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چکیده
نظام مالی کشور با ناترازی و چالشهایی مواجه است به طوری که ثبات مالی اقتصاد مورد تهدید قرار گرفته و الزم است
اصالحات الزم برای تعادل بخشی و ثبات مالی مورد اجرا قرار گیرد .با توجه به آسیبها و معایب سیاستهای اعتباری و
روشهای مرسوم تأمین مالی ،به ویژه تأمین مالی سرمایهدر گردش بنگاههای تولیدی ،توسعه روشهای تأمین مالی زنجیره
تأمین می تواند به افزایش کارایی و شمول مالی ،کاهش ریسک نظام مالی و در نهایت ثبات مالی منجر شود .تأمین مالی
زنجیره تأمین ،عبارت است از بکارگیری روشها و عملیات تأمین مالی و کاهش ریسک در جهت بهبود مدیریت سرمایه
درگردش و فرایندهای زنجیره تأمین .تأمین مالی زنجیره تأمین شیوهای از تأمین مالی است که در آن ،شیوه جدید تأمین
مالی مبتنی بر جریان واقعی کاال و خدمت و تأمین اعتبار در طول زنجیره ،جایگزین شیوه سنتی پرداخت تسهیالت رو در
رو و به پشتوانه دارایی میشود .نظام تأمین مالی زنجیره تأمین ،رویکردی جدید در تأمین مالی سرمایه در گردش است که
میتواند به واسطه کمک به تخصیص کارا و هموار منابع مالی ،بهبود مدیریت ریسکهای مالی و افزایش شمول مالی ،به
ثبات مالی اقتصاد کمک کند.

واژههای کلیدی :ثبات مالی ،ناترازی مالی ،شمول مالی ،تأمین مالی زنجیره تأمین.
Keywords: Financial Stability, Financial Imbalances, Financial Inclusion, Supply Chain Finance.
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 .۱مقدمه
ثبات مالی ،یک الزام اساسی برای ثبات قیمتها و هدف سیاستی برای بانکهای مرکزی است و حتی فراتر از آن،
یک پیشنیاز اساسی برای توسعه سالم و پایدار اقتصاد محسوب میشود .برای ثبات مالی یک اقتصاد ،سه مؤلفه
قابل تعریف است که عبارتند از« :تخصیص کارا و هموار منابع مالی»« ،توان مدیریت ریسکها» و «توان جذب
تکانهها توسط نظام مالی» .به میزانی که نظام مالی در یک اقتصاد توان تخصیص کارا و هموار منابع مالی ،مدیریت
ریسک و توان جذب تکانهها را داشته باشد دارای ثبات مالی است .در اقتصاد ایران ،عارضهها و آسیبهایی در نظام
مالی وجود دارد که منشاء شکلگیری ناترازیهای مالی شده و ثبات مالی را مورد تهدید قرار دادهاند .بخش عمدهای
از این آسیبها متوجه نظام تأمین مالی سرمایهدر گردش است .اصالح نظام سرمایه درگردش اقتصاد و استفاده از
رویکردهای نوین تجربه شده در جهان ،میتواند به افزایش کارایی تخصیص منابع مالی و بهبود مدیریت ریسکها
و افزایش شمول مالی کمک کند .در این مقاله ،ضمن مروری بر ادبیات ثبات مالی ،نظام مالی در ایران مورد
عارضهیابی و آسیبشناسی قرارگرفته و در نهایت رهیافت تأمین مالی زنجیره تأمین به عنوان پاسخی برای حل
بخشی از چالشهای نظام مالی کشور و روشی برای کمک به ثبات مالی معرفی میشود.

 .۲مرور ادبیات ثبات مالی
«ثبات مالی» 1شرایطی است که «نظام مالی» 2در محدودهای از ثبات قرار گیرد که بتواند به جای ممانعت از
عملکرد اقتصاد ،موجب تسهیل 3عملکرد اقتصاد شود و «ناترازیهای مالی» 4ناشی از عوامل درونزا یا ناشی از
رویدادهای نامطلوب و پیشبینی نشده را از بین ببرد .در این تعریف ،منظور از تسهیل عملکرد اقتصاد ،آن است که
منابع مالی به تخصیص کارای منابع واقعی در جهت رشد تولید ،پسانداز ،سرمایهگذاری و خلق ثروت کمک کند.
در اینجا نظام مالی به معنی نهادهای مالی (واسطهگریهای مالی) ،بازارهای مالی و زیرساختهای مالی در نظر
گرفته شده است .با توجه به مباحث مطرح شده در ادبیات موضوع ،ثبات مالی نه تنها یک الزام اساسی برای ثبات
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قیمتها و هدف سیاستی بانکهای مرکزی است ،بلکه یک پیشنیاز اساسی برای توسعه سالم و پایدار اقتصاد
محسوب میشود .ابعاد مختلف ثبات مالی به تفکیک اجزای یک نظام مالی به شرح زیر قابل بیان است:
-

«ثبات نهادهای مالی»؛ شرایطی است که در آن نهادهای مالی به میزانی از سالمت برخوردار باشند که

بتوانند کارکرد واسطهگری مالی را به تنهایی و بدون کمک نهاد دیگری از جمله دولت یا بانک مرکزی برعهده
گیرند.
-

«ثبات بازارهای مالی»؛ شرایطی است که در آن اختالل عمده در مبادالت بازار و انحراف معنیدار قیمت

داراییهای مالی از متغیرهای بنیادین اقتصاد ،وجود نداشته باشد.
-

«ثبات زیرساختهای مالی»؛ شرایطی است که در آن ساختار نظام مالی به گونهای شکل یابد که از

عملکرد روان بازار اطمینان حاصل شده و شبکه امنیت مالی و نظام پرداخت و نظام تسویه به طور موثری عملیاتی
شود.
برای ثبات مالی یک اقتصاد ،سه مؤلفه قابل تعریف است که عبارتند از« :تخصیص کارا و هموار منابع مالی»« ،توان
مدیریت ریسکها» و «توان جذب تکانهها توسط نظام مالی» .به میزانی که نظام مالی در یک اقتصاد توان تخصیص
کارا و هموار منابع مالی ،مدیریت ریسک و توان جذب تکانهها را داشته باشد دارای ثبات مالی است.
در خصوص نقش بانکهای مرکزی در ثبات مالی ،این سؤاالت قابل طرح است که آیا اساساً بانکهای مرکزی نقش
ذاتی و طبیعی در ایجاد ثبات مالی دارند یا خیر .همچنین این سؤال مطرح است که بانکهای مرکزی چه ابزار،
اطالعات و اختیاراتی برای ثبات مالی نیاز دارند و در جهت ثبات مالی چه اقداماتی باید انجام دهند.
در خصوص نقش ذاتی و طبیعی بانکهای مرکزی در ایجاد ثبات مالی ،تفاوت دیدگاه وجود دارد ولی در مجموع
بحران مالی جهانی سالهای  ۲۰۰۷تا  ۲۰۰۸موجب شد که در سراسر جهان ،سیاستگذاران از جمله بانکهای
مرکزی بر آن شوند تا تالشهای خود را برای ارتقای ثبات مالی متمرکز کنند و از آن زمان به میزان محسوسی
ادبیات ثبات مالی در بانکداری مرکزی ،گسترش یافته است.
طی سالهای اخیر ،نقش بانکهای مرکزی در ثبات مالی افزایش یافته است .به عنوان بخشی از این فرآیند،
بانکهای مرکزی در حمایت از ثبات مالی به طرق مختلف ،مانند به اشتراک گذاشتن عمومی ارزیابیهای خود از
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آسیبپذیریها و ریسکهای نظام مالی و کمک به تقویت مقررات ،نظارت و اقدامات احتیاطی کالن ،کامالً فعال
شدند.

شکل  .1نقش بانکهای مرکزی اروپایی در ارتقای ثبات مالی
منبعEijffinger, based on an update of Goodhart and Schoenmaker :

در ادبیات بانکداری مرکزی ،مأموریتهای اصلی بانکهای مرکزی شامل سیاست پولی و سیاستهای احتیاطی
است که با توسعه اخیر (تحوالت بعد از بحران مالی  ،)2007-9مأموریت حمایت از ثبات مالی نیز به طور گستردهای
مطرح شده است .اقدامات بانکهای مرکزی در زمینه ثبات مالی میتواند از طریق اثرگذاری بر تخصیص کارا و
هموار منابع مالی و مدیریت ریسکهای مالی در نظام بانکی جاری شود.
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شکل  .2مأموریتهای اصلی بانک مرکزی
منبع :نتایج مطالعه

 .۳آسیبشناسی نظام مالی در ایران
نظام مالی کشور با چالشهای اساسی مواجه است که اهم آن در اینجا بررسی شده است .با توجه به موضوع مطالعه،
تأکید بیشتری بر آسیبشناسی «تأمین مالی» شده است.
 چرخههای تشدید ناترازیهای مالییکی از اصلیترین آسیبها و چالشهای نظام مالی کشور ،سازوکارهایی است به طور سیستمی موجب شکلگیری
چرخههای تشدید ناترازیهای مالی میشود .برخی شواهد نشاندهنده تشدید ناترازیهای مالی در اقتصاد کشور
است از جمله رشد فزاینده اعتبارات (و واگرایی آن نسبت به بخش واقعی) و رشد شدید قیمت داراییهای مالی و
غیرمالی .در توضیح این مسئله الزم است سازوکاری که موجب شکلگیری ناترازیهای مالی شده است بررسی
شود.
بخش واقعی اقتصاد با طیفی از مشکالت داخلی مانند بنگاهداری خردمقیاس ،ناکارآمدی زنجیرههای تأمین،
لجستیک ناکارآمد ،شکاف فناوری ،تنگنای مالی و نظایر آن مواجه است .از طرف دیگر ،بخش مالی نیز با مشکالتی
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مانند ناترازی بانکها ،ناکارایی ابزارها و زیرساختهای مالی ،پایین بودن شمول مالی 5و نظایر آن مواجه است.
عالوه بر مشکالت داخلی بخش مالی و واقعی اقتصاد ،اقتصاد کشور همواره با چالشهایی مانند کسری بودجه مزمن،
تکالیف دولتی ،قیمتگذاری دولتی و تحریمهای خارجی مواجه بوده است که هر یک از آنها به نوعی عملکرد
بخش مالی و واقعی اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است.
در چنین شرایطی و در پاسخ به مشکالت فزاینده بنگاهها ،همواره سیاست انبساط مالی به جای افزایش شمول
مالی یا افزایش کارایی مالی در پیش گرفته شده است .در نتیجه این رویکرد و در اثر انبساط مستمر مالی بدون
توجه به حل مشکالت بخش واقعی ،زمینه بیثباتی اقتصاد و تشدید مشکالت بخش واقعی فراهم شده است.

شکل  .3چرخههای تشدید ناترازی مالی در ایران
منبع :نتایج مطالعه

Financial Inclusion
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به عنوان یک شاخص مهم ،نسبت «مانده تسهیالت بانکی به تولید ناخالص داخلی» است که به صورت مستمر
افزایش یافته و بیانگر تشدید چرخههای ناترازی در اقتصاد است .آمارها نشان میدهد در یک بازه بلندمدت ،نسبت
تسهیالت پرداختی ساالنه توسط بانکها به بخشهای مختلف اقتصادی و نسبت مانده تسهیالت بانکی به تولید
ناخالص داخلی ،روندی فزاینده داشته است .این در حالی است که در بخش واقعی در دوره زمانی مشابه ،ظرفیتهای
تولید و ستانده واقعی اقتصاد ،روندی نزولی داشته که این کاهش از طریق تغییرات شاخص موجودی سرمایه خالص
به قیمتهای ثابت و همچنین تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت قابل بیان است.

نمودار  .1نسبت مانده تسهیالت بانکی به تولید ناخالص داخلی در ایران
منبع :آمارهای بانک مرکزی

عالوه بر شاخص مذکور ،نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نیز در اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته روندی
صعودی داشته است .این شواهد ،بیش از آنکه بیانگر افزایش عمق مالی باشد ،بیانگر انتقال ناکاراییهای مختلف
اقتصاد به نظام بانکی است.
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نمودار  .2نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ایران
منبع :آمارهای بانک مرکزی

 ناکارایی سیاستهای هدایت اعتبارسیاست هدایت اعتبار که در دهههای گذشته به طور گستردهای در کشورهای مختلف از جمله ژاپن ،کره و چین
مورد استفاده قرار گرفته است ،از دهه  1980به بعد با ترویج سیاست آزادسازی مالی ،اجرای آن در اغلب کشورها
کمتر شده و کشورهای معدودی هنوز از این سیاست استفاده میکنند.
در ایران سیاست هدایت اعتبار به طور گستردهای از طریق تعیین سهم ثابت تسهیالت بانکی برای بخشهای
اقتصادی ،تعیین سهم گروههای اجتماعی از تسهیالت بانکی (تسهیالت اشتغال ،ازدواج ،فرزندآوری و  ،)...تعیین
نرخ ترجیحی سود تسهیالت و نظایر آن ،در قالب قوانین بودجه ،برنامه پنجساله توسعه و سایر اسناد قانونی اجرا
میشود.
اجرای سیاست هدایت اعتبار با توجه به شرایطی مانند نرخ سود حقیقی منفی تسهیالت بانکی ،سهولت خروج
منابع از چرخه تولید ،فقدان سیاست صنعتی معین ،فقدان سیاست حمایتی معین ،عدمشفافیت مالی ،ناممکن
بودن نظارت کامل بر گردش منابع مالی و تحمیل تکالیف بیش از ظرفیت بانکها ،در عمل منجر به عوارضی مانند
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تشدید ناترازی بانکها ،تشدید ناکارایی تخصیص منابع و تشدید انحراف منابع از فعالیتهای مولد شده و در نهایت
زمینه تشدید بیثباتی مالی را فراهم میکند.

شکل  .4عوامل مسبب ناکارایی سیاست هدایت اعتبار
منبع :نتایج مطالعه

جدای از عوارض جانبی سیاست هدایت اعتبار در روشهای فعلی ،با توجه به شرایطی که اشاره شد ،اساساً عملکرد
پرداخت تسهیالت بانکی به بخشهای اقتصادی اغلب با اهداف تعیین شده فاصله قابل توجهی داشته و در عمل،
امکان کنترل و هدایت تسهیالت بر اساس اهداف از پیش تعیین شده وجود نداشته است.
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نمودار  .3سهم بخشهای اقتصادی از تسهیالت پرداختی بانکها در  9ماهه ( 1400درصد)
منبع :آمارهای بانک مرکزی

بررسی روند تغییرات سهم بخشهای اقتصادی از تسهیالت پرداختی نشان میدهد مجموع سهم فعالیتهای
کشاورزی ،صنعت ،معدن ،مسکن و ساختمان از کل تسهیالت پرداختی بانکها ،از رقم  57درصد در سال 1390
به  43درصد در سال  1400رسیده است و متقابالً سهم مجموع فعالیتهای بازرگانی ،خدمات و متفرقه افزایش
یافته است.
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نمودار  .4روند تغییرات سهم بخشهای اقتصادی از تسهیالت پرداختی (درصد)
منبع :آمارهای بانک مرکزی

 تمرکز توزیع منابع بانکی در مرکز کشوریکی دیگر از عوارض سیاستهای سنتی تأمین مالی ،تمرکز توزیع منابع بانکی در مرکز کشور و شهرهای بزرگ
است .یکی از علل باال بودن رقم تسهیالت پرداختی در استان تهران ،استقرار دفاتر مرکزی اغلب شرکتها و
بنگاههای بزرگ اقتصادی در استان تهران و فعالیت بانکی شرکتهای مذکور از طریق شعب تهران است.
عالوه بر عامل مذکور ،عوامل دیگر مانند سهم باالی شرکتهای بزرگ از کل تسهیالت بانکی ،فقدان ساختار
زنجیرهای در اغلب رشتهفعالیتهای اقتصادی ،تأمین مالی غیرپیوسته بنگاهها ،باالتر بودن قدرت چانهزنی بنگاههای
بزرگ برای دسترسی به منابع مالی و نظایر آن نیز احتماالً قابل طرح است.
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نمودار  .5سهم استانها از تسهیالت پرداختی در آبان ( 1400درصد)
منبع :آمارهای بانک مرکزی

نکته حائز اهمیت دیگر در این زمینه آن است که میزان تمرکز تسهیالت پرداختی در مرکز کشور ،به مرور زمان
افزایش یافته است؛ به طوریکه در سال  ،1385سهم استان تهران از کل تسهیالت پرداختی توسط بانکها برابر
با  55درصد بود که با یک روند افزایشی اکنون به  63درصد رسیده است.
این در حالی است که میزان جذب سپرده در استان تهران در این مدت کاهش یافته است .این مسئله به عنوان
یک موضوع نیازمند آسیبشناسی در نظام تأمین مالی کشور ،حائز اهمیت است.
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نمودار  .6سهم استان تهران از کل جذب سپردهها و پرداخت تسهیالت (درصد)
منبع :آمارهای بانک مرکزی

 سهم اندک منابع غیربانکی در تأمین مالی تولیدآسیب دیگر نظام تأمین مالی تولید در ایران ،سهم ناچیز منابع و ابزارهای غیربانکی است .به لحاظ مقایسه سهم
اجزای مختلف تأمین مالی کشور ،اگر کل تغییر در مانده تسهیالت شبکه بانکی به عالوه تأمین مالی از بازار سرمایه
شامل افزایش سرمایه شرکتهای بورسی (بجز تجدید ارزیابی) ،عرضه اولیه و انتشار اوراق بدهی و همچنین عملکرد
بودجه عمرانی دولت و نیز تسهیالت ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی و جذب سرمایهگذاری خارجی را به عنوان
معیاری برای تأمین مالی سرمایهدر گردش تولید و سرمایهگذاری در اقتصاد در نظر بگیریم ،در سال  ۱۳۹۹سهم
بازار پول  ۸۱درصد ،بازار سرمایه  ۹درصد ،بودجه عمرانی دولت  ۸درصد ،تسهیالت صندوق توسعه  ۲درصد بوده
است .سایر منابع تأمین مالی از محل منابع داخلی شرکتها و بنگاههای اقتصادی تأمین شده است.
به طور خاص ،در اقتصاد ایران سهم بازار سرمایه و ابزارهایی مانند اوراق بدهی ،صندوقهای پروژه و انواع ابزارهای
مالی مبتنی بر بازار سرمایه ،از کل تأمین مالی اقتصاد بسیار اندک است .به عنوان مثال شاخصهای بانک جهانی
نشان میدهد که سهم تأمین مالی شرکتها از بازار سرمایه ،در بسیاری از کشورها ،در مقایسه با ایران بسیار بیشتر
13

بوده و این سهم نیز در حال افزایش است .به عنوان مثال ،میزان اوراق بدهی منتشرشده توسط شرکتها به تولید
ناخالص داخلی در کره جنوبی از رقم  ۵۱درصد در سال  ۲۰۰۰به رقم  ۷۰درصد در سال  ۲۰۱۷رسیده است .این
شاخص در چین از رقم  ۸درصد در سال  ۲۰۰۰به رقم  ۵۷درصد در سال  ۲۰۱۷رسیده است .همچنین نسبت
اوراق بدهی شرکتها به تولید ناخالص داخلی در کشور برزیل از رقم  ۸درصد سال  ۲۰۰۰به رقم  ۱۶درصد در
سال  ۲۰۱۷رسیده است؛ در حالی که این نسبت در ایران بسیار ناچیز است.
در واقع بخش قابل توجهی از تأمین مالی شرکتها و بنگاههای بزرگ در سایر کشورها از طریق انتشار اوراق بدهی
صورت میگیرد که در ایران این ابزار سهم اندکی دارد و اوراق موجود منتشر شده در ایران نیز عمدتاً متعلق به
برخی شرکتها و نهادهای عمومی مانند شهرداریها است.

نمودار  .7تأمین مالی به تفکیک منبع در سال ( 1399درصد)
منبع :نتایج مطالعه
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 نواقص شیوه فعلی سرمایه در گردشساختار فعلی تأمین مالی سرمایه درگردش زنجیرههای تأمین ،مبتنی بر دریافت تسهیالت مستقیم از بانکها یا
تأمین مالی به شیوههای پرهزینه از بازارهای غیررسمی است .روشهای فعلی تأمین مالی سرمایهدر گردش ،نواقص
و کاستیهایی دارد که اهم آن به شرح زیر است:
بر اساس ضوابط جاری ،رویه دریافت تسهیالت از بانکها گذشتهنگر بوده و مبتنی بر عملکرد فروش سال قبل
بنگاهها و دریافت وثیقههای سهلالبیع مانند مستغالت است؛ که این رویه ،دسترسی بنگاههای نوپا یا بنگاههای
فاقد دارایی ثابت از نوع مستغالت را به تسهیالت بانکی محدود میکند.
فرایند دریافت تسهیالت بانکی سرمایهدر گردش برای بنگاهها ،نوعاً طوالنی است و موجب وقفه در فرایند تولید
میشود .بنگاههای اقتصادی در حلقههای مختلف زنجیرههای تولید ،اغلب به طور جداگانه و موازی اقدام به دریافت
تسهیالت و پرداخت سود میکنند که این مسئله ،هزینه تأمین مالی را برای کل زنجیره و نیز فشار بر منابع بانکی
را افزایش میدهد.
در روشهای سنتی پرداخت تسهیالت مستقیم به یک بنگاه ،احتمال انحراف منابع مالی از چرخه تولید و ورود
منابع به سایر بازارها به سهولت امکانپذیر است .در شیوههای فعلی تأمین مالی ،وجوه مختلف ناکارایی بازار به
ویژه عدم تقارن اطالعات و ناکارایی در تخصیص منابع وجود دارد .اغلب بنگاههای اقتصادی ،در ترازنامه خود انواع
مطالبات و تعهدات را نگهداری میکنند ولی ابزارهای مناسب برای تهاتر مطالبات و بدهیهای بنگاهها وجود ندارد
که این امر موجب انجماد دارایی بنگاهها و افزایش نیاز به منابع مالی جدید میشود.

 .4رهیافت جدید تأمین مالی سرمایه در گردش
نظام تأمین مالی زنجیره تأمین ،6رویکردی نسبتاً جدید در تأمین مالی سرمایه در گردش است که میتواند به
واسطه کمک به تخصیص کارا و هموار منابع مالی ،بهبود مدیریت ریسکهای مالی و افزایش شمول مالی ،در نهایت
به ثبات مالی اقتصاد کمک کند.

Supply Chain Finance
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 مفاهیم اصلیتأمین مالی زنجیره تأمین ،طبق تعریف عبارت است از بکارگیری روشها و عملیات تأمین مالی و کاهش ریسک
در جهت بهبود مدیریت سرمایه درگردش و فرایندهای زنجیره تأمین .تأمین مالی زنجیره تأمین ،سبدی از عملیات
و روشهای تأمین مالی و کاهش ریسک است که جریانهای مالی و تجاری بین دو نقطه زنجیره توزیع و زنجیره
تأمین را پشتیبانی میکند.
تأمین مالی زنجیره تأمین ،متعاقب یک رویداد واقعی از قبیل سفارش خرید ،صدور سیاهه ،سند دریافتنی یا سایر
مطالبات و فرایندهای پیشاز بارگیری و پساز بارگیری و نظایر آن ،در زنجیره تأمین فعال میشود .در این شیوه
تأمین مالی ،هرگونه مداخلهای اعم از تأمین مالی و کاهش ریسک یا عملیات پرداخت ،متعاقب فعال شدن یک
رویداد واقعی در زنجیره تأمین فیزیکی ،به جریان خواهد افتاد .در ضمن ،این گونه روشهای تأمین مالی ،عموماً بر
شیوههای تجارت حساب باز 7منطبق میباشند.
تأمین مالی زنجیره تأمین شیوهای از تأمین مالی است که در آن ،شیوه جدید «تأمین مالی مبتنی بر جریان واقعی
کاال و خدمت و تأمین اعتبار در طول زنجیره» ،جایگزین شیوه سنتی «پرداخت تسهیالت رو در رو و به پشتوانه
دارایی» میشود .طرفین مبادالت تأمین مالی زنجیره تأمین ،متشکل از خریداران و فروشندگانی است که در زنجیره
تأمین با یکدیگر همکاری و تجارت میکنند .طرفین مبادله ضرورتاً با تأمینکنندگان مالی تعامل خواهند داشت.
یک ویژگی اساسی در فرایندهای تأمین مالی زنجیره تأمین ،قابلیت مشاهده گردش تجاری توسط تأمینکنندگان
مالی است که از طریق بکارگیری فناوری اطالعات قابل تحقق است .توسعه فناوریها و رویههای پیشرفته به منظور
رهگیری و کنترل رویدادهای مربوط به زنجیرههای تأمین فیزیکی ،به طور خودکار زمینه اجرایی شدن نوآوریهای
مالی در زنجیرههای مالی را فراهم میکند.
 مزایای تأمین مالی زنجیره تأمینبکارگیری و توسعه روشهای تأمین مالی زنجیره تأمین ،مزایا و منافع گستردهای برای بنگاههای اقتصادی و بخش
واقعی اقتصاد خواهد داشت که مهمترین آن به شرح زیر است:
 oتسریع و تسهیل فرایند تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی
Open Accounts
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 oکاهش نیاز به دریافت تسهیالت جدید برای تأمین مالی سرمایه در گردش
 oتقویت روابط پایدار بین تولیدکننده و تأمینکننده
 oکاهش مطالبات غیرجاری بانکها
 oکاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی
 oافزایش شفافیت و نظارتپذیری جریان مالی اقتصاد
 oکاهش هزینه تأمین مالی و کاهش هزینه تمامشده محصول
 oزمینهسازی برای اصالح نظام بانکی
 oافزایش کارایی و شفافیت نظام مالیاتی
 oافزایش سهم روشهای تأمین مالی غیرمبتنی بر منابع بانکی
 oکمک به توزیع غیرمتمرکز و فراگیر منابع بانکی در کشور
 oجایگزین مناسبتر و کاراتر برای سیاست هدایت اعتبار
 oکمک به رفع چرخههای ناترازی در نظام مالی کشور
توسعه روشهای تأمین مالی زنجیره تأمین ،از زاویه اصالح نظام بانکی نیز حائز اهمیت است .توسعه شیوههای
مذکور ،به واسطه کمک به کاهش مطالبات غیرجاری ،بهبود گردش نقدینگی بانکها ،مدیریت اقالم زیرخط ترازنامه
بانکها و استفاده از شیوههای تعهدی در تأمین مالی تولید ،میتواند به بهبود شاخصهای سالمت بانکی و
پایدارسازی ترازنامه بانکها کمک کند.
 الگوی مفهومیشیوههای مرسوم تأمین مالی سرمایه درگردش ،عموماً مبتنی بر مراجعه مستقیم خریدار مواد اولیه (تولیدکننده
محصول) به نهاد مالی (بانک) و ارائه اسناد برای دریافت تسهیالت در ازای اعتبارسنجی و توثیق است.
در رویههای مرسوم ،فرایند تسویهحساب و خرید مواد اولیه مستقیماً توسط خریدار و فروشنده مواد اولیه انجام
میشود.

17

شکل  .5مدل مفهومی تأمین مالی سرمایه درگردش بنگاهها به شیوه رایج
منبع :نتایج مطالعه

در شیوههای مرسوم ،بنگاههای تأمین کننده مواد اولیه در طول یک زنجیره ،هر یک جداگانه و به موازات اقدام به
تجهیز منابع از شبکه بانکی ،بازارهای غیررسمی یا منابع داخلی خود مینمایند .به بیان دیگر ،در روشهای مرسوم
تأمین مالی سرمایه در گردش ،فرایند تأمین مالی به طور موازی ،به دفعات ،مستقل از سایر حلقههای زنجیره و
توسط بانکهای مختلف انجام میشود.

شکل  .۶مدل مفهومی تأمین مالی سرمایه درگردش بنگاهها به شیوه رایج
منبع :نتایج مطالعه
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در روشهای تأمین مالی زنجیره تأمین ،ارکان دیگری نظیر ارائه دهندگان خدمات (زیرساخت) تأمین مالی زنجیره
تأمین ،8ارائه دهندگان خدمات لجستیک و تأمینکنندگان مالی (اعم از بانکها ،بازار سرمایه و  )...و نهادهای
تضمین و بیمهها نقش ایفا میکنند.

شکل  .7مدل مفهومی تأمین مالی زنجیره تأمین
منبع :نتایج مطالعه

تفاوت اصلی روشهای تأمین مالی زنجیره تأمین با شیوههای سنتی در آن است که در روشهای زنجیرهای ،کل
زنجیره تأمین به صورت پیوسته ،تحت پوشش ابزارهای تأمین مالی و مدیریت ریسک قرار میگیرد .در این زیستبوم
جدید ،طراحی مدلهای تأمین مالی و مدیریت ریسک به صورت پیوسته برای حلقههای مختلف زنجیره تأمین اجرا
میشود.

Platform Provider
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شکل  .۸زیستبوم تأمین مالی زنجیره تأمین
منبعInternational Finance Corporation :

تأمین مالی زنجیره تأمین ،یکی از ابعاد سهگانه مدیریت زنجیره تأمین است .به بیان دیگر« ،مدیریت جریان مالی»،
در کنار «مدیریت زنجیره فیزیکی» و «مدیریت اطالعات» ،ابعاد سهگانه مدیریت زنجیره تأمین را تشکیل میدهند.

شکل  .۹ابعاد سهگانه مدیریت زنجیره تأمین
منبع :نتایج مطالعه
20

ساختار نهادی ارائه خدمات تأمین مالی ،میتواند اشکال مختلفی داشته باشد .در برخی کشورها ،تمامی خدمات
تأمین مالی زنجیره تأمین اعم از تأمین اعتبار ،مدیریت ریسک ،اعتبارسنجی ،تبادل و تجمیع اطالعات ،فرایندهای
مرتبط با صورتحساب ،برنامهریزی منابع و تدارکات شرکتها و  ...به طور کامل توسط بانکها انجام میشود و بانک
تمامی فرایند را راساً انجام میدهد .در مدلهای جایگزین ،بخشی از فرایند توسط فینتکها یا سایر مؤسسات مالی
غیربانکی انجام میشود .بر اساس بررسیهای انجام شده 46 ،درصد پلتفرمهای  SCFدر جهان توسط بانکها اداره
میشوند.

شکل  .۱۰ساختار نهاد ارائه دهنده خدمات  SCFدر کشورهای مختلف
منبعMcKinsey Global Payments Practice :
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نمودار  .8سهم هریک از نهادهای ارائهدهنده خدمات ( SCFدرصد)
منبعSCF Barometer 2018/2019 :

 رواج  SCFدر کشورهای جهانشیوههای مختلف  SCFدر کشورهای مختلف جهان روند رو به رشدی دارد .بین مناطق مختلف جهان ،بیشترین
استقبال از روشهای  SCFدر اروپای شمالی است .بعد از آن به ترتیب جنوب اروپا ،جنوب شرق آسیا ،شمال شرق
آسیا و آمریکا ،بیشترین سهم را در پذیرش روشهای تأمین مالی زنجیره تأمین دارند.
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نمودار  .9میزان پذیرش شیوههای  SCFدر مناطق مختلف جهان (درصد)
منبعSCF Barometer 2018/2019 :

تأمین مالی بنگاههای اقتصادی به روش زنجیرهای ،در رشتهفعالیتهای مختلف اقتصادی قابلیت بکارگیری دارد .بر
اساس بررسیهای آماری ،بیشترین سهم بکارگیری روشهای تأمین مالی زنجیرهای در جهان به ترتیب در فعالیت
تولیدات صنعتی ،تولید کاالهای مصرفی و فعالیت حمل و نقل و لجستیک است .سه فعالیت مذکور 41 ،درصد از
کل خدمات  SCFرا در جهان دریافت میکند.
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نمودار  .10میزان بکارگیری شیوههای  SCFبر حسب فعالیتهای اقتصادی در جهان (درصد)
منبعSCF Barometer 2018/2019 :

 روشهای مختلف SCFتأمین مالی زنجیره تأمین ،انواع روشهای تأمین مالی و مدیریت ریسک را شامل میشود که به سرعت در حال
توسعه و تنوع بیشتر است .دستهبندیهای مختلفی برای توصیف این روشها وجود دارد .به عنوان مثال میتوان
در یک دستهبندی کلی ،روشهای  SCFرا به روشهای مبتنی بر تأمین مالی تعهدات (مانند عاملیت معکوس و
تنزیل پویا) ،روشهای مبتنی بر تأمین مالی مطالبات (خرید مطالبات ،تنزیل صورتحساب ،عاملیت و خرید دین) و
سایر روشها (مانند تأمین مالی مبتنی بر سفارش خرید ،تأمین مالی پیش از حمل و تأمین مالی در ازای موجودی
انبار) دستهبندی کرد .از جمله سایر شیوههای مرتبط میتوان به روشهای مبتنی بر تعهد پرداخت بانک ،تسهیالت
به پشتوانه دارایی و تأمین مالی تجاری اشاره کرد.
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شکل  .11روشهای مختلف SCF
منبعEBA Market Guide to Supply Chain Finance (2014) :

 .5جمعبندی و نتیجهگیری
در این مقاله بر سه موضوع تمرکز شده است :ثبات مالی ،آسیبشناسی نظام مالی در ایران و در نهایت رهیافت
تأمین مالی زنجیره تأمین به عنوان پاسخی برای حل بخشی از چالشهای نظام مالی کشور و کمک به دستیابی به
ثبات مالی.
در بخش نخست ،به ابعاد مختلف ثبات مالی و سه مؤلفه اصلی آن شامل «تخصیص کارا و هموار منابع مالی»،
«توان مدیریت ریسکها» و «توان جذب تکانهها توسط نظام مالی» و همچنین نقش بانکهای مرکزی در دستیابی
به ثبات مالی پرداخته شد و تأکید شد که ثبات مالی نه تنها یک الزام اساسی برای ثبات قیمتها و هدف سیاستی
بانکهای مرکزی است ،بلکه یک پیشنیاز اساسی برای توسعه سالم و پایدار اقتصاد محسوب میشود .اقدامات بانک
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مرکزی در زمینه ثبات مالی میتواند از طریق اثرگذاری بر تخصیص کارا و هموار منابع مالی و مدیریت ریسکهای
مالی در نظام بانکی جاری شود.
در بخش دوم ،نظام مالی در ایران مورد آسیبشناسی قرار گرفت .از جمله مهمترین آسیبهای نظام مالی ایران،
سازوکارهایی است که به طور سیستمی موجب شکلگیری چرخههای تشدید ناترازی میشود که آثار آن به صورت
رشد مستمر نسبت «مانده تسهیالت بانکی به تولید ناخالص داخلی» و «نسب نقدینگی به تولیدناخالص داخلی»
آشکار شده است .آسیب دیگر نظام تأمین مالی ،عوارض اجرای سیاست هدایت اعتبار به شیوه فعلی است که با
توجه به شرایطی مانند نرخ سود حقیقی منفی تسهیالت بانکی ،سهولت خروج منابع از چرخه تولید ،فقدان سیاست
صنعتی معین ،فقدان سیاست حمایتی معین ،عدمشفافیت مالی ،ناممکن بودن نظارت کامل بر گردش منابع مالی
و تحمیل تکالیف بیش از ظرفیت بانکها ،در عمل منجر به تشدید ناترازی بانکها ،تشدید ناکارایی تخصیص منابع
و تشدید انحراف منابع از فعالیتهای مولد شده و در نهایت زمینه تشدید بیثباتی مالی را فراهم میکند .یکی دیگر
از عوارض روشهای سنتی تأمین مالی ،تمرکز تخصیص منابع در مرکز کشور و شهرهای بزرگ است که دسترسی
سایر نقاط کشور به منابع مالی را محدود کرده است .آسیب دیگر نظام تأمین مالی تولید در ایران ،سهم ناچیز
منابع و ابزارهای غیربانکی و تحمیل بار تأمین مالی بر شبکه بانکی است .جدای از موارد مذکور ،ساختار فعلی
تأمین مالی سرمایه درگردش بنگاههای اقتصادی نیز اشکاالت و معایتب متعددی دارد که اهم آن عبارتند از :فرایند
زمانبر دریافت تسهیالت بانکی سرمایهدر گردش ،دریافت تسهیالت به طور موازی توسط تمامی حلقههای تولید،
سهولت انحراف منابع مالی از چرخه تولید و ورود به سایر بازارها ،عدمشفافیت کافی در فرایند پرداخت تسهیالت،
ریسک باالی مطالبات غیرجاری بانکها ،ناکارایی بازار (ناکارایی در تخصیص منابع ،عدم تقارن اطالعاتی و ،)...
دشوار بودن دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط به تسهیالت سرمایه در گردش ،فقدان ابزارها و بازارهای مالی
مناسب برای تهاتر مطالبات و بدهیهای بنگاهها و پرهزینه بودن تأمین مالی از بازارهای غیررسمی.
با توجه به آسیبها و معایب نظام تأمین مالی ،به ویژه تأمین مالی سرمایهدر گردش ،توسعه روشهای تأمین مالی
زنجیره تأمین میتوان به افزایش کارایی و شمول مالی ،کاهش ریسک نظام مالی و در نهایت ثبات مالی کمک کند.
نظام تأمین مالی زنجیره تأمین رویکردی در تأمین مالی سرمایه در گردش است که میتواند به واسطه کمک به
تخصیص کارا و هموار منابع مالی ،بهبود مدیریت ریسکهای مالی و افزایش شمول مالی ،به ثبات مالی اقتصاد
کمک کند .مهمترین مزایای تأمین مالی زنجیره تأمین عبارتند از :تسریع و بهبود فرایند تأمین مالی سرمایه در
گردش بنگاههای تولیدی ،کاهش نیاز به دریافت تسهیالت جدید برای تأمین مالی سرمایه در گردش ،تقویت روابط
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 کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی، کاهش مطالبات غیرجاری بانکها،پایدار بین تولیدکننده و تأمین کننده
 کاهش هزینه تأمین مالی و کاهش، افزایش شفافیت و نظارتپذیری جریان مالی اقتصاد،تخصیص منابع مالی
 افزایش سهم، افزایش کارایی و شفافیت نظام مالیاتی، زمینهسازی برای اصالح نظام بانکی،هزینه تمامشده محصول
 جایگزین، کمک به توزیع غیرمتمرکز منابع بانکی در کشور،روشهای تأمین مالی غیرمبتنی بر منابع بانکی
.مناسبتر و کاراتر برای سیاست هدایت اعتبار و در نهایت کمک به رفع چرخههای ناترازی در نظام مالی کشور
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