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 ثبات مالی به نوین یتأمین؛ رهیافت تأمین مالی زنجیره

 1حمید آذرمند

 چکیده
ثبات مالی اقتصاد مورد تهدید قرار گرفته و الزم است اصالحات الزم برای  کهطوریبه مواجه استیی هاچالشناترازی و کشور با  ینظام مال

 یژهوبههای مرسوم تأمین مالی، های اعتباری و روشها و معایب سیاستآسیببخشی و ثبات مالی مورد اجرا قرار گیرد. با توجه به تعادل
تواند به افزایش کارایی و شمول مالی، های تأمین مالی زنجیره تأمین میهای تولیدی، توسعه روشگردش بنگاه در یهسرماتأمین مالی 

 نیأمت اتیها و عملروش یریکارگبهعبارت است از  ن،یتأم رهیزنج یمال نیتأمثبات مالی منجر شود.  یتدرنهاکاهش ریسک نظام مالی و 
ین ای از تأمتأمین مالی زنجیره تأمین شیوه .نیتأم رهیزنج یندهایو فرا در گردش هیسرما تیریدر جهت بهبود مد سکیو کاهش ر یمال

اعتبار در طول زنجیره، جایگزین شیوه سنتی  مالی است که در آن، شیوه جدید تأمین مالی مبتنی بر جریان واقعی کاال و خدمت و تأمین
ر گردش د هیسرما یدر تأمین مال ی جدیدکردیرو ،تأمین رهیزنج یظام تأمین مالشود. نو به پشتوانه دارایی می رودرروپرداخت تسهیالت 

 یات مالبه ثب ،یشمول مال شیفزاو ا یمال یهاسکیر تیریبهبود مد ،یکارا و هموار منابع مال صیکمک به تخص واسطهبه تواندیاست که م
 .اقتصاد کمک کند

 ثبات مالی، ناترازی مالی، شمول مالی، تأمین مالی زنجیره تأمین.: یدیکل یهاواژه
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 مقدمه ۱
ک ، ینو حتی فراتر از آ استهای مرکزی بانکبرای ها و هدف سیاستی الزام اساسی برای ثبات قیمتیک  ،ثبات مالی

قابل تعریف  برای ثبات مالی یک اقتصاد، سه مؤلفه شود.نیاز اساسی برای توسعه سالم و پایدار اقتصاد محسوب میپیش
ها توسط نظام تکانهتوان جذب »و  «هامدیریت ریسکتوان »، «تخصیص کارا و هموار منابع مالی»است که عبارتند از: 

ها و توان جذب تکانه قتصاد توان تخصیص کارا و هموار منابع مالی، مدیریت ریسک. به میزانی که نظام مالی در یک ا«مالی
یری گشکل منشأهایی در نظام مالی وجود دارد که ها و آسیبرا داشته باشد دارای ثبات مالی است. در اقتصاد ایران، عارضه

ها متوجه نظام تأمین مالی ای از این آسیبدهاند. بخش عمهای مالی شده و ثبات مالی را مورد تهدید قرار دادهناترازی
واند تدر جهان، می شدهتجربهاقتصاد و استفاده از رویکردهای نوین  در گردشگردش است. اصالح نظام سرمایه  در یهسرما

ها و افزایش شمول مالی کمک کند. در این مقاله، ضمن به افزایش کارایی تخصیص منابع مالی و بهبود مدیریت ریسک
 یمال أمینت نهایت رهیافتدر قرارگرفته و  یشناسبیآسیابی و عارضه مورد رانیدر ا ینظام مال ،یثبات مالروری بر ادبیات م

رفی مع یکمک به ثبات مالروشی برای کشور و  ینظام مال یهااز چالش یحل بخش یبرا یپاسخ عنوانبه تأمین رهیزنج
 شود.می

 مرور ادبیات ثبات مالی ۲
 ،از عملکرد اقتصاد ممانعت یجابهکه بتواند  ردیاز ثبات قرار گ یادر محدوده 2«نظام مالی»شرایطی است که  1«لیثبات ما»

نامطلوب و  یدادهایرو ناشی از ای زادرونناشی از عوامل  4«یمال هایناترازی» و عملکرد اقتصاد شود 3لیتسه موجب
 کارای صیصبه تخ یمنابع مالآن است که ظور از تسهیل عملکرد اقتصاد، در این تعریف، منرا از بین ببرد.  نشدهبینییشپ

 کمک کند.و خلق ثروت  یگذارهیانداز، سرماپس د،یتول رشدی در جهت منابع واقع
های مالی در نظر گرفته بازارهای مالی و زیرساخت ،(های مالیگریدر اینجا نظام مالی به معنی نهادهای مالی )واسطه

ها و هدف یک الزام اساسی برای ثبات قیمت تنهانه ثبات مالیا توجه به مباحث مطرح شده در ادبیات موضوع، شده است. ب
ابعاد مختلف . شودنیاز اساسی برای توسعه سالم و پایدار اقتصاد محسوب میاست، بلکه یک پیشهای مرکزی سیاستی بانک

 قابل بیان است: ثبات مالی به تفکیک اجزای یک نظام مالی به شرح زیر
 «از سالمت برخوردار باشند که بتوانند کارکرد  یزانیبه م یمال یکه در آن نهادها است یطیشرا ؛«یمال یهاثبات نهاد

 .رندیگ بر عهده یا بانک مرکزی دولت ازجمله یگریو بدون کمک نهاد د ییتنهابهرا  یمال یگرواسطه
 «های دار قیمت داراییدر مبادالت بازار و انحراف معنی اختالل عمدهکه در آن است ؛ شرایطی «ثبات بازارهای مالی

 مالی از متغیرهای بنیادین اقتصاد، وجود نداشته باشد.
 «شکل یابد که از عملکرد روان بازار  یاگونهبهکه در آن ساختار نظام مالی  است ؛ شرایطی«های مالیثبات زیرساخت

 عملیاتی شود. مؤثری طوربهو نظام پرداخت و نظام تسویه اطمینان حاصل شده و شبکه امنیت مالی 
توان »، «تخصیص کارا و هموار منابع مالی»قابل تعریف است که عبارتند از:  برای ثبات مالی یک اقتصاد، سه مؤلفه

 یص کارا و. به میزانی که نظام مالی در یک اقتصاد توان تخص«ها توسط نظام مالیتکانهتوان جذب »و  «هامدیریت ریسک
 ها را داشته باشد دارای ثبات مالی است.و توان جذب تکانه هموار منابع مالی، مدیریت ریسک

 یاتنقش ذ یمرکز یهابانکاساساً  ایآهای مرکزی در ثبات مالی، این سؤاالت قابل طرح است که در خصوص نقش بانک
چه ابزار، اطالعات و های مرکزی مطرح است که بانکیا خیر. همچنین این سؤال  دارند یثبات مال جادیدر ا یعیو طب

 .دنانجام ده دیبا یچه اقدامات یدر جهت ثبات مالو  دندار ازین یثبات مال یبرا یاراتیاخت
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ان بحر، تفاوت دیدگاه وجود دارد ولی در مجموع های مرکزی در ایجاد ثبات مالینقش ذاتی و طبیعی بانکدر خصوص 
 شوندهای مرکزی بر آن بانک ازجمله گذارانیاستسدر سراسر جهان، موجب شد که  2۰۰۸تا  2۰۰۷های سال مالی جهانی

ادبیات ثبات مالی در بانکداری  و از آن زمان به میزان محسوسی های خود را برای ارتقای ثبات مالی متمرکز کنندتا تالش
 مرکزی، گسترش یافته است.

های بخشی از این فرآیند، بانک عنوانبهبات مالی افزایش یافته است. های مرکزی در ثهای اخیر، نقش بانکطی سال
ا و هپذیریهای خود از آسیبمرکزی در حمایت از ثبات مالی به طرق مختلف، مانند به اشتراک گذاشتن عمومی ارزیابی

 دند.مالی و کمک به تقویت مقررات، نظارت و اقدامات احتیاطی کالن، کامالً فعال ش نظامهای ریسک

 
 های مرکزی اروپایی در ارتقای ثبات مالینقش بانک .1شکل 
 Eijffinger, based on an update of Goodhart and Schoenmakerمنبع: 

ه های احتیاطی است کهای مرکزی شامل سیاست پولی و سیاستهای اصلی بانکدر ادبیات بانکداری مرکزی، مأموریت
ای مطرح شده گسترده طوربه(، مأموریت حمایت از ثبات مالی نیز 2۰۰۷-9بحران مالی با توسعه اخیر )تحوالت بعد از 

تواند از طریق اثرگذاری بر تخصیص کارا و هموار منابع مالی و های مرکزی در زمینه ثبات مالی میاست. اقدامات بانک
 های مالی در نظام بانکی جاری شود.مدیریت ریسک
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 بانک مرکزیهای اصلی مأموریت .2شکل 

 منبع: نتایج مطالعه

 در ایران ینظام مال یشناسبیآس ۳
های اساسی مواجه است که اهم آن در اینجا بررسی شده است. با توجه به موضوع مطالعه، تأکید نظام مالی کشور با چالش

 شده است. «تأمین مالی»شناسی بیشتری بر آسیب
 یمال یهایناتراز دیتشد یهاچرخه 

 گیریسیستمی موجب شکل طوربههای نظام مالی کشور، سازوکارهایی است ها و چالشترین آسیبیکی از اصلی
های مالی در اقتصاد کشور است دهنده تشدید ناترازیشود. برخی شواهد نشانهای مالی میهای تشدید ناترازیچرخه

های مالی و غیرمالی. در شدید قیمت دارایی رشد فزاینده اعتبارات )و واگرایی آن نسبت به بخش واقعی( و رشد ازجمله
 های مالی شده است بررسی شود.گیری ناترازیتوضیح این مسئله الزم است سازوکاری که موجب شکل

 کیلجست ،تأمین یهارهیزنج یناکارآمد اس،یخردمق یدارمانند بنگاه یمشکالت داخلطیفی از اقتصاد با  یبخش واقع
 یرازمانند نات یبا مشکالت زین یمال بخش. از طرف دیگر، مواجه است نظایر آنو  یمال یگناتن ،یناکارآمد، شکاف فناور

 یبر مشکالت داخل عالوه. مواجه است نظایر آنو  1یبودن شمول مال نییپا ،یمال یهارساختیابزارها و ز ییناکارا ها،بانک
 یگذارمتیق ،یدولت فی، تکالمزمن بودجه یند کسرمان ییهااقتصاد، اقتصاد کشور همواره با چالش یو واقع یبخش مال

ثیر أعملکرد بخش مالی و واقعی اقتصاد را تحت ت ها به نوعیهر یک از آن که مواجه بوده است یخارج یهامیتحر و یدولت
 قرار داده است.

یا  یلشمول ما شیزااف یجابه یانبساط مال استیها، همواره سبنگاه فزاینده پاسخ به مشکالت ردر چنین شرایطی و د
ه حل مشکالت ب بدون توجه یمستمر مال انبساطاین رویکرد و در اثر  درنتیجه. گرفته شده است شیدر پ افزایش کارایی مالی

 فراهم شده است. یمشکالت بخش واقع دیاقتصاد و تشد یثباتیبزمینه  ،یبخش واقع
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 رانیدر ا یمال یناتراز دیتشد یهاچرخه. 3شکل 

 یج مطالعهمنبع: نتا

فزایش مستمر ا صورتبهاست که  «یناخالص داخل دیبه تول یبانک التیمانده تسه»نسبت یک شاخص مهم،  عنوانبه
 التیبازه بلندمدت، نسبت تسه کیدر دهد های ناترازی در اقتصاد است. آمارها نشان مییافته و بیانگر تشدید چرخه

 ،یداخل ناخالص دیبه تول یبانک التیو نسبت مانده تسه یلف اقتصادمخت یهاها به بخشساالنه توسط بانک یپرداخت
 یعو ستانده واق تولید یهاتیظرفدر دوره زمانی مشابه،  یاست که در بخش واقع یدر حال نی. اداشته است ندهیفزا یروند

های ثابت و همچنین داشته که این کاهش از طریق تغییرات شاخص موجودی سرمایه خالص به قیمت ینزول یروند ،اقتصاد
 های ثابت قابل بیان است.تولید ناخالص داخلی به قیمت
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 رانیدر ا . نسبت مانده تسهیالت بانکی به تولید ناخالص داخلی1نمودار 

 منبع: آمارهای بانک مرکزی

دی صعودی نعالوه بر شاخص مذکور، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نیز در اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته رو
مختلف اقتصاد به نظام  یهاییانتقال ناکارا انگریباشد، ب یعمق مال شیافزا انگریکه باز آن شیشواهد، ب نیاداشته است. 

 است. یبانک

 
 رانیدر ا . نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی2نمودار 

 منبع: آمارهای بانک مرکزی

 اعتبار تیهدا یهااستیس ییناکارا 



 

۷ 

مورد  نیو چ ، کرهژاپن ازجملهای در کشورهای مختلف گسترده طوربههای گذشته ت اعتبار که در دههسیاست هدای
ه و کمتر شداجرای آن در اغلب کشورها  ،یمال یآزادساز استیس جیترو بابه بعد  19۸۰دهه  استفاده قرار گرفته است، از

 کنند.کشورهای معدودی هنوز از این سیاست استفاده می
 ،یاقتصاد یهابخش یبرابانکی  التیسهم ثابت تسه نییتع قیاز طرای گسترده طوربهاعتبار  تیهدا استیسن در ایرا

سود  یحینرخ ترج نیی...(، تع و یازدواج، فرزندآور اشتغال،تسهیالت ) از تسهیالت بانکی یاجتماع یهاسهم گروه نییتع
 شود.توسعه و سایر اسناد قانونی اجرا می سالهپنج نظایر آن، در قالب قوانین بودجه، برنامهو  التیتسه

وج منابع از خر سهولت، یبانک التیتسه یمنف یقینرخ سود حقی مانند طیبا توجه به شرا اجرای سیاست هدایت اعتبار
ارت کامل بودن نظ ناممکن، یمال یتعدم شفاف، نیمع یتیحما استیس فقدان، نیمع یصنعت استیس فقدان، دیچرخه تول

، هابانک یناتراز دیتشد عوارضی مانند منجر بهدر عمل  ،هابانک تیاز ظرف شیب فیتکالو تحمیل  یمالمنابع ردش بر گ
را  یمال یثباتیبهای مولد شده و در نهایت زمینه تشدید از فعالیت انحراف منابع دیتشدو  منابع صیتخص ییناکارا دیتشد

 کند.فراهم می

 
 ی سیاست هدایت اعتبار. عوامل مسبب ناکارای4شکل 

 منبع: نتایج مطالعه

های فعلی، با توجه به شرایطی که اشاره شد، اساساً عملکرد جدای از عوارض جانبی سیاست هدایت اعتبار در روش
های اقتصادی اغلب با اهداف تعیین شده فاصله قابل توجهی داشته و در عمل، امکان پرداخت تسهیالت بانکی به بخش

 ت تسهیالت بر اساس اهداف از پیش تعیین شده وجود نداشته است.کنترل و هدای
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 )درصد( 14۰۰ماهه  9ها در های اقتصادی از تسهیالت پرداختی بانکسهم بخش .3نمودار 

 منبع: آمارهای بانک مرکزی

اورزی، شهای کدهد مجموع سهم فعالیتنشان می یپرداخت التیاز تسه یاقتصاد یهاسهم بخش راتییروند تغبررسی 
درصد در سال  43به  139۰درصد در سال  5۷ها، از رقم صنعت، معدن، مسکن و ساختمان از کل تسهیالت پرداختی بانک

 های بازرگانی، خدمات و متفرقه افزایش یافته است.رسیده است و متقابالً سهم مجموع فعالیت 14۰۰

 
 پرداختی )درصد( های اقتصادی از تسهیالتروند تغییرات سهم بخش .4نمودار 

 منبع: آمارهای بانک مرکزی

  در مرکز کشوربانکی منابع  توزیعتمرکز 
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های سنتی تأمین مالی، تمرکز توزیع منابع بانکی در مرکز کشور و شهرهای بزرگ است. یکی دیگر از عوارض سیاست
های بزرگ بنگاه ها وشرکتاغلب مرکزی استقرار دفاتر  ،در استان تهران پرداختی باال بودن رقم تسهيالتیکی از علل 

 های مذکور از طریق شعب تهران است.اقتصادی در استان تهران و فعالیت بانکی شرکت
ای های بزرگ از کل تسهیالت بانکی، فقدان ساختار زنجیرهعالوه بر عامل مذکور، عوامل دیگر مانند سهم باالی شرکت

گ برای های بزرزنی بنگاهها، باالتر بودن قدرت چانهغیرپیوسته بنگاهاقتصادی، تأمین مالی  هاییترشته فعالدر اغلب 
 دسترسی به منابع مالی و نظایر آن نیز احتماالً قابل طرح است.

 
 )درصد( 14۰۰ها از تسهیالت پرداختی در آبان سهم استان .5نمودار 

 منبع: آمارهای بانک مرکزی

ه میزان تمرکز تسهیالت پرداختی در مرکز کشور، به مرور زمان افزایش نکته حائز اهمیت دیگر در این زمینه آن است ک
درصد بود که  55ها برابر با ، سهم استان تهران از کل تسهیالت پرداختی توسط بانک13۸5که در سال طوریبهیافته است؛ 

 درصد رسیده است. 63با یک روند افزایشی اکنون به 
یک  عنوانبهدر استان تهران در این مدت کاهش یافته است. این مسئله این در حالی است که میزان جذب سپرده 

 شناسی در نظام تأمین مالی کشور، حائز اهمیت است.موضوع نیازمند آسیب
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 ها و پرداخت تسهیالت )درصد(سهم استان تهران از کل جذب سپرده .6نمودار 

 منبع: آمارهای بانک مرکزی

 دیتول یین مالدر تأم یربانکیسهم اندک منابع غ 
 یاجزاهم س سهیبه لحاظ مقاآسیب دیگر نظام تأمین مالی تولید در ایران، سهم ناچیز منابع و ابزارهای غیربانکی است. 

 شیشامل افزا هیاز بازار سرما یمال تأمینبه عالوه  یشبکه بانک التیدر مانده تسه رییکشور، اگر کل تغ یمال تأمینمختلف 
دولت  یعملکرد بودجه عمران نیو همچن یو انتشار اوراق بده هی(، عرضه اولیابیارز دیتجد جزبه) یبورس یهاشرکت هیسرما

 یهرماس یمال تأمین یبرا یاریمع عنوانبهرا  یخارج یگذارهیو جذب سرما یصندوق توسعه مل یالیو ر یارز التیتسه زینو 
درصد،  9 هیدرصد، بازار سرما ۸1سهم بازار پول  1399ال در س م،یریدر اقتصاد در نظر بگ یگذارهیو سرما دیتولگردش  در

 یاز محل منابع داخل یمال تأمینمنابع  ریسا. است بودهدرصد  2صندوق توسعه  التیدرصد، تسه ۸دولت  یبودجه عمران
 شده است. تأمین یاقتصاد یهاها و بنگاهشرکت
 یمال یهاپروژه و انواع ابزار یهاصندوق ،یمانند اوراق بده ییهاو ابزار هیسهم بازار سرما رانیدر اقتصاد اخاص،  طوربه
که  دهدینشان م یبانک جهان یهاشاخص مثالعنوانبهاندک است.  اریاقتصاد بس یمال تأمیناز کل  ه،یبر بازار سرما یمبتن

در  زیم نسه نیبوده و ا شتریب اریبس رانیبا ا سهیاز کشورها، در مقا یاریبس در ه،یها از بازار سرماشرکت یمال تأمینسهم 
از  یدر کره جنوب یناخالص داخل دیها به تولمنتشرشده توسط شرکت یاوراق بده زانی، ممثالعنوانبهاست.  شیحال افزا

درصد در سال  ۸از رقم  نیچشاخص در  نیاست. ا دهیرس 2۰1۷درصد در سال  ۷۰به رقم  2۰۰۰درصد در سال  51رقم 
ر در کشو یناخالص داخل دیها به تولشرکت ینسبت اوراق بده نیاست. همچن دهیرس 2۰1۷ر سال درصد د 5۷به رقم  2۰۰۰

 زیناچ اریبس رانینسبت در ا نیا کهیدرحالاست؛  دهیرس 2۰1۷درصد در سال  16به رقم  2۰۰۰درصد سال  ۸از رقم  لیبرز
 .است

ورت ص یانتشار اوراق بده قیها از طرکشور ریدر سابزرگ  یهاها و بنگاهشرکت یمال تأمیناز  یبخش قابل توجه درواقع
ها و شرکت یعمدتاً متعلق به برخ زین رانیدارد و اوراق موجود منتشر شده در ا یابزار سهم اندک نیا رانیکه در ا ردیگیم

 .ستا هایمانند شهردار یعموم یهانهاد
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 )درصد( 1399تأمین مالی به تفکیک منبع در سال  .7نمودار 

 بع: نتایج مطالعهمن

 در گردش هیسرما شیوه فعلی نواقص 
 تأمینها یا ، مبتنی بر دریافت تسهیالت مستقیم از بانکتأمینهای زنجیره در گردشمالی سرمایه  تأمینساختار فعلی 

هایی یتگردش، نواقص و کاس در یهسرماهای فعلی تأمین مالی روشهای پرهزینه از بازارهای غیررسمی است. مالی به شیوه
 دارد که اهم آن به شرح زیر است:

ها گاهعملکرد فروش سال قبل بنو مبتنی بر  بوده نگرها گذشتهویه دریافت تسهیالت از بانکبر اساس ضوابط جاری، ر
یی ثابت های فاقد داراهای نوپا یا بنگاهاست؛ که این رویه، دسترسی بنگاه مستغالتالبیع مانند سهلهای وثیقهو دریافت 

 کند.از نوع مستغالت را به تسهیالت بانکی محدود می
شود. نوعاً طوالنی است و موجب وقفه در فرایند تولید می ها،برای بنگاه گردش در یهسرمافرایند دریافت تسهیالت بانکی 

اقدام به دریافت تسهیالت و موازی  جداگانه و طوربههای تولید، اغلب های مختلف زنجیرههای اقتصادی در حلقهبنگاه
 دهد.کنند که این مسئله، هزینه تأمین مالی را برای کل زنجیره و نیز فشار بر منابع بانکی را افزایش میپرداخت سود می

به  منابع حراف منابع مالی از چرخه تولید و وروداناحتمال  های سنتی پرداخت تسهیالت مستقیم به یک بنگاه،در روش
ارن عدم تق یژهوبه ناکارایی بازارهای فعلی تأمین مالی، وجوه مختلف پذیر است. در شیوهبه سهولت امکان سایر بازارها

و تعهدات را های اقتصادی، در ترازنامه خود انواع مطالبات وجود دارد. اغلب بنگاهناکارایی در تخصیص منابع  و اطالعات
وجود ندارد که این امر موجب انجماد  هاهای بنگاهتهاتر مطالبات و بدهیکنند ولی ابزارهای مناسب برای نگهداری می
 شود.ها و افزایش نیاز به منابع مالی جدید میدارایی بنگاه

 مالی سرمایه در گردش تأمینرهیافت جدید  ۴
مک کتواند به واسطه در تأمین مالی سرمایه در گردش است که می نسبتاً جدید رویکردی ،1تأمینمالی زنجیره  تأمین نظام

افزایش شمول مالی، در نهایت به ثبات مالی اقتصاد و  های مالیبه تخصیص کارا و هموار منابع مالی، بهبود مدیریت ریسک
 کمک کند.

 مفاهیم اصلی 
                                                                                                                                                                         
1 Supply Chain Finance 
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 در ریسک کاهش و مالی تأمین عملیات و هاروش یریکارگبهاز  است عبارت تعریف طبق ،تأمین زنجیره مالی تأمین
 هایوشر و عملیات از سبدی ،تأمین زنجیره مالی تأمین. تأمین نجیرهز فرایندهای و در گردش سرمایه مدیریت بهبود جهت
 انیپشتیب را تأمین زنجیره و توزیع زنجیره نقطه دو بین تجاری و مالی هایجریان که است ریسک کاهش و مالی تأمین

 .کندمی
 مطالبات سایر یا دریافتنی سند سیاهه، صدور خرید، سفارش از قبیل واقعی رویداد یک متعاقب ،تأمین زنجیره مالی تأمین

 هرگونه ،تأمین مالی شیوه این درشود. فعال می تأمین زنجیره در و نظایر آن، بارگیری پس از و بارگیری از یشپ هایفرایند و
 تأمین زنجیره در واقعی رویداد یک شدن فعال متعاقب پرداخت، عملیات یا ریسک کاهش و مالی مینتأ از اعم ایمداخله

منطبق  1باز حساب تجارتهای های تأمین مالی، عموماً بر شیوهروش گونهینا. در ضمن، افتاد خواهد جریان به فیزیکی،
 باشند.می

اال مالی مبتنی بر جریان واقعی ک تأمین»شیوه جدید  ،که در آنمالی است  تأمینای از شیوه تأمینمالی زنجیره  تأمین
 شود.می «و به پشتوانه دارایی رودرروپرداخت تسهیالت »، جایگزین شیوه سنتی «اعتبار در طول زنجیره تأمینو خدمت و 

یگر همکاری با یکد ینتأم، متشکل از خریداران و فروشندگانی است که در زنجیره تأمینمالی زنجیره  تأمینطرفین مبادالت 
 کنندگان مالی تعامل خواهند داشت.تأمینکنند. طرفین مبادله ضرورتاً با و تجارت می

 مالی گانکنندتأمینگردش تجاری توسط قابلیت مشاهده  ،تأمینمالی زنجیره  های تأمینفراینداساسی در  ویژگییک 
گیری و ره منظوربههای پیشرفته ها و رویه. توسعه فناوریقابل تحقق است اطالعات فناوری یریکارگبهاز طریق است که 

های های مالی در زنجیرهخودکار زمینه اجرایی شدن نوآوری طوربهفیزیکی،  تأمینهای کنترل رویدادهای مربوط به زنجیره
 کند.مالی را فراهم می

 تأمین زنجیره مالی تأمین مزایای 
 های اقتصادی و بخشای برای بنگاهزنجیره تأمین، مزایا و منافع گسترده های تأمین مالیو توسعه روش یریکارگبه

 ترین آن به شرح زیر است:واقعی اقتصاد خواهد داشت که مهم
 تولیدی هایبنگاه گردش در سرمایه مالی تأمین فرایند تسهیل و تسریع 
 گردش در سرمایه مالی تأمین برای جدید تسهیالت دریافت به نیاز کاهش 
 کنندهتأمین و تولیدکننده بین پایدار روابط تتقوی 
 هابانک غیرجاری مطالبات کاهش 
 مالی منابع تخصیص کارایی افزایش و منابع انحراف کاهش 
 اقتصاد مالی جریان پذیرینظارت و شفافیت افزایش 
 محصول شدهتمام هزینه کاهش و مالی تأمین هزینه کاهش 
 بانکی نظام اصالح برای سازیزمینه 
 مالیاتی نظام شفافیت و کارایی ایشافز 
 های تأمین مالی غیرمبتنی بر منابع بانکیافزایش سهم روش 
 کمک به توزیع غیرمتمرکز و فراگیر منابع بانکی در کشور 
 تر و کاراتر برای سیاست هدایت اعتبارجایگزین مناسب 
 های ناترازی در نظام مالی کشورکمک به رفع چرخه 

ذکور، های مالی زنجیره تأمین، از زاویه اصالح نظام بانکی نیز حائز اهمیت است. توسعه شیوههای تأمین متوسعه روش
ها و ترازنامه بانک زیرخط اقالم مدیریت، هابانک نقدینگی گردش بهبود، غیرجاری مطالبات کاهشبه واسطه کمک به 

                                                                                                                                                                         
1 Open Accounts 
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های سالمت بانکی و پایدارسازی ترازنامه اخصتواند به بهبود شهای تعهدی در تأمین مالی تولید، میاستفاده از شیوه
 ها کمک کند.بانک

 الگوی مفهومی 
، عموماً مبتنی بر مراجعه مستقیم خریدار مواد اولیه )تولیدکننده در گردشهای مرسوم تأمین مالی سرمایه شیوه

 توثیق است.محصول( به نهاد مالی )بانک( و ارائه اسناد برای دریافت تسهیالت در ازای اعتبارسنجی و 
 شود.حساب و خرید مواد اولیه مستقیماً توسط خریدار و فروشنده مواد اولیه انجام میهای مرسوم، فرایند تسویهدر رویه

 
 ها به شیوه رایجبنگاه در گردشمدل مفهومی تأمین مالی سرمایه  .5شکل 

 منبع: نتایج مطالعه

ولیه در طول یک زنجیره، هر یک جداگانه و به موازات اقدام به تجهیز مواد ا کنندهینتأمهای های مرسوم، بنگاهدر شیوه
 های مرسوم تأمین مالی، در روشدیگریانببهنمایند. منابع از شبکه بانکی، بازارهای غیررسمی یا منابع داخلی خود می

ختلف های منجیره و توسط بانکهای زموازی، به دفعات، مستقل از سایر حلقه طوربهسرمایه در گردش، فرایند تأمین مالی 
 شود.انجام می

 
 ها به شیوه رایجبنگاه در گردش. مدل مفهومی تأمین مالی سرمایه 6شکل 

 منبع: نتایج مطالعه

خدمات )زیرساخت( تأمین مالی  دهندگانارائهتأمین، ارکان دیگری نظیر  های تأمین مالی زنجیرهدر روش
ها، بازار سرمایه و ...( و نهادهای کنندگان مالی )اعم از بانکمات لجستیک و تأمینخد دهندگانارائه، 1تأمینزنجیره 

 کنند.ها نقش ایفا میتضمین و بیمه

                                                                                                                                                                         
1 Platform Provider 
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 مدل مفهومی تأمین مالی زنجیره تأمین .7شکل 

 منبع: نتایج مطالعه

ای، کل زنجیره های زنجیرههای سنتی در آن است که در روشهای تأمین مالی زنجیره تأمین با شیوهتفاوت اصلی روش
د، طراحی بوم جدیگیرد. در این زیستپیوسته، تحت پوشش ابزارهای تأمین مالی و مدیریت ریسک قرار می صورتبهتأمین 

 شود.های مختلف زنجیره تأمین اجرا میپیوسته برای حلقه صورتبههای تأمین مالی و مدیریت ریسک مدل

 
 نجیره تأمینبوم تأمین مالی ززیست .۸شکل 
 International Finance Corporationمنبع: 

، در «یمدیریت جریان مال»، دیگریانببهگانه مدیریت زنجیره تأمین است. تأمین مالی زنجیره تأمین، یکی از ابعاد سه
 .هنددگانه مدیریت زنجیره تأمین را تشکیل می، ابعاد سه«مدیریت اطالعات»و « مدیریت زنجیره فیزیکی»کنار 
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 گانه مدیریت زنجیره تأمین. ابعاد سه۹شکل 

 منبع: نتایج مطالعه

تواند اشکال مختلفی داشته باشد. در برخی کشورها، تمامی خدمات تأمین ساختار نهادی ارائه خدمات تأمین مالی، می
ط با مرتب یندهایت، فرااطالعا عیتبادل و تجم ،یاعتبارسنج سک،یر تیریاعتبار، مد تأمینمالی زنجیره تأمین اعم از 

ا شود و بانک تمامی فرایند رها انجام میکامل توسط بانک طوربه ها و ...منابع و تدارکات شرکت یزیرصورتحساب، برنامه
شود. ها یا سایر مؤسسات مالی غیربانکی انجام میهای جایگزین، بخشی از فرایند توسط فینتکدهد. در مدلانجام می رأساً

 شوند.ها اداره میدر جهان توسط بانک SCFهای درصد پلتفرم 46های انجام شده، ررسیبر اساس ب

 
 در کشورهای مختلف SCFخدمات  دهندهارائهساختار نهاد  .1۰شکل 
 McKinsey Global Payments Practice منبع:
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 )درصد( SCFدهنده خدمات های ارائه. سهم هریک از نهاد۸نمودار 
 SCF Barometer 2018/2019منبع: 

  رواجSCF در کشورهای جهان 
در کشورهای مختلف جهان روند رو به رشدی دارد. بین مناطق مختلف جهان، بیشترین  SCFهای مختلف شیوه

به ترتیب جنوب اروپا، جنوب شرق آسیا، شمال شرق آسیا و  در اروپای شمالی است. بعد از آن SCFهای استقبال از روش
 های تأمین مالی زنجیره تأمین دارند.سهم را در پذیرش روشآمریکا، بیشترین 

 
 در مناطق مختلف جهان )درصد( SCFهای میزان پذیرش شیوه .۹نمودار 
 SCF Barometer 2018/2019منبع: 

 دارد. بر ییرکارگبهمختلف اقتصادی قابلیت  هاییترشته فعالای، در های اقتصادی به روش زنجیرهتأمین مالی بنگاه
تولیدات  ای در جهان به ترتیب در فعالیتهای تأمین مالی زنجیرهروش یریکارگبههای آماری، بیشترین سهم اساس بررسی



 

1۷ 

را  SCFدرصد از کل خدمات  41و لجستیک است. سه فعالیت مذکور،  ونقلحملصنعتی، تولید کاالهای مصرفی و فعالیت 
 کند.در جهان دریافت می

 
 های اقتصادی در جهان )درصد(فعالیت برحسب SCFهای شیوه یریکارگبهمیزان  .1۰نمودار 
 SCF Barometer 2018/2019منبع: 

 های مختلف روشSCF 
و  توسعهدرحال سرعتبهشود که های تأمین مالی و مدیریت ریسک را شامل میتأمین مالی زنجیره تأمین، انواع روش

بندی توان در یک دستهمی مثالعنوانبهها وجود دارد. ی توصیف این روشهای مختلفی برابندیتنوع بیشتر است. دسته
نی های مبتهای مبتنی بر تأمین مالی تعهدات )مانند عاملیت معکوس و تنزیل پویا(، روشرا به روش SCFهای روشکلی، 

تنی ها )مانند تأمین مالی مبوشبر تأمین مالی مطالبات )خرید مطالبات، تنزیل صورتحساب، عاملیت و خرید دین( و سایر ر
های سایر شیوه ازجملهبندی کرد. بر سفارش خرید، تأمین مالی پیش از حمل و تأمین مالی در ازای موجودی انبار( دسته

 تسهیالت به پشتوانه دارایی و تأمین مالی تجاری اشاره کرد. های مبتنی بر تعهد پرداخت بانک،توان به روشمرتبط می



   
 

1۸ 

 
 SCFهای مختلف روش .11شکل 
 EBA Market Guide to Supply Chain Finance (2014)منبع: 

 گیریبندی و نتیجهجمع ۵
 یمال نتأمی نهایت رهیافتو در  رانیدر ا ینظام مال یشناسبیآس ،یمقاله بر سه موضوع تمرکز شده است: ثبات مال نیدر ا
 .یبه ثبات مال یابیکشور و کمک به دست ینظام مال یهااز چالش یحل بخش یبرا یپاسخ عنوانبه تأمین رهیزنج

توان » ،«یکارا و هموار منابع مال صیتخص»آن شامل  یاصل و سه مؤلفه یبخش نخست، به ابعاد مختلف ثبات مال در
 یمال به ثبات یابیدر دست یمرکز یهانقش بانک نیو همچن «یها توسط نظام مالتوان جذب تکانه»و  «هاسکیر تیریمد

است،  یکزمر یهابانک یاستیو هدف س هامتیثبات ق یبرا یاساس امالز کی تنهانه یشد که ثبات مال دیپرداخته شد و تأک
یم یثبات مال نهیدر زم ی. اقدامات بانک مرکزشودیاقتصاد محسوب م داریتوسعه سالم و پا یبرا یاساس ازینشیپ کیبلکه 
 .شود یجار یبانک مدر نظا یمال یهاسکیر تیریو مد یا و هموار منابع مالکار صیبر تخص یاثرگذار قیاز طر تواند

های نظام مالی ایران، ترین آسیبمهم ازجملهشناسی قرار گرفت. مورد آسیب رانیدر ا یبخش دوم، نظام مال در
رشد مستمر  صورتبه که آثار آن شودیم یناتراز دیتشد یهاچرخه یریگموجب شکل یستمیس طوربهکه است  ییسازوکارها

ر شده است. آشکا «یداخل ناخالص یدتولبه  ینگینسب نقد»و  «یناخالص داخل دیبه تول یبانک التیمانده تسه» نسبت
انند نرخ م یطیبا توجه به شرا به شیوه فعلی است که اعتبار تیهدا استیس یاجراآسیب دیگر نظام تأمین مالی، عوارض 

 استیفقدان س ن،یمع یصنعت استیفقدان س د،یسهولت خروج منابع از چرخه تول ،یبانک التیتسه یمنف یقیسود حق
بانک تیرفاز ظ شیب فیتکال لیو تحم یناممکن بودن نظارت کامل بر گردش منابع مال ،یمال یتعدم شفاف ن،یمع یتیحما
مولد  یهاتیاف منابع از فعالانحر دیمنابع و تشد صیتخص ییناکارا دیها، تشدبانک یناتراز دیمنجر به تشددر عمل  ها،

تمرکز  ،یمال تأمین یسنت هایروشاز عوارض  گرید یکی. کندیرا فراهم م یمال یثباتیب دیتشد نهیزم تیشده و در نها
که دسترسی سایر نقاط کشور به منابع مالی را محدود کرده است.  بزرگ است یمنابع در مرکز کشور و شهرها صیتخص

ه بانکی و تحمیل بار تأمین مالی بر شبک یربانکیغ یمنابع و ابزارها زیسهم ناچ ران،یدر ا دیتول یمال تأمیننظام  گرید بیآس
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تعددی م یبمعاهای اقتصادی نیز اشکاالت و بنگاه در گردش هیسرما یمال تأمین یساختار فعلاست. جدای از موارد مذکور، 
توسط  یمواز طوربه التیتسه افتیدر، گردش در یهسرما یبانک التیتسه افتیبر درزمان ندیرادارد که اهم آن عبارتند از: ف

 ندیدر فرا یکاف یتعدم شفاف، بازارها ریو ورود به سا دیاز چرخه تول یسهولت انحراف منابع مال، دیتول یهاحلقه یتمام
منابع، عدم تقارن  صیدر تخص ییبازار )ناکارا ییناکارا، هابانک یرجاریمطالبات غباالی  سکیر، التیپرداخت تسه

 یافقدان ابزارها و بازاره، در گردش هیسرما التیکوچک و متوسط به تسه یهابنگاه یدشوار بودن دسترس، و ...( یاطالعات
 .یررسمیغ یاز بازارها یمال تأمینبودن  نهیپرهزو  هابنگاه یهایتهاتر مطالبات و بده یمناسب برا یمال

جیره های تأمین مالی زنگردش، توسعه روش در یهسرماتأمین مالی  یژهوبهتأمین مالی،  ها و معایب نظامبا توجه به آسیب
 أمینتظام توان به افزایش کارایی و شمول مالی، کاهش ریسک نظام مالی و در نهایت ثبات مالی کمک کند. نتأمین می

کارا و هموار  صیبه واسطه کمک به تخص تواندیدر گردش است که م هیسرما یمال تأمیندر  یکردیرو تأمین رهیزنج یمال
 تأمین یایمزا ینترمهم. اقتصاد کمک کند یبه ثبات مال ،یشمول مال شیو افزا یمال یهاسکیر تیریبهبود مد ،یمنابع مال

 افتیبه در ازین کاهش، یدیتول یهادر گردش بنگاه هیسرما یمال تأمین ندیو بهبود فرا عیتسرعبارتند از:  تأمین رهیزنج یمال
مطالبات  شکاه، کنندهینتأمو  دکنندهیتول نیب داریروابط پا تیتقو، در گردش هیسرما یمال تأمین یبرا دیجد التیتسه

 یمال انیرج یریپذو نظارت تیشفاف شیافزا، یمنابع مال صیتخص ییکارا شیانحراف منابع و افزا کاهش، هابانک یرجاریغ
 ییاراک شیافزا، یاصالح نظام بانک یبرا یسازنهیزم، شده محصولتمام نهیهز و کاهش یمال تأمین نهیهز کاهش، اقتصاد
منابع  مرکزرمتیغ عیبه توز کمک، یبر منابع بانک یرمبتنیغ یمال تأمین یهاسهم روش شیافزا، یاتینظام مال تیو شفاف

در نظام  یناتراز یهابه رفع چرخه ککمو در نهایت  اعتبار تیهدا استیس یتر و کاراتر برامناسب نیگزیجا، در کشور یبانک
 .کشور یمال
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