
ساز و کار بانک داري

صنایع خرد، کوچک و متوسط؛ 

و الگوبرداري آن در ایران

شاهین شایان آرانی

و

سید علی حیدري



 ارائه جهت مجزا و تخصصی واحد یک ایجاد ضرورت موضوع•

  هاي دهه طی در متوسط، و کوچک هاي شرکت به مالی خدمات

  از برخی کارشناسی بدنه توسط نیز )مختلف زمانی مقاطع در( اخیر

  در و احساس آن خالء بررسی، مورد کشور اي توسعه هاي بانک

  لیکن، اند، شده گنجانده نظر مورد هاي بانک راهبردي هاي برنامه

 از پس یا و نگردیدند تشکیل اصوالً یا نظر مورد واحدهاي متأسفانه

.شدند منحل بلندمدت در و شده رکود دچار کوتاهی زمان مدت
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مقدمه



شرکت هاي خرد، کوچک و متوسط

توسعه شرکت هاي خرد، کوچـک و متوسـط بعنـوان رمـز توسـعه اقتصـادي کشـورها        ●
اقتصاددانان برجسته دنیا، همه به نوعی برتري ایـن بخـش را در راه   . شناخته  می شود

.توسعه اقتصادي کشورها بیان نموده اند

بررسی ها نشان داده است که صنایع خـرد، کوچـک و متوسـط از طریـق کانـال هـاي        ●
کارآفرینی، نوآوري و تغییر فن آوري، پویایی صنعت و در نهایـت ایجـاد فرصـت هـاي     

.شغلی و افزایش درآمد، بر اقتصاد کشورها و در پی آن بر اقتصاد جهانی تاثیرگذارند

هاي خرد، کوچک و متوسـط در کشـور ایـران بـراي رونـق       ضرورت حمایت از شرکت●
و نیز ) ابالغیه مقام معظم رهبري( 1404اقتصاد کالن، وفق مفاد سند چشم انداز سال 

.استبدلیل تجربه موفق سایر کشورها در این زمینه، واجب 



شرکت هاي خرد، کوچک و متوسط

 هاي خرد، کوچک و متوسـط بـه منـابع تـأمین مـالی      فقدان دسترسی مناسب شرکت●
، بعنوان یکی از مهمترین موانع رشد این شـرکتها از سـوي مـدیران    )بحران خلع مالی(

.می گردد  آنها مطرح

مناسب و بموقع، از اصولی ترین مـوارد حمایـت   و مدیریتی ارائه مجموعه خدمات مالی ●
.ها شناخته می شود از این شرکت
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وضعیت شرکت هاي خرد، کوچک و متوسط در ایران

بر اساس آمار منتشره از سوي مراجع ذیصالح، شاهد افزایش قابل توجه سهم شرکت هاي  •
.خرد، کوچک و متوسط در کشور هستیم

بر اساس تعریف وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت جهاد کشاورزي، شرکت   •
هستند که  ) شهري و روستایی(هاي خرد، کوچک و متوسط، واحدهاي صنعتی و خدماتی 

مرکز آمار ایران کسب و کارها را به چهار گروه طبقه بندي . نفر کارگر دارند 50کمتر از 
بانک  . کارگر 100و بیش از  50-99،  10-49،  1-9کرده است؛ کسب و کارهاي داراي 

نفر نیروي کار را بعنوان شرکت هاي خرد،  100نیز کسب و کارهاي زیر . ا.ا.مرکزي ج
.کوچک و متوسط تلقی می کند



شرکت هاي خرد، کوچک و متوسطتعریف 
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مبلغ فروش ساالنهحجم دارایی هاتعداد کارکنانشرکتاندازه 

هزار دالر100کمتر از هزار دالر100کمتر از 10کمتر از خرد

میلیون دالر 3کمتر از میلیون دالر 3کمتر از 50کمتر از کوچک

میلیون دالر 15کمتر از میلیون دالر 15کمتر از 300کمتر از متوسط

Source: 2010 © International Finance Corporation (IFC), Second Edition



شاهین شایان آرانی

تامین مالی شرکت هاي خرد، کوچک و متوسط
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شرکت هاي فردي

شرکت هاي خرد

شرکت هاي کوچک

شرکت هاي متوسط

شرکت هاي بزرگ نیاز هاي مالی میان و بلند مدت

نیاز هاي مالی کوتاه مدت

ویژگی بخش خصوصی در گیر

تعداد پرسنل

تعداد شرکت ها

نهاد هاي مالی درگیر

تامین مالی هدف خالء مالی

نهاد هاي مالی خرد 



کالن کشورهااقتصاد نقش این شرکت ها در 
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سهم در ارزش 
افزوده ناخالص

سهم اشتغال سهم تعداد منطقه  

58,1% 67,4% 99,8% اتحادیه اروپا 

53,0% 69,0% 99,7% ژاپن 

%50,0حداقل  57,9% 98,9% آمریکا  

8,0% 45,0% 92,0% ایران

Source 1: Growing the global economy through SMEs, Edinburgh Group, 2012
Source 2: SMEs in Japan, A new growth driver? Economist Intelligence Unit, 2010
Source  3:  ٢/٩۴سید ابریشمی، معاون وزیر و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شھرک ھای صنعتی ایران 
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مزیتردیف

1
انعطاف پذیري باال، خالقیت و نوآوري، کارآفرین  محوري و امکان کنترل بیشتر بـر  

کسب و کار

اشتغال زایی بیشتر، پرورش نیروهاي متخصص2

نیاز به سرمایه اولیه کمتر3

توانمندسازي اقتصادي و کاهش فقر4

توسعه صنعتی منطقه اي مبتنی بر مزیت هاي بومی5

انعطاف و توان حضور مؤثرتر در بازارهاي متنوع جهانی6

مزیت هاي شرکت هاي خرد، کوچک و متوسط در کوتاه و بلند مدت



هاي خرد، کوچک و متوسطعملکرد و سودآوري شرکت

10

Source: McKinsey & Company: MSMEs in Emerging Markets, 2012
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چشم انداز مدیران بانک هاي بین المللی نسبت به بازار این شرکت ها

Source: 2010 © International Finance Corporation (IFC), Second Edition



چالش هاي عمومی بانک داري شرکت هاي خرد، کوچک و متوسط
در قیاس با بانک داري مرسوم
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درآمد متوسط پایین تر هر مشتري، نسبت به مشتري بانک داري مرسوم،•
متوسط ریسک باالتر هر مشتري، نسبت به مشتریان بانک داري مرسوم،•
نیاز به حضور رو در رو مشتریان و مدیران بانک در این بانک داري،•
موانع مقرراتی و ضوابط اداري بیشتر براي مشتریان این حوزه،•
پراکندگی جغرافیایی بیشترمشتریان در مقایسه با بانک داري مرسوم،•
عدم برخورداري از دانش  مناسب و کافی مشتریان،•
.عدم وجود بسترهاي مناسب براي تحقق کسب و کارهاي مورد نظر•



خرد، کوچک و متوسط انواع خدمات مالی در بانک داري صنایع
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تسهیالت مالی•

مشاوره هاي قانونی•

مشاوره هاي آموزشی•

مشاوره هاي مالی و مدیریتی•

مشاوره هاي اطالع رسانی•

مشاوره هاي فنی و تکنولوژي•
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بانککشورردیف

SME Bankمالزي1

SME Bankپاکستان2

Tameerپاکستان3 Micro Finance Bank—Pakistan

SME Development Bank of Thailandتایلند4

SME Bankروسیه5

ژاپن6
Japan Finance Corporation for Small and 

Medium Enterprise

بانک شرکت هاي کوچک و متوسط در برخی از کشور ها

Source: McKinsey & Company: MSMEs in Emerging Markets, 2012



فرصت هاي سودآوري در بانک داري صنایع خرد، کوچک و متوسط
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Source: McKinsey & Company: MSMEs in Emerging Markets, 2012



جمع بندي
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با عنایت به مجموعه مطالعات و بررسی هاي صورت پذیرفته کـه عمـده آنهـا    
بطور اجمالی در قسمت هاي قبلی این تحقیـق ارائـه گردیـد، و همچنـین بـا      
توجه به نیاز غیر قابل اجتناب به مشارکت بخش دولتی و سیستم بانکی کشور 
براي خلق و توسعه حوزه بانک داري شرکت هـاي خـرد، کوچـک و متوسـط،     
بعنوان راه کار اولیه و کوتاه مدت، ایجـاد و راه انـدازي یـک واحـد مسـتقل و      
تخصصی بانک داري شرکت هاي خرد، کوچک و متوسط، در درون بانک هاي 

.توسعه اي پیشنهاد می گردد



نقش بانک هاي توسعه اي ایران در گسترش و رونق 
بانک داري صنایع خرد، کوچک و متوسط
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ارتباط موثر بانک توسعه اي با دولت،•
ماهیت توسعه اي و رویکرد بلند مدت بانک، •
تخصصی بودن بانک،•
توان مالی مناسب بانک،•
آشنایی با موضوعات مترتب بر شرکت هاي با اندازه کوچکتر،•
توان مدیریتی و کارشناسی باال، •
فرصت برقراري ارتباط و تعامل سازنده بـا سـایر بانـک هـاي صـنایع خـرد،       •

. کوچک و متوسط در سطح جهان


