــارکتی )به خصــوص مشــارکت 
بــوده  از عقــود غیرمشــارکتی  مدنــی( باالتــر 
اســت؛ امــا از ســال ۱۳۹6 تــا پایــان خــرداد 
ــا توجــه بــه طــرح منطقی کــردن نــرخ  ۱۳۹8، ب

ســود تســهیالت بانکــی، ســهم عقــود مشــارکتی 
بــه  نســبت  مدنــی(  مشــارکت  )به خصــوص 
ــه  ــا توجــه ب ــه و ب ــه ای کاهــش یافت ــود مبادل عق
بیشــتر  بانک هــا  اقتصــادی کشــور،  شــرایط 
ســود  دارای  مبادلــه ای کــه  عقــود  به ســمت 
حرکــت کرده انــد.  اســت،  معینــی  و  معلــوم 
ــب  ــهم غال ــاطی س ــروش اقس ــان، ف ــن می در ای
و بیشــترین رقــم مانــدٔه تســهیالت اعطایــی 
بانک هــا را بــه خــود اختصــاص داده اســت کــه 
عمدتــًا ناشــی از ســهولت کاربــرد ایــن عقــود در 

بانک هاســت. 
بــه  اعطایــی  تســهیالت  رونــد  بررســی 
طــی  می دهــد  نشــان  بانک هــا  تفکیــک 
ســال های مــورد بررســی، بانک هــای دولتــی 
تمایــل  تخصصــی(  و  تجــاری  )بانک هــای 
بیشــتری بــه عقــود مبادلــه ای و وام دهــی بــا 
پایــان  ثابــت دارنــد؛ به طــوری کــه در  ســود 
ــهیالت  ــد تس ــدود ۷5 درص ــرداد ۱۳۹8، ح خ
ــن  ــب ای ــا در قال ــن گــروه از بانک ه ــی ای اعطای
مقابــل،  در  و  اســت  شــده  پرداخــت  عقــود 
اعتبــارات  بیشــترین  خصوصــی  بانک هــای 
 5۲ )حــدود  مشــارکتی  عقــود  بــه  را  خــود 

.)4 )شــکل  داده انــد  اختصــاص  درصــد( 
تســهیالت  از  مبادلــه اى  عقــود  ســهم 
ــرداد  ــان خ ــارى در پای ــاى تج ــى بانک ه اعطای
ــه دورٔه  ــا رشــد 45 درصــدی نســبت ب ۱۳۹8 ب
مشــابه ســال قبــل بــه 6۱٫6 درصــد رســیده 
بــا  اقســاطی  فــروش  میــان،  ایــن  در  اســت. 
ــال در  ــارد ری ــزان 8۷4 هــزار میلی ــه می رقمــی ب
ســال ۱۳۹8 توانســته اســت بیشــترین ســهم 
بــه خــود اختصــاص دهــد  )40 درصــد( را 
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شکل ۲. سهم تسهیالت اعطایى بانک ها و مٔوسسات مالى غیراعتبارى 
در قالب عقود مشارکتى و غیرمشارکتی )درصد(

شکل ۳. سهم متوسط ساالنٔه تسهیالت ارائه شده در قالب عقود مشارکتی و غیرمشارکتی )۱۳۹۳-۱۳۹8(
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(عقود مبادله ای)

استصناع

غیرمشارکت� مشارکت�

قرض الحسنهسرمایه گذاری مستقیمفروش اقساط�
مرابحه سلف جعاله اجاره به شرط تملی�

مضاربهمشارکت مدن�مشارکت حقوق�

رشــد قابِل توجــه عقــود مبادلــه ای طــی 
 ۱۵۰۰ رشــد  ازجملــه  اخیــر  ســال های 
بانک هــای  در  ســلف  مبــادالت  درصــدی 
ــدی  ــش از ۳۰۰ درص ــد بی ــا رش ــی و ی خصوص
بانک هــای  در  تملیــک  شــرط  بــه  اجــاره 
دولتــی تخصصــی داللتــی بــر افزایــش  وزن 
ــت. ــته اس ــا داش ــه ای در بانک ه ــود مبادل عق
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بانک هــای  زیــاد  تمایــل  نشــان دهندٔه  کــه 
عقــد  قالــب  در  تســهیالت دهی  بــه  تجــاری 
فــروش اقســاطی اســت. ســایر عقــود مبادلــه ای 
ــه  ــه، مرابحــه، ســلف، و اجــاره ب ــه جعال ازجمل
شــرط تملیــک به ترتیــب در رتبه هــای بعــدی از 
لحــاظ تســهیالت دهی در بانک هــای تجــاری 

می گیرنــد.  قــرار 
ــی  ــای تخصص ــی بانک ه ــهیالت اعطای تس
ــی تجــاری بیشــتر  ــد بانک هــای دولت ــز همانن نی
ــدود  ــه ح ــوری ک ــوده، به ط ــه ای ب ــوع مبادل از ن
۷0 درصــد از کل اعتبــارات ایــن نــوع بانک هــا 
را تشــکیل می دهــد. در بانک هــاى تخصصــى، 

ــط  ــهم متوس ــا س ــاطى ب ــروش اقس ــب ف به ترتی
ســاالنٔه 5۷ درصــد و مشــارکت مدنــی بــا ســهم 
۱۷ درصــدی در تمــام ســال هاى مــورد بررســى 
بیشــترین ســهم را بــه خــود اختصــاص داده انــد 
و به طــور میانگیــن ۷5 درصــد از تســهیالت در 
ــا شــده اســت. یکــی  ــد اعط ــن دو عق ــب ای قال
ــی  ــای تخصص ــه در بانک ه ــکات قابلِ توج از ن
ــرط  ــه ش ــاره ب ــهیالت اج ــه تس ــد قابلِ توج رش
تملیــک در ســال ۱۳۹۷ و رونــد کاهشــی عقــد 
ــه طــی ســال های مــورد بررســی اســت.  مضارب
از ســال ۱۳۹5 بــه بعــد بــا یکسا ن شــدن 
عقــد،  دو  هــر  در  تســهیالت  ســود  تقریبــی 
شــاهد افزایــش رشــد و ســهم عقــود مبادلــه ای 
بانک هــای  در  مشــارکتی  عقــود  بــه  نســبت 
ســهم  کــه  به طــوری  هســتیم،  خصوصــی 
پرداخــت تســهیالت ایــن بانک هــا در قالــب 
عقــود مشــارکتی و مبادلــه ای به ترتیــب از 6۲ 
درصــد و ۱۷ درصــد در ســال ۱۳۹۳ بــه 45 
ــرداد ۱۳۹8  ــان خ ــد در پای ــد و ۳5 درص درص
ــارات  ــان، رشــد اعتب رســیده اســت. در ایــن می
عقــود مبادلــه ای ســلف بســیار قابلِ توجــه بــوده 
داده شــده  تســهیالت  کــه  به طــوری  اســت،  شکل 4. سهم انواع عقود به تفکیک بانک ها
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۵۸ شــماره   ،۱۳۹۸ دی مــاه 

تنگنای اعتباری صنعت

درصــدی   ۱500 رشــد  بــا  ســلف  به عنــوان 
ــال در ســال ۱۳۹6  ــارد ری ــه ۲5٫6 هــزار میلی ب
ــز  ــرداد ۱۳۹8 نی ــان خ ــه و در پای ــش یافت افزای
ریــال  میلیــارد  هــزار   68٫۱ بــه  میــزان  ایــن 
مشــابه  دورٔه  بــه  نســبت  اســت کــه  رســیده 
ســال قبــل حــدود  ۱۲00ــ درصــد رشــد داشــته 

اســت. رشــد منفــی تســهیالت دهی بانک هــای 
ــز نشــان  ــه نی خصوصــی در مــورد عقــد مضارب
می دهــد ایــن گــروه از بانک هــا تمایــل چندانــی 
بــه شــراکت در ایــن نــوع معامــالت نداشــته اند. 

۴- جمع بندی
ــی  ــور ط ــی کش ــام بانک ــاختار نظ ــی س بررس
تمایــل  می دهــد  نشــان  موردنظــر  ســال های 

مشــارکتی  تســهیالت  اعطــای  بــه  بانک هــا 
ــهیالت  ــهم تس ــل س ــش و در مقاب ــال کاه درح
غیرمشــارکتی افزایــش یافتــه اســت. در واقــع تــا 
پیــش از ســال ۱۳۹5، بــا توجــه بــه باالتربــودن 
بــراى  بانک هــا  مشــارکتى،  عقــود  ســودهاى 
ــت ســود بیشــتر به ســمت  آزادى عمــل و دریاف

ایــن عقــود - کــه نــرخ ســود آن متغیــر اســت - 
ــد  ــه بع ــا از ســال ۱۳۹5 ب ــد. ام حرکــت کرده ان
مبنــی  اعتبــار  و  پــول  شــورای  تصویــب  بــا 
تســهیالت،  ســود  نــرخ  یکسان ســازی  بــر 
شــرایط  و  بانکــی،  ســود  نــرخ  کاهــش 
ــر اقتصــاد کشــور، شــاهد  ــی حاکــم ب نااطمینان
عقــود  به ســمت  بانک هــا  بیشــتر  گرایــش 

ــه  ــان، اگرچ ــن می ــتیم. در ای ــارکتی هس غیرمش
بیشــترین  همچنــان  مدنــی  مشــارکت  عقــد 
بــه خــود  را  بانک هــا  تســهیالت دهی  حجــم 
اختصــاص می دهــد، رشــد قابلِ توجــه عقــود 
ــد  ــه رش ــر ازجمل ــال های اخی ــی س ــه ای ط مبادل
۱500 درصــدی مبــادالت ســلف در بانک های 
ــا رشــد بیــش از ۳00 درصــدی  خصوصــی و ی
اجــاره بــه شــرط تملیــک در بانک هــای دولتــی 
عقــود  وزن  افزایــش   بــر  داللتــی  تخصصــی 
در  اســت.  داشــته  بانک هــا  در  مبادلــه ای 
ایــن راســتا بــا توجــه بــه مشــکالت مربــوط 
بــه عــدم اجــرای صحیــح عقــود مشــارکتی، 
الزم اســت بــرای انتخــاب مناســب ابزارهــا 
ــا  ــی فعالیت ه ــق زمان ــون اف ــی همچ ــه عوامل ب
ــن  ــا بلندمــدت(، موضــوع تأمی )کوتاه مــدت ی
صنعــت  در  آن هــا  مصــرف  محــل  و  مالــی 

کشــور توجــه ویــژه ای شــود.
منابع و مآخذ

بانــک اطالعــات ســری های زمانــی اقتصــادی، 
ادارٔه بررســی ها و سیاســت های اقتصــادی، 
ایــران،  بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی 

 .۱۳۹8-۱۳۹۳ ســال های 
تارنمــای بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی 

.www.cbi.ir ایــران، 

شکل 5. سهم تسهیالت اعطایی در قالب عقود مبادله ای به تفکیک بانک ها

شکل 6. سهم تسهیالت اعطایی در قالب عقود مشارکتی به تفکیک بانک ها
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رگوالتوری رمزارزها

پرونده سوم

 57/ استخراج رمزارز؛ بستر خلق ارزش افزوده در اقتصاد بدون نفت
 59/ زیرساخت  مناسب استخراج رمز ارز در حوزٔه انرژی

 61/ ترخیص تجهیزات استخراج رمزارز از گمرکات به شرط مجوز
 63/ حضور درخشان ایران در حوزٔه ماینینگ با رفع موانع

 66/ رگ تک اسالمی؛ ابزاری با مٔاموریت ویژه
 69/جستاری درباره سیر صنعت ماینینگ در ایران

 72/ رگوالتوری رمز ارزها و نهادهای ناظر
 75/ اینفوگرافیک: چارچوب رگوالتوری رمزارزها

 76/ آیا همچنان ماینینگ صرفٔه اقتصادی دارد؟
 79/ رمزارزها در انتظار بستری قانونمند



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
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رگوالتوری رمز ارزها

فّنــاوری  و  ارتباطــات  وزارت  جایــگاه 
اســتخراج  قانونــی  الزامــات  در  اطالعــات 
ــه  ــال چیســت و چــه نگاهــی ب ارزهــای دیجیت

دارد؟ وجــود  صنعــت  ایــن 

اطالعــات  فّنــاوری  و  ارتباطــات  وزارت 
ــت در  ــات اعالم شــده از ســوی دول ــق الزام طب
قوانیــن و مقــررات اســتخراج ارزهــای رمزنــگار 
به خصــوص در زمینــٔه  در حــوزٔه زیرســاخت 
ارتباطــات اینترنــت وظایفــی را دارد کــه اجــرای 
فرایندهــای محولــه از ســوی دولــت بــه وزارت 
ارتباطــات دربــارٔه ماینینــگ در همــان روزهــای 

ابتدایــی انتشــار دســتورالعمل انجــام شــد.
دســتگاه های متعــددی در حــوزٔه اســتخراج 
رمزارزهــا مســئولیت دارنــد کــه از مهم تریــن 
و  معــدن  صنعــت،  وزارت  بــه  بایــد  آن هــا 
فّنــاوری  و  ارتباطــات  وزارت  تجــارت، 
و  توانیــر،  گمــرک،  ســازمان  اطالعــات، 
ــد مجــوز و  اســتاندارد اشــاره کــرد کــه در فراین
تٔامیــن نیازهــای زیرســاختی، واردات تجهیزات 
و  اســتاندارد تجهیــزات  پایــش  و  موردنیــاز، 
ــد. ــی دارن ــش مهم ــتخراج نق ــام اس ــل انج مح

از  رمزنگاری شــده  ارزهــای  اســتخراج 
بــا پیگیــری  بــود کــه  مهم تریــن موضوعاتــی 
ــاوری اطالعــات بخــش خصوصــی  ــاالن فّن فع
ــت باعــث شــد شــرایط  ــق شــد و در نهای محق
ــاد  ــور ایج ــا در کش ــت ماینره ــرای فعالی الزم ب
حــوزٔه  در  ابالغــی  قوانیــن  معتقــدم  شــود. 
نیازمنــد اصالحاتــی  رمزنــگار  ارز  اســتخراج 
در زمینــٔه تعرفــٔه بــرق اســت؛ امــا بایــد بــه ایــن 
ــروز بســیار  ــه توجــه داشــت کــه شــرایط ام نکت
ــای  ــت در فض ــته و فعالی ــرایط گذش ــر از ش بهت
مــی رود.  به شــمار  غیرشــفاف  و  خاکســتری 
نظــر شــخصی مــن ایــن اســت کــه هزینــٔه بــرق 
بــرای همــٔه صنایــع ازجملــه ماینینــگ  بایــد 
یکســان باشــد، نــه اینکــه بــرای صنایــع مختلــف 

ــم. ــر بگیری ــاوت در نظ ــرق متف ــرخ ب ن
حاکمیــت بــا به رسمیت شــناختن صنعــت 
فّناوری هــای  حــوزٔه  در  مهمــی  ماینینــگ گام 
جدیــد برداشــته اســت و بــا توســعٔه ایــن صنعــت 
ــزوده و درآمدهــای  در کشــور و ایجــاد ارزش اف
ایــن صنعــت می تواننــد نظــر  ارزی، فعــاالن 
ــا  ــد ت ــب کنن ــود جل ــه خ ــی را ب ــش حاکمیت بخ
تســهیالتی بــرای آن هــا از ســوی دولــت در نظــر 

گرفتــه شــود. تعییــن الزامــات در حــوزٔه ارزهای 
رمزنــگار ازجملــه معامــالت، کــه تــا بــه امــروز 
ممنوعیــت  بــر  تٔاکیــد  آن  در  مرکــزی  بانــک 
فعالیــت داشــته اســت، می توانــد در توســعٔه 
رمزارزهــا در مبــادالت اقتصــادی و تســهیل 
تجــارت نقــش مهمــی داشــته باشــد. بــر همیــن 
اســاس، نیــاز بــه نــگاه جامــع و بــا جزئیــات بــاال 
بــه صنعــت رمــزارز وجــود دارد و حاکمیــت 
صرفــًا بــا اعــالم نظــر در حــوزٔه ماینینــگ نبایــد 

ــد. ــرک کن ــذاری را ت ــٔه مقررات گ صحن
فّنــاوری  و  ارتباطــات  وزارت  ماهیــت 
ــای  ــوزٔه فّناوری ه ــه ح ــدن ب ــات واردش اطالع
و  رمزنگاری شــده  ارزهــای  ازجملــه  جدیــد 
از  اســتفاده  و  بررســی  به منظــور  بالکچیــن 
مزایــای آن هــا در اقتصــاد کشــور اســت؛ در 
اقداماتــی  امــروز  بــه  تــا  نیــز  راســتا  همیــن 
بــرای  برنامه ریزی هایــی  و  شــده  انجــام 
حمایــت از صنعــت اســتخراج رمــزارز ازجملــه 
ایجــاد زیرســاخت مناســب در منطقــٔه ویــژٔه 
ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــام در نظ ــادی پی اقتص
شــما تٔاکیــد داریــد کــه اســتخراج رمزارزهــا و 
صنعــت مبتنــی بــر ارزهــای رمزنــگار می توانــد 

ــالغ  ــور و اب ــده در کش ــای رمزنگاری ش ــتخراج ارزه ــدن اس ــا قانونی ش ب
ــر  ــه توانی الزامــات توســط وزارت صمــت و ســازمان های مســئول ازجمل
ــد  ــگ می توانن ــٔه ماینین ــال در زمین و ســازمان اســتاندارد، شــرکت های فع
ــد.  ــدام کنن ــزارز اق ــد رم ــی و تولی ــت قانون ــه فعالی ــوز ب ــت مج ــا دریاف ب
ــن  ــرش و رســمیت ای ــد پذی ــد هرچن ــاد دارن ــگ اعتق ــاالن ماینین ــا، فع ام
صنعــت در ایــران از ســوی حاکمیــت اتفــاق خوبــی بــوده اســت، شــرایط 
فعالیــت کســب وکارها در ایــن بخــش به دلیــل قوانیــن دســت وپاگیر و 

ــوِد زیرســاخت های الزم دشــوار اســت کــه باعــث می شــود مهاجــرت  نب
بــه کشــورهای همســایه بــرای ماینینــگ گزینــٔه بهتــری نســبت بــه فعالیــت 
ــر  ــر ناظمــی - معــاون وزی ــا امی در ایــران باشــد. در همیــن خصــوص، ب
ــات  ــاوری اطالع ــازمان فّن ــس س ــات و رئی ــاوری اطالع ــات و فّن ارتباط
ایــران - بــه گفت وگــو نشســتیم تــا از او دربــارٔه نقــش رمزارزهــا در 
صنعــت و تولیــد کشــور بپرســیم، کــه مشــروح آن را در ادامــه می خوانیــد.

استخراج رمزارز؛ بستر خلق ارزش افزوده 
در اقتصاد بدون نفت

معاون وزیر ارتباطات و فّناوری اطالعات
امیر ناظمی
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بــرای کشــور درآمدهــای جدیــدی را خلــق کنــد 
و بــه توســعٔه اقتصــادی منجــر شــود؛ نقــش 
چقــدر  غیرنفتــی  درآمدهــای  در  ماینینــگ 
اســت و درصورتــی کــه کشــور در ایــن بخــش 
ــش مواجــه شــود و شکســت  ــا چال ــده ب در آین

ــود؟ ــان چقــدر خواهــد ب ــزان زی بخــورد، می

اســتخراج ارزهــای دیجیتــال می توانــد بــه 
ــک  ــتفاده از ی ــا اس ــزوده ب ــک ارزش اف ــوان ی عن
ــاوری جدیــد در افزایــش درآمدهــای صنعــت  فّن
ــی  ــد ناخالــص داخل ــاوری اطالعــات در تولی فّن
نقــش مهمــی داشــته باشــد کــه ضــروری اســت 
ــا توجــه بــه حرکــت به ســوی  ــه ایــن موضــوع ب ب
افزایــش  ضــرورت  و  نفــت  بــدون  اقتصــاد 
کاهــش  راســتای  در  غیرنفتــی  درآمدهــای 
فشــارهای تحریمــی در مدیریــت کالن کشــور 
توجــه شــود. در حقیقــت، اســتخراج رمــزارز 
بــا اســتفاده از ظرفیــت مــازاد و گســترده در 
حــوزٔه انــرژی می توانــد درآمدهایــی ارزی بــرای 
کشــور به دنبــال داشــته باشــد و تجــارت بــا 
تســهیل  رمزنگاری شــده  ارزهــای  از  اســتفاده 
شــود کــه هرچنــد نســبت بــه درآمدهــای نفتــی یــا 
صــادرات غیرنفتــی رقــم بســیار پایینی اســت، در 
اقتصــاد 2.8 درصــدی حــوزٔه فّنــاوری اطالعــات 
)GDP( ســهم قابلِ قبولــی خواهــد داشــت.

در حــوزٔه اســتخراج ارزهــای رمزنــگار تــا بــه 
امــروز ســرمایه گذاری بســیاری شــده اســت کــه 
ــاد زیرســاخت های الزم افزایــش پیــدا  بــا ایج
خواهــد کــرد. اعتقــاد دارم درصورتــی کــه حتــی 
صنعــت ماینینــگ در کشــور بــا چالــش روبــه رو 
ــا از نظــر جهانــی دیگــر مقرون به صرفــه  شــود ی
ــوان در  ــی آن می ت ــزات عملیات ــد، از تجهی نباش
ــه  ــات ازجمل ــاوری اطالع ــای فّن ــایر حوزه ه س
ایجــاد و نگهــداری دیتاســنتر به عنــوان بســتر 
ضــروری کســب وکارها در آینــده اســتفاده کــرد 
و الگــوی کســب وکار صرفــًا تغییــر می کنــد کــه 
نشــان می دهــد زیــان چندانــی بــه ماینرهــا و 

ــد. ــد ش ــور وارد نخواه ــاخت های کش زیرس

بــرای  ماینرهــا  موردعالقــٔه  نقــاط  از  یکــی 
فعالیــت حتــی در زمانــی کــه فضای خاکســتری 
در حــوزٔه اســتخراج ارزهــای دیجیتــال وجــود 
ــوان شــده  ــام عن ــٔه اقتصــادی پی داشــت، منطق
کــه پتانســیل خوبــی را بــرای حضــور ماینرهــا 
بــه خــود اختصــاص داده اســت. سیاســت 
وزارت ارتباطــات بــرای همــکاری بــا ماینرهــا 

ــت؟ ــادی چیس ــٔه اقتص ــن منطق در ای

ــه ای  ــام مجموع ــادی پی ــژٔه اقتص ــٔه وی منطق
ارزشــمند بــرای وزارت ارتباطــات و فّنــاوری 

اطالعــات به شــمار مــی رود کــه بــا توجــه بــه 
گســترده،  زیرســاخت های  از  برخــورداری 
ــوزٔه  ــی در ح ــرکت های مهم ــت ش توانســته اس
و  دهــد  جــای  خــود  در  اطالعــات  فّنــاوری 
منطقــٔه مناســبی بــرای فعالیــت کســب وکارهای 
ــگ و  ــه ماینین ــزارز ازجمل ــوزٔه رم ــط در ح مرتب

دیتاســنتر باشــد.
دارای  رمــزارز  اســتخراج  کســب وکارهای 
مجــوز از وزارت صمــت می تواننــد با تســهیالتی 
در منطقــٔه پیــام بــرای فعالیت درخواســت بدهند 
و اقدامــات الزم را بــرای فعالیــت اقتصــادی در 

ایــن منطقــه به صــورت قانونــی داشــته باشــند.
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۵۸ شــماره   ،۱۳۹۸ دی مــاه 

رگوالتوری رمز ارزها

اثرات اقتصادی استخراج رمزارزها  چیست؟
اســـتخراج رمـــزارز در ایـــران درحـــال حاضـــر 
ـــی  ـــزرگ و دارای گـــردش مال ـــدان ب صنعـــت چن
گســـترده نیســـت و همیـــن موضـــوع باعـــث 
ــی و  ــاد غیرنفتـ ـــوزٔه اقتصـ ــت در ح ــده اسـ شـ
حتـــی اقتصـــاد مبتنـــی بـــر فّنـــاوری اطالعـــات 
نقش آفرینـــی خاصـــی نداشـــته باشـــد. امـــا، 
بـــا  صنعـــت  ایـــن  حجـــم  درصورتـــی کـــه 
ســـرمایٔه  ورود  و  گســـترده  ســـرمایه گذاری 
می تـــوان  باشـــد،  داشـــته  رشـــد  خارجـــی 
انتظـــار داشـــت ماینینـــگ در اقتصـــاد کشـــور در 
ـــد  ـــد و بتوان ـــت باش ـــک فرص ـــم ی ـــرایط تحری ش
از خام فروشـــی انـــرژی و صـــادرات انـــرژی 
ـــزودٔه  ـــا ارزش اف ـــی ب ـــد و محصول ـــری کن جلوگی
ــن  ــرای تٔامیـ ــزارز بـ ــوان رمـ ــاال را تحـــت عنـ بـ

ــد. ــد کنـ ــور تولیـ ــی کشـ ــای وارداتـ نیازهـ

می تـــوان در دورٔه تحریـــم از آن به عنـــوان 
ــل  ــرای حـ ــا بـ ــارج از مرزهـ ــزار در خـ ــک ابـ یـ
مشـــکالت اســـتفاده کـــرد. اســـتخراج آن در 
داخـــل کشـــور به شـــرط آنکـــه در خـــارج از 
ـــی کشـــور  ـــه شـــود و وارد نظـــام پول کشـــور هزین
ــا  ــاط بـ ــا در ارتبـ ــت، امـ ــع اسـ ــود، بالمانـ نشـ
پول هـــای مجـــازی بـــدون پشـــتوانه، فعـــاًل 

ــا مخالفـــت اســـت. ــدگاه مـ دیـ

چرا ماینینگ را یک فرصت می بینید؟ 

ـــا و  ـــد رمزارزه ـــدی مانن ـــاوری جدی ـــر فّن ه
به طـــور ویـــژه اســـتخراج رمـــزارز بـــا داشـــتن 
تحـــت  می توانـــد  شـــرایطی  و  پارامترهـــا 
قوانیـــن و الزامـــات مـــورد بهره بـــرداری قـــرار 
بگیـــرد و بـــا هزینـــٔه پاییـــن ثـــروت تولیـــد 

ـــگار  ـــای رمزن ـــتخراج ارزه ـــوع اس ـــد. موض کن
دولـــت  در  بـــود کـــه  زیـــادی  مدت زمـــان 
درحـــال بررســـی بـــود و در نهایـــت قوانینـــی 
ــد  ــورد نقـ ــد مـ ــه هرچنـ ــد کـ ــالم شـ ــز اعـ نیـ
ـــت  ـــاالن صنع ـــی فع ـــی و برخ ـــش خصوص بخ
ماینینـــگ قـــرار گرفـــت، معتقـــدم شـــرایط 
ــز  ــور نیـ ــود و در کشـ ــب بـ ــده مناسـ اعالم شـ
زیرســـاخت های مناســـبی بـــرای اســـتخراج 
رمـــزارز به ویـــژه در زمینـــٔه انـــرژی وجـــود 
دارد کـــه در کشـــورهای همســـایه موجـــود 
نیســـت و ایـــران می توانـــد بســـتر مناســـبی 
بـــرای فعالیـــت قانونـــی در حـــوزٔه اســـتخراج 

ــد. ــزارز باشـ رمـ

از مهم تریــن موضوعــات حــوزٔه فّنــاوری در ســال جــاری بحــث اســتخراج 
ایــران  در  صنعــت  ایــن  به رسمیت شناخته شــدن  و  رمزنــگار  ارزهــای 
به شــمار مــی رود کــه به رغــم انتظــارات بــا توجــه بــه نبــوِد زیرســاخت های 
مبــادالت  و  اســتفاده  در  و محدودیــت  نامناســب  بــرق  تعرفــٔه  الزم، 
نتوانســته اســت در تولیــد ناخالــص داخلــی و اقتصــاد کشــور نقش آفرینــی 

ــر  ــادی - دبی ــا ابوالحســن فیروزآب ــن خصــوص، ب داشــته باشــد. در همی
شــورای عالــی فضــای مجــازی و رئیــس مرکــز ملــی فضــای مجــازی - 
ــاد و  ــا در اقتص ــش رمزارزه ــارٔه نق ــا از او درب ــتیم ت ــو نشس ــه گفت وگ ب
چرایــی عــدم تعییــن تکلیــف مبــادالت ارزهــای رمزنگاری شــده بپرســیم 

ــد: ــه می خوانی ــروح آن را در ادام ــه مش ک

زیرساخت  مناسب
 استخراج رمز ارز در حوزٔه انرژی

 رئیس مرکز ملی فضای مجازی
ابوالحسن فیروزآبادی
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فضـــای  عالـــی  شـــورای  در  حاکـــم  نـــگاه 
ـــادالت آن  ـــزارز و مب ـــتخراج رم ـــه اس ـــازی ب مج

می کنیـــد؟ برداشـــت  چگونـــه  را 

عالـــی  شـــورای  در  رمزارزهـــا  موضـــوع 
فضـــای مجـــازی نیـــز بررســـی شـــده اســـت و 
ـــٔه  ـــا هم ـــد، ام ـــود دارن ـــدان وج ـــان و منتق موافق
ــزی  ــد بانـــک مرکـ ــه تٔاکیـ ــه بـ ــا توجـ ــا بـ اعضـ
پـــول  ورود  بـــا  باالتفـــاق  اقتصاددانـــان،  و 
مجـــازی ای ماننـــد بیت کویـــن کـــه ثبـــات و 
ـــد. ـــی، مخالف ان ـــه اقتصـــاد مل ـــدارد ب پشـــتوانه ن

رســـالت مرکـــز ملـــی فضـــای مجـــازی در 
چیســـت؟ رمـــزارز  خصـــوص 

ــوان  ــازی - به عنـ ــز ملـــی فضـــای مجـ مرکـ
 - قانون گـــذاری  و  حاکمیتـــی  نهـــاد  یـــک 
فّناوری هـــای جدیـــد را بررســـی و بـــرای آن هـــا 
در ســـند و چشـــم اندازی نقشـــٔه راه فعالیـــت 

ـــازی  ـــای مج ـــی فض ـــز مل ـــد. مرک ـــیم می کن ترس
در خصـــوص رمزارزهـــا و فّنـــاوری زنجیـــرٔه 
ـــی  ـــٔه پژوهش ـــددی در زمین ـــات متع ـــوک اقدام بل
بـــا  نیـــز  متعـــددی  جلســـات  و  داد  انجـــام 
ـــت، و  ـــادی دول ـــورای اقتص ـــزی، ش ـــک مرک بان
نهادهـــای حاکمیتـــی مســـئول مرتبـــط برگـــزار 
شـــد و در نهایـــت نیـــز تصمیماتـــی گرفتـــه 
شـــده اســـت کـــه در آینـــده بـــا نهایی شـــدن 

می شـــود. اعـــالم 
درحـــال  مجـــازی  فضـــای  ملـــی  مرکـــز 
تدویـــن ســـند حـــوزٔه رمـــزارز اســـت کـــه در آن 
بـــه الزامـــات و مقـــررات الزم در خصـــوص 
ارزهـــای رمزنـــگار به صـــورت جامـــع ازجملـــه 
در زمینـــٔه مبـــادالت نـــگاه شـــده اســـت کـــه 
شـــرایط فعالیـــت را شـــفاف خواهـــد کـــرد. 
ــدی  ــا جـ ــوع رمزارزهـ ــه موضـ ــاد دارم کـ اعتقـ
امـــا بســـیار پیچیـــده اســـت و کشـــورهایی کـــه 
نهایـــی گرفته انـــد  تصمیـــم  زمینـــه  ایـــن  در 
ــتند و  ــم نیسـ ــت هـ ــتان دسـ ــدازٔه انگشـ ــه انـ بـ

ایـــران در زمینـــٔه اســـتفاده از فّنـــاوری ارزهـــای 
رمزنگاری شـــده از ســـایر کشـــورها عقب تـــر 

ــود. ــدوار بـ ــد امیـ ــت و بایـ نیسـ
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۵۸ شــماره   ،۱۳۹۸ دی مــاه 

رگوالتوری رمز ارزها

اقدامــات گمــرک ایــران به عنــوان کنترل کننــدٔه 
بحــث  در  بــه کشــور  خــروج کاال  و  ورود 
تاکنــون چــه  رمــزارز  اســتخراج  تجهیــزات 

بــوده اســت؟

موضـوع رمزارز مسـتقیمًا به سـازمان گمرک 
مربـوط نیسـت و گمـرکات به عنـوان اجراکننـدٔه 
مقـررات در امـور مختلـف مربـوط بـه ورود و 
خروج کاال به کشـور تعریف شـده اند و این گونه 
نیسـت کـه گمـرک خـود مقررات گـذاری داشـته 
باشـد. ولـی وظایـف و اختیاراتـی طـی مـادٔه 3 
داده شـده کـه  بـه گمـرک  امـور گمرکـی  قانـون 
یکـی  جنبـه  دو  از  اسـت  شـده  تصریـح  آن  در 
بحـث اخـذ حقـوق ورودی و دیگـری مبحـث 
کنترل هایـی کـه بایـد انجـام بدهـد، باید توسـط 
گمـرک پیگیـری شـود. عـالوه بـر اینکـه گمـرک 
یـک سـازمان مجـری اسـت، سـازمانی ناظـر و 
کنترل کننـده نیـز محسـوب می شـود و بـه ایـن 
کنتـرل کنـد  بایـد  را  مجوزهـا  از  خیلـی  دلیـل 
تـا اینکـه کاالیـی خـالف مقـررات وارد کشـور 
نشـود؛ همچنیـن، بحث هـای قرنطینه ای توسـط 
اسـتاندارد  مباحـث  و  می شـود  گمـرک کنتـرل 
و سـایر مجوزهایـی کـه کنتـرل آن هـا بـه گمـرک 
واگذار شـده اسـت. یکـی از مـواردی که درحال 
می شـود  محسـوب  روز  بحـث  نیـز  حاضـر 
رمـزارز اسـت. در گمـرک  اسـتخراخ  موضـوع 
به دلیـل اینکـه بایـد حقـوق ورودی را وصـول و 
کنترل هـای گمـرک را اعمـال کنیـم، همـٔه کاالها 
اعـالم  بـه گمـرک  شناسـایی  یـک کـد  تحـت 
می شـوند و در واقع یک سیسـتم هماهنگ شـدٔه 
توصیـف و کدگـذاری کاال داریم کـه همٔه کاالها 

طبـق همـان کـد بایـد بـه گمـرک اظهـار شـوند. 
عـالوه بـر اینکه نام تجـاری کاال به گمرک اعالم 
می شـود، چیـزی کـه بـرای گمـرک مـالک قـرار 
به عنـوان  شناسـایی کاالسـت کـه  می گیـرد کـد 
می شـود.  شـناخته  هماهنگ شـده  سیسـتم  کـد 
هـم کنترل هـای گمـرک حـول آن کـد می چرخـد 
و هـم بحـث حقوق ورودی تجهیزات اسـت که 

بایـد بـا کـد شناسـایی اخـذ شـود.
از مـواردی کـه گمـرک در ایـن زمینـه نسـبت 
بـه آن تصمیم گیـری کـرد  تعییـن ردیـف تعرفـه 
و کـد تجهیـزات اسـتخراج رمـزارز بـود؛ یعنـی 
رمـزارز  اسـتخراج  دسـتگاه های  تعرفـٔه  ردیـف 
ایـن  اسـت.  شـده  ابـالغ  اسـت کـه   8۴719۰
ابـالغ بـه ایـن معنـی نیسـت کـه قبـاًل ایـن کـد 
وجود نداشـته، شـاید ابهامی برای سـازمان های 
متولـی در ایـن خصوص وجود داشـته اسـت که 
ایـن کاال کجـا طبقه بنـدی می شـود و آیـا ردیـف 
تعرفـه ای بـرای آن وجـود دارد و آیـا گمـرک آن 
یـا خیـر. پـس  بـه رسـمیت می شناسـد  را  کاال 
داشـت،  وجـود  هـم  قبـاًل  تعرفـه  ردیـف  ایـن 
ولـی چـون بحثـی در ایـن زمینـه مطـرح نشـده 
و از گمـرک اسـتعالمی صـورت نپذیرفتـه بـود، 
لزومـی بـه اعـالم آن نبـود و یـا ایـن کـد رسـمًا 
معرفـی نشـده بـود، ولـی ایـن کـد قبـل از آن هـم 
وجـود داشـت و ایـن کاال در ردیـف 8۴719۰ 

شـد. طبقه بنـدی 
در خصـوص ایـن کـد یـا تعرفـه چنـد نکتـه 
ردیـف  ایـن  اینکـه  نخسـت  اسـت.  قابلِ توجـه 
دسـتگاه های  بـر  عـالوه  می دهـد  نشـان  تعرفـه 
رمـزارز، سـایر دسـتگاه های پردازشـگر و سـایر 
نیـز مرتبط انـد هـم  بـا رایانـه  دسـتگاه هایی کـه 

یعنـی یـک کـد  آنجـا طبقه بنـدی می شـوند؛  در 
مصـرح به عنوان دسـتگاه های اسـتخراج رمزارز 
در کتـاب وجـود نـدارد و ردیـف سـایر اسـت.

ورودی  حقـوق  می دهـد  نشـان  اینکـه  دوم 
ایـن کاال در مقابـل ایـن ردیـف تعرفـٔه 5 درصد 
ایـن کاال  بخواهـد  هرکسـی  و  شـده  مشـخص 
را  آن  بایـد حقـوق ورودی  وارد کنـد حتمـًا  را 
مطابـق جـدول بپـردازد کـه می شـود 5 درصـد 
بایـد محاسـبه و تحـت  ارزش سـیف کاال کـه 
عنـوان حقـوق ورودی به گمرک پرداخت شـود.

نکتـٔه سـوم اینکـه نشـان می دهـد هیچ گونـه 
و  ایـن کـد  ذیـل  محدودیتـی  یـا  و  ممنوعیـت 
همچنیـن مندرجـات ذیـل یادداشـت های فصل 
در کتـاب تعرفـه قیـد نشـده اسـت؛ یعنـی اگـر 
در  را  الکلـی  مشـروبات  تعرفـٔه  ردیـف  شـما 
یـا  و  قاچـاق  بحـث  بـرای  نـگاه کنیـد،  کتـاب 
سـایر مـوارد چـون کدهـا بین المللـی اسـت، کـد 
در ایـران هـم ترجمـه شـده و مشـروبات الکلـی 
هـم در آن سیسـتم دارای کـد اسـت؛ ولـی زیـر 
آن اعـالم شـده اسـت چـون ایـن کاالهـا ممنوعٔه 

ندارنـد. ورود  اجـازٔه  شـرعی اند، 
تولیـد  دسـتگاه  در  کـه  کـدی  شـما  اگـر 
هیچ گونـه  ببینیـد،  می شـود  طبقه بنـدی  رمـزارز 
ممنوعیـت و محدودیتـی از سـوی دولـت اعالم 
نشـده اسـت کـه واردات ایـن دسـتگاه ها ممنـوع 
کاالهـای  واردکننـدگان  قانـون،  طبـق  اسـت. 
اخـذ مجـوز ورود  دولتـی و غیردولتـی جهـت 
وزارت  بـه  منحصـرًا  بایـد  سـفارش  ثبـت  و 
ثبـت  بتواننـد مجـوز  تـا  مراجعـه کننـد  صمـت 
سـفارش کاال را از وزارتخانـٔه مربوطـه بگیرنـد 
و پـس از آن می تواننـد کاال را وارد کشـور کننـد. 

ترخیص تجهیزات استخراج 
رمزارز از گمرکات به شرط مجوز

یکــی از مباحــث مرتبــط بــا اســتفاده از فّنــاورِی رمــزارز تٔامیــن تجهیزات و 
امــکان ترخیــص آن هــا از مبــادی ورودی کشــور به همــراه مقررات گــذاری 
در ایــن زمینــه اســت. گمــرک - به عنــوان دســتگاه مســئول در بخــش 
ورود و خــروج کاال بــه کشــور - در زمینــٔه تعریــف ُکــد مخصــوص 
دریافــت حقــوق گمرکــی،  رمــزارز،  اســتخراج  تجهیــزات  شناســایی 

ــت  ــن امــکان ترانزی ــن بخــش، و همچنی ــاز ای ترخیــص کاالهــای موردنی
آن مســئولیت دارد. بــرای بررســی آخریــن اقدامــات صورت گرفتــه توســط 
گمــرک ایــران، بــا مهــرداد جمــال ارونقــی - معــاون فنــی و امــور گمرکــی 

ــم. ــم می خوانی ــا ه ــه ب ــم ک ــی انجــام دادی ــران - گفت وگوی ــرک ای گم

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران
مهرداد جمال ارونقی
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اگـر وزارت صمـت بـا ورود ایـن کاال موافقـت 
کنـد، تشـریفات دیگـر هم توسـط گمـرک انجام 
می شـود و ایـن کاال می توانـد وارد کشـور شـود 
کـه چندیـن مـورد هم دیدیـم کـه وزارت صمت 
نسـبت بـه صـدور مجـوز ورود و ثبـت سـفارش 
بـرای ایـن کاال اقـدام کـرده؛ یعنـی مجـوز ثبـت 
سـفارش از سـوی وزارت صمت برای این کاال 

صـادر شـده اسـت.

در خصــوص بحــث مجوزهــای فنــی و قانونــی 
دســتگاه ها  ایــن  واردات  بــرای  دیگــری کــه 
نهادهــای  و  باشــد  موردنیــاز  اســت  ممکــن 
دیگــری همچــون ســازمان اســتاندارد، ســازمان 
مناطــق آزاد، و یــا ســایر دســتگاه ها متولــی 

ــی دارد؟ ــه موضع ــرک چ ــد، گم ــدور آنن ص

اسـتاندارد  از  مـا  هـم  قسـمت  ایـن  در 
پرسـیدیم کـه اعـالم کردنـد نیـاز بـه اسـتاندارد 
ایـن  بـردن  دیگـر  بحـث  نـدارد.  اجبـاری 
دسـتگاه های رمـزارز از مبـادی ورودی مـا بـه 
داخـل مناطـق ویـژه و مناطـق آزاد بـود کـه این 
ایـن  در  مصوبـه  چنـد  از  و  افتـاد  هـم  اتفـاق 
مصوبـٔه  طبـق  البتـه  شـد.  اسـتفاده  خصـوص 
اول، دولـت اعـالم کـرد ورود هرگونـه کاالیـی 
بـه داخـل کشـور از قبیـل ترانزیـت و غیر از آن 
منـوط بـه این اسـت کـه حتمًا ثبت سـفارش آن 
اخـذ شـود؛ بنابرایـن همـٔه کاالهـا نیـاز داشـتند 
کـه ثبـت سـفارش بگیرنـد و جهـت ترانزیت و 
ورود کاال به صـورت قطعـی ثبـت سـفارش را 
بـه گمـرک در هنـگام مبـادی ورودی و ورود به 
کشـور ارائـه دهنـد. از سـویی نیـز مصوبـه ای 
بعـد از مصوبٔه اول توسـط هیئـت وزیران ارائه 

شـد و در آن تصریـح کردنـد جهـت تسـهیالتی 
کـه بـرای مناطـق ویـژه و آزاد در نظـر گرفتـه 
بیـش  اقـالم کـه  ایـن  ترانزیـت  اسـت،  شـده 
سـفارش  ثبـت  بـه  هسـتند  قلـم  هـزار   3 از 
بـه  ایـن ردیف هایـی کـه  از  نیـاز نـدارد. یکـی 
گمـرکات ابـالغ شـده  اسـت کـه اگـر کاالیـی 
بشـود،  اظهـار   8۴71 تعرفـٔه  ردیـف  تحـت 
دیگـر نیـاز بـه مجـوز ثبـت سـفارش نـدارد کـه 
حتمـًا بـه گمـرک در مبـادی ورودی ارائـه دهـد 
و ایـن کاال بـدون ثبـت سـفارش هـم می توانـد 
بـه مناطـق دیگـری هـم  ادامـٔه مسـیر بدهـد و 
و  صـورت گرفتـه  قبـاًل  هـم  ایـن کار  و  بـرود 
دسـتگاه  اینکـه  نـه  اسـت.  مصوبـه  تصریـح 
رمـزارز را اعـالم کـرده باشـد، بلکـه یک سـری 
از اقـالم را اعـالم کـرده اسـت که ایـن هم جزو 
همـان ردیـف تعرفـه ادامٔه مسـیر پیـدا می کند. 
جمع بنـدی ایـن اسـت کـه هیـچ کاالیـی بـدون 
اگـر  نمی شـود.  ترخیـص  گمـرک  از  مجـوز 
بـرای  الزم  مقرراتـی  و  قانونـی  مجوزهـای 
بـه گمـرک اظهـار شـده  کاالیـی اخـذ شـده و 
باشـد، گمـرک با ترخیـص آن موافقـت می کند 
زمینـه  ایـن  در  ممانعتـی  هیـچ  نمی توانـد  و 
توجـه  بـا  ترانزیـت،  بحـث  در  کنـد.  ایجـاد 
اظهـار  بـوده  تعرفـه مصـرح  ردیـف  اینکـه  بـه 
شـده و حتـی اگـر کاال تحـت عنـوان دسـتگاه 
اسـتخراج رمـزارز و یـا ماینـر هـم اظهـار شـده 
باشـد، بـاز هـم گمـرک تشـریفات آن را انجـام 
چـه  و  ترانزیـت  به صـورت  چـه  اسـت  داده 
ایـن کل  تاکنـون  قطعـی.  واردات  به صـورت 
داسـتانی اسـت کـه اتفـاق افتـاده اسـت، ولـی 
برخـی کاالهـا ممکـن اسـت به صـورت قاچـاق 
آمـده باشـند کـه موضـوع آن متفـاوت اسـت.

بنابرایــن، گمــرک در صــورت وجــود مقــررات 
مشــکلی  هیچ گونــه  مشــخص،  قوانیــن  و 
اســتخراج  تجهیــزات  و  اقــالم  ترخیــص  در 
ویــژٔه  و  آزاد  مناطــق  بــرای  به ویــژه  رمــزارز 

نــدارد؟ اقتصــادی 

نـدارد.  وجـود  مشـکلی  زمینـه  ایـن  در 
در  بـه گمـرک  اگـر  نیـز  را  دیگـری  مصوبـات 
این بـاره ابـالغ کننـد، گمـرک اجـرا خواهـد کرد. 
گمـرک از مراجعـی اسـت کـه حتمـًا مصوبـات 
را اجـرا می کنـد؛ ولـی مـورد خاصـی را تاکنـون 
گمـرک  سـوی  از  ممانعتـی  کـه  نداشـته ایم 
خاصـی در خصـوص ایـن کاال به وجـود بیایـد، 
زیـرا ردیـف کاالی 8۴71 هنـوز هـم بـه ثبـت 
سـفارش نیـاز نـدارد و اگـر کاال هـم بـه اسـم 
خـاص به گمـرک اظهار شـود، تاکنـون ممانعتی 
بـرای ترخیـص یـا ترانزیـت آن وجـود نداشـته 
بگویـد  نداشـتیم کـه کسـی  امـروز  تـا  اسـت. 
مجـوز ثبـت سـفارش بـرای واردات کاال و یـا 
ممانعـت  ولـی گمـرک  اسـت  داشـته  ترانزیـت 
می کنـد. حـال، شـاید افـرادی وجود داشـتند که 
اظهـار نکـرده باشـند و بـه همیـن دلیـل ترجیـح 
وارد کشـور  غیرقانونـی کاال  به صـورت  دادنـد 
کننـد کـه مقـررات خـاص خـود را دارد. به طـور 
خالصـه، ورود یـا ترانزیـت ایـن اقـالم هرکـدام 
دارای شـرایط خـاص خـود به شـرحی اسـت که 
توضیح داده شـد و گمرک در هر مورد بسـته به 
نـوع رویـه ای کـه کاال بـه گمـرک اظهار می شـود، 
تشـریفات قانونـی الزم را انجـام می دهـد یا کاال 
را وفـق مقـررات ترخیـص می کنـد و یـا اجـازٔه 
ترانزیـت ایـن کاال را بـا رعایت مقـررات قانونی 

می دهـد. 62مربوطـه 



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۵۸ شــماره   ،۱۳۹۸ دی مــاه 

رگوالتوری رمز ارزها

لطفــًا در آغــاز گفت وگــو در مــورد چیســتی 
رمــزارز و ماینینــگ توضیحاتــی بفرماییــد.

تولـد  بـا  هم زمـان  و   2۰۰9 سـال  از 
کـه  شـد  ارائـه  شـفاف نامه ای  بیت کویـن، 
امـکان  بالکچیـن،  فّنـاوری  بسـتر  بـر  آن  در 
نقل وانتقـال یـک ارزش کـه برخـی آن را پـول 
از  مسـتقل  می نامنـد،  سـهام  را  آن  برخـی  و 
شـبکٔه بانکـی فراهـم شـد. ایـن فقـط مختـص 
بیت کویـن نبـود و رمزارزهـای دیگـری هـم بـر 
اسـاس ایـن فّنـاوری و بالکچیـن فعالیـت خود 

شـروع کردنـد. را 
اهمیـت ایـن رمزارزهـا ایـن بـوده اسـت کـه 
بـرای انتقـال بـه شـبکٔه بانکـی وابسـته نیسـتند 
نقل وانتقـال  بـرای  بالکچیـن  شـبکٔه  از  و 
جهـت کـه  ایـن  از  و  می کننـد  اسـتفاده  خـود 
نمی توانـد  واسـطی  نهـاد  هیـچ  غیرمتمرکزنـد، 
فّنـاوری  بگیـرد.  را  آن  نقل وانتقـال  جلـوی 
و  نیسـت  رمزارزهـا  بـه  محـدود  بالکچیـن 
ایجـاد  بسـتر  ایـن  بـر  فّناوری هـای گسـترده ای 

اسـت. شـده 

شــرایطی  بــا  و  چگونــه  رمزارزهــا  تولیــد 
می شــود؟ انجــام 

خـود  خدمـات  ارائـٔه  بـرای  بانکـی  شـبکٔه 
نیـاز بـه زیرسـاختی فنـی و فّناورانـه و همچنیـن 
هـزاران  از  متشـکل  بانکـی  شـبکٔه  بـه  احتیـاج 
سـرور و شـبکٔه ارتباطـی دارد کـه در واقـع شـبا، 
پایـا، سـاتنا، و ... بر بسـتر این شـبکه ها هسـتند 
امنیـت  از  ایـن بسـترها  تمـام  از  اسـتفاده  بـا  و 

می شـود. ایجـاد  بانکـی  شـبکٔه 
امـا در الگوی رمزارزها، برخی کامپیوترها و 
دسـتگاه های خاصـی بـرای اطمینـان از برقراری 
امنیت در شـبکه اسـتفاده می شـود و برای تشکر 
از کسـانی که این سـرورها و اینترنت و ... را در 
اختیـار شـبکه قـرار می دهند، مقـداری از رمزارز 
به عنـوان جایـزه تعلـق می گیـرد و بـه ایـن شـیوه 

اسـتخراج معنـا می گیرد.

اســتخراج رمزارزهــا در ایران بــا محدودیت هایی 
مواجــه اســت؛ ایــن محدودیت هــا چیســت و چــه 

چالش هایــی ایجــاد خواهد شــد؟

از ایـن بابـت کـه اسـتخراج به عنـوان یـک 
صنعـت در کشـور شـناخته شـد، گامـی مفیـد 
اسـت؛  بـوده  جهـت صحیحـی  در  درسـت  و 
امـا از ایـن جهـت کـه محدودیت های بسـیاری 
مجـوز،  اخـذ  اسـتخراج،  و  ماینرهـا  بـرای 
بایـد  بـرق  بـرای  هزینـه ای کـه  و  اسـتاندارد، 
پرداخت شـود اعمال شـده اسـت، باعث شـد 
سـرمایه گذار بخـش خصوصـی از ایـن بخـش 
فـراری شـود و سـرمایه گذاران ایـن حـوزه هـم 

فـراری شـده اند. از کشـور 
در اصـِل موضـوع اقدامـات خوبـی صـورت 
گرفتـه، امـا در جزئیـات در زمینه  هـای اداری، 
کـه  شـده  ایجـاد  مشـکالتی   … و  تعرفـه ای، 
به نظـر مـن باعث دورشـدن سـرمایه گذار بخش 

خصوصـی از ایـن حـوزه شـده اسـت.

ماینرهــا درحــال مهاجــرت از ایران انــد؛ دلیــل 
ایــن موضــوع چیســت؟

مهاجـرت  و  متٔاسـفانه شـاهد خـروج  بلـه؛ 
ماینرهـا از ایـران هسـتیم و مهاجـرت آن هـا از 

حضور درخشان ایران در حوزٔه 
ماینینگ با رفع موانع

ــراز و نشــیب های  ــر ف ــد ســال اخی ــال و رمزارزهــا در چن ارزهــای دیجیت
فراوانــی به همــراه داشــتند و ایــن موضــوع باعــث شــده  اســت افــراد 

بیشــتری بــه ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه روی بیاورنــد.
البتــه، روش اســتفاده از آن هــا کمــی متفــاوت اســت و رویه هــای مختــص 
به خــود را دارنــد. تمــام تراکنش هایــی کــه بــا بیشــتر رمــزارز انجــام 
می شــود روی یــک پایــگاه دادٔه غیرمتمرکــز به نــام بالکچیــن ذخیــره 
می شــود. ارزهــای دیجیتــال امــکان پرداخــت امــن و ذخیــرٔه پــول را بــدون 
واســطه بــرای کاربــران فراهــم می کننــد؛ یعنــی بــرای اســتفاده از ایــن نــوع 
ــا شــخص خاصــی نیســت و بیشــتر  ــت، ی ــک، دول ــه بان ــازی ب ــا نی ارزه
واحدهــای اصلــی ارز دیجیتــال از طریــق فراینــدی بــه نــام اســتخراج 

یــا ماینینــگ تولیــد می شــوند. بحــث اســتخراج بیت کویــن و دیگــر 
ــع  ــا موان ــا ب ــی داغ شــده اســت، ام ــران خیل ــا در ای ــن روزه ــا ای رمزارزه
متعــددی روبه روســت. یکــی از موانــع موجــود تمایل نداشــتن بانــک 
ــرای  ــه بســتر دیگــری ب ــال ب ــل ارزهــای دیجیت ــه تبدی ــت ب مرکــزی و دول
به اصطــالح  شــرکت های  مجــدد  ظهــور  از  نگرانــی  و  ســرمایه گذاری 
هرمــی اســتفاده کننده از ارزهــای مجــازی اســت. در همیــن راســتا، 
گفت وگویــی بــا ســپهر محمــدی - رئیــس انجمــن بالکچیــن - دربــارٔه 

ــم: ــم می خوانی ــا ه ــه ب ــتیم ک ــد آن داش ــا و تولی رمزارزه

رئیس انجمن بالکچین
سپهر محمدی
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قضایـی  برخوردهـای  پیـش کـه  مـاه  چندیـن 
و  اسـت  آغـاز شـده  ماینرهـا شـروع شـده،  بـا 
مسـئوالن  امیـدوارم  دارد.  ادامـه  نیـز  همچنـان 
ذی ربـط در ایـن زمینـه تجدیدنظـر جدی داشـته 
باشـند، زیـرا هنگامـی کـه سـرمایه گذار خارجـی 
درآمـد  و  بـا هزینـٔه کمتـر  بهتـر  شـاهد شـرایط 
بیشـتری در سـایر کشورهاسـت، به هیچ عنـوان 
در  سـرمایه گذار  نگهـداری  بـرای  انگیـزه ای 

داشـت. نخواهـد  داخـل کشـور 

چــه  بــه  بیشــتر  ماینرهــا  مهاجــرت  مقصــد 
اســت؟ کشــورهایی 

گرجسـتان، ارمنستان، روسـیه، قزاقستان، و 
... همـه شـرایط خوبـی دارند و مقصـد ماینرها 
هسـتند. البتـه، بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه داشـت 
کـه در ایـن کشـورها هیـچ زیرسـاخت خاصـی 
فقـط  و  نمی دهنـد  قـرار  ماینرهـا  اختیـار  در 
دیگـر محدودیت هایـی کـه در کشـور دارنـد، در 
کشـورهای ذکرشـده وجـود نـدارد. کنتـور بـرق 
آن هـا گذاشـته  اختیـار  در  تعرفـٔه مشـخصی  بـا 

می شـود.

در صــورت حضــور و فعالیــت ماینرهــا در 

بــرای  اقتصــادی  فرصت هــای  چــه  کشــور، 
کشــور ایجــاد خواهــد شــد؟ 

اقتصـادی  بزرگ تریـن فرصتهـای  از  یکـی 
کـه ماینینـگ می توانـد بـرای کشـور ایجـاد کنـد 
به طـور  اسـت؛  انـرژی  و  بـرق  فـروش  تسـهیل 
مثـال، در امـر صـادرات بـرق بـه کشـوری مثـل 
تاکنـون  سـال  چندیـن  گذشـت  از  پـس  عـراق 
عوایـد حاصـل از آن بـه ایـران پرداخـت نشـده 
اسـت و اگـر هـم قصـد پرداخـت داشـته باشـند، 
بـه دالیل مختلفـی ازجمله تحریم، پیشنهادشـان 
بـود.  خواهـد  آن  امثـال  و  تهاتـر  به صـورت 
درصورتـی کـه از طریق فروش بـرق به واحدهای 
ماینینـگ، مبلـغ ناشـی از فـروش انـرژی را نقدی 

و بـدون ریسـک دریافـت می کنیـم. 
مـا بـرق را به راحتـی صـادر می کنیـم و ماینـر 
بـرق را بـه کاالی قابلِ عرضه تبدیـل می کند و به 
فـروش می رسـاند و بـه مـا ریال تحویـل می دهد 
کـه در مقایسـه بـا صـادرات بـرق به کشـورهای 
دیگـر، کـه هنـوز پـس از چنـد سـال پـول بـرق 
به مراتـب  اسـت،  نشـده  دریافـت  صادرشـده 

راحت تـر اسـت.
و  دشـوار  بازاریابی هـای  بایـد  مـا  یعنـی 
هزینه هـای کالن بـرای انتقال برق به کشـورهای 

همسـایه بـرای شـبکٔه انتقـال انجـام دهیـم و در 
نهایـت پـس از چنـد سـال پـول بـرق را دریافت 
کنیـم، درحالی که ماینر بدون شـبکٔه زیرسـاخت 
بـا  را  ایـن کار  بین المللـی  بازاریابـی  بـدون  و 
تعرفـٔه موردنظـر مـا انجـام می دهـد کـه فرصـت 
مـن  به نظـر  و  اسـت  خوبـی  بسـیار  اقتصـادی 
درحـال حاضـر هدیـٔه الهـی اسـت کـه متٔاسـفانه 
محدودیت هـا  فعلـی،  اقتصـادی  شـرایط  در 
بخـش  سـرمایه گذاران  اسـت  شـده  باعـث 

باشـند. فـراری  از کشـور  خصوصـی 

حضــور  بــرای  همســایه  مزیــت کشــورهای 
ماینرهــا نســبت بــه ایــران چیســت؟

و  محدودیـت  فقـط  همسـایه  کشـورهای 
سـنگ اندازی بـرای ماینرهـا ندارنـد، درحالی که 
و کاغذبازی هـای  محدودیت هـا  مـا  در کشـور 

متعـددی بـر سـر راه ماینرهـا وجـود دارد.
متناسـب  بـرق  همسـایه،  کشـورهای  در 
او  و  می شـود  داده  قـرار  سـرمایه گذار  نیـاز  بـا 
کنـد  آغـاز  را  اسـتخراج  بالفاصلـه  می توانـد 
تجهیـزات  مـا  در کشـور  هنـوز  و عالوه برایـن 
ماینینـگ به صـورت قانونی به کشـور وارد نشـده 
و متٔاسـفانه تمهیـدی هـم بـرای فراهم کردن این 



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۵۸ شــماره   ،۱۳۹۸ دی مــاه 

رگوالتوری رمز ارزها

هیئـت  بـه مصوبـٔه جدیـد  توجـه  بـا  تجهیـزات 
در  درحالی کـه  اسـت،  نشـده  انجـام  دولـت 
کشـورهای همسـایه تجهیـزات قانونـی و بـدون 
کمتریـن مشـکلی وجـود دارد. امـا، صنعتگـران 
مـا به دلیـل اینکـه از بـازار تجهیـزات موردنیـاز 
خـود را خریـداری و تٔامیـن کرده انـد، بـه آن هـا 

می شـود. قاچاقچـی گفتـه 

اگــر دولــت قصــد واردشــدن بــه ایــن عرصــه را 
ــر رفــع محدودیت هــا،  داشــته باشــد، عــالوه ب
ــرد کــه  ــش بگی چــه سیاســت تشــویقی را در پی
ماینرهــا بــه مانــدن در کشــور تشــویق شــوند؟

در مصوبـٔه  تعرفـه ای کـه  بنـد  در خصـوص 
مخالفت هـای  اسـت  آمـده  دولـت  هیئـت 
بسـیاری وجـود دارد، زیـرا اگـر قـرار اسـت از 
به عنـوان صنعـت  نـگاه سیاسـت گذار ماینینـگ 
شـناخته شـود، بایـد شـامل تعرفـٔه صنعتـی نیـز 
هیئـت  مصوبـٔه  بـا  مطابـق  درحالی کـه  شـود؛ 
شـناخته  صنعـت  به عنـوان  ماینینـگ  دولـت، 
شـده، امـا تعرفٔه مجزایی بـرای آن در نظر گرفته 

اسـت.  شـده 
بـا عنـوان تعرفـٔه سـایر  تعرفـه ای در کشـور 

وجـود دارد کـه حتـی صنعـت ماینینـگ جزو این 
گـروه هـم نیسـت و بـا ایـن رونـد هیـچ منفعتـی 

بـرای بخـش خصوصـی وجـود نـدارد.
در بخش اسـتانداردها هم سنگ اندازی هایی 
یعنـی  نیسـت؛  مناسـب  شـرایط  و  اسـت  شـده 
در  مناسـبی  تعرفـٔه  گاز  از  اسـتفاده  بـرای  اگـر 
نظـر گرفتـه می شـد، ماینـر حاضـر بـود نیـروگاه 
ماینینگـی در کشـور ایجـاد کنـد که بـا گاز تغذیه 
و به صـورت سه سـاله، چهارسـاله، و ... عرضـه، 

و در پایـان نیـز بـه دولـت واگـذار شـود.
همچنیـن، می تـوان از ظرفیـت گاز اسـتفاده 
بـرای  کشـورها  سـایر  اختیـار  در  تـا  کـرد 
بـرای  سـرمایه گذاران  و  گیـرد  قـرار  ماینینـگ 
بـرای  خوبـی  فرصـت  را  ایـران  ماینینـگ، 

بداننـد. سـرمایه گذاری 

در  خارجــی  ســرمایه گذاری  متقاضیــان  آیــا 
دارد؟ وجــود  شــرایط  مهیابــودن  صــورت 

مـا در ایـران می توانیـم بـا حـدود 5 درصـد 
تولیـد گاز کشـور، حـدود 1۰ درصـد ماینینـگ 
بسـیار  سـهم  دهیـم کـه  پوشـش  را  دنیـا  کل 

اسـت. بزرگـی 

ارزش افزودٔه تولید رمزارز در ایران چیست؟

ایـران  در  رمـزارز  تولیـد  ارزش افـزودٔه 
فـروش منابـع انـرژی اسـت کـه درحـال حاضـر 
به سـختی انجـام می شـود و مـا بـا تولیـد رمزارز 
می توانیـم منابـع انـرژی کشـور را، کـه یکـی از 
اسـت،  راهبـردی کشـور  نـکات  برجسـته ترین 

دهیـم. انجـام  به سـهولت 

در  صنعــت  ایــن  آینــدٔه  از  شــما  پیش بینــی 
چیســت؟ کشــور 

بـرای  کـه  تعرفـه ای  و  اداری  موانـع  اگـر 
صنعـت رمـزارز در کشـور به وجـود آمـده اسـت 
مدیریـت شـود، می توانیـم بـه یـک هـاب رمزارز 

تبدیـل شـویم. و جهـان  در خارومیانـه 
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پدیـده ای  تولـد  کـه  اسـت  شـرایطی  در  ایـن 
نوظهـور بـه نـام فّناوری  هـای مالـی )فین تک ها( 
بـر عمـق پیچیدگـی و حساسـیت ایـن موضـوع 
بازارهـای  بـه  فین تک هـا  ورود  اسـت.  افـزوده 
اول  نـگاه  در  اسـت کـه  پدیـده ای  مالـی همـان 
پیچیدگـی و دشـواری موفقیـت رگوالتـوری و 
نظـارت بـر اجـرای کامـل مقـررات و قوانیـن را 
دوچنـدان کـرده اسـت. امـا بـا نگاهـی عمیق تر، 
می  تـوان متوجـه ایـن نکتـه شـد کـه راه غلبـه بـر 

ایـن چالـش  اسـتفاده از خـود فّنـاوری  اسـت.
مالـی  فّناوری هـای  ظهـور  دیگـر،  بیـان  بـه 
اگرچـه  ایـن مفهـوم کـه  بـه  اسـت؛  تیـغ دولبـه  
فّناوری هـای مالـی در عرصـٔه مبـادالت  ظهـور 
نظـارت  و  مقررات گـذاری  کار  معامـالت  و 
بـرای  بـازار را  بـر اجـرای آن از سـوی فعـاالن 
نهـاد نظارتـی دشـوار کـرده اسـت، می تـوان از 
قابلیت هـای فـراوان همین فّناوری برای تسـهیل 
امـر نظـارت و قانون گـذاری نیـز اسـتفاده کـرد.

قانون گـذاری،  فّناوری هـای  یـا  ِرگ تـک1 
و   regulatory واژٔه  دو  ترکیـب  از  کـه 
بـه مفهـوم  technology گرفتـه شـده اسـت، 

کاربـرد فّنـاوری بـرای سـازگاری و تطبیق پذیـری 
کارآمـد و کم هزینـٔه فرایندهـا بـا قوانیـن اسـت. 
بـه  کمـک  بـرای  رگ تـک   ابتـدا  در  اگرچـه 
مٔوسسات مالی جهت تطبیق خودشان با قوانین 
رگ تـک  امـروزه  آمدنـد،  به وجـود  مقـررات  و 
سـعی دارد بـا اسـتفاده از فّناوری هـای نویـن بـه 
و  مقررات گـذاری  دشـواری های  و  موانـع  رفـع 
انطبـاق عملیات هـا بـا قوانیـن و مقـررات مالـی 
کمـک کنـد. ازجملـه اهـداف رگ تـک اجابـت 
سـطح  پایین تریـن  بـا  مقرراتـی  نیازمندی هـای 
ریسـک  مدیریـت  و  بـاال،  شـفافیت  هزینـه ای، 

اسـت. تسهیل شـده 
رگ تک هـا افـزون بـر اینکـه قادرنـد بـه یاری 
نهادهـای نظارتـی و مقررات گـذار آینـد، تـوان 
ایـن را دارنـد تـا بـا آگاهی بخشـی بـه مٔوسسـات 
و  خطـا  رخـداد  ریسـک  اعتبـاری،  و  مالـی 
را  مقـررات  از  گاهـی  ناآ از  ناشـی  تخلفـاِت 
کاهـش دهنـد. در این رویه، چنانچه مٔوسسـات 
کـه  کننـد  رفتـار  به نحـوی  اعتبـاری  و  مالـی 
نماینـد،  تخطـی  مقـررات  قرمـز  خطـوط  از 
سیسـتم به طـور خـودکار ایـن خطـا را بـه آن هـا 

از  پیـش  می شـود  موجـب  و  می دهـد  هشـدار 
ایـراد  مٔوسسـه  خـود  نظارتـی،  نهادهـای  ورود 
ایجادشـده را رفـع کنـد. از ایـن جهـت، می توان 
اذعـان داشـت رگ تک هـا صرفًا بـرای نهادهای 
نظارتـی و باالدسـتی کاربـرد نـدارد، بلکـه ایـن 
ابـزار می توانـد بـرای خودمراقبتـی مٔوسسـات و 

باشـد. مفیـد  هـم  نظارت پذیـر  شـرکت های 
همـکاری رگ تک هـا بـا رگوالتورهـا باعـث 
موجـود،  فّناوری هـای  از  اسـتفاده  بـا  می شـود 
و  شـود  دیجیتالی سـازی  سـریع تر  داده هـا 
ساده سـازی روندهـای عملیاتـی، مانیتورینـگ، 
جمـع آوری و گزارش دهـی رگوالتورهـا به نحـو 
مجمـوع،  در  پذیـرد.  صـورت  مطلوب تـری 
می تـوان چنیـن بیان داشـت کـه مٔاموریت اصلی 
»نظـارت  همچـون  حوزه هایـی  در  رگ تک هـا 
انطباق سـنجی  و  »تشـخیص  مانیتورینـگ«،  و 
عملیـات با قوانین و مقررات«، »گزارشـگری«، 
بـروز و ظهـور می یابـد.  و »مدیریـت ریسـک« 
نوآوری هایـی  از  اسـتفاده  اسـت  ذکـر  شـایان 
قراردادهـای  و  مصنوعـی  هـوش  همچـون 
ابزارهـای  مهم تریـن  ازجملـٔه  هوشـمند 

رگ تک اسالمی؛ 
ابزاری با مٔاموریت ویژه

جهــان  جــای  همــه  در  اســت کــه  از صنایعــی  یکــی  مالــی  صنعــت 
تحت تٔاثیــر مقــررات قانونــی و نهادهــای حقوقــی قــرار دارد. در اقتصــاد 
ایــران، هــرگاه از آسیب شناســی کارکردهــا و عملیــات نظــام مالــی ســخن 
بــه میــان می آیــد، بحــث رگوالتــوری و نظــارت بــر اجــرای صحیــح، 
کامــل، و بموقــع مقــررات و قوانیــن به عنــوان یکــی از مهم تریــن خألهــا 
و چالش هــای ایــن حــوزه، مــورد اشــارٔه کارشناســان و صاحبنظــران امــر 
ــررات در  ــن و مق ــتٔه قوانی ــش برجس ــه نق ــه ب ــه، توج ــرد. البت ــرار می گی ق
ــس از  ــان )خصوصــًا پ ــی در سراســر جه ــای مال ــای نظام ه ــٔه کنش ه کلی
ــی 2۰۰8م.( قابلِ مشــاهده اســت. در طــی ســال های  ــزرگ مال بحــران ب
به نحــو  نظارتــی  و  قانون گــذار  نهادهــای  مذکــور،  بحــران  از  پــس 
ملموســی نســبت بــه دریافــت و مدیریــت اطالعــات از زیرمجموعه هــای 
تحــت نظــارت خــود حســاس شــده اند و افــزون بــر وضــع مقــررات 

جامع نگرانــه و سرســختانه بــر آنــان، دامنــٔه نظارتــی خــود را بــر رویه هــای 
وضــع  نمونــه،  به عنــوان  کرده انــد؛  اســتانداردها گســترده تر  اجــرای 
ــع وقــوع جرایمــی همچــون پول شــویی  ــر من ــی ب مقــررات ســخت نظارت
و تٔامیــن مالــی تروریســم جنبــه ای پررنــگ از ایــن حساســیت را طــی 
ــار تمــام محســنات  ــه نمایــش گذاشــته اســت. امــا، در کن دهــٔه گذشــته ب
ــی  ــرر نیســت، طبیع ــد ذکــر مک ــه نیازمن ــررات ک ــن و مق ــی قوانی حکمران
اســت کــه رصــد و مراقبــت بــر انطبــاق عملیــات مالــی بــا مجموعــٔه 
قوانیــن و مقــررات، مســتلزم هزینه  کردهــای ســنگین از ســوی نهادهــای 
ناظــر اســت و چه بســا بســیاری از متولیــان امــور نظارتــی )به ویــژه در 
ــد به نحــو کامــل از پــس هزینه هــای  اقتصادهــای درحــال توســعه( نتوانن
نظــارت و انطباق پذیــری فعالیت هــای مالــی بــا مقــررات حاکمــه برآینــد.

وهاب
 قلیچ
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۵۸ شــماره   ،۱۳۹۸ دی مــاه 

رگوالتوری رمز ارزها

مـی رود. به شـمار  مٔاموریـت  ایـن  اجرا سـازی 
نظـر بـه اهمیـت بازارهـای مالـی در اقتصـاد 
ایـران و حجـم و تنـوع ابزارهـا در ایـن بازارهـا، 
نیـاز اسـت رگوالتورها با بهره گیـری از تجارب 
سـایر کشورها و بر اسـاس اهداف و برنامه  های 
اقتصـادی دولـت، حضـور فعـال و پررنگـی در 
ایـن حوزه داشـته باشـند. بنا بر شـواهد موجود، 
دولـت درحـال حاضـر برنامـٔه  تدویـن الزامـات 
و اسـتانداردهای مختلـف در زمینـٔه ماینینـگ و 

مبادلـٔه رمزارزهـا را در دسـتور کار خـود دارد.
بـه  توجـه  بـا  موضـوع  ایـن  در  آنچـه  امـا، 
اسـناد باالدسـتی اهمیـت می یابـد الزام بـه پیوند 
بـا  عملیاتـی  و  فنـی  مباحـث  ارتباط منـدی  و 
ضوابـط حقوقـی و فقهـی اسـت. به بیـان دیگر، 
اسـتفادٔه  رگ تک هـا و سـامان دهی رگوالتـوری 
معیارهـای  درنظرداشـتن  نیازمنـد  فین تک هـا 
فقهـی و اسـالمی اسـت تـا بتـوان هم زمـان بـا 
ظهـور ایده هـا و طراحـی ابزارهـای مالـی، نظـام 
حقوقـی به کارگیـری آن تدوین و تصویب شـود.

می شـود  مطـرح  اینجـا  در  کـه  پرسشـی 
اسـالمی  مالـی  نظـام  موضـع  کـه  اسـت  آن 
و  اسـتفاده  آیـا  چیسـت؟  خصـوص  ایـن  در 
عملیاتی سـازی فین تک هایـی همچـون رگ تک 
از نـگاه شـریعت مقـدس مجـاز اسـت و آیـا این 
بهبـود  و  تقویـت  در  نقشـی  می تواننـد  ابزارهـا 
اسـالمی  مالـی  نظـام  کارکردهـای  و  ثمـرات 

باشـند؟ داشـته 
بـر اسـاس قواعـد و مبانـی مکتـب اسـالم، 
پدیده هـای  از  اسـتفاده  و  نـوآوری  هرگونـه 
و  اصـول  بـا  مخالفتـی  زمانـی کـه  تـا  نوظهـور 
موازین شـریعت نداشـته باشـد، مجاز اسـت؛ به 
عنـوان مثـال، فین تک هـای اسـالمی ترکیبـی از 
فّنـاوری و مالـی اسـالمی هسـتند؛ بدیـن مفهـوم 
فین تـک  مجـرای  در  محصولـی کـه  هـر  کـه 
قواعـد  بـا  انطبـاق  بـه  ملـزم  می شـود،  تولیـد 
در  اسـت.  اسـالم  اقتصـادی  نظـام  اصـول  و 
قادرنـد  اسـالمی  فین تک هـای  موقعیـت،  ایـن 
خدمـات مالـی اسـالمی در حوزه هایـی همچون 
نظـام پرداخـت، تٔامیـن مالـی، و سـرمایه گذاری 
را در قالب هایـی اقتصادی تـر، سـاده تر، و البتـه 

مشـروع بـه بازارهـای مالـی عرضـه کننـد.
فّناوری هـا  نفـوذ  کـه  فضایـی  در  امـا، 
نحـؤه  مالـی،  بازارهـای  فعالیت هـای  در 
را  شـرعی  نظـارت  و  مقررات گـذاری 
دیگـر  روی  از  می تـوان  اسـت،  کـرده  دشـوار 

فّنـاوری جهـت تسـهیل انجـام امـور در حـوزٔه 
مقررات گذاری و نظارت شـرعی اسـتفاده کرد. 
ایـن کاربـردی اسـت کـه امـروزه در کشـورهای 
اسـالمی تحـت عنوان »رگ تک  اسـالمی« مورد 

اسـت. شـده  واقـع  اسـتقبال 
ناشـی  آنجـا  از  اسـالمی  رگ تـک  اهمیـت 
مالـی  فّناوری هـای  از  اسـتفاده  کـه  می شـود 
شـده  خـارج  حاکمیتـی  نهادهـای  انحصـار  از 
خصوصـی  بانک هـای  و  مٔوسسـات  و  اسـت 
فین تک هـا  به سـمت  هـم  کنـار  در  دولتـی  و 
ایـن گرایـش باعـث می شـود  گرایـش یافته انـد. 
کنتـرل  در  نظارتـی  نهادهـای  و  قانون گـذاران 
ریسـک  شـریعت در انطبـاق عملیـات مالـی بـا 
موازین شـرع کار دشـوارتری داشـته باشـند. نکتٔه 
دیگـر آنکـه روند رشـد و گسـترش تعـداد و تنوع 
فین تک هـا به واسـطٔه ماهیـت ذاتـی و فرامـرزی 
حتـی کنتـرل  و  پیش بینـی  غیرقابـل  فّناوری هـا 
اسـت و چنانچـه بنـا بر آن باشـد کـه رگوالتورها 
از فین تک هـا جـا نماننـد و همـواره دسـت باالتر 
را داشـته باشـند، شـدیدًا نیـاز اسـت کـه خـود را 
سـریع تر بـه ابزارهـای نظارتی و قانون گـذاری در 
همیـن بسـترهای مبتنـی بـر فّناوری مجهـز کنند.

بـا توجـه بـه آنچـه دربـارٔه مٔاموریـت اصلـی 
می تـوان  مشـابه  به نحـو  شـد،  بیـان  رگ تک هـا 
بـرای رگ تک هـای اسـالمی  را  ایـن مٔاموریـت 
در حوزه هـای مرتبـط مسـتقر دانسـت. اقـدام در 
نظـارت  و  »مانیتورینـگ  همچـون  حوزه هایـی 
شـرعی«، »تشـخیص و انطباق سـنجی عملیـات 

بـا  )انطبـاق  شـریعت  مقـررات  و  قوانیـن  بـا 
شـریعت(«، »گزارشگری شـرعی«، و »مدیریت 
حوزه هایـی  مهم تریـن  از  شـریعت«  ریسـک 
می تواننـد  اسـالمی  رگ تک هـای  کـه  اسـت 

مٔاموریـت خـود را در آن بـه انجـام رسـانند.
برخـی  تجربـٔه  بـه  دارد  جـا  ادامـه،  در 
اشـاره ای  ایـن مبحـث  در  اسـالمی  کشـورهای 
ایـن  از  بسـیاری  امـروزه،  شـود.  مختصـر 
کشـورها ازجملـه بحریـن، مالـزی، و اندونـزی 

سـرمایه گذاری های چشـمگیری بـا هـدف تولید 
از  ارائـٔه فین تک هـا و رگ تک هـای اسـالمی  و 

داده انـد. بـروز  خـود 
البتـه، شـایان ذکـر اسـت عمـوم کشـورهای 
و  رمزارزهـا  پدیـدٔه  خصـوص  در  اسـالمی 
خصوصـًا رگ تـک اسـالمی موضع گیری روشـن 
و رسـمی نداشـته اند، امـا به نظر می رسـد می توان 
از ظرفیـت ابزارهـا و رگ تک هـای طراحی شـده 
در برخـی از کشـورها بـرای انتظام بخشـی به این 
حـوزه اسـتفاده کـرد. در ادامـه، مـروری گـذرا بـر 

مـواردی از ایـن تجـارب خواهیـم داشـت:
الف- بحرین

بـا   - بحریـن  اخیـر، کشـور  سـال های  در 
ایجـاد زیرسـاخت های قـوی فّنـاوری اطالعات 
 - نـوآور  و  کارآفریـن  پلتفرم هـای  ظهـور  و 
حـوزٔه  در  پویـا  و  فعـال  بـه کشـوری  را  خـود 
فین تک هـا  انـواع  تولیـد  و  سـرمایه گذاری 
تبدیـل کـرده اسـت. در ایـن میـان، »سـندباکس 
از  حمایـت  جهـت  بحریـن«2  رگوالتـوری 
عرضـه  و  برنامه ریـزی  اسـالمی  فین تک هـای 

اسـت.3 شـده 
 ،2۰17 سـال  در  بحریـن  مرکـزی  بانـک 
بهتـر  پیاده سـازی  نیـت  بـا  را  سـندباکس  ایـن 
فین تک هـا طراحـی و عملیاتـی کـرده اسـت. از 
توسـعٔه اولیـن سـندباکس رگوالتـوری تاکنـون 
چندیـن نرم افـزار و اپلیکیشـن در کشـور بحرین 
پذیـرش شـده اسـت کـه ازجملـٔه مهم تریـن آن ها 
سـرمایه گذاری  مشـاورٔه  »پلتفـرم  بـه  می تـوان 
آنالیـن  »معامـالت  واحـد«۴،  روباتیـک 
بیت کویـن بلفریـک«5، »بیـت عربی«6، سیسـتم 
مدیریـت جریـان وجـوه نقـد مسـتقر در لنـدن با 
نـام »ترامانکـس«7، »پـول فعلـی«8، و »خدمـات 
دبـی  در  مسـتقر  و حسـاب  نقـد  وجـه  انتقـال 
بـرای کارگـران بـا درآمـد پایین«9اشـاره داشـت 

.)2۰18 )پیتـون، 
ب- مالزی

حـوزٔه  پیشـگامان  و  سـردمداران  از  مالـزی 
می آیـد.  حسـاب  بـه  جهـان  در  اسـالمی  مالـی 
ایـن کشـور سـعی داشـته اسـت در همیـن راسـتا 
فین تک هـای  زمینـٔه  در  را  خـود  پیشـگامی 
اسـالمی نیـز حفـظ کنـد؛ به عنـوان مثـال، مالزی 
در حـوزٔه رگ تک هـای اسـالمی نرم افزارهایـی 
را طراحی و معرفی کرده اسـت که به مسـلمانان 
می کنـد  مالـی کمـک  معامـالت  انجـام  جهـت 
به نحـو مطلوب تـری اطمینـان یابنـد که آیـا ابزار 

بـه  قادرنـد  اینکـه  بـر  افـزون  رگ تک هـا 
یـاری نهادهـای نظارتی و مقررات گـذار آیند، 
بـه  آگاهی بخشـی  بـا  تـا  دارنـد  را  ایـن  تـوان 
رخـداد  ریسـک  اعتبـاری،  و  مالـی  مٔوسسـات 
خطـا و تخلفاِت ناشـی از ناآگاهـی از مقررات 

را کاهـش دهنـد.
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مقـررات  و  قواعـد  موردنظـر،  معامـالت  یـا  و 
اسـالمی را رعایـت می کنـد یـا خیـر.

مالـزی  نـگارای  بانـک  آنکـه  دیگـر  نمونـٔه 
رگوالتـوری  سـندباکس  چهارچـوب 
فین تک هـای خود را در اکتبـر 2۰16 ارائه کرده 
اسـت. هـدف از ایـن اقـدام کمک به مٔوسسـات 
از  اسـتفاده  به دنبـال  اسـت کـه  مالـی  خدمـات 
الگوهـای تجـاری نوآورانه ای انـد تـا در کیفیت، 
کارایـی، و امنیـت خدمـات مالـی آنـان تٔاثیرات 
بـر جـای گـذارد )بانـک  مثبـت و روبه جلویـی 
شـرکت  همچنیـن،   .)2۰16 مالـزی،  نـگارای 
اقتصـاد دیجیتـال مالـزی1۰ نهـادی دولتی اسـت 
کـه مسـئول توسـعٔه کسـب وکارهای دیجیتالـی 
در کشـور مالـزی اسـت و در سـال های اخیـر بـا 
حمایت از کسـب وکارهای اسـالمی، به اعطای 
بـه  شـریعت  بـا  انطبـاق  معتبـر  گواهینامه هـای 

آنـان اقـدام کـرده اسـت.
ج- اندونزی

کشـور اندونـزی ازجملـٔه کشـورهایی اسـت 
مالـی  اسـتارت آپ های  در  باالیـی  سـهم  کـه 
اسـالمی در جهان دارد. ازایـن رو، بانک مرکزی 
اندونـزی بـا درک ایـن فرصـت و موقعیت ویژه، 
هـدف  بـا  را  فین تـک  رگوالتـوری  سـندباکس 
مالـی  محصـوالت  انطبـاق  از  اطمینان بخشـی 
بـا شـریعت در محیطـی نوآورانـه ایجـاد کـرده 
اسـت تـا در بسـتر آن، مٔوسسـات مالـی بتواننـد 
الگوهـای جدیـدی از خدمات مالی و تجاری را 

بـه مصرف کننـدگان مسـلمان عرضـه کننـد.
بـه  ناظـر  پایـان، شـایان ذکـر اسـت کـه  در 
الـزام اجـرای کامـل مقـررات اسـالمی در نظـام 

قانـون  دسـتور  حسـب  بانکـی کشـور  و  مالـی 
اساسـی، به نظـر می رسـد برنامه ریـزی و طراحـی 
برنامه هـای  ازجملـه  اسـالمی  رگ تک هـای 
جمهـوری اسـالمی ایـران در  آتـی نظـام مالـی 
آینـده ای نزدیـک باشـد. ایـن ضـرورت می توانـد 
سـرمایه گذاران،  بـرای  درخشـان  زمینه هایـی 
جوانـان  و  اسـتارت آپ  ها،  ایده پـردازان، 
در  تـا  باشـد  فین تک هـا   دنیـای  بـه  عالقه منـد 
رقابتی سـالم با یکدیگر، از این بسـتر پرظرفیت 

البتـه پرآتیـه نهایـت اسـتفاده را کننـد. و 
منابع و مآخذ:

اسـالمی؛  رگ تـک   .)1397( وهـاب  قلیـچ، 
نـا، کـد  ایبِ خبرگـزاری  باالتـر.  آسـمانی کمـی 

.967۰2 خبـر: 
Bank Negara Malaysia BNM. )2016(. 

Financial technology regulatory 
sandbox framework. Retrieved 
from http://w2.bnm.gov.my/
guidelines/50_others/pd regulatory 
sandboxframework_Oct2016.pdf 

Peyton, J. A. )2018(. Central bank 
of Bahrain’s fintech sandbox heats 
up. Retrieved February 21, 2018, 
from http://www.bankingtech.
com/2018/01/central-bank-
of-bahrains FinTech-sandbox-
heats-up/.

پی نوشت:
1.RegTech
2.Bahrain Regulatory Sandbox

ــن و  ــی ایم ــندباکس )sandbox( محیط 3. س
بســته اســت کــه افــراد می تواننــد پروژه هــای 
در  اجــرا کننــد.  آن  در  را  خــود  نرم افــزاری 
واقــع، ســندباکس بــرای کاربــران خــود یــک 
می کنــد  ایجــاد  قدرتمنــد  حفاظتــی  سیســتم 
کــه کاربــران بتواننــد برنامــٔه خــود را بــدون 
اجــرا  درحــال  برنامه هــای  دیگــر  از  آنکــه 
تٔاثیــر پذیــرد، پیاده ســازی کننــد. ســندباکس 
و  ثبــت  بــرای  عمومــًا  فین تــک  زمینــٔه  در 
تــا  می شــود  اســتفاده  فین تک هــا  پذیــرش 
ــی  ــتمی و عملیات ــک سیس ــش ریس ــکان کاه ام
و مدیریــت  فین تک هــا از ایــن طریــق به نحــو 

شــود. مهیــا  مطلوب تــری 
4.Robo-Advisory Investment 
Platform Wahed Invest
 5.Online Bitcoin Exchange Belfrics
6. BitArabia
 7.Tramonex
 8.NOW Money
9.The Dubai-Based Account and 
Remittance Service for Low-
Income Workers
10. Malaysia Digital Economy 
Corporation )MDEC(
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۵۸ شــماره   ،۱۳۹۸ دی مــاه 

رگوالتوری رمز ارزها

۲- دورٔه طالیی ماینینگ در ایران 
ساتوشـی ناکاموتـو سـال 2۰۰8 بیت کویـن 
را اختـراع کـرد، امـا بـا توجـه بـه سـرعت انتقال 
ایرانیـان  بـاالی  اسـتعداد  همچنیـن  و  فّنـاوری 
بعیـد  جدیـد،  فّناوری هـای  پذیـرش  زمینـٔه  در 
اسـت بیت کویـن بیـش از دو سـال زمـان نیـاز 
در  قابلِ توجهـی  بـه موضـوع  کـه  باشـد  داشـته 
تبدیـل  ایـران  در  کامپیوتـری  گیک هـای  بیـن 
شـود. سـوابق برخـی شـرکت هایی کـه در زمینـٔه 
می کننـد  فعالیـت  سـخت افزارهای کامپیوتـری 
بیت کویـن  اسـتخراج  دسـتگاه های  واردات  و 
گـزاره  ایـن  می دهـد  نشـان   ASICS به ویـژه 
می تـوان  واقـع،  در  نیسـت.  بـی راه  چنـدان 
بـه  را  بیت کویـن  اسـتخراج  زمینـٔه  در  فعالیـت 
اوایـل دهـٔه 139۰ شمسـی نسـبت داد. افـرادی 
بـاالی  پتانسـیل   139۰ دهـٔه  اوایـل  در  کـه 
بیت کویـن و سـایر رمزارزهایـی کـه یکی پس از 
دیگـری به وجـود می آمدنـد درک کردنـد، خیلـی 
راحت توانسـتند دسـتگاه های اسـتخراج رمزارز 

را بـه کشـور وارد کننـد.
ترفنـدی کـه تقریبًا همٔه فعـاالن حوزٔه رمزارز 
در کشـور برای ترخیص دسـتگاه های اسـتخراج 
بیت کویـن از گمـرک اسـتفاده می کردند جازدن 
کامپیوتـری  قطعـات  به جـای  دسـتگاه ها  ایـن 

بـود. ناشـناخته بودن بیت کویـن باعث شـده بود 
به راحتـی وارد کشـور شـوند و  ایـن دسـتگاه ها 
فعـاالن ایـن حـوزه به راحتـی مـزارع اسـتخراج 
پاییـن  ارزش  کردنـد.  دایـر  را  خـود  رمـزارز 
بیت کویـن نیـز باعـث شـده بـود توجـه چندانـی 
بـه ایـن مقولـه در کشـور نشـود. لـذا، می تـوان 
گفـت ناشـناخته بودن بیت کویـن و به طـور کلـی 
رمزارزهـا، تعـداد انـدک فعـاالن ایـن حـوزه، و 
همچنیـن عـدم اطـالع مسـئوالن دولتـی باعـث 
در  بیت کویـن  اسـتخراج  فارم هـای  بـود  شـده 
نقـاط محـدودی دایـر شـود و گرداننـدگان ایـن 
فارم هـا بـه سـود قابلِ توجهـی نیـز دسـت پیـدا 
کننـد. می تـوان گفـت این دورٔه طالیـی ماینینگ 
در ایـران بـود کـه فعـاالن ایـن حـوزه بـدون هیچ 

نگرانـی فعالیـت می کردنـد. 
۳- حاال همه بیت کوین را می شناسند

باالرفتـن ارزش بیت کویـن در سـال 2۰18 
کـه در سـپتامبر ایـن سـال تـا حـدود 2۰ هـزار 
دالر هـم بـاال رفـت، باعـث توجـه بیش ازپیـش 
عمـوم مـردم بـه بیت کویـن شـد. از آغـاز سـال 
جهـت  متعـددی  وب سـایت های   ،1396
شـکل  ایـران  در  رمزارزهـا  خریدوفـروش 
بیت کویـن  ارزش  خبـری  پایگاه هـای  گرفتنـد، 
لحظـه ای  به صـورت  خـود  مخاطبـان  بـرای  را 

مخابـره می کردنـد، و جنب و جـوش زیـادی در 
ایـن حـوزه بـه چشـم می خـورد. بـا اوج گرفتـن 
 ،1396 سـال  دوم  نیمـٔه  در  بیت کویـن  ارزش 
دیگـر بیت کویـن و فّنـاوری حیرت انگیـز پشـت 
آن یعنـی بالکچیـن بـه صـدر اخبـار سـایت های 
حـوزٔه فّنـاوری در کشـور راه پیـدا کـرد. حـاال 
دیگـر بیت کویـن ناشـناخته نبـود. شناخته شـدن 
شـد  سـبب  هرچنـد  کشـور  در  بیت کویـن 
خریدوفـروش آن رونـق یابـد، ماینرهـای ایرانـی 
را خوشـحال نکـرد. ماینرهـای ایرانـی هرچنـد 
خوشـحال  بیت کویـن  ارزش  افزایـش  به سـبب 
در  رمزارزهـا  روزافـزون  محبوبیـت  بودنـد، 
کشـور تیـغ دولبـه ای بـود کـه می توانسـت آن هـا 
را از حاشـیٔه امـن خـود بیـرون بیـاورد. حـاال، 
دیگـر بیت کویـن در ایـران موضوعـی نبـود کـه 
صرفـًا در جمـع تعداد محـدودی از عالقه مندان 
بلکـه  شـود،  مطـرح  جدیـد  فّناوری هـای  بـه 
بـود کـه مراجـع تقلیـد  به قـدری گسـترده شـده 
نیـز در پاسـخ بـه اسـتفتائات مقلـدان خـود در 
آن اظهارنظـر  یـا شـرعی بودن  مـورد حرمـت و 

می کردنـد. 
۴- ایران، بهشت ماینرها و فارمرها

بـود  رویایـی  دالری  هـزار   2۰ بیت کویـن 
کـه کمتـر کسـی فکـرش را می کـرد. باالرفتـن 

جستاری درباره سیر صنعت 
ماینینگ در ایران 

مقدمــه: یکــی از انتقاداتــی کــه همــواره در طــی دهه هــای گذشــته بــه 
ــال  ــن اســت کــه در قب ــران وارد می شــود ای ــی در ای سیاســت گذاران دولت
در  ســلبی  سیاســت های  همــواره  فنــاوری  حــوزه  جدیــد  پدیده هــای 
ــار دیگــر دســت خوش ایــن  ــد. جدیدتریــن موضوعــی کــه ب پیــش گرفته ان
نگاه هــای محدودیــت آور قــرار گرفتــه، صنعــت ماینینــگ اســت. صنعتــی 
ــه  ــه واســطه محبوبیــت روزافــزون بیت کویــن و ســایر رمزارزهــا، ب کــه ب
صــورت خودجــوش و در خفــا در ایــران مــورد توجــه قــرار گرفــت و پــس 

ــل  ــداد قاب ــه تع ــزارع اســتخراج در کشــور ب ــا و م ــداد فارم ه ــه تع از اینک
توجهــی رســید، نهادهــای مختلــف دولتــی ســعی کردنــد بــا الــزام آور کردن 
مجوزهــا و تٔاییدیه هــا و همچنیــن ایجــاد محدودیــت، ایــن صنعــت را در 
چارچــوب مدنظــر خودشــان در آورنــد. در ایــن مطلــب می خواهیــم ســیر 

رونــد ماینینــگ در ایــران را بررســی کنیــم.

قاسم 
سرافرازی

یادداشت تحلیلی

تحلیلگر رسانه ای
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ارزش رمزارزهـا خیلی هـا را بـه صرافـت ایجـاد 
فارم هـا و مـزارع اسـتخراج بیت کویـن در ایـران 
نبـود  و  موجـود  ارزان قیمـت  بـرق  انداخـت. 
ایـن فعالیـت  از  قوانیـن و مقرراتـی کـه بتوانـد 
صنعتـی و تجـاری مالیـات دریافـت کنـد، ایـران 
را بـه بهشـت ماینرهـا تبدیـل کـرده بـود کـه حتی 
ایـن  بـه  ورود  بـرای  را  خارجـی  شـرکت های 
ایـران وسوسـه می کـرد. ایـن موضـوع تـا حـدی 
پیـش رفت کـه محمدجـواد آذری جهرمی، وزیر 
ارتباطـات و فّنـاوری اطالعـات کشـور، نیـز از 
ابـراز  بـه کشـورمان  چینـی  ماینرهـای  هجـوم 
نگرانـی کـرده بـود. در نتیجـٔه ایـن اوضـاع بـود 
ماینینـگ  بـه مقولـٔه  دولـت  پـای  به تدریـج  کـه 
در ایـران بـاز شـد. صنعتـی کـه تـا پیـش از ایـن 
چـراغ خامـوش درحال فعالیت بـود، حاال مرکز 
توجهـات قـرار گرفتـه بود و دولـت درصدد بود 
ضوابـط  و  چهارچـوب  اسـت  شـده  طـور  هـر 
آشـفته بازار  تـا  دهـد  قـرار  آن  بـرای  ویـژه ای 

ماینینـگ در کشـور را سروسـامان دهـد. 
۵- کشف یارانٔه پنهان به تولید بیت کوین

نقیـض  و  ضـد  اظهارنظرهـای  به رغـم 
مسـئوالن دولتـی، در مجمـوع بدنـٔه دولـت بـه 
ایـن نتیجـه رسـیده بـود کـه ادامـٔه رونـد فعلـی 
بـه صنعـت  می توانـد صدمـات جبران ناپذیـری 
عمده تریـن  وارد کنـد.  بـرق کشـور  و  انـرژی 
رونـد  خصـوص  در  دولتـی  مسـئوالن  نگرانـی 
بـود کـه  ایـن  ماینینـگ در کشـور  روبه افزایـش 
ایـن وضعیـت افزایش سرسـام آور مصـرف برق 
در کشـور و به تبـع آن خاموشـی های گسـترده ای 
دولـت  طرفـی،  از  داشـت.  خواهـد  پـی  در  را 
شـهروندان  بـه  بـرق  مصـرف  بـرای  ایـران  در 
نمی توانسـت  درصورتـی کـه  و  مـی داد  یارانـه 

مدیریـت کنـد،  کشـور  در  را  ماینینـگ  رونـد 
ایـن موضـوع به منزلـٔه اختصـاص یارانـٔه انـرژی 
بـه افـرادی بـود کـه حتـی یـک ریـال هـم مالیات 
در  تجاری شـان  فعالیت هـای  و  نمی دادنـد 
چهارچـوب قانـون نبـود. دو تـن از کارشناسـان 
بـرای  دولـت  یارانـه ای کـه  میـزان  حـوزه  ایـن 
می کـرد  پرداخـت  بیت کویـن  هـر  اسـتخراج 
محاسـبه کرده انـد: »قیمـت برق در ایـران به ازای 
هـر کیلـووات سـاعت حـدود 66 تومـان اسـت 
معـادل  تومـان  هـزار  متوسـط دالر 11  بـا  کـه 
می شـود.  دالر  هـزارم   6 یـا  سـنت  دهـم   6
قیمـت  حداقـل  می دهـد  نشـان  محاسـبات 
بـرای   1397 آبـان  در  بـرق  تمام شـدٔه  واقعـی 
هـر کیلـووات سـاعت 721 تومان اسـت. برای 
اسـتخراج هـر بیت کویـن، 55 مگاوات سـاعتی 
ایـن محاسـبات،  اسـاس  بـر  اسـت.  نیـاز  بـرق 
هزینـٔه بـرق الزم بـرای اسـتخراج هـر بیت کوین 
بـا بـرق یارانـه ای حـدود 331 دالر  ایـران،  در 
می شـود. درحالی کـه همیـن هزینـه درصورتـی 
کـه قیمـت واقعـی بـرق و بـدون یارانـه در نظـر 
گرفته شـود، معادل 36۰5 دالر می شـود؛ یعنی 
بـرای اسـتخراج هـر بیت کویـن، دولـت بیش از 
3۰۰۰ دالر یارانـه می دهـد.« لـذا، ایـن عـددی 
نبـود کـه دولت در شـرایط تحریـم بخواهد از آن 

کنـد.  چشم پوشـی 
در  بــرای سیاســت گذاری  دولــت  عــزم   -۶

قبــال بــرق مصرفــی مــزارع اســتخراج
ابتدایـی  نیمـٔه دوم سـال 1397 و ماه هـای 
سـال 1398 را می تـوان بـه دوره ای تعبیـر کـرد 
ماینینـگ  حـوزٔه  فعـاالن  بدبین تریـنِ  حتـی  کـه 
پیش بینـی  را  آن  نمی توانسـت  هـم  ایـران  در 
کنـد. هـر روز در رسـانه ها خبـر کشـف و ضبط 

مـزارع  و  رمزارزهـا  اسـتخراج  دسـتگاه های 
مختلـف  شـهرهای  در  بیت کویـن  اسـتخراج 
کشـور منتشـر می شـد. نکتـٔه جالـب توجـه در 
خصـوص ایـن اخبـار گسـتردگی جغرافیایـی آن 
بـود کـه تقریبًا به جـز مناطق جنوبی کشـور - که 
به علـت گرمـای زیـاد و لـزوم خنـک نگه داشـتن 
صرفـٔه  فعالیـت  ایـن  اسـتخراج،  دسـتگاه های 
اقتصـادی نداشـت - در غرب، شـرق، شـمال، 
و مناطـق مرکـزی کشـور نیروهـای انتظامـی هـر 
اسـتخراج  دسـتگاه های  کشـف  از  خبـر  روز 
بیت کویـن می دادنـد. در همیـن راسـتا، معـاون 
وزیـر نیـرو در مصاحبـه ای از لـزوم تغییـر تعرفـٔه 
اسـتخراج  زمینـٔه  در  کـه  کسـانی  بـرای  بـرق 
ایـن  بـه  و  گفـت  دارنـد  فعالیـت  بیت کویـن 
موضـوع اشـاره کـرد کـه درحـال حاضـر افـرادی 
در واحدهـای کشـاورزی، دامـداری، اداری، و 
حتی مدارس درحال اسـتخراج رمزارز هسـتند. 
ایـن سـخن معـاون وزیـر نیـرو نشـان دهندٔه عزم 
جـدی دولـت بـرای افزایش بـرق مصرفـی برای 
مصوبـٔه  منتظـر  همـه  بـود.  اسـتخراج  مـزارع 
رمزارزهـا  اسـتخراج  زمینـٔه  در  دولـت  هیئـت 
بودنـد، امـا ایـن مصوبـه به دلیـل حساسـیت ها و 
ابهاماتـی کـه داشـت چندین و چندبـار در هیئت 
موردقبـول  امـا  شـد،  رأی گذاشـته  بـه  دولـت 
اینکـه در مـرداد سـال  اعضـا قـرار نگرفـت تـا 
1398 ایـن مصوبـه در هیئـت دولـت تصویـب 

. شد
۷- تعرفــٔه بــرق صادراتــی بــرای اســتخراج 

افزایــش هزینــٔه اســتخراج بیت کویــن و 
آیین نامـٔه  رئیس جمهـور  اول  معـاون 
پردازشـی  فراورده هـای  اسـتخراج  اجرایـی 
ایجـاد  به منظـور  را  کشـور  در  70رمزنگاری شـده 



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۵۸ شــماره   ،۱۳۹۸ دی مــاه 

رگوالتوری رمز ارزها

امـن، کم هزینـه،  شـفاف، و پرسـرعت  بسـتری 
بـرای تبـادالت اقتصـادی و به کارگیـری رویکرد 
بـه  کـرد.  ابـالغ  کسـب وکار  فضـای  تسـهیل 
هیئـت  دفتـر  اطالع رسـانی  پایـگاه  گـزارش 
دولت، هیئت وزیران در جلسـٔه 6 مرداد 1398 
پردازشـی  فراورده هـای  اسـتخراج  آیین نامـٔه 
تصویـب کـرد.  را  کشـور  در  رمزنگاری شـده 
رمزارزهـا  از  اسـتفاده  آیین نامـه،  ایـن  مطابـق 
)فراورده هـای پردازشـی رمزنگاری شـده( صرفًا 
از  )ریسـک(  مسـئولیت خطرپذیـری  قبـول  بـا 
سـوی متعامـالن صـورت می گیـرد و مشـمول 
حمایـت و ضمانـت دولـت و نظام بانکـی نبوده 
داخـل کشـور  مبـادالت  در  آن  از  اسـتفاده  و 
مجاز نیسـت. بر اسـاس این مصوبه، اسـتخراج 
رمزنگاری شـدٔه  پردازشـی  فراورده هـای 
رمزارزهـا )ماینینـگ( بـا اخـذ مجـوز از وزارت 

اسـت. مجـاز  تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 
ماینینـگ  هرچنـد  مصوبـه  ایـن  ابـالغ  بـا 
به عنـوان یـک صنعـت در ایـران پذیرفتـه شـده 
بـود، موضوعـی کـه در ایـن مصوبـه آب پاکـی 
را بـر روی دسـت بسـیاری از فعـاالن ایـن حوزه 
ریخـت تعرفـٔه درنظرگرفته شـده بـرای بـرق بود. 
بـر اسـاس ایـن مصوبـه، »تٔامین بـرق متقاضیان 
اسـتخراج رمزارزهـا صرفـًا با دریافت انشـعاب 
نیـروگاه  احـداث  یـا  سراسـری  شـبکٔه  از  بـرق 
صـورت  سراسـری  شـبکٔه  از  خـارج  جدیـد 
اسـتخراج  متقاضیـان  بـرق  تعرفـٔه  می گیـرد. 
رمزنگاری شـدٔه  پردازشـی  فراورده هـای 
رمزارزهـا )ماینینـگ( بـا قیمـت متوسـط ریالـی 
بـرق صادراتـی بـا نـرخ تسـعیر سـامانٔه نیمـا کـه 
توسـط وزارت نیـرو تعییـن و اعـالم می شـود، 
محاسـبه و اعمـال خواهـد شـد«. درنظرگرفتـن 
تعرفـٔه بـرق صادراتـی در مصوبٔه هیئـت دولت، 
هزینـٔه بـرق اسـتخراج بیت کویـن را در ایـران با 

افزایـش جـدی روبـه رو کـرده اسـت.
به همـراه  فراوانـی  انتقـادات  مصوبـه  ایـن 
داشـت. فعـاالن ایـن حوزه با صـدور بیانیه هایی 

بـه آن واکنـش نشـان دادنـد. در زیر بـه مهم ترین 
انتقاداتـی کـه بـه ایـن مصوبـه وارد شـده اسـت 

اشـاره خواهیـم کـرد:
یـک  ماینینـگ  دولـت  مصوبـٔه  در  هرچنـد 
صنعـت در نظـر گرفتـه شـده اسـت، برخـالف 
دیگـر صنایـع کـه از تعرفـٔه بـرق صنعتـی بهـره 
می برنـد، تعرفـٔه بـرق صادراتـی بـرای آن لحـاظ 
شـده و هزینـٔه اسـتخراج بیت کویـن را به شـدت 

افزایـش داده اسـت.
بـرای  امکانـی  تحریم هـا،  بـه  توجـه  بـا 
توسـعٔه بـازار صادراتـی گاز و برق بـرای دولت 
وجـود نـدارد، لـذا دولت بـه اسـتخراج کنندگان 
اعمـال کـرده  تعرفـه ای  کشـور  در  رمزارزهـا 
بـه دیگـر  آن  بـه فـروش  قـادر  اسـت کـه خـود 

نیسـت.  کشـورها 
از  اسـتفاده  دولـت،  هیئـت  مصوبـٔه  در 
ممنـوع  داخـل کشـور  مبـادالت  در  رمزارزهـا 
شـناخته شـده، این در حالی اسـت که اسـتخراج 
ایـن  اسـت.  شـده  شـمرده  قانونـی  رمزارزهـا 
باشـد  قانونـی  رمـزارز  اسـتخراج  موضـوع کـه 
امـا محصـول ایـن اسـتخراج غیرقانونـی باشـد، 

اسـت.  متناقـض  کامـاًل 
صنعـت  بـرق  تٔامیـن  روش هـای  از  یکـی 
کنـار  در  مـزارع  و  فارم هـا  اسـتقرار  ماینینـگ 
ایـن  مصرفـی  بـار  تحمیـل  عـدم  و  نیروگاه هـا 
مصرف کننـدگان بزرگ بر شـبکٔه برق سراسـری 
موضـوع  ایـن  دولـت  مصوبـٔه  در  امـا  اسـت؛ 
به طـور انحصـاری منـوط بـه دریافـت انشـعاب 
نیـروگاه  احـداث  یـا  سراسـری  شـبکٔه  از  بـرق 
جدیـد خـارج از شـبکٔه سراسـری شـده اسـت.

۸- وضعیت موجود و چالش های پیش رو
برشمرده شـده،  مـوارد  بـه  توجـه  بـا 
وضعیـت صنعـت ماینینـگ در کشـور همچنـان 
نامشـخص اسـت. فعـاالن این حـوزه امیدوارند 
بـا اصالحاتـی در متـن مصوبـٔه هیئـت دولـت، 
راه را بـرای انجـام فعالیت هـای خـود بـاز کنند؛ 
امـا درحالی کـه حـدود چهـار مـاه از تصویب آن 
گذشـته اسـت، اتفاقـی در ایـن زمینـه رخ نـداده 
اسـت. اگـر فـرض را بـر عـدم تغییر ایـن مصوبه 
قـرار دهیـم، احتمال اینکه بخشـی از فعاالن این 
صنعـت عطـای ماینینـگ را در ایـران بـه لقایش 
ببخشـند و فعالیـت خـود را بـه خـارج از کشـور 
بیانیـٔه  در  چنان کـه  دارد،  وجـود  منتقـل کننـد 
انجمـن بالکچیـن ایـران نیـز بـه ایـن موضـوع 
از سـوی دیگـر، همچنـان  اشـاره شـده اسـت. 

بایـد شـاهد فعالیت هـای مخفیانـه و غیرقانونـی 
در ایـن حـوزه باشـیم کـه تـا پیـش از ایـن نیـز 
قیمـت  کـه  ازآنجایـی  اسـت.  داشـته  وجـود 
بیت کویـن درحـال حاضـر در محـدودٔه 6 تـا 7 
هـزار دالر در نوسـان اسـت، اسـتخراج رمـزارز 
بـا تعرفـٔه برق صادراتـی جذابیـت چندانی ندارد 
به صـورت  فعالیـت  ایـن  انجـام  بـه  را  افـراد  و 
غیرقانونـی و بـدون اخـذ مجـوز سـوق می دهـد. 
از طرفـی، ادارٔه بـرق هنـوز سـازوکار مشـخصی 
نـدارد و  بـرای شناسـایی فارم هـای بیت کویـن 
تنهـا بـا مصـرف عجیب وغریـب و غیرمتعـارف 
بـرق و سرکشـی به محل اسـتفادٔه بـرق می تواند 
آن را تشـخیص دهـد که ایـن موضوع نیز فرایند 
غیرقانونـی  فعالیت هـای  شناسـایی  و  کشـف 
قیمـت  اگـر  امـا،  می کنـد.  هزینه بـر  و  را ُکنـد 
بیت کویـن در بـازه قیمتـی 1۰ هـزار دالر  قـرار 
گیـرد، فعـاالن ایـن صنعـت می تواننـد امیـدوار 
باشـند کـه حتـی بـا تعرفـٔه صادراتـی نیـز بتوانند 

قابلِ توجهـی دسـت یابند. بـه سـود 
فـارغ  می رسـد  به نظـر  درهرصـورت، 
اسـت  داده  نشـان  کـه  بیت کویـن  قیمـت  از 
پیش بینـی  بتـوان  اسـت کـه  آن  از  پرنوسـان تر 
مصوبـٔه  اصـالح  آورد،  به عمـل  آن  از  دقیقـی 
دولـت به ویـژه در زمینـٔه تعرفـٔه بـرق و همچنین 
ایجـاد سـازوکارهایی بـرای اسـتفاده از انـرژی 
خورشـیدی و تعامـل بـا نیروگاه هـای خصوصی 
فعالیـت  بـرای  مشـوقی  می توانـد  بـرق،  تولیـد 
قانون منـد فعـاالن این صنعت در کشـور باشـد. 

83

زمینـه  در  به ویـژه  دولـت  مصوبـه  اصـالح 
تعرفـه بـرق و همچنیـن ایجـاد سـازوکارهایی 
بـرای اسـتفاده از انـرژی خورشـیدی و تعامل 
بـرق،  تولیـد  خصوصـی  نیروگاه هـای  بـا 
قانون منـد  فعالیـت  بـرای  مشـوقی  می توانـد 

باشـد.  ایـن صنعـت در کشـور  فعـاالن 
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بــا  مرتبــط  ریســک های  و  خطرهــا   -۲
مقررات گــذاری لــزوم  و  رمزارزهــا 

میــزان ارزش کل بــازار ارزهــای مجــازی 
ازآنجایی کــه  و  اســت  افزایــش  درحــال 
مــورد  مالــی  ابــزار  یــک  به عنــوان  رمزارزهــا 
ــد خطرهــای  ــد، می توانن ــرار می گیرن اســتفاده ق
بــرای ســاختار مالــی یــک کشــور  بالقــوه ای 
ایجــاد کننــد. ایــن رونــد افزایشــی، دولتمــردان 
و قانون گــذاران را در سراســر دنیــا بــه تفکــر 
دربــارٔه تدویــن قوانینــی بــرای جلوگیــری یــا 
کاهــش ایــن خطرهــا واداشــته اســت. ازجملــٔه 
ــط  ــک های مرتب ــا و ریس ــن خطره ــن ای مهم تری
ــد  ــی همانن ــه موضوعات ــوان ب ــا رمزارزهــا می ت ب
واقعــی،  اقتصــاد  تهدیــد  مالــی،  یکپارچگــی 
ــوق  ــت از حق ــزی، حمای ــک مرک ــف بان تضعی
اخــذ  و  تنظیــم  چالش هــای  مصرف کننــده، 
مالیــات، عــدم کنتــرل حجــم مبــادالت ارزهــای 
و  مالــی  ثبــات  برهم خــوردن  و  خارجــی، 
سیاســت های پولــی اشــاره کــرد. وجــود ایــن 
بهره گیــری  اســت  شــده  باعــث  ریســک ها 
از مزایــای رمزارزهــا در نظــام مالــی،  بــدون 

تدویــن قوانینــی بــرای جلوگیــری یــا کاهــش 
ایــن خطرهــا و تهدیدهــا چنــدان امکان  پذیــر 
ــن  ــه برخــی از ای ــه به اختصــار ب نباشــد. در ادام
خطرهــا پرداختــه شــده اســت.یکی از مهم تریــن 
مالــی  یکپارچگــی  تهدیــد  خطرهــای  ایــن 
ــن  ــا تٔامی ــارزه ب ــویی و مب ــد پول ش ــن ض )قوانی
نامشــخص بودن  اســت.  تروریســم(  مالــی 
خدمــات،  ارائه دهنــدگان  و  هویــت کاربــران 
رمزارزهاســت،  ویژگی هــای  از  بخشــی  کــه 
باعــث مبهم شــدن زنجیــرٔه تراکنش هــا شــده 
می کنــد.  محــدود  را  تراکنش هــا  ردیابــی  و 
اعمــال نظارت هــای ضــد پول شــویی و مبــارزه 
بــا تٔامیــن مالــی تروریســم بــر تراکنش هــای 
از  جلوگیــری  بــرای  می توانــد  رمــزارزی 
باشــد.  مٔوثــر  سوءاســتفاده هایی  این چنیــن 
اقدامــات پیشــگیرانه ازجملــه ارزیابی صالحیت 
نگهــداری  تراکنش هــا،  رصــد  مشــتریان، 
ســوابق و الــزام گــزارش تراکنش هــای مشــکوک 
بخشــی از چهارچــوب قوانیــن ضــد پول شــویی 
و مبــارزه بــا تٔامیــن مالــی تروریســم اســت. اگــر 
مشــخص شــود قوانیــن کنترلــی بــر درگاه هــای 

مبادالتــی جهــت کنتــرل پول شــویی و تٔامیــن 
بــر  عــالوه  نیســت،  تروریســم کافــی  مالــی 
نهادهــای مالــی، بــه دخالــت نهادهــای قضایــی 
ــود. ــاز خواهــد ب جهــت اقدامــات اصالحــی نی

تهدیــد اقتصــاد واقعــی: جایــی کــه پــول 
می کننــد،  پیــدا  ارتبــاط  مجــازی  و  حقیقــی 
پــول مجــازی تــوان تحریــک و تغییــر در دنیــای 
واقعــی را دارد. البتــه، دیگــر عوامــل اثرگــذار 
در سیاســت پولــی نیــز می توانــد از ایــن طریــق 

تحت تٔاثیــر قــرار گیــرد.
تضعیــف بانک مركــزی و نهادهای واســط: 
بــا رواج پول هــای مجــازی، نقــش نهادهــای 
تراکنش هــای  در  مرکــزی  بانــک  و  واســط 
کشــورها کمرنــگ می شــود و ایــن می توانــد 
پولــی و  نظــام  بــرای  بســیار جــدی  خطــری 
ــورت  ــرا در این ص ــد، زی ــور باش ــر کش ــی ه مال
دیگــر جایــی بــرای اعمــال سیاســت های پولــی 
تراکنش هــای  بــر  نظارتــی  نمی مانــد و هیــچ 
روزانــه وجــود نخواهــد داشــت )بانــک مرکــزی 

اروپــا، 2۰12، ص. 25(.
نقض حقــوق مصرف کننــده: نامشــخص بودن 

۱- مقدمــه: اگــر قــرار اســت رمز ارزهــا را به عنــوان یــک پدیــدٔه اقتصــادی 
پذیرفــت کــه ســوار بــر مــوج فّنــاوری وارد نظــام مالــی کشــورها شــده اند، 
ایــن پدیــدٔه  قانون گــذاری و سیاســت گذاری  بــا موضــوع  رویارویــی 
نوظهــور نیــز بخشــی جدانشــدنی از آن هــا خواهــد بــود. ازآنجایی کــه 
رمزارزهــا توانایــی باالیــی در ایجــاد تغییــرات ســریع در نظــام مالــی 
کشــورها دارنــد، بســیاری از کشــورها متناســب بــا وضعیــت نظــام مالــی و 
اقتصــادی و ســرعت عملکــرد نهادهــای نظارتــی و نهادهــای تصمیم ســاز 
خــود، رویکردهــای نوینــی در رگوالتــوری رمز ارزهــا اتخــاذ کرده انــد. 
پیشــین  قوانیــن  جدیــد  تفســیر  و  اســتفاده  رویکردهــا  ایــن  از  یکــی 
بــرای پرداختــن بــه موضوعــات نوظهــوری همچــون رمزارزهاســت. 

ــن  ــد، ممک ــای متنوعی ان ــازی دارای فّناوری ه ــای مج ــه ارزه ازآنجایی ک
اســت فرصت هــا و چالش هــای متفاوتــی نیــز ایجــاد کننــد و لــذا در 
بیشــتر کشــورها، متولــی حــل هــر چالشــی، نهــادی خــاص اســت. برخــی 
از کشــورها بــا رویکــرد مثبــت و تنظیم گــری بــا ایــن پدیــدٔه نوظهــور 
برخــورد کــرده و در مقابــل برخــی دیگــر بــا رویکــردی منفــی آن را 
ــتند  ــز هس ــورهایی نی ــه، کش ــد. البت ــدود کرده ان ــالم و مح ــی اع غیرقانون
کــه تاکنــون نتوانســته اند واکنــش مشــخصی نســبت بــه رمزارزهــا نشــان 
ــزوم مقررات گــذاری  ــد. در ادامــه، نخســت ل ــد و اعــالم موضــع کنن دهن
در حــوزٔه رمزارزهــا و ســپس کلیــات رویکــرد قانون گــذاران و نهادهــای 

ــود.  ــه می ش ــران ارائ ــا و ای ــط در دنی مرتب

رگوالتوری رمز ارزها و 
نهادهای ناظر

ضحی
 ریاحی

یادداشت تحلیلی

پژوهشگر گروه اقتصاد پژوهشکدٔه پولی و بانکی
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۵۸ شــماره   ،۱۳۹۸ دی مــاه 

رگوالتوری رمز ارزها

قوانیــن و عــدم شــفافیت در بــازار رمزارزهــا 
بــا  ارتبــاط  در  بســیاری  آســیب پذیری های 
ایجــاد  مصرف کننــدگان  حقــوق  از  حمایــت 
آســیب پذیری ها  ایــن  ازجملــٔه  می کنــد. 
می تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد: فروپاشــی 
نظــام  کــه  )درصورتــی  رمزارزهــا  نظــام 
رمزارزهــا از هــم بپاشــد، تمــام کســانی کــه 
در آن نظــام دارایــی داشــتند، آن را از دســت 
اســت  ممکــن  فروپاشــی  ایــن  داد.  خواهنــد 
مربــوط بــه بــازار یــا مرتبــط بــا فّنــاوری باشــد(، 
ــدگان خدمــات  ــه ارائه دهن ــوط ب مخاطــرات مرب
و واســطه های رمزارزهــا )ایــن خطــر می توانــد 
رمزارزهــا،  مبادلــٔه  پلتفرم هــای  ناحیــٔه  از 
پردازشــگران  رمــزارزی،  پول هــای  کیــف 
پرداخت هــا و دالل هــا باشــد، زیــرا بــرای غالــب 
همچنــان  نهادهــا  ایــن  از  بســیاری  فعالیــت 
ــتریان  ــون مش ــوِد قان ــدارد و نب ــود ن ــون وج قان
مخاطــرات  می کنــد(،  آســیب پذیر  را  آن هــا 
)فعالیت هایــی کــه  بــه کالهبــرداری  مربــوط 
بــا قصــد جعــل و دزدی انجــام می شــوند(، 
بازگشــت ناپذیربودن  بــه  مربــوط  مخاطــرات 
خطایــی  تراکنش هــا  در  )اگــر  تراکنش هــا 
ــف  ــه کی ــز وجــه ب ــه واری رخ دهــد کــه منجــر ب
ــش  ــه آن تراکن ــر نشــود، ازآنجایی ک ــول مدنظ پ
برگشــت ناپذیر اســت، تصحیــح آن امکان پذیــر 
بــرای  مرکــزی  نهــاد  هیــچ  و  بــود  نخواهــد 

نــدارد(. وجــود  مرجوع کــردن  و  رســیدگی 
هویــت  نامشــخص بودن  مالیاتــی:  فــرار 
فرســتنده و گیرنــده،  عــدم حضــور نهــاد واســط 
اصلــی  ویژگی هــای  از  تراکنش هــا - کــه  در 
رمزارزهاســت - پتانســیل باالیــی بــرای ایجــاد 
راه فــرار مالیاتــی بــرای آن هــا به وجــود آورده 
اســت. بــا توجــه بــه اینکــه فــرار مالیاتــی در 
اســت، چالــش  غیرقانونــی  بیشــتر کشــورها 
اصلــی در جلوگیــری از فــرار مالیاتــی ایجــاد 
یــک ابــزار اجرایــی مٔوثــر اســت. در برخــی 
کشــورها، فعالیت هــای اقتصــادی مرتبــط بــا 
رمزارزهــا، چــه به عنــوان یــک ذخیــرٔه ارزش 
ــات  ــه، مشــمول مالی ــوان واســطٔه مبادل ــا به عن ی
می شــود. مســئلٔه کلیــدی در اعمــال مالیــات 
ــا بایــد آن هــا را  ــر رمزارزهــا ایــن اســت کــه آی ب
ــر  ــی در نظ ــی غیرپول ــوع دارای ــک ن ــوان ی به عن
گرفــت و یــا در قالــب یــک ارز بــا آن هــا برخورد 
کــرد. اعمــال مالیــات بــر رمزارزهــای تــازه 
استخراج شــده نیــز ازجملــٔه مســائل مالیاتــی 

از  برخــی  در  اســت.  حــوزه  ایــن  در  دیگــر 
کشــورهای جهــان، بــرای چنیــن فعالیت هایــی 
ــات  ــم مالی ــزوده و ه ــر ارزش اف ــات ب ــم مالی ه
ــال  ــزارزی اعم ــای رم ــروش در تراکنش ه ــر ف ب
ــف  ــورهای مختل ــکار کش ــه، راه ــود؛ البت می ش

ــت. ــاوت اس ــه متف ــن زمین در ای
درحــال  رمزارزهــا  پولــی:  سیاســت های 
پولــی  سیاســت های  در  زیــادی  اثــر  حاضــر 
ندارنــد، امــا اگــر به صــورت گســترده تری مــورد 
ــی را ایجــاد  ــد، نگرانی های ــرار بگیرن اســتفاده ق
خواهنــد کــرد. ســه خطــر اصلــی رمزارزهــا 
می کنــد  تهدیــد  را  پولــی  نظــام  ثبــات  کــه 
ســاختاری،  پولــی  انقبــاض  ریســک  شــامل 
تکانه هــای  بــه  نســبت  انعطاف پذیــری 
مقطعــی تقاضــای پــول، و هموارکــردن چرخــٔه 
مرکــزی  بانک هــای  ظرفیــت  و  کســب وکار 
اســت.  پولــی  سیاســت های  اعمــال  بــرای 
قابلِ اجــرای  راهــکار  هیــچ  درحــال حاضــر، 
مشــخصی بــرای برنامه ریــزی رمزارزهــا وجــود 
بتوانــد  مشــخصی  قوانیــن  طبــق  نــدارد کــه 
شــرایط کالن  همــٔه  بــرای  مناســب  راه حلــی 

بــرود. به شــمار  اقتصــادی 
بــه  نســبت  دولت هــا  قانونــی  رویکــرد   -۳
ــف ــورهای مختل ــا در کش ــت رمزارزه وضعی

الزامــات  و  چالش هــا  بــه  توجــه  بــا 
مقررات گــذاری در حــوزٔه رمزارزهــا کــه بــه 
آن هــا اشــاره شــد، کشــورهای مختلف متناســب 
رویکردهــای  خــود  اقتصــادی  وضعیــت  بــا 
کرده انــد.  اتخــاذ  متفاوتــی  قانون گــذاری 
و  قانون گذاری هــا  رویکردهــای  ایــن  عمومــًا 
بــا گروه هــای  ارتبــاط  در  سیاســت گذاری ها 
مختلــف رمزارزهــا متناســب بــا کاربردهــا و 
ــه  ــا آن هــا صــورت گرفت ــط ب ــوع فعالیــت مرتب ن
قوانینــی  بررســی کشــورهایی کــه  .در  اســت 
ــد، تفکیــک  ــا رمزارزهــا وضــع کرده ان ــط ب مرتب
ــر  ــب زی ــذاری در قال ــرای قانون گ ــا ب فعالیت ه

ــت:  ــوده اس ب
ــمی و  ــی رس ــناد مال ــا در اس ــت رمزارزه ثب
اســتفاده از آن هــا بــرای پرداخــت مالیــات و 

عــوارض دولتــی، 
ایجاد رمزارز یا توکن و عرضٔه اولیٔه آن،

استخراج رمزارزها،
مبادلٔه رمزارزها با یکدیگر،

ارزهــای  بــا  رمزارزهــا  خریدوفــروش 
، ســمی ر

از  اســتفاده  بــا  خدمــات  یــا  کاال  خریــد 
رمزارزهــا،

نگهداری رمزارزها به عنوان دارایی،
ایجاد صرافی یا بازار مبادلٔه رمزارزها،

قوانین مالیاتی مرتبط با رمزارزها.
در قانون گــذاری رمزارزهــا، هــدف، کاهــش 
بــا  مرتبــط  فعالیــت  و  مبــادالت،  ریســک 
رمزارزهــا، و یــا تنظیــم ســازوکار اخــذ مالیــات 
موضع گیــری  به طورکلــی،  آن هاســت.  از 
ــط  ــای مرتب ــواع فعالیت ه ــه ان ــبت ب ــی نس قانون
بــا رمزارزهــا می توانــد چنــد حالــت داشــته 

ــد:  باش
و  نــدارد  وجــود  موضع گیــری  هیچ گونــه 
مقامــات و ســازمان های قانون گــذار اظهارنظــر 
ــط  ــای مرتب ــت فعالیت ه ــارٔه وضعی رســمی درب

ــته اند. ــا نداش ــا رمزارزه ب
بی قانــون: در ایــن حالــت، اخطــار و یــا 
توصیــه ای بــرای مبــادالت رمزارزهــا اعــالم 
شــده، امــا وضعیــت قانونــی آن هــا همچنــان 

اســت. نامشــخص 
ــا رمزارزهــا  ــط ب ــی: فعالیت هــای مرتب قانون
بــا اســتفاده از قوانیــن موجــود اعــالم وضعیــت 
شــده و یــا قوانینــی را مشــخصًا بــرای رمزارزهــا 

ــد. وضــع کرده ان
غیرقانونــی: همــه یــا بخشــی از فعالیت هــای 

مرتبــط بــا رمزارزهــا غیرقانونی اســت.
۴- رمزارزها در سیاست ها و قوانین ایران

ــا اســتفاده از بررســی تجــارب کشــورهای  ب
ــرای  ــوان ب ــا، می ت ــٔه رمزارزه ــف در زمین مختل
ــوزه  ــن ح ــود در ای ــکالت موج ــیاری از مش بس
و  ریســک  بــا حداقــل  مناســبی  راهکارهــای 
ــا فــرض کاهــش  مخاطــره به دســت آورد. امــا ب
ایــن  از  مشــکالت  بیشــتر  برطرف کــردن  و 
طریــق، مســیر مقررات گــذاری رمزارزهــا در 
ایــران بــا مشــکالت خــاص داخلــی دیگــری 
نیــز همــراه اســت. ایــن دســت مشــکالت را در 
ــرده  ــته بندی ک ــی دس ــروه اصل ــه گ ــه س ــه ب ادام
ــن  ــل در ای ــای دخی ــدد نهاده ــکل تع ــه مش و ب

حــوزه به اختصــار پرداختــه خواهــد شــد.
بــه  وارده  فقهــی  و  ایــرادات شــرعی   -1
بانکــداری  مســائل  بــه  توجــه  بــا  رمزارزهــا 
دســت  ایــن  از  یکــی  کشــور  در  اســالمی 
مقررات گــذاری  حــوزٔه  در  مشــکالت 

رزهاســت. رمزا
و  بســته  اقتصــاد  دیگــر  مشــکل   -2
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وضعیــت پیچیــدٔه اقتصــادی کشــور ازجملــه 
ــی در  ــول مل ــش ارزش پ ــاال، کاه ــورم ب ــرخ ت ن
مقابــل افزایــش قیمــت طــال و ارزهــای خارجــی 

اســت. در کشــور 
حــوزٔه  در  دخیــل  نهادهــای  تعــدد   -3
ــٔه  ــک نقش ــود ی ــا و نب ــذاری رمزارزه مقررات گ
و  وظایــف  نگاشــت  بــرای  مشــخص  راه 
ــن  ــی از اصلی تری ــز یک ــاد نی ــر نه ــارات ه اختی
اســت.  حــوزه  ایــن  در  کشــور  مشــکالت 
ــوزٔه  ــذار در ح ــل و تٔاثیرگ ــای دخی ــدد نهاده تع
رمزارزهــا در بســیاری از کشــورها عــادی و 
طبیعــی اســت. در آن کشــورها، هــر نهــاد طبــق 
شــرح وظایــف و اختیــارات خــود بخشــی از 
ــد؛  ــا را مقررات گــذاری می کن فضــای رمزارزه
بــدون  مالیاتــی  نهادهــای  مثــال،  به عنــوان 
اختــالط بــا سیاســت ها و تعاریــف پولــی بانــک 
ــٔه تعریــف خــود از رمزارزهــا،  ــا ارائ مرکــزی، ب
بــر خریــد، فــروش، و نگهــداری رمزارزهــا، 
می کننــد.  وضــع  خاصــی  مالیاتــی  مقــررات 
از ســویی دیگــر، بانک هــای مرکــزی نیــز بــه 
حــوزٔه مالیاتــی وارد نمی شــوند و بــر تعییــن 
تٔاثیــر  از  بــرای جلوگیــری  ابزارهــای کنترلــی 
ــات اقتصــادی تمرکــز  مخــرب رمزارزهــا در ثب
ــا  ــوط ب ــای مرب ــز نهاده ــن نی ــن بی ــد. در ای دارن
کســب وکار و تجــارت نیــز تعریــف خــود را از 
ــه  ــر آن ارائ ــی ب ــب وکارهای مبتن ــزارز و کس رم
می دهنــد و مجــوز فعالیــت صــادر می کننــد. 
هماهنگــی  ایــن  وجــود  می رســد  به نظــر 
فرانهــادی نیازمنــد تدویــن یــک نقشــٔه راه و 
ــف  ــت وظای ــاد و نگاش ــر نه ــش ه ــک نق تفکی
ــای  ــش و نهاده ــب، بخ ــت. بدین ترتی نهادهاس
تٔاثیرگــذار بــدون ایجــاد اختــالل در وظایــف 
یکدیگــر، هرکــدام بخشــی از ایــن فضــای مبهــم 
را شــفاف و بســته بــه وظایــف خــود، مقــررات 

مرتبــط را تدویــن و تصویــب می کننــد. 
در ادامــه، برخــی از نهادهــای مٔوثــر در رونــد 
ایــران  در  رمزارزهــا  حــوزٔه  مقررات گــذاری 

فهرســت شــده اســت:
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران،

مجلس شورای اسالمی،
قؤه قضائیه،

وزارت اطالعات،
وزارت اقتصاد،

وزارت ارتباطات و فّناوری اطالعات،
وزارت صنعت، معدن و تجارت،

شورای عالی امنیت ملی،
معاونت علمی و فّناوری ریاست جمهوری،

سازمان امور مالیاتی،
شورای عالی مبارزه با پول شویی،

نهادهــای فقهــی هماننــد حــوزٔه علمیــه و 
مراجــع عظــام،

مرکز ملی فضای مجازی،
ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی،
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز،

سازمان بورس کاال و اوراق بهادار،
گمرک جمهوری اسالمی ایران،

مراکز علمی و دانشگاهی،
پلیس فتا.

به منظــور کاهــش چالش هــای مطرح شــده 
در ایــن حــوزه، نیــاز اســت متولــی حــل هریــک 
ــرده  ــای نامب ــی از نهاده ــه جزئ ــا، ک از چالش ه
اســت، بــه تعییــن مقــررات بــرای رمزارزهــا 
و  مناســب  راه  نقشــٔه  یــک  ترســیم  به وســیلٔه 
مٔوثــر بــا توجــه بــه وظایــف و اختیــارات خــود 
بپــردازد. برخــالف کشــورهای پیشــرو، در ایــران 
نهادهــا  بیــن  الزم  هماهنگــی  نبــوِد  به دلیــل 
اختیــارات  و  وظایــف  رمزارزهــا،  حــوزٔه  در 
به درســتی تفکیــک نشــده و در برخــی مــوارد 
نقــش  از  اطالعــی  حتــی  مربوطــه  نهادهــای 
خــود نــدارد. گســترش روز افــزون ایــن فّنــاوری 
ــن فضــای  ــا ای و گره خــوردن اقتصــاد کشــور ب
دیجیتالــی امــری مســلم اســت. پــس در چنیــن 
شــرایطی بــر کلیــٔه نهادهــای مرتبــط ازجملــه 
اســالمی،  شــورای  مجلــس  مرکــزی،  بانــک 
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، کمیتــٔه فقهــی 
شــورای  بــورس،  ســازمان  و  مرکــزی  بانــک 
اطالعــات،  وزارت  مجــازی،  فضــای  ملــی 
ــور  ــازمان ام ــاد، س ــه، وزارت اقتص ــؤه قضائی ق
مالیاتــی، شــورای پــول و اعتبــار، شــورای عالــی 
مبــارزه بــا پول شــویی، ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق 
کاال و ارز، گمــرک و پلیــس فتــا الزم اســت بــا 
تشــکیل یــک کارگــروه مشــترک هرچــه ســریع تر 
مقــررات  و  قوانیــن  پیش نویــس  تدویــن  بــا 
از  مربوطــه،  مراجــع  در  آن هــا  تصویــب  و 
ــرار  ــد پول شــویی، ف ــی همانن خطرهــای احتمال
مالیاتــی، ضــرر و زیــان حاصــل از نوســانات 

ــد. ــری کنن ــره جلوگی ــی و غی قیمت
۵- خالصه و نتیجه گیری

ارزهــای دیجیتــال در ســال های اخیــر مــورد 
ــیل  ــن پتانس ــد و ای ــرار گرفته ان ــدی ق ــه ج توج

ــوان وســیلٔه  ــه به طــور گســترده به عن ــد ک را دارن
پرداخــت مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد. باوجــود 
تحریم هــای ظالمانــٔه وضع شــده بــر اقتصــاد 
ســال  چنــد  در  آن هــا  شــدت یافتن  و  ایــران 
ــر اســاس نظــر برخــی از کارشناســان،  ــر، ب اخی
یکــی از راه هــای برون رفــت از ایــن شــرایط 
بــرای  بــود.  خواهــد  رمزارزهــا  از  اســتفاده 
دســتیابی بــه ایــن هــدف به نظــر می رســد بــه 
در  بیشــتر  عمــل  ســرعت  و  انعطاف پذیــری 
مناســب  تصمیم ســازی و طراحــی ســازوکار 
اقتصــاد  حــوزٔه  در  قانون گــذاری  فراینــد  در 
ــروه  ــک کارگ ــد. تشــکیل ی ــاز باش دیجیتــال نی
ــد  ــط می توان ــای ذی رب ــٔه نهاده ــترک از کلی مش
ایــن  در  را  موضع گیــری کشــور  و  وضعیــت 

ــد.  ــخص کن ــوزه مش ح
منابع و مآخذ

ارزهــا در  تنظیم گــری رمزینــٔه  بــر  مقدمــه ای 
پژوهش هــای  معاونــت  ایــران.  اقتصــاد 

.15932 مسلســل:  شــمارٔه  اقتصــادی، 
پیشــنهاد مــدل مٔوثــر و مناســب رگوالتــوری 
ــه دغدغه هــای  ــا توجــه ب ــزارز در کشــور ب رم
کشــور، مخاطــرات موجــود و بــا الهــام از 
رویکردهــای رگوالتــوری در ســطح جهانــی.
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۲- فرایند استخراج چگونه کار می کند؟
رمـزارز  تبـادل  بـرای  اسـتخراج  سـازوکار 
بدین صـورت اسـت کـه مبـادالت انجام شـده در 
بلوک هایـی  در  نزدیک به هـم  زمانـی  بازه هـای 
گـردآوری و بـه هـم متصـل می شـوند تـا تشـکیل 
یـک زنجیـرٔه بلوکـی بدهنـد. بـه هرکسـی کـه در 
فراینـد اسـتخراج شـرکت می کنـد فرصـت داده 
حـل  را  رمزگذاری شـده ای  معمـای  تـا  می شـود 
کند. اولین شـرکت کننده ای که موفق شـود پاسخ 
مسـئلٔه مرمـوز را بیابـد، بلـوک خـود را بـه انتهای 
زنجیـرٔه بلوکـی متصـل می کنـد و بـه ازای آن، بـا 
رمـزارز پـاداش دریافـت می دارد. بـرای انجام هر 
مبادلـٔه معتبـر و قانونـی، اسـتخراج کننده یک گرٔه 
جدیـد تولیـد می کنـد و بـه پایـگاه داده می افزاید. 
ایـن گـره به مثابـٔه یـک حلقـه بـه انتهـای زنجیـرٔه 
بلوکـی وصل و بخشـی از آن می شـود. البته، باید 
تٔاییدشـده اند  در نظـر داشـت فقـط مبادله هـای 

کـه بـه ایـن پـاداش می رسـند و همـٔه مبـادالت 
از  به پاسخ نرسـیده  تالش هـای  یـا  تٔاییدنشـده 

هرگونـه پاداشـی محروم انـد.
مبـادالت  در  اسـتخراج کنندگان  نقـش   -۳

رمـزارز
کـه  اسـت  آن  می آیـد  پیـش  کـه  پرسشـی 
فراینـد  ایـن  در  نقشـی  چـه  اسـتخراج کنندگان 
رمزارزهـای  مبادلـٔه  ازآنجاکـه  می کننـد.  ایفـا 
غیرمتمرکـز فاقد واسـطه هایی همچون دولت و 
بانـک مرکزی اسـت، مسـئولیت تٔاییـد مبادالت 
را اسـتخراج کنندگان بـر عهـده می گیرنـد و ایـن 
اطمینـان را به وجـود می آورنـد کـه مبادلـٔه مزبور 
ایـن  اسـت.  مناسـب تسـجیل شـده  به صـورت 
صحت سـنجی بایـد بـه شـیوه ای سـریع و امـن 
محقـق شـود. به عـالوه، اسـتخراج کنندگان باید 
راهـی بـرای جلوگیـری از پرداخـت چندبـاره و 
پول هـای  انتقـال  در  مرسـوم  مشـکالت  دیگـر 

بیابنـد. غیرفیزیکـی 
اعتبارسـنجی  بـرای  اسـتخراج کنندگان، 
مبـادالت، در ابتـدای امـر بررسـی می کننـد کـه 
آیـا امضـای استفاده شـده در تبـادل بـا اطالعاتی 
کـه از پیـش بـرای متقاضیـاِن مبادلـه ثبـت شـده 
وارسـی  یـا خیـر. سـپس  دارد  اسـت مطابقـت 
پیـش  موردمبادلـه  ورودی هـای  کـه  می کننـد 
بـه  انتقال دهنـده  توسـط  عملیـات  انجـام  از 
کاربـر دیگـری واریـز نشـده باشـد. پـس از تٔایید 
و  تبـادل  طرفیـن  اعتبـار  و  اطالعـات  صحـت 
وجه موردانتقال، مبادلٔه مورداشـاره به فهرسـت 
اضافـه  شـده اند  تٔاییـد  به تازگـی  مبادالتـی کـه 
می شـود؛ ایـن فهرسـت همـان بلوکـی اسـت کـه 

ذکـر آن رفـت.
طریـق  از  درآمـد  کسـب  الگـوی  پنـج   -۴

رمـزارز اسـتخراج 
حـال، بایـد دید اسـتخراج کنندگان رمزارز از 

۱- مقدمــه: حتــی حــاال کــه التهــاب قیمتــی بیت کویــن فروکــش کــرده و 
بــا تنــزل بهــا مواجــه شــده اســت، انجــام فعالیت های مربــوط به اســتخراج 
رمزارزهــا متوقــف نشــده و کمــاکان دارای ســودآوری اســت؛ به ویــژه در 
کشــوری چــون ایــران کــه بهــای بــرق مصرفــی نســبت بــه متوســط جهانــی 
ــرق،  ــرف ب ــی مص ــر چگونگ ــارت ب ــن نظ ــت و قوانی ــازل اس ــیار ن آن بس
نســبت بــه دیگــر کشــورها ســخت گیرانگی کمتــری دارد. در ایــن مجــال، 
یکــی از نــکات جالــب توجــه کــه کمتــر بــه آن پرداختــه شــده آن اســت کــه 
اساســًا نحــؤه کســب وکار بــه کمــک رمــزارز از چــه الگو)ها(یــی تبعیــت 
ــتخراج کنندگان رمــزارز  ــش روی اس ــای تولیــدی پی می کنــد و فرصت ه
چیســت. به عبــارت دیگــر، مســیرهای محتمــل بــرای درآمدزایــی فعــاالن 
در اســتخراج رمــزارز چــه می توانــد باشــد. وقــوف بــه مســیرهای ممکــن 
بــرای درآمدزایــی اســتخراج کنندگان رمــزارز کمــک می کنــد در درجــٔه 
نخســت بتوانیــم بــرآورد قابلِ قبولــی از میــزان شــیوع آن در کشــور داشــته 
باشــیم و در مرحلــٔه بعــد، بــه مــا یــاری می دهــد پیامدهــای احتمالــی 

ــی  ــزارز پیش بین ــار اســتخراج کنندگان رم ــر رفت سیاســت های مرکــزی را ب
ــج الگــوی مرســوم کســب وکار  ــد پن ــن یادداشــت تــالش می کن ــم. ای کنی
ــی  ــمارد. رمزارزهای ــزارز برش ــتخراج کنندگان رم ــرای اس ــی ب و درآمدزای
ماننــد بیت کویــن به صورتــی آگاهانــه و عامدانــه طــوری برنامه نویســی 
شــدند کــه بــرای پــردازش مبــادالت، مقــدار جدیــدی از پــول خلــق 
ــه  ــاداش ب ــوان پ ــول را به عن ــن پ ــد و طــی ســازوکاری غیرمتمرکــز، ای کنن
پردازنــدگان بدهنــد. نتیجــٔه خلــق چنیــن ســازوکاری انقالبــی شــگرف در 
کســب وکار پــردازش رمــزارز شــد. هرکســی بــا تعــدادی رایانــٔه پرســرعت 
و دسترســی بــه بــرق در هرجــای دنیــا می توانســت از ایــن مســیر، و 
صرفــًا بــا اســتفاده از نرم افــزاری رایــگان، پــول »چــاپ« کنــد. نیکوســت 
ــد  ــورد چگونگــی کارکــردن فراین ــدری در م ــن روش، ق ــح ای ــرای توضی ب

ــم. ــتخراج کنندگان در آن بخوانی ــش اس ــتخراج و نق اس

آیا همچنان ماینینگ صرفه 
اقتصادی دارد؟

پوریا 
چوبچیان

یادداشت تحلیلی

 دانشجوی دکتری سیاست گذاری دانشگاه ایلی نوی، شیکاگو
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چـه طرقـی می تواننـد بـه کسـب درآمـد بپردازند. 
نـه  فهرسـت  ایـن  اسـت کـه  تـذکار  از  بی نیـاز 
لیسـت کاملـی از تمـام روش هـای ممکـن بـرای 
درآمدزایی به کمک اسـتخراج رمزارز محسوب 
می شـود و نـه در مـورد فراوانـِی اسـتفادٔه هریک 
از ایـن الگو هـا بـرای درآمدزایـی تخمینـی ارائـه 
شـمارش  را  مسـیرهایی  صرفـًا  بلکـه  می کنـد، 
می کنـد کـه جمهـور اسـتخراج کنندگان رمـزارز 
از آن هـا  بـه یـک یـا چنـد روش  ممکـن اسـت 

بـرای کسـب درآمـد مبـادرت ورزنـد.
رقابتـی  اسـتخراج  اول:  الگـوی   ۱-۴

آزاد قیمت هـای  بـا  رمـزارز 
بیت کویـن،  پیدایـی  نخسـتیِن  روزهـای  در 
و  سـرگرمی  به نوعـی  رمـزارز  ایـن  اسـتخراج 
تفنـن بـرای کارآفرینـان کوچـک تلقـی می شـد، 
لیکـن هنـوز زمـان درازی از توسـعٔه آن نگذشـته 
بـود کـه اسـتخراج بیت کویـن بـه صنعتـی مبـدل 
شـد کـه هـر روز بیـش از روز گذشـته رقابتـی 
توأمـان  اسـتخراج کنندگان  زیـرا  می شـد، 
پـردازش  بـرای  پرقدرت تـری  رایانه هـای  هـم 
مبـادالت می خریدنـد و هـم عملیـات خـود را 
به صـورت مسـتمر بـرای سـودآورماندن کاراتـر 
ناچیـز  کسـب وکار  ایـن  مخاطـرٔه  می کردنـد. 
به نظـر می رسـید، به سـبب آنکـه نرم افـزار اصلـی 
بـود  شـده  برنامه نویسـی  به گونـه ای  بیت کویـن 
کـه بـا افت قیمـت مقابله کند؛ مطابـق الگوریتم 
بیت کویـن، هنگامـی کـه تعـداد شـرکت کنندگان 
اسـتخراج  می شـد،  کـم  اسـتخراج  بـازی  در 
موفقیـت  احتمـال  و  می شـد  سـاده تر  رمـزارز 
بیشـتر می شـد. چنین سـازوکاری کمک می کرد 
بـرای  پردازشـگران  از  کافـی  تعـداد  همـواره 
انجـام مبـادالت در چرخـه وجود داشـته باشـد.

پـس از آن، افـت تاریخـی قیمـت بیت کویـن 
حادث شد و استمراِر سودآورِی استخراج کنندگان 

را به شـدت تحت تٔاثیر قـرار داد. برخی ناکارایی ها 
در الگوریتـم اسـتخراج بـا فشـار بـازار روی هزینـٔه 
مبادلـه ترکیـب و موجـب شـد کسـب سـود از این 
می تـوان  حاضـر،  درحـال  شـود.  دشـوار  بـازار 
بـرق،  رقابتـِی  و  قیمت هـای جهانـی  بـا  گفـت 
روزبـه روز اسـتخراج رمـزارز به صـورت مرسـوم 
از سـودآوری اقتصـادی بیشـتر فاصلـه می گیرد. 
ایـن گـزاره حتـی در کشـوری ماننـد ایسـلند نیـز 
مصـداق دارد کـه در آن هـم بهـای بـرق و هـم 
اسـت؛  پاییـن  اسـتثنایی  به طـرزی  هـوا  دمـای 
مزایایـی کـه هـر دو بـرای سـودآورِی اقتصـادِی 
حیاتـی  بی انـدازه  اسـتخراج  عملیـاِت گرمـادِه 
بایـد  آیـا  ایـن شـرایط،  محسـوب می شـود. در 
انتظار داشـته باشـیم عملیات اسـتخراج در دنیا 
متوقـف شـده باشـد؟ پاسـخ ایـن پرسـش یـک 
»خیـر« بـزرگ اسـت؛ خیری که ما را بـه مطالعٔه 

ادامـٔه ایـن یادداشـت تشـویق می کنـد.
یارانـه ای  اسـتخراج  دوم:  الگـوی   ۲-۴

رمـزارز
متحـده،  ایـاالت  واشـنگتن  ایالـت  در 
نیـاز  از  بیـش  بسـیار  برقابـی  نیروگاه هـای 
و  می کننـد  بـرق  تولیـد  بـه  مبـادرت  سـاکنین 
ایـن موضـوع مجـرای جذابـی برای کسـب وکار 
اسـتخراج کنندگان رمـزارز فراهـم آورده اسـت. 
ایـن منطقـه دارای پنج سـد برقابی معظم اسـت 
کـه همگـی تحـت تملـک شـرکت خدمـات آب 
و بـرق منطقـه ای )بخـش عمومـی( قـرار دارنـد 
و جمعـًا شـش برابـر نیـاز مسـکونی و صنعتـِی 
سـاکنین بـرق تولیـد می کننـد. ایـن امـر موجـب 
بـا  بـرق  مـازاد  بیشـترینٔه  بـرق  قیمـت  می شـود 
همچـون  بازارهایـی  بـه  بـاال  نسـبتًا  نرخ هـای 
سـیاتل و لس آنجلـس صـادر شـود و ایـن امکان 
انـرژی  تـا  می دهـد  بـرق  تولیدکننـدگان  بـه  را 
آن  تولیـِد  از هزینـٔه  بسـیار کمتـر  قیمتـی  بـه  را 

بـرق  انـرژی  بفروشـند.  منطقـه  سـاکنان  بـه 
به قـدری بـرای مردم منطقـه ارزان تمام می شـود 
گرم کـردن  بـرای  ساکنـان  همـٔه  تقریبـًا  کـه 
منازلشـان )کـه متوسـط دمای آن زیـر 1۰ درجٔه 
و  اسـتفاده کننـد  بـرق  از  اسـت(  سـانتی گراد 
کشـاورزان بتواننـد تمـام انـرژی موردنیـاز بـرای 
آبیـاری منطقـه را بـا بـرق به صورتـی اقتصـادی 
را  ایـن شـرایط فرصتـی مهیـج  نماینـد.  تٔامیـن 
بـرای اسـتخراج کنندگان بیت کویـن فراهـم آورد 
تـا بـه ُیمـن بـرق یارانـه ای، حاشـیٔه سـودی برای 

خـود ترتیـب ببیننـد.
میـالدی   2۰15 سـال  تـا  شـرایط  ایـن 
بـرای  شـرایط  آن،  از  پـس  داشـت.  وجـود 
اسـتخراج کنندگان تغییـر کـرد و ورق برگشـت. 
اسـتخراج  بـرای  الزم  پردازش هـای  ازدیـاد  بـا 
منطقـه،  در  بـرق  مصـرف  مقـررات  تغییـر  و 
حاشـیٔه سـود - حتـی بـا قیمـت یارانـه ای بـرق 
و دمـای پاییـن هـوا - کاهـش یافـت و منفـی 
واشـنگتن  در  ایـن حاشـیٔه سـود  شـد. هرچنـد 
دیگـر وجـود نـدارد، برای ایـران به واسـطٔه یارانٔه 
قابلِ توجهـی که بـرای مصرف بـرق وجود دارد، 
کمـاکان حاشـیٔه سـود اسـتخراج رمـزارز مثبـت 
اسـت و از ایـن حیـث کشـور مـا را بـه کانـون 
توجـه دنبال کننـدگان اخبـار رمـزارز در دنیا بدل 
سـاخته اسـت. این طـور بـرآورد می شـود کـه بـا 
قیمـت فعلـی بـرق در کشـور، تـا زمانـی کـه نرخ 
دالر بیـش از 11۰٬۰۰۰ ریـال بوده و بیت کوین 
نیـز در سـایٔه نبـود نظـارت مٔوثـر در »اسـتفادٔه 
بـرق یارانـه ای بـرای مصـارف صنعتـی« قابلیـت 
اسـتخراج داشته باشـد، حتی افرادی که کمترین 
شـناختی از فراینـد اسـتخراج رمزارزهایی مانند 
بیت کویـن ندارنـد نیـز تشـویق شـده اند از ایـن 

صنعـت بـرای درآمدزایـی اسـتفاده کننـد.
۴-۳ الگوی سوم: برق دزدی
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خالص شـدن از هزینٔه برق از طریق سـرقت 
افزایـش  روش هـای  از  یکـی  مسـلمًا  نیـز  بـرق 
این طـور  اسـت.  رمـزارز  اسـتخراج  سـودآوری 
گفتـه می شـود کـه در روزهـای آغازیـن توسـعٔه 
بیت کویـن، دانشـجویان خوابگاهـی در ایـاالت 
متحـده بـا اسـتفاده از بـرق خوابـگاه به صورتـی 
تفننـی اقـدام بـه اسـتخراج رمـزارز می کردنـد و 
درآمـدی )البتـه بسـیار ناچیـز به سـبب بهـای 

می کردنـد. دریافـت  بیت کویـن(  نـازل 
ولـی امـروزه، بـرق دزدی یکـی از روش هـای 
جـدی - و البتـه ناهنجـار - بـرای درآمدزایـی 
اسـت. مجلـٔه چینـی پیپـر بـه پرونـده ای اشـاره 
ژینگـوا  ژو  بـه  موسـوم  فـردی  کـه  می کنـد 
راه آهـن  خطـوط  نزدیـک  بـرق  چـراغ  تیـر  از 
 2۰17 دسـامبر  تـا  نوامبـر  از  مـاه  از  کوکـوان 
مبـادرت بـه سـرقت بـرق می کـرد تـا بـا آن بـه 
اسـتخراج بیت کویـن بپـردازد. در ایـن مـدت، 
خنک کننـدٔه  پنکه هـای  و  اسـتخراج  دسـتگاه 

و  بـود  روشـن  2۴سـاعته  به صـورت  پردازنـده 
ایـن  در  بیت کویـن   3.2 توانسـت  مزبـور  فـرد 
زمـان  در  آن  ارزش  کـه  اسـتخراج کنـد  مـدت 
اشاره شـده بالـغ بـر 12۰ هـزار یـوان )17٬7۰۰ 
دالر امریـکا( می شـد. هزیـنٔه برقـی کـه وی در 
نیـز تقریبـًا 1۰5 هـزار  بـود  ایـن مـدت ربـوده 
یـوان )15٬5۰۰ دالر( می شـد. فـرد سـارق پس 
از دسـتگیری بـه سـه سـال و شـش مـاه حبـس و 
جریمـه ای بـه میـزان 1۰۰ هـزار یـوان محکـوم 
شـد. افزون بر آن، وی به رد هزینٔه برق سـرقتی 
مثـاِل  هـزاران  از  یکـی  تنهـا  ایـن  شـد.  وادار 
سراسـر  در  اسـت کـه  خرده-برق دزدی هایـی 
دنیـا بـرای اسـتخراج رمـزارز حـادث می شـود. 
مسـلمًا ایـران هم از این قاعده مسـتثنا نیسـت و 
تعـداد زیـادی از ایـن قبیـل سـرقت ها را می توان 
ردگیـری کـرد کـه هدف از مبـادرت بـه آن تولید 

رمـزارز باشـد.

۴-۴ الگوی چهارم: پردازش دزدی
پـردازش قاچاقـِی رمـزارز یـا پـردازش دزدی 
را شـاید بتـوان از مرسـوم ترین جرایـم سـایبری 
دانسـت کـه از دیگـر باج افزارهـای موجـود در 
پیشـی  وقـوع  تعـدد  از حیـث  سـایبری  فضـای 
گرفتـه اسـت. پـردازش دزدی یعنـی ِاعمـال یـک 
رایانـٔه قربانـی،  بـر  نرم افـزار اسـتخراج رمـزارز 
بـدون دانسـتن صاحـب رایانـه. از ایـن طریـق، 
شـخص رخنه گـر انـرژی بـرق و قـوت پـردازش 
خـود  بـرای  و  می ربایـد  را  قربانـی  فـرد  رایانـٔه 
رمـزارز سـرقت می کنـد. این مشـکل فراتر از آن 
چیـزی اسـت کـه در بـادی امـر تصـور می شـود 
و حتـی کاهـش قیمـت بیت کویـن نیز نتوانسـت 
از فرکانـس وقـوع ایـن قبیـل دزدی هـا بکاهـد. 
جـای تعجبـی نـدارد که مسـئلٔه سـرقِت پردازش 
روزبـه روز در دنیـا شـیوع بیشـتری پیـدا می کند، 
زیـرا کارایی بسـته های سـرقِت پردازش پیوسـته 

درحـال پیشـرفت اسـت. 
۴-۵ الگوی پنجم: دورزدن تحریم ها

الگوهـای  از  دیگـر  یکـی  تحریم هـا  دورزدن 
کسـب درآمـد تلقـی می شـود. یکـی از مقامـات 
سـابق امنیـت ملـی کـرٔه شمالـی مدعـی شـد این 
کشـور احتمـااًل قریـب بـه 2۰۰ میلیـون دالر در 
بیت کویـن  اسـتخراج  طریـق  از   2۰17 سـال 
درآمـد کسـب کـرده اسـت. هرچنـد اطالعـات 
موثقـی در ایـن قبـال موجـود نیسـت، این طـور 
شـبکه ای  شـمالی  کـرٔه  کـه  می شـود  بـرآورد 
زیرزمینـی بـرای انجام تبادالت مخفـی از جامعٔه 
جهانـی )به منظـور خرید تسـلیحات نظامی( طی 
ده ها سـال سـامان داده اسـت و مبـادالت در این 
شـبکه را می تـوان بـه کمک رمـزارز صـورت داد.

در چاره جویی هـای مربـوط بـه تحریم هـای 
رمـزارز  از  اسـتفاده  پیشـنهاد  مالـی،  مبـادالت 
در ایـران نیـز همـواره بحثـی پرزرق وبـرق بـرای 
مسـئوالن - دست کم غیراجرایی - بوده است 
و لـزوِم بهره گیـرِی گسـترده از آن نیـز گهـگاه در 
به عنـوان  می آیـد؛  میـان  بـه  مرتبـط  مباحثـاِت 
واردات  و  رمـزارز  نفـت  فـروش  مثـال، گزینـٔه 
کاال به وسـیلٔه رمزارزهـای حاصل شـده یکـی از 
افـکاری اسـت کـه در ایده پردازی هـای مربـوط 
بـه بازاریابـی نفـت بـه ذهـن افـکار عمومـی و 
سیاسـیون متبـادر می شـود. طبیعتـًا اگـر بنـا بـه 
باشـد، حجـِم عظیمـی  ایـن گزینـه  عملی شـدِن 
از رمـزارز به صورتـی مـداوم می بایسـت انتقـال 
یابـد و ایـن امـر یعنـی بازشـدن فضایـی بـزرگ 

بـرای درآمدزایـِی پردازشـگراِن رمـزارز. اشـکال 
این سـناریو آن اسـت که با توجه به شـرایط فنی 
و قوانیـن بین المللـی، چنیـن مبادلـه ای در حجم 
وسـیع شـدنی نیسـت و نمی تـوان بـرای دورزدن 
تحریـم بـه آن دل بسـت؛ از سـویی، بـا عنایـت 
خصوصـی،  شـرکت های  مالیاتـی  قوانیـن  بـه 
رمـزارزِی گسـترده ای  تراکنـِش  هیـچ  احتمـااًل 
و  خصوصـی  بـزرگ  کمپانی هـای  مابیـن 
کشـوری  مسـئوالن  چشـم  از  ثالـث  طـرف 
پنهـان نمی مانـد. از سـوی دیگـر، بـا توجـه بـه 
نظارت هـای سـازمان های بین المللـی مبـارزه بـا 
پول شـویی و تٔامیـن مالـی تروریسـم )همچـون 
اف ِای تی اف(، بعید اسـت کشـوری حاضر شـود 
جـان  بـه  را  مبادلـه ای  چنیـن  افشـای  مخاطـرٔه 
بخـرد و بـا رمـزارز از ایـران اقدام بـه خرید نفت 
کنـد. در نهایـت، این گونـه به نظـر می رسـد کـه 
بـرای  رمـزارز  از  اسـتفاده  فعلـی،  در وضعیـت 
پیـش  روشـی  به مثابـٔه  چـه   - تحریـم  دورزدن 
مسـیری  به عنـوان  چـه  و  سیاسـت گذاران  پـای 
بـرای درآمدزایـی اسـتخراج کنندگان - راه حـل 

نمی شـود. محسـوب  معقولـی 
۵- جمع بندی

یادداشـت، تـالش شـد روش هـای  ایـن  در 
محتمـل درآمدزایـی اسـتخراج کنندگان رمـزارز 
در کشـور احصـا و مزایـا و معایـب هریـک از 
ایـن روش هـا چه بـرای اسـتخراج کنندگان و چه 
به نظـر  این طـور  برشـمرده شـود.  بـرای جامعـه 
بیـش  چیـزی  رمـزارز  اسـتخراج  کـه  می رسـد 
از یـک مـوج زودگـذر اسـت و تبـی نیسـت کـه 
آثـار جانبـی  از مدتـی کوتـاه سـرد شـود.  پـس 
ایـن فعالیـت را هـم روی مصـرف انـرژی و هـم 
روی محیـط زیسـت از همیـن حاال هـم می توان 
مشـاهده کـرد. به نظـر می رسـد سیاسـت گذاری 
و  میان مـدت  بـرای  دسـت کم  درسـت، 
بلندمـدت، آن نیسـت کـه چنیـن کسـب وکاری 
یـک  آن،  به جـای  اعـالم کنیـم؛  غیرقانونـی  را 
کـه  باشـد  ایـن  می توانـد  خـوب  سیاسـت 
انـرژِی  مصـرف  و  زیسـت محیطی  هزینه هـای 
هزینـٔه  و  بزنیـم  تخمیـن  را  رمـزارز  اسـتخراج 
از اسـتخراج کنندگان اخـذ کنیـم. را  آن  واقعـی 

بــرای  ممکــن  مســیرهای  بــه  وقــوف 
درآمدزایــی اســتخراج کنندگان رمــزارز کمــک 
می کنــد در درجــه نخســت بتوانیــم بــرآورد 
کشــور  در  آن  شــیوع  میــزان  از  قابِل قبولــی 
داشــته باشــیم و در مرحلــه بعــد، بــه مــا یــاری 
می دهــد پیامدهــای احتمالــی سیاســت های 
اســتخراج کنندگان  رفتــار  بــر  را  مرکــزی 

کنیــم. پیش بینــی  رمــزارز 
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۵۸ شــماره   ،۱۳۹۸ دی مــاه 

رگوالتوری رمز ارزها

۲- رمزارزهــا در حــوزٔه بین الملــل؛ قانونــی 
ــا غیرقانونــی ی

ــا  ــی، رمزارزه ــبتًا کوتاه ــی نس در دورٔه زمان
به ویــژه بیت کویــن کشــش فراوانــی در میــان 
ــی از  ــد. یک ــاد کرده ان ــف ایج ــای مختل گروه ه
مهم تریــن دالیــل فراگیرشــدن ایــن نــوع از ارزها 
ــردی همچــون ســرعت  مزیت هــای منحصربه ف
تراکنــش بــاال و هزینه هــای پاییــن اســت کــه در 
اختیــار اســتفاده کنندگان قــرار می دهنــد. البتــه، 
ــرد  ــد توجــه داشــت ویژگی هــای منحصربه ف بای
عــدم  غیرمتمرکزبــودن،  ماننــد  رمزارزهــا 
نیــاز بــه نهــاد مرکــزی، و انتقــال به صــورت 
نظیــر بــه نظیــر1، ماهیــت رمزنگاری شــده و 
و  فرســتنده  واقعــی  هویــت  مشــخص نبودن 
گیرنــده، آن هــا را بــرای دســتٔه کثیــری از اعمــال 
غیرمجــاز  تراکنش هــای  نظیــر  غیرمقبــول 
معامله گــران،  هویــت  پنهان کــردن  بــرای 
و  پول شــویی،  غیرقانونــی،  تراکنش هــای 
ایــن  در  می کنــد.  مناســب  مالیــات  از  فــرار 
ــی  ــای بیت کوین ــه تراکنش ه ــوان ب ــتا، می ت راس

غیرقانونــی بــرای کاالهــا در بــازار جــادٔه ابریشــم 
اشــاره کــرد. بــازار جــادٔه ابریشــم بــازاری آنالیــن 
و منحصربه فــرد بــود کــه شــخصی بــه نــام راس 
اولبریکــت در ســال 2۰11م. بــر روی وب ســیاه 
راه انــدازی کــرد. معامــالت در ایــن وب ســایت 
از  اســتفاده  بــا  بــر روی کاالهای غیرقانونــی 
رمــزارز بیتکوین انجام و به خریدارها اجازه 
داده می شــد ناشناس باقــی بمانند. در نهایــت در 
ســال 2۰13م.، اولبریکت دســتگیر و در دادگاه 
بــه اتهــام وارد و صادرکــردن مــواد مخــدر، 
ــری، و پول شــویی  ــل اســناد، هــک کامپیوت جع
ــزوم  ــاق ل ــن اتف ــوع ای مجــرم شــناخته شــد. وق
قانون گــذاری رمزارزهــا را در کانــون توجــه قرار 
ــورها،  ــیاری از کش ــر در بس ــال حاض داد. درح
رمزارزهــا به طــور صریــح غیرقانونــی اعــالم 
ــودن  ــی قانونی ب ــر به معن ــن ام ــی ای نشــده اند، ول
ــای  ــا و رویکرده ــت. واکنش ه ــا هــم نیس آن ه
در  دنیــا  قانون گــذاری مختلفــی در سرتاســر 
مواجهــه بــا ایــن پدیــده اتخــاذ شــده اســت. 
به عبارتــی، تنظیــم مقــررات در حــوزٔه رمزارزهــا 

ــی،  ــن امنیت ــه حوزه هــای قضایــی، قوانی بســته ب
قوانیــن حمایــت از مصرف کننــدگان، قوانیــن 
از ســرمایه گذاران، چهارچوب هــای  حمایــت 
مقــررات پول شــویی متفــاوت اســت. برخــی 
را  از حوزه هــای قضایــی قوانیــن ممنوعیــت 
وضــع کرده انــد.  مجــازی  ارزهــای  روی  بــر 
را  قوانیــن  از  محــدودی  نــوع  دیگــر  برخــی 
قوانیــن  دارنــد  قصــد  کــه  معرفــی کرده انــد 
ــن  ــون ضــد پول شــویی و تٔامی ــل قان خاصــی مث
ــد. در بســیاری  ــی تروریســم را پوشــش دهن مال
در  قانون گــذاران  هــم  قضایــی  ازحوزه هــای 
اختیــار  قانون گــذاری ســکوت  مــورد وضــع 
تــا  گفــت  می تــوان  به اختصــار،  کرده انــد. 
کنــون هیــچ توافقــی بــر روی رویکــردی ایــده آل 
فّنــاوری  ایــن  قانون گــذاری  بــرای  بهینــه  و 

ــه نشــده اســت.  ــد ارائ جدی
۳- رگوالتوری رمزارزها در ایران

قانون گــذاری  اجمالــی وضعیــت  بررســی 
ــف  ــود ضع ــی از وج ــران حاک ــا در ای رمزارزه
ــال  ــت. درح ــوزه اس ــن ح ــی در ای ــأل قانون و خ

۱- مقدمــه: در دهه هــای اخیــر به ويــژه در چنــد ســال گذشــته، تحوالتــی 
ــی  ــت. یک ــته  اس ــوع پیوس ــه وق ــی ب ــای مال ــٔه  فّناوری ه ــگرف در عرص ش
از جدیدتریــن نوآوری هــا در عرصــٔه فّناوری هــای مالــی - کــه به نظــر 
می رســد بتوانــد بــا طراحــی خالقانــه، نظام هــای مالــی را دســتخوش 
ــف  ــق تعری ــت. طب ــژه رمزارزهاس ــازی به وی ــای مج ــد - ارزه ــر کن تغیی
بانــک مرکــزی ج.ا.ا.، رمــزارز نوعــی دارایــی مالــی اســت کــه بــر بســتری 
دیجیتــال، غیرمتمرکــز، و شــفاف بــه نــام زنجیــرٔه بلــوک موجودیــت 
بــه  پولــی  دارایی هــا در شــرایطی می تواننــد کارکــرد  ایــن  و  می یابــد 
ــن  ــا بیت کوی ــن آن ه ــه معروف تری ــا، ک ــع، رمزارزه ــد. در واق خــود بگیرن
اعتبارســنجی  امــکان  کــه  هســتند  ضــروری ای  پروتکل هــای  اســت، 
قابلِ اطمینــان  ثالــث  شــخص  یــک  بــه  نیــاز  بــدون  را  تراکنش هــا 

ــت فراهــم  ــز ثب ــا مراک ــاری، و ی ــک، شــرکت، کارت اعتب ــک بان ــد ی مانن
ــدم  ــا ع ــع پیــش روی رمزارزه ــی از موان ــر، یک ــال حاض ــد. درح می کنن
رشــد  واقــع، ســرعت  در  اســت.  قانونــی  شــفافیت چهارچوب هــای 
ــذاران  ــه قانون گ ــت ک ــدی باالس ــش به ح ــن بخ ــات در ای ــاوری اطالع فّن
را به راحتــی جــا گذاشــته و فرصــت شــناخت کافــی همــٔه ابعــاد ایــن 
پدیــده را دشــوار کــرده اســت. به عبارتــی، ضعــف موجــود در عــدم 
شــناخت و درک فّنــاوری رمزارزهــا کــه ترکیبــی پیچیــده از علــوم مختلــف 
همچــون فّنــاوری اطالعــات، ریاضــی، و اقتصادنــد، فرصــت کافــی بــرای 
ــی  ــت طراح ــا آن و در نهای ــاط ب ــل در ارتب ــع و کام ــی جام موضوع شناس

قوانیــن و مقــررات مناســب را از قانون گــذاران گرفتــه  اســت.

رمزارزها در انتظار 
بستری قانونمند

زینب
 بیابانی

یادداشت تحلیلی

 پژوهشگر گروه بانکداری اسالمی، پژوهشکدٔه پولی و بانکی
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حاضــر، رمزارزهــا در ایــران به صــورت رســمی 
بدان معنــا  امــر  ایــن  البتــه  نیســتند؛  قانونــی 
ــوب  ــرم محس ــا ج ــتفاده از آن ه ــه اس ــت ک نیس
می شــود. در اینجــا، الزم اســت بــه مــادٔه 2 
ــق  ــود. طب ــاره ش ــالمی اش ــازات اس ــون مج قان
ایــن مــاده، »هــر رفتــاری اعــم از فعــل یــا تــرک 
ــن  ــازات تعیی ــرای آن مج ــون ب ــه در قان ــل ک فع
بــا  می شــود«.  اســت جــرم محســوب  شــده 
توجــه بــه ایــن مــاده به دلیــل نبــوِد مجــازات 
بــرای خریــد و فــروش ارزهــای مجــازی یــا 
نگهــداری بیت کویــن، نمی تــوان ایــن اعمــال 
را جــرم دانســت. البتــه در جلســٔه ســی ام شــورای 
عالــی مبــارزه بــا پول شــویی در تاریــخ 9 دی 
1396، به کارگیــری ابــزار بیت کویــن و ســایر 
و  پولــی  مراکــز  همــٔه  در  مجــازی  ارزهــای 
مالــی کشــور ممنــوع اعــالم شــد. به عبارتــی، 
ازآنجایی کــه انــواع ارزهــای مجــازی از قابلیــت 
پول شــویی  بــرای  ابــزاری  بــه  تبدیل شــدن 
به طورکلــی  و  تروریســم  مالــی  تٔامیــن  و 
جابه جایــی منابــع پولــی مجرمــان برخوردارنــد، 
ــن مســئله  ــه ای ــک مرکــزی ب حــوزٔه نظــارت بان
وارد شــد و در راســتای پیشــگیری از وقــوع 
ایــن طریــق، موضــوع ممنوعیــت  از  جرایــم 
به کارگیــری ارزهــای مجــازی را بــه بانک هــا 
هرگونــه  اطالعیــه،  ایــن  طبــق  ابــالغ کــرد. 
اســتفاده و خریــد و فــروش بیت کویــن و ســایر 
مٔوسســات  بانک هــا،  در  دیجیتــال  ارزهــای 
بانــک  مجــوز  دارای  صرافی هــای  و  مالــی، 
مرکــزی رســمًا ممنــوع اعــالم شــد. به عبارتــی، 
ــک  ــر بان ــر نظ ــای زی ــا  و صرافی ه ــا بانک ه تنه
ــن به طــور  ــروش بیت کوی ــد و ف مرکــزی از خری
رســمی منــع شــده اند؛ لــذا ایــن حکــم به معنــای 
ارزهــای  و  بیت کویــن  کامــل  ممنوعیــت 
در  نیــز  وزیــران  هیئــت  نیســت.  مجــازی 
جلســٔه 6 مــرداد 1398 بــه اســتناد اصــل 138 
قانــون اساســی، آیین نامــٔه اســتخراج رمزارزهــا 
در کشــور را در 6 بنــد و 7 تبصــره تصویــب 
کــرد. بــر اســاس ایــن آیین نامــه، اســتفاده از 
ــک  ــئولیت ریس ــول مس ــا قب ــًا ب ــا صرف رمزارزه
و  می گیــرد  صــورت  متعامــالن  ســوی  از 
ــام  ــت و نظ ــت دول ــت و ضمان ــمول حمای مش
ایــن  از  اســتفاده  همچنیــن،  نیســت.  بانکــی 
ــاز  ــور مج ــل کش ــادالت داخ ــا در مب ــوع ارزه ن
ــه، اســتخراج  ــن مصوب ــه ای ــا توجــه ب نیســت. ب
ــت،  ــوز از وزارت صنع ــذ مج ــا اخ ــا ب رمزارزه

معــدن و تجــارت مجــاز اســت. بــر اســاس 
ایــن آیین نامــه، ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران 
ــا همــکاری وزارتخانه هــای  ــز موظــف شــد ب نی
اطالعــات،  فّنــاوری  و  ارتباطــات  و  نیــرو 
برچســب انــرژی و اســتانداردهای کیفیــت تــوان 
ــط  ــٔه مرتب الکترونیکــی و اســتانداردهای فّناوران
بــرای تولیــد و واردات تجهیــزات رمزارزهــا را 
تدویــن و ابــالغ کنــد. عالوه برایــن، مقــرر شــد 
تٔامیــن بــرق متقاضیــان اســتخراج رمزارزهــا 
صرفــًا بــا دریافــت انشــعاب بــرق از شــبکٔه 
ــارج  ــد خ ــروگاه جدی ــداث نی ــا اح ــری ی سراس
از شــبکٔه سراســری صــورت گیــرد و تعرفــٔه 
ــا  ــز ب ــا نی ــتخراج رمزارزه ــان اس ــرق متقاضی ب
قیمــت متوســط ریالــی بــرق صادراتــی بــا نــرخ 
ــرو  ــط وزارت نی ــه توس ــا ک ــامانٔه نیم ــعیر س تس
ــال  ــبه و اعم ــردد، محاس ــالم می گ ــن و اع تعیی
شــود. طبــق ایــن آیین نامــه، تعرفــٔه ســوخت گاز 
بــرق  از  اســتفاده کننده  متقاضیــان  موردنیــاز 
تولیــدی خــارج از شــبکٔه وزارت نیــرو بــا قیمت 
7۰ درصــد متوســط ریالــی گاز صادراتــی بــا 
ــرخ تســعیر ســامانٔه نیمــا محاســبه می شــود و  ن
ــا قیمــت متوســط  ــز ب ــع نی ــٔه ســوخت مای تعرف
ریالــی ســوخت مایــع صادراتــی بــا نــرخ تســعیر 
ســامانٔه نیمــا کــه وزارت نفــت تعییــن و اعــالم 
شــد.  اعمــال  خواهــد  و  محاســبه  می کنــد، 
همچنیــن در ایــن آیین نامــه، مصــرف بــرق و 
گاز بــرای اســتخراج رمزارزهــا در ســاعات اوج 
مصــرف ممنــوع اعــالم شــد. بــر اســاس مصوبــٔه 
اســتخراج  می تــوان گفــت  وزیــران،  هیئــت 
بیت کویــن در ایــران یــک صنعــت و قانونــی 
ــای الزم  ــت مجوزه ــد دریاف ــا نیازمن ــت، ام اس
ــر این صــورت  از وزارت صنعــت اســت، در غی
ســازمان بــرق می توانــد جلــوی اســتفاده از بــرق 
را بــرای ایــن فعالیــت بگیــرد و نیــروی انتظامــی 
انجــام  و حتــی  نیــز حــق ضبــط دســتگاه ها 

اقدامــات قضایــی را دارد.
در اینجــا، ایــن پرســش مطــرح می شــود 
کــه چگونــه از یک ســو اســتخراج رمزارزهــا 
از  امــا  می شــود،  تلقــی  رســمی  و  قانونــی 
ســوی دیگــر امــکان اســتفاده از محصــول ایــن 
اســتخراج در مراکــز پولــی و مالــی کشــور وجود 
نــدارد. در ایــن راســتا، توجــه بــه ایــن نکتــه 
ــوری دارای  ــوزٔه رگوالت ــه ح ــت ک ــروری اس ض
عــادی  قانون هــای  و  اســت  سلســله مراتب 
باشــند.  مغایــر  باالدســتی  قوانیــن  بــا  نبایــد 

همچنیــن، آیین نامه هــای دولتــی کــه به نوعــی 
روش اجــرای قانــون عــادی را شــفاف می کننــد 
باالدســتی  قوانیــن  راســتای  در  بایــد  نیــز 
ــای  ــاس، آیین نامه ه ــن اس ــر ای ــوند. ب ــم ش تنظی
ــن  ــد در چهارچــوب قوانی ــران بای مصــوب وزی
ــه  ــه ب ــا توج ــوند. ب ــم ش ــس تنظی ــوب مجل مص
ایــن نکتــه، می تــوان گفــت ایــن آیین نامــه دارای 
ابهــام اســت. اینکــه بــه اســتناد اصلــی از قانــون 
بانــک مرکــزی و  بــدون پیشــنهاد  اساســی و 
تصویــب شــورای پــول و اعتبــار تصمیم   گیــری 
در مــورد موضــوع مهمــی همچــون ارز مجــازی 
دارد.  ســٔوال  جــای  اســت،  صــورت گرفتــه 
را  مذکــور  آیین نامــٔه  دولــت  می رســد  به نظــر 
در راســتای پرکــردن خــأل قانونــی در حــوزٔه 
رمزارزهــا به صورتــی شــتاب زده بــه تصویــب 
رســانده اســت. واضــح اســت کــه تصویــب یــک 
آیین نامــه نمی توانــد پاســخ گوی نیازهــای قانونــی 
ایــن پدیــدٔه نوظهــور باشــد. به اختصــار، می تــوان 
گفــت سیاســت نهایــی  در کشــور در ارتبــاط بــا 
ارزهــای مجــازی اتخــاذ نشــده  و عــدم شــفافیت 
باعــث  اســت کــه  به گونــه ای  حــوزه  ایــن  در 

ــن حــوزه شــده اســت. ــاالن ای ســردرگمی فع
۴- جمع بندی

دنیــای  در  نوظهــور  پدیــده ای  رمزارزهــا 
فراهــم آوردن  صــورت  در  کــه  مالی انــد 
بــرای کشــور  می تواننــد  مناســب  بســترهای 
ــن  ــی از مهم تری ــد. یک ــاد کنن ــزوده ایج ارزش اف
ــده  ــن پدی ــر از ای ــری مٔوث ــای بهره گی پیش نیازه
به نحــوی  جامــع  مقــررات  و  قوانیــن  وجــود 
بــا درنظرگرفتــن قوانیــن امنیتــی،  اســت کــه 
ــن  ــدگان و قوانی ــت از مصرف کنن ــن حمای قوانی
حمایــت از ســرمایه گذاران منجــر بــه کاهــش 
همچــون  غیرقانونــی  اعمــال  و  ســودجویی 
قوانیــن  اجمالــی  بررســی  شــود.  پول شــویی 
رمزارزهــا در کشــور نشــان می دهــد درحــال 
حاضــر رمزارزهــا فاقــد قانــون مشــخص اند؛ 
ایــن در حالــی اســت کــه در مقابــل ظهــور و 
نمی تــوان  رمزارزهــا  روزافــزون  محبوبیــت 
ــن موضــوع ورود  ــت ای ــود و اهمی بی تفــاوت ب

می طلبــد. را  قانون گــذار  ســریع تر  هرچــه 
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