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 بنگاه های کوچ� و متوسط و مش�ل تامین مال�•

 ضمانت اعتبار•

 مطالعه تطبیق�•

 آسیب شناس� وضعیت فعل� ضمانت در کشور•

 پیشنهادهای اصالح� جهت توسعه نهاد ضمانت اعتبار در ایران•
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 شرکت های کوچ� و متوسط

 :تعریف وزارت صمت

 .  نفر کارکن دارند ۵٠واحدهای صنعت� و خدمات� که کمتر از  

3

شرح
مجوزهای بهره برداری

نفر و بیشتر ۵٠کارگاه های نفر ۵٠کارگاه های کمتر از 

٨٢٨١٠٧٧٠٧)فقره(تعداد بنگاه  

٩١٫۵٨٫۵)درصد(سهم 

٣٩۵۵١٩١٢٢٨٧٢۵)میلیارد ریال(میزان سرمایه 

٢۴٫۴٧۵٫۶)درصد(سهم 

١٠٢١٨۴۴١۴۶٠٧١۶)نفر(تعداد اشتغال 

۴١٫٢۵٨٫٨)درصد(سهم 

3



کارکردهای بنگاه های کوچ� و متوسط در اقتصاد

تسریع ورود تکنولوژی های جدید به بازار

تخصیص مجدد منابع به بخش های جدید اقتصاد

کارکرد انگیزش� برای کارآفرینان

4

(Rowen & Toyoda, 2002)



تامین مال�: مانع رشد بنگاه های کوچ� و متوسط
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 اختالف شرکا ماشین آالت مواد اولیه فقدان بازار کمبود نقدینگ�
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تعداد واحدهای غیرفعال به تفکی� علت تعطیل�

92شهریور  -صنعتیصنایع کوچک و شهرك هاي سازمان 
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بورسبانک

صندوق 

خطرپذیر

ضرورت اخذ وثایق 
 سنگین

عدم توانایی ارزیابی 
 تخصص�

ضعف توانمندی 
ارزش گذاری طرح های 

 با فناوری باال

طوالن� بودن فرآیند 
اعطای تسهیالت

عدم تقارن اطالعات 
 بین بانک و بنگاه

هزینه های اجرایی زیاد 
 وام های کم حجم

عدم تامین 
مالی 

بنگاههاي 
کوچک و 

متوسط

؟



 حل مش�ل تأمین مال� بنگاه های کوچ� و متوسط

 حمایت غیرمستقیم

 حمایت مستقیم
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ارائه تسهیالت 
مستقیم به بنگاه های 

 کوچ� و متوسط 

تقویــت نهادهــای مــال� 
ــندوق های  ــون ص همچ

 خطرپذیر 

 

ـــهیل  ـــال� تس ـــامین م ت
هـا از طریـق نظـام بنگاه

 بانک�

 ضمانت

 کاهش مصنوع� نرخ بهره•
زنده ماندن بنگاه های •

 غیرسودآور
 انحراف از هدف•



 تعریف ابزار ضمانت

مال� اسـت کـه در آن ی� ابزار مال� مورد استفاده در بازارهای •
ــ�  ــاری و ریس ــادالت تج ــرمایه گذاری، مب ــه ... س ــنده ب فروش

 .منتقل شده است

ــوع • ــا ن ــا دریافــت حــق ضــمانت متناســب ب ــده ریســ� ب پذیرن
 .ریس�، ضمانت نامه را صادر م� کند

 



 ها  SMEمال� اهمیت ضمانت در تامین 
تعدیل مخاطرات فعالیت هاي  

اقتصادي و سرمایه گذاري

کاهش ریسک اعطاي تسهیالت •
متوسطبه بنگاه هاي کوچک و 

اقتصاديریسک هاي توزیع انواع •

ــال • ــه  انتق ــک ب ــی از ریس بخش
نهادهاي حاکمیتی

قدرت عملکرد باال

موجب تسـهیل همکـاري میـان    •
صاحبان طرح و سـرمایه گـذاران   

.می شودخصوصی 

مناسبی میان بخش  واقعی تعامل •
اقتصاد و بخش مالی 



نهاد ضمانت اعتبار

دسترس� بنگاه های کوچ� و متوسط از طریق توسعه نهاد تسهیل •
 ضمانت

 جبران عدم تقارن اطالعات� •

 جذب منابع بانک� به سمت بنگاه های کوچ� و متوسط•

 کاهش ریس� اعطای تسهیالت به این بنگاه ها•

 :صدور انواع ضمانت نامه جهت•

 دریافت وام از بانک ها•

حسن انجام کار، پیش پرداخت و (کسب اعتبار در سایر تعامل های اقتصادی •
(...
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ضمانت وام
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ضمانت حقوق صاحبان سهام

ضمانت پروژه توسط صندوق •
 سرمایه گذاری خطر پذیر

/سهام خصوص�

سرمایه گذاری خطرپذیر
نهاد ضمانت کننده

بنگاه ها

ضمانت حقوق 
صاحبان سهام

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

هزينه ضمانت

سرمایه گذاران
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ضمانت حقوق صاحبان سهام

ضمانت سرمایه گذاری در صندوق های •
 سرمایه گذاری خطرپذیر

نهاد ضمانت کننده

سرمایه گذاری /سهام خصوص�
خطرپذیر

بنگاه ها

اختیار فروش 

)Put option(

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

هزینه ضمانت

سرمایه گذاران
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ارزیابی عمل�رد برنامه های ضمانت  اعتبار

 افزوده مال�

)Financial additionality(

دسترس� به اعتبار•

شرایط وام•

رابطه بین بانک ها و •

شرکت ها

 افزوده اقتصادی

)Economic Additionality(

بهبود فعالیت های •

اقتصادی

بهبود در درآمد•

بهبود در رفاه•

 پایداری اقتصادی

)Financial Stability(

کیفیت پورتفولیوی •

ضمانت

سودآوری کسب و کار•

بهره وری•
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بررس� آثار نهاد ضمانت بر سهولت دسترس� به اعتبار
اقتصادی افزوده بر تاثیرکشور موردمطالعه

بهره نرخ کاهشتایلند

شیل�
باال کیفیت با بنگاه های برای اعتبار به دسترس� افزایش
اعتبار بازار در انحراف کاهش
کوچ� بنگاه های برای وام به دسترس� احتمال افزایش

بریتانیا
اعتبار به دسترس� افزایش
کوچ� بنگاه های برای اعتبار محدودیت های کاهش

بهره نرخ کاهشمالزی

متحدهایاالت 
اعتبار به دسترس� افزایش
بهره نرخ کاهش

ایتالیا

اعتبار به بنگاه ها دسترس� افزایش
اعتبار به دستیابی هزینه در کاهش
بانک� فرآیندهای سرعت افزایش
بهره نرخ کاهش

ضمانت نامه بنگاه های برای مال� تامین افزایشکانادا

وام حجم افزایشژاپن
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ضمانت اعتبار در فرانسه

 وجود نهادهای ضمانت اعتبار به سه ش�ل دولت�، خصوص� و عموم� غیردولت�•

 منع هرگونه فعالیت این نهادها در اخذ سپرده و ارائه تسهیالت•

 سهام داری تمام گروه های بانک� اصل� فرانسه در این نهاد•

 :نقش دولت•

 قانون گذاری در بازار ضمانت اعتبار•

حمایت صرفاً در حوزه های (ایجاد ی� نهاد ضمانت اعتبار وابسته به دولت •
)تخصص�
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تاثیر بر تامین مال� در فرانسه

٠٪ 

٢٪ 

۴٪ 

۶٪ 

٨٪ 

١٠٪ 

١٢٪ 

٢٠٠۵ ٢٠٠۶ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ 

 نسبت تامین مال� بانک برای بنگاه ها به کل دارایی بانک ها

 نسبت تامین مال� بانک برای بنگاه های کوچ� و متوسط به کل دارایی بانک ها

 نسبت وام های ضمانت شده به کل تامین مال� بانک برای بنگاه های کوچ� و متوسط
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 بازار تأمین اطمینان در کشور

18

صندوق ضمانت 
سرمایه گذاری 
 صنایع کوچ�

صندوق بیمه 
 کشاورزی

صندوق ضمانت 
 صادرات

صندوق بیمه 
گذاری سرمایه

فعالیت های 
معدن�

صندوق ضمانت 
گذاری سرمایه

 تعاون

 بیمه ها بانک ها



آسیب شناس� وضع موجود نهادهای ضمانت اعتبار

 بانکتجمیع تأمین مال� و ضمانت در •

 

oاشتغال بانک به فرآیند دریافت، ارزیابی و نقد کردن وثایق 

 

oکاهش میزان تخصص� شدن و در نتیجه کاهش سطح خدمات 

 

oگسترش زمینه فساد و پرداخت تسهیالت بدون اخذ وثایق کاف� 

 

o کاهش شفافیت به واسطه تجمیع نرخ سود منابع مال� و کارمزد ضمانت 
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آسیب شناس� وضع موجود نهادهای ضمانت اعتبار

 تعهداتام�ان استفاده از انواع دارایی ها به عنوان ضمانت عدم •
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دارایی های عموم�

ــادار • ــواع اوراق به ــدت، ان ــدت دار، ســهام (ســپرده ســرمایه گذاری بلندم اوراق مشــارکت، اوراق ســپرده م

، قطعات و شمش طال، وثیقه مل��، خودرو و سایر وسایل نقلیه، جواز کسب، برگه کسر از حقـوق )بورس

...کارمندان دولت و

دارایی های تخصص�

موجودی انبـار مـواد اولیـه و محصـول ،Patentتوان و سابقه اجرایی و مدیریت�، گواه� ثبت اختراع و یا •

نهایی، خـط تولیـد محصـول و تجهیـزات کارگـاه و ماشـین آالت صـنعت�، زمـین کشـاورزی ، دام و ادوات 

...کشاورزی و



آسیب شناس� وضع موجود نهادهای ضمانت اعتبار

 ضمانت نامهدسترس� بنگاه های کوچ� و متوسط به خدمات صدور عدم •

 

o بنگاه های کوچ�� که گردش مال� باال و وثایق موردقبول نظام بانک� را ندارند، در بسیاری
 .های موردنیاز خود دچار مش�ل هستنداز موارد در تهیه ضمانت نامه
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آسیب شناس� وضع موجود نهادهای ضمانت اعتبار

 وثیقه گذاریوثیقه و بال استفاده ماندن مازاد آن با ی� بار حبس شدن •

 

o حبس وثیقه با ارزش بیشتر از بده� 

 

oعدم ام�ان استفاده از ی� وثیقه در چندین تعهد 

 

oعدم آزاد شدن وثیقه متناسب با بازپرداخت
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پیشنهادهای اصالح� جهت توسعه نهاد ضمانت

 ضمانتتدوین قوانین ناظر بر تاسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق های •

 

o هری� از صندوق های فعل� ضمانت بر اساس قانون خاص تش�یل و ذیل ی�� از
 .وزارت خانه ها در حال فعالیت هستند

 

oنهاد ناظر بر فعالیت این صندوق ها مشخص نیست. 
oفعالیت غیر نظارت شده این نهادها به شدت ام�ان اخالل در اقتصاد کشور را خواهد داشت. 
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پیشنهادهای اصالح� جهت توسعه نهاد ضمانت

 ضمانتجهت حضور بخش خصوص� در عرصه صندوق های بسترسازی •

 

oهمه صندوق های ضمانت در کشور دولت� هستند. 

 

oتاکنون بخش خصوص� به حوزه ضمانت به جز در قالب بانک ها ورود پیدا نکرده است  . 

 

o ازآنجایی که صندوق ضمانت م� تواند فعالیت� اقتصادی باشد ضروری است بسترها برای
 .حضور بخش خصوص� در این حوزه فراهم شود
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پیشنهادهای اصالح� جهت توسعه نهاد ضمانت

 تفکی� نهاد تأمین مال� از نهاد صدور ضمانت نامه•

 

oتسهیل عملیات بانک� 

o پرداخت تسهیالت صرفا در 

 صورت تضمین معتبر      

 

o بانک صرفاً واسطه وجوه 
 )تولید اطالعات و اتصال سپرده گذار و تسهیالت گیرنده(

 

o بانک ها م� توانند بر اساس قانون 

 . سهام دار صندوق های ضمانت باشند      
 25

تفکیک نهاد تأمین مالی از نهاد صدور ضمانت نامه

تفکیک نرخ سود تسهیالت از کارمزد صدور ضمانت نامه

صدور ضمانت نامه تأمین مالی

نهاد ارزیابی وثایق و صدور 
ضمانت نامه

بانک



پیشنهادهای اصالح� جهت توسعه نهاد ضمانت

 عموم�صندوق های ضمانت ایجاد •

 

oصدور ضمانت نامه بر اساس دارایی های عموم� افراد 

oتعداد کم 

oمورد اعتماد بانک ها، مؤسسات اعتباری، دستگاه های دولت� و ... 

o صدور انواع ضمانت نامه  با ریس� از پـیش تعیین شـده  و عـدم نیـاز بـه ارزیـابی
 :تخصص� شامل

o ضمانت نامه پیش پرداخـت، ضـمانت نامه حسـن )مثال� ضمانت اعتبار( ضمانت نامه تعهد پرداخت ،
 ...انجام کار، ضمانت نامه شرکت در مناقصات و
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پیشنهادهای اصالح� جهت توسعه نهاد ضمانت

 تخصص�صندوق های ضمانت ایجاد •

oصدور ضمانت نامه بر اساس دارایی های تخصص� افراد 

oضرورت نظارت مستمر بر دارایی ها به دلیل عدم ام�ان ترهین 

 

oام�ان صدور انواع ضمانت نامه های عموم� و تخصص� شامل: 
oتضمین کیفیت و ضمانت نامه حقوق صاحبان سهام جهت سرمایه گذاری و تضمین حداقل سود 

 

oام�ان فعالیت مستقل یا به عنوان زیرمجموعه صندوق های عموم� 

oلزوم حمایت دولت از ایجاد صندوق ها در حوزه های خاص 
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پیشنهادهای اصالح� جهت توسعه نهاد ضمانت اعتبار

 رتبه بندی اعتباری کارآمدنظام استقرار •

 

oرتبه اعتباری 
o نمایانگر رفتار اقتصادی فرد در گذشته ؛ کارکرد آبرو اقتصادی 

o تعیین کننده میزان دسترس� به خدمات اجتماع� و اقتصادی 

 

o کاهش تمایل به تخلف و عدم انجام تعهدات و رفتارهای سودجویانه کوتاه مدت 

 

oعدم نیاز به وثیقه در بسیاری از امور مانند تسهیالت کوچ� بانک� 

oحل برخ� معضالت نظام بانک� مانند دیرکرد در پرداخت اقساط و معوقات بانک�
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انواع دارایی ها
نیازمندي تضمین 

تعهدات

صاحب 
دارایی

میزان اعتبار جهت  
دریافت ضمانت نامه
میزان اعتبار جهت  
دریافت ضمانت نامه
تعیین اعتبار جهت  
دریافت ضمانت نامه

میلیون تومان 5

میلیون تومان 5

میلیون تومان 5

میلیون تومان 5

میلیون تومان 5

میلیون تومان 5

میلیون تومان 5

میلیون تومان 5

میلیون تومان 5

میلیون تومان 5

پرداخت  
اقساط

انجام 
پروژه

پاس شدن 
چک

ضمانتنامهضمانتنامهضمانتنامه

میزان اعتبار جهت  
دریافت ضمانت نامه

اتمام سقف اعتبار 
ضمانت نامه اي



 مدل هم�اری صندوق ها

30

صندوق ضمانت عمومی

صندوق ضمانت  
تخصصی

مؤسسه 
اعتبار سنجی

ارائه دارایی هاي عمومی

ارائه دارایی هاي تخصصی

اطالعات ایفاي تعهدات

ضمانت نامه

ضمانت نامه

گزارش اعتبارسنجی

ضمانت نامه

گزارش اعتبارسنجی
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 سایر مالحظات سیاست� مربوط به نهادهای ضمانت

موازي کاري نهادهاي بیمه اي و ضمانتی  

تفاوت نوع ریسک پوشش داده شده•
تفاوت نوع ارزیابی•

و کارگاهرابطه بین ضمانت نامه و اندازه صنعت 

ریسک وقوع انحصار توسط بنگاه هاي بزرگ•
سازوکارهاي پیشنهادي براي جلوگیري از وقوع انحصار•



جمع بندی

 مش�ل تامین مال�، ی�� از مهم ترین مش�الت بنگاه های کوچ� و متوسط•

 توسعه نهادهای ضمانت اعتبار، ی�� از راه�ارهای مواجهه با این مساله•

 :برخ� الزامات این توسعه•

 ایجاد زیرساخت های قانون�•

 منفک شدن صدور ضمانت نامه از بانک ها•

 توسعه  صندوق های عموم� و تخصص�•
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با تش�ر فراوان از توجه شما
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