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  گفتار پیش

  

هاي خاص خود در مقایسه با  هاي کوچک و متوسط به دلیل ماهیت و ویژگی شرکت

کـه   با وجودي. باشند هاي بزرگ، با مشکالت زیادي در تأمین مالی مواجه می شرکت

ها جهت شروع به کار و فعالیـت بـه سـرمایه کمتـري در مقایسـه بـا        این نوع شرکت

باشند و از نظر نوع و حوزه فعالیت از توانایی اثربخشی  هاي بزرگ نیازمند می شرکت

باشند، با ایـن وجـود بـه دلیـل عـدم       وکار برخوردار می زیادي بر توسعه فضاي کسب

ی شده و از این رو عدم شـفافیت اطالعـاتی   هاي مالی حسابرس برخورداري از صورت

در مورد فعالیت اقتصادي تحت پوشش، عدم دسترسـی بـه وثیقـه کـافی و بـازدهی      

هاي تحت پوشـش، بـا مشـکالت زیـادي در تـأمین مـالی        گذاري پروژه اندك سرمایه

هـاي خاصـی جهـت     هـاي مختلـف شـیوه    از این رو عموماً در کشور. باشند مواجه می

شود تا دسترسی آنها به منابع مـالی   ها در نظر گرفته می نوع شرکت تأمین مالی این

  .هاي بزرگ بهبود بخشیده شود در مقایسه با شرکت

شده  هاي مختلف طراحی ابی و بررسی روشدر این مطالعه نیز سعی شده با ارزی

هـاي   هایی جهت افزایش دسترسـی شـرکت   راهکار ،ها در تأمین مالی این نوع شرکت

  .سط به منابع مالی ارائه شودکوچک و متو

هـاي   ساخت ها و زیر فصل است که در فصل اول روش چهارحاضر شامل  مطالعه

در فصـل دوم، تجـارب   . شـوند  الزم براي تأمین مالی این نوع مؤسسات معرفـی مـی  

هـایی بـا انـدازه کوچـک و      ها در زمینه حمایـت و تـأمین مـالی شـرکت     دیگر کشور

و سـه کشـور در حـال    ) ژاپـن و ایتالیـا  (یافتـه   ر توسـعه متوسط با تمرکز بر دو کشو

در فصـل سـوم   . شـود  ارائـه مـی  ) لهسـتان، رومـانی و آلبـانی   (توسعه اروپاي شرقی 

هاي تأمین مالی این نوع مؤسسات در ایران مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت، در     روش

صی صورت هاي توسعه و قوانین بودجه سنواتی تأکید خا این راستا بر رویکرد برنامه

هاي فعال در زمینه تأمین مالی این مؤسسات در کشور  پذیرد و نیز به نقش نهاد می

گیري ایـن مطالعـه در خصـوص تـأمین      بندي و نتیجه در پایان جمع. شود اشاره می

 الف



  . هایی با اندازه کوچک و متوسط ارائه خواهد شد مالی شرکت

بـا عنـوان    1385سـال   هاي پژوهشـی در  مطالعه حاضر به عنوان یکی از اولویت

  پـس از تصـویب در   » هـاي کوچـک و متوسـط    هـاي تـأمین مـالی شـرکت     کار سازو«

ها دکتر زهـرا سـلطانی، دکتـر زهـرا خشـنود و طـاهره        شوراي پژوهشی توسط خانم

نهایی شـد،   1386هر چند این طرح تحقیقاتی در سال . اکبري آالشتی انجام گردید

ار و چـاپ ایـن مجموعـه منجـر گردیـد آمـ       اما طوالنی شـدن فرآینـد ویراسـتاري و   

هـاي اطالعـاتی    روز نباشد و به دلیل عدم تغییـر پایگـاه   اطالعات این مطالعه دیگر به

وجـود  رسـانی ایـن اطالعـات    روز هاي گذشـته، امکـان بـه    ه در طی سالمورد استفاد

بـا ایـن حـال بـه     . شود خواهی می که در این مقوله از خوانندگان محترم عذر داشتن

هاي کوچـک   ی شرکتلهاي مختلف تأمین ما کارگیري بسیاري از روش ل عدم بهدلی

هـاي موجـود، همچنـان ایـن      و متوسط در کشور و عدم آشنایی مسئوالن با راهکـار 

  .روي مسئوالن به تصویر در آورد  تواند افق مناسبی را در پیش مطالعه می

ي و معصـومه ایالنلـو   محبوبه مهدو ها نمودن این مطالعه خانم تنظیم و نهایی در

انـد کـه از زحمـات ارزنـده آنهـا       به ترتیب وظایف ویرایش و تایپ را بر عهده داشـته 

پژوهشکده پولی و بانکی امیدوار است انتشار ایـن مطالعـه   . شود تشکر و قدردانی می

هـاي کوچـک و    هـاي تـأمین مـالی شـرکت     به عنوان گام مؤثري در گسترش شـیوه 

مشکل تأمین مالی که از مهمترین مشـکالت در پـیش    متوسط در نظر گرفته شود و

  .هاست تا حدودي برطرف گردد روي این نوع شرکت
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 فصل اول

هاي با اندازة کوچک و  شرکت

ها و  کنندگان، روش عرضهمتوسط، 

 راي تأمین مالیهاي الزم ب زیرساخت

 





   17                                                                                             ...   هایی با اندازه کوچک و شرکت

  فصل اول

ها و  کنندگان، روش عرضههاي با اندازة کوچک و متوسط،  شرکت

  هاي الزم براي تأمین مالی زیرساخت

  مقدمه. 1ـ1

اي کــه در  بــا وجــود نقـش ارزنــده  1هــاي بـا انــدازة کوچــک و متوسـط   شـرکت 

هـاي خـاص خـود، بـا      نمایند، اما به دلیل ماهیـت و ویژگـی   اقتصادهاي ملی ایفا می

هـاي بـزرگ، مواجـه     مشکالت زیادي در تأمین مالی وجوه مورد نیاز، نسبت به بنگاه

هـاي مـالی    ها عمومـاً بـه دلیـل پرهزینـه بـودن تنظـیم صـورت        این بنگاه. باشند می

ایـن مسـئله،   . ورزنـد  هاي مالی اجتناب می ه، از تنظیم این نوع صورتحسابرسی شد

هـا و   هاي بـزرگ کـه در اثـر اسـتفاده از سیسـتم      در مقایسه با موقعیت شفاف بنگاه

توسـط حسابرسـان بـه    (هـاي مـالی    استانداردهاي حسابداري و حسابرسـی صـورت  

فافیت حاصل گردیده است، منجر بـه پدیـد آمـدن عـدم شـ     ) رسمیت شناخته شده

) ها  ایی.ام.اس(هاي با اندازه کوچک و متوسط  اطالعاتی مالی در مورد فعالیت شرکت

هـاي   ها در مقایسـه بـا بنگـاه    عالوه بر این، سابقۀ فعالیت کوتاهتر این بنگاه. شود می

بزرگ و همچنین، ضـعف سـوابق عملیـاتی مسـتند موجـود در ارتبـاط بـا فعالیـت         

شفافیت اطالعاتی موجود افزوده و امکـان بررسـی دقیـق     ، بر عمق عدمها  ایی.ام.اس

در کنـار ایـن   . سـازد  موقعیت مالی آنها توسط مؤسسات مالی را با اخالل مواجه مـی 

هاي ناشـی از   گذاري مسئله، عدم دسترسی آنها به وثیقۀ کافی، بازدهی اندك سرمایه

هـاي بزرگتـر، منجـر بـه      فعالیت آنها و دورة بقا عموماً کوتاه آنها در مقایسه با بنگـاه 

 
1- Small & Medium Sized Enterprises (SMEs). 
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گردیـده و   هـا   ایـی .ام.اسهاي اعتباردهی بـه   بیش از حد برآورده شدن خطر فعالیت

تمایل کمتر نهادها و مؤسسات مالی فعال بازار پول در تأمین مالی آنها را نسـبت بـه   

  .آورد هاي بزرگ، پدید می تأمین مالی بنگاه

هـاي بـزرگ، نـه تنهـا بـه دلیـل        نگـاه در مقایسه با ب ها  ایی.ام.اسز سوي دیگر ا

کوچک بودن، بلکه به دلیـل ثبـات کمتـر فعالیـت و عـدم توانـایی بـرآورده نمـودن         

تواننـد بـه    نیازهاي الزم جهت پذیرفته شدن در بورس اوراق بهادار، عموماً نمی پیش

  .تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، بپردازند

د نیاز، ابتدا به منابع مالی داخلـی خـود و   آنها در تأمین وجوه مالی مور ،بنابراین

 رو از ایـن . کننـد  سپس به برخی منابع مالی محدود موجود در بـازار پـول تکیـه مـی    

ها عمـل   کمبود منابع مالی به عنوان یکی از مهمترین مشکالت پیش روي این بنگاه

ـ . شماري مواجه خواهد نمـود  نموده و فعالیت آنها را با مسائل و تنگناهاي بی ا ایـن  ب

هاي مختلفی جهت حل مشکل عدم شـفافیت   وجود، در اکثر کشورهاي جهان، روش

طراحی گردیده و مؤسسات مالی خاصی نیز جهت اعمال ایـن   ها  ایی.ام.اساطالعاتی 

 هـا   ایـی .ام.اساند که نقش مؤثري در تشویق و گسترش فعالیت  ها معرفی شده روش

هـاي مختلـف ارائـه شـده از      صـل ابتـدا تعریـف   در ایـن ف . نمایند در اقتصاد، ایفا می

ــی.ام.اس ــا  ای ــت  ه ــده و ســپس اهمی ــرور ش ــاه م ــن بنگ ــی،   ای ــا را در اقتصــاد مل ه

هاي تـأمین   و روش ها  ایی.ام.اسکنندگان و نهادهاي مالی فعال در تأمین مالی  عرضه

م هـاي الز  با توجه بـه نقـش زیرسـاخت   . گیرد مالی آنها مورد بحث و بررسی قرار می

ساختار مؤسسـات   ،، در بخش بعديها  ایی.ام.اسهاي مختلف تأمین مالی  براي روش

 مـورد  هـاي مختلـف تـأمین مـالی،     مالی در میزان عرضۀ وجوه و به کـارگیري روش 

گیري مباحث اشـاره شـده،    بندي و نتیجه بررسی قرار گرفته و در انتهاي فصل، جمع

  .شود ارائه می

  زه کوچک و متوسطتعریف مؤسسات با اندا. 1ـ2

  هاي مؤسسات با اندازه کوچـک و متوسـط،    به منظور بررسی مشکالت و ویژگی

اینکه کدام یک از مؤسسات در گروه کوچـک  . ابتدا باید تعریفی کلی از آنها ارائه داد
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گیرند و وجه اصلی تفاوت بین آنها با مؤسسـات بزرگتـر چیسـت،     و متوسط جاي می

این مسئله مخصوصاً زمـانی  . نماید  و مشکالت آنها می ها کمک بزرگی به فهم ویژگی

پردازیم، حائز اهمیت  ها می هاي مناسبی براي تأمین مالی این بنگاه که به بررسی راه

ایـن  . هـا باشـند   باید متناسب با ظرفیت این بنگاه هاي طراحی شده  است؛ زیرا روش

ر عـین حـال، وجـه    اي و کاري است کـه د  ها شامل ظرفیت تولیدي، سرمایه ظرفیت

  .دهد تمایز بین این مؤسسات و مؤسسات بزرگتر را نیز تشکیل می

خانگــی تــا امــور    ـ    هـا  هاي کوچک و متوسط، طیف وسـیعی از فعالیـت   بنگاه

عجیـب نیسـت کـه هـیچ تعریـف       ،بنابراین. شوند ـ را شامل می   تولیـدي و خدماتی

چک و متوسـط وجـود نداشـته    هاي کو واضح، واحد و در عین حال جامعی از فعالیت

هـاي مختلـف    هـا و سیاسـت   به عالوه، به دلیل اهـداف متفـاوتی کـه در طـرح    . باشد

هـاي حمـایتی مـدنظر هسـتند و      هـا و سیاست ـ که گاهـی هدف   شوند گیري می پی

اما آنچه . گردد ها ارائه می گاهی اهداف مالیاتی و غیره ـ تعاریف مختلفی از این بنگاه 

م شناخته شده است، تعداد کم کارکنان، گردش مالی اندك و سـاختار  که به طور عا

غیررسمی حاکم در مؤسسات کوچک و متوسط است که عموماً به وسـیلۀ یـک نفـر    

  .گردند باشد، اداره می که خود مالک مؤسسه نیز می

: هاي مؤسسات کوچک و متوسط بر اساس معیارهاي کمـی ماننـد   بیشتر تعریف

در عین . باشد ها و میزان سرمایه می ايان گردش مالی، ارزش دارتعداد کارکنان، میز

ترین معیار نیز بـراي تعریـف و مشـخص کـردن آنهـا، اسـتفاده از تعـداد         حال، ساده

. باز هم تعاریف متعددي ارائه شـده اسـت   ،اما با توجه به همین معیار. کارکنان است

 در نظـر نفـر را   250تعـداد   مثالً اتحادیه اروپا براي بنگاه کوچک و متوسط حـداکثر 

 شـود و در  نفر استفاده مـی  500ها از حد  گرفته است، در امریکا در تعریف این بنگاه

  .باشد می نفر 150حد  این مالزي

نماینـد، امـا معیارهـاي     تـر مـی   بندي را راحت هر چند این تعاریف کمی، تقسیم

ثالً یـک شـرکت   ها روش مناسبی نیسـتند؛ مـ   بندي شرکت کمی همیشه براي طبقه

باشد، در صنعت فوالد یـک شـرکت    نفر می 500فوالدسازي که مجموع کارکنان آن 
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در حالی کـه یـک شـرکت خـدماتی ماننـد یـک شـرکت        . آید متوسط به حساب می

مالی با همین حدود تعداد پرسنل، یک شرکت بزرگ در بخش مورد فعالیت  مشاوره

هـا نیـز مهـم     ت کیفـی شـرکت  بنابراین، کیفیت و مشخصا. شود خویش محسوب می

  .باشد می

هاي  رسانی بنگاه توان به حوزه و محدوده خدمات هاي کیفی می در زمینه ویژگی

بر این اسـاس، آنهـا عمومـاً تنهـا بـه مشـتریان محلـی        . کوچک و متوسط اشاره کرد

دهند و یا سهم بسیار کوچکی از بازار موجـود را در اختیـار دارنـد و بـه      سرویس می

هـا نیـز    نفر و یا گروه کوچکی از مردم که در عین حال مالک ایـن بنگـاه  وسیله یک 

همچنین، آنها نسبت به مؤسسات بزرگتر، از سـایر منـابع   . گردند باشند، اداره می می

کننــد و  مخصوصـاً مؤسسـات مـالی و بازارهـاي مــالی کمـک کمتـري دریافـت مـی        

یست که از مؤسسات بزرگ البته منظور این ن. دهند هاي مستقلی را انجام می فعالیت

کنند و در  باشند؛ زیرا بسیاري از آنها در کنار مؤسسات بزرگ فعالیت می مستقل می

  .کنند واقع، محصوالت خود را به آنها عرضه می

هاي کیفی ذکر شـده در بـاال باشـد، از     تعریفی که تنها مبتنی بر یکی از ویژگی

هـایی را کـه در زمـرة     از فعالیتباشد که ممکن است بسیاري  این خطر برخوردار می

شـوند، نادیـده بگیـرد، بنـابراین بایـد تعـدادي از        بنـدي مـی   هاي کوچک طبقه بنگاه

تواند به ایـن صـورت    مثالً یک تعریف می. نظر قرار گیرندها همزمان با هم مد ویژگی

هـاي زیـر را    ارائه شود که مؤسسات کوچک و متوسط باید حداقل دو مورد از ویژگی

  :1ت همزمان دارا باشندبه صور

  ـ وحدت مالکیت و مدیریت؛

  ـ سرمایه و یا مالکیت توسط یک شخص و یا یک گروه کوچک تهیه شده باشد؛

ـ محیط کاري عموماً محلی باشد و کارکنان و مالکان در یک منطقۀ جغرافیایی 

 

1- Simon, Bridge. Ken, Neill & Stan Cromie. (1998). Understanding Enterprise, 

Enterpreneurship and Small Business. Houndmiks: Macmillan Macmillian press 

LTD. 
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  نزدیک به هم زندگی کنند؛

مربوطـه در مقایسـه بـا    ـ سایز و اندازه نسبی فعالیت مورد نظر در درون صنعت 

بزرگترین واحد مشغول در صنعت، کوچک باشد و یـا بـه عبـارتی از متوسـط     

توانـد در مـورد    این سـایز و انـدازه مـی   . اندازه نسبی آن صنعت کوچکتر باشد

  .هاي کمی معلوم باشد حجم فروش، تعداد کارکنان و سایر مقیاس

ت کوچک یا متوسط تمامی تعاریف فوق، تالشی است براي مشخص کردن ماهی

واحدهاي مورد نظر؛ اما توجـه بـه ایـن نکتـه ضـروري اسـت کـه کـوچکی، ماهیـت          

مستقلی دارد که به محدود بودن نیروي انسانی، زمان، مهارت، تجربه و تأمین مـالی  

هاي کوچک  فعالیت. شود هاي خارجی مربوط می و در نتیجه وابسته بودن به حمایت

هاي کمتـري بـراي پخـش     باشند و فرصت دار میو متوسط از ریسک بیشتري برخور

توان به موارد زیر در جهت مشـخص شـدن    به همین ترتیب، می. ها دارند این ریسک

  :بهتر ماهیت کوچکی و متوسطی یک بنگاه اشاره کرد

  ـ تأثیر زیاد مالکیت بنگاه بر روي رفتار کارآفرینی؛

  ـ داشتن قدرت شخصی بیشتر در مورد مالکیت و مدیریت؛

تـر بـودن و قابـل     تر بودن به مشـتریان و در عـین حـال قابـل انعطـاف      نزدیک ـ

  .تر بودن نسبت به تغییرات درونی و بیرونی تطبیق

هاي کوچک و متوسـط از   هرچند معیارهاي فوق در متمایز نمودن ماهیت بنگاه

هـا بـه صـورت     کننـد، امـا تعریـف ایـن بنگـاه      هاي بزرگ نقش مؤثري ایفا مـی  بنگاه

را در چنـد کشـور      ایـی .ام.اسرو ضروري است، تعریف  از این. شود ارائه می محدودتر

هـا بـر اسـاس معیارهـاي      گونه که خواهیم دید، بیشتر این تعریف همان. ارائه نماییم

هـاي مؤسسـه، شـکل     تعداد کارکنان و میزان گردش مـالی و یـا دارایـی   : کمی مانند

ند، امـا ایـن امکـان وجـود دارد کـه در      باشـ  هر چند این تعاریف کلی مـی . اند گرفته

هـا و   گذاري، مالیاتی و غیـره کـه توسـط وزارتخانـه     هاي مختلف حمایتی، قانون طرح

اي از  گیرد، استثناهایی در نظـر گرفتـه شـود و مجموعـه     نهادهاي مختلف انجام می

هاي اضافی براي مشمول شدن بنگـاهی در زمـرة کوچـک و     ها و یا محدودیت ویژگی
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  .حاظ شودل ،متوسط

  اتحادیه اروپا .1ـ2ـ1

کنـد   استفاده می ها  ایی.ام.اساتحادیه اروپا از سه معیار براي تعریف و شناسایی 

تعداد کارکنان، حجم گردش مـالی سـاالنه بنگـاه و میـزان دارایـی و       :که عبارتند از

صـورت پذیرفتـه اسـت کـه      2003آخرین تعریـف اتحادیـه در سـال    . هاي آن بدهی

در ایـن تعریـف بـه صـورت زیـر      . باشـد  می 1996عریف قبلی آن در سال جایگزین ت

  :1کند هاي کوچک و متوسط را مشخص می حدود فعالیت

  تعداد کارکنان .الف

هـاي تولیـدي،    بر اساس این معیار، به طـور کلـی در بخـش صـنعت و فعالیـت     

توسـط  نفر باشـد، بنگـاه کوچـک و م    250هایی که تعداد کارکنان آنها کمتر از  بنگاه

نفـر باشـد، بنگـاه     50بنگاهی کـه شـمار کارکنـان آن کمتـر از     . گردند محسوب می

در بخـش خـدمات، چنانچـه    . شود کوچک؛ و باالتر از آن، بنگاه متوسط محسوب می

نفر باشد، آن بنگاه، کوچک و چنانچه شمار کارکنـان آن   20تعداد کارکنان کمتر از 

  .نفر باشد، متوسط خواهد بود 95تا  21بین 

  حجم گردش مالی ساالنه .ب

 50بر اساس این معیار، چنانچه حجم گـردش مـالی سـاالنه بنگـاهی کمتـر از      

میلیـون یـورو    10میلیون یورو باشد، بنگاه متوسط است و چنانچه این رقم کمتر از 

  .باشد، بنگاه کوچک به شمار خواهد آمد

  هاي بنگاه ها و بدهی میزان دارایی .ج

میلیـون یـورو باشـد،     43هاي بنگاهی کمتـر از   ها و بدهی چنانچه ارزش دارایی

میلیون یورو باشـد، بنگـاه کوچـک خواهـد      10بنگاه متوسط و اگر این رقم کمتر از 

  .بود

 
1- European Commission. (2005). The New SME Definition, User Guide and Model 

Declaration. Loundon: Enterprise and Industry Publications. 
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رد نیز بـر اسـاس   هاي خُ البته در تعاریف اتحادیه اروپا سعی شده است که بنگاه

هسـتند، از آنهـایی    هایی که واقعاً کوچـک  معیارهاي ذکر شده، تعریف شوند تا بنگاه

تـوان   بـه طـور خالصـه مـی    . که شاید در زمرة کوچک باشند، قابل تشخیص گردنـد 

) 1ــ 1(رد، کوچک و متوسط را در جدول شـمارة  تعریف اتحادیه اروپا از مؤسسات خُ

  .نمایش داد

  رد، کوچک و متوسط در اتحادیه اروپابندي مؤسسات خُ طبقه) 1ـ1(جدول 

  کل ترازنامه

  )هیدارایی و بد(

  گردش مالی

  )میلیون یورو(
  بندي مؤسسه طبقه  تعداد کارکنان

43  

10  

2  

50  

10  

2  

 250  

 50  

10  

  متوسط

  کوچک

  ردخُ

  www.ec.europe.ed/enterprise/sme-defination: خذأم

  
  گونه معیار مشخصی بـراي تعریـف و شناسـایی    برخی از کشورهاي اروپایی، هیچ

اند و معیارهاي اتحادیه اروپا در این زمینـه   ئه ندادههاي خود ارا در قانون ها  ایی.ام.اس

از جملـه ایـن   . انـد  را براي شناسایی کسـب و کارهـاي کوچـک و متوسـط برگزیـده     

با این وجود، الزم به ذکر است که در . توان به ایتالیا و اتریش اشاره نمود کشورها می

مثالً در نظـام  . شود میاین کشورها، در استفاده از این تعریف نیز استثناهایی اعمال 

هاي صادراتی در اتریش در مواردي که اندازه بنگـاه، معیـار ارزیـابی عملکـرد      تشویق

گـذاري در مـواردي کـه معیـار، سـطح       هاي سـرمایه  صادراتی آن باشد و یا در برنامه

هاي مالیاتی، از تعاریف متفاوتی براي  گذاري باشد و همچنین در تنظیم نظام سرمایه

توان گفت در کـل، تعریـف حقـوقی واحـدي از      اما می. شود استفاده می ها  یای.ام.اس

هاي مذکور در این کشورها وجود ندارد و معیار اصـلی تعریـف اتحادیـه اروپـا      شرکت

  .است
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  آلمان. 1ـ2ـ2

هـا   در این کشور، از دو معیار تعداد کارکنان و میزان گردش مالی سـاالنه بنگـاه  

هـایی   بـر اسـاس معیـار اول، بنگـاه    . شود ها استفاده می هبراي شناسایی این نوع بنگا

. نفـر باشـد   500شوند که تعداد کارکنان آنها کمتـر از   کوچک و متوسط شمرده می

نفر باشد، بنگاه کوچک؛ از  10هایی که تعداد کارکنان آنها حداکثر  آن دسته از بنگاه

معیـار دوم، میـزان    بـر اسـاس  . آیند نفر، بنگاه متوسط به حساب می 500نفر تا  10

 250میلیون یـورو بـراي بنگـاه متوسـط و کمتـر از       25گردش مالی ساالنه کمتر از 

  .هزار یورو براي بنگاه کوچک در نظر گرفته شده است

  کانادا. 1ـ2ـ3

در نظـر   ها  ایی.ام.اسوزارت صنایع کانادا معیار تعداد کارکنان را براي شناسایی 

نفـر کوچـک تلقـی     100نگـاه تولیـدي بـا کمتـر از     در این تعریف، یـک ب . گیرد می

در . نفـر اسـت   50هاي خدماتی ایـن میـزان حـداکثر     شود، حال آنکه براي بنگاه می

  .نفر در نظر گرفته شده است 500هاي متوسط تعداد کارکنان کمتر از  مورد بنگاه

  تعریف صنایع کوچک و متوسط در کشورهاي آسیایی )1ـ2(جدول 

  تعریفمعیار   تعریف  کشور

  مالزي
میلیون رینگیت مالزي  25میزان گردش مالی ساالنه کمتر از 

  نفر 150و تعداد کارکنان کمتر از 

میزان گردش مالی و 

  تعداد کارکنان

  تایوان

میلیـون دالر تـایوان،    40میزان سرمایه ثبت شـده کمتـر از   

میلیون دالر تایوان و براي بنگاه  120کمتر از    مجموع دارایی

  میلیون دالر تایوان 40یدي، حجم فروش کمتر از غیرتول

میزان سرمایه، میزان 

  دارایی و حجم فروش

  فیلیپین
میلیون پزو و تعداد کارکنان کمتر  40مجموع دارایی کمتر از 

  نفر 200از 

میزان دارایی و تعداد 

  کارکنان

کره 

  جنوبی

میلیون ون کره و تعداد کارکنـان   80مجموع دارایی کمتر از 

نفـر   20هاي تولیدي و کمتـر از   نفر براي بنگاه 300از  کمتر

  هاي خدماتی براي بنگاه

میزان دارایی و تعداد 

  کارکنان

  چین
هـاي کمتـر از    در صنایع مختلف متفاوت است و معموالً بنگاه

  .شوند نفر پرسنل، بنگاه کوچک و متوسط محسوب می 200
  تعداد کارکنان

  www.Cionline.org/services/112-Images/def-sme.pdf: خذأم
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  کشورهاي آسیایی. 1ـ2ـ4

در اکثر کشورهاي آسیایی از معیار تعـداد کارکنـان و یـا میـزان گـردش مـالی       

اره در جــدول شمــ  . ودـشـ  اده مـی ـاستفـ  هـا   ایـی .ام.اسف ـساالنه بنگاه براي تعری

  .ها در کشورهاي مختلف آورده شده است ، برخی از این تعریف)2ـ1(

تعاریفی کـه در کشـورهاي   ) 1ـ2(ارة ـدول شمـبر طبق تعاریف ارائه شده در ج

مختلف چه در بعد تئوري و چه در بعد عملی براي صنایع کوچک و متوسط در نظـر  

هـاي   ورها و برداشـت کننده شرایط خاص کش گرفته شده است، هر یک به نوعی بیان

  .باشد فرهنگی از مناسبات تولید در آن کشورها می

  اهمیت تأمین مالی مؤسسات کوچک و متوسط .1ـ3

تحوالت پیچیده و سریع چند دهه اخیر و شتاب روند جهانی شدن موجب شده 

تا چند دهه پیش، برپایی . است، جوامع براي پذیرش تحول، به تالش و تکاپو بیفتند

شـد و اسـتدالل    هاي بزرگ، یک امتیاز اقتصادي تلقی می داشتن شرکت  هنگا و فعال

. ها بزرگتر باشند، اقتصاد پویاتر و قدرتمندتر خواهد بود بر این بود که هر چه شرکت

پیکـري پدیـدار شـدند، ولـی تحـوالت       هاي غول گرچه بر پایه همین تفکرات، شرکت

لحظـه، پیچیـده شـدن     بـه   هـاي لحظـه    اخیر به ویژه فشـارهاي جمعیتـی، نـوآوري   

هـاي   گیـري  گیـري و در عـین حـال نیـاز بـه تصـمیم       فرآیندهاي مدیریتی و تصمیم

هاي کوچک و متوسط را آشکار کرد و بـه   اي و ضروري، اهمیت و مزایاي بنگاه لحظه

هاي کوچک و متوسط در دسـتور   سازي محیط کسب و کار فعالیت این ترتیب، آماده

  .عه کشورهاي مختلف قرار گرفتهاي رشد و توس کار برنامه

هاي بارزي که مؤسسات کوچـک و متوسـط    اي از ویژگی به دلیل وجود مجموعه

ها  کند، شاهد اثرات اقتصادي متفاوت فعالیت این بنگاه را از مؤسسات بزرگ جدا می

باشیم که این اثـرات، ضـرورت رسـیدگی بـه      بر اقتصاد نسبت به مؤسسات بزرگ می

در کل و به خصوص حل مسئله تـأمین مـالی آنهـا را بـیش از      ها  ایی.ام.اس  وضعیت

  .کند پیش مشخص می

از مهمترین اثرات وجود مؤسسات کوچک و متوسط در تمامی کشـورها، کمـک   
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باشد، باالخص در کشورهاي کمتـر توسـعه    به رشد اشتغال و کاهش نرخ بیکاري می

ن تشکیل سرمایه انسـانی و  رویه جمعیت، نقصا یافته و یا در حال توسعه که رشد بی

هـاي   عدم کارآیی مکانیزم بازار در ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضاي کـار، از ویژگـی  

رغـم انبـوه امکانـات بـالقوه      ساختار اقتصادي آنها بوده و باعث شده اسـت کـه علـی   

  .زا تبدیل شود اقتصادي، اشتغال به معضلی الینحل و بحران

دانان توسعه براي رفع مشکل بحـران بیکـاري    دبه بعد، اکثر اقتصا 1970از دهه 

زا تأکیـد   در جهان سوم، پیوسته بر گرایش به صنایع کوچک به عنوان عاملی اشتغال

، ضمن اعالم تجربه شکسـت  19971یونیدو در گزارش ساالنه خود در سال . اند کرده

کنـد کـه بـراي حـل معضـل بیکـاري در        صنایع بزرگ در ایجاد اشتغال، توصیه مـی 

ورهاي در حال توسعه، از رشد صنایع کوچک و متوسط حمایـت مـالی بـه عمـل     کش

  .آید

صنایع کوچـک و متوسـط بـه ایـن دلیـل سـهم بـاالیی از اشـتغال را بـه خـود           

کـارگیري نـوع خاصـی از     دهند که در این صنایع، بیشتر گرایش در بـه  اختصاص می

ر و بـا سـرمایه   تکنولوژي سوق یافته است که گردش آن بـه وسـیله کـارگران بیشـت    

در مقایسه با مؤسسات  ها  ایی.ام.اسبه بیان دیگر، از آنجایی که . گیرد کمتر انجام می

تواننـد اشـتغال    کنند و با سرمایه کمتري مـی  بزرگ از تکنولوژي کاربرتر استفاده می

هـاي   هـا بیشـتر از شـرکت    ایجاد کنند، تعداد مشاغل ایجاد شده توسط این شـرکت 

  .بزرگ است

شود نقش آن در رشد و توسعه  ن اثر صنایع کوچک و متوسط که سبب میدومی

. باشـد  اقتصادي قابل مالحظه گردد، تأثیر مثبت این گونه صنایع در توزیع درآمد می

ماندگی شـهرهاي کوچـک و منـاطق     مراکز شهري پرجمعیت و بزرگ به قیمت عقب

کوچـک در شـهرهاي    از آنجایی که امکـان اسـتقرار صـنایع   . اند روستایی رشد کرده

اي بـراي   تواند به منزلـۀ وسـیله   جمعیت و در مناطق روستایی وجود دارد، لذا می کم

تر درآمد عمل نماید و از قدرت سرعت بخشیدن  تمرکززدایی صنعت و توزیع مناسب

 

1- UNIDO. (1998). Global Report 1997. Oxford: Oxford University Press. 
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رویـۀ   به توسعه این مناطق برخوردار خواهد بود، این امر با جلوگیري از مهاجرت بـی 

  .ناشی از مهاجرت در شهرهاي بزرگ نیز تخفیف خواهد دادروستاییان و مسائل 

باید به نقش صنایع کوچک در ایجاد ارتباط بین تولیـدات بخـش    در این راستا، 

صنایع کوچک و متوسـط در هـر دو زمینـه فـرآوري     . کشاورزي و صنعتی اشاره کرد

از  آالت و وسایل مورد نیاز بخـش کشـاورزي   محصوالت کشاورزي و در تولید ماشین

باشند؛ به نحوي که در هر زمـان بـین بخـش کشـاورزي و      نقش مهمی برخوردار می

ارتباط قوي برقرار گردد، پویایی بخش کشاورزي افزایش  ها  ایی.ام.اسصنعتی توسط 

  .گیرد کند و توسعه آن سرعت بیشتري می پیدا می

ونـه  پذیري این گ هاي مهم صنایع کوچک و متوسط، بحث انعطاف از دیگر مزیت

پـذیري و تنـوع    هاي کوچک و متوسط، باعث افـزایش انعطـاف   بنگاه. مؤسسات است

گردنـد، چـون تولیـدات     بخشیدن به تولیدات کشور، خصوصاً تولیـدات صـنعتی مـی   

تـر انطبـاق    ها خود را با شرایط در حـال تغییـر بـازار آسـان     نهایی این صنایع و بنگاه

د در بازارهـاي بسـیار راکـد و داراي    باشـن  دهند و حتی در اغلب موارد قـادر مـی   می

پـذیري   خـط تولیـد و ماهیـت انعطـاف    . قدرت خریـد انـدك، سـودآور عمـل کننـد     

هـاي   سازد که رقابتی عمل کنند؛ زیرا آنها تکنولـوژي  آنها را مستعد می ها  ایی.ام.اس

اند که تنها براي یک نـوع تولیـد و یـا یـک روش تولیـد       بسیار گرانی را فراهم نکرده

ه شــده باشــند، بلکــه تغییــر و تحــول نحــوة تولیــد در مؤسســات کوچــک از ســاخت

  .شود هاي بارز آنها محسوب می ویژگی

این مطلـب  . اي دارند صنایع کوچک و متوسط در انباشت سرمایه ملی نقش ویژه

هـاي   هـا و اسـتقراض   به ویژه در حالی که کشورهاي توسعه نیافته عمومـاً بـا بحـران   

هـاي   یابد؛ زیرا کارآفرینان بنگـاه  هستند، اهمیت بیشتري می رو خارجی انباشته روبه

هاي شخصی متکی هستند و کمتـر بـه    ها و سرمایه کوچک و متوسط بیشتر به آورده

هـا از   همچنین ایـن بنگـاه  . کنند استقراض دولتی یا استقراض در حد کالن تکیه می

نیـاز انـدکی بـه     باشـند،  آنجا که تا حدودي به مشتریان و بـازار توزیـع نزدیـک مـی    

گذاري در شبکه راه و ترابري دارند عالوه بر این شـایان ذکـر اسـت کـه آنهـا       سرمایه
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رو،  از این. بیشتر به مواد اولیه موجود در کشور وابسته هستند تا به واردات آن کشور

گذاري دولتـی   در مجموع توسعه فعالیت آنها، حداقل در مراحل اولیه، نیاز به سرمایه

ها ندارد و از این رو کمک زیادي به  ردن مبالغ زیاد براي توسعه زیرساختو هزینه ک

  .کند دولت می

عالوه بر این، صنایع کوچک در مسیر صنعتی شـدن، از مزایـاي دیگـري ماننـد     

ایجاد زمینه بسیار مساعد در آموزش عملی بازاریابی شاغلین صنعتی و آنها را از نظر 

عنصري  ها  ایی.ام.اسکنند، بنابراین  یابی آماده میفنی، مدیریت و دانش فنی در بازار

شـوند کـه داراي نیـروي     سازي مجموعۀ محیط تجاري محسوب می اساسی در آماده

نکتـه قابـل   . باشـند  بالقوه در هدایت کارکنان به سمت ابتکار، نـوآوري و رقابـت مـی   

بـاً  هـاي بـزرگ، غال   توجه این است که تأمین نیروي انسانی متخصص بـراي شـرکت  

  .گیرد صورت می ها  ایی.ام.استوسط 

هـاي   هاي متعـددي کـه بـر شـرکت     هاي کوچک و متوسط به سبب مزیت بنگاه

هـا،   یکـی از ایـن مزیـت   . انـد  اي در نـوآوري داشـته   بزرگ دارند، نقش قابل مالحظـه 

ساالري  طور کل دیوان به. ساالري بسیار کمتر آنها نسبت به صنایع بزرگ است دیوان

شـود کـه مـانعی در جهـت ابـراز وجـود        هاي مقاومـت مـی   وجود آمدن الیهباعث به 

هاي جدید است و باعث محصور شدن آنها در ساختارهاي تشکیالتی پیچیـده   تشکل

  .گردد می

ــی   ــوآوري مطــرح م ــورد ن شــود، شــروع بســیاري از  مســئله دیگــري کــه در م

بـه  . شـد با هاي فنّـاوري، از اختراعـات کوچـک و در عـین حـال دقیـق مـی        پیشرفت

هـاي بـزرگ،    هاي جدید براي صنایع و شـرکت  ها و روش گونه پیشرفت کارگیري این

هـاي کوچـک اسـت، از آن     اقتصادي نیست؛ اما یک کارآفرین که هسته اصلی بنگـاه 

دهـد تـا    کند و حتـی آن فرآینـد نـو را آنقـدر مـورد اسـتفاده قـرار مـی         استفاده می

هـاي کوچـک    این صنایع کوچک از فرصت بنابر. درآمدهاي زیادي براي او ایجاد کند

توانند  گذاري کوچک به سختی می هاي سرمایه کنند، در حالی که فرصت استفاده می

  .هاي بزرگ راه یابند به ساختار شرکت

مواردي که در باال ذکر شد، اهمیـت وجـود مؤسسـات کوچـک و متوسـط را در      
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هـا،   رو توسعه این بنگاهاز این . کند فرآیند رشد و توسعه اقتصادي کشور مشخص می

اما آنچه مشـخص اسـت، نقـش تـأمین     . یابد دقیقاً به اندازة صنایع بزرگ اهمیت می

هاي کوچک و متوسط اسـت کـه در    مالی به عنوان یک عامل حیاتی در توسعه بنگاه

ها همواره مورد بحث قرار گرفته و بر آن تأکید  مجموعه مطالعات مربوط به این بنگاه

شود که بر اسـاس مطالعـات انجـام گرفتـه،      مسئله از آنجا ناشی می این. 1شده است

بزرگترین مشکل توسعه این مؤسسات، فقدان منابع مالی کافی و عدم دسترسـی بـه   

  .باشد منابع مالی جایگزین می

  ها  ایی.ام.اسکنندگان و نهادهاي فعال در تأمین مالی  عرضه. 1ـ4

متوسط این است که براي اغلب آنها، هاي کوچک و  هاي مشترك بنگاه از ویژگی

فراهم کردن منابع مالی، دسترسی و راه یافتن به بازارهاي فروش، تحصیل و ارتقـاي  

اي طوالنی در کمبود سرمایه  اکثر آنها سابقه. رو است سطح دانش فنی با مشکل روبه

تواند مربوط بـه عـدم توانـایی صـنعتگران در جـذب       بخشی از این مشکل می. دارند

مایه و دستیابی به سرمایه کافی و یا عـدم توانـایی آنـان در کسـب اعتبـار بـراي       سر

  .شرکت خود باشد

تنهـا در   نبایـد ها را  مشکالت و آثار ناشی از فقدان تأمین مالی مناسب این بنگاه

سطح خُرد و بنگاه جستجو کرد، بلکه ایـن آثـار در سـطح کـالن، اثـرات بـه مراتـب        

زیرا در دنیاي امروز، قـدرت اقتصـادي کشـورها     ؛گذارند ناپذیرتري برجاي می جبران

، بلکـه ایـن مؤسسـات    وابسـته نیسـت  هاي بـزرگ فعـال در آن    تنها به تعداد شرکت

کوچک و متوسط هستند که در روند رشد و توسعه کشورها، مهمترین نقـش را ایفـا   

  .کنند می

و نقـش  هـاي کوچـک و متوسـط     هاي بسیار باالي شرکت به علت مزایا و قابلیت

با عنایت به مسائل و مشکالتی که این گروه از  نیز برجستۀ آنها در اقتصاد کشورها و
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رو هستند، در کشورهاي پیشرفته و حتی در حال توسـعه جهـان،    ها با آن روبه بنگاه

آنهـا   کـارآیی آید که باعث افـزایش   ها به عمل می هاي گوناگونی از این بنگاه حمایت

ـ   یـخصوص شـبخ هـچ ر قالب بخش دولتی وها ـ چه د  تاکثر این حمای. شده است

 هـا   ایـی .ام.اساندازي نهادها و مراکز مربوط بـه حـل مشـکل     به صورت تأسیس و راه

در اغلـب  . هسـتند  هـا  نهـاد   نـوع نهادها و مؤسسات مالی و اعتباري از ایـن  . باشد می

ي حمایـت از  کشورهاي پیشـرفته، نهادهـاي مـالی بـا قـوانین و تسـهیالتی کـه بـرا        

ایـن  . پردازنـد  هـا مـی   گونـه شـرکت   به تأمین مالی ایـن  ،اند شکل گرفته ها  ایی.ام.اس

هـا و مؤسسـات تخصصـی امـور مربـوط بـه        نهادها، غالباً در یکی از سه شکل بانـک 

بـه فعالیـت   هاي اعتباري و مؤسسات مالی خُـرد   هاي کوچک و متوسط، تعاونی بنگاه

تقویـت سـرمایه   بـر  گذاري این نهادهـا، از یـک طـرف     محورهاي سرمایه. پردازند می

هـا   تر به این بنگـاه  مناسب وام دادن با شرایط و تسهیالت به شخصی و از طرف دیگر

این اقدامات براي صنایع کوچک پیامدها و نتایجی را دربـردارد کـه   . باشند متکی می

 1تجـارت،  مـدت مبتنـی بـر طـرح     هـاي کوتـاه   اعطـاي وام : مهمترین آنها عبارتند از

هاي مالی، در نظـر گـرفتن    هاي الزم، ارائه مشاوره ها، ارائه تضمین مشارکت در پروژه

هـاي بلندمـدت، معافیـت از پرداخـت سـود       ها، اعطاي وام نرخ بهره مناسب براي وام

هـاي   ها و در کـل کمـک و ارتقـاي فعالیـت     براي چند سال، تقویت نقدینگی شرکت

توان در چند گروه  این نهادها را می. و تکنولوژیکی هاي علمی، فنی نوآوري در زمینه

هـا، نهادهـاي    مؤسسات مالی فعال در بخش رسـمی و غیررسـمی، وزارتخانـه   : شامل

  . بندي نمود المللی طبقه دولتی و نهادهاي بین

  .پردازیم هایی از آنها می جهت آشنایی با این نهادها در این قسمت به ذکر نمونه

  عال در بخش رسمیمؤسسات مالی ف. 1ـ4ـ1

  در بسیاري از کشورها عدم دسترسی به تسهیالت مالی در بازارهاي رسمی رشد

از ایــن رو در ایــن کشــورها، . رو ســاخته اســت را بــا مشــکالتی روبــه هــا  ایــی.ام.اس

 
1- Business Plan. 
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. کننـد  شوند و خأل موجود را تا حدي پـر مـی   هاي مالی غیررسمی پدیدار می واسطه

نقطه قوت اصلی آنها ایـن اسـت کـه    . دگان سنتی هستنددهن ها، وام اکثر این واسطه

توانند نیازهاي محدود مالی کارآفرینان را به سرعت تأمین کنند، اما نقطه ضـعف   می

به منظـور افـزایش سـهم    . کنند اي است که به دلیل ریسک باال طلب می آنها، هزینه

خصوصـی  بخش رسمی در بازارهاي اعتباري، سعی بر آن است تا مؤسسـات مـالی م  

وظیفـه اصـلی ایـن مؤسسـات و     . هاي کوچک و متوسط وارد بـازار شـوند   براي بنگاه

هـا و   در ادامه به معرفی تعدادي از بانک. باشد اي می هاي یارانه ها، تخصیص وام بانک

  .پردازیم می ها  ایی.ام.اسمؤسسات فعال در بخش 

  1هاي کوچک و متوسط تایلند بانک توسعه بنگاه. 1ـ4ـ1ـ1

از سـوي دولـت، اداره    ها  ایی.ام.اس، پیرو اجراي طرح تأمین مالی 1964سال در 

که وابسته بـه وزارت   2مربوط به امور این طرح، تحت نظارت سازمان حمایت صنعتی

 3صنایع بود، تشکیل گردید که بعدها بـه عنـوان اداره تـأمین مـالی صـنایع کوچـک      

محولـه بـه ایـن اداره، شـرکت     ، به دلیـل تنـوع وظـایف    1991در سال . شناخته شد

براسـاس قـانون    2002جـایگزین آن شـد کـه در سـال      4تأمین مالی صنایع کوچک

  .هاي کوچک و متوسط شد بانکداري تبدیل به بانک توسعه بنگاه

بـه وسـیله    هـا   ایـی .ام.اسهـاي   وظایف اصلی این بانک گسترش و بهبود فعالیت

اي، ارائه مشـاوره و   هاي مخاطره سرمایه هاي الزم، تهیه هاي ضروري، ضمانت تهیه وام

هـاي   هـاي اعطـایی ایـن بانـک بـه دو دسـته وام       وام. باشد سایر خدمات ضروري می

توان به مـوارد   هاي عمومی می در حوزه وام. شوند بندي می عمومی و تخصصی تقسیم

  :زیر اشاره کرد

  5ـ اعتبارات عمومی

 
1- Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand. 

2- Department of Industrial Promotion. 

3- Small Industries Finance Office (SIFO). 

4- Small Industries Finance Corporation (SIFC). 

5- General Credit. 
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 ها  ایی.ام.اسهاي  سازي فعالیتاین اعتبارات به منظور تأسیس، گسترش و یا باز

  .سال است 15بازپرداخت آنها نیز حداکثر . شود اعطا می

  1ـ اعتبار عاملیت

این اعتبار براي حل مشکالت ناشی از کمبود سرمایه جاري و به جهت افـزایش  

  .شود نقدینگی اعطا می

  2اي ـ اعتبار خرید اقساطی و اجاره

اي در  آالت و ابزار کـار بـه صـورت اجـاره     یناین اعتبار به منظور استفاده از ماش

بـه   هـا   ایی.ام.استر  هدف از اعطاي این اعتبار، دسترسی آسان. نظر گرفته شده است

  .هاي جدیدتر است تکنولوژي

  3ـ صدور ضمانتنامه

صورت  ها  ایی.ام.اسها به منظور تضمین اعتبارات اعطایی به  ارائه این ضمانتنامه

البته ارزش این ضـمانتنامه از  . باشد ره آن بیشتر از یک سال نمیپذیرد و طول دو می

  .باشد سطوح حداقل و حداکثري برخوردار می

  :توان به موارد زیر اشاره کرد هاي تخصصی می در حوزه اعطاي وام

 ؛اي.ام.اسخاص از تولیدکنندگان فعال در بخش  یهاي اعطایی به گروه ـ وام

کشـاورزان کـه بـا همکـاري      بـه هـاي اعطـایی    تـوان بـه وام   در این زمینـه مـی  

  .گیرد، اشاره نمود رزي و بانک کشاورزي صورت میهاي کشاو تعاونی

  4هاي فرانشیزي ـ وام

در . گردنـد  کنندگان از فرانشـیز توسـط بانـک اعطـا مـی      ها براي استفاده این وام

تکثیـر،  یک عالمت تجاري، نام تجاري، حق  5)فرانشیزکننده(قرارداد فرانشیز، مالک 

حق اختـراع، رمـوز تجـاري و یـا شـکل دیگـري از عملیـات تجـاري را بـه دیگـران           

 
1- Factoring Credit. 

2- Leasing and Hire- Purchase Credit. 

3- Letter of Guarantee. 

4- Franchise Loan. 

5- Franchisor. 
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، جهـت اسـتفاده از آن دارایـی، فعالیـت، فرآینـد یـا       1)کنندگان از فرانشـیز  استفاده(

  .نمایند سیستم، براي تهیه و ارائه کاال و خدمات واگذار می

. شـود  یالت خـتم نمـی  تنها به اعطاي وام و تسه  با وجود این، خدمات این بانک

 ارائـه . اي دارد هـاي گسـترده   فعالیت ها  ایی.ام.اسبانک در حوزه آموزش و مشاوره به 

هـاي نـوین حسـابداري، بـازآموزي قـوانین       افزاري و آشنایی با سیستم تسهیالت نرم

  .باشند مالیاتی و تحقیقات بازاري از این نوع می

  2نبانک مؤسسات کوچک و متوسط پاکستا. 1ـ4ـ1ـ2

، تأسـیس  هـا   ایـی .ام.اسیکی از مهمترین اقدامات دولت پاکستان بـراي توسـعه   

  .باشد به منظور سرعت بخشیدن به تأمین مالی فعالیت آنها می ها  ایی.ام.اس بانک

ـ . ام. اسدر گذشته دو نهاد شـرکت تـأمین مـالی     و شـرکت تـأمین مـالی     3یای

 ها  ایی.ام.اسمنظور رفع نیازهاي خاص به وسیله دولت پاکستان به  4اي محلی توسعه

به وجود آمده بودند که مانند اکثر نهادهاي دولتی، ایـن دو نهـاد نـه تنهـا از جهـت      

اي و فساد اقتصـادي در رنـج    برخی مسائل مانند بروکراسی شدید، مدیریت غیرحرفه

هاي اعطایی توسط آنها عموماً بـه اشـخاص حقیقـی و حقـوقی تعلـق       بودند بلکه وام

این مسائل سبب شد کـه  . هاي سیاسی همراه بودند گرفت که اکثر آنها با حمایت می

هاي غیرکارا مواجـه شـوند و عمـالً هـیچ      این دو نهاد به سرعت با حجم زیادي از وام

بـه منظـور سـرعت بخشـیدن بـه بهبـود ارائـه        . صورت نگیرد ها  ایی.ام.اسکمکی به 

هـا در   اد در هم ادغام شدند و تحت قانون شرکتاین دو نه ها  ایی.ام.استسهیالت به 

  .به ثبت رسیدند ها  ایی.ام.اسبا عنوان بانک  1984سال 

هـاي متفـاوت    ها و تسهیالت اعطایی این بانک، در اقسام مختلف و با ویژگی وام

این بانک، هر گونه طرح پیشنهادي کاري که از نظر تجاري کـارا باشـد،    در. باشد می

در دریافت تسهیالت، مؤسساتی که از مـواد اولیـه   . انک خواهد بودمستحق حمایت ب

 
1- Franchisee. 

2- Small and Medium Enterprise Bank. 

3- Small Business Finance Corporation (SBFC). 

4- Regional Development Finance Corporation (RDFC). 
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کننـد و در رشـد ارزش افـزوده سـهم بیشـتري       موجود در داخل کشور استفاده مـی 

  .داشته باشند، در اولویت قرار دارند

  :باشد به صورت زیر می ها  ایی.ام.اسها و تسهیالت اعطایی این بانک به  انواع وام

  1ـ وام فوري

بـه همـین   . تدارك دیده شده است ها  ایی.ام.اسنظور برآورد نیازهاي فوري به م

  .شود مدت اعطا می منظور در میزان کم و در دورة بازپرداخت کوتاه

  2ـ تأمین مالی دارایی

آالت و  هـاي ثابـت مثـل خریـد زمـین، ماشـین       این وام به منظور تهیـه دارایـی  

عنـوان وثیقـه، در قسـمتی از ارزش ایـن      تواند بـه  بانک می. رود تجهیزات به کار می

  .آالت و یا موجودي انبار سهیم شود ماشین

  3ـ خدمات لیزینگ

انجـام   4ارائه خدمات لیزینگ توسط شرکت لیزینگ مؤسسات کوچک و متوسط

رود، امـا اسـتراتژي کـاري آن از     به شمار میایی .ام.اسبانک   شود که زیرمجموعه می

  .بانک متمایز است

در سه گروه ارائه لیزینـگ،   ها  ایی.ام.اسمات و تسهیالت این شرکت به انواع خد

تهیه سرمایه در گردش و خدمات مربوط به تشکیل سـندیکاي کـاري قابـل تقسـیم     

لیزینگ یا همان اجـارة اعتبـاري، از لحـاظ اجرایـی یـک رشـته فعالیـت        . باشند می

نوعی قرارداد با توافـق   اعتباري کامالً تخصصی مبتنی بر روش اجاره است که در آن

  بـرداري  میان دو نفر یا بیشتر، اعم از اشخاص حقیقـی یـا حقـوقی بـه منظـور بهـره      

  گـردد کـه از    اي یـا مصـرفی بـادوام منعقـد مـی      از عین یـا منفعـت کـاالي سـرمایه    

  به عبارت دیگـر قـرارداد مزبـور بـین شـرکت لیزینـگ      . قابلیت اجاره برخوردار باشد

 
1- Express Loan. 
2- Asset Finance. 
3- Leasing. 
4- SME Leasing Limited. 
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  کننـده از تسـهیالت بـه عنـوان      و متقاضـی یـا اسـتفاده    1یـا مـؤجر   به عنوان مالـک 

  3.گردد منعقد می 2مستأجر

خریـد  بـراي  در مورد تهیه سرمایه در گردش توسط این شرکت، ارائه تسهیالت 

رو این تسهیالت  پذیرد، از این مواد اولیه و گسترش فعالیت به صورت نقد صورت می

در گـردش    نیازهاي سرمایه یه پیشد که به منظور تهباش مناسب می براي مؤسساتی

  .به وجوه نقد نیاز دارند

اي  اي از خـدمات مشـاوره   خدمات مربوط به تشکیل سندیکا شامل ارائه مجموعه

از طریق ترتیب دادن تشکیل سـندیکاها و یـا    ها  ایی.ام.اسبراي هموار کردن فعالیت 

  .را تأمین کنند ها  ایی.ام.اسباشد که بتوانند نیازهاي مالی  هایی می صندوق

  آلمان 4اي. تی. دي بانک. 1ـ4ـ1ـ3

درصد کل مشاغل آلمان را تـأمین   70هاي کوچک و متوسط  از آنجایی که بنگاه

کنند و نیمی از تولید ناخالص داخلی آلمان متعلـق بـه تولیـدات آنهـا اسـت، بـا        می

کشور برطـرف  اندازي این بانک تا حدودي نیاز به یک نهاد مالی تخصصی در این  راه

اقتصـادي آلمـان، کمـک بـه       مأموریت ایـن بانـک در چهـارچوب برنامـه    . شده است

باشـد کـه در واقـع تنهـا      اندازي کسب و کار کوچک یا متوسط می کارآفرینان در راه

باشـد و   هاي کشوري نمی این بانک داراي شعبه. شود مأموریت این بانک محسوب می

شود تا از خـدمات آنهـا در زمینـه     د قرارداد میهاي محلی وار به همین دلیل با بانک

، تخصیص وام، دریافـت اقسـاط وام و نظـارت بـر     ها  ایی.ام.اسارزیابی درخواست وام 

  .اعتبارات در سطح محلی استفاده نماید

کند و عمدتاً  ها عمل نمی این بانک در ارزیابی درخواست وام، همانند سایر بانک

 
1- Lessor. 

2- Lessee. 

بررسـی تطبیقـی لیزینـگ در چرخـۀ اعتبـاري      ). 1384. (و پیمان، حبیبـی  سید حسن، میري - 3

پژوهشکده پولـی و : تهران. )181ـ206. (هاي پولی و ارزي پانزدهمین کنفرانس سیاستکشور، 

 .  .ا.ا.بانکـی بانـک مرکزي ج

4- Deutsche Ausgleichs Bank (DTA). 
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بدیهی است کـه  . نماید ن و یا صاحب مؤسسه تمرکز میهاي فرد کارآفری بر توانمندي

شـده   هـاي دقیـق و حسـاب    کارآفرینان و مالکان ماهر و واجد شرایط که داراي پروژه

گیرد تا بتوانند کـار خـود    تر عمل خواهند کرد و بانک از آنها وثیقه نمی باشند، موفق

  .تري آغاز کنند اي قوي را با پشتوانه سرمایه

هاي محدود دارند، این  سیاري از مؤسسات کوچک، درخواست واماز آنجایی که ب

هـا و   نـرخ موفقیـت شـرکت   . گیـرد  ها را نیز بر عهده مـی  بانک اعطاء این گروه از وام

دهنـد   اند و یا ادامه فعالیـت مـی   اندازي شده مؤسساتی که بنا بر ضوابط این بانک راه

  .ر دوام دارندسال در بازا 5درصد است و عمدتاً بیش از  90بیش از 

بانک، عالوه بر تسهیالت مالی، به ارائه مشاوره مدیریتی به صـاحبان بنگـاه نیـز    

هـاي کوچـک و    پردازد و در ارتباط تنگاتنگ با سـایر نهادهـاي مـرتبط بـا بنگـاه      می

  .کند متوسط فعالیت می

  آلمان 1دبلیو. اف. کیبانک . 1ـ4ـ1ـ4

ــ . تــی. بـه غیــر از بانــک دي  ک بانــک تخصصــی در امــور اي کــه در حقیقـت ی

دار بخشـی از   دبلیو نیز در آلمـان عهـده  . اف. رود، بانک کی به شمار می ها  ایی.ام.اس

مشی دولت جهت پشـتیبانی از   در راستاي خط. باشد می ها  ایی.ام.اس امور مربوط به

تجارت مدت مبتنی بر طرح  هاي کوتاه در آلمان، این بانک با اعطاي وام ها  ایی.ام.اس

هـاي مــالی و ایجــاد   هـاي الزم، ارائــه مشــاوره  هــا، مشـارکت، ارائــه تضــمین  شـرکت 

، بـه بهبـود وضـع اقتصـادي کشـور کمـک       هـا   ایی.ام.اسهاي مشارکتی براي  آژانس

هاي جدید، کمک بـه   براي تحقق این هدف، این بانک در زمینه ایجاد بنگاه. کند می

  .کند ها خدماتی ارائه می این بنگاه هاي فنی در رشد آنها و حمایت از نوآوري

هـاي   هزار مورد کمک مالی براي تأسیس بنگـاه  500سال گذشته بانک،  10در 

هزار شغل جدیـد بـوده    500میلیون و  3جدید اعطا کرده است که حاصل آن ایجاد 

پـردازد، بلکـه بـه ارتقـاي فرهنـگ       بانک نه تنها به ارائه تسـهیالت مـالی مـی   . است

هـا   شود این امر جزء وظایف بانک کند در حالی که تصور می کمک می کارآفرینی نیز

 

1- Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KFW). 
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  .نباشد

هـاي کوچـک و    هاي کمک به حفظ و توسعه کسب و کار بنگـاه  یکی دیگر از راه

مثالً . ها در بانک اطالعاتی این بانک است متوسط حفظ اطالعات مربوط به این بنگاه

هـایی بـه سـن بازنشسـتگی      نگـاه دانند که صاحبان یا مدیران چـه ب  از این طریق می

خواهنـد   هاي خود را واگذار نمایند یا چه کسـانی مـی   خواهند شرکت اند و می رسیده

بـا اسـتفاده از ایـن اطالعـات، بانـک تـالش       . اي را شروع کننـد  کسب و کارهاي تازه

  .کند که این دو گروه را به یکدیگر نزدیک نماید می

هـا،   واگذاري تسهیالت مـالی بـه بنگـاه    ترین شرایط این بانک براي یکی از اصلی

ایـن برنامـه بـه دقـت مـورد بررسـی قـرار        . ها اسـت  ارائه طرح تجارت از سوي بنگاه

گیرد و در صورت با صرفه بودن آن از لحاظ اقتصادي، ایجاد اشـتغال و نـوآوري،    می

  .باشد مبناي ارائه تسهیالت از طرف این بانک می

براساس آمارهاي موجـود، بـه طـور متوسـط      در این راستا الزم به ذکر است که

. شـوند  هاي جدید در پنج سال اول فعالیت خود ورشکست می درصد بنگاه 30حدود 

هـایی کـه از تسـهیالت بانـک      این در حالی است که  آمار مربوطه در خصوص بنگـاه 

  .درصد است 10کنند، فقط  دبلیو استفاده می. اف. کی

  غیررسمی مؤسسات مالی فعال در بخش. 1ـ4ـ2

عالوه بر بخش رسمی که به آن پرداختـه شـد، بخـش غیررسـمی نیـز در بـازار       

در صورت وجود رقابت . تأمین مالی مؤسسات کوچک و متوسط حضور پر رنگی دارد

بین بخش رسمی و غیررسمی در بازارهاي مالی، انتظـار بـر آن اسـت کـه از قـدرت      

تنهـا در ایـن صـورت    . ایجـاد شـود   انحصاري بازار کاسته و در نرخ بهرة بازار تعدیل

هاي غیررسمی را نیز در تـأمین مـالی بـراي رفـع کمبودهـاي بخـش        توان بخش می

توان به  رسمی می از جمله مؤسسات فعال در بخش غیر. رسمی اعتباري مؤثر دانست

هاي اعتباري که یا از ناحیه دولت  و صندوق 2، مؤسسات مالی خُرد1هاي مالی تعاونی

 
1- Financial Cooperation. 

2- Microfinance Institution. 
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تواننـد در   د و یا توسط بخش خصوصی اشاره نمود، ایـن مؤسسـات مـی   شون اداره می

هـاي تخصصـی و تجـاري وارد عرصـه شـوند و       بازارهاي مالی به عنوان رقیب بانـک 

  .پذیر نمایند برقراري تعادل مورد نظر را در این بازار امکان

  هاي مالی تعاونی .1ـ4ـ2ـ1

اي نشـان   حلـی و منطقـه  هاي مالی در رشد و توسعه اقتصادي م موفقیت تعاونی

هاي مالی در جذب منابع اعضا، ارائه  دهد که نقش این مؤسسات به عنوان واسطه می

در واقع . گذاري به صورت کامالً کارا حائز اهمیت است هاي سرمایه وام و تأمین پروژه

هـا و پرتفـوي مـالی سـالم، در جهـت ثبـات و        این مؤسسات به لحاظ کیفیت دارایی

خصوصیات نهـادي، سـاختار   . کنند اي مالی و سیستم بانکی عمل میپایداري بازاره

شود تا اطالعـات جـامعی    مالکیت و ارتباط تنگاتنگ اعضا در این مؤسسات باعث می

از اعضاي خود داشته باشند و این اطالعات را در مقایسه با سایر مؤسسات اعتبـاري  

و تخصـیص منـابع مـالی    ر از ایـن  .و سیستم بانکی با کمترین هزینه به دست آورنـد 

هاي کوچـک و   توسط آنها به صورت بهینه انجام خواهد شد، مخصوصاً در مورد بنگاه

متوسط که مشکالت مربوط به عدم تقارن اطالعاتی منجر بـه کـاهش تمایـل سـایر     

در حقیقـت  . شود نهادها و مؤسسات مالی در اعطاي تسهیالت و اعتبارات به آنها می

تواننـد بسـیاري از    شـوند، مـی   اداره مـی  هـا   ایـی .ام.اسط هاي مالی کـه توسـ   تعاونی

  .مشکالت و نیازهاي مالی آنها را به صورت درونی و بهینه حل نمایند

رغـم اینکـه کـل دارایـی      المللـی پـول، علـی    بر اسـاس تحقیقـات صـندوق بـین    

اي هـ  هاي مالی درکشورهاي فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا در مقایسه با بانک تعاونی

ها کـه   هاي اعطایی به دارایی تر است، ولی نسبت تسهیالت و وام تجاري، بسیار پایین

هـا قابـل    هاي اساسی عملکرد مؤسسات مالی اسـت، در ایـن تعـاونی    یکی از شاخص

در ایـن  ) نسـبت سـپرده بـه دارایـی    (به عالوه قدرت جـذب سـپرده   . باشد توجه می

  .است هاي تجاري ها بسیار باالتر از بانک تعاونی

تـوان بـه    مـی  هـا   ایی.ام.اسهاي مالی فعال در ارائه تسهیالت به  از جمله تعاونی
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بـه منظـور جهـش و توسـعه      1969اشاره کرد، این نهاد در سال  1تایلند نهاد تعاونی

هاي کوچک و متوسـط تأسـیس گردیـد و بـاالخص در بخـش کشـاورزي از        فعالیت

  .شدریزي  طریق گسترش ارائه خدمات مالی پایه

به منظور تشویق و موفقیت این نهاد در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده، 

هـاي مشخصـی    مـثالً از مالیـات  . اي براي آن در نظر گرفته شده اسـت  امتیازات ویژه

  .ها معاف گردیده است مثل مالیات بر درآمد و الزام نگهداري ذخیره براي سپرده

هـاي مـالی    در سنگال نیز از دیگر تعـاونی  2دانداز براي تولی اتحادیه اعتبار و پس

ایـن اتحادیـه یـک تعـاونی     . باشـد  مـی  ها  ایی.ام.اسفعال در زمینه ارائه تسهیالت به 

انداز و اعتبـار اسـت کـه فعالیـت خـود را صـرفاً در راسـتاي ارائـه خـدمات بـه            پس

. تآغاز کرده اسـ  1985هاي کوچک و متوسط سنگالی در سال  کاران فعالیت صاحب

بخش و سـودآور اسـت کـه     این اتحادیه متشکل از یک شبکه خدمات مالی اطمینان

ترین خدمات این نـوع نهادهـا در سـنگال بـه شـمار       اي مدیریت اعتبار، یکی از حرفه

  .رود می

هـا از تمـام    هـا اسـت، هـر چنـد کـه بنگـاه       اهداف اتحادیه، تسهیل رشـد بنگـاه  

تند، ولـی تـأمین اعتبـار عمومـاً بـه      هاي اقتصادي مجاز بـه دریافـت وام هسـ    بخش

گـردد؛ البتـه    هاي موجود که قصد تجدید یا توسعه کـاري دارنـد، محـدود مـی     بنگاه

هایی که یک فنّـاوري جدیـد و یـا یـک محصـول جدیـد مفیـد را وارد کشـور          بنگاه

  .باشند کنند، از این قاعده مستثنی می می

ه در محـالت مختلفـی   روش کار اتحادیه چنین است که از طریق دفاتر خود کـ 

هرچنـد کـه ایـن    . دهـد  گیرنده را تحت نظارت خود قرار می قرار دارند، از نزدیک وام

کنـد، ولـی بـه هـر حـال حصـول نـوعی         گونه سپرده شخصی طلب نمی سازمان هیچ

براي دستیابی به یـک ارزیـابی کلـی از وضـعیت متقاضـی،      . داند تضمین را الزم می

گیرنـده قبـل از اعطـاي وام انجـام      ا و محل سکونت وامه اي از بنگاه بازدیدهاي دوره

 
1- Cooperative League of Thailand. 

2- Alliance de Credit et D'Epargne Pour la Production. 
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مسئول هر دفتر محلی اقدام به تکمیل پرونده نمـوده و سـپس پرونـده بـه     . گیرد می

شود که پس از اعـالم نظـر موافـق، آن را جهـت      اي تحویل داده می سرپرست منطقه

  .کند بررسی به کمیته اعتبار محلی تقدیم می

ال در بخـش تولیـدي بیشـترین سـهم دریافـت      هاي کوچک و متوسط فعـ  بنگاه

اند که در عـین حـال نقـش قابـل      تسهیالت از این اتحادیه را به خود اختصاص داده

  .اند توجهی در ارزش افزوده سنگال داشته

  ردمؤسسات تأمین مالی خُ .1ـ4ـ2ـ2

در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه، مؤسسات اعتبارات خُرد، در حد واسـط  

هدف از این امر سوق دادن منابع مالی . کنند سمی و غیررسمی عمل میهاي ر بخش

تر جامعه به ویـژه کارآفرینـان و مالکـان مؤسسـات بسـیار       به سمت قشرهاي ضعیف

ایـن نـوع از   . شود هاي بسیار خُرد میسر می این امر از طریق اعطاي وام. کوچک است

انـدازي   کند، بلکـه بـا راه   ک میاعتبارات نه تنها به بهبود زندگی کارآفرینان خُرد کم

بسـیاري از مطالعـات   . گـردد  هاي کوچک، به تقویت اقتصاد ملی نیز منجر مـی  بنگاه

هاي غیرتضمینی  انجام شده در بررسی وضعیت این مؤسسات و مقررات پرداخت وام

به تولیدکنندگان کوچک مبین این نکته است که این مؤسسات منبع اصـلی کمـک   

باشـند کـه از امکـان تهیـه وثیقـه برخـوردار        سات کوچک مـی مالی به صاحبان مؤس

  1.باشند نمی

هاي محدود خـود از توسـعه محـدودي برخـوردار      این مؤسسات به دلیل سرمایه

تواننـد   دهنده آن است که نمی مدت این مؤسسات، نشان تأمین مالی کوتاه. باشند می

دت و یا بلندمدت تبدیل م هاي میان آوري شده را به وام اندازهاي جمع به راحتی پس

انـدازهاي   توانند از طریق توسـعه و پـذیرش پـس    از این رو این مؤسسات می. نمایند

انـداز خـانواده و یـا از طریـق      هـاي پـس   هاي عمـر و برنامـه   بلندمدت، همچون بیمه

هاي رسمی، جایگاه خـود را محکـم    و یا همکاري نزدیک با بانک 2هاي ضمانتی بانک
 

1- Schreiner, M & Colombet, H. (2001). Microfinance, Regulation and Uncollaterolised 

Loans to Small Producer Argentina, From www.micro- finance.com. 

2-  Guarantee Banks. 
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ها، ثبات مالی مؤسسات اعتباري خُرد را افزایش  مکاري با بانکپس در کل ه. نمایند

  .کند دهد و همچنین مراکز مالی غیررسمی را به سمت بخش رسمی هدایت می می

تـوان بـه مؤسسـه     ، میها  ایی.ام.اساز جمله مؤسسات مالی خُرد در تأمین مالی 

ایـی  .ام.اساالن بخـش  گذاري براي فعـ  کمبود سرمایه. در آنگوال اشاره نمود 1نووبنکو

شـود کـه رشـد آن در گـرو سـود       در آنگوال تا حدي به وسیله این مؤسسه تأمین می

  .نماید هاي مختلفی است که به صنایع کوچک ارائه می وام

  هاي اعتباري صندوق .1ـ4ـ2ـ3

هاي اعتباري و مؤسسات تأمین مالی خُرد باید به وجـود   عالوه بر فعالیت تعاونی

. انـد  شکل گرفته ها  ایی.ام.اساي اشاره کرد که به منظور حمایت از  ههاي ویژ صندوق

ها عموماً محدود بوده و برخـی از آنهـا توسـط دولـت و گروهـی       فعالیت این صندوق

  .شوند به وجود آمده و اداره می ها  ایی.ام.اسدیگر توسط خود 

سـتان اشـاره   هاي فعال در کشـور له  توان به صندوق ها، می از جمله این صندوق

از طـرف دولـت امریکـا     1990در سال  2هاي لهستان ـ آمریکا  صندوق همکاري. کرد

براي حمایت از بخش خصوصی به ویژه مؤسسات کوچک و متوسط لهستان تأسیس 

میلیـون دالر اسـت و مشـتریان     180سرمایه این صندوق در حال حاضر حدود . شد

تواننـد از   هـایی مـی   بنگـاه . تندهاي کوچک و متوسـط هسـ   این صندوق عمدتاً بنگاه

مـاه از تأسـیس آنهـا گذشـته باشـد و       3هاي صندوق استفاده کنند کـه حـداقل    وام

  .کارگر در استخدام خود داشته باشند 10حداکثر 

هـاي فعـال در    نیـز از دیگـر صـندوق    3عالوه بر صندوق فوق، صـندوق ضـمانت  

ن یـورو بـراي تضـمین    میلیو 80دولت از طریق این صندوق در حدود . لهستان است

این کمـک منحصـراً در اختیـار    . اختصاص داده استایی .ام.اس اعتبارات اعطایی به

آنها بیشـتر از    کارگر دارند و فروش سالیانه 250گیرد که حداکثر  هایی قرار می بنگاه

  .میلیون یورو نباشد 20

 
1- Novobanco 
2- Polish-American Enterprise Fund. 
3- Guarantee Fund. 
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ــ  در ایتالیــا نیـز از جملــه صــندوق  1صـندوق ویــژه  ور هـاي موفــق و فعــال در ام

شوند که  هایی تخصیص داده می منابع صندوق به طرح. رود به شمار می ها  ایی.ام.اس

ایـن صـندوق بیشـتر از طریـق ارائـه      . گردنـد  منجر به باال رفتن سطح اشـتغال مـی  

بـه طـور غیرمسـتقیم بـه      ها  ایی.ام.اسهاي مالی فعال در بخش  تسهیالت به تعاونی

این صندوق عموماً در موارد زیر تسـهیالت خـود   . ردازدپ می ها  ایی.ام.استأمین مالی 

  :دهد ها قرار می را در اختیار تعاونی

 آالت و تجهیزات تولید؛ کردن ماشین مدرنیزه 

 بهینه کردن فرآیندهاي اداري، بازرگانی و غیره؛ 

 بهبود کیفیت کاالها و خدمات؛ 

 نوسازي و تجدید ساختار صنایع. 

هـاي بهـره پـایین اعطـا      سیار مناسب و بـا نـرخ  هاي ب ها به صورت وام این کمک

درصـد از حجـم    70هـا حـداکثر تـا     بـه طـور معمـول میـزان ایـن کمـک      . شوند می

  .دهد ها را پوشش می گذاري سرمایه

  ها  ایی.ام.اسها و نهادهاي فعال دولتی در امور  وزارتخانه. 1ـ4ـ3

شـد، در درون  عالوه بر نهادهاي مالی و اعتباري تخصصی که تا بـه حـال ذکـر    

از  هـا   ایـی .ام.اسباشـند کـه در زمینـه     هایی نیز موجود می دولت، نهادها و وزارتخانه

در ایـن راسـتا نقـش اصـلی     . باشند هاي کاري خاصی برخوردار می ها و اولویت برنامه

بهبود  ها  ایی.ام.اساي از قوانین و مقررات است تا فضاي کاري  دولت، اعمال مجموعه

مشـی   تـرین خـط   عمـده . نیز کاسته شود ها  ایی.ام.اسمشکالت تأمین مالی یابد و از 

در ایجاد فضاي کـاري تشـویقی، کـاهش     ها  ایی.ام.اسها براي حمایت مالی از  دولت

از آنجایی که در بسیاري از موارد، مشـکالت تـأمین   . مالیات و بروکراسی اداري است

اداري اسـت، دخالـت دولـت در جهـت     ها ناشی از بروکراسـی شـدید    مالی این بنگاه

  .بهبود این فضا، مشکالت مربوط به آنها را رفع خواهد کرد

نیازهاي رشد  هاي خاص از سوي دولت براي برآورد پیش طبیعتاً، اعمال سیاست
 

1- Special Fund. 
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ــه     ــارکت وزارتخان ــه مش ــاز ب ــادي نی ــالن اقتص ــیط ک ــاالي مح ــف و   ب ــاي مختل ه

بسته به دولت بـا وضـع قـوانین و یـا     نهادها و مراجع وا. هاي دولتی دارد زیرمجموعه

تواننـد نقـش    هـا، تسـهیالت و راهکارهـاي اجرایـی مـی      تدوین بودجه و ارائه حمایت

: برخی از ایـن نهادهـا عبارتنـد از   . ایفا کنند ها  ایی.ام.اسمهمی در جهت حمایت از 

هـاي صـنایع، اقتصـاد، بازرگـانی، سـازمان برنامـه و        گذاري، وزارتخانـه  مجالس قانون

  .هاي صنفی و غیره  هاي کارگري، اتحادیه بودجه، تشکل

در ادامه براي نمونه، به بررسی تعدادي از این نهادهاي دولتی و برنامه ویژه آنها 

  .پردازیم در کشورهاي مختلف می ها  ایی.ام.اسبراي 

  وزارت صنایع و بازرگانی  

صـورت ادغـام   چه به صورت جـدا و چـه بـه    (در کل هدف اصلی این وزارتخانه 

صـنایع،  (هـاي مختلـف    هـاي اقتصـادي بخـش    ، ایجاد هماهنگی بـین فعالیـت  )شده

اما در برخی کشورها نقـش ایـن وزارتخانـه در امـور     . است) بازرگانی، اصناف و غیره

  .باشد پررنگ می ها  ایی.ام.اسمربوط به 

دوین به عنوان مثال در ایتالیا ایـن وزارتخانـه، مسـئولیت اصـلی را در زمینـه تـ      

بـر   هـا   ایـی .ام.اسهاي اقتصادي و اقدامات دولت مرکزي بـراي حمایـت از    استراتژي

آالت،  هـاي مـالی جهـت خریـد ماشـین      وزارت صنایع و بازرگانی، کمـک . عهده دارد

هـاي   هـاي مربـوط بـه بنگـاه     هاي تحقیقاتی و طرح هاي مربوط به پروژه تأمین هزینه

  .کند کوچک و متوسط را فراهم می

توان به تـدوین قـوانینی بـا هـدف بهبـود وضـعیت        قدامات این وزارتخانه میاز ا

هـاي   و نیز تصویب طـرح اعطـاي کمـک    1991هاي کوچک و متوسط در سال  بنگاه

یافتـه در    هـاي کوچـک و متوسـط مسـتقر در منـاطق کمتـر توسـعه        خاص به بنگاه

ي تسـهیالت و  قوانین متعدد دیگري نیـز در مـورد اعطـا   . هاي اخیر اشاره نمود سال

هاي تکنولوژیکی به تصویب رسـیده اسـت    هاي تحقیقاتی و نوآوري تأمین مالی پروژه

. هاي کوچک و متوسـط اختصـاص یافتـه اسـت     که در آنها بودجه مشخصی به بنگاه
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ها برخـوردار   ها از این کمک توانند در همه پروژه می ها  ایی.ام.اسبراساس این قوانین 

تواننـد از ایـن نـوع     هاي خاص می گ فقط براي برخی پروژههاي بزر شوند اما شرکت

  .تسهیالت برخوردار گردند

هاي کوچک و متوسط بـه   در کره جنوبی نیز مسئولیت حمایت و گسترش بنگاه

اي ایجاد شده  در درون این وزارتخانه تشکیالت ویژه. این وزارتخانه محول شده است

هـاي   ي مختلـف حمـایتی و سیاسـت   هـا  است که مسئولیت اصلی را در مورد برنامـه 

هـاي   سیاسـت  1این تشـکیالت . بر عهده دارد ها  ایی.ام.اساجرایی دولت در ارتباط با 

هـاي   اجرایی را با نظر و مشارکت کمیسیون ویژه ریاسـت جمهـوري در امـور بنگـاه    

  .گذارند کوچک و متوسط، تدوین و به اجرا می

  :ت ازاي عبارت اس.بی.ام.اهداف اصلی سازمان اس

  در کره جنوبی؛ ها  ایی.ام.اسـ بهبود ساختار و جایگاه رقابتی 

  ـ کمک به ایجاد ثبات اقتصادي؛

  هاي کوچک و متوسط؛ ـ کمک به تأسیس بنگاه

  ؛هاي تکنولوژیکی ـ حمایت از نوآوري

  .هاي کوچک و متوسط براي ورود به بازارهاي جهانی ـ حمایت از بنگاه

اي براي کمک به ایجاد ثبـات اقتصـادي در   .بی.ام.اس هاي به عنوان مثال برنامه

گـردد کـه شـامل     هاي کوچک و متوسط بـه اشـکال مختلفـی اجـرا مـی      درون بنگاه

هـاي   هاي مالی، تضمین وام و اعتبار، حمایت از توسعه منابع انسـانی در بنگـاه   کمک

  .دشون بازاریابی و بهبود ساختار توزیع، می  کوچک و متوسط، حمایت از امور

» مرکـز گـزارش موانـع مـالی    «اي مرکزي به نـام  . بی. ام. در درون سازمان اس

هـا،   بـه وام  هـا   ایـی .ام.اسهدف این مرکز بهبود شرایط دستیابی . تأسیس شده است

اي و  ایـن مرکـز از طریـق ارائـه خـدمات مشـاوره      . منابع مالی و سایر اعتبارات است

نفع در ایـن   هاي ذي اي مالی و سایر سازمانهاي مربوطه همراه با نهاده تشکیل گروه

 
1- Small and Medium Business Administration (SMBA). 
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  .کند زمینه تالش می

در چهارچوب سیاست تضمین وام و اعتبـار در درون ایـن سـازمان دو صـندوق     

صـندوق تضـمین   «و  1»صندوق تضمین اعتبـارات «: ایجاد شده است که عبارتند از

هـا در مقابـل    اي براي حمایت از بنگاه همچنین ایجاد نظام بیمه. 2»اعتبارات فنّاوري

دهنـدة کـاال از دیگـر     هـاي سـفارش   خطرات ناشی از ورشکستگی خریداران و بنگـاه 

  .هاي اجرایی در این زمینه است برنامه

   وزارت کار و امور اجتماعی  

هـاي   در برخی از کشورها این وزارتخانه نقش مهمی را در زمینه حمایت از بنگاه

هاي دولـت در زمینـه    دهی به سیاست کند و مسئول جهت کوچک و متوسط ایفا می

  .بازار کار است

به عنوان مثال بازار کار لهستان به علت پیامدهاي ناشی از اصـالحات اقتصـادي   

شاهد تحوالت عمیق و سریعی بـوده اسـت کـه یکـی از پیامـدهاي آن رشـد تعـداد        

ـ   بنابراین، تهیه و تدوین برنامه. باشد بیکاران می ه عنـوان  اي براي مبارزه با بیکـاري ب

یکی از مهمترین موضوعات اجتماعی و سیاسی این کشور است و حمایـت و توسـعه   

هاي رسیدن به این هـدف شـناخته    هاي کوچک و متوسط به عنوان یکی از راه بنگاه

  .شده است

منـابع  . ، وزارت کار لهستان اقدام به تأسیس صـندوق کـار نمـود   1990در سال 

گیرد تا در راستاي اهداف مربوط به  لی قرار میاین صندوق در اختیار ادارات کار مح

هاي کوچک و متوسط توسط  یکی از این اهداف، تأسیس بنگاه. بازار کار هزینه گردد

  .باشد هاي موجود از طریق اعطاي وام می بیکاران و یا حفظ رشد بنگاه

دهنـده خـارجی نیـز همکـاري      عالوه بر این، وزارت کار با برخـی مؤسسـات وام  

هـاي   اسـت کـه بـا وام    3»وکـار  برنامـه توسـعه کسـب   «این وزارتخانه مجري . کند می

 
1- Fund Credit Guarantee. 

2- Fund Technology Credit Guarantee. 

3- Enterprise Development Programme. 
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شـود، از ایـن رو    اعطایی از طرف بانک جهانی و به صورت مشترك تأمین اعتبار مـی 

  .سازد هاي کوچک و متوسط فراهم می هایی براي تأسیس و تأمین مالی بنگاه حمایت

  اتاق بازرگانی  

متوسط بر اساس قانون ملزم به عضویت در هاي کوچک و  در آلمان تمامی بنگاه

از وظایف مهم اتاق، ایجاد رابطه بـا سـایر کشـورهاي جهـان بـراي      . این اتاق هستند

تسهیل در امر مبادالت اقتصادي، صادرات و واردات است که از این طریـق خـدمات   

  .دهد قرار می ها  ایی.ام.اساي را در اختیار  برجسته

 هـا   ایـی .ام.اسا سایر نهادهایی کـه در زمینـه حمایـت از    عالوه بر آن، این اتاق ب

همکـاري   دبلیـو . اف. کـی فعال هستند، نظیر وزارت اقتصاد و تکنولوژي و نیز بانـک  

هـایی در راسـتاي    هـا و همـایش   این همکاري به صورت برگزاري کنفرانس. نماید می

هـاي   ا، بازار کار، سیاسـت از جمله چگونگی تأمین مالی آنه ها  ایی.ام.اس تأمین منافع

  .باشد هاي مالیاتی و مبادله اطالعات می ، سیاستها  ایی.ام.اس مربوط به

  ها  ایی.ام.اسالمللی فعال در امور  نهادهاي بین. 1ـ4ـ4

هـاي   هـا، ارگـان   عالوه بر مؤسسات و نهادهاي مالی و اعتباري داخلی، وزارتخانه

اي بـه   أمین مـالی و ارائـه تسـهیالت مشـاوره    المللی نیـز در تـ   دولتی و نهادهاي بین

هـاي   هـا، دامنـۀ فعالیـت    اکثر این سازمان. در سطح جهان فعال هستند ها  ایی.ام.اس

  .اند خود را بیشتر در کشورهاي در حال توسعه، گسترش داده

ــین   از عمــده ــالی ب ــأمین م ــن نهادهــا، ســازمان ت ــرین و بزرگتــرین ای ــی  ت الملل

هـاي مختلـف بانـک     در راستاي برنامـه . باشد بانک جهانی میوابسته به  1سی.اف.آي

ـ اجتماعی جوامع، باالخص کشـورهاي در حـال     اقتصادي جهانی براي بهبود اوضاع

اي به وجـود آمـده اسـت کـه مسـئولیت اجـراي        هاي ویژه ها و بخش توسعه، سازمان

هـا،   سـازمان یکـی از ایـن   . باشـد  هاي بانک جهانی بر عهدة آنهـا مـی   ها و طرح برنامه

باشد که مسئولیت تأمین مالی صنایع در راسـتاي   المللی می سازمان تأمین مالی بین

 
1- International Finance Corporation (IFC). 
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  .هاي توسعه بانک جهانی را بر عهده دارد اجراي طرح

هـا   سی از چندین بخش تشکیل شده است که هـر یـک از ایـن بخـش    . اف. آي

یکـی از  . دارنـد  هاي تأمین مالی این سازمان را بـر عهـده   مسئولیت قسمتی از برنامه

هاي مهم این سازمان، بخـش مربـوط بـه امـور مؤسسـات کوچـک و متوسـط         بخش

  .باشد می

هـاي فنـی و    هـاي مـالی و کمـک    گذاري با ارائه سرمایه سی. اف. آيدر حقیقت 

بـه توسـعه بخـش خصوصـی در        ایـی .ام.اساي به مؤسسات فعال در بخـش   مشاوره

هـاي کوچـک و    خش مربوط به امور بنگـاه ب. کند کشورهاي در حال توسعه کمک می

هاي تـأمین   هاي فنی، انتقال اطالعات و همچنین اجراي طرح متوسط با ارائه حمایت

  .پردازد هاي محلی، در سرتاسر جهان در حال توسعه به ایفاي نقش می مالی به بنگاه

هاي کارشناسـی و گـردآوري    یکی از عملکردهاي اصلی این بخش، تهیه گزارش

در . باشـد  در کشـورهاي مختلـف مـی    هـا   ایـی .ام.اس هاي مربوط به فعالیت اطالعات

حقیقت هدف از این کار، افزایش دسترسی به تأمین مالی و بهبـود محـیط فعالیـت    

  .باشد می ها  ایی.ام.اس

هایی  اي از خدمات و برنامه از دیگر عملکردهاي اصلی این سازمان، ارائه مجموعه

ایـن  . باشـد  سی مـی . اف. گذاري مالی آي هاي سرمایه رنامهاست که در واقع مکمل ب

، ها  ایی.ام.اسهاي تجاري و فنی  ها مانند بهبود مهارت خدمات طیف وسیعی از برنامه

تسهیل و دسترسی به تأمین مالی براي آنها از طرق گوناگون، تقویت عرضه محلـی و  

  .گیرد هاي محلی توزیع را در بر می شبکه

باشد که بـه حمایـت    شعبه در سرتاسر جهان می 11داراي  سی. فا. آيسازمان 

از طریـق بهبـود    هـا   ایـی .ام.اسبهبود محیط کاري . پردازند هاي محلی می از فعالیت

گذاري و همچنـین قـرار دادن بخـش خصوصـی در      هاي قانونی و مقررات چهارچوب

  .پذیرد فرآیند اصالحات صورت می

، توسـعه  هـا   ایـی .ام.اسرسی به تأمین مالی بـراي  هاي تسهیل دست یکی از برنامه

از آنجـایی کـه ایـن نهادهـا مخصوصـاً بـراي       . باشـد  نهادهاي تأمین مالی خُـرد مـی  
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در ایـن   سـی . اف. آيهاي کوچک با درآمد پایین ارزشمند اسـت،   کارافرینان و بنگاه

حمایـت از  ، بیشـتر مبتنـی بـر    سی. اف. آيکند، استراتژي  گذاري می نهادها سرمایه

ارائه خدمات و تسهیالت خُرد به قیمت بازار است تا ارائه تسهیالت و وام بـه صـورت   

توانـد    شود کـه بـه نوبـۀ خـود مـی      اي؛ زیرا این امر سبب ثبات مالی نهادها می یارانه

ــه ــه مشــتریان گــردد   زمین ــر ب ــه خــدمات بیشــتر و بهت ــاز ارائ ــال . س ، 2003در س

 2/1رتفـوي نهادهـاي تـأمین مـالی خُـرد، حـدود       در پ سـی . اف. آيگـذاري   سرمایه

  .میلیون دالر بوده است

باشد، بلکه در کل،  توسعه نهادهاي مالی تنها منحصر به نهادهاي مالی خُرد نمی

این بازارهـاي  . باشد می سی. اف. آيهاي  گذاري در بازارهاي مالی از سیاست سرمایه

هاي تجاري و تخصصـی فعـال    انکاعم از ب(ها  هاي لیزینگ، بانک مالی شامل شرکت

هاي سهامی خصوصـی، در کنـار نهادهـاي تـأمین      و صندوق) ها  ایی.ام.اسدر زمینه 

به عنوان مثال، قـرار اسـت در سـال    . باشد که در باال به آنها اشاره شد مالی خُرد می

میلیون دالر جهـت توسـعه ایـن بازارهـا در راسـتاي توسـعه ارائـه         641مبلغ  2006

همچنـین در موقـع لـزوم، ایـن     . گـذاري شـود   سـرمایه  ها  ایی.ام.اسلی به خدمات ما

بـراي مثـال تأسـیس بانـک     . پـردازد  سازمان حتی به ایجاد نهادهاي مالی جدید می

براي ارائه تسهیالت به مؤسسات کوچک و متوسط محلـی   1تأمین مالی خُرد اوکراین

 20باشـد کـه    در اوکراین مـی این اولین نهاد تأمین مالی خُرد . صورت پذیرفته است

در ارائـه   سـی . اف. آيبـه عـالوه   . اسـت  سـی . اف. آيدرصد مالکیت آن متعلق بـه  

  .هاي فنی نیز نقش کامالً مؤثري دارد مشاوره به این بانک و کمک

هاي اخیـر نقـش    که در سال ها  ایی.ام.اساز دیگر نهادهاي فعال در تأمین مالی 

 2ات داشته است، بانـک اروپـایی بازسـازي و توسـعه    قابل توجهی در رشد این مؤسس

، این بانک با همکاري کمیسیون اروپا، برنامـه تـأمین   1999در آوریل سال . باشد می

هـدف از  . و ارائه تسهیالت الزم بـراي توسـعه آنهـا را اجـرا کـرد      3ها  ایی.ام.اس مالی

 
1- Microfinance Bank in Ukraine (MBU). 

2- European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). 

3- SME Finance Facility. 
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و در کـل   1میگـذاري سـه   هـاي سـرمایه   ها، صـندوق  اجراي این برنامه، تشویق بانک

کشـور اروپـاي    10در  هـا   ایی.ام.اسنهادهاي مالی به گسترش تأمین مالی بلندمدت 

ـ چک، بلغارستان، استونی، مجارسـتان، لتـونی، رومـانی، اسـلوونی،       شرقی و مرکزي

در کل، این بانک بر این باور اسـت کـه ارائـه    . باشد اسلواکی، لهستان و لیتوانی ـ می 

شود و این  باعث افزایش قدرت رقابت آنها می ها  ایی.ام.اسر به ت خطوط اعتباري قوي

نماید، از نقشی کلیدي  مسئله از آنجا که کمک شایانی به تقویت بخش خصوصی می

  .نماید ها از اقتصاد متمرکز به سمت اقتصاد بازار ایفا می در انتقال و گذر این اقتصاد

هـا و   از طریق آن گروه از بانـک  ها  ایی.ام.استسهیل دسترسی به اعتبارات براي 

حمایـت  . انـد  گیرد که به عضویت این طـرح درآمـده   نهادهاي مالی محلی صورت می

طرح از طریق تهیـه  ) عضو(گران مالی فعال  سازي و توسعه از واسطه بانک اروپایی باز

هــا و  هــا و ارائــه خــدمات لیزینــگ بــه بانــک هــاي الزم بــراي پرداخــت وام ضــمانت

گـذاري   هاي سرمایه گذاري سهمی در صندوق لیزینگ و همچنین سرمایه هاي شرکت

  .باشد می) سهمی(

هــاي لیزینــگ بـه ارائــه خــدمات بــه   جهـت تشــویق نهادهــاي مـالی و شــرکت  

بـه شـکل    2هاي فنی عالوه بر اختصاص وجوه، مواردي همچون همکاري ها  ایی.ام.اس

و طـرح، پرداخـت کــارمزد   هـا و نهادهـاي عضـ    بـه بانـک   3اي ارائـه خـدمات مشـاوره   

هـا و   بـه عنـوان یـک مشـوق مـالی بـراي جبـران هزینـه         به این نهادهـا  4العمل حق

الزم به نهادهـاي   5هاي و ارائه ضمانت ها  ایی.ام.اس دهی به هاي موجود در وام ریسک

  .مدنظر قرار گرفته است بانک اروپایی بازسازي و توسعهمالی از طرف 

گـران مـالی بتواننـد     شـود کـه واسـطه    باعـث مـی   در کل همه موارد ذکر شـده 

. را کاهش دهند و ریسک بیشتري را تحمل کنند ها  ایی.ام.اسدهی به  هاي وام هزینه

 
1- Equity Investment Fund. 

2- Technical Cooperation. 

3- Consultative Services. 

4- Performance Fee. 

5- Guarantees. 
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گران مـالی،   اي به بانکداران و واسطه به عالوه در مورد آموزش و ارائه خدمات مشاوره

 هـا   ایی.ام.اسطرف  هاي سنگین از دهی بدون تکیه بر وثیقه تأکید اصلی بر امکان وام

  .باشد می

تجربه اجراي طرح در بسیاري از کشورها نشان داده است که پرداخـت کـارمزد   

بانـک اروپـایی   ها و نهادهـاي عضـو طـرح از طـرف      به بانک) اجراي طرح(العمل  حق

بسـیار   ها  ایی.ام.اسهاي اعطایی این نهادها به  بر افزایش تعداد وام بازسازي و توسعه

بانـک اروپـایی   میلیون یـورو از طـرف    9/9الزم به ذکر است تاکنون . وده استمؤثر ب

  .العمل به نهادهاي عضو اعطا گردیده است به عنوان کارمزد حق بازسازي و توسعه

هــا بــراي  ســازي و توســعه زیرســاخت ، آمــاده1هــدف از تهیــه ســرمایه ســهمی

ــهمی خصوصــی در   ســرمایه ــذاري س ــی.ام.اسگ ــا  ای ــی ه ــد م ــ. باش ــهیالت ای ن تس

و هـم   بانک اروپایی بازسازي و توسـعه هم مستقیماً از طریق  )گذاري سهمی سرمایه(

شوند، در  حمایت می این بانکگذاري سهمی که توسط  هاي سرمایه از طریق صندوق

  .گیرد قرار می ها  ایی.ام.اسدسترس 

مدیریت هاي  گران مالی که از اوضاع مالی خوبی برخوردار باشند و مهارت واسطه

تواننـد بـه عضـویت ایـن طـرح درآینـد و        آنها در سطح باالیی قرار داشته باشد، مـی 

پایبنـد   هـا   ایی.ام.اس آسانهمواره باید به تعهد خویش در مورد تأمین مالی سریع و 

بانـک  نیازهـایی از طـرف    البته براي مؤسسات کوچـک و متوسـط نیـز پـیش    . باشند

گرفته شـده اسـت، اول آنکـه در زمـرة مؤسسـاتی      در نظر  اروپایی بازسازي و توسعه

 دارا بـودن طـرح تجـارت   همچنـین  . است شدهباشند که توسط اتحادیه اروپا تعریف 

شفاف، مدیریت سالم و باسابقه، رقابتی بودن تولیدات، ارائه اطالعات در مورد مالکان 

 هـا   ایی.ما.اسو شریکان بنگاه و رعایت استانداردهاي زیست محیطی از دیگر شرایط 

ها باید مدنظر داشته باشند کـه وجـوه را تنهـا براسـاس طـرح       باشند و این بنگاه می

گـران مـالی بـه همـراه      ها صرف کنند؛ زیرا واسطه تجارت ارائه شده به نهادها و بانک

ها  همواره در تمامی مراحل کار بر نحوه فعالیت بنگاه بانک اروپایی بازسازي و توسعه

 
1- Equity Capital. 
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و  بانـک اروپـایی بازسـازي و توسـعه    لبتـه ایـن نظـارت از طـرف     ا. کننـد  نظارت می

دهـی آنهـا بـه     گران مـالی و پرتفـوي وام   کمیسیون اروپا بر روي مراحل کاري واسطه

  .گردد تر اعمال می مراتب بیشتر و سخت

  ها  ایی.ام.اسهاي تأمین مالی  روش. 1ـ5

و نقش ایـن   ها  ییا.ام.اسبه دلیل شدت مشکل عدم شفافیت اطالعاتی در مورد 

مسئله در دسترسی به شدت محدود آنها به تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، بـازار  

البتـه  . پول به عنوان مهمترین منبع بیرونی تأمین مالی براي آنها شناخته شده است

، امکان انعقاد ها  ایی.ام.اسهمچنان مشکل عدم شفافیت اطالعاتی موجود در فعالیت 

ي مالی بین مؤسسات مالی و مؤسسات کوچک و متوسط متقاضی اعتبار را قراردادها

در حقیقت در مرحلۀ درخواست و اعطاي اعتبار، مؤسسات . سازد با مشکل مواجه می

کنند بـا سـوء    کوچک و متوسطی که از موقعیت مناسب برخوردار نیستند، سعی می

العات بیشتر به عنوان فرد استفاده از عدم تقارن اطالعاتی موجود و برخورداري از اط

درونی، در کنار سایر مؤسسات کوچک و متوسط داراي شرایط اعتبار بـه درخواسـت   

گیـري   دهند که این امر منجـر بـه شـکل    وجوه بپردازند و خود را واجد شرایط نشان 

همچنین پس از اعطاي اعتبار . گردد هاي مربوطه می پدیدة انتخاب نامساعد و هزینه

هایی بـراي اعتبارگیرنـده    تواند با به وجود آوردن انگیزه اطالعاتی می این عدم تقارن

 1هاي با ریسک باالتر، پدیدة خطر اخالقـی  در به کارگیري اعتبار دریافتی در فعالیت

  .را شکل دهد

  با توجه به آنکه وجود دو منبع ریسکی ناشی از انتخاب نامساعد و خطر اخالقـی 

تواننـد نقـش مـؤثري در     اند، مـی  عاتی شکل گرفتهخود در اثر عدم شفافیت اطال که

ایفا نمایند و آنها را از کسب درآمد  ها  ایی.ام.اسها به تأمین مالی  کاهش تمایل بانک

ها جهـت رفـع ایـن     محروم کنند، بانک ها  ایی.ام.اسو سود ناشی از اعطاي اعتبار به 

اند که با حـل معضـل    حی کردهطرا ها  ایی.ام.اسهایی را در تأمین مالی  معضل، روش

  .کنند را تقویت می ها  ایی.ام.اسعدم شفافیت اطالعاتی، انگیزة فعالیت در زمینۀ 

 
1- Moral Hazard. 
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، از هـا   ایـی .ام.اس هاي جدید و خاص تأمین مـالی  البته هر چند با طراحی روش

شدت مسئله عدم تقارن اطالعاتی کاسته شده است، اما به دلیل وجود این مسـئله و  

هـا و   نسـبت بـه تـأمین مـالی بنگـاه      ها  ایی.ام.اسبودن آن در تأمین مالی  پراهمیت

شود که نحوة برخـورد مؤسسـات مـالی بـا ایـن نـوع        هاي بزرگ، مالحظه می شرکت

هـاي بـزرگ    ها و شـرکت  ها و فرآیند انعقاد قرارداد با آنها متفاوت از دیگر بنگاه بنگاه

هـا و   نسـبت بـه بنگـاه    هـا   ایی.ام.اسرد براي مثال، شرایط ضمن قرارداد در مو. است

 هـا   ایی.ام.اسهمچنین اعتبارات اعطایی به . تر است هاي بزرگ، محدودکننده شرکت

تر بوده و اخذ وثیقه نیز در ارتباط بـا   مدت هاي بزرگ، عمدتاً کوتاه در مقایسه با بنگاه

  1.تر است این نوع اعتبارات متداول

توسـط مؤسسـات    ها  ایی.ام.اسهاي تأمین مالی  روش 2ترین در این قسمت عمده

ها مشـتمل   گیرد که این روش و نهادهاي مالی در بخش رسمی مورد بررسی قرار می

، امتیـازدهی  4اي دهـی رابطـه   ، وام3هـاي مـالی   دهی براساس صورت هاي وام روش: بر

عـالوه بـر   . باشـند  می 8و بیمۀ اعتبار 7، عاملیت6دهی به پشتوانۀ دارایی ، وام5اعتباري

 9گیرنـد، اعتبـار تجـاري    که توسط مؤسسات مالی مورد استفاده قرار می ها این روش

 
1- Bakker, H. R. Marie. Klapper, Leora & Gregory, Udell, F. (2004). Financing Small 

and Medium – Size Enterprises with Factoring: Global Growth and Its Potential in 

Eastern Europe. World Bank, Policy Research Working Paper Series, 3342, 8. 

دهی  ، هر چند تکنولوژي وام2006بر اساس مطالعۀ انجام شده توسط اوچیدا و دیگران در سال  -2

، بیشـتر  هـا   ایـی .ام.اسهاي اعتباردهی بـه   هاي مالی عموماً نسبت به دیگر روش براساس صورت

یک زمان مورد استفاده  ها را در کنار هم در اي از این روش ها مجموعه شود اما بانک استفاده می

شـود کـه    بدین ترتیب مشاهده مـی . پردازند دهند و صرفاً به یک روش تأمین مالی نمی قرار می

 .هاي تأمین مالی، تا حدودي رابطۀ مکمل برقرار است بین انواع مختلف این روش
3- Financial Statement Lending. 

4- Relationship Lending. 

5- Credit Scoring. 

6- Asset Based Lending. 

7- Factoring. 

8- Credit Insurance. 

9- Trade Credit. 
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هـا اسـتفاده    ها در تـأمین مـالی دیگـر شـرکت     ها و شرکت نیز که عموماً توسط بنگاه

، مـورد بررسـی قـرار خواهـد     هـا   ایـی .ام.اسشود، به عنوان یک شیوة تأمین مالی  می

  .گرفت

توسـط مؤسسـات مـالی،     هـا   ایی.ام.اسدهی به  هاي وام شیوهدر ادبیات مربوطه، 

در . شـوند  بنـدي مـی   اي طبقه دهی رابطه و وام 1دهی معامالتی عموماً در دو گروه وام

اي  دهـی رابطـه   هاي اشاره شده بجـز وام  دهی معامالتی که مشتمل بر کلیه روش وام

شود کـه از   بار استفاده میدر تصمیم اعطاي اعت 2باشد، عموماً از اطالعات مستند می

هـاي مـالی    هاي مالی محاسبه شـده از صـورت   توان به نسبت جملۀ این اطالعات می

حسابرسی شده، امتیـازدهی اعتبـاري، سـوابق اطالعـاتی تهیـه شـده توسـط دفـاتر         

این اطالعات عمومـاً از امکـان انتقـال بـین مؤسسـات و      . اعتباري و غیره اشاره نمود

اي،  دهـی رابطـه   ایـن در حـالی اسـت کـه در وام    . باشـند  ار مینهادهاي مالی برخورد

کـه در طـول رابطـۀ     3تصمیم اعطاي اعتبار با تأکید ویـژه بـر اطالعـات غیرمسـتند    

ایـن  . پـذیرد  آوري شده اسـت، صـورت مـی    جمع   ایی.ام.اسبلندمدت اعتباردهنده با 

عموماً در دسترس دهی معامالتی که  اطالعات برخالف اطالعات مورد استفاده در وام

همگــان قــرار دارنــد، اطالعــاتی خصوصــی هســتند کــه صــرفاً نــزد مؤسســه مــالی  

ماننـد و بـه راحتـی در دسـترس عمـوم قـرار        کنندة اطالعـات بـاقی مـی    آوري جمع

بـه عنـوان یـک    اعتبار تجاري . شوند گیرند و بین مؤسسات مالی نیز مبادله نمی نمی

هـا، بـه دلیـل امکـان بـه کـارگیري        دیگر بنگاه توسط ها  ایی.ام.اسشیوة تأمین مالی 

توانـد در    هاي موجود در ارزیابی اعتباري طرف مقابـل، مـی   اي از روش طیف گسترده

  .بندي شود هر یک از دو گروه ذکر شده طبقه

  هاي مالی دهی بر اساس صورت وام. 1ـ5ـ1

هـاي مـالی، ارزیـابی کارشناسـی صـالحیت       دهی بر اساس صـورت  در شیوة وام

 
1- Transaction Lending. 

2- Hard Information. 

3- Soft Information. 
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تواند مشتمل بـر وثیقـه،    اعطایی که می  عتباري متقاضی و تنظیم شرایط خاص واما

هـاي مـالی    هاي ضمن قرارداد باشد، بر اساس قدرت صـورت  تضمین شخصی و شرط

از این رو کیفیت این شیوة اعطاي اعتبار، بـه دو پـیش   . پذیرد گیرنده شکل می قرض

  :شرط زیر وابسته است

هاي مالی مشتمل بر اطالعات کافی و حسابرسـی   ورتباید از ص ـ متقاضی وجوه 

شده بر اساس اصول استاندارد حسابرسـی توسـط حسابرسـان رسـمی واجـد      

  .شرایط، برخوردار باشد

هاي  صورت اسـاس بر مستحکمی و مناسب مالی موقعیت از باید  وجوه ـ متقاضی

  .مالی فوق برخوردار باشد

ز امکان اخذ وثیقه و تضمین برخـوردار  هر چند در این شیوه تأمین مالی، بانک ا

هـاي مـالی ارائـه شـده، و      است، اما عملکرد شرکت متقاضی وجوه بر اسـاس صـورت  

میزان جریان وجوه نقدي آیندة انتظاري شرکت به عنوان اولین منبع بازپرداخت وام 

شـود و در ایـن راسـتا، جریـان وجـوه شـرکت از اهمیـت خاصـی          در نظر گرفته می

  .است برخوردار

  اي دهی رابطه وام. 1ـ5ـ2

، هـا   ایـی .ام.اسهـاي تـأمین مـالی     اي، به عنوان یکـی از راه  دهی رابطه شیوة وام

گیـرد کـه مشـکل عـدم تقـارن اطالعـاتی        بیشتر در شرایطی مورد استفاده قرار مـی 

، قابـل حـل نباشـد، و یـا از     ها  ایی.ام.اسهاي تأمین مالی  موجود از طریق دیگر روش

  .ۀ مربوطه، هزینۀ این شیوة تأمین مالی کمتر باشدنظر هزین

در شـرایط زیـر، تمایـل     هـا   ایـی .ام.اسشـود کـه    براي مثال، عموماً مشاهده می

  :دهند بیشتري به تأمین مالی بر اساس این شیوه از خود نشان می

هاي مالی مناسب و حسابرسی شده جهـت اخـذ وام    ـ عدم برخورداري از صورت

  اي مالی؛ه بر اساس صورت

  دهی؛ ـ عدم برخورداري از اطالعات الزم جهت اخذ وام بر اساس روش امتیاز

ـ عدم برخورداري از اسناد دریافتنی با کیفیت بـاال جهـت اخـذ وام بـر اسـاس      
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  روش عاملیت؛

ـ عدم برخـورداري از اسـناد دریـافتنی بـا کیفیـت بـاال و یـا موجـودي انبـار و          

  وام به پشتوانۀ دارایی؛تجهیزات با کیفیت الزم، جهت اخذ 

  .ـ عدم امکان تأمین مالی بر اساس اعتبار تجاري به دلیل هزینۀ عمدتاً باالي آن

اي، تأکیـد خـاص بـر اطالعـات غیرمسـتندي صـورت        دهـی رابطـه   در شیوة وام

گیرنده شـکل   دهنده و قرض پذیرد که بر اساس رابطۀ بلندمدت موجود بین قرض می

هـاي   بانک بر اساس عملکـرد متقاضـی در ارتبـاط بـا وام    به این ترتیب که . گیرد می

شده به  هاي اعطا نظر گرفته شده براي وامقبلی، نحوة پرداخت آنها، مقدار ذخایر در 

وي و یا ذخایر تنظیم شده براي دیگر خدمات مالی ارائه شده به متقاضی و عملکـرد  

اضـی و موقعیـت   وي در ارتباط با این خدمات، به اطالعاتی خصوصـی در مـورد متق  

اي، از  ها بـا توجـه بـه فعالیـت منطقـه      البته این بانک. یابد کسب و کار وي دست می

اي کسـب و کـار مربوطـه و     هاي محیطی و منطقـه  اطالعات مفیدي در مورد ویژگی

و ســایر رقیبـان بالفعــل آن نیـز برخــوردار      ایـی .ام.اسروابـط متقابــل موجـود بــین   

شـیوة تـأمین مـالی، بانـک بـه دلیـل روابـط بلندمـدت          از این رو در ایـن . باشند می

هاي مالی بنگاه درج  ، به اطالعاتی فراتر از آنچه که در صورتها  ایی.ام.اسهمکاري با 

 گیرد، دسترسـی پیـدا   شود و یا اطالعاتی که به آسانی در دسترس عموم قرار می می

  .کند می

وین اطالعـات غیرمسـتند و   ـ در اثر ضـرورت تـد    این شیوه، به دلیل کاربر بودن

هـا   دهد؛ بـه نحـوي کـه ایـن هزینـه      ـ هزینۀ تأمین مالی را افزایش می   پردازش آنها

هـاي بـاالتر بـه مشـتري انتقـال داده       هاي بهرة بـاالتر و کـارمزد   عمدتاً از طریق نرخ

  .شوند می

  روش امتیازدهی اعتباري. 1ـ5ـ3

  دهـی بـه   ولوژي جدیـد در وام روش امتیازدهی اعتباري تقریباً به عنوان یک تکن

چندان مورد اسـتفاده قـرار    90شود که تا اواسط دهۀ  در نظر گرفته می ها  ایی.ام.اس

دهـی بـه    بنـدي اعتبـاري در وام   هـر چنـد قبـل از طراحـی مـدل رتبـه      . گرفت نمی
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هـا مـورد اسـتفاده قـرار      هاي مصرفی توسط بانک ، این روش در ارائه وامها  ایی.ام.اس

و نـاهمگن بـودن    هـا   ایـی .ام.اس، اما به علت عدم تقارن زیاد موجـود بـین   گرفت می

هـاي   ها و مؤسسـات مـالی از اسـتاندارد    هاي تجاري، عدم برخورداري بانک شدید وام

، تـأخیر زیـادي در   ها  ایی.ام.اسدهی به  کافی در ثبت اطالعات مربوط به عملیات وام

بـدین  . پدید آمـد  ها  ایی.ام.اس اعطایی به هاي طراحی مدل کاراي امتیازدهی در وام

کـه بزرگتـرین مؤسسـه بیرونـی      1اُ . سـی . آي. ، مؤسسـه اف 1995ترتیب در مارس 

هـاي   کنندة امتیازهاي اعتباري بود، اولین مـدل امتیـازدهی اعتبـاري بـراي وام     تهیه

سـتفاده  مشخصۀ بارز و تکنیک اصلی مـورد ا . را طراحی کرد ها  ایی.ام.اساعطایی به 

در    ایـی .ام.اسدر این مدل، توجه به اطالعات مربوط به سابقۀ اعتباري شخص مالک 

بینی احتمال نکول بنگاه  کنار اطالعات مربوط به موقعیت کسب و کار بنگاه در پیش

   ایـی .ام.اسو بنابراین لحاظ وزن بیشتر براي اطالعات موقعیت مالی شخصـی مالـک   

توجه به این نکته ضروري است که بـه دلیـل کوچـک بـودن      در این راستا. 2باشد می

نقــش مهمــی در    ایـی .ام.اسهــا، موقعیـت و امکانــات مـالی مالــک    ایـن نــوع بنگـاه  

نماید، به نحوي که توانایی و تمایل مالک  هاي تخصصی ایفا می گیري فعالیت تصمیم

وانـایی و تمایـل   در بازپرداخت وام شخصی، همبستگی زیادي بـا میـزان ت     ایی.ام.اس

  .وي در بازپرداخت وام اخذ شده براي کسب و کار دارد

   ایـی .ام.اسها به صورت کلی اطالعات مربوط به مالـک   بدین ترتیب در این مدل

بینی قدرت بازپرداخت وام تجاري دارند و عمومـاً مشـتمل    که نقش کلیدي در پیش

هـاي مـالی، مالکیـت     هـاي معـوق، دارایـی    بر درآمد شخصی، بدهی شخصی، بـدهی 

هـا و غیـره    هاي قبلی دریافت شده، تعویق در بازپرداخت وام مستغالت، نکول در وام

اطالعات مربوط به . شوند تهیه می 3باشند، از دفاتري مانند دفاتر اعتباري مصرفی می

و موقعیت تجاري و عملکرد مالی آن نیز یـا توسـط خـود مؤسسـه مـالی         ایی.ام.اس

 

1- Fair, Isaac and Company, Inc. 

هاي بزرگ، صرفاً اطالعات مربـوط   دهی به بنگاه هاي امتیازدهی طراحی شده جهت وام در مدل - 2

 .گیرد موقعیت کسب و کار بنگاه، مورد استفاده قرار می به

3-Consumer Credit Bureaus. 
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استخراج  1وند و یا از اطالعات گردآوري شده در دفاتر اعتبار تجاريش آوري می جمع

حال این اطالعات در مدل امتیازدهی وارد شده و بر اساس نتیجۀ مدل که . شوند می

گیـري   وام، تصـمیم  ایا عـدم اعطـ   گاه است، بانک در ارتباط با اعطاامتیاز اعتباري بن

شـود و صـرفاً قـانون و     یدي دنبال میهایی که رویکرد صالحد البته در بانک. کند می

شـود، امتیـاز محاسـبه شـده در کنـار دیگـر        دهی دنبـال نمـی   قاعده در تصمیم وام

وام  يآوري شده تصمیم نهایی بانک را در مورد اعطـاء یـا عـدم اعطـا     اطالعات جمع

  .دهد شکل می

ــین زده شــده توســط مؤسســه اف   ــۀ تخم ــازدهی اولی ــدل امتی اُ .ســی.آي.در م

 250هـزار تـا    35هـاي   دالر و وام هزار 35هاي کمتر از  متفاوتی براي وام امتیازهاي

هـا   به این ترتیب هر چند امکـان اسـتفاده از ایـن مـدل    . در نظر گرفته شدهزار دالر 

هـا، ایـن    دالر وجـود دارد، امـا بسـیاري از بانـک     هـزار  350براي اعتباراتی تا سطح 

مـورد   هـا   ایی.ام.اسدالر به  هزار 100تر از ها را صرفاً براي اعتبارات اعطایی کم مدل

  .دهند استفاده قرار می

هـاي   شود که محاسبۀ ایـن امتیازهـا و طراحـی مـدل     به این ترتیب مالحظه می

مربوطه چه توسط خود مؤسسات مالی انجام شود و چه توسط مؤسسات بیرونـی، بـا   

وش فرآیندي اطالعـات  در کل، این ر. پذیرد اتکاء زیاد به اطالعات مستند صورت می

بر است که دقت امتیازهاي محاسبه شده بستگی به دقت و صـحت اطالعـات مـورد    

اي  همچنین به دلیل آنکه در محاسبۀ امتیازهاي اعتباري، توجـه ویـژه  . استفاده دارد

صـورت     ایـی .ام.اسبه اطالعـات مبـین سـابقه و وضـعیت اعتبـاري شـخص مالـک        

ـ کـه بـا عـدم        ایـی .ام.استا موقعیت مالی و تجـاري   تر است ـ  پذیرد ـ که شفاف  می

دهی از قـدرت وافـري در کـاهش معضـل عـدم       ـ این شیوة وام  شفافیت مواجه است

 2.برخـوردار اسـت   هـا   ایـی .ام.اسدهـی بـه    تقارن و عـدم شـفافیت اطالعـاتی در وام   

 

1- Commercial Credit Bureaus. 

شـود کـه نقـش متُـد      مشـاهده مـی   (Frame et.al 2001)البته بر اساس مطالعات انجام شـده   - 2

، تا حدود زیـادي  ها  ایی.ام.اسدهی به  بندي در کاهش عدم تقارن اطالعاتی موجود در وام رتبه

براي مثال در مناطق با درآمد متوسط و پایین آمریکا نسـبت  . اي دارد بستگی به درآمد منطقه
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 همچنین به دلیل وزن زیـادتر اطالعـات شخصـی مالـک و عـدم نیـاز بـه اطالعـات        

توانـد در صـورت عـدم     هاي مالی، این شیوة تأمین مـالی مـی   حسابرسی شدة صورت

هاي مالی حسابرسی شـده بـه دلیـل هزینـۀ بـاال،       از صورت ها  ایی.ام.اسبرخورداري 

  .نقش مهمی در کاهش شکاف تأمین مالی آنها ایفا نماید

، و در هـا   یـی ا.ام.اسدهـی بـه    به این ترتیب به دلیل نوظهور بودن این شیوة وام

وري صنعت بانکـداري   نظر گرفتن آن به عنوان تغییري تکنولوژیکی که در رشد بهره

هـا،   رود که بـا بـه کـارگیري آن در سـطح بانـک      کند، انتظار می نقش مهمی ایفا می

حاصل شود که در ایـن   ها  ایی.ام.استحوالت شگرفی نیز در عرصۀ خدمات بانکی به 

  :زیر اشاره کردتوان به موارد  راستا می

       بنـدي   بر اساس مطالعـات انجـام شـده اسـتفاده از روش امتیـازدهی و طبقـه

شـود   هـایی مـی   ها و بنگاه متقاضیان وام، منجر به افزایش عرضۀ وام به شرکت

دهی، ایـن   هاي معمول وام در روش. باشند که از ریسک بیشتري برخوردار می

ر حالی که در روش امتیـازدهی،  شدند، د نمیگروه عموماً مشمول ارائه اعتبار 

با تنظیم شرایط ارائه وام بر اساس امتیازهاي محاسبه شده، این امکان فـراهم  

هاي با ریسک بـاالتر جهـت اخـذ وام، نـرخ بهـرة بـاالتري        شود که شرکت می

رود کـه   به این ترتیب انتظار می. پرداخت نمایند و مشمول دریافت وام گردند

  نسـبی بـا    بـه طـور   هـا   ایـی .ام.اسدهـی بـه    جـم وام ها با افزایش ح این بانک

  دهـی و افـزایش ریسـک در پرتفـوي اعتبـارات اعطـایی بـه        افزایش نـرخ وام 

هـایی صـادق    البته این مسئله صرفاً در مـورد بانـک  . مواجه شوند ها  ایی.ام.اس

هایی که بـر اسـاس    کنند و در بانک است که بر اساس قانون و قاعده عمل می

هایی که  شود؛ زیرا بانک کنند، الزاماً این نتیجه حاصل نمی عمل میصالحدید 

روش امتیازدهی اعتباري را بـه    کنند، عموماً بر اساس قانون و قاعده عمل می

                                                                                                                            

به مناطق با درآمد باال، این نقش چشمگیرتر است؛ زیرا بر اساس بررسی انجـام شـده، افـزایش    

رآمد پـایین و متوسـط،   بندي؛ در مناطق با د ، با به کارگیري روش رتبهها  ایی.ام.اسدهی به  وام

دهی ناشی از این روش بـه مؤسسـات کوچـک و متوسـط      برابر بیشتر از افزایش وام 5/2حدود 

 .باشد فعال در مناطق با درآمد باالتر می
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مـورد    هـا   ایـی .ام.اسدهی بـه   هاي فعلی وام عنوان جایگزینی براي دیگر روش

بر اساس صـالحدید  هایی که  این در حالی است که بانک. دهند توجه قرار می

کنند، عموماً روش امتیـازدهی اعتبـاري را بـه عنـوان روش مکملـی       عمل می

هـاي موجـود جهـت بهبـود در ارزیـابی شایسـتگی اعتبـاري         براي تکنولـوژي 

 .دهند مؤسسات کوچک و متوسط متقاضی اعتبار، مورد توجه قرار می

 سدهی به  ها قبل، وام تا مدتم.ااي بـراي   تی حاشـیه بـه عنـوان فعـالی    ها  ایی.ا

هاي کوچک نـه تنهـا    در حقیقت، بانک. شد هاي بزرگ در نظر گرفته می بانک

هاي با حجم بزرگ، بلکـه   به دلیل افزایش ریسک پرتفوي در صورت اعطاء وام

اي و از این رو برخورداري از  اي و فعالیت منطقه به دلیل انجام بانکداري رابطه

اي  ، عموماً از تخصص ویژهها  ایی.ام.اسیت مزیت نسبی اطالعاتی در مورد فعال

هاي بزرگ بـه دلیـل    در اعطاي اعتبار به این مؤسسات برخوردار بودند و بانک

کـه بـه نسـبت بـا عـدم       هـا   ایـی .ام.اس عدم مزیت اطالعاتی در مورد فعالیت

دهی به این مؤسسـات   شفافیت زیادي مواجه است، عموماً نقش اندکی در وام

با این وجود مطالعـات انجـام شـده در ارتبـاط بـا رابطـۀ بـین        . ندکرد ایفا می

هاي بزرگ  و نحوة فعالیت این مؤسسه، بانک   ایی.ام.اسکیفیت اعتباري مالک 

را تا حد زیـادي متقاعـد کـرد کـه امکـان بـه کـارگیري روش امتیـازدهی و         

وجـود   ،هـا   ایی.ام.اسهاي آنها در حیطۀ اعتبارات اعطایی به  گسترش فعالیت

 .دارد

بینـی نشـده ناشـی از     ها، حتی مشکالت پیش رو افق تازة پیش روي بانک از این

را نیز    ایی.ام.اسها و بنابراین عدم تمایل احتمالی آنها به اعطاي اعتبار به  ادغام بانک

. بر اساس مطالعات تجربی انجام شده نیز شواهد موثقی یافت شـده اسـت  . حل نمود

بیان کردند که استفاده از شـیوة امتیـازدهی اعتبـاري،     1و دیگرانبراي مثال اخوین 

 

1- Akhavein, Jalal. Frame, W Scott & White J. Lawrence. (2001). The Diffusion of 

Financial Innovations: An Examination of the Adoption of Small Business Credit 

Scoring by Large Banking Organizations. Federal Reserve Bank of Atlanta, Working 

Paper Series, 4. 
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درصـد در   4/8هـا بـه    را در پرتفوي وام بانـک  ها  ایی.ام.اس سهم اعتبارات اعطایی به

 هـا   ایـی .ام.اسدهـی بـه    هاي بزرگ که قبالً تمایل چنـدانی بـه وام   پرتفوي وام بانک

مؤسسات مالی غیربـانکی نیـز بسـیار     این شیوه در بین. نداشتند، افزایش داده است

هاي بـزرگ، آنهـا نیـز تمایـل زیـادي بـه        مورد توجه واقع شده است و عالوه بر بانک

  .دهند از خود نشان می ها  ایی.ام.اسافزایش اعطاي اعتبار به 

         با به کارگیري ایـن روش، حضـور بانـک در منطقـه از طریـق ایجـاد شـعبه و

جهـت پرداخـت وام و      ایی.ام.اسن بانک و ضرورت ارتباط حضوري متقابل بی

اي اسـت کـه توسـط     شود؛ زیرا معیار اعطـاي وام، رتبـه   پایش آن کمرنگ می

شـود، از   برخی متغیرهاي مورد نیاز محاسبه و در طول مدت اعتبار به روز می

بنـابراین  . از اهمیت برخوردار نخواهد بود   ایی.ام.اساي  این رو شناخت منطقه

تر به بازارهاي خارج از مناطق جغرافیـایی خـود نفـوذ     توانند راحت میها  بانک

 .کنند

     با توجه به مطالب اشاره شده، انتظار بر آن است که رقابـت در عرصـۀ تـأمین

افـزایش یابـد، بـه خصـوص رقابـت بـین روش امتیـازدهی         ها  ایی.ام.اس مالی

هـا در هـر    ط بانـک اي؛ زیرا نه تنها ایـن روش توسـ   اعتباري و بانکداري رابطه

اي از سازمان مرکـزي قابـل کـاربرد اسـت و بـه روابـط        اندازه و هر نوع فاصله

هاي بزرگ نیـز   هاي این روش، بانک اي نیاز ندارد، بلکه به دلیل قابلیت منطقه

و تنوع بخشیدن به پرتفوي خود،  ها  ایی.ام.اس دهی به از انگیزة کافی براي وام

 .اند برخوردار گردیده

 هـا را بـه    امتیازدهی اعتباري، مقدار زمان مـورد نیـاز بـراي ارزیـابی وام     روش

بر اساس مطالعات تجربـی انجـام شـده، مقـدار     . دهد مقدار زیادي کاهش می

بـراي مثـال در   . کاهش در زمان مورد نیـاز بـراي ارزیـابی وام متفـاوت اسـت     

ان دو مطالعۀ انجام شده در مورد آمریکا، نشان داده شده است کـه مـدت زمـ   

سـاعت و نـیم کـاهش یافتـه اسـت و در مطالعـۀ        12اي ارزیابی وام بـه   هفته

روزة ارزیـابی اعتبـار،    9شود که دورة زمانی  مشابهی در کانادا نیز مشاهده می
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بـه ایـن   . 1پس از به کارگیري روش امتیازدهی به سه روز کاهش یافتـه اسـت  

 .گردد اصل میترتیب امکان ارائه حجم زیاد وام در مدت زمان اندك ح

      در ارزیابی اعتباري متقاضیان وام توسط شیوة امتیـازدهی، بـه دلیـل کـاهش

پذیرد و  زیادي که در زمان پردازش وام و ارزیابی اعتباري متقاضی صورت می

مکانیزه شدن سیستم ارزیابی مشتري، بانـک بـا کـاهش شـدیدي در هزینـۀ      

 .شود پردازش وام مواجه می

دهی، امکان ارائـه اعتبـار از طریـق تلفـن و یـا       وة واماز طرف دیگر چون این شی

آورد، از هزینۀ احداث شعبه و حضور جغرافیـایی   حتی ایمیل را براي بانک فراهم می

البته الزم به ذکـر اسـت کـه هـر چنـد هزینـۀ       . بانک به مقدار زیادي خواهد کاست

وه زیاد اسـت،  هاي پشتیبان و غیره در این شی اي، طراحی سیستم کامپیوتري، برنامه

اما به علت افزایش میزان اعطاي اعتبارات توسط این شیوه و بنابراین درآمد ناشی از 

شود و اثري  ها توسط افزایش درآمد خنثی می دهی، افزایش این هزینه حجم زیاد وام

  دهی عموماً همچنین، این شیوة وام. منفی بر میزان سوددهی بانک ایفا نخواهد نمود

ت اعتبار در بلندمدت خواهد انجامید؛ به نحـوي کـه افـزایش تمایـل     به افزایش قیم

مشتریان در پرداخت وجوه بیشتر براي دسترسی به این اعتبـار، منجـر بـه افـزایش     

  .گردد و سود بانک را افزایش خواهد داد ها می بیشتر درآمدها نسبت به هزینه

 سبه ها با برخورداري از شیوة امتیازدهی در اعطاي اعتبار  بانکم.اکه  ها  ایی.ا

هـاي بزرگتـر برخـوردار     به طور متوسط از ریسک بیشتري نسـبت بـه بنگـاه   

هـا   تر ریسک معطـوف بـه ایـن نـوع وام     توانند به مدیریت مناسب هستند، می

تر مؤسسات کوچک و متوسـط   ها با ارزیابی دقیق در این راستا بانک. بپردازند

ورد درخواست آنها و تنظـیم دیگـر   گذاري اعتبارات م متقاضی اعتبار و قیمت

تواننـد در   شرایط اعطاء وام با توجه به ریسک منتج از امتیازهاي اعتباري، می

به ایـن  . اعتباري، مدیریت مناسب ریسک را دنبال نمایند  مرحلۀ آغاز فعالیت

 

1- Loretta, Mester, J. (1997). What's the Point of Credit Scoring. Federal Reserve Bank 

of Philadelphia, Business Review, September, 8. 
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دهـی بـه    هـاي وام  تر انجام شده، زیان ناشی از فعالیـت  ترتیب با ارزیابی دقیق

 .ها به مقدار زیادي کاهش خواهد یافت براي بانک ها  ایی.ام.اس

مندي از این شیوه، از امکان تنظیم بازار دسـت دوم   ها با بهره عالوه بر این، بانک

هـاي مصـرفی ـ جهـت مـدیریت       ـ هماننـد وام   ها  ایی.ام.اسهاي اعطایی به  براي وام

الزم بـه ذکـر   . شـد  تر ریسک معطوف به این نوع اعتبارات، برخوردار خواهند مناسب

هـا از اهمیـت خاصـی     است که در تبدیل به اوراق بهادارسازي، همگن بودن دارایـی 

برخوردار است؛ زیرا در صورت همگن بودن، امکان ارزیابی دقیق جریان وجوه ناشـی  

به این ترتیب با به کارگیري امتیـازدهی و دسترسـی بـه    . پذیر است از پرتفوي امکان

نمـودن    بهادارسـازي، امکـان اسـتاندارد    ساسی تبدیل به اوراق نیازهاي ا یکی از پیش

بینـی ریسـک نکـول     هاي اعتباري فراهم گردیده و پیش ها از طریق رتبه این نوع وام

تر انجام خواهد شـد کـه ایـن امـر فرآینـد تبـدیل بـه اوراق         پرتفوي به صورت دقیق

  .بهادارسازي را تسهیل خواهد کرد

ها و مؤسسـات دور   ها بر شعبه ایش قدرت کنترل بانکامتیازهاي اعتباري در افز

توانند بـه عنـوان ابـزاري در انجـام امـور       کنند و می از دسترس نقش مؤثري ایفا می

احتیاطی و نظارتی نه تنها توسط مدیران بانک در نظارت و مدیریت ریسک درونـی،  

رد توجـه  بلکه توسط ناظران ملی در انجام نظارت و مدیریت ریسک بیرونـی نیـز مـو   

  .واقع شوند

         عمومـاً اسـتفاده از روش امتیـازدهی را بـه عنـوان گـامی مثبـت در افــزایش

کننـد؛ زیـرا بـا بـه کـارگیري امتیازهـاي        دهی مطرح مـی  شفافیت فرآیند وام

آمیـز برخـوردار    هـا از امکـان اعطـاي وام بـه صـورت تبعـیض       اعتباري، بانک

حـی مـدل امتیـازدهی بـه     با این وجود طراح مـدل از امکـان طرا  . باشند نمی

بـراي مثـال، برخـی    . باشد نحوي که چنین تورشی حاصل شود، برخوردار می

عقیده دارند که شفافیت در امتیازهاي اعتبـاري بـراي متقاضـیان بـا درآمـد      

گیرنـدگان،   شـود؛ زیـرا در مـورد ایـن گـروه از قـرض       پایین، کمتر حاصل می

هـاي   در طراحـی مـدل  اطالعات کمتري در مجموعـه نمونـه مـورد اسـتفاده     
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با این وجود، مطالعۀ تجربی انجـام شـده توسـط    . باشد امتیازدهی موجود می

 .اُ خالف این ادعا را ثابت کرده است.سی.آي.مؤسسه امتیازدهی اف

 اي که حـداکثر کـردن    دهی رابطه در این روش هدف بانک بر خالف روش وام

ـ    ر حـداکثر کـردن   سود بانک در طول رابطۀ تجاري بانک با مشـتري اسـت، ب

عالوه بـر ایـن، در ایـن روش بـر     . سود دوره به دورة بانک متمرکز شده است

بـر و تـا     گیرندگان، هزینه اي، پایش و کنترل قرض دهی رابطه خالف روش وام

حدودي مشکل است؛ زیرا مشتري عموماً در خارج از حیطۀ حضور بانـک بـه   

اي، بانـک اطالعـات    رابطـه دهـی   پردازد، در حالی که در روش وام فعالیت می

گیرنـده   اي دارد و با هزینۀ کمتر پایش و کنتـرل قـرض   کاملی از بازار منطقه

کننده از روش امتیـازدهی، بـه دلیـل     از این رو بانک استفاده. باشد مواجه می

هاي متفـاوت نسـبت بـه بـانکی کـه بـه بانکـداري         برخورداري هدف و هزینه

را در شرایط اعطـاي وام خـود بـه وجـود      پردازد، انعطاف کمتري اي می رابطه

 .آورد می

  دهی به پشتوانۀ دارایی وام. 1ـ5ـ4

هاي ابتدایی به کارگیري این روش در سیستم مالی، عمومـاً بـه عنـوان     در سال

هـاي در   آخرین راهکار جهت تأمین مالی متقاضیان وجوه ـ در اکثـر مـوارد، شـرکت    

ه کنندة اعتبار نیـز از وجـه مناسـب    شد و عرض حال ورشکستگی ـ در نظر گرفته می 

بـا ایـن وجـود بـا گذشـت      . شد باز شناخته می برخوردار نبود و به عنوان شیاد و حقه

زمان و کاهش هزینـۀ تـأمین مـالی از طریـق ایـن شـیوه ـ بـه دلیـل فـراهم شـدن            

بر مقبولیت آن افـزوده   1982شود که از سال  هاي مورد نیاز ـ مشاهده می  زیرساخت

دیگر تأمین مـالی بـر اسـاس ایـن شـیوه بـه بـدنامی متقاضـی اعتبـار          شده است و 

هـاي   انجامد، بلکه به عنوان زیرکی وي در استفادة بهینه از منابع مالی و دارایـی  نمی

  .شود تحت تملک قلمداد می

در هر حال این شیوه به دلیل توانایی در کاهش مشکل عـدم تقـارن اطالعـاتی    

، از مقبولیت زیادي در تأمین مالی این نـوع  ها  ایی.ام.اسدهی به  شدید موجود در وام
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دهی با اتکـا بـر    در این روش، تصمیم وام. ها برخوردار گردیده است ها و بنگاه شرکت

به عنوان اولین منبع بازپرداخت تعهدات صورت ایی .ام.اسهاي تجاري  ارزش دارایی

یت مالی و جریان وجوه هاي قبلی، عملکرد شرکت و موقع پذیرد و بر خالف روش می

بنـابراین  . باشد ، مورد توجه نمیاي.ام.اسانتظاري آن و یا حتی موقعیت مالی مالک 

بجاي ارزیابی پیچیدة ریسک کلی شرکت، و یا بررسی موقعیت مـالی مالـک، صـرفاً    

باشـند،   هـاي شـرکت مـی    اي از اطالعات که در ارتباط با برخی از دارایی زیرمجموعه

براي مثال در تـأمین مـالی سـرمایه    . گیرند رکت مورد توجه قرار میجهت ارزیابی ش

تواننـد اعتبـاردهی خـود را بـر مبنـاي ارزش       هـا مـی   ، بانـک ها  ایی.ام.اسدر گردش 

هـر چنـد   . انجـام دهنـد   هـا   ایـی .ام.اسهاي دریـافتنی و یـا موجـودي انبـار      حساب

تواننـد بـا بـه     باشند، اما مـی  میچندان به دنبال تأمین مالی بلندمدت ن ها  ایی.ام.اس

ـ به عنـوان     وثیقه سپردن تجهیزات خود، به تأمین مالی بلندمدت به پشتوانۀ دارایی

  . ـ دست یابند  هاي ثابت مثال جهت خرید و تهیۀ دارایی

هـاي ویـژة    از این رو، در این شیوة تـأمین مـالی، صـرفاً ارزش برخـی از دارایـی     

باشد و برخالف  ودي انبار و تجهیزات ـ مورد توجه می تجاري ـ اسناد دریافتنی، موج 

دهــی، نقــش اساســی ایفــا  هــاي شخصــی در تصــمیم وام روش امتیــازدهی، دارایــی

دهی به پشـتوانۀ دارایـی، وثیقـۀ درونـی بنگـاه از اهمیـت        بنابراین در وام. کنند نمی

ایی .ما.اسهاي شخصی مالک  خاصی برخوردار است و وثیقۀ بیرونی که شامل دارایی

تواند به عنوان منبع ثانویه یا جانبی بازپرداخـت وام، مـورد توجـه قـرار      باشد، می می

  . گیرد

هـاي دیگـر از    همچنین توجه به این نکته ضروري است کـه هـر چنـد در روش   

اي و روش امتیـازدهی   دهـی رابطـه   هـاي مـالی، وام   دهی بر اساس صـورت  وام: قبیل

ئه وام وجود دارد، اما میزان شایستگی کلی اعتباري اعتباري، امکان اخذ وثیقه در ارا

متقاضی ـ و نه صرفاً ارزش وثیقه ـ بر اساس معیار مورد توجه در هر روش محاسـبه    

به عنوان اولین منبـع بازپرداخـت   ایی .ام.اسشود و جریان وجوه ناشی از فعالیت  می

دهـی بـه پشـتوانۀ     اماما در طـرف مقابـل، در روش و  . گیرد اعتبار مورد توجه قرار می
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پـذیرد و   دارایی، ارائه اعتبار بر اساس ارزش دارایی به وثیقه سپرده شده صورت مـی 

که ایـن مسـئله    1باشد ارزش وثیقه به عنوان اولین منبع بازپرداخت اعتبار مطرح می

ایـی  .ام.اسهاي این شیوة تأمین مالی است؛ زیرا در صورت برخورداري  خود از مزیت

فی و با ارزش باال و مناسب، دیگر با مشکل تـأمین مـالی مواجـه نخواهـد     از وثایق کا

  . بود و یا حداقل، از شدت این مسئله کاسته خواهد شد

شود که  با وجود این بر اساس شواهد و مطالعات تجربی انجام شده، مالحظه می

تر بودن آن براي مؤسسات کوچـک   خصوصیات این روش تأمین مالی منجر به جذاب

  .وسط با ریسک باال در فعالیت شده استو مت

ها عالوه بر ریسک متعهد، با ریسک وثیقه در زمینۀ امکان وصـول و   این نوع وام

هـاي اجرایـی الزم در    تصرف وثیقه، ریسک عدم نقدشوندگی از نظـر زمـان و هزینـه   

تصـرف وثیقـه و ریسـک حقـوقی در زمینــۀ مسـائل حقـوقی تصـرف وثیقـه مواجــه         

کنندگان اعتبار، جهت کنترل و کاهش این  ها و دیگر عرضه رو بانک از این. باشند می

آنهـا ایـن نـوع    . دهنـد  گـذاري وثیقـه انجـام مـی     ها، دقت زیادي در ارزش نوع هزینه

دهـی   ها را با انتخاب مقادیر مختلف نسبت وام به ارزش وثیقـه در فرآینـد وام   هزینه

هـاي بـه وثیقـه     ارزش دارایـی  گذاري وثیقه نیـز بـه   کنند و در ارزش خود تعدیل می

بنـابراین بـه روز بـودن ارزش    . دهنـد  اي می سپرده شده هنگام نقدشدن اهمیت ویژه

وثیقه بر پایه اطالعات مستند، در مدیریت ریسک ناشی از پایش مداوم ارزش وثیقـه  

ـ بــراي بانـک      اي ـ عمومـاً فصلــی    هـاي دوره  بر اساس اطالعات روزانه و حسابرسی

  .کند یفا مینقش مهمی ا

  عاملیت. 1ـ5ـ5

اي از روش تـأمین مـالی بـه     هاي اخیر، عاملیت بـه عنـوان زیرمجموعـه    در سال

، بـه ویـژه   هـا   ایی.ام.اسمدت  پشتوانۀ دارایی، در تأمین مالی سرمایۀ در گردش کوتاه

در ایـن  . اي برخـوردار گردیـده اسـت    در کشورهاي در حال توسعه، از اهمیـت ویـژه  

 

تواند پس از ارزش وثیقه، معیارهاي دیگـري را نیـز در ارزیـابی اعتبـاري      با این وجود بانک می - 1

 .متقاضی، مورد توجه قرار دهد
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کننـدة وجـوه ـ عامـل ـ       ي دریافتنی متقاضـی وجـوه توسـط عرضـه    ها شیوه، حساب

هـاي   بنابراین چون عرضۀ اعتبار در قالب قـرارداد خریـد حسـاب   . شود خریداري می

گیرنده را در  هاي دریافتنی قرض گردد، عامل، صرفاً ارزش حساب دریافتنی انجام می

تی، میـزان  دهـی سـن   دهـد و بـر خـالف روش وام    تصمیم خود مورد توجه قـرار مـی  

  . کند گیرنده نقش اصلی در تصمیم عامل ایفا نمی شایستگی کلی اعتبار قرض

هاي دریـافتنی نسـبت بـه     همچنین به دلیل ضرورت بیشتر بودن ارزش حساب

دهـی،   هاي معطوف به این شیوة وام اعتبار ارائه شده، جهت کنترل و مدیریت ریسک

بـراي  . کنـد   تخفیف خریداري می هاي مشتري را با احتساب درصدي عامل دریافتنی

هاي دریافتنی خود به عامل، صرفاً ممکـن اسـت    گیرنده با فروش حساب مثال، قرض

درصـد   30درصد ارزش اسمی سند دریافتنی را به عنوان اعتبار دریافت نماید و  70

، در صـورت  1هـاي مربوطـه   مابقی با کسر نرخ بهره، کارمزد خـدمات و دیگـر هزینـه   

گیرنـده بازپرداخـت    گیرنده، در موعد مقرر، بـه وام  مشتري فرد قرض دریافت وجه از

  . خواهد شد

التفاوت موجـود بـین رقـم منـدرج در سـند دریـافتنی و        عامالن، کسري از مابه

هـاي   اعتبار اعطایی را به عنوان ذخایر مورد نیاز جهت مدیریت ریسک، پوشش زیان

ن برخی مطالبـات و یـا کسـري    احتمالی وارده ناشی از عملیات عاملیت، سوخت شد

کنند که صرفاً در صورت وصول کل رقم منـدرج در سـند    ها نگهداري می در دریافت

گیرنـده تلقـی    وجه اعطـایی بـه وام   هدریافتنی توسط بانک، این ذخایر جزء باقیماند

  .شوند شده و به وي برگردانده می

انجـام   3ضـامن  و بدون حق رجوع به 2عاملیت به دو شیوة با حق رجوع به ضامن

توسـعه یافتـه، عاملیـت      مند از سیستم مالی کامالً عموماً در کشورهاي بهره. شود می

دهنـده بـا خریـد سـند دریـافتنی،       شود و قـرض  بدون حق رجوع به ضامن انجام می

 

ها شامل هزینۀ بررسی شایستگی اعتبار طرف مقابل و ارزیابی اعتبار سند دریـافتنی   این هزینه - 1

 .باشند نیز می

2- Recourse. 

3- Non-Recurse.  
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شـود و در صـورت نکـول دریـافتنی، از      ریسک نکول مترتب بر آن را نیز متقبل مـی 

در طـرف  . گیرنـده برخـوردار نخواهـد بـود     ه قـرض امکان مطالبۀ وجه و حق رجوع ب

مقابل در عاملیت با حق رجوع به ضامن، عامل از حق اعادة مطالبه نسبت بـه وجـوه   

گیرنده در صـورت مواجهـه بـا هـر نـوع کسـري در        نکول شده و حق رجوع به قرض

در این حالـت، زیـان صـرفاً در صـورت     . دریافت وجوه از طرف مقابل، برخوردار است

گیرنده در تـأمین وجـوه مربوطـه     هاي دریافتنی و عدم توانایی قرض در حساب نکول

هـایی بـا کیفیـت     گیرنـدگانی کـه از دریـافتنی    به این ترتیب قـرض . شود حاصل می

اعتباري پایین برخوردار هستند، عموماً از عاملیت با حق رجوع بـه ضـامن اسـتفاده    

ي سند دریافتنی با مشـکالتی  خواهند کرد و در کشورهایی که بررسی ریسک اعتبار

مواجه است نیز، عاملیت با حق رجوع به ضامن، بیشتر مـورد اسـتقبال قـرار خواهـد     

  .گرفت

تواند با ارائه گزارش و اطالعیه و یا بدون ارائـه گـزارش    عالوه بر این، عاملیت می

در حالـت ارائـه گـزارش و اطالعیـه، بـه      . به مشتري واحد متقاضی اعتبار انجام شود

هاي وي به عامل فروختـه شـده    شود که حساب گیرنده اطالع داده می تري قرضمش

  .است

  در عاملیت، ارزیابی اعتباري سند دریافتنی و شایستگی اعتبـاري طـرف مقابـل   

  در حقیقـت  . باشـد  که سـند بـر عهـدة وي اسـت، از اهمیـت زیـادي برخـوردار مـی        

  افتنی، نیـازي بـه   گیـري عامـل در خریـد سـند دریـ      جهت اعطاي اعتبـار و تصـمیم  

  از ایـن رو مؤسسـات کوچـک    . 1باشـد  بررسی شایستگی اعتباري متقاضی وجه نمـی 

  و متوسطی که با مشـکالت زیـادي در زمینـۀ عـدم شـفافیت اطالعـاتی و بنـابراین        

هسـتند، در صـورت     عدم تمایل مؤسسات مالی بـه اعطـاي اعتبـار بـه آنهـا مواجـه      

اعتباري مناسب و انجام معـامالت تجـاري بـا     برخورداري از اسناد دریافتنی با درجۀ

اشخاص حقیقی و حقوقی برخوردار از شفافیت نسبی اطالعاتی و شایستگی اعتباري 

 

دهی سنتی، اعطاي اعتبار بـا تأکیـد ویـژه بـر میـزان شایسـتگی        ین در حالی است که در واما - 1

 .پذیرد گیرنده صورت می اعتباري قرض
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  البتـه . توانند با استفاده از عاملیت به تأمین اعتبـارات مـورد نیـاز بپردازنـد     الزم، می

اسبی از نحوة هاي فوق باید، پایگاه اطالعاتی غنی و من این عامل، جهت انجام بررسی

  .عملکرد و بازپرداخت اسناد دریافتنی تنظیم کرده باشد

دهـی بـه    شود که در این شـیوة تـأمین مـالی هماننـد وام     از این رو مالحظه می

پشتوانۀ دارایی، ارزش دارایی به عنوان تنها منبع بازپرداخت وام مطرح است، این در 

دهـی بـر    از جمله وام ها  ایی.ام.ساهاي دیگر اعطاي اعتبار به  حالی است که در روش

بندي اعتبـاري، ارزش دارایـی    اي و شیوة رتبه دهی رابطه هاي مالی، وام اساس صورت

. شـد  به عنـوان منبـع ثانویـۀ بازپرداخـت اعتبـارات در نظـر گرفتـه مـی         اي. ام. اس

الـذکر،   دهی به پشتوانۀ دارایی، بر خـالف سـه روش فـوق    همچنین در عاملیت و وام

شـود کـه در    تنظـیم مـی  ایی .ام.اسش اعتبار اعطایی در ارتباط نزدیک با دارایی ارز

دهی بـه پشـتوانۀ دارایـی، بـه وثیقـه سـپرده        عاملیت، این دارایی خریداري و در وام

  .شود می

دهـی بـه    ذکر این نکته ضروري است که هر چند عاملیت از تشابه زیادي بـا وام 

در . این دو روش، سه تفاوت عمده با یکدیگر دارندپشتوانۀ دارایی برخوردار است اما 

هـاي   دهی به پشـتوانۀ دارایـی کـه عـالوه بـر حسـاب       حقیقت، عاملیت بر خالف وام

شود، صرفاً مبین تـأمین مـالی بـر     دریافتنی شامل موجودي انبار و تجهیزات نیز می

یافتنی هاي در عالوه بر این، در عاملیت حساب. باشد هاي دریافتنی می اساس حساب

دهنـده ـ عامـل ـ فروختـه و مالکیـت دارایـی از         گیرنده به وام به عنوان دارایی قرض

دهـی بـه    این در حالی اسـت کـه در وام  . شود دهنده منتقل می گیرنده به قرض قرض

گیرنـده در پرداخـت وام، انتقـال     پشتوانۀ دارایی، صرفاً در صورت عدم توانایی قـرض 

گیرنـده   ترتیـب، اگـر در قـرارداد عاملیـت قـرض      بـه ایـن  . پذیرد مالکیت صورت می

هاي دریافتنی وي به عنوان بخشی از ثروت فـرد ورشکسـت    ورشکست شود، حساب

صـرفاً در   هـا   ایی.ام.اساز این رو این شیوة تأمین مالی . شود شده در نظر گرفته نمی

از هـاي ورشکسـتگی ناکـارا،     هاي مالی با قوانین تجاري مبهم و یـا سیسـتم   سیستم

  .توانایی و اهمیت الزم برخوردار خواهد بود
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دهـی بـه    کننـدة عاملیـت از وام   عالوه بر دو مورد فوق، مهمترین عامـل متمـایز  

پشتوانۀ دارایی، ترکیب خدمات ارائه شده توسط عامل است کـه صـرفاً بـه ارائـه وام     

ش دهی به پشـتوانۀ دارایـی، ایـن رو    در حقیقت بر خالف روش وام. شود محدود نمی

توانـد عـالوه بـر تـأمین مـالی،       باشـد و مـی   صرفاً شامل تأمین مالی طرف مقابل نمی

هاي وصولی طـرف مقابـل را نیـز     خدمات دیگري از جمله عملیات اعتباري و فعالیت

در خـدمات اعتبـاري، عامـل بـه بررسـی میـزان شایسـتگی        . تحت پوشش قرار دهد

است اسناد دریافتنی بر عهدة آن  پردازد که قرار اي می گیرنده اعتباري مشتري قرض

در این راستا نه تنها اطالعات خصوصی در دسترس عامـل، بلکـه   . را خریداري نماید

اطالعات عمومی موجود در ارتباط با عملکرد پرداخت حساب مشتري، مـورد توجـه   

هـاي در جریـان و معوقـه، و     در خدمات وصـولی نیـز، وصـول حسـاب    . گیرد قرار می

  . گیرد هاي معوقه در دستور کار عامل قرار می ناشی از حساب کردن زیان حداقل

در ارتباط با خدمات اعتباري و خدمات وصولی، عامل بـه دلیـل برخـورداري از    

هاي ناشی از مقیاس و امکان انجام عملیات فوق براي تعداد زیادي از مشتریان  صرفه

ین امکـان تنظـیم   هاي ثابت عملیاتی، و همچنـ  و به این ترتیب سرشکن شدن هزینه

هاي پرداختنی و عدم مهـارت   هاي اطالعاتی خصوصی در مورد عملکرد حساب پایگاه

برخـوردار  ) هـا   ایـی .ام.اسنسبت بـه  (در انجام این امور، از مزیت نسبی  ها  ایی.ام.اس

بـه   هـا   ایـی .ام.استواند در کنار تأمین نیاز مالی شـدید   این مسئله می. گردیده است

شفافیت اطالعاتی، در افزایش تمایل آنها به این شیوة تأمین مالی، نقـش   دلیل عدم

  .مؤثري ایفا نماید

  بیمۀ اعتبار. 1ـ5ـ6

در مقابل ایی .ام.اسهاي دریافتنی  بیمۀ اعتبار مبتنی بر عملیات تضمین حساب

ري توانند به نحو بهت مندي از این روش می با بهره ها  ایی.ام.اسباشد و  خطر نکول می

از این رو، مالحظه . ریسک اعتباري معطوف به عملیات تجاري خود را مدیریت کنند

شود که بیمۀ اعتبار به خودي خود، فرآینـد اعطـاي اعتبـار را بـه طـور مسـتقیم        می

  .شود شامل نمی
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بیمۀ اعتبار، ارتباط نزدیکی با عاملیت دارد و در حقیقت بـه همـراه عاملیـت در    

در بیمۀ اعتبار همانند . شود بندي می پشتوانۀ دارایی طبقه زیرمجموعۀ اعطاي وام به

هـاي دریـافتنی کـه عمومـاً      عاملیت، ارزیابی شایستگی اعتباري صادرکنندة حسـاب 

باشند و همچنین میزان شایستگی اعتباري حساب دریافتنی  میایی .ام.اسمشتریان 

هاي فـوق،   انجام ارزیابیکنندة اعتبار با  از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و بیمه

را ایـی  .ام.اسدر حقیقت همانند روش عاملیت، عملیات اعتباري و مدیریت ریسـک  

  .دهد در خارج از بنگاه تحت پوشش قرار می

هـاي دریـافتنی، هماننـد عامـل،      کنندة اعتبار، با تضمین حسـاب  همچنین بیمه

ترتیب تفـاوت اصـلی    به این. نماید ها را تقبل می ریسک معطوف به نکول این حساب

موجود بین عملیات عاملیت و بیمۀ اعتبار مبتنی بر عدم ارائه مستقیم وجوه توسـط  

  .کنندة اعتبار است بیمه

تجـارت   هـا   ایـی .ام.اسهـایی کـه بـا     ها و شـرکت  بیمۀ اعتبار عموماً توسط بنگاه

هـاي بـزرگ و یـا بـا دیگـر       کنند و یا مؤسسات کوچک و متوسطی که با شـرکت  می

م.ساهـاي   پردازند، جهت مدیریت ریسک معطـوف بـه حسـاب    به فعالیت می ها  ایی.ا

بـا ایـن وجـود،    . گیرد دریافتنی و کسب اطمینان از وصول آنها مورد استفاده قرار می

توانند با استفاده از بیمۀ اعتبـار بـه بهبـود موقعیـت ترازنامـۀ خـود        می ها  ایی.ام.اس

رخورداري از شایستگی اعتباري الزم جهت دریافـت وام،  بپردازند و به این ترتیب با ب

البته بیمۀ اعتبـار  . هاي مالی نیز استفاده نمایند از امکان اخذ اعتبار بر اساس صورت

باشد و عاملی که بـا حجـم عظیمـی از     از امکان استفاده در عاملیت نیز برخوردار می

اسـت و یـا از توانـایی     هاي دریافتنی مواجه شـده  ها در ارتباط با حساب خطرپذیري

توانـد بـا خریـد      باشد، می هاي دریافتنی برخوردار نمی الزم در مدیریت بهینۀ حساب

رقابت زیـادي  . بیمۀ اعتبار، به مدیریت بهینۀ ریسک معطوف به فعالیت خود بپردازد

شود و ایـن دو خـدمت در رقابـت نزدیـک بـا       بین عاملیت و بیمۀ اعتبار مشاهده می

دهنده که به اعطاء اعتبار بـه   براي مثال یک وام. شوند ریان عرضه مییکدیگر به مشت

تواند از بیمۀ اعتبار و یا عاملیـت، جهـت پوشـش ریسـک      مشتري پرداخته است، می
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  .هایی استفاده نماید که به عنوان وثیقه تقبل نموده است دریافتنی

  اعتبار تجاري. 1ـ5ـ7

تواننـد   مـی  هـا   ایی.ام.اسي مالی، عالوه بر تأمین مالی توسط مؤسسات و نهادها

هـاي بزرگتـر ـ کـه عرضـه       و بنگـاه  ها  ایی.ام.اسها ـ از جمله دیگر   توسط دیگر بنگاه

این شـیوة تـأمین   . باشند، تأمین مالی شوند می ها  ایی.ام.اسکنندة کاال و خدمات به 

بـه   شـود کـه   مدت، عموماً توسط مؤسسات کوچک و متوسطی دنبال مـی  مالی میان

وجوه عرضه شده توسط مؤسسات و نهادهاي مالی دسترسی ندارنـد و ایـن روش بـه    

اعتبار تجـاري مشـتمل بـر ارائـه     . شود عنوان آخرین راهکار پیش روي آنها تلقی می

باشد که عموماً توسط پرداخت با وقفۀ ارزش کـاال   اعتبار از بنگاهی به بنگاه دیگر می

با توجه به مطالعـات  . شود ي و آنی حاصل میو خدمات دریافتنی بجاي پرداخت نقد

تـر و   هایی کـه از طریـق مؤسسـات مـالی دسترسـی مناسـب       انجام شده، چون بنگاه

از طریق اعتبـار   ها  ایی.ام.اسبهتري به اعتبارات دارند، نقش بیشتري در تأمین مالی 

هـاي   گـاه توان این مسئله را به این صورت مطرح کرد کـه بن  کنند، می  تجاري ایفا می

، عموماً به عنوان واسطه بین اعتباردهندگان نهادي ها  ایی.ام.اسدهندة اعتبار به  ارائه

. 1کنند میهایی که دسترسی کمتري به مؤسسات مالی دارند، نقش ایفا  و دیگر بنگاه

گفتنی است اعتبار تجـاري در برخـی از کشـورها بـه دلیـل سـاختارهاي موجـود از        

درصد از تـأمین   16باشد؛ به نحوي که در آمریکا، حدود  می اهمیت زیادي برخوردار

  .2شود توسط اعتبار تجاري تأمین می ها  ایی.ام.اسمالی 

  هاي تأمین مالی اي کامالً متمایز از دیگر روش هر چند این روش به عنوان شیوه

رت هـا صـو   شناخته شده است، اما به صورت کامالً متمایز از دیگر روش ها  ایی.ام.اس

 

1- Petersen, A. Mitchell & Rajan, G. Ragharam. (1996). Trade Credit: Theories and 

Evidence. NBER Working Paper, 5602, 1. 

2- Bakker, H. R. Marie. Klapper, Leora & Gregory, Udell, F. (2004). Financing Small 

and Medium-Size Enterprises with Factoring: Global Growth and Its Potential in 

Eastern Europe. The World Bank, Policy Research Working Paper Series. 3342, 11. 



  کوچک و متوسط هاي سازوکارهاي تأمین مالی شرکت                                                          72

در حقیقت در مرحلۀ ارزیابی میزان شایسـتگی اعتبـاري طـرف مقابـل و     . پذیرد نمی

توانند براي اعتبـارات بـزرگ از    هاي اعتباردهنده می تضمین بازپرداخت اعتبار، بنگاه

هـاي مـالی طـرف مقابـل؛ و در      و یـا بررسـی صـورت    1هایی ماننـد امتیـازدهی   روش

وابط بلندمدت تجاري حاکم بـین دو طـرف   اعتبارات کوچکتر، از اطالعات ناشی از ر

  .استفاده نمایند

هاي عرضه کنندة اعتبار، نـه تنهـا بـه دلیـل برخـورداري از       در این روش، بنگاه

، بلکه ها  ایی.ام.اسها نسبت به مؤسسات و نهادهاي مالی در تأمین مالی  برخی مزیت

بـه دلیـل   (خـود   ها جهت حفظ فعالیـت آتـی   به دلیل ضرورت تأمین مالی این بنگاه

در . سـعی در ارائـه اعتبـارات تجـاري دارنـد     ) هـا  اثرات متقابل فعالیت این نوع بنگاه

هاي عرضه کنندة اعتبار نسبت به مؤسسـات و نهادهـاي مـالی     بنگاه  ارتباط با مزیت

ها را در دو گروه مزیت انجام فعالیـت مـالی و مزیـت تجـاري      توان این مزیت نیز می

مشـتمل بـر مزیـت     هـا   ایـی .ام.اسیت انجام فعالیت مالی توسط مز. بندي نمود طبقه

باشـد و مزیـت    گیرنده و مزیت در تصرف کـاال مـی   اطالعاتی، مزیت در کنترل قرض

کنندة اعتبار را شـامل   هاي عرضه تجاري نیز امکان اعمال تبعیض قیمت توسط بنگاه

  .شود  می

تأمین مـالی، ارتبـاط تجـاري    ها در این روش  در ارتباط با مزیت اطالعاتی بنگاه

ایـن ارتبـاط موجـود    . بلندمدت موجود بین دو بنگاه، از نقش مهمی برخوردار اسـت 

بین دو طرف، امکان بازدید بیشتر از مکان فعالیت متقاضـی اعتبـار را توسـط بنگـاه     

همچنین مقدار و زمـان ارائـه   . سازد کنندة اعتبار نسبت به نهاد مالی فراهم می عرضه

تواند بـه عنـوان    کنندة اعتبار، می توسط متقاضی اعتبار در خرید از عرضهها  سفارش

  عـالوه . شاخص مهمی در ارزیابی موقعیـت کسـب و کـار وي بـه کـار گرفتـه شـود       

  اريـتج طـرواب در دارـخری اهـبنگـ   ارـاعتب یـمتقاضایی .ام.اس  یـتوانای عدم این، بر

دة ـ عرضه کنن  کنندة اعتبار سط بنگاه عرضهه تومندي از مزایاي تنظیم شد در بهره ـ 

ـ در بازپرداخت بـه موقـع و یـا زودتـر از موعـد، بـه         کاال و خدمات در روابط تجاري

 

 .شود توسط مؤسسات خارجی محسوب می در این مرحله، امتیاز اعتباري عموماً  -1
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توانـد در   صورت تخفیف در پرداخت هزینۀ کاالهـا و خـدمات خریـداري شـده، مـی     

توسط بنگاه، نقش مهمـی ایفـا   ایی .ام.اسشناسایی نامطلوب شدن موقعیت اعتباري 

  . کند

کنندة اعتبار از شرایط فعلی و آیندة بـازار   تر بنگاه عرضه همچنین شناخت دقیق

توانـد در حـذف عـدم شـفافیت      به دلیل نزدیک بودن حوزة فعالیـت دو بنگـاه، مـی   

توجه به این نکتـه  . روزتر کمک مؤثري نماید اطالعاتی و دسترسی وي به اطالعات به

تواننـد در   اي نیـز مـی   اي مـالی واسـطه  چند مؤسسات و نهادهـ  ضروري است که هر

، با توجه به تکنولوژي مورد استفاده، بـه ایـن   ها  ایی.ام.اس دهی خود به فعالیت اعتبار

هـاي فعـال در    تـر بنگـاه   هزینـه  تر و کم نوع اطالعات دست یابند، اما دسترسی سریع

عرضۀ اعتباردهی تجاري، به دلیل کسب ایـن اطالعـات بـه صـورت بخـش طبیعـی       

هـاي عرضـه کننـدة     گیري مزیت اطالعاتی بنگـاه  رآیند کسب و کار، منجر به شکلف

  .نسبت به مؤسسات و نهادهاي مالی فعال خواهد شد ها  ایی.ام.اساعتبار به 

هــاي  هــایی اســت کــه بنگــاه گیرنــده از دیگــر مزیــت مزیــت در کنتــرل قــرض

حالـت، بنگـاه عرضـه    در ایـن  . باشـند  کنندة اعتبار تجاري از آن برخوردار مـی  عرضه

در بازپرداخت اعتبار دریـافتی، از امکـان    ها  ایی.ام.اسکنندة اعتبار، در صورت نکول 

تهدید وي مبنی بر عدم عرضۀ کاال و خدمات مورد نیاز برخوردار است و این تهدید، 

کننـدة اعتبـار تجـاري     هاي عرضه مزیتی نسبی در کنترل متقاضی اعتبار براي بنگاه

الزم به ذکر است که این تهدید . آورد ها و مؤسسات مالی به وجود می نکنسبت به با

صرفاً در شرایطی از کارآیی برخوردار خواهد بود که تعداد کمی انتخاب جایگزین بـه  

ـ .ام.اسعنوان منبع تأمین مالی، بجز بنگاه عرضه کنندة کـاال و خـدمات، بـراي      یای

کننـده   ز سهم کوچکی در کـل فـروش عرضـه   ربط نیز ا ذي   ایی.ام.اسموجود باشد و 

  .برخوردار باشد

هـا و   کنندة اعتبـار تجـاري نسـبت بـه بانـک      هاي عرضه هاي بنگاه از دیگر مزیت

ها در تصرف کاالها  توان به مزیت این بنگاه مؤسسات مالی در انجام فعالیت مالی، می

ضـه کننـدة اعتبـار    عر  متقاضی اعتبار از بنگاهایی .ام.اسو محصوالت خریداري شدة 
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کـه فعالیـت آنهـا در     هـا   ایـی .ام.اسدر حقیقت در صورت نکول این نوع . اشاره نمود

کننده از امکـان   شود، بنگاه عرضه کنندة اعتبار انجام می ارتباط نزدیک با بنگاه عرضه

، به ویـژه محصـوالت خریـداري شـده از ایـن        ایی.ام.اسهاي  مصادرة برخی از دارایی

تـر باشـد،    در این راستا هر چه کـاالي عرضـه شـده بـادوام    . باشد رخوردار میبنگاه، ب

رود و او قادر خواهد بـود بـه نحـو     شمار می  کنندة اعتبار به وثیقۀ بهتري براي عرضه

هـر چنـد   . بهتري ارزش اعتبار از دسـت رفتـه در صـورت نکـول را بازیافـت نمایـد      

در صـورت     ایـی .ام.اسه وثیقه سپردة هاي ب نهادهاي مالی نیز از امکان تصرف دارایی

کنندة اعتبار به دلیـل نزدیـک    باشند، اما در اعتبار تجاري، عرضه نکول، برخوردار می

کنندة کاالي مـورد وثیقـه    و اینکه خود، عرضهایی .ام.اساش به  بودن فعالیت تجاري

گیرنـده   هـاي قـرض   است، از هزینۀ کمتري جهـت تصـرف و فـروش مجـدد دارایـی     

  .خوردار خواهد بودبر

اعتباردهندگان تجاري، حتی در شرایطی که از مزیت انجام فعالیت مالی نسبت 

باشـند، بـه دلیـل برخـورداري از مزیـت       به مؤسسات و نهادهاي مالی برخوردار نمـی 

تجاري که مشتمل بر امکان اعمال تبعـیض قیمـت توسـط اعتباردهنـدگان تجـاري      

در . ختن به این فعالیت اعتباري برخوردار هستندباشد، از انگیزة کافی جهت پردا می

حقیقت به دلیل آنکه شرایط اعطاي اعتبار تجـاري بـدون توجـه بـه کیفیـت دقیـق       

تا حدودي مسـتقل از ریسـک اعتبـاري تنظـیم      1متقاضی اعتبار یای.ام.اساعتباري 

گـردد کـه از    گیرنـدگانی مـی   شود، عموماً منجر به کاهش قیمت مؤثر براي قرض می

در این شرایط اگـر تقاضـاي بـازار    . باشند کیفیت اعتباري نسبتاً پایینی برخوردار می

پـذیري بـاالیی    براي محصول عرضه شده توسـط بنگـاه اعتباردهنـده نیـز از کشـش     

ــا کــاهش دادن قیمــت مــؤثر بــراي آن گــروه از   برخــوردار باشــد، اعتبــار تجــاري ب

از تقاضاي بالقوه ندارند، زمینه گیرندگانی که شرایط اعتباري مناسبی جهت ابر قرض

 
هـاي مـالی توسـط     بندي و یا ارزیابی صورت هر چند در این روش امکان به کارگیري ابزار رتبه - 1

متقاضی اعتبار وجود دارد، ایی .ام.اسبنگاه اعتباردهنده براي بررسی میزان شایستگی اعتباري 

 .شود ها دنبال می ه اما این فرآیند با دقت و تبحر کمتري توسط این بنگا



   75                                                                                             ...   هایی با اندازه کوچک و شرکت

بدین ترتیـب بنگـاه   . سازد تر فراهم می را براي ابراز تقاضاي آنها در قیمت مؤثر پایین

هـاي   پذیري باالي تقاضا و وجود ظرفیت اعتباردهنده با سود جستن از شرایط کشش

بالقوه جهت افزایش سوددهی در این شرایط با اعمـال سیاسـت تبعـیض قیمتـی، از     

  .باشد برخوردار می اي. ام. اسزة کافی جهت ارائه اعتبار به انگی

هاي اشاره شدة اعتباردهندگان تجـاري در ارائـه اعتبـار تجـاري،      با وجود مزیت

شود که در برخی از موارد امکان فعالیت آنها به عنوان یک واسطۀ مـالی   مالحظه می

ثـال در کشـورهایی کـه    براي م. باشد هاي ذکر شده، موجود نمی به دلیل نقض مزیت

اي موجود اسـت و صـنعت عاملیـت و یـا بیمـۀ       یافته سیستم مبادلۀ اطالعاتی توسعه

اعتبار از قدمت و گسترة کافی برخوردار هستند، دیگر مزیتی بـراي اعتباردهنـدگان   

اي در دسترسی بـه اطالعـات اعتبـاري     تجاري، نسبت به دیگر نهادهاي مالی واسطه

ویژه در شرایطی که این نهادهـاي مـالی از امکـان تأسـیس     وجود نخواهد داشت، به 

هاي اطالعاتی اعتباري و یا امکان مبادلۀ اطالعـات اعتبـاري در حجـم وسـیع      پایگاه

 اي.ام .اس یـک  خود تجاري، اعتباردهندة که شرایطی در این بر عالوه .باشند برخوردار

هـاي   زم ـ نسبت به واسطه باشد، این احتمال که اعتباردهنده از مزیت اطالعاتی ـ ال 

هـاي اعتباردهنـده در صـورتی از     عموماً بنگـاه . شود مالی برخوردار باشد، ضعیف می

هـاي   نسبت به واسطهایی .ام.اسمزیت اطالعاتی کافی در ارتباط با موقعیت اعتباري 

اگـر  . مالی برخوردار هستند که کاالهاي خود را در یک صـنعت بـه فـروش برسـانند    

ي توسط بنگاه اعتباردهنده در صنایع مختلفی به فروش برسـد، امکـان   کاالي تولید

ي فعـال در  هـا   ایـی .ام.اسبرخورداري این بنگاه از مزیت اطالعاتی به ویژه در زمینۀ 

همچنـین مزیـت و برتـري بنگـاه اعتباردهنـده در      . باشد صنایع مختلف موجود نمی

نکـول نمـوده، در اقتصـادهایی    یی ا.ام.اس توانایی نقد نمودن و فروش موجودي انبار

باشـد و یـا    ت ورشکسـت شـده محـدود مـی    دسترسی اعتباردهنده به اموال شرککه 
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اعتباردهنده از حـق تصـرف اولیـه نسـبت بـه امـوال شـرکت ورشکسـته برخـوردار          

  1.شود باشد، با تضعیف فاحشی مواجه می نمی

هاي الزم و سـاختارهاي متفـاوت مؤسسـات مـالی در      زیرساخت. 1ـ6

  ها  ایی.ام.استأمین مالی 

، هـا   ایی.ام.اسهاي طراحی شده در تأمین مالی  با توجه به تنوع موجود در روش

از ایـن رو  . هاي متفاوتی نیـز جهـت تـأمین مـالی آنهـا مـورد نیـاز اسـت         زیرساخت

هـاي الزم،   محدودیت در یک شیوة تأمین مالی به دلیل عدم دسترسی به زیرساخت

مهیا بودن زیرساخت مورد نیـاز منجـر بـه گسـترش روش دیگـر       تواند در صورت می

ها جهت شناخت مزیت نسبی و به کارگیري  بنابراین آشنایی با این زیرساخت. گردد

باشـد   ، به ویژه در کشورهایی مناسب مـی ها  ایی.ام.اسهاي مختلف تأمین مالی  روش

ن در این قسمت ابتدا مروري بنابرای. اند بهره هاي نوین تأمین مالی آنها بی که از روش

بر سه ساختار اطالعاتی، حقوقی و قانونی و ساختار مقرراتی و مالیـاتی کـه از نقـش    

پـذیرد و سـپس    برخـوردار هسـتند، صـورت مـی     ها  ایی.ام.اسمهمی در تأمین مالی 

، مـورد  هـا   ایـی .ام.اسدهـی بـه    هـاي وام  هاي مورد نیاز در هر یک از روش زیرساخت

هـاي مختلـف    به این ترتیب مزیت نسـبی هـر کشـور در روش   . گیرد ر میبررسی قرا

توانـد بـه    با این وجود سؤال دیگري که مـی . گردد شفاف می ها  ایی.ام.اسدهی به  وام

ذهن سیاستگذاران مالی خطور نماید، ساختار الزم مؤسسات مالی در اجـراي بهینـۀ   

سـنتی را دنبـال نمـود،    هـاي   بایـد روش  آیـا  . استراتژي هـدف طراحـی شـده اسـت    

گیـري فعلـی سـاختار مـالی در کشـورهاي مختلـف و        هایی که متمایز از جهت روش

هـاي دولتـی در تـأمین مـالی      مبتنی بر تکیـه بـه مؤسسـات مـالی کوچـک و طـرح      

  .باشند  می ها  ایی.ام.اس

در این راستا در ادامـۀ مطالـب ارائـه شـده در ایـن قسـمت، بـزرگ و کوچـک،         

 

1- Gregory, Udell, F. (2004). SME Lending: Defining the Issues in a Global 

Perspective. Kelly School of Business, Indiana University, Working Paper, 208. 
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دولتی و غیردولتی بودن مؤسسات مالی و پدیدة چشـمگیر ادغـام    خارجی و داخلی،

بـه ایـن   . گیـرد  مورد توجه قرار مـی  ها  ایی.ام.اسبین مؤسسات مالی، در تأمین مالی 

تري پیش روي طراحان ابزارهاي مالی در کشورهاي مختلـف   هاي مناسب ترتیب افق

ربط فـراهم خواهـد    ت ذيگیري بهینه توسط مقاما شود و امکان تصمیم قرار داده می

  .شد

  ها  ایی.ام.اسهاي الزم در تأمین مالی  زیرساخت. 1ـ6ـ1

  ساختار اطالعاتی. 1ـ6ـ1ـ1

دهـی بـه    ساختار اطالعـاتی مـورد نیـاز مؤسسـات و نهادهـاي مـالی جهـت وام       

هـاي سـوم در مبادلـۀ     متقاضیان اعتبار بر دو پایۀ ساختار حسابداري و وجود طـرف 

  .تاطالعات استوار اس

در دسترســی بــه ســاختار حســابداري مطلــوب، ضــروري اســت اســتانداردهاي 

هاي  حسابداري مناسب و دقیقی طراحی شوند و عملیات حسابرسی نیز توسط بنگاه

تـر باشـند و    تـر و مناسـب   هر چه استانداردهاي حسابداري قوي. مستقلی انجام شود

هـاي   ان دقـت ارزیـابی  تري انجام شـود، بـر میـز    عملیات حسابرسی نیز به نحو دقیق

اعتباري انجام شده بر اساس این اطالعات توسط مؤسسات و نهادهاي مـالی افـزوده   

  .شود می

هاي مالی، دسترسی نهادهاي مـالی بـه    عالوه بر اطالعات خام مندرج در صورت

اطالعات پردازش شده در مورد نحوة عملکرد بازپرداخت اعتبارات دریـافتنی، نقـش   

ایـن اطالعـات   . کند ساختار مناسب اطالعاتی مورد نیاز ایفا می گیري مهمی در شکل

 1گیرنده که عموماً دفاتر اعتبـاري  دهنده و وام عموماً توسط طرف سومی به غیر از وام

این دفاتر اعتباري به صـورت کلـی   . گردند آوري و پردازش می شوند، جمع نامیده می

  . شوند بندي می طبقه 3تجاري و دفاتر اعتبار 2در دو گروه دفاتر اعتبار مصرفی

 
1- Credit Bureaus. 

2- Consumer Credit Bureaus. 

3- Business Credit Bureaus. 
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هـاي   آوري اطالعات در مورد نحوة بازپرداخـت وام  در دفاتر اعتبار مصرفی، جمع

آوري اطالعـات در مـورد نحـوة بازپرداخـت      مصرفی و در دفاتر اعتبار تجاري، جمـع 

تواند به صـورت   هر یک از این نوع دفاتر می. گیرد هاي تجاري مورد توجه قرار می وام

یا دولتی تشکیل شده باشند که دفـاتر اعتبـار خصوصـی عمومـاً توسـط      خصوصی و 

الزم به ذکر است کـه قـوانین   . شوند برخی از نهادهاي مالی اعتباردهنده تشکیل می

گذاران در ملزم نمودن نهادهاي مالی بـه ثبـت اطالعـات     تنظیم شده توسط مقررات

ق و پشـتوانۀ قـانونی   بازپرداخت اعتبارات اعطـایی نـزد دفـاتر اعتبـاري، خـود مشـو      

  .ها در بسیاري از کشورها بوده است گسترش فعالیت این نهاد

هر چند در ادبیات، بیشتر به نقش دفاتر اعتبـاري در سـاختار اطالعـاتی اشـاره     

تر شدن کاربرد امتیازهـا و   شود، اما توجه به این نکته ضروري است که با گسترده می

ه توسط نهادهاي مالی و به ویـژه تصـمیمات   هاي اعتباري در عملیات انجام شد رتبه

بندي اعتبار در حـذف عـدم تقـارن     اعتباردهی، بر نقش مؤسسات امتیازدهی و رتبه

  .شود اطالعاتی و نیز بهبود شفافیت اطالعاتی مورد نیاز افزوده می

آوري کننـده و   با توجه به مطالعات انجام شده در ارتباط با این مؤسسـات جمـع  

شود که در صورت وجود آنها زمان صرف شـده   العات، مشاهده میدهندة اط پردازش

هاي حاصله، کاهش شدیدي خواهنـد   براي ارزیابی وام، هزینۀ ارائه وام و سطح نکول

هـاي رسـمی مبادلـۀ اطالعـات برخـوردار       همچنین کشورهایی که از سیسـتم . یافت

ننـد و ریسـک   ک هاي باالتر وام به تولید ناخـالص ملـی را تجربـه مـی     هستند، نسبت

از این رو، بـه دلیـل عمـق بیشـتر عـدم      . یابد اعتباري نیز در این کشورها کاهش می

، انتظار بر آن است کـه بـا وجـود    ها  ایی.ام.اس دهی به تقارن اطالعاتی در فعالیت وام

از اصول حسابداري،  ها  ایی.ام.اساین مؤسسات، حتی در صورت عدم امکان استفادة 

هی  د از شدت عدم تقارن اطالعاتی موجود کاسته شده و بر حجم وامبه مقدار زیادي 

  .به آنها افزوده گردد

  ساختار حقوقی و قانونی. 1ـ6ـ1ـ2

دهـی، عمومـاً    هـاي وام  ساختار حقوقی و قانونی مطلوب جهت گسترش فعالیـت 
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منوط به برخورداري از قوانین و مقررات تجاري مناسب در تصریح حقوق مالکانـه در  

  .باشد املۀ تجاري و قدرت باالي اجراي این قوانین مییک مع

ها و مؤسسات مـالی، بـه دلیـل شـدت بیشـتر عـدم شـفافیت         در حقیقت بانک

هاي خاصی جهـت تـأمین مـالی آنهـا      ، از روشها  ایی.ام.اسدهی به  اطالعاتی در وام

ارایـی ـ   ها ـ به ویژه در تأمین مـالی بـه پشـتوانۀ د     کنند که در این روش استفاده می

از این رو شفاف بـودن قـوانین تجـاري    . مدیریت وثیقه از نقش مهمی برخوردار است

، هـا   ایـی .ام.اسدر ارتباط با حق تصرف وثیقه، در تأمین مالی و به ویژه تأمین مـالی  

در این زمینه ضروري است در قوانین تجاري تنظیم شده، . نماید نقش مهمی ایفا می

اعمـال حـق تصـرف وثیقـه، چگـونگی تعیـین اولویـت در        تصریح کاملی از چگونگی 

در ارتباط بـا  . تصرف وثیقه و چگونگی اعالم و ثبت حق تصرف، صورت پذیرفته باشد

چگونگی اعالم و ثبت حق تصرف وثیقه، ضروري است سیسـتم ثبـت کـاراي وثیقـه     

موجود باشد، به نحوي که در تنظیم چندین حق تصرف بر وثیقـه، مشـکلی حاصـل    

همچنـین در  . تـر اسـت   در این راستا سیستم ثبت الکترونیکی مرکزي مطلوب. نشود

هـاي دریـافتنی و موجـودي انبـار نیـز       هاي منقول از جمله حسـاب  ارتباط با دارایی

ضروري است قوانین تجاري و حقوقی به نحوي تنظیم شده باشند که امکان طراحی 

این امر . پذیر باشد ا امکانه اي از این دارایی حق تصرف به صورت گروهی بر مجموعه

دهـی بـه پشـتوانۀ دارایـی      توسط وام ها  ایی.ام.اسکمک قابل توجهی به تأمین مالی 

  .ایفا خواهد نمود

همچنین ساختار حقوقی و قانونی موجود، در کارآیی عاملیت به عنـوان روشـی   

رآیی عملیـات  نماید؛ زیرا نه تنها کـا  نقش مهمی ایفا می ها  ایی.ام.اسدر تأمین مالی 

هاي دریافتنی در ارتباط نزدیک با کارآیی سـاختار حقـوقی و قـانونی     وصول حساب

شود، بلکه کارآیی عاملیت با حق رجوع به ضامن نیز ـ بـه عنـوان یکـی از      حاصل می

هـاي   هاي خاص ایـن روش ـ بسـتگی زیـادي بـه امکـان حـق تصـرف دارایـی          شیوه

عالوه بـر ایـن،   . این ساختار حقوقی داردگیرنده در صورت عدم پرداخت و بنابر قرض

کارآیی قوانین ورشکستگی، مدت زمان الزم جهت انحـالل شـرکت و همچنـین بـه     
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  .باشند رسمیت شناختن حق تصرف اولیه از اهمیت خاصی برخوردار می

شود که در صورت وجـود سـاختار حقـوقی و قـانونی      به این ترتیب مالحظه می

امکان به کـارگیري مـؤثرتر وثیقـه، تعهـدات فـردي،      مطلوب و پشتوانۀ قوي اجرایی، 

هاي اعطایی به مشـتریان، بـه    تر وام شروط ضمن قرارداد و از این رو مدیریت مناسب

ویژه مؤسسات کوچک و متوسطی که با ریسک بیشتر عدم شفافیت اطالعاتی مواجه 

  .شود باشند، حاصل می می

  ساختار مقرراتی و مالیاتی. 1ـ6ـ1ـ3

توانـد اثـرات مسـتقیمی بـر تـأمین مـالی        ین مقرراتی و مالیاتی مـی ساختار قوان

توان به وجود حق  در ارتباط با اثرات مستقیم این ساختار می. نماید ایفا ها  ایی.ام.اس

هـاي دریـافتنی در عملیـات عاملیـت کـه از نقـش مـؤثري در کـاهش          تمبر حساب

. اســت، اشـاره نمــود  اسـتقبال مؤسسـات مــالی در اسـتفاده از ایــن روش برخـوردار    

هـا و مؤسسـات    همچنین تغییرات جدید حاصله در قوانین و مقررات نظارت بر بانک

 نظـر  مدبا توجه به رویکرد و استراتژي نوین  ،تنظیم شده توسط کمیتۀ بال نیز ،مالی

تواند نقش مؤثري در میزان اعتبارات اعطـایی بـه     ، میها  ایی.ام.اسبراي تأمین مالی 

  .نماید ایفا ها  ایی.ام.اس

، اثـرات  هـا   ایـی .ام.اسساختار مقرراتی عالوه بـر اثـر مسـتقیم بـر تـأمین مـالی       

کننـده بـر سـاختار     غیرمستقیمی را نیز در بر دارد؛ این مقررات نه تنها اثرات محدود

هایی در مؤسسات موجود  بالقوة مؤسسات مالی دارند بلکه منجر به اعمال محدودیت

گردند که از مزیت نسـبی   هاي متفاوت اعتباردهی می ي در تکنولوژيگذار در سرمایه

باشـند، در ایـن زمینـه آن دسـته از مقـررات دولتـی کـه         در ارائه آنها برخوردار مـی 

کنند و یـا   هایی را در ورود و تأسیس انواع مختلف نهادهاي مالی وضع می محدودیت

نماینـد و بـر    ازار ترسیم مـی هایی را در سهم هر یک از نهادهاي مالی در ب محدودیت

گذارند و نیز دیگر قوانین مؤثر در ساختار حاکمیت شرکتی  قدرت رقابتی آنها اثر می

براي مثال در بسیاري از کشورها، . این مؤسسات، از اهمیت خاصی برخوردار هستند

هاي جغرافیایی و یا تولیدي، نقـش مـؤثري در ادغـام بـین نهادهـاي       رفع محدودیت
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ها ایفا نموده است که با بزرگتر شدن نهاد مالی نیز تغییراتـی در میـزان    کمالی و بان

همچنین مقررات وضع شـده  . وجود آمده است  به   ایی.ام.اساعتبارات عرضه شده به 

در محدود نمودن حیطۀ فعالیت مؤسسات مالی خارجی و یا تشویق بیشـتر مالکیـت   

، هـا   ایـی .ام.اساعتبارات در دسترس  داري را بر دولتی در این مؤسسات، اثرات معنی

  1.وجود آورده است به 

  ها  ایی.ام.اسدهی به  هاي وام هاي مورد نیاز در روش زیرساخت. 1ـ6ـ1ـ4

، هـا   ایی.ام.اسدهی به  هاي وام هاي متفاوت روش با توجه به خصوصیات و ویژگی

اي گسترش اسـتفادة  هاي ذکر شده، بر نیاز به ساختار متفاوتی از مجموعه زیرساخت

آشنایی با این ساختارها در تفسـیر  . باشد ها می ها و مؤسسات مالی از این روش بانک

در کشـورهاي   هـا   ایـی .ام.اسها مـورد اسـتفاده در تـأمین مـالی      متفاوت بودن روش

هاي قابـل دسـترس در دیگـر کشـورها، از اهمیـت       مختلف و همچنین طراحی روش

هـاي مرسـوم تـأمین مـالی      از این رو بـر اسـاس روش  . توافري برخوردار گردیده اس

بـه دلیـل آنکـه    . شوند ، ساختارهاي مورد نیاز در این قسمت معرفی میها  ایی.ام.اس

ساختار مقرراتی بر خالف دیگر ساختارها، به صورت غیرمستقیم بر امکـان و میـزان   

است، در ایـن قسـمت   مؤثر  ها  ایی.ام.اس هاي تأمین مالی استفاده از هر یک از روش

گردد که به صورت مستقیم نقش متمـایزي در   صرفاً بر دیگر ساختارهایی تمرکز می

  .کنند  ایفا می ها  ایی.ام.اسهاي تأمین مالی  به کارگیري هر یک از روش

 اي.ام .اس دسترسـی  ضرورت دلیل مالی، به هاي صورت اساس بر دهی وام روش در

شـود کـه سـاختار     لی حسابرسی شده، مالحظـه مـی  هاي ما متقاضی وجوه به صورت

هاي مالی مناسب و دقیق، از اهمیـت خاصـی    اطالعاتی قوي، بر اساس وجود صورت

اي کـه   دهـی رابطـه   شود که در روش وام در طرف مقابل مالحظه می. برخوردار است

هاي مـالی حسابرسـی    در تنظیم صورت اي. ام. اسعموماً به دلیل عدم توانایی مالی 

 

1-  Allen, Berger, N. & Gregory, Udell, F. (2006). More Complete Conceptual 

Framework for  SME Finance. Journal of Banking and Finance, 30, (11), 2645-2960. 
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شده، در بسیاري از کشورها مورد اسـتقبال قـرار گرفتـه اسـت، نیـازي بـه سـاختار        

باشـد و مؤسسـات مـالی صـرفاً بـر اسـاس اطالعـات         اطالعاتی قوي و مناسـب نمـی  

دهـی   آوري شده از روابط مالی بلندمدت با مشتري، به فعالیت اعتبـار  خصوصی جمع

اي  دهی رابطه احل اولیۀ روش وامبا این وجود الزم به ذکر است که در مر. پردازند می

از ایـی  .ام.اسبه اثبات نرسیده است، برخورداري ایی .ام.اسکه هنوز شهرت و اعتبار 

هاي مالی و ضرورت ساختار اطالعاتی قوي، حتی در تـأمین مـالی بـر اسـاس      صورت

  .شود اي، مشاهده می دهی رابطه وام

آمـاري مـورد اسـتفاده در    در روش امتیازدهی اعتبـاري، بـه دلیـل آنکـه روش     

بر است، نیاز شـدیدي بـه سـاختار اطالعـاتی      تخمین امتیاز اعتباري روشی اطالعات

هـاي امتیـازدهی طراحـی شـده      البته به دلیل تمرکز مدل. شود مناسب مالحظه می

بر اطالعات مربوط بـه مالـک ایـن نـوع      ها  ایی.ام.اسهاي اعتباردهی به  براي فعالیت

ر اطالعاتی مورد نیاز مبتنی بـر اطالعـات حسابرسـی شـدة منـتج از      ها، ساختا بنگاه

همچنین در این روش به دلیل استفادة برخی از . باشد نمیایی .ام.اسفعالیت تجاري 

نهادهــاي مــالی از امتیازهــاي اعتبــاري بیرونــی محاســبه شــده توســط مؤسســات  

آوري  ت جمعامتیازدهی و همچنین ضرورت دسترسی این مؤسسات به برخی اطالعا

ـ    شـود کـه بعــد دوم ساختــار اطالعاتــی    شده توسط دفاتر اعتباري، مالحظـه می

هاي سوم در پردازش اطالعـات موجـود و امکـان مبادلـۀ ایـن        مبتنی بر وجود طرف

اطالعات پردازش شده بین مؤسسات و نهادهاي مالی ـ از اهمیت زیـادي برخـوردار    

  .است

ر ارتبـاط نزدیـک بـا سـاختار اطالعـاتی شـکل       با وجودي که سـه روش فـوق د  

گیرند، سه روش دیگر مورد استفاده مؤسسات و نهادهاي مـالی در تـأمین مـالی     می

دهـی بـه پشـتوانۀ دارایـی، عاملیـت و بیمـه اعتبـاري         ، کـه شـامل وام  هـا   ایی.ام.اس

 باشند، عموماً در شرایطی که سـاختار اطالعـاتی موجـود در ارتبـاط بـا فعالیـت       می
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م.سادر موجـود  قـوي  و مالک آن ضعیف است، به پشتوانۀ سـاختار اطالعـاتی   1ایی.ا 

ـ مورد توجه قرار    دریافتنی هاي حساب بر ویژه تأکید ـ با  ایی.ام.اسهاي  دارایی مورد

در بین سه روش فوق، فقط بیمۀ اعتباري به سـاختار اطالعـاتی قـوي در    . گیرند می

طرف مقابـل متکـی اسـت و در دو روش دیگـر،      هاي دریافتنی مورد عملکرد حساب

  .باشند هاي دیگري مورد توجه می زیرساخت

تـا زمـان    ایـی .ام.اسدهی به پشتوانۀ دارایی، به علت آنکـه دارایـی    در روش وام

مانـد، سـاختار    دهنده باقی مـی  بازپرداخت وجوه دریافتی به صورت وثیقه در گرو وام

ا حق تصـرف وثیقـه و همچنـین نحـوة برخـورد      حقوقی و قانونی موجود در ارتباط ب

  .باشند قوانین ورشکستگی با حق تصرف وثیقه، از اهمیت زیادي برخوردار می

با وجود این، در روش عاملیت به دلیل برخـورداري از سـاختار متفـاوت و عـدم     

، بیشـتر در  ایـی .ام.اسهاي به عامل سپرده شده بـه عنـوان دارایـی     لحاظ دریافتنی

ــا   مــورد اســتفاده قــرار مــیکشــورهایی  گیــرد کــه از قــوانین ضــعیفی در ارتبــاط ب

باشـند؛ زیـرا در    ورشکستگی و حق تصـرف اولیـه در قـوانین تجـاري برخـوردار مـی      

کشورهایی که ساختار حقوقی و قانونی به ویژه در ارتباط بـا قـوانین ورشکسـتگی و    

مـوانعی در مالکیـت   تر است، امکان به وقوع پیوسـتن   ها قوي حق تصرف اولیۀ دارایی

بـا وجـود   . ورشکست شده توسط عامـل وجـود دارد   ایی.ام.اسهاي دریافتنی  حساب

هـا و   این، ساختار حقوقی و قانونی قوي در کارآتر شـدن عملیـات وصـول دریـافتنی    

وجـود   تواند اثرات مثبتـی را بـه    استفادة بیشتر از عاملیت با حق رجوع به ضامن، می

حقوقی و قانونی، سـاختار مالیـاتی نیـز بـه دلیـل حـق تمبـر         عالوه بر ساختار. آورد

هاي دریافتنی در عملیات عاملیت نقش مؤثري در میـزان بـه کـارگیري ایـن      حساب

  .کند شیوه توسط مؤسسات و نهادهاي مالی، ایفا می

توسـط دیگـر    هـا   ایـی .ام.اسدر اعتبار تجاري به عنوان یک شیوة تـأمین مـالی   

 

هاي مالی، بـه صـورت اطالعـات حسابرسـی شـدة       این ساختار در تأمین مالی بر اساس صورت - 1

اطالعاتی خصوصی تهیه شده توسط نهاد مالی اي به صورت سوابق  دهی رابطه عمومی و در وام

 .یابد دهنده، تجلی می اعتبار
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شود که در صورت وجود ساختار اطالعاتی قـوي از   مشاهده می هاي تجاري نیز بنگاه

سوم در مبادلۀ اطالعات مربوط به فعالیت آنها، به   و وجود طرف ها  ایی.ام.اس فعالیت

، هـا   ایـی .ام.اسمقدار زیادي از مزیت اطالعاتی این اعتباردهندگان در تـأمین مـالی   

رت وجود ساختار اطالعاتی ضـعیف در  بنابراین، اعتبار تجاري در صو. شود کاسته می

همچنین این روش تـأمین مـالی   . از مقبولیت برخوردار خواهد بود ها  ایی.ام.اسمورد 

براي مثال اگر بنگـاه اعتباردهنـده بـر    . ارتباط نزدیکی با ساختار قوانین تجاري دارد

اساس قوانین ورشکستگی از حق تصرف اولیه نسـبت بـه امـوال شـرکت ورشکسـته      

هاي تجاري مورد اسـتقبال   وردار نباشد، این روش تأمین مالی، کمتر توسط بنگاهبرخ

  .شود واقع می

  ها  ایی.ام.اسساختار مؤسسات مالی در تأمین مالی . 1ـ6ـ2

  بزرگ و کوچک بودن مؤسسات مالی. 1ـ6ـ2ـ1

شـود کـه مؤسسـات     بر اساس مطالعات صورت گرفته، عموماً چنین عنـوان مـی  

زیت صرفۀ ناشی از مقیاس در ارزیابی اطالعـات مسـتند نسـبت بـه     مالی بزرگ از م

دهی متکـی بـر    هاي وام در حقیقت در روش. باشند اطالعات غیرمستند برخوردار می

اطالعات غیرمستند، ساختار سازمانی متفاوتی جهت افزایش کارآیی استفاده از ایـن  

ؤسسـات مـالی کوچـک    اطالعات مورد نیاز است که این ساختار سازمانی صـرفاً در م 

  .موجود است

دهی معرفی شده بر اساس اطالعات  اي به عنوان تنها روش وام دهی رابطه در وام

بـه ایـن   . غیرمستند، ضروري است قدرت قانونی زیادي به متصدي وام اعطـاء شـود  

آوري اطالعات غیرمستند مورد نیاز، روابط شخصـی    ترتیب متصدي وام، جهت جمع

تواند منجر به پدیـد   این امر می. نماید متقاضی وام تنظیم می ایی.ما.اس و نزدیکی با

گیري مشکل اطالعاتی در درون بانک شود؛ زیـرا   آمدن مسئله تضاد در منافع و شکل

تواند به دلیل برخی روابط شخصی یا دریافت پیشنهادهایی از طـرف   متصدي وام می

در این شرایط، هدف . اري نمایدبنگاه، از ارائه اطالعات درست و موثق به بانک خودد

  .گردد متصدي وام کامالً متمایز از هدف بانک می
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اي بـه عنـوان یـک روش     دهی رابطـه  شود که در روش وام از این رو مالحظه می

باشـد، ضـروري اسـت     که مبتنی بر اطالعات غیرمستند می ها  ایی.ام.استأمین مالی 

رت قانونی زیادي به متصدي وام اعطا جهت دستیابی به اطالعات دقیق و به روز، قد

بنـابراین جهـت   . تواند براي بانـک تـورش اطالعـاتی پدیـد آورد     شود که این امر می

حداقل کردن این تورش، ضروري است ساختار سازمانی بانک به نحوي طراحی شده 

در این راسـتا، هـر   . باشد که تضاد در منافع بین بانک و متصدي وام به حداقل برسد

هاي مدیریتی کمتري تشکیل شـده باشـد، ایـن مسـئله      تار سازمانی از الیهچه ساخ

هـاي کوچـک کـه مـدیریت بانـک بـه صـورت         براي مثال در بانک. تر است قابل حل

امـا  . شـود  کند، این مسئله کمتر حاصل می دهی نظارت می مستقیم بر تصمیمات وام

تر، امکان وقـوع تضـاد    هاي بزرگ با ساختار سازمانی طوالنی در طرف مقابل در بانک

الزم بـه ذکـر   . یابـد  اي شدت می دهی رابطه در منافع بین متصدي وام و بانک در وام

است که مستند نبودن اطالعات مورد توجه در این شیوه، بر شدت مشکل فـوق، بـه   

  1.هاي بزرگ خواهد افزود ویژه در ساختار سازمانی بانک

ت مالی بزرگ در استفاده از اطالعـات  بنابراین، با استناد به مطالب فوق، مؤسسا

دهی معـامالتی مزیـت نسـبی بیشـتري      هاي وام مستند و بنابراین به کارگیري روش

دارند و در طرف مقابل، مؤسسات مالی کوچک به دلیـل سـاختار سـازمانی خـود، از     

دهـی   مزیت نسبی بیشتر در استفاده از اطالعات غیرمستند و به کـارگیري روش وام 

  .باشند رخوردار میاي ب رابطه

  داخلی و خارجی بودن مؤسسات مالی. 1ـ6ـ2ـ2

هاي مختلف فعالیت مؤسسات  در مطالعات تجربی انجام شده، با توجه به ویژگی

هــاي متفــاوتی در ارتبــاط بــا نقــش آنهــا در تــأمین مــالی   مــالی خــارجی، دیــدگاه

طقـۀ فعالیـت و افـق    اي بـه من  در این راستا، توجه ویژه. شود ، مطرح میها  ایی.ام.اس

 
1- Allen, Berger, N. & Gregory, Udell, F. (2002). Small Business Credit Availability 

and Relationship Lending: The Importance of Bank Organisation Structure. The 

Economic Journal, 112, (477), F32-F53. 
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مطالعـات متمرکـز بـر افـق فعالیـت مؤسسـات مـالی        . پذیرد فعالیت آنها صورت می

انـد و   تمرکز نموده ها  ایی.ام.اسخارجی، بیشتر بر نقش این مؤسسات در تأمین مالی 

، تـا  هـا   ایی.ام.اسهاي انجام شده در ارتباط با منطقۀ فعالیت  در طرف مقابل، بررسی

  .دهی اشاره نموده است تکنولوژي مورد استفادة آنها در وام حدودي نیز به

 1مطالعۀ انجام شده در ارتباط بـا کشـورهاي در حـال گـذر    براي مثال بر اساس 

هاي بزرگ و چنـد   ها و مؤسسات مالی بزرگ، تأمین مالی شرکت رود بانک انتظار می

دنبـال کـردن مشـتري    آنها در اکثر موارد، استراتژي . ملیتی را مورد توجه قرار دهند

هـاي   هاي خارجی و فعالیـت  کنند که مشتریان آنها عموماً در زمینه را اجرا می 2خود

بنابراین انتظار بر . پردازند هاي جزئی نمی باشند و به فعالیت عمده مشغول به کار می

با این وجـود بـر اسـاس    . بپردازند ها  ایی.ام.اس آن است که آنها کمتر به تأمین مالی

مـدت صـادق    تواند در میان شود که این مسئله می لعۀ صورت گرفته، مشاهده میمطا

مدت، رقابت شدید آنهـا در بـازار اعتبـاري جهـت جـذب       براي مثال در میان. نباشد

تواند منجر به گرایش آنهـا بـه تـأمین     ها، می هاي بزرگ و برخی عدم موفقیت شرکت

. هاي موجود در ایـن زمینـه شـود    خی مزیتمندي آنها از بر و بهره ها  ایی.ام.اسمالی 

هـاي کوچـک در تـأمین مـالی      مدت نیز رقابـت شـدید آنهـا بـا بانـک      البته در کوتاه

 هـا   ایـی .ام.اسها در تأمین مالی  تواند منجر به تمرکز این بانک هاي بزرگ، می شرکت

  .هاي کوچک داخلی شود ها توسط بانک و بنابراین افزایش تأمین مالی این شرکت

در مطالعات انجام شده در ارتباط با منطقۀ فعالیت مؤسسات مالی خـارجی نیـز   

یافته، حتی با وجود  هاي خارجی فعال در کشورهاي توسعه شود که بانک مشاهده می

تـر   هـا، پـایین   هاي پیشرفته در تأمین مـالی ایـن شـرکت    مندي از تکنیک امکان بهره

هـاي الزم بـه ویـژه سـاختار      وجود زیرساختو  ها  ایی.ام.اس بودن هزینۀ تأمین مالی

هـاي   تر، به دلیل باالتر بودن بازدهی ناشی از پوشش مـالی شـرکت   اطالعاتی مناسب

 
1- Ralph, Haas & Iiko, Naaborg. (2005). Does Foreign Bank Entry Reduce Small Firm's 

Access to Credit? Evidence from European Transition Economies. Netherlands 

Central Bank Research Department, Working Papers, 050. 

2-  Follow-your-Customer. 
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در طرف مقابل، مؤسسات مـالی  . پردازند می ها  ایی.ام.اسبزرگ، کمتر به تأمین مالی 

د خارجی فعال در کشورهاي در حال توسعه، به دلیل کم بـودن منـابع مـالی موجـو    

هـا و   هـاي داخلـی، و وجـود فرصـت     توسـط بانـک   هـا   ایـی .ام.اسجهت تأمین مـالی  

ایفـا   هـا   ایـی .ام.اس هاي مناسب در این فعالیت، نقش زیادي در تأمین مـالی  بازدهی

این مؤسسات به دلیل توانایی باالتر نسبت به مؤسسات مـالی کشـورهاي   . نمایند می

تفوي، تجربۀ مـدیریتی بهتـر و دسترسـی    در حال توسعه در متنوع نمودن ریسک پر

تر به بازارهاي سـرمایه، از کـارآیی عملیـاتی بیشـتري در مـدیریت پرتفـوي        مناسب

همچنین در ارتبـاط  . باشند برخوردار می ها  ایی.ام.اسمشتمل بر اعتبارات اعطایی به 

بـه  شود که این مؤسسات، اغلـب   دهی مورد استفاده نیز مشاهده می با تکنولوژي وام

هـاي   باشـند، در بـه کـارگیري روش    دلیل آنکه جزئی از مؤسسات مـالی بـزرگ مـی   

در حقیقت آنهـا  . ، از مزیت نسبی برخوردار هستندها  ایی.ام.اسدهی معامالتی به  وام

هـاي مـدیریتی، از امکـان پـردازش      به دلیل وجود ساختار سازمانی گسـترده و الیـه  

. باشند دهی، برخوردار نمی ن اطالعات در واممناسب اطالعات غیرمستند و تکیه بر ای

مندي این مؤسسات از  همچنین عدم تطابق قوانین، فرهنگ، زبان و غیره امکان بهره

  .سازد اي را تا حدودي غیرممکن می دهی رابطه وام

بنابراین شواهد موجود، دال بـر ایـن مطلـب اسـت کـه وجـود مؤسسـات مـالی         

توانـد بـه صـورت مسـتقیم و      توسـعه، مـی   خارجی، به ویـژه در کشـورهاي در حـال   

ـ   هـا   ایی.ام.اسغیرمستقیم ـ با متمرکز نمودن مؤسسات مالی داخلی بر تأمین مالی  

گـردد و بـا توجـه بـه ویژگـی غالـب ایـن         ها  ایی.ام.اس منجر به افزایش تأمین مالی

اکثـر   در هـا   ایـی .ام.اسدهـی معـامالتی بـه     وام  شود که شیوه مؤسسات، مالحظه می

موارد، توسط مؤسسات مـالی خـارجی فعـال در کشـورهاي در حـال توسـعه دنبـال        

  .شود می

  دولتی و غیردولتی بودن مؤسسات مالی. 1ـ6ـ2ـ3

به طور کلی انتظار بر آن است کـه بـا حضـور مؤسسـات مـالی دولتـی در کنـار        

. شـود  افـزوده  هـا   ایی.ام.اسمؤسسات مالی غیردولتی، بر حجم اعتبارات در دسترس 
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تواننـد بـه صـورت     دولتی، مـی  هاي یارانههر چند این مؤسسات مالی با دسترسی به 

گردنـد، امـا بـه صـورت      هـا   ایـی .ام.اسمستقیم منجر به افـزایش عرضـۀ وجـوه بـه     

سسـات  ؤوجود آوردن فرهنگ ضعیف اعتباري، از فعالیـت مـؤثر م    غیرمستقیم، با به

بــالقوة عرضـۀ اعتبــار بــه   و حجـم  هــا  یـی ا.ام.اسمـالی غیردولتــی در تـأمین مــالی   

هـاي اعطـایی توسـط مؤسسـات مـالی       در حقیقـت وام . خواهند کاست ها  ایی.ام.اس

باشـند کـه    نمایند که الزاماً اقتصادي نمـی  دولتی، عموماً اهداف سیاسی را دنبال می

. شـوند  ي متقاضی اعتبـار مـی  ها  ایی.ام.استر به  خود منجر به عرضۀ وام با نرخ پایین

هاي کنترل و پایش طراحی شده توسط مؤسسـات   عالوه بر این، عدم کفایت سیستم

از ایـن رو  . سـازد  ها را نیـز بـا مشـکل مواجـه مـی      مالی دولتی، مسئله وصول این وام

و فرآیند نامناسب  ها  ایی.ام.اسدهی مؤسسات مالی دولتی به  ناکارآیی تصمیمات وام

جر به پدید آمدن فرهنگ پایین اعتباري به ویـژه در  مدیریت وام آنها، در مجموع من

گردد و از میزان تمایل و قدرت رقابتی مؤسسات مالی خصوصی  می ها  ایی.ام.اسبین 

در این زمینه بر اساس مطالعـات تجربـی   . خواهد کاست ها  ایی.ام.اسدر تأمین مالی 

د بانکـداري دولتـی،   شود که در اقتصادهایی با سـهم زیـا   انجام شده نیز مشاهده می

  1.گیرد قرار می ها  ایی.ام.اسعموماً اعتبارات کمتري در اختیار 

هر چند در ارتباط با تکنولوژي مورد استفادة مؤسسات مالی دولتی و خصوصی، 

باشد، اما انتظار بـر آن اسـت کـه مؤسسـات مـالی       اطالعات دقیقی در دسترس نمی

بـودن در مقایسـه بـا مؤسسـات مـالی       دولتی به دلیل برخـورداري از امکـان بـزرگ   

هاي معـامالتی، برخـوردار باشـند و مؤسسـات      خصوصی، از مزیت نسبی در ارائه وام

مالی خصوصی نیز به دلیل کوچک بودن در مقایسه با مؤسسات مالی دولتی، عمومـاً  

  .اي بپردازند دهی رابطه به وام

ات مـالی دولتـی در   شود که الزاماً بـا فعالیـت مؤسسـ    به این ترتیب مالحظه می

هـا مواجـه    ، با افزایش در عرضـۀ وجـوه بـه ایـن نـوع بنگـاه      ها  ایی.ام.استأمین مالی 

 

1- Alen, Berger, N & Gregory, Udell, F. (2006). A More Complete Conceptual 

Framework for SME Finance. Journal of Banking and Finance,  30, (11), 12-13. 
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نخواهیم شد و تکنولوژي مورد استفاده توسط هر یـک از مؤسسـات مـالی دولتـی و     

  .تواند در ارتباط نزدیک با اندازة آن تعیین شود خصوصی نیز می

  لیپدیدة ادغام بین مؤسسات ما. 1ـ6ـ2ـ4

المللـی، ایـن مسـئله در تـأمین مـالی       با فراگیر شدن ادغام مالی در عرصه بـین 

تـر در عرضـۀ    تـر مؤسسـات مـالی کوچـک     به ویژه به دلیل نقش پررنگ ها  ایی.ام.اس

عموماً انتظـار بـر آن   . ، از اهمیت خاصی برخوردار گردیده استها  ایی.ام.اسوجوه به 

بین مؤسسات مالی و بـه وجـود آمـدن مؤسسـات     است که با به وقوع پیوستن ادغام 

بـا  ) تر شدن نقـش مؤسسـات مـالی خـارجی همـراه اسـت       که با پررنگ(مالی بزرگ 

ویژه در کشـورهاي در حـال توسـعه، مواجـه      ، بهها  ایی.ام.اسکاهش عرضۀ اعتبار به 

در حقیقت بر اساس این رویکرد که تحت عنوان فرضیۀ سنتی ساختار ـ اجـرا   . شویم

شناخته شده است، تمرکز بیشتر مؤسسات مالی منجر به کـاهش عرضـۀ    1لکردـ عم

شود؛ زیرا تمرکز بیشتر، انحصار و قـدرت   می  ها  ایی.ام.اسدهی به  اعتبار از طریق وام

هـاي ارائـه شـده     آورد که توأم با اخذ نرخ بهرة باالتر از وام بازاري را در بازار پدید می

دهند با کاهش عرضـۀ وام   ها ترجیح می در این شرایط بانک. دباش می ها  ایی.ام.اسبه 

ها و فشـارهاي نظـارتی ناشـی از ارائـه اعتبـار بـه آنهـا را در         ، ریسکها  ایی.ام.اسبه 

  2.فعالیت خود کاهش دهند

 هــا مبــین امکــان افــزایش عرضــۀ اعتبــار بــه در طــرف مقابــل، برخــی دیــدگاه

هـاي کوچـک    براي مثال اگر بـین بانـک  . باشد یدر صورت ادغام مالی م ها  ایی.ام.اس

عالوه بر ایـن،   3.را افزایش دهد ها  ایی.ام.اسدهی به  تواند وام ادغام صورت پذیرد، می

با توجه به آنکه قـدرت بـازاري ناشـی از انحصـار در امـر بانکـداري، امکـان پوشـش         
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صوصـی  گـذاري اولیـه جهـت دسـتیابی بـه اطالعـات خ       هاي ناشی از سـرمایه  هزینه

آورد، با افزایش عرضۀ ایـن نـوع    اي را فراهم می دهی رابطه گیرندگان و ارائه وام قرض

، ضرورتاً حجم اعتبارات اعطایی به آنها با پدید آمدن ادغام مـالی  ها  ایی.ام.اسوام به 

در این شرایط بـر اسـاس فرضـیۀ تمرکـز، مؤسسـات مـالی بـزرگ        . یابد کاهش نمی

بـه   ایـی .ام.اسرت بازاري خود قرارداد ضمنی بلندمدتی را بـا  توانند با قد حاصله، می

مـدت   اي در کوتـاه  گیرنـده از نـرخ بهـرة یارانـه     اجرا در آورند که بر اساس آن، قرض

برخوردار بوده و در بلندمدت با ارائه نرخ بهرة باالتر نسبت به نرخ بهرة رقابتی، زیـان  

عـالوه بـر ایـن در شـرایط بـه وقـوع        1.وارده به مؤسسه مالی را جبران خواهد نمـود 

هـا و   توانند وجوه مـورد نیـاز خـود را از سـایر بانـک      می ها  ایی.ام.اسپیوستن ادغام، 

مؤسسات مالی کوچک و برخی مؤسسات مالی تازه وارد به بازار مالی، تأمین نماینـد  

رضـۀ  ، الزامـاً کـاهش در ع  هـا   ایـی .ام.اسدهی این مؤسسات بـه   و با افزایش سهم وام

همچنین در صورت ادغـام، ممکـن اسـت دیگـر      2.حاصل نشود ها  ایی.ام.اسوجوه به 

اي بپردازند و بـه ایـن ترتیـب     هی رابطه نهادهاي مالی محلی تشویق شوند که به وام

این اثـر خـارجی   . را جبران نمایند ها  ایی.ام.اس کاهش پدید آمده در عرضۀ وجوه به

اي  هـی رابطـه   د دي وام از نهـاد قبلـی کـه بـه وام    توانـد در صـورت انتقـال متصـ     می

بـا وجـود ایـن، ایـن امـر صـرفاً در       . پردازد، به دیگر نهادهاي محلی حاصل شـود  می

صورت انتقال اطالعات توسط متصدي وام به نهاد جدید، منجـر بـه افـزایش امکـان     

ـ   شود که به دلیل وقت اي می دهی رابطه به وام ها  ایی.ام.اسدسترسی  ودن ایـن  گیـر ب

مدت از کاهش عرضـۀ   مدت میسر نشود و صرفاً در میان فرآیند، ممکن است در کوتاه
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  1.جلوگیري نماید ها  ایی.ام.اسوجوه به 

دهی مورد استفاده توسط مؤسسات مالی جدید ناشی  در ارتباط با تکنولوژي وام

دهـی   وام از ادغام، با توجه به ادبیات موجود و مزیت نسبی مؤسسات مالی بزرگ بـه 

دهـی   هـاي وام  معامالتی، انتظار بر آن است که این مؤسسات جدیـد نیـز تکنولـوژي   

با وجود ایـن بـر   . مورد استفاده قرار دهند ها  ایی.ام.اسمعامالتی را در ارائه اعتبار به 

اي توسـط قـدرت بـازاري     اساس فرضیۀ تمرکز و پوشش هزینۀ اولیۀ بانکداري رابطه

رود که ایـن مؤسسـات بـزرگ جدیـد از مزیـت نسـبی در        ار میناشی از تمرکز، انتظ

  .اي نیز برخوردار باشند دهی رابطه وام

توان در ارتباط با میزان وجوه قابـل   به این ترتیب با توجه به ادبیات موجود، نمی

و تکنولوژي مورد استفاده در صورت فراگیر شدن ادغـام مـالی    ها  ایی.ام.اسعرضه به 

بندي خاصی رسید و نتیجۀ نهایی به میزان غلبۀ  موجود به جمع بین مؤسسات مالی

  .نتایج حاصل از شرایط مختلف فوق بستگی خواهد داشت

  گیري بندي و نتیجه جمع. 1ـ7

زایـی، اثـر    هاي با اندازة کوچک و متوسط با توجه به قدرت بـاالي اشـتغال   بنگاه

هـاي مختلـف    ه بین بخشمثبت در توزیع درآمد، فراهم نمودن ارتباط مؤثر و سازند

اي در اقتصـادهاي   پذیري فزایندة آنها و غیره، نقـش مهـم و ارزنـده    تولیدي، انعطاف

نمایند و با توجه به تمرکز نوآوري در این بخش و اهمیـت فـراوان ابـداع     ملی ایفا می

. شـود  ها افزوده مـی  در اقتصاد ملی، روز به روز بر ضرورت شکوفایی و رشد این بنگاه

بودن با مشکل عدم شـفافیت اطالعـاتی کـه     ها به دلیل مواجه این، این بنگاه با وجود

باشد، بـا   خود نشأت گرفته از ساختار کوچک و عموماً سابقۀ فعالیت کوتاهتر آنها می

از ایـن رو در  . باشـند  مشکالت زیادي در تأمین وجـوه مـورد نیـاز خـود مواجـه مـی      

الی خاصی در سـطح ملـی در قالـب    بسیاري از کشورهاي جهان، نه تنها مؤسسات م

 
1- Allen, Berger, N & Gregory, Udell, F. (2002). Small Business Credit Availability and 

Relationship Lending: The Importance of Bank Organisational Structures. The 

Economic Journal, 112, (477), 20 . 
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هـاي مـالی و    ، تعـاونی هـا   ایـی .ام.اسهاي تخصصی فعال در زمینۀ تأمین مـالی   بانک

المللـی   المللی نیز برخی نهادهاي بـین  مؤسسات تأمین مالی خُرد، بلکه در عرصۀ بین

هـا برخـوردار    انـد کـه از تخصـص الزم در تـأمین مـالی ایـن بنگـاه        تأسیس گردیده

هـا بـا    هاي مختلفی نیز جهت تأمین مـالی ایـن بنگـاه    عالوه بر این، روش. باشند می

هـا   از جملـۀ ایـن روش  . تمرکز بر کاهش عدم شفافیت اطالعاتی، طراحی شده اسـت 

اي، امتیـازدهی   دهـی رابطـه   هـاي مـالی، وام   دهـی بـر اسـاس صـورت     توان به وام می

تبـار و اعتبـار تجـاري اشـاره     دهی به پشتوانۀ دارایی، عاملیت، بیمـۀ اع  اعتباري، وام

  .نمود

با توجه به اثـر متمـایز سـاختارهاي متفـاوت مؤسسـات مـالی در تـأمین مـالی         

از جمله بزرگ و کوچک، داخلی و خارجی، دولتـی و غیردولتـی بـودن     ها  ایی.ام.اس

این مؤسسات و نهادها ضروري است در طراحی مؤسسات مالی مورد نیـاز تصـمیم و   

عالوه بر این با توجه به ضرورت وجود و اهمیـت نسـبتاً   . تخاذ گردداستراتژي بهینه ا

ـ    هاي الزم ـ اعم از اطالعاتی، حقوقی و قانونی، مقرراتی و مالیاتی  متفاوت زیرساخت

، هـا   ایی.ام.اسهاي مختلف طراحی شده در تأمین مالی  در کارآمدي هر یک از شیوه

بنـدي   هاي موجود، نسبت به اولویت تکند که با توجه به زیرساخ ضرورت ایجاب می

  .هاي مورد نیاز برداشته شود ، گامها  ایی.ام.اسهاي تأمین مالی  و طراحی روش
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  فصل دوم

هاي  مروري بر تجارب برخی از کشورها در زمینه حمایت از شرکت

 طاندازه کوچک و متوس با 

  

  مقدمه. 2ـ1

از هـاي بـا انـدازه کوچـک و متوسـط       ه در فصل  اول اشاره شـد، شـرکت  چنانچ

هایی برخوردار هستند که توجه به آنها به منظور رشد و توسعه اقتصـادي، بـا    ویژگی

تـوان کمـک بـه رشـد اشـتغال و کـاهش        ها می از جمله این ویژگی. باشد اهمیت می

زدایـی از صـنعت و    تمرکـز وکار،  پذیري در کسب بیکاري، بهبود توزیع درآمد، انعطاف

هـا، محلـی    همچنین ایـن بنگـاه  . هاي اقتصادي را ذکر کرد تقویت ارتباط بین بخش

وکار و تأمین نیـروي انسـانی    سازي محیط کسب براي آموزش عملی شاغلین و آماده

باشـند و چـون در بازارهـاي محلـی فعالیـت       هـاي بزرگتـر مـی    متخصص براي بنگاه

هـاي الزم   گذاري دولتی در زیرساخت سعه نیاز به سرمایهکنند در مراحل اولیه تو می

هـا،   هاي این بنگـاه  رو به علت کلیه مزایا و ویژگی از این. براي فعالیت آنها کمتر است

ــاگونی از  در همــه کشــورها اعــم از پیشــرفته و در حــال توســعه حمایــت  هــاي گون

هـا و   اسـتراتژي در ایـن راسـتا جهـت آشـنایی بـا      . آیـد  هاي آنها به عمل می فعالیت

ها، مروري بر تجارب برخی از کشورها  هاي حمایتی مورد توجه در این کشور سیاست

هـا خـواهیم    یافته و در حال توسعه در زمینه حمایت از این بنگـاه  در دو گروه توسعه

یافته دو کشور ژاپن و ایتالیـا و از بـین    به این منظور از بین کشورهاي توسعه. داشت

توسعه، سه کشور اروپاي شرقی شامل لهستان، رومـانی و آلبـانی   کشورهاي در حال 

هـا در ایـن زمینـه     تجربه موفق این کشور. اند انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته
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اتخــاذ  ریــزي و توانــد افــق مناســبی را در پــیش روي مســئولین جهــت برنامــه مــی

  .تصویر بکشد ها، به هاي مناسب کاربردي درحمایت از این نوع از بنگاه سیاست

  یافته کشورهاي توسعه. 2ـ2

  ژاپن. 2ـ2ـ1

  در ژاپن ها  ایی.ام.استعریف . 2ـ2ـ1ـ1

هاي مختلف  ها در بخش ، این بنگاهها  ایی.ام.اسبر اساس قانون جدید حمایت از 

  :اند به شرح زیر تعریف گردیده

  در ژاپن ها  ایی.ام.استعریف  )2ـ1(جدول 

  

  )نفر(تعداد شاغلین   )میلیون ین( میزان سرمایه  نوع صنعت

  300حداکثر   300حداکثر   اي بخش صنایع کارخانه

  100حداکثر   100حداکثر   فروشی بخش عمده

  فروشی بخش خرده

  50حداکثر 
  50حداکثر 

  100حداکثر   بخش خدمات

  www.chusho.meti.go.jp: مأخذ

  20011در اقتصاد ژاپن در سال  ها  ایی.ام.اسسهم . 2ـ2ـ1ـ2

گنجند به اضـافه   هایی که در تعریف فوق می مشتمل بر بنگاه ها  ایی.ام.استعداد 

درصـد از کـل    7/99بنگاه است که  4,689,609هاي خود اشتغالی، در مجموع  بنگاه

میزان اشتغال . دهد ابتدایی ژاپن را تشکیل می هاي فعال در صنایع غیر این نوع بنگاه

درصـد از کـل اشـتغال     2/70نفر است که  29,963,365ر با براب ها  ایی.ام.اسدر این 

 

1- www. Chusho.meti.go.jp/sme_english/outline/07/01/html 
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هـاي   ارزش محمولـه . شود ابتدایی را شامل می ي فعال در صنایع غیرها  ایی.ام.اسدر  

درصـد از کـل    1/51میلیارد ین است که  137,776، بالغ بر ها  ایی.ام.اسکاالیی این 

هـاي بزرگتـر را    ا و بنگـاه هـ  هاي کاالیی تولید شده توسط ایـن بنگـاه   ارزش محموله

  .دهد تشکیل می

 255,587اي،  بنگاه در بخـش صـنایع کارخانـه    1,498,351ها  از کل این بنگاه

ــده  ــش عم ــاه در بخ ــی،  بنگ ــرده  1,743,848فروش ــش خ ــاه در بخ ــی و  بنگ فروش

  .بنگاه در بخش خدمات به فعالیت اشتغال دارند 1,191,823

نفـر در بخـش صـنایع     13,093,499اد هـا تعـد   از کل افراد شاغل در این بنگاه

نفر در  7,677,242فروشی، تعداد  نفر در بخش عمده 2,467,928اي، تعداد  کارخانه

نفر در بخش خدمات شاغل هستند کـه بـه    6,724,696فروشی و تعداد  بخش خرده

درصد  از کل اشتغال هر بخـش را بـا وجـود عـدم      77و  3/74, 8/67,  6/65ترتیب 

  .دهند ابتدایی تشکیل می غیرتوجه به صنایع 

را بر اساس مراحـل توسـعه    ها  ایی.ام.اسسیاستگذاري اتخاذ شده در ژاپن براي 

  :1توان به شش مرحله به شرح زیر تقسیم کرد اقتصادي این کشور، می

  1954ـ1945دوره بازسازي . الف

انی فعالیت خود را در شرایط آشوب بعـد از جنـگ جهـ    ها  ایی.ام.اسبسیاري از 

آنها با مشکالت بزرگی نظیر فقدان مـواد خـام بـراي تولیـد، توزیـع      . دوم آغاز کردند

بزرگ بر اساس ضـوابط دورة بهبـود پـس از    (ترجیحی مواد خام به صنایع با مقیاس 

قانون مربـوط بـه منـع     1947در این دوره در سال . و تورم زیاد مواجه بودند) جنگ

و قـانون حـذف تمرکـز اضـافی قـدرت       2انحصار خصوصی و حفظ تجـارت منصـفانه  

به منظـور جلـوگیري از تمرکـز اقتصـادي و بـه عنـوان       . به تصویب رسید 3اقتصادي

هاي کوچـک   ، آژانس شرکت1948، در سال ها  ایی.ام.اسبخشی از ضوابط مربوط به 

 
1- www.chusho.meti.go.jp/sme-english/outline/01/01_01.html 

2- Act Concerning Prohibition of Private Monopoly and Maintenance of Fair Trade. 

3- Law for Elimination of Excessive Concentration of Economic Power. 
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به عنوان دفتري از وزارت صنایع و تجارت تأسیس گردید و از این زمـان،   1و متوسط

  .آغاز شد و ادامه یافت ها  ایی.ام.اسبه ط مربوط تنظیم ضواب

مشتمل بر  ها  ایی.ام.اسپس در دوره بهبود پس از جنگ، ضوابط اصلی در مورد 

  :موارد زیر تنظیم شد

 تأسـیس شـده    1936کـه در سـال    2عالوه بر بانک شوکوچوکین: منابع مالی

ا بـه  تأسـیس شـد تـ     3ملـی تـأمین مـالی عمـر     شـرکت  1949بود، در سال 

مؤسسات کوچک و متوسطی که در وضعیت بد مـالی قـرار دارنـد، وام اعطـا     

  .نماید

، در ها  ایی.ام.اسمدت براي  عالوه بر این به منظور تسهیل تأمین مالی وجوه بلند

با سـرمایه دولـت    4وکارهاي کوچک شرکت تأمین مالی ژاپن براي کسب 1953سال 

هـایی نظیـر    در زمینـه  هـا   ایـی .ام.اس  همچنین براي تقویت ضعف مالی. تشکیل شد

در سـال   5هاي کوچک و متوسط فقدان وثیقه، با تصویب قانون بیمه اعتباري شرکت

، سیستم مکملی براي حمایت 1953در سال  6و قانون اتحادیه تضمین اعتبار 1950

  .هاي کوچک و متوسط به وجود آمد اعتباري از شرکت

 هــاي اقتصــادي و اجتمــاعی  زیــتبــه منظــور تصــحیح عــدم م: هــا تعــاونی

هـاي کوچـک و    قانون انجمـن تعـاونی شـرکت    1949، در سال ها  ایی.ام.اس

اتـاق تجـارت و صـنعت بـر      1953به عـالوه در سـال   . تصویب شد 7متوسط

  .اساس قانون اتاق تجارت و صنعت، از ماهیت قانونی برخوردار گردید

 سازي  مدیریتی براي مدرنمشاوره و راهنمایی : مشاوره و راهنمایی مدیریتی

بسـیار مهـم اسـت؛ بـه همـین دلیـل        هـا   ایی.ام.اسسازي مدیریت  و منطقی

 

1-  Small and Medium Enterprise Agency. 

2- Shoko Chukin Bank. 

3- National Life Finance Corporation. 

4- Japan Finance  Corporation for Small Business . 

5- Small and Medium Enterprise Credit Insurance Law. 

6- Credit Guarantee Association Law. 

7- Law on the Cooperative Association of Small and Medium Enterprises. 
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 1948در سـال   2ها  ایی.ام.اسو میز مشاوره براي  1سیستم مشاوره مدیریتی

بـه وجـود    1952در سال  3ها  ایی.ام.اسنام مشاوران  سیستم ثبت. ایجاد شد

هایی براي  وره و راهنمایی مدیریتی، یارانهآمد و به منظور تشویق برنامه مشا

  .ها در نظر گرفته شد شهرداري

  از آنجا که بعد از جنگ جهانی دوم، سیستم ارزیابی رسمی قدیمی : مالیات

 هـا   ایی.ام.اسبندي جایگزین شد،  بندي با سیستم خودارزیاب مالیات مالیات

ت بـیش از انـدازه،   به علت کامل نبودن روش دفترداري و ترس از اخذ مالیا

ــراي حــل ایــن وضــعیت، سیســتم  . اي قــرار گرفتنــد در موقعیــت آشــفته ب

بر اساس ایـن سیسـتم،   . شروع شد 1949در سال  4دهی مالیاتی آبی گزارش

فرمول مشـخص  «دهی مالیاتی با یک  این امکان وجود داشت که اگر گزارش

داده  تنظیم شده باشد، مقـدار مشخصـی پـاداش مالیـاتی    » دفترداري سریع

 هـا   ایـی .ام.اساین سیستم نه تنها به بهبود سیستم حسابداري مالی . شد می

ها را نیز به دنبال  منجر شد بلکه تقویت سیستم تأمین مالی این نوع از بنگاه

  .داشت

  )1962ـ1955(دوره رشد زیاد، مرحله اول . ب

ضـعیت قبـل   در طول دورة تجدید ساختار و دهه پنجاه، اقتصاد ژاپن تقریباً به و

  .بسیار فعال شدند ها  ایی.ام.اساز جنگ برگشت و 

 ها  ایی.ام.اسهاي با مقیاس بزرگ و  در دورة بهبود اقتصادي و رشد زیاد، شرکت

وري، دستمزد، تکنولوژي و توانایی تأمین مالی در دو گروه و سـطح   از نظر رشد، بهره

ن غلبـه بـر سـاختار دوگانـه     هـایی تحـت عنـوا    از این رو بحـث . متفاوت قرار گرفتند

هـاي کوچـک و متوسـط     شـرکت  هاي پیشرفته در مقیـاس بـزرگ و   رکتصنعتی ش

  .متأخر مطرح گردید

 
1- Management Consulting System. 
2- Consulting Desk for SMEs. 

3- Registration System of SMEs Consultant. 

4- Blue Returns. 
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  : ضوابطی که براي حل این ساختار دوگانه به کار برده شد، عبارت بودند از

 وري بـا اسـتفاده از    به منظور حمایت از بهبود بهره 1956در سال : منابع مالی

هـاي کوچـک و    همکاري مالی براي تشـویق شـرکت  «ز، قانون تجهیزات به رو

هـا بـه اعطـاي وجـوه      تحت این قانون، شهرداري. به تصویب رسید 1»متوسط

  .اقدام کردند ها  ایی.ام.اسالزم براي به روز کردن تجهیزات 

 ــا همکــاري ــانون ســاماندهی ســازمان 1957در ســال : ه ــه  ق ــوط ب ــاي مرب ه

ایـن قـانون بـراي تقویـت     . صـویب رسـید  به ت 2هاي کوچک و متوسط شرکت

وکـار را   و ایجاد سازمانی که عملیات کسب ها  ایی.ام.اسهاي مربوط به  سازمان

  .تعدیل نماید، طراحی شده بود

    بـه منظــور بهبـود مــدیریت    1960مشـاوره و راهنمــایی مـدیریتی، در ســال

 3»و صـنعتی انجمن بازرگـانی  «از طریق مشاوره مدیریتی قانون  ها  ایی.ام.اس

همچنین به منظور تهیه یک طرح سیسـتماتیک و کـارآیی   . به تصویب رسید

، هـا   ایـی .ام.اسهاي الزم براي مدیریت منطقی و بهبـود تکنولـوژي    از رهنمود

بـر اسـاس   . به تصویب رسید 4»هاي کوچک و متوسط رهنمود شرکت«قانون 

راهنمـایی کـاراي   گـرفتن    تواننـد بـراي بـر عهـده     ها می این قانون، شهرداري

  .ریزي نمایند برنامه ها  ایی.ام.اس

 سکاري توسط  هاي مقاطعه با توجه به شدت گرفتن انجام قراردادم.او  هـا   ایی.ا

از (کردنـد   هاي بزرگ در ایـن راسـتا اعمـال مـی     اي که بنگاه شرایط ناعادالنه

ع منـ «قـانون   1956در سـال  ) هاي مقرر جمله تأخیر یا کاهش دادن پرداخت

 .تصویب شد 5»کاران و دیگر مسائل مربوطه تأخیر در پرداخت به مقاطعه

 
1- Law on Financial Assistance for Promoting Small and Medium Enterprises. 
2- Law Concerning the Organization of Small and Medium Enterprises Organizations. 
3- Commerce and Industry Association Law. 
4- The Small and Medium Enterprise Guidance Law. 
5- Law on the Prevention of Delay in the Payment of Subcontracting Charages and 

Related   Matters. 
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  1972ـ1963 دوره رشد زیاد، مرحله دوم . ج

گـذاري خـارجی در    و پس از آن ضوابطی براي بازار باز و سـرمایه  1960در دهه 

بـه عنـوان    هـا   ایـی .ام.اسو ترفیـع موقعیـت    در این شرایط، تشـویق . نظر گرفته شد

انعی در رسیدن به توسعه متوازن اقتصاد ملـی و بهبـود سـاختار صـنعتی و     حداقل م

قـانون بنیـادي    1963بنابراین در سـال  . المللی در نظر گرفته شد تقویت رقابت بین

ایـن قـانون بـراي انجـام امـور زیـر       . به تصویب رسید 1هاي کوچک و متوسط شرکت

  :طراحی شده بود

  هاي اقتصـادي و اجتمــاعی  از محدودیت ناشی ها  ایی.ام.اسـ حذف عدم مزیت 

  ؛ها  ایی.ام.اس

  ؛ها  ایی.ام.اس 2هاي خودکمکی ـ حمایت از کوشش

به منظور برطرف کـردن شـکاف    ها  ایی.ام.اسوري و شرایط تجاري  ـ بهبود بهره

  ساختار دوگانه؛

  .ها  ایی.ام.اسـ بهبود موقعیت اجتماعی کارکنان 

آمــدن ایــده اساســی بــراي ضــوابط مــرتبط بــا  ایـن قــانون، موجــب بــه دســت 

 گیري شـد و بـه اجـرا در    ضوابط خاصی که تحت این قانون تصمیم. شد ها  ایی.ام.اس

  :آمد عبارتند از

   وري  بــه منظــور ارتقــا و بهبــود ســاختار صــنعتی از طریــق افــزایش بهــره

ـ  . به تصویب رسید 3قانون ارتقا 1963، در سال ها  ایی.ام.اس راي این قـانون ب

سازي از طریق صـنعت   بینی یک برنامه مدرن اعمال ضوابطی از طریق پیش

  .، طراحی شده بودها  ایی.ام.اسو ترکیب ضوابط مختلف مربوط به 

و نوسازي تجهیـزات آنهـا    ها  ایی.ام.اسهمچنین به منظور بهبود ارتقاي ساختار 

 4ازي صـنایع کوچـک  س ها براي مدرن قانون تأمین مالی و سایر کمک 1963در سال 

 
1- Small and Medium Enterprise Basic Law. 
2- Self-help. 

3- Promotion Law. 

4- Law on Financial and other Assistance for Small Business Modernization. 
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این قانون در مورد مؤسسات کوچک و متوسطی تنظیم شـده بـود   . به تصویب رسید

  .شدند که به شکل تعاونی اداره می

   ــه هنگــام رکــود ســال ــت و  1964ب ــد دول ــت خری ــه اولوی ــن بحــث ک ، ای

صـورت پـذیرد، شـدت گرفـت و در سـال       ها  ایی.ام.اسهـا باید از  شهرداري

هـاي دولتـی    فت سفارشات از دولـت و سـایر آژانـس   قانون بیمه دریا 1966

در ایـن   هـا   ایـی .ام.اس، به منظور تصحیح عـدم مزیـت   1ها  ایی.ام.استوسط 

تحت این قانون دولـت موظـف شـد کـه بخشـی از      . زمینه به تصویب رسید

گـذاري نمـوده و بـه     هدف ها  ایی.ام.اسسفارشات خود را سال به سال براي 

 .آنها اختصاص دهد

کـار   هـاي مقاطعـه   در این راستا و به منظور حمایت هر چه بیشتر از شـرکت      

کـاران و   هایی بر قانون پیشگیري از تأخیر در پرداخت بـه مقاطعـه   اصالحیه

دیگر مسائل مربوطه، وضع شد که بـه تقویـت هـر چـه بیشـتر ایـن قـانون        

 ، زمانی کـه بـه علـت رفـع ممنوعیـت در     1970همچنین در سال . انجامید

بسـیار مهـم شـد، قـانون ارتقـاي      المللی  زمینه مبادالت سرمایه، رقابت بین

سـازي ایـن    ، بـه منظـور مـدرن   2کـار  هاي کوچک و متوسط مقاطعـه  شرکت

  .ها به تصویب رسید شرکت

  سقانون بنیاديم.اسـازي   ـ اجتماعی را براي مدرن   ، ضوابط سیاسیها  ایی.ا

بـر  . هاي مدیریتی توصیه نمود رتتدریجی آنها از طریق بهبود و توسعه مها

هـایی بـراي گسـترش     این اساس توسط سیستم مشـاوره مـدیریتی، برنامـه   

هـاي   همچنین براساس قانون پـروژه . هاي مدیریتی به کار گرفته شد مهارت

، سیسـتم حـق   1965در سـال   3هاي کوچـک  کمک مالی چندجانبه شرکت

 .کار کرد بههاي کوچک آغاز  بازنشستگی براي کارآفرینان شرکت
 

1- Law on Ensuring the Receipt of Orders from the Government and other Public 

Agencies by Small and Medium Enterprises. 

2- Law on the Promotion of Subcontracting Small and Medium Enterprises. 

3- Small Enterprise Matual Relief Projects Law. 
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       به علت نیاز به یک سیستم براي کمـک رسـاندن بـه مؤسسـات کوچـک و

متوسطی که براي تهیه وجوه از بازار سهام با مشکل مواجه بودند، از طریـق  

هاي عمومی بلندمدت، قـانون شـرکت بـا مسـئولیت محـدود       تزریق سرمایه

  .تصویب شد 1963در سال  1وکارهاي کوچک گذاري کسب سرمایه

  1984ـ1973رشد پایدار  دوره. د 

، اقتصـاد ژاپـن از دوره رشـد زیـاد بـه دوره      1973با اولین بحران نفتی در سال 

نیـز از مسـیر    هـا   ایـی .ام.اسبا این تغییـر، ضـوابط مربـوط بـه     . رشد پایدار وارد شد

وري و گسترش ظرفیت مدیریت به صنعتی  سازي تجهیزات جهت افزایش بهره مدرن

کـه مسـتلزم وجـود     2»نـرم «یر یافت و نیاز به منابع مدیریتی سازي روشنفکرانه تغی

  .هاي فنی، نیروي انسانی و اطالعات است مورد بحث قرار گرفت مهارت

مؤسسـه مـدیریت و تکنولـوژي     1980با در نظر گـرفتن ایـن نیازهـا، در سـال     

رو مرکز اطالعـاتی   از این. وکارهاي کوچک براي توسعه منابع انسانی ایجاد شد کسب

هاي کوچک و متوسط، براي ارائه خدمات اطالعـاتی بـه منظـور بهبـود      راي شرکتب

هـا، مراکـز    وکارهاي کوچک گشوده شد و در استان مدیریت، در شرکت ارتقاي کسب

  .اي افتتاح  گردیدند اطالعات ناحیه

  1999ـ1985دوره انتقال، مرحله اول . هـ 

  ایـن  . رکود را تجربه کرد به بعد، ژاپن افزایش شدید ارزش ین و 1985از سال

افزایش ارزش ین امکان رقابت را در برخی از صنایع و در بعضی از نواحی کـه  

رو براي مشخص کردن نـوع   از این. این صنایع در آن مستقر بودند، از بین برد

وکارهـاي آنهـا، در سـال     و کمک بـه تبـدیل کسـب    ها  ایی.ام.اسصنعت براي 

 
1- Small Business Investment Company Limited Law. 

2- Soft. 
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هاي کوچـک و   وکار براي شرکت تغییر کسب قانون موقت ضوابطی براي 1986

همچنـین قـانون موقـت ضـوابطی بـراي      . بـه تصـویب رسـید    1متوسط خاص

هاي کوچک و متوسـط نـواحی خـاص، بـه منظـور کمـک بـه تبـدیل          شرکت

در نواحی که شدیداً تحـت تـأثیر افـزیش ارزش یـن و      ها  ایی.ام.اسوکار  کسب

  .رکود قرار گرفته بودند، تصویب شد

 ناپذیري اقتصاد ژاپن مـورد    ، انعطاف1992ز ترکیدن حباب مالی در سال بعد ا

در ایـن  . ها و بیکـاري افـزایش یافـت    بحث قرار گرفت و نرخ بسته شدن بنگاه

تحـت ایـن    ها  ایی.ام.اسوکار جدید براي  شرایط به منظور تشویق شروع کسب

هـاي   شـرکت  هاي خـالق  شرایط، قانون موقت مربوط به ضوابط ارتقاي فعالیت

ایـن قـانون بـراي کمـک بـه      . تصویب شـد  1995در سال  2کوچک و متوسط

گذاري در تحقیـق و   وکار جدید یا سرمایه و افراد، براي آغاز کسب ها  ایی.ام.اس

  .توسعه بدون تمرکز بر صنعت خاصی تدوین شد

 در نتیجـه تشـدید رقابـت، پیشـرفت تکنولـوژي       1990و  1980هـاي   در دهه

در  هـا   ایی.ام.اسایر عوامل در اقتصاد جهانی، در محیط پیرامونی اطالعات و س

مجبور شـدند   ها  ایی.ام.استحت این شرایط . ژاپن تغییرات اساسی اتفاق افتاد

ها به موضوعات مدیریتی ماننـد بهبـود    توجه خود را از رقابت در کاهش هزینه

در ایـن شـرایط    .کیفیت تولید و قابلیت خرید و فروش کـاال معطـوف نماینـد   

ضـوابطی  و قانون موقـت  ) 1963مصوب (  3اي.ام.اس سازي ارتقاي مدرنقانون 

مصـوب  ( 4به منظور سازگاري روان به سـمت تغییـرات سـاختاري در اقتصـاد    

 
1- Temporary Law Concerning Measures for Changing Business for Specific Small and 

Medium Enterprises. 

2- Temporary Law Concerning Measures for the Promotion of the Creative Business 

Activities of Small and Medium Enterprises. 

3- Small and Medium Enterprise Modernization Promotion Law. 

4- Temporary Law Concerning Measures for Smooth Adaption to Structural Change in 

Economy. 
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ادغـام و قـانون جدیـدي تحـت عنـوان قـانون حمایـت از        در یکدیگر ) 1993

به تصـویب   1999در سال  1هاي کوچک و متوسط کار شرکت و ابداعات کسب

  .رسید

  به بعد 2000دوره انتقال، مرحله دوم،  . و 

  با گذشت زمان و رشد و توسعه اقتصادي، تغییرات زیـادي در محـیط پیرامـونی   

کننـدگان، انقـالب تکنولـوژي اطالعـات،       رخ داد که تنـوع نیـاز مصـرف    ها  ایی.ام.اس

دند کـه تعـداد   ایـن عوامـل موجـب شـ    . باشـند  سازي و غیره از آن جمله مـی  جهانی

وکارهاي متنوع در صنعت هستند، افزایش یابـد؛ شـیوة    هایی که درگیر کسب شرکت

تولید، از تولید انبوه محصوالت استاندارد به طرف تولید محصـوالت مختلـف امـا در    

در . وکار افزایش یابد و رقابت شدت گیـرد  هاي کسب مقیاس اندك میل کند؛ فرصت

پـذیري   پذیري و انعطاف شروع به استفاده از قابلیت تغییر ها  ایی.ام.اساین شرایط که 

ــت ژاپــن نیــز اهمیــت کمــک  ــد، دول ــه فعالیــت  کردن ــی.ام.اسرســانی ب ــا  ای را از  ه

رو دولـت در   از این. هاي کوچک به رسمیت شناخت وکارهاي ریسکی تا شرکت کسب

 هـا   ایـی .ام.اس از جمله قانون بنیـانی  ها  ایی.ام.اسسیاستگذاري سنتی خود در مورد 

در  2»ها  ایی.ام.اس رژیم«تجدید نظر اساسی کرد و قانون جدیدي تحت عنوان قانون 

  .تصویب کرد 1999سال 

قانون جدید که بر اساس فلسفه جدیـد ارتقـاي تنـوع و رشـد شـدید و توسـعه       

هاي موجـود   مستقل مؤسسات کوچک و متوسط بنا شده است به جاي اصالح شکاف

  :متمرکز است که عبارتند از ها  ایی.ام.اسلیدي در سیاستگذاري بر سه عامل ک

هاي خـود   یا تشویق شرکت(وکار جدید  وکار و شروع کسب ـ تشویق ابداع کسب

  ؛)3پایدار

  ؛)وکار سازي منابع کسب یا غنی( ها  ایی.ام.اسهاي مدیریتی  ـ تقویت پایه

 
1- Law on Supporting Business Innovation of Small and Medium Enterprises. 

2- SMEs Diet. 

3- Self-Sustaining. 
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  ).ا ارائه یک چتر حمایتیی(ـ تسهیل سازگاري با تغییرات اقتصادي و اجتماعی 

 پایدار هاي خود تشویق شرکت  

در قرن بیست و یکم در قانون جدید، متشکل  ها  ایی.ام.استصویر مورد انتظار از 

در  هـا   ایـی .ام.اسبراي تحقق این امر الزم است که . باشد هایی خودپایدار می از بنگاه

وکار از جمله  اد ابداعات کسبوکارهاي جدید یا ایج کسب: هاي زیر فعال شوند زمینه

هـاي جدیـد تولیـد     توسعه و فروش محصـوالت و خـدمات جدیـد، اسـتفاده از روش    

  .هاي مدیریتی جدید محصول و توسعه و معرفی روش

آمیـز توسـط مـدیرانی رهبـري        وکارهاي مخـاطره  همچنین به دلیل اینکه کسب

ــی ــی   م ــتند و م ــارآفرینی هس ــاالي ک ــدرت ب ــه داراي ق ــوند ک ــورانه توان ش ــد جس ن

رود فعالیت آنـان   را با قبول ریسک توسعه دهند، انتظار می 1وکارهاي دانایی بر کسب

هـا بـا    اقتصاد را احیـا کـرده و سـاختار اقتصـادي را تغییـر دهـد؛ امـا ایـن شـرکت         

باشـند و الزم اسـت بـر تعـداد زیـادي از       وکـار مواجـه مـی    هاي جدي کسـب  ریسک

اقداماتی به شرح زیر توسـط دولـت انجـام شـده      در این راستا. مشکالت غلبه نمایند

  :است

بـه نـام    1999ـ در زمینه کمک به تأمین وجوه، بازار سرمایه جدیـدي از سـال   

در بـازار مـالی ژاپـن شـروع بـه کـار        2000از سـال   3و نـزداك ژاپـن   2مادرز

در تـأمین وجـوه از بـازار     هـا   ایـی .ام.اساند، این مؤسسات دامنه انتخاب  کرده

  .اند ه را افزایش دادهسرمای

ـ به عالوه، یک سیستم تضمین اعتبار براي صدور اوراق قرضه شرکتی یا عرضه 

برقرار شده است تا دسترسی آنها بـه   ها  ایی.ام.اسخصوصی اوراق قرضه براي 

  .بازار اوراق قرضه را میسر نماید

 اي بـراي توسـعه تکنولـوژیکی، همـه اجـزاي دولـت تـالش        ـ به عنـوان ضـابطه  

 
1- Knowledge-Intensive. 

2- Mothers 

3- Nasdaq Japan 
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وکار جدید، یارانـه پرداخـت کننـد یـا بـر روي       کنند تا براي توسعه کسب می

. هایی را اختصاص دهند بودجه ها  ایی.ام.استحقیقات مربوط به حوزه فعالیت 

وکارهاي کوچـک را   همچنین دولت یک سیستم تحقیقات ابداعی براي کسب

می را بـه  هـاي مـداو   سـازي فعالیـت، حمایـت    ایجاد کرده که تا مرحله تجاري

  . دهد ارائه می ها  ایی.ام.اس

 هاي مدیریتی تقویت پایه  

در شروع فعالیت، به علت انـدازه کوچـک خـود بـا فقـدان منـابع        ها  ایی.ام.اس 

مدیریتی روبرو هستند و براي کسب این منـابع از خـارج از شـرکت نیـز بـا مشـکل       

از  هـا   ایی.ام.اساي مدیریتی ه بنابراین هدف دولت ژاپن تقویت پایه. باشند می   مواجه

به طـور سـنتی شـرط    . وکار است طریق تکمیل منابع مدیریتی و بهبود محیط کسب

، داشتن منابع مادي مـدیریتی  ها  ایی.ام.اسوکار  هاي کسب اصلی براي توسعه فعالیت

اما دولت به این نکته واقف است کـه در دنیـاي   . یا تجهیزات و تسهیالت مدرن است

یجــاد محیطــی کــه در آن دسترســی بـه منــابع غیرمــادي مــدیریتی ماننــد  امـروز ا 

کارشناسان، تکنولوژي، اطالعات و منابع انسانی مورد نیاز، با استفاده از کارکردهـاي  

بنـابراین دولـت بـراي    . بخش خصوصی تضمین گردد، بسیار با اهمیـت شـده اسـت   

هـا شـامل    یـن برنامـه  ریزي کـرده اسـت، ا   اجراي ضوابط مناسب در این زمینه برنامه

  :باشند موارد زیر می

ـ ابتدا دولت مراکز حمایتی در سطوح ملی، استانی و محلی ایجـاد کـرده اسـت    

به صورت وجوه و خدمات غیرمادي نظیر منابع  1»یک ـ توقفه «هاي  که کمک

  کند؛ ارائه می ها  ایی.ام.اسانسانی، اطالعات و تکنولوژي به 

مختلف فعـال در بخـش   هاي  لتی محلی و سازمانـ مراکز حمایتی، مؤسسات دو

 ،حمایت از مؤسسات کوچک و متوسط را بر عهـده دارنـد  خصوصی که وظیفه 

اي از ایـن مؤسسـات را جهـت ارائـه اطالعـات و       در هم ادغام کـرده و شـبکه  

 
1- One-Stop. 
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راهنمایی در مورد ضوابط سیاستی و کمک به مشکالت تجاري و تکنولوژیکی 

هـاي بخـش    هـا و توانـایی   بـا اسـتفاده از مهـارت    در یـک محـل   ها  ایی.ام.اس

  خصوصی به وجود آورده است؛

   ها  ایی.ام.اسـ در زمینه توسعه منابع انسانی، دولت در سیستم مشاوره مدیریت 

اي کــه اکنــون ایــن سیســتم در مــورد  تجدیــد نظــر کــرده اســت؛ بــه گونــه

  .دهد به طور عام و پیشرفته مشاوره می یای.ام.اسهاي وکار کسب

 تسهیل سازگاري با تغییرات اقتصادي و اجتماعی  

بهره  1هاي کمک به خود هاي اقتصادي، از کوشش در فعالیت ها  ایی.ام.اسگرچه 

بینی مانند تغییر ناگهانی در ساختار  برند، اما ممکن است با حوادث غیرقابل پیش می

ــ    ــزرگ طبیع ــاي ب ــام، بالی ــواد خ ــرخ ارز، محــدودیت عرضــه م ــا ن ــا تجــارت ی ی ی

در . اي مربوط به اضمحالل یک شرکت بزرگ مواجـه شـوند   هاي زنجیره ورشکستگی

هـایی   رو سیاست از این. بینند خسارت می ها  ایی.ام.اس چنین مواردي تعداد زیادي از

با تغییرات ناگهانی در محیط از طریـق اجـراي    ها  ایی.ام.اسجهت تسهیل سازگاري 

اري یا ضوابطی بـراي فرونشـاندن ایـن تغییـرات     ضوابط کمک مالی در شرایط اضطر

ها شامل ضوابط تأمین مـالی بلندمـدت    این سیاست. شدید در نظر گرفته شده است

اي  در صورت وقوع حوادث طبیعی و ضوابطی براي جلوگیري از ورشکستگی زنجیـره 

  . است

همچنین اقداماتی نیز در زمینه افزایش و تقویت چند حمـایتی در نظـر گرفتـه    

 ها  ایی.ام.اسویژه در حوزه تأمین مالی و تضمین اعتباري، به نحوي که  ه است، بهشد

  .اند تر با این شرایط برخوردار شده تر و به موقع از برخورد مؤثر

  ها  ایی.ام.استسهیل عرضه وجوه به . 2ـ2ـ1ـ3

  نقش مؤسسات مالی دولتی .2ـ2ـ1ـ3ـ1

 هـا   ایـی .ام.اسمـدیریتی بـراي   مشکل تأمین وجوه یکی از مهمترین موضـوعات  

 
1- Self-help. 
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کننـدگان وام بـراي مؤسسـات مـالی      است؛ زیرا این مؤسسات به عنـوان درخواسـت  

بنابراین نیاز مبرمی بـه فعالیـت مؤسسـات مـالی دولتـی      . خصوصی جذابیتی ندارند

هـاي   شود، مؤسساتی که بدون توجه بـه نوسـانات اقتصـادي بتواننـد وام     مشاهده می

در این راستا در ایـن کشـور   . ها قرار دهند در اختیار این شرکتبلندمدت با بهره کم 

  در نظـر گرفتـه    هـا   ایـی .ام.اسسه مؤسسـه مـالی دولتـی زیـر جهـت تـأمین مـالی        

  .اند شده

 1هاي کوچک و متوسط  شرکت تأمین مالی ژاپن براي شرکت   

هـاي معـوق جهـت     به منظور تقبـل یـا تضـمین وام    1953این مؤسسه در سال 

از طریق مؤسسات مالی خصوصی؛ ارائه بیمه بـراي   ها  ایی.ام.اسرضه پول به تأمین ع

 هـا   ایـی .ام.اسهاي بلندمـدت بـا بهـره ثابـت بـه       هاي معوق و اعطاي وام تضمین وام

  .تشکیل شد

 2شرکت تأمین مالی عمر ملی  

به منظور مشارکت در توسعه اقتصاد و سطح زنـدگی   1949این شرکت در سال 

هـاي در   ومی از طریق عرضـه وجـوه انـدك و بـدون وثیقـه بـه شـرکت       و سالمت عم

با شرکت تـأمین مـالی ملـی و     1999این شرکت در سال . مقیاس کوچک ایجاد شد

  .شرکت تأمین مالی محیط زیست و سالمت عمومی ادغام شد

 3بانک شوکو چوکین  

تأسیس شد و مالکیت آن متعلـق بـه دولـت و     1930این مؤسسه مالی در سال 

هـدف از تأسـیس آن، اعطـاي خـدمات     . اسـت    ایی.ام.اسهاي فعال در حوزه  ونیتعا

  .باشد هاي تعاونی و اعضاي آن می جامع تأمین مالی به شرکت

  نقش سیستم اعتباري تکمیلی .2ـ2ـ1ـ3ـ2

هایی است که عمدتاً براي تسـهیل جریـان وجـوه     این سیستم متشکل از شرکت

 
1-  Japan Finance Corporation for Small and Medium Enterprise. 
2-  National Life Finance Corporation (NLFC). 
3-  Shoko Chukin Bank. 
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در . انـد  ن وام و اعتبارات اعطایی به آنها به وجود آمدهاز طریق تضمی ها  ایی.ام.اس به

  :توان به دو گروه زیر اشاره نمود این راستا می

 1تضمین اعتبار هاي شرکت  

 1953دفتـر مسـتقل در سراسـر ژاپـن در سـال       52هـا بـا بـیش از     این شرکت

از طریـق   هـا   ایـی .ام.اسهدف از تأسیس آنها، تسـهیل تـأمین مـالی    . تأسیس شدند

  .کنند هایی است که  آنها از مؤسسات مالی دریافت می ضمین وامت

 2هاي کوچک و متوسط شرکت تأمین مالی ژاپن براي شرکت  

کنـد و   هاي تضمین اعتبار را بیمه مـی  این شرکت، تضمین بدهی توسط شرکت

  .دهد وجوه الزم براي انجام عملیات را به آنها وام می

  وکار سبهاي حمایتی ک تأسیس سیستم .2ـ2ـ1ـ4

، ها  ایی.ام.اسکننده   هاي حمایت از آنجا که عالوه بر کمک مالی، طراحی سیستم

هـا را در مسـائل مـدیریتی،     وکار هایی که بتوانند این نوع از کسب خصوص سیستم به

هـاي الزم را بـه آنهـا ارائـه دهنـد، از       اطالعاتی و حقوقی راهنمایی کـرده و مشـاوره  

، بنابراین در این کشور سه نـوع مرکـز حمایـت از ایـن     اهمیت خاصی برخوردار است

هـایی نیـز توسـط     عـالوه بـر ایـن حمایـت    . ها در نظر گرفته شـده اسـت   نوع شرکت

  .شود هاي صنعت و تجارت به آنها ارائه می هاي صنعتی و بازرگانی و اتاق انجمن

  ها  ایی.ام.اسکز حمایت از امر. 2ـ2ـ1ـ4ـ1

 ساي  اي مخاطرهوکاره مراکز حمایت از کسبم.ا3یای.ا  

هدف از تأسیس آنهـا حمایـت   . اند این مراکز در هشت نقطه کشور تأسیس شده

اي کوچک و متوسطی بوده است که با موضوعات سطح بـاالي   هاي مخاطره از شرکت

 
1- Credit Guarantee Corporations. 

2- Japan Finance Corporation for  Small and Medium Enterprises. 

3- SME/Venture Business Support Centers. 
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وکار براي مزایده عمومی سـهام مواجـه    ریزي استراتژي کسب وکار مانند برنامه کسب

هـاي مـدیریت،    اي سطح باال در زمینـه  لی و خدمات مشاورههاي ما باشند و کمک می

در هر یک از این مراکز یک مدیر پـروژه  . دهند تأمین مالی و مسائل حقوقی ارائه می

هـاي   وکـار  وجود دارد که داراي دانش پیشرفته و تخصص در زمینه حمایت از کسب

ــز   . اي اســت مخــاطره ــی نی ــتانی و محل ــز از فعالیــت مراکــز اس ــن مراک ــت ای   حمای

  .کنند می

  س حمایت استانیمراکزم.ا1ایی .ا  

هاي حمـایتی   اند و هسته برنامه ها تأسیس شده محل در استان 59این مراکز در 

ایـن مراکـز بـراي تسـهیل     . شـوند  هـاي اسـتانی انجـام مـی     هستند که توسط دولت

در راسـتاي  کار مانند منابع انسانی، تکنولوژیکی، اطالعـاتی   و منابع کسب کارگیري به

هـاي مختلفـی کـه     از جملـه فعالیـت  . انـد  شکل گرفته ها  ایی.ام.اس هاي متفاوت نیاز

ارائـه مشـاوره   : توان بـه ایـن مـوارد اشـاره نمـود      شود، می توسط این مراکز انجام می

سـنجی   ، بررسـی امکـان  )جهت حـل مشـکالت مـدیریتی   (اي، اعزام کارشناس  پروژه

هـاي آموزشـی    ارائـه برنامـه   و بهبود کیفیت مدیریتیهایی جهت  پروژه، ارائه سمینار

جهت بهبود کیفیت منابع انسانی و ارائه اطالعات در زمینه انـواع مختلـف معـامالت    

  .ها  ایی.ام.اسانجام شده توسط 

 اي مراکز حمایت ناحیه  

ـ .ام.اسآفرینـان   اند و به کار ناحیه شهرداري تأسیس شده 259این مراکز در   یای

وکار یا نوآوري جدیدي دارند، خدمات حمـایتی الزم را   برنامه شروع کسب محلی که

اي وجـود دارد کـه داراي    کننـده  در هر یک از ایـن مراکـز، هماهنـگ   . دهند ارائه می

کنندگان بـه   اي که مراجعه وکار است؛ به گونه اطالعات کافی در مورد مدیریت کسب

تبـادل نظـر کننـد و مشـاوره و      توانند در مورد موضوعات مورد نظرشـان  سهولت می

 

1-  Prefectural SME Support Centers. 
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  .اطالعات الزم را کسب نمایند

هـاي   هاي صنعتی و بازرگانی و اتاق حمایت ارائه شده توسط انجمن .2ـ2ـ1ـ4ـ2

  1صنعت و تجارت

هـاي در مقیـاس کوچـک، در     به منظور حمایت از همۀ جوانب مدیریتی شرکت

هاي صـنعت   ها و اتاق هاي مدیریتی آنها، انجمن تطابق با وضعیت واقعی و زیرساخت

هـاي دفتـرداري، تـأمین مـالی،      هاي عمومی مدیریت ماننـد روش  و تجارت در زمینه

ایـن  . دهند ها مشاوره و راهنمایی ارائه می اداره نیروي کار و تکنولوژي به این شرکت

هاي مختلف برخوردار  ها از راهنمایان مدیریتی و کارشناسان متخصص در زمینه اتاق

جهت ارائـه راهنمـایی الزم، بـه ایـن      ها  ایی.ام.اسدر صورت درخواست باشند که  می

  .ها ارسال خواهند شد شرکت

  آمیز کارهاي مخاطره و وکار و پرداختن به کسب تشویق شروع کسب. 2ـ2ـ1ـ5

کننـدگان موجـود اسـت و     از آنجا که در اقتصاد ژاپن تنوع زیادي در نیاز مصرف

نماینـد، جهـت    اي جدیدي کـه آغـاز بـه کـار مـی     ه  وکار در طرف مقابل تعداد کسب

وکارهـا و   کند، بنابراین سعی شده حمایت فعالی از شـروع کسـب   معکوس را طی می

در . آمیز صـورت پـذیرد   هاي مخاطره وکار آفرینان به انجام کسب همچنین تشویق کار

هـاي موجـود و حمایـت     اي بـه توسـعه توانـایی    این راستا در مرحله اول توجـه ویـژه  

المللـی،   هـاي بـین   به ایـن ترتیـب برگـزاري نشسـت    . یریتی صورت پذیرفته استمد

هـاي موجـود؛ و تشـکیل     هاي آموزشی، به منظـور توسـعه توانـایی    ها و برنامه سمینار

اي  آمیـز، مراکـز اسـتانی و منطقـه     وکـار مخـاطره   و کسب یای.ام.اسمراکز حمایت از 

آمیـز مـورد توجـه قـرار      هـاي مخـاطره   روکا ، براي تشویق کسب  ایی.ام.اسحمایت از 

عالوه بر این حمایت مالی خاصی نیز از طریق اعطاي انـواع مختلفـی از   . گرفته است

ها در اختیار متقاضیان قـرار   وکار هاي اعتباري جهت شروع این کسب ها و تضمین وام

گیرد و به منظور حمایت مالی بیشتر نیز سیستم مالیـاتی خاصـی بـراي آنهـا در      می

 

1- Commerce and Industry Associations and Chambers of Commerce and Industry. 
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ارائـه انـواع   . ظر گرفته شده است که مشـتمل بـر تخفیـف مالیـاتی مناسـبی اسـت      ن

هـاي ارائـه    هاي تکنیکی و قانون از دیگر حمایـت  ها و پشتیبانی مختلف یارانه، کمک

  .باشد ها می وکار شده جهت توسعه این کسب

  حمایت از توسعه فنی. 2ـ2ـ1ـ6

رود، آنها همواره از توانـایی الزم   یانتظار م ها  ایی.ام.اسرغم آنچه از فعالیت  علی

ویژه جذب منابع تکنولـوژیکی،   در جذب کلیه منابع مورد نیاز جهت رشد و توسعه به

از . گردند فنی و اطالعاتی برخوردار نبوده و صرفاً بر توسعه نیروي انسانی متمرکز می

مسـتقل  ي خـالق و  هـا   ایـی .ام.اسها و دستیابی بـه   رو جهت رفع این محدودیت این

بـراي مثـال در زمینـه    . شـود  هـا ارائـه مـی    هایی توسط دولت به این نوع بنگاه  کمک

هـاي   تجاري نمودن نتایج حاصل از مطالعات تحقیقاتی انجام شـده، نـه تنهـا کمـک    

در زمینـه توسـعه    ها  ایی.ام.اسمالی زیادي به مطالعات تحقیقاتی انجام شده توسط 

جه زیادي نیز به ضـرورت ارتقـاي همکـاري بـین     پذیرد بلکه تو تکنولوژي صورت می

. هـا صـورت پذیرفتـه اسـت     دانشگاه، صنعت و دولت در زمینه توسعه فنی این بنگاه

هـاي جدیـد، سیسـتمی     وکـار  همچنین بر اساس قانون تسهیل بخشیدن خلق کسب

هاي کوچک تأسیس شده کـه هـدف    وکار تحت عنوان سیستم تحقیقاتی ابداع کسب

  .به توانایی الزم جهت توسعه تکنولوژیکی است ها  ایی.ام.اساز آن تجهیز 

هـایی توسـط    ها نیز طـرح  اطالعاتی در این نوع بنگاه  در زمینه توسعه تکنولوژي

طراحی و بـه اجـرا گذاشـته     ها  ایی.ام.اسدولت جهت معرفی و توسعه این فرآیند در 

تجربـه و همکـاري بـا     از هـا   ایـی .ام.اسمنـدي   بـراي مثـال امکـان بهـره    . شده است

هاي بدون بهره یا بـا بهـره    متخصصان تکنولوژي اطالعاتی فراهم گردیده و حتی وام

شود و در صورت  ها جهت ارتقاي تکنولوژي اطالعاتی ارائه می اندك به این نوع بنگاه

کارگیري تکنولوژي اطالعاتی خاص، از تخفیف مالیاتی نیـز   خرید تجهیزاتی جهت به

حتی به منظـور توسـعه بیشـتر تکنولـوژي اطالعـاتی در حیطـه       . وندش برخوردار می

توسـط   هـا   ایـی .ام.اسهـا بسـیاري از خـدمات دولتـی مربـوط بـه        فعالیت این بنگاه

  .هاي پیشرفته در دولت الکترونیک در دسترس آنها قرار گرفته است فرآیند
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  حمایت از ابداع تجاري. 2ـ2ـ1ـ7

محصـوالت جدیـد، ارائـه خـدمات جدیـد و      کار از طریـق توسـعه    و توسعه کسب

کنندگان که به سـرعت در حـال    هاي مصرف هاي تولید در تطابق با نیاز توسعه روش

 هـا   ایـی .ام.استغییر است، از اهمیت خاصی در فرآیند توسعه و رشد پایدار فعالیـت  

هـاي   رو در این کشور سعی شده به طـرق مختلفـی کمـک    از این. باشد برخوردار می

وکـار   براي مثال جهت انجام تحقیقات در زمینه کسب. ها ارائه شود به این بنگاه الزم

هـایی   جدید، توسعه محصوالت، تکنولوژي و خدمات جدید، توسعه بازار و غیره یارانه

توانند از تسـهیالت   همچنین در این زمینه آنها می. گردد پرداخت می ها  ایی.ام.اسبه 

  : مند شوند زیر نیز بهره

 براي مثال بدون وثیقـه و یـا فراتـر از    (هاي معمولی  هایی عالوه بر بیمه مهبی

  ؛)حد عادي

  تأمین مالی از طریق خطوط اعتباري؛  

 مدت؛ نرخ بهره اندك، بدون نرخ بهره و یا خطوط اعتباري بلند  

 تخفیف مالیاتی؛  

 هایی در زمینه استخدام نیروهاي متخصص مورد نیاز؛ هزینه کمک  

 هـاي   زمینه هزینه حـق انحصـار بـراي محصـوالت و پـروژه     هایی در  تخفیف

  .مرتبط با حوزه تحقیق و توسعه

  1ایتالیا. 2ـ2ـ2

 ها  ایی.ام.اسزا بر اساس  مدل صنعتی ایتالیا به عنوان تجربه موفقی از رشد درون

در . در دنیا شناخته شده است ها  ایی.ام.اسایتالیا، به علت تمرکز زیاد . شود تلقی می

بـا   هـا   ایـی .ام.اسکشورهاي اروپایی فقط اسپانیا و یونان از نظر متوسـط تعـداد    بین

بنگاه کوچک وجـود دارد   000,920,3در ایتالیا تعداد . باشند ایتالیا قابل مقایسه می

وجه جالـب توجـه دیگـر ایتالیـا ایـن      . که متوسط اندازه کارکنان آنها چهار نفر است

 

1-  www.unido.org 
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هـاي صـنعتی    درصد از بنگـاه  98باشد و حدود  میاست که جزء بزرگترین اقتصادها 

نفـر کـارکن    20هـا کمتـر از    درصد از بنگاه 90نفر کارکن و تقریباً  100آن کمتر از 

هـاي صــنعتی هفـت نفـر اسـت و در بخـش صــنایع       دارنـد و متوسـط انـدازه بنگـاه    

. ردرا بـین کشـورهاي عضـو اتحادیـه اروپـا دا        ایـی .ام.اساي باالترین درصد  کارخانه

المللی موفق هسـتند، بـه صـادرات     هاي بین هاي کوچک ایتالیایی که در زمینه بنگاه

کاالهایی با کیفیت باال از جمله کاالهاي مصرفی و سـایر محصـوالت داراي طـرحِ بـا     

کیفیت باال و همچنین محصوالت غـذایی و محصـوالت صـنعتی بـر پایـه تولیـدات       

اي  دگان و صادرکنندگان کاالهـاي واسـطه  کنن بعضی از تولید. کشاورزي تمایل دارند

در تولیـد و   آنهـا حتـی  . شـوند  بنـدي مـی   طبقـه   ها  ایی.ام.اسدر این کشور در گروه 

  .باشند آالت نیز فعال می اي خصوصاً ماشین صادرات کاالهاي سرمایه

هاي کوچک ایتالیایی رقابتی عمل کنند، آن است که در ایتالیا  دلیل اینکه بنگاه

هایی هستند که با  ي کوچک یک مؤسسه فردي نیستند بلکه گروهی از بنگاهها بنگاه

شوند که بنگاه فردي قادر به  ارتباطی که به یکدیگر دارند، قادر به خلق محصولی می

نـام بـرده    2»خوشـه «یـا   1»هـاي صـنعتی   بخـش «تولید آن نیست و از آن به عنوان 

  .شود می

که در  دارد اشاره متوسط و کوچک يها شرکت از گروهی به» یای.ام.اسخوشه «

هـاي مختلـف یـک کـاال      یک محدوده جغرافیایی معینی قرار دارند و به تولید بخش

ها وجود دارد اما درجـه بـاالیی از    گرچه درجه باالیی از رقابت بین بنگاه. پردازند می

 اي که فرآینـد تولیـد بـه فازهـاي مجـزا      شود؛ به گونه همکاري نیز بین آنها دیده می

بنـابراین  . هـاي مجـزا مسـئول انجـام فازهـاي مختلـف هسـتند        تقسیم شده و بنگاه

اند و بر اسـاس الزامـات بـازار     هاي کوچک متخصص، فرآیند کار را تقسیم کرده بنگاه

ایـن مـدل،   . بنـدي شـوند    توانند با یکدیگر تشکیل خوشه بدهند یا مجدداً خوشه می

هـاي بـزرگ    کند؛ فرآیندي که بنگاه اد میپذیري و زمان کوتاه در واکنش ایج انعطاف

 
1- Industrial Districts. 

2- Clusters. 
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توجه به این نکته ضروري اسـت  . با خط تولید ثابت اغلب در انجام آن ناتوان هستند

هـایی بـین آنهـا برقـرار      باشند گرچه وابستگی ها از همدیگر مستقل می که این بنگاه

  .است

ت گیرند، داراي سه مزیـ  ها قرار می هاي کوچک و متوسطی که در خوشه شرکت

هـا   تخصص بنگـاه . باشند پذیري می نسبی عمده از قبیل تخصص، همکاري و انعطاف

شـود آنهـا منـابع محـدود      براي موفقیت بخش یا گروه، اساسی است؛ زیرا موجب می

تخصـص  . دهنـد  خود را به کاري اختصاص دهند که به بهترین وجه آن را انجام مـی 

یـک بنگـاه در صـورتی    . آید وجود می ها به در فرآیند، بر اساس تقسیم کار بین بنگاه

تواند  هاي مکمل متخصص هستند، می هایی فعالیت نماید که در فاز که در کنار بنگاه

مزیت تخصص هم . در انجام یک فاز از فرآیند تولید به تخصص الزم دست پیدا کند

تر توسعه خوشـه منجـر    به بیان دقیق. شود مربوط به بنگاه و هم مربوط به خوشه می

کـارگران  . گـردد  افزایش تخصص فنی و کارآیی بازار سـرمایه انسـانی محلـی مـی     به

ها، مـدیران و مشـاوران، اغلـب از بنگـاهی بـه بنگـاه دیگـر حرکـت          محلی، تکنسین

به . کند تا یک بنگاه خاص  کنند و مزیت تخصص به سیستم محلی تعلق پیدا می می

زاینـده در زمینـه فعالیـت    هاي محلی و مؤسسات آموزشی به طور ف عالوه زیرساخت

عامـل    به این ترتیب دانش عملی تجمیع شـده در محـل،  . شوند خوشه متخصص می

  .گردد گذاران خارجی می اصلی فعالیت مولد حتی براي سرمایه

بـین اعضـا فعالیـت     هایی که بر اساس تقسیم کار گاهبناز گروه عالوه بر این، آن  

نه  یهمکاري بین بنگاه. بین بنگاهی دارند کنند نیاز به درجه باالیی از همکاري می

رابطه تعاونی بـین  . مهم است نیز پذیري فقط در زمینه منابع، بلکه در زمینه انعطاف

در زمینه میزان تولیـد انعطـاف بیشـتري داشـته     کند که  به بنگاه کمک میبنگاهی، 

بخـش  کار و در زمان کاهش تقاضـا   باشد و در زمان افزایش تقاضا بخش بیشتري از

هـا   همچنـین همکـاري بـین بنگـاه    . کمتري از آن را به خارج از بنگاه واگـذار نمایـد  

هـا نیـاز بـه     این نوع همکاري بین بنگاه. گردد پذیري در نوع تولید می موجب انعطاف

هاي دولتی فعال در امور اقتصادي حضور قـوي   سازمان  در این بخش. هماهنگی دارد
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ها و نیـز بـین بنگـاه و     هاي تعاونی بین بنگاه لیتدارند و نقش اساسی در تسهیل فعا

  .کنند نهادها ایفا می

 خوشـۀ «هاي متعددي از توسعه محلی وجود دارند که اغلب تحـت عنـوان    مدل

هـاي    متغیرهاي مختلفی تفاوت بین ایـن خوشـه  . شود از آنها نام برده می» اي.ام.اس

وري خاصی در مورد حداقل اندازة با وجود این هیچ تئ. دهند را توضیح می یای.ام.اس

ــاي   خوشــه ــ.ام.اسه ــدارد یای ــا محــدوده گســترده . وجــود ن ــدازه  در ایتالی اي از ان

هزار نیروي کار و تقریباً ده هـزار شـرکت    وجود دارد که از بیش از چهل ها  ایی.ام.اس

. شـود  هاي با چند صد نیروي کار و کمتـر از صـد بنگـاه خـتم مـی      شروع و به خوشه

  :ها به موارد زیر بستگی دارد ازه این خوشهاند

  سن بخش؛  

  گستردگی بازار مرتبط به آن؛  

  هاي محلـی شـامل مشـکالت فیزیکـی، اداري و حـق فرهنگـی بـراي         گلوگاه

هـاي   پـذیري قابلیـت   گسترش تولید، محدودیت نیروي انسانی، عـدم تحـرك  

  .کارآفرینی و فنی

ت کوچک و متوسـط فعـال در آن و   ها، اندازه مؤسسا  جزء دوم تفاوت بین خوشه

حداقل پنج سیستم مولد محلی وجـود دارد کـه   . هاي محلی است روابط بین شرکت

  :عبارتند از

ـ سیستمی که در آن تعـداد زیـادي بنگـاه کوچـک وجـود دارد و بـراي تولیـد        

کننـد و ارتبـاط متقابـل آنهـا      محصول یکسانی مستقیماً با یکدیگر رقابت مـی 

  ناچیز است؛

می با تعداد زیادي از بنگاه کوچک با تولید یکسـان کـه یـک یـا تعـداد      ـ سیست

  کنند؛ هاي با سایز متوسط در آن به عنوان رهبر عمل می کمی از بنگاه

کاري بسیار زیاد  هاي خرد و کوچک با روابط متقابل مقاطعه ـ سیستمی که بنگاه

  در آن وجود دارد؛

کـار اصـلی بـزرگ قـرار      مقاطعه کاري که در اطراف یک یا چند ـ سیستم مقاطعه
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  اند؛ گرفته

اسـت کـه     هاي متخصص با اندازه متوسط تشکیل شده ـ سیستمی که از شرکت

  .دهند هاي مکمل همدیگر را انجام می وکار ها کسب این شرکت

هـاي   ي موجود در یک خوشه بـا شـرکت  ها  ایی.ام.اسعالوه بر موارد فوق روابط 

از  .از اهمیـت برخـوردار اسـت    یای.ام.اسنوع خوشه خارج از خوشه نیز در شناسایی 

  :هاي زیر وجود دارند نظر، سیستم این نقطه

کـاران اصـلی بـراي     هاي خارجی به عنوان مقاطعه هاي وابسته به بنگاه ـ سیستم

  کاران محلی؛ مقاطعه

هـاي مسـتقل انتقـال مـواد خـام محلـی یـا وارد کـردن مـواد خـام و            ـ سیستم

  ه تولید در سیستم محلی؛دهی کل دور سازمان

) خـارج از محـل  (کاران خارجی  کردن مقاطعه  هاي باز که قادر به فعال ـ سیستم

  .گذاري خارج از منطقه محلی و حتی خارج از کشور هستند و یا سرمایه

هـا از مرحلـه یـک بـه دو و سـپس بـه        روشن است که در مسیر توسعه، خوشـه 

توانند بـه سـه    ها می  الذکر خوشه هاي فوقبر اساس متغیر. کنند مرحله سوم عبور می

  . تقسیم شوند) بالغ(یافته   نوع اصلی جنینی، پابرجا شده و تکامل

اي محـدود   منطقه ـ  اي است که عمدتاً به بازار محلی یک خوشه جنینی، خوشه

هـاي بـزرگ    کار جزء، براي بنگـاه  هایی است که به عنوان مقاطعه است و داراي بنگاه

یک خوشـه وقتـی کـه قـادر بـه دسـتیابی بـه بـازار         . کنند قه عمل میخارج از منط

هاي تخصصی آن به طور فزاینده افزایش یابـد، خوشـه    تري باشد و تعداد بنگاه وسیع

یـک خوشـه، بـا توانـایی نـوآوري موفـق در خوشـه،        ) تکامل(بلوغ . پابرجا شده است

المللـی شـدن    بـین  حرکت به سوي تولید کاالهاي با ارزش افـزوده بیشـتر و فرآینـد   

  .همراه است

  در ایتالیا ها  ایی.ام.استعریف . 2ـ2ـ2ـ1

ارائـه   هـا   ایـی .ام.اسقوانین ایتالیا معیارهاي خاصـی بـراي تعریـف و شناسـایی     

هـا پذیرفتـه    دهند و به تازگی معیارهاي اتحادیه اروپا براي تعریف این نوع بنگاه نمی



   119                                                                              ...   ورها در برخی از کش مروري بر تجارب

رت صنایع ایتالیا مبنی بر کـاربرد معیارهـاي   در حقیقت بر پایه بیانیه وزا. شده است

  :در این کشور به شرح زیر است یای.ام.اساتحادیه اروپا، تعریف 

 نفـر کـارکن    50هـایی کـه تـا     از نظر تعداد کارکنان، در بخش صنعت بنگاه

نفـر کـارکن دارنـد،     250هایی که تـا   هاي کوچک و بنگاه دارند، جزء شرکت

این تعداد براي بخـش خـدمات   . آیند ب میهاي متوسط به حسا جزء شرکت

هـاي متوسـط    نفـر جـزء شـرکت    95هاي کوچک و تا  نفر جزء شرکت 20تا 

  .باشد می

    هـاي   میلیـون یـورو در زمـره شـرکت     5/7از نظر وضعیت گردش مـالی، تـا

بنـدي   هـاي متوسـط طبقـه    میلیون یورو بـه عنـوان شـرکت    20کوچک و تا 

توان از میزان دارایی و بدهی شرکت   یالبته به جاي گردش مالی م. شوند می

از این رو سقف گـردش مـالی در نظـر گرفتـه شـده بـراي       . نیز استفاده کرد

 10هـاي متوسـط    میلیـون یـورو و بـراي شـرکت     75/3هاي کوچـک   شرکت

  .باشد میلیون یورو می

  ها  ایی.ام.اسنهادهاي فعال در زمینه . 2ـ2ـ2ـ2

  نهادهاي مالی. 2ـ2ـ2ـ2ـ1

و  هـا   ایـی .ام.اسهاي تجاري، دو نهاد مالی عمده براي تأمین مالی  بانکعالوه بر 

  :ها وجود دارد که عبارتند از اي این نوع شرکت یک نهاد نیز جهت امور بیمه

 رِدیت  یونی مرکز اعتبارات متوسط1ک  

به منظور ارتقاي فعالیـت اقتصـادي از طریـق اعطـاي      1952این بانک در سال 

ایـن مرکـز، خـدمات     1990در دهـه  . 2و بلندمدت شـکل گرفـت  مدت  هاي میان وام

گـذاري، خـدمات تـأمین مـالی      اي سـرمایه  تخصصی خود را با ارائه خدمات مشـاوره 

  .پیشرفته، خدمات اجاره به شرط تملیک و خدمات بانکداري تجاري بهبود بخشید

و سـال بـه کشـاورزان     15مـاه تـا    18هاي این مرکز با دورة بازپرداخت بین  وام

 
1- UniCredit Medio credito Centrale. 
2- www.mcc.it 
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ها، مؤسسات محلی، ادارات دولتی و افـراد   ها و تعاونی سندیکاهاي کشاورزي، اتحادیه

گذاري در دارایی  بهبود وضعیت زمین کشاورزي، سرمایهشود و عموماً جهت  اعطا می

هـا   سـاختمان  اي، کارهاي عمومی و خرید، ساخت و تجدید سـاخت  و کاالي سرمایه

  .شود هزینه می

بـراي  . یر بر حوزه تأمین مالی این مرکز افزوده شـده اسـت  هاي اخ البته در سال

هایی که منجر به صادرات محصول و معرفی بـازار اقتصـاد     هایی جهت پروژه مثال وام

همچنـین خطـوط اعتبـاري    . انـد  شود، در نظر گرفته شده  ایتالیا به دیگر کشورها می

هاي پدید  ز ادغامپس ا. در نظر گرفته شده است 1خاصی نیز جهت تأمین مالی طرح

آمـده در بخــش بــانکی کشـور ایتالیــا، ایــن مرکــز در حـال حاضــر جزئــی از گــروه    

تحت عنوان مرکز اعتبارات متوسط یونی  2008بوده و از آگوست سال  2کرِدیت یونی

  .پردازد یونی کرِدیت به فعالیت می

 3هاي انجام شده در خارج وکار انجمن ایتالیایی کسب  

اي اسـت کـه بـراي حمایـت و ارتقـاي       ن مالی توسـعه این انجمن یک نهاد تأمی

ایـن نهـاد در   . 4هاي ایتالیایی فعال در خارج از کشور ایجاد شده است فعالیت شرکت

هـاي   به صورت با مسئولیت محدود تأسیس شد و توسط وزارت فعالیـت  1991سال 

ــد کنتــرل مــی هــاي عمــده ایتالیــایی و  ســهامداران خصوصــی آن بانــک. شــود مول

در   گذاري هدف از تأسیس آن ارتقاي سرمایه. وکار صنعتی هستند هاي کسب سازمان

ایـن مؤسسـه،   . هـا اسـت   هـاي مـالی و فنـی پـروژه     خارج از کشور و تـأمین حمایـت  

ها در خارج از اتحادیه اروپا را مورد تشویق قـرار داده اسـت و    گذاري ایتالیایی سرمایه

  .دهد دن اقتصاد ایتالیا ارائه میالمللی ش هاي دولتی را براي بین انواع حمایت

  :گذاري مستقیم از امکانات زیر برخوردار است این مؤسسه در زمینه سرمایه

 هاي خـارج از  درصد از سهام شرکت 25گذاري مستقیم تا سقف  ـ امکان سرمایه

 
1- Project Finance. 
2- Unicredit Group. 
3- Societa Italiana Per le Imprese all'Estero (SIMEST). 
4- www.edfi.be 
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  محدوده اتحادیه اروپا، ایتالیایی یا غیرایتالیایی؛

 کـم  هـاي  وام از اسـتفاده  ، امکانگذاري مستقیم این مؤسسه ـ در صورت سرمایه

  .گردد گذاري فراهم می هاي ایتالیایی به سرمایه بهره براي دسترسی شرکت

هـا فـراهم    ها نیز این مؤسسه امکانات زیر را براي این نوع شـرکت  در دیگر زمینه

  :آورد می

گـذاري تولیـد شـده در     ـ حمایت از اعتبارات صادراتی بـراي کاالهـاي سـرمایه   

  ایتالیا؛

هـاي   هـاي کمـک   پذیري و بعد از آن و برنامه تأمین مالی قبل از مطالعه امکان ـ

  فنی؛

  المللی؛ هاي بین ـ تأمین مالی هزینه مشارکت در مزایده

هـایی کـه در جسـتجوي بـازار      اي و کمک فنی به شرکت ـ ارائه خدمات مشاوره

  .جهانی براي کاالي خود هستند

  ِچ1گروه س  

ع خود، به صـادرکنندگان ایتالیـایی امکـان رقابـت بـا      این گروه با خدمات متنو

هـاي مـرتبط بـا امـور      اي ریسـک  این گروه بیمـه . آورد المللی را فراهم می رقباي بین

دهـد و   پوشـش مـی   2کارها را بر اساس قانون اُسـال  و سیاسی، طبیعی و تجاري کسب

ي هـر  کنـد کـه بـرا    بندي مـی  کشورها را بر اساس درجه ریسک در شش گروه طبقه

قانون اُسـال سـه نـوع ریسـک بـه      . گروه روش و نرخ متفاوت بیمه طراحی شده است

  :شرح زیر در نظر گرفته است

  ؛)جنگ، انقالب و غیره(هاي سیاسی  ـ ریسک

  ؛)زلزله و غیره(هاي بالیاي طبیعی  ـ ریسک

  .هاي تجاري ـ ریسک

ـ   اي این گـروه مـی   اعتبارات صادراتی که مشمول پوشش بیمه ه اعتبـار  شـوند، ب
 

1- SACE Group. 

2- Ossola Law. 
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اعتبار فروشنده مربوط به امکان پرداخـت  . شوند فروشنده و اعتبار خریدار تقسیم می

دهد، اما  با تأخیر است که فروشنده ایتالیایی در اختیار خریدار خارجی خود قرار می

گران مالی بـه منظـور پرداخـت بـدهی خریـدار خـارجی بـه         اعتبار خریدار را واسطه

  .دهند اختیار خریدار قرار می صادرکننده ایتالیایی، در

بنـدي   هاي نفوذ تجـاري در طبقـه    گذاري خارجی و برنامه  عملیاتی مانند سرمایه

معموالً حداکثر بیمـه اعتبـار فروشـنده    . گیرند اي قرار نمی مورد توجه این گروه بیمه

درصد است که براي کشورهاي داراي ریسک  95درصد و حداکثر اعتبار خریدار  90

درصد کل مبلـغ اعتبـار    100یابد، در موارد زیر بیمه به  این درصد کاهش می باالتر،

  :رسد می

  ـ عملیاتی که از نظر اقتصادي و سیاسی زیاد مورد توجه است؛

  ـ اعتبارات تأمین مالی؛

  1.گردند دولتی منتج می  اي که از توافقات بین جانبه ـ عملیات سه

  سایر نهادها. 2ـ2ـ2ـ2ـ2

 وزارت صنایع  

هـاي   رت صنایع متصدي اکثر ضوابط دولتی است که بـراي توسـعه سیاسـت   وزا

هـدف اصـلی ایـن    . شـود  هاي بزرگ و کوچـک اعمـال مـی    اقتصادي مربوط به بنگاه

هاي اقتصادي مختلفی است که در این کشور انجام  وزارتخانه، هماهنگی بین فعالیت

  .شود می

تحقیقـات و نـوآوري،    آالت و انجـام   همچنین وزارت صنایع براي خریـد ماشـین  

تواننـد بـراي    هاي کوچک می ها بنگاه بر پایه این کمک. کند  هاي مالی اعطا می کمک

هـاي   هاي بزرگتر فقط در زمینـه  هاي خود تقاضاي حمایت کنند اما بنگاه تمام پروژه

  .توانند تقاضاي حمایت داشته باشند خاصی می

 
1- www.sace.it 
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 وزارت علوم و تحقیقات علمی  

هاي تحقیق و توسعه است و از این رو کمک شـایان   صدي پروژهاین وزارتخانه مت

  .نماید ها ارائه می هاي تحقیقاتی این نوع شرکت نیاز توجهی در زمینه پیش

 وزارت تجارت خارجی  

دولت ایتالیا از طریق . هاي مربوط به صادرات است این وزارتخانه متصدي کمک

ـ   هاي صادراتی خود تالش می سیاست پـذیري کاالهـاي تولیـدي و     تکند درجـه رقاب

هاي صادراتی این وزارتخانه عبارتند  عمده سیاست. خدماتی ایتالیایی را افزایش دهد

  :از

هاي کوچک با ارائـه  هاي صادراتی متشکل از بنگاه ـ ارتقاي اطالعات کنسرسیوم

هاي مالی در زمینه ارتقاي صادرات و بازاریابی از طریق ارائه اطالعات،  حمایت

  دهی گروه مأموران تجاري؛ نی، مشارکت در تجارت منصفانه، سازمانکمک ف

  ها؛ هاي صادراتی و ضمانتنامه هاي بیمه و تأمین مالی فعالیت ـ ارائه برنامه

هـاي مسـتقر در بخـش جنـوبی      هاي صادراتی به شرکت ـ ارائه وام براي فعالیت

  .ایتالیا

 هاي بازرگانی اتاق  

هـا از طریـق    و ارائه مشاوره به این نوع بنگاه ها  ایی.ام.اسأخذ اطالعات در مورد 

  .شود هاي بازرگانی انجام می اتاق

 1مراکز اطالعات اروپایی  

در ایتالیا مراکز اطالعات اروپایی وجود دارند که هدف آنها همکـاري بـه منظـور    

هـاي   و ارائه اطالعات در مورد پروژه ها  ایی.ام.اسوکار براي  هاي کسب توسعه  فرصت

ــالی ســرمایه  ــأمین م ــا    ت ــه اروپ ــا اتحادی ــی ی ــررات داخل ــارچوب مق ــذاري در چه   گ

  .است

 

1- Euro-Info Centers. 
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  در ایتالیا ها  ایی.ام.اسهاي توسعه  نحوه سیاستگذاري و استراتژي.  2ـ2ـ2ـ3

یعنـی  (هـا   دولت ایتالیا همیشه تمایز قابل توجهی بـین محـل فعالیـت شـرکت    

دهـد کـه سـاختار و انـدازه      شان میتحقیقات ن. شود قائل می) شمال، مرکز و جنوب

بیشترین مشکالت در جنوب . اي به منطقه دیگر متفاوت است از منطقه ها  ایی.ام.اس

ها در این بخـش   ایتالیا وجود دارد، بنابراین ضوابط دولتی اساساً براي تشویق شرکت

  .از کشور است

جامعـه اروپـایی   تحـت قواعـد    هـا   ایـی .ام.اسهاي ایتالیا در مورد  امروزه سیاست

اي طراحی شـده اسـت کـه     هاي کوچک به گونه هاي ایتالیا براي بنگاه سیاست. است

هاي تولید در مقیاس کوچک را از طریق تسهیل حمایـت مـالی، کـاهش     عدم مزیت

  :هاي دولتی عبارتند از اهداف اصلی این نوع سیاست. دهد

درت ـود قـ ـــ هبازي تجهیـزات تولیـد و انتقـال تکنولـوژي بـه منظـور ب      ــ نوس

  هاي کوچک؛ وري بنگاه پذیري و بهره رقابت

  ـ ارتقاي تحقیق و انجام تحقیقات کاربردي؛

  در بازارهاي خارجی؛ ها  ایی.ام.اسـ تثبیت یا بهبود موقعیت 

  ؛ 1ها  ایی.ام.اسـ بهبود کیفیت و افزایش کمیت خدمات ارائه شده به 

زایـی بیشـتر و کـاهش اشـتغال در      الزدایی در مورد کار با هدف اشتغ ـ مقررات

  بازار سیاه؛

  .المللی کردن و توسعه تجارت خارجی ـ بین

  ها  ایی.ام.اسقوانین مرتبط با حمایت از . 2ـ2ـ2ـ3ـ1

تنظیم شده است  ها  ایی.ام.اسقوانین مختلفی در این کشور در زمینه حمایت از 

تـأمین  : هاي زیر اشاره نمود یطهتوان به قوانین تنظیم شده در ح که از جمله آنها می

المللـی سـاختن فعالیـت     مالی، تحقیق و توسعه، حمایـت از اشـتغال جوانـان و بـین    

 
به عبارت دیگر کمک نباید صرفاً کمک مالی باشد بلکه باید اشکال خاصی از خدمات آموزشی و  -1

 .اي را نیز دربرگیرد مشاوره
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  .ها  ایی.ام.اس

  ها  ایی.ام.اسقوانین مربوط به تأمین مالی .  الف

در ایتالیا تصویب شده اسـت،   ها  ایی.ام.اسمهمترین قانونی که براي تأمین مالی 

است که بر اساس مفاد آن براي موارد زیر تسـهیالتی بـه ایـن     91/317قانون شمارة 

  :گردد ها اعطا می بنگاه

  افزار براي ایجاد شبکه است؛ هاي نوآورانه که شامل خرید نرم گذاري ـ سرمایه

وري، آمـوزش، انتقـال    هایی براي بهبود بهره ـ خدمات حقیقی که شامل فعالیت

  باشد؛ اي کیفیتی میه تکنولوژي، تحقیقات بازار و سیستم

باشـد کـه بـه     هـایی مـی   ـ تحقیقات که شامل هزینه تحقیق در زمینـه فعالیـت  

  .وري اثرگذار هستند صورت مستقیم بر تولید و فرآیندهاي بهره

گـذاري یـا اعتبـار مالیـاتی اعطـا       این تسهیالت به صورت مشـارکت در سـرمایه  

  :رح جدول زیر استها به ش روژهاندازه و حد مشارکت در این پ. گردند می

  گذاري اندازه و حد مشارکت در انواع سرمایه )2ـ2(جدول 

  حد مشارکت  اندازه مشارکت  گذاري نوع سرمایه

گذاري  اجراي سرمایه

  نوآورانه

 15: هاي کوچک و صنایع دستی ـ شرکت

بـر  (درصـد   5/37درصد یا  20درصد، 

  )حسب مناطق استقرار

 15درصـد،   10: هـاي متوسـط   ـ شرکت

بر حسب منـاطق  (درصد  30یا  درصد

  )استقرار

هاي کوچک و صنایع  شرکت

میلیون لیر ایتالیا  450دستی

بر ( میلیون لیر ایتالیا 675یا 

  )حسب مناطق استقرار

خرید خدمات 

  حقیقی

هـا   در سراسر کشـور و بـراي همـه بنگـاه    

  درصد 50: مستقل از اندازه بنگاه

ها در سراسر  براي همۀ بنگاه

  ن لیر ایتالیامیلیو 80کشور 

  هزینه تحقیقات

هاي کوچـک و متوسـط فعـال در     شرکت

: مناطق خاص و فقط براي جبران مالیات

بر حسب مناطق (درصد  45درصد و  30

  )استقرار

میلیون لیر ایتالیا براي  500

ــاطقی کــه مشــمول    45من

ــارکت  ــدازه مشـ ــد انـ درصـ

  .گردند می

  www.unido-org :مأخذ
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هـاي تعـاونی و حفـظ     قانون دیگري که بر اسـاس آن اعتبـاراتی جهـت فعالیـت    

هــدف ایــن قــانون ارتقــا . اســت 857/49گــردد، قــانون شــماره  اشــتغال اعطــا مــی

هاي تعاونی است که از جمع شدن کـارگران   گذاري انجام شده توسط شرکت سرمایه

ه است، این قانون از طریق دو ابـزار  کارها در بحران تشکیل شد و اخراج شده از کسب

  :کند متفاوت عمل می

هـا در   ـ وجوه گردان براي ارتقا و توسعه دائمی تعاون که در تأمین مالی تعـاونی 

  کند؛ وضعیت دشوار کمک می

  ـ وجوه مخصوص براي دخالت به نفع حفظ اشتغال از طریق تزریق سـرمایه بـه   

  .ها تعاونی

کنندگان ایـن   دریافت. گیرد مورد بحث قرار میدر این قسمت فقط وجوه گردان 

و » معمولی«بندي  هایی هستند که بر اساس قوانین کشور در طبقه تسهیالت تعاونی

هـا   هاي اجتماعی و کنسرسیوم متشکل از ایـن تعـاونی   تعاونی. گیرند قرار می» ویژه«

رتبـاط بـا   ایـن تسـهیالت در ا  . باشـند  کنندگان این تسهیالت می  نیز از دیگر دریافت

  :شوند هاي معمولی صرفاً در خصوص موارد زیر اعطا می تعاونی

  تولید یا خدمات فنی، اداري و بازرگانی؛ ابزارـ نوسازي 

  ـ بهبود کیفیت تولید؛

  ـ منطقی کردن شبکه تجاري؛

  ؛)درصد 50حداکثر (ـ جبران زیان مالی 

  .ها ـ تجدید ساختار کارخانه

  :گیرند نیز این تسهیالت به دو مورد زیر تعلق میهاي ویژه  در ارتباط با تعاونی

  هاي تولید، توزیع، توریسم و خدمات؛ ابزار در بخش/ ـ خرید و ایجاد کارخانه

هـاي عـادي بـه     هایی که توسط تعاونی ـ نوسازي، تقویت و وسعت دادن به پروژه

  .اند کار گرفته و یا ایجاد شده

ن مالی با نرخ بهره پایین اعطا این تسهیالت به دو صورت کمک بالعوض و تأمی

با وجود این در جنـوب ایتالیـا   . گذاري است درصد سرمایه 70گردند و میزان آن  می
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  .گذاري انجام شده نیز برسد درصد سرمایه 100تواند به  این تسهیالت می

  857/49شرایط تأمین مالی قانون شماره ) 2ـ3(جدول 

  ها پروژه  مدت  نرخ  حداکثر تأمین مالی

ست میلیون لیر دوی

  ایتالیا

درصد نرخ  50

  1 مرجع بخشی

سال شامل  8

حداکثر یک سال 

  دوره تنفس

  ـ تجدید سازمان

  ـ بهبود کیفیت تولید

  ـ بهبود توزیع

ـ جانشینی بدهی تا حداکثــر  

  درصد 50

  دو میلیارد لیر ایتالیا
درصد نرخ  50

  مرجع بخشی

سال شامل  8

حداکثر یک سال 

  2دوره تنفس

دد یــا تجدیـد   ـ تبـدیل مجـ  

  سازمان

گذاري تعـاونی بـراي    ـ سرمایه

اجرا، خرید کارخانه و تجدید 

  ساختار

شـوند، یـا در قسـمت     هایی که توسط کارکنان متخصص ایجاد مـی  تواند براي تعاونی ـ این نرخ می1

گذاري آنها از طریق مشارکت تأمین  درصد از ارزش سرمایه 20جنوب ایتالیا قرار دارند یا حداقل 

  .درصد کاهش یابد 25شود، تا  یم

هایی که تمرکز آن روي خرید یا اجراي طرح در منـاطق صـنعتی اسـت، حـداکثر      ـ در مورد پروژه2

  .تواند تا دوازده سال افزایش یابد می

 www. unido.org: مأخذ

نیـز در ارتبـاط بـا تـأمین مـالی       92/488عالوه بـر قـانون فـوق قـانون شـمارة      

وچک و متوسط طراحی شده است و به مداخله بـه نفـع منـاطق    هاي با اندازه ک بنگاه

این قانون در رابطه با امور نوسازي، تجدید ساختار، . پردازد عقب نگه داشته شده می

هـاي   توانـد از بـین روش   نفـع مـی   باشـد و ذي  سازي مجدد و غیـره مـی   توسعه، فعال

گـذاري،   یهمشارکت بالعوض، مشـارکت بـراي پرداخـت بهـره وام مربـوط بـه سـرما       

پرداخت اجاره، اجاره به شرط تملیک و پرداخت مالیات اجتمـاعی یکـی را انتخـاب    

  .کند

 ها  ایی.ام.اسنیز از جمله قوانین تنظیم شده در ارتباط با   94/598قانون شمارة 
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گذاري نوآورانـه و حمایـت از    این قانون شامل ضوابطی است که به نفع سرمایه. است

هـایی را فـراهم    گـذاري  و همچنین امکان حمایـت از سـرمایه  باشد  محیط زیست می

آورنـد و بـه    به وجود می) آالت خرید ماشین(آورد که بهبود اساسی در تکنولوژي  می

تسهیالت به صورت تأمین مالی . پردازند حمایت از محیط زیست و اصول مربوطه می

میـزان  . ا بستگی دارده شوند و مقدار آن به محل استقرار شرکت با نرخ ثابت ارائه می

میلیـارد لیـر    3گذاري و حـداکثر میـزان آن    درصد سرمایه 70پوشش این تسهیالت 

درصد نرخ مرجـع اسـت و بـه     30ایتالیا و دورة بازپرداخت آن نیز هفت ساله با نرخ 

  .گیرد هاي کوچک و متوسط مناطق خاص تعلق می درصد از شرکت 45

  سعهقوانین اصلی مربوط به تحقیق و تو. ب 

  :در این مورد سه قانون به شرح زیر وجود دارد

  هـایی از اقتصـاد    که شامل موادي است کـه بـه نفـع بخـش     82/46قانون شمارة

هدف از . تنظیم شده است) هایی که به اقتصاد پیشرفته تعلق دارند بخش(ایتالیا 

  :این قانون حمایت از موارد زیر است

شـوند و   ها اجـرا مـی    یماً توسط شرکتهاي تحقیقاتی کاربردي که مستق ـ برنامه

حـداکثر مقـدار اعتبـار    . کننـد  نسبت به شرایط قبلی بهبود اساسی ایجاد مـی 

  .میلیارد لیر ایتالیا است 10ها  اعطایی به این طرح

  .ها  ایی.ام.اسـ انتقال دانش علمی و عملی به 

  است 82/46که تعدیل یافته قانون  88/346قانون شمارة.  

 س، مربوط به حمایت از نـوآوري و توسـعه در   91/317ه قانون شمارم.اهـا   ایـی .ا 

هاي کوچک و متوسطی  است، این قانون امکان ارائه تسهیالت مالی براي شرکت

. نماید اند، فراهم می وکارهاي جدید شده گذاري در کسب را که متعهد به سرمایه

  :مواردي که تحت پوشش این قانون قرار دارند عبارتند از

هاي تحقیقاتی است، مانند خریـد لـوازم    هایی که هدف آنها اجراي برنامه پروژه ـ

هـا، مشـاوره فنـی بـراي نـوآوري و توسـعه و        و مواد مورد احتیـاج آزمایشـگاه  
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  هاي خارج از شرکت؛ استفاده از آزمایشگاه

هاي  هاي تازه تأسیس در بخش اي که توسط شرکت هاي نوآورانه گذاري ـ سرمایه

هاي تحقیق شامل حقـوق افـراد متخصـص     هزینه. گیرد انجام می فنی مرتبط

هـاي   مورد نیاز بخش تحقیق و توسعه، خرید لوازم و مواد مورد نیاز آزمایشگاه

هاي خارج  تحقیقاتی، مشاوره فنی براي نوآوري و توسعه و همکاري آزمایشگاه

  .باشد  از شرکت می

  و توسعه اطالعات مربوط به تأمین مالی تحقیق) 2ـ4(جدول 

  شماره قانون
کنندگان  دریافت

  تسهیالت

مناطق مورد 

  پوشش

نوع تأمین 

  مالی
  اندازة تأمین مالی

82/46  

  )7و  2مواد (

ــرکت ــک و  ش ــاي کوچ ه

هـا،   متوسط، کنسرسـیوم 

ــرکت ــی و   ش ــاي دولت ه

  مراکز تحقیق و توسعه

همه مناطق 

  کشور
  کمک بالعوض

بستگی به محل 

استقرار و اندازه 

  شرکت دارد

88/346  

ــرکت ــک و  ش ــاي کوچ ه

هـا،    متوسط، کنسرسـیوم 

ــرکت ــی و   ش ــاي دولت ه

 مراکز تحقیق و توسعه

همه مناطق 

 کشور
  کمک بالعوض

درصد  70حداکثر 

  سال 10هزینه تا 

  )4ماده ( 82/46
ــرکت ــک و  ش ــاي کوچ ه

  متوسط

همه مناطق 

 کشور
  کمک بالعوض

درصد هزینه  50تا 

  تحقیق

  )14ماده ( 8/46

ــرکت ــک و  ش ــاي کوچ ه

ــرکتمت ــاي  وســط و ش ه

 اي بزرگ تولید کارخانه

همه مناطق 

 کشور

تأمین مالی تا 

درصد وام  50

قابل تبدیل به 

  کمک بالعوض

درصد  55تا  35

  هاي پروژه هزینه

  )8ماده ( 91/317
ــرکت ــک و  ش ــاي کوچ ه

 متوسط و صنایع دستی
همه مناطق 

 کشور

تحقیق 

  مالیاتی

درصد  45تا  30

  هاي پروژه هزینه

 www.unido.org :مأخذ
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  قوانین مربوط به حمایت از اشتغال جوانان. ج

وکـار جوانـان در    گـذاري و ارتقـا کسـب    بـراي حمایـت از سـرمایه    86/44قانون 

کسانی کـه مشـمول   . مناطقی که از نظر اقتصادي ضعیف هستند، تصویب شده است

  :گردند عبارتند از این حمایت می

 هـا   شـرکت ( 1هاي فردي و غیررسمی ها به استثناي بنگاه ها و تعاونی تشرک

  ؛)باید قبل از ارائه درخواست، آغاز به کار کرده باشند

 شود به صورت تعاونی جوانان در مناطقی که این قانون شامل آنها می:  

سـال سـن بیشـتر از سـایر      18ـ29ـ اکثر مطلق جوان، تعداد جوانان بین 

  جوان است؛ يسرمایه متعلق به اعضااکثر اعضا است و 

  سال؛ 18ـ35ـ مجموعاً جوان، در سنین 

  ).حقوقی، اداري، عملیاتی(ـ زیرسازي 

هاي تسـهیل شـده، کمـک بالعـوض      تسهیالت به صورت مشارکت بالعوض، وام

اي اعطـا   هاي فنی، امور آموزشی و باال بردن توان حرفه هاي جاري، کمک براي هزینه

  .گردد می

درصــد اســت و  65و  55، 30، 15گــذاري در منــاطق مختلــف  مایهمیــزان ســر

گیـرد و بـراي سـال      دو سال اول را در بر مـی  2هاي جاري درصد از هزینه 50 معموالً

هایی که مشمول تأمین مـالی   هزینه. شود هزار یورو پرداخت می 50سوم نیز حداکثر 

بـرق  (ان، ارتباطـات  پذیري، خرید زمـین، سـاختم   هاي بررسی امکان شوند، هزینه می

االمتیاز و مواد و کاالهاي مورد نیاز بخش تولیـد   آالت و تجهیزات، حق ، ماشین)غیره

  . است

  ها  ایی.ام.اسسازي فعالیت  المللی قوانین مربوط به بین. د 

ــر فعالیــت ــچِ و انجمــن ایتالیــایی   عــالوه ب هــاي انجــام شــده توســط گــروه س

ه در بخش قبـل بـه آنهـا اشـاره شـد، قـوانین       هاي انجام شده در خارج ک وکار کسب

 

1- De facto. 

 .گردد هاي جاري شامل هزینه خرید مواد خام، کاال، بهره، اجاره، دفتر و غیره می هزینه  -2
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ها در ایتالیا بـه تصـویب    سازي فعالیت این نوع بنگاه المللی دیگري نیز با رویکرد بین

توان به مـوارد زیـر اشـاره     رسیده است که از جمله مهمترین قوانین تصویب شده می

  :نمود

  هـدف از   ):ضوابط تنظیم شده به نفع صادرات ایتالیا( 81/394قانون شمارة

هـایی جهـت ارتقـاي نفـوذ تجـاري در کشـورهاي         این قانون اجـراي برنامـه  

غیرعضو اتحادیه اروپا براي مؤسسات کوچک و متوسطی است که هدف آنها 

هـا بایـد در مـدت دو سـال      این برنامه. باشد استقرار در بازارهاي خارجی می

  .انجام شوند

هاي روسـتایی را   ریسم و فعالیتهاي صادراتی از جمله تو این قانون همه فعالیت

درصد نرخ مرجع ذکـر شـده در    40نرخ تسهیالت موضوع این قانون، . شود شامل می

حـداکثر  . باشـد  است و دورة تأمین مالی نیز هفـت سـال مـی    77/227قانون شماره 

میلیـارد   4میلیارد لیر، و در موارد استثنایی  3ها و تا مبلغ  درصد هزینه 85پوشش، 

درصـد باشـد و تنهـا بعـد از تصـویب       30تواند بیشتر از  پرداخت نمی یشپ. لیر است

  .باشد ها قابل پرداخت می پروژه، هزینه

  هـدف ایـن مـاده قـانونی ارتقـا و حمایـت از       : 28ماده  87/49قانون شمارة

ــرمایه ــارکت     س ــا مش ــعه ب ــال توس ــورهاي در ح ــترك در کش ــذاري مش گ

نظور از کشورهاي در حـال  م. گذاران دولتی یا خصوصی محلی است سرمایه

  .دالر است 3250توسعه کشورهایی هستند که درآمد سرانه آنها کمتر از 

درصـد از کـل طـرح و     70ها  حداکثر میزان مالکیت طرف ایتالیایی در این طرح

میلیارد لیـر ایتالیـا اسـت و قسـط اول تسـهیالت اعطـایی نیـز         20به مبلغ  حداکثر

باشـند   و براي مؤسساتی که شدیداً مورد توجـه مـی  باشد  میلیارد لیر می 10حداکثر 

درصـد، نـرخ    30شـود، نـرخ بهـره ایـن تسـهیالت       درصد به این مبلغ اضافه می 50

داري براي اعتبـارات تسـهیل شـده در صـنعت،      مرجعی است که توسط وزارت خزانه

طـول  . شـود  تثبیت شده است و به صورت ماهانه در روزنامه رسمی ایتالیا منتشر می
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سال از زمان شـروع تولیـد بـراي مؤسسـات جدیـد و از زمـان        10ة تأمین مالی دور

دوره تنفس دو سال و تسـهیالت در  . سازي مؤسسات موجود است قرارداد، براي فعال

  .گردد قسط وصول می 16

  هــدف ایــن قــانون ): هــاي صــادراتی کنسرســیوم( 1989/83قــانون شــمارة

. از طریـق تـأمین مـالی اسـت     هـا   ایـی .ام.اسصـادراتی   حمایـت از فعالیـت  

هـایی هسـتند کـه منحصـراً بـراي       کنندگان تسـهیالت، کنسرسـیوم   دریافت

عملیـاتی کـه   . انـد  هاي مـرتبط تشـکیل گردیـده    صادرات محصوالت شرکت

  :شوند، عبارتند از مشمول تأمین مالی از طریق منابع این قانون می

 ه، استقرار اجتمـاعی، هاي پرسنلی، مشاور هاي مدیریتی شامل هزینه هزینهـ 

   ؛غیره استو  یمالیاتهاي  هزینهعملیاتی، هاي  هزینه

بـازار،   شناسـایی  شامل مشارکت در نمایشـگاه، تحقیقـات   ارتقاهاي  هزینهـ 

 جهـت صـادرات   درهاي آموزشـی   روابط عمومی، تبلیغات، ترجمه، فعالیت

  .باشد می

سـال قبـل از    مـالیِ هـاي   هـاي صـورت   هزینه درصد 40 برابر با میزان تسهیالت

میلیـون لیـر ایتالیـا     150از درخواست تأمین مالی است، مشروط بـر اینکـه بیشـتر    

 درصـد ایـن   60 برابر با هاي مستقر در جنوب ایتالیا ، این حد براي کنسرسیومنباشد

  .ها است هزینه

ها  تر این کنسرسیوم به بیان دقیق. خاصی باشندها باید واجد شرایط  کنسرسیوم

  :باید می

       حداقل از هشت بنگاه کوچک یـا متوسـط تشـکیل شـده باشـند و در

و هـدف آنهـا منحصـراً     صنایع دسـتی فعـال باشـند   صنعت، تجارت یا 

البتـه   . صادرات محصوالت مؤسسات کوچـک و متوسـط مـرتبط باشـد    

  هــاي مــرتبط  کنسرســیوم نیــز مجــاز بــه مشــارکت در ســود شــرکت 

 .باشد نمی
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  ن براي حمایت از مؤسسات کوچـک و  این قانو:  90/304قانون شماره

المللـی از طریـق اعطـاي وام بـا نـرخ بهـره        متوسط ایتالیا در بازار بین

ها و اتحادیه  هاي ایتالیایی، کنسرسیوم شرکت. پایین تنظیم شده است

منـد   توانند از تسهیالت اعطایی بر پایـه ایـن قـانون بهـره     ها می شرکت

گـذاري   ب میـزان سـرمایه  مقدار تسهیالت اعطایی نیـز بـر حسـ   . شوند

متفاوت است، اما از دو میلیـون لیـر ایتالیـا بـراي هـر شـرکت تجـاوز        

درصد کمتر از نـرخ بهـره بـازار و     40نرخ بهره این تسهیالت . کند نمی

 .دوره بازپرداخت آن نیز چهار سال است

  کشورهاي در حال توسعه. 2ـ3

  لهستان. 2ـ3ـ1

  ستاندر له ها  ایی.ام.استعریف . 2ـ3ـ1ـ1

  مؤسسـاتی کـه از  . وجود نـدارد    ایی.ام.اسدر قانون لهستان تعریف رسمی براي 

هاي مختلف از تعاریف متفـاوتی اسـتفاده    کنند، براي منظور حمایت می ها  ایی.ام.اس

هاي همکاري، ضوابط خاص خـود را   هاي ضمانت و برنامه ها، صندوق بانک. 1کنند می

هاي مورد توجه آنها را به عنـوان   توان شاخص ارند که مید ها  ایی.ام.اسدر شناسایی 

 2به عنوان مثال، بانک گوسپودارسـتوا کـارجیوگو  . در نظر گرفت ها  ایی.ام.استعریف 

هـایی کـه حـداکثر     به شرکت ها  ایی.ام.اسهاي فعال در حوزه  به عنوان یکی از بانک

میلیـون یـورو نیسـت،     20از کارکن داشته باشند و درآمد سالیانه آنها بیشـتر   250

آمیـز کاریسـبک    گذاري مخـاطره  شرکت سرمایه. دهد خدمات تضمین اعتبار ارائه می

هایی تعریف کـرده   باشند، بنگاه می ها  ایی.ام.اسمشتریان خود را که  3ـ پولسکا    سیف

میلیـون یـورو    5/1کارکن و گـردش مـالی سـالیانه کمتـر از      15ـ100است که بین 
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هایی  هاي کوچک را شرکت دهی خود، بنگاه ه آمار مرکزي نیز براي گزارشادار. دارند

کارکن تعریـف   50تا  6هاي با اندازه متوسط را با بین  با کمتر از شش کارکن و بنگاه

  .کرده است

که در این کشور بـه کـار گرفتـه     ها  ایی.ام.اسطبق اسناد موجود، تعریف جدید 

هـا و   امـا دولـت بـراي اجـراي برنامـه     . روپـا اسـت  شود، بر اساس تعریف اتحادیه ا می

هـاي   این تعاریف به روند. کند هاي ویژه، همچنان از تعاریف متفاوت استفاده می طرح

کمـی،  (و نـوع همکـاري      ایـی .ام.اسهاي مختلف  جاري اقتصاد، نیازهاي خاص گروه

  .بستگی خواهد داشت) کیفی و ترکیبی

   در اقتصاد لهستان ها  ایی.ام.اساهمیت . 2ـ3ـ1ـ2

هدف اصلی تجدید ساختار در لهستان، جـایگزینی اقتصـاد متمرکـز بـا اقتصـاد      

عامـل اصـلی   . کنـد   رقابتی است که از سازوکار بازار براي تخصیص منابع تبعیت مـی 

هاي تولیدي و خدماتی که از نظر اندازه نسبتاً بـزرگ و   این انتقال، جایگزینی شرکت

بنـابراین از  . هاي کوچک و متوسط است اي از شرکت با شبکه از نظر تعداد کم بودند

هاي خصوصی با اندازه کوچک و متوسط نقش اساسی در اقتصـاد   شرکت 1990سال 

  .کنند لهستان بازي می

  هاي توسعه و استراتژي  سیاستگذاري. 2ـ3ـ1ـ3

  ها  ایی.ام.اسهاي اقتصادي ـ اجتماعی دولت و  استراتژي. الف

هاي اقتصادي ـ اجتماعی خود را منتشر   ولت لهستان استراتژيد 1994در سال 

  :1هاي زیر بودند ها شامل برنامه کرد، بر اساس اسناد در دسترس، این استراتژي

  ـ روابط مشارکتی نیروي کار؛

  ـ اصالح سیستم تأمین اجتماعی؛

  ـ جلوگیري از بیکاري؛

  ـ توسعه مناطق روستایی؛
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  نی؛گذاري در منابع انسا ـ سرمایه

  انتقال مالکیت؛/ هاي دولتی ـ مدیریت دارایی

  ـ استراتژي مالی؛

  ـ اصالح بخش مالی؛

  .المللی اقتصاد لهستان ـ رقابت بین

تـأثیر   هـا   ایـی .ام.اسها به طـور غیرمسـتقیم بـر وضـعیت      بسیاري از این برنامه

ن کار، قانون ریزي شده در قانو تواند از طریق تغییرات برنامه ثیر میاین تأ .گذارند می

. مالی، مقررات صادراتی، مقررات سیستم بانکی، مقررات مالیاتی و غیره حاصل شـود 

 هـا   ایـی .ام.اسبا این وجود در برخی موارد استراتژي تنظیم شده به صور مستقیم به 

، اسـتراتژي طراحـی   )جلـوگیري از بیکـاري  (براي مثال در بند سـوم  . نمود اشاره می

نیـز  ) انتقال مالکیـت (در بند ششم . اشاره دارد ها  ایی.ام.اسئل شده مستقیماً به مسا

سازي مؤسسات کوچک و متوسط دولتی مطرح شده بود که از ایـن   نیاز به خصوصی

  .بود ها  ایی.ام.اسمنظر در ارتباط مستقیم با 

  ها  ایی.ام.اسسیاستگذاري توسعه صنعتی و نقش . ب

آمـاده شــده    1997ـ1995هـاي  براي سال اي این سیاستگذاري در قالب برنامه

  :هاي زیر بود بـود و مشتمل بر فعالیت

ـ سیاستگذاري صادراتی براي شتاب بخشیدن به رشد اقتصادي از طریق توسعه 

  صادرات؛

  ـ سیاستگذاري نوسازي فنی به منظور افزایش سطح فنی صنعت لهستان؛

ات سـاختاري در  هـا، تغییـر   سـازي شـرکت   ـ تغییرات ساختاري شامل خصوصی

بخش صنعتی، سیاستگذاري در مورد مناطق داراي صـنایع سـنتی و تجدیـد    

  .ها ساختار داخلی شرکت

  :پردازد می ها  ایی.ام.اساین برنامه در موارد زیر به موضوع 

هـاي کوچـک و    اي بـه شـرکت   ارائـه خـدمات مشـاوره   : صادراتی سیاستگذاريـ 

  متوسط توسط دولت؛
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راهم نمودن امکان دسترسی بـه تکنولـوژي جدیـد بـراي     ف: فنی سیاستگذاريـ 

  توسط دولت؛ ها  ایی.ام.اس

هاي دولتـی بـه نحـوه کـه نـرخ رشـد        دهی سیاست جهت: ـ تغییرات ساختاري

در سطحی باالتر از نرخ رشد فروش کل اقتصاد قرار گیرد  ها  ایی.ام.اس فروش

اي برخـوردار   بـل مالحظـه  از رشـد قا  هـا   ایی.ام.اسو اشتغال در حوزه فعالیت 

 .گردد

  هاي کلی  سیاستگذاري. ج 

 هـا   ایـی .ام.اسها، خلق محیطی است کـه بـه توسـعه     هدف از این سیاستگذاري

هـاي کوچـک را کـاهش و     وکـار  منجر شود، همچنین ریسک مربوط به انجام کسـب 

 بایـد محـیط   هـا،   بر اسـاس ایـن سیاسـتگذاري   . گذاري را افزایش دهد میزان سرمایه

کاري حاصل از فرآینـد تجدیـد سـاختار     هاي مقاطعه جدیدي براي خدمات و شرکت

هاي بزرگ ایجاد شود، سطح کارآیی کل اقتصاد افزایش یابد و سطح بیکـاري   شرکت

هـایی کـه بـراي مؤسسـات کوچـک و       در این برنامـه عمـده محـدودیت   . کاهش یابد

ستم مالیاتی که بر اساس سی: متوسط فعال در لهستان ذکر شده بود عبارت بودند از

تعـدیل نشـده بـود، نـرخ بهـره بـاال، سیسـتم حقـوقی          ها  ایی.ام.اسطبیعت فعالیت 

پذیري ناکافی مؤسسات کوچک و متوسط فعال در لهستان در اثـر   غیرشفاف و رقابت

تقاضاي پایین محصوالت تولید شده توسط آنها، فقدان نیروي کار مـاهر و مشـکالت   

  .فنی

ي بر چهار ابزار حقوقی، مـالی، سـازمانی، اطالعـاتی و آموزشـی     این سیاستگذار

در زمینـه ابـزار حقـوقی، بررسـی قـوانین و بـه حسـاب آوردن نیـاز         . تمرکز داشـت 

در این قـوانین، تهیـه قـانون صـنعتی، تهیـه چهـارچوبی بـراي ایجـاد          ها  ایی.ام.اس

نـه قـانون ثبـت    کـار، مطالعـه در زمی   و هاي ضمانت، قانون ثبت دادگاه کسب صندوق

  .وثیقه و تهیه قانون مبادالت تجاري مدنظر بود

در زمینه ابزارهاي مالی نیز به ضرورت تکمیـل قـانون مالیـات، ایجـاد سیسـتم      

ضمانت اعتبار بر اساس صندوق ضـمانت وام موجـود، ایجـاد مـدل محلـی صـندوق       
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ت کوچـک و  و توسعه مؤسسا ها  ایی.ام.اسهاي مختلف دولتی به  ضمانت، ارائه کمک

  .متوسط روستایی اشاره شده بود

هاي بیمـه   در مورد ابزارهاي سازمانی، به تأسیس صندوق تضمین محلی، شرکت

کـاري بـراي    گـذاري محلـی، ایجـاد سیسـتم مقاطعـه      چندجانبه و صـندوق سـرمایه  

، ایجاد بنیادي لهستانی براي ارتقا و توسعه مؤسسات کوچک و متوسـط  ها  ایی.ام.اس

هـاي خـارجی    ارشی از میزان دسترسی، اجرا و کـارآیی اسـتفاده از کمـک   و تهیه گز

  .توجه شده بود

در زمینه ابزارهاي اطالعاتی و آموزشی در حمایت از ارتقاي مؤسسات کوچـک و  

به تکنولوژي جدید، ارتقاي  ها  ایی.ام.اساي، تسهیل دسترسی  متوسط محلی و ناحیه

بـه   هـا   ایـی .ام.اس، تسـهیل دسترسـی   هـا   ایی.ما.اسهاي صادراتی  وري و قابلیت بهره

هاي مناسـب آموزشـی    دانش تأمین مالی، بازاریابی، مدیریت عمومی و کیفیت برنامه

 هـا   ایـی .ام.اسبراي ارتقاي کارآفرینی و ایجاد سیستم نظـارت و بررسـی حساسـیت    

  .نسبت به تغییر در ابزارهاي اقتصادي و مالی اشاره شده بود

  ها  ایی.ام.اسهادهاي فعال در زمینه ن. 2ـ3ـ1ـ4

 1وزارت صنعت و بازرگانی  

و مسـئول ایجـاد و    ها  ایی.ام.اساین وزارتخانه مسئول اصلی سیاستگذاري براي 

هاي دولتی در بخش صنایع کوچک و متوسط و نظارت بر اجـراي   هماهنگی سیاست

  :موارد زیر متمرکز است هاي وزارتخانه در زمینه سیاستگذاري، بر فعالیت. آنها است

  .ها  ایی.ام.اسسازي اسناد دولتی مربوط به سیاستگذاري براي  ـ آماده

  نویس قوانین و مقررات مرتبط؛ ـ تهیه پیش

  .وکار ـ توسعه محیط کسب

در . در این وزارتخانـه وجـود داشـت    یای.ام.اسبخش  1994الی  1990از سال 

و بازرگانی، بخش جدیدي تحت عنـوان  با تجدید ساختار وزارت صنعت  1994سال 
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ـ .ام.اسبخش استراتژي و سیاستگذاري اقتصـادي جـایگزین بخـش     البتـه  . شـد  یای

بـا ایـن   . هاي این بخـش بـود   فقط یک جزء از فعالیت ها  ایی.ام.اسفعالیت در حیطه 

  .مجدداً در وزارتخانه تأسیس شد یای.ام.اسبخش  1995وجود در اواخر سال 

 و سیاستگذاري اجتماعی وزارت کار  

ایـن  . دارد هـا   ایـی .ام.اساین وزارتخانه نیز نقـش مهمـی در زمینـه حمایـت از     

بازار کار لهستان در نتیجه اصـالحات  . وزارتخانه مسئول سیاستگذاري بازار کار است

یکی از نتایج اصالحات، رشد بیکاري . اقتصادي دچار تغییرات سریع و عمیقی گردید

شتغال به یکی از مهمترین موضوعات سیاسی و اجتماعی تبدیل شـد و  بود و ایجاد ا

  .به عنوان ابزاري براي رسیدن به این هدف شناخته شد یای.ام.استوسعه بخش 

منابع این صندوق به دفاتر محلـی کـار   . صندوق کار تشکیل شد 1990در سال 

هاي  ري، برنامهبیمه بیکا: شد یافت و صرف اموري همانند موارد زیر می اختصاص می

هاي آموزشی مـرتبط بـا بیکـارانی کـه       دهی و برنامه اي کاریابی، اعتبار آموزشی حرفه

عـالوه بـر ایـن، وزارت کـار و     . وکار کوچـک شخصـی راه بیندازنـد    خواهند کسب می

ایـن  . المللی نیز همکـاري دارد  هاي بین سیاستگذاري اجتماعی با بسیاري از سازمان

شـناخته  » TOR 10«هـاي خـرد کـه تحـت عنـوان       سعه شرکتوزارتخانه، برنامه تو

جهـانی بـه منظـور حمایـت از ایجـاد        شود را اجرا کرده اسـت کـه بـا وام بانـک     می

  .شد هاي خرد، تأمین مالی مشترك می شرکت

 سازي وزارت خصوصی  

هـاي   هاي دولتی، از جملـه شـرکت   سازي شرکت این وزارتخانه مسئول خصوصی

در این وزارتخانه ایجـاد   ها  ایی.ام.اسسازي  بخش خصوصیکوچک و متوسط است و 

سـازي   سازي انجام شده است، خصوصی دو روش خصوصی 1990از سال . شده است

. سـازي مسـتقیم   و خصوصی) شود سازي غیرمستقیم نامیده می که خصوصی(سرمایه 

هـاي   سازي مستقیم هسـتند، عمـدتاً شـرکت    هایی که واجد شرایط خصوصی سازمان

نفر، فروش کمتر از هشـت میلیـون    500چک و متوسط با سطح اشتغال کمتر از کو

  .میلیون یورو هستند 5یورو و سرمایه پایه کمتر از 
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  سبنیاد لهستانی ارتقا و توسعهم.اها  ایی.ا  

منظور از تشکیل بنیـاد، همـاهنگی در   . تأسیس گردید 1995این بنیاد در سال 

تـأمین  (و افزایش درجـه ادغـام خـدمات مختلـف      ها  ایی.ام.اسهاي حمایت از  برنامه

کننـده   و همچنین تقویت نهادهایی بوده است کـه مـنعکس  ) مالی، آموزش و مشاوره

هاي مـرتبط   بنیاد در زمینه شروع، ایجاد و اجراي برنامه. هستند ها  ایی.ام.اسعالیق 

هـاي دولتـی در    تگذاريعالوه بر این، اجـراي سیاسـ  . کند فعالیت می ها  ایی.ام.اسبا 

شایان ذکر است که این نهـاد از  . شود توسط این نهاد تسهیل می ها  ایی.ام.اسزمینه 

منـد   گـذاري بهـره   هـاي سـرمایه   هاي خصوصی، دولـت و صـندوق   وکار حمایت کسب

هـاي مشـترکی را در زمینـه     هـا برنامـه   از ایـن رو بـا کمـک ایـن سـازمان     . باشـد  می

ي آنهـا نظـارت    طراحـی کـرده و بـر اجـرا     هـا   ایـی .ام.اسهاي مالی و فنی بـه   کمک

  .نماید می

شوراي بنیاد به عنوان یک بدنه نظارتی و سیاستگذاري تأسیس شده و متشـکل  

از نمایندگان وزارت صنعت و تجارت، وزارت کار، وزارت تـأمین مـالی، دفتـر ادغـام     

لهسـتان، اتـاق    هـاي غیردولتـی، اتـاق صـنایع     هاي خارجی، سازمان اروپایی و کمک

لهسـتانی    اي، آژانـس  هاي توسعه منطقه صنایع کوچک و دستی، اتحادیه ملی آژانس

هـاي لهسـتانی و یکـی از     وکـار، اتحادیـه بانـک    اي، کلوپ مراکز کسب توسعه منطقه

هـاي دولتـی، کمیسـیون     ایـن بنیـاد بـا وزارتخانـه    . هاي پیشرو لهستانی اسـت  بانک

  .کند  کننده کمک همکاري میسسات جهانی اعطاجهانی و سایر مؤ اروپایی، بانک

در لهستان به نحـوي تنظـیم شـده     ها  ایی.ام.اساستراتژي بنیاد در رابطه با نیاز 

  :کند تسهیل می ها  ایی.ام.اساست که دسترسی به موارد زیر را براي 

  ؛)نمایندگی، مقررات حقوقی و سیاسی(ـ البی 

  ؛)ها انداردمشاوره، آموزش و است(ـ  دانش عملی 

ی و ـاي حمایتـ ـهـ  اطالعـات مربـوط بـه بـازار، تکنولـوژي، برنامـه      (ـ اطالعـات  

  ؛)گواهینامه

  ؛)رات و سایر ابزارهاي تأمین مالیهاي بالعوض، اعتبا کمک(ـ تأمین مالی 
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  ).ها تسهیالت، تجهیزات و ساختمان(ـ زیربناها 

 اي مؤسسات توسعه منطقه  

اي  مند به توسـعه منطقـه   نفعان عالقه از ذي این مؤسسات که متشکل از بسیاري

توسعه صنعتی حمایـت    هستند، از طریق نهادهاي محلی تأمین مالی و توسط آژانس

  :هاي آنها عبارتند از شوند و فعالیت می

  هاي دولتی؛ سازي بنگاه ـ سازماندهی فرآیند خصوصی

  هاي خاص؛ اي و بنگاه هاي منطقه ـ ارتقاي بنگاه

  .و غیره ها  ایی.ام.اس ـ اعطاي وام به

هـا و بنیادهـایی کـه در سـطح ملـی فعالیـت        این مؤسسات با همکـاري آژانـس  

اشتغال دارند کـه از   ها  ایی.ام.اسکنند به امر ایجاد نهادهاي جدید در حمایت از  می

وکار، مراکز  مراکز حمایت از کسب: توان به موارد زیر اشاره نمود ها می جمله این نهاد

ایـن مؤسسـات همچنـین    . هاي مؤسسات محلی هاي شرکتی و کلوپ ، کلوپآموزشی

  .پردازند وکار نیز می هاي کسب به ارائه مشاوره حقوقی و ایجاد و طراحی پایگاه داده

 1ویـودز (اي  اي، معموالً در شروع توسط مؤسسات منطقه مؤسسات توسعه منطقه

ارکت آژانـس توسـعه   بـراي مثـال میـزان مشـ     .شوند تأسیس می) هاي محلی و دولت

صنعتی به عنوان یک نهاد دولتـی در میـزان سـرمایه اولیـه ایـن نـوع مؤسسـات در        

نظـر از ارتباطـات مـالی، ایـن      صـرف  .درصـد قـرار دارد   48الـی   2/1اي حدود  دامنه

آنهـا بـه صـورت     .دنـ ده ساختار مستقلی بر اساس وظایف خود تشکیل می مؤسسات

هاي سهامی به دنبال سود هسـتند،   شرکت. دشون شرکت سهامی یا بنیاد تأسیس می

عمده مشکالتی که ایـن مؤسسـات بـا    . اما بنیادها بر وظایف قانونی خود تأکید دارند

  :آن مواجه هستند عبارتند از

  ـ کمبود سرمایه؛

  ـ عدم هماهنگی اهداف؛

هایی که به صـورت سیسـتماتیک بـراي انجـام کـار طراحـی        ـ فقدان استراتژي

 

1- Voivods 
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  اند؛ شده

  تی در همکاري با فعاالن محلی؛ـ مشکال

  .اي براي مؤسسات توسعه منطقه) مانند مقررات مالیاتی(ـ نبود امتیاز خاص 

 بازرگانی  اتاق  

تـرین مؤسسـه خودمختـار در ایـن      اتاق بازرگانی لهستان بزرگتـرین و گسـترده  

 اي، هـاي بازرگـانی منطقـه    این اتاق از طریق اعضاي خود شامل اتاق. باشد می  کشور

هـزار شـرکت    50هاي اقتصـادي   وکار و سازمان هاي کسب بخشی و دوجانبه، اتحادیه

ایـن اتـاق مقـررات حقـوقی جدیـدي بـراي       . فعال را کنار یکدیگر جمع کرده اسـت 

  .باشد کننده عالیق کارآفرینان لهستانی می هاي اقتصادي طرح نموده و بیان فعالیت

 وکار مراکز حمایت از کسب  

وکـار در لهسـتان وجـود     مرکز حمایت از کسـب  31تعداد  1995در پایان سال 

هـاي کمـک بـه بازسـازي اقتصـاد       هاي تعـاونی و برنامـه   داشت که از طریق صندوق

برنامـه مراکـز حمایـت از    . 2گردیدنـد  تـأمین مـالی مـی    1)فـارِ (لهستان و مجارستان 

راکـز  هـاي پـیش روي ایـن م    گزینه. وکار، یافتن منابع تأمین مالی جدید است کسب

  :عبارتند از

  کنندگان مالی داخلی و خارجی؛ ـ یافتن سایر حمایت

ـ افزایش قیمت براي خدمات ارائه شده خـاص و حفـظ قیمـت بـراي خـدمات      

  عمومی؛

  .ـ افزایش تعداد خدمات به مشتریان

با این وجود استراتژي که اکثر این مراکز انتخاب کردند، افزایش تعداد خـدمات  

  .نها بودخاص و افزایش قیمت آ

 

1- Poland, Hungary Assistance for Reconstruction of the Economy, (PHARE). 

در . طراحـی شـد   این برنامه ابتدا صرفاً جهت بازسازي اقتصاد این دو کشور توسط بانک جهانی -2

مراحل بعد برنامه مشابهی نیز توسط ایـن سـازمان بـراي دیگـر کشـورها طراحـی گردیـد کـه         

  .شوند همچنان تحت عنوان فارِ مطرح می
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 1اي دفاتر منطقه  

منطقه تقسیم شده است و در هر منطقه دفتري در نظـر گرفتـه    49لهستان به 

هاي دولتـی   اي، خصوصاً در رابطه با شرکت شده است که این دفاتر در اقتصاد منطقه

اي و  هـاي توسـعه منطقـه    ایـن دفـاتر مسـئول برنامـه    . کننـد  نقش مهمی بـازي مـی  

اي در  هـاي توسـعه منطقـه    ا نیز هسـتند و در اجـراي برنامـه   ه سازي استراتژي آماده

  .کنند سراسر لهستان نقش مهمی ایفا می

اي واحدهاي خاصی وجـود دارنـد کـه مسـئول      در ساختار سازمانی دفاتر منطقه

این واحدها اطالعات و امکانات الزم جهت . اي هستند سیاستگذاري اقتصادي منطقه

بسیاري از ایـن دفـاتر داراي پایگـاه    . کنند فراهم میاي را  هاي منطقه ارتقاي  شرکت

هـاي قابـل    ها، دارایی وکار هاي شخصی هستند که اطالعات شرکاي بالقوه کسب داده

هاي مشارکت را  دسترسی، پیشنهادهاي مربوط به تجارت خارجی و داخلی و فرصت

  .گیرند در بر می

 کا آمیز کاریسبک سیف ـ پولس گذاري مخاطره شرکت سرمایه  

آمیـز در   گذاري مخاطره به عنوان یک صندوق سرمایه 1992این شرکت در سال 

هدف شرکت ارتقاي توسعه اقتصادي و تشویق کارآفرینی . لهستان شروع به کار کرد

در بازار آزاد نوظهور لهستان بود و از طریق صندوق تعاونی، بانک اروپایی بازسازي و 

و بنیاد توسعه کشاورزي لهسـتان تـأمین    3لمللا ، آژانس آمریکایی توسعه بین2توسعه

تاکنون این شرکت، تأمین مالی بلندمدت سـرمایه ریسـکی بسـیاري از    . شد مالی می

اي نیـز بـه    را انجام داده است و همکاري فنی قابـل مالحظـه   ها  ایی.ام.اسهاي  طرح

در هـا عمومـاً    گـذاري  سـرمایه . مؤسسات کوچک و متوسط لهستان ارائه نموده اسـت 

  :شوند تطابق با دستورالعمل زیر انجام می

هـزار دالر   400هـزار تـا    50وکار در محدودة  گذاري براي هر کسب ـ کل سرمایه

 
1- Voivodship Offices (Regional Offices). 

2- European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). 

3- United States Agency for Internatioinal Development (USAID). 
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  باشد؛ آمریکا می

درصد کل سهام شـرکت   40الی  25تواند در دامنه  گذاري در سهام می ـ سرمایه

  صورت پذیرد؛

هاي خـاص تنظـیم    موقعیتگذاري و ابزارهاي در دسترس براي  ـ ساختار سرمایه

  اند؛ شده

وکارهـاي کشـاورزي،    هاي در اولویت جهت تأمین مالی عبارتند از کسـب  ـ بخش

وکـار   هاي حمایت از کسب اي سبک، فعالیت صادرات غیرسنتی، صنایع کارخانه

  .سازي براي افراد و خانه

ایــن شــرکت بــا شــرکاي خــود در زمینــه آمــوزش کــم هزینــه و کمــک فنــی، 

  .کند شاوره حقوقی و مشاوره معمولی نیز همکاري میحسابداري، م

  سصندوق کمک بالعوض براي حمایت ازم.اها  ایی.ا  

گـذاري بخـش    صندوق کمک بالعوض، ابزار مقدماتی براي حمایـت از سـرمایه   

کـارکن   100هاي تازه تأسیس یا موجودي که بیشتر از  خصوصی است که به شرکت

درصـد   25توانند حـداکثر تـا    هاي خصوصی می شرکت. نماید  ندارند، کمک اعطا می

هــزار یــورو  400هــزار یــورو تــا حــداکثر  5گــذاري خــود از حــداقل  ارزش ســرمایه

کنندگان مـواد بخـش    کنندگان یا تأمین این کمک به تولید. درخواست کمک نمایند

  تنهـا الـزام بـراي اسـتفاده از ایـن کمـک مـالی، مشـارکت         . شـود  تولیدي ارائـه مـی  

درصـد   55. گـذاري اسـت   درصـد کـل سـرمایه    20صوصی حداقل به میزان بخش خ

تـأمین  ) ها، منابع خود شرکت و غیره بانک(تواند از منابع دیگري  باقیمانده وجوه می

  .شود

 صندوق ضمانت  

کنـد کـه بـه تـأمین مــالی      هـایی را جبــران مـی   ایـن صـندوق بخشـی از بانـک    

هـاي   عالوه بر این بخشی از ریسـک طـرح  . دپردازن می ها  ایی.ام.اسگذاري در  سرمایه

  .شود از طریق این صندوق پوشش داده می ها  ایی.ام.اسهاي بالعوض به  کمک
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 1صندوق سهام خصوصی لهستان  

ـ  هـبرنامـ  2یـــ آمریکایـ     ار لهسـتانی ـوک صندوق کسب 1992در سال  راي ـاي ب

البتـه ایـن   . تی بـود گذاري سهام آغاز کرد که متعلق به بخش خصوصی و دول سرمایه

سازي قـرار   شد که در فرآیند خصوصی هاي دولتی می طرح شامل آن گروه از شرکت

وکـار لهسـتانی ـ آمریکـایی      سرمایه اولیه صندوق توسط صندوق کسب. گرفته بودند

) میلیـون دالر آمریکـا   50(، بانک اروپایی بازسازي و توسعه )میلیون دالر آمریکا 50(

هـزار   500صندوق مبلغ . تأمین شده بود) یلیون دالر آمریکام 50(و سایر مؤسسات 

گـذاري   هـایی کـه مـدیریت و وِجهِـه خـوبی دارنـد، سـرمایه        دالر آمریکا در شـرکت 

هاي اخیر همه سود حاصله، به طور مجدد  بر اساس برنامه صندوق در سال. نماید می

  .گردد گذاري می سرمایه

 وکار لهستانی ـ آمریکایی صندوق کسب  

توسط رئیس جمهوري و کنگره آمریکـا بـه منظـور     1990ین صندوق در سال ا

این صندوق از سه شـاخه تخصصـی   . حمایت از بخش خصوصی لهستان تأسیس شد

  :به شرح زیر برخوردار است

 هــا  ایـی .ام.اسبانـک بـه تـأمین وام بـراي      8ــ شـرکت اعتبـاري کـه از طریـق      

  .پردازد می

اي از مراکـز   کوچک که هدف آنها ایجاد شبکه وکارهاي ـ مراکز حمایت از کسب

وکار محلی اسـت و ایـن مراکـز بـه مشـتریان خـود خـدمات         حمایت از کسب

هاي آموزشی، اطالعـات راجـع    ها، دوره مربوط به مشاوره حقوقی و سایر زمینه

  .دهد به بازار، خطوط اعتباري و تکنولوژي ارائه می

دهنـدگان   ن برنامه از توسعه تکـوین وکار که بر اساس ای دهندگان کسب ـ تکوین

دهنـدگان جدیـد و فعلـی را     شـود و تکـوین   وکار در لهستان حمایت می کسب

  .نماید می تأمین مالی مشترك
 

1- Polish Private Equity Fund. 

2- Polish-American Enterprise Fund. 
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 بنیاد آموزشی  

ـ آمریکـایی و دولـت لهسـتان       وکـار لهسـتانی   این بنیاد توسط صـندوق کسـب  

هـاي   نیاد برنامـه ب. وکار در لهستان است هدف بنیاد ارتقاي دانش کسب. تأسیس شد

بـا  . کنـد  وکار حمایـت مـی   هاي کسب نماید و از آموزشگاه آموزشی را تأمین مالی می

انـد،   همکاري بنیاد لهستانی سیزده کلـوپ در نقـاط مختلـف لهسـتان ایجـاد شـده      

  :دهند ها به اعضاي خود خدمات زیر را ارائه می کلوپ

هـا و   دگان بانـک هایی که توسـط مقامـات مرکـزي و محلـی، نماینـ      ـ سخنرانی

  پذیرد؛ هاي بازاریابی براي ارتقاي اطالعات و آموزش انجام می بنگاه

  هاي آموزشی و بحث و تبادل تجربیات؛ ـ کارگاه

  المللی؛ ـ مشارکت در مسائل مربوط به مبادالت بین

  .ها ها و سازمان ، اتحادیهها  ایی.ام.اسهاي همکاري بین  ـ ترتیب شبکه

  ها  ایی.ام.اسي مرتبط با ها برنامه. 2ـ3ـ1ـ5

  سبرنامه حمایت ازم.ا1برنامه حمایت از بخش خصوصی/ ها  ایی.ا  

  اند که در آن براي ها در چهارچوب برنامه فارِ بانک جهانی تنظیم شده این برنامه

میلیون یورو و براي توسعه بخش خصوصی شش میلیون یورو بودجـه   7 ها  ایی.ام.اس

هـر دو برنامـه توسـط صـندوق همکـاري بـا مؤسسـات        . اسـت در نظر گرفتـه شـده   

هاي بازرگـانی صـنعت،    پردازند، نظیر اتاق می ها  ایی.ام.اساي که به حمایت از  واسطه

بـراي بررسـی   . شوند اي و مراکز آموزش مدیریت و اجرا می هاي توسعه منطقه آژانس

داراي  کمــک، نهادهــاي واســطه بایــد شــخص حقــوقی، غیردولتــی و غیرتجــاري و 

  :ها به اشکال زیر خواهند بود همچنین حمایت. روز باشند هاي مالی مجزا و به صورت

  ـ مشاوره و راهنمایی؛

  ؛اي.ام.هاي مربوط به بخش خصوصی یا مدیریت اس ـ آموزش

  .ـ کمک مالی، تهیه تجهیزات دفتر کار

 

1- http://www.unido.org/doc/5050 
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گیـرد کـه بـه     هاي فنی، اغلب به شکل مشارکت نهادي شده صورت مـی  حمایت

وکار وابسته  توان ایجاد و تأمین مالی مشترك مراکز حمایت از کسب نوان نمونه میع

مرکـز حمایـت از    30هـاي   برنامه از فعالیـت . الذکر را نام برد به نهادهاي واسطه فوق

وکـار در منـاطق مختلـف لهسـتان حمایـت       وکار و سه مرکز اطالعـات کسـب   کسب

  :صلی به شرح زیر متمرکز استهمچنین این برنامه در چهار محور ا. کند می

  وکار؛ ـ برنامه حمایت از مراکز کسب

  اي؛ هاي بازرگانی منطقه ـ برنامه توسعه اتاق

  هاي آموزشی؛ ـ برنامه

  .هاي حمایت از توسعه بخش خصوصی ـ برنامه

وکار به عنوان مرکزي براي راهنمـایی کارآفرینـان عمـل     مراکز حمایت از کسب

وکـار، درخواسـت وام، بازاریـابی،     ینه توسعه برنامـه کسـب  این مراکز در زم. کنند می

هـاي   موضوعات مربوط به تأمین مالی و مبادلـه، خـدمات مشـاوره اقتصـادي و دوره    

هاي اطالعـاتی   این مراکز مجهز به پایگاه. پردازند آموزشی و اطالعاتی، به فعالیت می

وکـار را   توسعه کسـب باشند که تمامی اطالعات مورد نیاز براي اجرا و  اختصاصی می

  .در اختیار دارند

اي با همکاري اتاق بازرگانی لهستان اجرا  هاي بازرگانی منطقه برنامه توسعه اتاق

اي به عنـوان نماینـده کارآفرینـان طراحـی      هاي منطقه شود و براي کمک به اتاق می

اي،  قـه هـاي منط  بازرگانی به عنوان چتر حمایتی اتاق  ها به اتاق شده است و این اتاق

  . کنند در انجام وظایفش کمک می

  آفرینی، مـدیریت در  هاي آموزشی در زمینه توسعه کار برنامه آموزشی براي دوره

ایـن  . بینـد  و دوره ویژه براي انواع مشاوران و آموزگاران آنها تدارك مـی  ها  ایی.ام.اس

  :شوند هاي زیر را شامل می هاي آموزشی زمینه دوره

  ؛ها  ایی.ام.اسبراي  هاي آموزشی ـ دوره

ت ـهاي آموزشـی بـراي مشـاورانی کـه در زمینـه توسـعه شـرکت فعالیـ         ـ دوره

  نمایند؛ می
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  هاي آموزشی براي آموزگاران؛ ـ دوره

  .ـ برنامه براي مشاوران لهستانی

شـود،   برنامه توسعه بخش خصوصی که توسط وزارت صنایع و مبادالت اجرا مـی 

، مقرراتـی، اطالعـاتی و نهـادي اسـت و     )اي بودجه(هاي حقوقی، مالی  شامل حمایت

  :شوند هاي زیر از این بخش تأمین مالی می ها و پروژه شرکت

  اي براي وزارت صنایع و مبادالت؛ ـ حمایت مشاوره

  ـ طرح آزمایشی تضمین چندجانبه؛

  ملی؛ وکار کسبکننده  نام ـ توسعه یک ثبت

  ؛ها  ایی.ام.اسآگاهی  ارتقايـ 

  ؛وکار کسبوزشی توسعه ـ برنامه آم

  هاي در اندازه متوسط؛ ـ مشاوره براي شرکت

  .اي هاي توسعه منطقه ـ تقویت آژانس

هـاي   مسئولیت فعالیت 1996از سال  ها  ایی.ام.اسبنیاد لهستانی ارتقاي توسعه 

  .ها را به عهده دارد ناشی از این برنامه

 1قدمانه محلی برنامه پیش  

 3/7اي معـادل   فارِ بانک جهانی در اتحادیه اروپا با بودجـه این برنامه جزء برنامه 

هـدف اصـلی برنامـه    . شـود  میلیون یورو است و توسط صـندوق همکـاري اجـرا مـی    

قدمانـه محلـی، توسـعه ظرفیـت جامعـه محلـی اسـت تـا بتوانـد از           بلندمدت پـیش 

وزارت کـار  . هاي ایجاد شده به واسطه تغییرات اقتصـادي جدیـد، بهـره ببـرد     فرصت

ایـن جوامـع برنامـه    . جامعه را انتخاب نموده اسـت  15براي مشارکت در این برنامه، 

برنامـه از بهتـرین    9اجـراي   1994در ابتداي سـال  . کنند توسعه محلی را آماده می

پروژه مجزا بودنـد کـه بسـیاري از آنهـا بـه       60ها شامل  این برنامه. ها آغاز شد برنامه

هـاي ضـمانت و    شـدند، از جملـه تأسـیس صـندوق     میمربوط  ها  ایی.ام.اسنیازهاي 

 

1- http//www.unido.org/doc/5052 
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و همچنین تأسیس مراکز ) که پیرو آن هشت صندوق ضمانت تأسیس شد(اعتبارات 

ها، ارتقاي  از خدمات دیگر این پروژه. وکار دهنده کسب  وکار و تکوین حمایت از کسب

  .باشد اي می محلی و خدمات آموزشی و مشاوره

. اسـت ) محلی(اي  هاي توسعه منطقه عهده آژانسمسئولیت اجراي این برنامه به 

دهد  شود که برنامه به هر جامعه اختصاص می فاز اول برنامه از طریق وجهی آغاز می

رود هـر جامعـه بعـد از هزینـه کـردن ایـن        انتظار می. هزار یورو است 650 و معادل

بع جدیـدي را  هاي جدیدي را اجرا کند و منا بودجه بتواند پروژه را ادامه دهد، پروژه

  .ها جستجو نماید نیز براي تأمین مالی پروژه

  ر(برنامه توسعه ساختاري در نواحی منتخبسترود1)ا  

مربوط به برنامه فـارِ بانـک   ) توسعه ساختاري در نواحی منتخب(برنامه استرودر 

اي  میلیون یورو توسط آژانس لهستانی توسعه منطقه 7/76جهانی است که با بودجه 

هدف از این برنامه، همکـاري در تجدیـد سـاختار اقتصـاد منـاطقی      . شده است اجرا

  .است که فعالیت اصلی آنها صنایع مهجور و کشاورزي است

هـاي   گیرد که بر اسـاس شـاخص   این برنامه، پنج منطقه از  لهستان را در بر می

هـاي اقتصـادي در    ایـن منـاطق تمرکـز بـاالي فعالیـت     . انـد  اقتصادي انتخاب شـده 

منابع برنامـه در مـوارد زیـر    . هاي قدیمی و نرخ بیکاري باالتر از متوسط دارند خشب

  :شود مصرف می

  هاي زیربنایی کوچک؛ و پروژه ها  ایی.ام.اسـ حمایت مالی مستقیم از 

  2.اي ـ آموزش، مشاوره و تقویت نهادهاي منطقه

 3وکار لهستانی ـ بریتانیایی پروژه کسب  

ین پروژه که توسط دولت بریتانیا و لهستان تـأمین مـالی   ا 1994در ژانویه سال 

منـاطق  (در منـاطق شـرقی لهسـتان     هـا   ایـی .ام.اسشود جهـت ارتقـاي توسـعه     می

 

1- Structural Development in Selected Regions. 

2- http//www.unido.org/doc/5052 

3-  Polish-British Enterprise Project. 
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  :باشد این پروژه مشتمل بر چهار جزء زیر می. به اجرا درآمد) 2و لوبلین 1بیالستک

چـک و  مؤسسـات کو هدف ایـن برنامـه بهبـود حضـور     : برنامه توسعه بازاریابیـ 

تحت این برنامه دو نوع کمـک بـه   . بازارهاي جدید است لهستانی در متوسط

اي کم هزینـه، بازاریـابی و توسـعه     شود، خدمات مشاوره ارائه می ها  ایی.ام.اس

وکـار در   هـاي حمایـت از کسـب    بـا سـازمان   هـا   ایـی .ام.اسارتباط مبـادالتی  

  .انگلستان

بـراي دریافـت وام از    ها  ایی.ام.اسشده در نواحی انتخاب : صندوق تضمین وامـ 

هـا فقـدان     یکـی از مهمتـرین محـدودیت   . باشـند  با مشکل مواجه می ها بانک

صندوق تضمین وام به منظور ارائـه ایـن تضـمین ایجـاد شـده      . تضمین است

  .است

مـدت و   صـندوق بـه تـأمین مـالی میـان     ایـن  : گـذاري سـهام   صندوق سرمایهـ 

گـذاري در سـهام آنهـا     از طریـق سـرمایه   هـاي خصوصـی   مـدت شـرکت   بلنـد 

تواننـد از تسـهیالت ایـن صـندوق      وکارهـا مـی   تقریباً همـه کسـب  . پردازد می

اي، ساختمان، توریسم و صـادرات در اولویـت    استفاده نمایند، صنایع کارخانه

  .گذاري جدید است درصد سرمایه 25حداکثر مشارکت در سهام نیز . هستند

دف ایـن برنامـه نیـز توسـعه بـازار و حیطـه فعالیـت        هـ : برنامـه توسـعه بـازار   ـ 

  .ها است هاي فعالیت این نوع بنگاه از طریق گسترش حوزه ها  ایی.ام.اس

 برنامه مربیگري  

 توسط اتاق بازرگـانی لهسـتان و   به طور مشترك 1992برنامه مربیگري از سال 

اي  جانبـه مـه دو عملیات آن بر اساس موافقتنا. اجرا گردیده است 3شرکت فنی آلمان

آلمان منعقد شـده اسـت و بـه موجـب آن دولـت       هاي لهستان و است که بین دولت

ایـن برنامـه خـدمات    . میلیون مارك به این برنامـه اختصـاص داده اسـت    5/9آلمان 

دهد و در شش منطقه  می ارائه  ها  ایی.ام.اسمربوط به آموزش، مشاوره و مربیگري به 

 
1- Bialystock. 

2- Lublin. 

3- Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit. 
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  .شود لهستان اجرا می

 هاي خرد  امه توسعه شرکتبرن(TOR 10) 

این برنامه توسط وزارت کار و سیاستگذاري اجتماعی اجرا و از طریـق وام بانـک   

ایـن برنامـه داراي اجزایـی بـه     . گردد جهانی و منابع عمومی لهستان تأمین مالی می

  :شرح زیر است

هـاي   اي از صـندوق  هدف ایـن طـرح ایجـاد شـبکه     :هاي توسعه شرکت صندوقـ 

این صندوق به کارآفرینـانی کـه فعالیـت آنهـا منجـر بـه       . باري محلی استاعت

خواهند خوداشـتغال گردنـد، اعتبـار     گردد و بیکارانی که می اشتغال جدید می

  .نماید اعطا می

  اي گـذاري منطقــه  هـاي سرمایه صندوق :اي ذاري منطقهـگ هاي سرمایه صندوقـ 

همچنـین در  . کننـد  مـی  مؤسسات کوچک و متوسـط موجـود را تـأمین مـالی    

  و تضـمین وام نیـز فعالیـت   ) پیـرو (هـاي تبعـی    هاي تأمین سـرمایه، وام  برنامه

اي در  گذاري منطقـه  به علت محدودیت منابع فقط دو شرکت سرمایه. کنند می

  .ایجاد شده است 2و کتوویس 1لودز 

ایـت  هاي زیربنایی کوچک مورد حم دو نوع از پروژه :هاي زیربنایی کوچک پروژهـ 

  :گیرند قرار می

هـاي   دهنـده  ایجـاد تکـوین  (وکارهـاي کوچـک    هاي زیربنایی کسـب  پروژه. الف

  ؛)وکار و مراکز تکنولوژي کسب

  ).ارتباطات، شبکه برق و غیره جاده، (توسعه زیربناهاي محلی . ب

هـاي   هاي منتخـب و برنامـه   شامل آموزش تخصصی در بخش: آموزش و مشاورهـ 

  .استآموزشی براي بیکاران 

 برنامه ارتقاي صادرات لهستان 

هدف این برنامه ارتقاي صادرات تولیدي لهستان در بازارهـاي خـارجی اسـت و    

 
1- Lodz 

2- Katowice 
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میلیون یورو و بخشی از برنامـه فـارِ بانـک جهـانی در اتحادیـه اروپـا        10بودجه آن 

شود و شامل موارد زیر  این برنامه با همکاري اتاق بازرگانی لهستان اجرا می. باشد می

  :است

هـاي منتخـب    ـ همکاري سـازمانی و مـالی بـا اتـاق بازرگـانی لهسـتان و اتـاق       

  اي؛ منطقه

. هـاي مربـوط بـه صـادرات آنهـا      بنگـاه بـراي فعالیـت    200ـ کمک مستقیم به 

مقـدار  . همکاري به شکل کمک بالعوض و برپایـه مشـارکت در هزینـه اسـت    

وسـعه صـادرات   کمک به هر شرکت، بر اساس نیازهاي شرکت که در برنامـه ت 

  .شود  گردد، تعیین می آن منعکس می

 برنامه تضمین وام  

میلیـون یـورو را بـراي صـندوق تضـمین وام بـه        8وزارت مالیه مبلغـی معـادل   

این بزرگترین برنامه مالی دولتی بـراي حمایـت از   . اختصاص داده است ها  ایی.ام.اس

شـود و   مدیریت می 1کی.جی.ک بیبرنامه از طریق بان. در لهستان است ها  ایی.ام.اس

  :شرایط تضمین عبارتند از. بانک دیگر در سراسر کشور در آن مشارکت دارند 11

  درصد اصل و سود اعتبار درخواستی؛  60ـ تضمین 

  سال؛ 5ـ حداکثر زمان بازپرداخت 

کنـد کـه    اي براي بخش تضمین شده وام دریافت می کی وثیقه. جی. ـ بانک بی

  شده وام است؛  درصد بخش تضمین 50حداقل معادل 

میلیون یـورو   25کارکن،  250ـ مؤسسات کوچک و متوسطی که حداکثر داراي 

میلیون یورو سرمایه هستند، واجد شرایط بـراي دریافـت    10فروش سالیانه و 

  .باشند این تضمین می

 سسازي  برنامه حمایت از خصوصیم.اها  ایی.ا  

مؤسسـات  شـود و هـدف آن    ازي اجـرا مـی  سـ  این برنامه توسط وزارت خصوصی

 

1- Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK Bank). 
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وزارتخانـه خـدمات   . شـوند که قرار است خصوصی  باشد دولتی می کوچک و متوسط

  :دکن زیر را ارائه می

  اي آموزشی براي مدیران و کارگران؛ه ـ دوره

  شاوره حقوقی و مالی، تحلیل بازار؛ـ کمک فنی، م

  الملل؛ ه بینـ حمایت مالی تحت برنامه فارِ و آژانس آمریکایی توسع

  .المللی ملی و بین ارتقايـ 

  رومانی .2ـ3ـ2

  در رومانی ها  ایی.ام.استعریف  .2ـ3ـ2ـ1

بر اساس سـه ضـابطه   و تعریف اتحادیه اروپا  پایهدر رومانی بر    ایی.ام.اسبخش 

  :شده است زیر تعریف

 10ـ49ک ـاي کوچـه ن، بنگاهـکارک 9ا ــرد تـاي خـه بنگاه(ان ــ تعداد کارکن

  ؛)کارکن 50ـ249هاي متوسط  ن و بنگاهـکارک

  ؛)میلیون یورو 8حداکثر معادل (ـ گردش سالیانه 

هایی هسـتند   ه هاي کوچک و متوسط بنگا بنگاه(هاي بزرگ  ـ استقالل از شرکت

کـارکن دارد و بـیش    250که سهامدار یا شخص حقوقی مرتبطی که بیش از 

  ).ارد، در آن وجود ندارددرصد سهام شرکت را در اختیار د 25از 

  در اقتصاد رومانی ها  ایی.ام.اساهمیت . 2ـ3ـ2ـ2

هـایی کـه ترازنامـۀ ثبـت شـده       درصد از شرکت 7/97بر اساس آمارهاي موجود 

ها  درصد از دارایی 9/26درصد از گردش مالی،  9/49درصد از شاغالن،  2/40دارند، 

  .بوده است ها  ایی.ام.اسدرصد از ارزش افزوده مربوط به بخش  4/30و 

 1/63(، کشـاورزي  ) درصـد  5/73(درصد باالیی از اشتغال در بخـش بازرگـانی   

کمتـرین سـهم   . اسـت  هـا   ایـی .ام.اسمربـوط بـه   ) درصـد  6/62(و توریسـم  ) درصد

  .است) درصد 2/26(و صنایع ) درصد 6/25(هاي حمل و نقل  در بخش ها  ایی.ام.اس

در رومـانی وجـود    2000توسـطی کـه در سـال    هزار بنگاه کوچـک و م  379 از
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هـاي کوچـک و    درصد بنگاه 6/6هاي خرد،  درصد آن بنگاه 7/91داشته است، تقریباً 

  .اند هاي متوسط بوده درصد بنگاه 7/1

در . ي موجود در این کشور در بخش مبـادالت فعـال هسـتند   ها  ایی.ام.اساکثر 

در فرآوري صنایع چوبی، مواد غـذایی   ها  ایی.ام.اساي نیز اکثر  بخش صنایع کارخانه

  .نمایند و صنایع سبک فعالیت می

  در رومانی ها  ایی.ام.اسهاي توسعه  سیاستگذاري و استراتژي. 2ـ3ـ2ـ3

، هسته بسـیاري  ها  ایی.ام.اسهاي اخیر نیاز به تشویق بخش خصوصی و  در سال

به  ها  ایی.ام.اسا در مورد ه اولین سیاستگذاري. هاي دولت بوده است از سیاستگذاري

گردد که مطالعه استراتژي مورد نیاز بـا حمایـت برنامـه فـارِ آغـاز       بر می 1991سال 

انجام داد که نتیجه آن تـدوین یـک    1992خود را در سال   تیم فنی، مطالعه. گردید

بود عبارت  ها  ایی.ام.استرین ضابطه مؤثر بر   در آن زمان عمده. استراتژي دولتی بود

. داد ها را به بخـش خصوصـی مـی    که اجازه تأسیس بعضی از شرکت 1990از قانون 

هاي دولتـی بـه    نیز با تبدیل وضعیت بعضی از شرکت 1991هاي سال  قانون شرکت

  .سازي و وضع قانون تبدیل شد هاي تجاري، به زیربنایی براي خصوصی شرکت

دیدي را آغاز کرد؛ زیرا روش ج 1992با این حال، استراتژي اتخاذ شده در سال 

معـادل   هـا   ایـی .ام.اسسیاستگذاران و دولت به این نکته آگاهی پیدا کرده بودند که 

توسـعه   بـا هـدف   هاي فعالی سیاست دولت ملزم شده بود و نیستند  بخش خصوصی

هـا بـود و    ترین اسـتراتژي  یکی از جامع این استراتژي. تنظیم نماید یای.ام.اسبخش 

این ضوابط اساساً ضـوابطی  . گرفت ها را در بر می مجموعه کاملی از ضوابط و سیاست

بودند و بر موضوعات حقوقی، نهـادي، آموزشـی و    یای.ام.اسسازي بخش  براي آماده

  .فرهنگی تمرکز داشتند؛ اما فقط به صورت جزئی به اجرا در آمدند

م ـــ و تنظیآمـاده   سیاسـتگذاري  اسـناد بسیاري از  1996ـ1993هاي  طی سال

گردیـد، بـا ایـن    ملزم  ها  ایی.ام.اسدولت به حمایت از توسعه  بر اساس آنها کهشدند 

  :فقط تعداد ناچیزي از آنها عملی شد که مهمترین آنها عبارتند از وجود

  ؛ها  ایی.ام.اسدر مورد توسعه  1993/25ـ وضع قانون 
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  اي؛ ط اعتباري با نرخ بهره یارانهدو خ ـ ایجاد

  گذاري خصوصی؛ ـ شروع به کار صندوق ضمانت رومانی براي سرمایه

  .ها  ایی.ام.اسـ اجراي چند برنامه کمک به 

  اي از مراکـز مشـاوره و توسـعه    سیاستگذاري دولت در این دوره، بر ایجاد شـبکه 

ت ضعف طراحی و اجـرا، همـه ایـن    به عل. در سراسر کشور تأکید داشت ها  ایی.ام.اس

  .ها داشتند معیارها اثر محدودي بر توسعه این شرکت

توســط  هــا  ایــی.ام.اسنیــاز بــه حمایــت اساســی بــراي توســعه  1997از ســال 

ایـن  . هاي سیاسی پذیرفتـه شـد   نمایندگان کارآفرینان مرتباً گوشزد و از طرف گروه

رغـم تصـویب ایـن     منجر شد؛ اما علی ها  یای.ام.اسامر به شروع دو برنامه جدید براي 

بــه علــت ناســازگاري برنامــه و اینکــه تعــداد نــاچیزي از  1998هــا در ســال  برنامــه

در . کارآفرینان فرصت دسترسی به آن را داشتند، اثر مـورد انتظـار حاصـل نگردیـد    

ایـن قـانون تسـهیالت    . تصـویب شـد   هـا   ایی.ام.اسقانون جدیدي براي  1999سال 

کرد کـه بعضـی از    پیشنهاد می ها  ایی.ام.اس، مالی و اقتصادي معینی را براي مالیاتی

  :آنها عبارت بودند از

آالت و تجهیزات صنعتی و مـواد   ـ معافیت از پرداخت تعرفه براي واردات ماشین

  خام؛

  گذاري گردید؛ ـ معافیت مالیاتی براي بخشی از سود ناخالص که مجدداً سرمایه

درصـد   10از مالیات بر سود در مواردي که شرکت حـداقل  درصد  20ـ کاهش 

  کارکنان خود را افزایش دهد؛

ــ تضــمین اعتبــارات از طریــق ایجــاد صـندوق ضــمانت اعتبــارات ملــی بــراي   

  ؛ها  ایی.ام.اس

  .ها  ایی.ام.اسها و  سازي سیستم مالیات بر درآمد براي اشخاص، خانواده ـ ساده

بسـیار   هـا   ایـی .ام.اسنه تأمین تسهیالت بـراي  در زمی 1999 مصوب سال قانون

بخشنده بود، اما متأسفانه تسهیالت با ظرفیت بودجه عمومی براي تأمین مالی آنهـا  

تسـهیالت معلــق و در   در نتیجـه بالفاصـله بعـد از تصـویب قـانون،     . متناسـب نبـود  
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  .ندصراحتاً ملغی شد یبسیاري از موارد قانون هاي بعد دوره

، بهبـود شـرایط محـیط    هـا   ایـی .ام.اسنی دولـت در رابطـه بـا    هاي کنو سیاست

سازي قوانین، تجدیـد سـاختار    گذاري در رومانی، تکمیل و ساده وکار و سرمایه کسب

سیستم مالیاتی و حمایت از مؤسسات کوچـک و متوسـط بخـش خصوصـی توسـط      

اســتراتژي اقتصــادي . نهادهـا و تســهیالت مختلـف را مــورد توجـه قــرار داده اسـت    

هـاي   هـاي گسـترده بـا اتحادیـه     پـس از مشـورت   2000مدت رومانی در سـال   میان

هاي جامعه مـدنی، تصـویب و بـه کمیسـیون      ، احزاب سیاسی و سازمانها  ایی.ام.اس

  :مدت عبارت است از استراتژي میان. اروپایی تحویل داده شد

وکار توانمند بر اساس یـک چهـارچوب حقـوقی منسـجم و      ایجاد محیط کسب«

هـاي مبادلـه و بـار     باثبات که توسعه رقابت بـازار را تضـمین نمایـد، کـاهش هزینـه     

هـاي کوچـک و متوسـط، تعریـف      مالیاتی، ارتقاي ضوابط ویژه براي تحریک شـرکت 

  .»روشن حق مالکیت، تأمین ساختارهاي قضائی و اداري کافی

ري و دهد که شرایط ادا وکار نشان می مطالعات انجام شده در مورد محیط کسب

ایـن  . قـوي در رومـانی کـافی نیسـت       ایـی .ام.اسقانونی موجود براي توسعه بخـش  

وضعیت مربوط به عملکرد ضعیف اقتصاد رومانی است که متأثر از تـأخیر در تعـدیل   

  .گردد اما عامل اساسی به ضعف سیاستگذاري و اجرا بر می. ساختاري است

  ها  ایی.ام.اسنهادهاي فعال در زمینه . 2ـ3ـ2ـ4

ملـی    ، ابتـدا بـه آژانـس   ها  ایی.ام.اسسال، سیاستگذاري در مورد  10براي مدت 

سازي و  سازي، بعد به آژانس توسعه رومانی، مجدداً به آژانس ملی خصوصی خصوصی

هـاي   آژانـس ملـی شـرکت    1998در سال . سپس به شوراي اصالحات واگذار گردید

اي ادغـام   ژانس ملی توسعه منطقهبا آ 2000کوچک و متوسط  ایجاد شد و در سال 

در سال . تبدیل شد ها  ایی.ام.اسگردید و به بدنه دولتی در مورد سیاستگذاري براي 

ــز وزارت شــرکت 2001 ــاونی نی ــا و تع ــی   ه ــاي کوچــک و متوســط و شــوراي مل ه

  .هاي کوچک و متوسط تأسیس شد شرکت

تـوان بـه    در رومـانی مـی   ها  ایی.ام.اسها و مؤسسات فعال در زمینه  از دیگر نهاد
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  :موارد زیر اشاره نمود

 بینی وزارت توسعه و پیش  

باشـد، وزارت   در این کشـور فعـال مـی    ها  ایی.ام.اسنهاد دیگري که در رابطه با 

هـاي توسـعه    هـا و برنامـه   این وزارتخانه، تأمین مالی پـروژه . بینی است توسعه و پیش

ها و  تقدم دهد و ضوابط حق اي پیشنهاد می اي را به شوراي ملی توسعه منطقه منطقه

  .کند هایی را تهیه می نامه تأمین مالی چنین پروژه آیین

  ها بانک  

بـراي  . هـا هسـتند   در رومـانی بانـک   ها  ایی.ام.اسیکی از منابع مهم تأمین مالی 

، سـرمایه در  اي سـرمایه براي خط اعتباري، تأمین مالی  1انداز رومانی پسبانک مثال 

مـدت و بلندمـدت اعطـا     مدت، میان ، اعتبارات کوتاهها  ایی.ام.اس ش و تجهیزاتگرد

  .نماید می

 مؤسسات لیزینگ  

چندین مؤسسه لیزینگ در کشور رومانی وجود دارند که بـراي خریـد ماشـین،    

ایـن شـکل   . نماینـد  کامپیوتر، تجهیزات صنعتی، ساختمان و غیره تسهیالت ارائه می

مـدت   مشـکل کمبـود وثیقـه و نیـاز بـه تـأمین مـالی کوتـاه         تأمین مالی براي رفـع 

  .، ابزار بسیار مناسبی استها  ایی.ام.اس

 بازار بورس بخارست  

هاي با اندازه متوسط که آماده فروش سـهام بـه    بازار بورس بخارست براي بنگاه

امـا ایـن بـازار از کمبـود سـرمایه و      . باشد عموم هستند، منبع تأمین مالی خوبی می

اي نیست که این ابـزار بـه عنـوان     فرهنگ محلی نیز به گونه. برد عالیت کم رنج میف

  .ابزار مطمئن براي جذب وجوه مورد استفاده قرار گیرد

 پذیر گذاري مخاطره هاي سرمایه صندوق  

. نمایند پذیر فعالیت می گذاري مخاطره هاي سرمایه در رومانی تعدادي از صندوق
 

1- Casa de Economi si Consemnatiuni (CEC Bank). 
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باشد، ایـن صـندوق کـه     می 1وکار آمریکایی ـ رومانیایی  مهمترین آنها صندوق کسب

توسط کنگره آمریکـا بـا کمـک     1994یک شرکت آمریکایی خصوصی است در سال 

المللـی تأسـیس شـد، مأموریـت ایـن       میلیون دالري آژانس آمریکایی توسعه بین 65

ــرکت  ــاي ش ــق    شــرکت ارتق ــه از طری ــانی اســت ک ــارآفرینی در روم ــاي آزاد و ک ه

. پـذیرد  هاي کوچک و متوسط صورت مـی  هاي اعطایی به بنگاه اري در وامگذ سرمایه

وکارهـاي کوچـک، برنامـه وام     گذاري در کسـب  صندوق در حال حاضر برنامه سرمایه

) هاي بزرگتـر  براي شرکت(کوچک و متوسط، برنامه وام خرد و برنامه مبادالت اصلی 

  .را در دست اجرا دارد

گـذاري مسـتقیم بانـک     نامـه تسـهیالت سـرمایه   ها، بر یکی دیگر از این صندوق

اروپایی بازسازي و توسعه براي مؤسسات کوچک و متوسط رومانی، بالکان و منطقـه  

هـا اسـت کـه توسـط مشـاوران       این صندوق کنسرسیومی از بنگاه. دریاي سیاه است

 5/2هـزار دالر تـا    500توانـد بـین    گذاري می سرمایه. شود اروپایی یونان رهبري می

بانک اروپـایی بازسـازي و توسـعه مسـتقیماً در     . سال باشد 5تا  3یون دالر براي میل

  .کند گذاري مشارکت می هاي سرمایه سرمایه شرکت

ــی ــاطره   عل ــه ســرمایه مخ ــوط ب ــانون مرب ــم وجــود ق ــیچ صــندوق   رغ ــذیر، ه پ

هـا خـارجی    پذیر رومانیایی ایجاد نشده و همـۀ ایـن صـندوق    گذاري مخاطره سرمایه

بعضی از دالیل عـدم  . اند المللی ایجاد شده حمایت دولت یا نهادهاي بینهستند و با 

هـاي مـدیریتی و کارشناسـی بـراي ایجـاد و       هـا فقـدان مهـارت    تشکیل این صندوق

  .ها است مدیریت این صندوق

  هاي خارجی برنامه وام. 2ـ3ـ2ـ5

 تعدادي خط تأمین مالی خارجی از طریق بانک رومانی در این کشور وجود دارد

  :که مهمترین آنها عبارتند از

 

1- Romanian-American Enterprise Fund. 
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 ِبرنامه فار  

انداز رومانی، بانک رومانی و بانـک   بانک پس(سه بانک رومانیایی  1999از سال 

 هـا   ایـی .ام.اسخطوط اعتباري را افتتاح کردند که منحصـراً بـراي   ) 1تجاري تیریاك

ص داده میلیـون یـورو بـه ایـن امـر اختصـا       75/5است و با حمایت اتحادیه اروپا که 

بـراي یـک دوره یـک     ها  ایی.ام.اساعتبارات برنامه فارِ به . شود  است، تأمین مالی می

ــابقی . گــردد گــذاري اعطــا مــی درصــد ســرمایه 85الــی شــش ســاله و حــداکثر  م

گذاري باید توسط خود بنگاه تأمین شود و بازپرداخت به صورت اقساط چهار  سرمایه

همچنین نرخ بهره بـر اسـاس   . ماهه است 12یا  6،  3ماهه و بعد از یک دوره تنفس 

  . شود وضعیت بازار و شرایط قرارداد وام تعیین می

 اعتبارات بانک اروپایی بازسازي و توسعه  

براي اعطـاي اعتبـارات    2قراردادي با بانک ترانسیلوانیا 1999این بانک در سال  

هـاي بخـش    اعتبـار، شـرکت   نفعان ذي. امضا نمود ها  ایی.ام.اسمدت به  کوتاه و میان

گـذاري در   اعتبـار بـراي سـرمایه   . کـارکن هسـتند   100خصوصی رومانی با حداکثر 

  .گردد ها، سرمایه در گردش و تأمین مالی تجاري اعطا می پروژه

 3خط اعتباري مؤسسه اعتباري بازسازي  

د قـرارداد وام منعقـ   4انداز رومانی و اکزیم بانـک  پس  این مؤسسه آلمانی با بانک

انداز رومانی از طریق این خط اعتباري بـه اعطـاي اعتبـار بـه      بانک پس. نموده است

هـزار   100حـداکثر مبلـغ وام   . پـردازد  نفر کـارکن، مـی   50هاي داراي حداکثر  بنگاه

اکـزیم بانـک   . درصد است 16تا  12سال و با نرخ  2مارك آلمان براي دوره حداکثر 

هـاي خصوصـی بـا حـداکثر      ي اعتبار به بنگـاه نیز از طریق این خط اعتباري به اعطا

سقف این وام یک میلیون مارك است و براي یـک دورة سـه   . پردازد کارکن می 250

  .گردد ساله پرداخت می
 

1- Banca Comerciala lon Tiriac. 

2- Banca Transilvania. 

3- Kreditanstal Fur Wiederaufbau (KFW). 

4- Eximbank. 
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 وکار آمریکایی ـ رومانیایی هاي کوچک و متوسط صندوق کسب وام  

. گردد هاي کوچک و متوسط این صندوق توسط بانک رومانی اعطا می برنامه وام

هزار دالر آمریکا براي حداکثر سه سال با نرخ  150هزار الی  20محدوده اعتبار بین 

هـاي بـا کمتـر از     بنگاه. درصد و قابل پرداخت در اقساط ماهانه است 15بهره ساالنه 

  .توانند از این وام استفاده نمایند کارکن می 200

 اي و تجدید ساختار صنعتی  آرایی حرفه برنامه باز  

رنامه توسط کمیسیون اروپا براي کمک به حل مسائل مـرتبط بـا بیکـاري    این ب

بـا هـدف ایجـاد     هـا   ایـی .ام.اسجزء تأمین مالی . شود و پنج جزء اصلی دارد اجرا می

بخش کشور رومـانی کـه بیشـترین تـأثیر را از اصـالحات اقتصـادي        17اشتغال، در 

  .میلیون یورو است 48کل بودجه این برنامه . گردد اند، اجرا می پذیرفته

 برنامه صندوق تجدید ساختار نواحی تحت تأثیر معدن  

گردد و هدف آن مؤسسات کوچـک و   این برنامه توسط پروژه فارِ تأمین مالی می

است کـه تحـت تـأثیر برنامـه تجدیـد       2و هوندورا 1هاي گورج متوسط فعال در بخش

ــرار گرفتــه  ــد ســاختار معــدنی ق ــراي  300حــداکثر وام اعطــایی . ان هــزار یــورو و ب

  .هاي موجود یا جدید است سازي شرکت گذاري مشهود، توسعه و مدرن سرمایه

 سازي برنامه اعتبارات خرد بنیاد تعاونی خانه  

اسـت و   5و مهـدینتی  4، کـاراس ـ سـورین   3هـاي تمـیس   هدف این برنامه بخش

کثر وام حـدا . شـود  الملل تأمین مالی اعطایی مـی  توسط آژانس آمریکایی توسعه بین

ماهـه اسـت، ویژگـی     24هزار دالر آمریکا بـا دوره بازپرداخـت حـداکثر     20اعطایی 

هـا بـه اعضـا، بـر پایـه اعتبـارات گـردان         خاص این برنامه پرداخت از طریق اتحادیه

 
1- Gorj 

2- Hunedoara 

3- Timis 

4- Caras-Serein 

5- Mehedinti 
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  .باشد می

 برنامه معرفی زنان به شبکه جدیدي از پروژه تقویت کارآفرینی  

وکار و صـندوق توسـعه    هاي کسب صتاین برنامه توسط شبکه جهانی ارتقاي فر

برنامه به عنوان یک برنامه پایلوت بـراي حمایـت   . شود ملل متحد براي زنان اجرا می

طراحـی شـده و از مشـارکت آنهـا در      هـا   ایـی .ام.اساز زنان کارآفرین و مـدیران زن  

  .کند فنّاوري اطالعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک حمایت می

 2و سیبیک 1لینکسهاي اکو برنامه 

انـد و توسـط آژانـس     ها از سـفارت آمریکـا در بخارسـت شـروع شـده      این برنامه

اکـولینکس بـراي مطالعـات    . گردنـد  الملـل تـأمین مـالی مـی     آمریکایی توسعه بـین 

وام  هـا   ایـی .ام.اسهاي محیط زیسـت بـه    هاي پایلوت در زمینه پذیري و پروژه امکان

طـات تجـاري بـین مؤسسـات کوچـک و متوسـط       برنامـه سـیبیک از ارتبا  . دهـد  می

  .کند کشورهاي نوظهور و آمریکا حمایت می

  آلبانی. 2ـ3ـ3

  در آلبانی ها  ایی.ام.استعریف . 2ـ3ـ3ـ1

هـاي کوچـک و    بندي شـرکت  هاي موجود در آلبانی در طبقه تقریباً همه شرکت

ر آلبـانی تعریـف   گیرند، اما اداره آما متوسط تعریف شده توسط اتحادیه اروپا قرار می

بـر اسـاس ایـن تعریـف     . گیرد ها به کار می بندي این نوع شرکت متفاوتی براي طبقه

هاي خوداشـتغال از نظـر اتحادیـه اروپـا      هاي کوچک منطبق با تعریف شرکت شرکت

هـاي   معـادل شـرکت  (هاي با اندازه متوسط حداکثر ده کارکن دارنـد   است و شرکت

  ).خرد در تعریف اتحادیه اروپا

 

1-Eurasian-American Paternship for Enviromentally Sustainable Economies 

(ECOLINKS). 

2- Central and Eastern Europe Business Information Center (CEEBIC). 
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  در اقتصاد آلبانی ها  ایی.ام.اساهمیت . 2ـ3ـ3ـ2

تـوان در طبقـه کوچـک و متوسـط      هاي آلبانی را می درصد از شرکت 98تقریباً 

هسـتند، برنامـه    هـا   ایـی .ام.اسهـاي آلبـانی    با توجه به اینکه عمده شرکت. قرار داد

آمــار، بـا توجــه بـه   . اســت هـا   ایـی .ام.استوسـعه بخـش خصوصــی در واقـع برنامــه    

نه تنها بر اقتصاد مسلط هستند، بلکه توانایی ایـن را دارنـد کـه موتـور      ها  ایی.ام.اس

اغلب با مشکالت اقتصادي،  ها  ایی.ام.اس با وجود این. محرکه توسعه اقتصادي باشند

توان به توانایی محدود آنها در تـأمین   نهادي و حقوقی مواجه هستند که از جمله می

هاي نامناسب، هزینه مبادله بـاال،   و اعتبارات بلندمدت، زیرساخت سرمایه در گردش

رغم این مشکالت به دالیـل زیـر    علی. محدود بودن دانش فنی و مدیریتی اشاره کرد

در نظـر   ها  ایی.ام.اسعموماً محدودیت تأمین مالی به عنوان محدودیت اصلی توسعه 

  :شود گرفته می

  ـ کارآیی کم سیستم مالی؛

هـا بـراي اعطـاي وام     ابزار مقابله با ریسـک کـه موجـب گردیـده بانـک      ـ فقدان

  تر عمل کنند و نرخ بهره باال باشد؛ محتاط

  گیري با هزینه زیاد؛ هاي پیچیده قرض ـ وجود روش

 ها  ایی.ام.اسگرفتن   هایی را در توانایی قرض که محدودیت 1997ـ بحران مالی 

  .وجود آورد به

  در آلبانی ها  ایی.ام.اسهاي توسعه  و استراتژي  سیاستگذاري. 2ـ3ـ3ـ3

در اقتصـاد ملـی، دولـت آلبـانی از زمـان         ایی.ام.اسبا توجه به نقش مهم بخش 

 هـا   ایـی .ام.استغییر سیستم اقتصادي به اقتصاد بازار، همیشه توجه زیادي به توسعه 

ه عنوان کاتالیزوري بـراي  و استفاده از آن ب ها  ایی.ام.اسدولت به توسعه . داشته است

اي مبتنـی بـر    بـه منظـور ایجـاد پایـه    . افزایش تولید و اشتغال محلی، متعهد اسـت 

و منـابع موجـود    هـا   ایـی .ام.اسواقعیت براي دولت در مورد نیازهاي مشخص بخش 

طراحی شده و بـه کـار گرفتـه     ها  ایی.ام.اسحمایتی، استراتژي توسعه جدیدي براي 

ستراتژي به عنوان بخشی از اهـداف کلـی اسـتراتژیک دولـت بـراي      این ا. شده است
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توسعه اقتصادي و اجتماعی جامعه، شامل افزایش اشتغال، رشد اقتصـادي و توسـعه   

  .باشد اي کل کشور می متوازن بخشی و منطقه

وکـار بـراي رشـد پایـدار      هدف کلی استراتژي، ایجاد محیط مثبت توسعه کسب

وکارهـاي   ف خاص این استراتژي عبارتند از گسـترش کسـب  اهدا. است ها  ایی.ام.اس

بـه  ) تجـار (کننـدگان   وکارهاي جدید از جملـه تبـدیل مبادلـه    موجود و ایجاد کسب

هـاي   گذاران تولیدي و همزمان، حمایت از تولیدات صادراتی و تشویق شرکت سرمایه

  .ها  ایی.ام.اسسهامی 

طراحی شده است که عبارتنـد   هایی نیز به منظور رسیدن به این اهداف سیاست

  :از

  :تقویت نهادي و توسعه در سه سطح .الف

ـ .ام.اي توسط بخش اس ـ برنامه   گیري سیاستی ـ تصمیم وزارتخانـه   در  یای

  تجارت و همکاري اقتصادي؛

وکارهـاي   کسـب برنامه توسـعه و نظـارت کیفـی توسـط آژانـس توسـعه       ـ 

  .کوچک

هاي  اي مانند شبکه آژانس ه منطقهـ انتقال برنامه از طریق مؤسسات واسط

 هـاي  بنگـاه  سـایر  و بازرگانی هاي اتاق وکار، کسب مراکز اي، توسعه منطقه

  .وکار اي و کسب مشاوره

   ایـی .ام.اسبینـی بـراي توسـعه     ایجاد چهارچوب مالی و حقوقی قابـل پـیش  . ب

گـذار بـر    شامل تنظیم یک پایگاه اطالعـاتی از ضـوابط حقـوقی و مـالی اثـر     

  ؛ها  ایی.ام.اسالیت فع

از طریق برنامه جامع آموزشی، افـزایش   ها  ایی.ام.اسبهبود مدیریت عملیاتی . ج

قابلیــت مــدیران مؤسســات کوچــک و متوســط موجــود و آمــوزش مــدیران 

  مؤسسات کوچک و متوسط جدید؛

هـاي مناسـب بـراي     با به کـارگیري گـام   ها  ایی.ام.اسبهبود سیستم اعتباري . د

گیـري و بــه راه انـداختن ابزارهــاي    شــکاف موجـود و مشــکالت وام تخفیـف  
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  اعتباري جدید؛

تـر بخشـی و    به منظور رسیدن بـه توسـعه متـوازن      ایی.ام.اسبهبود توسعه .  هـ

هـایی بـا انـدازه     هاي مالی جهت ایجاد شرکت اي، با استفاده از محرك منطقه

اي  هـاي منطقـه   صتکوچک و متوسط در مناطق فقیر و مطالعه در زمینه فر

  .ها  ایی.ام.اسگذاري در حوزه  سرمایه

بـر تولیـدات    هـا   ایـی .ام.اسدولت آلبانی در برنامه توسعه بـراي ارتقـا و تقویـت    

هاي اقتصـاد   بر اساس مطالعات انجام گرفته، همه بخش. صادراتی تمرکز نموده است

چوب، نساجی، چـرم   داراي مزیت نسبی براي تولید صادراتی نیستند و صرفاً صنایع

از طرف دیگر نیز بازار کوچـک داخلـی   . و کفش داراي مزیت نسبی صادراتی هستند

از این رو استراتژي ارتقاي صـادرات،  . در آلبانی براي دستیابی به توسعه کافی نیست

بنابراین اسـتراتژي اتخـاذ   . کند هاي آلبانیایی را با چالش در رقابت مواجه می شرکت

ها باشـد؛ زیـرا رقابـت در صـنعت و      نایع و در جهت ماهیت شرکتشده باید ویژه ص

  .گیرد بازار مربوطه شکل می

  ها  ایی.ام.اسنهادهاي فعال در زمینه . 2ـ3ـ3ـ4

 آژانس توسعه اقتصادي آلبانی  

شناخته شده است؛ امـا   ها  ایی.ام.اساین نهاد به عنوان نهاد پیشرو در حمایت از 

ـ    متمرکـز اسـت و از سـاختار      ر تعـداد محـدودي فعالیـت   حتی این نهاد نیـز فقـط ب

 هـا   ایـی .ام.اسهاي ارتقاي بخش موقعیـت   سازمانی مناسب براي توسعه همه فعالیت

  .برخوردار نیست

 اي منطقه  هاي توسعه آژانس  

کننـد و خـدمات مختلفـی     خصوصی فعالیـت مـی    منطقه به عنوان آژانس 9در 

وکـار   هاي آموزشی و غیره بـه بخـش کسـب    ، دورهشامل تهیه برنامه تجارت، مشاوره

هاي توسـعه   ها در زمینه مطالعات اقتصادي و تحلیل پروژه این آژانس. نمایند ارائه می

  .کنند اقتصادي منطقه با مقامات محلی همکاري می
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 هاي بازرگانی اتاق  

اتـاق بازرگـانی    35در سراسر کشـور  . هاي بازرگانی نیز گسترده است شبکه اتاق

ها خدمات کمی و کیفی مناسب منطبق با نیاز اعضاء را ارائـه   وجود دارد اما این اتاق

آنهـا اطالعـاتی در مـورد بـازار، تکنولـوژي تولیـد و امکانـات آموزشـی و         . دهند نمی

هاي بازرگانی بـا سـایر    عالوه بر این اتحادیه اتاق. کنند هاي تجاري ارائه می نمایشگاه

همکاري دارد کـه در نتیجـه آن، بعضـی اطالعـات علمـی        مههاي اروپا موافقتنا اتاق

  .گیرند اي نیز شکل می هاي منطقه مبادله شده و همکاري

 مؤسسات مالی رسمی  

اي، نهادهـاي تعـاونی    هـاي توسـعه   هاي تجاري، بانـک  این مؤسسات شامل بانک

هـاي   چهارچوب 1990ـ1996هاي  مالی، مؤسسات بیمه و غیره هستند که طی سال

هـا   بانـک . اند به بعد گسترش یافته 1997دي و قضائی آنها شکل گرفته و از سال نها

) داخلی ـ خـارجی  (در آلبانی از نظر مالکیت به سه شکل دولتی، خصوصی و مختلط 

کننـد؛ تنهـا    ها عموماً بر اساس قواعد جهانی بانکداري عمل مـی  این بانک. باشند می

ست که بر اساس قواعد اسـالمی از پـذیرفتن   استثنا نیز بانک اسالمی عرب ـ آلبانی ا 

سیستم بانکداري آلبـانی بـر اسـاس    . کند دار و اعطاي وام خودداري می سپرده مدت

هـا را دارد   انداز، هنوز بزرگترین سهم سپرده بانک دولتی پس. بانکداري بخشی است

 هـاي خصوصـی   با این وجود بانک. ها شعبه دارد و تنها بانکی است که در همه بخش

هـاي ارزي خـارجی را    نیز در این کشور در حال پیشرفت هستند و به سرعت سپرده

  .نمایند جذب می

 مؤسسات مالی غیررسمی  

این مؤسسات خارج از نظارت بانک مرکزي و به طور معمـول شـامل پولشـویان،    

ایـن  . انـداز و اعتبـار هسـتند    هاي پـس  بازرگانان، دوستان، اعضاي خانواده و اتحادیه

در . باشـند  در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه از اهمیت برخوردار مـی  مؤسسات

کشـاورزانی کـه   . مناطق روستایی اهمیت این مؤسسات از بخش رسمی بیشتر اسـت 
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اخیـراً  . کننـد  ن بـازار اسـتفاده مـی   دسترسی به بـازار رسـمی ندارنـد، معمـوالً از ایـ     

کل گرفتـه و قـوانین زیـر    هایی براي تأمین نهادهاي مالی گروهی روستایی شـ  تالش

  .تصویب شده است

هاي نسـبتاً   چهارچوب حقوقی براي گروه» اتحادیه همکاري چندجانبه«ـ قانون 

این چهـارچوب  . کند آن، تأمین می  آزاد و تعاونی با الزامات ناچیز براي اعضاي

ها در تأمین مالی بدون نظـارت بانـک مرکـزي کـاربرد      همچنین براي اتحادیه

  .دارد

چهـارچوب حقـوقی بـراي تأسـیس     » انـداز و اعتبـار   هاي پـس  اتحادیه«ون ـ قان

 6کنـد کـه تـاکنون     مؤسسات مالی تحقیقی در بخـش کشـاورزي فـراهم مـی    

  .اند مؤسسه نیز بر پایه این چهارچوب تأسیس شده

 الملل بانک جهانی و آژانس توسعه بین 

هـدف  . ملل پیوستال به بانک جهانی و اتحادیه توسعه بین 1991آلبانی در سال 

اصلی بانک جهانی براي اعطاي وام، کاهش فقـر، ارتقـاي رشـد اقتصـادي و توسـعه      

، آژانـس توســعه  1992از سـال  . مبتنـی بـر بخـش خصوصـی در ایـن کشـور اسـت       

میلیـون دالر بـه ایـن     75/481پـروژه، مبلـغ    33الملل حداقل براي حمایـت از   بین

بـراي تـأمین مـالی     1998انس از سـال  استراتژي این آژ. کشور وام اعطا نموده است

  :متمرکز بر موارد زیر است

  ـ دولت و نهادسازي؛

  ها؛ سازي شرکت ـ ارتقاي بخش خصوصی پایدار، اصالح بخش مالی و خصوصی

  ها و ارتقاي پایداري زیست محیطی؛ ـ رشد پایدار کشاورزي، بهبود زیرساخت

  .ـ کاهش فقر و ارتقاي توسعه انسانی

  1المللی مالی بینمؤسسه تأمین 

اسـتراتژي  . شده استالمللی  تأمین مالی بینسسه ؤعضو م 1991آلبانی از سال 

 

1- Internatioanl Finance Corporation (IFC). 
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  :براي آلبانی شامل موارد زیر بوده استاین مؤسسه 

  سازي؛ بعد از خصوصی ها  ایی.ام.اسـ تأمین همکاري فنی و مالی براي 

  اي در بخش خصوصی آلبانی؛ گذاري منطقه ـ تشویق سرمایه

هـاي   هـاي تجـاري و بانـک    د بخش مالی به واسطه توسعه و تقویت بانـک ـ بهبو

  هاي خُرد؛ تأمین مالی کننده شرکت

هـاي صـنعتی اصـلی ماننـد نفـت، گـاز و معـدن و همچنـین          ـ بازسازي بخـش 

  .هاي صنعتی زیرساخت

هاي این مؤسسه در بخش مالی، شامل تقویـت سیسـتم مـالی از طریـق      فعالیت

هـا و تـأمین مـالی     سـازي بانـک   د، کمک بـه خصوصـی  تأسیس مؤسسات مالی جدی

 هـا   ایـی .ام.اسکمک بـه  . از طریق مؤسسات واسطه جدید و محلی است ها  ایی.ام.اس

هایی مانند صنایع تبدیلی کشاورزي، مصالح ساختمانی و معـدن اسـت کـه      در بخش

  .آلبانی در آنها از مزیت نسبی برخوردار است

وکار با حمایت وجوه دولتی ایجاد  مشاوره کسبهمچنین این مؤسسه یک واحد 

کرده است که به کارآفرینان در تهیه طرح توجیهی قابل پذیرش توسط بانـک و فـاز   

  .نماید اول توسعه کمک می

 بانک اروپایی بازسازي و توسعه 

هـاي   این بانـک، نقـش پیشـرو در زمینـه ارتقـا، انتخـاب و تـأمین مـالی پـروژه         

. اي و توریسـم دارد  ی بـا تمرکـز بـر صـنایع کارخانـه     گـذاري بخـش خصوصـ    سرمایه

  :پذیرد هاي تأمین مالی این بانک به صورت زیر انجام می فعالیت

میلیـون دالر از   10این اعتبار بـه مبلـغ   : ها  ایی.ام.اسـ خط اعتباري براي بهبود 

ن میلیو 6شود که  اعطا می 2و بانک تیرانا 1طریق دو بانک ایتالیایی ـ آلبانیایی 

میلیون دالر دیگر از طریق بانـک   4دالر از طریق بانک ایتالیایی ـ آلبانیایی و  
 

1- Italian-Albanian Bank. 

2- Tirana Bank. 
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شود و به صورت دو وام بانک به بانک، پنج سـاله اسـت و بـراي     تیرانا اعطا می

را فـراهم   ها  ایی.ام.اسها، امکان اعطاي وام به ارزهاي قابل مبادله به  این بانک

گـذاري بـراي    سـرمایه در گـردش و سـرمایه   تأمین  این وام به منظور. کند می

  .شود بهبود بخش خصوصی آلبانی اعطا می

میلیـون   7بانک اروپایی بازسازي و توسـعه  : اي بازسازي آلبانی ـ صندوق سرمایه

وکار در بخش خصوصی محلـی   دالر در این صندوق که به منظور توسعه کسب

میلیون دالر است  14کل وجوه . آلبانی ایجاد شده است، مشارکت نموده است

و در قالـب تـأمین مـالی سـرمایه اختصـاص       هـا   ایی.ام.اسکه براي حمایت از 

  .میلیون مابقی را دولت ایتالیا مشارکت نموده است 7. یابد می

 فاد1بانک ف 

بانک اروپایی بازسازي و توسعه، سهامدار بانک ففـاد شـد کـه از     1999در سال 

. صص اعطاي خطوط اعتباري خرد بود، به وجود آمدتبدیل بنیاد سابق ففاد که متخ

دیگـر سـهامداران   . میلیـون دالر اسـت   12سهم بانـک اروپـایی بازسـازي و توسـعه     

بانک ففاد از طریق تأمین دسترسی دائم مؤسسات خُـرد و  . نهادهاي خارجی هستند

کوچک به بازار مالی رسمی، از ظهـور بخـش خصوصـی در اقتصـاد آلبـانی حمایـت       

  .کند می

  در آلبانی ها  ایی.ام.اسهاي حمایت از  برنامه. 2ـ3ـ3ـ5

هاي مالی خارجی به آلبانی هم به شـکل وام و   توان گفت حمایت در مجموع می

درصد از وجوه تخصیص داده شده به صورت وام کم  62تقریباً . هم کمک بوده است

بـراي تـأمین   » هـاي توسـعه   پـروژه «بهره به دولت آلبانی بوده است که تحت عنوان 

اهـم  . به همراه کمـک فنـی اعطـا شـده اسـت      ها  ایی.ام.اسمالی خطوط اعتباري به 

  :هاي توسعه به شرح زیر است در قالب پروژه ها  ایی.ام.اسحمایت از 

 

  .شود شناخته می»  Procredit Bank « در حال حاضر تحت عنوان (Fefad Bank)بانک ففاد  -1
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  در آلبانی ها  ایی.ام.اسهاي حمایت از  پروژه) 2ـ5(جدول 

  شرح پروژه  مبلغ  مؤسسه/ کشور  نام پروژه

سسه اعتباري بازسازي، مؤ  بانک ففاد

ــالی  مؤسســـه تـــأمین مـ

ــین ــندوق  ـب ــی، صـ المللـ

گـذاري   المللی سرمایه بین

ــایی   ــک اروپـ ــرد، باـن خـ

 بازسازي و توسعه

  هاي خُرد تأمین مالی شرکت  میلیون یورو 5

خط اعتباري براي بهبود 

ــات   ــعیت مؤسســ وضــ

  کوچک و متوسط آلبانی

بانک اروپـایی بازسـازي و   

  توسعه 

  میلیون دالر  10

  مریکاآ

حمایت از بهبود بخش خصوصی، 

هاي  دهی بانک توسعه فعالیت وام

  خصوصی

ــازي  ــندوق بازســـ صـــ

مؤسســــات کوچــــک و 

  متوسط آلبانی

بانک اروپـایی بازسـازي و   

  توسعه دولت ایتالیا

  میلیون دالر 14

  آمریکا 

سازي،  مدرنبراي  سرمایه صندوق

گســـترش، تجدیـــد ســـاختار و 

 یدر آلبان ها  ایی.ام.اس توسعه

تسهیالت تضمین ریسک 

  سیاسی

  میلیـون  15ـ10 بانک جهانی

  دالر آمریکا

ــط    ــراي خ ــت از اج ــراي حمای ب

ــعیت  ــود وضــ ــاري بهبــ  اعتبــ

  ها  ایی.ام.اس

خط اعتباري براي شروع 

  ها  ایی.ام.اسفعالیت 

ــذاري  صــندوق ســرمایه گ

ــس  ــان و آژان ــانی   آلم آلم

 همکاري فنی

  میلیون 5/19

  مارك آلمان 

مالی مهاجران آلبانی  براي تأمین

ــود    ــور خ ــه کش ــان ب ــه از آلم ک

ــته ــی  برگش ــد و م ــد در  ان خواهن

ــاري را شــروع  آلبــانی کســب وک

  .کنند

ــش   ــت از بخـــ حمایـــ

  خصوصی

  میلیون  012/17 دولت یونان

  دالر آمریکا

ــده از    ــه ش ــاري عرض ــط اعتب خ

  طریق بانک تیرانا

ــار  صـــندوق کســـب وکـ

  آمریکایی ـ آلبانیایی

ــس    دولــت آمریکــا، آژاـن

  الملل آمریکایی توسعه بین

میلیــون دالر  6/22

  آمریکا

هـاي    صندوق سرمایه براي بنگـاه 

  کوچک

ــه ــرد    برنامـ ــار خـ اعتبـ

  روستایی

بانــک جهــانی، ایرلنـــد،   

المللی توسعه  صندوق بین

  کشاورزي

    

  میلیون دالر  4/3  2بانک جهانی، بنیاد سرُس  1بنیاد بِسا

  آمریکا

ــراي همــه   تــأمین مــالی خــرد ب

  اه بخش

1- BESA Foundation. 
2- Soros Foundation. 

  Center for Economic Development, 2001 :مأخذ
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  گیري بندي و نتیجه جمع. 2ـ4

در اقتصاد در همه کشورها اعم از پیشـرفته   ها  ایی.ام.اسبا توجه به اهمیت ویژه 

جـارب  در این فصل ت. آید هاي گوناگونی از آنها به عمل می و در حال توسعه، حمایت

مورد  ها  ایی.ام.اسبرخی از کشورهاي پیشرفته و در حال توسعه در زمینه حمایت از 

  .بررسی قرار گرفت

در مراحـل مختلـف توسـعه ژاپـن      هـا   ایی.ام.اسدر ژاپن، سیاستگذاري در مورد 

گونـه   اي همـان دوره ایـن   هـاي توسـعه   تداوم داشته و در هر دوره بر اسـاس اولویـت  

هـا مشـتمل بـر اعمـال      شده است، به طور کلی این سیاسـتگذاري  ها اعمال سیاست

هایی براي تأمین مالی، خصوصاً به صورت بلندمدت، مشـاوره و راهنمـایی و    سیاست

هاي مدیریتی و تسهیل سازگاري با تغییرات اقتصادي و  معافیت مالیاتی، تقویت پایه

: ر را نیز در بر گرفته استاجتماعی بوده است و عالوه بر امکان تأمین مالی، موارد زی

بیمه اعتباري، تضمین اعتبار، مشاوره و راهنمایی مدیریتی، ایجاد مراکـز اطالعـاتی،   

وکـار جدیـد یـا     هایی به منظور شروع بـه کسـب   ایجاد مراکز حمایتی، اعطاي مشوق

گذاري در تحقیق و توسعه، اختصاص بخشـی   وکار، کمک به سرمایه نوآوري در کسب

گونه مؤسسات، امکان تهیه وجوه از بازار سـرمایه و ایجـاد    لتی به ایناز سفارشات دو

  .مراکز اطالعات تکنولوژي

هـاي   درصـد از بنگـاه   98ایتالیا از محدود کشورهاي صنعتی اسـت کـه حـدود    

بـه شـکل    هـا   ایـی .ام.اسنفر کارکن دارند، در ایـن کشـور    100صنعتی آن کمتر از 

هـاي مختلـف یـک     باشند و به تولید بخش یهاي صنعتی به همدیگر متصل م خوشه

پردازند و ضـمن برخـورداري از درجـه بـاالیی از رقابـت و همکـاري، بسـیار         کاال می

ها دو مؤسسه  در این کشور در زمینه تأمین مالی، عالوه بر بانک. پذیر هستند انعطاف

دارد و در  وجود ها  ایی.ام.استأمین اعتبار و یک مرکز بیمه صادراتی براي حمایت از 

هـاي   هاي حمایتی با توجه به فقیرتر بودن جنوب ایتالیا، اکثر سیاست زمینه سیاست

اهداف اساسی دولت عالوه بـر تـأمین مـالی بـر     . حمایتی معطوف به این ناحیه است

نوسازي تجهیزات تولید، انتقال تکنولوژي، بهبود تحقیق کاربردي و بهبـود موقعیـت   
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  .اي خارجی متمرکز استدر بازاره ها  ایی.ام.اس

در انتقال از  ها  ایی.ام.اسدر سه کشور لهستان، رومانی و آلبانی با توجه به نقش 

خصوصـاً از طـرف   (هـا   یک اقتصاد ملی به اقتصاد بازار، توجه خاصـی بـه ایـن بنگـاه    

اي کـه حجـم وسـیعی از     معطوف شده اسـت؛ بـه گونـه   ) کشورها و نهادهاي خارجی

  .نتقال تکنولوژي به این سمت سرازیر شده استتأمین مالی و حتی ا

 هـا   ایـی .ام.اسدر این سه کشور کمابیش نهادهاي متعددي بـه امـر حمایـت از    

هـاي   ، آژانـس هـا   ایـی .ام.اساشتغال دارند که مهمترین آنها بنیاد حمایـت و توسـعه   

اي و  ههاي بازرگـانی دفـاتر منطقـ    وکار، اتاق اي، مراکز حمایت از کسب توسعه منطقه

تـر از دو   باشند که این نهادها در لهسـتان قـوي   پذیر می هاي سرمایه مخاطره صندوق

، عالوه بر ها  ایی.ام.اسهاي مربوط به حمایت از  در برنامه. نمایند کشور دیگر عمل می

تأمین مالی، موضوعات مربوط به مشاوره و راهنمایی، آموزش، ارائه اطالعات مربـوط  

  .لوژي نیز در نظر گرفته شده استبه بازار یا تکنو
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  فصل سوم

 هاي تأمین مالی مؤسسات کوچک و متوسط در ایران روش

  

  مقدمه .3ـ1

هاي اصـلی اقتصـاد    با توجه به بافت جوان جمعیت ایران، بیکاري از جمله بحران

هاي  گاههاي دولتمردان است که با توجه به نقش بن باشد و مبارزه با آن از دغدغه می

زایی و نقش غالب ایـن بخـش در تولیـد و     اقتصادي کوچک و متوسط در امر اشتغال

  .گردد ها آشکار می اشتغال، اهمیت و ضرورت توجه به این بنگاه

ها انجـام   در این راستا، اقداماتی در کشور جهت بسط و توسعه فعالیت این بنگاه

تـأمین مـالی آنهـا صـورت     هاي گذشته نیز تأکیـد زیـادي بـر نحـوه      شده و در سال

از این رو در این فصل به منظور بررسی بیشتر این اقدامات، ابتـدا بـه   . پذیرفته است

بـا  . پـردازیم  ها در کشور، در طی سالیان گذشته می بررسی وضعیت جاري این بنگاه

ذکر تاریخچۀ مختصري از صنایع کوچک و متوسط در تاریخ صنعت ایـران، خـواهیم   

دن این صنایع از صـنایع بـزرگ، بـه ویـژه در امـر سیاسـتگذاري،       دید که متمایز کر

ها و رویکردهاي قـوانین وجـود داشـته و مـورد بحـث       در برنامه 1340تقریباً از دهۀ 

با این حال، وضعیت جاري این صنایع و مشکالت پیش روي آنهـا حـاکی   . بوده است

  .باشد از عدم توجه جامع و کارشناسی به آنها می

تـري در ارتبـاط بـا     تـر و جـامع   هاي اخیر سعی شده رویکرد شفاف البته در سال

توان بـه برنامـه چهـارم توسـعه      براي مثال در این زمینه می. دنبال شود ها  ایی.ام.اس

پذیر کردن اقتصاد ملی در سطوح مختلف کشـور را بـه    این برنامه، رقابت. اشاره نمود

ر تحقـق آن، تـدابیر متعـددي    عنوان یک رویکرد اصلی انتخـاب نمـوده و بـه منظـو    
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اندیشیده است که تجدید ساختار و نوسازي بخش اقتصادي از طریق اصالح ساختار 

صنایع کوچک و متوسط و ایجاد پیوند بین این صـنایع بـا صـنایع بـزرگ و توسـعه      

هـاي توسـعه از    نامـه  از این رو بررسی و ارزیـابی بـر  . شبکه صنعتی، از آن جمله است

از آنجـایی  . باشد هاي کوچک و متوسط، از اهداف این فصل می تمنظر توجه به شرک

هاي توسعه، حاکی از نگـرش و دیـد کلـی سیاسـتگذاران دولتـی بـه امـور         که برنامه

هـاي   هـا در قالـب بودجـه    باشند و راهکارهاي اجرایی ایـن برنامـه   صنایع کوچک می

هـا، بـه صـورت     گردند، بعـد از بررسـی برنامـه    سنواتی با جزئیات بیشتري مطرح می

  .هاي ساالنه خواهیم پرداخت جداگانه به ارزیابی بودجه

اي خاص صـنایع   هاي بودجه ها و هزینه کردن ردیف به منظور اجراي مفاد برنامه

هاي خاصی طی سـالیان گذشـته    کوچک و متوسط، شاهد گسترش نهادها و صندوق

هـاي   ر تناسـب بـا زمینـه   هاي دولتـی د  ها و سازمان به عالوه اکثر وزارتخانه. ایم بوده

هاي مختلفی به حمایـت از ایـن صـنایع     تحت پوشش و حیطه فعالیت خود، به روش

ها و نهادهاي مختلف تأمین مالی در قسمت پایانی این  بررسی این روش. اند پرداخته

  .فصل، مورد توجه قرار گرفته است

  در ایران ها  ایی.ام.اسبررسی وضعیت جاري . 3ـ2

هـاي حمـایتی از صـنایع     ها و سیاستگذاري هر گونه ارزیابی برنامهاز آنجایی که 

بندي کردن مناسـب ایـن صـنایع و وجـود تعریفـی       کوچک و متوسط، نیازمند طبقه

باشـد، ابتـدا بـه بررسـی تعـاریف مختلـف ایـن صـنایع از سـوي           مشخص از آنها می

را  هـا   ایـی .ام.ساو سپس تاریخچۀ مختصري از   ها و نهادهاي مالی پرداخته وزارتخانه

سـال در   50اي حـدود   گونه که خواهیم دید با سـابقه  همان. نماییم در ایران ذکر می

منـد   متوسط، همچنان شاهد عدم توجه جامع و هدف و سیاستگذاري صنایع کوچک

این در حالی است که با توجه به آمار و اطالعاتی که در ادامه ارائـه  . باشیم به آنها می

درصد از اشتغال کل کشور را به خـود اختصـاص    94صنایع بالغ بر خواهند شد، این 

  .اند داده
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  هایی با اندازه کوچک و متوسط تعریف شرکت. 3ـ2ـ1

تعاریفی که در کشورهاي مختلف ـ چه از بعد تئوري و چه از بعد عملی ـ بـراي    

ده کننـ  اند، هر یک به لحـاظی بیـان   هایی با اندازه کوچک و متوسط ارائه شده شرکت

هــاي اقتصـادي از مناســبات تولیـدي آن کشــور    شـرایط خـاص اقلیمــی و برداشـت   

هـایی بـا انـدازه کوچـک و متوسـط و       بنابراین تعریف ارائه شده از شـرکت . باشند می

  .حوزه و محدوده فعالیت آنها از کشوري به کشور دیگر متفاوت است

ریفی کـه از کشـورهاي   در ایران عالوه بر آنکه بـا سـایر تعـا    ها  ایی.ام.استعریف 

گوناگون در فصل اول ارائه شد، متفاوت است، از سازمانی به سازمان دیگر نیـز فـرق   

هـاي   هـاي اقتصـادي را بنگـاه    درصد بنگاه 95در کشور ما با اینکه قریب به . کند می

، یک تعریـف جـامع در   1دهند کوچک و متوسط تولیدي، خدماتی و غیره تشکیل می

هاي مختلف، هـر یـک بنـا بـه مقتضـیات       ها و سازمان و ارگان این حوزه وجود ندارد

ها از حیث بزرگ، کوچک و متوسط بـودن   بندي بنگاه کاري خود، به تعریف و تقسیم

  .اند پرداخته

هـاي بـزرگ    نفـر کـارکن را جـزء کارگـاه     50هاي بـیش از   بانک مرکزي، کارگاه

بـر  . 2گیـرد  چک در نظـر مـی  هاي کو گاه کند و غیر آن را به عنوان کار بندي می طبقه

هاي کوچـک   اساس تعریف وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزي نیز، بنگاه

. 3نفـر کـارکن دارنـد    50و متوسط، واحدهاي صنعتی و خدماتی هستند که کمتر از 

کسـب و  : بندي کرده اسـت  اما مرکز آمار ایران، کسب و کارها را به چهار گروه طبقه

کـارگر، و فقـط    100کـارگر و بـیش از    99ــ 50کارگر،  49ـ10، کارگر 9ـ1کارهاي 

هـاي کوچـک و    نفـر نیـروي کـار را جـزء بنگـاه      10کسب و کارهاي داراي کمتـر از  

 
وزارت صنایع و : تهران. عملکرد تفصیلی صنعت و معدن. )1385 . (وزارت صنایع و معادن آبان -1

 .رسانی دفتر آمار و اطالع. ریزي، توسعه و فنّاوري معاونت برنامهمعادن، 

سازمان مدیریت و : تهران. آمارنامه استان تهران ).1375(. ریزي کشور زمان مدیریت و برنامهسا - 2

 .معاونت آمار و اطالعات ریزي کشور، برنامه

 .1مأخذ شماره  - 3
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وزارت تعاون نیز بر حسب مورد، تعـاریف وزارت صـنایع و   . 1گیرد متوسط در نظر می

  .2برد معادن و مرکز آمار ایران را دربارة این صنایع به کار می

هـاي   ترین تعریف ارائه شده توسط سازمان صـنایع کوچـک و شـهرك    ا به تازهبن

 50تا  5شود که تعداد شاغالن آنها بین  صنعتی، صنایع کوچک به صنایعی گفته می

نفـر   50باشند که تعداد شاغالن آنهـا بـیش از    نفر باشد و صنایع بزرگ، صنایعی می

  .است

 1384بـازده کـه در سـال    ک و زودهاي کوچ رایی گسترش بنگاهنامه اج در آیین

هـاي   شد و مسئولیت اجرایی آن بر عهدة سازمان صـنایع کوچـک و شـهرك    تصویب

نفـر کـارکن،    50کمتـر از  ) کـاال و خـدمات  (صنعتی است نیز، به واحدهاي تولیدي 

  .باشند نامه می ها مشمول مفاد آیین شود و فقط این بنگاه بنگاه کوچک اطالق می

بنـدي   یز به منظور اعطاي وام و تسهیالت خاص، به طبقهبانک صنعت و معدن ن

هـاي داراي   هاي کوچک، متوسط و بزرگ پرداخته اسـت؛ بـه نحـوي کـه طـرح      طرح

هـاي   نفر را جـزء طـرح   50میلیون ریال و اشتغال زیر  3500گذاري کمتر از  سرمایه

 20 میلیون ریال و کمتـر از  3500گذاري بیش از  هاي داراي سرمایه کوچک؛ و طرح

هـزار میلیـون    20هـاي بـیش از    هاي متوسط و طـرح  هزار میلیون ریال را جزء طرح

  .3گیرد می هاي بزرگ در نظر ریال را جزء طرح

عالوه بر تعاریف فوق، تعاریف دیگري نیز از سـوي مراکـز مختلـف کـه خـود را      

نبـود یـک تعریـف    . دانند، ارائه شـده اسـت   متولی امور صنایع کوچک و متوسط می

روز       جامع و واحد و وجود متولیان متعدد براي صـنایع کوچـک و متوسـط، سـبب بـ

. شود که در عمل، تبعات ناگواري به همـراه دارد  هایی در مراحل اجرایی می آشفتگی

 
سازمان مدیریت و : تهران. آمارنامه استان تهران). 1375. (ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه - 1

 .و اطالعات ریزي کشور، معاونت آمار برنامه

استراتژي افزایش مشارکت مؤثر و رقـابتی بخـش   ). 1384. (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد - 2

 .نشر رسا: تهران. صنایع کوچک و متوسط

: تهـران . 1384عملکرد تفصـیلی صـنعت و معـدن در سـال     ). 1385. (وزارت صنایع و معادن - 3

 .رسانی ریزي، توسعه و فنّاوري، دفتر آمار و اطالع معاونت برنامه
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هـا و در نتیجـه    کاري در تخصیص اعتبارات به طرح از نتایج منفی این مسئله موازي

هـا،   ه منظور بهبود وضـعیت ایـن بنگـاه   بنابراین در قدم اول ب. باشند اتالف منابع می

ها ارائه شود، به عالوه متولی اصلی امـور ایـن    باید تعریف واحد و جامعی از این بنگاه

هاي دیگـر در   ها و ارگان کاري سازمان صنایع باید مشخص شوند و از هر گونه موازي

ف و هـا و بـه تبـع آن امـور اجرایـی، شـفا       این زمینه جلوگیري شود تا سیاستگذاري

  .کارآمد شوند

  هاي با اندازه کوچک و متوسط در ایران تاریخچه شرکت. 3ـ2ـ2

گـذاري و   به طور خاص به سرمایه 1311در ایران براي اولین بار در بودجه سال 

در  1320ـ1311ایجاد واحدهاي کوچک تولیدي توجه شد و در نتیجه آن، در دوره 

هـزار  10هـاي تولیـدي کشـور بـه      گاهگذاري صنعتی، تعداد کار اثر تشویق به سرمایه

  .1هزار نفر بالغ گشت 100ها به  واحد تولیدي و سطح اشتغال این کارگاه

در ایـران بـه صـورت     1343اما مقوله صنایع کوچک به طـور مشـخص از سـال    

مباحث تئوریک مطرح گشت و در این سال دولت با همکاري سازمان ملل، اقدام بـه  

در چهارچوب برنامه چهـارم   1347ود که در سال تأسیس سازمان نواحی صنعتی نم

اولین وظیفه . عمرانی، به سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران تغییر نام داد

هاي کوچک صنعتی و تعیین یـک تعریـف    بندي واحد این سازمان، شناسایی و طبقه

  .2جامع براي صنایع کوچک بود

هـاي مـالی صـندوق     حمایت، تحت 1351ـ1347در طول برنامه چهارم عمرانی 

هـاي کوچـک    ضمانت صنعتی که مخصوص صنایع کوچک تأسیس شده بود، کارگاه

هر چند این رشد کمی، اثرات بسیار . تولیدي بسیاري در سراسر کشور احداث شدند

توجه بودن به رشـد کیفـی تولیـدات و     زیادي بر اقتصاد ملی بر جاي گذاشت، اما بی

  .هاي این امر بود نجیره تولیدات صنعتی، از کاستیهاي مفقوده در ز تکمیل حلقه

 
انتشـارات  : تهـران . دهی صـنایع کوچـک   اقتصاد ایران، سامان). 1380. (سید مهدي، صحرائیان - 1

 .معارف

 . 68همان مأخذ ص  - 2
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، با شروع برنامه پنجم عمرانی، بنا به پیشنهاد وزارت صنایع، امور 1352در سال 

صنایع کوچک از نواحی صنعتی جدا شد و سازمان صنایع کوچک، وابسته بـه وزارت  

  .صنایع و معادن تأسیس گردید

ع و معادن به وزارت صـنایع، وزارت  پس از پیروزي انقالب و تقسیم وزارت صنای

صنایع سنگین و وزارت معادن و فلزات، سـازمان صـنایع کوچـک بـه وزارت صـنایع      

منتقل شد و پس از مدتی منحل گردید و امور مربـوط بـه صـنایع کوچـک در بـین      

  .هاي مختلف تقسیم گشت وزارتخانه

بـوط بـه   هاي صنعتی ایران، امـور مر  و با تصویب تأسیس شهرك 1362در سال 

هـاي صـنعتی ایـران واگـذار گردیـد و مقـرر شـد         صنایع کوچک به سازمان شـهرك 

امـا از آنجـا   . دهی شـوند  هاي صنعتی، سازمان هاي کوچک تولیدي در شهرك کارگاه

هـاي صـنعتی را    که تعدد مراکز سیاستگذاري در امر صنایع کوچک، کارآیی شـهرك 

مربوط به صـنایع کوچـک را بـه     امور 1364بسیار محدود نموده بود، دولت در سال 

هـاي صـنایع و جهادسـازندگی واگـذار نمـود و وظـایف آنهـا را از یکـدیگر          وزارتخانه

نامـه همـاهنگی و تفکیـک وظـایف، کلیـه واحـدهاي        بر اسـاس آیـین  . تفکیک نمود

صنعتی کوچک، اعم از صنایع تبدیلی کشاورزي و یا واحدهاي صنعتی تکنولوژیـک،  

شـدند، بـه وزارت    سازي که در روستاها تأسـیس مـی   و قطعهنظیر صنایع الکترونیک 

  .جهاد سازندگی محول شدند

  مشکالتی که در نتیجه عدم تمرکـز حـوزه سـتادي صـنایع کوچـک بـه وجـود        

هـاي نادرسـت، تخصـیص نـامطلوب امکانـات مـالی،        آمده بود ماننـد سیاسـتگذاري  

د پیشـنهاد تشـکیل   هاي متولی، باعـث شـ   هاي موازي و تعدد وزارتخانه گیري تصمیم

هاي کوچک و متوسط توسط دولت پذیرفتـه   یک سازمان حمایتی براي توسعه بنگاه

از طرف وزارت صنایع و معـادن  » سازمان صنایع کوچک«این سازمان با عنوان . شود

ریـزي و   اساسـنامه آن، وظیفـه برنامـه    1بر اساس مـاده  . تشکیل شد 1379در سال 

صنایع کوچک، چه در منـاطق روسـتایی و چـه در    هاي مربوط به امور  سیاستگذاري

  .مناطق شهري، به این سازمان واگذار گردید
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بـا سـازمان    1384به کار خـود ادامـه داد و در سـال     1384این سازمان تا سال 

هـاي صـنعتی    هاي صنعتی ادغام شد و به سازمان صنایع کوچـک و شـهرك   شهرك

اري، وظایف مربوط به سیاسـتگذاري  طبق مصوبه شوراي عالی اد. ایران تغییر نام داد

ــت   ــه حمای ــوط ب ــررات مرب ــیم مق ــه وزارت    و تنظ ــک ب ــنایع کوچ ــاي الزم از ص   ه

ان ـن سازمـ ــ حمایتی بـه ایـ    هـاي اجرایی دید و وظایـف و فعالیتصنایع منتقل گر

  .سپرده شد

مـادر تخصصـی اسـت کـه بخـش زیـادي از         اکنون این سازمان، یک شرکت هم

از محل حقوق انتفاعی ناشی از واگذاري زمین و امکانات زیربنایی هاي خود را  هزینه

  .کند تأمین می به واحدهاي صنعتی کوچک و بزرگ 

  :هاي آن عبارتند از اهم وظایف سازمان به موجب اساسنامه

 هـاي اجرایـی ایجـاد و توسـعه صـنایع کوچـک در        مشـی  تهیه و تدوین خط

 ن؛هاي کلی وزارت صنایع و معاد چهارچوب سیاست

 هـاي   گـذاري  اندازي، هدایت و توسعه سـرمایه  هاي الزم براي راه ایجاد زمینه

 بخش غیردولتی در صنایع کوچک به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته؛

        ساماندهی و پشتیبانی از توسـعه کـارآفرینی، تـأمین منـابع مـالی، توسـعه

ي و ور هاي تولیـد، کـاهش ضـایعات و ارتقـاي بهـره      فنّاوري، بهبود در روش

 کیفیت؛

       ساماندهی ایجاد پیوند مناسب بـین صـنایع کوچـک و متوسـط و بـزرگ و

 پشتیبانی از آنها؛

 رســانی و تجــارت  هــاي صــنعتی، مراکــز اطــالع هــا، خوشــه توســعه شــبکه

 الکترونیک؛

 اي و ارتقاي سطح فنّـاوري   حمایت و پشتیبانی از تحقیقات کاربردي، توسعه

 در واحدهاي کوچک صنعتی؛
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 هـاي صـنعتی و ارائـه خـدمات ضـروري بـراي        احداث شـهرك  دهی سازمان

هـاي   کنندة واحـدهاي تولیـدي و خـدماتی توسـط شـرکت      متقاضیان ایجاد

 .زیرمجموعه

  صنایع کوچک و متوسط در ایران. 3ـ2ـ3

هایی با اندازه کوچـک   در این قسمت، با توجه به آمار و اطالعات مربوط به بنگاه

تخراج شده است، بـه بررسـی وضـعیت جـاري     و متوسط که توسط وزارت صنایع اس

مرکز آمار هر سال به انتشـار اطالعـات مربـوط بـه     . پردازیم ها در کشور می این بنگاه

نفـر و   100نفـر و   99ــ 50نفـر،   49ــ 10هاي کشور در قالب طبقات  صنایع و بنگاه

هـاي   نفـر تنهـا در سـال    9ــ 1هـاي    پردازد و سرشماري مربوط به کارگـاه  بیشتر می

به همین دلیـل هـر چنـد کـه آمـار و      . صورت پذیرفته است 1381و  1375، 1373

زمانی قابـل دسترسـی اسـت، امـا چـون در ایـن        اطالعات مرکز آمار به صورت سري

باشـد کـه بـالطبع     قسمت هـدف بررسـی وضـعیت صـنایع کوچـک و متوسـط مـی       

رت صـنایع  گیـرد، بـه ناچـار از آمـار وزا     نفر کارکن را نیز در بر مـی  9ـ1هاي  کارگاه

در این قسمت تعریف وزارت صنایع از صنایع کوچک و متوسـط  . استفاده شده است

  .گیرد مدنظر قرار می) نفر کارکن 50صنایعی با کمتر از (
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چون مهمترین مشکلی که کشور با آن روبرو است، افزایش نرخ بیکـاري اسـت و   

زایی، بـه   ، توانایی آنها در اشتغالها  ایی.ام.اس هاي اساسی از سوي دیگر یکی از مزیت

باشد، بـه   هاي کالن و نیروي متخصص می گذاري دلیل نیاز کم این صنایع به سرمایه

هـاي کـاهش معضـل     حـل  ها یکـی از راه  گذاري در این نوع بنگاه رسد سرمایه نظر می

اد واحـدهاي  دهنـده تعـد   ، نشـان )3ــ 1(ارقام مندرج در جدول شمارة . بیکاري باشد

. باشـد  هـاي اخیـر مـی    کوچک و متوسط صنعتی و سهم آنهـا از اشـتغال طـی دهـه    

شود، سهم این صنایع از کل واحدهاي صنعتی فعال تحت  گونه که مالحظه می همان

ایـن  . درصـد در نوسـان بـوده اسـت     94تا  91ها بین  پوشش وزارت صنایع این سال

درصد از اشتغال را  45، 1384ط در سال هاي با اندازه کوچک و متوس تعداد از بنگاه

هـاي   هـا در اشـتغال صـنعت طـی سـال      همچنین، سهم این بنگاه. تأمین کرده است

  .گذشته رو به افزایش بوده است

عـالوه بـر تعـداد واحـدهاي صـنعتی کوچـک و میـزان        ) 3ـ2(در جدول شماره 

آنهـا طـی   گذاري صـورت گرفتـه در ایـن صـنایع و صـادرات       اشتغال آنها، به سرمایه

گذاري در این صنایع در سـال   سرمایه. نیز اشاره شده است 1384و  1383هاي  سال

در عـین حـال ارزش   و نسـبت بـه سـال قبـل آن      درصد 8/66رشدي معادل  1384

که  شود آور می یاددر این قسمت . درصدي داشته است 33صادرات این صنایع رشد 

هـاي آمـاري    دلیـل محـدودیت   ارزیابی سطح فنّاوري صنایع کوچک و متوسـط، بـه  

بررسـی وضـعیت    دربـارة  1یونیدومشکل است، اما در تحقیقی که توسط کارشناسان 

، از اطالعــات موجــود در مــورد میــزان  2ایــن صــنایع در ایــران انجــام شــده اســت 

آالت و  در بخــش ماشــین و متوســط هــاي صــنعتی کوچــک گــذاري بنگــاه ســرمایه

گـذاري در توسـعه فنّـاوري     یابی میـزان سـرمایه  ابزار به عنوان نمادي براي ارز ماشین

. تـآورده شـده اسـ  ) 3ـ3(ارة ـدول شمـنتیجه این تحقیق در ج. شده استاستفاده 

گـذاري بـه خریـد     درصد کل سـرمایه  50شود تنها حدود  گونه که مالحظه می همان
 

1- United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). 

استراتژي افزایش مشارکت مؤثر و رقـابتی  ). 1384. (ـ سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد2

 .نشر رسا: تهران. خش صنایع کوچک متوسطب
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هـاي قابـل تـوجهی     تجهیزات اختصاص یافته است که در برخی صنایع نیـز نوسـان  

تـوان بـه    موانع اصلی توسعه فنّاوري را مـی . ت؛ مانند صنایع نساجی و چرمداشته اس

  :شرح زیر بیان نمود

 کمبود منابع؛ 

گذاري و صادرات کل واحدهاي صنعتی و  تعداد، میزان اشتغال، سرمایه) 3ـ2(جدول 

1384واحدهاي کوچک صنعتی در سال    

  عنوان شاخص
عنوان 

  سنجش

تا پایان 

  سال

1384  

21383  1384  
رصد د

  تغییرات

برداري شده  کل واحدهاي صنعتی بهره

  در سطح کشور
  6/17  6025  5125  پروانه

کـــل واحـــدهاي صـــنعتی کوچـــک  

  برداري شده  بهره
  9/19  5617  4683  65293  پروانه

    93  91  94  درصد  سهم از کل

ــنعتی در   ــدهاي ص ــتغال واح ــل اش ک

  سطح کشور
  - 8/11  121319  137579  1716797  نفر

  3/13  65337  7647  772558  نفر  کل اشتغال واحدهاي صنعتی کوچک 

    54  42  45  درصد  سهم از کل

گـذاري واحـدهاي صـنعتی در     سرمایه

  سطح کشور
  0/10  4/55181  50144  245194  میلیارد ریال

ــرمایه گــذاري واحــدهاي صــنایع    س

  کوچک 
  8/66  23172  13896  98000  میلیارد ریال

    42  28  40  درصد  سهم از کل

  3/51  6953  4594  ــ  میلیون دالر  1ارزش صادرات محصوالت صنعتی

  3/33  1200  900  ــ  میلیون دالر  صادرات واحدهاي صنعتی کوچک

    17  6/19  ــ  درصد  سهم از کل

 .هاي معدنی و صنایع دستی ـ بدون صادرات فرآورده1

  .باشند ـ آمار مربوط به این ستون و ستون بعدي، تنها مختص به همان سال می2

خالصه عملکرد صنعت و ). 1385. (رسانی وزارت صنایع و معادن، دفتر آمار و اطالع: مأخذ

  .رسانی وزارت صنایع و معادن، دفتر آمار و اطالع: تهران. 1384معدن در سال 
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 فرآیند بسیار طوالنی اخذ وام؛ 

  ــاوري وارداتــی ابــزار، دانــش فنــی و  آالت و ماشــین ماننــد ماشــین(هزینــه فنّ

 ؛)یالت تحقیق و توسعهتسه

 گـذاري در نوسـازي    هـا در ایـران کـه بـالطبع سـرمایه      آوري کم این بنگاه سود

 کند؛ فنّاوري را محدود می

 آفرینان از دانش الزم در زمینه اهمیـت بهبـود فنّـاوري در     مند نبودن کار بهره

 وري و سودآوري؛   بهره

 هاي صـنعتی   ر بنگاهنبود برنامه خاص یا سیاست مشخص در ارتقاي فنّاوري د  

 .کوچک

گذاري در  هاي صنعتی کوچک و متوسط از کل سرمایه سهم بنگاه )3ـ3(جدول 

آالت و تجهیزات ماشین  

  1377  1376  1375  1374  1373  سال

  52  46  48  48  53  درصد سهم

استراتژي افزایش مشارکت مؤثر و رقابتی . 1384 .سازمان توسعه صنعتی ملل متحد: مأخذ

  .137ط، نشر رسا، ص سوچک و متوبخش صنایع ک

  

یکی از معضالتی که صنایع کوچک و متوسط با آن روبرو هستند، طوالنی بـودن  

، بـه طـور نمونـه    )3ـ4(در جدول شمارة . باشد برداري از کسب و کار می فرآیند بهره

ایـن آمـار مربـوط بـه     . آورده شده اسـت  1378ها براي سال  آمار رشد فیزیکی بنگاه

اند، ولی هنوز  شود که کار ساختمانی و دفاتر اداري خود را شروع کرده میهایی  بنگاه

درصد پیشرفت فیزیکی، مبین میزان آمـاده شـدن بنگـاه    . اند برداري نرسیده به بهره

هاي دیگر نیز وضعیت به همـین منـوال بـوده اسـت،      از آنجایی که در سال. باشد می

ي از مرحلـه اخـذ مجـوز و شـروع     توان نتیجه گرفت که مدت زمـان نسـبتاً زیـاد    می

دلیل کندي و طوالنی بودن ایـن فرآینـد   . شود برداري از کسب و کار، سپري می بهره
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  :توان به قرار زیر دانست را می

 فرآیند بسیار طوالنی اختصاص وام به کارآفرینان؛ 

 آالت، تجهیزات و مواد اولیه خارجی؛  کمبود منابع ارزي براي خرید ماشین 

 هـا و شـرایط حـاکم بـر      ارآفرینان در زمینه توجیه اقتصادي طرحنبود دانش ک

 .بازار

تـوجهی کارشناسـانه و نبـود نگـرش      رغـم بـی   گونه که مالحظه شد، علـی  همان

منسـجم نسـبت بـه صـنایع کوچـک و متوسـط در طـول زمـان و وجـود تعـاریف و           

کـه  هـاي گذشـته    هاي گوناگون و تعدد قوانین مربوط به این صنایع طی سال متولی

هـاي آمـاري نشـان     شـود، واقعیـت   طبیعتاً منجر به تضعیف عملکرد این صنایع مـی 

هـاي تولیـد    زاتـرین بخـش در عرصـه فعالیـت     دهند که هنوز این صنایع، اشتغال می

باشند و از آنجایی که مهمترین معضل کشور در این شرایط، بیکاري بـاال و   کشور می

هـاي کـاهش    حل تواند از راه ن صنایع میگذاري در ای افزایش مداوم آن است، سرمایه

  .این مشکل باشد

هاي صنعتی کوچک بر حسب تعداد و میزان اشتغال بنگاه) 3ـ4(جدول   

)1384سال (پیشرفت فیزیکی کار   

بر حسب طبقات   نوع بنگاه

 کارکنان

هایی که  بنگاه

مجوزهاي 

اند صنعتی گرفته  

 20هاي با  بنگاه

درصد پیشرفت 

 کار فیزیکی

اي با بیش از ه بنگاه

درصد پیشرفت  40

 کار فیزیکی

 272 375 1735  نفر کارکن 1ـ5هاي  بنگاه

 1144 1586 7206  تعداد کارکنان

 714 1124 5155  نفر کارکن 6ـ9هاي  بنگاه

 5443 8590 36518  تعداد کارکنان

 4224 6936 27930  کن نفر کار 10ـ49هاي  بنگاه

 88179 148061 566450  تعداد کارکنان

ثر و رقابتی بخش ؤاستراتژي افزایش مشارکت م. 1384. سازمان توسعه صنعتی ملل متحد: مأخذ

  .125صنایع کوچک و متوسط، نشر رسا، ص 
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  ها  ایی.ام.اسرویکرد قوانین برنامه به . 3ـ3

دهندة آن، در نحوه تنظیم  نگرش کلی یک اقتصاد به هر بخشی از اجزاء تشکیل

از این رو در این قسمت، با مطالعۀ قوانین برنامۀ سـوم و  . ابدی قوانین برنامه تجلی می

الـی   1379هـاي   چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی که در مجمـوع، سـال  

تـوان افــق کلـی ترسـیم شــده توسـط دولــت و      را پوشـش خواهنـد داد، مــی   1388

. زیابی کـرد ریزان کشور را در مورد این بخش از اقتصاد، به دقت شناسایی و ار برنامه

ها، ابتـدا دیـد کلـی برنامـه در قالـب       در این راستا، در ارتباط با هر یک از این برنامه

ربـط   گیرد و سپس به رویکرد برنامه ذي توسعۀ زیربناهاي الزم، مورد مطالعه قرار می

هـاي   نامـه  شـود و در ادامـه، آیـین    ها اشـاره مـی   در قالب نحوة تأمین مالی این بنگاه

در انتهـا نیـز،   . متمرکـز بـر نحـوة تـأمین مـالی، بررسـی خواهنـد شـد        اجرایی مواد 

صورت  ها  ایی.ام.اسبارة اي اجمالی بر رویکرد قوانین برنامه سوم و چهارم در  مقایسه

  .گیرد می

  ها  ایی.ام.اسبه رویکرد قانون برنامه سوم . 3ـ3ـ1

ـ      در یک نگاه کلی می ه مسـئله  توان چنین گفت کـه در برنامـه سـوم، چنـدان ب

بر اساس دیـد کلـی ایـن برنامـه در قالـب توسـعۀ       . پرداخته نشده است ها  ایی.ام.اس

مطلب خاصـی بـه صـراحت     ها  ایی.ام.اسزیربناهاي الزم براي رشد و توسعۀ فعالیت 

هایی جهـت   ، سیاست117و  116، 115، 113در مواد  براي مثال. عنوان نشده است

تواند به علت   جی در نظر گرفته شده است که میتشویق صادرات و رونق تجارت خار

به منظور جهـش صـادراتی،    113در مادة . را نیز شامل شود ها  ایی.ام.اسکلی بودن، 

هـاي وارداتـی مـورد     استرداد حقوق گمرکی و سـود بازرگـانی مـواد اولیـه و واسـطه     

رض و استفاده در تولید کاالهاي صادراتی پس از صدور محصول تولیدي، حذف عـوا 

مالیات این کاالها، حذف مجوزهاي غیرضروري در فرآیند صـادرات کـاال و خـدمات،    

ها و امتیازات صادرات کاال به صادرات خدمات و غیره مورد توجه  تسرّي کلیه تشویق

اي و غیرفنـی اشـاره شـده     به حذف موانـع غیرتعرفـه   115در مادة . قرار گرفته است

و موانـع صـادرات، تشـکیل شـوراي عـالی       جهت رفع مشکالت 117است و در مادة 
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نیز به منظـور حمایـت از    52در مادة . صادرات غیرنفتی مورد توجه قرار گرفته است

انـد، هزینـۀ    تولید، واحدهاي تولیـدي صـنعتی، معـدنی و کشـاورزي مجـاز گردیـده      

اشتراك امور زیربنـایی خـود را در مـورد بـرق، گـاز، تلفـن، آب و فاضـالب پـس از         

. ربط پرداخت نماینـد  هاي ذي ي از واحد ـ با تقسیط پنج ساله ـ به دستگاه  بردار بهره

ربط، ملزم به تأمین آب، برق، گاز، تلفـن و راه دسترسـی    هاي ذي همچنین وزارتخانه

  .اند ها و نواحی صنعتی گردیده تا ورودي شهرك

ري ابتـدا ضـرو   هـا   ایـی .ام.اسدر مورد رویکرد برنامۀ سوم در نحوة تأمین مـالی  

بـر  . هاي پولی و ارزي ترسیم شده در این برنامه اشاره شود است به افق کلی سیاست

 برنامه، بـه  هاي سال طی تکلیفی تسهیالت ماندة ، افزایش در84اساس بند الف مادة 

. یابـد  کـاهش مـی   1378درصد نسبت به ارقام مصوب سـال   10ساالنه  متوسط طور

هاي دولت در اعطاي تسهیالت اعتباري  همچنین بر اساس بند ب این ماده، حمایت

بـه شـکل پرداخـت یارانـه نـرخ سـود، اعتبـارات        (هاي مختلف  ها و فعالیت به بخش

هاي ساالنه انجام خواهـد   در چهارچوب بودجه) ترجیحی و قبول تضمین بازپرداخت

هـاي صـنعت و معـدن،     ، بـه بانـک  97در مورد سیاست ارزي نیز بر اساس مادة . شد

هـاي   شود، براي تأمین منـابع مـالی طـرح    سعۀ صادرات اجازه داده میکشاورزي و تو

غیردولتی داراي توجیه فنی، اقتصادي و مالی، از منابع مالی خارجی استفاده کنند و 

البته دولت و بانک مرکزي جمهـوري اسـالمی ایـران،    . بازپرداخت آن را تعهد نمایند

  .منابع ارائه نخواهند کرد گونه تعهد یا تضمینی در قبال بازپرداخت این هیچ

هاي پولی کلی تنظیم شده در امـور بخشـی نیـز مشـاهده      در ارتباط با سیاست

هـاي کشـاورزي و صـادرات توجـه خاصـی صـورت        شود که این برنامه به بخـش  می

هـا هـر چنـد بـه صـورت مسـتقیم بـه         در حقیقـت، در ایـن سیاسـت   . پذیرفته است

هـاي   به علت کلی بودن سیاست، ایـن نـوع بنگـاه   اشاره نشده است، اما  ها  ایی.ام.اس

مندي از تسهیالت مربوطه برخـوردار خواهنـد    ربط، از امکان بهره فعال در بخش ذي

ــراي مثــال در بنــد ب مــادة  . بــود ــراي  106ب ــابع ب ــه منظــور تجهیــز من ، دولــت ب

گذاري در بخش کشاورزي، هر سال بخشی از منـابع خـود را کـه در بودجـه      سرمایه
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ربـط بـه صـورت کمـک، بـه       هـاي ذي  مشخص خواهد شد، از طریق دستگاهسالیانه 

هاي غیردولتی توسعه کشاورزي و دامـداري تخصـیص خواهـد داد و یـا بـه       صندوق

هاي مذکور و بانک کشاورزي قرار خواهـد   صورت وجوه اداره شده در اختیار صندوق

جـراي برنامـه   هـاي ا  همچنین بر اساس بند ج همین ماده، مقرر گردید در سال. داد

هـاي کشـور، بـا همـاهنگی      درصد از تسهیالت اعطایی کلیه بانـک  25سوم، حداقل 

  .ربط، به بخش آب و کشاورزي اختصاص یابد هاي اجرایی ذي دستگاه

هاي پولی کلی تنظیم شده در بخـش صـادرات نیـز مشـاهده      در زمینۀ سیاست

غیردولتـی توسـعه   هـاي   ، حمایت دولت از صـندوق 113شود که در بند هـ مادة  می

صادرات و در بند ز همین ماده، افزایش سرمایه دولـت نـزد بانـک توسـعه صـادرات      

 116در مـادة  . جهت اعطاي تسهیالت به صادرکنندگان مورد توجه قرار گرفته است

نیز، در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی، تسهیالتی از نظر مالی در نظـر گرفتـه   

ـ    ، تشکیل شوراي عالی توسعه صادرات غیرنفتـی 117همچنین در مادة . شده است

  .ها و تسهیالت قابل ارائه به بخش صادرات ـ عنوان شده است با هدف تعیین کمک

هاي پولی دیگري نیز  شدة فوق، سیاست  هاي پولی کلی تنظیم عالوه بر سیاست

انـد   شدهزا، خوداشتغالی و تعاونی تنظیم  هاي اشتغال در این برنامه در ارتباط با طرح

کننـد و در زمینـۀ    هاي فوق، رویکردي خـرد را دنبـال مـی    که در مقایسه با سیاست

بـراي  . 1نماینـد  مـی  تغییر رویکرد سیاستگذاران به صنایع کوچک، نقش مهمـی ایفـا   

، دولت موظف گردید به منظور ایجاد اشتغال در منـاطق  50مادة ) ب(مثال، در بند 

گـذاران بخـش    سـهیالت اعطـایی بـه سـرمایه    کمتر توسعه یافته، قسـمتی از سـود ت  

همچنـین بـر   . اشتغالی و غیره را پرداخت نمایـد  هاي خود ها، طرح خصوصی و تعاونی

 
بنـدي   هاي خوداشتغالی عمومـاً در گـروه تـأمین مـالی خـرد طبقـه       در این راستا، هر چند طرحـ 1

اما بـا توجـه بـه نقـش مهـم      ) باشند می ها  ایی.ام.اسکه بحثی متفاوت از تأمین مالی (شوند  می

تواننـد در گـروه تـأمین مـالی      و تعـاونی مـی   زا هـاي اشـتغال   زایی، طرح در اشتغال ها  ایی.ام.اس

با وجود این، در این قسمت جهـت آشـنایی بـا چگـونگی تغییـر      . بندي شوند طبقه ها  ایی.ام.اس

اشتغالی نیز اشـاره   هاي خود ، به نحوة تأمین مالی طرحها  ایی.ام.اسرویکرد برنامه به تأمین مالی 

 .شود می
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هـاي قـانونی    درصـد از سـپرده   3هاي اجراي برنامـۀ سـوم،    ، در سال55اساس مادة 

، در 1378ها نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران بر مبنـاي درصـد سـال     بانک

درصـد ـ قـرار     1هاي کشاورزي، مسکن و صنعت و معـدن ـ هـر بانـک      انکاختیار ب

هـایی شـود کـه ویژگـی عمـدة آنهـا        گیرد تا صرف اعطـاي تسـهیالت بـه طـرح     می

هاي کشاورزي و دامپروري، احداث ساختمان و مسـکن   زایی است و در زمینه اشتغال

بـر اسـاس   . شـوند  دولتی انجام می هاي صنعتی و معدنی در بخش غیر و تکمیل طرح

هـاي برنامـه سـوم بـه      گردد در طول سـال  نیز نظام بانکی کشور موظف می 56مادة 

هـاي   ریزي کند که همواره پس از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی سپرده نحوي برنامه

کنـد، حـداقل هفتـاد      درصد آن تجاوز نمـی  20انداز که حداکثر از  الحسنه پس قرض

ار در اختیار کسانی قرار دهد کـه بـراي کـار کـردن،     درصد بقیه را براي تهیه ابزار ک

 30مبلغ این وام براي هـر متقاضـی، حـداکثر    . امکان تهیه وسایل کار خود را ندارند

تـرین شـکل اخـذ     میلیون ریال تعیین شده است که بر اساس اصـل اعتمـاد و سـاده    

  .تعهد، اعطا خواهد شد

زا  هـاي اشـتغال   شویق فعالیتهاي فوق که جهت ت  ، عالوه بر سیاستاین با وجود

هـاي خُـردي را در بـر     در برخـی مـوارد طـرح    است، در مقیاس کوچک تنظیم شده

نیـز صـرفاً    هایی در این برنامه سیاست .کوچکتر هستند  ها  ایی.ام.اس گیرند که از می

هر چند بیشتر (اند  تنظیم شده ها  ایی.ام.اس هاي کارآفرینی و تأمین مالی طرح جهت

، بـه دولـت اجـازه داده    54در مـادة   براي مثـال  ).نایع کوچک اشاره شده استبه ص

 یدر قالب لوایح بودجه سنواتی و از طریق وجوه اداره شـده، تسـهیالت   که شده است

 زا و صـنایع کوچـک   هـاي اشـتغال   گذاري در طرح متناسب با سهم متقاضیان سرمایه

ور را نیـز در قالـب قـانون    مـذک  تسهیالتو قسمتی از سود و کارمزد  اختصاص دهد

گردیـد بخشـی از تسـهیالت     موظـف همچنـین سیسـتم بـانکی    . برنامه تأمین کنـد 

 111در بنـد ب مـادة   . زا تخصیص دهـد  اعتباري خود را به صنایع کوچک و اشتغال

اعتبـاري خاصـی را بـراي حمایـت از      خـط  موظف گردیدنیز، بانک صنعت و معدن 

همـین مـاده، بانـک صـنعت و معـدن در      در بنـد ج  . صنایع کوچک اختصاص دهـد 
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راستاي تجهیز منابع مالی بخش صنعت و معدن و تشویق، تـرویج و هـدایت بخـش    

هاي صنعتی و معـدنی، توسـعه کـارآفرینی و کمـک بـه       گذاري غیردولتی در سرمایه

هـا یـا    گیـري بـراي رشـته    هـاي خـاص سـپرده    انتقال فنّاوري مجاز گردید صـندوق 

ید و از امکانات بازارهاي مالی داخلـی و خـارجی در جهـت    هاي معین ایجاد نما طرح

نیز به دولت اجازه داده شده است کـه    60در بند ج مادة . این اهداف استفاده نماید

گذاري و تأمین بخشی از  درصد حساب ذخیرة ارزي براي سرمایه 50حداکثر معادل 

ی، کشاورزي، حمـل  هاي تولیدي و کارآفرینی صنعتی، معدن اعتبارات مورد نیاز طرح

و نقل و خدمات فنی و مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادي آنها بـه  

ربط رسیده است، از طریق شـبکه بـانکی داخلـی و     هاي تخصصی ذي تأیید وزارتخانه

هاي ایرانی خارج از کشور ـ به صورت تسـهیالت بـا تضـمین کـافی ـ اسـتفاده         بانک

  .نماید

هـاي   هاي اجرایـی مـواد متمرکـز بـر تـأمین مـالی پـروژه        مهنا در ارتباط با آیین

تواند مؤسسات کوچک و متوسـط فعـال آن بخـش را نیـز      هاي مختلف که می بخش

شـود کـه    زا و صنایع کوچک، مشـاهده مـی   هاي اشتغال شامل شود و همچنین طرح

ها به وجوه ارزان قیمت و تسـهیالت بـا شـرایط آسـان،      صرفاً دسترسی این نوع طرح

نامه  براي مثال در آیین. نظر بوده و شیوة جدیدي در تأمین مالی ارائه نشده استمد

هـاي بخـش کشـاورزي،     در اعطـاي تسـهیالت بـه پـروژه     106اجرایی بند الف مادة 

کننـده،   درصـد اعتبـار الزم توسـط تولیـد     10درصد الی حداقل  30اي معادل  آورده

به عنـوان کمـک   (وجوه اداره شده امکان بخشودگی سود و یا قسمتی از اصل و سود 

 10حـداکثر معـادل   ) شامل دوره اجراء و بازپرداخت(و طول مدت قرارداد )  بالعوض

سال در نظر گرفته شده است؛ با وجود این، سـود مـورد انتظـار بانـک، معـادل نـرخ       

  .ها خواهد بود ها و فعالیت تعیین شده توسط شوراي پول و اعتبار براي بخش

هـاي خوداشـتغالی بـدون بهـره،      نیز در اعطاي وام 56جرایی مادة نامۀ ا در آیین

شرط حداقل وثیقه به صورت ارائه سفته یا ضمانتنامه و مدت بازپرداخـت بـا لحـاظ    

ساله، تحت روش فروش اقساطی مواد اولیه و ابزار کار، در نظر گرفتـه   4دورة تنفس 
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امـل و صـندوق تعـاون در    هـاي ع  نیز، بانک 54نامۀ اجرایی مادة  در آیین. شده است

انـد تسـهیالتی را در    زا و صنایع کوچک، موظف گردیـده  هاي اشتغال حمایت از طرح

  .ارتباط با سهم آورده متقاضی در نظر بگیرند

  ها  ایی.ام.اسرویکرد قانون برنامۀ چهارم به . 3ـ3ـ2

و توسـعۀ   ها  ایی.ام.اسدر برنامه چهارم، در مقایسه با برنامه سوم توسعه، مسئله 

بـر اسـاس دیـد    . ها، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است کارآفرینی از طریق این بنگاه

هـاي الزم بـراي رشـد و توسـعۀ فعالیـت       کلی این برنامه در قالب توسعۀ زیرسـاخت 

تري در مقایسه با مسائل کلی قبلـی اشـاره    ، به مسائل اساسی و نهادینهها  ایی.ام.اس

هـاي کلـی مشـابه برنامـۀ سـوم کـه از قابلیـت شـمول          تاز جمله سیاس. شده است

توان  هاي الزم براي رشد و توسعه آنها برخوردار هستند، می ساخت و زیر ها  ایی.ام.اس

هـایی را جهـت توسـعه صـادرات      برنامه چهارم اشاره نمود کـه سیاسـت   33به مادة 

ایز صـادراتی،  هـا و جـو   سـازي یارانـه   کاالهاي غیرنفتی و خدمات، در زمینه هدفمند

حذف هر نوع مالیات و عوارض براي صادرات کاالهاي غیرنفتـی و خـدمات و حـذف    

این برنامه  41در مادة . و غیره طراحی نموده است  اي و غیرفنی کلیۀ موانع غیرتعرفه

سازي توسـعه اقتصـادي و تعامـل بـا      نیز به منظور بهبود فضاي کسب و کار و زمینه

در زمینه توسعه صـادرات، افـزایش رقابـت و بـازنگري      هایی جهان پیرامون، سیاست

  .قانون کار طراحی شده است

هاي بخشی خاصی طراحـی شـده اسـت     در ارتباط با رویکرد کلی فوق، سیاست

ها، ضـروري   در این بخش ها  ایی.ام.اسکه با توجه به زمینۀ گستردة حضور و فعالیت 

قـانون برنامـه    18مثـال در مـادة    بـراي . است در این قسمت به آنها نیز اشاره شـود 

چهارم، دولت موظـف گردیـد در تـدوین برنامـۀ توسـعه بخـش کشـاورزي و منـابع         

بخـش    طبیعی، توجـه خاصـی بـه حمایـت از گسـترش صـنایع تبـدیلی و تکمیلـی        

ایـن برنامـه    26در مادة . کشاورزي و افزایش تولید مواد پروتئینی دام و آبزیان نماید

به منظور حمایت از تولید، واحدهاي تولیدي، صنعتی، معـدنی  ) همانند برنامۀ سوم(

در مـورد بـرق،   (  اند هزینۀ اشتراك امور زیربنـایی خـود را   و کشاورزي، مجاز گردیده
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ساله به دسـتگاه   برداري از واحد، با تقسیط پنج پس از بهره) گاز، تلفن، آب و فاضالب

ط، ملـزم بـه تـأمین آب، بـرق،     هاي مربو همچنین وزارتخانه. ربط پرداخت نمایند ذي

  .اند ها و نواحی صنعتی گردیده گاز، تلفن و راه دسترسی تا ورودي شهرك

تـر بـا    هاي کلی این برنامه نیز در ارتبـاط نزدیـک   عالوه بر این، برخی از سیاست

اند و تشویق  تنظیم شده ها  ایی.ام.اسهاي الزم براي رشد و توسعه فعالیت  ساخت زیر

قانون  5در این راستا، بند ج مادة . اند وسعه کارآفرینی را مدنظر قرار دادهفنّاوري و ت

بـه منظـور تشـویق واحـدهاي صـنعتی،      (وري  برنامۀ چهارم، تدوین جایزة ملی بهـره 

وري مورد توجـه قـرار داده    را در ارتقاي بهره)  کشاورزي، خدمات دولتی و غیردولتی

هـاي صـنعت و    ظیم سند ملی توسعه بخشنیز، دولت در تن 21در بند د مادة . است

رسـانی، توسـعه و گسـترش     هـاي اطـالع   معدن، موظف به بهبود و گسترش سیسـتم 

گذاران و کارآفرینـان بـه    هاي علوم زمین، به منظور دسترسی سرمایه هاي داده پایگاه

نیز دولت موظف گردید جهـت   37در بند ب مادة . است  اطالعات مورد نیاز گردیده

پذیري در اقتصاد، از طریق اختصاص بخشی از تفاضاي دولت به خرید  ابتافزایش رق

هاي نـوین و پیشـتاز فنّـاوري، از تولیـد آنهـا در       کاال و خدمات تولید شده در عرصه

سازي زمینـه مشـارکت    در بند ج همین ماده نیز ضرورت فراهم. کشور حمایت نماید

ریـزي  هاي مختلف در بـرنامه ـ تخصصی بخش   هـاي قانونـی غیردولتی صنفی  تشکل

  .هاي مربوط به آن، مورد توجه قرار گرفته است و سیاستگذاري

هاي فعـال در صـنایع نـوین،     پذیري بنگاه عالوه بر این جهت افزایش توان رقابت

هاي برتـر   ، دولت موظف شد مناطق ویژه صنایع مبتنی بر فنّاوري40در بند ب مادة 

. هـاي مناسـب ایجـاد نمایـد     نعتی کشور و در مکـان ـ ص  هاي علمی را در جوار قطب

هاي مناسب، در دستور کار دولـت قـرار    هاي فنّاوري در مکان همچنین ایجاد شهرك

بنیـان و   هـاي دانـش   نیز به منظور ایجاد و توسـعه شـرکت   47در مادة  . گرفته است

المللی، اجـازه داده شـده اسـت کـه واحـدهاي پژوهشـی و        هاي بین تقویت همکاري

هـاي   جهت انجـام مأموریـت  (هاي علم و فنّاوري  نّاوري و مهندسی مستقر در پاركف

هـاي   از مزایاي قـانونی منـاطق آزاد در خصـوص روابـط کـار، معافیـت      ) محول شده
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المللـی برخـوردار    گـذاري خـارجی و مبـادالت مـالی بـین      مالیاتی و عوارض، سرمایه

ح آموزشی و توسـعه فنّـاوري،   همچنین به منظور ارتقاء پیوستگی میان سطو. گردند

، دولــت موظــف گردیــد 48کـارآفرینی و تولیــد ثــروت، بــر اســاس بنـد الــف مــادة   

هاي غیردولتی توسعه فنّـاوري   هاي الزم را جهت ایجاد شرکت سازي و حمایت زمینه

هاي خدماتی مهندسی با مأموریت تولید، انتقال و جذب فنّـاوري بـه عمـل     و شرکت

  .آورد

باشـند، از دیگـر    هاي فوق که متمرکز بر توسعه کارآفرینی مـی  عالوه بر سیاست

هاي ساختاري برنامـۀ چهـارم کـه در ارتبـاط مسـتقیم بـا توسـعه فعالیـت          سیاست

هـاي صـنعتی اشـاره     توان به ضرورت تدوین خوشـه  اند، می تنظیم شده ها  ایی.ام.اس

مناسـب  ، جهـت اصـالح سـاختار و سـاماندهی     39بر اسـاس بنـد الـف مـادة     . نمود

پذیري آنهـا، دولـت موظـف گردیـد بـه       هاي اقتصادي و همچنین تقویت رقابت بنگاه

هـاي کوچـک، متوسـط و بـزرگ؛ توسـعۀ       حمایت از ایجاد پیوند مناسب بـین بنگـاه  

ها؛ انجام تمهیدات الزم براي تقویت توان فنی، مهندسی،  ها و زنجیره ها، خوشه  شبکه

هاي کوچک و متوسـط و نیـز توسـعه     ر بنگاهتخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی د

  .رسانی و تجارت الکترونیک براي آنها بپردازد مراکز اطالع

هاي فـوق، صـرفاً بـه صـورت غیرمسـتقیم از امکـان        با وجودي که اکثر سیاست

ها  برخوردار بودند و به صورت مستقیم به حوزة فعالیت این بنگاه ها  ایی.ام.اسشمول 

و  هـا   ایـی .ام.اسهایی نیز منحصراً بـراي   ا در این برنامه، سیاستشدند؛ ام مربوط نمی

، 21براي مثال در بند ج مـادة  . اند هاي مورد نیاز آنها طراحی شده تقویت زیرساخت

کننـدة توسـعه کـارآفرینی و صـنایع کوچـک و       اصالح و تقویت نهادهـاي پشـتیبانی  

، مـورد توجـه قـرار    هاي صـنعت و معـدن   متوسط، در تنظیم سند ملی توسعه بخش

نیـز، بـه رفـع مشـکالت و موانـع رشـد و توسـعه         39در بند الف مـادة  . گرفته است

هـاي بـزرگ و    هاي کوچک و متوسط، کمک به بلـوغ و تبـدیل آنهـا بـه بنگـاه      بنگاه

هاي  پذیر و اصالح ساختار قطبی کنونی جهت تجدید ساختار و نوسازي بخش رقابت

نیـز   45در بند ز مـادة  . اشاره شده است) ذیري آنهاپ به ویژه تقویت رقابت(اقتصادي 
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به منظور گسترش بازار محصوالت دانایی محور و گسترش نقش بخـش خصوصـی و   

تعاونی در این حوزه، تدابیر و راهکارهاي الزم جهت حمایت مالی مسـتقیم از مراکـز   

این تدابیر بـراي  . هاي کوچک و متوسط بخش خصوصی و تعاونی اتخاذ شد و شرکت

گیرد کـه منجـر بـه ابـداع،      اي مورد توجه قرار می انجام آن دسته از تحقیقات توسعه

نیـز در تنظـیم    101در بنـد و مـادة   . شـود  ها می اختراع و ارتقاي محصوالت و روش

برنامه ملی توسعه کـار شایسـته، دولـت موظـف گردیـد اشـتغال مولـد را از طریـق         

هاي کـارآفرینی و   متوسط، آموزشسازي براي اشتغال در واحدهاي کوچک و  ظرفیت

  .غیره، مورد توجه قرار دهد

نیـز ابتـدا    هـا   ایـی .ام.اسدر مورد رویکرد برنامه چهـارم در نحـوة تـأمین مـالی     

هاي پولی و ارزي ترسـیم شـده در برنامـه چهـارم      ضروري است به افق کلی سیاست

بندي  هر گونه سهمیه، از ابتداي برنامه چهارم 10بر اساس بند الف مادة . اشاره شود

ها و مناطق، از طریق تشویق سیسـتم   هاي مربوط به بخش تسهیالت بانکی و اولویت

گیرد و بر اساس بند ب  بانکی با استفاده از یارانه نقدي و وجوه اداره شده صورت می

ها به پرداخت تسهیالت با نرخ کمتر در قالـب عقـود اسـالمی     همین ماده، الزام بانک

ز خواهد بود که از طریق یارانـه یـا وجـوه اداره شـده، توسـط دولـت       در صورتی مجا

همچنین بر اسـاس بنـد ج همـین مـاده، افـزایش در مانـده تسـهیالت        . تأمین شود

درصد نسبت  20هاي برنامه چهارم، به طور متوسط ساالنه  ها طی سال تکلیفی بانک

بر اسـاس بنـد    در مورد سیاست ارزي نیز. یابد کاهش می 1383به رقم مصوب سال 

باشند بدون تضـمین دولـت و بـا     هاي تجاري و تخصصی مجاز می ، بانک13ب مادة 

گـذاري   هـاي سـرمایه   رعایت سقف مورد نظـر قـانون بـه تـأمین منـابع مـالی طـرح       

  .المللی اقدام کنند هاي غیردولتی از منابع بین بخش

برنامـه،  هاي پولی کلی تنظیم شـده در امـور بخشـی ایـن      در ارتباط با سیاست

هـر  . است نمودهتوجه خاصی به بخش کشاورزي، صنعت و معدن و توسعۀ صادرات، 

امـا بـه    ،اشاره نشده اسـت  ها  ایی.ام.اسها به صورت مستقیم به  چند در این سیاست

هـاي   فعال در بخـش  هاي کوچک و متوسط شرکتعلت کلی بودن، از قابلیت شمول 
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گردیـد   موظـف ، دولـت  18در بنـد د مـادة    براي مثال. باشند ربط، برخوردار می ذي

جهت توسعه بخـش کشـاورزي، افـزایش سـرمایه شـرکت مـادر تخصصـی صـندوق         

گذاري بخش کشاورزي بـه میـزان سـرمایه اولیـه در طـول       حمایت از توسعه سرمایه

توسعۀ بخش کشاورزي ـ   هاي اعتباري غیردولتیِ هاي برنامه و کمک به صندوق سال

اي ـ را مـورد    ه و از طریق اعتبارات تملـک دارایـی سـرمایه   به صورت وجوه اداره شد

در تجهیز منابع الزم در توسعه صنعتی و معدنی نیز بر اساس ردیف . توجه قرار دهد

هـاي برنامـه، سـرمایه بانـک      گردیـد در طـول سـال    موظف، دولت 21بند و مادة  1

 .دهـد برابـر سـقف مصـوب اساسـنامه افـزایش       به طـور متناسـب  صنعت و معدن را 

هـاي   همین بند، اصالح اساسنامه صندوق بیمـه فعالیـت   6همچنین بر اساس ردیف 

در جهت تقویـت  (معدنی و صندوق حمایت از توسعه و تحقیقات صنعت الکترونیک 

گذاري بخش خصوصی و در زمینه  دهنده مخاطرات سرمایه و توسعه نهادهاي پوشش

مـورد توجـه قـرار    ) صنایع نوین گذاري خطرپذیر در اکتشافات مواد معدنی و سرمایه

نیز به منظور توسعه صادرات غیرنفتی، دولت موظف  33در بند ج مادة . گرفته است

هـاي   التفـاوت نـرخ   به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صـادرات ایـران، تـأمین مابـه    

اي در کشورهاي هدف براي صادرات کاال و خدمات  اعتباري و گسترش پوشش بیمه

، 1همچنین بر اساس بند هــ مـادة   . گردیده است) نی و مهندسیبه ویژه خدمات ف(

درصد از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزي به بخـش غیردولتـی،    10حداقل 

گیــرد تــا بــه صــورت ارزي ـ ریــالی، جهــت    در اختیــار بانــک کشــاورزي قــرار مــی

هـایی   هاي موجه بخش کشاورزي و سرمایه در گـردش طـرح   گذاري در طرح سرمایه

در اختیـار بخـش   ) توسط بانک کشاورزي(شود  با هدف توسعه صادرات انجام می که

  .دولتی قرار گیرد غیر

هاي پولی دیگري نیز  هاي پولی کلی تنظیم شدة فوق، سیاست عالوه بر سیاست

انـد کـه در مقایسـه بـا      زا تنظـیم شـده   هاي اشـتغال  در این برنامه در ارتباط با طرح

نمایند؛ بلکـه در زمینـۀ تغییـر     ویکرد خردي را دنبال میهاي فوق، نه تنها ر سیاست

بـه  . نماینـد  زا، نقش مهمی ایفا مـی  رویکرد سیاستگذاران به صنایع کوچک و اشتغال
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هـا نـزد بانـک     هـاي قـانونی بانـک    درصد از سپرده 3، 11عنوان مثال بر اساس مادة 

تیـــار در اخ )1383بــر مبنــاي درصــد ســــال (  جمهــوري اســالمی ایــران مرکــزي

قرار خواهد گرفـت   )درصد 1هر بانک(هاي کشاورزي، مسکن و صنعت و معدن  بانک

زایی اسـت   هایی شود که ویژگی عمدة آنها اشتغال طرحتا صرف اعطاي تسهیالت به 

هــاي کشــاورزي و دامپــروري، احــداث ســاختمان و مســکن و تکمیــل   و در زمینــه

نیـز، بـه    27در مادة . شوند میدولتی انجام  هاي صنعتی و معدنی در بخش غیر طرح

گذاري و اشـتغال در   دولت اجازه داده شده است به منظور ایجاد انگیزه براي سرمایه

در قالب لوایح بودجـه سـنواتی و    )به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته(سطح کشور 

گـذاري در   سـرمایه  تسهیالتی متناسب با سهم متقاضـیان  ،از طریق وجوه اداره شده

زا اختصاص دهد و نیز قسمتی از سود و کارمزد تسهیالت مذکور را  ي اشتغالها طرح

  .تأمین نماید

زا  هـاي اشـتغال   هاي فوق که جهت تشـویق طـرح   با وجود این، عالوه بر سیاست

هـاي   هـایی نیـز جهـت تـأمین مـالی طـرح       اند، در این برنامـه سیاسـت   طراحی شده

هـاي   وانند تأمین مالی بسـیاري از پـروژه  ت اند که می کارآفرینی و فنّاوري تنظیم شده

همانند ( 1براي مثال در بند د مادة . را پوشش دهند یای.ام.تعریف شده در قالب اس

درصد مانده موجودي  50به دولت اجازه داده شده است حداکثر معادل ) برنامۀ سوم

هاي  طرحگذاري و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز  حساب ذخیره ارزي را در سرمایه

تولیدي و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشـاورزي، حمـل و نقـل، خـدمات، فنّـاوري،      

اطالعات و خدمات فنی ـ مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادي آنهـا   

ربط رسیده است، از طریق شبکه بـانکی داخلـی    هاي تخصصی ذي به تأیید وزارتخانه

ورت تسـهیالت بـا تضـمین کـافی اسـتفاده      هاي ایرانی خارج از کشور و به ص و بانک

  1.نماید

 
ده، دولت ملزم گردید حداقل ده درصد از منابع فوق را در اختیار البته بر اساس بند هـ همین ماـ 1

هـاي موجـه    گـذاري در طـرح   بانک کشاورزي قرار دهد تا به صورت ارزي ـ ریالی جهت سرمایه 

ـ  ودـش ام میــادرات انجـه صـهایی که با هدف توسع بخش کشاورزي و سرمایه در گردش طرح
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نیـز دولـت موظـف گردیـد جهـت افـزایش تـوان         40بند ب مـادة   3در ردیف 

هـاي غیردولتـی    گذاري بنگاه هاي فعال در صنایع نوین، به سرمایه پذیري بنگاه رقابت

هاي مشترك، ایجاد و توسعه نهادهاي تخصصی تـأمین مـالی    گذاري از طریق سرمایه

  .پذیر ـ کمک نماید گذاري خطر ي و صنایع نوین ـ از قبیل نهاد مالی سرمایهفنّاور

هـاي   هاي اجرایـی مـواد متمرکـز بـر تـأمین مـالی پـروژه        نامه در ارتباط با آیین

زا، مشـاهده   هـاي اشـتغال   ها و طـرح  کارآفرینی از طریق حساب ذخیرة ارزي و پروژه

اعتباري جدید و معرفی منـابع ارزي  ها به منابع  شود که صرفاً دسترسی این طرح می

بـراي مثـال   . در کنار ریالی، مدنظر قرار گرفته و شیوة جدیدي مطـرح نشـده اسـت   

هـاي   قانون برنامۀ چهارم، در اعطاي تسهیالت ارزي به طرح 1اجرایی مادة   نامه آیین

هاي بخش کشـاورزي، ضـرورت برخـورداري از تضـمین      تولیدي ـ کارآفرینی و پروژه 

هـاي ارزي در   بازپرداخت بر اساس ارز دریافتی و صـرفاً جهـت تـأمین هزینـه    کافی، 

سـال را مـورد    8هاي اسـتفاده، تـنفس و بازپرداخـت از     طول اجرا و عدم تجاوز دوره

مزد این تسهیالت، توسـط هیئـت امنـاي حسـاب      نرخ سود کار. توجه قرار داده است

اورزي، امکـان اسـتفاده از   هاي بخش کشـ  در مورد طرح. شود ذخیرة ارزي تعیین می

 هایی که هدف توسعه صـادرات را دنبـال   این وجوه در تأمین سرمایه در گردش طرح

  .شـده است گرفتـه نظر در) گذاري سرمایه هاي پروژه عالوه بر(کنند  می

هـاي صـنایع    نیز، عالوه بـر محـدود نمـودن طـرح     11نامه اجرایی مادة  در آیین

منـدي از ایـن تسـهیالت،     نعت و معـدن در بهـره  بخش ص) نفر 50کمتر از (کوچک 

هاي موجود ممنـوع نمـوده و اعطـاي     استفاده از آنها را براي سرمایه در گردش واحد

بـا نـرخ سـود    (هـاي عامـل    این تسهیالت را در قالب ضوابط و مقررات جـاري بانـک  

  هـایی   همچنـین اولـویتی در ارتبـاط بـا طـرح     . مجاز دانسته است) هاي مربوط بخش

زایـی   نیافته در نظر گرفته اسـت کـه بیشـترین سـهم را در اشـتغال      مناطق توسعهاز 

  .دارند

                                                                                                                            

از ایـن رو در ایـن زمینـه، در    . ردولتـی قـرار گیـرد   توسط بانک کشاورزي ـ در اختیار بخش غی 

 .هاي بخش کشاورزي صورت پذیرفته است مقایسه با برنامۀ سوم، توجه خاصی به طرح
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هاي کوچـک اقتصـادي زودبـازده و     نامۀ اجرایی گسترش بنگاه با وجود این آیین

، بـه عنـوان نقطـۀ عطفـی در     هـا   ایـی .ام.اسکارآفرین، با تمرکز صرف بر تأمین مالی 

ز نظر تدوین تسهیالت خـاص بـراي ایـن گـروه از     هاي اجرایی این برنامه، ا نامه آیین

ها به ویژه با تأکید بر امکان استفاده از یارانـه سـود و کـارمزد، در نظـر گرفتـه       بنگاه

هـا،   هاي دولت به تـأمین مـالی ایـن بنگـاه     با این حال، همانند دیگر دیدگاه. شود می

بـر اسـاس   (دي صرفاً دسترسی به تسهیالت ارزان، مدنظر قرار گرفتـه و شـیوه جدیـ   

  .طراحی نشده است) ها  ایی.ام.اسادبیات تأمین مالی 

هاي کوچک اقتصادي زودبـازده و کـارآفرین، در    نامه اجرایی گسترش بنگاه آیین

، 39، بنـد الـف مـادة    21، بنـد ج مـادة    27، 11، 10و به استناد مـواد   1384سال 

قـانون برنامـه    102ادة و بنـد الـف مـ    101، بنـد واو مـادة   95بندهاي واو و ط مادة 

نامه که با اهدافی از قبیل  در این آیین. چهارم توسعه، تنظیم و تصویب گردیده است

توزیع عادالنه منابع، افزایش تولید و صادرات نفتی، تقویت تحرك اقتصادي، افزایش 

هـاي   زایـی و افـزایش فرصـت    کارآیی تسهیالت بانکی و تقویت کـارآفرینی، اشـتغال  

هاي کوچک، به عنوان واحدهاي تولیدي کـاال   احی شده است، بنگاهشغلی جدید طر

بنابراین، حد پایین ایـن تعریـف   . اند نفر تعریف شده 50و خدمات با اشتغال کمتر از 

باشد، بـه صـورت صـریح در     هاي خُرد از کوچک و متوسط می کنندة بنگاه که متمایز

  .تعریف گنجانده نشده است

هاي برنامۀ چهارم،  بانک مرکزي موظف گردیده در سال نامه، بنابر مفاد این آیین

هاي تعاونی و  هاي بخش از تمام منابع نظام بانکی کشور که از قابلیت اعطاي به بنگاه

هاي  باشند، حداقل به میزان سهم خصوصی، در قالب تسهیالت اعتباري برخوردار می

و سـه سـال   و پـنج درصـد     سی 1385بیست درصد، سال  1384سال (تعیین شده 

میزان . هاي کوچک و زودبازده اختصاص دهد هاي بنگاه به طرح) مابقی پنجاه درصد

درصد در نظر گرفته شده است و یارانه سود  10ها، حداقل  آورده مورد نیاز این طرح

اي ـهـ  اس اولویـت ـ، بـر اسـ  )3ـ5(ارة ـو کارمزد این تسهیالت نیز مطابق جدول شم

هایی که متقاضـی   ه در این راستا بنگا. ظیم شده استاي و زمانی تن موضوعی، منطقه
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اند خاتمه اجـراي طـرح و    برخورداري از یارانه سود و کارمزد هستند، موظف گردیده

هاي اشتغال ایجاد شده را به دبیرخانه کار گـروه اشـتغال و    برداري و فرصت آغاز بهره

طرحـی تعلـق خواهـد    همچنین یارانه مذکور بـه  . گذاري استان اعالم نمایند سرمایه

که قبالً به تصویب کـار گـروه اشـتغال و    (بینی شده در طرح  گرفت که اشتغال پیش

برداري و اجـرا محقـق نمایـد، در     را در زمان بهره) گذاري استان رسیده است سرمایه

بینی شده اشتغال، از میزان یارانه  غیر این صورت متناسب با تخطی از تعهدات پیش

  .مذکور کسر خواهد شد

در ارائــه تســهیالت، امکــان اســتفاده از انــواع مختلــف وثیقــه از جملــه زمــین،  

وزارت امـور  . ساختمان، مستحدثات و تجهیزات بنگاه نیز در نظر گرفته شـده اسـت  

هـا   هاي قانونی خاصی براي ایـن طـرح   اقتصادي و دارایی نیز ملزم به تنظیم معافیت

  .گردیده است

نامـه، دامنـه شـمول بـه صـورت       این آیین 5ه بر اساس دستورالعمل موضوع ماد

بـا ایـن   . هاي موجود، تعریف شده اسـت  اي بنگاه تمام و توسعه جدید، نیمه هاي طرح

نامۀ مذکور، به منظور تثبیت اشتغال موجـود، امکـان    آیین 5مادة  4وجود در تبصرة 

هـاي موجـود    درصد از این تسهیالت جهت رفع مشکل نقدینگی بنگاه 20اختصاص 

همچنین حداکثر یارانه سود و کارمزد ایـن تسـهیالت،   . در نظر گرفته شده استنیز 

درصد تسهیالت ارائه شده و حداکثر مبلغ تسهیالت نیز، بـراي هـر طـرح     15معادل 

طـرح زودبـازده نیـز بـه عنـوان      . میلیارد ریال در نظر گرفته شـده اسـت   10معادل 

  .باشد، تعریف شده است می  ماه 24طرحی که مدت زمان اجراي آن کمتر یا برابر 

درصـد افـزایش در میـزان آورده،     10بر اساس ایـن دسـتورالعمل، بـه ازاي هـر     

. گـردد  برخـوردار مـی  ) حداکثر تا سه درصد(متقاضی از یک درصد افزایش در یارانه 

همچنین اگر مجموع امتیازات متقاضی به صورتی باشـد کـه یارانـه دولـت در طـرح      

  درصـد تسـریع در زمـان انجـام طـرح       10، بـه ازاي هـر   درصد نرسد 15مربوطه به 

درصـد بـه سـهم یارانـه دولـت اضـافه        1نسبت به کل زمان استاندارد اجراي طرح، 

  .خواهد شد
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نامۀ اجرایی گسترش  یارانه سود و کارمزد تسهیالت اعطایی در قالب آیین) 3ـ5(جدول 

هاي کوچک اقتصادي زودبازده و کارآفرین بنگاه  

)دبر حسب درص(  
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هاي کوچک اقتصادي زودبازده و کارآفرین،  نامه اجرایی گسترش بنگاه دستورالعمل آیین: مأخذ

  .ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه

 خصـوص  در چهـارم  و سـوم  برنامۀ قوانین رویکرد اجمالی مقایسه. 3ـ3ـ3

  ها  ایی.ام.اس

هـاي سـوم و چهـارم کـه در ارتبـاط بـا        اد آن دسته از مواد برنامـه مف  با مقایسه

شود که رویکرد کلی برنامۀ سـوم و چهـارم    اند، مالحظه می تنظیم شده ها  ایی.ام.اس

هـاي   در حقیقت در برنامۀ چهارم، بعـد زیرسـاخت  . باشند کامالً متمایز از یکدیگر می

تـر و   در مقایسه با برنامه قبـل، تکمیـل   اه  ایی.ام.اسالزم براي رشد و توسعه فعالیت 
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همچنـین بـرخالف برنامـۀ    . ها اشاره شده اسـت  حتی به صورت خاص به این شرکت

تـر از رویکـرد    بـه صـورتی مبسـوط   (هـاي الزم   سوم، در این برنامه رویکرد زیرساخت

در حقیقت سعی شده . را مورد توجه قرار داده است ها  ایی.ام.اسمسئله ) تأمین مالی

از ایـن رو  . ها فـراهم شـود   ابتدا امکانات زیربنایی الزم براي توسعه فعالیت این بنگاه

مورد  ها  ایی.ام.اساي با رویکرد بنیانی نسبت به  توان این برنامه را به عنوان برنامه  می

کننـدة   توجه قرار داد که در آن، براي اولین بار، اصالح و تقویت نهادهـاي پشـتیبانی  

رینی و صنایع کوچک و متوسط، رفع مشکالت و موانـع رشـد و توسـعه    توسعه کارآف

و غیره مورد توجـه قـرار    ها  ایی.ام.اسسازي اشتغال در  ، ضرورت ظرفیتها  ایی.ام.اس

شود که در مواد برنامۀ سوم، عموماً به صـنایع کوچـک اشـاره     آور می یاد. گرفته است

هایی با انـدازة کوچـک و    که شامل شرکت ها  ایی.ام.اسشده است و از این رو، مسئله 

  .باشند، صرفاً در برنامۀ چهارم به صورت شفاف مطرح گردیده است متوسط می

شود که در برنامۀ چهارم بـرخالف برنامـۀ    در رویکرد تأمین مالی نیز مشاهده می

زاي خوداشتغالی و تأمین مـالی   هاي اشتغال سوم، از شدت توجه به تأمین مالی طرح

هاي خـرد، بـه سـمت     ها و طرح کاسته شده است و رویکرد تأمین مالی از بنگاه خرد،

با وجود ایـن بـرخالف رویکـرد    . هاي کوچک و متوسط، گرایش پیدا کرده است طرح

هـاي الزم بـراي رشـد و توسـعه      کلی این برنامه که به صورت مبسوط به زیرسـاخت 

ها در مفاد برنامه، بـه   الی این بنگاهپرداخته است، مقولۀ تأمین م ها  ایی.ام.اسفعالیت 

  . صورت جزئی مورد توجه قرار گرفته است

هاي کارآفرینی و فنّاوري اشـاره   در حقیقت در زمینۀ تأمین مالی، بیشتر به طرح

در مـورد ایـن   . انـد  مورد توجـه قـرار نگرفتـه    ها  ایی.ام.اسشده و به صورت مستقیم، 

از طریق حساب ذخیرة ارزي مطـرح شـده اسـت    ها نیز امکان تأمین مالی ارزي  طرح

هاي کشـاورزي از طریـق ایـن     که در مقایسه با برنامۀ قبل، صرفاً بر تأمین مالی طرح

همچنـین در ایـن برنامـه، در    . منبع اعتباري تأکید بیشتري صـورت پذیرفتـه اسـت   

راستاي رویکرد برنامۀ سوم که ضرورت تدوین خط اعتباري خـاص بـراي حمایـت از    

هـاي   ها یا طـرح  گیري براي رشته هاي خاص سپرده کوچک و طراحی صندوق صنایع
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معینی در نظر گرفته شده بود، به صـراحت بـه ضـرورت ایجـاد و توسـعه نهادهـاي       

گـذاري   تخصصی، تأمین مالی فنّاوري و صـنایع نـوین از قبیـل نهـاد مـالی سـرمایه      

چهارم نیـز روش نـوینی    رو با وجودي که در برنامۀ از این. پذیر اشاره شده است خطر

ها مورد توجه واقع نشده است، اما در راستاي برنامـۀ سـوم،    در تأمین مالی این بنگاه

هـا و طراحـی نهادهـاي     بر ضرورت گسترش اعتبارات و وجوه اعطایی به ایـن بنگـاه  

  .خاص به منظور تأمین مالی آنها، تأکید شده است

هـاي سـوم و چهـارم     از مواد برنامههاي اجرایی آن گروه  نامه بر اساس مفاد آیین

را چه بـه صـورت مسـتقیم و چـه غیرمسـتقیم،         ایی.ام.اسهاي  که تأمین مالی طرح

شود که رویکرد برنامۀ سوم، بیشتر بر اساس  مورد توجه قرار داده بودند، مشاهده می

ها و صنایع، به وجوه مورد نیاز شکل گرفته است و سـعی   تسهیل دسترسی این بنگاه

ه با کاهش در مقدار سهم آورده، نوع وثیقۀ مورد نیاز و افـزایش دورة زمـانی الزم   شد

تر آنها به منابع الزم را فراهم نماید و نیز شـیوة   در بازپرداخت، امکان دسترسی آسان

هاي  نامه رویکرد فوق، در آیین. ها مطرح نشده است جدیدي در تأمین مالی این طرح

نامـه اجرایـی    بال شده است و سعی شده با طراحی آیـین اجرایی برنامه چهارم نیز دن

هاي کوچک اقتصادي زودبـازده و کـارآفرین، رویکـردي تخصصـی در      گسترش بنگاه

با وجـود ایـن، ایـن رویکـرد نیـز هماننـد دیگـر        . ها دنبال شود تأمین مالی این بنگاه

ها  شدید این بنگاه، بدون توجه به نیاز ها  ایی.ام.اسهاي دولت در تأمین مالی   دیدگاه

) هـا   بر اساس ادبیات تـأمین مـالی ایـن بنگـاه    ( به طراحی روش جدید تأمین مالی 

به طـور  . صرفاً تخصیص اعتبارات با شرایط تسهیل شده را مورد توجه قرار داده است

تـوان در   هاي اجرایی را مـی  نامه کلی برنامه چهارم و افق بسط داده شده آن در آیین

  .، در نظر گرفتها  ایی.ام.اسژه به تأمین مالی راستاي توجه وی

  ها  ایی.ام.اسرویکرد قوانین بودجه به . 3ـ4

تـر اقتصـاد بـه     قوانین بودجه ساالنه، در مقایسه با قوانین برنامه، رویکـرد جزئـی  

از این رو جهت آشنایی با رویکـرد در  . کشند دهندة آن را به تصویر می اجزاي تشکیل

، با توجه به رویکرد کلی تنظیم ها  ایی.ام.اساالنۀ اقتصاد نسبت به نظر گرفته شده س
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کـه برنامـۀ سـوم     1383ـ1379شده در قوانین برنامه، در این قسمت قوانین بودجۀ 

کـه مبـین   ( 1385ــ 1384گیرند، به صورت مجزا از قوانین بودجـۀ   توسعه را دربرمی

در ارتباط بـا هـر یـک از    . شدبررسی خواهند ) باشند هاي اول برنامۀ چهارم می سال

هاي کلی پولی و ارزي آن دورة زمـانی تشـریح    این مجموعه قوانین نیز ابتدا سیاست

هاي مالی دولـت کـه در جهـت ایجـاد اشـتغال و تشـویق        شوند و سپس سیاست می

انـد و نقـش مـؤثري در تـأمین مـالی       زا و زودبـازده طراحـی شـده    هاي اشتغال طرح

و همچنین رویکرد ویژة دولت در تأمین مالی برخی صنایع خاص دارند  ها  ایی.ام.اس

برخوردار هستند؛ مورد بررسـی قـرار    ها  ایی.ام.اسبندي در حوزه  که از قابلیت طبقه

هاي اجرایی مواد متمرکز بر نحوة تـأمین مـالی،    نامه در ادامه، به آیین. خواهند گرفت

جمالی از رویکرد ایـن دو گـروه قـوانین    اي ا پرداخته خواهد شد؛ در انتها نیز، مقایسه

  .شود ، ارائه میها  ایی.ام.اسبودجه به 

  ها  ایی.ام.اسبه  1383ـ1379رویکرد قوانین بودجۀ . 3ـ4ـ1

 هـا   ایـی .ام.اسدر این قوانین همانند قـوانین برنامـۀ سـوم، چنـدان بـه مسـئله       

دجـه، مشـاهده   بر اسـاس سیاسـت کلـی پـولی ایـن قـوانین بو      . پرداخته نشده است

درصـد از افـزایش مانـده تسـهیالت      30، 1380و  1379هـاي   شود که طی سال می

درصد مـابقی نیـز سـهم بخـش تعـاونی و       70ها، سهم بخش دولتی و  تکلیفی بانک

درصد از سهم بخش تعـاونی و خصوصـی،    60خصوصی در نظر گرفته شده است که 

توسـعه نیافتـه، لحـاظ شـده     زایی در مناطق  جهت اعطاي تسهیالت با هدف اشتغال

زاي غیردولتی،  هاي اشتغال به نفع طرح 1383ـ1381هاي  این رویکرد در سال. است

ها  درصد از افزایش مانده تسهیالت تکلیفی بانک 25: به این صورت تغییر یافته است

 60باشـد کـه    درصد سهم بخـش تعـاونی و خصوصـی مـی     75سهم بخش دولتی و 

و خصوصـی نیـز جهـت اعطـاي تسـهیالت بـا هـدف        درصد از سهم بخـش تعـاونی   

  .زایی در مناطق توسعه نیافته در نظر گرفته شده است اشتغال

در این قوانین به منظور تحقق اهداف برنامه در جهت تأمین منـابع مـالی مـورد    
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هاي اقتصادي و غیره  زا، توسعه فعالیت هاي اشتغال گذاري در زمینه نیاز براي سرمایه

هاي شغلی موجـود و توسـعه    صی و تعاونی و نیز صیانت از فرصتهاي خصو در بخش

هاي مختلف اقتصادي، دولت موظف گردید تسهیالت  اشتغال مولد و پایدار در بخش

هاي فنی و اعتباري را با اولویت صـادرات غیرنفتـی،    بانکی، وجود اداره شده و کمک

ص وجـوه، بـه سـه    هاي کلی تخصی در حقیقت، کانال. به امور مربوطه اختصاص دهد

در مورد تسهیالت اعطایی بر اساس مواد بودجه نیز، این . باشند صورت ذکر شده می

امکان براي هیئت وزیران در نظر گرفته شده است که پرداخت تمـام یـا قسـمتی از    

البتـه در قـوانین   . اصل، سود و خسارات قانونی تسـهیالت بـانکی را تضـمین نمایـد    

نیز به این مسئله اشاره شده اسـت کـه در مـواردي     1383و  1382هاي  بودجه سال

ها بایـد محـل، سـاختمان و     که تضمین دولت بدون قید و شرط باشد، دولت و بانک

  .تجهیزات پروژه را به عنوان وثیقه و تضمین تعیین نمایند

هـاي   شود که حیطۀ مؤسسات عامـل مـورد اسـتفاده توسـط دسـتگاه      آور می  یاد

ي فنی و اعتباري و دیگر اعتبارات مورد نظر قـوانین  ها اجرایی جهت تخصیص کمک

زا و توسـعه   هـاي اشـتغال   گـذاري در زمینـه   بودجه در جهت تحقـق اهـداف سـرمایه   

گسترش یافتـه و   1383هاي خصوصی و تعاونی، از سال  هاي اقتصادي بخش فعالیت

هاي عامل، صـندوق تعـاون و مؤسسـات اعتبـاري مـورد تأییـد بانـک         عالوه بر بانک

  .هاي شغلی را نیز در بر گرفته است کزي، صندوق حمایت از فرصتمر

هاي کلی ارزي، مهمترین مسئله مورد توجه،  در این قوانین در ارتباط با سیاست

هاي خصوصـی، تعـاونی،    ضرورت تأمین و تضمین تسهیالت خارجی ـ در کلیۀ بخش 

به آنهـا، اعـم    هاي مربوط هایی است که تمامی پرداخت دولتی و عمومی ـ براي طرح 

هـا و   ربط، از محل صدور محصوالت تولیدي همان طـرح  هاي ذي از بازپرداخت هزینه

  .شود پرداخت از محل درآمدها یا سهمیه ارزي همان دستگاه انجام می پیش

هاي مالی خاصی نیز جهت ایجاد اشتغال و تـأمین مـالی    در این قوانین، سیاست

هاي  شده است که با توجه به ویژگی بارز طرح بازده طراحی زا و زود هاي اشتغال طرح

توانند تـا حـدودي    ها می زایی و زودبازده بودن، این سیاست از نظر اشتغال   ایی.ام.اس
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هـاي   ها را نیـز شـامل شـوند، هـر چنـد در برخـی مـوارد صـرفاً بـر طـرح           این طرح

  .اشتغالی تأکید شده است خود

مبـالغی   1383ــ 1379هـاي   سـال  شود که در طول به عنوان مثال، مشاهده می

هاي خوداشتغالی در نظر گرفته شده است که مبلـغ   جهت اعطاي تسهیالت به طرح

میلیون ریـال   30، به مبلغ  1380و  1379هاي  میلیون ریال در سال 7 قابل اعطا از

عـالوه بـر ایـن، در قـوانین فـوق، بـه       . افزایش یافته است 1383ـ1381هاي  در سال

هاي  زاي بخش گذاري اشتغال هاي سرمایه  ایی ملی و استانی که طرحهاي اجر  دستگاه

شود، اجازه داده شده است کـه بـه    خصوصی و تعاونی، در حوزه وظایف آنها اجرا می

ها، میزان اعتبار الزم را بـراي پرداخـت بخشـی از سـود و      منظور حمایت از این طرح

انـد، در ضـمن    استفاده نمـوده  هایی تأمین نمایند که از تسهیالت بانکی کارمزد طرح

هاي فنی و اعتبـاري مربـوط بـه     این اعتبار از محل اعتبارات مندرج در برنامه کمک

ریـزي کشـور و یـا اسـتان      دستگاه اجرایی، با همـاهنگی سـازمان مـدیریت و برنامـه    

 40البته در این قوانین به صورت صریح، حـداکثر پرداخـت   . شود مربوطه، تأمین می

همچنـین جهـت افـزایش    . ارمزد متعلقه، مـدنظر قـرار گرفتـه اسـت    درصد سود و ک

هـاي   ربط موظف گردیدنـد سیاسـت   هاي ذي شفافیت و کارآیی این سیاست، دستگاه

هـاي   ها و فعالیـت  حمایتی خود را در زمینه اعطاي یارانه سود و کارمزد در زیربخش

  .مناطق مختلف مرتبط با آنها، به اطالع عموم برسانند

هـاي   رویکردهاي فوق که به صورت مستقیم در جهت تأمین مالی طرح عالوه بر

اند، رویکرد غیرمستقیمی نیز در این  بازده طراحی شده زا و زود گذاري اشتغال سرمایه

در ایـن  . گذاري شده اسـت  شود که در جهت سیاست فوق، هدف قوانین مشاهده می

هـاي   ه به تـأمین مـالی طـرح   اي ک هاي ویژه توان به افزایش سرمایه صندوق راستا می

پردازند و یـا برخـی    زا با تمرکز بر بخش خصوصی و تعاونی می گذاري اشتغال سرمایه

هاي شـغلی،   صندوق حمایت از فرصت: هاي تخصصی اشاره نمود که عبارتند از بانک

صندوق تعاون، صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق حمایت از صنایع الکترونیک، 

از بـین  . ازمندان، بانک صنعت و معـدن و بانـک توسـعه صـادرات    صندوق اشتغال نی
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، صرفاً به بانـک صـنعت و معـدن اجـازة    1383ـ1379نهادهاي مالی فـوق، در دورة 

تمام صنعتی و معدنی  هاي نیمه انتشار اوراق مشارکت جهت خاتمه بخشیدن به طرح

و در سـال  درصد  2مقدار  1382همچنین در سال . بخش غیردولتی داده شده است

الحساب این اوراق، توسط اعتبارات ردیف بودجـه،   درصد از سود علی 3مقدار  1383

  .تأمین مالی شده است

، به منظور ایجاد اشتغال 1380و  1379هاي  عالوه بر این در قوانین بودجه سال

گـذاري در امـر تولیـد و غیـره از محـل       مولد و تشویق بخش غیردولتـی بـه سـرمایه   

هـا اجـازه داده شـد     هاي اجرایی، به ایـن دسـتگاه   اعتباري دستگاه هاي فنی و کمک

و حداکثر  1379هاي عمرانی خود در سال  درصد از اعتبارات طرح 5حداکثر معادل 

جهـت پرداخـت   ) با تأیید سازمان برنامه و بودجـه (  1380درصد آن را در سـال  10

عملیـات زیربنـایی    قسمتی از سود کارمزد تسهیالت بانکی پرداخت شده و کمک به

همچنـین در قـوانین بودجـه    . هاي بخش غیردولتی، اختصاص دهنـد  گذاري سرمایه

هـاي اجرایـی ملـی و اسـتانی اجـازه داده شـد،        به دستگاه 1383و  1382هاي  سال

اي خـود را جهـت    هـاي سـرمایه   درصد از اعتبارات تملک دارایـی  10حداکثر معادل 

الت بـانکی، کمـک بـه عملیـات زیربنـایی      پرداخت قسمتی از سود و کـارمزد تسـهی  

 1381در سال . گذاري بخش غیردولتی و یا وجوه اداره شده، اختصاص دهند سرمایه

میلیـون دالر   500زا، مبلـغ   بازده و اشـتغال  هاي زود نیز در راستاي تأمین مالی طرح

هـاي تعـاون و    هاي صـنعت و معـدن، کشـاورزي، مسـکن و صـندوق      در اختیار بانک

  .هاي شغلی قرار گرفت ز فرصتحمایت ا

هـاي   برخـی صـنایع در برنامـه    در ارتباط با رویکرد ویژة دولت در تـأمین مـالی  

برخـوردار هسـتند،    هـا   ایـی .ام.اسبنـدي شـدن در گـروه     قابلیت طبقه که از بودجه

هاي تولید گوشت قرمز و پودر ماهی اشاره نمود که بـر ایـن اسـاس،     توان به طرح می

ید تسهیالت مورد نیاز را براي استمرار برنامۀ خودکفایی کشـور در  دولت موظف گرد

نیـز در   1381ــ 1379هـاي   در سـال . تولید گوشت قرمز و پودر ماهی تأمین نمایـد 

قوانین بودجه، به وزارت جهاد کشـاورزي اجـازه داده شـد جهـت تکمیـل و اجـراي       
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انتشـار اوراق  هـاي تکثیـر و پـرورش مـاهی و میگـو، بـه        هایی از جمله کارگـاه  طرح

به  1383و  1382هاي  همچنین با توجه خاص قوانین بودجه سال. مشارکت بپردازد

هاي کمک به توسعه صنایع نوین و  درصد از اعتبارات طرح 50صنایع نوین، حداکثر 

، 1کمک به ایجاد واحدهاي نمونۀ طراحی و تولید تراشه در صـنعت میکروالکترونیـک  

پذیر و منظور شدن به  گذاري ریسک هاي سرمایه طرحاز امکان لحاظ شدن به عنوان 

  .صورت بالعوض، برخوردار گردیده است

بــه صــورت مستقیــم     1383ــ 1379هـاي  هـر چنـد در قوانیـن بودجـه سال

توان به چند سیاسـت غیرمـالی    پرداخته نشده است، اما می ها  ایی.ام.اس بـه مسئلـه

کـه تـا حـدودي بـا هـدف ضـمنی گسـترش         تدوین شده در این قوانین اشاره نمود

، در راسـتاي  1379بـراي مثـال در سـال    . انـد  فعالیت این نوع صنایع طراحـی شـده  

سازي، به وزارت صنایع اجازه داده شد تا به  سپردن امور صنعتی به مردم و خصوصی

در سـال  . هاي صنعتی توسط بخش خصوصـی و تعـاونی اقـدام نمایـد     ایجاد شهرك

هـاي صـنعتی غیردولتـی از امتیـازات مقـرر در       خورداري شهركنیز امکان بر 1380

  .هاي صنعتی ایران، فراهم شد قانون تأسیس شرکت شهرك

هـاي بخـش    هاي اجرایی مواد متمرکز بر تأمین مالی پروژه نامه در ارتباط با آیین

زا از طریـق تسـهیالت تکلیفـی و وجـوه اداره شـده و       هاي اشـتغال  غیردولتی و طرح

ـ .ام.هاي مربوط به اس که از قابلیت پوشش طرح(ی و اعتباري هاي فن کمک نیـز   یای

ها به وجوه مـورد نیـاز    شود که صرفاً دسترسی طرح مشاهده می) باشند برخوردار می

مدنظر بوده است و شیوة جدیدي نیز در تأمین مـالی  ) و در برخی موارد وجوه ارزان(

تســهیالت تکلیفــی در قالــب  بــراي مثــال در ارتبــاط بــا. آنهــا مطــرح نشــده اســت

گذاري و تأمین سرمایه در گردش بخـش دولتـی و غیردولتـی، صـرفاً امکـان       سرمایه

تضمین توسط دولت، در نظر گرفتن سهم آورده و دوره زمـانی بازپرداخـت متفـاوت    

هـاي خـاص، در نظـر گرفتـه شـده و بـه        هاي مختلف اقتصـادي و طـرح   براي بخش

در ارتبـاط بـا نـرخ سـود     . ن نیـز اشـاره شـده اسـت    هاي قابل اخـذ از مشـتریا   وثیقه

 

1- Microelectronic. 
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تسهیالت، امکان پرداخت درصدي از سود و کارمزد تسـهیالت بخـش غیردولتـی در    

هاي فنی و اعتباري، در نظر گرفته شده است که در صـورت عـدم    قالب برنامه کمک

لحاظ یارانه سود، نرخ سود این تسهیالت بر اساس نرخ مصوب شوراي پول و اعتبـار  

، یارانـه سـود و کـارمزد آن گـروه از     1380البته در قـانون بودجـۀ سـال    . اهد بودخو

هـاي فنـی و    هاي اجرایی که فراتر از برنامـه کمـک   تسهیالت اعطایی توسط دستگاه

هـا   هـاي عمرانـی ایـن دسـتگاه     درصد از اعتبارات طرح 10باشند توسط  اعتباري می

هاي اجرایی ملـی و   نیز به دستگاه 1383و   1382هاي  تأمین مالی گردید و در سال

اي  هـاي سـرمایه   درصد از اعتبارات تملک دارایـی  10استانی اجازه داده شد حداکثر 

ربـط، ملـزم بـه اعـالم      هاي ذي همچنین دستگاه. خود را در این زمینه به کار گیرند

هـاي   نیـز بـراي طـرح    1380در قانون بودجۀ سـال  . اي خود گردیدند سیاست یارانه

در ارتباط با وجوه . زا جهت دسترسی به تسهیالت، اولویتی در نظر گرفته شد اشتغال

هـاي بخـش غیردولتـی شـوند نیـز هماننـد        گـذاري  باید صرف سرمایه اداره شده که 

هـاي مختلفـی در مـورد سـهم آورده و طـول دورة       تسهیالت تکلیفی، صرفاً سیاست

همچنـین  . شـده اسـت  هاي مختلف اقتصادي در نظر گرفتـه   بازپرداخت براي بخش

ها و اعمال حمایـت دولـت در قالـب     امکان لحاظ یارانه سود و کارمزد براي این طرح

  .کمک بالعوض نیز منظور شده است

  ها  ایی.ام.اسبه  1385ـ1384هاي  رویکرد قوانین بودجه سال. 3ـ4ـ2

ي هـا  و ضرورت تأمین زیرساخت ها  ایی.ام.اسهر چند در برنامۀ چهارم به مسئله 

الزم براي گسترش فعالیت آنها اشاره شده است، اما در مفاد ایـن دو قـانون، چنـین    

بر اساس سیاست کلی پولی تنظـیم  . رویکردي در حد مورد انتظار دنبال نشده است

، مشـاهده  1383ــ 1381هاي  شده در این قوانین بودجه، همانند قوانین بودجه سال

 25انـده تسـهیالت تکلیفـی معـادل     شود که سهم بخش دولتی از افـزایش در م  می

   شـده  گرفتـه  نظـر  درصـد، در  75درصد، و سهم بخش تعـاونی و خصوصـی معـادل    

ـ ـهـ  م بخشــ، سه1383ـ1381هاي  سال بـه نسبـت ایـن وجود با. است ی ـاي تعاون

زایـی بـا اولویـت منـاطق توسـعه       خصوصی براي اعطاي تسهیالت با هدف اشـتغال و 
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  .درصد افزایش یافته است 65اقل درصد، به حد 60نیافته، از 

زا، تسهیالت تکلیفـی،   هاي اشتغال گذاري در فعالیت در این قوانین جهت سرمایه

هـاي کلـی    هاي فنی و اعتباري، بـه عنـوان کانـال    اعتبارات وجوه اداره شده و کمک

همچنین در مورد تسهیالت اعطایی بر اساس . اند در نظر گرفته شده تخصیص وجوه

نیز این امکان براي هیئت وزیران در نظر گرفته شده است کـه پرداخـت   مواد بودجه 

. تمام یا قسمتی از اصل، سود و خسارات قانونی تسـهیالت بـانکی را تضـمین نمایـد    

هـا   همچنین در شرایطی که تضمین دولت بدون قید و شـرط اسـت، دولـت و بانـک    

وان وثیقـه و تضـمین،   اند که محل، ساختمان و تجهیزات پروژه را به عن ملزم گردیده

  .تعیین نمایند

هاي اجرایی جهت تخصـیص   حیطۀ مؤسسات عامل مورد استفاده توسط دستگاه

هاي فنی و اعتباري به بخش خصوصی و تعاونی و دیگر اعتبارات مورد نظر در  کمک

زا و  هـاي اشـتغال   گـذاري در زمینـه   ، به منظور تحقق اهداف سرمایه84قانون بودجۀ 

: هاي خصوصی و تعـاونی، شـامل   قتصادي، اجتماعی و فرهنگی بخشتوسعه فعالیت ا

هـاي شـغلی و مؤسسـات     هاي عامل، صندوق تعاون، صندوق حمایت از فرصـت  بانک

صـندوق   1385ایـن در سـال    بـا وجـود  . باشـد  اعتباري مورد تأیید بانک مرکزي می

گـذاري در بخـش    حمایت از صنایع کوچـک و صـندوق حمایـت از توسـعه سـرمایه     

  .ورزي نیز به این مجموعه اضافه شدندکشا

هاي کلی ارزي، به صـورت صـریح بـه تـأمین      در این قوانین در طراحی سیاست

هاي بخش خصوصی و تعاونی اشاره نشده است و صـرفاً بـه ایـن     مالی خارجی پروژه

ها و یا مشـارکت،   مطلب بسنده شده است که در قالب قراردادهاي تأمین مالی پروژه

  .نابع بازارهاي سرمایه خارجی مجاز استاستفاده از م

، به منظور ایجاد اشتغال و تأمین مـالی  1385ـ1384هاي  در قوانین بودجه سال

هاي مالی خاصی طراحی شـده اسـت کـه بـا      زا و زودبازده، سیاست هاي اشتغال طرح

ز بـازده بـودن، ا   زایـی و زود  از نظـر اشـتغال     ایی.ام.اس هاي طرحتوجه به ویژگی بارز 

توانـد بیـانگر سیاسـت     بوده است و مـی  برخوردار   ایی.ام.اس هاي ح قابلیت شمول طر
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براي مثال در ایـن دوره هماننـد دورة قبـل،    . مالی قوانین بودجه نسبت به آنها باشد

گـذاري   هـاي سـرمایه   پرداخت بخشی از سود و کارمزد تسهیالت اعطـایی بـه طـرح   

ی، به عنوان سیاستی حمایتی در نظر گرفته هاي خصوصی و تعاون زا در بخش اشتغال

، دولـت از وجـوه اداره شـده و    1384در این راستا در قانون بودجه سـال  . شده است

درصد یارانه سود تسهیالت اعطـایی   5هاي فنی و اعتباري، مبلغی را به عنوان  کمک

هـاي خصوصـی و    زاي بخـش  گـذاري اشـتغال   هاي سرمایه جدید سررسید شدة طرح

نیـز بـه منظـور حمایـت از      1385در قانون بودجه سال . در نظر گرفته است تعاونی،

زا و زودبازده در بخش خصوصی و تعـاونی، دولـت موظـف     هاي اشتغال گذاري سرمایه

بـه عنـوان   (هـاي فنـی و اعتبـاري     گردید مبلغی را در قالب وجوه اداره شده و کمک

با نظام بانکی کشـور، صـندوق    از طریق انعقاد قرارداد) کمک و یارانه سود تسهیالت

هاي شـغلی، صـندوق حمایـت از صـنایع کوچـک،       تعاون، صندوق حمایت از فرصت

الحسـنۀ   گذاري در بخش کشاورزي و صـندوق قـرض   صندوق حمایت توسعه سرمایه

توسعه اشتغال روستایی، بابت سود و کارمزد تسـهیالت اعطـایی جدیـد و سررسـید     

الذکر پـس از   هاي فوق ن قانون به پرداخت یارانههمچنین در ای. شده، پرداخت نماید

  .برداري از طرح، تأکید شده است اتمام و بهره

، به منظور تـأمین منـابع مـالی مـورد     1385عالوه بر این، در قانون بودجه سال 

هـاي اقتصـادي در    زا و توسعه فعالیـت  هاي اشتغال گذاري در زمینه نیاز براي سرمایه

درصد از سود ویژه خـود را   90لتی مجاز گردیدند تا هاي دو بخش خصوصی، شرکت

پس از تصویب شـوراي اقتصـاد بـه صـورت     ) پس از کسر مالیات و سود سهم دولت(

توانـد در   وجوه اداره شده، در اختیار بخش خصوصی قـرار دهنـد کـه ایـن امـر مـی      

  .گسترش پایه منابع در دسترس این بخش نقش بسزایی ایفا نماید

هاي بخش غیردولتـی نیـز در    ارزي از منابع داخلی براي طرح در ارائه تسهیالت

، به دولت اجازه داده شد که حداکثر تا مبلـغ  1385و  1384هاي  قوانین بودجه سال

پــس از وضــع تعهــدات قــانونی (ارزي را  همیلیــارد دالر موجــودي حســاب ذخیــر 8

گـذاري،   ایهدرصد موجودي تجاوز ننماید، بـراي سـرم   50مشروط بر آنکه از ) مربوطه
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صادرات و تأمین بخشی از اعتبار مـورد نیـاز بخـش غیردولتـی کـه توجیـه فنـی و        

ربط رسیده است، از طریق شـبکه   هاي تخصصی ذي اقتصادي آنها به تأیید وزارتخانه

بـه صورت تسـهیالت ارزي، بابـت   (هاي ایرانی خارج از کشــور  بانکی داخلی و بانک

شود که در سـال   یادآور می. اختصـاص دهد) کافیهاي ارزي با تضمین  تأمین هزینه

، صادرکنندگان محصوالت کشاروزي، صـنایع دسـتی، غـذایی و تبـدیلی و در     1384

، صادرکنندگان محصوالت کشاورزي، صنایع تبـدیلی و صـنایع کوچـک،    1385سال 

یابی  در استفاده از تسهیالت فوق، در اولویت قرار گرفتند که این رویکرد مبین جهت

نین بودجه طراحی شدة برنامۀ چهارم بـه سـمت توجـه بیشـتر بـه تـأمین مـالی        قوا

  .باشد می ها  ایی.ام.اس

هـاي   عالوه بر رویکرد فوق که به صورت مستقیم در جهـت تـأمین مـالی طـرح    

اند، رویکرد غیرمستقیمی نیز در این  زا و زودبازده طراحی شده گذاري اشتغال سرمایه

در ایـن  . گذاري شـده اسـت   در جهت سیاست فوق هدفشود که  قوانین مشاهده می

هاي خاصی اشاره نمـود کـه جهـت تـأمین      توان به افزایش سرمایه صندوق زمینه می

زا، به ویژه در بخش خصوصی و تعاونی فعالیـت   گذاري اشتغال هاي سرمایه مالی طرح

هـاي شـغلی،    تـوان صـندوق حمایـت از فرصـت     ها می از جمله این صندوق. کنند می

ندوق تعاون، صندوق اشتغال نیازمندان، صندوق حمایـت از صـنایع الکترونیـک و    ص

حتی صندوق ضمانت صادرات و بانک صنعت و معدن را نیز نام برد؛ هر چند برخـی  

گذاري دنبـال   هاي سرمایه ها اغلب رویکردي خُرد در تأمین مالی طرح از این صندوق

همچنـین در سـال   . شوند بندي می قهکنند و بیشتر در قالب تأمین مالی خُرد طب می

ها و نهادهاي مالی فوق، به صندوق تعاون که بیشتر به تـأمین   از بین صندوق 1385

امکان انتشار اوراق مشارکت جهت تـأمین منـابع    پردازد، حتی  می ها  ایی.ام.اسمالی 

بـه   1384همچنـین در سـال   . هـاي بخـش تعـاون داده شـد     مالی مورد نیـاز طـرح  

هـاي   صنعت و معـدن و کشـاورزي اجـازه داده اسـت، بـراي خاتمـه طـرح        هاي بانک

تمام صنعتی، معدنی و کشاورزي بخش غیردولتی، اوراق مشـارکت بـا تضـمین     نیمه

  .خود بانک نسبت به بازپرداخت اصل و سود، منتشر نمایند
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هـاي   در ارتباط با رویکرد ویژه دولت در تـأمین مـالی برخـی صـنایع در برنامـه     

تـوان   برخوردار هستند، می یای.ام.اس بندي شدن در گروه از قابلیت طبقه بودجه که

هاي  به دنبال کردن استراتژي قوانین بودجۀ برنامۀ سوم در راستاي تأمین مالی طرح

و  1384هـاي   بـر ایـن اسـاس در سـال    . تولید گوشت قرمز و پودر ماهی، اشاره نمود

بـراي اسـتمرار برنامـه خودکفـایی      ، دولت موظف گردید، تسهیالت مورد نیاز1385

  کشور در تولید گوشت قرمز و پودر مـاهی و تـأمین سـرمایه در گـردش مـورد نیـاز       

عـالوه بـر ایـن در ایـن دوره جهـت حمایـت از       . کنندگان را تـأمین نمایـد   این تولید

گذاري خطرپذیر در صنایع نوین، همانند دورة قبـل، امکـان بالعـوض شـدن      سرمایه

. از اعتبارات اعطایی به ایـن صـنایع در نظـر گرفتـه شـده اسـت       درصد 50حداکثر 

اعتباراتی جهت متقاضـیان احـداث گلخانـه لحـاظ      1384همچنین در قانون بودجۀ 

گذاري کارخانجـات   نیز اعتباراتی جهت تأمین سرمایه 1385شده و در قانون بودجۀ 

محصـوالت   کننـدگان  صنایع غذایی، صنایع تبـدیلی و تکمیلـی، مرغـداران و تولیـد    

  .اي در نظر گرفته شده است گلخانه

هـاي بخـش    هاي اجرایی مواد متمرکز بر تأمین مالی پروژه نامه در ارتباط با آیین

زا از طریـق تسـهیالت تکلیفـی و وجـوه اداره شـده و       هاي اشـتغال  غیردولتی و طرح

ـ .ام.هاي اس که از قابلیت شمول طرح(هاي فنی و اعتباري  کمک دار نیـز برخـور   یای

، صـرفاً  1383ــ 1379هاي  شود که همانند قوانین بودجه سال مشاهده می) باشند می

ها به وجوه مـورد نیـاز و در برخـی مـوارد وجـوه ارزان، مـورد توجـه         دسترسی طرح

ها مطرح نشـده   گذاران قرار گرفته و شیوة جدیدي نیز در تأمین مالی این طرح قانون

جهـت اسـتفاده از تسـهیالت تکلیفـی و یـا      در ارتباط با شرایط طراحی شـده  . است

ــه شــده از طریــق برنامــۀ کمــک  و وجــوه اداره شــده در   هــاي فنــی تســهیالت ارائ

ــرمایه ــز،      س ــاونی نی ــی و تع ــش خصوص ــردش بخ ــرمایه در گ ــأمین س ــذاري و ت گ

طراحـی شـده و تغییـري در سـهم آورده و      1383ــ 1379هایی مشابه دورة  سیاست

هاي متفـاوت در نظـر    اي مختلف اقتصادي و طرحه دوره زمانی بازپرداخت در بخش

به منظور گسترش منـابع وجـوه اداره شـده،     1385البته در سال . گرفته نشده است



   213                                                                                      ...   مین مالی مؤسسات هاي تأ روش

هـاي دولتـی پـس از تصـویب شـوراي       درصد سود ویژه شرکت 90امکان استفاده از 

شـود کـه    یادآور مـی . اقتصاد ـ به صورت وجوه اداره شده ـ در نظر گرفته شده است  

هاي فنی و اعتباري و وجوه اداره شده، صرفاً به پرداخت بخشی از سـود   ع کمکمناب

گـذاري   هاي سـرمایه  و کارمزد تسهیالت بانکی اعطایی و یا اعطاي تسهیالت به طرح

اختصاص نیافتـه  ) اعم از سرمایه ثابت و سرمایه در گردش(بخش خصوصی و تعاونی 

گـذاري   ملیـات زیربنـایی سـرمایه   هاي مربوط به کمـک در ع  و امکان پرداخت هزینه

  .بخش خصوصی و تعاونی نیز منظور شده است

  هـا  در این دوره با فراهم شدن امکان ارائه تسـهیالت ریـالی بـه برخـی از طـرح     

ـ .ام.هـاي دربرگیرنـده اس   به ویژه طرح ( از محـل حسـاب ذخیـره ارزي، امکـان     ) یای

همچنـین در برخـی   . است ها نیز در نظر گرفته شده کاهش نرخ سود مؤثر این طرح

کننـدگان گوشـت    از جملـه تولیـد  (از تسهیالت ترجیحی ارائه شده به صنایع خاص 

عالوه بر لحاظ نرخ سود کمتر از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار ) قرمز و پودر ماهی

تري در مورد وثیقه بـه    نه تنها شرایط آسان) اي سود و کارمزد از طریق پوشش یارانه(

  .بلکه ضرورت در نظر گرفتن سهم آورده کمتر نیز مطرح شده استوجود آمده، 

هاي اجرایی، ضروري است دستورالعمل اعتبارات خوداشتغالی  نامه عالوه بر آیین

تـر رویکـرد فعلـی دولـت در تـأمین مـالی        ، جهت مطالعه دقیـق 1385مصوب سال 

بـه بهتـرین نحـو     در حقیقت این دسـتورالعمل، . قرار گیرد مورد بررسی ها  ایی.ام.اس

هـاي بـا انـدازة     هـاي خوداشـتغالی بـه طـرح     تغییر رویکرد دولت از تأمین مالی طرح

بـر اسـاس ایـن دسـتورالعمل، عـالوه بـر       . کشـد  کوچک و متوسط را به تصـویر مـی  

اشتغالی مطرح شده توسط کمیته امداد امـام خمینـی کـه عمومـاً در      هاي خود طرح

زا، بـا   هـاي اشـتغال   ند، امکـان اسـتفاده طـرح   شو بندي می هاي خُرد طبقه قالب طرح

هـاي   تواننـد در قالـب طـرح    کـه مـی  (نفـر   50نفر و کمتر از  5زایی باالتر از  اشتغال

  .از این منبع اعتباري در نظر گرفته شده است) بندي شوند طبقه   ایی.ام.اس
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 در ها  ایی.ام.اسدر خصوص   مقایسه اجمالی رویکرد قوانین بودجه. 3ـ4ـ3

  دو دورة مورد بررسی

شـود کـه اسـتراتژي     با مقایسه مفاد قوانین بودجـۀ ایـن دو دوره، مالحظـه مـی    

خاصی در ارتباط با تأمین مالی این گروه از کسب و کارها مورد توجـه قـرار نگرفتـه    

هايِ عنوان شده، صرفاً به دلیل ماهیت گسترده و کلی خود، از  است و اکثر استراتژي

در حقیقت بخش چشمگیري از ایـن  . باشند برخوردار می ها  ایی.ما.اس قابلیت شمول

زا و زودبازده دولت  هاي اشتغال هاي بخش غیردولتی و نیز طرح ها براي طرح سیاست

  .اند طراحی شده

با وجود اشتراك فوق بین قـوانین بودجـه در دو دورة مـورد بررسـی، بـه دلیـل       

ن ـتـوان قوانیـ   ، مـی 1385ــ 1384هاي  ۀ سالـبرخی رویکردهاي خاص قوانین بودج

بودجه این دوره را در راستاي رویکرد متمایز برنامۀ چهارم در قالب توجه بیشـتر بـه   

در نظـر   1383ـ1379هاي  ه سالـن بودجـه با قوانیـ، در مقایس  ایی.ام.اساي ـه طرح

براي مثال در قوانین بودجۀ این دوره، بر خـالف دورة قبـل، از میـزان توجـه     . گرفت

کـه ایـن امـر خـود      1هاي خوداشتغالی تا حدودي کاسـته شـده اسـت    دولت به طرح

تواند مبین تغییر رویکرد دولت از تأمین مالی خُـرد و ضـرورت توجـه بیشـتر بـه       می

همچنـین در ایـن دوره امکـان    . باشد ها  ایی.ام.اسها از جمله  تأمین مالی دیگر طرح

گـذاري،   الت ارزي بـراي سـرمایه  استفاده از حساب ذخیـره ارزي بـه صـورت تسـهی    

صادرات و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز بخش غیردولتی فراهم گردیده است؛ بـه  

هاي صـنایع کوچـک    حتی اولویتی براي طرح 1385نحوي که در قانون بودجه سال 

  .در دسترسی به این تسهیالت در نظر گرفتند

، هـا   ایـی .ام.اسر چـه بیشـتر   عالوه بر این، در این دوره در راستاي ساماندهی ه

بـه عنـوان یکـی از     1385صندوق حمایت از صنایع کوچک در قانون بودجـه سـال   

هـاي فنـی و اعتبـاري و دیگـر      نهادها و مؤسسات مالی عامل، جهت تخصیص کمک

 
از این اعتبارات    ایی.ام.اسهاي  حتی در دستورالعمل اعتبارات خود اشتغالی، امکان استفاده طرحـ 1

 .تنیز در نظر گرفته شده اس
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اعتبارات مورد نظر قانون به بخش خصوصی و تعاونی معرفـی گردیـد کـه بـه دلیـل      

توان انتظار داشت که گام مؤثري براي  صندوق، میتخصصی بودن حوزه فعالیت این 

بـه   1385همچنین در سال . در آینده برداشته شود ها  ایی.ام.اسحل مشکالت مالی 

پردازد، امکان انتشار  می   ایی.ام.اسهاي  صندوق تعاون که بیشتر به تأمین مالی طرح

است که این امـر  هاي بخش تعاون داده شده  اوراق مشارکت جهت تأمین مالی طرح

در مقایسه با استراتژي قبلی دولت در فـراهم کـردن امکـان انتشـار اوراق مشـارکت      

هاي تخصصی، مبین شدت بخشیدن بـه توجـه دولـت در تـأمین مـالی       توسط بانک

  .باشد می   ایی.ام.اسهاي   طرح

شود که در یک نگاه کلی در قوانین بودجـۀ ایـن دو دوره    با وجود این یادآور می

ها عنوان نشده و هدف دولت، صـرفاً افـزایش    یوة جدیدي در تأمین مالی این طرحش

تـر   چه از طریق امکان دسترسی مستقیم و آسـان (ها  وجوه در دسترس این نوع طرح

 اعتبــارات  کارمــزد  و و ریالی و چه از طریق افزایش پایه یارانۀ سـود به منابع ارزي

  .است بـوده) آنهـا بـه اعطایـی

   ها  ایی.ام.اسهاي تأمین مالی  نهادها و روش. 3ـ5

ــدي کوچــک و متوســط و طــرح   ــاي  یکــی از مشــکالتی کــه واحــدهاي تولی ه

ها و قبول شـرایطی   باشند، تحصیل وام و اعتبار از بانک خوداشتغالی با آن مواجه می

در این راستا، بر اساس گزارشی که به تـازگی در مـورد   . هاي بهره باال است نظیر نرخ

، بزرگتـرین مشـکل ایـن صـنایع     1وسعه صنایع کوچک در ایران انجـام شـده اسـت   ت

ــانکی و     ــهیالت ب ــودن از تس ــتفاده نم ــی از اس ــکالت ناش ــدینگی و مش ــود نق  کمب

باشد و در مهمترین بند این گزارش اشاره شده است کـه   ها می گذاري در بانک وثیقه

زمینه در ایـران وجـود   کننده براي طراحی سیستم مالی در این  هاي حمایت دستگاه

هاي تعاونی،  ها و تشکیالت مناسب نظیر تشکل از این رو، ایجاد توسعه سازمان. ندارد

  .هاي حمایتی باشد هاي اعتباري بایستی از ضروریات برنامه ها و صندوق اتحادیه

 
استراتژي افزایش مشارکت مـؤثر و رقـابتی بخـش    ). 1384. (ـ سازمان توسعه صنعتی ملل متحد1

 .نشر رسا: تهران. صنایع کوچک و متوسط
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تراین امر، در این قسمت به بررسی نهادها و  به این ترتیب جهت موشکافی دقیق

ایـن  . پـردازیم  در ایـران مـی   هـا   ایـی .ام.اساندر کار امور  لف و دستهاي مخت دستگاه

هـاي لیزینـگ،    هـاي تجـاري و تخصصـی، شـرکت     هـا، بانـک   نهادها شامل وزارتخانه

باشند که هر یک بنـا بـه حیطـۀ     هاي مختلف اعتباري می و طرح  ها ها و نهاد صندوق

  .پردازند ئه خدمت میبه ارا ها  ایی.ام.اسفعالیت خود، در امور مربوط به 

  وزارت صنایع و معادن. 3ـ5ـ1

ریزي و تـدوین راهکـار، تعیـین سیاسـت و      وزارت صنایع و معادن، وظیفه برنامه

رسـانی، ارائـه خــدمات و    هـاي تحــت پوشـش، اطـالع    مشـی صـنایع و سـازمان    خـط 

گـذاران   راهکارهاي اجرایی بخش صنعت و معدن در رابطه با آگاهی دادن به سـرمایه 

ایـن وزارتخانـه   . ائه کلیه خدمات مربوط به مراحل کسب مجوز را بـر عهـده دارد  و ار

بـرداري را   متولی کلیه واحدهاي اقتصادي است که مراحل اخذ جواز تأسیس و بهـره 

در این وزارتخانه عالوه بر توجه ویژه به صنایع بـزرگ، اقـداماتی نیـز    . نمایند طی می

در ایـن راسـتا   . متوسط انجام شده اسـت در زمینه تشویق و توسعه صنایع کوچک و 

هاي صـنعتی، صـندوق ضـمانت     توان به تأسیس سازمان صنایع کوچک و شهرك می

گذاري صنایع کوچک و طرح توسعه کارآفرینی سازمان گسـترش و نوسـازي    سرمایه

  .صنایع کشور اشاره نمود

  هاي صنعتی سازمان صنایع کوچک و شهرك. 3ـ5ـ1ـ1

بـر اسـاس    1384هاي صـنعتی ایـران در سـال     ركسازمان صنایع کوچک و شه

این سازمان از ادغام سازمان صنایع . مصوبه شوراي عالی اداري تأسیس گردیده است

هاي صنعتی ایران به وجود آمـده اسـت و بـه صـورت      کوچک ایران و شرکت شهرك

و پـس از   1380سازمان صنایع کوچک ایـران در سـال   . شود شرکت دولتی اداره می

هـاي صـنعتی ایـران     ارت صنایع و معادن ایجاد شده بود و شرکت شهركتشکیل وز

نیز با هدف ایجاد هماهنگی، استفاده مطلوب از امکانـات زیربنـایی و ارائـه خـدمات     

گذاري در زمینه تولیدات صنعتی با تصـویب مجلـس    مناسب براي متقاضیان سرمایه

  .ایجاد گردیده بود 1362شوراي اسالمی در سال 
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هاي صنعتی، طبـق   گیري سازمان صنایع کوچک و شهرك تیب با شکلبه این تر

مصوبه شوراي عالی اداري، وظایف مربوط به سیاستگذاري و تنظیم مقـررات مربـوط   

هاي الزم از صنایع کوچک بـه وزارت صـنایع و معـادن منتقـل گردیـده و       به حمایت

بـر ایـن   . اسـت  ـ حمایتی به این سازمان سـپرده شـده    هاي اجرایی وظایف و فعالیت

هاي اجرایی توسعه صنایع کوچـک   مشی اساس این سازمان متولی تهیه و تدوین خط

عـالوه بـر وظـایف    . و نیز حمایت و هدایت واحدهاي صنعتی کوچک گردیـده اسـت  

هـا،   فوق، ایجاد پیوند مناسب بین صنایع کوچک، متوسـط و بـزرگ، توسـعه شـبکه    

هـاي   ی و سـاماندهی احـداث شـهرك   رسـان  هاي صنعتی و توسعه مراکز اطالع خوشه

  .باشد صنعتی از جمله وظایف مهم این سازمان می

ایـن  . باشـد  میلیون ریال می 563/3سرمایه سازمان بر اساس اساسنامه آن مبلغ 

سازمان بخش زیادي از بودجۀ خـود را از محـل حقـوق انتفـاعی ناشـی از واگـذاري       

دیگري از بودجـه سـازمان از    بخش. کند گران تأمین می زمین و تأسیسات به صنعت

رسـد،   هـا بـه تصـویب مـی     ریزي استان هاي استانی که در شوراي برنامه محل بودجه

. گـردد  هاي صنعتی هزینـه مـی   هاي شهرك تأمین و براي تملک و تکمیل زیرساخت

اي  هـاي بودجـه   همچنین بخش دیگري از بودجه مورد نیـاز ایـن سـازمان، از ردیـف    

ذکـر شـد آن بخـش از منبـع      کـه  طور همان. 1شود مین میهاي عمرانی ملّی تأ طرح

هاي صنعتی ایران که از محـل واگـذاري، حـق     مالی سازمان صنایع کوچک و شهرك

شـود، تمامـاً صـرف     هاي صنعتی حاصل مـی  برداري از تأسیسات و زمین شهرك بهره

ی لذا با توجـه بـه محـدودیت منـابع مـال     . گردد ها می ایجاد امکانات زیربنایی شهرك

هاي مسـتقیم از صـنایع کوچـک، صـرفاً در قالـب اعتبـارات        سازمان، میزان حمایت

  این اعتبـارات عبـارت اسـت   . اختصاص یافته به سازمان، قابل تحقق و پیگیري است

  :از

 هاي صنعتی؛ اعتبارات ملی جهت کمک به زیرساخت 

 
نشریه صنعت ساز، سال هفتم، . صنایع کوچک کلید توسعه صنعتی). 1385. (ـ محمدرضا، نوتاش1

 .51، ص 107ـ108شماره 
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  هزار فرصت شغلی؛ 100هزار و  30دو طرح ایجاد 

 نامـه   یع و معادن استان در رابطه بـا اجـراي آیـین   هاي صنا همکاري با سازمان

 .بازده و کارآفرین هاي کوچک اقتصادي زود گسترش بنگاه

هاي فنی و اعتباري بـه صـنایع کوچـک     شود در راستاي اعطاي کمک آور می یاد

باشد، مقرر شده است تـا در طـول برنامـه     دار آن می غیردولتی که این سازمان عهده

 12592صنعتی کوچک و متوسط و نیز براي ایجـاد اشـتغال   طرح  502چهارم براي 

  .میلیارد ریال اعتبار اختصاص یابد 3771نفر به میزان 

  گذاري صنایع کوچک صندوق ضمانت سرمایه. 3ـ5ـ1ـ2

گـذاري بخـش غیردولتـی در     به منظور فراهم آوردن موجبـات توسـعه سـرمایه   

 1ي صـنایع کوچـک  گـذار  ، صـندوق ضـمانت سـرمایه   1383صنایع کوچک، در سال 

این صندوق به عنوان یک نهـاد مـالی اعتبـاري، حلقـه واسـط بـین       . تأسیس گردید

هـاي   گذاري و مشارکت در ریسک طـرح  ها و صنایع کوچک در تضمین سرمایه بانک

از آنجـا کـه یکـی از مشـکالت جـدي متقاضـیان       . ارائه شده توسط این صنایع است

صندوق با ضمانت صاحبان صـنایع کوچـک،   ها، ارائه وثیقه است، این  تسهیالت بانک

هـاي   کردن مدت زمـان اجـراي طـرح     کوتاه. کند سپاري آنها را حل می مشکل وثیقه

یافتـه و تضـمین و    زا و داراي توجیه اقتصادي با اولویت مناطق کمتـر توسـعه   اشتغال

هـاي مـذکور از    گذاري به منظور دریافت تسهیالت اعطایی به طرح تسهیل امر وثیقه

  .باشد ه اهداف تأسیس این صندوق میجمل

میلیارد ریال در نظر گرفتـه شـده اسـت و     500سرمایه اولیه این صندوق، مبلغ 

هـاي امـور اقتصـادي و     تحت نظارت وزارت صنایع و معادن و با همکـاري وزارتخانـه  

ریـزي   دارایی، جهاد کشاورزي، بازرگانی، بانک مرکزي و سـازمان مـدیریت و برنامـه   

هـاي نـام بـرده و     مجمع عمومی صندوق متشکل از وزراي وزارتخانـه . رددگ اداره می

باشـد کـه اتخـاذ تصـمیم افـزایش و       ریزي کشور می رئیس سازمان مدیریت و برنامه

 
نفـر باشـد، صـنایع     50صنایعی که تعداد شاغالن آن کمتـر از  ـ با توجه به اساسنامه صندوق، به 1

 .گردد کوچک اطالق می
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هـاي مربـوط بـه نحـوه ضـمانت       کاهش میزان سـرمایه صـندوق، تصـویب سیاسـت    

مورد قبـول   هاي گذاري صنایع کوچک، تصویب تعرفه کارمزد انواع ضمانتنامه سرمایه

الوصول و غیرقابل وصـول،   ها و مؤسسات مالی، تصمیم درباره مطالبات مشکوك بانک

هـا و مؤسسـات اعتبـاري     گیري در خصوص دریافت تسهیالت بانکی از بانـک  تصمیم

  .هاي تأمین مالی مورد نیاز صندوق را بر عهده دارد داخلی و خارجی و سایر روش

ه صـنایع کوچـک از طریـق تضـمین     موضوع فعالیت صندوق، کمـک بـه توسـع   

درصـد   85که در منـاطق کمتـر توسـعه یافتـه، ایـن میـزان تـا        (درصد  70حداکثر 

ها و مؤسسات مـالی و اعتبـاري    اصل سود و تسهیالت اعطایی بانک) یابد افزایش می

هاي  به صنایع و استفاده از وجوه اداره شده و سایر منابع مالی در چهارچوب سیاست

هاي توسعه کشور در زمینـه احـداث، توسـعه، بهسـازي و نوسـازي،       هصنعتی و برنام

هاي فرعی، تحقیق و توسـعه، خریـد فنّـاوري و     سرمایه در گردش، توسعه پیمانکاري

  .باشد تجهیزات آزمایشگاهی و توسعه منابع انسانی می

  :گردد هاي زیر تأمین می منابع مالی صندوق از محل

گـذاري و کـارمزد و اخـذ     ضـمانت سـرمایه  ـ درآمدهاي حاصل از ارائـه خـدمات   

  هاي مربوط؛ هزینه

هـا و سـایر مؤسسـات مـالی و      هـاي صـندوق نـزد بانـک     ـ سود حاصل از سپرده

  اعتباري؛

حقـوق صـندوق از محـل ضـبط و فـروش وثایــق       : ـ درآمد ناشی از طلب کامل

  شده؛ هـا و واحدهاي ضمانت طرح

  هاي دولتی؛ ـ بودجه عمومی و کمک

شـده   ي حاصل از خسارت تأخیر در پرداخت بدهی واحدهاي ضمانتها ـ دریافت

  توسط صندوق؛

  ـ هدایاي اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی؛

ـ کمـک از وزارت صـنایع و معـادن و شـرکت مـادر تخصصـی سـازمان صـنایع         
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  هاي صنعتی ایران؛ کوچــک و شهرك

  .اوراق بهادارـ سود حاصل از خرید و فروش اوراق مشارکت در بورس 

  طرح توسعه کارآفرینی سازمان گسترش و نوسازي صنایع کشور. 3ـ5ـ1ـ3

طرح توسعه کارآفرینی بر اساس مصوبه هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازي 

هـاي مهندسـی کشـور، طراحـی و سـاخت       صنایع ایران به منظور ارتقاي توانمنـدي 

توان متخصصین داخلی و بـراي   هاي نوین با تکیه بر تجهیزات و دسترسی به فنّاوري

هایی که داراي توجیه فنی و اقتصادي بوده و در زمـان کوتـاه    به تولید رساندن پروژه

قابـل اجـرا باشـند، بـه صـورت اعطـاي تسـهیالت اعتبـاري بـه          ) سال 3حداکثر تا (

جهت اجرا به مرکز تحقیقـات گسـترش وزارت صـنایع و     1378کارآفرینان، در سال 

  .یدمعادن ابالغ گرد

، 1هـاي کوچـک و متوسـط    اندازي شرکت تبدیل ایده به محصولی نو در قالب راه

هـاي نوپـا و    هاي موجود یا شـرکت  ارائه فرآیندي نو در تولید محصول توسط شرکت

ارائه خـدمات فنـی و مهندسـی نـو بـه بـازار از مصـادیق کـارآفرینی در ایـن طـرح           

کـارگزار  . باشـد  کارگزار طرح مـی  ها و پیشنهادها بر عهدة بررسی این طرح. باشند می

طرح، سازمان، مؤسسه یا شـرکتی اسـت کـه بـه پیشـنهاد معاونـت توسـعه صـنایع         

پیشرفته و تأیید کمیته توسعه صنعت، بـه نماینـدگی از طـرف سـازمان گسـترش و      

  نوسازي صنایع کشور، اجراي طرح اعطـاي تسـهیالت اعتبـاري را از طریـق بررسـی     

. هـا بـر عهـده دارد    اي تسهیالت و نظارت بر اجـراي طـرح  ها، عقد قرارداد، اعط طرح

بنـدي منـدرج در    ها و برنامه زمـان  بنگاه موظف است پروژه را مطابق با شرح فعالیت

هاي الزم جهـت بازدیـد و    قرارداد منعقد شده با کارگزار، به انجام رساند و هماهنگی

جراي طـرح بـا مفـاد    در صورت عدم انطباق عملیات ا. نظارت بر طرح را فراهم آورد

شـود تـا    قرارداد، مراتب از طرف کارگزار به صاحب بنگاه کوچک و متوسط ابالغ مـی 

  .حداکثر ظرف مدت یک ماه، نسبت به اصالح آن اقدام شود

 
هـاي   هاي کوچک و متوسط، مطابق با تعریـف سـازمان صـنایع کوچـک و شـهرك      ـ تعریف بنگاه1

 .باشد صنعتی ایران می
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عقد قرارداد و اعطاي وام منوط به تصویب پروژه در کمیسیون فنـی کـارآفرینی   

  اونت توسـعه صـنایع پیشـرفته    این کمیسیون مرکب از نمایندگان کارگزار، مع. است

و اســتفاده کننــده از نتــایج طــرح ) هــاي ســازمان گســترش و نوســازي از معاونــت(

  .است) ربط یا شرکت تخصصی مرتبط با پروژه معاونت ذي(کارآفرینی 

هاي الزم  متقاضی استفاده از تسهیالت این طرح، بایستی نسبت به تهیه تضمین

برابر مبلغ کل قـرارداد، تسـلیم    2/1به ارزش ملکی  1جهت عقد قرارداد، ترهین سند

هاي بازپرداخت اقساط و بنا به تشخیص شرکت ارائه چک یا سفته معادل مبلغ  چک

اي و  پرداخت وام به صورت مرحلـه . اقدام کند)  به عنوان تضمین بازپرداخت(قرارداد 

ي کـل  درصد در سال برا 4باشد که با احتساب و کسر  متناسب با پیشرفت پروژه می

بـه صـاحبان   ) به عنوان هزینه کارشناسی و کـارمزد (مدت قرارداد از مبلغ هر مرحله 

باشـد،   مدت کل قرارداد مشتمل بر سه مرحله می. شود پرداخت می) کارآفرین(بنگاه 

. گـردد  ماه تعیین مـی  30این مدت متناسب با ماهیت پروژه متفاوت است و حداکثر 

  .ي پروژه، دوره بازاریابی و فروش و دوره بازپرداختزمان اجرا: این مراحل عبارتند از

  وزارت بازرگانی .3ـ5ـ2

، وزارت بازرگانی از وزارت اقتصاد تفکیک شد و به طـور مسـتقل   1353در سال 

اهـداف تشـکیل ایـن وزارتخانـه در دو حـوزه زیـر خالصـه        . شروع به فعالیـت نمـود  

  :گردد می

  ر بازرگانی کشور؛وسعه و بهبود اموت امکاناتفراهم نمودن  ـ 

رده ـورت گستـ ـمشی و مقررات بازرگانی به صـ  ها، خط ـ تنظیم و اجراي سیاست

  .جانبه و همه

در راستاي اهداف فوق، اقدامات مختلفی توسط این وزارتخانه انجام شده اسـت  

توان بـه تـالش ایـن وزارتخانـه در زمینـه پوشـش بیمـه اعتبـار          که از جمله آنها می

گان توسط تأسیس صندوق ضمانت صادرات ایران اشاره نمود که کنند صادراتی صادر

در پـیش گرفتـه    هـا   ایـی .ام.اساین صندوق حتی رویکرد خاصی را نیز در ارتباط با 
 
 .ـ به رهن گذاشتن سند1
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، دفتـر  هـا   ایـی .ام.اسعالوه بر این در راستاي اهداف فوق و با توجـه ویـژه بـه    . است

  .انه تأسیس شده استها نیز توسط این وزارتخ توسعه و حمایت از این بنگاه

  صندوق ضمانت صادرات ایران. 3ـ5ـ2ـ1

کننـدگانی را کـه در تولیـدات     یکی از عواملی که همواره موجبات نگرانی تولیـد 

هـاي تجـاري و    آورد، وجـود ریسـک   کننـد، فـراهم مـی    صادراتی و ارزآور فعالیت می

اران موقـع مطالبـات از خریـد    عـدم وصـول بـه   . سیاسی در روند صادرات آنهـا اسـت  

دهـد و در نتیجـه    خارجی در اغلب اوقات، صادرکننده را در تنگناي مـالی قـرار مـی   

باعث ناتوانی در ایفاي تعهدات مالی به اعتباردهندگان داخلی و گاهی اوقـات منجـر   

هـا   ها به منظور کاهش این نگرانـی  دولت. گردد کننده می به ورشکستگی کامل صادر

هـاي بیمـه    ایـن شـرکت  . نماینـد  تبار صادراتی میهاي بیمه اع اقدام به ایجاد شرکت

باشـند و اغلــب   هــاي مـالی آن مــی  عمـدتاً وابسـته بــه دولـت و متکــی بـه حمایـت     

هاي بیمـه تجـاري قابـل پوشـش      دهند که از سوي شرکت هایی را پوشش می ریسک

در این راستا و به منظور تأمین امنیت مالی صادرکنندگان، صندوق ضمانت . نیستند

هـاي وابسـته بـه وزارت بازرگـانی بـا       یران بـه عنـوان یکـی از زیرمجموعـه    صادرات ا

ایـن صـندوق بـه    . تأسـیس گردیـد   1352شخصیت حقوقی و مالی مستقل در سال 

هـاي سیاسـی و تجـاري     هاي مالی دولت، عالوه بـر پوشـش ریسـک    پشتوانه حمایت

د نیـاز  صادرات، با صـدور انـواع ضـمانتنامه اعتبـاري، بـه تـأمین منـابع مـالی مـور         

  .کند  صادرکنندگان نیز کمک می

میلیارد ریال است که به طور کامل متعلـق   100همچنین سرمایه صندوق مبلغ 

به دولت است و بر اساس قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران، عالوه 

دولـت   1381هاي دریافتی، تا سـال   اي و درآمد حاصل از حق بیمه بر ذخایر سرمایه

درصد ارزش سیف کاالهاي وارداتی بخـش غیردولتـی را اخـذ و جهـت      1د مکلف بو

تقویت هر چه بیشتر بنیه مالی صندوق، به حساب صندوق واریز نماید، اما بر اسـاس  

درصد حذف و قانون تجمیع  1، دریافت این 1381ابالغیه ریاست جمهوري در سال 

بـراي پرداخـت    در ضمن چنانچـه درآمـدهاي صـندوق   . عوارض جایگزین آن گردید
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التفاوت، پس از تصویب هیئت وزیران  خسارات و تأمین ذخایر فنی کافی نباشد، مابه

  .در بودجه ساالنه کل کشور به حساب صندوق منظور خواهد شد

امـا چنانچـه   . کنـد  هـاي وارداتـی را حمایـت نمـی     معموالً این صـندوق فعالیـت  

ل نهایی، اقدام به واردات مواد کننده در نظر دارد با هدف تولید و صدور محصو تولید

اي نماید، صندوق نسبت به صدور ضمانتنامه اعتباري جهـت   خام یا کاالهاي واسطه

کننـده تسـهیالت صـادراتی     دهندگان داخلی و خـارجی اعطـا   ها، اعتبار ارائه به بانک

نامـه کـل    خـدمات صـندوق شـامل بیمـه    از این رو، . ارزي و ریالی اقدام خواهد کرد

ویـژه صـادرکنندگان کوچـک و    (ات، بیمه نامـه کـل گـردش صـادرات     گردش صادر

خدمات فنـی و مهندسـی،    نامه خاص صدور نامه خاص صادرات، بیمه  ، بیمه)متوسط

نامه بـال اثـر شـدن قراردادهـاي صـادراتی، ضـمانتنامه        گذاري، بیمه نامه سرمایه بیمه

پوشـش اعتبـار خریـد      اعتبار تولید، ضمانتنامه اعتباري ارزي و ریـالی و ضـمانتنامه  

کـه توسـط    پـردازیم  مـی  در ادامه به توضـیح بیشـتر دو مـورد از خـدماتی    . باشد می

کنندگان فعال در عرصه صنایع کوچـک    تر با فعالیت صادر ارتباط نزدیک صندوق در

  .شده است متوسط تنظیم و

  و متوسط  ویژه صادرکنندگان کوچک ،نامه کل گردش صادرات بیمه  

کنندگان کوچـک   مه در طول اعتبار یکساله خود، کلیه صادرات تولیدنا این بیمه

هاي عمـده سیاسـی و تجـاري تحـت      و متوسط کشورهاي مختلف را در برابر ریسک

هاي تحـت   به عبارت دیگر چنانچه در اثر بروز هر یک از ریسک. دهد پوشش قرار می

خـارجی نگـردد،    ایرانی موفق به وصول مطالبات خود از خریدارپوشش، صادرکننده 

هـاي وارده بـه    تنامـه صـادره نسـبت بـه جبـران خسـار       هاین صندوق بر اساس بیم

نامـه تمـامی قراردادهـا و     این بیمه. صادرکننده تا سقف تعهد شده اقدام خواهد نمود

میلیون ریـال و   200نامه را حداکثر تا سقف  نفع بیمه اعتبارات اسنادي مربوط به ذي

توانـد تـا    صـادرکننده مـی  . دهـد  وز تحت پوشش قرار مـی ر 180با سررسید حداکثر 

  .سقف اعتباري مذکور براي یک یا چند خریدار، اقدام به صدور کاال نماید
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 ریالی /اعتباري ارزي ضمانتنامه  

ــک ــه      بان ــهیالت ب ــاي تس ــت اعط ــوالً جه ــی معم ــالی داخل ــات م ــا و مؤسس ه

که اغلب تهیه و ارائه نوع نمایند  صادرکنندگان ایرانی از درخواست وثایق مناسب می

هـاي   و میزان وثیقه درخواسـتی، از تـوان آنهـا بـه خصـوص صـادرکنندگان و بنگـاه       

در چنین مـواردي ضـمانتنامه اعتبـاري ارزي ایـن     . باشد کوچک و متوسط خارج می

دهنـده   تواند جایگزین مناسبی براي وثـایق درخواسـتی از سـوي اعتبـار     صندوق می

گردد، او را در  دهنده صادر می ن ضمانتنامه که به نفع اعتباربه عبارت دیگر، ای. باشد

مقابل ریسـک عـدم بازپرداخـت بـه موقـع تسـهیالت از سـوي صـادرکننده مصـون          

به این ترتیب در صورت عدم بازپرداخت به موقع تسهیالت ارزي دریـافتی،  . سازد می

قبل . اهد نموددهنده اقدام خو این صندوق نسبت به پرداخت خسارت وارده به اعتبار

گیرد  مورد ارزیابی قرار می) اعتبارگیرنده(از صدور این ضمانتنامه، اعتبار صادرکننده 

و بر اساس نتایج به دست آمده از اعتبارسـنجی، حـداقل وثـایق ممکـن از وي اخـذ      

مـزد از   در ضمن با توجـه بـه مـدت اعتبـار، درصـدي نیـز بـه عنـوان کـار         . گردد می

  .دشو صادرکننده دریافت می

در موارد اعطاي تسهیالت ریالی که با هدف تأمین کسـري سـرمایه در گـردش    

هـا و   هاي صـادراتی آنـان از سـوي بانـک     صادرکنندگان ایرانی و تأمین مالی فعالیت

  تواننـد از ضـمانتنامه   گیرد، این نهادهاي مالی مـی  مؤسسات مالی داخلی صورت می

د نظـر خـود در جهـت تضـمین     اعتباري ریالی این صـندوق بـه عنـوان وثیقـه مـور     

به عبارت دیگر، . بازپرداخت به موقع تسهیالت اعطایی به صادرکننده استفاده نمایند

بر اساس این ضمانتنامه، صندوق ضمانت صادرات ایران در صورت عـدم بازپرداخـت   

در سررسید مقـرر مسـئول پرداخـت    ) صادرکننده(تسهیالت دریافتی توسط مدیران 

این مسـئله در مـورد آن   . باشد می) ها نفع ضمانت ذي(باردهنده خسارت وارده به اعت

آور فعالیـت   هاي کوچک و متوسط که در زمینه صادرات و تولیدات ارز دسته از بنگاه

ها و مؤسسات مالی را بـه منظـور تهیـه     کنند و مشکل تهیه وثیقه مورد نظر بانک می

  .باشد سرمایه در گردش دارند، حائز اهمیت می
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  هاي کوچک و متوسط دفتر توسعه و حمایت از بنگاه .3ـ5ـ2ـ2

به منظور افزایش توانمندي رقابت در عرصه صنایع کوچک، وزارت بازرگـانی در  

انـدازي دفتـري تحـت عنـوان دفتـر توسـعه و حمایـت از         اخیـراً بـه راه   1385سال 

فراهم نمودن زمینه تقویت مالی، نظـارت  . هاي کوچک و متوسط پرداخته است بنگاه

ها در راستاي ایجاد شرایط بهینه براي الحاق به سازمان تجـارت   سازي بنگاه ر آمادهب

هـاي   هـا جهـت پیوسـتن بـه شـبکه      جهانی و فراهم نمودن امکانات الزم براي بنگـاه 

دامنۀ فعالیت این دفتر، عـالوه بـر   . باشد اي از اهداف این دفتر می اي و زنجیره خوشه

  .گیرد هاي صنفی را نیز در بر می ا و انجمنه هاي کوچک و متوسط، تشکل بنگاه

هـاي فنـی و حمایـت از     هاي معاونـت کمـک   از آنجا که این دفتر از زیرمجموعه

  باشد، بیشتر فعالیت آن بر محور تشویق واحدهاي تولید صادرات وزارت بازرگانی می

رائه مرزي و صادراتی، و ا هاي برون هاي اقتصادي به گسترش فعالیت بنگاهـ تجاري و 

  .باشد خدمات الزم به منظور توسعه صادرات غیرنفتی می

  وزارت جهاد کشاورزي. 3ـ5ـ3

الیحه ادغـام وزارتخانـه جهـاد سـازندگی و کشـاورزي و تشـکیل وزارت جهـاد        

در  .به تصویب رسـید  1379ریزي در سال  کشاورزي توسط سازمان مدیریت و برنامه

امـور حمـایتی، حمایـت از توسـعه      شرح وظایف تفضیلی ایـن وزارتخانـه، در زمینـه   

گذاري در بخش کشاورزي و استفاده از تسهیالت اعتباري بانک کشـاورزي و   سرمایه

هاي حمایت از توسعه بخش کشاورزي و صـنایع   سایر منابع بانکی و تشکیل صندوق

کنندگان و فـراهم آوردن تسـهیالت الزم بـراي     تبدیلی و روستایی با مشارکت تولید

کننـدگان بخـش کشـاورزي، از مهمتـرین وظـایف       ات مورد نیـاز تولیـد  تأمین اعتبار

در این راستا و به منظور ارائه خدمات به صنایع کوچک تبـدیلی  . شناخته شده است

برداري و شرکت مادر تخصصـی   هاي صنعتی و بهره و صنایع روستایی، اداره کل طرح

ل و متولی انجـام  گذاري در بخش کشاورزي، تشکی صندوق حمایت از توسعه سرمایه

  .اند وظایف فوق گردیده
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  برداري هاي صنعتی و بهره اداره کل طرح. 3ـ5ـ3ـ1

نفر، صنایع کوچـک   50هاي با اشتغال دائم کمتر از  در بخش کشاورزي به طرح

ها عمومـاً بـه فـرآوري مـواد نبـاتی و حیـوانی        تبدیلی و تکمیلی گویند که این طرح

هاي صنعتی از نوع کوچک و دسـتی   به کلیه فعالیت صنایع روستایی نیز. پردازند می

شود که به صورت تجمعی در نـواحی صـنعتی یـا بـه صـورت منفـرد، در        اطالق می

  .گردند مناطق روستایی ایجاد می

وزارت جهاد کشاورزي با توجه به گستردگی این بخش از صنعت، کلیه وظـایف  

بـرداري واگـذار کـرده     و بهـره هاي صنعتی  ها را به اداره کل طرح مربوط به این طرح

ارائه مجوز به صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی و صنایع روستایی، و همچنـین  . است

از دیگـر وظـایف و اختیـارات ایـن     . باشد حمایت از این صنایع بر عهده این اداره می

  :توان به موارد زیر اشاره کرد اداره می

امـور مربـوط بـه تـدوین     ـ هماهنگی و همکـاري بـا وزارت صـنایع و معـادن در     

  هاي صنعتی کشور براي صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی کشاورزي؛ سیاست

ریزي به منظـور ایجـاد، توسـعه و حمایـت از صـنایع کوچـک تبـدیلی و         ـ برنامه

  تکمیلی بخش کشاورزي؛

  الذکر؛ هاي مرتبط با صنایع فوق ها و طرح از تخصیص منابع مالی برنامه  ـ حمایت

زایـی   هاي اشـتغال  گذاران بخش غیردولتی در فعالیت ویق سرمایهـ حمایت و تش

  .مربوط به این صنایع

هاي تحت پوشش وزارت بازرگـانی   ها به طور کلی از طرح حوزه فعالیت این طرح

  .باشد و صنایع و معادن کشور مجزا می

گـذاري در   شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسـعه سـرمایه  . 3ـ5ـ3ـ2

  بخش کشاورزي

گـذاري کشـاورزي و توسـعه     ه دنبال عدم تصویب طرح تشکیل بانـک سـرمایه  ب

روستایی با مشارکت بخش خصوصی و به صورت نهاد مالی وابسته بـه وزارت جهـاد   

گـذاري در بخـش    هـاي حمایـت از توسـعه سـرمایه     کشاورزي، اجازه تشکیل صندوق
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  .کنندگان به این وزارتخانه داده شد تولید  کشاورزي با مشارکت

در حقیقت، هدف از تشکیل این مؤسسات مالی و اعتباري، پاسخگویی مناسـب  

سـاختار  . به مشکل پیش روي بخش کشاورزي در تأمین مالی وجوه مورد نیاز اسـت 

ها  متفاوت بخش کشاورزي، نیاز این بخش به نهادهاي مالی دیگر را که همانند بانک

ت مربوطـه را بـه صـورت    باشـند و خـدما   از ضوابط سخت و پیچیده برخـوردار نمـی  

از این رو سـعی شـده اسـت نهادهـایی     . سازد تر می نمایند، پررنگ تري ارائه می آسان

کنندگان ایجاد شود؛ به نحوي که دولـت در ایـن زمینـه     غیردولتی توسط خود تولید

  .نماید صرفاً نقش مشارکتی و حمایتی ایفا 

ال کردن کلیـه وظـایف   از آنجا که در وزارت جهاد کشاورزي، سازمانی جهت دنب

هاي غیردولتی وجود نداشت، لـذا بـر اسـاس پیشـنهاد ایـن       مرتبط با ایجاد صندوق

به هیئـت دولـت اجـازه تأسـیس شـرکت مـادر تخصصـی         1381وزارتخانه در سال 

انـدازي   صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزي داده شد تا در زمینـۀ ایجـاد و راه  

  .و حمایت مستمر را ایفا نماید هاي غیردولتی، نقش پشتیبانی صندوق

شــرکت فــوق بــه عنــوان یــک بنگــاه اقتصــادي و دولتــی، حمایــت از توســعه   

ترین اهداف این شرکت در  عمده. کند  گذاري در بخش کشاورزي را دنبال می سرمایه

  :باشد چهارچوب وظایف وزارت جهاد کشاورزي، مشتمل بر موارد زیر می

   هـاي مــرتبط بـا بخــش    در فعالیــتگـذاري   تقویـت حجــم و کیفیـت ســرمایه

  کشاورزي؛

 اي  هـاي تخصصـی، محصـولی یـا منطقـه      اعطاي تسهیالت و کمک به صندوق

  هاي بخش کشاورزي و نظارت بر چگونگی استفاده از آنها؛ مرتبط با فعالیت

 هـا و سـایر مؤسسـات مـالی      هاي مالی از دولـت، بانـک   دریافت اعتبار و کمک

  .داخلی و خارجی

هاي این شرکت، در راستاي دستیابی بـه اهـداف فـوق     ین سیاستتر از زیربنایی

هـاي   کننـدگان بـه منظـور مشـارکت در تشـکیل صـندوق       پشتیبانی و ترغیب تولید

هاي حقوقی و فنی به تولیدکنندگان براي ایجـاد ایـن    ویژه ارائه مشاوره غیردولتی، به
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هـاي   ر و کمـک این شرکت در زمینۀ جذب و دریافـت اعتبـا  . باشد ها می نوع صندوق

مالی از دولت و سایر مؤسسات مالی داخلی و خارجی، در راستاي اهداف فوق، ملـزم  

  : هاي خاصی را به شرح زیر دنبال نماید گردیده است سیاست

هـاي دولتـی    هاي پیشنهادي به دولت براي اخـذ اعتبـارات و کمـک    ـ ارائه طرح

  جهت توسعه فعالیت شرکت؛

ا و مؤسسات اعتباري جهت پرداخت اعتبارات و ه ـ ترغیب و جلب همکاري بانک

هــاي غیردولتــی و همچنــین انجــام     تســهیالت بــه شــرکت و صــندوق   

  هاي غیردولتی؛ هاي مشترك با صندوق گذاري سرمایه

ها و مؤسسات اعتبـاري جهـت اسـتفاده از تسـهیالت و      گذاري نزد بانک ـ سپرده

  سایر خدمات آنها؛

ها  ي غیردولتی جهت اخذ تسهیالت از بانکها کنندگان و صندوق ـ تضمین تولید

  و مؤسسات اعتباري داخلی و خارجی؛

  ـ دریافت کمک و اعتبارات از دولت جهت افزایش سرمایه شرکت؛

ها و لـوایح بودجـه بـه منظـور      ـ دریافت کمک و وجوه اداره شده در قالب برنامه

ننـدگان  ک هاي غیردولتی و تولیـد  تجهیز منابع شرکت براي حمایت از صندوق

  بخش کشاورزي؛

ها و مؤسسات مالی و اعتباري خـارج   ـ دریافت وام، اعتبارات و تسهیالت از بانک

  از کشور؛

المللی جهت  ها و نهادهاي بین ها، بنیاد ـ تحصیل نمایندگی از مؤسسات، سازمان

  .ها اخذ اعتبارات و دریافت سایر کمک

هـاي ترسـیم شـده     سـت تـرین سیا  عالوه بر این، شرکت مذکور بر اساس عمـده 

هـا،   هاي غیردولتی براي مقابله با بحـران  موظف گردید در راستاي حمایت از صندوق

المللی بپـردازد و تسـهیالت خـاص بـا      به جذب کمک بالعوض از دولت و منابع بین

همچنین اعمال نظارت کافی . هاي غیردولتی در نظر گیرد شرایط ویژه براي صندوق

هـاي اعطـایی،    ر چگونگی استفاده از تسـهیالت و کمـک  هاي غیردولتی د بر صندوق
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المللی در جهت وظایف شرکت و کمـک   هاي بین ایجاد ارتباط با مؤسسات و سازمان

هاي طراحـی شـده    هاي غیردولتی از دیگر سیاست به ارتقاي دانش و توانایی صندوق

  .باشد می  این شرکت

حمایـت از توسـعه   هـاي غیردولتـی    گیـري صـندوق   به این ترتیب، امکان شـکل 

گذاري به سـه صـورت زیربخشـی، تخصصـی و محصـولی در اقتصـاد فـراهم         سرمایه

هـاي   پـذیري تشـکیل صـندوق    در این راسـتا پـس از تصـویب طـرح امکـان     . گردید

مـادر تخصصـی     غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزي توسط دبیرخانه شرکت

: ید به مـوارد زیـر توجـه شـود    با در این طرح . شود مراحل تشکیل صندوق دنبال می

هاي آماده مشارکت در صندوق، سرمایه اولیه، کلیۀ خدمات قابل ارائـه،   لیست تشکل

بینی حیطه توسعه فعالیـت   هاي صندوق پیشنهادي، پیش محدودة عملیات و فعالیت

  .کنندگان بینی چگونگی اعطاي تسهیالت و ارائه خدمات مالی به تولید صندوق، پیش

هـاي ضـروري جهـت درج در     ي غیردولتـی، بـر اسـاس ویژگـی    هـا  این صندوق

هـاي علمـی و تخصصـی در ارائـه خـدمات مـالی        هـا و نظـام   باید از روش اساسنامه، 

ها نیز مشتمل بر موارد  خدمات اصلی قابل عرضه توسط این صندوق. استفاده نمایند

  :باشند زیر می

ـ  (هاي مالی  ـ اعطاي تسهیالت و انجام حمایت ت، انـدازه و سـود   چگـونگی، کمی

  ؛)شود گیرندگان صندوق مشخص می  تسهیالت توسط تصمیم

  ها و مؤسسات مالی داخلی؛ گذاري نزد بانک  ـ ضمانت متقاضیان سرمایه

هـا و مؤسسـات    ها و سایر شـرکت  ـ دریافت کمک مالی و اعتباري از دولت، بانک

  داخلی و خارجی؛

  هاي بحرانی؛ ه با موقعیتکنندگان و فعاالن در مواجه ـ حمایت از تولید

هاي ترویجـی،   کمک به اجراي برنامه(هاي مجاز مرتبط  ـ سایر عملیات و فعالیت

  ).هاي صادراتی و غیره کمک به افزایش ظرفیت

بیمـه محصـوالت،     تواننـد در زمینـه   ها در صورت رشد و توسعه مـی  این صندوق

  .ت نمایندگذاري نیز فعالی بیمه ضمانت صادرات و بیمه ضمانت سرمایه
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شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه بخش کشاورزي، عـالوه بـر مـوارد ذکـر     

افـزاري بـه    هـاي نـرم   اعطاي تسهیالت، کمک بالعوض، مشاوره و کمـک ( شدة قبلی

هـا مشـارکت    اندازي این صندوق موظف گردیده است در راه) غیردولتی هاي صندوق

عـالوه بـر ایـن، حمایـت و     . ین نمایدداشته باشد و بخشی از سرمایه اولیه آنها را تأم

گیرنده دولتی، معرفی نماینده  هاي غیردولتی در مجامع تصمیم پشتیبانی از صندوق

هاي مربوطه براي تقویت هیئت مدیره صندوق  سهام دولت از میان متولیان زیربخش

و کمک به مجمع عمومی صندوق براي نظارت بر حسن اجراي عملیات آن، از دیگـر  

  .باشد ها می ت مادر تخصصی مرتبط با این صندوقوظایف شرک

نامـه   هـا، بـر اسـاس آیـین     تر شدن فرآیند عملیاتی این صندوق به منظور شفاف

اعطاي تسهیالت غیردولتی، شایان ذکر است که تسهیالت مـذکور در قالـب تـأمین    

بـا در نظـر گـرفتن    ) اشخاص حقوقی(تمام یا بخشی از سرمایه در گردش متقاضیان 

و ) برداري در مدت کمتر از یک سـال  بهره(هایی از قبیل زودبازده بودن طرح  تاولوی

البته تأمین مـالی درخواسـت تسـهیالت    . شوند برخورداري از ریسک کمتر، اعطا می

توسط اشخاص حقوقی غیرعضو در صندوق، در صورت موافقت مجمع عمومی عادي 

تسـهیالت اعطـایی بـر حسـب     هاي  ها و نرخ سود کارمزد. باشد صندوق قابل اجرا می

ها و بازده اقتصادي ـ مالی طرح، توسط هیئت مدیره صـندوق    عقود مختلف و ویژگی

تضـمین تسـهیالت اعطـایی تـا سـقف ضـمانتی نیـز بـر اسـاس          . گـردد  تعیـین مـی  

  . شود قراردادهاي داخلی انجام می

در صورتی که مبلغ تسهیالت بیش از سقف ضـمانتی صـندوق باشـد، صـندوق     

هیالت مازاد بر سـقف ضـمانتی خـود، متناسـب بـا شـرایط طـرح و اعتبـار         براي تس

هـا   هاي الزم اقدام خواهـد کـرد، ایـن تضـمین     متقاضی، نسبت به اخذ سایر تضمین

گـذاري   هـاي سـرمایه   سفته، تنظیم سند رسمی، اوراق مشارکت، سـپرده : عبارتند از

اصل متعلق بـه متقاضـی   مدت، ضمانتنامه بانکی، وثیقه ملکی و کاالهایی که در  بلند

درصد تسهیالت مـورد نیـاز    10سهم آورده متقاضی نیز، حداقل به میزان . باشند می

توانـد معـاف و    البته سهم متقاضی به تشخیص هیئت مدیره صندوق، می. خواهد بود
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مدت زمـان الزم بـراي بازپرداخـت تسـهیالت     . درصد نیز تعیین شود 10یا کمتر از 

عادل یک دوره تولید و حداکثر یک سال در نظر گرفته شـده  اعطایی به متقاضیان، م

  .است

اي بـراي وي در   در صورت تأخیر متقاضی در بازپرداخت تسهیالت نیـز، جریمـه  

  هـاي شـرکت   در صورت استفاده صـندوق از تسـهیالت و کمـک   . شود نظر گرفته می

مادر تخصصی، صندوق موظف است زمینه اعمال نظـارت شـرکت مـذکور بـر نحـوة      

 17گفتنـی اسـت تـاکنون    . صرف تسهیالت اعطـایی بـه صـندوق را فـراهم نمایـد     م

محصـوالت  (صـندوق غیردولتـی ملـی     14و ) اي منطقـه (صندوق غیردولتی استانی 

در کشـور تأسـیس   ) تخصصی شامل طیور، عشایر، لبنی، دامپروري و تولیدات دامـی 

  .اند شده

  وزارت کار و امور اجتماعی. 3ـ5ـ4

هاي فرابخشی است که در سـطحی   اجتماعی یکی از وزارتخانه وزارت کار و امور

اجـراي قـوانین و   . هاي فعالیت اقتصادي، متولی امر اشتغال کشور است فراتر از حوزه

هاي شغلی بر عهده این وزارتخانـه اسـت    هاي مربوط به اشتغال و ایجاد فرصت برنامه

کوچـک بـه ویـژه واحـدهاي      هـاي  اما از دو جنبه کامالً متفاوت از یکدیگر، بـا بنگـاه  

باشد؛ یکی در زمینه آموزش و دیگري در زمینه دریافت تسـهیالت   صنفی مرتبط می

وظیفـه اولـی از طریـق سـازمان آمـوزش فنـی و       . مصوب قوانین برنامه توسعه کشور

. شـود   هاي شغلی دنبال می اي و وظیفه دوم از طریق صندوق حمایت از فرصت حرفه

ر چه بیشتر با اقدامات انجام شده توسط این وزارتخانـه در  از این رو جهت آشنایی ه

، ضروري است مروري بر فعالیت صـندوق حمایـت   ها  ایی.ام.اسارتباط با تأمین مالی 

  .هاي شغلی صورت پذیرد از فرصت

  هاي شغلی صندوق حمایت از فرصت. 3ـ5ـ4ـ1

دوق حمایـت از  ها و مراکز تابعه وزارت کار و امور اجتماعی، صـن  یکی از سازمان

زایـی وزارتخانـه را بـین     هـاي اشـتغال   هاي شغلی است که تسهیالت سیاست فرصت

مطـابق قـانون برنامـه سـوم، دو نـوع تسـهیالت       . دهـد  واجدین شرایط تخصیص می
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بینی شده است که این صندوق، مجري پرداخت این تسهیالت بـه   زایی پیش اشتغال

تسهیالت خوداشتغالی و تسـهیالت   این تسهیالت تحت عنوان. واجدین شرایط است

بینـی   قـانون برنامـه سـوم پـیش     56و  49در مواد ) طرح ضربتی اشتغال(کارفرمایی 

  .شده است

قانون برنامه چهارم  154بر اساس مصوبه هیئت دولت و در راستاي اجراي ماده 

توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشـور، صـندوق توسـعه اشـتغال روسـتایی و      

هـاي قـانونی،    وخته ازدواج جوانان با تمام وظـایف، اختیـارات، مسـئولیت   صندوق اند

هـا، مقـررات، اعتبـارات، امکانــات و نیـروي انسـانی، در صـندوق حمایــت از        دارایـی 

هاي شغلی ادغام و تحت عنوان صندوق اشتغال، ازدواج و مسکن مهـر رضـا و    فرصت

  .کند هاي شغلی فعالیت می طبق اساسنامه صندوق حمایت از فرصت

بینـی شـده در قـوانین بودجـه سـنواتی،       منابع مالی صـندوق، اعتبـارات پـیش   

الحسـنه سیسـتم بـانکی،     هـا و تسـهیالت اعطـایی، تسـهیالت قـرض      بازپرداخت وام

هاي اشخاص حقیقی و حقوقی، منابع مـالی   هاي فنی و اعتبارات دولت، کمک کمک

هیئـت وزیـران، منـابع    صندوق توسعۀ اشتغال روستایی مندرج در اساسنامه مصوب 

نامه اجرایی سازماندهی ازدواج جوانـان و   مالی صندوق ازدواج جوانان مندرج در آیین

استفاده از منابع صندوق از طریـق  . منابع مالی صندوق اندوخته ازدواج جوانان است

این تسهیالت از طریـق  . مؤسسات کارگزاري در قالب قراردادهاي منعقده مجاز است

  .ربط به متقاضی داده خواهد شد هاي ذي ها و سایر دستگاه اريها، شهرد بانک

یـک  . باشـند  هاي شغلی سه نوع مـی  کارها در صندوق حمایت از فرصت و کسب

اندازي آنهـا   ها خانگی هستند که به مجوز خاصی نیاز ندارند، امکان راه دسته از طرح

ته از متقاضـیان قـرار   در منزل وجود دارد و اعتبار و تسهیالتی که در اختیار این دس

هاي این نوع کسب و کـار بـا    بازپرداخت وام. میلیون ریال است 30گیرد تا سقف  می

هـاي   فرمـایی نـوع دوم طـرح    طرح خـویش . باشد ماهه می 54شش ماه دورة تنفس، 

هـاي   صندوق است که در این طرح، متقاضی صرفاً براي خود کسب و کاري در محل

این طرح به سه زیرمجموعه خـدماتی، تولیـدي و تـوزیعی    . کند  اندازي می تجاري راه
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میلیـون ریـال اسـت کـه      100ها براي هر متقاضـی   اعتبار این طرح. شود تقسیم می

. مـاه تنظـیم شـده اسـت     60مـاه دورة تـنفس، در    6تـا   3ها پس از  بازپرداخت وام

بـر  در این طـرح متقاضـی عـالوه    . باشد سومین نوع کسب و کار، طرح کارفرمایی می

کنـد، البتـه نبایـد      اشتغال خود براي پنج نفر دیگـر نیـز فرصـت شـغلی ایجـاد مـی      

 600میلیـون ریـال و در مـواردي خـاص بـیش از       500بـري طـرح بـیش از     سرمایه

  .میلیون ریال باشد

هـاي   هاي خانگی پرداخت تسـهیالت در یـک مرحلـه اسـت و در طـرح      در طرح

ه مرحلـه اول بـراي تهیـه مکـان و     شـود کـ   فرمایی در دو مرحله پرداخت مـی  خویش

مرحله دوم براي خریـد تجهیـزات اسـت و در طـرح کارفرمـایی، تسـهیالت در سـه        

  .گردد مرحله تهیه مکان، تجهیزات و مواد اولیه به متقاضیان اعطا می

وکار را داشـته باشـند،    اندازي راهبردهاي کسب متقاضیان بیکاري که توانایی راه

هـا بـر عهـده     یان ذکر است مسئولیت این صندوق در استانشا. در اولویت قرار دارند

  .باشد ها بر عهده فرماندار می استاندار و در شهرستان

  وزارت تعاون. 3ـ5ـ5

بنـدي نظـام اقتصـادي بـه سـه       قانون اساسی، با تقسیم 44و  43بر اساس اصل 

هـا   بخش دولتی، تعاونی و خصوصی، ضوابطی کلی نیز براي هـر یـک از ایـن بخـش    

شرایط و امکانات کار براي همـه بـه منظـور رسـیدن بـه       تأمین. ص شده استمشخ

دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قـادر بـه کارنـد ولـی      اشتغال کامل و قرار

وسایل الزم را ندارند در شکل تعاونی و از راه وام بدون بهره یا هر راه مشـروع دیگـر   

هاي خـاص منتهـی شـود و نـه      اد و گروهکه نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افر

دولت را به صورت یک کارفرماي بزرگ مطلـق در آورد از مهمتـرین ضـوابط تـنظم     

  .باشد شده براي بخش تعاون می

رو، وزارت تعاون به عنوان مقولـه اصـلی بخـش تعـاون در کشـور در نظـر        از این

ف بخش تعـاونی و  این وزارتخانه نیز در راستاي تحقق هر چه بیشتر اهدا. گرفته شد

افزایش سهم این بخش در اقتصاد ملی و تقویت زنجیـره تولیـد، توزیـع و مصـرف و     
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سـازي بـراي ایجـاد     ها و زمینه ارتقاي سطح کمی و کیفی تولیدات و خدمات تعاونی

بـازده و همچنـین حفـظ اشـتغال      فرصت شغلی جدید به صورت مولد، پایـدار و زود 

  .تأسیس نمود 1368موجود صندوق تعاون را در سال 

  صندوق تعاون. 3ـ5ـ5ـ1

هاي تعاونی تحـت نظـارت مراکـز گسـترش خـدمات       به منظور حمایت از بخش

مجلـس شـوراي اسـالمی، تشـکیل      1368تولیدي و عمرانی وقـت، در اواخـر سـال    

هـایی کـه بـه تصـویب      اي از قانون بودجه با اساسـنامه  صندوق تعاون را ضمن تبصره

  .ب نمودرسید، تصوی هیئت وزیران 

صندوق تعاون، یک شخصیت حقـوقی مسـتقل و داراي اسـتقالل مـالی و یـک      

مؤسسه اعتباري دولتی وابسته بـه وزارت تعـاون اسـت کـه صـرفاً در بخـش تعـاون        

باشـند، در صـورت    هـاي تعـاونی موظـف مـی     هـا و اتحادیـه   شـرکت . کند فعالیت می

تعـاون و آمـوزش بـه     درصد از آن را بابـت حـق   4برخورداري از سود خالص ساالنه، 

حساب صندوق واریز نمایند که این وجوه صرف امور آموزشی بخش تعاونی، توسـعه  

  .شود ها می ها و پرداخت انواع اعتبارات به صورت وام به تعاونی تعاونی

از وظایف صندوق، اعطـاي تسـهیالت اعتبـاري بـه منظـور تأسـیس، توسـعه و        

ها براي تهیـه   مدت مورد نیاز تعاونی بار کوتاهها، تأمین اعت هاي تعاونی اندازي طرح راه

عالوه بر این تـأمین  . باشد هاي اساسی می مواد اولیه، لوازم یا تجهیزات و سایر هزینه

هـا و صـدور ضـمانتنامه بـراي تضـمین       منابع مالی براي صـادرات تولیـدات شـرکت   

ا نیـز از  هـ  هاي مربـوط بـه تعـاونی    تسهیالت و تمهیدات مالی، معامالت و پیمانکاري

  .دیگر وظایف صندوق است

  :کند عبارتند از ها متمایز می ویژگی مهمی که فعالیت این صندوق را از بانک

 پایین بودن نرخ سود تسهیالت اعطایی؛ 

 ها و وثایق، متناسب با شرایط متقاضیان؛ تسهیل در اخذ تضمین 

 بودن دوره بازپرداخت؛ طوالنی 

 ونی نزد بانک مرکزي؛عدم الزام صندوق به تودیع ذخیره قان 
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 امهال مطالبات و بخشودگی جرائم؛ 

 دهی تسهیالت پایین بودن مدت انتظار جهت. 

گـذاري   الحسـنه و سـرمایه   انداز، قرض هاي پس این صندوق به قبول انواع سپرده

مـدت،   هـاي کوتـاه   پردازد و در طرف مقابـل، بـه ارائـه وام    مدت و بلندمدت می کوتاه

پـردازد و در ایـن راسـتا اعمـال تخفیـف در اعطـاي        مـی الحسـنه   مدت و قرض میان

  .دهد تسهیالت را مورد توجه قرار می

هــاي قبــل از  اعطــاي تســهیالت از ســوي ایــن صــندوق جهــت تــأمین هزینــه 

. پـذیرد  هاي جاري و سرمایه در گردش صـورت مـی   برداري طرح و تأمین هزینه بهره

هـاي ثابـت مربـوط بـه      هزینـه تأمین منابع مالی براي صدور کاال و خـدمات، تـأمین   

نیـز از جملـه     هـاي جـایگزین و غیـره و صـدور ضـمانتنامه      بازسازي، نوسازي، طـرح 

  .باشد هاي انجام شده توسط این صندوق می فعالیت

ــه ــاي شــرکت اتحادی ــاونی  ه ــاونی و اعضــاي تع ــاي تع ــه در بخــش  ه ــا ک ــا  ه   ه

سکن و عمران، هاي مختلف اقتصادي اعم از کشاورزي، صنعت و معدن، م و زیربخش

  هـا و مؤسسـاتی کـه حـداقل     خدمات و بازرگانی فعالیـت دارنـد، همـراه بـا شـرکت     

  هــاي تعــاونی و یــا خــود هــاي شــرکت درصــد ســهام آنــان متعلــق بــه اتحادیــه 51

توانند از تسهیالت اعتبـاري ایـن صـندوق اسـتفاده      باشد، می هاي تعاونی می شرکت

  .کنند

هـا و اعضـا از نظـر دوره     به این اتحادیـه انواع تسهیالت پرداختی صندوق تعاون 

مدت و بلندمـدت اسـت کـه بیشـترین حجـم       مدت، میان بازپرداخت به صورت کوتاه

ایـن  . تسهیالت نیز به صورت بلندمدت و در قالب مشارکت مدنی اعطـا شـده اسـت   

مسئله بیانگر گرایش صـندوق و تخصـیص اعتبـار انجـام شـده توسـط صـندوق بـه         

این تسهیالت یا از محل منابع داخلی صندوق پرداخت . باشد گذاري ثابت می سرمایه

  .اي شده است یا از محل وجوه اداره شده و یا از محل منابع تبصره

تسهیالت اعتباري صندوق تعاون در قالب عقود اسـالمی بـه صـورت مشـارکت     

الحسـنه   مدنی، فروش اقساطی، مضاربه، سلف، جعاله، اجاره به شرط تملیک و قـرض 
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  .شود ار متقاضیان قرار داده میدر اختی

به منظور حفظ منابع مالی صندوق و حصول اطمینان از بازپرداخت تسهیالت و 

بنـابر  (جلوگیري از اتالف منابع در جهت ارائه خدمات بهتر، یک یا ترکیبی از وثـایق  

اوراق بهـادار، کـاالي زیـر    : این وثایق عبارتنـد از . اخذ خواهد شد) تشخیص صندوق

  .ل اجرا، وثیقه ملکی و سفتهکلید، مح

  صندوق مالی توسعه تکنولوژي ایران. 3ـ5ـ6

گـذاري در ایـن زمینـه بـه      با توجه به اهمیت تحقیق و ابتکار و ضرورت سـرمایه 

مجوز تأسـیس   1368دلیل نقش آن در خوداتکایی و توسعه کشور، در دي ماه سال 

هـاي   ازي ایـده سـ  صندوق حمایت مـالی از محققـین و مبتکرینـی کـه قصـد پیـاده      

هاي کوچک و یا به صـورت خوداشـتغالی    اندازي بنگاه کارآفرینی خود را در قالب راه

به این ترتیب در . هاي علمی و صنعتی کشور رسید دارند، به تصویب شوراي پژوهش

 میلیـون  502و  میلیارد 1 سرمایه با صندوق مالی توسعه تکنولوژي ایران 1368سال 

تصویب اساسنامه و تأیید نهایی آن توسط شـوراي پـول و    از پس تأسیس شد و ریال

ها، این صندوق به عنوان یـک شـرکت غیرانتفـاعی بـه      اعتبار و مجمع عمومی بانک

  .ثبت رسید

هاي ملی، سپه، تجارت، صـادرات،   این صندوق از مشارکت بانک مرکزي با بانک

هاي علمـی و   کارگران، ملت، سازمان پژوهش مسکن، صنعت و معدن، کشاورزي، رفاه

میـزان سـهام اعضـاي صـندوق و     . صنعتی ایران و وزارت صنایع تشکیل شده اسـت 

  :باشد می) 3ـ6(جدول شمارة درصد سهم هر یک از اعضا به شرح 

صندوق در طول فعالیت خود با استفاده از سرمایه اولیه و سرمایه افزایش یافتـه  

 30حمایـت مـالی بـیش از    میلیارد ریال اعتبـار، موفـق بـه     5و با تخصیص بیش از 

هـاي   هاي علمـی و صـنعتی، وزارتخانـه    پروژه تحقیقاتی که از سوي سازمان پژوهش

انـد، گردیـده    ها و مراکز معتبر علمی و تحقیقاتی کشور معرفی شده صنعتی، سازمان

  .است
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 سهام اعضاي صندوق مالی توسعه تکنولوژي ایران) 3ـ6(جدول 

  سهاممیزان   سهام درصد  سهامدار

  16000  63/26  جمهوري اسالمی ایران يمرکزانک ب

  8000  32/13  ملیبانک 

  8000  32/13  رفاه کارگرانبانک 

  8000  32/13  صنعت و معدنبانک 

  4000  66/6  کشاورزيبانک 

  3800  32/6  ملتبانک 

  3600  99/5  سپهبانک 

  3600  99/5  تجارتبانک 

  3000  99/4  صادراتبانک 

  2000  33/3  مسکنبانک 

  40  07/0  وزارت صنایعک بان

هـاي علمـی و    سـازمان پـژوهش  بانک 

  صنعتی

07/0  40  

  60080  100  جمع کل

  www.tashilatir/index/php: مأخذ    

هاي علمی و صنعتی وزارت صنایع به صـندوق   ها از طریق سازمان پژوهش پروژه

وق پس از بررسی پروژه در خصوص تسهیالت مالی، میـزان و  صند. گردند معرفی می

پـردازد و قـرارداد مربوطـه را تنظـیم      نحوه پرداخت و وثیقه آن، به اتخاذ تصمیم می

طبق مفاد قرارداد، هر گونه دارایی که بر اثر پرداخت تسـهیالت بـه وجـود    . نماید می

تواننـد بـه    بـل قبـول مـی   هـاي قا  آید، اسناد تجاري با امضاي متقاضی و یا دارایی می

میزان کارمزد تسهیالت اعطایی بـا توجـه   . عنوان وثیقه اجراي قرارداد پذیرفته شوند



  کوچک و متوسط هاي سازوکارهاي تأمین مالی شرکت                                                          238

شود و هـر سـال    هاي اجرایی صندوق توسط شوراي پول و اعتبار تعیین می به هزینه

  .گردد محاسبه و دریافت می

اسـت و  مابین بوده  مجري طرح موظف به اجراي پروژه در چهارچوب قرارداد فی

کارشناسان صندوق بر اجراي طـرح در مراحـل مختلـف و همچنـین نحـوه مصـرف       

  .تسهیالت اعطایی نظارت کامل و مستمر خواهند داشت

هاي کوچک از این  همچنین کمبود منابع، امکان استفاده تعداد بیشتري از بنگاه

لی هـاي مـا   سازد و تجربه کاري صندوق بیانگر آن است که کمک طرح را ناممکن می

کنـد، بلکـه در برخـی     هاي نوآور را حل نمـی  محدود نه تنها مشکل این افراد و بنگاه

هـا نیـز    موارد باعث بروز مشکالت مالی در بازپرداخت این وجـوه توسـط ایـن بنگـاه    

  .شود می

  ک صنعت و معدنبان. 3ـ5ـ7

هاي عامل سراسر کشور، باالترین رتبـه   بانک صنعت و معدن در میان کلیه بانک

و  باشـد  مـی هـاي کوچـک و متوسـط دارا     ر خصوص اعطاي تسهیالت بـه بنگـاه  را د

به موجب موضوع بنـد  . 1رود ها به شمار می مهمترین نهاد تأمین مالی براي این بنگاه

ص بـراي حمایـت   اقانون برنامه سوم توسعه، ایجاد یک خط اعتباري خ 111 ب ماده

به همین جهت این بانک بـا   نظر گرفته شده است، از صنایع کوچک در این بانک در

تجدید نظر در ساختار سازمانی خود و ایجاد و توسعه شعب در سراسر کشور کـه بـا   

بـه ویـژه صـنایع کوچـک محلـی صـورت        هدف ارائه خدمات مالی به بخش تولیدي

) 3ــ 7(ارة ـدول شمـدر ج. ودـا نمـع ایفـگرفت، نقش بسزایی در گسترش این صنای

مصـوب بانـک صـنعت و معـدن و میـزان       2سط و بزرگهاي کوچک، متو تعداد طرح

گونـه کـه    همـان . آورده شـده اسـت   1385تـا   1383هاي  پرداختی به آنها طی سال

 
وزارت صنایع و : تهران. نخالصه عملکرد وزارت صنایع و معاد). 1385.(ـ وزارت صنایع و معادن 1

 .رسانی دفتر آمار و اطالعمعادن، 

هـاي قبلـی    هاي کوچک و متوسط و بزرگ از نظر بانک صنعت و معدن در قسـمت  تعریف بنگاهـ 2

 .آورده شده است
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  هاي کوچـک   هاي مصوب بانک، جزء طرح درصد از طرح 95گردد بالغ بر  مالحظه می

  .اند بوده

هاي کوچک، بزرگ و متوسط تعداد و کل مبلغ طرح )3ـ 7(جدول   

معدن بانک صنعت و  

  سال

  )میلیارد ریال(کل مبلغ   هاي مصوب تعداد طرح

بزرگ و   کوچک

  متوسط

  بزرگ و متوسط  کوچک

1383  2072  126  2/1368  3/4024  

1384  3106  102  7/3121  7/5927  

ماهه  6( 1385

  )اول

1552  53  1827  9374  

ی وزارت صنایع و رسان دفتر آمار و اطالع). 1385. (خالصه عملکرد وزارت صنایع و معادن :مأخذ

  .معادن

هاي کوچـک و متوسـط در    به عالوه بانک توسعه اسالمی براي تأمین مالی پروژه

. بخش صنعت و معدن، یک خط اعتباري خاص براي این بانک در نظر گرفتـه اسـت  

هاي کوچک و متوسط از این خـط اعتبـاري در ایـن بانـک عینـاً       نحوه استفاده بنگاه

گـذاري از محـل منـابع داخلـی بانـک       سهیالت سرمایهنظیر فرآیند اختصاص سایر ت

) میلیـون دالر  5گـذاري بـا مبـالغی کمتـر از      هاي سـرمایه  طرح(متقاضیان . باشد می

استفاده از خط اعتباري مذکور، به محض ارسال درخواسـت خـود بـه بانـک، جهـت      

هـاي مهندسـین مشـاور بانـک معرفـی       تهیه گزارش توجیهی طرح به یکی از شرکت

ند تا پس از ارائه گزارش و در صورت تصویب طـرح توسـط بانـک از خطـوط     گرد می

  .اعتباري بانک توسعه اسالمی برخوردار شوند

هاي مالی ناشی از خطوط اعتباري مذکور شامل نرخ سـود و   نظر به اینکه هزینه

که در مقایسه با سـایر منـابع قابـل دسـترس     ) درصد 9جمعاً (کارمزد عاملیت بانک 
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) درصـد  7تـا   6هـاي   بـا نـرخ  (خیره ارزي و خطوط اعتباري فاینانس نظیر حساب ذ

نمود، لذا خطوط اعتباري مورد نظر طـی سـالیان گذشـته چنـدان مـورد       تر می گران

استقبال متقاضیان قرار نگرفته است و به ناچـار عملکـرد بانـک از ایـن بابـت صـرفاً       

کشور بـه مبلـغ    اتموقوف هاي مؤسسه صندوق عمران شامل تأمین مالی یکی از طرح

هـاي بهـره    بـه افـزایش نـرخ    توجـه  همچنـین بـا  . شود می دالر هزار 700میلیون و  1

هاي مالی ناشـی از خطـوط فاینـانس و     المللی که در نهایت باعث افزایش هزینه بین

رود  شود و نیز کاهش نرخ کارمزد عاملیت بانک، انتظـار مـی   حساب ذخیره ارزي می

  .باري مورد نظر به مرور افزایش یابدتقاضاي استفاده از خط اعت

  بانک کشاورزي. 3ـ5ـ8

بانک کشاورزي با توجه به اندازه کوچک و خُـرد بـودن اکثـر متقاضـیان وام در     

هاي با اندازه کوچـک و متوسـط    بخش کشاورزي از نقش مهمی در تأمین مالی طرح

ا توسـط  در ایـن راسـتا ایـن بانـک نـه تنهـ      . در این بخش از اقتصاد برخوردار اسـت 

هاي داخلی، بلکه حتی توسط همکاري با بانـک توسـعه اسـالمی سـعی نمـوده       طرح

  .نقش بارزي در تأمین مالی این نوع متقاضیان اعتبار ایفا نماید

هاي کوچـک و متوسـط    در حقیقت بانک توسعه اسالمی براي تأمین مالی پروژه

با توجه . ه استدر بخش کشاورزي خط اعتباري خاصی براي این بانک در نظر گرفت

به لزوم تأمین ارز مورد نیاز واحدهاي متوسط و کوچک، با همکاري بانک کشـاورزي  

  و وزارت اقتصاد و دارایی تاکنون دو خط اعتباري از بانک توسعه اسالمی اخـذ شـده  

اند و مراحل اخذ خط اعتبـاري   است که تقریباً به طور کامل مورد استفاده قرار گرفته

شرایط اعطاي اعتبار از این خط اعتباري به صورت زیـر  . باشد می سوم در دست اجرا

  :گردد خالصه می

اعتبـاري بانـک     مشـی  هـا و خـط   ـ موضوع طرح و فعالیت آن منطبق با سیاسـت 

  کشاورزي باشد؛

ـ طرح مربوط، جهت استفاده از خط اعتباري توسط اداره کل نظارت بـر اجـراي   

  معرفی گردد؛ هاي وزارت صنایع به بانک کشاورزي طرح
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ـ طرح مورد نظر بر اساس ضوابط بانک کشاورزي از جهات فنی، مالی، اقتصادي 

  .و حقوقی داراي توجیهات کافی باشد

آالت  البته بانک توسعه اسـالمی، صـرفاً هزینـه ارزي مربـوط بـه خریـد ماشـین       

ل درصد کل پروژه باشد و در مقاب 80تواند  نماید که حداکثر می خارجی را تأمین می

آالت موضوع طرح که در رهن بانک کشاورزي قرار خواهد گرفت، بـه   عالوه بر ماشین

شایان ذکر است که محل . منظور جبران کسري وثیقه، تضمین الزم اخذ خواهد شد

  .آالت نیز در رهن بانک قرار خواهد گرفت استقرار ماشین

 د به صـورت بای کنندگان از تسهیالت خط اعتباري بانک توسعه اسالمی استفاده

بـه غیـر از شـرکت بـا     (هاي تجاري به ثبت رسیده تابع قانون تجارت  یکی از شرکت

هـاي   ها و اتحادیـه  عام، شرکت و هاي سهامی خاص شامل شرکت ،)مسئولیت محدود

هـا و مؤسسـات بابـت     به عالوه تسهیالت مشابهی از سایر بانک ،تعاونی و غیره باشند

  .  ه باشندعملیات مورد درخواست دریافت نکرد

بـه   مربـوط هـاي   هزینـه و باشد و میزان سـود   سال می 7بازپرداخت وام حداکثر 

در صورت انجام بازپرداخت  .و به صورت ارزي خواهد بوددرصد در سال  8تسهیالت 

درصـد سـهم سـود خـویش،      6رأس موعد مقرر، بانک توسـعه اسـالمی از    دراقساط 

  .درصد اعمال خواهد کرد 15تخفیفی معادل 

هاي مربوط به اسـتفاده از خـط اعتبـاري بانـک      ، آمار طرح)3ـ8(شمارة دول ج

تــاکنون را نشــان  1378شـروع خــط اعتبـاري اول یعنــی سـال     توسـعه اســالمی از 

  .دهد می

هاي مربوط به استفاده از خط اعتباري بانک توسعه اسالمی از  آمار طرح) 3ـ8(جدول 

1384تا   1378سال   

  )دالر(مبلغ   تعداد  عنوان

  786,881,16  8  شده   هاي تصویب طرح

  000,398,15  7  هاي قرارداد شده  طرح

  000,398,15  7  هاي گشایش اعتبار شده  طرح

  .ها و اعتبارات الملل و اداره نظارت بر طرح بانک کشاورزي، اداره امور بین: مأخذ       
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همچنین این بانک چنـد طـرح خـاص حمایـت از اقشـار ضـعیف و اعطـاي وام        

طـرح  . وداشتغالی و کمک به کارآفرینان کشاورزي و روستایی را اجرا کـرده اسـت  خ

ها است که با هدف حمایت از زنان سرپرسـت   از جمله این برنامه) س(حضرت زینب 

هـاي عمـده ایـن     ویژگـی . به مرحله اجرا درآمده است 1373خانوار روستایی از سال 

  :طرح به شرح زیر است

 باشد درصد می 4الحسنه و با کارمزد  رضاعتبار اعطایی به صورت ق. 

        شرایط استفاده از این طرح، ساده و صرفاً بـا تعهـد خـود زنـان واجـد شـرایط

 .گیرد کنندگان اعتبار در روستا صورت می روستایی و یا تعهد سایر دریافت

        ،زمان بازپرداخت تسهیالت بسته بـه نـوع تولیـدات و موعـد فـروش محصـول

 .شدبا سال می 5حداکثر تا 

 استفاده از این طرح احتیاج به وثیقه ندارد. 

     5میلیـون ریـال و در حـال حاضـر      5/1سقف تسهیالت در سـال آغـاز طـرح 

 .باشد میلیون ریال می

همه نهادهـا و    سود اندك تسهیالت، عدم الزام ارائه تضمین، استفاده از همکاري

ت در مصـرف  مـدت بـودن تسـهیالت، نبـود محـدودی      افراد مسئول در روستا، میـان 

نامه رسمی یا برگ احراز مالکیـت از جملـه عوامـل     تسهیالت، عدم نیاز به ارائه اجازه

  1.موفقیت این طرح شناخته شده است

 9/153نفر مبلغی حـدود   67062، تعداد 1384از ابتداي طرح تا پایان شهریور 

الیبـافی،  میلیون ریال از محل منابع این طرح را در زمینه مصارف زراعی، باغداري، ق

  .اند خیاطی و غیره دریافت کرده

هاي بانک کشاورزي است که با هدف افزایش مشـارکت   طرح ایران از دیگر طرح

تواننـد بـراي    زنان عضو طـرح مـی  . هاي اقتصادي طراحی شده است زنان در فعالیت

میلیون  5هاي تولیدي، تجاري و خدماتی خود از تسهیالت حمایتی تا سقف  فعالیت

 
نقش بانک کشاورزي در توانمندسازي روسـتائیان  . )1382( .دتممع ارغوان، مازار و عرب ،عباس ـ1

 .، شماره دوم، زمستانمجله بانک و کشاورزي .کرد اعتبارات خٌردگیري از روی با بهره
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 3چهارچوب ضوابط و مقررات بانـک اسـتفاده نماینـد و در سـایر مـوارد تـا       یال در ر

تضـمین   درضمانت زنـان عضـو طـرح    . ل از اعتبارات طرح استفاده کنندمیلیون ریا

  .شود تسهیالت اعطایی پذیرفته می

تـا پایـان شـهریور     که سال آغازین این طرح اسـت  1379به این ترتیب از سال 

میلیـارد ریـال در قالـب عقـد      340تسهیالت به مبلـغ   هزار فقره 102جمعاً  1384

 غیرهاشتغالی، کمک هزینه تحصیلی، تعمیر مسکن و  الحسنه براي مصارف خود قرض

  .اعطا شده است

بنـدي در   از دیگر تسهیالت ارائه شده توسط بانک کشاورزي که از قابلیت طبقـه 

صـندوق   توان بـه طـرح   میباشد  برخوردار می   ایی.ام.اسهاي تأمین مالی  طرححوزه 

بـه منظـور کمـک بـه توسـعه اشـتغال        این طرح. اشاره کرد روستایی  توسعه اشتغال

قیمت براي  نیز تأمین مالی ارزان نیافته کشور و روستایی در روستاهاي مناطق توسعه

است که امکان دسترسی به سایر منابع تأمین اعتبـار  طراحی شده روستائیان فقیري 

  .را ندارند

  :این صندوق به شرح زیر است اعطایی توسط ی اعتباراتویژگ

 پرداخـت   درصـد  4الحسـنه و بـا کـارمزد     اعتبارات صندوق به صورت قرض

 .گردد می

 میلیون ریال با ضمانت یک نفر ضـامن   3الحسنه تا  پرداخت تسهیالت قرض

میلیون ریال با دریافت سفته و یـا امضـاي دو نفـر ضـامن      3بیش از  و براي

 .یر استپذ امکان

 االمکان محـل اجـراي طـرح و امـوال خریـداري       بانک ملزم شده است، حتی

 .شده از محل اعتبارات طرح را در رهن خود نگه دارد

  الحسـنه دریـافتی،    در این طرح، متقاضی موظف است به میزان وجوه قـرض

 .کند، بیمه عمر نماید اي که صندوق معرفی می خود را نزد شرکت بیمه

هـاي   التحصیالن رشته اي فوق، بانک کشاورزي براي اشتغال فارغه عالوه بر طرح

در . طی طرحی جداگانه تسهیالتی را پرداخت کـرده اسـت   1380کشاورزي از سال 
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طرح تصویب شد که بر اسـاس آن تسـهیالتی    3264، 1383این راستا تا پایان سال 

بیکار که حـداقل  همچنین، تمامی افراد . میلیارد ریال پرداخت گردید 2/746بالغ بر 

التحصـیالن   توانند از تسهیالت ویژه فـارغ  شند می داراي مدرك لیسانس کشاورزي با

هـاي حقـوقی    اگـر اشـخاص در قالـب تشـکل    . جویاي کار این بانک اسـتفاده کننـد  

درصد سـهامداران شـرکت بایسـتی     50بخواهند از تسهیالت استفاده کنند، حداقل 

حـداکثر  . البته این افـراد نبایـد شـاغل باشـند    التحصیل رشته کشاورزي باشند  فارغ

 80بانک حـداکثر . میلیون ریال است 200تسهیالت قابل ارائه به هر شخص حقیقی 

کنـد و   گذاري ثابت یک طرح را به صورت تسهیالت پرداخـت مـی   درصد کل سرمایه

تواننـد   کننـدگان مـی   اسـتفاده . کنـد  درصد مابقی را شخص متقاضی تأمین مـی  20

ه خود را به تدریج و متناسب با اقساط دریافتی از بانک در محـل اجـراي   الشرک سهم

برداري، متناسب با توان مالی طـرح،   پس از رسیدن به مرحله بهره. طرح هزینه کنند

درصد سرمایه در گردش مورد نیاز واحد تولیدي نیـز بالمـانع خواهـد     100پرداخت 

ي طرح را در اختیار داشته باشند و متقاضیان بایستی زمین مورد نیاز براي اجرا. بود

گـذاري ثابـت را    الشرکه خـود در سـرمایه   درصد سهم 20توانند تمام یا بخشی از  می

الشـرکه   درصـد سـهم   20اگر هزینه خریـد زمـین بـیش از    . صرف خرید زمین کنند

در هـر  . التفاوت آن را به صورت تسهیالت بپـردازد  تواند مابه  متقاضی باشد، بانک می

گذاري ثابت طرح بیشتر باشـد   درصد کل سرمایه 40اي خرید زمین نباید از حال به

گـذاري بایـد توجیـه مـالی      و هزینه تأمین زمین با توجه به درآمد حاصل از سـرمایه 

نامه رسمی نسـبت بـه اجـاره محـل، بـه       تواند با ارائه اجاره متقاضی می. داشته باشد

ره از طـول دوران بازپرداخـت   اجراي طرح اقدام کنـد، مشـروط بـر آنکـه مـدت اجـا      

میلیـون ریـال بـه     200تسـهیالت قابـل پرداخـت تـا سـقف      . تسهیالت کمتر نباشد

اشخاص حقیقی و حقوقی به صـورت ضـمانتی و بـدون اخـذ وثیقـه خـارج از طـرح        

  .شود پرداخت می

  بانک توسعه صادرات ایران .3ـ5ـ9

اورزي سـعی  هاي صـنعت و معـدن و کشـ    بانک توسعه صادرات نیز همانند بانک
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هاي ارائه شـده توسـط صـنایع کوچـک و متوسـط        نموده در زمینه تأمین مالی طرح

در این راستا ایـن بانـک نیـز بـه همکـاري بـا بانـک توسـعه         . هاي مؤثري بردارد گام

هـدف از ایـن   . باشـد  اسالمی پرداخته و مجري طرح تأمین مالی صـادرکنندگان مـی  

ــه  بجــز کشــورهاي (ســایر کشــورها  طــرح، توســعه صــادرات کاالهــاي غیرنفتــی ب

  .است) المعامله بر اساس مقررات بانک توسعه اسالمی ممنوع

درصـد ارزش   30باشـند کـه حـداقل     کاالهاي مجاز در این طرح، کاالهایی مـی 

شــامل دوره (افـزوده آنهـا در کشــور ایجـاد شــده باشـد و طـول دوره تــأمین مـالی       

صـادرات ایـران و بانـک توسـعه      بر اساس توافق دوجانبـه بانـک توسـعه   ) بازپرداخت

درصد ارزش کاالي  100گردد و میزان تسهیالت این طرح معادل  اسالمی تعیین می

  .صادره است

روش تأمین مالی کاالهاي صادره بر مبناي اصـول و ضـوابط بانکـداري اسـالمی     

است، به این ترتیب که این بانک در قالب ابزار تأمین مالی مرابحه، کـاالي صـادراتی   

نماید و سپس آن را با احتساب  تحت قرارداد خرید، نقداً از فروشنده خریداري میرا 

سود متعلقه که در هر دوره قابل مذاکره است، تحت قرارداد فروش مجدد به خریدار 

  .فروشد می

در این طرح صادرات محصوالت کشاورزي و صنایع تبدیلی و تکمیلی و صـنایع  

ر دارند و نرخ سود این تسهیالت برابـر اسـت   کوچک در اولویت اعطاي تسهیالت قرا

المللی، به اضـافه حاشـیه سـودي کـه بـه صـورت        بانکی در بازار بین با نرخ بهره بین

در مورد تضمین بازپرداخت، بانک توسـعه صـادرات موظـف    . گردد موردي تعیین می

  .آالت و تجهیزات پروژه را به عنوان وثیقه قبول نماید است محل ساختمان، ماشین

میلیون یورو، بانک توسـعه اسـالمی مسـتقیماً نسـبت بـه       3براي مبالغ بیش از 

نماید و در این موارد باید ضمانتنامه مورد قبول بانـک   تأمین مالی صادرات اقدام می

  .توسعه اسالمی ارائه گردد

جداي از همکاري با بانک توسعه اسالمی، بانک توسعه صادرات بـراي گسـترش   

اي را در نظر گرفتـه اسـت    بازده، تسهیالت جداگانه وچک و زودهاي اقتصادي ک واحد
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نفـر   50ها کمتر از  زایی طرح هاي جدید و نیمه تمام که میزان اشتغال که کلیه طرح

به منظور حسن اجراي قـرارداد، یـک   . شوند باشد، مشمول دریافت این تسهیالت می

ت، محـل اجـراي طـرح بـه     دار و اوراق مشـارک  یا ترکیبی از وثایق مانند سپرده مدت

هاي بیمـه معتبـر داخلـی و     نامه شرکت همراه تأسیسات آن، ضمانتنامه بانکی و بیمه

هاي پذیرفته شده در بـورس، سـفته    منقول با ارزش، سهام شرکت خارجی، اموال غیر

  .معتبر و غیره در نظر گرفته شده است

ی و بـه منظـور   نفتـ  عالوه بر این، این بانک هدف توسعه صادرات کاالهـاي غیـر  

هاي کوچک و متوسط صـادراتی،   نفتی به شرکت ایجاد اشتغال از طریق صادرات غیر

قابـل   پرداخت تسهیالت در قبال ارائه اسـناد غیـر  . کند تسهیالتی را نیز پرداخت می

برگشت مورد قبول بانک که از طریق یـک بانـک معتبـر خـارجی بـه نفـع شـرکت،        

نکتـه مهـم ایـن    . گیرد د صادراتی معتبر انجام میگشایش شده باشد و با ارائه قراردا

است که موضوع فعالیـت شـرکت بـراي اسـتفاده از ایـن تسـهیالت بایسـتی حتمـاً         

  .نفتی و تجارت خارجی باشد صادرات کاالهاي غیر

  هاي لیزینگ شرکت. 3ـ5ـ10

هاي صنعتی اعم از کوچک و بـزرگ   هاي تأمین مالی طرح لیزینگ یکی از روش

هـاي منحصـر بـه فـرد جهـت تـأمین مـالی         ه دلیل دارا بـودن ویژگـی  باشد که ب می

مهمترین مزیت این نـوع از  . جایگزین مناسبی براي استفاده از تسهیالت بانکی است

کــاالي صـنعتی یــا دســتگاه و  . تـأمین اعتبــار، حـذف وثیقــه خــارج از طـرح اســت   

هاي کوچک   گاهآالت خریداري شده از طریق لیزینگ، به عنوان وثیقه براي بن  ماشین

شود و تا زمانی که اقساط آن پرداخـت نشـود، در رهـن لیزینـگ بـاقی       محسوب می

این امر بـه خصـوص بـراي صـنایع کوچـک کـه بـه دلیـل عـدم تـوان           . خواهد ماند

باشند، از اهمیت زیـادي   گذاري مناسب قادر به استفاده از تسهیالت بانکی نمی وثیقه

  .برخوردار است

هـاي مـؤثر تخصـیص     رفته، لیزینگ به عنوان یکی از شیوهامروزه در جوامع پیش

زیـرا وجـوه مصـرفی از     ؛ته شـده اسـت  هاي مولد شناخ گذاري منابع مالی در سرمایه
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انـدازي واحـدهاي    طریق لیزینگ به طور واقعی صرف تأمین تجهیزات و ایجـاد و راه 

ادي و اقتصادي و یا به عبارت دیگر موجب فعال شدن چرخه تولید واحـدهاي اقتصـ  

   .گردد افزایش عرضه تولیدات می

گیرنـدگان از ایـن    کـه وام موجب گردیـده اسـت    گاین مزیت ویژه صنعت لیزین

ها، منابع مالی را دقیقاً در جهـت اهـداف مشـخص شـده، مصـرف کننـد و از        شرکت

مولد که غالباً در سایر مؤسسات اعتباري بدین گونه اسـت،   هاي غیر مصرف آن در راه

توان ادعا نمـود کـه در    می. این امر یکی از مزایاي بارز لیزینگ است. ندبازداشته شو

هـاي فکـري و    از بنیـان مصرف منابع پولی در امور معین، ایران نیز موضوع تأکید بر 

از عقود آن محسـوب   اعتقادي عملیات بانکی بدون ربا که اجاره به شرط تملیک نیز

  .گردد، در همین راستا بوده است می

 1383هاي لیزینگ که تا پایان سـال   سابقه فعالیت بسیاري از شرکتتأسیس و 

گـردد طـی سـه سـال گذشـته صـورت        بالغ مـی ) با عنوان لیزینگ(شرکت  203به 

هاي لیزینگ که صرفاً بـر   الیت شرکتعطول سالیان گذشته روند فدر . پذیرفته است

ن قابـل توجـه   اي خود و در مقاطعی تسهیالت نـه چنـدا   اساس منابع مالی و سرمایه

هاي مادر صورت پذیرفته از گردش مالی نـه چنـدان مطلـوبی برخـوردار بـوده       بانک

  .است

اي و  لیزینگ بسیار متنوع است، کلیه کاالها و محصـوالت سـرمایه   فعالیتحوزه 

تواننـد موضـوع    ابزار توسعه اشتغال و کارآفرینی هستند، می که عمدتاً دوامبا یمصرف

هـاي لیزینـگ بـا     ت مذکور تلقی شوند و هر یک از شـرکت لیزینگ و در حوزه فعالی

در حـال حاضـر   . توانند وارد یک یا چند حوزه شـوند  هاي خود می توجه به استراتژي

هـاي خـودرو متمرکـز     هـاي لیزینـگ در فعالیـت    بنا به دالیل مختلف، بیشتر شرکت

گـذاري   باشـند و یـا سـرمایه    هاي خودروسازي مـی  اند که بعضاً متعلق به شرکت شده

هاي آنها محدود بـه   هایی که فعالیت از جمله لیزینگ. اند مشترك با آنها شکل گرفته

تـوان   هاي متعدد دیگري مشغول به فعالیت هستند، مـی  باشد و در زمینه خودرو نمی

هاي لیزینگ ایران، صنعت و معدن، پارسیان و کارآفرین اشاره کرد؛ صنایع  به شرکت
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هـا وارد   توانند با این شرکت کار مورد نیاز خود می کوچک و متوسط بر حسب وسایل

  .قرارداد لیزینگ شوند

هــایی ماننــد تجهیــزات پزشــکی،  زمینــهلیزینــگ ایــران عــالوه بــر خــودرو در 

هـا فعالیـت    هـاي مسـکونی و خـط تولیـد کارخانـه      سازي، سـاختمان  آالت راه ماشین

  .کند می

آالت،  ماشـین   ذاريلیزینگ صـنعت و معـدن بیشـتر فعالیـت خـود را روي واگـ      

ها و تجهیزات صنعتی و پزشکی و دندانپزشکی، انواع خودرو و به طـور کلـی    دستگاه

بـرداري از عـین یـا     اي و مصرفی بادوام و قابل اجاره به منظور بهـره  کاالهاي سرمایه

هـاي فعالیـت    بـه طـور کـل زمینـه    . اي متمرکز کرده اسـت  منفعت کاالهاي سرمایه

، )هـا و تجهیـزات معـدنی    آالت، دسـتگاه  ماشـین (معـادن   هاي صنایع، شرکت، بخش

پزشکی، حمل و نقل، کشاورزي، دامداري، خودرو سواري، تأمین کلیه لـوازم خـانگی   

  .باشند مصرفی بادوام و خدمات می

این شرکت امکان اعطاي تسهیالت به صاحبان صـنعت در جهـت ارتقـاي تـوان     

آالت پیشـرفته بـا تکنولـوژي روز را     هـا و ماشـین   تولید و امکان به کارگیري دستگاه

توانند جهت تأمین نقدینگی  به عالوه واحدهاي تولیدي و صنعتی می. آورد فراهم می

هاي موجـود از تسـهیالت    مورد نیاز، با استفاده از روش خرید و اجاره مجدد دستگاه

  .مند گردند شرکت لیزینگ صنعت و معدن بهره

کـه در زمینـه تجهیـزات کشـاورزي و     هایی است  این شرکت جزء معدود شرکت

هاي این شرکت ارائه تسـهیالت جهـت    از جمله فعالیت. کند  دامداري نیز فعالیت می

هـاي تولیـدي در صـنعت     هاي کشاورزي، دسـتگاه  آالت و دستگاه خرید انواع ماشین

هـاي   هاي استحصال مواد لبنی، خطوط تولید و دستگاه پرورش مرغ و طیور، دستگاه

  :توان به موارد زیر اشاره نمود لی کشاورزي میصنایع تبدی

    بخشی از سهام این شرکت متعلق به بانک صنعت و معدن است کـه یکـی از

ها در تأمین سرمایه  ها و بنگاه هایی است که با ارائه تسهیالت به کارخانه بانک
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در گردش و همچنین تجهیـزات مـورد نیـاز، نقـش مـؤثري در تـأمین مـالی        

  .نماید ز بخش صنعت ایفا میسرمایه مورد نیا

 هاي لیزینگ فعال در کشور اسـت در   لیزینگ پارسیان نیز که از دیگر شرکت

زیرمجموعه بانک پارسیان قرار دارد که ایـن امـر بـه ایـن شـرکت در زمینـۀ       

عمده فعالیت شرکت در زمینـه  . نماید تأمین منابع نقدینگی آسان، کمک می

بـوده اسـت، ضـمن آنکـه در حیطـه       لیزینگ انواع خودروهاي سـواري و کـار  

آالت ســنگین، اعطــاي تســهیالت جهــت واگــذاري انــواع تجهیــزات  ماشــین

  .سازي، معدنی و ساختمانی فعالیت دارد راه

 هایی است کـه فعالیـت خـود را در زمینـه      لیزینگ کارآفرین از جمله شرکت

بـر اسـاس    1383این شـرکت، در سـال   . لیزینگ خودرو محدود نکرده است

 2و بانـک ملـی کویـت    1المللـی  نامه منعقد شده بـا مؤسسـه مـالی بـین     تفاهم

. درصـد سـهام آن متعلـق بـه بانـک کـارآفرین اسـت        100تأسیس گردید و 

هاي این شرکت در زمینه خدمات اجاره اعتباري براي کلیـه   مجموعه فعالیت

آالت صنعتی و ساختمانی،  کنندگان و نیز کمک به تأمین مالی ماشین مصرف

ایـن شـرکت در   . باشـد  پزشکی، خودروهاي سـنگین و سـواري مـی    تجهیزات

فعـاالن عرصـه کشـاورزي    . پـردازد  عرصه کشاورزي نیز به ارائه خـدمات مـی  

هاي کشت، صنعت و مدرنیزه کردن از خـدمات ایـن    توانند در زمینه طرح می

هـاي مـؤثر در تـأمین مـالی      به عالوه از جمله فعالیت. مند گردند شرکت بهره

هـاي موجـود در صـنعت چـاپ و      ، ارائه خدمات این شرکت بـه بنگـاه  ها بنگاه

 .بندي است بسته

 هاي فعال در عرصـه لیزینـگ، غالبـاً در زمینـه خـودرو فعالیـت        سایر شرکت

هـاي   هـا و بنگـاه   کنند و در واقع هیچ تمهیداتی براي تأمین مالی کارخانه می

 .اند صنعتی، کشاورزي و غیره در نظر نگرفته

 

1- International Finance Corporation (IFC). 

2- National Bank of Kuwait (NBK). 
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 یزینگ بیشتر منابع مالی خود را با دریافت وام از مؤسسات مالی هاي ل شرکت

کنند، بـراي مثـال لیزینـگ غـدیر از بانـک کشـاورزي و        ها تأمین می و بانک

صادرات، لیزینگ رایان سایپا از بانک سپه و لیزینگ ایران از بانک تجارت بـه  

هـر  هـاي لیزینـگ اسـت و     این مسئله اساس کار شرکت. پردازند اخذ وام می

چقدر از این منابع بانکی بیشـتر اسـتفاده کننـد، داراي سـوددهی بیشـتري      

  .خواهند بود

هـاي لیزینـگ    هـاي شـرکت   گونه که بررسی شـد، در ایـران اکثـر فعالیـت     همان

گیـرد و بـه    هاي صنعتی به خصوص امور مربوط به صنایع کوچک را در بر نمی زمینه

هـاي   این روش بـه عنـوان یکـی از راه    هاي کوچک و متوسط با استفاده از واقع بنگاه

باشند، در حالی که این روش در اکثر کشورهاي دنیا جایگـاه   محروم می تأمین مالی

  .شایسته خود را یافته است

  گیري بندي و نتیجه جمع. 3ـ6

با وجودي که اکثر کشورهاي دنیا با گرایش به سمت صنایع کوچـک و متوسـط   

بـر پایـه   (هـا   سب جهت تأمین مالی ایـن بنگـاه  هاي منا و توجه ویژه به طراحی روش

پذیري این صـنعت، سـرمایه کـم     اند از انعطاف ، توانسته)ویژگی و نیازهاي خاص آنها

مورد نیاز و اشتغال مولد آن به عنوان بخش مکمل صنایع بزرگ استفاده نمایند، امـا  

قیقـت  در ح. در کشور ما چنین فرآیندي تاکنون در حد مقبولی مشاهده نشده است

مشکالت پیش روي این صنایع در تأمین مالی وجوه مورد نیاز، در بسیاري از مـوارد  

هر چنـد شـواهد   . پذیري باالي آنها گردیده است منجر به خروج آنها از بازار و آسیب

هـا در ایجـاد اشـتغال در کشـور      دهندة توانـایی بـاالي ایـن نـوع بنگـاه      نشان آماري 

اي را جهـت تـأمین    ریـزي شایسـته   شوري تاکنون برنامـه ریزان ک باشند، اما برنامه می

دامنه این مسئله تـا حـدي گسـترده اسـت کـه هـر نهـاد و        . اند مالی آنها ارائه نداده

   ایـی .ام.اساي با توجه به عملکرد خود، حتی تعریـف خـاص و متمـایزي از     وزارتخانه

  .دهد ارائه می

هـا نیـز صـرفاً در     ایـن بنگـاه   ریزي اقتصادي انجـام شـده در مـورد    در امر برنامه
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در این زمینه نیز در برنامۀ . ها شده است هاي اخیر، توجه بیشتري به این بنگاه برنامه

هاي الزم بـراي رشـد و    چهارم در مقایسه با برنامه سوم، توجه بیشتري به زیرساخت

هـا و   صـورت پذیرفتـه اسـت و سـعی شـده زیرسـاخت       هـا   ایی.ام.استوسعه فعالیت 

. در سطح اقتصاد شکل گیرد ها  ایی.ام.اسات زیربنایی الزم براي توسعه فعالیت امکان

هـاي کوچـک و متوسـط در     در این راستا گرایشی از تأمین مالی خرد به سمت طرح

در ایـن   هـا   ایـی .ام.اسبا وجود این در زمینه تأمین مالی . این برنامه پدید آمده است

هـا و   اعتبـارات و وجـوه اعطـایی بـه ایـن بنگـاه       دو برنامه، صرفاً بر ضرورت گسترش

در حقیقـت  . طراحی نهادهاي خاص به منظور تأمین مـالی آنهـا تأکیـد شـده اسـت     

تري در دسترس آنها قـرار گرفتـه اسـت ولـی      اعتبارات ارزان قیمت به صورت راحت

که نقش مهمتري در تـأمین   ها  ایی.ام.اسهاي ویژه تأمین مالی  توجه خاصی به روش

  .ها دارد، صورت نپذیرفته است جوه مورد نیاز این بنگاهو

کـه در   1385ــ 1379هـاي   رویکرد فوق در طراحی و تدوین قوانین بودجه سال

در . باشـد نیـز دنبـال شـده اسـت      هاي اجراي برنامه سوم و چهارم می برگیرنده سال

در  )که منطبق با برنامه چهارم اسـت ( 1385ـ1384هاي  حقیقت قوانین بودجه سال

کـه برنامـه سـوم را تحـت پوشـش      ( 1383ـ1379هاي  مقایسه با قوانین بودجه سال

و ضـرورت تـأمین مـالی آنهـا نمـوده       هـا   ایی.ام.استوجه بیشتري به  ) دهند قرار می

با وجود این، در قوانین بودجه نیز همانند قوانین برنامه، صـرفاً افـزایش وجـوه    . است

به ویـژه از طریـق افـزایش    (هیل شرایط اخذ اعتبار ها و تس در دسترس این نوع بنگاه

گـذاران   مورد توجـه قـانون  ) ها یارانه سود و کارمزد اعتبارات اعطایی به این نوع طرح

بـر   ها  ایی.ام.اسهاي نوین و تخصصی در تأمین مالی  بوده و به ضرورت طراحی روش

  .اي نشده است اساس خصوصیات و نیازهاي آنها اشاره

امع انجام شده در این فصل در ارتباط با نهادهاي تـأمین مـالی   در بررسی ج

شـود کـه    هاي تأمین مالی آنها در ایران، مشاهده مـی  و روش ها  ایی.ام.اس کنندة

ها سبب شده است تا نهادهـا و   پراکندگی موضوعی و تنوع فعالیت این نوع بنگاه

حـال حاضـر وزارت    در. اندرکار تأمین مالی آنها شـوند  هاي مختلف دست دستگاه
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هـایی از وزارت جهـاد کشـاورزي و     بازرگانی و وزارت صنایع در کنار زیرمجموعه

هـا بـه    کنندة امور ایـن نـوع بنگـاه    هاي پیگیري تعاون، از جمله مهمترین دستگاه

هـا، متوجـه    هاي تدوین شده از سوي این وزاتخانه با بررسی برنامه. آیند شمار می

 دلیـل  بـه  هـا  اي مالی ارائه شـده توسـط ایـن نهـاد    ه شویم که تمامی حمایت می

 هـا   ایـی .ام.استقویـت   و در زمینه گسترش مشخص استراتژي برخوردار نبودن از

مــدت و مــوقتی برخــوردار  ، از نگــرش و رویکــرد کوتــاه)مخصوصــاً در گذشــته(

در  هـا   ایـی .ام.اسعالوه بر این، تنوع نهادهـاي موظـف بـه حمایـت از     . باشند می

مندي آنها از حمایت دولت را بـه   هاي گوناگون، امکان بهره ها یا سازمان خانهوزارت

کـاري و   رساند و در بسیاري از مـوارد، مـوازي   صورت اصولی و کارا به حداقل می

مطالعـه  . تداخل حیطۀ خدمات آنها سبب آشـفتگی بیشـتر امـور گردیـده اسـت     

کـارگیري   بـین عـدم بـه   هاي تأمین مالی ارائه شده توسط این نهادها نیز م روش

در ایران است؛ به نحوي کـه ارائـه    ها  ایی.ام.اسهاي متعارف در تأمین مالی  روش

هاي اعطایی به صنایع بزرگ، عموماً  تر در مقایسه با وام تسهیالت با شرایط آسان

  .مورد توجه قرار گرفته است

در حیطـۀ  ریـزي، بلکـه    شود کـه نـه تنهـا در حـوزه برنامـه      بنابراین مشاهده می

هـا در کشـور دنبـال نشـده      اجرایی نیز رویکرد مناسبی جهت تأمین مالی این بنگـاه 

تر گردیده  ها پررنگ هر چند پس از برنامه چهارم، توجه دولت به این نوع بنگاه. است

هاي متفاوت این صـنعت در مقایسـه بـا     است اما به دلیل عدم توجه دقیق به ویژگی

یک نهاد مالی تخصصی مناسب جهت تأمین مالی آنهـا   صنایع بزرگ، نه تنها تاکنون

هـا   هاي خاص تأمین مالی این بنگـاه  کارگیري شیوه طراحی نشده بلکه به ضرورت به

از این رو ضـروري اسـت تحـولی شـگرف در دیـد و رویکـرد       . نیز توجهی نشده است

بـر   هاي موجـود در کشـورهایی کـه    ریزان در این زمینه حاصل شود و از تجربه برنامه

 هـا   ایـی .ام.اساند، در زمینه تأمین مالی و تشویق فعالیت  ها تکیه نموده این نوع بنگاه

  .استفاده گردد
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  فصل چهارم

  گیري بندي و نتیجه جمع

  

  

هـاي کوچـک و متوسـط طیـف      بنگاهطور که در فصول قبل اشاره گردید،  همان

بنـابراین  . شـوند  را شامل می) دماتیخانگی تا امور تولیدي و خ( ها وسیعی از فعالیت

هاي کوچـک و متوسـط وجـود     تعریف واضح، واحد و در عین حال جامعی از فعالیت

  .ندارد

هاي ارائه شده از مؤسسات کوچک و متوسط بر اسـاس معیارهـاي    بیشتر تعریف

هـا و میـزان سـرمایه     کمی مانند تعداد کارکنان، میزان گردش مـالی، ارزش دارایـی  

ترین معیـار نیـز بـراي تعریـف و مشـخص کـردن آنهـا،         در عین حال ساده. باشد می

تـر   بندي را راحـت  هر چند این تعاریف کمی، تقسیم. استفاده از تعداد کارکنان است

هـا روش مناسـبی    بنـدي شـرکت   نمایند اما معیارهاي کمی همیشه بـراي طبقـه   می

رو مؤسسات کوچـک و   از این. هاي کیفی آنها نیز اشاره شود نیستند و باید به ویژگی

  :1هاي زیر را باید به صورت همزمان دارا باشند متوسط حداقل دو مورد از ویژگی

  ـ وحدت مالکیت و مدیریت؛

ـ سرمایه و یا مالکیت توسط یک شخص و یا یـک گـروه کوچـک فـراهم شـده      

  باشد؛

ی ـ محیط کاري عموماً محلی باشد و کارکنان و مالکان در یک منطقۀ جغرافیای

 
1- Simon, Bridge., Ken, Neill & Stan, Cromie. (1998). Understanding Enterprise, 

Enterpreneurship and Small Business. Houndmills: Macmillan, Macmillian press 

LTD. 103-104. 
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  .نزدیک به هم زندگی کنند

ربـط در مقایســـه بـا     ـ سایـز و اندازه نسبی فعالیت مورد نظر در صنعــت ذي 

بزرگترین واحد مشغول در صنعت کوچک باشد یا به عبارتی از متوسط انـدازه  

توانـد در مـورد حجـم     این سایز و انـدازه مـی  . نسبی آن صنعت کوچکتر باشد

  .هاي کمی تعریف شده باشد یاسفروش، تعداد کارکنان و سایر مق

هاي بارز مؤسسات کوچک و متوسط نسبت به مؤسسات بـزرگ عبارتنـد    ویژگی

  :از

 ؛کمک به رشد اشتغال و کاهش نرخ بیکاري  

 تأثیر مثبت این گونه صنایع در توزیع درآمد؛  

 ایجاد ارتباط بین تولیدات بخش کشاورزي و صنعتی؛  

 ات کشور؛پذیري و تنوع بخشیدن به تولید انعطاف  

      هـاي   هـا و سـرمایه   کمک به انباشت سرمایه ملـی، بـه علـت اتکـا بـه آورده

  .شخصی

 گذاري در شبکه راه و ترابري و وابستگی به مواد اولیـه   نیاز اندك به سرمایه

گـذاري دولتـی و هزینـه زیـاد بـراي       موجود در کشور و عدم نیاز به سرمایه

  ها در مراحل اولیه توسعه؛ زیرساخت

 نه مناسب براي آموزش عملی بازاریابی افراد شاغل در صـنعت از  ایجاد زمی

  نظر فنی، مدیریت و دانش فنی؛

 نقش قابل مالحظه در نوآوري؛  

نماینـد   اي که در اقتصادهاي ملی ایفـا مـی   این کسب وکارها با وجود نقش ارزنده    

الت هاي بزرگ بـا مشـک   هاي خاص خود، نسبت به بنگاه اما به دلیل ماهیت و ویژگی

مقایسـه بـا    درهـا   این بنگـاه . باشند زیادي در تأمین مالی وجوه مورد نیاز مواجه می

هاي بزرگ به دالیلی از ریسک اعتباري باالتري برخوردار هستند کـه ایـن امـر     بنگاه

ها و مؤسسات مالی فعال بازار پول تمایل کمتـري بـراي تـأمین     شود نهاد موجب می

  :الیل عبارتند ازمالی آنها داشته باشند؛ این د
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 ها و استانداردهاي حسابداري و حسابرسی؛  عدم استفاده از سیستم  

 سابقۀ فعالیت کوتاهتر؛  

 ضعف سوابق عملیاتی مستند موجود؛  

 عدم دسترسی آنها به وثیقۀ کافی؛  

 هاي انجام شده توسط آنها؛  گذاري بازدهی اندك سرمایه  

 دورة بقا عموماً کوتاه.  

هاي بزرگ، به دلیل ثبات کمتر فعالیت  ر مقایسه با بنگاهد ها همچنین این بنگاه

نیازهاي الزم جهت پذیرفته شدن در بورس اوراق  و عدم توانایی برآورده نمودن پیش

  .توانند به تأمین مالی از طریق بازار سرمایه بپردازند بهادار، عموماً نمی

پیش روي ایـن  به عالوه کمبود منابع مالی به عنوان یکی از مهمترین مشکالت 

شـماري مواجـه    ها شناخته شده است و فعالیت آنها را با مسائل و تنگناهاي بی بنگاه

هـا   هاي متفاوتی جهت حمایت و تأمین مـالی ایـن بنگـاه    از این رو نهاد. نموده است

توان آنها را در چند گروه شـامل نهادهـا و مؤسسـات مـالی و      اند که می وجود آمده به

  .بندي نمود المللی طبقه ها و نهادهاي دولتی و نهادهاي بین اعتباري، وزارتخانه

هـاي تخصصـی    هاي تجـاري و بانـک   ، عالوه بر بانکنهادها و مؤسسات مالی و اعتباري

 و مؤسسات تأمین مالی خُرد ،هاي مالی تعاونیها، شامل  موجود در حوزه فعالیت این بنگاه

مدت مبتنـی بـر    هاي کوتاه اي واماعطدر زمینه  است که عمدتاً هاي اعتباري صندوق

هـاي بلندمـدت بـا نـرخ بهـره پـایین،        ها، اعطاي وام طرح تجارت، مشارکت در پروژه

هـاي مـالی فعالیـت     هـاي الزم و مشـاوره   هـا، ارائـه تضـمین    تقویت نقدینگی شرکت

  .نمایند می

ت شـامل وزار  اًعمـدت  هـا   ایـی .ام.اسها و نهادهاي فعال دولتی در امور  وزارتخانه

، مراکز حمایتی و مراکـز  و بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی، اتاق بازرگانی صنایع

  .اطالعاتی است

المللـی   سازمان تأمین مالی بـین المللی فعال در این زمینه،  ترین نهادهاي بین عمده

هـاي   گـذاري  باشد، این سازمان از طریـق اعطـاي سـرمایه    وابسته به بانک جهانی می
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، به توسعه یای.ام.اساي به مؤسسات فعال در بخش  هاي فنی و مشاوره مالی و کمک

از دیگر نهادهـاي فعـال   . کند بخش خصوصی در کشورهاي در حال توسعه کمک می

هاي اخیر نقش قابـل تـوجهی در رشـد ایـن      که در سال ها  ایی.ام.اسدر تأمین مالی 

در آوریـل سـال   . باشـد  مؤسسات داشته است، بانک اروپایی بازسـازي و توسـعه مـی   

و ارائـه   1ها  ایی.ام.اس، این بانک با همکاري کمیسیون اروپا برنامه تأمین مالی 1999

هدف از اجراي این برنامـه،  . تسهیالت الزم براي توسعه آنها را به اجرا در آورده است

گذاري سهمی و دیگر نهادهاي مالی به گسترش  هاي سرمایه ها، صندوق تشویق بانک

  . در ده کشور اروپاي شرقی و مرکزي بوده است ها  ایی.ام.اسن مالی بلندمدت تأمی

توسط مؤسسات مالی، عموماً در دو  ها  ایی.ام.اسدهی به  هاي وام ها و شیوه روش

دهـی   در وام. شـوند  بنـدي مـی   اي طبقـه  دهـی رابطـه   دهـی معـامالتی و وام   گروه وام

هـاي مـالی، امتیـازدهی اعتبـاري،      صورت دهی بر اساس معامالتی که مشتمل بر وام

عمومـاً از اطالعـات   . باشـند  دهی به پشتوانۀ دارایی، عاملیـت و بیمـۀ اعتبـار مـی     وام

تـوان   شود که از جمله این اطالعات مـی  مستند در تصمیم اعطاي اعتبار استفاده می

هاي مـالی حسابرسـی شـده، امتیـازدهی      هاي مالی محاسبه شده از صورت به نسبت

ایـن  . باري، سوابق اطالعاتی تهیه شده توسط دفاتر اعتباري و غیـره اشـاره نمـود   اعت

. باشـند  اطالعات عموماً از امکان انتقال بین مؤسسات و نهادهاي مالی برخـوردار مـی  

اي، تصمیم اعطاي اعتبار با تأکیـد ویـژه بـر     دهی رابطه این در حالی است که در وام

آوري  جمع یای.ام.اسبلندمدت اعتباردهنده با  اطالعات غیرمستند که در طول رابطۀ

ایـن اطالعـات بـرخالف اطالعـات مـورد اسـتفاده در       . پـذیرد  شده است، صورت می

دهی معامالتی که عموماً در دسـترس همگـان قـرار دارنـد، اطالعـاتی خصوصـی        وام

ماننـد و بـه    کنندة اطالعـات بـاقی مـی    آوري هستند که صرفاً نزد مؤسسه مالی جمع

شوند،  گیرند و نیز بین مؤسسات مالی مبادله نمی تی در دسترس عموم قرار نمیراح

هـا اسـتفاده    ها در تأمین مالی دیگر شرکت ها و شرکت اعتبار تجاري که توسط بنگاه

و بـه دلیـل   گـردد   ، تلقـی مـی  ها  ایی.ام.اسشود، به عنوان یک شیوة تأمین مالی  می

 
1- SME Finance Facility. 
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هاي موجود در ارزیـابی اعتبـاري طـرف     روشاي از  امکان به کارگیري طیف گسترده

بندي  طبقه) اي دهی معامالتی و رابطه وام(تواند در هر یک از دو گروه فوق   مقابل می

  .شود

، هـا   ایی.ام.اسهاي طراحی شده در تأمین مالی  با توجه به تنوع موجود در روش

ین ایـن  مهمتـر  ،هاي متفاوتی جهت تـأمین مـالی آنهـا مـورد نیـاز اسـت       زیرساخت

سـاختار مقرراتـی و   نیـز  ها، ساختار اطالعاتی، ساختار حقوقی و قـانونی و   زیرساخت

  .مالیاتی است

دهـی بـه    ساختار اطالعـاتی مـورد نیـاز مؤسسـات و نهادهـاي مـالی جهـت وام       

هـاي سـوم در مبادلـۀ     متقاضیان اعتبار بر دو پایۀ ساختار حسابداري و وجود طـرف 

هـاي   حقوقی و قانونی مطلوب جهت گسترش فعالیـت ساختار . اطالعات استوار است

دهی نیز، عموماً منوط بـه برخـورداري از قـوانین و مقـررات تجـاري مناسـب در        وام

تصریح حقوق مالکانه در یـک معاملـۀ تجـاري و قـدرت بـاالي اجـراي ایـن قـوانین         

  .باشد می

توانـد   هایی اسـت کـه مـی    ساختار قوانین مقرراتی و مالیاتی نیز از جمله ساختار

در ارتبـاط بـا   . ایفا نمایـد  ها  ایی.ام.اساثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر تأمین مالی 

هـاي دریـافتنی در    توان به وجـود حـق تمبـر حسـاب     اثرات مستقیم این ساختار می

عملیات عاملیت اشاره نمود که از نقش مؤثري در کاهش اسـتقبال مؤسسـات مـالی    

تـوان بـه آن    در مورد اثرات غیرمستقیم، مـی . است در استفاده از این روش برخوردار

هـایی را در ورود و تأسـیس انـواع     دسته از مقررات دولتی اشاره نمود که محـدودیت 

هـایی را در سـهم هـر یـک از      کننـد، یـا محـدودیت    مختلف نهادهاي مالی وضع می

و دیگـر  نمایند و بر قدرت رقابتی آنها اثـر گذارنـد    نهادهاي مالی در بازار ترسیم می

  . کنند قوانینی که در ساختار حاکمیت شرکتی این مؤسسات نقش ایفا می

  دهـی بـه   هـاي وام  هاي متفاوت هر یـک از روش  با توجه به خصوصیات و ویژگی

هاي عنوان شده، جهت گسترش  ، ساختار متفاوتی از مجموعه زیرساختها  ایی.ام.اس

  .باشد مورد نیاز میها  ها و مؤسسات مالی از این روش استفادة بانک
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هـاي مـالی، بـه دلیـل ضـرورت دسترسـی        دهی بـر اسـاس صـورت    در روش وام

هاي مالی حسابرسی شده، ساختار اطالعاتی قوي  متقاضی وجوه به صورت   ایی.ام.اس

. هاي مالی مناسب و دقیق، از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت   بر اساس وجود صورت

رد استفاده در تخمین امتیاز اعتباري روشـی  همچنین به دلیل اینکه روش آماري مو

  . شود بر است، نیاز شدیدي به ساختار اطالعاتی مناسب مالحظه می اطالعات

اي کـه عمومـاً بـه دلیـل عـدم توانـایی مـالی         دهی رابطـه  با وجود این روش وام

هاي مالی حسابرسی شده، در بسیاري از کشـورها مـورد    در تنظیم صورت   ایی.ام.اس

باشـد و   ال قرار گرفته است، نیازي به ساختار اطالعـاتی قـوي و مناسـب نمـی    استقب

آوري شـده از روابـط مـالی     مؤسسات مالی صرفاً بر اساس اطالعات خصوصـی جمـع  

  .پردازند دهی می بلندمدت با مشتري، به فعالیت اعتبار

ورت بـه صـ     ایـی .ام.اسبه پشتوانۀ دارایی، به علت آنکه دارایی  دهی وامدر روش 

مانـد، سـاختار    دهنـده بـاقی مـی    وثیقه تا زمان بازپرداخت وجوه دریافتی در گرو وام

حقوقی و قانونی موجود در ارتباط با حق تصـرف وثیقـه و همچنـین نحـوة برخـورد      

  .باشد قوانین ورشکستگی با حق تصرف وثیقه، از اهمیت زیادي برخوردار می

متفـاوت آن و عـدم لحـاظ     با وجود ایـن، در روش عاملیـت بـه دلیـل سـاختار     

، بیشتر در کشورهایی   ایی.ام.اسهاي به عامل سپرده شده به عنوان دارایی  دریافتنی

که از قوانین ضعیفی در ارتباط با ورشکستگی و حق تصرف اولیه در قـوانین تجـاري   

در این روش تأمین مـالی عـالوه بـر    . گیرد باشند، مورد استفاده قرار می برخوردار می

ار حقوقی و قانونی، ساختار مالیاتی نیز نقش مؤثري در میزان اسـتفاده از ایـن   ساخت

هـاي   بـه دلیـل وجـود حـق تمبـر حسـاب      (شیوه توسط مؤسسات و نهادهاي مـالی  

  .کند ایفا می) دریافتنی در این عملیات

توسـط دیگـر    هـا   ایـی .ام.اساعتبار تجاري به عنـوان یـک شـیوة تـأمین مـالی      

از  هـا   ایی.ام.اسر صورت وجود ساختار اطالعاتی ضعیف در مورد هاي تجاري د بنگاه

همچنین این روش تأمین مالی از ارتباط نزدیکـی بـا   . مقبولیت برخوردار خواهد بود

براي مثال اگر بنگـاه اعتباردهنـده بـر اسـاس     . ساختار قوانین تجاري برخوردار است
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رکت ورشکسـته برخـوردار   قوانین ورشکستگی از حق تصرف اولیه نسبت به اموال ش

هـاي تجـاري بـا اسـتقبال کمـی مواجـه        نباشد، این روش تأمین مالی، توسط بنگـاه 

  .شود می

هـاي    روش نقـش آن در  سسـات مـالی و  ؤگ بـودن م یا بـزر  در خصوص کوچک

توان بیان نمـود کـه مؤسسـات مـالی      هاي کوچک و متوسط، می بنگاه اعطاي وام به

دهـی   هـاي وام  تند و بنـابراین بـه کـارگیري روش   بزرگ در استفاده از اطالعات مسـ 

باشـند و در طـرف مقابـل، مؤسسـات      نسبی بیشتی برخوردار مـی   معامالتی از مزیت

مالی کوچک به دلیل ساختار سازمانی خود، از مزیـت نسـبی بیشـتر در اسـتفاده از     

  .باشند اي برخوردار می دهی رابطه اطالعات غیرمستند و به کارگیري روش وام

نین مؤسسات مالی خارجی فعال در کشورهاي در حال توسـعه، بـه دلیـل    همچ

هـاي داخلـی و    توسط بانک ها  ایی.ام.اسکمبود منابع مالی موجود جهت تأمین مالی 

هاي مناسب در این فعالیت، نقش زیـادي در تـأمین مـالی     ها و بازدهی وجود فرصت

ل برخورداري از توانایی باالتر نسبت این مؤسسات به دلی. نمایند ایفا می ها  ایی.ام.اس

به مؤسسات مالی کشورهاي در حال توسعه در متنوع نمودن ریسک پرتفوي، تجربـۀ  

تر به بازارهاي سرمایه از کارآیی عملیاتی بیشـتري   مدیریتی بهتر و دسترسی مناسب

 .برخـوردار هسـتند   هـا   ایی.ام.اسدر مدیریت پرتفوي مشتمل بر اعتبارات اعطایی به 

شود که ایـن   دهی مورد استفاده نیز مشاهده می همچنین در ارتباط با تکنولوژي وام

مؤسسات، اغلب به دلیل آنکه جزئی از مؤسسات مالی بزرگ هستند، در به کارگیري 

  .باشند ، از مزیت نسبی برخوردار میها  ایی.ام.اسدهی معامالتی به  هاي وام روش

تـوان   ؤسسات مالی نیز به ایـن نکتـه مـی   در خصوص دولتی و غیردولتی بودن م

و  ها  ایی.ام.اسدهی مؤسسات مالی دولتی به  هاي وام اشاره نمود که ناکارآیی تصمیم

فرآیند نامناسب مدیریت وام آنها در مجموع منجر بـه پدیـد آمـدن فرهنـگ پـایین      

رقـابتی   گـردد و از میـزان تمایـل و قـدرت     می ها  ایی.ام.اس ویژه در بین اعتباري به 

  .خواهد کاست ها  ایی.ام.اسمؤسسات مالی خصوصی در تأمین مالی 

یافته و در حـال توسـعه در    در مورد تجارب برخی از کشورها در دو گروه توسعه
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یافته دو کشور ژاپن و ایتالیـا و   ها از بین کشورهاي توسعه زمینه حمایت از این بنگاه

روپاي شرقی شـامل لهسـتان، آلبـانی و    از بین کشورهاي در حال توسعه، سه کشور ا

هـا در اقتصـاد    هاي کوچک و متوسط، نقش این بنگـاه  تعریف بنگاه  رومانی در زمینه

هـا،   هاي طراحـی شـده جهـت توسـعه ایـن بنگـاه       ها و برنامه این کشورها، استراتژي

هاي خـارجی حمایـت از آنهـا  مـورد      هاي فعال در زمینه حمایت از آنها و برنامه نهاد

  .رسی قرار گرفتندبر

در مراحـل مختلـف توسـعه تـداوم      ها  ایی.ام.اسدر ژاپن، سیاستگذاري در مورد 

هـا   گونه سیاسـت  اي همان دوره این هاي توسعه داشته و در هر دوره بر اساس اولویت

هـایی   مشـتمل بـر اعمـال سیاسـت      به طور کلی این سیاستگذاري. اعمال شده است

ر بلندمـدت، مشـاوره و راهنمـایی، معافیـت مالیـاتی،      براي تأمین مالی به خصوص د

هاي مدیریتی و تسهیل سازگاري با تغییرات اقتصادي و اجتمـاعی بـوده    تقویت پایه

است و عالوه بر امکان تأمین مالی، مواردي ماننـد بیمـه اعتبـاري، تضـمین اعتبـار،      

ایتی، اعطـاي  مشاوره و راهنمایی مدیریتی، ایجاد مراکز اطالعاتی، ایجاد مراکـز حمـ  

وکار جدید یا نوآوري در کسـب و کـار، کمـک بـه      هایی به منظور شروع کسب مشوق

هـاي دولتـی بـه     گذاري در تحقیـق و توسـعه، اختصـاص بخشـی از سـفارش      سرمایه

گونه مؤسسات، امکان تهیه وجوه از بازار سهام و ایجاد مراکز اطالعات تکنولـوژي   این

  .گرفته است را نیز دربر

درصـد از   98ا به عنوان یکی از محدود کشورهاي صـنعتی کـه حـدود    در ایتالی

بـه شـکل    هـا   ایـی .ام.اسنفـر کـارکن دارنـد،     100هـاي صـنعتی آن کمتـر از     بنگاه

هـاي مختلـف یـک     باشند و به تولید بخش هاي صنعتی به همدیگر متصل می خوشه

ـ   کاال می ت و همکـاري،  پردازند و همچنین ضمن برخورداري از درجه بـاالیی از رقاب

، عـالوه  در این کشور ها  ایی.ام.اس در زمینه تأمین مالی. باشند پذیر می بسیار انعطاف

ها دو مؤسسه تأمین اعتبـار و یـک مرکـز بیمـه صـادراتی بـراي حمایـت از         بر بانک

با توجه بـه فقیرتـر بـودن     ،هاي حمایتی سیاست هوجود دارد و در زمین ها  ایی.ام.اس

اهـداف اساسـی دولـت    . معطوف به این ناحیه است ها این سیاستاکثر جنوب ایتالیا 
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  عــالوه بــر تــأمین مــالی بــر نوســازي تجهیــزات تولیــد، انتقــال تکنولــوژي، بهبــود  

 شـده  در بازارهـاي خـارجی متمرکـز    ها  ایی.ام.استحقیق کاربردي و بهبود موقعیت 

  .است

در انتقال از  ها  ایی.ام.اس در سه کشور لهستان، رومانی و آلبانی با توجه به نقش

هـا، بـه خصـوص از طـرف      یک اقتصاد ملی به اقتصاد بازار، توجه خاصی به این بنگاه

اي کـه حجـم وسـیعی از     کشورها و نهادهاي خارجی معطوف شـده اسـت؛ بـه گونـه    

  .تأمین مالی و حتی انتقال تکنولوژي به این سمت سرازیر شده است

 هـا   ایـی .ام.اسمتعـددي بـه امـر حمایـت از      در این کشورها کمابیش نهادهـاي 

هـاي   ، آژانـس هـا   ایـی .ام.اساشتغال دارند که مهمترین آنها بنیاد حمایـت و توسـعه   

اي و  هاي بازرگانی، دفاتر منطقـه  اي، مراکز حمایت از کسب و کار، اتاق توسعه منطقه

ــ  در برنامـه . باشــند پــذیر مـی  صـندوق ســرمایه مخـاطره   ت از هــاي مربـوط بــه حمای

، عالوه بر تأمین مالی، موضوعات مربوط به مشاوره و راهنمایی، آموزش، ها  ایی.ام.اس

ارائه اطالعات مربوط به بازار و یا مربوط به تکنولوژي نیز در نظر گرفتـه شـده اسـت    

  .کند تر از دو کشور دیگر عمل می که این نهادها در لهستان قوي

هـا در ایـران بپـردازیم در اولـین گـام کـه        اگر به بررسی موقعیت این نوع بنگاه

بـه بیـان   . شـویم  هاي متفاوتی مواجه مـی  را در بر دارد با رویکرد ها  ایی.ام.استعریف 

هاي کوچک و متوسط از سـازمانی بـه سـازمان دیگـر      تر در ایران، تعریف بنگاه دقیق

را جـزء  نفـر کـارکن    50هـاي بـیش از    براي مثال، بانک مرکزي کارگاه. کند فرق می

بر اساس . 1داند هاي کوچک می گاه کند و بقیه را کار میبندي  هاي بزرگ طبقه کارگاه

ي کوچک و متوسط، ها بنگاهتعریف وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزي، 

  .2نفر کارکن دارند 50واحدهاي صنعتی و خدماتی هستند که کمتر از 

: بنـدي کـرده اسـت    گـروه طبقـه   وکارهـا را بـه چهـار    مرکز آمـار ایـران، کسـب   

 
سازمان مدیریت و : تهران. آمارنامه استان تهران). 1375. (ریزي کشور ـ سازمان مدیریت و برنامه1

 .ریزي کشور، معاونت آمار و اطالعات برنامه

 .1ـ مأخذ شماره 2
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کـارگر و   100کـارگر و بـیش از    99ــ 50کارگر،  49ـ10کارگر،  9ـ1وکارهاي  کسب

هاي کوچـک و متوسـط    نفر نیروي کار را جزء بنگاه 10وکارهاي کمتر از  فقط کسب

وزارت تعاون بر حسب مورد، تعاریف وزارت صنایع و معـادن و مرکـز آمـار    . 1داند می

ترین تعریف ارائه شـده توسـط    بنا به تازه. 2برد این صنایع به کار می ایران را در مورد

هـاي صـنعتی، صـنایع کوچـک بـه صـنایعی گفتـه         سازمان صنایع کوچک و شهرك

نفـر باشـد و صـنایع بـزرگ صـنایعی       50تـا   5شود که تعداد شاغالن آنهـا بـین    می

نامـه اجرایـی    در آیـین . نفـر داشـته باشـند    50باشند که تعداد شاغالن بـیش از   می

تصـویب شــد و   1384هـاي کوچــک و زودبـازده نیــز کـه در ســال     گسـترش بنگــاه 

هاي صنعتی است، به  مسئولیت اجرایی آن بر عهدة سازمان صنایع کوچک و شهرك

نفـر کـارکن، بنگـاه کوچـک اطـالق       50کمتر از ) کاال و خدمات(واحدهاي تولیدي 

  .باشند مه مینا ها مشمول مفاد آیین شود و فقط این بنگاه می

ها در اقتصاد کشور نیز به استناد آمار وزارت صنایع،  در ارتباط با نقش این بنگاه

سهم این صنایع از کل واحدهاي صنعتی فعال تحت پوشش وزارت صـنایع در طـول   

ایـن تعـداد از   . درصد در نوسـان بـوده اسـت    94تا  91، بین 1385ـ1384هاي  سال

  . د از اشتغال را تأمین کرده استدرص 45، 1384صنایع کوچک در سال 

به این ترتیـب بـا توجـه بـه نقـش کلیـدي ایـن صـنایع در اقتصـاد کشـور در                 

هـر چنـد   . هاي اخیر، توجه خاصی به این صنایع صورت پذیرفته اسـت  سیاستگذاري

تـر   این مسئله در برنامه سوم به صورت گذرا مطرح شده اما در برنامه چهارم پررنـگ 

توان چنین عنوان کرد که در برنامـه   در حقیقت با یک نگاه کلی می. دیده شده است

بـر اسـاس دیـد کلـی ایـن      . پرداخته نشده است ها  ایی.ام.اسسوم، چندان به مسئله 

، هـا   ایـی .ام.اسبرنامه در قالب توسعۀ زیربناهاي الزم بـراي رشـد و توسـعۀ فعالیـت     

 
سازمان مدیریت و : ، تهرانآمارنامه استان تهران). 1375. (رریزي کشو ـ سازمان مدیریت و برنامه1

 .ریزي کشور، معاونت آمار و اطالعات برنامه

استراتژي افزایش مشارکت مـؤثر و رقـابتی بخـش    ). 1384. (ـ سازمان توسعه صنعتی ملل متحد2

 .نشر رسا: ، تهرانصنایع کوچک و متوسط
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و  116، 115، 113ل در مـواد  براي مثا. مطلب خاصی به صراحت عنوان نشده است

هایی جهت تشویق صادرات و رونـق تجـارت خـارجی در نظـر گرفتـه       ، سیاست117

  .را نیز شامل شود ها  ایی.ام.استواند به علت کلی بودن،   شده است که می

هاي دیگري نیـز در ایـن برنامـه     هاي کلی فوق، سیاست در طرف مقابل سیاست

انـد کـه    اشتغالی و تعاونی در نظر گرفتـه شـده   زا، خود هاي اشتغال در ارتباط با طرح

توان به  براي مثال می. نمایند دنبال می ها  ایی.ام.اسرویکرد خُردي را در تأمین مالی 

گـذاران   پرداخت بخشی از سود تسهیالت اعطـایی بـه سـرمایه   : موارد زیر اشاره نمود

درصـد از سـپرده    3ص اشتغالی، اختصـا  هاي خود ها و طرح بخش خصوصی و تعاونی

هاي کشـاورزي، مسـکن و صـنعت و معـدن      ها نزد بانک مرکزي به بانک قانونی بانک

دولتی؛ اختصاص درصدي  زاي بخش غیر هاي اشتغال جهت اعطاي تسهیالت به طرح

اشـتغالی،   هـاي خـود   انداز جهت اعطاي وام بـه طـرح   الحسنه پس هاي قرض از سپرده

زا؛ ملـزم   بانکی به صنایع کوچـک و اشـتغال   ضرورت اختصاص درصدي از تسهیالت

نمودن بانک صنعت و معدن به در نظر گرفتن خط اعتباري خاص بـراي حمایـت از   

گیري  هاي خاص سپرده صنایع کوچک و الزام بانک صنعت و معدن به ایجاد صندوق

  .هاي کارآفرینی جهت اعطاي تسهیالت به طرح

و توسـعۀ   ها  ایی.ام.اسم توسعه، مسئله در برنامه چهارم، در مقایسه با برنامه سو

بـر اسـاس دیـد    . ها، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است کارآفرینی از طریق این بنگاه

هـاي الزم بـراي رشـد و توسـعۀ فعالیـت       کلی این برنامه در قالب توسعۀ زیرسـاخت 

شـاره شـده   تري در مقایسه با مسائل قبلی ا ، به مسائل اساسی و نهادینهها  ایی.ام.اس

 هـا   ایی.ام.اسهاي کلی مشابه برنامۀ سوم که از قابلیت شمول  از جمله سیاست. است

توان به  باشند، می هاي الزم براي رشد و توسعه آنها برخوردار می ساخت و تسهیل زیر

هـاي توسـعه صـادرات کاالهـاي غیرنفتـی و       برنامه چهارم در مورد مشـوق  33مادة 

ایی در زمینه توسعه صادرات، افزایش رقابـت و بـازنگري   ه سیاست 41خدمات؛ مادة 

هاي بخشی اتخـاذ شـده در ایـن برنامـه در      در زمینه سیاست. قانون کار اشاره نمود

تدوین برنامۀ توسعه بخش : توان به مواد زیر اشاره نمود نیز می ها  ایی.ام.اسارتباط با 
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رش صـنایع تبـدیلی و   کشاورزي و منابع طبیعی و توجه خاص بـه حمایـت از گسـت   

بخش کشاورزي و افزایش تولید مواد پروتئینی دام و آبزیان؛ توجه به بهبـود    تکمیلی

هـاي علـوم    هـاي داده  رسانی، توسعه و گسترش پایگـاه  هاي اطالع و گسترش سیستم

در (گذاران و کارآفرینـان بـه اطالعـات مـورد نیـاز       زمین به منظور دسترسی سرمایه

هـاي   و ضـرورت تـدوین خوشـه   ) هاي صنعت و معدن ه بخشتنظیم سند ملی توسع

  .صنعتی

ــن برنامــه، سیاســت ــراي   در ای ــز منحصــراً ب ــایی نی ــی.ام.اسه ــا  ای ــت  ه و تقوی

توان به مـوارد زیـر    اند که از جمله آنها می هاي مورد نیاز آنها طراحی شده زیرساخت

آفرینی و صـنایع  کننـده توسـعه کـار    اصالح و تقویت نهادهاي پشتیبانی: اشاره نمود

هاي کوچـک و متوسـط    کوچک و متوسط؛ رفع مشکالت و موانع رشد و توسعه بنگاه

پذیر و نیـز اصـالح سـاختار     هاي بزرگ و رقابت و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاه

هاي کوچک و متوسط بخـش   قطبی کنونی؛ حمایت مالی مستقیم از مراکز و شرکت

ــام تحق  ــراي انج ــاونی ب ــعهخصوصــی و تع ــات توس ــق   یق ــد از طری اي؛ اشــتغال مول

هاي کـارآفرینی و   سازي براي اشتغال در واحدهاي کوچک و متوسط، آموزش ظرفیت

هـاي   ها نزد بانک مرکزي به بانک هاي قانونی بانک درصد از سپرده 3غیره؛ اختصاص 

زاي  هاي اشـتغال  کشاورزي، مسکن و صنعت و معدن جهت اعطاي تسهیالت به طرح

هاي اتخاذ شده در این برنامه در ارتبـاط   از جمله مهمترین سیاست. دولتی بخش غیر

هـاي کوچـک اقتصـادي     نامه اجرایی گسـترش بنگـاه   توان به آیین می ها  ایی.ام.اسبا 

آفرین اشاره نمود که به موجب آن نظام بانکی کشور موظف به اعطاي  بازده و کار زود

  .گردیدها  تسهیالت چشمگیري به این نوع بنگاه

هـاي سـوم و چهـارم کـه در ارتبـاط بـا        با مقایسه مفاد آن دسته از مواد برنامـه 

ــد، مالحظــه مــی تنظــیم شــده هــا  ایــی.ام.اس در برنامــۀ چهــارم، بعــد کــه شــود  ان

در مقایسه با برنامه قبل  ها  ایی.ام.اسهاي الزم براي رشد و توسعه فعالیت  زیرساخت

همچنـین  . ها اشـاره شـده اسـت    بنگاهاص به این تر شده و حتی به صورت خ تکمیل

 تـر  به صورت مبسـوط  هاي الزم تخالف برنامۀ سوم، در این برنامه رویکرد زیرساخبر
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در حقیقـت سـعی شـده ابتـدا     . اسـت  گرفتـه از رویکرد تأمین مالی مورد توجه قرار 

توان   رو میاز این . فراهم شود ها بنگاهامکانات زیربنایی الزم براي توسعه فعالیت این 

مـورد توجـه    ها  ایی.ام.اس اي با رویکرد بنیانی نسبت به این برنامه را به عنوان برنامه

توسـعه   هکننـد  اي اولین بار اصالح و تقویت نهادهاي پشـتیبانی بر قرار داد که در آن

کــارآفرینی و صــنایع کوچــک و متوســط، رفــع مشــکالت و موانــع رشــد و توســعه  

مورد توجـه قـرار    غیرهو  ها  ایی.ام.اسسازي اشتغال در  ت ظرفیت، ضرورها  ایی.ام.اس

شـود کـه در برنامـۀ چهـارم      در رویکرد تأمین مـالی نیـز مشـاهده مـی     .گرفته است

ــأمین مــالی طــرح   زاي  هــاي اشــتغال بــرخالف برنامــۀ ســوم، از شــدت توجــه بــه ت

هـا و   نگـاه خوداشتغالی و تأمین مالی خرد کاسـته شـده و رویکـرد تـأمین مـالی از ب     

  . هاي کوچک و متوسط گرایش پیدا کرده است هاي خرد به سمت طرح طرح

هـاي سـوم و چهـارم     هاي اجرایی آن گروه از مواد برنامه نامه بر اساس مفاد آیین

را چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم مورد    ایی.ام.اسهاي  که تأمین مالی طرح

د که رویکرد هـر دو برنامـه بیشـتر بـر اسـاس      شو توجه قرار داده بودند، مشاهده می

ها و صنایع به وجوه مورد نیاز شکل گرفته و سـعی شـده    تسهیل دسترسی این بنگاه

با کاهش در مقدار سهم آورده، نوع وثیقۀ مورد نیاز و افزایش دورة زمانی الزم بـراي  

  . تر آنها به منابع الزم فراهم آید بازپرداخت، امکان دسترسی سهل

هـاي   و بررسی سیاست 1385ـ1379هاي  امه با بررسی قوانین بودجه سالدر اد

کلی پولی اتخاذ شده در این دوره که برنامـه سـوم و چهـارم توسـعه در دوره مـورد      

هـا همـواره سـهم     شود که در طی ایـن سـال   دهد، مشاهده می مطالعه را پوشش می

ی در منـاطق  زاي بخـش خصوصـی و تعـاون    هـاي اشـتغال   تسهیالت اعطایی به طرح

دولت نیز موظف گردیده پرداخـت تمـام یـا    . نیافته در حال افزایش بوده است توسعه

  .هاي قانونی این تسهیالت را تضمین نماید قسمتی از اصل، سوم و خسارت

هاي ملی خاصی نیز جهت ایجـاد اشـتغال و    عالوه بر این در این قوانین سیاست

ده بخش خصوصـی و تعـاونی طراحـی شـده     باز زا و زود هاي اشتغال تأمین مالی طرح

هاي خرد، رویکـرد تـأمین مـالی     به عنوان مثال در راستاي توجه ویژه به طرح. است
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مـورد توجـه قـرار گرفـت و در      1383ــ 1381هـاي   هاي خوداشتغالی در سـال  طرح

هاي بعد نیز دولت موظف گردید مبالغی را جهت کمک و یارانه سـود ایـن نـوع     سال

درصـد از   90هاي دولتی مجاز گردیدند تا  همچنین شرکت. بگیردتسهیالت در نظر 

سود ویژه خود را پس از کسر مالیات و سود سهم دولت، جهـت تـأمین مـالی وجـوه     

هـاي اقتصـادي، در    زا و توسعه فعالیـت  هاي اشتغال گذاري طرح مورد نیاز در سرمایه

  .اختیار بخش خصوصی قرار دهند

هـاي   رت مستقیم در جهـت تـأمین مـالی طـرح    عالوه بر رویکرد فوق که به صو

اند، رویکرد غیرمستقیمی نیز در این  زا و زودبازده طراحی شده گذاري اشتغال سرمایه

در ایـن زمینـه   . گذاري شده است شود که در جهت رویکرد هدف قوانین مشاهده می

هاي خاصی اشاره نمـود کـه جهـت تـأمین مـالی       توان به افزایش سرمایه صندوق می

زا، بـه ویـژه در بخـش خصوصـی و تعـاونی فعالیـت        گذاري اشتغال هاي سرمایه طرح

هـاي شـغلی،    تـوان صـندوق حمایـت از فرصـت     ها می از جملۀ این صندوق. کنند می

صندوق تعاون، صندوق اشتغال نیازمندان، صندوق حمایـت از صـنایع الکترونیـک و    

برد؛ هر چند برخـی   حتی صندوق ضمانت صادرات و بانک صنعت و معدن را نیز نام

گـذاري دارنـد    هاي سرمایه ها اغلب رویکردي خرد در تأمین مالی طرح از این صندوق

  .شوند بندي می و بیشتر در قالب تأمین مالی خُرد طبقه

زا، وجـوهی در   بـازده و اشـتغال   هـاي زود  همچنین در راستاي تأمین مالی طـرح 

هاي تعاون و حمایـت از   صندوقمعدن، کشاورزي، مسکن و  و هاي صنعت اختیار بانک

ها و نهادهـاي مـالی    نیز از بین صندوق 1385در سال . هاي شغلی قرار گرفت فرصت

پردازد، حتی مجـوز   می ها  ایی.ام.اسفوق، به صندوق تعاون که بیشتر به تأمین مالی 

هاي بخش تعـاون داده   انتشار اوراق مشارکت جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح

  . شد

ربـط مبـین آن    هاي اجرایـی ذي  نامه بررسی کلی قوانین بودجه این دوره و آیین

هـاي   هـا و طـرح   است که در این دوره شیوه جدیدي در تأمین مالی این نـوع بنگـاه  

هـا   اقتصادي مطرح نشده و هدف دولت صرفاً افزایش وجوه در دسترس این نوع طرح
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بررسـی  . ارزي و ریالی بوده اسـت  از طریق امکان دسترسی مستقیم و آسان به منابع

هـا در کشـور ضـرورت     هاي فعلی موجود در تأمین مالی این نوع بنگاه ها و روش نهاد

  .سازد تر می هاي تخصصی در این زمینه را پررنگ ها و نهاد طراحی روش

هـاي مختلـف و    نهادهـا و دسـتگاه  بر اساس بررسی انجام شده در این مطالعـه،  

هـاي تجـاري و    بانـک  هـا،  در ایـران شـامل وزارتخانـه    ها  ایی.ام.اساندرکار امور  دست

باشد که هـر   ها و دفاتر مختلف می ها، صندوق هاي لیزینگ، سازمان تخصصی، شرکت

بـه ارائـه خـدمت     هـا   ایـی .ام.اسیک بر اساس حیطۀ فعالیت خود، در امور مربوط به 

  .پردازند می

هایی است که در زمینـه ایـن نـوع     وزارت صنایع و معادن از مهمترین وزارتخانه

هاي زیرمجموعه این وزارتخانه که به امـور   از جمله سازمان. نماید ها فعالیت می بنگاه

هـاي   پردازنـد، سـازمان صـنایع کوچـک و شـهرك      هاي کوچک و متوسـط مـی   بنگاه

گذاري صـنایع کوچـک و طـرح توسـعه کـارآفرینی       صنعتی، صندوق ضمانت سرمایه

  . سازي کشور استسازمان گسترش و نو

ــهرك   ــک و ش ــنایع کوچ ــازمان ص ــدوین     س ــه و ت ــولی تهی ــنعتی مت ــاي ص ه

هاي اجرایی توسعه صنایع کوچک، حمایـت و هـدایت واحـدهاي صـنعتی      مشی خط

عالوه بر وظایف فوق، ایجاد پیوند مناسب بین صنایع کوچک، متوسط . کوچک است

رســانی و  اطـالع هـاي صـنعتی و توسـعه مراکـز      هـا، خوشـه   و بـزرگ، توسـعه شـبکه   

. باشـد  هاي صنعتی از جمله وظایف مهم ایـن سـازمان مـی    ساماندهی احداث شهرك

گذاري صنایع کوچک به عنـوان یـک نهـاد مـالی اعتبـاري،       صندوق ضمانت سرمایه

گـذاري و شـرکت در    ها و صنایع کوچک در تضـمین سـرمایه   حلقه واسطه بین بانک

ندوق بـا ضـمانت از صـاحبان صـنایع     ها است، این صـ  گذاري ریسک این نوع سرمایه

طرح توسعه کارآفرینی نیـز اعطـاي   . کند سپاري آنها را حل می کوچک، مشکل وثیقه

  . تسهیالت اعتباري به کارآفرینان را مورد توجه قرار داده است

دهنـده امـور    هـاي پوشـش   در وزارت بازرگانی به عنوان یکی دیگـر از وزارتخانـه  

هاي خاصی در ایـن راسـتا طراحـی شـده      ، نهادها  ایی.ما.اسمرتبط به حوزه فعالیت 
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به عنوان مثال صندوق ضمانت صادرات با صدور انواع ضمانتنامه اعتبـاري بـه   . است

کنندگان از جمله مؤسسات کوچک و متوسط فعال  تأمین منابع مالی مورد نیاز صادر

چـک و متوسـط   هـاي کو  دفتر توسعه و حمایت از بنگاه. پردازد در زمینه صادرات می

نیز که در این وزارتخانه طراحی شده است، وظیفه فراهم نمودن زمینه تقویت مالی، 

ها در راستاي ایجاد شرایط بهینه براي الحاق به سـازمان   سازي بنگاه نظارت بر آماده

هـا جهـت پیوسـتن بـه      تجارت جهـانی و فـراهم نمـودن امکانـات الزم بـراي بنگـاه      

  . اي را بر عهده دارد اي و زنجیره هاي خوشه شبکه

در وزارت جهاد کشاورزي نیز به منظـور حمایـت از صـنایع کوچـک تبـدیلی و      

برداري و شـرکت مـادر تخصصـی     هاي صنعتی و بهره  صنایع روستایی اداره کل طرح

گذاري در بخـش کشـاورزي در نظـر گرفتـه شـده       صندوق حمایت از توسعه سرمایه

صنایع تبـدیلی و روسـتایی و حمایـت از صـنایع      بهکه اولی در زمینه ارائه مجوز  است

کوچک تبدیلی و تکمیلی بخـش کشـاورزي و صـنایع روسـتایی و دومـی در زمینـه       

  .تأمین مالی وجوه مورد نیاز بخش کشاورزي فعال است

هـاي فرابخشـی اسـت کـه در      وزارت کار و امور اجتماعی نیز یکـی از وزارتخانـه  

این . اقتصادي، متولی امر اشتغال کشور استهاي فعالیت  سطحی فراتر از همه حوزه

اي به امر آموزش در راسـتاي   نه تنها از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه  وزارتخانه

هاي شـغلی کـه    پردازد، بلکه از طریق حمایت از فرصت زایی می هاي اشتغال سیاست

شـود، بـه دریافـت و     در حال حاضر تحـت عنـوان صـندوق مهـر رضـا شـناخته مـی       

زا در سـه گـروه    هـاي اشـتغل   اص تسـهیالت مصـوب قـوانین برنامـه بـه طـرح      اختص

  .پردازد فرمایی و کارفرمایی می هاي خانگی، خویش طرح

هـاي کوچـک و متوسـط     وزارت تعاون نیز از طریق صندوق تعاون در امور بنگـاه 

صندوق تعاون به عنوان یک مؤسسه اعتباري اختصاصی بخش تعاون، . باشد فعال می

هـاي   انـدازي طـرح   ي تسهیالت اعتبـاري بـه منظـور تأسـیس، توسـعه و راه     به اعطا

ها براي تهیه مواد اولیه، لـوازم یـا    مدت مورد نیاز تعاونی ها، تأمین اعتبار کوتاه تعاونی

  . پردازد هاي اساسی می تغییرات و سایر هزینه
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 گـذاري در ایـن زمینـه و    با توجه به اهمیت تحقیق و ابتکـار و ضـرورت سـرمایه   

نقش آن در خوداتکایی و توسعه کشور، صندوق مالی توسعه تکنولوژي براي حمایت 

هاي کارآفرینی خود در قالب  مالی از محققین و مبتکرینی که قصد عملی کردن ایده

هاي خوداشتغالی دارند، به عنوان شـرکت   هاي کوچک و یا ارائه طرح اندازي بنگاه راه

  .غیرانتفاعی به ثبت رسید

اي،  ي تجاري که در قالب تکـالیف بودجـه  ها بانکبخشی از منابع مالی عالوه بر 

گونـه صـنایع    بـازده بـه ایـن    هـاي زود  طرحی نامه اجرای آیینوزیران و  هیئتمصوبات 

که در قالب تسهیالت عادي به  ها بانکهمچنین بخشی از منابع  و یابد اختصاص می

بانـک صـنعت و   شامل  صصیي تخها بانک، شود هاي کوچک و متوسط اعطا می بنگاه

هـا   بنگـاه نیز حسب وظـایف خـود بـه ایـن      ایران کشاورزي و توسعه صادرات معدن،

هاي تخصصی عالوه بر تسهیالت بانـک توسـعه    بانک. دهند تسهیالت خاصی ارائه می

هـر یـک بـر اسـاس تخصـص       هاي کوچک و متوسط براي تأمین مالی پروژهاسالمی 

هـاي   توان به طرح اند که می ها طراحی کرده بنگاه هایی براي حمایت از این خود طرح

  .، ایران و صندوق توسعه روستایی بانک کشاوزي اشاره کرد)ع(حضرت زینب 

هاي لیزینگ نیز که عمده  هاي فوق، شرکت ها و نهاد ها، بانک عالوه بر وزارتخانه 

مـالی   توانند نقـش بـارزي در تـأمین    شود می سال اخیر محدود می 3فعالیت آنها به 

در حال حاضـر بنـا بـه دالیـل مختلـف، بیشـتر       در حقیقت . ایفا نمایند ها  ایی.ام.اس

انـد کـه بعضـاً متعلـق بـه       هاي خودرو متمرکـز شـده   هاي لیزینگ در فعالیت شرکت

از جملـه  با وجود ایـن  . گذاري مشترك آنان هستند هاي خودروساز یا سرمایه شرکت

 هاي دیگري نیـز  د به خودرو نبوده و در زمینههایشان محدو هایی که فعالیت لیزینگ

هـاي لیزینـگ ایـران، صـنعت و معـدن،       توان بـه شـرکت   مشغول فعالیت هستند می

پارسیان و کارآفرین اشاره کرد که صنایع کوچک و متوسط براي وسـایل کـار مـورد    

  .توانند با آنها وارد قرارداد لیزینگ شوند نیاز خود می

هـاي مـورد نیـاز     ها و زیرساخت ها، استراتژي دها، روشطور کلی از مقایسه نها به

گیـري نمـود کـه در     تـوان نتیجـه   هاي کوچـک و متوسـط مـی    براي حمایت از بنگاه
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راسـتا بـا آن،    کشورهاي دیگر، در چهارچوب استراتژي کلی براي توسعه کشور و هـم 

و بـر  هاي کوچک و متوسط در نظر گرفته شـده   هایی براي حمایت از بنگاه استراتژي

هاي مختلف اعم از مالی، مشـاوره مـدیریتی، آموزشـی،     اي از حمایت اساس آن بسته

لـذا  . فنی، اطالعاتی و تسهیل شرایط براي رقابت و غیره در نظر گرفتـه شـده اسـت   

براي حمایت از این بخش در اقتصاد ایـران نیـز ضـروري اسـت در گـام اول تعریـف       

هـاي   چک و متوسط ارائـه شـود تـا سیاسـت    هاي با اندازه کو جامع و واحدي از بنگاه

هـا نیـز بـه صـورت کـامالً متمـایز از        زایی ارائه شده در ارتباط با ایـن بنگـاه   اشتغال

. شوند اتخاذ گردنـد  بندي می هاي خُرد طبقه اشتغالی که در قالب طرح هاي خود طرح

وسـعه  هاي زیر، مراحـل مختلـف ت    توان در گام بعد با اتخاذ سیاست به این ترتیب می

تـر   بـه بیـان دقیـق   . هاي کوچک و متوسط را در کشور به تصویر کشید فعالیت بنگاه

تواند مشکل مالی آنها را حل نمایـد و   صرف ارائه تسهیالت اعتباري ارزان قیمت نمی

تواند موفقیت  هاي مورد نیاز نقش مؤثري ایفا نموده و می در این زمینه دیگر حمایت

  .ها را به ارمغان آورد شده توسط این بنگاه گذاري انجام هاي سرمایه طرح

 ها در نظر گرفته شود؛ استراتژي مشخصی براي توسعه این بنگاه 

 هـا   ها بـراي ایـن بنگـاه    بر اساس استراتژي در نظر گرفته شده، انواع حمایت

 مشخص گردد؛

 هاي مالی، نهادهایی  ها صرفاً جنبه مالی نداشته بلکه در کنار حمایت حمایت

گیري صحیح و بـه   ئه مشاوره، کسب اطالعات مورد نیاز براي تصمیمبراي ارا

  موقع، آموزش و غیره حداقل در سطح استانی تأسیس گردد؛

 هاي الزم از  هاي جدید تولید و توزیع، حمایت در زمینه استفاده از تکنولوژي

  ها صورت پذیرد؛ این بنگاه

  عـاتی، حقـوقی و   هـاي اطال  در زمینه تأمین مالی، مقدمات ایجاد زیرسـاخت

هـاي مختلـف تـأمین مـالی فـراهم       قوانین و مقرراتی براي اسـتفاده از روش 

 گردد؛

 اي که بار  گونه ها تأسیس شود، به نهادهاي خاصی براي تأمین مالی این بنگاه
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 هاي تجاري برداشته شود؛ سنگین تأمین مالی تکلیفی آنها از دوش بانک

 راي دریافت تسهیالت این واحدها نهادهاي مرتبط جهت ارائه انواع تضمین ب

 .تکمیل و تقویت گردد
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  منابع و مآخذ

  ـ فارسی

مفاهیم، تعاریف و سابقه اعتبارات خُـرد بـا نگـاهی    ). 1385. (بختیاري، صادق - 1

مجموعه مقاالت سـمینار اعتبـارات خُـرد، توسـعه     . به عملکرد بانک کشاورزي

  .بانک کشاورزيمرکز تحقیقات اقتصادي : تهران. روستایی و فقرزدایی

نقش نهادهاي دولتی در حمایت از تشـکیل و  ). 1385. (پردازي مقدم، سعیده - 2

هـاي    مؤسسـه مطالعـات و پـژوهش   : تهران. هاي بخش بازرگانی توسعه فعالیت

  .بازرگانی

نقـش صــنایع  ). 1381. (، بـو، کارلسـون و توریـک، روي    .اکـس  زولتـان، جـی   - 3

مؤسسه خـدمات  : تهران). رجمجهانگیر مجیدي، مت. (کوچک در اقتصاد مدرن

  .فرهنگی رسا

هـاي توسـعه و    استراتژي). 1373. (سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد - 4

). وزارت صنایع، متـرجم . (مدرنیزه کردن واحدهاي کوچک صنعتی و بازرگانی

  .وزارت صنایع: تهران

استراتژي افزایش مشارکت مـؤثر  ). 1384. (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد - 5

  .نشر رسا: تهران. قابتی بخش صنایع کوچک و متوسطو ر

. آمارنامه اسـتان تهـران  ). 1375. (ریزي استان تهران سازمان مدیریت و برنامه - 6

  .ریزي استان تهران، معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه: تهران

تـأمین مـالی مؤسسـات خصوصـی و تجـارت،      ). 1996. (سازمان ملـل متحـد   - 7

الـه، سـلطان محمـدي و دیگـران،      حفظ. (تصادهاي در حال انتقالراهنماي اق

 ..ا.ا.المللی بانک مرکزي ج هاي بین اداره مطالعات و سازمان: تهران). مترجمین

. دهی صـنایع کوچـک  ناقتصاد ایـران، سـاما  ). 1380. (صحرائیان، سید مهدي - 8

 .انتشارات معارف: تهران
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هی صـنایع کوچـک،   ، سـاماند اقتصاد ایـران ). 1380. (صحرائیان، سید مهدي - 9

  .انتشارات سوگند: تهران. طرحی در بازسازي ساختار اقتصاد ایران

نقــش بانـک کشــاورزي در  ). 1382. (عـرب مــازار، عبـاس و معتمــد، ارغـوان    -10

مجلـه بانـک و   . گیري از رویکرد اعتبارات خرد توانمندسازي روستائیان با بهره

  .زمستان، شماره دوم کشاورزي،

هـاي   تصـویري از بانـک  ). 1379. (وزینا، مارتین و تترو، میشـلن  ،.کوته، دانیل -11

وزارت تعــاون، معاونــت تحقیقــات، آمــوزش و تــرویج، دفتــر . (تعــاونی جهــان

  .وزارت تعاون: تهران). تحقیقات و پژوهش، مترجم

نگاهی به عملکرد صـندوق  ). 1383. (مؤسسه اعتباري اختصاصی بخش تعاون -12

  .می مؤسسه اعتباري، اختصاصی بخش تعاونروابط عمو: تهران. تعاون کشور
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