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ریسک سرمایه گذاری
باال می رود

دکتر چشمی عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد درباره ورشکســتگی می گوید :قواعد ورشکستگی با نظامهای مختلفی
همچون تامین مالی (بانک ،اوراق ،سهام ،)... ،زنجیره تامین و بهرهوری و رشد مرتبط است و افزایش ریسک سرمایهگذاری را منجر میشود.
یک نظام اقتصادی کارا و پویا هم برای ورود ،هم برای رشد و حتی برای خروج (کم هزینه) کسب و کارها برنامه دارد.

خراسان حمایت های قانون از بنگاه های اقتصادی ورشکسته را بررسی می کند()1

ورشکستگی«قانون ورشکستگی»
ایران در شاخص ورشکستگی دربین ۱۸۶کشوردنیا،رتبه ۱۵۶را داراست

سینا واحدی-ورشکستگی کسبوکارها به دالیل مختلفی
اتــفــاق میافتد از جمله بــحــرانهــای مالی و اقتصادی،
بیثباتیهای سیاسی و اقتصادی مثل تحریمها و جنگ ،سوء
مدیریت عمدی و غیرعمدی کسبوکارها ،کالهبرداری از
بستانکارانوظهورنوآوریهاوتکنولوژیهایجدید.بنابراین،
ورشکستگی در ذات یک اقتصاد کارا و پویا وجود دارد و در
نتیجه یک نظام اقتصادی همان طور که برای ورود کمهزینه
کسبوکارها به بازار و رشد آن ها برنامه دارد باید برای خروج
(کمهزینه) کسبوکارها نیز برنامه داشته باشد با این همه به
اذعان بسیاری از صاحب نظران قانون ورشکستگی در ایران
مربوط به  80سال پیش است که خود اکنون در حمایت از
بنگاه های تولیدی دچار ورشکستگی است.ورشکستگی با
دیگر زیرنظامهای مالی و اقتصادی رابطه بسیار نزدیکی دارد،
از جمله نظام تأمین مالی (بانک ،اوراق ،سهام و ،)...زنجیره
تأمین ،بهرهوری و رشد و به ویژه افزایش ریسک سرمایهگذاری
داخلیوسرمایهخارجیتاثیراتمستقیموبسیارمهمیدارد.
بههمیندلیل،بانکجهانی،نماگرحلوفصلورشکستگی را
به عنوان یکی از  10نماگر شاخص سهولت محیط کسبوکار
انتخاب کرده است .در ایران ،تعداد پروندههای ورشکستگی
در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته است به گونهای که
بر اساس گفته رئیس اداره ورشکستگی کل کشور تا قبل از
 1388هر اداره ورشکستگی حدود  20پرونده داشته که
در سالهای اخیر به حدود  100پرونده رسیده است .ایران
در شاخص ورشکستگی نماگر سهولت کسب و کار در سال
 2017حائز رتبه  156شده است.
▪شاخص ورشکستگی

یکیازنماگرهایسنجششاخصسهولتانجامکسبوکار
بانک جهانی ،نماگر حــل و فصل ورشکستگی اســت.
این نماگر به بررسی زمان الزم برای ختم تصفیه و پایان
ورشکستگی ،هزینههای ورشکستگی و نرخ بازستانی
میپردازد .گزارش انجام کسبوکار بانک جهانی برای
بررسی چگونگی و انجام امور ورشکستگی مولفه های زیر را
جمع آوری می کند -1:مدت زمان مورد نیاز برای بازیابی
مطالبات (بر حسب سال از شــروع فرایند تا پایان)-2،
هزینههای الزم برای ختم ورشکستگی و اتمام عملیات
تصفیه (درصدی از اموال ورشکسته) -3،نتیجه فرایند:
انحالل شرکت یا تداوم شرکت (که به صورت صفر و یک
نشان داده م ـیشــود) -4،نــرخ بازستانی (درص ــدی از
مطالبات که به وسیله طلبکاران ورشکسته قابل وصول
اســت) .در سال  ،2017نرخ بازستانی در ایــران 17.9

سنت به ازای هر دالر برشمرده می شد که این مؤلفه به طور
میانگین برای منطقه خاورمیانه  26سنت و کشورهای
پیشرفته  73سنت به ازای هر دالر بود .در سال  2018اما
نرخ بازستانی ایران با کاهش حدود 2سنتی به  15.4سنت
به ازای هر دالر رسیده است .این مولفه در منطقه خاور میانه
و کشورهای پیشرفته نیز کاهش داشته و به ترتیب برای هر
کدام  25.5و  71.2سنت به ازای هر دالر است .طلبکاران
در ایران به طور میانگین باید  4.5سال منتظر بمانند تا
بتوانند حقوق از دست رفته خود را به دست بیاورند که این
مولفه به ترتیب برای منطقه خاورمیانه و کشورهای پیشرفته
به ترتیب به سه سال و 1.7سال کاهش مییابد .در آمارهای
جدید سال  2018نیز وضعیت زمانی رسیدگی به پرونده
ورشکستگی تفاوتی با سال قبل ندارد.هزینه حل و فصل
ورشکستگی در ایران ،سهمی  15درصدی از اموال یک
ورشکسته را به خود اختصاص میدهد که همین شاخص
برای خاورمیانه و کشورهای پیشرفته به ترتیب 13.8و9.1
درصد است .امتیاز ایران در شاخص استحکام چارچوب
حقوقی ورشکستگی  5از  16امتیاز بــوده اســت .امتیاز
این شاخص به طور میانگین برای منطقه خاورمیانه  5.4و
کشورهای پیشرفته  12.1است .الزم به یادآوری است که
این امتیاز 50 ،درصد در رتبه بندی کشورها در نماگر حل و
فصل ورشکستگی نقش دارد.
▪فرایند ورشکستگی

محکمه طی پنج روز پس از صدور حکم ورشکستگی یک
نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین میکند .مدیر تصفیه
میتواند از بین کارمندان دادگستری یا هر فرد دیگری که
دادگاه او را دارای شایستگی برای این امر بداند ،انتخاب
شود .در برخی از شهرهای بزرگ ادارهای به نام اداره تصفیه
امور ورشکستگی تاسیس شده است که بهطور تخصصی و
حرفهای وظایف مدیر تصفیه را انجام میدهد .اداره تصفیه
و امور ورشکستگی زیر نظر قوه قضاییه در پنج استان تهران،
مشهد ،اصفهان ،تبریز و کرمانشاه با سازماندهی مشخص
به امور تاجر ورشکسته رسیدگی می کنند .با این حال در
برخی پرونده ها زمان زیادی صرف حل و فصل ماجرا خواهد
شد .بر اساس بررسی کسب و کار کشورمان از سوی بانک
جهانی متوسط اتمام پرونده ها  4.5سال ذکر شده که زمان
بسیار باالیی است .از سوی دیگر میزان بازگشتی سرمایه به
طلبکاران یک ورشکسته بر اساس گزارش بانک جهانی در
حدود  15درصد است.
▪ریسک سرمایه گذاری باال می رود

دکتر چشمی عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه فردوسی
مشهد درباره ورشکستگی می گوید :قواعد ورشکستگی با
نظامهای مختلفی همچون تامین مالی (بانک ،اوراق ،سهام،
 ،)...زنجیره تامین و بهرهوری و رشد مرتبط است و افزایش
ریسک سرمایهگذاری را منجر میشود .یک نظام اقتصادی
کارا و پویا هم برای ورود و هم برای رشد و حتی برای خروج

رتبه ایران در نماگرهای گزارش انجام کسب و کار
شروع کسب و کار
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دریافت مجوز ساخت و ساز
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ثبت مالکیت
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85

86

دسترسی به برق
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94
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97
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دریافت اعتبارات
حمایت از سهامداران خرد
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100

پرداخت مالیات

118
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170

تجارت فرامرزی
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166
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اجرای قراردادها

67
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69

70

ورشکستگی

137

137

155

156

رتبه کل

132

119

117

120

(کم هزینه) کسب و کارها برنامه دارد .در این میان مولفههایی
همچونبحرانهایمالیواقتصادی،بیثباتیهایاقتصادی
مثل تحریمها و جنگ ،سوء مدیریتهای عمدی و غیرعمدی
کسب و کارها ،کاله برداری از بستانکاران و ...میتواند بر این
نظامتاثیرمنفیبگذاردچنانکهمتقابالنوآوریهاوتکنولوژی
های جدید به ارتقای آن خواهد انجامید.
▪بررسی همه جانبه موضوع ورشکستگی

عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد با بیان
ضــرورت بررسی دقیق این شاخص می گوید :نرخ پایین
بازستانی مطالبات ،امکان اندک تداوم فعالیت کسب و
کار ورشکسته (بازسازمان دهی) ،از دست رفتن دارایی
های نامشهود و اشتغال و امکان تولید (هزینه اجتماعی)
و نبود امکان تامین مالی بدهکار پس از شــروع فرایند
ورشکستگی بعضی از مهمترین مسائل مرتبط با این حوزه
است .در بررسی این شاخص باید به موضوعات مهم دیگری
همچون نقش اندک بستانکاران در فرایند ورشکستگی،
طوالنی بودن فرایند ورشکستگی (از شناسایی تا خاتمه
ورشکستگی) ،میزان تقلب و تقصیر در ورشکستگی های
مطرح شده در دادگاه ،زیاد بودن هزینه های اجرایی این
فرایند ،تاخیر در شروع روند اعالم ورشکستگی در برخی
کسب و کارها و مجازاتهای ناکارآمد برای ورشکستگی
های مربوط به تقصیر  ،تقلب و ...توجه شود.
▪دنیا در حال اصالح قوانین خود هستند

دکتر چشمی با بیان این که اصالحاتی در  103کشور طی
سالهای 2008تا 2017برای اصالح شاخص حل و فصل
ورشکستگی انجام گرفته است ،گفت :تسهیل فرایندهای
ورشکستگی ،شفافسازی در این روندها ،تدوین روشهای
بازتوانی ،تجدید سازمان دهی و اصالح ساختار شرکتهای
دچار بحران مالی و یا ورشکسته ،ارائه بستههای حمایتی
خاص بنگا هها ،تاسیس نهادها و سازما نهای عمومی
متولی امــور ورشکستگی با هدف سرعت بخشی به این
فرایند ،افزایش استانداردهای تخصصی برای مدیران
تصفیه و شفافسازی وظایف ایشان ،ارتقای حمایتهای
قانونی از بستانکاران ،تصویب قوانینی که تداوم فعالیت
بنگاه را در دوران حل و فصل ورشکستگی ممکن میسازد،
کاهش هزینههای انجام مراحل ورشکستگی ،تعیین
محدودیت زمانی بــرای برخی از مراحل ورشکستگی،
تصویب قوانینی برای ارتقای مدیریت بدهی بدهکاران
و ...از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه بوده است.

بعضی تخلفات ،رویکرد اصلی دستخوش تغییر شود؛ آن گاه
ظرفیت واقعی قانون مورد استفاده قرار نمیگیرد .به بهانه
سوء استفاده بعضی افراد ،نمی توانیم ظرفیت های موجود
را متوقف سازیم .سالها از تصویب این قانون میگذرد و به
رغم تغییر شرایط در بخشهای مختلف اقتصادی همچنان
اتکای ما بر یک روند قدیمی و کهنه است.رئیس کمیسیون
سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی
با بیان این که حلقه تولید از اجزای مختلفی تشکیل شده و هر
کدامبردیگریموثرندمیگوید:امروزقاطبهتاکیدوحمایتها
بر حفظ و توسعه اشتغال متمرکز شده است ،با این اوصاف
واحدیکهدربرههایاشتغالایجادکردهاماحاالدچارمشکل
شده است باید مورد حمایت قرار گیرد چرا که این مجموعه
ماموریت خود را در این حوزه به انجام رسانیده است .متاسفانه
امروز ورشکستگی را به عنوان پایان خط و خاتمه روند فعالیت
بنگاهاقتصادیمتصورمیشوند،حالآنکهرویکرداصلیباید
بر احیا و حفظ ظرفیت و سرمایههای صرف شده باشد .توقف
فعالیت یک بنگاه اقتصادی و نبود تامین بستری برای احیای
آن موجبات بیاعتمادی سرمایه گذاران را فراهم میآورد،هم
شرکتهای وابسته و هم مردم را با مشکل مواجه میسازد.
کاهش بودجه عمرانی ،افزایش بودجه جاری ،رشد مالیات ها
و  ...بستری است که از ادغام دالیل آن ،شاخص ورشکستگی
تشدید می شود و برای حل این مشکل باید تمامی عوامل
دخیل در این بحث در کنار هم دیده شوند.

راهاندازیدادگاههایتخصصیوبهکارگیریقضاتمسلط
به مباحث اقتصادی و حوزه ورشکستگی نیز میتواند در
روند رسیدگی قضایی به این پروندهها تسریع کنند .فراهم
شدن امکان شروع فرایند ،با روش بازسازمان دهی ،در
صورتی میسر میشود که ساختار قانون ورشکستگی
نیز باید مانند الیحه تجارت پیشنهادی دولت با رویکرد
بازسازمان دهی تنظیم شده باشد.
▪بحران صدور مجوزهای بی رویه

رضاحمیدی،رئیسکمیسیونبهبودمحیطکسبوکاراتاق
بازرگانی خراسان رضوی درباره ورشکستگی بیان کرد :هم
اکنون بنگاههای اقتصادی داریم که ورشکسته هستند اما
یا خود از شرایطشان آگاهی ندارند و یا بحرانی را که بدان
گرفتار آمدهاند نشان نمیدهند و همین باعث میشود تا با
شرکتهای دیگری وارد معامله شوند و در آتیه آنها را نیز با
مشکل و بحران دچار کنند.رئیس کمیسیون بهبود محیط
کسب و کار اتاق بازرگانی خراسان رضوی یکی از عوامل و
مشکالتحادبخشتولیدراصدورمجوزهایبیرویهوایجاد
مراکز تولیدی مشابه بدون توجه به نیاز بازارهای داخلی و
خارجی می داند و می گوید :هم اکنون قریب به  500واحد
تولید فرش ماشینی در کاشان تعطیل شدهاند و سرمایه
کالنی که صرف ماشینآالت آنها شده ،بالاستفاده مانده
است چرا که بــازاری برای عرضه محصوالت خود نداشته
و توان رقابت را از دست دادهانــد ،حاال باید از مسئوالن و
متولیان امر بپرسیم که چرا در برهههای مختلف با وجود
اشباع بودن بازار ،باز هم مجوز تاسیس این مراکز تولیدی
صــادر شده اســت .مشکل دیگری که در این زمینه وجود
دارد ،نابه سامانی در تعرفه های گمرکی است که به سادگی
میتواند فردی را ثروتمند یا ورشکسته کند.

▪ضرورت بازنگری و اصالح فرایند و قوانین

ورشکستگی تجاری ممکن است دالیل متعددی داشته
باشد .در کشورهای توسعه یافته این مقوله از طریق سیستم
هــای قانونی مــورد توجه و نظارت قــرار میگیرد امــا در
کشورهایی که ثبات تجاری و اقتصادی کمتر است ،احتمال
ورشکستگیبیشترمیشود،اگرقانوننیزاندکیازذینفعان
ورشکستگی حمایت کند ،این مقوله دو چندان خواهد
شد .الزم است درباره اینگونه قوانین ،هر چند سال یک بار
بازنگریوبررسیهایجامعیانجامشود.باتوجهبهشاخص
های سهولت کسب و کار و نیز توجه به رشد اقتصادی و بهبود
محیط کسب وکار ضرورت پژوهش گسترده برای اصالح
فرایندهای ورشکستگی ضروری به نظر می رسد.

▪ورشکستگی را به عنوان پایان فعالیت بنگاه اقتصادی
تصور می کنند

جواد باقری رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی
اتــاق بازرگانی خراسان رضــوی دربــاره مسائل و مشکالت
ورشکستگی گفت :متولیان امر نباید قانون ورشکستگی را
ظرفیتی برای کاله برداری تصور کنند چرا که اگر به اتکای
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خاك سپاری  -نیکو  - 2کنایه از موفق شدن است  -وسیله
آرایشی برای فر كردن موی سر  - 3زیان دیده  -سبب-
اندام تنفسی ماهی  -دومین خلیفه اموی  - 4دل از فرزند
داشتن بریده است  -خواهر اسفندیار در شاهنامه  -پیشوا
 قدرت و نیرو  - 5شهر توت  -سال میالد پیامبر(ص) -رهبر حزب  -قابلمه بزرگ - 6کشور اروپایی در همسایگی
لهستان  -داد و فریاد  -شهری کوچک در حوالی تهران
 - 7متحیر  -مترسك  -جوهر رونــاس  -صــدای کلفت
 - 8نوعی پارچه براق و لطیف  -خط تلفن  -شیرزن دشت
كربال -توده ریگ  - 9ستارگان  -پرخور  -زادگاه حضرت
ابراهیم(ع) -حواری خائن  - 10دریاچه عمیق اندونزی
 رمانی از سیامک گلشیری  ،نویسنده معاصر ادبیاتکشورمان  - 11حایل میان دو چیز  -جاده آهنی -پیمانه
كننده  -پاك و پاكیزه  -پارچه كهنه.

گوارا  -مقیاس سنجش اندازه های نقشه نسبت به نمونه
واقعی  - 12بــدرود  -ساقه زیر زمینی در تك لپه ای ها
 - 13سبد  -تحتانی  - 14از دل انگیزترین مناطق تهران
در دامنه جنوبی توچال -زیاده خواهی  - 15طعم چای
 نوعی اختالل بینایی  - 16قیمت بازاری  -قلعه زادگاهکوروش هخامنشی  -نویسنده آلمانی رمان گرگ بیابان
 - 17زینت روی انگشتر  -سیاهی لشکر سینمایی - 18
حركت باد  -نشان افتخار  - 19غیرقابل انكار  -شیوایی
سخن  - 20غله برافشان -پاسبان  -ماه کارگری.
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عمودی - 1 :نوعی باالپوش  -سخن كوتاه و پرمعنا -
دیروز عرب  - 2عهد و قرار  -مدارك  - 3واحد بین المللی
فرکانس -یكدندگی  - 4سرمایه  -خرمافروش - 5
همسایه کلیبر  -وقت و هنگام -ساز استاد حسن ناهید
 - 6برخوردار  -نخست  - 7تالش و کوشش  -دارایی
شخصی  - 8از باب های ثالثی مزید در زبان عربی  -میان
تهی  - 9جانشین -بی اعتنا به قیدوبندها  - 10مرگ –
واحد پول چین  -رام نشده!  - 11خندق  -آب صاف و
جدول متوسط [شماره]7037
طراح جدول:امید موسوی

افقی-1 :کاغذ کپی – یگانه – پیشانی – محل تحصیل
 -2پایان – شهری روی آب – پایتخت پرو – آونگ  -3رفوزه
– نفس شیطانی – سودمند – صومعه – تعجب زنانه  -4پیچ
و خم زلف – جراحت – آبله – گل نومیدی – نوبت بازی
 -5مدعو – فرورفته در آب – ضیا – آگاه  -6تقوا – سالطین
– از رنگ های اصلی  -7احصائیه – خزنده گزنده – نوعی
زیر انداز – هر جایی که در آن گیاه یا جانوری نباشد -8
سیزدهمین سوره قرآن کریم – درخت اعدام – فاصله بین
مچ و آرنج – مخفی – اهلی  -9خون – همسایه – رئوس
– نامناسب – حرف همراهی  -10بیهوده – از توابع قزوین
– افسوس – لکه بر معروف  -11از سوزنی برگان – التماس
– جار و جنجال – امتداد
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عمودی-1 :مقوای نازک – از انواع ماهی کنسروی -2
پیکر – خدا ترس را بر رعیت گمار  /که  ......ملک است
پرهیزگار  -3برهنه – از اسامی پسرانه – گشاده  -4قیمت
– ماه مدرسه – کوشش  -5به مقصود نرسیده – مادر لر
 -6اشاره به نزدیک – آهو  -7هجوم – سال گذشته – آش
 -8ژرفا – کهف – از میوه ها  -9چای فرنگی – شکننده –
ترشی معروف -10محل آزمایش -11بیش از حد معمول
1

2

3

4

5

6

7

8

9

 -12شامخ – اگر برعکس شود خون بهاست – سیما -13
درخت همیشه لرزان – اسم – جد  -14دریا – ذره باردار
– فیلمی به کارگردانی سیروس الوند  -15فقیر – خرج
غیر ضروری -16تصدیق بیگانه – دریاچه ای در کردستان
 -17پیشه – شکاف میان دو کوه – بلیغ  -18می دهند و
رسوا می کنند – عادل – تپانچه  -19صفه – صندوق مرده
 -20شایسته  -جاوید
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
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