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 مقدمه

و کار  2متوسطهای کوچک و تامین مالی بنگاه»به نام مجلدی  2020در سال  1«سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه»

 ای ازمجموعهمجلد براساس این . منتشر نمود 4«توسعه وهمکاریهای اقتصادی  سازمان 3تابلو امتیازات:  0202آفرینان 

صورت پذیرفت که اطالعات جامعی در خصوص تامین  2018الی  2007از سال  کشور جهان 48بر روی ها ارزیابی

کتاب در سال این  دهد.ها ارائه میبنگاهو نحوه واکنش دولتها به چالشهای این  ی کوچک و متوسطهابنگاهمالی 

سازمان در انتهای این مجلد عنوان این گیری ویروس کرونا و بحران ناشی از آن چاپ گردید. و جریان همه 2020

های کوچک و متوسط و نحوه واکنش دولتها و نموده که در گزارش بعدی تاثیرات این بحران بر تامین مالی بنگاه

تن درک بهتری در مورد شمطالعه این گزارش برای دالذا  ای به این بحران را بررسی خواهد نمود.موسسات توسعه

 شود. ها قبل از بحران کرونا توصیه میضعیت تامین مالی این بنگاهو

ترین تسهیالت رایجبرای اخذ ضمانتنامه بعنوان مهمترین نکته این بررسی تاریخی بتوان به این نکته اشاره نمود که شاید 

های کوچک بازار در زمینه تامین مالی بنگاه تحل مشکالبرای ای خصوصی ابزار در اختیار دولتها و موسسات توسعه

 ی باشد. مو متوسط 

اطالعات فردی تمایل داشته باشد  در صورتی کهشده است که و ارائه ترجمه این مجلد « خالصه مدیریتی»ذیل در 

 د. مراجعه نمای OECDبدست آورد می تواند به اصل گزارش در تارنمای سازمان  جامع تر و دقیق تری در این حوزه 

 

  

                                                           
1 OECD 
2 SME 

استفاده می شود که امتیازات طرفین را نشان می دهد. در این متن با توجه به اینکه این  ورزشی معموال در مسابقات Scoreboardتابلو امتیازات یا همان  3

 سازمان یک سری شاخصهای اقتصادی و مالی را بررسی، اندازه گیری و جمع بندی نموده از این اصطالح استفاده کرده است. 
4 Financing SMEs and Entrepreneurs 2020: An OECD Scoreboard 
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 خالصه مدیریتی

 

 وهمکاریهای اقتصادی  سازمان تابلو امتیازات:  2020و کار آفرینان  متوسطهای کوچک و تامین مالی بنگاه» مجلد

کشور  48های کوچک و متوسط در اطالعاتی در خصوص روند و سیاستهای موجود درحوزه تامین مالی بنگاه« توسعه

شامل شاخصهای بدهی، سرمایه، تامین مالی بر مبنای  تابلو امتیازاتاین نماید. ارائه می 2018-2007دنیا طی دوره 

های کوچک و متوسط و کارآفرینان، همراه با اطالعاتی در خصوص طرف بنگاه مالی تامین یچارچوبهادارائی و 

باشد. کلیه ها میبخش خصوصی و عمومی در حمایت از تامین مالی این بنگاهدر های حاصله اخیر پیشرفتتقاضا و 

اطالعات در مجموع یک چارچوب جامع برای سیاستگذاران و سایر فعاالن این حوزه بمنظور ارزیابی نیازهای تامین 

حمایت از  برایسیار ارزشمندی همچنین ابزار ب تابلو امتیازاتاین آورد. های کوچک و متوسط فراهم میمالی بنگاه

به تامین مالی و  هابنگاهاین  دسترسی نحوه پیامدهای اصالحات مالی درو پایش  هاسیاستگذاریطراحی و ارزیابی 

 باشد. میتامین مالی این شرایط 

ارات ممکن است به اعتبدهد که روندهای اقتصاد کالن و همچنین منقبض شدن نشان می مجلداین  2020نسخه سال 

گیری ویروس ، همهمجلد. بعالوه، در زمان چاپ این تاثیر بگذاردها در برخی کشورها بر وامدهی به این بنگاهتدریج 

بجای گذاشت که بر روی برخی شاخصهای تامین مالی  کل دنیاسریع و عمیقی در  کرونا در جهان تاثیرات بسیار

 ود. آینده تاثیرگذار خواهد بهای کوچک و متوسط در بنگاه

های کوچک و متوسط، شامل ابزارهای دارائی استفاده از طیف متنوعی از ابزارهای جایگزین برای تامین مالی بنگاه

 رو به گسترش بود:  2018محور، تامین مالی جایگزین آنالین و سرمایه خطرپذیر در سال 

  در راستای روند بلندمدت موجود، حجم اجاره به شرط تملیک و فاکتورینگ )تنزیل صورتحساب( در

 . ه بودتسریع یافت 2018کشورها روند افزایشی داشت. البته رشد فاکتورینگ در سال اکثریت 

  کشورهای  برای 5میانهمقدار این البته  ،افزایش یافت 2018در سال  %54فعالیتهای تامین مالی جایگزین آنالین

 . ه استپائین بوداین نوع تامین مالی در آنها حجم پایه  هااغلب این کشورشرکت کننده در این بررسی بود. 

                                                           
5 Median value 
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 رشد پیدا  9/20نرخی معادل  2018و  2017سرمایه گذاری سرمایه خطرپذیر در بین سالهال  میانه مقدار %

 بود.  %4/0کرد، که این نرخ باالتر از نرخ سال قبل به میزان 

  کمتر بود،  2017در مقایسه با سال  2018های کوچک و متوسط در سال بنگاهورود شرکتها به بازار سهام

 در سطح باالئی قرار داشت.  این شاخصالبته از دیدگاه بلندمدت 

 

ها در این بنگاه )فعال( های کوچک و متوسط و مجموع وامهای سررسید نشدهدهی جدید به بنگاهاز سوی دیگر وام

البته نرخ رشد میانه این دو شاخص افت قابل توجهی داشت. سهم وامهای رشد بسیار مالیمی داشت، که  2018سال 

 کاهش اندکی داشت. 2018های کوچک و متوسط در کلیه کشورهای با درآمد باال و با درآمد متوسط در سال بنگاه

دهی مستقیم از وامو  از یک سو گردد سواالتی در خصوص اثرات متقابل ابزارهای جایگزیناین مسائل باعث می

 ها مطرح گردد. و همچنین تقاضا از سوی این بنگاهسوی دیگر 

نیز تداوم  2018های کوچک و متوسط از وامهای کوتاه مدت به وامهای بلندمدت در سال به بنگاه تغییر تدریجی وامها

از  یافت، بطوریکه در اغلب کشورها وامهای با سررسیدهای بلندمدت بیشتر از وامهای با سررسید کوتاه مدت بودند.

های کوچک و متوسط، سررسیدی بیش از یک سال میانه، بیش از نیمی از کلیه وامهای جدید به بنگاه مقداردیدگاه 

 داشت.  5به  1نسبت  2008داشتند، این درحالیست که این موضوع در سال  2018در سال 

های کوچک و متوسط در محیط مناسب و در عین حال رو به بهبود بازار در نحوه وام دهی به بنگاه این تغییرات

رخ داد. در اغلب کشورهایی که داده های آن در دسترس هست، الزامات وثیقه گیری و نرخ رد کردن  اعتبارات

ی ماند و البته کمتر از ثابت باق 2018تاخیر در پرداخت همچنان در سال نرخ دهد. درخواست وام کاهش نشان می

 2018های کوچک و متوسط در سال بود. درعین حال، تعداد ورشکستگی بنگاه 2010الی 2008سال  دوران بحران

البته شواهدی موجود است که این روند کاهشی متوقف شده است. در همین  برای ششمین سال متوالی کاهش یافت،

ی شرکت کننده در این بررسی افزایش یافت، های کوچک و متوسط در اغلب کشورهازمان، وامهای غیرجاری بنگاه

واگرایی روز افزون  نوع این در حالیست که وامهای غیرجاری کلیه کسب و کارها ثابت باقی مانده بود، این امر از یک

       های کوچک و متوسط از یک سو و از سوی دیگر شرکتهای بزرگ حکایت دارد. مابین بنگاه
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میانه آنها در کشورهای با درآمد باال  مقدارکشورهای با درآمد متوسط کاهش یافت، در حالیکه نرخ بهره در اغلب 

اندکی افزایش داشت که این امر متفاوت از سالهای قبل بود. این موضوع هم راستا با نتایج نظرسنجی اخیری است که 

از  های بزرگهره بین بنگاهنرخ ب 6حاشیهنشان می دهد قیمت اعتبارات در برخی کشورها افزایش اندکی داشته است. 

 اندکی کاهش یافت.  2018کوچک و متوسط در سال  هایاز سوی دیگر بنگاهو  یک سو

های کشورها سیاستهای مختلفی را درنظر گرفتند تا دسترسی بنگاه 2010-2008در جریان و بعد از بحران مالی سال 

گذاران در سرتاسر جهان بحران، سیاست این کوچک و متوسط به تامین مالی را تسهیل نمایند. در این راستا بویژه بعد از

ها به ابزارهای بدهی را تسهیل بخشند. در مراحل بعدی تمرکز بیشتر بر روی زدند تا دسترسی بنگاه قداماتیدست به ا

که برای بدست آوردن تامین مالی با چالشهای خاصی های کوچک و متوسط بود حمایت از گروههای خاصی از بنگاه

از  بیشتر معیارهای واجد شرایط شدن و نیز حمایتبهبود  ،ارائه فاینانس افزایش و همچنین تاکید بر دمواجه بودن

 ودببهتضمین ثبات مالی به بازارهای سرمایه بود. پیشرفت مهم دیگر در خصوص مقررات این بود که تاکید از روی 

 : توان خالصه نمودصنعت فینتک )فناوری مالی( منتقل شد. عمده سیاستگذاریهای اخیر را در موارد ذیل می

  ای خصوصی بود تا از طریق ترین ابزار در اختیار دولتها و موسسات توسعهتسهیالت رایجبرای اخذ ضمانتنامه

حجم ضمانتنامه  .هدف قرار دهندرا های کوچک و متوسط بازار در زمینه تامین مالی بنگاه تآن حل مشکال

 همچنان روند افزایشی داشت.  2018برای اخذ وام در سال 

 به روشهای مختلف شکل گرفته است و سیاستگذاران سعی دارند دسترسی  ایحمایت از ابزارهای سرمایه

های کوچک و متوسط به بازار سرمایه را بهبود بخشند. بعالوه بسیاری از کشورها اقداماتی در حوزه بنگاه

 نمایند.  اند تا چارچوبی برای نوآوریهای مالی شکل داده و تقویتقانونگذاری انجام داده

  شود.را شامل می در بسیاری از کشورها 7اعمال پروتکلهای بانکداری باز اقداماتی همچونپیشرفتهای اخیر  

ر ارائه یابعنوان بخشی از این پروتکلها، بانکها باید به مشتریان خود اجازه دهند تا اطالعات مالی خود را با س

های مشتریانشان کاهش و بدین ترتیب کنترل این موسسات بر داده مجاز به اشتراک بگذارند 8دهندگان

 یابد. می

                                                           
6 Spread  
7 Open Banking Protocols 
8 Providers 
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 های کوچک و متوسط بمنظور توانمندسازی ایشان برای فعال شدن در اقدامات برای حمایت مالی از بنگاه

بازارهای خارجی در سالهای اخیر شروع شده و یا در برخی موارد تقویت شده است. بویژه تاکید خاصی بر 

 بیمه اعتبار صادراتی و تامین مالی عمومی صادرات بوده است.  روی افزایش دانش و استفاده از ابزارهای

 ای استفاده از ابزارهای آنالین همچون هوش مصنوعی را گسترش داده اند تا همچنین دولتها به شکل فزاینده

نان و صاحبان کسب و کارهای کوچک در خصوص اقدامات حمایتی دولتی متناسب بدین ترتیب به کارآفری

 ب و کار آنها اطالع رسانی نمایند. با نیازهای کس

 

گیری دارند تا تاثیر همهاقدام ، سیاستگذاران در سرتاسر دنیا اقداماتی را در دست (2020) در زمان چاپ این مجلد

پذیرد که صورت می ایهای کوچک و متوسط را کاهش دهند. این اقدامات در محیط مالیویروس کرونا بر بنگاه

ها برای ها بود، ولی آنقدر خوب نبود که این بنگاهسبتا مطلوبی برای این بنگاهگیری در وضعیت نقبل از این ضربه همه

بتوانند دوام بیاورند. بسیاری از اقدامات با هدف توانمندسازی کسب  هامقابله با چنین شوک بزرگی بدون کمک دولت

وع بیماری و یا اقدامات دینگی شدید ولی موقت فعلی بود که از شیبرای مقابله با کمبود نق پایا و رشدپذیرو کارهای 

 تاخردپ گرفت. این اقدامات دولتها عبارتند از: تعویقگیری نشات میای و محدود کننده در پاسخ به این همهقرنطینه

وامها، پرداخت سریعتر  بازپرداختو نیز عی، اجاره، انشعابات همانند آب و برق و ..، اتمحق بیمه تامین اج ،مالیات

های کوچک و متوسط، دهی مستقیم به بنگاهضمانتنامه برای وامها و وامصدور وجوه قراردادهای خرید دولتی، 

 یارانه. اعطاء کمکهای بالعوض و یا 

اقتصاد کالن، دولتها باید بسیار سریع واکنش نشان دهند. وضعیت نامطلوب دورنمای  روزافزون تشدیدبا توجه به 

گیری ویروس کرونا بر میزان به دقت تاثیرات کوتاه مدت همه (OECD)« توسعه ودی سازمان همکاریهای اقتصا»

ارائه فاینانس و همچنین میزان موثر بودن سیاستهای اعمال شده برای مقابله با این بحران را پایش خواهد نمود. بعالوه 

های کوچک اتخاذ اقدامات مناسب برای بنگاهتر این اقدامات را ارزیابی خواهد نمود تا به دولتها در تاثیرات بلندمدت

 و متوسط کمک نماید. 


