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 خالصه مدیریتی 
 تأمین منظوربه غالباًکه  استی اقتصادی هابنگاه مالیینتأمجامع  فرایندکوچکی از سبد سنتی و بسیار متنوع  بخش زنجیرٔه ارزش مالیتأمین

عرضه و مبادالت  فرایندتا  گیردالها و خدمات مورد استفاده قرار میو فروش کا ،و در مراحل مختلف تولید، بازرگانی سرمایٔه در گردش
های بانکداری تری در حوزهکارکرد بسیار عام و گسترده زشزنجیرٔه ار مالیتأمیند. ابزارهای شومیان خریداران و فروشندگان تسهیل و تسریع 

فاقد  زنجیرٔه ارزش مالیتأمین دیگر، مقولٔه عبارتبهد. بانکداری شرکتی دار خصوصاًو  ،ایالملل، بانکداری توسعهتجاری، بانکداری بین
و اشخاص  هابنگاهتر مالی جهت تسهیل مبادالت میان یک بس صرفاًهای بانکداری سنتی و مدرن بوده و ابداعات ابزاری و نهادی در حوزه

فروش و  اعتباری، جهت تقویت هر دو زنجیرٔه مٔوسساتمحصوالت و خدمات  عرضٔه فرایندناظر بر  غالباً زنجیرٔه ارزش مالیتأمیناست. 
مبادالتی )نقدی، تعهدی( شده و از طرف  های تسویٔهفرایند ، و ارتقایموجب تسریع، تسهیل طرفیکی اقتصادی بوده که از هابنگاهدرآمد 
های بنگاه زنجیرٔه ارزش مالیتأمیندهد. را کاهش می هااین بنگاهفروش محصوالت  فرایندی اعتباری و کمبود نقدینگی هاریسکدیگر 

خرید، در مراحل های سفارش محض دریافتسازی محصوالت نیز بهبلکه در مراحل مقدماتی تولید و آماده ،تنها در حین مبادالتتولیدی نه
 صدور گواهی بازرسی محصوالت پیش از حمل از انبار، صدور اسناد حمل، صدور فاکتورهای فروش توسط فروشندگان و یا در مرحلٔه

رداستفاده ت موتولیدا زنجیرٔه ارزش مالیتأمیناست. ابزارهای مختلف مبادالتی که در بستر  پذیرتحویل و پذیرش کاال در انبار خریدار انجام
فروش اسناد مبادالتی کنندگان، فروش اسناد مطالبات صادراتی، تنزیل مطالبات آتی عرضهدر قالب قراردادهای پیش ترتیببه ،گیردقرار می
ان و معامالت آتی فروشندگ مالیتأمینخریدار،  مٔوسسٔه اعتباریاعتباری، تنزیل اسناد فروش توسط  مٔوسساتهای اقتصادی به بنگاه

اسناد  مالیتأمینو نیز  ،موجودی انبار کنندگان، تسهیالت اعتباری به خریداران با وثیقٔهتوزیع مالیتأمیناز محل عواید آتی، ها آن بازپرداخت
 .شوندمیاعتباری عرضه  مٔوسساتاز حمل توسط  پیشفروش کاال برای فروشنده 

موجب  ترتیببهکه  ردگران اعتباری داو واسطه ،کنندگانان، فروشندگان، عرضهی خریدارمنافع مشترکی نیز برا زنجیرٔه ارزش مالیتأمین
، افزایش ثبات و قطعیت سرمایٔه در گردش سازی اندازه و کاهش هزینٔهمبادالتی میان عرضه و تقاضاکنندگان، بهینه تقویت پایداری رابطٔه

 تولید و عرضه، و عملیاتی فروش کاالها و خدمات، افزایش ثبات زنجیرٔههای مالی )کاهش ریسک نقدینگی(، کاهش هزینهجریان نقد 
های جدید تجاری و نیز کاهش تخصیص اعتبار و کسب درآمد، خلق فرصت فرایندی انبار، توزیع ریسک، تسریع دسازی موجوبهینه

 شود. میها آن انحرافات منابع اعتباری از اهداف تخصیصی
های ناشی از ضوابط احتیاطی ناظر بر تسهیالت محدودیت علتبهتشکل و غیرمتشکل پول در اقتصاد ایران نهادهای اعتباری بازارهای م

باالی محصوالت و خدمات  شدٔهدر فضای اقتصاد کالن، قیمت تمام ی سیستماتیکهاریسک، شبکٔه اعتباریازدحام در  کالن، بروز پدیدٔه
اعطای خدمات  فرایندالمللی، گسست در هادهای اعتباری بازارهای پول بینکارگزاری با ن های مربوط به روابط، محدودیتهابانکاعتباری 

اعتباری  مٔوسساتسنتی ناکارآمد  وکارکسباعتباری از طریق فقدان حضور نهادهای مکمل عملیات اعتباری بازار پول و همچنین الگوهای 
تولیدات و صنایع مختلف را دارند. محصوالت و ابزارهای  زنجیرٔه ارزشمتوسط  ی کوچک وهااندازهتقاضاهای با  مالیتأمینقابلیت  صرفاً

در قالب  عموماًکه  است خاص طراحی شده طوربهتولیدات  زنجیرٔه ارزش مالیتأمینعام و نیز  طوربهاز بازار پول  مالیتأمینمختلفی جهت 
دار تورهای تعهدی صادراتی و فروش مدتاز طریق تنزیل فاک مالیتأمین، واسط مالیتأمینهای بانکی، برداشت اعتباری از حساباضافه

کاال، تنزیل اسناد مطالبات از اشخاص، تنزیل اسناد پذیرش بدهی، تسهیالت تجاری، تسهیالت لیزینگ، تسهیالت فاینانس کاالهای 
 مالیتأمینای تولیدی، های توسعهحای طرهای سرمایهمتقابل و فاینانس خودگردان کاالوزانس مواد اولیه و تجهیزات، بیع ای، یسرمایه

 طراحی شدند. …و شرط تملیک و فروش اقساطی،ستغالت در قالب تسهیالت اجاره بهتجهیزات و م
زنجیرٔه ظرفیت تولید، بخش اقتصادی مورد فعالیت، طول  هایی همانند اندازٔهمٔولفه براساسی مختلف اقتصادی هابخشی هابنگاه
و نیز طول عمر بنگاه متقاضی ابزارها و محصوالت مختلف اعتباری )ریالی و ارزی(  افزودهارزش سهم صادرات از تولید، اندازٔه، ارزش
میسر نیست. در همین راستا، اعتبارات ناظر بر ها آن امکان جایگزینی بسیاری از عمالًو  رندابزارها ماهیت مکمل دااین که بسیاری از  است
از طریق قراردادهای بلندمدت فاینانس، بیع  غالباًباال و سهم اشتغال محدود(  افزودٔهارزشهای بزرگ اقتصادی )با رزی طرحا مالیتأمین

 است،  ملی انجام پذیرفتهاز صندوق توسعٔه مالیتأمینبه قراردادهای  اتکاالمللی و یا با متقابل، فاینانس خودگردان از بازارهای پولی بین
 مالیتأمینهای کوچک و متوسط، در قالب قراردادهای ریالی با اندازه زنجیرٔه ارزش مالیتأمینای و نیز سهیالت بلندمدت سرمایهکه تحالیدر
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، تجهیزات و مستحدثات آالتماشینشرط تملیک، صکوک مرابحه و استصناع جهت خرید رکت مدنی، فروش اقساطی، اجاره بهمشا
سرمایٔه در ی اولیه و گذارسرمایهتسهیالت ارزی و ریالی  ) اعتباری داخلی ارائه شده است. مجموعٔه ٔوسساتمهای اقتصادی از طریق بنگاه

تسهیالت  عمالً قابلیت جایگزینی ندارند. در کنار تسهیالت بلندمدت فوق  عمالًخالف بازارهای پول اقتصادهای نوظهور ( مذکور برگردش
 مدتمیانزرگ و متوسط برای واردات مواد اولیه و تجهیزات تولیدی و همچنین قراردادهای ریالی ی بهااندازهبا  مدتمیانیوزانس ارزی 

با ( …و مواد اولیه در قالب تسهیالت مرابحه، مضاربه، خرید دین، فروش اقساطی، تأمین)خرید تجهیزات و  زنجیرٔه ارزش مالیتأمینبرای 
تسهیالت در کنار خدمات اعتباری این  های اقتصادی قرار گرفتند. مجموعٔهبنگاه تفادٔهاسکوچک و متوسط )ماهیت مکمل( مورد یهااندازه

خدمات  ها و اعتبارات اسنادی )ریالی و ارزی( مختلف، صدور انواع چک و بروات در کنار عرضٔهنامهضمانتدیگری همانند صدور 
های متنوعی از بسته عمالً( …و جاری و غیرتجاری، تحلیل بازار،ی تهابیمهپشتیبانی مالی )حسابداری حقوق و دستمزد، مدیریت وجوه، 

یکجا و تحت یک قرارداد واحد و  صورتبهی اقتصادی فراهم ساخته که هابنگاه زنجیرٔه ارزش مالیتأمینخدمات مکمل اعتباری را برای 
عرضه شده است. در همین راستا،  هابانکاری و اعتب مٔوسساتبانکداری شرکتی و اختصاصی توسط برخی از  وکارکسبدر قالب الگوهای 

اعتباری در مراحل -اعتباری موجب بروز تنگناهای مالی مٔوسسات توسط مجموعٔههای خدمات اعتباری این بسته یکپارچٔه عدم عرضٔه
ی ادواری هاریسککنار بروز های اقتصادی شده که در و مدیریت وجوه بسیاری از بنگاه ،ساخت، توسعه، بازاریابی، عملیات فرایندمختلف 

 ها را فراهم کرده است.بنگاهاین  زنجیرٔه ارزشتولید و  تشدید اختالالت در چرخٔه زمینٔه ،سیستماتیک کالن
ثر از چهار چالش های مختلف اقتصادی متأهای بخشبنگاه زنجیرٔه ارزش مالیتأمینمحصوالت مختلف اعتباری جهت  عرضٔه فرایند
رتبٔه اعتباری )منطبق با ضوابط نظارتی سالمت مالی(،  مٔوسساتمحدود  دهیوام شامل ظرفیت ترتیببهناسازگار بوده که  غالباًکلیدی و 
های بنگاه مالیتأمینی بزرگ و متوسط تقاضاهای هااندازههای داخلی، ظرفیت محدود توثیق وثایق و نیز پایین بسیاری از بنگاه اعتباری

تاریخی، کسری ذخایر  های بزرگ کشور با احتساب زیان انباشتٔهخدمات اعتباری بانک و عرضٔه مالیتأمینظرفیت منتخب اقتصادی است. 
توان اعتباری  عمالً( سرمایٔه پایٔه دوی عملیاتی و بازار )در بخش هاریسکذخایر مربوط به  مطالبات غیرجاری و همچنین کسری پیوستٔه

ی هااندازه، در زنجیرٔه ارزش مالیتأمینهای خدمات اعتباری و همچنین  بستهکه ظرفیت عرضٔهیطورهبرا محدود ساخته، ها آن احتیاطی
 علتبهفعال در بازار سرمایه نیز  سرمایٔه تأمین مٔوسساتی اقتصادی کاهش مضاعف داشته است. در همین راستا، هابنگاهمتوسط نیز برای 

شبکٔه ند. ای اولیه مواجهگذارسرمایهو نیز  زنجیرٔه ارزش مالیتأمیننهادی محدودی جهت  مالیمینتأبا ظرفیت  عمالًاندک  سرمایٔه پایٔه
نهادی )مطابق با ضوابط احتیاطی ناظر بر تسهیالت کالن،  دهیوامبا ظرفیت محدود  عمالً سرمایٔه پایهکوچک  اندازٔه علتبهکشور  اعتباری

رتبٔه های مربوط به اعتبارسنجی و مت مالی و نظارت احتیاطی( مواجه بوده که در کنار چالشنفع واحد ذیل مقررات سالسندیکایی و ذی
 ،های مقیاس(مندی از صرفه)جهت بهره هابنگاهباالی تقاضای تسهیالت اعتباری  مبهم متقاضیان خدمات اعتباری و نیز اندازٔه اعتباری
از طریق استفاده از یک رویکرد اعتباری متکی بر  هااین چالشچالش ساخته است. مدیریت ی اقتصادی را پرهابنگاه مالیتأمین فرایند عمالً

ظرفیت اعتباری نهادهای بازار  بینانٔهو نقدینگی(، تمرکز واقع ،ی اعتباری، بازار، عملیاتیهاریسکاعتباری ) مٔوسساتمدیریت ریسک در 
داری، رزمینی، انبا ونقلحملی زراعت، دامپروری، شیالت، ساختمان، هاشبخهای کوچک و متوسط )برای پول حول تسهیالت با اندازه

، صنایع آالتماشینی مختلف خدمات، معدن، صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، صنایع پوشاک، صنایع چاپ، صنایع ساخت هابخش
های متنوع خدمات و بسته پیوستٔه الزام عرضٔههای غیرفلزی با سهم اشتغال و فراوانی بسیار باال(، مصالح ساختمانی و نیز صنایع کانی

 رتبٔه اعتباریو نیز استفاده از بستر جامع اعتباری جهت اعتبارسنجی و پایش مستمر  مالیتأمینی متقاضی هابنگاهمحصوالت اعتباری به 
زار پول اعتباری با مٔوسساتا . در همین راستا، بهبود احتمالی روابط کارگزاری باستهای متقاضی تسهیالت میسر اشخاص و بنگاه

تسهیالت ارزی بلندمدت  از طریق عرضٔه مالیتأمین فرایندگشایش بیشتر در  المللی( زمینٔهی عامل بینهابانکالمللی )شعب خارجی و بین
رو، مخابرات، آب، های فلزی، پتروشیمی، خودی نفت و گاز، نیرو، صنایع کانیهابخشی اقتصادی )هابنگاهی بزرگ برای هااندازهبا 

 سازد.را فراهم می( …و هوایی و دریایی، خدمات هتلداری و تفریحی، ونقلحمل
باید بستر جامع اعتباری نخست می در مرحلٔهمحصوالت و ابزارهای اعتباری،  از طریق عرضٔه مالیتأمین فرایندتسهیل و تسریع  منظوربه

ریسک بالقوه )احتمال نکول تسهیالت(  و درجٔه رتبٔه اعتباریتا  وداقتصادی ایجاد شهای جهت شناسایی و اعتبارسنجی اشخاص و بنگاه
تجاری و مشاغل، ترکیب  شده، قراردادهای بیمٔههای مالی ممیزیعملکرد تاریخی مالیاتی، صورت براساساز متقاضیان تسهیالت  هریک
تعهدات بالقوه و بالفعل  ی و اعتباری بانکی، عملکرد تاریخی ماندٔهی مالهاتراکنشهای مالی و غیرمالی و همچنین گردش تاریخی دارایی
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های اقتصادی و نیز ترکیب وثایق سقف اعتباری بنگاه عمالًو  یردمورد محاسبه و پایش قرار گ …و در بازار متشکل پول )جاری و نکولی(،
ستا، طراحی بستر جامع مکمل دیگری جهت ثبت و پایش مبادالت د. در همین راشوتعیین  مالیتأمینجهت  هابنگاه رتبٔه اعتباریمتناظر با 

 فرایندتا است کاالها و خدمات با قابلیت ممیزی )قابلیت حسابرسی و پایش مالیاتی توسط وزارت صمت یا وزارت اقتصاد( ضروری 
های مختلف اقتصادی رهای الکترونیکی بخشاعتبار فاکتو تأمینتجهیزات از طریق تنزیل و یا  تولیدات و تهیٔه زنجیرٔه ارزش مالیتأمین

فاکتورهای الکترونیکی خرید مواد اولیه و  مدتمیان مالیتأمینند. شوخاص تسهیل  طوربههای کشاورزی و خدمات عام و بخشطور به
)پرداخت به خریدار(، از ها آن فاکتورهای الکترونیکی فروش تولیدات مالیتأمینکننده( در کنار تأمین)پرداخت به  هابنگاهتجهیزات 

و از طرف  ،و حتی خرید تجهیزات، بین خریدار ثالث و بنگاه سرمایٔه در گردش مالیتأمینامکان توزیع ریسک اعتباری مربوط به  طرفیک
 . شودیمتولیدات یک بنگاه )عدم انحراف تسهیالت( فراهم  زنجیرٔه ارزشپایش تسهیالت اعتباری در مراحل مختلف  دیگر زمینٔه

 یندآفردر کنار قابلیت محدود در توثیق وثایق  هابانکاعتباری و  مٔوسساتمتقاضیان تسهیالت و خدمات مالی  رتبٔه اعتباریابهام در 
ا نیز ر  بازاراین که ریسک اعتباری  استهای بخش غیردولتی در بازار پول کشور ین چالشترمهمدو مورد از  زنجیرٔه ارزش مالیتأمین

های عام و همچنین بنگاه طوربههای مختلف اقتصادی های بخشبرای بنگاه ها،مدیریت این چالش منظوربهشدت افزایش داده است. هب
های اعتبار صنفی فعلی از طریق افزایش ویت تعاونیخاص، ادغام و تق طوربهکوچک و متوسط(  های کشاورزی و خدماتی )اندازٔهبخش

ر )با ی اعتباهاتعاونیبه  هابانکو نیز قراردادهای حجمی تخصیص منابع اعتباری  ،بخش عمومی شدٔهوه اداره، تخصیص وجسرمایٔه اعضا
های اعتبار به تعاونی هابانکخرد از  های با اندازٔهبنگاه مالیتأمینبخشی از تقاضاهای  طرفیکتوصیه بوده تا از مسئولیت گروهی( قابل  

های چالش توثیق وثایق و ریسک اعتباری فعالیت ،صنفیا استفاده از مکانیزم ضمانت متقابل گروهی درونو از طرف دیگر ب ودمنتقل ش
 خرد نیز تعدیل گردد.
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 مقدمه ۱
که  استاعتباری -ن نیازهای متفاوت خدمات مالیو همچنی افزودهارزشمراحل مختلف تولید کاالها و خدمات دارای مقادیر مختلفی 

-مالی-رزیابی فنیترتیب شامل ابه مراحلاین ند. کنمی تأمینآن را گذاران و یا نهادهای مالی در بازارهای پول و سرمایه سرمایه غالباً
و همچنین  ،های تولیدیظرفیتبرداری، جایگزینی استهالک های بهرهفرایندهای تولیدی، ساخت زیرساخت-تجهیز-اقتصادی، طراحی

)بلندمدت،  مالیتأمینهای سازگار نیازمند ابزارها و شیوهها آن از هریککه  استهای مختلف اقتصاد های تولیدی بنگاهظرفیت توسعٔه
ی هابنگاه مالیتأمینامع ج فرایندبخشی از  زنجیرٔه ارزش مالیتأمین. در همین راستا، اندهای متناسبمدت( در اندازهو کوتاه ،مدتمیان

ستفاده قرار ، و فروش کاالها و خدمات مورداو در مراحل مختلف تولید، بازرگانی سرمایٔه در گردش تأمین منظوربه غالباًکه  استاقتصادی 
تاریخی در  صورتبهکه  ،د. ابزارهای متعارف بازار پولشوعرضه و مبادالت میان خریداران و فروشندگان تسهیل و تسریع  فرایندتا  گیردمی

استفاده مورد زنجیرٔه ارزش مالیتأمین فرایندمشترک نیز در  صورتبهرود، کار میبهی اقتصادی هابنگاهعرضه و فروش  مالیتأمین فرایند
یک نوآوری ابزاری و نهادی  بداًا مالیتأمیناستفاده جهت  و نیز ابزارهای مورد زنجیرٔه ارزش مالیتأمیندیگر، مفهوم  عبارتبهگیرند. قرار می
مبادالت  های اخیر در عرصٔهکه البته از نوآوری استشخاص و ا هابنگاهیک بستر مالی جهت تسهیل مبادالت میان  صرفاًو  شودمیتلقی ن

. در همین راستا، نهادهای مند شدندالمللی بهرهملی و بین های پرداخت و تسویٔه، و نیز تحوالت نوین در شبکهآنالین، تجارت الکترونیک
بازار را برای -اعتباری-ینگینقد گانٔهی سههاریسک طرفیکخدمات و محصوالت سنتی و نوین اعتباری، از  اعتباری بازار پول با عرضٔه

 ند.کنات فراهم میر بازار کاالها و خدمتسهیل مبادالت نقدی و تعهدی را د و از طرف دیگر زمینٔه دهندمیکنندگان و خریداران کاهش عرضه
تصادی، روند تغییرات فعالیت اق خاص تابعی از اندازٔه طوربه زنجیرٔه ارزش مالیتأمینعام و نیز  طوربههای مختلف بنگاه مالیتأمینتقاضای 
ولید و نیز تقاضای تولیدات های تر هزینهدها آن آثارو رشد اقتصادی( و  ،های غیرمالیرهای کالن )تورم، نرخ ارز، قیمت داراییادواری متغی

طی زمان تغییر  غالباًکه  استحسب اندازه و واحد پول( بازارهای مختلف پول و سرمایه )برنهادهای اعتباری در  مالیتأمینبنگاه، ظرفیت 
 ۱ثر از اشتهای ریسکمتأ طرفیکسرمایه در بازار پول نیز از  تأمینهای اعتباری و شرکت مٔوسسات مجموعٔه مالیتأمینیابند. ظرفیت می

های اعتباری ناظر بر مقررات سالمت مالی و نظارت احتیاطی )مقررات ناظر بر تسهیالت و نیز سقف ،هاآن ریسک راهبرداعتباری،  مٔوسسات
ق صاحبان سهام، ، مجموع حقوسرمایٔه پایههایی همانند مٔولفه تأثیرالت سندیکایی( و از طرف دیگر تحتو تسهی ،کالن، تسهیالت مرتبط

محصوالت اعتباری زیرخط  های نقدی، نسبت مطالبات غیرجاری، اندازٔهکننده، نسبت داراییمالیتأمین مٔوسساتجریان نقدی  خالص اندازٔه
مالی، های گروه شکلبه) مٔوسساتاین واحد مختلف پول( و همچنین ساختار نهادی  برحسبعرضه )نامه، تنوع محصوالت اعتباری قابل تراز

ثر های اقتصادی را نیز متأهای اعتباری و تقاضای خدمات مالی بنگاهسقف که متقابالًاست سرمایه(  تأمینو نهادهای  ،اعتباری مٔوسسات
 موجب عمالً ،مالی نیز مواجه بوده حال توسعه و ایران که با چالش عدم توسعٔهدر اقتصاد بسیاری از کشورهای در های مذکورسازد. سقفمی

مالی در  عدم توسعٔه ،دیگر عبارتبههای مقیاس شده است. گیری از صرفههای مختلف اقتصاد در بهرههای بخشفعالیت بنگاه تعدیل اندازٔه
 زنجیرٔه ارزش مالیتأمین فرایند نهادی و همچنین عدم توسعٔه مالیتأمینهای و مقررات موجب محدودیت ظرفیت ،های ابزارها، نهادهاحوزه

 ی محدود و بعضاً هااندازههای مختلف اقتصادی را محدود ساخته است. ههای مقیاس در بنگااستفاده از صرفه تولیدات شده که متقابالً
و نیز افزایش  ،تولیدات، کسری مقطعی جریان نقدی شدٔهی ثابت، رشد قیمت تمامهاهزینهنیز موجب افزایش متوسط  هااین بنگاهغیراقتصادی 

سبب  ،های حقیقی و مالیهای تولیدی در اقتصاد ایران شده که در کنار ناترازی کالن بخش( بنگاهمدتمیانو  مدتکوتاه) مالیتأمینتقاضای 
 اعتباری شده است. مٔوسساتو ناترازی بیشتر جریان وجوه  ،دهیوامتضعیف مضاعف جریان نقدی، انقباض ظرفیت 

 زنجیرٔه ارزش مالیتأمین فراینداز بازار پول در اقتصاد ایران و نیز ابزارهای متعارف در  الیمتأمینهای متعدد روش ،در این تحقیق
استفاده  فرایندو ساختاری )وضعیت متغیرهای کالن( در  ،های نهادی، مقرراتیو همچنین محدودیتشود میهای اقتصادی تبیین فعالیت

 ،۲شود. در بخش بخش تشکیل می 7گیرند. این گزارش از مورد شناسایی و ارزیابی قرار می در بازار پول ایران المللیبیناز ابزارهای مشابه 
 مجموعٔه ۳و در بخش  ،نهادی و مقرراتی مورد شناسایی قرار گرفته-های ابزاریتولیدات در حوزه زنجیرٔه ارزش مالیتأمینتحوالت ناظر بر 
 ،۴د شد. در قسمت تولیدات تبیین خواه زنجیرٔه ارزش مالیتأمینالمللی و نیز ول بینمتعارف در بازارهای پ مالیتأمینابزارهای مشترک 

                                                                                                                                                                                                                
 گوناگونرهای ی مختلف اقتصادی، مناطق مختلف جغرافیایی، ابزاهابخشدر سطوح مختلف اشخاص )حقیقی، حقوقی(،  هابانکاعتباری و  سساتمٔواشتهای ریسک  ۱

   .استتعیین و همچنین انواع مختلف واحدهای پولی )ریال و اسعار مختلف( قابل   ،مالیتأمین



 رانیمختلف اقتصاد ا یهابازار پول در بخش یابزارها قیاز طر دیارزش تول یهارهیزنج یمالنیتأم                                            

۲ 

معرفی  زنجیرٔه ارزش مالیتأمینبا قابلیت انطباق و انتقال به بستر  ۱در بازار پول ایران )بازارهای متشکل و غیرمتشکل( مالیتأمینمکانیزم 
مورد تحلیل و  زنجیرٔه ارزش مالیتأمیننوین  فراینداز بازار پول ملی، با قابلیت سرایت به  مالیتأمینهای نیز چالش 5و در بخش  شود،می

های مختلف اقتصاد برای بخش زنجیرٔه ارزشبستر  ها دراشخاص و بنگاه مالیتأمینالگوی پیشنهادی ، 6 بخشگیرند. در ارزیابی قرار می
 شود.سیاستی تحقیق ارائه می هایایران و در بخش پایانی نیز نتایج و پیشنهاد

 تولید  زنجیرٔه ارزش مالیتأمینتحوالت ناظر بر  ۲
های( )پرداخت هایدریافت فروش )خرید( تولیدات فیزیکی و همچنین زنجیرٔه در دو بخش زنجیرٔه غالباًهای اقتصادی فعالیت بنگاه چرخٔه

سمت کنندگان بهنخست جریان فروش کاالها و خدمات از تولید و عرضه جیرٔهکه زن شودمیبندی کنندگان )تقاضاکنندگان( طبقهمالی عرضه
 زنجیرٔه ارزش مالیتأمین. در همین راستا، استکنندگان سمت تولید و یا عرضهدوم نیز جریان درآمدی از طرف مشتریان به مشتریان و زنجیرٔه

تسریع،  زمینٔه طرفیکفروش و درآمد بوده که از  قویت هر دو زنجیرٔهاعتباری جهت ت مٔوسساتمحصوالت و خدمات  عرضٔه فرایندناظر بر 
فروش  فرایندی اعتباری و کمبود نقدینگی هاریسکو از طرف دیگر  سازدمیهای مبادالتی )نقدی، تعهدی( را فراهم فرایند و تسویٔه ،تسهیل

تنها در حین مبادالت بلکه در مراحل مقدماتی های تولیدی نهبنگاه زنجیرٔه ارزش مالیتأمیندهد. های اقتصادی را کاهش میمحصوالت بنگاه
گواهی  مرحلٔه صدورمطلوب(، در  رتبٔه اعتباریخرید )مشتریان دارای  هایمحض دریافت سفارشسازی محصوالت نیز بهتولید و آماده

فاکتورهای  مرحلٔه صدورالمللی(، در مل )داخلی و بیناسناد ح مرحلٔه صدوربازرسی محصوالت قبل از حمل از انبار فروشنده و یا گمرک، در 
المللی سنتی و است. ابزارهای مبادالتی داخلی و بین پذیرانجامدر انبار خریدار  تحویل و پذیرش کاال فروش توسط فروشندگان و یا در مرحلٔه

قابلیت انطباق و استفاده در بستر  عمالًدهای اعتباری نها مالیتأمیناشخاص و همچنین ظرفیت  رتبٔه اعتباریمدرن نیز با توجه به وضعیت 
سنتی  مالیتأمینالگوی  در قالب شش این ابزارهاحال توسعه دارند. های نوظهور و دراقتصاد تولیدات را در مجموعٔه زنجیرٔه ارزش مالیتأمین
اسناد  و سایر ،ها، اعتبارات اسنادینامهفروشنده، ضمانت عتبارالگوهای مبتنی بر حساب باز، اعتبار خریدار، ا ترتیببهکه  استاستفاده قابل 

سختی  حقوقی، درجٔه خصوصیات شدت پشتوانٔه براساس عمالً فوق  گانٔه. الگوهای شششودرا شامل می( …تعهدی )چک، برات، سفته، و
ند. در همین راستا، ابزارهای ابندیطبقهقابل زان ریسک اعتباری انطباق با مقررات سالمت مالی و همچنین می فراینداستفاده، پیچیدگی 

قابلیت جایگزینی باال و از طرف دیگر قابلیت انتقال  طرفیکگانه معرفی شده که از الگوهای ششاین از  هریکمختلفی در قالب  مالیتأمین
 فراینددر  زنجیرٔه ارزش مالیتأمینه جهت ابزارها کاین عواید مبادالت را به اشخاص ثالث دارند )اعم از اشخاص و نهادهای اعتباری(. 

 ۲فروش اسناد مطالبات صادراتیدر قالب قراردادهای پیش ترتیببه ،شونداستفاده میالمللی  ملی و بینمبادالت کاالها و خدمات در عرصٔه
بهنگام مبادالت )ریسک  مالیأمینت( جهت هابانککنندگان )خرید دین )در صورت تضمین بانک عامل خریدار(، تنزیل مطالبات آتی عرضه

مٔوسسٔه )ریسک نکول با  4اعتباری مٔوسساتهای اقتصادی به فروش بخشی از ارزش اسناد مبادالتی بنگاه، واگذاری و ۳فروشنده( عهدٔهر نکول ب
خریدار(،  مٔوسسٔه اعتباریر و یا خریدا عهدٔهر )ریسک نکول ب 5خریدار مٔوسسٔه اعتباریو تنزیل اسناد فروش توسط  مالیتأمین(، اعتباری

، تسهیالت اعتباری 7کنندگانتوزیع مالیتأمین، 6از محل عواید آتیها آن معامالت آتی فروشندگان و بازپرداخت مالیتأمینتسهیالت مربوط به 
اسناد  مالیتأمینک و شناسایی در انبار(، )کاالهای دارای بازار متشکل با قابلیت تفکی 8موجودی انبار به خریداران و یا فروشندگان با وثیقٔه
 ۱۰.شوندتخصیص است( عرضه میبعد از گشایش اعتبارات اسنادی قابل  غالباً) 9فروش کاال برای فروشنده قبل از حمل

                                                                                                                                                                                                                
1 Organized and Unorganized Money Market. 
2 Forfaiting  
3 Receivables Discounting 
4 Factoring 
5 Payables Finance or Reverse-Factoring  
6 Loan against Receivables  
7 Distributor Finance  
8 Loan against Inventory 
9 Pre-Shipment Finance 

زنجیرٔه ارزش( اقتصادهای المللی )خارج از بستر تجاری ملی و بین-متعارف مبادالت مالی مالیتأمین فراینددر  تاریخی و گسترده طوربه مالیتأمینابزارهای این  ۱۰
با خطای  عمالًو نیز بر روی بستر مذکور  زنجیرٔه ارزشابزارهای اعتباری خارج از بستر این ی )تعداد و ارزش( و تطبیقی فته، لذا ارزیابی کمّاستفاده قرار گرمختلف مورد
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برای  ترتیببهکه  ردگران اعتباری داو واسطه ،کنندگان، عرضهبرای خریداران، فروشندگان منافع مشترکی نیز زنجیرٔه ارزش مالیتأمین
و همچنین بهبود  ،نیازمورد سرمایٔه در گردش سازی اندازه و هزینٔهکنندگان، بهینهتأمینمبادالتی با  خریداران موجب تقویت پایداری رابطٔه

توسط  ردشسرمایٔه در گ کنندگان نیز موجب کاهش هزینٔهها برای عرضهمزیتاین کاالها خواهد شد.  تأمین استمرار و سالمت زنجیرٔه
منابع مالی قبل از حمل، بهبود  اعتباری خریداران، افزایش ثبات و قطعیت جریان نقد )کاهش ریسک نقدینگی(، تهیٔهسازی رتبٔه اهرم

سازی منابع حداقل شده و برای تولیدکنندگان هم زمینٔهیر خریداریکاهش وابستگی به منابع مالی متغ انضباط و شفافیت مالی و همچنین
 واسطٔهههای اداری بمالی استقراض، کاهش هزینه مالی فروش کاالها، کاهش هزینٔه ، کاهش هزینٔهسرمایٔه در گردشی برای تخصیص

عرضه، اطمینان از  ، تقویت پایداری جریان وجوه، افزایش فروش، افزایش ثبات زنجیرٔهزنجیرٔه ارزش مالیتأمین فرایندخودکارسازی 
کنندگان نیز شامل های مذکور برای توزیعسازد. در همین راستا، مزیتهایی و بهبود انضباط مالی را فراهم میدسترسی کاال برای متقاضی ن

، مالیتأمینخرید و  فرایندهای اداری با خودکارسازی ی انبار، کاهش هزینهدموجو برای خرید و تدارک مقادیر بهینٔه سرمایٔه در گردش تهیٔه
نسبت به سایر مراحل  سرمایٔه در گردش تأمینمالی  ، کاهش نسبی هزینٔهمالیتأمین فرایندمدت به ماهیت کوتاه بهبود انضباط مالی با توجه

های جدید تخصیص اعتبار و کسب درآمد، خلق فرصت فرایندکنندگان هم موجب توزیع ریسک، تسریع مالیتأمینبرای  و نهایتاً ،تولید
 شود.میها آن عتباری از اهداف تخصیصیتجاری و نیز کاهش انحرافات منابع ا

 الملل در کنار گسترش شتابان مبادالت آنالین در جغرافیای ملی و همچنین نوآوری در حوزٔهبین تجارت الکترونیک در عرصٔه توسعٔه
خدمات اعتباری  ضٔهعر منظوربههای جدیدی فرصت عمالًهای نوین( اوریمدت )مبتنی بر فنّمحصوالت اعتباری کوتاه تولید و عرضٔه
های های اقتصادی فراهم ساخته است. عالوه بر مزیتو پس از مبادله( برای اشخاص و بنگاه پیش) زنجیرٔه ارزش مالیتأمینترکیبی جهت 

ختلفی نیز در های مچالش عمالًکننده مالیتأمینو همچنین نهادهای  ،کنندگانکنندگان، تولیدکنندگان، توزیعمترتب برای خریداران، عرضه
شامل فقدان یک بستر و زیرساخت جامع و  ترتیببه( شکل گرفته که مالیتأمینابزارها و بستر  )در حوزٔه زنجیرٔه ارزش مالیتأمین فرایند

 تر محصوالت اعتباریپایین مالیتأمینهای کوچک و متوسط(، هزینه مشتریان با اندازٔه خصوصاًکارآمد جهت شناسایی مشتریان )
گیرندگان، فقدان یک بستر جامع های اقتصادی غیرمرتبط توسط وامآپی مالی، انحراف مجدد منابع اعتباری به فعالیتهای استارتشرکت

کننده، تمرکز اعتبارات تخصیصی به مالیتأمینآپی مجموعه محصوالت و خدمات نهادهای اعتباری سنتی و استارت و مشترک برای عرضٔه
و همچنین  اعتباری مٔوسساتباال(، ماهیت غیرتضمینی و پرریسک تسهیالت برای  رتبٔه اعتباریخریداران قدیمی )متکی بر  کنندگان وعرضه

 . در این راستا، تحوالت اخیر در حوزٔهاستاعتباری )منطبق با مقررات نظارتی(  مٔوسساتتصرف در نقدینگی قابل محدودیت اندازٔه
 مات مالی )توسط نهادهای اعتباری(آنالین خد آنالین محصوالت و نیز عرضٔه ادغام دو بستر عرضٔه زمینٔه ،های نوین مالی و فروشاوریفنّ

زمان محصوالت هم موجب عرضٔه ۲(P2Sرقابتی جدید )-که بستر ترکیبییطوربه، است فراهم ساخته ۱چینرا در بستر غیرمتمرکز بالک
های پرداخت و متقابل اشخاص از یکدیگر، دسترسی برخط به سامانه مالیتأمینی هامختلف اعتباری، ایجاد ظرفیت مٔوسساتمتنوع 

محصوالت  کنندگان و همچنین انتشار عمومی اطالعات عرضٔهدسترسی عمومی به سوابق مبادالتی خریداران و عرضه فرایندتسویه، تسهیل 
 عمالً، شودمی زنجیرٔه ارزش مالیتأمینتجاری و -الت مالیموجب رشد شتاب مباد . در شرایطی که بستر ترکیبی جدیدمختلف خواهد شد

تجاری )تدوین مقررات جامع احتیاطی ناظر بر صحت -مقررات سالمت مالی های فنی و نیز ارتقایطریق نوآوریهای مذکور نیز از چالش
  ت احتمالی( کاهش خواهد یافت.وفصل اختالفاو نیز مقررات ناظر بر حل ،انجام معامالت، ثبت، شرایط ابطال، ضوابط تسویه

 المللیاز بازارهای پول بین زنجیرٔه ارزش مالیتأمینابزارهای مشترک  ۳
، نوع مالیتأمینهای هدف مٔولفه براساس ،از مراحل حیات هریککه در  ستر پویااقتصادی یک متغی هر فعالیت مالیتأمینترکیب سبد 
 کنندٔهو همچنین نهاد مدیریت ،مالیتأمین، الزامات نظارتی ۳خذ واحد پول )مقیم و غیرمقیم(مبالغ، مأ زٔه، اندامالیتأمینزمانی  ابزار، دورٔه

سنجی، ساخت، شروع امکان های اقتصادی از مرحلٔهفعالیت مالیتأمیناهداف ناظر بر یابد. ( تغییر میمٔوسسٔه اعتباریوجوه )بنگاه یا 
                                                                                                                                                                                                                

بسیار فراتر  نجیرٔه ارزشزخارج از بستر  ابزارهااین استفاده مواجه است. در همین راستا، قدمت تاریخی استفاده از د بندی و نیز صحت مواربسیار باالی صحت طبقه
 است. یادشدهنوپای  از زنجیرٔه

1 Blockchain  
2 Source to Pay 
3 Resident and Non-Resident. 
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این ادواری  مالیتأمینترکیبات تقاضای محصوالت اعتباری و نیازهای  عمالً  ،و حتی ادغام ،حقیق و توسعهجریان نقدی، ت فعالیت، موازنٔه
های مکمل دیگری مٔولفهاز  عمالً ،این اهدافپذیری از تأثیرعالوه بر  مالیتأمیندهد. در همین راستا، سبد را طی زمان تغییر می هافعالیت

وری محوری فعالیت اقتصادی متقاضی و همچنین فنّا ،الیت )کاال و خدمت(فع و بزرگ(، نوع رشتٔه ،همانند اندازه )کوچک، متوسط
 پذیرد.می تأثیر نیان(بو غیردانش ۱بنیانخدمات اعتباری )دانش

 دارندعهده ر بهای مفروض اقتصادی را از فعالیت هریکاهداف مقطعی  مالیتأمین وظیفٔه ۲نهادهای مختلفی در بازارهای پول و سرمایه
های ها و تعاونیها، صندوقاعتباری، لیزینگ-مالی مٔوسساتسرمایه،  تأمینهای ، شرکتهابانکاهمیت  ترتیببهکه در بخش بازار پول 

راستا،  . در همینکنندایفا میو بلندمدت(  ،مدتمدت، میانهای اقتصادی )کوتاهاشخاص و فعالیت مالیتأمینین نقش را در ترمهماعتبار 
های زیرساخت ای، عدالت اجتماعی، رشد اشتغال، توسعٔهمنطقه های اقتصادی که با پیامدهای خارجی مثبت )همانند توسعٔهفعالیت

از نهادهای  مالیتأمیندر کنار استفاده از منابع  ،است ظرفیت تولید کاالها و خدمات عمومی( همراه بوده همچنین ارتقای و ،اقتصادی
)مقطعی یا دائمی( از منابع مالی دیگری همانند انتقاالت جاری بخش خصوصی )مسئولیت  ٔهقابلیت استفاد عمالً ،پول و سرمایهبازارهای 

زنجیرٔه  مالیتأمینو سایر نهادهای عمومی( را نیز دارند.  ،هاای بخش عمومی )دولت مرکزی، شهرداریاجتماعی( و همچنین منابع یارانه
سرمایٔه مدت مدت و میانکوتاه مالیتأمینبر  غالباًکه  استهای اقتصادی بنگاه مالیتأمینسبد سنتی و بسیار متنوع کوچکی از  بخش ارزش

تسریع و کنندگان مبادالت کاالها و خدمات برای هر دو گروه عرضه و تقاضا فرایندتا  ردهای کوچک و متوسط تمرکز دابنگاه در گردش
عام و در  طوربه زنجیرٔه ارزش مالیتأمین تری خارج از حوزٔهکارکرد بسیار عام و گسترده زنجیرٔه ارزش مالیینتأمد. ابزارهای شوتسهیل 
دیگر،  عبارتبهخاص دارند.  طوربهبانکداری شرکتی  خصوصاًو  ،ایالملل، بانکداری توسعههای بانکداری تجاری، بانکداری بینحوزه
ی از نظام فرایندیک برش  صرفاًهای بانکداری سنتی و مدرن بوده و فاقد ابداعات ابزاری و نهادی در حوزه رزشزنجیرٔه ا مالیتأمین مقولٔه
 ۳.استکار بانکداری اختصاصی و شرکتی در حال تعدیل واز بازار پول بوده که البته شمول آن نیز با رونق الگوهای کسب مالیتأمینجامع 

 بازار پولمدت از کوتاه مالیتأمین ۱-۳
 ، موازنٔهای(مواد اولیه و کاالهای واسطه )تهیٔه سرمایٔه در گردش تأمیندر قالب سه هدف اصلی  عموماًمدت از بازار پول کوتاه مالیتأمین

 وکارکسبهای مکمل دیگری همانند وضعیت ادوار مٔولفهاعتبار جهت ورود به بازارهای جدید انجام شده که  تأمینجریان نقدی و نیز 
مدت کوتاه مالیتأمیندیگر، تقاضای  عبارتبهند. تقاضا اثرگذاراین ( در المللیبینکالن اقتصاد و همچنین نوسانات سهم بازار )داخلی و 

بودن ترکیب اهداف هر سهم بازار بنگاه مذکور )با مفروضهر بنگاه اقتصادی در شرایط رونق )رکود( کالن اقتصاد و نیز بهبود )کاهش( 
های مدت بنگاهکوتاه مالیتأمیندر همین راستا، ابزارها و محصوالت مختلفی جهت  4.یابدافزایش )کاهش( می مستقیماًنگاه اقتصادی(، ب

در اقتصادهای صنعتی و نوظهور باالتر ها آن های سود و کارمزدنرخ عموماًاقتصادی در بازارهای متشکل و غیرمتشکل پول عرضه شده که 
 . استمدت و بلندمدت میان مالیتأمینی از ابزارها

مربوط به  5برداشتدر قالب اضافهها آن ینترمهمکه  اندالمللی بسیار متنوعمدت نهادی در بازارهای پول بینکوتاه مالیتأمینابزارهای 
تعهدات  استمهال و یاابل  قغیربدهی اوراق  های غیرمترقبه و سربار، بازپرداخت و تصفیٔههای اشخاص )جهت پوشش هزینهحساب
های هزینه تأمینو یا  ،های غیرمترقبه، کسری ناگهانی جریان نقدیموقتی برای پوشش هزینه مالیتأمین) 6واسط مالیتأمینشده(، سررسید

مدت ه(، تنزیل کوتاهای یک بنگاه پیش از اخذ وام بلندمدت و یا افزایش سرمایه از محل آوردهای توسعهخرید مستغالت و همچنین فعالیت

                                                                                                                                                                                                                
1 Start-ups 

هیبرید،  (، انتشار اوراق قرضٔهسهامداران نهادی )آوردٔه دار، افزایش سرمایٔهمدت های اقتصادی از طریق انتشار اوراق قرضٔهاهداف بنگاه مالیتأمیندر بازار سرمایه نیز  ۲
 .استکنندگان کاالها و نیز فروش سهام خزانه میسر مینای از جانب تأها، افزایش اعتبار خرید مواد اولیه و کاالهای واسطهفروش آتی محصوالت بنگاه

های بزرگ و متوسط شکل گرفته و در در تعامل با بنگاه کز و غالباًمتمر صورتبهمالی  که توسعٔه …وپاکستان، ،در اقتصادهای نوظهور همانند برزیل، اندونزی، هند ۳
توسط نهادهای اعتباری غیربانکی بازار غیرمتشکل و یا  زنجیرٔه ارزش مالیتأمین مقولٔه عمالً ،شهرهای کوچک و روستاها دسترسی به خدمات اعتباری محدود بوده

 های مالی موضوعیت بیشتری یافته است. آپاستارت
 با فرض تعدیل متناظر موجودی انبار متناسب با تغییرات تقاضای بازار.  4

5 Overdraft Finance  
6 Bridge Finance 
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)تنزیل فاکتورهای معتبر فروش(، تنزیل اسناد مطالبات اشخاص نزد نهادهای اعتباری بازارهای متشکل و یا  ۱فاکتورهای تعهدی بازرگانی
اعتباری  )پس از اعتبارسنجی( به نهادهای ۳های داخلی از اشخاص غیرمقیمالمللی بنگاهبین شدٔهبیمه ۲غیرمتشکل، فروش مطالبات تجاری

اعتباری  مٔوسساتهای اقتصادی )به خریداران داخلی یا خارجی( نزد بنگاه 5مدت فروشکوتاه 4و همچنین تنزیل اعتبارات اسنادی هابانکو 
، 7پرداخت قبل از حملکه در قالب پیش 6صادرات حتی متکی بر اعتبارات اسنادی دیداری مالیتأمین. در همین راستا، شوندمیبندی طبقه

مدت کوتاه مالیتأمینکننده( نیز ذیل اعتبار صادرکننده نزد بانک عامل یا حتی گشایش رشده )مبتنی باز طریق بانک عامل صادرکننده پرداخت
اقتصادی های بنگاه زنجیرٔه ارزش مالیتأمین فرایندمدت قابلیت استفاده در کوتاه مالیتأمینمجموعه ابزارهای این شود. تجاری شناسایی می

زمان هم بستر قابلیت عرضٔهاین و بازار( و اعتبارسنجی مشتریان دارند.  ،را در یک بستر اعتباری متکی بر مدیریت ریسک )اعتباری، نقدینگی
بسترهای  عمالً ،های کوچکو برای مبادالت با اندازه رداقتصادی ندا یهااشخاص و بنگاه محصوالت و خدمات اعتباری را برای همٔه

 .اندعمومی( قابل طراحی و استفادهی اعتباری توسط بخش هاریسک ای )بیمٔهمحور( و یا بانکداری توسعهکی بر بانکداری خرد )وثیقهمت
مستلزم  ،به بسترها و ابزارهای تفکیکی مذکور اتکاهای اقتصادی از طریق بازار پول عالوه بر مدت نهادها و فعالیتکوتاه مالیتأمین

های کشاورزی و خدمات عام و بخش طوربههای مختلف اقتصادی و شفاف اعتباری و اطالعاتی از بخش ،جامع، متمرکزتدارک بستر 
اطالعات هویتی  بستر جامع اعتباری دربرگیرندٔهاین . استخاص  طوربههای اعتبارسنجی( پراکندگی توزیع جغرافیایی و چالش علتبه)

پوشش  ، سامانٔهمختلف اقتصادیهای های مشاغل و حوادث فعالیتلکیت و فعالیت صنفی، بیمههای مااشخاص حقیقی و حقوقی، پروانه
بانکی برای اشخاص حقیقی یا -هویتی-مالیاتی-مواد اولیه و محصوالت مبتنی بر کدهای صنفی خریدوفروشقراردادهای الکترونیکی 

و نیز  وارداتی و صادراتی-متمرکز رهگیری کاالهای تولیدی سامانٔه های مالی و غیرمالی اشخاص،ی جامع شناسایی دارای، سامانٔه8حقوقی
های اعتبارسنجی اشخاص و بنگاه فرایند طرفیکهای بانکی( اشخاص که از مالی )تراکنش-پایش تاریخی مبادالت تجاری سامانٔه

 سازد.وثیقی را نیز میسر میشفاف و غیرت مالیتأمینپیوسته تسهیل ساخته و از طرف دیگر جریان  صورتبهاقتصادی را 

 مدت از بازار پولمیان مالیتأمین ۲-۳
از طریق بازار سرمایه نیز  ،ل(عالوه بر بازار پول )نهادهای بازارهای متشکل و غیرمتشک ،مدتکوتاه مالیتأمینخالف مدت، برمیان مالیتأمین
و  ،کوچک و متوسط( های خدماتی )با اندازٔهدوام توسط خانوار، شروع فعالیتجهت خرید کاالهای با غالباً یمالتأمیناین است.  پذیرانجام

ای مدت بر روی تجهیزات و کاالهای سرمایهگذاری میانهای مختلف اقتصادی و از طریق سرمایههای تولیدی بنگاهبخش فعالیت نیز توسعٔه
محصوالت  ( قابلیت عرضٔههابانکو  ،هاها، لیزینگسرمایه تأمیناعتباری،  مالی مٔوسساتنهادهای اعتباری بازار پول ) تحقق یافته که مجموعٔه

و یا اسعار که در قالب پول ملی  -المللی مدت در نظام پولی بینمتعارف میان مالیتأمینمدت را دارند. ابزارهای میان مالیتأمینو ابزارهای 
. در شودرا شامل می ۱۱شرط تملیکو نیز تسهیالت اجاره به ،۱۰تسهیالت تجاری ،9لیزینگ مالیتأمینترتیب به - استشده مختلف عرضه 

آالت تولیدی و همچنین وسائط نقلیه )خودرو، کشتی، ماشین خرید و یا اجارٔه فرایند مالیتأمینهمین راستا، قراردادهای لیزینگ با هدف 

                                                                                                                                                                                                                
1 Invoice Discounting Finance 
2 Forfaiting Finance 
3 Non Resident 

و  ،رهای جعلی مبادالت تجاری و نیز واگذاری اوراق بدهی )چک، سفتهصدور اعتبارات کاذب اسنادی، صدور فاکتو فرایندمالی در  اجتناب از سوءاستفادٔه منظوربه 4
باید در درگاه الکترونیکی با قابلیت عمالً انجام و ثبت مبادالت مذکور میتجاری -نفع واحد و نیز الزامات تحقق مبادالت مالیبدون رعایت الزامات ذی( …وبرات،

نفع نفع اولیه در کنار حقوق ذیثبت باشد. در همین راستا، تعهدات ذیدرگاه قابل  آن باید در نیز مینفع تغییر ذی تنزیل و و ودشپایش مقامات مالی و مالیاتی انجام 
 تصریح باشد.باید قابل ثانویه می

5 Trade Credit or Usance Letter of Credit 
6 Sight L/C 
7 Pre-Shipment Finance 

و  ،جامع مبادالت و فاکتورهای الکترونیکی های اعتبار روستایی برای شناسایی، احراز هویت، اعتبارسنجی، ثبت در سامانٔهی تعاونی روستایی و یا تعاونیهاشرکت 8
 مدت دارند. مدت و میانکوتاه مالیتأمین فرایندیید اسناد تنزیلی مبادالت اشخاص حقیقی فعال در بخش کشاورزی نقش کلیدی در همچنین تأ

9 Finance Lease 
10 Business Loans 
11 Hire Purchase Agreement 
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استفاده های کوچک و متوسط موردبا اندازههای تولیدی بخش برای فعالیت اًغالبهواپیما، لوکوموتیو(، در قالب دو گروه تسهیالت خرد و کالن 
بهادارسازی تجاری نیز در کنار اوراق تسهیالت  ۱.شرط تملیک نیز دارندمدت اجاره بهکه شباهت بسیار زیادی به قراردادهای میان گیردمیقرار 
 ۳.سازندفراهم میها آن وکارکسب های کوچک و متوسط را جهت تداوم و توسعٔهندازههای با امدت بنگاهمیان مالیتأمین ، زمینٔه۲هایدارای

خاص جهت  طوربه هابانکعام و  طوربهمحصوالت و ابزارهای مکمل دیگری توسط نهادهای اعتباری بازار پول  ،این تسهیالتعالوه بر 
و یا  ،دار، بروات مدت4های مختلفنامهاعتبارات متعدد اسنادی، ضمانت های اقتصادی، در قالببنگاه زنجیرٔه ارزشمدت میان مالیتأمین
  شوند.اعتباری ثبت می مٔوسسات تعهدات بالقوه، زیرخط ترازنامٔه صورتبه غالباًشده عرضه سفتٔه
طراحی و ایجاد  عمالً  ،پول های اقتصادی از طریق نهادهای بازارمدت اشخاص و بنگاهمیان مالیتأمین فرایندتسهیل و تسریع  منظوربه

های مالیاتی و مبادالت اظهارنامه-های مالیبستر جامع اعتباری جهت شناسایی فعالیت تاریخی صنفی اشخاص، پایش مستمر صورت
 اعتباری و همچنین پایش تقاضای تاریخی اشخاص در استفاده از مجموعٔه-های مالی، در کنار شفافیت تراکنشالمللیبینتجاری -مالی

های بانکی، اعتبارات اسنادی، بروات، سفته، اوراق بدهی و نامهمحصوالت و خدمات مالی از بازارهای مختلف پول و سرمایه )ضمانت
و حتی  ،بندی اعتباری اشخاص، توثیق وثایقاعتبارسنجی، تعیین رتبه فرایند. بستر جامع مذکور همچنین استضروری ( …و منتشره، قرضٔه
 ند.کی از بازارهای غیرمتشکل پول و سرمایه را تسهیل مینهاد مالیتأمین

 مدت از بازار پولبلند مالیتأمین ۳-۳
های زمانی بلندمدت نیز با اهداف و کارکردهای مشترک اما با عناوین متفاوت و در دوره غالباًمدت میان مالیتأمینمحصوالت و ابزارهای 

بلندمدت  مالیتأمینین ابزارهایی که جهت ترمهمشوند. می های تولیدی عرضهشخاص و بنگاهاز طریق نهادهای مختلف بازار پول برای ا
و بیع  ،6، ریفاینانس5شامل تسهیالت اعتباری فاینانس ترتیببه گیردمیاستفاده قرار صادی در مراحل ساخت و توسعه موردهای اقتبنگاه

 منظوربهدر همین راستا، تسهیالت مکمل دیگری  8.شوندی و به اسعار مختلف عرضه میالمللکه در بازارهای پول داخلی و بین است 7متقابل
مستحدثات و  مالیتأمینهای عمرانی( و همچنین ای و ساخت زیرساختآالت سرمایه)خرید ماشین 9های ثابتخرید و ساخت دارایی

ابزارهای مختلف این های اقتصادی بوده است. تقاضای بنگاهارائه شده که همواره مورد  هابانکتوسط نهادهای اعتباری و  ۱۰ملحقات
موجب  ،خالف تعابیر مصطلحکه بر گیردمیهای اقتصادی مورداستفاده قرار تی میان بنگاههای مبادالفراینددر  غالباًبلندمدت  مالیتأمین

 شود. تولید می زنجیرٔه ارزشتقویت مضاعف 

 یرمتشکل پول از بازار غ مالیتأمینهای شیوه ۴-۳ 
موازی از طریق اشخاص و نهادهای اعتباری بازارهای متشکل و غیرمتشکل پول در مقاطع مختلف  طوربههای اقتصادی فعالیت مالیتأمین

 از نهادهای اعتباری بازارهای متمرکز پول مالیتأمینمحصوالت و ابزارهای  برتمرکز موضوعی  ،شود. در سه بخش گذشتهزمانی انجام می

                                                                                                                                                                                                                
علت هب ،که در قراردادهای لیزینگ مالی بودهمتفاوت کاالها و تجهیزات مورد تأمیندر مقوالت انتقال مالکیت و نیز قابلیت توثیق  مالیتأمینتفاوت اصلی دو قرارداد  ۱

شرط ریسک اعتباری باالتری نسبت به قرارداد اجاره به عمالًگیرنده، برگشت مالیاتی وام ٔهیز فقدان قاعدمکان توثیق طرح و نعدم انتقال قطعی مالکیت و همچنین عدم ا
  .است مٔوسسٔه اعتباریتملیک متوجه 

2 Asset Backed Securities 
و اوراق بهادارسازی )اوراق قرضه و یا اوراق  مالیتأمینز سازوکار از بازارهای پول و سرمایه استفاده ا مدتمیانو  مدتکوتاهنهادی  مالیتأمینیکی از ابزارهای متعارف  ۳

  شود.های اقتصادی بوده که با انتشار اوراق بهادار در بازارهای پول و سرمایه انجام میهای مالی و غیرمالی بنگاهسهام( دارایی
محصوالت بازار  عنوانبهو وصول مطالبات  ،مزایده و مناقصه، ترخیص کاال از گمرک الضمان، شرکت درار، کسور وجههای مختلف اعتباری، حسن انجام کنامهضمانت 4

  گیرند.استفاده قرار میهای اقتصادی موردتجاری بنگاه-لیانجام مبادالت متعدد ما فراینددر صور مشروط و غیرمشروط و در  عمالًپول، 
5 Finance (Differed Payments) 
6 Re-Finance 
7 Buy Back 

رکت حقوقی، گذاری )همانند عقود مشارکتی از قبیل مشاهای سرمایهوارد فعالیت مستقیماًوجوه  واسطٔه عنواننهادهای اعتباری بازار پول به ،المللیدر نظام مالی بین 8
گذاری در سبد سهام و یا سرمایه گذاری وظیفٔهی سرمایههاشرکتهای مالی در قالب گروه گذاری مستقیم( نشده و سایر نهادهای زیرمجموعٔهمشارکت مدنی و سرمایه

  عهده دارند.ر های اقتصادی را بگذاری مستقیم در بنگاهسرمایه
9 Fixed Assets Loans 
10 Business Premises 
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. تسهیالت شودمتشکل پول تحلیل و ارزیابی میاز بازار غیر مالیتأمیندر اقتصادهای صنعتی و نوظهور بوده و در این بخش ابزارهای 
مدت، ریسک اعتباری مدت و میانسررسید ماهیت کوتاه ماهیت کوچک و متوسط، دورٔه اندازٔه براساساعتباری بازار غیرمتشکل پول 

ها توسط نهادهای غیراعتباری )کارگزاران بورس به خریداران سهام، صرافی غالباًدهنده نیز و همچنین نهاد تخصیص ،۱نشدهماهیت تضمین
از طریق تسهیالت اعتباری بازار غیرمتشکل  مالیتأمینشوند. بندی میپایش و طبقه( …و به مشتریان، اعتبارات فروشندگان به خریداران،

های پولی گیری کلشکل و زمینٔه رددنبال داهمالی اقتصاد ب های اشخاص را در شبکٔهها و بدهیمتناسب داراییافزایش  ،پول، مطابق انتظار
رداخت، بازپ تسهیالت، دورٔه اندازٔه عمالًو  ردماهیت نهادی ندا های پولی جدید لزوماًسازد. کلجدیدی )منابع و مصارف پولی( را فراهم می

ن اقتصادی روابط متقابل میان عامال براساس یک مبادله مالیتأمیننیز برای متقاضیان مختلف ها آن انتظارو حتی سود مورد ،ریسک نکول
ترتیب در قالب اعطای اعتبار خرید توسط اشخاص از طریق بازار غیرمتشکل پول به مالیتأمینین ابزارهای متعارف ترمهمشود. تعیین می
های های شرکتها و اشخاص، وام، تنزیل اوراق پذیرش بدهی توسط بنگاه۲های اقتصادیای بنگاهواسطهکنندگان کاالهای تأمینبیرونی یا 
در  4هیبرید از طریق سرمایٔه مالیتأمینهای مادر )در قالب اعتبارات نقدی و یا اعتبارات خرید کاالها و خدمات( و نیز به بنگاه ۳اقماری

های مالی و گسترش فعالیت وری فنّامکمل دیگری با توسعٔه مالیتأمینراستا، ابزارهای . در همین استبازار غیرمتشکل سرمایه 
مبادالت پولی غیرمتمرکز به بازارهای پولی  خصوصاًهای بانکداری دیجیتال، بانکداری باز، رمزارزها و های فعال در حوزهآپاستارت

و نیز  7پذیرگذاری خطرهای سرمایهصندوق مالیتأمین، 6جمعی مالیتأمین ،5شخص به شخص مالیتأمین المللی عرضه شده که زمینٔهبین
 های اقتصادی( را برای حفظ و توسعٔهکسری جریان نقدی و مازاد تقاضای وجوه بنگاه )جهت موازنٔه 8وکاراز طریق حامیان کسب مالیتأمین

است. بسیاری از ابزارها و محصوالت کوچک و متوسط فراهم ساخته  هایازههای با اندمحور و همچنین شرکتهای فنّاورهبنگا زنجیرٔه ارزش
تدریج برخی از ابزارهای اما به ،بنیان نوپا طراحی شدههای دانشغیرتضمینی فعالیت شرکت مالیتأمیننخست جهت  در مرحلٔهاعتباری 
 استفاده قرار گرفتند.نیز مورد های غیرفنّاورهای بنگاهتفعالی مالیتأمینشخص به شخص( جهت  مالیتأمینجمعی،  مالیتأمینفوق )

 از بازار پول ایران زنجیرٔه ارزش مالیتأمینمکانیزم انطباق با  ۴
به  اتکاهای اقتصادی را با )نقدی و تعهدی( اشخاص و بنگاه مالیتأمین وظیفٔه ،ین نهاد اعتباریترمهم عنوانبه هابانک ،در اقتصاد ایران

و نیز خطوط اعتباری ارزی  ،شدهارزی، وجوه اداره ملی، منابع حساب ذخیرٔه های اشخاص، منابع صندوق توسعٔهحاصل از سپرده منابع
در قالب دو سرفصل اصلی  مالیتأمیناین  ۱۰.عهده داشتندر گذشته ب ، طی سه دهٔه9المللی(مالی خارجی و بین مٔوسسات)شعب خارجی و 

تخصیص اعتبارات و سبد درآمدهای مشاع )سود و کارمزد( در  فرایندای در شده که سهم عقود مبادله کتی انجامای و مشارعقود مبادله
ها، ی ناشی از نوسانات بازدهی طرحهاریسک علتبهی تخصصی( همواره غالب بوده است. عقود مشارکتی هابانک یاستثناه)ب شبکٔه بانکی

ی تجاری کشور هابانککمتر مورد استقبال  غالباًاعتباری و بازار -ی باالتر عملیاتیهاریسکمچنین بزرگ تسهیالت مورد تقاضا و ه اندازٔه
ها، نامه، ضمانت۱۱ابزارهای مکمل دیگری )اعتبارات اسنادی ،عقوداین تسهیالت تکلیفی( بوده است. در همین راستا عالوه بر ی استثناه)ب

ماهیت  رغمبهاستفاده بوده که اشخاص در بازار پول ایران مورد مبادالتی، احتیاطی و سوداگرانٔه ٔهگانتقاضاهای سه مالیتأمینو بروات( جهت 

                                                                                                                                                                                                                
1 Unsecured Loans 
2 Buyer Credit 
3 Subordinated Debt   
4 Hybrid Capital 
5 Peer 2 Peer Loans 
6 Crowd Funding 
7 Venture Capital  
8 Business Angel 

( برای نهادهای اعتباری Cash Cover( به توثیقی نقد )Credit Baseتدریج از ماهیت اعتباری )هگذشته ب المللی طی سه دهٔهارزی از بازارهای پولی بین مالیتأمین 9
  ایران تغییر یافت.

سهامداران، نهادهای اعتباری بازار غیرمتشکل پول  ها از محل آوردٔهبنگاه مین سرمایه، افزایش سرمایٔهتأ هایاشخاص از طریق صندوق مالیتأمین ،گذشته طی دهٔه ۱۰
 ،تدریج افزایش یافتههها(، و نیز انتشار اوراق قرضه و صکوک بکارگزاری ها و بعضاًمالی اعتباری، لیزینگ سساتمٔوالحسنه، های قرضی اعتباری، صندوقهاتعاونی)

 های اقتصادی همچنان محدود است.اعتبارات ناخالص بنگاه در تغییرات ماندٔهها آن هماما س
 و بیع متقابل. ،اعتبارات اسنادی دیداری، یوزانس، ریفاینانس، فاینانس، فاینانس خودگردان ۱۱
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 هابانکاعتباری و  مٔوسسات معادل تسهیالت تخصیصی باالی خط ترازنامٔه بعضاًها آن سهم بازاری عمالً ،بالقوه و درج در زیرخط ترازنامه
 زنجیرٔه ارزش مالیتأمینعام و  طوربههای مختلف اقتصاد ایران های بخشهاشخاص و بنگا مالیتأمینی، بوده است. در تحلیل نهای

ها، نسبت کفایت ی سرمایه و دارایین خالص جریان نقدی به پایٔهثر از نسبت پایخاص متأ طوربه( سرمایٔه در گردشمدت )مدت و میانکوتاه
ای در سبد کل ثابت و سرمایههای یی ارزش روز دارایی تسهیالت تکلیفی، سهم باالهای نظارتی، سهم باالتر از نسبتپایین سرمایٔه
آن با سیستم توثیق وثایق و همچنین نسبت باالی تسهیالت غیرجاری و احیایی  بندی اعتباری مشتریان و رابطٔهها، ضعف ساختار رتبهیدارای

  محدود ساخته است. عمالًرشد پیوسته و باالی نقدینگی  رغمبهری را اعتبا مٔوسسات دهیوام بوده که ظرفیت تسهیالت در ماندٔه

 بندی تسهیالت اعتباری در بازار پول ایرانهای ناظر بر طبقهمٔولفه ۱-۴
های مختلف اقتصاد ایران توسط نهادهای و نهادهای عمومی( و بخش ،محصوالت و خدمات اعتباری متنوعی به اشخاص )خانوار، بنگاه

نوع بازار )بازار متشکل و  برحسبترتیب به هامٔولفهاین . اندبندیطبقههای مختلفی قابل  مٔولفه برحسبل عرضه شده که بازار پو
)ریال و ارز(،  مالیتأمین فرایندای و مشارکتی(، نوع واحد پول مورداستفاده در (، نوع عقود ناظر بر اعطای تسهیالت )مبادله۱غیرمتشکل

الحسنه، تعاونی اعتبار(، منبع سرمایه، لیزینگ، صندوق قرض تأمیناعتباری، صندوق -مالی مٔوسسٔهکننده )بانک، مالیمینتأنوع نهاد پولی 
و بلندمدت(، پایداری و قابلیت تصرف  ،مدتمدت، میانزمانی اعطای تسهیالت )کوتاه (، دورٔه۲ارز )اشخاص مقیم و غیرمقیم تأمین
فعالیت متقاضی خدمات و تسهیالت  ، نوع رشتٔه۳(الوصولمشکوکو  ،گذشته، معوقری و غیرجاری )سررسیدتسهیالت اعطایی )جا ماندٔه

، نوع محصول )ابزارهای اعتباری نقدی و (…و ونقل،صادرات، کشاورزی، آب، حمل اعتباری )مسکن، بازرگانی، خدمات، صنعت،
مکانیزم  برحسبو خرد(،  ،تسهیالت )تسهیالت کالن، متوسط ت((، اندازٔهو بروا ،هانامهدار، ضمانتغیرنقدی )اعتبارات اسنادی مدت

ضوابط نظارتی و مقرراتی ناظر بر اعطای تسهیالت  های مالی )تسهیالت زیرخط و باالی خط ترازنامه( و نهایتاًر صورتد تأثیرثبت و 
یکایی، مقررات ناظر بر کفایت سرمایه، مقررات ناظر بر نفع واحد، مقررات ناظر بر تسهیالت سند)مقررات ناظر بر تسهیالت کالن و ذی

بندی ند. طبقهابندیین و طبقهسنواتی( قابل تبی هایتوسعه و نیز بودجه سالٔهپنج وضعیت باز ارزی و تسهیالت تکلیفی مطابق با قوانین برنامٔه
که حتی تفکیک سهم یطوربه است، پذیرتعمیمها نیز ت بنگاهتولیدا زنجیرٔه ارزش مالیتأمینبرای  محصوالت اعتباری عیناًاین  و توزیع

کثرت قراردادهای استمهالی و احیایی( و یا تمایز سهم تسهیالت  علتبهمدت مذکور از تسهیالت بلندمدت )مدت و میانتسهیالت کوتاه
  .استغیرممکن  عمالًپایداری(  علتبه) سرمایٔه در گردشمدت گذاری از اعتبارات کوتاهبلندمدت سرمایه

 اقتصاد ایران شبکٔه بانکیاهداف کارکردی  ۲-۴
ص ترجیحی منابع تخصی زمینٔه طرفیککه از  5داشته 4ی کشور ماهیت گروه مالیهابانکساختار نهادی و گردش عملیات مالی بسیاری از 

نفع واحد( و از طرف دیگر ابط نظارتی ناظر بر ذیخالف ضوفراهم ساخته )برها آن های اقماریرا به شرکت هابانکای اعتباری و سرمایه
، فوق پدیدٔه رغمبهو خدمات اعتباری شده است.  موجب افزایش ریسک سیستمیک و کاهش شفافیت در عرضه و تخصیص محصوالت

ع تجمیعی از بازار پول را در گذاران در بازار پول اقتصاد ایران تلقی شده، که منابوجوه و نیز وکیل سپرده صورت تاریخی واسطٔهبه هابانک
ی مستقیم و گذارسرمایهگذاری مشترک )برخی از عقود مشارکتی(، محصوالت اعتباری، سرمایه ای(، عرضٔهقالب تسهیالت )عقود مبادله

باری اعت مٔوسساتو  هابانکمحصوالت اعتباری توسط  دهند. تخصیص منابع و عرضٔهتخصیص می زنجیرٔه ارزش مالیتأمینهمچنین 

                                                                                                                                                                                                                
مجوز فعالیت از مقامات ناظر بر سالمت مالی و نظارت احتیاطی، حول فقدان  زیرهای کننده در بازار غیرمتشکل حداقل با یکی از چالشمالیتأمیننهاده و اشخاص  ۱

قانونی، فقدان عملیات شفاف اعتباری و تجهیز منابع، فقدان ضوابط ناظر بر  دهی مالی استاندارد ادواری به مقامات نظارتی، فقدان تودیع سپردٔهفقدان سیستم گزارش
 . اندمواجههای شفاف مالیاتی شده و اظهارنامهمالی ممیزی هایبال( و نیز فقدان گزارش یتٔهحاکمیت شرکتی، فقدان ضوابط ناظر بر سالمت مالی )کم

  .کنندمیالمللی فعالیت بین پرداخت و تسویٔه در بلندمدت ذیل شبکٔه عمالًرند که های اقتصادی خارج از جغرافیای ملی دااشخاص غیرمقیم مرکز عالیق و فعالیت ۲
ها آن کمتر از دو ماه سپری شده ذیل سرفصل تسهیالت جاری، تسهیالتی که بین دو تا شش ماه از زمان بازپرداخت اصل و سودها آن یدمان سررستسهیالتی که از ز ۳

 ۱8که بیش از و همچنین تسهیالتی  ،سپری شده ذیل تسهیالت معوقها آن ماه از بازپرداخت ۱8سپری شده ذیل تسهیالت سررسید گذشته، تسهیالتی که بین شش تا 
های مختلف مانده تسهیالت نیز سرفصل های ذخیرٔهشوند. در همین راستا، نرخبندی میالوصول طبقهدر گروه تسهیالت مشکوک عمالً گذشته ها آن ماه از بازپرداخت

الوصول و ذخایر متناظر از سرفصل تسهیالت مشکوک طوربهنیز  شدهسوختشوند. تسهیالت درصدی می 5۰و  ،۲۰، ۱۰ ،۱٫5مطالبات  ترتیب مشمول حداقل ذخیرٔههب
  شود.خارج می مستقیماًدر حساب حقوق صاحبان سهام ها آن مربوط به

4 Conglomerate 
 و کارگزاری بازار سرمایه است. ،مین سرمایه، صرافیی تأهاشرکتی سرمایه گذاری، هاشرکتمتشکل از بانک، بیمه،  5
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کارکردهای مشابهی با محصوالت و ابزارهای متناظر نظام  عمالًبندی و نیز عناوین بومی محصوالت، طبقه های ناظر بر شیؤهفارغ از سنجه
در  سرمایٔهاولیه،  سرمایٔه تأمینجهت  مالیتأمینهای اقتصادی( دارند، که مطابق انتظار در قالب المللی )برای اشخاص و بنگاهپولی بین
 مالیتأمینمنابع تسهیالت تکلیفی،  تأمینغیرمالی، -های مالییگذاری در بازار داراینابع سرمایهم تأمینتحقیق و توسعه،  ، سرمایٔهگردش
 جانبه و فراگیرهای یکهای سربار تحریمهای نسبی کاالها و خدمات دولتی و همچنین پوشش هزینههای سربار ناشی از تعدیل قیمتهزینه
 یابند.ی اقتصادی تخصیص میهابنگاهجریان نقدی  به منظور موازنٔه یافته که مجموعاً تجاری خارجی( انعکاس-المللی )مبادالت مالیبین

بازارهای  باتخصیص منابع اعتباری در راستای کارکردهای اعالمی توسط مشتریان در اقتصاد ایران بسیار متفاوت  فرایندپایش صحت 
و کارمزد خدمات و محصوالت اعتباری برای  مالیتأمین های پایٔهتشابه نرخ علتبه المللیبینی است. در بازارهای پولی المللپولی بین
ی اعتباری و بازار تسهیالت هاریسکمحور )به سیستم اعتباری ریسک اتکا( و رتبٔه اعتباریداشتن ها و اشخاص مختلف )با مفروضبخش

که در بازار حالیدر ،بسیار محدود بوده مالیتأمیناظهار متقاضیان تباری از اهداف و کارکردهای موردابع اعانحراف من عمالً ،تخصیصی(
خیرات و وجوه التزام متفاوت انحرافات متعددی میان م تأ جرایهای ترجیحی سود تسهیالت و بعضاًاعمال نرخ علتبهمتشکل پول ایران 

صحت اطالعات طبقات  طرفیککه از  ردی اقتصاد وجود داهابنگاهاری تخصیصی به اشخاص و اهداف اعالمی با عملکردی منابع اعتب
 فراینداعتباری و  مٔوسساتهای ریسک ارزیابی فراینداعتباری را دچار خدشه ساخته و از طرف دیگر  مٔوسساتمربوط به منابع اعتباری 

قیمت ه از منابع اعتباری ترجیحی ارزانهای اقتصادی با هدف استفاددیگر، بنگاه رتعبابهرا نیز دچار اختالل خواهد ساخت. ها آن مالیتأمین
های بخش سرمایٔه در گردشاولیه و همچنین  سرمایٔه تأمین خصوصاً) رنداظهارات نادرستی برای موارد استفاده از تسهیالت اعتباری دا عمالً

های اقتصادی و منابع اعتباری دریافتی را در فعالیت عمالًکه حالیدر ،( ارزشزنجیرٔه مالیتأمین و صنعت در چرخٔه ،کشاورزی، صادرات
موجب افزایش  مستقیماًکه  دهند،میاستفاده قرار مالی و معامالت سوداگرانه( مورد یگذارسرمایههای بازرگانی، تر )فعالیتامور پرریسک

 خصوصاً نیز از طریق افزایش احتمال نکول تسهیالت از مشتریان ) ی مذکورهاریسکاست. شده  هابانکی بازار و اعتباری هاریسک
های اقتصادی پایدار اشخاص و فعالیت مالیتأمین فرایندرا در ها آن اعتباری منتقل شده و کارکرد مٔوسساتهای دولتی و عمومی( به بنگاه
خیر ترجیحی در م تأهای سود و جرایتحلیل نهایی، نرخ ت. دراسخاص دچار اختالل ساخته  طوربه زنجیرٔه ارزش مالیتأمینعام و  طوربه

های نکول سبد تسهیالت و نیز رشد نرخ رتبٔه اعتبارینهادی، کاهش  مالیتأمین شدٔه آربیتراژ قیمت تمامبازار پول اقتصاد ایران زمینٔه
 نهادهای اعتباری نیز همراه بوده است. مالینتأمیبا انقباض ظرفیت  غالباًانتظار تسهیالت اعتباری را فراهم ساخته که مورد

  مالیتأمینابزارها و محصوالت مکمل برای  بستٔه ۳-۴
در ادوار مختلف تجاری و  عمالً ،فعالیت های مختلف اقتصادی فارغ از رشتٔهانجام فعالیت منظوربهخالف اشخاص حقیقی ها بربنگاه
اعتباری بازار متشکل و غیرمتشکل پول هستند. ترکیبات  مٔوسساتحصوالت و خدمات متقاضی ترکیبات مختلفی از م ،عمر بنگاه دورٔه
محصوالت و خدمات اعتباری منجر به اخالل در فعالیت بنگاه خواهد شد. در همین این از  هریک تأمینو عدم  ردماهیت مکمل دافوق 

اعتبار )ریالی، ارزی( در قالب تسهیالت بلندمدت ساخت و یا  مینتأسیس و آغاز فعالیت نیازمند تأ منظوربههای اقتصادی راستا، بنگاه
مواد اولیه و پوشش  تأمین منظوربهای و تجهیزات بوده و همچنین گشایش اعتبار اسنادی بلندمدت )داخلی، خارجی( خرید کاالهای سرمایه

غیراعتباری )ترخیص کاال از گمرک، شرکت در های مختلف اعتباری و نامهمدت و ضمانتی جاری نیازمند تسهیالت میانهاهزینه
مدت بوده الضمان،...(، بروات غیردیداری، گشایش اعتبارات اسنادی میانها، حسن انجام کار، ایفای تعهد، کسور وجهمناقصات و مزایده

جبران کسری مقطعی جریان  منظوربهتصادی ی اقهابنگاهبندی هستند. در همین راستا، طبقهقابل   زنجیرٔه ارزش مالیتأمین در حوزٔه عمالًکه 
هایی مٔولفه برحسبند. تفاوت در ماهیت محصوالت و خدمات اعتباری امدتکوتاه مالیتأمینی آنی بازار نیازمند هاریسکنقد و پوشش 

)سود  مالیتأمینهای متفاوت هو همچنین هزین ،بازپرداخت ، دورٔهمالیتأمینزمانی تخصیص، نوع واحد پولی مورد  همانند کارکرد، دورٔه
ها را و بنگاه مٔوسسٔه اعتباریاعتباری میان -های خدمات مالیاستفاده از بسته برای ۱عقد قرارداد بلندمدت یکجا طرفیکو کارمزد( از 

ل سرفصل و همچنین تمایز محصوالت اعتباری ذیفوق ضروری ساخته و از طرف دیگر جایگزینی میان خدمات و محصوالت اعتباری 
خالف ضوابط ناظر بر بر غالباًسنتی،  وکارکسبالگوهای  علتبهاعتباری ایرانی  مٔوسساتسازد. را نیز دشوار می زنجیرٔه ارزش مالیتأمین
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اعتباری به -های خدمات مالی پایدار بستهاز پذیرش تعهدات متقابل مربوط به تضمین عرضٔه ،۲و اختصاصی ۱عملیات بانکداری شرکتی
تولید  زنجیرٔه ارزش مالیتأمینکه خود نیز یکی از موانع اصلی  ورزندمیهای تولیدی اجتناب ها و بنگاهشرکت خصوصاًاص حقیقی و اشخ

 است. بوده ها آن های اقتصادی و اشخاص در مدیریت پایدار وجوه و بازپرداخت تعهدات اعتباریهای مستمر بنگاهدر اقتصاد ایران و چالش

 از بازار پول در اقتصاد ایران زنجیرٔه ارزش مالیتأمین هایچالش 5
های مختلفی اعتباری بازار پول در اقتصاد ایران با چالش مٔوسساتهای مختلف اقتصادی از طریق های بخشاشخاص و بنگاه مالیتأمین

های سالمت مالی (، عدم بهبود نسبتالمللینبینهادهای اعتباری )در مغایرت با تحوالت نظام پولی  وکارکسبهای سنتی مدل در حوزٔه
های سالمت مالی و نظارت احتیاطی و همچنین سنجه ،ی مختلف اقتصادهابخشنیازهای نهادی  اعتباری متناسب با ارتقای مٔوسسات

 شدٔهی، قیمت تماموالت و خدمات اعتبارمحص افزاری و ضعف دانش فنی در تولید و عرضٔههای نرمابالغی نهاد نظارت پولی، محدودیت
)ناشی از تسهیالت تکلیفی و قانونی برای  4ازدحام ، رشد پدیدٔه۳ر انتخاب معکوسآن د آثارول و باالی محصوالت و وجوه در بازار پ

های تکانهها، آن مالیتأمین ر کاهش سهم بخش خصوصی در جذب منابع اعتباری و افزایش هزینٔهاعتباری( و اثرات انتقالی آن د مٔوسسات
ثر یرهای کالن )رشد تورم، افزایش نرخ مٔوزای متغاختالل محصوالت و خدمات اعتباری ناشی از تغییرات عرضٔه سیستماتیک محدودکنندٔه

 عمالً غیرمالی( مواجه بوده که  های مالی وهیالت، تغییرات شاخص قیمت داراییاسمی ارز، رشد منفی اقتصادی، نرخ حقیقی منفی سود تس
 زنجیرٔه ارزش مالیتأمینعام و  طوربهاعتباری و احتمال نکول تسهیالت اعطایی را  مٔوسساتزایش متوسط ریسک سبد محصوالت اف زمینٔه

 گذاری کاالها و خدماتعرضه و قیمت فراینداست. در همین راستا، مداخالت مختلف دولت در خاص فراهم ساخته  طوربهتولیدات را 
 های اقتصادی و نتیجتاًموجب ناترازی جریان وجوه بسیاری از بنگاه ،در قالب سیاست سقف قیمت باریمختلف و همچنین تسهیالت اعت
های شفاف اطالعات مربوط به مبادالت در کنار ضعف زیرساختچالش این است. ی کشور شده هابانککسری جریان نقدی بسیاری از 

های بخش خصوصاًها )های صنفی بنگاهات ثبتی مربوط به مالکیت و پروانهالمللی اشخاص، عدم شفافیت اطالعتجاری داخلی و بین-مالی
تسهیالت نکولی و نیز اسناد اعتباری بانکی واخواستی  - و کشاورزی( عدم دسترسی نهادی جهت بررسی سوابق مالیاتی ،خدماتی، ساختمان

ها در اقتصاد تولید بنگاه زنجیرٔه ارزش مالیتأمینو نیز اشخاص جهت استفاده از خدمات بانکی  رتبٔه اعتباریموجب عدم شفافیت سوابق 
محصوالت  سمت عرضٔهیش نهادهای اعتباری بازار پول بهدقیق باعث گرا رتبٔه اعتباریاست. در همین راستا، عدم دسترسی به ران شده ای

. شده استهای متوسط و کوچک بسیار دشوار اندازه حتی با مالیتأمینبرای تقاضاهای ها آن تأمین عمالًمحور شده که و تسهیالت وثیقه
اشخاص یک الزام مهم  رتبٔه اعتباریاعتبارسنجی و تعیین پویای  فرایندتشکیل یک بستر جامع اعتباری برای تسهیل  ،در چنین شرایطی

ت نهادی بازار پول طی سنوات گذشته بندی، پایش و ارزیابی اطالعاسیاستی در بازار پول کشور بوده که اقدامات راهبردی آن در بخش طبقه
 مدت میسر است.های مالی مکمل نیز در میانانجام پذیرفته که تکمیل آن از طریق اتصال به سایر سامانه

 متمرکز بازار پول  شبکٔه اعتباریضعف اعتباردهی در  ۱-5
های اشخاص، تجهیز درصد سهم در جذب سپرده 67متوسط  طوربهگذشته  طی دهٔه 5شش بانک نخست بزرگ بازار پول در اقتصاد ایران

 مدیریت عمالً ،قانون اساسی ۴۴اصالح اصل  فرایندذیل ها آن واگذاری برخی از رغمبهکه  اندعهده داشتهر و تخصیص اعتبار را ب ،منابع
بسیار  مالیتأمینقابلیت  ،اندک رمایٔه پایٔهس علتبهسهم بازاری باال،  رغمبه هابانکاین دولتی باقیمانده است. اغلب  صورتبههمچنان ها آن

مقررات احتیاطی ناظر بر تسهیالت کالن،  براساسنفع واحد دارند. در همین راستا، ضوابط ناظر بر تسهیالت کالن و ذی براساسمحدودی 
تسهیالت به اشخاص بوده که برای  مجاز به اعطای ،سرمایٔه پایهدرصد  ۱۰و درصد  5حداکثر  ترتیببهی دولتی و غیردولتی کشور هابانک

                                                                                                                                                                                                                
1 Corporate Banking 
2 Private Banking 
3 Adverse Selection 

ریسک نکول  انتظار باالتر و نتیجتاًدهی موردهای بازهای اقتصادی با نرخفعالیت مالیتأمیناعث انتخاب و ب تحقیقاًاعتباری  مٔوسساتمالی توسط مینتأ افزایش هزینٔه
 شود. بیشتر می

4 Crowding out 
 و پارسیان.  ،تجارت، سپه )بعد از ادغام(ی ملی، ملت، صادرات، هابانک 5
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 ۱8۴ متوسط معادل طوربه ۱۳99سال  ماهٔههای مالی منتهی به نهاطالعات صورت براساس(، ۱بانک ملی استثنایپنج بانک نخست )به
 د، پتروشیمی، نفت وهای متوسط صنایع نیروگاهی، آب، خودرو، فوالهای با اندازهحتی طرح مالیتأمینقابلیت  عمالًمیلیون دالر بوده که 

با محدودیت  عمالً ،سرمایٔه پایهکوچک  اندازٔه علتبهکشور  شبکٔه بانکیدیگر،  عبارتبهرا ندارند.  …و ، معدن،ونقلحملگاز، مخابرات، 
اورزی و بخش کش استثنایهای مختلف اقتصادی )بهتولید بخش گردش زنجیرٔه در اولیه و همچنین سرمایٔه سرمایٔه مالیتأمینذاتی 

. محدودیت استچالش بسیار شدیدتر این متوسط و کوچک نیز  ی با اندازٔههابانککه در خصوص  اندهای خاص خدماتی( مواجهزیربخش
 المللیبینارزی از بازارهای پولی  مالیتأمینریالی بلکه حتی در شرایط دسترسی غیرتحریمی به  مالیتأمین تنها در حوزٔهمذکور نه
ی کارگزار خارجی( و استفاده هابانکی داخلی و هابانکمرزی ابط کارگزاری خارجی )با شعب برونحور( و همچنین استفاده از روم)اعتبار

موجب تضعیف ظرفیت  طرفیکاز  هامحدودیتاین ماند. ملی )تحت قراردادهای عاملیت( نیز برقرار خواهد  از منابع صندوق توسعٔه
در  ۲های مقیاسهای بزرگ اقتصادی برخوردار از صرفهزار پول داخلی شده و از طرف دیگر مانع تشکیل بنگاهاعتباری با مٔوسسات دهیوام

ی کشور هابانک سرمایٔه پایٔهافزایش بسیار شدید  عمالً ،تحدیدی چرخٔهاین خروج از  منظوربه. شده استهای مختلف اقتصاد کشور بخش
اکثر  سرمایٔه پایٔههای بسیار کوچک رسد. اندازهنظر میهمدت ضروری بمدت و میاندر کوتاهها آن نقدی( در کنار ادغام )از محل آوردٔه

خدمات  مانع عرضٔه عمالً ،خرد بوده-در قالب الگوی ترکیبی بانکداری تجاریها آن اغلب وکارکسبی کشور در شرایطی که الگوی هابانک
های اقتصادی و نیز ضوابط سالمت مالی ناظر بر برقراری مجدد روابط کارگزاری بنگاه لیماتأمینو محصوالت اعتباری متناسب با تقاضای 

رتبٔه . در همین راستا، فقدان بستر جامع اعتباری و عدم شفافیت اطالعات ناظر بر استها( ی خارجی )پس از حذف تحریمهابانکبا 
الش دیگر ساختاری در بازار پول مانع پیوند مقررات نظارتی ناظر بر یک چ عنوانبههای اقتصادی نیز تاریخی اشخاص و بنگاه اعتباری

 زنجیرٔه ارزش مالیتأمیننهادهای اعتباری جهت  دهیوامتسهیالت کالن و نیز تسهیالت سندیکایی جهت مقابله با چالش ظرفیت محدود 
 کشور شده است.  یشبکٔه اعتبارهای متوسط و بزرگ در تولیدات و همچنین تجهیز تسهیالت با اندازه

 شبکٔه اعتباریناکارآمد  وکارکسبالگوهای  ۲-5
 ترتیببهگذشته  خود را طی دو دهٔه وکارکسبهای مدل عمالً ،های عملیاتی و مالی باالی تجهیز منابعهزینه علتبهالمللی نظام بانکی بین

مبتنی بر بانکداری خرد، بانکداری  وکارکسبلگوهای و شرکتی سوق داده و همچنین ا ،سمت عملیات بانکداری تجاری، اختصاصیبه
های بسته ،فراینداین د. در کری تخصصی هدایت هابانکاعتباری و -مالی مٔوسساتها و سمت صندوقای را نیز به، و توسعهاجتماعی

 یر عرضه شدند:ترتیب زذیل الگوهای نوین بانکداری به زنجیرٔه ارزش مالیتأمیناعتباری جهت -مختلف خدمات مالی
 ؛هاو همچنین کارکنان آن ،های مادر، اقماریو بلندمدت برای شرکت ،مدتمدت، میانترکیبات مختلفی از تسهیالت اعتباری کوتاه عرضٔه 
 یالی و )ر های مادر و اقماری، مدیریت وجوهها برای شرکتنامهضمانتو  ،ترکیبات متنوعی از اعتبارات اسنادی، بروات عرضٔه

 ؛مرزی(()سرزمین اصلی و برونارزی 
 ؛مالیتأمینر فعالیت مشتریان متقاضی دها آن ی بالقؤههاریسکخدمات ارزیابی و تحلیل بازارهای مالی و کاالها و اثرات  عرضٔه 
  ؛ی طرف قراردادهابنگاهمدیریت حسابداری حقوق و دستمزد 
  ؛المللیبینمدیریت مبادالت مالی ارزی و روابط کارگزاری 
 ؛ها )همچنین کارکنان و نیز مشتریان(برای شرکت ۳های تجاری و غیرتجاریهای خدمات بیمهبسته رضٔهع 
 به مشتریان منتخب 4رفاهی گروهی-خدمات اجتماعی عرضٔه. 

                                                                                                                                                                                                                
های اقتصادی اشخاص و بنگاه مالیتأمینبالقوه سهم باالیی در  طوربه ،درصدی ۲۳میلیون دالر بوده که با متوسط سهم بازار  8۳9یک بانک ملی معادل  سرمایٔه پایٔه ۱

، ازدواج، هابانکها و مراکز آموزش عالی، کارکنان علمی دانشگاهتئضات، اعضای هیصوص اشخاص حقیقی )قعلت سهم باالی تسهیالت تکلیفی در خهداشته اما ب
های مختلف اقتصادی )خرید دولتی و بخش ، خرید اوراق قرضٔه(…و تگان،امداد، بازنشس بگیران بهزیستی و کمیتٔهر، ایثارگران و جانبازان، مستمریزنان سرپرست خانوا

درات، صنایع خودرو، صنایع ، صاونقلحمل، بخش آب، بخش کشاورزی، بخش نیرو، بخش (…و های روغنی،دانه رگ سبز چای،تضمینی محصوالت زراعی )گندم، ب
  متوسط مواجه بوده است. محدودیت تخصیص منابع اعتباری با اندازٔه و نتیجتاً ،برداشتبا کسری جریان نقد، اضافه غالباً( …و ها،آپاستارت

2 Economies of Scale 
تگی، درمانی، ازکارافتادگی، ، وصول مطالبات، نوسانات نرخ برابری اسعار، حوادث، بازنشسونقلحملهای ترتیب در حوزههی تجاری و غیرتجاری بهابیمههای بسته ۳

 ند.شوه میئها ارابانکتوسط ها آن ها و کارکنان.. برای بنگاهو. عمر،
 …و ای،احتی، فرهنگی، حقوقی، مهاجرتی، مراکز خرید، بهداشتی، بیمهسی-مالی، آموزشی، توریستی خدمات مشاورٔه 4
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و اختصاصی به مشتریان منتخب حقیقی و  ،مبتنی بر بانکداری تجاری، شرکتی وکارکسبغیرخرد(، در قالب الگوهای )خدمات مالی 
بسیط  زنجیرٔه ارزشرا به  هابانکاعتباری و  مٔوسساتدرآمدی  زنجیرٔه طرفیکاز  جدید وکارکسبد. رویکرد مبتنی بر شحقوقی ارائه 

خدمات مالی و اعتباری را بشدت کاهش داده است. در همین  شدٔههای اقتصادی مشتریان پیوند زده و از طرف دیگر قیمت تمامفعالیت
ای )مبتنی بر وثیقه و توسعه-تولیدات نیز در بستر ترکیبی بانکداری مجازی زنجیرٔه ارزشخرد  مالیتأمین فراینداری و راستا، خدمات اعتب

 د.شاشخاص( طراحی  رتبٔه اعتبارییا 
بانکداری  کاروکسبدر بازار پول اقتصاد ایران در مغایرت با تحوالت الگوهای ها آن ثر ازهای متأبانکی و فعالیت وکارکسبالگوهای 

اعتباری مشتریان متقاضی -موجب کاهش کارایی و عدم تحقق نیازهای مالی عمالًغالب ماهیت تلفیقی داشته و  صورتبهالمللی، بین
موازی درگیر  طوربهی بزرگ تجاری کشور هابانکخدمات اعتباری متنوع و بزرگ )اعم از حقیقی و حقوقی( شده است. در شرایطی که 

زمان به عملیات بانکی تجاری و هم های تخصصی نیزانگیزی بانکحیرت صورتبه عمالً ،اند، و تجاریایداری خرد، توسعهعملیات بانک
توسط  عمالًبانکداری اختصاصی و شرکتی  وکارکسبین خدمات بانکی نوین حول الگوهای ترمهمتخصصی فعالیت دارند. در همین راستا، 

 وکارکسببازتعریف الگوهای  ،شود. در چنین شرایطیی کوچک خصوصی )با سهم بازار اندک( عرضه میاهبانکتعداد بسیار محدودی از 
ذیل الگوهای نوین  زنجیرٔه ارزش مالیتأمین فرایندها، طراحی خدمات اعتباری ی کشور، اصالح ساختار خدمات و محصوالت آنهابانک

 مدیرٔهیک رویکرد غیرمقرراتی و توسط هیئت باید بامدت ضروری بوده که میر میانهای مشتریان هدف دو همچنین تعیین گروه ،بانکداری
باید اعتباری می مٔوسساتو  هابانکو لذا مدیران رد اصالحات ماهیت نظارتی ندااین گذاری مستقل قرار گیرد. هر بانک مورد هدف

 تی و کارآمد نوین حرکت کنند. رقاب وکارکسبسمت طراحی و انطباق با الگوهای زا بهدرون صورتبه

 عملیات اعتباری تعهدی در نهادهای پولی ۳-5
های اشخاص و همچنین تخصیص جذب منابع مالی از طریق سپرده خاص در هر دو حوزٔه طوربه هابانکعام و  طوربهاعتباری  مٔوسسات

های اشخاص در سمت بستانکاری سپرده طرفیکاز  ،یند. در گردش تعهداو گردش نقدی و تعهدی منابع مواجهتسهیالت اعتباری با د
و از طرف دیگر بخشی از  یابدمیادواری افزایش  صورتبهالحسنه های غیرقرضاز طریق انباشت اصل و سود سپرده هابانک ترازنامٔه

لفیق اصل و سود تسهیالت ت صورتبههای اقتصادی نیز در سررسیدهای نهایی تسهیالت تخصیصی )ریالی و ارزی( به اشخاص و بنگاه
دو عملیات موازی  شوند. مجموعٔهثبت می هابانک مختلف در قالب قراردادهای اعتباری جدید )احیایی و استمهالی( در بدهکار ترازنامٔه

اعتباری  مٔوسساتگیرندگان گذاران و وامجریان نقدی جدید برای سپرده هرگونهای و تخصیص اعتباری مذکور فاقد جذب منابع سپرده
استناد قرار یالت ناخالص موردها و تسهسپرده ، تغییرات ماندٔههابانکتجهیز و تخصیص منابع توسط  فرایندکه در تحلیل حالیدر است،
کاالها و خدمات )در  کنندٔههای عرضهاعتبارات نقدی تجهیز منابع برای بنگاه نیز مجموعٔه زنجیرٔه ارزش مالیتأمینگیرد. در خصوص می

رغم ماهیت هب ،سرمایٔه در گردش تأمینبخشی از اعتبارات  عمالًو یا فروش اسناد و فاکتورهای معامالتی(،  ،فروش، تنزیلقالب پیش
شوند. در و به ابزارهای تعهدی بلندمدت تبدیل می گیرندمیاستمهال مجدد قرار ، موردمدت در سررسیدهای نهاییمدت و میانکوتاه

ها و همچنین تسهیالت پرداختی به سپرده تات نقدینگی به تولید، نسبهای تحلیلی تغییرنسبت مجموعٔه عمالً ،چالشاین  چهارچوب
 مالیتأمین فرایندها کارایی ضعیفی جهت سنجش میزان مشارکت نهادهای اعتباری در نامهتسهیالت ارزی و ضمانت تغییرات ادواری ماندٔه

و جدید از  ،، لذا تفکیک و پایش تسهیالت استمهالی، احیاییرندخاص دا طوربه زنجیرٔه ارزش مالیینتأمعام و نیز  طوربهاقتصاد کالن 
گذاری مجدد و تقویت وثایق و حفظ ارزش فرایندکنونی در  ناپذیر است. در همین راستا، رویٔهیکدیگر در مقاطع مختلف زمانی اجتناب

ی اعتباری نهادهای اعتباری هاریسکمحاسبات و شفافیت  طرفیکاعتباری از  مٔوسساتتسهیالت احیایی در سرفصل تسهیالت جاری 
 کند.ه نمیئجدید ارا مالیتأمینو از طرف دیگر تصویر روشنی از جریان نقدی تسهیالت و  ۱سازدمیرا مخدوش 

 اعتباری مٔوسساتاعطای تسهیالت  گسست در زنجیرٔه ۴-5
 ،تباری نهادهای بازار پول در اقتصادهای صنعتی و نوظهور برای اشخاص حقیقی و حقوقیاستفاده از خدمات و محصوالت اع سازوکار

                                                                                                                                                                                                                
ریسک تغییرات نرخ اسمی اسعار نیز احتمال  عمالً ،نرخ سود تسهیالت عالوه بر مقولٔه زیرا ،چالش در خصوص تسهیالت و اعتبارات اسنادی ارزی بسیار باالتر بودهاین  ۱

 برای تسویٔه تضمینیهای جاری( رسانی ارزش وثایق و ایجاد قراردادهای احیایی )در سرفصلهنگامافزایش داده و حتی بشدت هتاریخی ب رباتج براساسرا ها آن نکول
  کند.مٔوسسات اعتباری ایجاد نمیدر سررسیدهای جدید برای فوق دیون ارزی 



  رانیمختلف اقتصاد ا یهابازار پول در بخش یابزارها قیاز طر دیارزش تول یهارهیزنج یمالنیتأم   
 

۱۳ 

متقاضیان استفاده از خدمات و محصوالت نهادهای  ،دیگر عبارتبهاشخاص است.  رتبٔه اعتباریکلیدی به نام  مٔولفٔهمشابه و مبتنی بر یک 
های هایی همانند جریان درآمدهای مالی و غیرمالی تاریخی، عملکرد اظهارنامهفهمٔول براساسنخست  اعتباری در بازار متشکل پول در مرحلٔه

فعالیت اقتصادی اشخاص  )حال و گذشته(، بررسی دورنمای رشتٔهها آن بازپرداخت سازوکارتسهیالت و  مالیاتی، آخرین وضعیت ماندٔه
اعتبارسنجی داخلی و  مٔوسساتو  هابانکیرمالی، همواره نزد های مالی و غمتقاضی خدمات اعتباری و نیز ترکیب آخرین وضعیت دارایی

زمانی مجاز استفاده از محصوالت و  سقف و دورٔه عمالً، رتبٔه اعتباریروند تغییرات  براساسدوم  بندی شده و در مرحلٔهرتبه المللیبین
 عمالً ،بندیراستا، در کنار وجود نهادهای رتبهشوند. در همین تعیین میها آن اعتباری و همچنین ترکیب وثایق مٔوسساتتسهیالت 
های خدمات اعطای بسته زنجیرٔه ،مکمل مٔوسسٔهدو  عنوانبهتنزیل و وصول مطالبات نیز  مٔوسساتتسهیالت اعتباری و نیز  بیمٔه مٔوسسات

و  ،تسهیالت بندی، بیمٔهرتبه مٔوسسٔهسه بازار پول از طریق خدمات  شبکٔه اعتبارینند. کو تسهیالت اعتباری در بازار پول را تکمیل می
مذکور در بازار پول کشور  ، که زنجیرٔهسازدمیپایدار در بازار متشکل پول را تقویت  مالیتأمین فرایندهمچنین تنزیل و وصول مطالبات 

 رتبٔه اعتباریموجب عدم شفافیت  عمالًچالش در کنار فقدان وجود یک بستر جامع اعتباری این های قانونی شکل نگرفته است. خالٔ علتبه
 و همچنین گسست در زنجیرٔه ،، عدم شفافیت اشتهای ریسک نهادهای اعتباریهابانکاشخاص، عدم شفافیت ریسک سبد اعتباری 

 ،ها، ابزارهانهاد مستلزم تعدیالت بخشی در حوزٔهها آن بازار پول کشور شده که اصالح شبکٔه اعتباریتسهیالت اعطایی در  سازی چرخٔهایمن
 طرفیکاز زیرا ، مضاعف بوده ها چالشاین  عمالً  ،های خرد و متوسطبنگاه زنجیرٔه ارزش مالیتأمینو مقررات است. در خصوص 

محدود ها آن و از طرف دیگر ظرفیت توثیق وثایق هستند،و نیز نرخ نکول باال  ،های فوق دارای کثرت، سوابق اعتباری غیرشفافبنگاه
های مستمر کالن در معرض تکانه عمالً ،عدم تنوع بازار و محصول علتبهکوچک و متوسط  های با اندازٔههمین راستا، اکثر بنگاه. در است

و نیز کاهش  زنجیرٔه ارزش مالیتأمینمقادیر تقاضای  که موجب رشد پیوستٔه رندقرار دا( …و باال، مالیتأمین )کاهش رشد، تورم، هزینٔه
   .شده استها آن ی محصوالتمقطعی تقاضا

بندی های رتبهاعتباری و شرکت مٔوسساتاشخاص توسط  رتبٔه اعتباریبستر جامع اعتباری و اطالعاتی برای ارزیابی  ،در اقتصاد ایران
غیرمتمرکز  صورتبه طرفیکاعتباری از  مٔوسساتاشخاص و مشتریان  بندیرتبههای اطالعاتی حاوی اطالعات خام وجود ندارد. پایگاه

فقدان وجود قانون دسترسی و صیانت از اطالعات اشخاص  علتبهنیز فوق و از طرف دیگر شرایط دسترسی قانونی به اطالعات  ردوجود دا
جای سیستم ههای اقتصادی از محصوالت و خدمات بازار پول باشخاص و بنگاه ،تاریخی یک رویٔه براساسمهیا نیست. در چنین شرایطی 

، توسط دولت یا نهادهای گیرندهتسهیالتتوسط  عموماًوثایق در سه شرایط مختلف این برند. توثیقی بهره می ور از یک رویٔهاعتبارمح
با ترکیب و سقف مجاز  رتبٔه اعتباری موجب گسست در رابطه میان اندازٔه عمالًعمومی و در موارد خاصی نیز خود پروژه توثیق شده که 

گسست ریسک اعتباری و احتمال نکول این شود. ( میزنجیرٔه ارزش مالیتأمیناعتبارات خرد ناظر بر  صوصاًخخدمات اعتباری اشخاص )
خاص افزایش داده است. در مواردی که اشخاص و یا دولت در ایفای تعهدات  طوربهرا  هابانکعام و  طوربهاعتباری  مٔوسساتتسهیالت 

با رشد نسبت مطالبات غیرجاری و انقباض قدرت  هابانک عمالً ود،ش وکارکسبرکودی  د چرخٔهو یا اقتصاد وار ۱توثیقی خود دچار اهمال
اخذ تسهیالت  فرایندهای اقتصادی در بندی اشخاص و بنگاهایجاد بستر جامع رتبه ،گسستاین خروج از  منظوربهشوند. مواجه می دهیوام

شده( ضروری حمایت دولت )در قالب وجوه اداره ی موردهابخشبه اشخاص و  عمومی اعتباری در کنار تخصیص بخشی از منابع بودجٔه
همین راستا، در خصوص اثرات  مالی و تسهیالت تکلیفی خارج شود. در تدریج از فشار سلطٔههبازار پول ب شبکٔه اعتباری عمالًبوده تا 
و  ۲های مالی دولتحمایت عمالً ،هاآن بالقؤه دهیوام اعتباری و همچنین قدرت مٔوسساتر سالمت مالی ی سیستماتیک کالن دهاریسک

 ناپذیر است.اجتناب ۳ای احتیاطی ضدچرخههای کفایت سرمایٔهافزایش نسبت

 بازار پول شبکٔه اعتباریالمللی بین مالیتأمینر تأثیرات تحریم د 5-5
اعتباری خارجی و دسترسی  یک و همچنین عدم امکان استفاده از خدمات بیمٔه سرمایٔه پایٔههای ناظر بر محدودیت علتبهکشور  شبکٔه بانکی

                                                                                                                                                                                                                
واخواست شده که  غالباً شبکٔه اعتباریی دولتی از هاشرکتیالت اشخاص و تضامین دولت برای اخذ تسه عمالً ،دولت علت کسری تاریخی بودجٔههدر اقتصاد ایران ب ۱

برداشت موجب اضافه شده که متقابالً هابانککسری موجب ناترازی و کسری جریان نقدی بسیاری از این را فراهم ساخته است.  شبکٔه بانکیافزایش بدهی دولت به  زمینٔه
 ست. از بانک مرکزی نیز شده ا هابانکادواری 

2 Bailout 
3 Counter Cyclical Capital Adequacy 
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المللی خارجی از بازارهای پولی بین مالیتأمینهای بزرگی حول با چالش عمالً ،المللیاسعار مهم بین های پرداخت تسویٔهمحدود به شبکه
ارزی  مالیتأمینمیلیارد دالر  ۱۲٫5متوسط ساالنه  طوربه۱۳89-۱۳8۰ طی دهٔه شبکٔه بانکی. در شرایطی که شدگذشته مواجه  طی دهٔه
متقابل، فاینانس خودگردان و نیز ریفاینانس به اشخاص و و بلندمدت در قالب قراردادهای یوزانس، فاینانس، بیع ،مدتمدت، میانکوتاه
شدت هبخارجی  مالیتأمین ،المللیبین ی یک و چندجانبٔههاتشدید تحریم علتبهاخیر  طی دهٔه عمالً ،۱های اقتصادی عرضه کردهبنگاه

نهادی  مالیتأمین مدت محدودی از محل مطالبات دولت نزد بانک کلن چین وارد چرخٔهمدت و میانکوتاه مالیتأمینکاهش یافته و فقط 
اعتباری  مٔوسساتتوسط  عمالًسررسید  تنوع دورٔه و ،اندازه، کارکرد علتبه ۱۳8۰ های ارزی بزرگ دهٔهمالیتأمین. شده استبازار پول 

ارزی  مالیتأمینکالن، کاهش  اعتباری شدید در عرصٔه اخیر را نداشته و موجب مضیقٔه بازار پول داخل کشور قابلیت جایگزینی در دهٔه
های ای بخشای و سرمایهکاالهای واسطه واردات مالیتأمینمتوسط از طریق تضعیف جریان  های با اندازٔهبنگاه زنجیرٔه ارزشمدت میان

مواد اولیه و  سالٔهد. در شرایطی که منابع اعتباری یوزانس جهت واردات یکشهای مختلف تولیدی رکود بخش مختلف اقتصادی و نتیجتاً
متقابل و فاینانس ، بیع(…و ی، فوالد خام، گندم، گوشت قرمز،یصنایع دارو ای )صنایع خودرو، روغن خام، مواد اولیٔهکاالهای واسطه

های فلزی، ای صنایع صادراتی )صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، کانیبلندمدت واردات کاالهای سرمایه مالیتأمینخودگردان جهت 
تصادی مورد های اقای سایر بخشبلندمدت واردات کاالهای سرمایه مالیتأمینو همچنین فاینانس و ریفاینانس جهت ( …و ،ونقلحمل

و از  های اقتصادی را محدود ساختز بخشای بسیاری اهای جاری و توسعهفعالیت طرفیکاز ها آن توقف عمالً گرفت،استفاده قرار می
ارزی کشور )متکی بر روابط کارگزاری  دهیوامد. کاهش ظرفیت کرشدت منقبض هکشور را ب شبکٔه اعتباریارزی  دهیوامطرف دیگر ظرفیت 

ادواری منابع اعتباری ارزی  و حتی عرضٔه اری و بانکی ریالی را افزایش دادالمللی( مازاد تقاضا برای تسهیالت اعتبی بینبا نهادهای پول
داخلی  مالیتأمیند. در شرایطی که شی در بازار پول نارزی نیز مانع رشد مازاد تقاضای تسهیالت ریال ملی و حساب ذخیرٔه صندوق توسعٔه

های داخلی بنگاه ،نداشترا و حتی کارکرد  ،سررسید لحاظ مبلغ، دورٔهالمللی( بهخارجی )از بازارهای پولی بین مالیأمینتماهیت جانشینی با 
از محل منابع ارزی داخلی جهت  عمالًهای سربار مبادالت مالی خارجی ی بازار )ریسک افزایش نرخ اسمی ارز( و هزینههاریسکبا پذیرش 

واردات، رشد ریسک  مالیتأمینهای افزایش هزینهترتیب بهآن  که نتیجٔهند استفاده کرد (ایای و سرمایهکاالهای واسطه)واردات  مالیتأمین
جایگزینی بخشی از  علتبهاعتباری ) و همچنین تشدید مضیقٔه ،نسبت مطالبات غیرجاریاحتمالی ، افزایش هابانکسبد اعتباری مشتریان 

گونه چالش حتی در شرایط کنونی نیز برقرار بوده و هیچ اینهای مذکور شد. اردات( برای بنگاهمالی ومینیند تأارفمنابع ریالی جهت تسعیر 
صنایع متکی به واردات )واردات  زنجیرٔه ارزشخارجی و مقابله با رکود  مالیتأمینجهت تسهیل ها آن پایداری برای جانشینی مالیتأمینابزار 

 ات( در اقتصاد کشور وجود ندارد.مواد اولیه و تجهیز

 باالی تسهیالت اعتباری در انتخاب معکوس شدٔهقیمت تمام 6-5
درصد( بوده که در  ۴ی مالی و عملیاتی )متوسط هاهزینهثر از مجموع اسمی محصوالت بانکی و تسهیالت اعتباری متأ شدٔهقیمت تمام

قانونی  های سپردٔههای مالی متوسط نرخاست. در همین راستا، در بخش هزینه المللیبینی مشابه هاهزینهاقتصاد ایران باالتر از متوسط 
های برخوردار از سودهای های بانکی )با ترکیب غالب سپردهدر کنار متوسط سودهای باالی اسمی برای سپرده ۲درصد( باال 5٫۱۰)متوسط 

برداشت شبانه از بانک بانکی و اضافههای بزرگ و بازار بینیمت سپردهقی بزرگ به منابع گرانهابانکپرداختی( و همچنین اتکای نسبی 
های های تجهیز منابع در کنار هزینهکشور شده است. رشد هزینه شبکٔه بانکیهای تجهیز منابع مالی در موجب رشد هزینه عمالً ،مرکزی

 ،با کارایی محدود در نهادهای اعتباری وکارکسبوین و الگوهای های نیفنّاورهای ناظر بر استفاده از ثر از محدودیتباالی عملیاتی متأ
کشور افزایش  شبکٔه اعتباریتولیدات را در بازار پول و  زنجیرٔه ارزش مالیتأمیناسمی خدمات اعتباری و همچنین نرخ  شدٔهقیمت تمام عمالً
گیری موجب شکل عمالً ،ر آن اثرگذار بودهدریخی کشور نیز که شرایط تورمی تا ،های باالی محصوالت و منابع اعتباریاست. قیمتداده 
گیرندگان متقاضی تسهیالت و محصوالت وام ،دیگر عبارتبهاعتباری گردید.  مٔوسساتاز میان متقاضیان وام  ۳انتخاب معکوس پدیدٔه

                                                                                                                                                                                                                
 بخش خارجی. - المللی پولصندوق بین چهار اساسنامٔه ت مادٔهئهی ساالنٔه هایگزارش ۱
شکاف نیز در مقایسه با این و  های اشخاص همواره بسیار اندک بودههای سود پرداختی به سپردهدر اقتصاد ایران در مقایسه با نرخ هابانکقانونی  نرخ بازدهی سپردٔه ۲

 ست.اشخاص( بسیار باال سود پرداختی به سپردٔه علت نرخ باالی پایٔههبازارهای پول اقتصادهای نوظهور و صنعتی )ب
3 Adverse Selection 
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که از  بروندانتظار باالتر مورد هی و ریسکهای با بازدزنجیرٔه ارزشهای اقتصادی و سمت فعالیتباید بهمی عمالًقیمت اعتباری گران
های اقتصادی بوده و از طرف دیگر متوسط ریسک سبد های کل بخشطبیعی باالتر از متوسط فعالیت طوربهها آن ریسک نکول طرفیک

ترتیب  مالی بهیک زنجیرٔه در هابانکاست. افزایش متوسط ریسک سبد اعتباری مشتریان متناسب افزایش یافته  طوربهنیز  هابانکاعتباری 
مقطعی افزایش داده است. افزایش  صورتبهتسهیالت  را در ماندٔه شدهسوختو  ،الوصولمشکوکسهم تسهیالت سررسیدگذشته، معوق، 

ض اعتباری را منقب مٔوسساتو حقوق صاحبان سهام  ،، سود عملیاتیدهیوامظرفیت  ترتیببهنیز  شدهسوختنسبت تسهیالت غیرجاری و 
تولیدات،  زنجیرٔه ارزش مالیتأمینرشد مضاعف قیمت محصوالت اعتباری و نرخ -موجب الف باطل مجدداً ساخته که در یک چرخٔه

 شود. اعتباری می مٔوسساتافزایش متقابل نسبت مطالبات غیرجاری -جو تشدید متوسط ریسک سبد اعتباری، -ب
 وکارکسبهای عملیاتی از طریق گرایش به الگوهای الحی جامعی حول کاهش هزینهراهبردهای اص ،باطل چرخٔهاین خروج از  منظوربه

خدمات بانکی، افزایش  افزاری در حوزٔههای نرمیفنّاورو بانکداری اختصاصی در کنار گسترش  ،، بانکداری شرکتی۱متکی بر بانکداری باز
های باالی مالی نیز مدیریت هزینه . در حوزٔهاستناپذیر اجتناب ۲یهغیرمتمرکز محصوالت پرداخت و تسو های عرضٔهآپهمکاری با استارت

یک  درجٔه سرمایٔه پایٔهبرداشت شبانه، افزایش باالی بانکی و اضافهبه منابع بازار بین اتکااز طریق کاهش  هابانکناترازی جریان نقدی 
ها، رعایت ها و یا فروش آنمتکی به دارایی ز طریق انتشار اوراق قرضٔههای منجمد اسهامداران، بهبود سیالیت دارایی از محل آوردٔه هابانک

های موزون به ریسک، تعمیق دارایی در محاسبٔهها آن و اوزان ریسک هابانکگذاری های مجاز سرمایههای نظارتی حول نسبتمحدودیت
 شدٔهقیمت تمام های مالی و نتیجتاًتدریجی هزینهاعتبارسنجی مشتریان و همچنین کاهش سهم تسهیالت ترجیحی موجب کاهش  فرایند

 کشور خواهد شد.  شبکٔه اعتباریوجوه در 

 های خدمات اعتباریبسته ی سیستماتیک کالن و نااطمینانی عرضٔههاریسک 7-5
ها و سهام، نسبت داراییحقوق صاحبان  به تأمینینسبت منابع ماهیت اهرمی  علتبهخاص  طوربه هابانکعام و  طوربهاعتباری  مٔوسسات

با چالش تاریخی شکاف  ،تسهیالت اعتباری انطباق ساختاری پایداری زمانی منابع به دورٔهو همچنین عدم ،سرمایٔه پایهتسهیالت اعطایی به 
و خدمات و تسهیالت  ،اهبانک مدت در بستانکار ترازنامٔهای اشخاص ماهیت و پایداری کوتاهمنابع سپرده ،دیگر عبارتبهند. امواجه ۳دیرش

درصد(  ۲۰باالتر از  غالباًهای سود اسمی تسهیالت اعتباری )ارند. در همین راستا، افزایش نرخمدت و بلندمدت داعتباری نیز ماهیت میان
تغییرات  ازایبهاعتباری  مٔوسساتپذیری جریان نقدی نرخ رجحان زمانی همواره موجب تشدید شکاف دیرش و افزایش شوک عنوانبه

های شکاف از طریق جریان پایدار سپرده ، اینهای ادواری سیستماتیک شده است. در شرایط طبیعیتکانهو همچنین  هابانکهای سود نرخ
برداشت شبانه )توثیقی و غیرتوثیقی( بانکی و اضافهورودی، درآمدها، بازپرداخت اقساط تسهیالت اعتباری، منابع احتیاطی بازارهای بین

 ی سیستماتیک کالن و بعضاً هاریسکاما در شرایط بروز  ای مدیریت شده است؛سرمایه بانک مرکزی و همچنین افزایش محدود آوردٔهاز 
ها دهی آنواماعتباری دچار کسری، ظرفیت  مٔوسساتجریان نقدی  ترتیببهو شود میشکاف دیرش تشدید  عمالًی شهرت هاریسک

خواهند شد. در چنین شرایطی،  4اعتباری تولیدات دچار مضیقٔه زنجیرٔه ارزش مالیتأمین فرایندهمچنین های اقتصادی و منقبض، فعالیت
های سیاسی )نسبت به بنگاه-زنی کمتر اجتماعیتمرکز اشتغال و قدرت چانهعدم علتبهخرد و متوسط نیز  های با اندازٔهبنگاه زنجیرٔه ارزش

 شتر خواهند شد. بی مالیتأمین بزرگ( دچار مضیقٔه
های سود حقیقی منفی تسهیالت بروز ی سیستماتیک که در قالب کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ ارز، رشد تورم و نیز نرخهاریسک

های جدید اشخاص، کاهش درآمدهای مشاع و غیرمشاع، موجب کاهش جریان منابع ورودی از محل انقباض رشد سپرده طرفیکاز  کنندمی
از اعطای تسهیالت آنی در بازار  هابانکو امتناع  ،سود اقساط تسهیالت اعطایی تسهیالت غیرجاری، کاهش خالص حاشیٔه رشد نسبت

، افزایش شدهسوختمطالبات  های بزرگ اشخاص، افزایش هزینٔهاز طرف دیگر جریان خروج منابع از محل سپرده و شودمیبانکی بین
و همچنین افزایش  ،حقوقی وصول مطالبات مٔوسساتهیالت، افزایش نرخ تنزیل وصول تسهیالت توسط بیمه و فرانشیز تس احتمالی هزینٔه

                                                                                                                                                                                                                
1 Open Banking 

های ای، شبکههای زنجیرهتجاری )فروشگاه-یر مراکز مبادالت مالیخارج از درگاه متمرکز بانکی و در بستر سا محصوالت اعتباری و خدمات پرداخت و تسویٔه عرضٔه ۲
 ...(. و مجازی اجتماعی، مراکز تفریحی و رفاهی،

3 Duration Gap 
4 Credit Crunch 
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گیری خالص جریان ورودی منفی نقدی )غیرتعهدی( برای باعث شکل مستقیماًکه  یابدمیرشد  مٔوسسٔه اعتباری مالیتأمین متوسط هزینٔه
را در  زنجیرٔه ارزش مالیتأمیناعطای تسهیالت و  فرایندنخست  در چرخٔه ین پدیدهاشود. در بازار پول می هابانکاعتباری و  مٔوسسات

افزایش  را نیز مجدداً مالیتأمینو هزینه  ،دوم ریسک اعتباری، نرخ نکول و در چرخٔه سازدمیهای مختلف اقتصادی دچار چالش بخش
 که خود نیز بیانگر تشدید بحران است.  دهدمی

و دسترسی به  مالیتأمین طرفیکی سیستماتیک کالن قرار داشته که از هاریسکگذشته همواره در معرض  چهار دهٔهاقتصاد ایران طی 
را نیز باال نگه داشته  مالیتأمین های اقتصادی و اشخاص از بازار پول بسیار دشوار ساخته و از طرف دیگر هزینٔهوجوه اعتباری را برای بنگاه
های های اقتصادی متقاضی بستهاعتباری شده است. بنگاه مٔوسساتیسک اعتباری و انتخاب معکوس توسط که خود موجب افزایش ر

 اند)نهادی یا کالن( نیازمند محصوالت و خدمات متنوع مالی وکارکسباعتباری در ادوار مختلف  مٔوسساتو  هابانکخدمات اعتباری 
در  .دشوهای باالتر دشوار میمحصوالت حتی به قیمتاین ن امکان دسترسی به ی سیستماتیک کالهاریسککه در شرایط احتمال بروز 

های های اقتصادی ترجیح به خرید یکجا و زودهنگام بستهی کالن، اشخاص و بنگاههاریسکنااطمینانی ناظر بر  علتبهچنین شرایطی 
رید زودهنگام محصوالت اعتباری در شرایطی که امکان استفاده تولیدات دارند. خ زنجیرٔه ارزشزودهنگام  مالیتأمینمحصوالت اعتباری و 

شدت افزایش ههای اقتصادی را بهای مالی و غیرمالی خدمات اعتباری بنگاههزینه عمالً است،در آینده نیز با نااطمینانی مواجه ها آن از
چالش و تسهیل این د. خروج از افزایمیاعتباری را  تمٔوسساو  هابانکریسک نکول تعهدات و ریسک سبد اعتباری بر  که نتیجتاً دهدمی

اعتباری، تقویت پایداری  مٔوسساتیک  سرمایٔه پایٔهها همچنان از طریق افزایش باالی بنگاه زنجیرٔه ارزشاشخاص و  مالیتأمینشرایط 
های ثابت و منجمد ، اوراق بهادارسازی داراییهای منجمدیبهبود سیالیت دارای، افزایش نسبت درآمدهای غیرمشاع، هابانکای منابع سپرده

 اشخاص میسر است. رتبٔه اعتباریاعطای تسهیالت متکی به  فرایندبه  اتکا و مجدداً ،ای(های سرمایهدارایی خصوصاً)

 ازدحام در بازار پول  پدیدٔه 8-5
تجهیز منابع و  فراینددر  ۴۴ی ذیل اصل هانکباو نیز  ،ی دولتی، تخصصیهابانکو سهم باالی  شبکٔه بانکیتمرکز باالی  علتبه

عام و  طوربهکل بازار پول  مالیتأمینر د ماًیقمست هابانک این های اعتباری ناظر بر فعالیتسیاست عمالً ،از بازار پول مالیتأمین
سنواتی و نیز  قوانین بودجٔه راساسباعتباری  مٔوسساتو  هابانک. در شرایطی که خاص اثرگذارند طوربه زنجیرٔه ارزش مالیتأمین

های صنفی و اقتصادی همانند آب، زراعت، بخش)مصوبات شورای اقتصاد موظف به اعطای تسهیالت مختلف ترجیحی و تکلیفی 
نقل، مناطق محروم، قضات، اساتید دانشگاه، ومسکونی، خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، صادرات، حمل خودرو، بافت فرسودٔه

از سهم باالیی  عمالً هستند،دولتی  در کنار الزام به خرید اوراق قرضٔه (و جانبازان ،امداد، ایثارگران بگیران بهزیستی و کمیتٔهمستمری
تسهیالت  ماندٔه دولتی( که موجب رشد پیوستٔه اوراق قرضٔه استثنای)به پرداخت شده پرریسکبا توثیق وثایق فوق تسهیالت تکلیفی 
 فراینداعتباری کاهش یافته و  مٔوسساتو  هابانکتصرف اعتباری منابع قابل ،در چنین شرایطی ۱.پول شده است غیرجاری در بازار

 هابانکاست. چالش مذکور در کنار رجحان تاریخی  اعتباری محبوس مانده مضیقٔه های اقتصادی در تلٔهفعالیت زنجیرٔه ارزش مالیتأمین
موجب کاهش بیشتر نسبت منابع  عمالًنفع واحد و تسهیالت کالن( خود، )برخالف ضوابط ناظر بر ذیهای اقماری شرکت مالیتأمینبه 

های . در همین راستا، نرخشده استتولیدات  زنجیرٔه ارزش مالیتأمین فراینداعتباری در  تصرف اعتباری و همچنین تشدید مضیقٔهقابل
 سبب کاهش عرضٔه عمالً هابانکهای اقماری سهیالت اعطایی به شرکتسود ترجیحی تسهیالت تکلیفی و تخفیفات ناظر بر ت

انتظار در بازار در بازار غیرمتشکل پول و همچنین رشد سود مورداعتباری محصوالت اعتباری و همچنین افزایش هزینه فرصت منابع 
را نیز  های اقتصادیعهدات مربوط به اشخاص و بنگاهت بازپرداخت اقساط و تسویٔه انگیزٔه  ًهای مالی و غیرمالی شده، که نتیجتادارایی

های اقتصادی و اشخاص از منافع حاصل از تخصیص رقابتی تسهیالت چالش همچنین موجب عدم نفع سایر بخشاین تقلیل داده است. 
 اعتباری در بازار پول شده است. 

 در بازار پول هابانک های کفایت سرمایٔهمحدودیت نسبت 9-5
طور های اقتصادی حقوق صاحبان سهام بهاشخاص و بنگاه مالیتأمینجهت تجهیز منابع برای  هابانک یرها در ترازنامٔهین متغترهممیکی از 

                                                                                                                                                                                                                
 . ۱۳89آمار بانک مرکزی، سال  گزارش عملکرد تسهیالت خوداشتغالی و خرد، ادارٔه ۱
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های ییمذکور به دارا سرمایٔه تنسب ،مقررات سالمت مالی و نظارت احتیاطی براساس. استخاص  طوربه( ۱)یک و دو سرمایٔه پایهعام و 
نسبت  طرفیکدرصد تعیین شده تا از  ۳ها )نسبت اهرمی( نیز درصد و همچنین نسبت سرمایه به کل دارایی 8داقل موزون به ریسک ح

مدیریت شود. در همین راستا، در شرایطی که ظرفیت  هابانکپورتفوی  کنترل و از طرف دیگر ریسک بالقؤه هابانکهای ییاهرمی در دارا
 سرمایٔه پایٔهو همچنین  ۲ها منطبق با مقررات بال سهیاق کامل با ضرایب ریسک طبقات مختلف دارایعدم انطب رغمبه ،هابانک دهیوام

های با مقررات بال سه )در شرایط عدم افزایش سرمایه و کاهش تدریجی داراییفوق ب در شرایط انطباق کامل ضرای عمالً ،یک محدود بوده
ب تنبیهی ریسک مقررات بال سه، ضرای براساسکاهش مضاعفی خواهد یافت.  اهبانک دهیوامقدرت  مستقیماًموزون به ریسک( 

درصد، برای  6۰۰و درصد  ۳۰۰ترتیب های بورسی در قالب سهام خرد و مدیریتی بهدر شرکت هابانکاعتباری و  مٔوسساتگذاری سرمایه
بینی شده که درصد( پیش ۱۰درصد )کمتر از  ۲5۰های مالی گذاری در شرکتو همچنین سرمایه ،درصد ۱۲5۰های غیربورسی شرکت
تولیدات کاهش  زنجیرٔه ارزش مالیتأمینکالن و نیز  مالیتأمینها را جهت رمایه و ظرفیت مجاز اعتباری بانکهای کفایت سنسبت مستقیماً

ی مختلف هابانکو  است ۳ه مالیگرو صورتبهی کشور هابانکاعتباری و  مٔوسساتخواهد داد. در شرایطی که ساختار تشکیالتی اغلب 
گذاری )درون و بیرون بازار سرمایه(، بیمه، شعب و دفاتر نمایندگی های سرمایههای متنوعی )به ارزش دفتری( در قالب شرکتگذاریسرمایه
های )در صورت گذاریمایهسراین تجدید ارزش  عمالً رند،... داو ،4سرمایه، کارگزاری، صرافی تأمینهای ، لیزینگ، صندوقهابانکخارجی 
های نظارتی در مقادیر انحراف از سقف طرفیکهای فوق، از ب ریسک دارایی( در کنار تعدیل ضرایهابانکاعتباری و  مٔوسساتمالی 

تی با بیش از پیش )ح هابانک نظارتی بالقؤه دهیوامو از طرف دیگر ظرفیت  شودمی و تسهیالت شناسایی گذاریهای سرمایهسرفصل
 ،اعتباری در بازار پول ها( محدود خواهد شد. در شرایط تشدید مضیقٔهشناسایی سود ناخالص غیرعملیاتی حاصل از تجدید ارزش دارایی

ها و اشخاص با و همچنین اعطای تسهیالت به بنگاه ،های اقتصادیبنگاه زنجیرٔه ارزش مالیتأمینمحصوالت اعتباری،  عرضٔه مستقیماً
 و صنایع غیرصادراتی( محدودتر خواهد شد. ،، ساختمان، خدماتونقلحملهای کشاورزی، ان نقد )بخشکسری جری

 های مختلف اقتصاد ایراننهادی در بخش زنجیرٔه ارزش مالیتأمینالگوی پیشنهادی  6
ضوابط ناظر بر تسهیالت کالن، بروز های ناشی از محدودیت علتبهنهادهای اعتباری بازارهای متشکل و غیرمتشکل پول در اقتصاد ایران 

باالی محصوالت و خدمات اعتباری  شدٔهی مستمر سیستماتیک در فضای اقتصاد کالن، قیمت تمامهاریسک، شبکٔه اعتباریازدحام در  پدیدٔه
اعطای خدمات اعتباری  یندفراالمللی، گسست در های مربوط به روابط کارگزاری با نهادهای اعتباری بازارهای پول بین، محدودیتهابانک

موجب  عمالً فوق  مٔوسساتناکارآمد  وکارکسبنقدی از طریق فقدان حضور نهادهای مکمل عملیات اعتباری بازار پول و همچنین الگوهای 
 صرفاً که نهادهای اعتباری یطوربه، شودمیمحصوالت و خدمات اعتباری  و محدودیت عرضٔه زنجیرٔه ارزش مالیتأمینتضعیف ظرفیت 

بازار پول دارند. در همین  مطلوب( را در رتبٔه اعتباریی کوچک و متوسط )دارای وثایق مکفی و یا هااندازهتقاضاهای با  مالیتأمینقابلیت 
متکی بر  محورمحصوالت و خدمات اعتباری ریسک باید بستر جامع اعتباری جهت عرضٔهمی ،مذکور نهادی با اندازٔه مالیتأمین منظوربه راستا
و ( …ی تجاری، بازنشستگی، عمر، وهابیمههای مالی و غیرمالی(، اعتباری، مالیاتی، بیمه )سوابق ای هویتی، مالکیتی )ترکیب داراییهمٔولفه

در همین راستا، اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد سوابق اطالعاتی  سوابق گردش عملیات مالی طراحی و تشکیل شود )مندرج در بخش الف(.
 امکان استفاده از محصوالت اعتباری و غیراعتباری بازار متشکل پول را ندارند. عمالً رتبٔه اعتباری ردنیاز جهت محاسبٔهمو

دشواری  المللی، فارغ از درجٔهبا ابزارهای متعارف بازارهای پول بینها آن فارغ از مشابهت ،بستراین ابزارها و محصوالت اعتباری در 
ی )اعتباری و هاریسک ی خصوصی و یا غیرخصوصی و همچنین فارغ از درجٔههابانکتوسط ها آن عرضٔه وکارسازدسترسی، فارغ از 

-مشتریان، ضوابط ناظر بر تسهیالت کالن رتبٔه اعتباریباید متناسب با اشتهای ریسک نهادهای اعتباری، ابزارها میاین از  هریکبازار( 
خدمات و محصوالت اعتباری  کنندٔهی عرضههابانکیق مشتریان عرضه شوند. در این راستا، غیرجاری و همچنین ظرفیت توثیق وثا-مرتبط

                                                                                                                                                                                                                
ر قانونی یر مشهود )مجموع ذخاینشده )پس از کسر مالیات(، ذخابر ارزش سهام عادی، سود تقسیماست مشتمل  ترتیببه یاعتبار مٔوسساتو  هابانکیک  سرمایٔه پایٔه ۱

سرمایٔه پایٔه دو نیز شود. در همین راستا، که پس از کسر ارزش سهام خزانه محاسبه می رنداشخاص که تا سررسید قابلیت نقدپذیری ندا های سپردٔهو اضافی(، گواهی
  ی اقماری است.هاشرکتبه  هابانکو همچنین بدهی  ،هیبرید ، سرمایٔهالوصولمشکوکر مطالبات یها، ذخاییر تجدید ارزش دارایر نامشهود، ذخایترتیب شامل ذخابه

2 The Third Basel Accord or Standards 
3 Conglomerate 

 تحلیل لحاظ نشده است. این در ساختمان )اداری و شعب( در  هابانکگذاری سرمایه 4
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ها آن ی عاملهابانکترکیبی مشتریان و  صورتبهتوانند می ،زنجیرٔه ارزش مالیتأمین فرایندی اعتباری هاریسکپوشش مضاعف  منظوربه
 نند. کد )بانک ثالث( را نسبت به ایفای تعهدات بازپرداخت متعه

 بازرگانی خارجی )صادرات و واردات( مالیتأمین ۱-6
اعتباری و  مٔوسساتتوسط برخی از  که عیناً شودو نوظهور در چهار مرحله انجام میصادرات در اقتصادهای صنعتی  مالیتأمینمراحل 
( و بانک عامل آن KYC۱ برحسبنفع نهایی خارجی )خریدار و ذی رتبٔه اعتباری ،نخست پذیرد. در مرحلٔهی ایرانی نیز انجام میهابانک
بازپرداخت تعهدات توسط خریدار خارجی )اعتبارات  ابزارهای چهارگانٔه ،دوم و در مرحلٔه ،المللی تعییناعتبارسنجی بین مٔوسساتتوسط 

به بانک عامل صادرکننده و یا ها آن های ارزی ایفای تعهد، سفته و برات( شناسایی و قابلیت انتقال مشروط منافعنامهضمانتاسنادی، 
 بیمٔه مٔوسساتوصول مطالبات توسط  های )عام و خاص( بیمٔهنامهضمانت ،سوم در مرحلٔه ؛۲شودمیثالث بررسی  کنندٔهمالیتأمین مٔوسسٔه

اسناد  و پس از مبادلٔه ۳قبل از حمل صادرکننده در دو مرحلٔه مالیتأمینچهارم نیز  و در مرحلٔه شود،می صادراتی در وجه صادرکننده صادر
انجام  زنجیرٔه ارزش مالیتأمین( تحت عنوان فوق حمل )در صورت تمایل صادرکننده به تنزیل و ظهرنویسی ابزارهای تعهدی چهارگانٔه

های وصول مطالبات خارجی نامهضمانت های سربار حق بیمٔهعدم تمایل صادرکنندگان به پذیرش هزینه علتبه ،پذیرد. در اقتصاد ایرانمی
 فراینداعتباری به پذیرش ریسک نوسانات نرخ ارز در  مٔوسساتو  هابانکت صادرات ایران( و نیز عدم تمایل ن)صادره توسط صندوق ضما
د. در گیرمحدود انجام می صورتبهصادرات  زنجیرٔه ارزش مالیتأمین عمالًدار وصول مطالبات خارجی، تنزیل ابزارهای تعهدی مدت

ریسک نوسانات نرخ ارز برای تجار )صادر و واردکنندگان( در  تر بیمٔههمین راستا، الزام صندوق ضمانت صادرات ایران به پوشش گسترده
ی صادرات از طریق ابزارهایی همانند تنزیل اسناد اعتباری صادرات مالیتأمین فرایند عمالً ،وصول مطالبات های بیمٔهنامهکنار صدور ضمانت

و همچنین  4داخلی کاال توسط صادرکنندگان فاکتورهای الکترونیک تهیٔه مالیتأمین، (…ها، بروات، ونامه)اعتبارات اسنادی، ضمانت
بازرسی کاال(،  المللیبینهای شرکت ییدیٔهالمللی کاال )ضمیمه به برگ سبز صادراتی و تأاز طریق تنزیل بهای فوب اسناد حمل بین مالیتأمین
 پذیرد.انجام می هابانکاعتباری و  مٔوسساتتوسط 

از طریق بانک عامل خود اقدام به گشایش  رتبٔه اعتباری براساسو واردکننده  داردی برعکس صادرات فرایندواردات نیز  مالیتأمین
واردات )کاالهای  مالیتأمینند. کات میوارد مالیتأمینها و بروات ارزی جهت نامهدار( و یا ضمانتاعتبارات اسنادی )دیداری و یا مدت

با ترکیبات مختلفی از وثایق )وجوه نقد، مستغالت، طال، اوراق فوق ای( از بازار پول با استفاده از سه ابزار و سرمایه ،ایمصرفی، واسطه
م، نوع کاال، متوسط ریسک سبد اعتباری بانک مشتریان مقی رتبٔه اعتباریثر از باید متأکه ترکیبات فوق می شودمیبهادار، برات، چک( انجام 

از  مٔوسسٔه اعتباری وکارکسبدر شرایطی که مدل اصلی  فراینداین و بانک عامل آن انجام شود.  ،خارجی فروشندٔه رتبٔه اعتباریواردکننده، 
عام و واردات  طوربهبازرگانی خارجی  مالیتأمینو  ،اعتبارسنجی، توثیق وثایق فرایندسه  عمالً اشد،نوع بانکداری شرکتی و یا اختصاصی ب

 ،مالیتأمینسهم بازار محدود خدمات  رغمبهی خصوصی هابانکبرخی از  ،ند. در شرایط کنونیکشدت تسهیل میهخاص را ب طوربه
 نند.کالگو ارائه میاین  چهارچوبصادرات غیرنفتی و واردات را در 

 های صنعت و معدنبخش مالیتأمین ۲-6
جهت  مالیتأمینتقاضای متعارف  خاص با سه حوزٔه طوربههای صنعتی و معدنی های بخشعام و نیز بنگاه طوربههای اقتصادی نگاهب

های مواد اولیه و پوشش هزینه تهیٔه منظوربه سرمایٔه در گردش تأمیناقتصادی )بلندمدت(،  یک فعالیت گذاری شروع و توسعٔهسرمایه
که دو مورد آخر در راستای  اند( مواجهمدتکوتاهجریان نقدی ) برای موازنٔه مالیتأمینمدت( و نیز مدت و میانکوتاهمالی )-عملیاتی
تولیدات، ظرفیت اسمی مورد  زنجیرٔه ارزشتقاضاهای مذکور تابعی از نوع صنعت مورد هدف، طول  است. اندازٔه زنجیرٔه ارزش مالیتأمین

های وضعیت مٔولفهثر از محصوالت اعتباری نیز متأ . عرضٔهستهاسهم فروش تعهدی از کل تولیدات بنگاهو همچنین  ،هدف تولیدات

                                                                                                                                                                                                                
1 Know Your Client 

و صادرکننده نیز نسبت به تعهدات طرف خریدار خارجی است اعتباری مشروط  مٔوسساتو همچنین سفته به  ،نامهانتقال منافع و ظهرنویسی ابزارهای برات، ضمانت ۲
 مسئولیت تضامنی دارد.

3 Pre-Shipment 
 .نیستکاال  دٔهبرای مواردی که صادرکننده تولیدکنن 4
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ها و حقوق صاحبان سهام( در کنار تنوع ، ظرفیت تجهیز منابع )سپردهریسک نهادی راهبردهایسالمت مالی نهادهای اعتباری، اشتها و 
است. در همین اعتباری بازار پول اثرگذار بوده  نهادهای دهیوامو  مالیتأمینر ظرفیت د مستقیماًکه  استابزارها و محصوالت اعتباری 

تقاضاهای  عمالًصادراتی  های بالقؤهبازار بزرگ مصرف داخلی و نیز ظرفیت علتبههای مختلف صنعتی و معدنی های بخشراستا، بنگاه
 دهیوامخارج از ظرفیت  غالباً های مختلف معدنی( که مطابق انتظار و نیز بخش )نه زیربخش صنعت رنددا مالیتأمینبزرگی برای  گانٔهسه

 شبکٔه اعتباریدیگر،  عبارتبه. است( سرمایٔه در گردشدر قالب  زنجیرٔه ارزش مالیتأمیناعتباری داخلی )حتی جهت  مٔوسساتو  هابانک
نهادی )مطابق با ضوابط احتیاطی ناظر بر تسهیالت کالن  دهیوامفیت محدود با ظر عمالً هابانک سرمایٔه پایٔهکوچک  اندازٔه علتبهکشور 

مبهم  رتبٔه اعتباریهای مربوط به اعتبارسنجی و که در کنار چالش استو سندیکایی ذیل مقررات سالمت مالی و نظارت احتیاطی( مواجه 
گذاری های مقیاس )سرمایهمندی از صرفهها جهت بهرهباری بنگاهباالی تقاضای تسهیالت اعت اندازٔه متقاضیان خدمات اعتباری و متقابالً

است. را بیش از پیش چالشی ساخته  مالیتأمین فرایند عمالًجریان نقدی(  وجوه برای موازنٔه تأمینو  ،سرمایٔه در گردش تأمیناولیه، 
ی اعتباری، بازار، هاریسکاعتباری ) مٔوسساتریسک در  از طریق استفاده از یک رویکرد اعتباری متکی بر مدیریتها این چالشمدیریت 
و نیز استفاده از  ،های کوچک و متوسطظرفیت اعتباری نهادهای بازار پول حول تسهیالت با اندازه بینانٔهو نقدینگی(، تمرکز واقع ،عملیاتی

 مدت میسر است.های متقاضی تسهیالت، در میانهاشخاص و بنگا رتبٔه اعتباریبستر جامع اعتباری جهت اعتبارسنجی و پایش معامالت و 
ترتیب از های صنعتی و معدنی بهبخش اولیٔه های کوچک و متوسط برای خرید تجهیزات و موادهای )ریالی و ارزی( با اندازهمالیتأمین

جامع  ترونیکی خرید داخلی )سامانٔهفاکتورهای الک ازایهدو روش تخصیص ارز برای کاالهای ثبت سفارشی وارداتی و نیز تخصیص ریال ب
مواد  تأمینجهت  صرفاًتخصیص منابع اعتباری  طرفیکتا از است  پذیرانجامدادهای کاالیی و خدماتی کشور( معامالت الکترونیکی قرار
های حمایتی شو از طرف دیگر نسبت به انحرافات منابع و محصوالت اعتباری از بخ ودهای تولیدی انجام شاولیه و تجهیزات بخش

ها و امور عمل آید. انحرافات تسهیالت اعتباری از بخشهای اقتصادی )بازرگانی و سوداگری( ممانعت بهمعدنی به سایر بخش-صنعتی
یک چالش اعتباری در بازار پول اقتصاد ایران  عنوانبههای متوسط( همواره بنگاه زنجیرٔه ارزش مالیتأمین فراینداز  خصوصاًتخصیصی )

فروشندگان  مالیتأمینجامع معامالت الکترونیکی با قابلیت حسابرسی و همچنین تمرکز بر ابزارهای  مطرح بوده که از طریق ایجاد سامانٔه
جای تخصیص تسهیالت هاعتباری ب مٔوسساتد. در این راستا، شوسازی انحرافات مذکور فراهم می)با قابلیت پایش مالیاتی(، امکان حداقل

فاکتورهای الکترونیکی فروش و اسناد  مالیتأمینتسهیالت را از طریق  عمالًهای متقاضی کاالها و خدمات، رات به اشخاص و بنگاهو اعتبا
و متقاضیان تسهیالت  کنندمیکنندگان کاالها و تجهیزات )فروشندگان و پیمانکاران( پرداخت تأمینکنندگان و حمل رسمی، در وجه عرضه

 عهده دارند.ر وثایق و بازپرداخت تسهیالت را در سررسیدهای مختلف ب ت توثیق اولیٔهنیز فقط مسئولی
های صنعتی و معدنی کشور در برخی از مطالعات های جدید بخشای( بنگاهتوسعه اولیه و سرمایٔه ای )سرمایٔهمنابع سرمایه مالیتأمین

هر دو راهبرد  عمالًجریان نقدی از بازار پول اعالم شده که  وجوه موازنٔه تأمینو نیز  سرمایٔه در گردش مالیتأمیناز بازار سرمایه و همچنین 
 رتبٔه اعتباریتابعی از وضعیت  عمالًو  ردنهادهای پولی هر دو بازار پول و سرمایه ماهیت مشروط دا مالیتأمینعلت قدرت پیشنهادی به

دار تسهیالت . در همین راستا، سهم معنیاستفوق هادهای اعتباری از بازارهای های متقاضی تسهیالت و نیز قدرت تجهیز منابع نبنگاه
 بازار را برای بخشهر دو از  مالیتأمینظرفیت  عمالًبخش عمومی از بازار اوراق قرضه  مالیتأمین تکلیفی از بازار پول در کنار سهم فزایندٔه

 ه است. محدود ساخت های ارزش تولیداتی و نیز زنجیرهغیردولت

 ونقلحملبخش  مالیتأمین ۳-6
در  عمالً هابانک های پایین کفایت سرمایٔهآهن( با توجه به نسبتها، مترو، راهنقل )بنادر، فرودگاهوهای بخش حملزیرساخت مالیتأمین

تباری منابع و محصوالت اع ازدحام و انقباض و منجر به تشدید پدیدٔه یستقالب تسهیالت کالن و حتی تسهیالت سندیکایی میسر ن
د. در همین شو( میسرمایٔه در گردش)ها زنجیرٔه ارزش آن مالیتأمین خصوصاًکوچک و متوسط و  های با اندازٔهدسترسی برای شرکتقابل  

متقابل از بازارهای بیع منابع فاینانس یا قراردادهای ، تنها از طریق استتحت تملک دولت  مستقیماًها که زیرساختاین  مالیتأمینراستا، 
 ،های قطارلوکوموتیو، واگنی استثنای میسر است. در بخش وسائط نقلیه نیز بهامین متعارف وزارت اقتصاد و دارایالمللی و با تضپول بین

رند )تسهیالت اجاره اهای متوسط ددر اندازه مالیتأمینهای داخلی امکان زمینی که توسط نهادهای پولی و یا لیزینگ و نیز وسائط نقلیٔه
های ی و دریایی )هواپیماهای باری و مسافری، نفتکش و کشتینقل هوایوخرید سایر وسائط حمل عمالً ،شرط تملیک و یا فروش اقساطی(به
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 مالیتأمین. بلندمدت )اجاره به شرط تملیک( شوند مالیتأمینباید از طریق نهادهای پولی بازارهای خارجی پیما( میکانتینربر اقیانوس
)دولتی و غیردولتی( در بستر جامع اعتباری و نیز انعقاد  مالیتأمینهای متقاضی باید پس از اعتبارسنجی شرکتمذکور در هر دو صورت می

ی داخلی و یا خارجی انجام پذیرد. هابانک...( تحت عاملیت و های وصول مطالبات، حمل، حوادث،تجاری )بیمه قراردادهای بیمٔه
 غالباًهای مستقیم و اتکایی( ای )از طریق بیمههای کامل بیمهگیرنده به پوششالزام وام علتبهنقل وهای مختلف حملبخش مالیأمینت

های داخلی که برخی از نهادهای اعتباری و لیزینگیطوربهریسک تحریم(،  ی)باستثنا کندمیحداقل ریسک را برای نهادهای اعتباری ایجاد 
های و هزینه دهندمیهای مکمل حوادث و وصول مطالبات قرار المللی حتی مقادیر فرانشیز قراردادهای بیمه را نیز تحت پوشش بیمهو بین

 مالیتأمیناعتباری و بازار مواجه شوند.  ی بالقؤههاریسکتا با حداقل  کنندگیرندگان لحاظ میهیالت واممربوطه را نیز در بخش کارمزد تس
ملی نیز در شرایطی  به منابع صندوق توسعٔه اتکاهوایی و دریایی )غیرلجستیک( با  نقل و نیز وسائط نقلیٔهوهای حملهای بخشتزیرساخ

 علتبهتصرف آن نیز های قابل  یو سهم دارای بدماهیت غیرجاری یا که بخشی از تسهیالت تخصیصی صندوق طی سنوات گذشته
 .شودنمیتوصیه در شرایط غیراضطرار  عمالً، باشد تدریج کاهش داشتههبای دولت های مکرر بودجهبرداشت

 بخش کشاورزی مالیتأمین ۴-6
 ،که در بازار پولاست در بخش کشاورزی )زراعت، دامپروری، شیالت(  زنجیرٔه ارزش مالیتأمینین موارد کاربرد ابزارهای ترمهمیکی از 

اسناد ثبتی برای احراز مالکیت  دِنبوپراکندگی جغرافیایی،  علتبهمواجه است. بخش کشاورزی  های نهادی فراوانیاقتصاد ایران با چالش
های ادواری(، های زراعی و دامی و خشکسالیهای با کاربری زراعی و دامی، ریسک بسیار باالی محصوالت )آفتبخش زیادی از زمین

های پایین با رتبه غالباًن این بخش، دات و نیز دیون معوق تاریخی شاغاللیمحصوالت و تو عدم استقبال کشاورزان و دامداران به بیمٔه
ن راستا، هدایت رفتار و عادات شاغال. در همین استتولیدات مواجه  زنجیرٔه ارزشاعتباری و احتمال نکول بسیار باالی تسهیالت اعطایی 

است. الزام کشاورزان و دامداران به خرید تجهیزات )کمباین،  بسیار دشوار امات بستر پیشنهادی جامع اعتباریاین بخش به رعایت الز
از فروشندگان رسمی جهت ( …و های دامی،زراعی و دامی )بذر، کود، علوفه، دارو و مواد اولیٔه( …و تراکتور، موتور برق، شیردوش،

های ثرترین روشیکی از مٔو عمالً ها،این بخشت محصوال فاکتورهای الکترونیکی معامالت )پرداخت به فروشنده(، در کنار بیمٔه مالیتأمین
 زنجیرٔه ارزش مالیتأمین فرایندمحصول و فعالیت( و تسهیل  های مذکور )با فرض الزام بیمٔهی اعتباری و بازار فعالیتهاریسککاهش 

زمان مین راستا، ترغیب همخاص است. در ه طوربهعام و بانک کشاورزی  طوربهاعتباری  مٔوسساتتولیدات بخش کشاورزی برای 
به ها آن و دامی در کنار تشویق ،های اعتبار ادغامی، کشاورزیاز طریق تعاونی مالیتأمینکشاورزان و دامداران )غیرصنعتی( به عضویت و 

 بٔه اعتباریرتفروش )سلف( تولیدات به خریداران حقیقی و حقوقی دارای محصوالت و همچنین ایجاد بازار متشکلی برای پیش بیمٔه
 و نیز کارخانجات صنایع تبدیلی( زمینٔه ،های زراعیهای کشت و صنعت، تعاونیهای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، مجتمع)شرکت

های مبادالتی و مالیاتی( را به نفع خرید قابل پایش در سامانهفروش )اسناد و فاکتورهای الکترونیکی پیشتوثیق و تنزیل اسناد معتبر پیش
و نیز توثیق  ،مالیتأمینفروش،  فرایند طرفیکرویکرد مکمل از این سازد. ( فراهم میسرمایٔه در گردش تأمینزارعین و دامداران )جهت 

ن ها و شاغالر ریسک اعتباری فعالیتو از طرف دیگ سازدمیمند وثایق )مبتنی بر اسناد مبادالتی بازار متشکل و ضمانت جمعی( را قاعده
های ادغامی اعتباری زراعی عام و تعاونی طوربه هابانکاعتباری و  مٔوسساتدیگر،  عبارتبهی زراعی و دامی را تقلیل خواهد داد. هابخش

زمان اسناد مبادالتی بازار متشکل و همچنین فاکتورهای الکترونیکی خرید مواد اولیه و تجهیزات خاص، با توثیق و تنزیل هم طوربهو دامی 
و ریسک  دهندمیهای زراعی و دامی را پوشش بخش تأمینو  زنجیرٔه ارزش مجموعٔه مالیتأمین فرایند عمالً ،فوقهای خشفعالیت ب

اعتباری  مٔوسساتهای اعتبار بخش کشاورزی و نیز . در همین راستا، تعاونیکرداعتباری را میان تولیدکنندگان و خریداران توزیع خواهند 
 مالیتأمینوثایق  عنوانبهخرید محصوالت کشاورزی بازار متشکل )در تعهد خریدار ثالث( را انند اسناد پیشتوو بانک کشاورزی می

تا ریسک اعتباری کشاورز و دامدار را به صورت گروهی  هند( مورد پذیرش قرار دسرمایٔه در گردشفاکتورهای خرید مواد اولیه و تجهیزات )
ا از طریق ایجاد دو بستر بازار متشکل فروش محصوالت بخش کشاورزی و نیز بستر جامع معامالت تنه فراینداین به حداقل برسانند. 

 الکترونیکی کاالها و خدمات ملی با قابلیت ممیزی و پایش توسط مقامات مالیاتی و اعتباری میسر است. 
های کشت و صنعت و مربوط به مجتمعخرید تجهیزات و مواد اولیه و نیز فروش محصوالت زراعی و دامی  فرایند مالیتأمین
ثر های مٔومٔولفههای صنعتی و تولیدی در قالب بستر جامع اعتباری و پایش ماهیت شرکتی همانند سایر بخش علتبههای صنعتی دامپروری
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 اولیه و محصوالت )در مرحلٔهمواد  خریدوفروشاسناد الکترونیکی  مالیتأمیننخست( و نیز  متقاضیان تسهیالت )در مرحلٔه رتبٔه اعتباریر د
ترتیب از طریق استفاده از نیز به هااین بخشکوچک و متوسط  های با اندازٔهفعالیت مالیتأمیناست. در همین راستا،  پذیردوم( انجام

صیص حجمی یک ظرفیت اعتباری مکمل )جهت تخ عنوانبههای تعاونی اعتبار روستایی )زراعی( و شیالت های اعتباری شرکتظرفیت
های محصوالت و فعالیت (، گسترش و تعمیق خدمات ناظر بر بیمٔهکشاورزیهای بخش فعالیت زنجیرٔه ارزش مالیتأمینتسهیالت و 

های زراعی و دامی توسط نهادهای اعتباری و فروش محصوالت بخشهای کشاورزی، تسهیل شرایط تنزیل قراردادهای بیمه و پیشبخش
بخشی از ریسک  عمالًخرید تجهیزات و مواد اولیه به قراردادهای فروش محصوالت )در بازار متشکل(  مالیتأمین دفراینهمچنین اتصال 
 مالیتأمینچالش  عمالًو کند میباالتر( منتقل  رتبٔه اعتباری)دارای ها آن های کشاورزی را به خریداران محصوالتن زیربخشاعتباری شاغال

 های کشاورزی را کاهش خواهد داد. های ارزش زیربخشزنجیره

 مستغالت مالیتأمین 5-6
و تجاری( در دو سرفصل تسهیالت ساخت )مشارکت مدنی( و خرید )فروش اقساطی،  ،های مستغالت )مسکونی، اداریبخش مالیتأمین

طرح دولتی مسکن مهر(، قابلیت  استثنایهتسهیالت )باین های کوچک و متوسط که به دالیل اندازه ودشمیبندی اجاره به شرط تملیک( طبقه
تورمی در بازار  رایط پیوستٔهتوثیق کل پروژه وجود دارد. ش یازاهتوسط نهادهای اعتباری بازار پول داخلی بها زنجیرٔه ارزش آن مالیتأمین
اعتبارسنجی و توثیق  فرایندهمچنین تسهیل  اعتباری و بازار و خاص موجب بروز حداقل ریسک طوربهعام و بازار مستغالت  طوربهها یدارای

بخش مستغالت  مالیتأمینتسهیالت مربوط به مسکن روستایی(. محصوالت و خدمات اعتباری  یاستثناوثایق تسهیالت مذکور شده است )به
 هابانکنیز توسط ها آن مالیتأمینط ای اقسااعتبارسنجی و پرداخت مرحله فرایندو  ردراحتی در بستر جامع اعتباری قابلیت عرضه و پایش داهب

 عمالً ساخت )مشارکت مدنی( به تسهیالت فروش اقساطی  زنجیرٔه ارزش مالیتأمینست. در همین راستا، قابلیت تبدیل تسهیالت اجراقابل 
های ترهینی هزینه عمالً و  زدسامیسازی ریسک اعتباری( تسهیل تعهدات ساخت را نیز در بازار مستغالت )با حداقل شرایط فروش و تسویٔه

 و همچنین خریداران کاهش خواهد داد.  ،اعتباری، سازندگان مٔوسساتناظر بر توثیق مکرر وثایق ملکی را برای 

 های خدماتیبخش مالیتأمین 6-6
های آن ماهیت کوچک و اغلب فعالیت ردو همچنین اشتغال در اقتصاد ایران دا افزودهارزشبخش خدمات باالترین سهم و تنوع فعالیتی را در خلق 

موجب تفاوت در ترکیب، اندازه، تواتر، شفافیت، ریسک )اعتباری و بازار( و  عمالً های مختلف خدماتی و متوسط دارند. تنوع فعالیت بخش
 سرمایٔه در گردشیه و همچنین اول شده است. در شرایطی که سرمایٔهمختلف فعالیت های تولیدات  زنجیرٔه ارزش مالیتأمینهمچنین سبد تقاضای 

و رستوران در مقیاس کوچک و متوسط ارزیابی شده و همچنین  ،ای، مستغالت، تخصصی، شخصی، خانگیهای خدمات حرفهنیاز فعالیتمورد
 است،عملیات اعتباری  بندی در بستر جامعمعیار مناسبی جهت اعتبارسنجی و رتبه هااین فعالیتای مالیاتی و بیمه-اجرایی-اسناد و سوابق بانکی

 مالیتأمین فرایندهای فوق موجب تسهیل و تسریع ( اماکن مربوط به فعالیت بخشمٔوسسٔه اعتباریجر )مستأ توثیق اسناد مالکیت و اجارٔه عمالً 
سرمایٔه  تأمینتجهیزات تولیدی و  در قالب تسهیالت خرد اجاره و یا خرید اماکن و همچنین تسهیالت تهیٔه مالیتأمیناین شود. می شبکٔه بانکیدر 

 براساسمکان )پرداخت به موجر  اجارٔه مالیتأمینترتیب از طریق که به ،استهای عملیاتی( ش هزینهمواد اولیه و پوش )جهت تهیٔه در گردش
یالت خرید اقساطی یا اجاره به شرط تملیک متعارف خرید اماکن تجاری و اداری )تسه مالیتأمینمالیاتی(،  رسمی مندرج در سامانٔه قرارداد اجارٔه

به  اتکاهای خدماتی )با های تولیدی بخششروع فعالیت مضاربه جهت خرید تجهیزات و مواد اولیٔه مالیتأمیندر قبال توثیق اسناد معامالت(، 
خرید فاکتورهای فروش ز طریق تنزیل و پیشا سرمایٔه در گردش مالیتأمینپرداخت به فروشنده( و نیز  فاکتورهای خرید رسمی الکترونیکی و

در همین راستا، واحدهای  تلقی می شود.از بازار پول  مالیتأمینهای یکی از کاراترین روش عمالً  ،های خدماتیالکترونیکی محصوالت بنگاه
 مالیتأمین های دوگانٔهی به استفاده از روشتمایل عمالً  ،تمایل به عدم شفافیت و فرار مالیاتی علتبههای کوچک و متوسط خدماتی با اندازه

سمت به هابخشاین ن که در چنین شرایطی هدایت فعاال رندفاکتورهای الکترونیکی خرید تجهیزات و فروش خدمات و محصوالت ندا براساس
 پیشنهاد است.ی اعتبار صنفی قابل هاتعاونیگروهی )ضمانت متقابل( از طریق  مالیتأمینعضویت و 

و خدمات مالی نیز همانند  ،فروشی(های هتلداری، ارتباطات، بازرگانی )عمدهواحدهای خدماتی بزرگ فعال در زیربخش مالیأمینت
 دهیوامتابعی از ظرفیت  مستقیماًاعتبارسنجی انجام شده که  براساسهای صنعتی و معدنی از طریق بستر جامع اعتباری و های بخشبنگاه

های مذکور های بخشبنگاه مالیتأمینکشور است. در اقتصاد ایران نیز  از بازار سرمایٔه مالیتأمینو نیز ظرفیت  هابانک اعتباری و مٔوسسات
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 مالیتأمین فرایندپذیرد. در همین راستا، و نیز مضاربه انجام می ،مشارکت مدنی، فروش اقساطی مالیتأمینبا استفاده از ابزارهای  غالباً
و در مواردی  ،گذار خطرپذیرهای سرمایهها نیز در سنوات اخیر از طریق بازار غیرمتشکل پول، شرکتآپبنیان و استارتدانشهای شرکت

 .شده استاز طریق بازار سرمایه انجام 

 های نفت و صنایع پتروشیمیبخش مالیتأمین 7-6
و  ،های باالی تجهیزات و خوراکهای بزرگ فعالیت، قیمتیاسبر، مقماهیت سرمایه علتبهو صنایع پتروشیمی  ،های نفت، گازبخش

و حتی توسعه را در قالب تسهیالت  ،بردارییک از مراحل ساخت، بهرهنقدی در هیچ مالیتأمینامکان  عمالًبزرگ جریان نقدی  همچنین اندازٔه
ق قراردادهای از طری غالباً هااین بخشای های سرمایهوژهجبران استهالک( و طی تاریخ نیز پر یاستثنا)به ردکالن و سندیکایی داخلی ندا

زنجیرٔه  سرمایٔه در گردششدند. در همین راستا،  مالیتأمینملی  و یا منابع صندوق توسعٔه ،متقابل، فاینانس خودگردانخارجی فاینانس، بیع 
های حمایت از صنایع بخش منظوربهو لذا وزارت نفت  رندرا ندا از بازار پول داخلی مالیتأمینهای مذکور نیز قابلیت های بخشبنگاه ارزش

های نفتی( و نیز فروش اعتباری وردهاورده )توسط شرکت پاالیش و پخش فرانفت خام با فر نفت و پتروشیمی از طریق قراردادهای معاوضٔه
برای  مالیتأمینتقاضای  عمالً ،خوراک پتروشیمی(نفت خام تحویلی و  دار وجوه )هزینٔهمدت های پتروشیمی و تسویٔهخوراک به مجتمع
های ترجیحی خوراک و نیز ثر از نرخصنایع که متأاین مدت صنایع را نیز حداقل ساخته است. مازاد گردش نقدی میاناین  سرمایٔه در گردش

می را )به مدد یای صنایع پاالیشگاهی و پتروشپایداری فعالیت جاری غیرتوسعه زمینٔه طرفیکاز  است، ایجاد شدهها آن درآمدهای صادراتی
صنایع را پوشش این های استهالک و از طرف دیگر بخش محدودی از هزینه سازدمیهای ورودی( فراهم های غیرمستقیم خوراک و نهادهیارانه
باعث  ،وری(او فر ،و گاز )اکتشاف، استخراج صنایع نفت مالیتأمینمنابع بازار پول داخلی در مقابل نیازهای متکثر  دهد. محدودیت اندازٔهمی

سرمایٔه در گذاری حقیقی، تقاضاهای سرمایه مالیتأمیندرصد درآمدهای ارزی صادرات بخش نفت جهت  ۱۴٫5معادل  تخصیص ساالنٔه
 د.شوشده تا مازاد تقاضای بازار پول داخلی حداقل های فوق  و نیز استهالک بخش ،گردش

 گیرینتیجه 7
سرمایٔه  تأمین منظوربه غالباً که  استی اقتصادی هابنگاه مالیتأمینجامع  فرایندکوچکی از سبد سنتی و بسیار متنوع  بخش زنجیرٔه ارزش الیمتأمین

داران و عرضه و مبادالت میان خری فرایندتا  گیردمیو فروش کاالها و خدمات مورد استفاده قرار  ،و در مراحل مختلف تولید، بازرگانی در گردش
های بانکداری تجاری، بانکداری تری در حوزهکارکرد بسیار عام و گسترده زنجیرٔه ارزش مالیتأمیند. ابزارهای شوفروشندگان تسهیل و تسریع 

ات ابزاری و نهادی در فاقد ابداع زنجیرٔه ارزش مالیتأمین دیگر، مقولٔه عبارتبهد. بانکداری شرکتی دار خصوصاًو  ،ایالملل، بانکداری توسعهبین
های و اشخاص است. در همین راستا، نوآوری هابنگاهیک بستر مالی جهت تسهیل مبادالت میان  صرفاًهای بانکداری سنتی و مدرن بوده و حوزه

رات انتقالی مثبت و یثأت باعث المللیبین های پرداخت و تسویٔهو نیز تحوالت نوین در شبکه ،رونیکمبادالت آنالین، تجارت الکت اخیر در عرصٔه
 .استحال تعدیل کار بانکداری اختصاصی و شرکتی دروشده که شمول آن نیز با رونق الگوهای کسب زنجیرٔه ارزش مالیتأمین فرایندبهبود 

فروش و  رٔهاعتباری، جهت تقویت هر دو زنجی مٔوسساتمحصوالت و خدمات  عرضٔه فرایندناظر بر  غالباً زنجیرٔه ارزش مالیتأمین
مبادالتی )نقدی، تعهدی( شده و از  های تسویٔهفرایند ، و ارتقایموجب تسریع، تسهیل طرفیککه از  استی اقتصادی هابنگاهدرآمدی 

 زنجیرٔه ارزش مالیتأمیندهد. های مذکور را کاهش میفروش محصوالت بنگاه فرایندی اعتباری و کمبود نقدینگی هاریسکطرف دیگر 
خرید، های محض دریافت سفارشسازی محصوالت نیز بهتنها در حین مبادالت بلکه در مراحل مقدماتی تولید و آمادهای تولیدی نههبنگاه

در مراحل صدور گواهی بازرسی محصوالت پیش از حمل از انبار، صدور اسناد حمل، صدور فاکتورهای فروش توسط فروشندگان و یا در 
تولیدات مورد  زنجیرٔه ارزش مالیتأمیناست. ابزارهای مختلف مبادالتی که در بستر  پذیرانجامدر انبار خریدار  پذیرش کاال تحویل و مرحلٔه

فروش اسناد کنندگان، فروش اسناد مطالبات صادراتی، تنزیل مطالبات آتی عرضهدر قالب قراردادهای پیش ترتیببه گیردمیاستفاده قرار 
معامالت آتی فروشندگان  مالیتأمینخریدار،  مٔوسسٔه اعتباریاعتباری، تنزیل اسناد فروش توسط  مٔوسساتی به های اقتصادمبادالتی بنگاه
 مالیتأمینو نیز  ،موجودی انبار کنندگان، تسهیالت اعتباری به خریداران با وثیقٔهتوزیع مالیتأمیناز محل عواید آتی، ها آن و بازپرداخت

 .شوندمیاعتباری عرضه  مٔوسساتاز حمل توسط  پیشفروشنده اسناد فروش کاال برای 
موجب تقویت  ترتیببهکه  ردگران اعتباری داو واسطه ،کنندگانمنافع مشترکی نیز برای خریداران، فروشندگان، عرضه زنجیرٔه ارزش مالیتأمین

، افزایش ثبات و قطعیت جریان نقد سرمایٔه در گردش اهش هزینٔهسازی اندازه و کمبادالتی میان عرضه و تقاضاکنندگان، بهینه پایداری رابطٔه
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ی دسازی موجوتولید و عرضه، بهینه ی مالی و عملیاتی فروش کاالها و خدمات، افزایش ثبات زنجیرٔههاهزینه)کاهش ریسک نقدینگی(، کاهش 
د تجاری و نیز کاهش انحرافات منابع اعتباری از اهداف های جدیتخصیص اعتبار و کسب درآمد، خلق فرصت فرایندانبار، توزیع ریسک، تسریع 

الملل در کنار گسترش شتابان مبادالت آنالین در بین زمان تجارت الکترونیک در عرصٔههم شود. در همین راستا، توسعٔهمیها آن تخصیصی
ادغام دو بستر  زمینٔه عمالً های نوین( اوریبتنی بر فنّمدت )ممحصوالت اعتباری کوتاه تولید و عرضٔه جغرافیای ملی و همچنین نوآوری در حوزٔه

که بستر ترکیبی جدیدی مبتنی یطوربهچین فراهم ساخته، آنالین خدمات مالی را در بستر غیرمتمرکز بالک آنالین محصوالت و نیز عرضٔه عرضٔه
های پرداخت اشخاص از یکدیگر، دسترسی برخط به سامانهمتقابل  مالیتأمینهای ، ایجاد ظرفیتفوقزمان محصوالت هم های عرضٔهبر مزیت

محصوالت مختلف و  کنندگان، انتشار عمومی اطالعات عرضٔهسوابق مبادالتی خریداران و عرضه دسترسی عمومی به فرایندو تسویه، تسهیل 
 شکل گرفت. زنجیرٔه ارزش مالیتأمین فرایندهمچنین دسترسی برخط به محصوالت 

های ناشی از ضوابط احتیاطی ناظر بر تسهیالت محدودیت علتبهری بازارهای متشکل و غیرمتشکل پول در اقتصاد ایران نهادهای اعتبا
باالی محصوالت و خدمات  شدٔهی سیستماتیک در فضای اقتصاد کالن، قیمت تمامهاریسک، شبکٔه اعتباریازدحام در  کالن، بروز پدیدٔه

اعطای خدمات  فرایند، گسست در المللیبینربوط به روابط کارگزاری با نهادهای اعتباری بازارهای پول های م، محدودیتهابانکاعتباری 
 ،اعتباری مٔوسساتسنتی ناکارآمد  وکارکسبو همچنین الگوهای  ،اعتباری از طریق فقدان حضور نهادهای مکمل عملیات اعتباری بازار پول

 تولیدات و صنایع مختلف را دارند. زنجیرٔه ارزشی کوچک و متوسط هادازهانتقاضاهای با  مالیتأمینقابلیت  صرفاً
خاص طراحی  طوربهتولیدات  زنجیرٔه ارزش مالیتأمینعام و نیز  طوربهاز بازار پول  مالیتأمینمحصوالت و ابزارهای مختلفی جهت 

از طریق تنزیل فاکتورهای تعهدی  مالیتأمینواسط،  مالینتأمیهای بانکی، برداشت اعتباری از حسابدر قالب اضافه عموماًشده که 
دار کاال، تنزیل اسناد مطالبات از اشخاص، تنزیل اسناد پذیرش بدهی، تسهیالت تجاری، تسهیالت لیزینگ، صادراتی و فروش مدت

های ای طرحکاالهای سرمایهدگردان متقابل و فاینانس خوای، یوزانس مواد اولیه و تجهیزات، بیعتسهیالت فاینانس کاالهای سرمایه
 طراحی شدند. …و شرط تملیک و فروش اقساطی،تجهیزات و مستغالت در قالب تسهیالت اجاره به مالیتأمینای تولیدی، توسعه

، یرٔه ارزشزنجظرفیت تولید، بخش اقتصادی مورد فعالیت، طول  هایی همانند اندازٔهمٔولفه براساسی مختلف اقتصادی هابخشی هابنگاه
که بسیاری  ت مختلف اعتباری )ریالی و ارزی( استو نیز طول عمر بنگاه متقاضی ابزارها و محصوال افزودهارزش سهم صادرات از تولید، اندازٔه

های ارزی طرح مالیمینتأمیسر نیست. در همین راستا، اعتبارات ناظر بر ها آن امکان جایگزینی بسیاری از عمالًو  رندماهیت مکمل دا این ابزارهااز 
متقابل، فاینانس خودگردان از قراردادهای بلندمدت فاینانس، بیعاز طریق  غالباً باال و سهم اشتغال محدود(  افزودٔهارزشبزرگ اقتصادی )با 

ای و نیز که تسهیالت بلندمدت سرمایهالیحدر ، ملی انجام پذیرفتهاز صندوق توسعٔه مالیتأمینبه قراردادهای  اتکاو یا با  ،المللیبینبازارهای پولی 
مشارکت مدنی، فروش اقساطی، اجاره به شرط  مالیتأمینهای کوچک و متوسط، در قالب قراردادهای ریالی با اندازه زنجیرٔه ارزش مالیتأمین

اعتباری داخلی  مٔوسساتاز طریق ی اقتصادی هابنگاهو مستحدثات  ،، تجهیزاتآالتماشینتملیک، صکوک مرابحه و استصناع جهت خرید 
( برخالف بازارهای پول اقتصادهای سرمایٔه در گردشی اولیه و گذارسرمایهای )تسهیالت ارزی و ریالی سرمایهاین  ارائه شده است. مجموعٔه

ی بزرگ و متوسط هااندازهبا  تمدمیانتسهیالت یوزانس ارزی  عمالً  ،قابلیت جایگزینی ندارند. در کنار تسهیالت بلندمدت فوق عمالً نوظهور 
مواد  تأمین)خرید تجهیزات و  زنجیرٔه ارزش مالیتأمینبرای  مدتمیانبرای واردات مواد اولیه و تجهیزات تولیدی و همچنین قراردادهای ریالی 

های بنگاه استفادٔهاهیت مکمل( موردکوچک و متوسط )م یهااندازهبا ( …مضاربه، خرید دین، فروش اقساطی، و اولیه در قالب تسهیالت مرابحه،
ها و اعتبارات اسنادی )ریالی و ارزی( نامهضمانتتسهیالت در کنار خدمات اعتباری دیگری همانند صدور این  اقتصادی قرار گرفتند. مجموعٔه

ی تجاری و هابیمهوجوه،  خدمات پشتیبانی مالی )حسابداری حقوق و دستمزد، مدیریت مختلف، صدور انواع چک و بروات در کنار عرضٔه
 سازدمیی اقتصادی فراهم هابنگاه زنجیرٔه ارزش مالیتأمینهای متنوعی از خدمات مکمل اعتباری را برای تهبس عمالً ( …و غیرتجاری، تحلیل بازار،

اعتباری و  مٔوسساترخی از بانکداری شرکتی و اختصاصی توسط ب وکارکسبیکجا و تحت یک قرارداد واحد و در قالب الگوهای  صورتبهکه 
اعتباری موجب بروز  مٔوسسات های خدمات اعتباری مذکور توسط مجموعٔهیکپارچه بسته عرضه شده است. در همین راستا، عدم عرضٔه هابانک

که  شودمیاقتصادی  هایساخت، توسعه، بازاریابی، عملیات و مدیریت وجوه بسیاری از بنگاه فراینداعتباری در مراحل مختلف -تنگناهای مالی
 ها را فراهم کرده است.بنگاهآن  زنجیرٔه ارزشتولید و  تشدید اختالالت در چرخٔه زمینٔه ،ی ادواری سیستماتیک کالنهاریسکدر کنار بروز 
ر چالش ثر از چهاهای مختلف اقتصادی متأهای بخشبنگاه زنجیرٔه ارزش مالیتأمینمحصوالت مختلف اعتباری جهت  عرضٔه فرایند
رتبٔه اعتباری )منطبق با ضوابط نظارتی سالمت مالی(،  مٔوسساتمحدود  دهیوام شامل ظرفیت ترتیببهکه  استناسازگار  غالباًکلیدی و 
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 هایبنگاه مالیتأمینی بزرگ و متوسط تقاضاهای هااندازههای داخلی، ظرفیت محدود توثیق وثایق و نیز پایین بسیاری از بنگاه اعتباری
تاریخی، کسری ذخایر  های بزرگ کشور با احتساب زیان انباشتٔه خدمات اعتباری بانکو عرضٔه مالیتأمینمنتخب اقتصادی است. ظرفیت 

توان اعتباری  عمالً ،(سرمایٔه پایٔه دوی عملیاتی و بازار )در بخش هاریسکذخایر مربوط به  مطالبات غیرجاری و همچنین کسری پیوستٔه
ی هااندازه، در زنجیرٔه ارزش مالیتأمینهای خدمات اعتباری و همچنین  بستهکه ظرفیت عرضٔهیطوربهرا محدود ساخته، ها آن احتیاطی

 علتبهفعال در بازار سرمایه نیز  سرمایٔه تأمین مٔوسساتی اقتصادی کاهش مضاعف داشته است. در همین راستا، هابنگاهمتوسط نیز برای 
 .اندی اولیه مواجهگذارسرمایهو نیز  زنجیرٔه ارزش مالیتأمیننهادی محدودی جهت  مالیتأمینبا ظرفیت  عمالًدک ان سرمایٔه پایٔه

نهادی )مطابق با ضوابط احتیاطی ناظر بر تسهیالت  دهیوامبا ظرفیت محدود  عمالً  سرمایٔه پایهکوچک  اندازٔه علتبهکشور  شبکٔه اعتباری
رتبٔه های مربوط به اعتبارسنجی و که در کنار چالش استفع واحد ذیل مقررات سالمت مالی و نظارت احتیاطی( مواجه نکالن، سندیکایی و ذی

 عمالً ،های مقیاس(مندی از صرفه)جهت بهره هابنگاهباالی تقاضای تسهیالت اعتباری  مبهم متقاضیان خدمات اعتباری و نیز اندازٔه اعتباری
از طریق استفاده از یک رویکرد اعتباری متکی بر مدیریت ها این چالشی اقتصادی را پرچالش ساخته است. مدیریت هااهبنگ مالیتأمین فرایند

ظرفیت اعتباری نهادهای بازار پول حول  بینانٔهو نقدینگی(، تمرکز واقع ،ی اعتباری، بازار، عملیاتیهاریسکاعتباری ) مٔوسساتریسک در 
ی مختلف هابخشداری، رزمینی، انبا ونقلحملی زراعت، دامپروری، شیالت، ساختمان، هابخشوچک و متوسط )برای های کتسهیالت با اندازه

، صنایع مصالح ساختمانی و نیز صنایع آالتماشینخدمات، معدن، صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، صنایع پوشاک، صنایع چاپ، صنایع ساخت 
ی متقاضی هابنگاههای متنوع خدمات و محصوالت اعتباری به بسته پیوستٔه راوانی بسیار باال(، الزام عرضٔههای غیرفلزی با سهم اشتغال و فکانی
های متقاضی تسهیالت میسر اشخاص و بنگاه رتبٔه اعتباریو نیز استفاده از بستر جامع اعتباری جهت اعتبارسنجی و پایش مستمر  مالیتأمین
 ( زمینٔهالمللیبینی عامل هابانک)شعب خارجی و  المللیبیناعتباری بازار پول  مٔوسساتالی روابط کارگزاری با . در همین راستا، بهبود احتماست

ی نفت و گاز، هابخشی اقتصادی )هابنگاهی بزرگ برای هااندازهتسهیالت ارزی بلندمدت با  از طریق عرضٔه مالیتأمین فرایندگشایش بیشتر در 
 سازد.را فراهم می( …و هوایی و دریایی، خدمات هتلداری و تفریحی، ونقلحملفلزی، پتروشیمی، خودرو، مخابرات، آب،  هاینیرو، صنایع کانی

باید بستر جامع اعتباری نخست می در مرحلٔه ،محصوالت و ابزارهای اعتباری از طریق عرضٔه مالیتأمین فرایندتسهیل و تسریع  منظوربه
)احتمال نکول تسهیالت(  ریسک بالقؤه و درجٔه رتبٔه اعتباریتا  ودش های اقتصادی ایجاداشخاص و بنگاهی جهت شناسایی و اعتبارسنج

تجاری و مشاغل، ترکیب  شده، قراردادهای بیمٔههای مالی ممیزیعملکرد تاریخی مالیاتی، صورت براساساز متقاضیان تسهیالت  هریک
تعهدات بالقوه و بالفعل  ی مالی و اعتباری بانکی، عملکرد تاریخی ماندٔههاتراکنشتاریخی  و همچنین گردش ،های مالی و غیرمالیدارایی

های اقتصادی و نیز ترکیب وثایق سقف اعتباری بنگاه عمالًو  یردمورد محاسبه و پایش قرار گ …و در بازار متشکل پول )جاری و نکولی(،
د. در همین راستا، طراحی بستر جامع مکمل دیگری جهت ثبت و پایش مبادالت شوتعیین  مالیتأمینجهت  هابنگاه رتبٔه اعتباریمتناظر با 

 فرایندتا  استکاالها و خدمات با قابلیت ممیزی )قابلیت حسابرسی و پایش مالیاتی توسط وزارت صمت یا وزارت اقتصاد( ضروری 
های مختلف اقتصادی اعتبار فاکتورهای الکترونیکی بخش تأمینیا تجهیزات از طریق تنزیل و  تولیدات و تهیٔه زنجیرٔه ارزش مالیتأمین

فاکتورهای الکترونیکی خرید مواد اولیه و  مدتمیان مالیتأمینند. شوخاص تسهیل  طوربههای کشاورزی و خدمات عام و بخش طوربه
)پرداخت به خریدار(، از ها آن رونیکی فروش تولیداتفاکتورهای الکت مالیتأمینکننده( در کنار تأمین)پرداخت به  هابنگاهتجهیزات 

و از طرف  ،و حتی خرید تجهیزات، بین خریدار ثالث و بنگاه سرمایٔه در گردش مالیتأمینامکان توزیع ریسک اعتباری مربوط به  طرفیک
 . شودمینحراف تسهیالت( فراهم تولیدات یک بنگاه )عدم ا زنجیرٔه ارزشپایش تسهیالت اعتباری در مراحل مختلف  دیگر زمینٔه

 فراینددر کنار قابلیت محدود در توثیق وثایق  هابانکاعتباری و  مٔوسساتمتقاضیان تسهیالت و خدمات مالی  رتبٔه اعتباریابهام در 
بازار را نیز این ی که ریسک اعتبار استهای بخش غیردولتی در بازار پول کشور ین چالشترمهم، دو مورد از زنجیرٔه ارزش مالیتأمین

ی هابنگاهعام و همچنین  طوربهی مختلف اقتصادی هابخشی هابنگاهبرای  هاچالشاین مدیریت  منظوربهشدت افزایش داده است. هب
ی اعتبار صنفی فعلی، از طریق افزایش هاتعاونیخاص، ادغام و تقویت  طوربهکوچک و متوسط(  ی کشاورزی و خدماتی )اندازٔههابخش
ر ی اعتباهاتعاونیبه  هابانکبخش عمومی و نیز قراردادهای حجمی تخصیص منابع اعتباری  شدٔهاعضا، تخصیص وجوه اداره سرمایٔه

ی هاتعاونیبه  هابانکخرد از  ی با اندازٔههابنگاه مالیتأمینبخشی از تقاضاهای  طرفیکتا از  استتوصیه مذکور )با مسئولیت گروهی( قابل  
چالش توثیق وثایق و ریسک اعتباری  ،صنفیضمانت متقابل گروهی درون سازوکارو از طرف دیگر با استفاده از  ودمنتقل ش اعتبار
  د.شوهای خرد نیز تعدیل فعالیت
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