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 چکیده

باعث  ها کشتیفاینانس غیر قابل انکار است.  اشتغال و جمله تولید از اقتصادی کالن متغیرهای بر آن تأثیر و اقتصاد در سرمایه گذاری اهمیت

 ی ازمختلف های مدل ،متناسب با شرایط خاص بازار صنایع دریایی، در هر برهه زمانیلیکن . شود می صنایع دریاییکاری چرخ دنده های روغن 

پر نقشی مشارکت خصوصی در رشد صنایع دریایی امروزه بوده است.  و کاربردی قرار گرفته توجهارائه تسهیالت مالی و سرمایه گذاری مورد 

پیشنهادات  ترین مهمکمک به افزایش امنیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی از  تشویق مشارکت کننده های خصوصی،از گذشته دارد.  تر رنگ

تنها محدود به  تواند نمیلیکن نظر به اینکه سرمایه گذاری در صنایع بزرگی همچون صنایع دریایی  .ارائه شده در این بخش از مقاله است

نحوه  ی باشد، دولت به عنوان حامی صنایع تولیدی بخشی از حمایت و ارائه تسهیالت مالی به صنعتگران را بر عهده دارد.مشارکت خصوص

سازماندهی سازوکارهای الزم برای حمایت اصولی از صنایع دریایی، ارائه خدمات مورد نیاز صنایع دریایی با زمان و هزینه مناسب، مدیریت 

 خر با معرفی صندوق توسعه صنایع دریایی دنبال خواهد شد.است که در آ نتایجیکشور از  خارج وصحیح منابع و جذب منابع از داخل 

 

 ، صندوق توسعه صنایع دریاییارائه کننده تسهیالت مالی های بانکسرمایه گذاری،  های مدل: صنایع دریایی،  کلمات کلیدی

 

 مقدمه -1

با توجه به ماهیت بنیادی  ها کشتی لذا ؛باشد میصنعت مرتبط  04غیر مستقیم با  صورت بهصنعت  04مستقیم با به طور صنعت کشتی سازی 

قابلیت رقابت با و تانکر  بر کانتینر های کشتیقیمت . در واقع دهند میکه در اقتصاد و تجارت جهانی دارند، سرمایه زیادی را به خود اختصاص 

میلیون دالر  222حدود در  ها کشتینوع  ترین گران. قیمت تمام شده تانکر های حمل گاز مایع طبیعی به عنوان را دارد قیمت یک جمبوجت

 1.282نو به رکورد  های کشتیحجم سرمایه گذاری سفارش  میالدی 2442نشان داده شده است در سال  1 شکلکه در  طور هماناست. 

 .بودمیلیارد دالر رسیده 
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 [1] ی: سرمایه گذاری در کشتیرانی تجار 1شکل 

متناسب با شرایط خاص است.  متفاوت ،بازار امالکفاینانس در کشتیرانی دارای مشخصاتی است که با فاینانس سایر صنایع سرمایه محور مانند 

 بوده است. و کاربردی قرار گرفته توجهارائه تسهیالت مالی و سرمایه گذاری مورد  ی ازمختلف های مدل ،در هر برهه زمانیبازار صنایع دریایی، 

ساختار مشارکتی معین، شفافیت باال  ،و سرمایه گذارانی که عادت به کار با بازار های با ثبات دارند به طور کلی درآمدهای مشخص داران بانک

یک  کشتی لذا ؛هستند معیارهاکشتیرانی فاقد این  های شرکت. این در حالی است که بسیاری از دهد میو مالکیت تعریف شده را ترجیح 

 . [1] کند میپرتالطم  ها کشتیتجارت را برای مالکان  ،و این موضوع شود میسوداگری محسوب 

 یجهان رکود اقتصاد. و مطالعات بیشتر استبررسی مند ، نیازشود میدر حوزه اقتصاد شناخته تجارت تخصصی  فاینانس کشتی که به عنوان یک

تقاضا میزان اهش نرخ کرایه حمل بار که نتیجه قطعی این رکود در ک. تکرده اسمواجه  جایی جابهبا کاهش میزان کاال جهت را کشتیرانی بازار 

بنابراین عدم تمایل  .داشت دریایی ونقل حملپرداخت کننده تسهیالت مالی به صنعت  های بانکانگیزه منفی بسیار زیادی بر  تأثیراست، 

 لذا ؛باشند مالی تأمین های راهسایر  کارگیری به متقاضی ،باعث شد تا خریداران کشتیجهت پرداخت تسهیالت مالی به کشتیرانی ها  ها بانک

و حیاتی ضروری اکنون بسیار مشکالت سرمایه گذاری و اعطای تسهیالت مالی به این صنعت برای حضور در عرصه تجارت و رقابت جهانی حل 

  .[2] نماید می

 توضیح مختصری بربا  کننده مالی است. مطلب تأمینک کشتی و این مقاله شرح نقش فاینانس کشتی در بازار کشتیرانی از زاویه دید مال هدف

 بررسی .شود میمطالعه  ها کشتیبر سرمایه گذاری و فاینانس نوین  های روش. در گام بعد انواع شود میچگونگی فاینانس کشتی در گذشته آغاز 

سرمایه گذاری  به ارائه راهکارهایی برای حل مشکالتاعطا کننده تسهیالت و وام به بخش صنایع دریایی در ایران در نهایت  های بانکوضعیت 

 .شود میختم و ارائه تسهیالت در ایران 

 و انواع راهکارهای اعطای تسهیالت و سرمایه گذاری به صنایع دریایی در دنیا :پیشینه  -1

پنج  یک،جدول شماره  در .باشد میاروپایی  های بانک در دست کشورهای توسعه یافته و 1کشتیرانی های شرکتو  ها یکشت فاینانس صنعت

طبق آمار منتشر شده در گزارشات سال  همچنین آورده شده است.میالدی  2414در سال  ها کشتیبانک برتر دنیا در خصوص ارایه مالی به 

رتبه اول را در ، ها کشتیتسهیالت مالی به  ی کنندهبانک برتر اعطاء  22بانک از مجموع  هشتآنکتاد، کشور آلمان با داشتن میالدی  2411

 .[2] دهد میبه خود اختصاص دنیا 
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 [1] 1212در سال  ها کشتیمالی به تسهیالت : پنج بانک برتر دنیا در خصوص ارایه  1جدول 

 میزان وام پرداختی )میلیارد دالر( متعلق به کشور نام بانک رتبه

1 HSH Nord Bank 04 آلمان 

1 DeutcheSchiffs Bank 33 آلمان 

1 DNB NOR 2 نروژ. 

4 Royal Banks 23 انگلیس 

5 IPEX Bank 24 آلمان 

 

کشورهای مختلف  لذا ؛دهد میقرار  تأثیر تحتپرداخت وام و تسهیالت را به  ها بانکاقتصادی تمایل  شرایط که بیان شد، طور هماناز طرفی 

برخی کشورها در  های استراتژی ،نمونه عنواندر ادامه به  .اند دادهمورد استفاده قرار را ایده های متفاوتی برای حمایت دولتی از صنایع دریایی 

 : کنیم میحمایت از صنایع دریایی را مرور 

عوارض گمرکی و حذف  میالدی 1.44سال به  توان میاز جمله تسهیالتی که در کشور آمریکا برای صنایع دریایی اعمال شده  : آمریکا -2-1

عوارض مربوط به تمامی  میالدی 1412در سال اشاره کرد.  سازندگان کشتی مورد نیازو سایر فلزات  ورق استیل هایی از جملهورود کاال

 224، این کشور مبلغ میالدی 14.0تا  14.2 های سالبین  .حذف شد گیرند می آمریکا مورد استفاده قرار در ها کشتیساخت  مواردی که در

 مجاز دانست. درصد 24 و اجازه افزایش این یارانه را به میزانکرد یارانه ساخت تصویب  عنوان بهمیلیون دالر 

کشتی سازی  قطبهمزمان با ایران وارد عرصه ساخت کشتی شد و در حال حاضر به عنوان  میالدی 1424این کشور از دهه  کره جنوبی:-2-2

کشور به ه این موفقیت را برای این سازی کر دولتی به صنعت کشتی تسهیالتهیچ تردیدی وجود ندارد که حجم عظیم  .باشد میجهان مطرح 

 .[3] دباش میتجارت آزاد  و سازمان تجارت جهانیبه صنایع بر خالف قوانین  اعطای یارانه های دولتیالزم به ذکر است که ارمغان آورده است. 

اعطای  .دهد میکشتی را فاینانس  قیمتِ% 144، نزدیک به یاردهای کره ای هکشتی ب خارجی سفارش دهنده ساخت های شرکتبه  کره جنوبی

دولتی از صنایع کشتی سازی  های حمایتنوع دیگری از  ،کنندگان فوالدتجهیزات عمده مانند تولید قابل توجه به سازندگان مواد و یارانه های

پیش پرداخت توسط  ضمانت و شود میسفارشاتی که از کشورهای خارجی گرفته  برای ها مالیات، حذف بهره و تخفیف ها وامبخشش  است.

 .[3]دولتی است  های حمایتاز دیگر  ،شود میبرای سفارشاتی که از خارج گرفته  ،کره جنوبی واردات-بانک صادرات

خود با پرداخت یارانه به صنایع کشتی سازان کره ای، موافقت  اروپا برای مقابله با اتحادیه میالدی، 2443سال ماه مارس از اتحادیه اروپا:-2-3

 کشتی سازی را اعالم نمود.

 مشارکت خصوصی، درگیر شدن بیشتر صنایع دریاییمنابع مالی  تأمیناخیر در  های پیشرفت -1

این  تغییرات گوناگونی داشته است. ،شرایط اقتصادی تأثیر تحتمرور زمان  در عملیات سرمایه گذاری و اعطای تسهیالت به صنایع دریایی

 تمطالعاگیری  از این رو جهت .است مالیبودن از منظر  بازده دیرعدم اطمینان و از جمله خاص این صنعت  های ویژگیمتناسب با تغییرات 

 است. اخیر های سالدر  سرمایه گذاری و اعطای تسهیالت های مدل ترین کاربردیو  ترین تازهدر این مقاله به سمت 

 ،بع مالی به صورت سنتیمنا تأمینجایگزین مناسبی برای نقل،  مشارکت خصوصی به عنوان نقشی جدید در صنعت حمل واخیر  های سالدر 

 میلیارد 080به ارزش تقریبی  ،داد ساخترقرا 22بیش از  معامالتِدر  میالدی 2412تا  2411 های سالمشارکت خصوصی در بین  .شده است

 .[0] دخیل بود ،دالر
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 میالدی .244قبل و پس از سال  ،ونقل حملبازار فاینانس  -3-1

به این صنعت ، فاینانس برای گذاشت میرو به رشدی را پشت سر  های سال دریاییبا توجه به اینکه صنعت  میالدی .244سال تا قبل از 

ی کشتی جدید زیادتعداد طوالنی مدتی برای ساخت  قراردادهای ،ونقل حمل های شرکتبا توسعه همزمان . پذیرفت میصورت وسیعی صورت 

دالر را شاهد  میلیارد 44.باورنکردنی در سرمایه گذاری تا سقف  یجهش بازار ساخت کشتی، میالدی .244تا  2443 . از سالشد میمنعقد 

بانکی تا سقف  های وامدر نقطه اوج خود بود، بسته شده بود.  ها کشتیکه قیمت  میالدی .244تا  2442 های سالبین  قراردادها این نصف بود.

نظر  در الدیمی .244مقارن با بحران مالی سال  ها کشتینوساز به راحتی در دسترس بود. موعد تحویل اکثر  های کشتی قیمتِ درصدِ 4.

 .[0] گرفته شده بود

کاال حمل را کامالً تغییر داد. افت شدید نرخ تقاضا برای  ی پیش بینی شده صنایع دریاییسناریو میالدی .244وقوع بحران اقتصادی در سال 

گردید که متعاقباً  ها کشتیپیشین به بازار، باعث افت ناگهانی قیمت  های سالتولید شده در  های کشتیو از طرفی دیگر ورود تعداد باالی 

که امکان  ها شرکتدر حال ساخت در  های کشتیاتمام  ،شکستگی مواجه ساخت. عالوه بر آنصنعت حمل و نقل را با ضررهای فراوان و ور

 ابطال قراردادهایشان وجود نداشت، معضلی دیگر بود.

 تأمینای به کم کردن مبالغ وام که ضمانتی بر در نهایتمواجه بودند و  ها گیرندهل پرداخت اقساط از طرف وام با معض ها بانکدر این بین 

، کمتر بود داشتکشتی که در رهن بانک قرار  خودِقیمت مبلغ وام از  ها کشتیبا کاهش قیمت  چنین شرایطیدر  امنیت وام بود دست زدند.

 جای انجام کارهایی که منجر به مسدود کردن قراردادها شود، به به ها بانکالبته سیاست  .کرد میامنیت سرمایه بانک را تهدید  مسئله اینکه 

  .[0] به وجود آمدصنایع دریایی  دالر بدهی بانکی در میلیارد 244بدین واسطه، مبلغی بالغ بر  ت اقساط بود.تعویق انداختن سررسید پرداخ

نس خود امیزان فاین ،بانک برتر 14ترتیب  اینبه  .کردندنس ابه محدود کردن فاینخود مبادرت سنتی برای محافظت از سرمایه های  های بانک

غیر اروپایی  های بانکبه دلیل اینکه  گردید.منجر دسته دوم  های کشتیقیمت  لبه نزوو اجرای این سیاست  دالر کاهش دادند میلیارد 24را به 

قرار داشتند و همچنین  سرمایه گذاری با واحد پول دالر تأثیر تحتوام دهنده اروپایی کمتر  های بانکنسبت به  ،مریکاییآ های بانکو مشخصاً 

وارد بازار شدند و درصد بیشتری از تسهیالت بانکی در صنعت حمل و نقل  ها بانکاین ، ( Basel III) 3به دلیل اثرگذاری قوانین جدید بازل 

  .[0] اختصاص دادند را به خود

 اعتباری صادرات مؤسساتواردات و  –صادرات  های بانکنقش روزافزون -3-2

واردات در این حوزه گردید.  –صادرات  های بانکاعتباری صادرات و  مؤسساتسنتی در وام دهی منجر به تقویت نقش  های بانکعقب نشینی 

نس در این شاخه ارائه کردند. ابرای بهبود پشتیبانی از فاین هایی برنامهواردات  –صادرات  های بانکاعتباری صادرات و  مؤسساتبه همین دلیل 

 2413تا  2412 های سالدالر را بین  میلیارد .148اعتباری ژاپن، کره جنوبی، برزیل، آلمان و نروژ مبلغی معادل  مؤسساتدر همین راستا 

در  ها کشتیدالر را برای کمک به مالکین  میلیارد 12واردات چین سهامی به ارزش حدود  –تخصیص دادند. همچنین بانک صادرات  میالدی،

  .[0] داختصاص دا میالدی2412سال 

 1ولی نظام محدود شده مشارکتی آلماننقش نز-3-3

 را آنکه به یک کشور مشخص وابسته باشد، مشارکت محدود شده آلمان است که به اختصار  دریاییاعتبار در صنعت  تأمینیک شکل مهم از 

KG در دهه هفتاد میالدی مدل  .گویند میKG  ها پروژهمنابع مالی در  تأمیندر آلمان برای افزایش مشارکت خصوصی به عنوان مدلی برای 

ایه به روش مالیات محور بود که سرمایه را از طریق مشارکت خصوصی ساختار جذب سرم ،KGسرمایه به روش  تأمینبنیان گذاشته شد. 

نسبت به بانک را به  تری ارزانمالی  تأمیناز مالیات بر شرکت معاف بود، بنابراین منبع  KG. ساختار کرد میتک منظوره جذب  های شرکت

  .[0] داد میسرمایه گذاران ارائه 
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 German Limited Partnership system(KG) [0]: مدل عملکردی  1شکل 

 

 تأمینو سرمایه از یک بانک آلمانی  شد میتحت مالکیت یک مالک آلمانی استفاده  ،نس برای خرید یک شناور مشخصااز فاین در این روش،

طی قراردادی مالکیت موقت کشتی را تا زمانی که با بانک تسویه نکرده است، به سرمایه گذار معرفی شده  کشتی این فرآیند مالک در .شد می

سرمایه گذار با بانک مذاکره کرده و سهام کشتی را به یک گروه خصوصی آلمانی که از سرمایه گذاری جهت  .کرد میواگذار  KGاز طرف 

به سرمایه مبالغی . سپس سرمایه گذار قرارداد را اجرایی کرده و از سود سهام کرد میواگذار ، کنند میکاهش در مالیات ورودی خود استفاده 

مالیاتی اعطایی  های معافیت. به دلیل شود میکشتی، با سرمایه گذاران تسویه . در این سیستم، پس از فروش کرد میی پرداخت خصوصگذاران 

دنیا، به کمک این  بر کانتینر های کشتیکه یک سوم  شود میبه سرمایه گذاران، این روش سریعاً مقبولیت یافت، به طوری که تخمین زده 

 .[0] با بحران روبرو شد KGوالنی مدت صنعت حمل و نقل، سیستم به دلیل رکود مداوم و ط البته. اند کردهسیستم، کمک مالی دریافت 

از مورد  1444تا  244اعالم ورشکستگی کردند و بین  میالدی 2412سرمایه گذار تک شناوره در سال  124، بیش از ها تخمینبر اساس 

 های شرکتاز دست دادند و  KGدر پرداخت دین خود اعالم ناتوانی کردند. بنابراین سرمایه گذاران اعتقاد خود را به مدل  نیز ها کشتیمالکین 

 .[0] منابع خود، افتادند تأمینجایگزین بهتری برای  های مدلو سرمایه گذاران در جستجوی کشتی سازی 

 مشارکت خصوصی در صنایع دریایی-3-0

، سرمایه گذاران خصوصی فراوانی فرصت را مغتنم شمرده و در حوزه ساخت میالدی .244 سال پس از های سالدر شرایط سخت اقتصادی 

 مند عالقهدر حمل و نقل،  گذاری. مشارکت خصوصی به طور نسبتاً آرامی به سرمایه کردند دریایی سرمایه گذاری ونقل حملکشتی و 

 کمبود منابع مالیِ، سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام های فرصتدامنه ، ها داراییافت در قیمت ، مانند تحوالت اخیر با این حال،. گردید می

ترغیب کرد. بر  برای ورود به بازار، خصوصی را های شرکتبسیاری از ، حد خود رسیده است ترین پایینبه این که بازار به  اعتقاد در دسترس و

به را  میالدی 2413در سال کشتی سازی  های شرکتدرصد از ارزش سرمایه گذاری  2صنعت حدود  اساس برآوردها، مشارکت خصوصی در

جایگزین برای این سیستم ایجاد نگردد، این مقدار تا دو برابر تا پایان  های گذاریسرمایه  که صورتیدر  شد میپیش بینی خود اختصاص داد. 

 .[0] افزایش یابد تواند می میالدی 2410سال 

 دریاییسرمایه گذاری مشارکت خصوصی در صنعت  -3-0-1

مشارکت خصوصی برای حصول  های صندوقبرخی  ت اند،مشارکت خصوصی تا حد زیادی در مقدار و اهداف سرمایه گذاری متفاو های صندوق

این . ( هستندسه تا هفت سال) تکوتاه مدت یا میان مد های گذاریدیگر به دنبال بازده باال در سرمایه و گروه  بازده، نگاه بلند مدت دارند

 .[0] دریایی هستند صنایع رمشارکت خصوصی د های صندوقجذب  نیروی اصلی ،گروه دوم
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 ، تقسیم گردد:آید میبه آنچه در ادامه  تواند میانواع سرمایه گذاری 

 ها شرکتمشارکت مستقیم یا سرمایه گذاری در  -

 متقاضی نقدینگی کوتاه مدت کشتی سازی های شرکتمالی برای  تأمین -

 .هاست کشتیدر آن بدهکار مستلزم خرید بدهی یا خرید سهام بدهکار در رهن، که  -

 )قسطی(لیزینگقراردادهای فروش  -

 مدیریت و فروش در صنایع دریایی، سرمایه گذاری شراکتی برای به دست آوردن -

و شرکای مشارکت کننده خصوصی و همچنین اعضای خانواده صنایع دریایی دریایی نیازمند وجود رابطه ای قوی بین سرمایه گذاری در صنایع 

  است.درک درستی از صنعت فوق و قوانین موجود در این صنعت، 

 دریاییاثر مشارکت خصوصی بر صنایع  -3-0-2

 :دهد میقرار  تأثیر تحتمختلفی،  های روشدریایی را به توسعه مشارکت خصوصی صنایع 

 های کشتیهمچنین خرید و فروش  زده شد که فقط برای پوشش سفارشات جدید ساخت کشتی و ، تخمینمیالدی 2412در سال  -

 141به ترتیب  میالدی 2410و  2413 های سال، که این ارقام برای نیاز خواهد بودمیلیارد دالر مشارکت خصوصی  02 مبلغموجود، 

تریلیون دالر است  1. این در حالی است که مشارکت خصوصی جذب نشده تخمینی، مبلغی در حدود رسید میمیلیارد دالر  3.و 

 .[0] جدید، منجر گردد های شغله و به رشد صنعت و ایجاد موجود را پر کرد خأل تواند میکه در صورت جذب 

به دلیل رکود تقاضا رایط دشوار پیش رو، . در شگردند میورود مشارکت کننده های خصوصی در صنعت باعث ایجاد ثبات در صنعت  -

ه سرمایه شدبا مشکالت عدیده ای مواجه اند. این مشکالت باعث  برای کسب درآمد، صنایع دریایی و باال بودن هزینه های عملیاتی

 .[0] بزنندحمل و نقل به کنترل تناژ و هزینه های دست گذاران خصوصی برای تثبیت بازار 

صنایع دریایی ادغام عمودی، راه دیگری برای سرمایه گذاری به روش مشارکت خصوصی است. در حالی که مشارکت خصوصی در  -

از کرده، سرمایه گذاری عمودی یکپارچه، سیاستی برای افزایش کنترل بر صنعت و دستیابی به مزایای رقابتی بیشتر جای خود را ب

 توان میهم وجود دارد. از این نظر  با ها شرکتزیادی برای ادغام عمودی  های موقعیتدریایی،  صنایعاست. به دلیل تخصصی بودن 

 .[0] ، دست زدکنند میه های مرتبط کار به ادغام چندین سرمایه گذار که در زمین

نظیر  ،جهات مختلف . مشارکت خصوصی از، نقشی پر رنگ استنقش مشارکت خصوصی در رشد صنایع دریایی که رسد میدر نتیجه، به نظر 

منجر به بهبود بازده و الزم به ذکر است که این عوامل  بر صنعت دریایی اثرگذار است. صنایع دریایی های سرویستثبیت بازار و ادغام عمودی 

. با این وجود، باید در نظر داشت که مشارکت کنندگان خصوصی، سرمایه گذاران موقتی گردد میسودآور تر در این صنعت  های شرکتایجاد 

در این حوزه وجود  ها آنی باقی ماندن و ضمانتی برا استدریافت سود خود از این صنعت در پایان یک دوره کاری  ها آنهستند که هدف 

 ندارد.

جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی -4  

گرفته  قرار کشورهای ضعیفگروه این رابطه در در  ایراننام  ،1گذاری مستقیم خارجیگزارشات وضعیت سرمایه لیست ارائه شده از بر اساس 

اقتصاد ایران به طور سنتی برای است، مبین این نکته است که بر اساس میزان جذب سرمایه گذاری خارجی مرتب شده این لیست که  است.

مهم و ضروری ، ز مشارکت خصوصی جذب نشدها یتریلیون دالر 1ه رقم با توجه ب .[2]ی تاکیدی ندارد بر سرمایه های خارج کالن های یاسمق

در موجود مالی  خأل ،بیشتر سرمایه گذاری خارجی های مبلغاست که عوامل عدم امنیت سرمایه گذاری در ایران شناسایی و رفع گردد. جذب 

 .گردد میجدید، منجر  های شغلبه رشد صنعت و ایجاد  این امر در نهایت ه وکردپر را صنایع دریایی 
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 : انرای دریایی صنایع اقتصادی رشد بر 1گذاری سرمایه امنیت تأثیر بررسی -0-1

سرمایه  امنیتبه این ترتیب افزایش  .شد خواهد دریاییصنایع  در داخلی ناخالص تولید افزایش موجب سرمایه افزایش کار و نیروی افزایش

شناسایی و حل عوامل مولد کاهش امنیت سرمایه گذاری  لذا ؛دبر خواهد باالتررا  دریاییصنایع  اقتصادی رشد و داخلی ناخالص تولید گذاری،

 این عوامل مولد عبارتند از : ایجاد رونق در صنایع دریایی است. های حلدر ایران یکی از راه 

 : قانون و نظم حاکمیت و مقررات و قوانین به مربوط الف( موانع

 برخوردار نباشد. الزم پایداری و ثبات از کشور اقتصاد که است شده سبب اقتصادی پایدار استراتژی فقدان

 : کشور از سرمایه خروج شرایط بودن ب( مناسب

  .پیوندد می وقوع به اقتصاد در باال های ریسک وجود یا و اطمینان عدم شرایط در که است پدیده ای سرمایه فرار

 : ایران در خارجی های گذاریسرمایه  برای ریسک بودن ج( باال

 دهد می نشان کشور هر ریسک شاخص است. خارجی سرمایه گذاران سرمایه گذاری، به تصمیم برای معیارها ترین مهم از یکی کشورها ریسک

هزینه  تنظیم در چنین هم ریسک شاخص ت.اعتماد داش آن سود و اصل بازگشت و کشور یک در سرمایه گذاری به توان می میزان چه تا که

 است. مؤثر سرمایه گذاری بیمه های نرخ و سرمایه گذاری های

 

 امارات وترکیه  ،سه کشور ایران (کانب)مالی  های ساختمقایسه وضعیت زیر  -5

دولت به عنوان حامی اقتصاد و صنایع تنها محدود به مشارکت خصوصی باشد.  تواند نمیسرمایه گذاری در صنایع بزرگی همچون صنایع دریایی 

 تأمیندولتی  های بانکحمایتی توسط  های سیاستتولیدی موظف به حمایت و ارائه بخشی از تسهیالت مالی به صنعتگران است. بخشی از این 

به عنوان هاب  و ترکیه اراتکشور اممالی دو  های ساختمالی کشور ایران، مطالعه ای نیز بر زیر  های ساختدر راستای مطالعه زیر  .شود می

 مهم در دنیا خواهیم داشت.لجستیکی  - تجاری

 های ساختمقایسه کالن زیر  هقادر باعتباری  –مالی  مؤسساتو  ها بانکدر حوزه امارات  ترکیه و ،ایرانسه کشور  های داراییارزش با مطالعه 

  .[0] داده استنشان ر را بر حسب ریال ارزش مقایسه مزبو 1. نمودار خواهیم بودسه کشور این مالی 

 

 [0] : ارزش دارایی سه کشور ایران، ترکیه، امارات 1نمودار 
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 2جدول  .باشد میمختلف اقتصادی آن کشور  های بخشعملکردهای مولد سیستم بانکی در هر کشوری اعطای تسهیالت به  ترین مهمیکی از 

 .[0] دهد میمختلف اقتصادی را نشان  های بخشدر  (خصوصی وعم از دولتی ا)ایرانی  های بانکمیزان تسهیالت توسط 

 [0] ایران های بانک: میزان تسهیالت اعطایی توسط  1جدول 

 

 

 ی ایران در اعطای تسهیالت به صنایع دریایی :ها علی بانکعملکرد ف -2-1

 نایع دریاییصبه مالی ارائه تسهیالت  استقبالی از؛ لذا اند دادهرا از دست ایع دریایی به صن خود ها اعتماد انکباخیر  یها سالدر 

صحیح تسهیالت بانکی و هدایت  یریکارگ بهو  یداخلهای  مدیریت صحیح امور، تمرکز بر توانمندیاین در حالی است که  .شود نمی

صندوق توسعه صنایع دریایی به استناد ماده  در این راستا بسیار راه گشاست.بالندگی ایران در مسیر  ها اجرای پروژه به سمت ها آن

آن در سال  اساس نامهو  تشکیل گردید مجلس شورای اسالمی 13.2/2/24یک قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 

 .[2] ویب هیئت محترم وزیران رسیده استبه تص 13.4

با سرمایه اولیه ته به وزارت صنعت معدن و تجارت ای نسل یک و وابس صندوق توسعه صنایع دریایی یک شرکت معتبر توسعه 

ی پایدار در بخش صنایع دریایی تأسیس  است. این صندوق با هدف تحقق توسعهریال   (044844484448444چهارصد میلیارد )

ات شده و به عنوان موتور توسعه صنایع دریایی کشور، رابطی است بین حاکمیت و بخش خصوصی تا بتواند با انجام مطالع

 .[2] این صنایع در کشور را فراهم آوردی روز افزون  موجبات توسعه دار هدفگذاری و اعمال انواع حمایت  ای، سرمایه توسعه

 همکاری بانک انصار با صندوق صنایع دریایی

به  جهت ارائه تسهیالت ارزان قیمت به حوزه دریایی صنایع دریایی با صندوققرارداد همکاری بانک انصار مرکز خبری بانک و بیمه  به گزارش

مقرر است که این  .هرمزگان به امضاء رسید این قرارداد ضمن هماهنگی با مدیریت بانک انصار، با مدیریت امور شعب استان امضا رسیده است.

 نیتأمه صنایع دریایی )تعمیر، تولید یا را با معرفی صندوق توسعه صنایع دریایی به حوز درصد 10بانک تسهیالت ارزان قیمت با نرخ 

 .[.] دوثیقه تسهیالت توسط بانک انصار ترهین شو به عنوانمتقاضیان،  که شناورهای ه استر این قرارداد تفاهم شدد. دتجهیزات( پرداخت کن

بحث و نتیجه گیری -6  

قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی است. مواد بسیار خوبی در این قانون پیش  تر عیسرانتظار اصلی جامعه دریایی عملیاتی شدن هرچه 

 .هاست آنبینی شده که تشکیل صندوق حمایت از صنایع دریایی و پیش بینی تسهیالت گمرکی، مالیاتی و بانکی از جمله 
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نیاز صنایع دریایی با زمان و هزینه مناسب، مدیریت  سازماندهی سازوکارهای الزم برای حمایت اصولی از صنایع دریایی، ارائه خدمات مورد

فعالیت  .توسعه صنایع دریایی قرار داده شده است صندوقاست که بر عهده کشور از اهداف اساسی  و خارجصحیح منابع و جذب منابع از داخل 

الی مورد نیاز سازندگان فعال در صنعت دریایی منابع م نیتأمصندوق حمایت از صنایع دریایی در زمینه اعطای تسهیالت و  تر عیسرو  تر یجد

 حل معضالت این صنعت است.گامی اساسی در 

 رشد سرمایه وجذب  بر سرمایه گذاری امنیتشود.  امروزه جذب مشارکت خصوصی از کارآمدترین رویکردها در صنعت فاینانس محسوب می

 1، تولید ناخالص ملیسرمایه گذاری امنیت متغیر درصدی یک افزایشبا  که معنی این به، دارد معناداری و مثبت تأثیر دریاییصنایع  اقتصادی

ی از جمله افزایش ثبات اقتصادی، توجه به شاخص ریسک کشور و اقدامات یستیبا لذا .افتی خواهد افزایشدرصد  30دریایی به میزان صنایع 

 .شود آوردهبه عمل  در ایران سرمایه گذاری امنیت افزایش سازی زمینه راستای درغیره 

 حمایت دولت از صنایع دریایی و حفظ حاکمیت دولت در این صنایع، به طور کلی دستاوردهای ذیل را در پی خواهد داشت :

  ی مشترکها آبافزایش سهم مالکیت ایران در 

 جذب بازارها داخلی و منطقه ای 

 یر کشتیجلوگیری از خروج میلیاردها دالر منابع مالی کشور جهت ساخت و تعم 

  ی شغلیها فرصتی شغلی موجود و ایجاد ها فرصتحفظ 

 رونق و توسعه شهرهای جنوبی و مرزی کشور 

  ی خارجی در ایرانها یگذارافزایش سرمایه 
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