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 چکیده

به طوری که ثبات مالی اقتصاد مورد تهدید قرار گرفته و الزم است  مواجه استی یهاچالشناترازی و کشور با  ینظام مال

های اعتباری و سیاستها و معایب بخشی و ثبات مالی مورد اجرا قرار گیرد. با توجه به آسیباصالحات الزم برای تعادل

های تأمین مالی زنجیره های تولیدی، توسعه روشدر گردش بنگاههای مرسوم تأمین مالی، به ویژه تأمین مالی سرمایهروش

 یمال نیتأمتواند به افزایش کارایی و شمول مالی، کاهش ریسک نظام مالی و در نهایت ثبات مالی منجر شود. تأمین می

 هیسرما تیریدر جهت بهبود مد سکیو کاهش ر یمال نیتأم اتیها و عملروش یریعبارت است از بکارگ ن،یتأم رهیزنج

ای از تأمین مالی است که در آن، شیوه جدید تأمین تأمین مالی زنجیره تأمین شیوه .نیتأم رهیزنج یندهایگردش و فرادر

مالی مبتنی بر جریان واقعی کاال و خدمت و تأمین اعتبار در طول زنجیره، جایگزین شیوه سنتی پرداخت تسهیالت رو در 

در گردش است که  هیسرما یدر تأمین مال ی جدیدکردیرو ،تأمین رهیزنج یمالظام تأمین شود. نرو و به پشتوانه دارایی می

به  ،یشمول مال شیو افزا یمال یهاسکیر تیریبهبود مد ،یکارا و هموار منابع مال صیبه واسطه کمک به تخص تواندیم

 . اقتصاد کمک کند یثبات مال

 

 .تأمین مالی زنجیره تأمینثبات مالی، ناترازی مالی، شمول مالی، : یدیکل یهاواژه
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 . مقدمه ۱

، و حتی فراتر از آن استهای مرکزی بانکبرای ها و هدف سیاستی الزام اساسی برای ثبات قیمتیک  ،ثبات مالی

 برای ثبات مالی یک اقتصاد، سه مؤلفه شود.لم و پایدار اقتصاد محسوب مینیاز اساسی برای توسعه سایک پیش

توان جذب »و  «هامدیریت ریسکتوان »، «تخصیص کارا و هموار منابع مالی»قابل تعریف است که عبارتند از: 

نابع مالی، مدیریت نظام مالی در یک اقتصاد توان تخصیص کارا و هموار مبه میزانی که . «ها توسط نظام مالیتکانه

هایی در نظام ها و آسیبدر اقتصاد ایران، عارضه ها را داشته باشد دارای ثبات مالی است.و توان جذب تکانه ریسک

ای اند. بخش عمدهر دادهلی را مورد تهدید قراهای مالی شده و ثبات ماگیری ناترازیمالی وجود دارد که منشاء شکل

در گردش است. اصالح نظام سرمایه درگردش اقتصاد و استفاده از ها متوجه نظام تأمین مالی سرمایهاز این آسیب

ها تواند به افزایش کارایی تخصیص منابع مالی و بهبود مدیریت ریسکرویکردهای نوین تجربه شده در جهان، می

 مورد رانیدر ا ینظام مال ،یثبات مالبر ادبیات مروری  ضمناین مقاله،  کند. در و افزایش شمول مالی کمک

حل  یبرا یه عنوان پاسخب تأمین رهیزنج یمال تأمین نهایت رهیافتدر قرارگرفته و  یشناسبیآسیابی و عارضه

 شود. معرفی می یکمک به ثبات مالروشی برای کشور و  ینظام مال یهااز چالش یبخش

 

 ادبیات ثبات مالیمرور  .۲

از  ممانعت یبه جاکه بتواند  ردیاز ثبات قرار گ یادر محدوده 2«نظام مالی»شرایطی است که  1«ثبات مالی»

 ناشی از ایدرونزا ناشی از عوامل  4«یمال هایناترازی» و عملکرد اقتصاد شود 3لیتسه موجب ،عملکرد اقتصاد

آن است که منظور از تسهیل عملکرد اقتصاد، در این تعریف، را از بین ببرد. نشده  ینیبشینامطلوب و پ یدادهایرو

  کمک کند.و خلق ثروت  یگذارهیانداز، سرماپس د،یتول رشددر جهت  یمنابع واقع کارای صیبه تخص یمنابع مال

های مالی در نظر زیرساختبازارهای مالی و  ،(های مالیگریدر اینجا نظام مالی به معنی نهادهای مالی )واسطه 

نه تنها یک الزام اساسی برای ثبات  ثبات مالیبا توجه به مباحث مطرح شده در ادبیات موضوع،  گرفته شده است.

                                                           
1 Financial Stability 
2 Financial System 
3 Facilitating 
4 Financial Imbalances 
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نیاز اساسی برای توسعه سالم و پایدار اقتصاد است، بلکه یک پیشهای مرکزی ها و هدف سیاستی بانکقیمت

 ی به تفکیک اجزای یک نظام مالی به شرح زیر قابل بیان است:ابعاد مختلف ثبات مالشود. محسوب می

از سالمت برخوردار باشند که  یزانیبه م یمال یکه در آن نهادها است یطیشرا ؛«یمال یهاثبات نهاد» -

برعهده  یا بانک مرکزی از جمله دولت یگریو بدون کمک نهاد د ییرا به تنها یمال یگربتوانند کارکرد واسطه

 .رندیگ

دار قیمت در مبادالت بازار و انحراف معنی که در آن اختالل عمدهاست ؛ شرایطی «ثبات بازارهای مالی» -

 های مالی از متغیرهای بنیادین اقتصاد، وجود نداشته باشد. دارایی

ای شکل یابد که از که در آن ساختار نظام مالی به گونه است ؛ شرایطی«های مالیثبات زیرساخت» -

عملکرد روان بازار اطمینان حاصل شده و شبکه امنیت مالی و نظام پرداخت و نظام تسویه به طور موثری عملیاتی 

 شود. 

توان »، «تخصیص کارا و هموار منابع مالی» قابل تعریف است که عبارتند از: برای ثبات مالی یک اقتصاد، سه مؤلفه

به میزانی که نظام مالی در یک اقتصاد توان تخصیص  .«ها توسط نظام مالیتکانهتوان جذب »و  «هامدیریت ریسک

 ها را داشته باشد دارای ثبات مالی است.و توان جذب تکانه کارا و هموار منابع مالی، مدیریت ریسک

نقش  یمرکز یهابانکاساساً  ایآاست که  ابل طرحقاالت ؤاین س ،های مرکزی در ثبات مالیدر خصوص نقش بانک

چه ابزار، مرکزی  هایال مطرح است که بانکؤهمچنین این س .یا خیر دارند یثبات مال جادیدر ا یعیو طب یذات

  .دنانجام ده دیبا یچه اقدامات یدر جهت ثبات مالو  دندار ازین یثبات مال یبرا یاراتیاطالعات و اخت

، تفاوت دیدگاه وجود دارد ولی در مجموع در ایجاد ثبات مالیهای مرکزی بانکنقش ذاتی و طبیعی در خصوص 

های در سراسر جهان، سیاستگذاران از جمله بانکموجب شد که  ۲۰۰۸تا  ۲۰۰۷های سال بحران مالی جهانی

 آن زمان به میزان محسوسی از  و های خود را برای ارتقای ثبات مالی متمرکز کنندتا تالش شوندمرکزی بر آن 

 ادبیات ثبات مالی در بانکداری مرکزی، گسترش یافته است. 

های مرکزی در ثبات مالی افزایش یافته است. به عنوان بخشی از این فرآیند، های اخیر، نقش بانکطی سال

های خود از رزیابیهای مرکزی در حمایت از ثبات مالی به طرق مختلف، مانند به اشتراک گذاشتن عمومی ابانک
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مالی و کمک به تقویت مقررات، نظارت و اقدامات احتیاطی کالن، کامالً فعال  نظامهای ها و ریسکپذیریآسیب

 شدند. 

 

 
 های مرکزی اروپایی در ارتقای ثبات مالی. نقش بانک1شکل 

 Eijffinger, based on an update of Goodhart and Schoenmakerمنبع: 

 

های احتیاطی های مرکزی شامل سیاست پولی و سیاستهای اصلی بانکادبیات بانکداری مرکزی، مأموریتدر 

ای (، مأموریت حمایت از ثبات مالی نیز به طور گسترده2007-9است که با توسعه اخیر )تحوالت بعد از بحران مالی 

تخصیص کارا و اند از طریق اثرگذاری بر تومرکزی در زمینه ثبات مالی می هایمطرح شده است. اقدامات بانک

  در نظام بانکی جاری شود.های مالی هموار منابع مالی و مدیریت ریسک
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 های اصلی بانک مرکزی. مأموریت2شکل 

 منبع: نتایج مطالعه

 

 در ایران ینظام مال یشناسبیآس. ۳

ده است. با توجه به موضوع مطالعه، شاهم آن در اینجا بررسی  که های اساسی مواجه استبا چالش نظام مالی کشور

 شده است.  «مالی تأمین»شناسی تأکید بیشتری بر آسیب

 یمال یهایناتراز دیتشد یهاچرخه -

گیری به طور سیستمی موجب شکلهای نظام مالی کشور، سازوکارهایی است ها و چالشآسیب ترینیکی از اصلی

کشور  در اقتصاد های مالیتشدید ناترازیدهنده نشانشواهد  یبرخشود. های مالی میهای تشدید ناترازیچرخه

ی مالی و هایشدید قیمت دارایرشد  و )و واگرایی آن نسبت به بخش واقعی( از جمله رشد فزاینده اعتباراتاست 

ست بررسی های مالی شده اگیری ناترازیالزم است سازوکاری که موجب شکل. در توضیح این مسئله غیرمالی

 شود. 

 ،تأمین یهارهیزنج یناکارآمد اس،یخردمق یدارمانند بنگاه یمشکالت داخلطیفی از اقتصاد با  یبخش واقع

 یبا مشکالت زین یمال بخش. از طرف دیگر، مواجه است نظایر آنو  یمال یتنگنا ،یناکارآمد، شکاف فناور کیلجست
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. مواجه است نظایر آنو  5یبودن شمول مال نییپا ،یمال یهارساختیابزارها و ز ییناکارا ها،بانک یمانند ناتراز

، مزمن بودجه یمانند کسر ییهااقتصاد، اقتصاد کشور همواره با چالش یو واقع یبخش مال یبر مشکالت داخل عالوه

عملکرد  ها به نوعیهر یک از آن که مواجه بوده است یخارج یهامیتحر و یدولت یگذارمتیق ،یدولت فیتکال

 ثیر قرار داده است. أبخش مالی و واقعی اقتصاد را تحت ت

شمول  شیافزا یبه جا یانبساط مال استیها، همواره سبنگاه فزاینده پاسخ به مشکالت رددر چنین شرایطی و 

بدون  یمر مالمست انبساطدر نتیجه این رویکرد و در اثر  .گرفته شده است شیدر پ یا افزایش کارایی مالی یمال

 ت.فراهم شده اس یمشکالت بخش واقع دیاقتصاد و تشد یثباتیبزمینه  ،یبه حل مشکالت بخش واقع توجه

  

 
 رانیدر ا یمال یناتراز دیتشد یهاچرخه. 3شکل 

 منبع: نتایج مطالعه

                                                           
5 Financial Inclusion 
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است که به صورت مستمر  «یناخالص داخل دیبه تول یبانک التیمانده تسه»نسبت  ،به عنوان یک شاخص مهم

بازه بلندمدت، نسبت  کیدر  دهدآمارها نشان میهای ناترازی در اقتصاد است. بیانگر تشدید چرخه افزایش یافته و

 دیبه تول یبانک التیو نسبت مانده تسه یمختلف اقتصاد یهاها به بخشساالنه توسط بانک یپرداخت التیتسه

 یهاتیظرفدر دوره زمانی مشابه،  یاست که در بخش واقع یدر حال نی. اداشته است ندهیفزا یروند ،یناخالص داخل

موجودی سرمایه خالص شاخص  تغییرات از طریق این کاهش که داشته ینزول یروند ،اقتصاد یو ستانده واقع تولید

  های ثابت قابل بیان است.  های ثابت و همچنین تولید ناخالص داخلی به قیمتبه قیمت

 

 
 رانیدر ا . نسبت مانده تسهیالت بانکی به تولید ناخالص داخلی1نمودار 

 آمارهای بانک مرکزیمنبع: 

 

روندی  طی دو دهه گذشته اقتصاد ایران نیز درعالوه بر شاخص مذکور، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی 

مختلف  یهاییانتقال ناکارا انگریباشد، ب یعمق مال شیافزا انگریکه باز آن شیشواهد، ب نیا. داشته استصعودی 

 است. یاقتصاد به نظام بانک
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 رانیدر ا . نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی2نمودار 

 منبع: آمارهای بانک مرکزی

 

 اعتبار تیهدا یهااستیس ییناکارا -

 نیو چ ، کرهژاپنای در کشورهای مختلف از جمله به طور گسترده های گذشتهدر دههکه  سیاست هدایت اعتبار

در اغلب کشورها  آناجرای  ،یمال یآزادساز استیس جیترو بابه بعد  1980دهه  ، ازقرار گرفته است استفادهمورد 

 کنند. هنوز از این سیاست استفاده میمعدودی و کشورهای ه کمتر شد

 یهابخش یبرابانکی  التیسهم ثابت تسه نییتع قیاز طرای به طور گستردهاعتبار  تیهدا استیسدر ایران 

 نیی...(، تع و یازدواج، فرزندآور اشتغال،تسهیالت ) از تسهیالت بانکی یاجتماع یهاسهم گروه نییتع ،یاقتصاد

پنجساله توسعه و سایر اسناد قانونی اجرا  در قالب قوانین بودجه، برنامهآن، نظایر و  التیسود تسه یحینرخ ترج

 شود. می

خروج  سهولت، یبانک التیتسه یمنف یقینرخ سود حقی مانند طیبا توجه به شرا اجرای سیاست هدایت اعتبار

 ناممکن، یمال تیشفافعدم، نیمع یتیحما استیس فقدان، نیمع یصنعت استیس فقدان، دیمنابع از چرخه تول

 عوارضی مانند منجر بهدر عمل  ،هابانک تیاز ظرف شیب فیتکالو تحمیل  یمالمنابع بودن نظارت کامل بر گردش 
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در نهایت  وهای مولد شده از فعالیت انحراف منابع دیتشدو  منابع صیتخص ییناکارا دیتشد، هابانک یناتراز دیتشد

 . کندمیرا فراهم  یمال یثباتیبزمینه تشدید 

 

 
 . عوامل مسبب ناکارایی سیاست هدایت اعتبار4شکل 

 منبع: نتایج مطالعه

 

عملکرد ، اساساً ی که اشاره شدبا توجه به شرایط ،های فعلیدر روش ت هدایت اعتبارسایسجانبی  عوارضجدای از 

 ،فاصله قابل توجهی داشته و در عملهای اقتصادی اغلب با اهداف تعیین شده بانکی به بخشپرداخت تسهیالت 

 امکان کنترل و هدایت تسهیالت بر اساس اهداف از پیش تعیین شده وجود نداشته است. 
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 )درصد( 1400ماهه  9ها در های اقتصادی از تسهیالت پرداختی بانک. سهم بخش3نمودار 

 منبع: آمارهای بانک مرکزی

 

های سهم فعالیتمجموع دهد نشان می یپرداخت التیاز تسه یاقتصاد یهاسهم بخش راتییروند تغبررسی 

 1390درصد در سال  57 رقم از ،هااز کل تسهیالت پرداختی بانکمسکن و ساختمان  معدن، کشاورزی، صنعت،

های بازرگانی، خدمات و متفرقه افزایش فعالیتمجموع رسیده است و متقابالً سهم  1400درصد در سال  43به 

 یافته است. 
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 های اقتصادی از تسهیالت پرداختی )درصد(. روند تغییرات سهم بخش4نمودار 

 منبع: آمارهای بانک مرکزی

 

 در مرکز کشوربانکی منابع  توزیعتمرکز  -

در مرکز کشور و شهرهای بزرگ بانکی منابع  توزیعمالی، تمرکز  تأمینهای سنتی یکی دیگر از عوارض سیاست

 ها وشرکتاغلب مرکزی استقرار دفاتر  ،در استان تهران پرداختی بودن رقم تسهیالتباال است. یکی از علل 

 های مذکور از طریق شعب تهران است. های بزرگ اقتصادی در استان تهران و فعالیت بانکی شرکتبنگاه

ساختار  های بزرگ از کل تسهیالت بانکی، فقدانعوامل دیگر مانند سهم باالی شرکتعالوه بر عامل مذکور، 

های زنی بنگاهها، باالتر بودن قدرت چانهمالی غیرپیوسته بنگاه تأمین ،های اقتصادیفعالیتای در اغلب رشتهزنجیره

 بزرگ برای دسترسی به منابع مالی و نظایر آن نیز احتماالً قابل طرح است. 
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 )درصد( 1400ها از تسهیالت پرداختی در آبان . سهم استان5نمودار 

 ع: آمارهای بانک مرکزیمنب

 

نکته حائز اهمیت دیگر در این زمینه آن است که میزان تمرکز تسهیالت پرداختی در مرکز کشور، به مرور زمان 

ها برابر ، سهم استان تهران از کل تسهیالت پرداختی توسط بانک1385که در سال به طوری ؛افزایش یافته است

 درصد رسیده است.  63درصد بود که با یک روند افزایشی اکنون به  55با 

میزان جذب سپرده در استان تهران در این مدت کاهش یافته است. این مسئله به عنوان این در حالی است که 

  مالی کشور، حائز اهمیت است.  تأمینشناسی در نظام آسیب نیازمندیک موضوع 
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 ها و پرداخت تسهیالت )درصد(. سهم استان تهران از کل جذب سپرده6نمودار 

 منبع: آمارهای بانک مرکزی

 

 دیتول یمال تأمیندر  یربانکیسهم اندک منابع غ -

سهم  سهیبه لحاظ مقاسهم ناچیز منابع و ابزارهای غیربانکی است.  در ایران،مالی تولید  تأمینآسیب دیگر نظام 

 هیاز بازار سرما یمال تأمینبه عالوه  یشبکه بانک التیدر مانده تسه رییکشور، اگر کل تغ یمال تأمینمختلف  یاجزا

عملکرد  نیو همچن یو انتشار اوراق بده هی(، عرضه اولیابیارز دی)بجز تجد یبورس یهاشرکت هیسرما شیشامل افزا

را به عنوان  یخارج یگذارهیو جذب سرما یصندوق توسعه مل یالیو ر یارز التیتسه زیندولت و  یبودجه عمران

سهم  ۱۳۹۹در سال  م،یریدر اقتصاد در نظر بگ یگذارهیو سرما دیتولدر گردش سرمایه یمال تأمین یبرا یاریمع

 بودهدرصد  ۲صندوق توسعه  التیدرصد، تسه ۸دولت  یدرصد، بودجه عمران ۹ هیدرصد، بازار سرما ۸۱بازار پول 

  شده است. تأمین یاقتصاد یهاها و بنگاهشرکت یاز محل منابع داخل یمال تأمینمنابع  ریسا .است

 یهاپروژه و انواع ابزار یهاصندوق ،یمانند اوراق بده ییهاو ابزار هیسهم بازار سرما رانیدر اقتصاد ابه طور خاص، 

 یبانک جهان یهااندک است. به عنوان مثال شاخص اریاقتصاد بس یمال تأمیناز کل  ه،یبر بازار سرما یمبتن یمال

 شتریب اریبس رانیبا ا سهیاز کشورها، در مقا یاریبس در ه،یها از بازار سرماشرکت یمال تأمینکه سهم  دهدینشان م
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 دیها به تولمنتشرشده توسط شرکت یاوراق بده زانیاست. به عنوان مثال، م شیدر حال افزا زیسهم ن نیبوده و ا

 نیاست. ا دهیرس ۲۰۱۷درصد در سال  ۷۰به رقم  ۲۰۰۰درصد در سال  ۵۱از رقم  یدر کره جنوب یناخالص داخل

نسبت  نیچناست. هم دهیرس ۲۰۱۷درصد در سال  ۵۷به رقم  ۲۰۰۰درصد در سال  ۸از رقم  نیچشاخص در 

درصد در  ۱۶به رقم  ۲۰۰۰درصد سال  ۸از رقم  لیدر کشور برز یناخالص داخل دیها به تولشرکت یاوراق بده

 . است زیناچ اریبس رانینسبت در ا نیکه ا یاست؛ در حال دهیرس ۲۰۱۷سال 

 یانتشار اوراق بده قیها از طرکشور ریبزرگ در سا یهاها و بنگاهشرکت یمال تأمیناز  یواقع بخش قابل توجه در

عمدتاً متعلق به  زین رانیدارد و اوراق موجود منتشر شده در ا یابزار سهم اندک نیا رانیکه در ا ردیگیصورت م

 .ستا هایمانند شهردار یعموم یهاها و نهادشرکت یبرخ

  

 
 )درصد( 1399. تأمین مالی به تفکیک منبع در سال 7نمودار 

 منبع: نتایج مطالعه
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 در گردش هیسرما شیوه فعلی نواقص -

ها یا یم از بانک، مبتنی بر دریافت تسهیالت مستقتأمینهای مالی سرمایه درگردش زنجیره تأمینساختار فعلی 

در گردش، نواقص مالی سرمایه تأمینهای فعلی روشاست.  های پرهزینه از بازارهای غیررسمیمالی به شیوه تأمین

   هایی دارد که اهم آن به شرح زیر است:و کاستی

سال قبل فروش عملکرد بر  و مبتنی بوده نگرها گذشتهویه دریافت تسهیالت از بانکربر اساس ضوابط جاری، 

های ای نوپا یا بنگاههین رویه، دسترسی بنگاهاکه  ؛است مستغالتالبیع مانند سهلهای وثیقهها و دریافت بنگاه

 کند. فاقد دارایی ثابت از نوع مستغالت را به تسهیالت بانکی محدود می

جب وقفه در فرایند تولید مو و نوعاً طوالنی است ،هابرای بنگاه در گردشفرایند دریافت تسهیالت بانکی سرمایه

اقدام به دریافت ی مواز جداگانه و به طورب اغلتولید، های زنجیرههای مختلف های اقتصادی در حلقهشود. بنگاهمی

و نیز فشار بر منابع بانکی  زنجیره مالی را برای کل تأمینهزینه  ،کنند که این مسئلهتسهیالت و پرداخت سود می

 دهد.افزایش میرا 

 ورودانحراف منابع مالی از چرخه تولید و احتمال  ،نگاههای سنتی پرداخت تسهیالت مستقیم به یک بدر روش

به  ناکارایی بازارمالی، وجوه مختلف  تأمینهای فعلی پذیر است. در شیوهبه سهولت امکان به سایر بازارها منابع

های اقتصادی، در ترازنامه خود انواع وجود دارد. اغلب بنگاهناکارایی در تخصیص منابع  و عدم تقارن اطالعاتویژه 

 وجود ندارد هاهای بنگاهتهاتر مطالبات و بدهیابزارهای مناسب برای  لیکنند ومطالبات و تعهدات را نگهداری می

 شود. ها و افزایش نیاز به منابع مالی جدید میکه این امر موجب انجماد دارایی بنگاه

 

 مالی سرمایه در گردش تأمینرهیافت جدید . 4

تواند به مالی سرمایه در گردش است که می تأمیندر  نسبتاً جدید رویکردی ،6تأمینمالی زنجیره  تأمین نظام

در نهایت ، افزایش شمول مالیو  های مالیبهبود مدیریت ریسک، کمک به تخصیص کارا و هموار منابع مالیواسطه 

 به ثبات مالی اقتصاد کمک کند. 
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 مفاهیم اصلی -

 ریسک کاهش و مالی تأمین عملیات و هاروش بکارگیریاز  است عبارت تعریف طبق ،تأمین زنجیره مالی تأمین

 عملیات از سبدی ،تأمین زنجیره مالی تأمین. تأمین نجیرهز فرایندهای و درگردش سرمایه مدیریت بهبود جهت در

 زنجیره و توزیع زنجیره نقطه دو بین تجاری و مالی هایجریان که است ریسک کاهش و مالی تأمین هایروش و

 .کندمی پشتیبانی را تأمین

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

 شیوه این درشود. فعال می تأمین زنجیره در و نظایر آن، بارگیری ازپس و بارگیری ازپیش هایفرایند و مطالبات

 یک شدن فعال متعاقب پرداخت، عملیات یا ریسک کاهش و مالی تأمین از اعم ایمداخله هرگونه ،مالی تأمین

مالی، عموماً بر  تأمینهای . در ضمن، این گونه روشافتاد خواهد جریان به فیزیکی، تأمین زنجیره در واقعی رویداد

 باشند. منطبق می 7باز حساب تجارتهای شیوه

مالی مبتنی بر جریان واقعی  تأمین»شیوه جدید  ،مالی است که در آن تأمینای از شیوه تأمینمالی زنجیره  تأمین

پرداخت تسهیالت رو در رو و به پشتوانه »، جایگزین شیوه سنتی «اعتبار در طول زنجیره تأمینکاال و خدمت و 

، متشکل از خریداران و فروشندگانی است که در زنجیره تأمینمالی زنجیره  تأمینطرفین مبادالت  شود.می« دارایی

 کنندگان مالی تعامل خواهند داشت.تأمینکنند. طرفین مبادله ضرورتاً با کدیگر همکاری و تجارت میبا ی تأمین

 کنندگان تأمین گردش تجاری توسطقابلیت مشاهده  ،تأمینمالی زنجیره  تأمینهای فراینداساسی در  ویژگییک 

های پیشرفته به منظور ها و رویهقابل تحقق است. توسعه فناوری اطالعات از طریق بکارگیری فناوریاست که  مالی

های یی شدن نوآوریفیزیکی، به طور خودکار زمینه اجرا تأمینهای رهگیری و کنترل رویدادهای مربوط به زنجیره

  کند.های مالی را فراهم میمالی در زنجیره

 تأمین زنجیره مالی تأمین مزایای -

های اقتصادی و بخش ای برای بنگاهمزایا و منافع گسترده، تأمینمالی زنجیره  تأمینهای و توسعه روش بکارگیری

 ترین آن به شرح زیر است:واقعی اقتصاد خواهد داشت که مهم

o تولیدی هایبنگاه گردش در سرمایه مالی تأمین فرایند تسهیل و تسریع 
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o گردش در سرمایه مالی تأمین برای جدید تسهیالت دریافت به نیاز کاهش 

o کنندهتأمین و تولیدکننده بین پایدار روابط تقویت 

o هابانک غیرجاری مطالبات کاهش 

o مالی منابع تخصیص کارایی افزایش و منابع انحراف کاهش 

o اقتصاد مالی جریان پذیرینظارت و شفافیت افزایش 

o محصول شدهتمام هزینه کاهش و مالی تأمین هزینه کاهش 

o بانکی نظام اصالح برای سازیزمینه 

o مالیاتی نظام شفافیت و کارایی افزایش 

o مالی غیرمبتنی بر منابع بانکی تأمینهای افزایش سهم روش 

o  منابع بانکی در کشورو فراگیر کمک به توزیع غیرمتمرکز 

o تر و کاراتر برای سیاست هدایت اعتبارجایگزین مناسب 

o نظام مالی کشورهای ناترازی در کمک به رفع چرخه 

های ، از زاویه اصالح نظام بانکی نیز حائز اهمیت است. توسعه شیوهتأمینمالی زنجیره  تأمینهای توسعه روش

ترازنامه  زیرخط اقالم مدیریت، هابانک نقدینگی گردش بهبود، غیرجاری مطالبات کاهشمذکور، به واسطه کمک به 

های سالمت بانکی و تواند به بهبود شاخصمالی تولید، می تأمینهای تعهدی در ها و استفاده از شیوهبانک

 ها کمک کند.  پایدارسازی ترازنامه بانک

 الگوی مفهومی -

مالی سرمایه درگردش، عموماً مبتنی بر مراجعه مستقیم خریدار مواد اولیه )تولیدکننده  تأمینهای مرسوم شیوه

 است.  بارسنجی و توثیقتدر ازای اع ی دریافت تسهیالتمحصول( به نهاد مالی )بانک( و ارائه اسناد برا

حساب و خرید مواد اولیه مستقیماً توسط خریدار و فروشنده مواد اولیه انجام فرایند تسویه، مرسوم هایدر رویه

 شود. می
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 ها به شیوه رایج. مدل مفهومی تأمین مالی سرمایه درگردش بنگاه5شکل 

 منبع: نتایج مطالعه

 

کننده مواد اولیه در طول یک زنجیره، هر یک جداگانه و به موازات اقدام به  تأمینهای بنگاههای مرسوم، در شیوه

های مرسوم نمایند. به بیان دیگر، در روشتجهیز منابع از شبکه بانکی، بازارهای غیررسمی یا منابع داخلی خود می

های زنجیره و مستقل از سایر حلقه، به دفعاتبه طور موازی، مالی  تأمینمالی سرمایه در گردش، فرایند  تأمین

 شود. های مختلف انجام میتوسط بانک

 

 
 ها به شیوه رایج. مدل مفهومی تأمین مالی سرمایه درگردش بنگاه۶شکل 

 منبع: نتایج مطالعه
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مالی زنجیره  تأمین )زیرساخت( گان خدماتد، ارکان دیگری نظیر ارائه دهنتأمین مالی زنجیره تأمینهای در روش

نهادهای  ها، بازار سرمایه و ...( و)اعم از بانک مالیکنندگان تأمین، ارائه دهندگان خدمات لجستیک و 8تأمین

 کنند. ها نقش ایفا میتضمین و بیمه

 

 
 . مدل مفهومی تأمین مالی زنجیره تأمین7شکل 

 منبع: نتایج مطالعه

 

کل ای، های زنجیرههای سنتی در آن است که در روشبا شیوه تأمینمالی زنجیره  تأمینهای روش اصلیتفاوت 

 بومدر این زیستگیرد. مالی و مدیریت ریسک قرار می تأمینبه صورت پیوسته، تحت پوشش ابزارهای  تأمینزنجیره 

اجرا  تأمینهای مختلف زنجیره مالی و مدیریت ریسک به صورت پیوسته برای حلقه تأمینهای ، طراحی مدلجدید

 شود. می
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 بوم تأمین مالی زنجیره تأمین. زیست۸شکل 

  International Finance Corporationمنبع: 

 

، «مدیریت جریان مالی»گانه مدیریت زنجیره تأمین است. به بیان دیگر، تأمین مالی زنجیره تأمین، یکی از ابعاد سه

 دهند. گانه مدیریت زنجیره تأمین را تشکیل می، ابعاد سه«مدیریت اطالعات»و « مدیریت زنجیره فیزیکی»در کنار 

 

 
 گانه مدیریت زنجیره تأمین. ابعاد سه۹شکل 

 بع: نتایج مطالعهمن
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، تمامی خدمات کشورهادر برخی تواند اشکال مختلفی داشته باشد. مالی، می تأمینساختار نهادی ارائه خدمات 

 یندهایاطالعات، فرا عیتبادل و تجم ،یاعتبارسنج سک،یر تیریاعتبار، مد تأمین اعم از تأمینمالی زنجیره  تأمین

شود و بانک ها انجام میبه طور کامل توسط بانک ها و ...منابع و تدارکات شرکت یزیرمرتبط با صورتحساب، برنامه

ها یا سایر مؤسسات مالی های جایگزین، بخشی از فرایند توسط فینتکدر مدل دهد.انجام میتمامی فرایند را راساً 

ها اداره در جهان توسط بانک SCFهای درصد پلتفرم 46های انجام شده، شود. بر اساس بررسیغیربانکی انجام می

 .شوندمی

 

 
 در کشورهای مختلف SCF. ساختار نهاد ارائه دهنده خدمات ۱۰شکل 

 McKinsey Global Payments Practice  منبع:
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 )درصد( SCFدهنده خدمات های ارائه. سهم هریک از نهاد8نمودار 

 SCF Barometer 2018/2019منبع: 

 

 در کشورهای جهان SCFرواج  -

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

جنوب اروپا، جنوب شرق آسیا، شمال شرق به ترتیب  در اروپای شمالی است. بعد از آن SCFهای استقبال از روش

 دارند.  تأمینمالی زنجیره  تأمینهای آسیا و آمریکا، بیشترین سهم را در پذیرش روش
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 در مناطق مختلف جهان )درصد( SCFهای . میزان پذیرش شیوه9نمودار 

 SCF Barometer 2018/2019منبع: 

 

بر های مختلف اقتصادی قابلیت بکارگیری دارد. فعالیترشتهای، در های اقتصادی به روش زنجیرهمالی بنگاه تأمین

 ای در جهان به ترتیب در فعالیتمالی زنجیره تأمینهای های آماری، بیشترین سهم بکارگیری روشاساس بررسی

درصد از  41تولیدات صنعتی، تولید کاالهای مصرفی و فعالیت حمل و نقل و لجستیک است. سه فعالیت مذکور، 

 کند. را در جهان دریافت می SCFکل خدمات 
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 های اقتصادی در جهان )درصد(بر حسب فعالیت SCFهای . میزان بکارگیری شیوه10نمودار 

 SCF Barometer 2018/2019منبع: 

 

 SCFهای مختلف روش -

شود که به سرعت در حال مالی و مدیریت ریسک را شامل می تأمینهای ، انواع روشتأمینمالی زنجیره  تأمین

توان ها وجود دارد. به عنوان مثال میهای مختلفی برای توصیف این روشبندیتوسعه و تنوع بیشتر است. دسته

مالی تعهدات )مانند عاملیت معکوس و  تأمینهای مبتنی بر را به روش SCFهای روشبندی کلی، در یک دسته

مالی مطالبات )خرید مطالبات، تنزیل صورتحساب، عاملیت و خرید دین( و  تأمینهای مبتنی بر پویا(، روشتنزیل 

موجودی در ازای مالی  تأمینمالی پیش از حمل و  تأمینمالی مبتنی بر سفارش خرید،  تأمینها )مانند سایر روش

تسهیالت  های مبتنی بر تعهد پرداخت بانک،روش توان بهمیهای مرتبط سایر شیوه از جمله بندی کرد.انبار( دسته

 مالی تجاری اشاره کرد.  تأمینبه پشتوانه دارایی و 
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 SCFهای مختلف . روش11شکل 

 EBA Market Guide to Supply Chain Finance (2014)منبع: 

 

 گیریو نتیجه بندی. جمع5

 رهیافتنهایت و در  رانیدر ا ینظام مال یشناسبیآس ،یمقاله بر سه موضوع تمرکز شده است: ثبات مال نیدر ا

به  یابیکشور و کمک به دست ینظام مال یهااز چالش یحل بخش یبرا یبه عنوان پاسخ تأمین رهیزنج یمال تأمین

 .یثبات مال

 ،«یکارا و هموار منابع مال صیتخص»آن شامل  یاصل و سه مؤلفه یبخش نخست، به ابعاد مختلف ثبات مال در

 یابیدر دست یمرکز یهانقش بانک نیو همچن «یها توسط نظام مالتوان جذب تکانه»و  «هاسکیر تیریتوان مد»

 یاستیو هدف س هامتیثبات ق یبرا یاساس امالز کینه تنها  یشد که ثبات مال دیپرداخته شد و تأک یبه ثبات مال

. اقدامات بانک شودیاقتصاد محسوب م داریتوسعه سالم و پا یبرا یاساس ازینشیپ کیاست، بلکه  یمرکز یهابانک
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 یهاسکیر تیریو مد یکارا و هموار منابع مال صیبر تخص یاثرگذار قیاز طر تواندیم یثبات مال نهیدر زم یمرکز

   .شود یجار یبانک مدر نظا یمال

های نظام مالی ایران، ترین آسیبشناسی قرار گرفت. از جمله مهممورد آسیب رانیدر ا ینظام مالبخش دوم،  در

که آثار آن به صورت  شودیم یناتراز دیتشد یهاچرخه یریگموجب شکل یستمیبه طور سکه است  ییسازوکارها

 «یداخل دناخالصیبه تول ینگینسب نقد»و  «یناخالص داخل دیبه تول یبانک التیمانده تسه» نسبترشد مستمر 

با  است که به شیوه فعلی اعتبار تیهدا استیس یاجراعوارض مالی،  تأمینآشکار شده است. آسیب دیگر نظام 

 استیفقدان س د،یسهولت خروج منابع از چرخه تول ،یبانک التیتسه یمنف یقیمانند نرخ سود حق یطیتوجه به شرا

 یناممکن بودن نظارت کامل بر گردش منابع مال ،یمال تیشفافعدم ن،یمع یتیحما استیفقدان س ن،یمع یصنعت

منابع  صیتخص ییناکارا دیها، تشدبانک یناتراز دیمنجر به تشددر عمل  ها،بانک تیاز ظرف شیب فیتکال لیو تحم

 گرید یکی. کندیرا فراهم م یمال یثباتیب دیتشد نهیزم تیمولد شده و در نها یهاتیانحراف منابع از فعال دیو تشد

که دسترسی  بزرگ است یمنابع در مرکز کشور و شهرها صیتمرکز تخص ،یمال تأمین یسنت هایروشاز عوارض 

 زیسهم ناچ ران،یدر ا دیتول یمال تأمیننظام  گرید بیآسسایر نقاط کشور به منابع مالی را محدود کرده است. 

 یساختار فعلمالی بر شبکه بانکی است. جدای از موارد مذکور،  تأمینو تحمیل بار  یربانکیغ یمنابع و ابزارها

 ندیراهای اقتصادی نیز اشکاالت و معایتب متعددی دارد که اهم آن عبارتند از: فبنگاه درگردش هیسرما یمال تأمین

، دیتول یهاحلقه یتوسط تمام یبه طور مواز التیتسه افتیدر، گردش درهیسرما یبانک التیتسه افتیبر درزمان

، التیپرداخت تسه ندیدر فرا یکاف تیشفافعدم ،بازارها ریو ورود به سا دیاز چرخه تول یسهولت انحراف منابع مال

، و ...( یمنابع، عدم تقارن اطالعات صیدر تخص ییبازار )ناکارا ییناکارا، هابانک یرجاریمطالبات غباالی  سکیر

 یمال یفقدان ابزارها و بازارها، در گردش هیسرما التیکوچک و متوسط به تسه یهابنگاه یدشوار بودن دسترس

 . یررسمیغ یاز بازارها یمال تأمینبودن  نهیپرهزو  هابنگاه یهایتهاتر مطالبات و بده یمناسب برا

مالی  تأمینهای در گردش، توسعه روشمالی سرمایه تأمینمالی، به ویژه  تأمینها و معایب نظام با توجه به آسیب

توان به افزایش کارایی و شمول مالی، کاهش ریسک نظام مالی و در نهایت ثبات مالی کمک کند. می تأمینزنجیره 

به واسطه کمک به  تواندیدر گردش است که م هیسرما یمال تأمیندر  یکردیرو تأمین رهیزنج یمال تأمینظام ن

اقتصاد  یبه ثبات مال ،یشمول مال شیو افزا یمال یهاسکیر تیریبهبود مد ،یو هموار منابع مال کارا صیتخص

در  هیسرما یمال تأمین ندیو بهبود فرا عیتسرعبارتند از:  تأمین رهیزنج یمال تأمین یایمزا. مهمترین کمک کند

روابط  تیتقو، در گردش هیسرما یمال تأمین یبرا دیجد التیتسه افتیبه در ازین کاهش، یدیتول یهاگردش بنگاه
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 ییکارا شیانحراف منابع و افزا کاهش، هابانک یرجاریمطالبات غ کاهش، کننده تأمینو  دکنندهیتول نیب داریپا

و کاهش  یمال تأمین نهیهز کاهش، اقتصاد یمال انیجر یریپذو نظارت تیشفاف شیافزا، یمنابع مال صیتخص

سهم  شیافزا، یاتینظام مال تیو شفاف ییکارا شیافزا، یاصالح نظام بانک یبرا یسازنهیزم، شده محصولتمام نهیهز

 نیگزیجا، در کشور یمنابع بانک رمتمرکزیغ عیبه توز کمک، یبر منابع بانک یرمبتنیغ یمال تأمین یهاروش

 . کشور یدر نظام مال یناتراز یهابه رفع چرخه کمکو در نهایت  اعتبار تیهدا استیس یتر و کاراتر برامناسب
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