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 هاي كوچك و متوسط الگوي تأمين مالي بنگاه

 . توسعه نهاد ضمانت اعتبار8

 

 

 

 
 

 

 

 

 چكيده

ي يكي از مهمترين نيازهاي اقتصاد براي رشد و توسعه است، لذا عواملي كه در جهت تسهيل گذارسرمايه

بر بهبود شرايط اقتصادي خواهد داشت. يكي از راهكارهاي گذاري باشد تأثير مستقيمي و افزايش سرمايه

رفته تسهيل دسترسي به منابع مالي، ضمانت بازپرداخت تسهيالت است، امري كه در اقتصادهاي پيش

 است. متوسط به منابع مالي شده ي كوچك وهابنگاهسبب افزايش دسترسي 

و  هابانكيابيم، در حوزه ضمانت تقسيم كاري ميان در بررسي اجمالي كشورهاي پيشرفته در مي

، گزارش سنجيهاي ضمانت صورت گرفته، در اين تقسيم كار مؤسسات اعتبارو صندوق سنجيات اعتبارمؤسس

منظور تضمين بازپرداخت تسهيالت براي اي بههاي ضمانت، ضمانتنامهاد را تهيه كرده و صندوقاعتباري افر

دهند. اين تقسيم كار براساس آن تسهيالت را در اختيار متقاضيان قرار مي هابانككنند و بانك صادر مي

ود كه نتيجه آن ليت تشخيص امكان بازپرداخت تسهيالت از عهده بانك برداشته شئوشود كه مسسبب مي

ي كوچك و متوسط كه ريسك ادراک هابنگاهدر ارتباط با  خصوصاًو مؤسسات ) هابنگاهتسهيل دسترسي 

عنوان يك روش زيادي در بانك دارند( به منابع مالي است. موفقيت اين روش موجب شده است تا به شده

 2250ان قرار گيرد و بالغ بر سياستگذاري كوچك و متوسط بسيار مورد توجه هابنگاهحمايت غيرمستقيم از 

كشور اجرا شود. در اين گزارش تجربياتي از كشورهاي ژاپن، فرانسه،  100برنامه ضمانت اعتبار در بيش از 

 گذاري اروپا مورد بررسي قرار گرفته است.چين، آلمان، انگلستان، ايتاليا و صندوق سرمايه

دولتي هاي ها، صندوق، بيمههابانكنان كشور اعم از همچنين عملكرد بازيگران بازار تأمين اطمي

غيردولتي پژوهش و فناوري، مورد بررسي و هاي مختلف و صندوقهاي ي در حوزهگذارضمانت سرمايه

ضمانت دولتي هاي هاي مطرح در ارتباط با صندوققرار گرفته است. مهمترين آسيبشناسي آسيب

ها فعاليت غيرتخصصي صندوق، مايتي دولتي متناسب با منابعهاي حعملكرد ضعيف صندوقعبارتند از: 

ها قابل قبول نبودن ضمانت صندوق، هاعدم نظارت تخصصي بر فعاليت صندوق، و اتكا به منابع دولتي

  .هابانكدر 

 خروجاز:  انجام شده چهار اصالح ضروري پيشنهاد شده است كه عبارتندشناسي متناسب با آسيب

 ساختار ايجاد ضمانت، ضرورت حوزه در هدفمند حمايت و گذاريقاعده به اهتمام و تصديگري از دولت

 اطالعاتي جامع نظام وثيقه، استقرار برمبتني ارزيابي برعالوه تخصصي ضمانت، ارزيابي در ريسك تسهيم

 .سنجياعتبار و
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بررسي قرار گرفته است. در نهايت دو رويكرد توسعه متمركز و غيرمتمركز براي نهاد ضمانت مورد 

ضمانت غيردولتي هاي منظور از توسعه متمركز تعيين متولي واحد براي صدور مجوز و نظارت بر صندوق

سفانه با أولي مت ،هاي ضمانت استعملكرد صندوق است كه مزيت آن امكان نظارت تخصصي بر ريسك

ي كوچك هابنگاهدغدغه حل مشكالت  توجه به اينكه نهادهايي كه توانايي اين نظارت تخصصي را دارند

رسد حداقل در مقطع فعلي رويكرد متمركز انتخاب مطلوبي براي كشور نظر ميو متوسط را ندارند، به

صورت غيرمتمركز توسعه نهاد ضمانت در كشور دنبال شود. به اين معني كه نخواهد بود و بهتر است به

 نفت، وزارت كشاورزي، جهاد وزارت تجارت، و معدن صنعت، تخصصي اعم از وزارتهاي وزارتخانهكليه 

 اطالعات، فناوري و ارتباطات وزارت اجتماعي، رفاه و كار تعاون، تروزا شهرسازي، و راه وزارت نيرو، وزارت

ها امكان استانداري و جمهوريرياست فناوري و علمي معاونت نيز و فناوري و تحقيقات علوم، وزارت

ي كوچك هابنگاهصدور مجوز صندوق ضمانت غيردولتي را داشته باشند و تالش كنند كه از طريق آنها از 

هاي بازرگاني ها، اتاقو متوسط حوزه خود حمايت غيرمستقيم نمايند. همچنين نهادهاي صنفي و اتحاديه

تشكيل دهند و هريك از آنها با اعتبار  هاي ضمانت متقابلتوانند به كمك اعضاي خود هستهنيز مي

 جمعي آنها به بانك مراجعه و درخواست تسهيالت نمايند.

هاي ضمانت غيردولتي، صندوقهاي نظارت تخصصي بر صندوق در نهايت به جهت پركردن خأل

هاي ضمانت تواند با هدف ضمانت مجدد صندوقضمانت دولتي موجود يا صندوق توسعه ضمانت كه مي

گر كننده مجدد يا بيمهتوانند در نقش ضمانتو بيمه مركزي مي هابانكها، لتي ايجاد شود، بيمهغيردو

 ضمانت غيردولتي ايفاي نقش نمايند. هاي ضمانت صندوق برمبتنياتكايي 

 

 مقدمه

مالي است؛ زيرا نيازهاي مالي آنها از حدي  تأميني كوچك و متوسط در ايران، هابنگاهيكي از مشكالت 

و  هابانكنيست و از طرف ديگر  تأمينفراتر رفته است كه ديگر از طريق منابع داخلي و خانوادگي قابل 

داليل مختلف و ازجمله فقدان سازوكار مناسب تضمين بازگشت تسهيالت مؤسسات اعتباري نيز به

ي كوچك و متوسط به هابنگاهرند. مهمترين علل عدم دسترسي مالي آنها ندا تأميناعطايي، تمايلي به 

 اجرايي هايهزينه تخصصي، ارزيابي توان ضعف و اطالعاتي تقارن ست از: عدما تسهيالت بانكي عبارت

 ايوثيقه كمبود نهايت در و زياد شده ادراک ريسك و متوسط و كوچك يهابنگاه حجم كم تسهيالت زياد

 .(2012، پانتا) شود ارائه تسهيالت خذأ براي هابنگاه اين توسط بايستمي كه
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 ي كوچك و متوسط به تسهيالت بانكيهابنگاهعلل عدم دسترسي  .1 نمودار

 

 
 متوسط، و كوچك يهابنگاه از ها در حمايتدولت توسط شده اتخاذ حمايتي هايسياست مهمترين

پرداخت ها مستقيم و از طريق حمايتگذشته اين  در .ستهابنگاه نوع اين مالي تأمين موجود موانع رفع

 (:1999از )هالبرگ، آن عبارتند نقاط منفي ؛ كه مهمترين است گرفتهتسهيالت ارزان صورت 

 يابدكاهش ميصورت مصنوعي ي كوچك و متوسط بههابنگاهگذاري براي نرخ بهره سرمايه. 

 تر تمايل به بدهكار شدن داشته باشند.بيش هابنگاهشود باعث مي 

  شوند.ي غيرسودآور ميهابنگاهمنجر به زنده ماندن 

 .به شدت امكان انحراف از هدف وجود دارد 

و افزايش  هناكارآمد ايجاد كرد ها، يك بازار جديدجاي از بين بردن محدوديتبه هابرنامهاين 

 1990. به همين دليل در نيمه دوم دهه است همراه نداشتهرا نيز به  هابانكوري در تخصيص منابع بهره

ك و متوسط بودند و پس از آن چي كوهابنگاهدنبال ابزارهاي حمايت غيرمستقيم از ها بهميالدي دولت

ي كوچك و متوسط در بازارهاي هابنگاهبراي كمك به  آعنوان ابزاري كارهاي ضمانت اعتبار بهبرنامه

اين  .(2009 ،)آرپينگ، لورنس و موريسن ها شناسايي شدبع مالي توسط دولتمنا تأميناعتباري و 

كرد از طريق جذب ان جذابيت داشت زيرا به آنها كمك ميسياستگذارصورت خاص براي ها بهبرنامه

كشور بيش از  100در تسهيالت بزرگ بانكي، به بودجه خود خاصيت اهرمي بدهند. درمجموع تقريباً 

 .(2003 ،گرين) است ضمانت اعتبار انجام شدهبرنامه  2250
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كاهش ريسك اعطاي  برعالوهگردد كه اي تنظيم ميگونهي تضمين بهمبنابرسازوكار حمايتي 

اين سياست تعامل مناسبي  ، بخشي از اين ريسك به نهاد حاكميت منتقل شود.هابنگاهتسهيالت به 

 كاهش احتمال انحراف اعتبارات اعطاو موجب  وردآواقعي اقتصاد و بخش مالي فراهم مي ميان بخش

  (.1390تعب و شجاعي، )بي دشومي هاشركتشده به 

 

 1تبيين سازوكار ضمانت اعتبار. 1

 منتقل( كنندهضمانت) سوم نهاد يك به گذاريسرمايه ريسك تمام يا بخشي از ضمانت، نوع اين در

در صورت نكول  بازپرداخت تسهيالت براي كنندهضمانتتعهد  اعتبار، عبارت ديگر ضمانتشود؛ بهمي

 ريسك مانند) مشخصي هايدهنده، ريسكتسهيالت سازوكار اين در بنابراين. تسهيالت گيرنده است

 به. كندمي منتقل كنندهضمانت به را( پروژه شكست ريسك يا پرداخت در تأخير ريسك ورشكستگي،

 تسهيالت اعطاي به اقدام هاريسك اين گرفتن درنظر بدون توانندمي دهندگانتسهيالت دليل همين

 شرايط يا كندمي امكانپذير گيرندگان،تسهيالت براي را غيرممكن مالي تأميناعتبار،  ضمانت. كنند

 .(2003 ،برومن) كندمي ترمطلوب را تسهيالت دريافت

بين يك بانك يك شخص ثالث عنوان به يك نهاد مستقل است كه 2،صندوق ضمانت اعتبار

شرايط مورد نظر بانك را ندارد، اما ريسك اعتباري  اي كه تماميدهنده و فرد تسهيالت گيرندهتسهيالت

 از بخشي ها امنيت بانك را در قالب تضمينكند. اين صندوقكند، فعاليت ميخوبي را مطرح مي

آورند. )بك سهيالت، فراهم ميدست آوردن تهگيرنده در جهت بمنظور فعال كردن تسهيالتتسهيالت، به

 . شودمي مشاهده اعتبار ضمانت سازوكار كلي نماي زير شكل در (.2008 3،و همكاران

 

                                                 

1  . Credit Guarantee 

2  . Credit Guarantee Fund (CGF) 

3  . Beck, Demirg-Kunt and Pera , 2008. 
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 سازوكار و ضمانت اعتبار .2 نمودار

 

 

بالقوه را كه از بازارهاي اعتباري  گيرندگانيك گروه خاصي از تسهيالت معموالًصندوق ضمانت، 

هايي از جامعه يا اند، اما ممكن است در آينده موفقيتي داشته و براي توسعه گروهمحروم بوده رسمي

 (.2011 ،دهند )سيتوصنعت يك منطقه ضروري باشند، مورد توجه قرار مي

 اناييتو كه هستند ضمانت يهاصندوق اصلي هدف گروه متوسط و كوچك كارآفرينان

 بدون را بانكي تسهيالت امكان دريافت اشخاص اين لذا ندارند. را بانك نياز مورد وثايق ارائه

 هابانك اعتماد خذأ شايسته كارآفرينان اين ديگر عبارتبه. ندارند هاي ضمانتصندوق يهاحمايت

 .برندمي رنج اسناد پيگيري و الزم وثايق كمبود از اما هستند،

در كشورهاي مختلف صورت  ضمانت اعتبارهاي جامعي از ميزان اثرگذاري برنامهاگرچه ارزيابي 

تعب و )بي صورت زير برشمرد:توان بهمي تضمين را براساس تجربه اروپاهاي بالقوه طرح آثاراما  ،نگرفته

 (1390 ،شجاعي

 براي  مالي داراي قدرت عملكرد باالتريهاي ابزار ضمانت به نسبت ساير ابزارها و حمايت

ان خصوصي و همچنين گذاربا تسهيل همكاري ميان صاحبان طرح و سرمايه زيراان است سياستگذار

بنيان ي دانشهابخشبه ها از نهادهاي مالي، زمينه براي ورود سرمايه گيرندگانكاهش مخاطره تسهيالت

 كند.را فراهم مي

  كوچك و متوسط ي هابنگاهاستفاده از اين ابزار از به وجود آمدن فضاي غيرواقعي اقتصادي براي

 تنها آنها را در پيمايش مسير رشد خود در بستر واقعي اقتصاد ياري كند.تواند ميجلوگيري كرده و 

 را از طريق تسهيم (دولتي)تواند نوعي از همكاري بخش خصوصي و عمومي مي ابزار ضمانت 

 دهنده خدمات تضمين دولتي فراهم آورد.ريسك بين بخش خصوصي و ارائه

 هاي دريافت كمكمانند  كوچك و متوسطي هابنگاهاز ها دولت هاي حمايتيدر ساير سياست

در اين  هابنگاهاحتمال انحراف اعتبارات بسيار باالست چرا كه  ،با نرخ سود پايينبالعوض يا تسهيالت 
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 خود دارند، درصورتي كه ابزار ضمانت طوري طراحي برنامه قبلي زيادي براي انحراف از، انگيزه موارد

  شود كه تنها فعاالن واقعي مورد حمايت قرار گيرند.مي

 

 هاي ضمانت اعتبارانواع صندوق. 2

 رسمي مالي تأمين به كوچك كارآفرينان بيشتر دسترسي مشترک هدف با ضمانت يهاصندوق همه

ها اند، اما تغييرات زيادي در چگونگي، عملكرد و اداره آنها به وجود آمده است. اين تفاوتشده ايجاد

منظور سازگاري با شرايط محيطي در هر كشوري ايجاد شده است و هيچ مدلي كه بتواند در تمامي به

مالي، شرايط  اندازچشمشرايط خوب عمل كند وجود ندارد. لذا در زمان طراحي يك صندوق ضمانت بايد 

اجتماعي و فرهنگي و قوانين و مقررات در نظر گرفته شوند و پارامترهايي مانند ساختار مالكيت، حجم 

 صندوق، چگونگي و زمان بازپرداخت تضامين و ... تعيين شود. 

 ت جدول زير پاسخ داده شودسؤاالدر واقع در ارتباط با هر برنامه ضمانت اعتبار حداقل بايد به 

 :(2004 ،همكار)ديلن و 

 

 برنامه ضمانت اعتبارشناسي نوع .1 جدول

 شناسينوع

 (دولت حمايت) 2بدون سرمايه اوليه 1سرمايه اوليه پشتوانه ضمانت چيست؟

 4سبد تضميني 3)تكي( ضمانت منفرد شود؟مي ارائه ضمانت چگونه

 6ضمانت پسيني 5پيشيني ضمانت شود؟مي ارائه ضمانت زماني چه

 8غيرمتقابل 7متقابل است؟ چگونه مالكيت ساختار

 

ها مشخص خواهد شد. براي مثال طرح ضمانت ماهيت هر برنامه ضمانت با پاسخگويي به اين پرسش

ملي هلند بدون سرمايه اوليه، غيرمتقابل و داراي سبد تضميني در يك ضمانت پسيني است كه به 

المللي كه در ژنو مستقر شده مدلي با سرمايه شود. ازسوي ديگر صندوق ضمانت بينپرداخت مي هابنگاه

)نهادها( و نه به كارآفرينان  اوليه، غيرمتقابل و منفرد است كه در آن يك ضمانت پيشيني به مؤسسات

 .(2004 ،)ديلن و همكار شودفردي پرداخت مي

                                                 

1  . Funded scheme  

2. Un-funded scheme 

3  . Individual guarantee scheme 

4. Portfolio scheme or automatic scheme 

5  . Ex-ante scheme 

6  Ex-post scheme 

7. Mutual scheme 

8  . Non-mutual scheme 
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 سرمايه اوليه طرح با سرمايه اوليه در مقابل بدون. 1-2

از توانايي بازپرداخت تسهيالت توسط  بانك تضمين اعتبار در گرو اطمينان يافتن مؤسسه هرمقبوليت 

صندوق ضمانت  ي اوليهگذاردر طرح با سرمايه. استگيرنده ه ضمانت با فرض ورشكستگي قرضمؤسس

دارد. در مقابل در گذاري از طرق ديگر نگه ميگذاري در بانك يا سرمايهمقداري پول را از طريق سپرده

ليت مالي را براي ارائه ضمانت پذيرفته و براي پرداخت كمبودها ئودولت مس هاي بدون سرمايه اوليهطرح

مؤسسات عمومي معتبر مثل دولت در اين در بودجه تخصيص داده است. البته تنها  مبالغي را مستقيماً

 توانند اقدام به ارائه ضمانت كنند. موقعيت هستند كه بدون پشتيباني سرمايه مي

ناپايدار مالي، مانند آنچه كه در كشورهاي درحال توسعه وجود دارد، يك طرح  اندازچشمدر يك 

شود. صندوق ضمانت  1تواند منجر به خطر اخالقيبدون سرمايه اوليه )حمايت شده توسط دولت( مي

خصوص نهاد دولتي تلقي شود، بهعنوان به گيرندگانو تسهيالتدهندگان ممكن است توسط تسهيالت

توانند اين انت بدون پيگيري مراحل جبران زيان انجام شود. پس از آن مشتريان ميكه ضمهنگامي

احساس را كه تسهيالت آنها توسط دولت بدون عواقب پرداخت تضمين شده است توسعه دهند و به 

  همين ترتيب ممكن است تمايل كمتري به بازپرداخت تسهيالت داشته باشند.

 باشد صورتي به بهتر است ضمانت اعتبار هايبرنامه معتقدند ليما اقتصاددانان از همچنين تعدادي

 ديدگاه اين برابر در .باشد نداشته اعطاكنندگان ساير يا دولت طرف از اعطايي يهايارانه به مستمر نياز كه

 يهاشركت تقويت كه است نحوي به غالب ديد اروپا و شرقي آسياي خصوصبه كشورها از بسياري در

ها پرداخت يارانه بنابراين و است اقتصادي -اجتماعي ضروري يك امرعنوان به كوچك خصوصي

 هاروش تريناشتباهكم و اثرگذارترين از يكيعنوان به تواندمي ضمانتي هايطرح و بود خواهند پذيرتوجيه

 .(1997 ،لويتسكي)باشد  همكاري ايجاد براي

 

 )تكي( در مقابل سبد تضميني ضمانت منفرد. 2-2

صورت جداگانه توسط ضامن پوشش داده هاي ضمانت بهمشتريان صندوقدر طرح ضمانت منفرد، تمامي 

شوند. اين طرح ارتباط مستقيمي با خود كارآفرينان دارد. هر كارآفرين يك ضمانت اعتبار درخواست مي

سيار پيچيده است. به واضح است كه اين كار ب گردد. كامالًكند و بعد از ارزيابي، ضمانتنامه اعطا ميمي

گيرد: يكبار توسط اين معنا كه هر كارآفرين كه به ضمانتنامه نياز دارد، دو مرتبه مورد ارزيابي قرار مي

 دهنده و بار دوم توسط صندوق ضمانت.بانك تسهيالت

صورت مشترک امكانپذير است. تفاوت اساسي بين استفاده از هر دو طرح منفرد و سبد تضميني به

 روش، در نحوه پرداخت تضامين اعتباري آنهاست. اين دو

كند. در تك متقاضيان رسيدگي نميه ضمانت به درخواست تكمؤسسسبد تضميني،  در طرح

                                                 

1  . Moral Hazard 
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كه معيارهاي شايستگي تعيين شده را تكميل -شود كه اعتبار هر مشتري عوض، به بانك اجازه داده مي

 صورت ماهيانه، از تسهيالتصندوق ضمانت را بهرا پيوست نمايد. سپس بانك به سادگي  -كرده است

كند. طرح سبد تضميني كار فشرده كمتري نسبت به طرح ضمانت منفرد جديد تصويب شده مطلع مي

گيرند. اين امر يك مزيت براي مشتريان يكبار و تنها توسط خود بانك مورد ارزيابي قرار مي زيرادارد 

كند، اين است كه كيفيت كنترل صندوق بر شود، اما اشكالي كه ايجاد ميصندوق ضمانت محسوب مي

 .(1997 ،)لويتسكي شودهاي تضميني بسيار كمتر ميسبد

 

 طرح سبد تضمينيطرح ضمانت فردي در مقابل  .3 نمودار

 طرح سبد تضميني طرح ضمانت فردي

 

 هاي ضمانت پيشيني در مقابل پسينيطرح. 3-2

 توان در دو بازه زماني مختلف صادر كرد، يكي قبل از ارزيابي و تصويب تسهيالتضمانتنامه را مي

تصويب قرار  درخواست شده توسط بانك )پيشيني( و ديگري بعد از اينكه بانك اصل تسهيالت را مورد

 داده است )پسيني(.

دهد. در صورت مشتري درخواست خود را به صندوق ضمانت ارائه مي پيشيني، تضمين طرح در

اين بانك از قبل مشخص  معموالًبه نام مشتري براي بانك ) ضمانتنامهقبول درخواست توسط صندوق، 

روشن است كه اعطاي تضمين به مفهوم پرداخت قطعي  گردد. در اين شرايط كامالًشده است( صادر مي

 تسهيالت توسط بانك نيست. 

دهد و تضمين پسيني، بانك براي اولين بار درخواست تسهيالت را مورد ارزيابي قرار مي در طرح

كند كه آيا وثيقه كافي وجود دارد يا خير. زماني كه بانك اصل تسهيالت را تصويب كرد، بررسي مي

تواند با مراجعه به صندوق ضمانت، درخواست ضمانتنامه بدهد. البته مشتري باز هم ممكن مشتري مي

 مالي نگردد، چرا كه هيچ اطميناني از صدور ضمانتنامه وجود ندارد. تأميناست در نهايت 
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 طرح ضمانت پيشيني در مقابل طرح ضمانت پسيني .4 نمودار
 

 

 طرح ضمانت پيشيني
 

 طرح ضمانت پسيني

 

 1انجمن ضمانت متقابل. 4-2

تسهيالت انجمن ضمانت متقابل، انجمني است كه توسط خود كارآفرينان با هدف تضمين تمامي 

اندازي شده است. اين انجمن در بسياري از كشورهاي اروپايي وجود دارد. اعضاي انجمن ضمانت راه

ها كنند. اين انجمنكاري ميهم 2متقابل با صندوق ضمانت از طريق خريد سهام و يا پرداخت هزينه

لي توانند با انعطاف بيشتر در مذاكرات، خدمات مادارند و مي هابانكزني بااليي در مقابل قدرت چانه

 تري را دريافت كنند. مقرون به صرفه

 4/1براساس آخرين آمار و اطالعات موجود ارائه شده توسط انجمن ضمانت متقابل اروپا، بيش از 

ي كوچك و هاشركتميليون 

متوسط طبق قانون سيستم ضمانت 

ي كوچك و هاشركتاعتباري 

در  متوسط در اتحاديه اروپا )غالباً

آلمان، فرانسه، اسپانيا و ايتاليا( 

دهنده انوجود دارد، البته ايتاليا نش

بخش تضمين  ءترين جزبزرگ

 و يانگ يي) متقابل اروپاست.

 .(2007 ،همكاران

 

 

 

                                                 

1. Mutual Guarantee Associations  

2. Fees  

 . انجمن ضمانت 5 نمودار
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 هاي ضمانت اعتبارالگوي ارزيابي برنامه. 3

هاي ضمانت اعتبار بسيار وابسته به طراحي عملياتي آنهاست. طراحي عملياتي نيز به قواعد موفقيت برنامه

كننده خدمت، قانونگذاري و حاكميت، وجود يا عدم وجود يا خصوصي بودن نهاد ارائه نظارتي، عمومي

 .(2012 ،مالي دولتي، دامنه شمول برنامه و تسهيم ريسك بستگي دارد )پانتا تأمين

 :(همان) هاي ضمانت اعتبار سه شاخص كلي وجود داردبراي ارزيابي عملكرد برنامه

 . هابنگاهو  هابانكعبارت است از مزاياي مستقيم برنامه براي  1:افزوده مالي الف(

، دسترسي به بازار اعتبار بانكي، افزايش حجم تسهيالت يا افزايش زمان تسويه هابنگاهمزايا براي 

كامل، كاهش ميزان وثيقه دريافتي، افزايش سرعت فرآيند اعطاي تسهيالت و شرايط بهتر تسهيالت در 

 هاي دريافت تسهيالت است. مورد نرخ تسهيالت و يا هزينه

ز طريق افزايش دامنه انتخاب و امكان انتقال كل يا در قالب بهبود مديريت ريسك ا هابانكمزاياي 

هاي مرتبط با و كاهش هزينه هابنگاهقسمتي از ريسك به شخص ثالث، استفاده از تخصص در ارزيابي 

 مديريت وثايق قابل بيان است.

عبارت است از بهبود در كل اقتصاد به سبب افزايش دسترسي به سرمايه  2:ب( افزوده اقتصادي

هاي اقتصادي )افزايش سه حوزه بهبود در فعاليتي كوچك و متوسط. اين بهبودها در هااهبنگبراي 

درآمد كارآفرينان و افزايش بهبود در درآمد و كيفيت زندگي ) ،و...( افزايش اشتغال گذاري،سرمايه

 (غيرمستقيم(افزايش سود صاحبان و افزايش درآمدهاي مالياتي )مستقيم و كارگران( و بهبود در رفاه )

 دهند.خود را نشان مي

، نرخ واخواست، ميزان اهرم)ها عبارت است از بررسي عملكرد ضمانت صندوق 3:ج( پايداري مالي

وكار ضمانت و (، سودآوري كسبپرتفوي ضمانت تحت ريسك، نرخ بازيابي، نرخ ضرر خالص، نرخ جريمه

  (زمان پاسخگويي به ادعاي واخواست، زمان صدور ضمانت، هزينه به درآمدي طرح ضمانت )وربهره

 ضمانت اعتبار هايبرنامه سنجش موفقيت -

ضمانت اعتبار بر سهولت دسترسي به اعتبار تحقيقات علمي متعددي در سطح  هايصندوقپيرامون آثار 

صورت خالصه نتايج برخي از اين تحقيقات در كشورهاي مختلف را است. جدول زير به دنيا انجام شده

 .(همان) تصوير كشيده استبه 

 

                                                 

1  . Financial Additionality 
2  . Economic Additionality 

3  . Financial Sustainability 
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 ضمانت اعتبار در كشورهاي مختلفهاي نتايج برنامه. 2 جدول

 كشور مورد

 مطالعه
 اثر برنامه ضمانت اعتبار

 (Anuchitworawong, Intarachote, & Vichyanond, 2006)كاهش نرخ بهره  تايلند

 شيلي

 & ,Benavente, Galetovic)ي با كيفيت باال هابنگاهافزايش دسترسي به اعتبار براي 

Sanhueza, 2006). 

ي كوچك هابنگاهافزايش احتمال دسترسي به تسهيالت براي ، كاهش انحراف در بازار اعتبار

(Cowan, Drexler, & Yanez, 2008). 

 بريتانيا
 .(BIS, 2010)افزايش دسترسي به اعتبار 

 .(Cowling, 2010)ي كوچك هابنگاههاي اعتبار براي كاهش محدوديت

 .(Boocock & Shariff, 2005)كاهش نرخ بهره  مالزي

 .(Brash & Gallagher, 2008) كاهش نرخ بهره ، افزايش دسترسي به اعتبار اياالت متحده

 ايتاليا
افزايش سرعت فرآيندهاي ، كاهش در هزينه دستيابي به اعتبار ،به اعتبار هابنگاهافزايش دسترسي 

 (Columba, Gambacorta ,& Mistrulli, 2009)كاهش نرخ بهره ، بانكي

 (Riding, Madill, & Haines, 2007)نامه ضمانتداراي ي هابنگاهمالي براي  تأمينافزايش  كانادا

 (Wilcox & Yasuda, 2008)افزايش حجم تسهيالت  ژاپن

 

 هاي ضمانت اعتبار عبارتند از:برنامه همچنين مهمترين انتقادات در ارتباط با

 هزينه اجرايي باال 

 وابستگي به يارانه 

 كژمنشي دهنده احتمالافزايش (moral hazard) (2001، )نواجاس 

 اعتنا  ضعيف كردن قابل( بودن اعتبارcredit morality )(1997 ،)ووگل و آدامز 

 (2010، باراولي و لئونهاي اجرايي در صورت عدم هماهنگي كامل )دو برابر شدن هزينه 

 (2003 ،)گيرينيافته براي ارزيابي افزايش زمان تخصيص 

زدگي اعتبار سياستهاي ضمانت هاي برنامهترين دليل شكست تجربهرسد اصلينظر ميحال بهاين با

گيرنده است. اين ثيرگذار بر توان بازپرداخت تسهيالتأها و ناديده گرفتن شرايط اقتصادي و مالي تبرنامه

 .(2007 ،دارد )ديويس هامسائل ريشه در فضاي نهادي محيط بر اين برنامه
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 بررسي تجربه كشورهاي منتخب در موضوع ضمانت اعتبار. 4

اجمالي ضمانت و انواع آن، در ادامه به بررسي سازوكارهاي ضمانت در برخي از كشورهاي پس از بررسي 

 پيشرفته پرداخته خواهد شد.

 

 ژاپن. 1-4

گردد. بازمي 1937شركت ضمانت اعتبار توكيو در سال  تأسيستاريخچه سيستم ضمانت اعتباري در ژاپن به 

 ضمانت يهاشركت جنگ از ار در ژاپن وجود داشت. بعدتا قبل از جنگ جهاني دوم تنها سه شركت ضمانت اعتب

 .كردند آغاز را خود فعاليت محلي يهادولت حمايت با ژاپن اقتصاد بازسازي به كمك منظوربه اعتباري

وجود به 1«ژاپن در اعتبار ضمانت شركت قانون»ي ضمانت اعتبار متعددي تحت هاشركتامروزه 

كنند. ي كوچك و متوسط به منابع مالي ايفا ميهابنگاهدر دستيابي  آمده است كه نقش بسيار مهمي

اند، كه اين دو ساختار از انواع صورت بنياد يا اتحاديه )انجمن( ثبت گرديدهي ضمانت اعتبار بههاشركت

ي ضمانت اعتباري، قانون شركت هاشركتوجود توسعه فعاليت  سازمان مقرر در قانون مدني هستند. با

 برعالوهمنظور حصول اطمينان از درستي انجام فعاليت آنها تصويب شد. در ژاپن تباري بهضمانت اع

ي كوچك و متوسط بيمه اعتبار ارائه هابنگاهبراي  2(JFCي ضمانت اعتبار، شركت مالي ژاپن )هاشركت

متعددي ي هاشركتشركت مالي ژاپن كه هر كدام  و 3كند. درحال حاضر شركت ضمانت اعتبار ژاپنمي

 شود.سيستم مكمل اعتبار در ژاپن شناخته ميعنوان به گيرد،را دربر مي

شركت ضمانت اعتبار )هر كدام مربوط به يك استان يا شهرستان( وجود دارد. در  51ر ضدرحال حا

 .(2014 ،ترليون ين گرديد )شركت ضمانت اعتبار ژاپن 30بر بالغ هاشركت، تعهد اين 2013پايان سال 

 4:سيستم مكمل اعتبارـ 

 دهد:سيستم مكمل اعتبار در ژاپن دو عمليات زير را انجام مي

( مؤسسات CGCs) ي ضمانت اعتبارهاشركتالف( عمليات سيستم ضمانت اعتبار ژاپن توسط 

 كند.ي كوچك تضمين ميهابنگاهدهي به هاي تسهيالتمالي را در برابر ريسك

بيمه  ها را مجدداًشود ضمانت( انجام ميJFCمالي ژاپن ) عمليات بيمه اعتبار كه در شركت ب(

 .(همان)كند 

اين دو عمليات در مجموع سيستم مكمل اعتباري نام دارد، كه چگونگي عمليات آن در شكل زير 

 نشان داده شده است:

                                                 

1  . Credit Guarantee Corporation Law 
2. Japan Finance Corporation 

 .شرکت ضمانتی 51اتحادیه . 3

4  . Credit Supplementation System 
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 . ساختار برنامه ضمانت اعتبار ژاپن6 نمودار

 

 

 . سيستم مكمل اعتبار ژاپن7 نمودار
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 ضمانت اعتبارسيستم 

 تشريح عمليات سيستم ضمانت اعتباري ژاپن:

 گانه زير است: 9عمليات سيستم ضمانت اعتباري در ژاپن شامل مراحل 

ي كوچك و متوسط متقاضي ضمانت، دو راه وجود دارد، يكي از طريق درخواست هابنگاهبراي  .1

 ضمانت.ضمانت از نهادهاي مالي و ديگري درخواست مستقيم از مؤسسات 

( وضعيت اعتباري بنگاه را بررسي CGC) پس از دريافت يك درخواست، شركت ضمانت اعتبار .2

 كند.مي

، ضمانت  -براساس وضعيت اعتباري بنگاه -اگر شركت ضمانت اعتبار درخواست بنگاه را بپذيرد  .3

 كند.اعتباري معتبري را براي مؤسسه مالي صادر مي

هاي كند و بنگاه هزينهمؤسسه مالي برپايه ضمانت اعتباري تسهيالت را به بنگاه پرداخت مي .4

 كند.ضمانت را به شركت ضامن پرداخت مي

 .هابنگاهبازپرداخت تسهيالت توسط  .5

نتوانند تمام يا بخشي از تسهيالت را در مدت و شرايط مشخص پرداخت كنند،  هابنگاهاگر  .6

له جانشيني ئكند كه مطالبات را پرداخت كند، كه اين مسشركت ضامن درخواست ميمؤسسه مالي از 

 شود.ناميده مي 1يا وكالت

 دهد.شركت ضامن بازپرداخت را با نمايندگي از بنگاه انجام مي .7

از آنجايي كه پرداخت به صورت نيابتي بوده است، شركت ضامن حقي را در مقابل بنگاه براي  .8

 آورد.دست ميهجبران خسارت ب

كند، شركت ضامن در همين مرحله نيز شركت ضامن خسارت خود را از بنگاه دريافت مي .9

 .(همان)ي كوچك و متوسط است تا بتوانند به شرايط اوليه خود بازگردند هابنگاهدنبال كمك به به

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1  . Subrogation 



 

 _______________________________________________________________________  
 

 

15 

 گانه ضمانت اعتبار در ژاپن 9مراحل  .8 نمودار

 

 

 بيمه اعتبار سيستم

بعد از دريافت درخواستي از يك بنگاه موافقت كه يك شركت ضمانت اعتبار با ضمانت تسهيالتي زماني

 هاي اعتباري به موجبشود، ضمانت كامل از طريق بيمهكند و تسهيالت توسط مؤسسه مالي اعطا ميمي

ت ضمانت بيمه شده است. در چنين مواردي شرك  ،ي كوچك و متوسطهابنگاهقانون بيمه اعتبار 

 كند.اعتبار حق بيمه معيني را براي اين نوع از بيمه پرداخت مي

اند در ي كوچك و متوسطي كه ضمانت تسهيالت را از مؤسسات ضمانت دريافت كردههابنگاهاگر 

بازپرداخت تسهيالت در موعد معين با مشكل مواجه شوند، مؤسسات مالي اين امر را به اطالع مؤسسات 

 دهند.بازپرداخت تسهيالت را انجام مي گيرندگانآنها به نمايندگي از تسهيالتضمانت رسانده و 

 بيمه پولعنوان به 2014 سال در ضمانت يهاشركت به شده بازپرداخت مقدار از درصد 90 تا 70

 .است گرفته صورت( JFC) ژاپن مالي شركت توسط

بازپرداخت تسهيالت را به اي كه صادر كرده است، ضمانتنامهاگر يك شركت ضمانت برپايه 

قانون بيمه  (7)پول خود از بنگاه تالش كند )ماده  گيرينمايندگي از بنگاه انجام دهد، بايد براي بازپس

 .(2014 ،)شركت ضمانت اعتبار ژاپن ي كوچك و متوسط(هابنگاهاعتبار 
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 ضمانتهاي هزينه

كننده اعتبار ي تضمينهاشركتكننده ضمانت به ي دريافتهابنگاههاي ضمانت اعتبار توسط هزينه

ي هاشركتهاي شود. بخشي از اين هزينه براي پرداخت حق بيمه اعتبار است كه بازپرداختپرداخت مي

هاي دهد، بخش ديگر هزينه كارمزد و هزينهبه مؤسسات مالي را پوشش مي هابنگاهضمانت از طرف 

 عملياتي است.

هاي متفاوتي دارد كه به پايگاه گردد، نرخپوشش تسهيالت دريافت ميبخش ديگر هزينه كه براي 

ها ي مختلف، متفاوت است و اين نرخهابنگاهبستگي دارد. در ژاپن هزينه ضمانت براي  1ريسك اعتبار

 اند.هاي مالي خودشان ارزيابي شدهيي هستند كه براساس صورتهابنگاهبيانگر موقعيت مالي 

 ليتئوسيستم تسهيم مس

ي ضمانت اعتبار و مؤسسات مالي هاشركتليت اين است كه ئوهدف از ايجاد سيستم تسهيم مس

]ضرر ناشي از نكول تسهيالت[ را با روش مناسبي بين خود تقسيم كنند، بنابراين اين امر آنها  ليتئومس

 دارد رصد كنند. صورت مداوم فعاليت بنگاهي را كه به تسهيالت نيازكند كه به كمك هم بهرا ترغيب مي

و ديگري برعهده  2ليت شامل دو روش است، يكي روش ضمانت جزئيئودر واقع سيستم تسهيم مس

كنند. الگوي كلي اين دو مدل است كه مؤسسات مالي يكي از اين دو راه را انتخاب مي 3ليتئوگرفتن مس

 .(همان)در شكل زير نشان داده شده است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1  . Credit Risk Database (CRD( 

کند. آوری میهای کوچک و متوسط را جمعپایگاه ریسک اعتباری سازمانی است که اطالعات )پایه، مالی و غیرمالی( بنگاه
تأسیس شد و در ادامه با افزایش تعداد اعضا و اطالعات گردآوری شده، انجمنی داوطلبانه عنوان به 2001این سازمان در سال 

شرکت  51،  2014های کوچک و متوسط تثبیت کرد. در سال یک زیرساخت مالی کلیدی برای بنگاهعنوان به موقعیت خود را
 اند. این اتحادیه بودهبندی اعتباری عضو آژانس رتبه 4مؤسسه مالی خصوصی و  121مؤسسه مالی دولتی،  3ضمانت اعتبار،

2  . Partial Guarantee 

3  . Burden Charge 



 

 _______________________________________________________________________  
 

 

17 

 سيستم تسهيم مسئوليت در برنامه ضمانت اعتبار ژاپن .9 نمودار

 

 

هاي تضمين كه شهرت زيادي دارند در قبول ريسك، همؤسسدر برخي از شرايط نيز ممكن است كه 

)گزارش وزارت اقتصاد  را ضمانت كنند درصد از تسهيالت 70درصد، تنها كمتر از  100جاي تضمين به

 .(2014، آلمان

 ضمانت اعتباري هاشركتبودجه 

است. همچنين سهام پشتيباني كه  ي ضمانت اعتبار شامل سرمايه اوليه و ذخايرهاشركتهاي دارايي

كنند و هاي صنعتي دريافت ميهاي محلي، مؤسسات مالي و سازماني ضمانت اعتبار از دولتهاشركت

استاندارد مؤسسات مالي به هاي ثر است. كمكؤها مهزينه تأمينهاي استاندارد نهادهاي مالي در كمك

 .(2014 ،شود )شركت ضمانت اعتبار ژاپنمعافيت مالياتي تلقي ميعنوان به ي ضمانتي در قانونهاشركت

 مسؤليت ضمانت حداكثر

شود. اين سقف براساس ضريبي از ليت ضمانت توسط شركت ضمانت اعتبار ژاپن تعيين ميئوسقف مس

تر از يك از منابع صندوق اقدام به تواند با ضريبي بزرگصندوق ميگيرد. يعني منابع صندوق صورت مي

 .(همان)برابر كمتر است  60ارائه ضمانت كند. درحال حاضر حداكثر ضريب از 

 

 فرانسه. 2-4

 چارچوب قانوني ضمانت اعتبار

هاي صنفي در تاريخ فرانسه گره خورده است كه به صورت نهادهاي ضمانت در فرانسه به اتحاديه سابقه
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گري اند. دولت فرانسه با تصويب قوانيني به حمايت و تنظيمكردهات ضمانت متقابل فعاليت ميمؤسس

  ات پرداخته است.مؤسسفعاليت اين 

و قانون پولي و  1984ژانويه  24داري مصوب ات ضمانت در قانون بانكمؤسسحمايت قانوني از 

ي تجاري شناخته هاشركتعنوان به ( ريشه دارد كه به موجب آن نهادهاي ضمانت اعتبارCMF)1مالي

 .انداند و در بين مؤسسات مالي قرار داده شدهشده

عتبار هاي نهادهاي ضمانت افرانسه مقرر كرده است كه فعاليت قانون پولي و مالي (515-4)ماده 

وكارشان در روابط تجاري با شخص ثالث )مثل بانك( است. ارائه ضمانت به اعضاي خود در حوزه كسب

توانند به اعضاي خود خدمات مشاوره در مورد مسائل مالي ها، نهادهاي ضمانت اعتبار ميضمانت برعالوه

هاي فرعي يا مرتبط گسترش تواند توسط فعاليتكار اصلي يعني ضمانت ميوارائه كنند. بنابراين كسب

باشد. تنها ممنوعيت ي نيازمند ضمانت ميهاشركتيابد كه شامل طيف وسيعي از خدمات مشاوره براي 

  ي است.گذارو پرداخت تسهيالت و سرمايه صريح توسط قانون مربوط به دريافت سپرده

هستند. اين حقيقت نشان  هابانك 2احتياطي ترتيبات رعايت به موظف اعتباري ضمانت مؤسسات

دهد )پورتا و هاي آنها منافع عمومي، يعني ثبات سيستم بانكي را تحت تأثير قرار ميدهد كه فعاليتمي

 .(2012 ،همكار

 

 ساختار ضمانت اعتبار در فرانسه

 گيرند:عمده زير قرار مي گروهكنند كه در سه نهادهاي ضمانتي متعددي در فرانسه فعاليت مي

 SOCAMAs 

 SIAGI 

 OSEO  

قرار دارند  SOCAMAsو  SIAGIاست و بعد از آن به ترتيب  OSEOترين نهاد ضمانت، بزرگ

هاي بانكي اصلي دهد. تمام گروهرا در سطح كشور تشكيل مي اي ملي و منسجميو مجموعه آنها شبكه

 ند.هست دارسهام SIAGI يا OSEO حداقل يكي از دو شركتفرانسه در 

 

SOCAMAs 
ساماندهي شده است يك مؤسسه ضمانت متقابل  1917كه به وسيله قانون  SOCAMAsمؤسسه 

هاي آن در سراسر فرانسه گسترش يافته است. كند، اما فعاليتاي فعاليت مياست كه در مقياس منطقه

SOCAMAs صنعتگران ثبت شده در منشور  شركتي سهامي با مالكيت خصوصي است كه تمامي

                                                 

1  . Code Monétaire et Financier 

2  . Prudential Discipline 
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 اعتباري آن استفاده كنند. ضمانتنامهتوانند سهامدار آن شوند و از سازمان تجارت مي

ي كوچك و متوسط هابنگاه معموالًكنند، استفاده مي SOCAMAsكارآفريناني كه از خدمات 

فرض از ضمانت بين توانند به صورت پيششان بوده و ميهاي تجاريليتدنبال توسعه فعاهستند، كه به

 ، تقريباSOCAMAًدرصد تسهيالتشان بهره ببرند. از آنجايي كه پوشش اعطا شده توسط  100تا  80

 تأمينتواند به ميزان قابل توجهي ارائه شرط ضمانت مستقيم از شركت گيرد، ميطور كامل صورت ميبه

 درخواست ارائه ضمانت نكند.  دهنده را تحريك كند كه اصالًهد يا اينكه بانك تسهيالتمالي را كاهش د

 

SIAGI 

SIAGI منظور تسهيل وكار كوچك بههاي كسبتوسط اتاق 1966سهامي است كه در سال  شركتي

ي ديگر توسعه هابخشهاي خود را به شد و فعاليت تأسيسي كوچك به منابع مالي هابنگاهدسترسي 

نهادهاي مالي  اريدر اختمتعلق به نهادهاي عمومي و باقيمانده آن  SIAGIسهام  درصد 75داد. حدود 

خصوصي يا تحت كنترل دولت است. اين مؤسسه دو فعاليت كارشناسي پروژه و اعطاي ضمانتنامه را 

كارمندان وابسته در اي از كند و از شبكهاز مدل تقابل غيرمستقيم استفاده مي SIAGIدهد. انجام مي

جويد. هيئت مديره هاي مختلف اعم از تجارت، صنعت، حقوق، پزشكي، حسابداري و ... بهره ميحوزه

 مسئوليتاست، دوره زماني  گيريجمهور داراي بيشترين قدرت تصميمنفر است و رئيس 19اين مؤسسه 

 ساله است. پنجاعضا 

اندازي مجدد و تملك يا راه هابنگاهوسعه فعاليت اين شركت براي متقاضيان ايجاد شركت جديد، ت

 هابنگاهاندازي مجدد كند. بيشترين ضمانتنامه با هدف تملك و راهاعتباري صادر مي ضمانتنامه، هابنگاه

 12تا  2زماني  يورو و دوره 1,000,000توانند تا اين شركت مي نامهضمانتصادر شده است. دارندگان 

تا  SIAGI 20مالي شوند.  تأميني فرانسوي هابانكترين آن است( از اكثر ه شايعسال 7سال )كه دوره 

 SIAGIدهد. بخشي از تسهيالت كه توسط پوشش مي هابانكدرصد از خسارت نهايي را براي  50

 ضمانتنامهتوسط بنگاه با استفاده از ارائه وثيقه )تعهد يا رهن( يا  ضمانت نشده است بايد مستقيماً

 شخصي )امضا شده توسط كارآفرين يا شخص ثالث( پوشش داده شود. 

 

OSEO  
 تسهيالت ضمانت طرح با مأموريت اجراي 1982 سال عمومي است كه در ، نهاديOSEOمؤسسه 

 تملك تحت بقيه و فرانسه دولت به متعلق همؤسساين  سهام از درصد 3/58شد.  تأسيس فرانسه دولت

 و با هدف هدايت بهينه منابع هاي خاصيدر حوزه صرفاًدولت است. با اين وجود  مالي مؤسسات و هابانك

 است. ها، رقابت بين سه نهاد ضمانت اعتبار ادامه پيدا كردهدر ساير حوزه و كندحمايت مي OSEOاز 

OSEO  ه ديگر يك سازمان ضمانت متقابل نيست، يعني با كساني كه از آن مؤسسبرخالف دو

 مند هستند در سرمايه و مديريت )به صورت مستقيم يا غيرمستقيم( شريك نيست. بهره
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سال توسط شوراي وزيران و شوراهاي تابعه آنان  پنجبه مدت  OSEOعضو هيئت مديره  15

كنند. اگرچه مديريت اين مجموعه در پاريس ت ميجمهور فعاليو تحت مديريت رئيس گردندمنصوب مي

 شود. مي گيرياي تصميمها در سطح منطقهمتمركز است، اما درباره اكثر پوشش

OSEO هاشركتكارمند تمركز كرده است، گردش مالي اين  250ي كوچك با كمتر از هابنگاه، بر 

 ميليون يورو باشد.  43متر از ميليون يورو يا مجموع ترازنامه آنها ك 50نيز بايد كمتر از 

 گيرد:گانه زير صورت ميمنظور انجام موارد هشتهاي اين گروه بهفعاليت

 ي جديد متوسط و كوچك؛هابنگاهاندازي راه .1

 هاي جديد؛هاي كارآفرينان قديمي به نسلي بزرگ از دستهاشركتانتقال مالكيت  .2

 خالقيت دارد؛ هاي كارآفريني كه نياز به نوآوري وتوسعه واقعيت .3

 دارند؛ يي كه سرمايه كميهابنگاهافزايش سرمايه  .4

 كنند؛ي كوچكي كه در بخش سنتي فعاليت ميهابنگاهخريد سهام  .5

 كنند؛يي كه از سطح تكنولوژي باال استفاده ميهابنگاهكمك به سرمايه خالص  .6

 كنند؛ ي بيوتكنولوژي فعاليت ميهابخشيي كه در هابنگاهكمك به سرمايه  .7

 مدت.مالي بانكي كوتاه تأمينحمايت از  .8

مدت و بلندمدت ارائه طور عمده براي تسهيالت ميانهاي دولت بهدر مجموع بايد گفت، ضمانت

يي هستند هاشركت معموالًمدت در اولويت دوم قرار دارد. مخاطب طرح ضمانت شود و تسهيالت كوتاهمي

، ريسك زيادي دارد و به ندرت توسط هابنگاهمالي اين  تأمينكنند. اي فعاليت ميكه در سطح منطقه

ي با ريسك كمتر را انتخاب كنند، گذارتوانند سرمايهشود چرا كه آنها ميي خصوصي انجام ميهاشركت

 از بخشيعنوان به عمومي نهادهاي توسط بيشتر متوسط و كوچك يهابنگاه مالي تأمينبه همين دليل 

 .شودمي مانجا اجتماعي خدمات ارائه

 

 مقايسه شرايط صدور ضمانتنامه

پورتا )شده است خذ ضمانت از اين مؤسسات الزم است، در جدول زير بيان أمجموعه شرايطي كه براي  

 (:2012 ،و همكار

 

 ضمانت اعتبار فرانسههاي اطالعات مربوط به برنامه .3 جدول

 Oseo SIAGI SOCAMA شرايط

 90,000 50,000 150,000 ميانگين ضمانت )يورو(مقدار 

 سال 7تا  3 سال 7تا  3 سال 7تا  5 ميانگين بازپرداخت تسهيالت

  100  40  55 )درصد( ميانگين سطح پوشش
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 ات ضمانتمؤسسارتباطات داخلي و خارجي 

اي برقرار منطقههاي عملياتي خود ارتباطاتي با مقامات محلي و ات ضمانت با هدف گسترش زمينهمؤسس

 شود:اند. در ذيل به برخي از روابط مؤسسات ضمانت اشاره ميكرده

 SIAGI دنبال را كشور اقتصادي منافع كه محلي و برخي از مناطق اداري فرانسه: مقامات 

 .سپارندمي SIAGI به را مالي منابع از بخشي مديريت كنند،مي

 OSEO مؤسسه براي كه ارتباطاتي انواع از اي: برخيو ادارات محلي يا مقامات منطقه SIAGI 

 محلي مقامات ضمانت، سازمان با توافق يك از استفاده با دارد، وجود نيز سازمان اين براي شد، تعريف

 .كنندمي شركت ملي منافع در مالي لحاظ به

 بين  ريسك يگذاراشتراکSIAGI و OSEO 

  ارتباط بينSOCAMAs اي؛ي حرفههابخشهاي و برخي از سازمان 

سازد كه با اين ارتباطات اثر مطلوبي براي مؤسسات ضمانتي دارد و هر يك از آنها را قادر مي 

از افزايش منابع موجود، خدمات خود را افزايش داده و مخاطرات ناشي از پوشش تسهيالت را  گيريبهره

 .(2007 ،راو)رو ذارندبه اشتراک بگ

 

 چين. 3-4

ي كوچك و متوسط براي توسعه هابنگاه، زماني كه 1998هاي ضمانت در چين به سال ايجاد صندوق

موفق شد  1،گردد. در آن زمان انجمن حمايتخود با مشكل دسترسي به منابع مالي مواجه شدند، باز مي

گيري هاي دولت محلي براي ايجاد صندوق ضمانت متقابل را جلب كند. اين آغاز شكلحمايت

اي بالغ صندوق ضمانت با سرمايه 5,548، تعداد 2009هاي ضمانت در چين است. تا پايان سال صندوق

 370,000تباري به اع ضمانتنامهميليارد يوآن  6/1,079ميليارد يوآن به وجود آمده و بالغ بر  9/338بر 

 پرتفويدرصد از كل  5/7هاي ضمانت اعتبار در چين بنگاه كوچك و متوسط ارائه شده است. صندوق

 .(2011 ،)سيتيو اندها را پوشش دادهاز پرداخت درصد 4/21ي كوچك و متوسط و هابنگاهاعتبار 

مالي  تأمينشكالت اي نقش مهمي در حل مطور فزايندهگسترش سيستم ضمانت اعتبار در چين به

وجود مقياس باالي وجوه تضمين و  با .كندو دسترسي آنها به تسهيالت بانكي ايفا مي هاشركتبراي 

وكار و سرعت گردش، سيستم تضمين اعتبار هنوز در ارائه خدمات تضمين اعتبار براي حجم كسب

 ي كوچك دارد.هاشركتاي براي ضمانت ي متوسط و بزرگ مشكل داشته و اصرار ويژههاشركت

 

 

 

                                                 

1  . Umbrella Associations 
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 ساختار ضمانت اعتبار

ي كوچك هاشركتويژه ژاپن در زمينه ضمانت اعتباري چين با يادگيري از تجارب كشورهاي خارجي به

ي كرد كه از گذارداخلي را پايههاي تحقيق و پژوهش، طرح مشخصي با شاخص هاسالو متوسط پس از 

است. در مدل چيني ضمانت اعتبار، بدن به معني استفاده از يك بدن، دو بال و سه سطح تشكيل شده 

و سازوكار پشتيباني است، دو بال  هاشركتمديريتي هاي منابع مالي متنوع، سازوكارهاي بازار، سياست

صورت ضروري است كه به 3( و ضمانت متقابل2و تجاري 1به معناي گرفتن ضمانت اعتباري )حاكميتي

ات تضميني در سه سطح شهر، استان و كشور است. مؤسسمكمل يكديگر هستند و سه سطح به معناي 

ي كوچك هاشركتباعث حمايت از قانون ضمانت براي پيگيري سياست حمايت از عرضه توسط دولت 

 .(2009 ،گردد )يانگمنجر به توسعه ميشود كه به طور غيرمستقيم و متوسط مي

 مؤسسات اين. است چين اعتبار ضمانت سيستم در برجسته حاكميتي مدلي ضمانت نهادهاي

هاي شوند. دپارتمانمي حمايت ي كوچك و متوسطهابنگاه به كمك براي دولت توسط مستقيم طوربه

ي دولتي همكاران اوليه اين هابانكهاي تحت نظر وزارت تجارت، وزارت ماليه و محلي و آژانس

تحت نظارت دولت صورت  هستند. فعاليت آنها براي مقاصد غيرانتفاعي و مستقيماًهاي ضمانت صندوق

 شوند.گيرد، اين مؤسسات جزء مؤسسات مالي محسوب نميمي

ي بخش خصوصي در اين گذارهاي ضمانت، سرمايههاي فزاينده دولت از صندوقبا وجود حمايت

 2004ي هاسالضمانت اعتبار در فاصله  هايحوزه سبب شده كه سهم مؤسسات دولتي در تعداد صندوق

ي مستقيم و گذارحال دولت چين به وسيله سرمايهكاهش يابد. با اين درصد 27به  100از  2006تا 

 .(2011 ،كند )سيتيوغيرمستقيم نقش فعالي در اين حوزه ايفا مي

ه خوبي ، با چند شركت ضمانت مجدد در مناطقي كه ضمانت تجاري ب2008 ضمانت مجدد از سال

كند. را دريافت مي كند آغاز شده است. ضمانت مجدد حمايت قابل توجهي از بودجه عموميفعاليت مي

ي خارجي در اين زمينه است گذاردنبال توسعه ضمانت مجدد و سرمايهدولت چين درحال حاضر به

 .(همان)

 

 چارچوب قانوني

هاي ضمانت اعتبار در چين نشان داده شده در جدول زير قوانين و مقررات كليدي مربوط به صندوق

 .(12 همان:)است: 

 

                                                 

1  . Policy CGFs 

2  . Commercial CGFs 

3  . Mutual CGFs 
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 چارچوب قانوني ضمانت اعتبار چين .4 جدول

 محتواي محوري تاريخ اجرا قوانين و مقررات

جمهوري خلق چين در ارتباط با ضمانت اعتبار  قانون

 )مصوب كنگره(
 1995ژوئن 

 CGFsاصلي چارچوب قانوني هاي پايه

ي هابنگاهراهنما در تشويق و حمايت از توسعه  سياست

 كوچك و متوسط

اكتبر 

1998 
كه  CGFsسياست  رسمي يارتقا

 اندي كوچك را هدف قرار دادههاشركت

چارچوب راهنما براي اجراي آزمايشي يك سيستم ضمانت 

 (SETCي كوچك و متوسط )هابنگاهاعتبار 

سپتامبر 

1999 

براي اجراي آزمايشي  راهنما چارچوب

ي كوچك و هابنگاهصندوق ضمانت اعتبار 

مدت كوتاه متوسط با تمركز بر تسهيالت

 به آنها. هابانك

ي هابنگاهدر ارتباط با توسعه  قانون جمهوري خلق چين

 كوچك و متوسط
2002 

هاي محلي ها در ايجاد صندوقنقش دولت

 ي كوچك و متوسطهابنگاهضمانت اعتبار 

مصوب )گذاري سرمايه نظام اصالح مورد در گيريتصميم

 (دولت تئهي

جوالي 

2004 

 1وكاري متنوع و مقياس كسبگذارسرمايه

 ضمانت اعتبارهاي صندوق

هاي توسعه صندوق نكاتي در ارتباط با پشتيباني و تسهيل

 (دولت تئمصوب هي)ضمانت اعتبار خصوصي و غيردولتي 

فوريه 

2005 

گذاري خصوصي در گشايش براي سرمايه

 هاي ضمانت اعتبارصندوق

منظور اعطاي تسهيالت به به هابانكچارچوب راهنما براي 

كميسيون  و 2مصوب بانك خلق چين)ي كوچك هاشركت

 3(مقررات بانكي چين

جوالي 

2005 

هاي حمايتي براي تسهيل سياست

ي كوچك و متوسط به هابنگاهدسترسي 

 منابع بانكي

 Guo) 4بخشنامه براي تقويت اشتغال و اشتغال مجدد

Fa 2005 ،36 شماره) 

نوامبر 

2005 

هاي براي هدف قرار دادن فراگير گروه

هاي محروم و بيكاران توسط صندوق

 ي كوچك و متوسط.هابنگاهضمانتي 

چارچوب راهنما در تقويت سيستم ضمانت اعتبار 

ي كوچك و متوسط )مصوب كميسيون اصالحات هابنگاه

 بانك خلق چين وزارت ماليه، 5،(NDRCو توسعه ملي)

 ماليات( اداره و

2006 

 مالياتي؛ معافيت در ترجيحي يهاسياست

 درصد 50 در شودتنظيم مي پايه سود نرخ

 درصد 50-30 محدوده با بانك، پايه نرخ از

ي كوچك هابنگاهنكاتي در ارتباط با ارتقاي بيشتر توسعه 

 (دولت تئمصوب هي)و متوسط 

سپتامبر 

2009 

هاي ضمانت اعتبار از مالي صندوق تأمين

ي گذارمنابع مالي مركزي و محلي، سرمايه

 ي بزرگ و منابع غيردولتيهاشركت

ي هابنگاهنكاتي در ارتباط با تقويت سيستم ضمانت اعتبار 

 كوچك و متوسط

 )وزارت صنعت و فناوري اطالعات(

 2010مي

ي هابنگاهتوسعه ضمانت اعتبار مجدد 

هاي كوچك و متوسط با تأكيد بر صندوق

 استاني

 2010 ي ضمانت ماليهاشركتاقدامات موقتي در ارتباط با اداره 

گذاري در ارتباط قاعده و احتياطي نظارت

هاي ضمانت صندوقسازماني  ارتباطات با

 اعتبار تجاري

                                                 

1  . Business scope 

2  . The people’s Bank of China (PBC) 

3  . China Banking Regulatory Commission (CBRC) 

4  . Reemployment 

5  . National Development and Reform Commission 
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 آلمان. 4-4

شود كه هم اعتباري در جمهوري فدرال آلمان تحت چارچوب سازماني غيرمتمركزي ارائه مي ضمانت

دهد. عملكرد سيستم ي اصلي اقتصاد را نشان ميهابخشساختار سياسي فدرال است و هم  دهندهنشان

اما اصولي اساسي در سراسر جمهوري فدرال  ،متغير است ديگر اي به منطقهضمانت اعتباري از منطقه

 برقرار است.

ضمانت اعتباري در آلمان شبكه ضمانت اعتبار هاي ضمانت آلمان و انجمني هابانكدرحال حاضر 

جنگ و آباداني و هاي دليل بازسازيضمانت در ابتدا بهي هابانكدهند. با اين تفاوت كه را تشكيل مي

هاي درحالي كه انجمن ،و پس از آن به سمت ضمانت اعتباري گرايش پيدا كردعمران تشكيل شد 

و افزايش توان دريافت تسهيالت آنها  ي كوچك و متوسطهابنگاهبه جهت حمايت از  اعتباري صرفاً

 اند.تشكيل شده

 آلمان ضمانت يهابانك

. هستند فعال كشور سراسر در كه است ضمانت بانك 17 از متشكل ايشبكه آلمان، ضمانت يهابانك

 از بعد. شدند تأسيس جنگ از بعد يهابازسازي تشويق براي 1955 تا 1949 يهاسال بين عمده آنها

 مانند مالي نهادهاي جديد توسط آلمان مناطق در جديدي يهابانك ،1990 سال در مجدد الحاق

، OECD)گزارش  شدند تأسيسهاي اصناف بيمه، اعضاي اتاق بازرگاني و اتحاديه يهاشركت ،هابانك

دنبال كسب سود ات بهمؤسساين  .كنندمي فعاليت آلمان بانكداري قانون ي ضمانت ذيلهابانك .(2013

 .(VDBكنند )بولتن و سود توزيع نمي 1نيستند

گذاري شركت سرمايه 15بانك ضمانت و  17نماينده  2(VDBآلمان ) ضمانتي هابانك انجمن

 ات ضمانتمؤسسدر آلمان است. اين انجمن عضوي از انجمن اروپايي  3گراكوچك و متوسط بنگاه

(AECM است. تا پايان سال )برعالوهوجود آمد. هايالت آلمان، ب 16بانك ضمانت در  23 مجموعاً 2004 

هاي گسترده اقتصادي كه انواع مشابهي از ضمانت -ي اجتماعيهاشركتاين، يك سازمان ملي نيز براي 

بانك ضمانت در آلمان وجود  24 كرد، موجود بود. با اين احتساب، در آن مقطع مجموعاًملي را ارائه مي

 .(2004داشت )بنديكتر و همكار، 

 كميته هستند و تعامل در ضمانت روند در موجود يهابانك با طور مستقيمهب ضمانت يهابانك

 است شده ممكن تعامل از جديدي اَشكال اخيراً. كندمي دريافت بانك از را درخواست آنها اعتبار بررسي

 ضمانت همؤسس با ابتدا دهندهتسهيالت به مراجعه از ي كوچك و متوسط پيشهابنگاه آن طبق بر كه

                                                 

1  . not profit-oriented 
2  . Association of German guarantee banks (VDB) 

3  . SME-oriented 
های ضمانت ها با بانکSMEمنظور کمک به سیس شدند و بهأت 1970گذاری هستند که بعد از های سرمایهشرکت

 های گسترده دارند.همکاری
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 دريافت كنند ولي سقف توانند ضمانتميي كوچك و متوسط هابنگاهاگرچه همه . كنندمي برقرار ارتباط

 ي كوچك و متوسطهابنگاه مكاني موقعيت براساس شود ضمانت تواندمي كه تسهيالت حجم از ميزاني

 دارد، وجود آن ضمانت امكان كهتسهيالتي ميزان همچنين حداكثر. است و موضوع فعاليت آنها متغير

)گزارش  رسدمي درصد 80 به پوشش ميزان بيشترين و است مختلف ضمانت يهابانك ميان در

OECD ،2013). 

 را تسهيالت پرداخت عدم ريسك از درصد 45/39 و 30/26 ترتيب به فدرال دولت و محلي دولت

 .است ضمانت بانك خود برعهده درصد باقيمانده 25/34 و كنندمي ضمانت

 

 1ي ضمانت آلمانها. بانك10 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضمانت اعتباريهاي انجمن

مدت و ميان اعتباري براي تسهيالت ضمانتنامهآلمان  خصوصي محلي در 2انجمن ضمانت اعتباري 34

وكار با يي هستند كه توسط جامعه كسبهاشركتهاي ضمانت اعتباري، كنند. انجمنبلندمدت ارائه مي

، هابانكهاي صنفي، هاي بازرگاني، اتحاديهاند. اتاقشده تأسيسهاي حمايت متقابل عنوان سازمان

كنند )لويتسكي و اوليه كمك مي هاي بخش خصوصي به ايجاد سرمايهي بيمه و ديگر سازمانهاشركت

 .(1989همكار، 

 60شود كه هاي محلي و فدرالي ارائه ميتوسط دولت 2به  3ضمانت متقابل در نرخي به نسبت 

                                                 

 VDB) : )بولتنمرجع .1

2  . Credit guarantee associations  (usually called credit gemeinschaften,  or KGa's) 
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برنامه درصد توسط صندوق ضمانت  5/12دهند و بيش از ت شده را پوشش ميدرصد ميزان ضمان

هاي رو انجمنشود. ازايناداره مي KFWشود كه توسط بانك دولتي پوشش داده مي 1بازسازي اروپا

 .(همان) هايشان هستنددرصد ريسك ضمانت 5/27اعتباري تنها مسئول 

 معموالًرا پوشش دهد، با اين وجود ميزان ضمانت  درصد از تسهيالت 20حداقل بايد ها ضمانتنامه

 دريافت با ضمانت باشد. افزايشدرصد مي 75طور متوسط درصد تسهيالت متغير است و به 90تا  50از 

 شود. مي انجام نيز كنندنمي قبول وثيقهعنوان به هابانك معموالً كهدومي درجه وثائق

، واجد شرايط دريافت ضمانتنامه تسهيالت هستند. در مورد هابخشي كوچك در تمام هابنگاه

مستقل و مستندي ارائه كند كه هم تشخيص قابليت  وكارهاي جديد، اتاق بازرگاني بايد توصيهكسب

عاليت هاي خودش را پوشش دهد. كارآفرين پيش از آنكه شروع به فكارآفرينان و هم تحليل بازار پروژه

 .(همان)ييد واقع شود أوكار مورد تكند، بايد صالحيتش در كسب

 

 انگلستان. 5-4

 2(SFLG)ي كوچك هابنگاهضمانت تسهيالت  طرح

ارائه شده براساس اين هاي ادامه پيدا كرد. ضمانت 2009و تا ژانويه  معرفي شد 1981اين طرح در سال 

توانند معيارهاي الزم براي كسب تسهيالت كه نميكوچكي است ي هاشركتمالي  تأمينمنظور طرح به

 تجاري را برآورده نمايند. در اين طرح، شركت به بانك مراجعه و درخواست تسهيالتي هابانكاز 

ق الزم براي امنيت بازپرداخت فراهم باشد بانك از آژانس ئنمايد. درصورتي كه تمام معيارها بجز وثامي

SBS نمايد. اين آژانس مي درخواست تضمين تسهيالت (تجارت و صنعتوزارت هاي )يكي از سازمان

نيز معيارهاي الزم براي تضمين تسهيالت شركت را بررسي و درصورتي كه شرايط الزم وجود داشت، 

كننده تسهيالت بايد مبالغي را كند. بديهي است، شركت درخواستمي الزم را به بانك اعطاهاي ضمانت

 مذكور بپردازد. بابت حق تضمين به آژانس

وردهاي زيادي از اجراي اين ادهد، دستمي يي نشانآمنظور بررسي ميزان كارارزيابي انجام شده به

يي هاشركتاز  درصد 70طور مثال در بررسي انجام شده مشخص شده است كه طرح حاصل شده است. به

خود هاي مالي طرح تأميناند، بدون استفاده از اين خدمت قادر به تسهيالت استفاده كرده ينكه از تضم

چندان براي ها ضمانتانجام شده مشخص شده است كه اين نوع هاي شدند. همچنين در بررسينمي

منظور توسعه محصول و بازار خذ شده بهأ بنيان مناسب نيست و بيشتر تسهيالتنوپاي دانشي هاشركت

                                                 

1  . The European Recovery Programme 
کند که به گذاری میای سرمایهاست که در وجوه سرمایه ریسکیبرنامه بازسازی اروپا یک صندوق وجوه یک میلیارد یورویی 

 ی منحصرا  ارگذسیس آلمانی متمرکز است. با اینکه منابع مالی آنها برای سرمایهأهای تکنولوژیک و تازه تطور عمده بر شرکت
های تکنولوژی را پوشش وزهها باید در آلمان باشد. این برنامه تمام حدر آلمان محدود نیست، تمرکز اصلی سرمایه گذاری

 .(1395، تاریخ مراجعه: مهر EIFگذاری اروپا )تارنمای صندوق سرمایه دهدمی

2  . Small Firms Loan Guarantee (SFLG) Scheme 
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طرح ، در به بعد 2003از سال و در شرايط جديد . تحقيق و توسعه شده استبوده و كمتر صرف امور 

 هزار پوندي 100تا  5مبلغ تسهيالت بين  درصد 75، انگليسيي هاشركتبراي  SBSتضمين تسهيالت 

گردد. بازپرداخت هزار پوند تضمين مي 250سال تا  2ي با عمر بيش از هاشركتو در شرايط خاص براي 

توانند از طرح مي هاييسال باشد. همچنين در اين طرح تنها شركت 10تا  2بايد بين  مذكور تسهيالت

غيرتوليدي و ي هاشركتميليون پوند براي  3)تضمين استفاده كنند كه گردش مالي آنها پايين باشد 

 درصد 2انه يتوليدي( نرخ كارمزد ارائه تضمين در اين طرح سالي هاشركتميليون پوند براي  6حدود 

 .(2010بسكوين،  ) باشدمي مبلغ ضمانت

 

 1:(EFGمالي بنگاه) تأمينطرح ضمانت 

طرح ضمانت  در انگلستان آغاز شد. اين طرح، جايگزين 2009بنگاه در سال  مالي تأمين ضمانت طرح

درصد ميزان تسهيالت را  75تا  EFGي كوچك با گسترش در ميزان مشمولين شد. هابنگاهتسهيالت 

هايي با گردش مالي ساليانه وكاركند. كسببراي تسهيالتي بين هزار پوند تا يك ميليون پوند ضمانت مي

سال پوشش  10ماه تا  3را بين  ميليون پوند حائز صالحيت هستند. اين طرح بازپرداخت تسهيالت 25

گذاري، سرمايه در گردش و ... ضمانت ت ازجمله سرمايهاي از كاربردهاي تسهيالدهد. دامنه گستردهمي

 3/1اعطا شده است،  2010تا مارچ سال  2009هايي كه از ژانويه سال شوند. كل ارزش ضمانتنامهمي

ميليون پوند اضافي  500اي تمديد شد كه تا گونهبه 2011ميليارد پوند بوده است. اين طرح تا مارچ سال 

 درصد از ميزان تسهيالت را 2انه يسال گيرندگانكماكان نيز ادامه دارد. تسهيالتو  ديگر را ضمانت كند

 كنند.هزينه ضمانت پرداخت ميعنوان به

دولت با استفاده از اين طرح اعطاي تسهيالت را تسهيل كرده است و در اين بين از 

ت. اين طرح نيز درصدي بر روي هر تسهيالت بهره جسته اس 75متعدد و تضمين دهندگان تسهيالت

تر بدين منظور ارائه شد تا تسهيالتي كه از طرق ديگر قابليت دريافت نداشت، از اين طريق در دسترس

 .(1395تاريخ مراجعه: مهر  2،هاوكار، نوآوري و مهارتباشند )تارنماي وزارت كسب

  

                                                 

1  . Enterprise Finance Guarantee Scheme 

2  . Department for Business, Innovation & Skills 
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 ايتاليا. 6-4

 چارچوب قانوني

 تأسيستصويب شده است، حداقل الزامات مورد نياز براي  1991ايتاليا كه در سال  317قانون شماره 

 1993در سال  385كند. فرمان تقنيني ات را بيان ميمؤسسات ضمانت و سرمايه مورد نياز اين مؤسس

ات مالي را تعيين كرد. چندين سال اين قانون مؤسسها، شرايط ثبت هاي بعدي و ضميمهبا اصالحيه

شكل و ساختار  تري تعريف شد كه عميقاًچارچوب حقوقي دقيق 2003ار بود تا اينكه در سال اعتببي

ثير قرار داد. در پي اين قانون سيستم بسيار پراكنده تضمين ايتاليا كه أات را تحت تمؤسساين سيستمي 

هاي اقتصادي صرفهات جديد با داشتن مؤسسفراواني روبرو شد و هاي عملكرد پاييني داشت با ادغام

 دست پيدا كردند.  هابانكتري نسبت به ي قويدناشي از مقياس، به قدرت قراردا

 نظارت تحت نهادهاي به كه آورد وجودبه را امكان اين ضمانت اتمؤسس براي قانون، همچنين اين

انك مركزي ، ب2007به اين منظور در مكمل ششم اين قانون در سال  .شوند تبديل ايتاليا مركزي بانك

ات ضمانت نظارت كند. اين قانون و مؤسسايتاليا يك دستورالعمل نظارتي تدوين كرد تا به تعهدات 

هاي قابل توجهي براي تضمين و وثيقه اوراق بهادار نظارت احتياطي بانك مركزي راه را براي فرصت

 را كاهش داد. هابانكات هموار كرد كه ريسك اعتباري مؤسستوسط اين 

 

 ساختار نهادي ضمانت

ات تضمين در ايتاليا سه مدل سازماني براي فعاليت مؤسسقانون « 57» و بند «29-32»بندهاي 

 ات ضمانت در نظر گرفته است كه بدين شرح است:مؤسس

فعاليت اصلي آنها محدود به ضمانت تسهيالت جمعي و يكسري  ات تضمين سنتي:مؤسس. 1

 مانده است. سپاري اطالعات( باقيت برونخدمات )مانند خدمات مشاوره و خدما

داران شركت ضمانت تحت نظارت بانك مركزي ايتاليا هستند و به سهام هاي مالي:. واسطه2

دهند. قراردادهايي را هايي به دولت ارائه توانند تضمينآن مي برعالوهكنند و تسهيالت جمعي ارائه مي

كنند و ريسك كنند كه تعامالت را تسهيل ميشركت تنظيم ميداران و اعضاي ، سهامهابانكبا وكالي 

 دهند.اعتباري را كاهش مي

هاي تعاوني با مسئوليت محدود و يا در قالب انجمن 1:(confidiتضمين متقابل ) اتمؤسس. 3

طور عمده به اعطا يا تضمين تسهيالت مشترک و فعاليت به نفع اند. بهسنديكا ايجاد و ثبت شده

هاي بانكي، خدمات مرتبط را نيز ارائه فعاليت برعالوهكنند. آنها ممكن است ان خود اقدام ميدارسهام

 نفر باشد. 200داران نبايد كمتر از ميليون يورو و تعداد سهام 2شان انجام دهند. حداقل سرمايه

                                                 

1. consorzio di garanzia collettiva dei fidi (confide) 
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بين آنها را كنند و شكاف اطالعاتي مي عمل هاشركت و هابانك ميان واسطعنوان به اتمؤسس اين

هاي در زمينه هاشركتهاي خاص ات آگاهي عميقي از ويژگيمؤسسداران اين دهند، زيرا سهامكاهش مي

، ارزيابي هاشركتتضمين متقابل مسئول تدوين اطالعات راجع به  اتمؤسسكاريشان در اختيار دارند. 

 هستند.ثرتر ؤصورت مواحدهاي توليدي و مشاوره مالي براي مديريت اعتبار به

در جريان  .كنندمي عمل دولتي بخش هايمشاركت براي كانال يكعنوان به ات همچنينمؤسس اين

ثير قرار گرفته بود و بحران اعتباري أزماني كه كل اقتصاد ايتاليا تحت ت 2009تا  2007مالي دوره  بحران

در  متقابل نقش بسيار مهميات تضمين مؤسسرا به خطر انداخته بود،  هاشركتمالي و اقتصادي  ثبات

 تضمين اعتبار پيدا كردند. 

 

 ي خرد، كوچك و متوسطهابنگاه( تسهيالت ضمانت EIFگذاري اروپا )صندوق سرمايه. 7-4

ي كوچك و متوسط هابنگاهمالي  تأمينكند كه ريسك گذاري اروپا ضمانتي را فراهم ميصندوق سرمايه

ات مالي كه عالقمند به استفاده از ضمانت هستند بايد در يكي از مؤسسدهد. را تا حدي پوشش مي

كشورهاي عضو اتحاديه اروپا يا در كشورهاي نروژ، ايسلند، ليختن اشتاين، كرواسي، مقدونيه، مونته نگرو، 

همكاري با طيف  شده و مشغول به فعاليت باشند. اين صندوق به وسيله تأسيسصربستان يا تركيه 

گذاري هاي سرمايهمالي خرد و صندوق تأمينهاي ضمانت، نهادهاي ، صندوقهابانكوسيعي از 

كند. تسهيالت اين صندوق شامل چهار ي كوچك و متوسط حمايت ميهابنگاهپذير داخل اروپا از ريسك

ي هابنگاهتضمين اعتباري  :معروف هستند و عبارتند از« هاپنجره»عنوان به شود كهوكار ميخط كسب

كوچك و متوسط و تضمين ي هابنگاهي كوچك و متوسط، تضمين سهام هابنگاهتضمين اعتباري خرد، 

ي خرد، كوچك و متوسط بدين هابنگاه. شرايط تضمين اعتباري هابنگاهاوراق منتشر شده توسط اين 

 شرح است:

درصد تعهدات  75گذاري اروپا تا سقف صندوق سرمايه ي خرد:هابنگاهتضمين اعتبار براي ـ 

كارمند دارند و گردش  10شوند كه كمتر از وكارهايي اعطا مينهادهاي مالي را در تسهيالتي كه به كسب

كند. اي آنها واجد شرايط باشد، ضمانت ميميليون يورو باشد يا ارزش ترازنامه 2آنها كمتر از  مالي ساليانه

 شوند.ماهه پوشش داده مي 6هزار يورو با سررسيد حداقل  25كثر تا تسهيالتي حدا

 50گذاري اروپا حداكثر تا صندوق سرمايه ي كوچك و متوسط:هابنگاهتضمين اعتبار براي ـ 

كند. البته شوند ضمانت ميها اهدا ميوكاردرصد تعهدات نهادهاي مالي را در تسهيالتي كه به كسب

ميليون يورو گردش مالي  50نفر باشد و كمتر از  250وكارها بايد كمتر از تعداد كاركنان اين كسب

رسد در ميزان نظر نميميليون يورو باشد. به 43اي آنها حداكثر ساليانه داشته باشند يا ارزش ترازنامه

 ماهه باشد. 12مبلغ تسهيالت محدوديتي وجود داشته باشد. سررسيد تسهيالت حداقل بايد 
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توان در موارد زير خالصه اين صندوق در كشورهاي اروپايي مورد مطالعه را ميهاي اليتبخشي از فع

 :كرد

 2013آغاز شد. اين صندوق اروپايي تا پايان سال  1996در انگلستان در سال  EIFاولين فعاليت ـ 

كنند را حمايت ي ميگذاركوچك و متوسط انگلستان سرمايهي هابنگاهصندوق كه در  130ميالدي 

مالي در اين كشور دارد و در پي اقدامات اين  تأمينكرده است و هفت شريك در حوزه ارائه ضمانت و 

اند. تعهدات اين صندوق ي كوچك و متوسط حمايت شدههابنگاههزار  25صندوق در انگلستان، تاكنون 

براي كشور  EIFباشد )گزارش مي روميليون يو 330اروپايي در انگلستان در حوزه ارائه ضمانت قريب 

 .(2014انگلستان، 

صندوق  29، 2015شده و تا پيش از سال شروع  1994اين صندوق در ايتاليا از سال هاي فعاليتـ 

اند. اند را تحت حمايت خود قرار دادهي كوچك و متوسط داشتههابنگاهگرايانه از حمايتهاي را كه فعاليت

هاي اين صندوق رسند. فعاليتمي واحد 46در ايتاليا به  EIFت و خدمات مالي دهنده ضمانشركاي ارائه

هزار بنگاه كوچك و متوسط شده است و تعهداتي كه صندوق  205در ايتاليا منجر به حمايت از 

باشد )گزارش مي ميليارد يورو 2/1گذاري اروپا در ايتاليا در حوزه ارائه ضمانت دارد چيزي بالغ بر سرمايه

EIF  ،2015براي كشور ايتاليا). 

 92، 2015اتفاق افتاد و تا پايان سال  1994آغاز كار صندوق در فرانسه همچون ايتاليا از سال ـ 

دهنده ضمانت در اين كشور شريك مالي و ارائه 16ي را مورد حمايت قرار داده و گذارصندوق سرمايه

مالي هاي هستند و فعاليت EIFهاي حمايتهزار بنگاه كوچك و متوسط در فرانسه مورد  190دارد. 

)گزارش  ميليون يورو براي آن تعهد ايجاد كرده است. 460اين صندوق در حوزه ارائه ضمانت در فرانسه 

EIF  ،2016براي كشور فرانسه) 

آغاز نمود و تا پايان  1997ي اروپا را از سال گذاركشور آلمان ميزباني خود از صندوق سرمايهـ 

 مورد 59اش به ي داخليگذارسرمايههاي دريافت كرده اين كشور براي صندوقهاي حمايت 2014سال 

هزار بنگاه كوچك و متوسط از تسهيالت آن  80در آلمان  EIFهاي رسد كه با توجه به فعاليتمي

در آلمان در حوزه ارائه  EIFكنند و مجموع تعهدات ه نيز با آن همكاري ميمؤسس 20استفاده كرده و 

 .(2015براي كشور آلمان،  EIFميليون يورو بوده است )گزارش  500ضمانت 
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 ايراندر  اعتبار بررسي وضعيت ضمانت. 5

هاي غيردولتي دولتي تخصصي و صندوقهاي ها، صندوق، بيمههابانكبازار تأمين اطمينان در كشور از 

شناسي هريك هاي آنها و آسيبفعاليتپژوهش و فناوري تشكيل شده است كه در اين بخش به تشريح 

 پرداخته خواهد شد.

 

 مين اطمينان در ايرانأشماي كلي بازار ت .11 نمودار

 
 

 ضمانتنامه اعتباري بانكي. 1-5

كنند صدور انواع ضمانتنامه اعم از ضمانتنامه اعتباري )تعهد پرداخت( ارائه مي هابانكيكي از خدماتي كه 

وثايقي از قبيل سپرده بانكي، گواهي سپرده، اوراق ها عموماً براي صدور اين ضمانتنامه هابانكاست. 

در  ضمانتنامه اعتباري را صرفاً هابانككنند. برخي طلب مي البيعسهلمشاركت دولتي و يا وثيقه ملكي 

بانكي  ضمانتنامهكنند. كارمزد صدور مبلغ ضمانتنامه صادر مي درصد 100گذاري معادل صورت سپرده

 1درصد مبلغ ضمانتنامه متغير است. 5/2تا  5/0ق دريافتي از ئبراساس وثا

در فرآيند پرداخت تسهيالت يا قبول تعهدات به نفع مشتريان نيز رأساً اقدام به  هابانكهمچنين 

ام بانكي تجميع در نظ ارزيابي اعتباريمالي و  تأمينوظيفه  كنند. در واقع دوارزيابي اعتباري مشتريان مي

 كه برخي از تبعات آن عبارت است از: شده است

تمايلي به  هابانكهاي كوچك، با توجه به زمانبر بودن ارزيابي اعتباري مشتريان با درخواست .1

 كند.ي كوچك و متوسط را به تسهيالت بانكي دشوار ميهابنگاهاين كار ندارند و همين موضوع دسترسي 

ق مشتريان ئتوانند ارزيابي وثادليل بدنه بزرگ و غيرمنعطف خود نميبه هابانكبا توجه به اينكه  .2

هاي كنند و بسياري از داراييق عمومي اكتفا ميئصورت تخصصي انجام دهند، به ناچار به وثارا به

                                                 

 .(1395ها )در تاریخ مهر مأخذ: مراجعه به تارنمای بانک .1
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موجودي انبار مواد اوليه و يا محصول نهايي، خط توليد محصول و تجهيزات كارگاه،  مشتريان اعم از

امكان وثيقه شدن را براي دريافت تسهيالت از دست درو و ساير وسايل نقليه، گواهي ثبت اختراع و.... خو

 خواهند داد.

خذ تسهيالتي أاي براي ممكن است وثيقه دليل كاركرد غيرتخصصي بانك در حوزه ضمانت،به .3

 وجود نداشته باشد. ارزشي بسيار كمتر در بانك حبس شود و امكان استفاده از آن در موارد ديگر با

ماند و امكان آزاد شدن كل وثيقه تا پايان بازپرداخت تسهيالت يا انجام تعهد نزد بانك باقي مي همچنين

 . (1393 ،)بني طبا و ابريشمي تناسب بازپرداخت تسهيالت و يا انجام تعهد وجود نداردآن به

نرخ سود منابع مالي و كارمزد  تجميع كاركرد تأمين مالي و تضمين در بانك باعث شده است .4

و نرخ ضمانت غيرشفاف شود. لذا گيرنده نيز تجميع شود و تناسب بين ريسك تسهيالتضمانت اعتبار 

در شرايطي كه نرخ سود تسهيالت عبارت است از مجموع نرخ سود منابع مالي و كارمزد ضمانت )متناسب 

به تأمين  هابانكتسهيالت طبيعتاً تمايل  گيرنده(، كاهش دستوري نرخ سودبا ريسك نكول تسهيالت

  ي كوچك و متوسط( را كاهش داده است.هابنگاهمالي مشتريان پرريسك )مانند كارآفرينان و 

 

 بيمه ضمانت اعتبار. 2-5

هاي هايي با ويژگياند كه ريسكشده اي طراحيگونهاي بهاصوالً سازوكارهاي عملياتي نهادهاي بيمه

اي در پوشش قرار دهند. يكي از مهمترين اصولي كه بر عملكرد نهادهاي بيمه خاص را تحت پوشش

يافته( شده )تحققدارد كه فراواني مشاهده. اين قانون بيان ميريسك حاكم است قانون اعداد بزرگ است

ري كند، به احتمال وقوع آن در جامعه آمانهايت ميل مييك رخداد يا واقعه وقتي تعداد آنها به سمت بي

سازد ي بيمه را قادر ميهاشركتشود. اين جنبه از تئوري احتماالت است كه مربوطه بسيار نزديك مي

ها در حوزه ارائه به همين دليل است كه بيمه 1.ها در عمل مقابله كنندكه با نوسانات الگوي خسارت

هاي در سبد داراييكنند و همه تسهيالت موجود خدمات بيمه اعتباري به صورت سبد تضميني عمل مي

 صدوري نهادهاي ضمانت، ياين درحالي است كه سازوكارهاي اجراكنند. ات اعتباري را بيمه ميمؤسس

 است.  هر فردق، سقف اعتباري و ... متناسب با ريسك بالقوه ئصورت موردي و تعيين وثابه ضمانت

. استاي و نهادهاي ضمانت، موضوع ارزيابي هاي عملكردي نهادهاي بيمهيكي ديگر از تفاوت

هاي احتمالي اي فرد، مدلهاي خاصي را از سابقه بيمهنامه، ارزيابياي براي صدور بيمهنهادهاي بيمه

ز بيمه خسارت دريافت گذار بخواهد اكه بيمهدهند. از طرف ديگر هنگاميگذاران و ... انجام ميرفتار بيمه

دهد. يك شركت بيمه هاي مجددي را از ابعاد خسارت، علل وقوع و ... انجام مياي، ارزيابيكند، نهاد بيمه

                                                 
مکان و علت تلفات بايد مشخص  زمان،اي عبارتند از: هاي قابل پوشش توسط نهاد بیمههاي ديگر ريسکبرخي از ويژگي .1

حق بیمه بايد معقول و  و محدود باشد، تلفات بايد تصادفي و اتفاقي باشند،  وسعت تلفات بايد گسترده و مشخص باشد، 
 گیري باشد.اندازه متناسب با میزان پوشش و ريسک آن باشد، يکي از دو فاکتور احتمال وقوع و میزان هزينه بايد قابل
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ساً و با مشاهده جزئيات از وقوع خسارت مطمئن نگردد، هيچ وجهي را به شخص أعنوان تا رهيچبه

 كند.شده پرداخت نميبيمه

تقريباً همگي از نوع مستقل  توسط نهادهاي ضمانت شده هاي صادرهضمانتناماين درحالي است كه 

شوند كه ضامن بايد صرفاً با دريافت مطالبه كتبي وجه توسط ذينفع ضمانتنامه و عندالمطالبه محسوب مي

ضامن برخالف شركت بيمه همچنين  مطابق با متن ضمانتنامه نسبت به پرداخت وجه اقدام كند.

، بلكه صرفاً با اسناد و مدارک مواجه نيستت در عالم واقع و احراز و اثبات آن مواجه عنوان با خسارهيچبه

است كه در اينجا منظور مطالبه كتبي ذينفع يا هر سند و مدرک ديگري است كه در متن ضمانتنامه 

 .شده باشد عنوان شرط پرداخت گنجاندهبه

شده  ده صرفاً مبلغي معادل خسارت واردنامه، شركت بيمه پس از بررسي دقيق خسارت واردر بيمه

نامه بسيار بيشتر از مبلغ خسارت كرد؛ حتي اگر سقف مبلغ بيمه نامه را پرداخت خواهدطبق شرايط بيمه

تواند هر مبلغي را تا سقف مبلغ ضمانتنامه مطابق متن ضمانتنامه از باشد، اما در ضمانتنامه ذينفع مي

تواند پرداخت وجه را منوط رحالي است كه در ضمانتنامه ضامن نميضامن مطالبه و دريافت كند. اين د

تواند به موضوع خسارت و به ميزان خسارت وارده كند؛ چراكه اساساً ضامن برخالف شركت بيمه نمي

 .جزئيات آن وارد شود

 1382نامه اعتباري را مجاز دانست و در صدور بيمه 1354در ايران شوراي عالي بيمه در سال 

توانند تا ي بيمه ميهاشركترا صادر كرد كه براساس آن  داخلي نامه قرارداد گروهي بيمه اعتبارآيين

ها و ات اعتباري، ليزينگمؤسس، هابانكريسك عدم پرداخت را براي اشخاص حقوقي اعم از  درصد 75

ذشته صنعت حال تجربيات يك دهه گبا اين 1ي اقتصادي مجاز به فروش اعتباري پوشش دهند.هابنگاه

هيچ  باعث شده است تا درحال حاضر تقريباً 2گرانهاي گسترده بيمهبيمه در حوزه بيمه اعتباري و زيان

 شركتي تمايل به عرضه خدمت بيمه اعتباري نداشته باشد.

 

 نهادهاي تخصصي ضمانت اعتبار. 3-5

كوچك و متوسط در ي هابنگاهمتعدد دولتي جهت حمايت از هاي ي گذشته صندوقهاسالدر طول 

ترين مشكالت اين هاي مختلف ايجاد شده است. با توجه به اينكه همواره تأمين مالي يكي از بزرگحوزه

ارائه ضمانتنامه و تسهيل در دسترسي به اعتبار بوده ها بوده است، يكي از خدمات اين صندوق هابنگاه

 ل زير ارائه گرديده است:در جدوها اطالعات مربوط به اين صندوقاي از خالصهاست. 

 

                                                 
 درصد متغیر است. 75/0تا  5/0گذار از شده توسط بیمه خذأق ئمزد صدور بیمه اعتباری گروهی براساس میزان وثاکار .1

 درصد 150، ضریب خسارت بیمه اعتباری بیش از 1392ها مانند سال براساس سالنامه آماری صنعت بیمه در برخی سال .2
 بوده است.
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 1خالصه اطالعات نهادهاي تخصصي ضمانت در ايران .5 جدول

نهادهاي 

 گرتضمين
 خدمات ضمانت بستر قانوني

ات مؤسسو ها بانك

 طرف تفاهم

كارمزد 

 دريافتي
 ق مورد نيازئوثا

مشاركت دولت در  نحوه

 پوشش مخاطرات

صندوق ضمانت 

 2صادرات

)وزارت صنعت، 

 تجارت( و معدن

 صندوق اداره چگونگي قانون

 (1375ايران ) صادرات ضمانت

 صادرات ضمانت صندوق اساسنامه

 (1374) ايران

 اعم از: ضمانتنامهانواع 

 ارزي اعتباري ضمانتنامه

 ريالي اعتباري ضمانتنامه

 توليدي اعتبار ضمانتنامه

 ضمانت بازپرداخت تسهيالت

 بانك پارسيان

 با تفاهمنامه 40 انعقاد

 صادراتي اعتبار اتمؤسس

 (ECA) دنيا

 درصد 3تا  2

 مبلغ ضمانتنامه

ق ملكي به ئسفته و وثا

 2/1 ارزش مجموعاً

 برابر مبلغ ضمانتنامه

سهام دولتي است  درصد 100

نيز  هاسالو در برخي از 

افزايش سرمايه با استفاده از 

بودجه دولتي صورت گرفته 

است. پشتوانه ضمانت شامل 

دريافتي و منابع هاي حق بيمه

 باشد.دولتي مي

صندوق حمايت 

از تحقيقات و 

توسعه صنايع 

 3الكترونيك

)وزارت صنعت، 

 تجارت( و معدن

 از حمايت صندوق سيسأت قانون

الكترونيك  صنايع توسعه و تحقيقات

(1375) 

 از حمايت صندوق اساسنامه

الكترونيك  صنايع توسعه و تحقيقات

(1376) 

 اعم از: ضمانتنامهانواع 

حسن انجام تعهدات و 

 پرداختپيش

 تضمين معامالت دولتي

بسته به نوع 

وثيقه و مبلغ تا 

درصد در  5/1

صورت عدم 

اي پوشش بيمه

 درصد 3/2تا 

در صورت داشتن 

اي وثيقه پوشش بيمه

الزم نيست ولي در غير 

صورت تركيبي از  اين

وجه نقد، سفته، دارايي 

 مالي و ملك

دولتي است و  صندوق كامالً

پوشش خسارات وارده به اين 

صندوق از طرف دولت پوشش 

 شود.داده مي

صندوق بيمه 

ي گذارسرمايه

هاي فعاليت

 4معدني

)وزارت صنعت، 

 تجارت( و معدن

 (1377قانون معادن ) (31)ماده 

 بيمه صندوق اساسنامه

معدني  هايفعاليت يگذارسرمايه

(1380) 

 اعم از: ضمانتنامهانواع 

ي در حوزه گذارتضمين سرمايه

معدني، تضمين هاي فعاليت

 بازپرداخت تسهيالت

 ـــ تضمين معامالت دولتي

برداري از پروانه بهره

 معدن،

 اكتشاف معدنپروانه 

دولتي است و  صندوق كامالً

پوشش خسارات وارده به اين 

صندوق از طرف دولت پوشش 

 شود.داده مي

                                                 

 .(1395تاریخ مهر  ها )در( ، مراجعه به تارنمای صندوق1390)خذ اطالعات جدول: بي تعب، شجاعي أم .1

2  . http://egfi.ir 

3  . http://www.esfrd.ir 

4  . http://www.iranmico.com 
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نهادهاي 

 گرتضمين
 خدمات ضمانت بستر قانوني

ات مؤسسو ها بانك

 طرف تفاهم

كارمزد 

 دريافتي
 ق مورد نيازئوثا

مشاركت دولت در  نحوه

 پوشش مخاطرات

صندوق ضمانت 

ي گذارسرمايه

  1صنايع كوچك

)وزارت صنعت، 

 تجارت( و معدن

قانون تأسيس صندوق ضمانت 

 ي صنايع كوچكگذارسرمايه

(1383) 

اساسنامه صندوق ضمانت 

 صنايع كوچكي گذارسرمايه

(1384) 

 اعم از: ضمانتنامهانواع 

 توسط مالي مينأت ضمانتنامه

 حقوقي و حقيقي اشخاص

 ضمانتنامه اعتباري

تضمين حداكثر هفتاد درصد )

يافته تا )در مناطق كمتر توسعه

هشتاد و پنج درصد( اصل و سود 

 (هابانكتسهيالت اعطايي 

بانك كشاورزي، صنعت 

و معدن، ملي، توسعه 

پاسارگاد، سينا،  صادرات،

رفاه كارگران، 

زمين، اقتصاد نوين، ايران

ه مالي و اعتباري مؤسس

كوثر، صندوق كارآفريني 

اميد، صندوق ضمانت 

ي تعاون، گذارسرمايه

 اتاق اصناف ايران

 تضمين معامالت دولتي

براي سال اول 

مطابق نرخ 

كارمزد خدمات 

 بانكي و براي

 25 هاسال بقيه

 درصد صدم

 ضمانتنامه مبلغ
 

چك و سفته هر يك به 

برابر مبلغ  1,5ارزش 

ضمانتنامه با ظهر 

 نويسي ضامن معتبر

 صدور جهت

 از غير به) نامهضمانت

 و اعتباري ضمانتنامه

 و مناقصه در شركت

 5 حداقل( مزايده

 ضمانتنامه وجه درصد

 مي توديع صندوق نزد

 .گردد

 500سرمايه اوليه صندوق )

ولتي بوده و ميليارد ريال( د

دولتي هاي پس از آن نيز كمك

دريافت كرده است. پشتوانه 

هاي مخاطرات صندوق، وثيقه

 منابع دولتي است. متقاضي و

صندوق ضمانت 

ي گذارسرمايه

 2تعاون

)وزارت تعاون، 

كار و رفاه 

 اجتماعي(

 از موادي اصالح قانون (9)ماده 

 اقتصادي، توسعه چهارم برنامه قانون

 جمهوري فرهنگي و اجتماعي

 (1387) ايران اسالمي

 ضمانت صندوق اساسنامه

 (1388تعاون ) گذاريسرمايه

 اعم از: نامهضمانتانواع 

 ضمانت بازپرداخت تسهيالت

تضمين حداكثر هفتاد درصد )

)در مناطق كمتر توسعه يافته تا 

هشتاد درصد( اصل و سود 

 (هابانكتسهيالت اعطايي 

 بانك سپه

 تعاون توسعه بانك

 تعاون مركزي سازمان

 روستايي

 امور پشتيباني شركت

تضمين معامالت  دام

 دولتي

- 

بسيار كم هاي طرح

 150ريسك برابر 

هاي سفته، طرح درصد

 پرريسك: وثيقه ملكي

دولتي است و  صندوق كامالً

پوشش خسارات وارده به اين 

صندوق از طرف دولت پوشش 

 شود.داده مي

صندوق نوآوري 

 3و شكوفايي

)شوراي عالي 

 هاشركتقانون حمايت از  (5)ماده 

بنيان و ات دانشمؤسسو 

و اختراعات ها سازي نوآوريتجاري

عقد قرارداد همكاري و كارگزاري 

 ضمانتنامهدهندگان با ارائه

ق تسهيالت ئپوشش كسر وثا

 تضمين معامالت دولتي

ات مؤسسو  هابانك

 اعتباري

- - 

هزار  30سرمايه صندوق )

ميليارد ريال( به طور كامل از 

محل حساب ذخيره ارزي يا 

                                                 

1  . http://www.sif-gov.ir 

2  . http://www.cigf.ir 

3  . http://nsfund.ir 
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نهادهاي 

 گرتضمين
 خدمات ضمانت بستر قانوني

ات مؤسسو ها بانك

 طرف تفاهم

كارمزد 

 دريافتي
 ق مورد نيازئوثا

مشاركت دولت در  نحوه

 پوشش مخاطرات

علوم، تحقيقات 

 و فناوري(

(1389) 

اساسنامه صندوق نوآوري و 

 (1390) شكوفايي

نامه اجرايي آيين (17)تا  (14)مواد 

 (1391قانون حمايت ...)

 ق(ئوثا درصد 70)حداكثر تا 

 هزينه صدور ضمانتنامهكمك

مين أصندوق توسعه درحال ت

 است.

فلسفه وجودي صندوق حمايت 

بنيان ي دانشهاشركتاز 

 است.

هاي صندوق

پژوهش و 

فناوري 

 غيردولتي

 1صندوق( 18)

 قانون برنامه سوم توسعه (100)ماده 

 فرهنگي و اجتماعي اقتصادي،

 (1379) ايران اسالمي جمهوري

هاي اساسنامه نمونه صندوق

پژوهش و فناوري غيردولتي 

(1381) 

قانون برنامه چهارم  (45)ماده 

 و اجتماعي اقتصادي، توسعه

 ايران اسالمي جمهوري فرهنگي

(1387) 

قانون رفع موانع توليد  (44)ماده 

 پذير و ارتقاي نظام مالي كشوررقابت

نامه اجرايي آن ( و آيين1394)

(1394) 

هاي اساسنامه نمونه صندوق

پژوهش و فناوري غيردولتي 

(1394) 

 براي ايضمانتنامه خدمات هئارا

 پژوهشي،هاي طرح اجراي

 سازيتجاري و نوآوري فناوري،

 هاپژوهش نتايج

 و تعهدات پرداخت تضمين

 و پژوهشيهاي طرح اقساط

 فناوري

 نياز مورد هايضمانتنامه صدور

 فناوري و پژوهشي مؤسسات

انواع  غيردولتي بخش

اعم از تعهد ها ضمانتنامه

پرداخت، حسن انجام كار، 

پرداخت، شركت در مناقصه پيش

 و مزايده

 تضمين معامالت دولتي

ات مؤسسو  هابانك

 اعتباري

كارمزد  درصد 2

 ساليانه

 درصد 15تا  10

 وديعه نقدي

چك، سفته، اوراق 

بهادار مالي، وثيقه 

 ملكي و...

در  درصد 49تواند تا دولت مي

ها سرمايه اين صندوق

 مشاركت نمايد.

 تساير منابع صندوق عبار

ست از : كمك بالعوض دولت، ا

هاي وجوه اداره شده دستگاه

اجرايي، تسهيالت و مشاركت 

صندوق نوآوري و شكوفايي، 

ي گذارسود عملياتي، سرمايه

 و تسهيالت آنها و... هابانك

                                                 

1  . http://www.msrt.ir/fa/techno/Files/Forms/view.aspx 
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هاي اجرا شده در حوزه ضمانت اعتبار و سنجش ميزان موفقيت در سه حوزه افزوده ارزيابي برنامه

هايي كه حال برخي از چالشمالي، افزوده اقتصادي و پايداري مالي نيازمند پژوهشي مستقل است، با اين

 1:ست ازا نهادهاي ضمانت اعتبار وجود دارد عبارت در ارتباط با عملكرد

 هاي حمايتي دولتيعملكرد ضعيف صندوق .1

 عليرغم .در كشور دولتي هستند اعتبار هاي ضمانتصندوق عمده پيش از اين ذكر شدطور كه همان

ترين مراجع حاكميت، تصويب قوانين مربوطه در عالي قوي اراده توسط عموماً هااين صندوق اينكه

روكراسي اداري واند ولي به مرور درگير ببيني منابع مالي تشكيل شدهو پيش گيري در كشورتصميم

كدام جز در موارد اندک، هيچاند متناسب با منابع خود در اقتصاد ايفاي نقش نمايند و اند و نتوانستهشده

صرفاً برخي . شده استي كوچك و متوسط مرتفع نهاشركتهاي مربوط به پوشش مخاطرات از نيازمندي

خذ أيند آهاي الزم فرگذاري صنايع كوچك با صدور ضمانتنامهصندوق ضمانت سرمايهها مانند از صندوق

نمايد. همچنين در ميان نهادهاي ي كوچك تسهيل ميهابنگاهتسهيالت از سيستم بانكي را براي 

نامه براي پوشش صدور بيمه هاي معدني است كه اقدام بهشده، تنها صندوق بيمه فعاليتمعرفي

برداري از گذاري در حوزه كشف و بهرهنمايد. اين صندوق تنها سرمايهگذاري ميهاي سرمايهريسك

جاي استفاده از منابع خود در راستاي هدف ها بهحتي برخي از اين صندوق د.كنمعادن را بيمه مي

كنند. در مقابل تجربه محدود كشور ريافت مياند و سود دگذاري كردهسپرده هابانكصندوق ضمانت، در 

دهد در صورتي كه دولت در نقش هاي پژوهش و فناوري غيردولتي نشان ميدر ساماندهي صندوق

گذار و حامي عمل كند و فرآيندهاي اجرايي را به بخش غيردولتي واگذار نمايد نتيجه بهتري حاصل قاعده

 خواهد شد.

 تكا به منابع دولتيها و افعاليت غيرتخصصي صندوق .2

دهنده ضعف دانش و مهارت در امور مالي و مديريت اعتبار، نشان ضمانتهاي بررسي عملكرد صندوق

صورت فني انجام ها ارزيابي مشتريان بههاي ضمانت اعتبار است. براي مثال در بيشتر صندوقصندوق

پذيرد. همچنين تالش انجام ميزده و براساس سفارشات شود و صدور ضمانتنامه بعضاً سياستنمي

ها همواره گيرد و صندوقاي براي بازيافت خسارات پرداختي و تجديد منابع صندوق صورت نميگسترده

 به منابع جديد دولتي متكي هستند.

 هاعدم نظارت تخصصي بر فعاليت صندوق .3

اند، درحال حاضر شاهد ريزي كالن قبلي ايجاد نشدهبا توجه به اينكه نهادهاي ضمانت براساس برنامه

اند هاي تخصصي مختلف شكل گرفتهو دستگاهها وزارتخانهنهادهايي هستيم كه با حمايت دولت و ذيل 

پردازند. اين درحالي است كه اين و در كنار ساير خدمات، به تأمين مالي و صدور انواع ضمانتنامه نيز مي

                                                 

ن اقتصادی، مدیران دولتی و مدیران که در این بخش خواهد آمد عموما  ماحصل مصاحبه محقق با برخی از فعاالمواردی  .1

 های ضمانت است.صندوق
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 كشور نظير بانك مركزي و وزارت اقتصاد نيست.ها تحت نظارت نهادهاي متولي مالي و پولي فعاليت

اين موضوع از اين جهت حائز اهميت است كه نهادهاي صدور ضمانتنامه نسبت اهرمي بااليي دارند 

توانند مبالغ زيادي ضمانتنامه صادر كنند و ضروري است اين عملكرد شديد اهرمي و با سرمايه اندک مي

 خالل در نظام اقتصادي كشور نگردد.تحت نظارت تخصصي قرار گيرد تا موجب ا

 هابانكدر ها قابل قبول نبودن ضمانت صندوق .4

عنوان به صادر شده توسط نهادهاي ضمانت اعتبار راهاي ضمانتنامه هابانكدرحال حاضر تعداد كمي از 

گيري نهادهاي ضمانت كه كنند و عمالً يكي از اهداف اصلي شكلوثيقه تسهيالت و تعهدات قبول مي

تسهيل دسترسي به اعتبارات بانكي بوده محقق نشده است. اين موضوع ريشه در عملكرد غيرتخصصي 

 هاي آنها دارد. نهادهاي ضمانت و عدم نظارت بر آنها و نيز فقدان مديريت صحيح و افزايش بدهي

 

 ي جهت توسعه نهاد ضمانت اعتبار در اقتصاد ايرانات ضروراصالح. 6

تر رسد تجربه ژاپن براي ايران قابل استفادهنظر ميكشورهاي مختلف مورد بررسي، بهاز ميان تجربه 

اند نيز مورد استفاده هايي كه ساير كشورها در طراحي مدل خود داشتهباشد. البته ضروري است دقت

 الرعايه در طراحي مدل توسعه نهاد ضمانت اعتبار عبارتند از :قرار گيرد. برخي نكات الزم

 

گذاري و حمايت هدفمند در حوزه ضرورت خروج دولت از تصديگري و اهتمام به قاعده. 1-6

 ضمانت 

هاي دولتي تجربه موفقي در طور كه ذكر شد تصديگري دولت در حوزه ضمانت و ايجاد صندوقهمان

مدت منحل شوند يا مأموريت هاي ضمانت دولتي در ميانايران نبوده است و ضروري است صندوق

هاي ضمانت غيردولتي قرار و مأموريت صدور ضمانتنامه برعهده صندوق شودجديدي براي آنها تعيين 

 گيرد.

هاي دولت جهت از طرف ديگر حوزه ضمانت اعتبار اين قابليت را دارد كه محمل بسياري از سياست

تواند با اهداف متعددي اعم از هدايت مالي مي توسعه كشور مانند هدايت منابع مالي باشد. هدايت منابع

گذاري(، بخش مشخصي از اقتصاد )مانند بخش منابع به نوع خاصي از مصارف )مانند مصارف سرمايه

ي هاشركتي كوچك و متوسط يا هابنگاه)مانند  هابنگاهكشاورزي يا گردشگري(، نوع مشخصي از 

 بلندمدت( صورت گيرد. بنيان( و به شكل خاصي )مانند تسهيالت دانش

هاي ضمانت غيردولتي كند به نحوي براي صندوقتواند متناسب با اهدافي كه تعيين ميدولت مي

وضع مجوزها و  برعالوهها كه با كمترين انحراف به اهداف خود برسد. اين قاعده كندگذاري قاعده

ي مثال در صورتي كه مطلوب دولت ها و جرائم نيز وضع شود. براتواند در قالب مشوقها ميمحدوديت
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گذاري براي كارمزد تواند با قاعدهي كوچك و متوسط باشد ميهابنگاهصدور ضمانتنامه بيشتر براي 

قبول  يا هابنگاهبراي اين  بخشي از كارمزد صدور ضمانتنامهضمانت متناسب با مبلغ ضمانتنامه، پرداخت 

 به هدف خود برسد. هابنگاهبخشي از خسارت در صورت نكول اين 

 

 ضرورت ايجاد ساختار تسهيم ريسك در ضمانت. 2-6

هاي فراواني مواجه است و ممكن ها با ريسكاز آنجايي كه فعاليت صدور ضمانتنامه در برخي از حوزه

هاي وزارتخانهها را تقبل كنند الزم است هاي ضمانت غيردولتي به تنهايي نتوانند اين ريسكاست صندوق

نند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت تخصصي ما

ت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، وزارت علوم، رراه و شهرسازي، وزا

هاي مرتبط هها و... در حوزجمهوري و نيز استانداريتحقيقات و فناوري يا معاونت علمي و فناوري رياست

ضمانت هاي را تقبل نمايند تا صندوق ضمانتنامهاي بخشي از ريسك صدور با خود طي تفاهمنامه

 غيردولتي بتوانند ضمانتنامه بيشتري صادر كنند.

عنوان به همچنين الزم است موانع موجود در بيمه اعتباري برطرف شود تا صنعت بيمه بتواند

 غيردولتي عمل كند و بخشي از ريسك فعاليت آنها را پوشش دهد.هاي ضمانت گر اتكايي صندوقبيمه

 

 وثيقه  برمبتنيارزيابي  برعالوهضرورت ارزيابي تخصصي . 3-6

تمايل دارند به  هابانكهاي اعتباري بايد لحاظ شود اين است كه يكي از مهمترين نكاتي كه در سياست

از متقاضيان بسياري  تسهيالت بدهند اين درحالي است كهق و تضامين را دارند ئمتقاضياني كه بهترين وثا

فعلي آنها از جنس دارايي  گذاري در توليد فاقد اين شرايط هستند چراكه داراييتسهيالت براي سرمايه

هاي گذاري، دارايينامحسوس )نيروي انساني ماهر و تحصيلكرده، ايده و...( است و در صورت وقوع سرمايه

هاي سودده در هند آورد. لذا منابع بانكي بيشتر صرف خريد دارايي يا فعاليتدست خواهمحسوس ب

-گذاري در اموري كه منافع اقتصاديشود تا تسهيالت براي سرمايهبازي( ميمدت )مانند سفتهكوتاه

 .(2011 اجتماعي در آينده دارند )جوش ريان كولينز و همكاران،

خأل را در نظام بانكي پوشش بدهند، نيازمند ارزيابي  هاي ضمانت اينلذا اگر قرار باشد صندوق

قشان هستند. ارزيابي تخصصي حداقل ئارزيابي اعتباري آنها و ارزيابي وثا برعالوهتخصصي متقاضيان 

 ها باشد. ها و برنامهتواند ناظر به دو حوزه داراييمي

ها بتواند كه اين داراييتيهايي دارند كه مرتبط با حوزه تخصصي آنهاست و درصورافراد دارايي

مالي آنها مرتفع  تأميناستفاده قرار گيرد بخش عظيمي از مشكالت  عنوان پشتوانه تعهداتشان موردبه

، ها عبارتند از: توان و سابقه اجرايي و مديريتي، گواهي ثبت اختراعخواهد شد. برخي از اين دارايي

آالت صنعتي، موجودي انبار مواد اوليه و محصول نهايي، خط توليد محصول و تجهيزات كارگاه و ماشين
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ق مرسوم بانكي ئبرخالف وثاها كه اين داراييآنجايي از . زمين كشاورزي ، دام و ادوات كشاورزي و...

وثيقه عنوان به ول آنهااي را جهت قبويژهسازوكارهاي  هاصندوققابل ترهين نيست، ضروري است عموماً 

 طراحي كنند.

وكاري داشته باشند هاي كسبها و طرحهمچنين كارآفرينان و متقاضيان تسهيالت ممكن است ايده

هاي ضمانت چنين . در صورتي كه صندوقباشندكه در صورت بررسي تخصصي داراي توجيه اقتصادي 

تأمين مالي متقاضيان را از طريق دريافت  توانند با صدور ضمانتنامه فرآيندويژگي داشته باشند مي

 تسهيالت يا جذب مشاركت تسهيل نمايند.

 

 سنجيضرورت استقرار نظام جامع اطالعاتي و اعتبار. 4-6

ي بزرگ از شفافيت اطالعات كمتري برخوردار هستند هابنگاهي كوچك و متوسط عموماً برخالف هابنگاه

و همين موضوع موجب افزايش ريسك آنها و مانعي براي دسترسي به تأمين مالي خارجي است. لذا يكي 

ي هابنگاههاي ضمانت اعتبار وجود اطالعات كافي در ارتباط با سابقه و عملكرد از عوامل موفقيت طرح

ها دارد. در صورت فقدان ايي در جلوگيري از نكول ضمانتنامهكوچك و متوسط است كه تأثير بسز

اطالعات كافي، اعطاي تسهيالت و يا صدور ضمانتنامه با ريسك بااليي همراه است و مانع از ايجاد 

 شود.وكار ميكسب

ريسك اعتباري ژاپن هاي اقدام به ايجاد پايگاه داده 2001به همين دليل كشور ژاپن از سال 

(CRD)1 در  ات تضمين اعتباريمؤسسو دولتي غيرات مالي دولتي و مؤسس، هابانكجميع اطالعات و ت

عنوان به كرده است و درحال حاضر اين پايگاه ميليون شركت كوچك و متوسط ژاپني 3ارتباط با بيش از 

كوچك و متوسط حائز اهميت است ي هاشركتتسهيل تأمين مالي  يك زيرساخت اطالعاتي مهم براي

 طريق پردازش اين اطالعات از تلفيق وهاي اعتباري ژاپني با آژانس .(2014 ،)شركت ضمانت اعتبار ژاپن

و نهادهاي ضمانت  هابانككه مورد استفاده كنند اعتباري ارائه مي مختلف هايگزارش، نوين هايوريافن

 مناسب شناخت كسب ضمن توانمي اعتباري هايگزارش در موجود اطالعات از استفاده با گيرد.قرار مي

. مهمترين عواملي كه در رتبه كرد برآورد را آتي تسهيالت اقساط بازپرداخت در وي تمايل مشتري، از

 :گذارند عبارتند ازثير ميأت هابنگاه اعتباري

 رتبه بر تواندمي اقساط پرداخت عدم يا و ورشكستگي اعالن :اقساط پرداخت رفتار سابقهـ 

 .است بيشتر رتبه كاهش در آن ثيرأت باشد ترنزديك حال زمان به اتفاق اين چه هر ثير بگذارد،أت اعتباري

 ثيرأت باشد بيشتر بانك نزد وي اعتباري سقف از فرد بدهي ميزان كهصورتي در :بدهي مقدارـ 

 .گذاردمي اعتباري رتبه بر منفي شديدي

                                                 

1  . Credit Risk Database (CRD) 
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 .گذاردمي اعتباري رتبه بر بهتري ثيرأت باشد، بيشتر حساب فعاليت مدت هرچه :اعتباري سابقهـ 

كننده ميزاني از خدمات و تعيين دارد ياجتماعمناسبات كاركردي شبيه آبرو در رتبه اعتباري ـ 

هر اهميت رتبه اعتباري از آن جهت است كه . تواند دريافت كنداجتماعي است كه فرد ميو  اقتصادي

در صورت تخلف از  آن را كسب كرده است وخويش درگذشته اعتباري  عملكردمجموعه فرد با توجه به 

دليل تاوان سنگين كاهش رتبه اعتباري، يابد و لذا بهباره رتبه اعتباري وي كاهش ميتعهداتش به يك

مدت افراد ايجاد تمايلي به تخلف و عدم انجام تعهدات ندارد و مانعي براي رفتارهاي سودجويانه كوتاه

 .(1393 ،طبا و ابريشمييشود )بنمي

ي كوچك و متوسط ايجاد پايگاه داده هابنگاهها در رابطه با توسعه لذا يكي از مهمترين زيرساخت

و تلفيق و پردازش آنها و ارائه  هابنگاهي كوچك و متوسط مشتمل بر اطالعات اعتباري اين هابنگاه

 1هاي اعتباري است.گزارش

 

 متفاوت در ارتباط با توسعه نهاد ضمانت اعتبار در ايرانهاي رويكرد. 7

توان اتخاذ كرد كه در ادامه تشريح خواهد طور كلي دو رويكرد ميجهت توسعه نهاد ضمانت در كشور به

 شد و نقاط مثبت و منفي آنها مورد بررسي قرار خواهد گرفت:

 

 توسعه نهاد ضمانت به صورت متمركز. 1-7

شود متولي واحدي براي ضمانت غيربانكي در كشور تعيين شود و اين متولي پيشنهاد ميدر اين رويكرد 

ضمانت غيردولتي نمايد هاي سيس، فعاليت و نظارت بر صندوقأواحد اقدام به تهيه دستورالعمل نحوه ت

سيس صندوق ضمانت غيردولتي، أو پس از تصويب آن در مراجع ذيربط براساس آن براي متقاضيان ت

ضمانت هاي . همچنين اين متولي واحد بايد بر صندوقكندصادر كند و بر فعاليت آنها نظارت  مجوز

 اند، نيز نظارت نمايد. غيردولتي موجود كه از ساير مراجع مجوز دريافت كرده

بر  2تواند نظارت تخصصي )نظارت احتياطي(مزيت اين رويكرد اين است كه متولي واحد مي

سيستماتيك در نظام مالي و هاي وجود آمدن ريسكهلتي داشته باشد و از بهاي ضمانت غيردوصندوق

 .كنداخالل در نظام اقتصادي جلوگيري 

ولي از آنجايي كه همه بار توسعه نهاد ضمانت در اين رويكرد برعهده متولي واحد است، تعيين 

                                                 
قانون برنامه پنجم توسعه به موضوع اعتبارسنجی توجه شد و بانک مرکزي به تکمیل  (91)و  (90)براي اولین بار در مواد  .1

سامانه جامع تبادل اطالعات مشتريان و كلیه مؤسسات مالي و اعتباري به اعتبارسنجي مشتريان پیش از پرداخت هرگونه 
عنوان مجري سامانه ملي اعتبارسنجي بندي اعتباري ايرانیان بهاست. پس از آن شرکت مشاوره رتبه تسهیالت، مکلف شده

ولي متاسفانه همچنان رتبه اعتباري به جايگاه مناسب خود دست نیافته است. بخشي از اين عدم موفقیت  ،آغاز به کار کرد
ت روز نبودن اطالعات سامانه، عدم کفايت اطالعاها در ارسال اطالعات افراد و بهبه مشکالت اجرايي موجود ازجمله تأخیر بانک

هاي سامانه که اطالعات بندي، نقص در گزارشها به عمل براساس رتبهدلیل حافظه کم سامانه، عدم الزام بانکهر فرد به
 گردد.دهد و... بازمیمناسب در مورد رتبه اعتباري فرد را در اختیار قرار نمي

2  . Prudential Supervision 
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شود د ضمانت در كشور نميمتولي واحد بسيار اهميت دارد و انتخاب نادرست نه تنها منجر به توسعه نها

  تواند نهال موجود را نيز بخشكاند.بلكه مي

هاي موجود براي تولي ضمانت در كشور عبارتند از: بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و گزينه

 دارايي ، بيمه مركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت. 

ي هابنگاهدليل اشراف اين وزارتخانه به بخش وسيعي از ذكر وزارت صنعت، معدن و تجارت به

ي كوچك و متوسط از شمول وظايف اين هابنگاهكوچك و متوسط است ولي از طرف ديگر بخشي از 

  وزارتخانه خارج است و نيز اين وزارتخانه توان نظارت تخصصي بر نهادهاي مالي را ندارد.

اي در ارتباط با و دارايي و بيمه مركزي نيز دغدغهبانك مركزي، وزارت امور اقتصادي سفانه أمت

تبع آن براي توسعه نهاد ضمانت در كشور ندارند و لذا مين مالي آنها و بهأي كوچك و متوسط و تهابنگاه

 ي كوچك و متوسط نخواهد داشت. هابنگاهاحتماالً واگذاري اين مسئوليت به آنها تبعات مطلوبي براي 

 

 صورت غيرمتمركزنت بهتوسعه نهاد ضما. 2-7

هاي وزارتخانهسازي و تشويق زمينه كردتوان اتخاذ رويكرد ديگري كه براي توسعه نهاد ضمانت مي

تخصصي مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت 

ارتباطات و فناوري اطالعات، وزارت علوم، راه و شهرسازي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت 

به صدور مجوز  ها و...جمهوري و استانداريتحقيقات و فناوري و نيز معاونت علمي و فناوري رياست

 هاي تخصصي مرتبط با خود براي متقاضيان است. صندوق ضمانت غيردولتي در حوزه

هاي تحت نظارت ادره توسط صندوقهاي صاين نهادها بايد شرايطي را فراهم كنند كه ضمانتنامه

ي دولتي حوزه خود مانند بانك صنعت و معدن، توسعه هابانكهاي دولتي و آنها، حداقل توسط سازمان

هاي بانك و.... قابل پذيرش باشد. همچنين صندوقصادرات، كشاورزي، مسكن، توسعه تعاون، پست

غيردولتي ضمانتنامه صادر نمايند تا هاي دوقتوانند به پشتوانه ضمانت صنضمانت دولتي موجود نيز مي

 هاي غيردولتي را گسترش دهند.صندوق حوزه پذيرش ضمانت

صدور مجوز، بايد متولي نظارت بر و حمايت از  برعالوههاي مذكور وزارتخانهذكر است  شايانالبته 

ش بيشتري از مشكالت هاي ضمانت غيردولتي نيز باشند و بايد تالش كنند تا به وسيله آنها بخصندوق

 وفصل نمايند.ي كوچك و متوسط حوزه خود را حلهابنگاه

تخصصي براي نظارت احتياطي بر عملكرد هاي وزارتخانهنقطه ضعف اين رويكرد عدم توانايي 

هاي ضمانت غيردولتي و امكان بروز ريسك سيستماتيك و اخالل در نظام مالي كشور در صورت صندوق

هاي ضمانت غيردولتي است. البته در صورتي كه ساختار ضمانت مجدد يا بيمه وقعملكرد نامطلوب صند

هاي ضمانت غيردولتي در كشور ايجاد شود، با نظارت تخصصي نهاد هاي صندوقضمانت برمبتنياتكايي 
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ها مديريت خواهد شد و نيز حوزه پذيرش ضمانت گر اتكايي ريسك فعاليت صندوقضمانت مجدد يا بيمه

هاي ضمانت دولتي طور كه ذكر شد صندوقهاي غيردولتي نيز گسترش خواهد يافت. همانصندوق

هاي ضمانت غيردولتي ايجاد تواند با هدف ضمانت مجدد صندوقموجود يا صندوق توسعه ضمانت كه مي

گر اتكايي ايفاي نقش كننده مجدد يا بيمهتوانند در نقش ضمانتو بيمه مركزي مي هابانكها، شود، بيمه

 نمايند. 

توانند به كمك اعضاي خود هاي بازرگاني نيز ميها و اتاقهمچنين نهادهاي صنفي، اتحاديه

هاي ضمانت متقابل تشكيل دهند و هريك از آنها با اعتبار جمعي به بانك مراجعه و درخواست هسته

 تسهيالت نمايند.

 

 بنديجمع

ي كوچك و متوسط به تسهيالت بانكي در همه كشورهاي دنيا، هابنگاهيكي از مهمترين موانع دسترسي 

تجربه چند كشور در اين زمينه بررسي  ،فقدان وثائق و تضامين مورد قبول نظام بانكي است. در گزارش

گيري نهادهاي ضمانت به صورت حاكميتي يا خودجوش شد. در همه كشورهاي بررسي شده شكل

 توانسته بود تا حدي مشكل فوق را حل كند.

شناسي شد و نتيجه گرفته شد كه نظام همچنين تجربه نهادهاي ضمانت در كشور بررسي و آسيب

شناسي وضع موجود و طراحي مجدد است. به همين منظور براساس آسيبضمانت در كشور نيازمند 

كشور تشريح شد  هاي اصالحي براي توسعه نهاد ضمانت درتجربيات بررسي شده ساير كشورها ضرورت

و همچنين دو رويكرد توسعه متمركز و غيرمتمركز مورد بررسي قرار گرفت و نقاط قوت و ضعف آن 

 رويكرد توسعه غيرمتمركز در شرايط فعلي كشور راهگشاتر باشد.رسد نظر ميتبيين شد. به

تواند اعتماد را به معامالت و ذكر است توسعه نهاد ضمانت در اقتصاد از آنجايي كه مي شايان

 ي كوچك و متوسط به بازار اعتبارهابنگاهتسهيل دسترسي  برعالوهاالثنيني بازگرداند تعامالت بين

ديگري نيز شود. يكي از مهمترين آنها امكانپذير شدن تأمين مالي خصوصي )فرد تواند منشأ تحوالت مي

تواند و مي دهداست كه اساساً تقاضاي تسهيالت بانكي را كاهش مي 2مين مالي جمعيأو ت 1به فرد(

  كالن آحاد اقتصادي در راستاي توسعه كشور شود. هاي خرد وموجب به حركت درآوردن سرمايه

صدور دسته چك را منوط به ارائه ضمانتنامه تعهد پرداخت نمايند،  هابانكهمچنين در صورتي كه 

 موضوع چك برگشتي به كلي از بين خواهد رفت و اعتماد به نظام معامالتي كشور بازخواهد گشت.

 

                                                 

1  . Peer to Peer Lending or Person to Person Lending (P2P) 

2  . Crowd Funding 
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