اين فايل ويراستاري نشده و جهت مشاهده متن كامل مقاله است .جهت
استناد استفاده نشود ،فايل ويراستاري شده در نوبت انتشار مقاله در
دسترس قرار خواهد گرفت

شناسايي و ريشهيابي الگوهاي كالن نظام ضمانت اعتبار شركتهاي دانشبنیان
چکیده
با توجه به اهمیت مساله تامین مالی فعالیتهای فناورانه و نوآورانه در حرکت به سمت اقتصاد دانشبنیان ،کشورهای مختلف
ترتیبات نهادی مختلفی را برای رفع مشکل تامین مالی شرکتهای دانشبنیان مورد استفاده قرار دادهاند .در این راستا کارایی
محدود روشهای مرسوم باعث شده است در چند دهه اخیر ابزار ضمانت اعتبار نیز در کانون توجهات سیاستگذاران قرار گیرد.
برایناساس در ایران نیز علیرغم رواج بکارگیری ضمانت اعتبار ،کماکان از ظرفیت کامل این ابزار بهرهبرداری نشده است.
بنابراین در پژوهش حاضر ابتدا الگوهای کالن نظام ضمانت اعتبار مبتنی بر مطالعه اسناد و مصاحبه ساختاریافته با نمایندگان
صندوقها شناسایی شده است و سپس ریشهیابی الگوهای شناساییشده با تکیه بر مصاحبههای باز با خبرگان در دستور کار
قرار گرفته است .برایناساس مهمترین الگوهای کالن نظام ضمانت اعتبار شرکتهای دانشبنیان به شرح زیر شناسایی شد)1 :
عدم استفاده از ظرفیتهای متنوع چارچوب اجرایی در نظام ضمانت اعتبار )2 ،عدم استفاده از مدلهای متنوع ساختار مالکیت
نهادهای ارائهدهنده خدمت ضمانت اعتبار )3 ،تمرکز بیشتر نهادهای موجود بر ضمانت مبتنی بر قرارداد )4 ،فقدان نهاد مالی
تخصصی ارائهدهنده خدمات ضمانتنامه در بخش خصوصی )5 ،انتخاب محدود شرکتهای دانشبنیان برای دریافت خدمت
ضمانت تسهیالت )6 ،استفاده همزمان از دو ابزار تسهیلگری تامین سرمایه اولیه و مشارکت در پوشش ریسک برای اکثر
صندوقهای دولتی )7 ،عدم استفاده از ابزار مشارکت در پوشش ریسک برای صندوقهای خصوصی )8 ،عدم بکارگیری سایر
ابزارهای تسهیلگری توسط دولت )9 ،فقدان قانون کالن برای نظارت مالی بر فعالیت نهادهای ضمانت اعتبار و  )10وجود چند
نهاد متولی برای نهادهای ضمانت اعتبار.

واژگان كلیدي
تامین مالی ،اقتصاد دانشبنیان ،ضمانت اعتبار ،شرکتهای دانشبنیان ،الگو

Identification and root cause analysis of the macro patterns of the credit
guarantee system of the technology-based firms
Abstract
Due to the importance of financing the issue of technological and innovative activities in
moving towards a technology-based economy, different countries have used different
institutional arrangements to solve the issue of financing technology-based firms. The limited
efficiency of conventional methods such as government direct financing and venture capital has
led to the increased attention of policy-makers to credit guarantee schemes in recent decades.
Accordingly, in Iran, despite the prevalence of the use of credit guarantees, the full capacity of
this tool is still not used. Therefore, in the present study, first, the macro patterns of the credit
guarantee system based on the study of documents and structured interviews with the
representatives of the funds have been identified. Then, the root causes of the identified patterns
are extracted based on open interviews with experts. Based on the findings, the most important
macro models of credit guarantee system of technology-based firms were identified as follows:
1) nnn-nnn nn nnnnnnn nnnnnnnnnn nn nnn nnnnnnnnn nnnnnnnnn nn nnn nnnnnn nnnnnnnnn nnnnnn, 2)
non-use of various models of the ownership structure of credit guarantee service providers, 3)
focus of existing institutions on contract guarantee, 4) Lack of specialized financial institution
providing guarantee service in the private sector, 5) Limited selection of technology-based
firms to receive guarantee service, 6) Simultaneous use of two facilities to facilitate initial
capital financing and risk coverage for most government funds, 7) non-use of risk-sharing
instruments for private funds, 8) non-use of other facilitators by the government, 9) lack of
macro-law for financial oversight of the activities of credit guarantee institutions, and 10)
existence of several responsible institutions in credit guarantee system.
Keywords
Finance, knowledge economy, credit guarantee, technology-based firms, model

 -1مقدمه
در دهههای اخیر عامل دانش و نوآوری نقشی کلیدی و تعیینکننده در توسعه و شکوفایی اقتصادی کشورها ایفا کردهاست.
برایناساس نیز دیگر همچون گذشته در ادبیات توسعه اقتصادی صرفاً بر سرمایه و نیروی کار بهعنوان عوامل تولید پراهمیت در
سطح توسعهیافتگی کشورها تاکید نمیشود و دانش نیز بهعنوان یکی از عوامل تولید مهم مورد توجه و بررسی قرار میگیرد.
نتیجه این بررسی و توجهات نیز در ظهور مفهوم اقتصاد دانشبنیان )دانشمحور) جلوه پیدا کردهاست .در یک اقتصاد دانشبنیان،
تولید ،اشاعه و کاربرد دانش نقش کلیدی در خلق ثروت ایفا میکنند و میزان قابلتوجهی از سرمایهگذاریها به ابداع و نوآوری
اختصاص پیدا میکند )سالم.)1397 ،
یک گونه از سازمانها که در گذار کشورها از اقتصاد منبعمحور به سمت اقتصاد دانشمحور و دانشبنیان نقشی کلیدی ایفا
میکنند ،شرکتهای دانشبنیان هستند .در این سازمانها )که در ادبیات با عبارتهایی چون بنگاههای تازهتاسیس فناوریمحور،
بنگاههای مبتنی بر دانش و بنگاههای مبتنی بر فناوریهای پیشرفته شناخته میشوند) ،از فرآیند خلق و بهکارگیری دانش برای
خلق ارزش افزوده و پیشبرد کسبوکار استفاده میشود .بنابراین شرکتهای دانشبنیان ،یکی از موتورهای محرک اقتصاد
دانشبنیان هستند و نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی کشورها ایفا میکنند )فخاری1393 ،؛ آزاد و همکاران.)1397 ،
بهتناسب این جهتگیریهای جهانی ،کشورمان نیز در سالهای اخیر به دنبال حرکت از اقتصاد منبعمحور به سمت اقتصاد
دانشبنیان بوده است و از این رهگذر دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار را پیگیری کرده است .یکی از اصلیترین
سیاستهای ذیل این حرکت ،سیاستهای حمایتی بهمنظور توسعه شرکتهای دانشبنیان بودهاست .در این سیاستهای حمایتی
بهتناسب چالشهای فراروی توسعه اینگونه از شرکتها ،ابزارها و تسهیلگریهایی درنظر گرفته شده است .یکی از این چالشها
نیز مساله تامین مالی شرکتهای دانشبنیان میباشد.
در کنار ابزارها و تسهیلگریهای مرسوم برای این چالش مانند وامهای کمبهره و بیبهره و توسعه سرمایهگذاریهای خطرپذیر،
ابزار ضمانت اعتبار نیز در قوانین و آئیننامههای اصلی حوزه اقتصاد دانشبنیان 1مورد توجه قرار گرفته است .علیرغم وجود این
زیرساختهای قانونی ،در عرصه عمل این ابزار نقش قابلتوجهی را در رفع چالش تامین مالی شرکتهای دانشبنیان ایفا نکرده
است .از جمله شواهد این مدعا میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
-

طی سالهای اخیر دو صندوق دولتی ضمانت صادرات و ضمانت سرمایهگذاری تعاون تنها بین  5تا  8درصد از
ضمانتنامههای خود را به شرکتهای دانشبنیان ارائه کردهاند )ابوجعفری.)1396 ،

-

تنها  %8از خدمات ضمانتنامهای صندوقهای پژوهش و فناوری به ضمانت تسهیالت اختصاص دارد )انجمن صنفی
صندوقها و نهادهای سرمایهگذاری خطرپذیر.)1399 ،

-

در سال 1399؛ تنها  446شرکت دانشبنیان ) 8%از مجموع شرکتهای دانشبنیان) از صندوقهای پژوهش و فناوری
ضمانتنامه دریافت کردهاند )ارزشآفرین اعتماد.)1400 ،

-

صندوق نوآوری و شکوفایی در حال حاضر به ارائه خدمت ضمانت تسهیالت نمیپردازد و تنها خدمت ضمانت مبتنی
بر قرارداد را با عنوان ضمانتنامه پیمان و از طریق شبکه بانکی ارائه مینماید )صندوق نوآوری و شکوفایی.)1400 ،

 .1از جمله این موارد میتوان به اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی ،اساسنامه تیپ صندوقهای پژوهش و فناوری ،آییننامه اجرایی قانون حمایت از
شرکتها و موسسات دانشبنیان و آییننامه تضمین معامالت دولتی اشاره کرد.

-

در چهار سال اخیر سهم شرکتهای دانشبنیان از کل تسهیالت بانکی ارائه شده ،بین  0,6تا  1,6درصد بودهاست که
از بین تسهیالت ،بهطور متوسط بین  8تا  10درصد آنها مبتنی بر ضمانتنامه بودهاند.1

با توجه نکات فوق ،تحقیق حاضر به دنبال آن است که با شناسایی الگوهای موجود در نظام ضمانت اعتبار کشور در حوزه
شرکتهای دانشبنیان ،خالهای موجود در این الگوها را شناسایی نماید و به ریشهیابی علل شکلگیری این خالها بپردازد.

 -2مرور پیشینه نظري
 -2-1معرفي ابزار ضمانت اعتبار
یکی از نهادهایی که میبایست در کنار نهادهایی مانند نهاد کارآفرینی فناورانه ،بازارهای جدید و توسعه نیروی انسانی در اقتصاد
دانشبنیان بهصورت ویژه مورد توجه قرار گیرد ،نهاد تامین مالی برای فعالیتهای فناورانه و نوآورانه است )فمبانگ و ادجاسی،2
2018؛ یوشینو و تقیزاده حصاری .)2019 ،3این ضرورت ناشی از وجود شکاف تامین مالی فعالیتهای فناورانه و نوآورانه
توسط نهادهای مالی مرسوم است .این شکاف تامین مالی باعث شده است که با وجود چالشهایی مانند عدم دسترسی به بازار،
پایین بودن مهارتهای بازاریابی و مدیریتی ،و محدودیت دسترسی به نیروی متخصص ،مساله دسترسی به منابع مالی بهعنوان
مهمترین مانع رشد شرکتهای دانشبنیان شناسایی شود )گارسیا .)2006 ،4در همین راستا نیز ،مطالعه سازمان صنایع کوچک و
شهرکهای صنعتی پیرامون بررسی موانع رشد و توسعه شرکتهای کوچک و متوسط مستقر در شهرکهای صنعتی ایران و
دالیل غیرفعال شدن احتمالی آنها ،کمبود نقدینگی را بهعنوان شایعترین عامل تعطیلی این بنگاهها عنوان کرده است )ایزیپو،
 .)1393در سطح بینالمللی نیز بر اساس بررسیهای بانک جهانی و مؤسسه تأمین مالی بینالمللی ،در کشورهای کمتر توسعهیافته
بیش از نیمی از بنگاههای کوچک و متوسط با محدودیت تأمین مالی روبرو میباشند و درواقع این مسئله در کشورهای مذکور
حادتر است )گلقندشتی و آقابابائی.)1397 ،
شرکتهای دانشبنیان به فراخور مساله کاالی عمومی ،عدم تقارن اطالعاتی ،هزینههای اجرایی زیاد برای تسهیالت کمحجم
فعالیتهای فناورانه و نوآورانه و کمبود وثیقه ،در تامین مالی از نهادهای مالی مرسوم با چالش مواجه میشوند )ونتادن2004 ،5؛
هال2005 ،6؛ بک 7و همکاران2010 ،؛ پانتا2012 ،8؛ یوشینو و تقیزاده حصاری .)2019 ،در کنار این چهار مالحظه اصلی در
تامین مالی شرکتهای مذکور ،فاکتورهای فرعی دیگری نیز برای این مساله شناسایی شدهاند )مگری2009 ،9؛ مینا 10و همکاران،
2013؛ کولینگ 11و همکاران:)2018 ،
-

عدم اطمینان نسبت به درآمدهای آینده سرمایهگذاری در فعالیتهای فناورانه و نوآورانه

 . 1محاسبه شده مبتنی بر آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی
2. Fombang & Adjasi
3. Yoshino & Taghizadeh-Hesary
4. Garcia
5. Von Thadden
6. Hall
7. Beck
8. Panetta
9. Magri
10. Mina
11. Cowling

-

دشواری و هزینهی باالی ارزیابی کیفیت و قدرت داراییهای نامشهود شرکتهای دانشبنیان

-

بیمیلی بنگاههای نوآور و فناور به ارائه اطالعات برای ارزیابی و ارزشگذاری

مالحظات فوق باعث میشود برای شرکتهای دانشبنیان ،سلسلهمراتب تامین مالی متفاوتی نسبت به بنگاههای معمولی در نظر
گرفته شود .این سلسلهمراتب ،که توسط برگر و اودل« ،چرخه رشد مالی» نامیده شده است ،به مراحل رشد بنگاه بستگی دارد و
در هر مرحله منابع مالی متفاوتی را پیشنهاد میدهد )برگر و اودل .)1998 ،1با بررسی این مدل چرخه رشد مالی ،مشخص
میشود که دولتها برای روانسازی سلسلهمراتب تامین مالی فعالیتهای فناورانه و نوآورانه در شرکتهای دانشبنیان به سمت
بکارگیری دو ابزار اصلی  .1بکارگیری مستقیم منابع دولتی و  .2سرمایهگذاری خطرپذیر حرکت کنند )هال2005 ،2؛ لرنر،3
1998؛ کارامرلیلو و جاکبسن1999 ،4؛ بانک انگلیس2001 ،5؛ کرستن 6و همکاران.)2017 ،
با وجود اینکه این دو دسته اقدامات کلی توانستند قسمتی از مشکل تامین مالی فعالیتهای فناورانه و نوآورانه را مرتفع سازند،
با این حال مطالعات تجربی پیرامون آثار این اقدامات ابعادی از کارآمدی محدود آنها را نیز روشن ساختهاند )هالبرگ.)1999 ،7
بنابراین میتوان گفت علیرغم پیگیری این دو اقدام ،دسترسی فعالیتهای فناورانه و نوآورانه به منابع مالی همچنان با چالشهایی
مواجه است و بهرهوری در تخصیص منابع مالی عظیم موجود در اقتصاد )مانند منابع بانکی) به فعالیتهای فناورانه و نوآورانه
بهعنوان یک چالش مطرح است .به فراخور چالشهای مذکور ،در نیمه دوم دهه  ،1990دولتها به سمت برنامههای ضمانت
اعتبار بهعنوان ابزاری کارا برای کمک به بنگاههای کوچک و متوسط در بازارهای اعتباری و حرکت کردند )آرپینگ 8و همکاران،
2009؛ یوشینو و تقیزاده حصاری .)2019 ،این برنامهها بهصورت خاص برای سیاستگذاران جذابیت داشت چرا که با ایجاد
امکان جذب تسهیالت بزرگ بانکی ،ظرفیت اهرمسازی منابع مالی در دسترس و درنتیجه هدایت منابع بیشتر به سمت فعالیتهای
فناورانه و نوآورانه را فراهم ساخت )گرین.)2003 ،9
در این راستا در بسیاری از کشورها ،سازوکارهای حمایتی بر مبنای ضمانت بهگونهای تنظیم میگردند که عالوه بر کاهش ریسک
اعطای تسهیالت به بنگاههای کوچک و متوسط ،بخشی از این ریسک به نهاد حاکمیت منتقل شود .همچنین ابزار ضمانت از
آنجایی که موجب تسهیل همکاری میان صاحبان طرح و سرمایهگذاران خصوصی میشود ،به نسبت سایر ابزارها و حمایتهای
مالی دارای قدرت عملکرد باالتری برای سیاست گذاران است؛ چرا که این ابزار از به وجود آمدن فضای غیر واقعی اقتصادی
برای بنگاههای کوچک و متوسط جلوگیری کرده و تنها آنها را در پیمایش مسیر رشد خود در بستر واقعی اقتصاد یاری میکند.
در عین حال مهمترین مزیت ابزار تضمین ،کاهش احتمال انحراف اعتبارات اعطا شده به شرکتها میباشد )بی تعب و شجاعی،
.)1390

1. Berger & Udell
2. Hall
3. Lerner
4. Karaomerliolu & Jacobsson
5. Bank of England
6. Kersten
7. Hallberg
8. Arping
9. Green

موفقیت نظام ضمانت اعتبار بسیار وابسته به ابعاد طراحی این نظام است .این ابعاد طراحی با توجه به شرایط محیطی در هر
کشور بهگونهای پایهریزی میشوند که بتوانند بهترین کارایی را برای برنامههای ضمانت اعتبار به ارمغان بیاورند .گرچه به دلیل
تنوع شرایط کشورها ،نمیتوان چارچوب واحدی برای طراحی و پیادهسازی برنامههای ضمانت اعتبار معرفی کرد ،با این حال
ابعاد مختلف این چارچوب در پیشینه نظری مورد اشاره قرار گرفته است )جدول .)1

جدول  :1ابعاد طراحي نظام ضمانت اعتبار
سازمان همکاري و توسعه اقتصادي)2010( 1

سازمان همکاري و توسعه اقتصادي ()2013

گروه بانک جهاني)2016( 2

 .1چارچوب مالکیت و مدیریت

 .1چارچوب قانونی و قاعدهگذاری

 .2تامین مالی صندوقهای ضمانت اعتبار

 .2حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک

 .3چارچوب قانونی و قاعدهگذاری )قواعد

 .3چارچوب اجرایی )بخشها و

 .1نوع صندوق ضمانت اعتبار
 .2مشخصههای اجرایی )مکانیزم تسهیم
ریسک ،هزینه ارائه خدمات ضمانتنامه،
نوع ارائه خدمات ضمانتنامه ،فرآیند
رسیدگی به مطالبات واخواست ضمانتنامه
و مدیریت ریسک)
 .3چگونگی مشارکت دولت در تامین مالی

حاکم بر تاسیس و فعالیت این صندوقها

گروههای هدف ضمانت ،رویکرد تکی

و نهاد ناظر بر فعالیت این صندوقها)

در برابر رویکرد پورتفولیویی،

 .4مشخصههای اجرایی )انواع خدمات،

صندوقها
 .4چارچوب قاعدهگذاری و نظارت

بنگاههای تحت پوشش ،فرآیند تخصیص
ضمانت و مدیریت ریسک)

چارچوب تسهیم ریسک و مدیریت
فرآیند مطالبات)
 .4چارچوب رصد و ارزیابی

هر یک از چارچوبهای پیشنهادی برای اجزای نظام ضمانت اعتبار ،ابعاد مختلف و بعضاً متفاوتی را پیشنهاد دادهاند .اما به
فراخور ضرورت بکارگیری چارچوبی که بتواند جامعیت مناسبی داشته باشد و در عین حال از ورود به جزئیات اجرایی هر یک
از ابعاد جلوگیری کند ،چارچوب پانتا ) )2012برای پژوهش حاضر انتخاب شده است و در ادامه تبیین میشود.
 -2-1-1ساختار مالکیت نهاد ارائه كننده ضمانت اعتبار
معموالً اجرای برنامههای ضمانت اعتبار از طریق موسسههای ضمانت انجام میشوند .موسسه ضمانت ،یک نهاد مستقل است
که به عنوان یک شخص ثالث بین یک وام دهنده و وام گیرندهای که تمامی شروط مورد نظر وام دهنده را ندارد ،اما ریسک
اعتباری خوبی را مطرح میکند ،فعالیت میکند .این موسسهها امنیت وام دهنده را در قالب تضمین بخشی از وام ،بهمنظور
فعال کردن وام گیرنده در جهت به دست آوردن وام ،فراهم میآورند )دمیرگوککانت 3و همکاران.)2008 ،
ساختار مالکیت موسسات ضمانت اعتبار به عنوان نهاد ارائه دهنده خدمات ضمانت اعتبار ،به چهار دسته زیر قابل تقسیمبندی
است )بک و همکاران:)2010 ،
 )1صندوقهای ضمانت عمومی
 )2صندوقهای ضمانت ترکیبی :اصلیترین حالت این مدل ساختار مالکیت بدینگونه است که صندوق تحت مالکیت
دولت است اما مدیریت آن به بخش خصوصی واگذار میشود.
 )3صندوقهای ضمانت خصوصی
 )4موسسات ضمانت متقابل :در اینگونه از موسسات ،مجموعهای از ذینفعان حوزه ضمانت اعتبار )نهادهای تامین مالی
یا بنگاههای کوچک و متوسط یک حوزه) اقدام به تاسیس یک صندوق به صورت تعاونی مینمایند.
 -2-1-2چارچوب اجرايي برنامه ضمانت اعتبار
چارچوب اجرایی برنامه ضمانت اعتبار مشخصکننده چگونگی اجرای برنامه توسط مجری اعطای ضمانت اعتبار در تعامل با
سایر مشارکتکنندگان و ذینفعان است .جهت تعیین چارچوب اجرایی هر برنامه ضمانت اعتبار میبایست به اجزای زیر توجه
کرد:

1. Organisation for Economic Co-operation and Development
2. World Bank Group
3. Demirgüç-Kunt

 )1خدمات قابل ارائه :خدمت محوری ارائه شده توسط صندوقهای ضمانت اعتبار ،خدمات ضمانتنامهای است .دو
نوع اصلی ضمانتنامههای اعتباری ،ضمانت وام و ضمانت حقوق صاحبان سهام ،میباشد )کمیسیون اروپا.)2003 ،1
به جز این دو نوع اصلی ،ضمانتهای متبنی بر قرارداد نیز توسط این صندوقها ارائه میشود )بیتعب و شجاعی،
.)1390
 )2ضمانت مستقیم در مقابل ضمانت اتکایی :در برنامههای ضمانت مستقیم ،نهاد ارائه کننده خدمت ضمانت اعتبار ،خود
ضمانتکننده اصلی است و در صورت واخواست شدن ضمانتنامه ،میبایست مبلغ مورد توافق را به وامدهنده
پرداخت نماید .در طرف مقابل و در الگوی ضمانت اتکایی نهاد سومی مسئولیت نهایی ضمانت کل )یا بخشی از)
بازپرداخت وام را بر عهده دارد )ناواجاس.)2001 ،2
 )3ضمانت منفرد )تکی) در مقابل سبد تضمینی :در طرح ضمانت منفرد ،تمامی مشتریان صندوقهای ضمانت بهصورت
جداگانه توسط ضامن پوشش داده میشوند .بدین ترتیب هر کارآفرین یک ضمانت اعتبار درخواست میکند و بعد از
ارزیابی ،ضمانتنامه اعطا میگردد .در طرح سبد تضمینی ،مؤسسه ضمانت به درخواست تکتک متقاضیان رسیدگی
نمیکند و در عوض ،به بانک اجازه داده میشود که اعتبار هر مشتری را پیوست نماید .سپس بانک بهسادگی صندوق
ضمانت را بهصورت ماهیانه ،از تسهیالت جدید تصویب شده مطلع میکند )لویتسکی.)1997 ،3
 )4طرح ضمانت باز در برابر طرح بسته :دامنه شمول برنامههای ضمانت اعتبار میتواند باز یا بسته و هدفمند باشد .اگر
شرایط خاصی برای بنگاهها مدنظر نباشد و صرفاً بنگاههای کوچک و متوسط هدفگذاری شده باشند ،برنامه ضمانت
اعتبار «باز» است .اما اگر شرایط محدودکنندهای ،مانند بخشهای صنعتی خاص ،بنگاههای هدف برنامه را محدود کند،
در این صورت برنامه ضمانت اعتبار بسته و هدفمند است )ناواجاس.)2001 ،
اجزای فوق را میتوان در قالب فهرست سؤاالت جدول  2خالصه کرد:
جدول  :2نوعشناسي چارچوب اجرايي برنامههاي ضمانت اعتبار (ديالن و ملنار)2004 ،4
چه خدماتي ارائه ميشود؟

ضمانت وام

ضمانت حقوق صاحبان سهام

چه نهادي ضمانت را بر عهده ميگیرد؟

ضمانت مستقیم

ضمانت اتکایی

چگونه ضمانت ارائه ميشود؟

ضمانت منفرد)تکی)

سبد تضمینی

دامنه شمول برنامه چیست؟

طرح باز

طرح بسته و هدفمند

 -2-1-3چارچوب قانونگذاري و نظارت
در بعد چارچوب قانونگذاری و نظارت ،نوع تعامل نهادهای حاکمیتی با نهادهای اعطا کننده ضمانت اعتبار و سایر ذینفعان از
حیث قانونی ،حمایتی و نظارتی تعیین میشود .مباحثی که ذیل این بعد میبایست تعیین تکلیف شوند عبارتاند از )لویتسکی
و پراساد1987 ،5؛ گریسی2001 ،؛ پانتا2012 ،؛ ونتو و پرتا2012 ،؛ اشمیت و هافمن2019 ،6؛ وانگ 7و همکاران:)2020 ،
1. European Commission
2. Navajas
3. Levitsky
4. Deelen & Molenaar
5. Levitsky & Prasad
6. Schmidt & Hoffmann
7. Wang

 .1نهاد یا نهادهای دولتی متولی نظام ضمانت اعتبار :در تعیین نهاد یا نهادهای دولتی متولی سیاستگذاری و نظارت بر
نهادهای مجری خدمات ضمانت اعتبار میبایست دو نکته زیر مشخص شود:
 .1تجمیع ظرفیتهای حکمرانی در یک نهاد متولی و یا تکثر نهادهای متولی
 .2ارتباط نهاد متولی با نهادهای متولی نظام کالن مالی کشور
 .2قانون کالن حاکم بر تاسیس و فعالیت نهادهای ارائه کننده ضمانت اعتبار :کشورهای مختلف با توجه به جایگاه ،دامنه
و اهمیت استفاده از ضمانت اعتبار برای رفع چالش تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط ،قواعد و تاسیس و فعالیت
نهادهای ضمانت اعتبار را به دو شکل تدوین میکنند:
 .1تعیین این قواعد و مشخصهها ذیل قوانین پولی ،مالی و بانکداری عمومی
 .2استقرار قانون ویژه فعالیت نهادهای ضمانت اعتبار
 .3اقدامات تسهیلگری خاص دولت داخل نظام ضمانت اعتبار :در برخی از شرایط دولتها برای کمک به استقرار و
توسعه برنامههای ضمانت اعتبار ،اقدامات حمایتی یا زیرساختی خاصی را انجام میدهند .چند نمونه اصلی اقدامات
خاص دولت عبارتاند از:
 .1مشارکت در تامین سرمایه اولیه
 .2مشارکت در پوشش بخشی از ریسکها
 .3ایجاد زیرساختهای متمرکز اعتبارسنجی تخصصی
 .4طراحی رژیم مالیاتی تسهیلشده برای نهادهای ضمانت اعتبار
اجزای فوق را میتوان در قالب فهرست سؤاالت جدول  3خالصه کرد:
جدول  :3نوعشناسي چارچوب قانونگذاري و نظارت برنامههاي ضمانت اعتبار (گريسي2001 ،؛ پانتا2012 ،؛ ونتو و پرتا2012 ،؛ اشمیت و
هافمن2019 ،؛ وانگ و همکاران)2020 ،
چه نهاد يا نهادهاي متولي حوزه ضمانت اعتبار است؟

تعداد نهادهای متولی و ارتباط آنها با نهاد متولی نظام کالن مالی کشور

قانون كالن ناظر بر فعالیت موسسات ضمانت اعتبار

تعیین ذیل قوانین پولی ،مالی و

چیست؟

بانکداری عمومی

استقرار قانون ویژه

دولت چه اقدامات تسهیلگري خاصي داخل نظام ضمانت

مشارکت در تامین سرمایه اولیه ،مشارکت در پوشش ریسک ،زیرساختهای

اعتبار انجام ميدهد؟

اعتبارسنجی ،رژیم مالیاتی تسهیل شده

در مجموع میتوان گفت چارچوب نظام ضمانت اعتبار مورد استفاده در این پژوهش در قالب شکل  1قابل ارائه است:

ابعاد نظام ضمانت اعتبار

ساختار مالکیت نهاد ارائه خدمت

چارچوب اجرایی

صندوق ضمانت عمومی

خدمات قابل ارائه

صندوق ضمانت ترکیبی

ضمانت مستقیم و ضمانت اتکایی

صندوق ضمانت خصوصی

ضمانت تکی و سبد تضمینی

موسسه ضمانت متقابل

دامنه شمول برنامه

چارچوب قانونگذاری و نظارت

نهاد متولی

قانون کالن حاکم

تسهیلگریهای دولت

شکل  :1ابعاد طراحي چارچوب نظام ضمانت اعتبار

 -2-2مطالعات پیرامون شناسايي الگوهاي موجود در برنامههاي ضمانت اعتبار
مبتنی بر چارچوبهای مختلف طراحی نظام ضمانت اعتبار ارائه شده ،مطالعات محدودی نیز در زمینه شناسایی الگوهای موجود
در برنامه های ضمانت اعتبار انجام شده است که در این بخش به مطالعات اصلی این حوزه اشاره شده است .در این زمینه بک
و همکاران ) )2010چند برنامه ضمانت اعتبار را از لحاظ ابعاد طراحی سیستمی و اجرایی با یکدیگر مقایسه کردهاند .نتایج این
مطالعه نشان میدهد که برنامه های ضمانت اعتبار از تنوع بسیار زیادی برخوردار هستند .اما در عین حال الگوهای عمومی زیر
نیز در این مطالعه شناسایی شدهاند:
-

ورود دولت به نظام ضمانت اعتبار بیشتر در سطح تامین مالی و مدیریت بوده است و مداخله کمتری در زمینه ارزیابی
ریسک اعتباری و پوشش واخواست ضمانتنامهها انجام شده است.

-

در مواردی که دولت در ارزیابی ریسک اعتباری مشارکت داشته است ،در عمل نرخ واخواست افزایش پیدا کرده
است.

-

قیمتگذاری مبتنی بر ریسک و مکانیزمهای مدیریت ریسک کمتر در برنامهها مشاهده میشود.

-

در مقایسه سن برنامههای ضمانت اعتبار میتوان گفت در برنامههای قدیمیتر دولت بیشتر در تامین مالی و مدیریت
مداخله داشته است و برنامههای جدیدتر میزان این مداخله کمتر است.

همچنین در مقایسه گونههای مختلف طراحی نظام ضمانت اعتبار ،موارد زیر شناسایی شده است )بک و همکاران:)2010 ،
-

در حالی که در کشورهای با درآمد باال اکثر برنامههای ضمانت اعتبار به شکل موسسه ضمانت متقابل هستند ،در
کشورهای با درآمد متوسط و پایین صندوقهای دولتی سهم بیشتری را به خود اختصاص دادهاند.

-

در بازارهای نوظهور موج جدیدی از استفاده از صندوقهای ضمانت اعتبار دولتی ایجاد شده است.

-

نقش بخش خصوصی در مدیریت برنامههای ضمانت اعتبار بهمراتب بیشتر از بخش دولتی است .اما در مالکیت
صندوقهای ضمانت اعتبار ،بخش خصوصی در مواردی با دولت اقدام به سرمایهگذاری مشترک کرده است.

-

به لحاظ جغرافیایی ،مداخله دولت در برنامههای ضمانت اعتبار در کشورهای شرق آسیا و منطقه پاسیفیک بیشتر است.

-

روش ضمانت اتکایی بیشتر در کشورهای با درآمد باال مورد استفاده قرار میگیرد.

کریمر )2013) 1مبتنی بر حالتهای مختلف دو بعد طراحی مالکیت صندوق ضمانت اعتبار )کامالً خصوصی ،کامالً دولتی،
مالکیت ترکیبی) و چگونگی ارائه خدمت ضمانت )ضمانت منفرد ،سبد تضمینی) ،شش مدل پایه برای طراحی نظام ضمانت
اعتبار تعریف کرده است .سپس با رویکرد منطقهای ،وضعیت چند برنامه ضمانت اعتبار کشورهای مناطق اروپایی و آمریکای
التین را در شش مدل پایه طراحی نظام ضمانت اعتبار مشخص کرده است .بر اساس این مطالعه ،مشخص شده است که در
منطقه اروپا بیشتر مدل های ضمانت منفرد به دو شکل مالکیت دولتی یا ترکیبی مورد استفاده قرار میگیرد و تنها تعداد اندکی
برنامه از مدل سبد تضمینی استفاده میکنند .همچنین در این منطقه هیچیک از برنامههای ضمانت اعتبار مورد مطالعه در این
تحقیق در دسته مالکیت کامالً خصوصی قرار نگرفتهاند.
از سوی دیگر این مطالعه نشان میدهد که در منطقه آمریکای التین ،پراستفادهترین مدل پایه ،مدلی است که ضمانت بهصورت
منفرد ارائه میشود و مالکیت ص ندوق ضمانت اعتبار نیز ترکیبی است .دیگر مدل پایه مورد استفاده در این منطقه نیز مدل سبد
تضمینی در صندوقهای ضمانت اعتبار کامالً ترکیبی است .در برنامههای ضمانت اعتبار مورد مطالعه در این تحقیق ،هیچ
برنامهای در سایر مدلهای پایه طراحی قرار نگرفتهاند .این مطالعه در ادامه با بررسی عمیقتر برنامههای ضمانت اعتبار آمریکای
التین  -علیالخصوص کشور برزیل -و مقایسه آن با کشور آلمان ،نشان داده است که در ابتدا طراحی همه موارد مطالعه بر
مالکیت خصوصی صندوقهای ضمانت اعتبار و ارائه خدمت ضمانتنامه بهصورت منفرد تاکید داشته است .با این حال آلمان
در ادامه پی برده است که این طراحی نمیتواند به توسعه عملیاتی خدمات ضمانتنامهای منجر شود .بدین منظور با استفاده از
مدل مالکیت ترکیبی صندوقهای ضمانت ،زمینه توسعه این خدمت را فراهم کرده است .برزیل و سایر کشورهای آمریکای
التین نیز میتوانند از هم ین الگو استفاده کنند و با استفاده از مدل مالکیت ترکیبی ،زمینه گسترش خدمات ضمانتنامهای را
فراهم کنند )کریمر.)2013 ،
گونزالز 2و همکاران ) )2007نیز مطالعه خود را به شناسایی ابعاد و مفاهیم قابل استفاده برای دستهبندی برنامهها و نظامهای
ضمانت اعتبار اختصاص دادند .آنها با مطالعه چند برنامه ضمانت اعتبار در قاره اروپا ،ویژگیهای عمومی زیر را در طراحی
نظامهای ضمانت اعتبار شناسایی کردند:
-

برنامههای ضمانت اعتبار خصوصی و موسسات ضمانت اعتبار متقابل معموالً خدمات ضمانتنامهای با کیفیتتری را
ارائه میدهند.

-

در موسسات ضمانت اعتبار متقابل ،ذینفعان مشارکت بیشتری در تصمیمگیری دارند.

-

در صندوقهای ضمانت خصوصی هزینه ضمانت بیشتر است و این هزینه در موسسات ضمانت اعتبار متقابل بهمراتب
کمتر است.

-

برنامههای ضمانت اعتبار دولتی بیشتر از سایر انواع برنامهها ،اقدام به صدور ضمانتنامه در مبالغ باال کردهاند.

این مطالعه همچنین در بررسیهای خود دریافته است که مدل ضمانت اعتبار با مالکیت قالب دولتی ،بیشترین سهم را در
برنامههای ضمانت اعتبار مطالعه شده دارد و مورد استفادهترین مدل در قاره اروپا بوده است .بعد این مدل نیز از بین مدلهای
1. Kramer
2. Gonzalez

مالکیتی غالباً خصوصی ،در اروپا شرکتها بسیار بیشتر از موسسات مالی اقدام به تاسیس صندوقهای ضمانت اعتبار کردهاند.
این دو دسته اصلی شناسایی شده در قاره اروپا ،در دو ویژگی زیر از یکدیگر متمایز شدهاند )گونزالز و همکاران:)2007 ،
-

برنامههای ضمانت اعتبار خصوصی صرفاً به ارائه خدمات ضمانتنامهای متمرکز میشوند؛ در حالی که برنامههای
ضمانت اعتبار دولتی عموماً سایر خدمات مالی را نیز در سبد خود ارائه میدهند.

-

برنامههای ضمانت اعتبار خصوصی خدمات خود را بهصورت متنوع و بدون محدودیت به متقاضیان خدمات
ضمانتنامهای ارائه میدهند؛ در حالی که برنامههای ضمانت اعتبار دولتی معموالً در شرایط ارائه خدمات خود
محدودیتهایی را )در ابعادی مانند بخش فعالیت و مدتزمان ضمانت) لحاظ میکنند.

در مطالعه ابرایان )2010) 1مشخص شده است که کشورهای کمتر توسعهیافته به ارائه خدمات ضمانت منفرد )تکی) میپردازند؛
روشی که به نظارت بیشتری نیاز دارد و هزینه اجرایی بیشتری نیز به همراه دارد .در نقطه مقابل در کشورهای توسعهیافته ،از
روشهای سبد تضمینی )پورتفولیو) بیشتر استفاده میکنند؛ روشی که محدودیتهای نظارتی کمتری دارد و آزادی عمل بیشتری
را برای بانکها به همراه دارد .از نگاه محقق ،دلیل این مساله آن است که در کشورهای کمتر توسعهیافته بانکها از شناخت
کمتری نسبت به بنگاه های کوچک و متوسط برخوردار هستند و به همین دلیل تمایل کمتری به بازار تامین مالی این بنگاهها
دارند و بهصورت تکی و محدود به تامین مالی مبتنی بر ضمانتنامه میپردازند .اما در کشورهای توسعهیافته ،بانکها تمایل
بیشتری به بازار تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط دارند و تمایل دارند در قالب سبدهای تضمینی ،با آزادی عمل بیشتر و
در حجم بیشتر به تامین مالی این شرکتها بپردازند.
کالیس )2016) 2نیز الگوهای موجود در  60برنامه ضمانت اعتبار دولتی در  54کشور را مورد بررسی قرار داده است .وی در
این مطالعه با بررسی برنامههای ضمانت اعتبار در چهار بعد طراحی چارچوب قانونی و قاعدهگذاری ،حاکمیت شرکتی و
مدیریت ریسک ،چارچوب اجرایی و پایش و ارزیابی ،الگوهای عمومی زیر را شناسایی کرده است:
-

فعالیتهای اکثر برنامههای ضمانت اعتبار توسط یک نهاد دیگر مورد نظارت قرار میگیرد؛ و معموالً تنظیمگر نظام
مالی این مسئولیت را بر عهده دارد.

-

اکثر برنامههای ضمانت اعتبار دولتی از مدل منفرد برای ارائه خدمت استفاده میکنند.

-

مدل ارائه خدمت سبد تضمینی در کشورهای در حال توسعه بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد.

-

اکثر برنامههای ضمانت اعتبار از روشهای کیفی برای ارزیابی عملکرد خود استفاده میکنند.

-

در خصوص بیش از نیمی از برنامههای ضمانتی که با یارانه دولتی ایجاد شدهاند ،مجدداً از بودجه دولت برای جبران
زیانها استفاده میشود.

-

مدلهای مالکیت ترکیبی در برنامههای ضمانت اعتبار کمی مورد استفاده قرار گرفته است.

-

بهخصوص در کشورهای در حال توسعه ،کمتر از ابزارهای مدیریت ریسک برای بهبود عملکرد برنامههای ضمانت
اعتبار و کاهش نرخ واخواست استفاده میشود.

-

بهطور عمومی برنامههای ضمانت اعتبار کمتر از نرخ ضمانت بهعنوان یک ابزار در چارچوب اجرایی خود استفاده
میکنند.

1. O'Bryan
2. Calice

 -2-3آشنايي با صندوقهاي ضمانت اعتبار كشور
در طول سالهای گذشته صندوقهای متعدد دولتی جهت حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط در حوزههای مختلف ایجاد
شده است و یکی از خدمات این صندوقها ارائه ضمانتنامه به منظور تسهیل در دسترسی به اعتبار بوده است .اصلیترین
نهادهای تخصصی و دولتی ضمانت در ایران عبارتاند از :صندوق ضمانت صادرات ،صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه
صنایع پیشرفته ،صندوق بیمه کشاورزی ،صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی ،صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع
کوچک ،صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون ،صندوق نوآوری و شکوفایی .در جدول  4صندوقهای مذکور به اجمال معرفی
شدهاند.
1

جدول  :4معرفي صندوقهاي تخصصي (سايت صندوقها )
نهادهاي
ضمانتكننده

نوع بیمه/ضمانت

مجموع كارمزد دريافتي
(حق بیمه)

وثايق مورد نیاز

درصد مشاركت دولت در
پوشش مخاطرات
سرمایه اولیه صندوق )500

صندوق ضمانت

ضمانت تسهیالت و انواع

سرمايهگذاري

ضمانتنامههای مبتنی بر

صنايع كوچک

قرارداد )سقف  3میلیارد)

 1,5%مبلغ ضمانتنامه

چک متقاضی به ارزش

میلیارد ریال) دولتی بوده و

 1,5برابر مبلغ ضمانتنامه،

پس از آن نیز کمکهای

به همراه وثیقه ملکی یا

دولتی دریافت کرده است.

سفته به ارزش  1,5برابر

پشتوانه مخاطرات صندوق،

مبلغ ضمانتنامه

وثیقههای متقاضی و منابع
دولتی است.

انواع بیمهنامههای اعتباری
صادراتی ،بیمهنامه
صندوق ضمانت

سرمایهگذاری ،ضمانت

صادرات

تسهیالت ،پوشش
ضمانتنامههای بانکی
)مبتنی بر قرارداد)

صندوق حمايت
از تحقیقات و
توسعه صنايع
پیشرفته
صندوق ضمانت
سرمايهگذاري
تعاون

 100%سهام دولتی است و در
برخی از سالها نیز افزایش

حق بیمه وصول وجه کاالی
صادراتی :از  0,5تا  5درصد

سفته و وثایق ملکی به

سرمایه با استفاده از بودجه

مبلغ بیمهنامه

ارزش مجموعاً  1,2برابر

دولتی صورت گرفته است.

حق ضمانتنامه 2 :تا 3

مبلغ ضمانتنامه

پشتوانه ضمانت شامل حق
بیمههای دریافتی و منابع

درصد مبلغ ضمانتنامه

دولتی میباشد.

ضمانتنامههای شرکت در

بسته به نوع وثیقه و مبلغ تا

مزایده/مناقصه ،حسن انجام

 ،1,5%افزایش تا  %2,3در

کار ،پیشپرداخت

صورت عدم پوشش بیمهای

ضمانت بازپرداخت

 1الی  2درصد برای ضمانت

تسهیالت ،سایر انواع

تسهیالت 50 ،درصد کارمزد

ضمانتنامههای مبتنی بر

سیستم بانکی برای سایر

قرارداد

ضمانتنامهها

ترکیبی از وجه نقد ،سفته،

صندوق کامالً دولتی است و

دارایی مالی ،ملک )حداقل

پوشش خسارات وارده به این

معادل  130درصد مبلغ

صندوق از طرف دولت

ضمانتنامه)

پوشش داده میشود.

وابسته به طرح :وثیقه
ملکی ،اسناد تجاری اوراق
مشارکت و سهام بورس،
واریز حداقل  %10مبلغ
ضمانتنامه

صندوق کامالً دولتی است و
پوشش خسارات وارده به این
صندوق از طرف دولت
پوشش داده میشود.

;1. http://www.sif.ir; http://www.egfi.org; http://www.airdfh.ir; http://www.cigf.ir; http://www.aiiri.gov.ir
http://iranmico.com; http://www.inif.ir

نهادهاي
ضمانتكننده

نوع بیمه/ضمانت

مجموع كارمزد دريافتي
(حق بیمه)

وثايق مورد نیاز

درصد مشاركت دولت در
پوشش مخاطرات
از  10تا  90درصد حق بیمه

صندوق بیمه
كشاورزي

1

بیمه مخاطرات طبیعی
فعالیتهای کشاورزی و
دامداری

از  5تا برخی موارد 50
درصد مبلغ بیمهنامه

دریافتی را دولت به عهده
الزم نیست

میگیرد .کمکهای دولتی در
بودجه سالیانه پیشبینی
میشود.

صندوق بیمه

بیمه سرمایهگذاری در حوزه

سرمايهگذاري

فعالیتهای معدنی ،بیمه

فعالیتهاي

اعتباری بازپرداخت

معدني

1

پروانه بهرهبرداری از
-

معدن،
پروانه اکتشاف معدن

تسهیالت

صندوق کامالً دولتی است و
پوشش خسارات وارده به این
صندوق از طرف دولت
پوشش داده میشود.

تامین  %50سپرده نقدی
صندوق نوآوري
و شکوفايي

مورد نیاز برای صدور
ضمانتنامه بانکی ،تخفیف

-

-

 30درصدی در کارمزد

تامین کل سرمایه صندوق
توسط دولت

صدور ضمانتنامه بانکی

در کنار صندوقهای دولتی ،تاسیس صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی بهمنظور ایجاد زمینههای مشارکت و سرمایهگذاری
بخش غیردولتی از فعالیتهای پژوهشی و فناوری در ماده  100برنامه سوم توسعه کشور ،به عنوان یکی از ابزارهای توسعه
عرصه فناوری و نوآوری در کشور مورد توجه قرار گرفت .این صندوقها در ادامه نیز در ماده  45برنامه چهارم توسعه ،قانون
حمایت از شرکتهای دانشبنیان ،و آییننامه اجرایی ماده  44قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ،مورد
تاکید قرار گرفتند و زمینههای حمایت دولت از تاسیس و فعالیت آنها فراهم شد .تاکنون براساس سایت صندوق نوآوری و
شکوفایی 61 ،صندوق مجوز فعالیت گرفتهاند.
بررسی اساسنامه نمونه صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی نشان میدهد که یکی از خدمات این صندوقها ،ارائه خدمات
ضمانتنامهای به برای فعالیتهای فناورانه و نوآورانه است .البته کیفیت و نوع ارائه خدمات ضمانتنامهای در این اساسنامه
مورد اشاره قرار نگرفته است و این مساله توسط صندوقها تعیین میشود .اما بهطور کلی میتوان گفت این صندوقها قابلیت
ارائه انواع ضمانتنامههای تعهد پرداخت ،حسن انجام کار ،پیشپرداخت و شرکت در مناقصه و مزایده را دارند؛  %2کارمزد
سالیانه دریافت میکنند؛ و در ازای صدور ضمانتنامه ودیعهای معادل  10تا  15درصد مبلغ ضمانتنامه را مطالبه میکنند.
همچنین انواع وثایق از جمله چک ،سفته ،اوراق بهادار مالی و وثیقه ملکی از جانب این صندوقها پذیرفته است .نکته قابلتوجه
در خصوص عملکرد صندوقهای پژوهش و فناوری در حوزه ضمانت اعتبار ،نرخ پایین واخواست شدن ضمانتنامههای آنها
است .بر اساس آمار ارائه شده ،تنها  %0,7از ضمانتهای سررسیدشده توسط صندوقهای پژوهش و فناوری واخواست شده
است )انجمن صنفی صندوقها و نهادهای سرمایهگذاری خطرپذیر.)1399 ،

 .1از بین هفت صندوق دولتی مورد اشاره ،دو صندوق بیمه کشاورزی و بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی هیچگونه خدمت ضمانتنامهای در سبد
خدمات خود ندارند و به همین دلیل در ادامه تحقیق و در الگوشناسیهای انجام شده به آنها پرداخته نشده است.

 -3روششناسي پژوهش
روش پژوهش به مجموعهای از قواعد ،ابزارها و رویههای معتبر ،قابل اطمینان و نظام یافته اطالق میشود که برای بررسی
واقعیتها ،کشف مجهوالت و دستیابی به راهحل معضالت به کار گرفته میشوند .انتخاب روش پژوهش به اهداف ،ماهیت
موضوع و امکانات اجرایی پژوهش بستگی دارد )نوعی اقدم و همکاران )1399 ،و شامل روش گردآوری اطالعات ،روش تجزیه
و تحلیل اطالعات و چارچوب تضمین اعتبار پژوهش میباشد.
پژوهش حاضر از دو گام اصلی تشکیل شده است؛ در گام اول کالنالگوهای موجود در برنامههای ضمانت اعتبار شرکتهای
دانشبنیان شناسایی می شوند و سپس در گام دوم علل رواج الگوهای مذکور مشخص میشوند .برایناساس برای گردآوری
اطالعات در هر دو گام از ابزار مصاحبه استفاده میشود؛ هرچند مطالعه اسناد و مدارک صندوقها نیز در گام اول در دستور کار
قرار گرفته است .مصاحبه از فنون یا ابزارهای متداول جمعآوری دادههای پژوهشی است که با گسترش رویکردهای کیفی و
رویکردهای تلفیقی در سالهای اخیر ،بهطور فزایندهای مورد توجه قرار گرفته است .مصاحبه از نظر میزان سازمانیافتگی در سه
گروه مصاحبه ساختاریافته ،نیمهساختاریافته و باز تقسیم میشود .مصاحبۀ ساختاریافته شامل یک مجموعه پرسشها و پاسخهای
طبقهبندی و از پیش تعیینشده میباشد که میبایست به طور شفاهی از پاسخدهنده پرسیده شود .در مصاحبه باز ،پژوهشگر
پیرامون تعدادی از موضوعات مشخص ،ذهن مخاطب را عمیقا میکاود .نهایتا در مصاحبه نیمهساختاریافته علیرغم پرسشهای
مشابه ،پاسخدهندگان آزادند که به نحو دلخواه پاسخ خود را بیان نمایند )کریمی و نصر .)1392 ،برایناساس به فراخور اهداف
پژوهش حاضر ،در گام اول از مصاحبه ساختاریافته و در گام دوم از مصاحبه نیمهساختاریافته استفاده شده است .در گام اول
پژوهش ،مصاحبه با نمایندگان هریک از صندوقها انجام شده است و در گام دوم ،انتخاب خبرگان با رویکرد نمونهگیری
غیراحتمالی و روش نمونهگیری هدفمند صورت پذیرفت .دراینراستا حداقل سطح تحصیالت کارشناسی ارشد و حداقل  4سال
سابقه مرتبط برای خبرگان گام دوم در نظر گرفته شد .در ادامه نیز تالش شد تا از مشارکت خبرگانی با زمینه فعالیت مختلف
)سابقه پژوهشی و سابقه عملیاتی متشکل از نهادهای سیاستگذار و متولی ،ارائهدهنده خدمت) بهرهبرداری شود و به طور خاص
سابقه فعالیت در دو حوزه مختلف نیز مورد تاکید ویژهتر قرار گیرد .اطالعات خبرگان در جدول  55ارائه شده است.
جدول  :5اطالعات جمعیتشناختي گام اول پژوهش
سابقه عملیاتي

رديف

تحصیالت

سابقه پژوهشي

1

دکتری

9

---

2

دانشجوی دکتری

7

---

---

3

دکتری

---

---

8

---

4

دکتری

---

---

5

4

5

دکتری

4

---

6

---

6

کارشناسی ارشد

---

---

10

---

7

کارشناسی ارشد

---

---

11

---

8

دکتری

3

---

6

---

9

دکتری

---

---

8

---

10

دانشجوی دکتری

---

---

20

---

11

کارشناسی ارشد

4

---

2

---

12

دانشجوی دکتری

5

---

---

---

سیاستگذار و متولي

ارائهدهنده خدمت

پشتیباني

---

2
2

سابقه عملیاتي

رديف

تحصیالت

سابقه پژوهشي

13

کارشناسی ارشد

---

9

14

کارشناسی ارشد

---

---

9

15

دکتری

5

7

---

سیاستگذار و متولي

ارائهدهنده خدمت

پشتیباني

3

-------

بهمنظور تجزیه و تحلیل مصاحبههای انجام شده ،از روش تحلیل محتوا استفاده شده است .با توجه به اینکه در این تحقیق محقق
تاثیری بر محیط مطالعه نمیگذارد ،روش تحلیل محتوا به عنوان یک روش غیرمداخلهای بهمنظور تجزیه و تحلیل عمیق محتوای
متنی حاصل از مصاحبهها انتخاب شده است .تحلیل محتوا از جمله فنون پرکاربرد پژوهش در علوم اجتماعی است .تحلیل
محتوا از روشهای عمده مشاهده اسنادی است که به وسیله آن میتوان متون ،اسناد و مدارک و در واقع هر نوع سند و مطلب
ثبت و ضبط شدهای را خواه مربوط به گذشته و خواه مربوط به زمان حال ،مورد ارزیابی و تحلیلی منظمتر ،دقیقتر و از همه
مهمتر با درجات باالتری از پایایی قرار داد )قائدی و گلشنی .)1395 ،این روش غیرواکنشی و غیرمداخلهای با برجسته ساختن
و بیان نظاممند نکات مطرحشده در مجموعهای پراکنده از متون پیرامون موضوع پژوهش ،به تحلیل و کشف محتوای این نکات
میپردازد )محسنی تبریزی و سلیمی .)1391 ،به طور خالصه در روش تحلیل محتوا ،تعامالت ضبط شده انسانی مورد مطالعه
قرار میگیرند و مضامین قابل استفاده از آنها با توجه به موضوع مورد مطالعه ،استخراج و دستهبندی و تحلیل میشوند.
چارچوبهای متعددی برای پیادهسازی تحلیل محتوا ارائه شده است که از گامهای نسبتا مشابهی برخوردارند .برایناساس در
پژوهش حاضر از چارچوب بابی )2013) 1در سه گام استفاده شده است:
 )1کدگذاری :در کدگذاری دادههای خام بر اساس مفاهیم تعیین شده بر اساس چارچوب تحلیل ،به شکل استاندارد و
قابل تحلیل تبدیل میشوند .در این تحقیق با توجه به اینکه ممکن است بار معنایی کلمات در چارچوب تحقیق با
مفهوم مدنظر مصاحبه شوندگان همخوانی کامل نداشته باشد ،بسنده به کدگذاری براساس محتوای ظاهری کافی
نخواهد بود و کدگذاری براساس محتوای نهفته نیز ضروری به نظر میرسد.
 )2مفهومسازی و دستهبندی :در مرحله مفهومسازی ،محتواهای کدشده با دغدغهها و مفاهیم نظری تطابق داده میشوند
تا بر اساس چارچوب مفهومی تحقیق ،قضاوت مفهومی نسبت به محتوا انجام گیرد و تکلیف محتواها از حیث مفهوم
مشخص شود .در مرحله دستهبندی نیز محتواهایی که در مرحله مفهومسازی با یکدیگر از قرابت مفهومی برخوردار
هستند ،در یک دسته در کنار یکدیگر قرار میگیرند .بدین ترتیب در انتهای مرحله دستهبندی ،محتواها بر اساس
مفاهیم موجود در چارچوب مفهومی تحقیق در دستههای متناظر به خود قرار میگیرند.
 )3تحلیل :در تحلیل محتوا ،قسمت تجزیه و تحلیل نهایی در هر دو قالب شمارش و تحلیل کیفی قابل انجام است .در
شمارش ،میزان تکرار محتواهای مرتبط با یک مفهوم خاص ،مبنای قضاوت درباره اهمیت و وضعیت آن محتوا خواهد
بود .در تحلیل کیفی هم مشاهده شباهتها و تفاوتهای محتواهای دستهبندی شده و قضاوت کیفی درباره آنها،
مالک تحلیل خواهد بود .برایناساس مبنای اصلی گام تحلیل در این پژوهش ،تحلیل کیفی محتواهای دستهبندی شده
میباشد.
درنهایت در بخش روش پژوهش میبایست روش اعتبارسنجی پژوهش مشخص شود .اعتبارسنجی در پژوهش کیفی ،متضمن
درجهای است که در آن داعیههای پژوهشگر درباره دانش با واقعیت سازگاری دارد .اعتبارسنجی در پژوهش کیفی از اصول و
1. Babbie

معیارهای متفاوتی نسبت به پژوهش کمی برخوردار است و حتی در برخی موارد استفاده از واژه اعتبار در این زمینه مورد مناقشه
قرار گرفته است )محمدپور .)1392 ،برایناساس با توجه به مفهوم ارائهشده از قابلیت اعتماد به منزله رویکرد اعتبارسنجی
پژوهش کیفی ،در پژوهش حاضر از میان راهبردهای پیشنهادی کرسول ،)2007) 1راهبردهای درگیری عمیق و مستمر پژوهشگر
)نزدیک به  3سال) ،سهوجههای سازی )بکارگیری مطالعه اسناد و مصاحبه به عنوان ابزار گردآوری اطالعات در گام اول و
همچنین جلب مشارکت خبرگان مختلف در گام دوم) ،ارزیابی همتایان )با مشارکت پژوهشگر مدعو) ،ارائه مجدد یافتهها به
خبرگان ،ارائه توضیحات غنی و ممیزی خارجی )داوری توسط اعضای هیئت علمی) برای افزایش قابلیت اعتماد پژوهش استفاده
شده است.

 -4يافتههاي پژوهش
 -4-1شناسايي كالنالگوهاي موجود در برنامههاي ضمانت اعتبار شركتهاي دانشبنیان
بر اساس ابعاد چارچوب منتخب ،در جدول  6الگوهای حاکم بر طراحی برنامههای ضمانت اعتبار موجود در کشور مبتنی بر
مصاحبه با نمایندگان صندوقها و مطالعه اسناد مرتبط شناسایی شدهاند.

1. Creswell

جدول  :6الگوهاي مورد استفاده در نهادهاي ضمانت اعتبار كشور
نهاد ضمانت

ساختار
مالکیت

صندوق ضمانت
سرمایهگذاری

صادرات

دولتی

دولتی

دولتی

صندوقهای
پژوهش و فناوری

انواع ضمانتهای مبتنی بر
قرارداد

بله

ضمانت تسهیالت ،سایر
دولتی

تعاون

شکوفایی

ضمانتنامههای بانکی

خیر

)مبتنی بر قرارداد)

صندوق ضمانت

صندوق نوآوری و

انواع ضمانتهای مبتنی بر

خیر

ضمانت تسهیالت ،پوشش

صنایع پیشرفته
سرمایهگذاری

خدمات مالي؟

مسئولیت

ضمانت

قرارداد

صندوق حمایت از
تحقیقات و توسعه

خدمات ضمانت

ارائه ساير

تفکیک

ارائه

ضمانت تسهیالت ،سایر

صنایع کوچک
صندوق ضمانت

خدمات قابل ارائه

الگوي

چگونگي

انواع ضمانتهای مبتنی بر

خیر

قرارداد
تسهیل دریافت
دولتی

ضمانتنامههای بانکی

بله

)مبتنی بر قرارداد)
ضمانت تسهیالت ،سایر
خصوصی

انواع ضمانتهای مبتنی بر
قرارداد

بله

ضمانت
مستقیم
ضمانت
مستقیم
ضمانت
مستقیم
ضمانت
مستقیم

ضمانت
مستقیم

ضمانت
مستقیم

منفرد

دامنه شمول

باز
بسته

منفرد

)شرکتهای
صادراتی)

منفرد

باز
بسته

منفرد

)شرکتهای
تعاونی)
باز )عموم

منفرد

شرکتهای
دانشبنیان)

نهادهاي متولي

وزارت صنعت،

قانون تاسیس صندوق ضمانت

تامین سرمایه اولیه ،مشارکت

معدن و تجارت

سرمایهگذاری صنایع کوچک

در پوشش ریسک

قانون تاسیس صندوق ضمانت

تامین سرمایه اولیه ،مشارکت

صادرات و قانون چگونگی اداره

در پوشش ریسک ،امکان

صندوق ضمانت صادرات

کاهش نرخ سود تسهیالت

وزارت صنعت،

قانون تاسیس صندوق حمایت از

تامین سرمایه اولیه ،مشارکت

معدن و تجارت

تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک

در پوشش ریسک

وزارت کار ،تعاون و

ماده  9قانون اصالح موادی از برنامه

تامین سرمایه اولیه ،مشارکت

رفاه اجتماعی

چهارم توسعه

در پوشش ریسک

وزارت صنعت،
معدن و تجارت

شورای عالی علوم،
تحقیقات و فناوری

قانون حمایت از شرکتها و

)نظارت ریاست

موسسات دانشبنیان

منفرد

تامین سرمایه اولیه

شورا)
کارگروه صندوقهای

باز

قانون كالن

تسهیلگري دولت

پژوهش و فناوری
غیردولتی

ماده  44قانون رفع موانع تولید و

مشارکت در تامین سرمایه

آئیننامه آن ،دستورالعمل اعطا و لغو

اولیه ،اعطای تسهیالت

مجوز ،هدایت و نظارت بر فعالیت

توسط صندوق نوآوری و

صندوقهای پژوهش و فناوری

شکوفایی

برایناساس ،الگوهای کالن زیر پیرامون برنامههای ضمانت اعتبار کشور شناسایی شده است:
 .1عدم استفاده از ظرفیتهاي متنوع چارچوب اجرايي در نظام ضمانت اعتبار (بهويژه ضمانت اتکايي و سبد تضمیني):
به لحاظ دو بعد طراحی الگوی تفکیک مسئولیت و چگونگی ارائه ضمانت ،کلیه برنامههای ضمانت اعتبار کشور بر ارائه
ضمانتهای مستقیم و تکی تمرکز یافتهاند و در کشور هیچ ظرفیت نهادی برای ارائه خدمات ضمانت اتکایی و ارائه ضمانت
بهصورت سبد تضمینی وجود دارد )جدول .)7
جدول  :7بررسي الگوي تفکیک مسئولیت و چگونگي ارائه ضمانت در نهادهاي ضمانت اعتبار
چگونگي ارائه ضمانت
سبد تضمیني

ضمانت منفرد (تکي)
الگوي تفکیک مسئولیت

صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک ،صندوق
ضمانت صادرات ،صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون،
ضمانت مستقیم

---

صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته،
صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای پژوهش و
فناوری

ضمانت اتکايي

---

---

 .2عدم استفاده از مدلهاي متنوع ساختار مالکیت نهادهاي ارائهدهنده خدمت ضمانت اعتبار :تنها دو مدل ساختار مالکیت
دولتی و خصوصی در نهادهای ضمانت اعتبار کشور مورد استفاده قرار گرفته است و برای دو مدل مالکیتی ترکیبی و موسسه
ضمانت متقابل ،نهاد متناظری در کشور مشاهده نشد )جدول .)8
جدول  :8بررسي الگوي ساختار مالکیت و خدمات قابل ارائه در نهادهاي ضمانت اعتبار
خدمات قابل ارائه
ضمانت حقوق

ضمانت تسهیالت

صاحبان سهام

صندوق ضمانت سرمایه گذاری

ساختار مالکیت

دولتي

ضمانت مبتني بر قرارداد
صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک،

صنایع کوچک ،صندوق

---

ضمانت صادرات و صندوق
ضمانت سرمایهگذاری تعاون

صندوق ضمانت صادرات ،صندوق ضمانت
سرمایهگذاری تعاون ،صندوق حمایت از تحقیقات و
توسعه صنایع پیشرفته و صندوق نوآوری و شکوفایی

خصوصي

صندوقهای پژوهش و فناوری

---

صندوقهای پژوهش و فناوری

تركیبي

---

---

---

---

---

---

موسسه ضمانت
متقابل

 .3تمركز بیشتر نهادهاي موجود بر ضمانت مبتني بر قرارداد :نهادهای ضمانت اعتبار موجود در کشور – علیالخصوص
نهادهای دولتی -بیشتر در سبد خدمات خود بر روی ضمانت مبتنی بر قرارداد تمرکز کردهاند .همه پنج نهاد ضمانت اعتبار
دولتی کشور خدمت ضمانت مبتنی بر قرارداد را میدهند که از بین آنها دو نهاد تنها همین خدمت را در حوزه ضمانت
اعتبار قرار میدهند و سه نهاد دیگر بهصورت همزمان خدمات ضمانت مبتنی بر قرارداد و ضمانت تسهیالت را ارائه میدهند.
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بنابراین میتوان گفت هیچ نهاد ضمانت اعتبار دولتی در کشورمان بر روی حوزه ضمانت تسهیالت متمرکز نشده است .در
خصوص نهادهای خصوصی ضمانت اعتبار نیز شرایط مشابه است .صندوقهای پژوهش و فناوری مبتنی بر اساسنامه خود
میتوانند هر دو مدل ضمانت تسهیالت و مبتنی بر قرارداد را ارائه دهند .اما مبتنی بر آمار عملکردی این صندوقها ،در عمل
بیشتر تمرکز این صندوقها بر خدمات ضمانت مبتنی بر قرارداد بوده است و سهم خدمات ضمانت تسهیالت از کل خدمات
ارائه شده توسط آنها ،تنها  %6بوده است .تمرکز بیشتر بر روی ارائه خدمات ضمانت مبتنی بر قرارداد ،در شکل  2مشخص
است .در شکل ) 2که نسبت مساحتهای دایره در آن نشاندهنده نسبت بین حجم خدمات ارائه شده میباشد )1مشخص
شده است که چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی ،حجم بیشتری از خدمات به ضمانت مبتنی بر قرارداد اختصاص
دارد و در حوزه ضمانت تسهیالت حجم کمتری از خدمات ارائه میشود.

شکل  :2بررسي الگوي ساختار مالکیت و خدمات قابل ارائه در نهادهاي ضمانت اعتبار با توجه به حجم خدمات ارائهشده

 .4عدم وجود نهاد مالي تخصصي ارائهدهنده خدمات ضمانتنامه در بخش خصوصي :در بخش خصوصی هیچ نهادی
وجود ندارد که بهطور تخصصی به ارائه خدمات ضمانتنامهای بپردازد و همه صندوقهای پژوهش و فناوری خدمات
ضمانتنامهای را نیز در کنار سایر خدمات مالی ارائه میدهند .در شرایطی که بر اساس اساسنامه تیپ صندوقهای پژوهش
و فناوری ،ارائه انواع خدمات مالی )ارائه تسهیالت ،صدور ضمانتنامه ،سرمایهگذاری ریسکپذیر و غیره) برای آنها مجاز

 .1در این شکل مساحت دایرههای سه صندوق دولتی نوآوری و شکوفایی ،ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک و حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته
و همچنین صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی ،براساس کل خدمات ارائه شده توسط آن ها رسم شده است .اما در خصوص دو صندوق دولتی ضمانت
صادرات و ضمانت سرمایهگذاری تعاون –با توجه به اینکه تنها بخشی از خدمات این صندوقها به شرکتهای کوچک و متوسط و شرکتهای دانشبنیان ارائه
میشود -مساحت دایرههای مربوط به این دو صندوق با توجه به حجم خدمات ارائه شده توسط آنها به شرکتهای کوچک و متوسط و شرکتهای دانشبنیان
ترسیم شده است.
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است ،در عمل نیز هیچ یک از صندوقهای پژوهش و فناوری بهصورت تخصصی به ارائه خدمات ضمانتنامه نپرداختهاند
)جدول .)9
جدول  :9بررسي الگوي ساختار مالکیت نهادهاي ضمانت اعتبار از حیث ارائه خدمات ضمانتنامه بهصورت تخصصي
خدمات قابل ارائه
ارائه خدمات ضمانتنامه در كنار ساير خدمات

ارائه خدمات ضمانتنامه بهصورت تخصصي

مالي

ساختار مالکیت

صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک ،صندوق
دولتي

صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع

ضمانت صادرات و صندوق ضمانت سرمایهگذاری

پیشرفته و صندوق نوآوری و شکوفایی

تعاون
خصوصي

صندوقهای پژوهش و فناوری

---

 .5انتخاب محدود شركتهاي دانشبنیان براي دريافت خدمت ضمانت تسهیالت :شرکتهای دانشبنیان در انتخاب نهاد
برای دریافت خدمت ضمانت تسهیالت با محدودیت مواجه هستند .از بین چهار نهادی که خدمت ضمانت تسهیالت را
ارائه میدهند ،دو نهاد دامنه شمول بسته دارند و تنها به شرکتهای صادرکننده و تعاونیها خدمات خود را ارائه میدهند.
طبق فهرست شرکتهای دانش بنیان منتشر شده توسط معاونت علمی ،کمتر از سه درصد این شرکتها تعاونی هستند.
همچنین طبق آمار موجود در مرکز تعامالت علمی بینالمللی معاونت علمی ،کمتر از  %7از شرکتهای دانشبنیان در طی
دو سال اخیر سابقه صادرات داشتهاند .بنابراین میتوان گفت بخش قابل توجهی از شرکتهای دانشبنیان نمیتوانند از
خدمات دو نهاد صندوق ضمانت صادرات و صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون استفاده کنند و در عمل تنها با دو گزینه
برای دریافت ضمانت تسهیالت مواجه هستند .از بین این دو گزینه نیز ،صندوقهای پژوهش و فناوری خدمت ضمانت
تسهیالت را بسیار محدود ارائه میدهند؛ مسالهای که مجدداً انتخابهای شرکتهای دانشبنیان در این عرصه را محدودتر
میکند .همچنین از بین  5نهاد دولتی ضمانت اعتبار ،تنها یک نهاد با دامنه شمول باز وجود دارد که خدمت ضمانت تسهیالت
را ارائه میدهد .بدین ترتیب اکثریت شرکتهای دانشبنیان برای دریافت خدمات ضمانت تسهیالت تنها میتوانند به یک
صندوق ضمانت دولتی مراجعه کنند؛ این در حالی است که برای دریافت خدمت ضمانت مبتنی بر قرارداد ،انتخابهای
بیشتری فراروی شرکتهای دانشبنیان وجود دارد )جدول .)10
جدول  :10بررسي الگو دامنه شمول و خدمات قابل ارائه در نهادهاي ضمانت اعتبار
خدمات قابل ارائه
ضمانت تسهیالت

ضمانت حقوق
صاحبان سهام

دامنه شمول

صندوق ضمانت سرمایهگذاری
باز

صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک ،صندوق
---

صنایع کوچک و صندوقهای
پژوهش و فناوری

حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته ،صندوق
نوآوری و شکوفایی و صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق ضمانت صادرات و
بسته

ضمانت مبتني بر قرارداد

---

صندوق ضمانت سرمایهگذاری
تعاون
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صندوق ضمانت صادرات و
صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون

به لحاظ حجم خدمات نیز شرکتهای دانشبنیان انتخاب محدودی برای دریافت خدمات ضمانت تسهیالت داشتهاند و در
عمل حجم اندکی از خدمات ضمانت تسهیالت دامنه شمول باز داشتهاند و برای عموم بنگاهها در دسترس بودهاند )شکل
.)3

شکل  :3بررسي الگوي دامنه شمول و خدمات قابل ارائه در نهادهاي ضمانت اعتبار با توجه به حجم خدمات ارائهشده

 .6استفاده همزمان از دو ابزار تسهیلگري تامین سرمايه اولیه و مشاركت در پوشش ريسک براي اكثر صندوقهاي دولتي:
از بین  5صندوق دولتی کشور که تامین سرمایه اولیه آنها بهطور کامل توسط دولت انجام میشود 4 ،صندوق از مشارکت
دولت در پوشش ریسک نیز بهره میبرند و در صورت بروز واخواست در ضمانتنامهها ،میتوانند از کمکهای دولت برای
جبران خسارت وارد شده استفاده کنند.
 .7عدم استفاده از ابزار مشاركت در پوشش ريسک براي صندوقهاي خصوصي :بر خالف صندوقهای دولتی ،صندوقهای
خصوصی از ابزار تسهیلگری مشارکت در پوشش ریسک بهرهای نمیبرند؛ هرچند صندوقهای پژوهش و فناوری میتوانند
جهت ارائه تسهیالت به صندوق نوآوری و شکوفایی مراجعه کنند )جدول .)11
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جدول  :11بررسي ساختار مالکیت و تسهیلگريهاي دولت در نهادهاي ضمانت اعتبار
تسهیلگري دولت
ساير موارد (اعطاي تسهیالت ،كاهش نرخ
سود تسهیالت ،رژيم مالیاتي تسهیل شده و

تامین سرمايه اولیه

مشاركت در پوشش ريسک

صندوق ضمانت سرمایهگذاری

صندوق ضمانت

صنایع کوچک ،صندوق حمایت

سرمایهگذاری صنایع کوچک،

از تحقیقات و توسعه صنایع

صندوق حمایت از تحقیقات

صندوق ضمانت صادرات )کاهش نرخ سود

پیشرفته ،صندوق نوآوری و

و توسعه صنایع پیشرفته،

تسهیالت)

شکوفایی ،صندوق ضمانت

صندوق ضمانت

صادرات و صندوق ضمانت

سرمایهگذاری تعاون و

سرمایهگذاری تعاون

صندوق ضمانت صادرات

صندوقهای پژوهش و فناوری

---

ساختار مالکیت

زيرساخت اعتبارسنجي)

دولتي

خصوصي

صندوقهای پژوهش و فناوری )اعطای
تسهیالت)

 .8عدم بکارگیري ساير ابزارهاي تسهیلگري توسط دولت :صندوقهای دولتی از رژیم مالیاتی تسهیلشده و مشارکت در
توسعه زیرساخت اعتبارسنجی به عنوان ابزارهای پیچیدهتر مشارکت دولت در توسعه نظام ضمانت اعتبار بهرهبرداری
نمیکنند .همچنین اعطا و یا کاهش نرخ سود تسهیالت نیز در صندوقهای معدودی انجام میپذیرد.
 .9عدم وجود قانون كالن براي نظارت مالي بر فعالیت نهادهاي ضمانت اعتبار :در عرصه قانونگذاری نهادهای ضمانت
اعتبار ،قانون واحدی برای تاسیس و نظارت مالی و ساختاری بر فعالیت این نهادها وجود ندارد و در عوض هر یک از
صندوقها قانون تاسیس مختص به خود را دارند .در این قوانین تاسیس و چگونگی فعالیت نیز تنها به رسمیتبخشی به
صندوقها پرداخته شده است و ساختار حاکمیتی شرکتی آنها تعیین شده است .بنابراین میتوان گفت اصلیترین رکن
قاعدهگری صندوقها –یعنی قاعدهگذاری و نظارت مالی -در این قوانین مورد توجه قرار نگرفته است.
 .10وجود چند نهاد متولي براي نهادهاي ضمانت اعتبار :وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی
و کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری ،سه نهاد متولی هستند که هر یک از آنها تولیگری یک یا چند نهاد ضمانت
اعتبار کشور را بر عهده دارند .این تکثر نهادی در حالی صورت پذیرفته است که ارتباط این نهادها با نهادهای متولی کل
نظام مالی کشور مشخص نیست و وضعیت مسئولیتپذیری آنها در قبال این نهادهای متولی کالن تعیین نشده است )جدول
.)12
جدول  :12وضعیت نهادهاي متولي صندوقهاي ضمانت اعتبار
نهاد متولي
نهادهاي
زيرمجموعه

وزارت صنعت،

وزارت كار ،تعاون و

كارگروه صندوقهاي

معدن و تجارت

رفاه اجتماعي

پژوهش و فناوري

 3نهاد دولتی

 1نهاد دولتی

 35نهاد غیردولتی
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بانک مركزي

وزارت اقتصاد

--

--

 -4-2ريشهيابي كالنالگوهاي شناساييشده در برنامههاي ضمانت اعتبار شركتهاي دانشبنیان
نتایج مصاحبه نیمهساختاریافته با خبرگان حوزه ضمانت اعتبار در قالب جدول  13مقوالت و کدهای اصلی طبقهبندی شدهاند.
جدول  :13مقوالت و كدهاي اصلي ريشهيابي كالنالگوهاي شناساييشده در برنامههاي ضمانت اعتبار شركتهاي دانشبنیان
كدهاي اصلي

مقوله

برخورداری از پشتوانه سرمایهای مناسب ،پیشنیاز صدور ضمانت اتکایی
عدم بکارگیري ضمانت
اتکايي

سرمایه ثبتی و پشتوانه دارایی نهچندان قوی در اکثر صندوقهای غیردولتی
فعالیت محدود صندوق نوآوری و شکوفایی در حوزه کلی ضمانت
سابقه بسیار کم تعامل صندوق نوآوری و شکوفایی با صندوقهای پژوهش و فناوری
عدم آشنایی مناسب صندوقهای دولتی خارج از حوزه فناوری با صندوقهای پژوهش و فناوری
افزایش هزینههای دریافت خدمت ضمانت در صورت استفاده از مدل سبدی

عدم بکارگیري سبد

عدم وجود ارتباط نهادی بین بانکها و صندوقهای ضمانت بهمنظور ایجاد مدل ضمانت سبدی

تضمیني

عدم تمایل صندوق های پژوهش و فناوری برای استفاده از مدل سبد تضمینی به دلیل افزایش فشار فرآیندهای ارائه خدمات
به این صندوقها
ابهام در خصوص قوانین مالی و تجاری حاکم بر صندوق در صورت حفظ مالکیت و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی

عدم بکارگیري الگوهاي

عدم وجود تجربه در خصوص واگذاری مدیریت نهادهای دولتی به بخش خصوصی

مالکیت تركیبي

وجود موانع اقتصاد سیاسی متنوع فراروی واگذاری مدیریت صندوقهای دولتی فعلی به بخش خصوصی
بیم عدم پیگیری اهداف توسعهای توسط صندوقهای دولتی در صورت واگذاری مدیریت به بخش خصوصی
امکان ایجاد تعارض منافع بین شرکتهای بزرگ و شرکتهای کوچک حاضر در انجمن ضمانت متقابل
امکان وقوع تعارض منافع بین نهادهای موسس انجمن ضمانت متقابل و سایر اعضایی که در ادامه به انجمن پیوستهاند

عدم استفاده از مدل

عدم وجود صنفی با توان مالی باال به منظور پشتیبانی از خدمات ضمانت متقابل

ضمانت متقابل

ریسک باالی وقوع بحران مالی در انجمن ضمانت متقابل با توجه به نوسانات و چالشهای اقتصادی متعدد در اقتصاد
کشور و اصناف متعدد
تجربه نه چندان موفق کشور در راهاندازی و ساماندهی مدل های تعاونی به دلیل ناتوانی در مدیریت تعارض منافع بین اعضا
ریسک باالی ضمانت تسهیالت در مقایسه با ضمانت مبتنی بر قرارداد

تمركز بیشتر بر ضمانت

فشارهای نقدینگ ی ناشی از واخواست ضمانت تسهیالت برای صندوق ضمانت

مبتني بر قرارداد

امکان تعامل با ذینفعان ضمانت مبتنی بر قرارداد بهمنظور بهتعویق انداختن واخواست ضمانتنامه
اعتماد بیشتر طرفهای قرارداد شرکتهای دانشبنیان به صندوقهای پژوهش و فناوری ،در مقایسه با نهادهای وامدهنده

عدم وجود نهاد مالي
تخصصي ضمانت در
بخش خصوصي
انتخاب محدود
شركتهاي دانشبنیان
براي دريافت خدمت
ضمانت تسهیالت

صدور مجوز فعالیت باز برای صندوق های پژوهش و فناوری بدون اعمال محدودیت بر روی خدمات قابل ارائه
تمایل بیشتر صندوقهای پژوهش و فناوری برای ارائه وام بهجای صدور ضمانت
هدفمند نبودن حمایتها و تسهیالت ارائه شده به صندوقهای پژوهش و فناوری؛ بهگونهای که این صندوقها را به سمت
تخصصی شدن در ارائه خدمت هدایت کنند
عدم فعالیت صندوق نوآوری و شکوفایی )بهعنوان اصلیترین صندوق دولتی حوزه اقتصاد دانشبنیان) در ضمانت
تسهیالت
صف طوالنی ارائه خدمت صندوق ضمانت صنایع کوچک با توجه به مراجعه بنگاههای کوچک و متوسط غیر دانشبنیان به
آنها
توان ارائه وثایق کمتر شرکتهای دانش بنیان در مقایسه با سایرین مراجعین به صندوق ضمانت صنایع کوچک

استفاده همزمان از پوشش

عدم الزام اکثر صندوقهای دولتی به حفظ سرمایه اولیه صندوق )با توجه به اساسنامه)

ريسک و تامین سرمايه

نرخ واخواست نسبتاً باالی ضمانتنامههای اکثر صندوقهای دولتی

اولیه براي اكثر صندوق

تاثیر منفی واخواست ضمانتنامهها بر بنیه سرمایهای صندوقهای دولتی

هاي دولتي

ضرورت جبران آسیب وارد شده به بنیه سرمایهای صندوقهای دولتی بهمنظور حفظ توان آنها در ارائه خدمات
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مقوله

كدهاي اصلي

عدم استفاده از ابزار

عدم قرارگرفتن نهاد مالی بهعنوان نهاد متولی صندوقهای پژوهش و فناوری

مشاركت در پوشش
ريسک براي صندوقهاي

عدم وجود سیاست مشخص در نهاد متولی صندوقهای پژوهش و فناوری بهمنظور هدایت این صندوقها به سمت
خدمات مالی مشخص

خصوصي

عدم وجود پشتوانه قانونی الزم بهمنظور تسهیل رژیم مالیاتی صندوقهای ضمانت
عدم بکارگیري ساير

عدم برقراری ارتباط نهادی مناسب بین نهادهای تامین مالی حوزه دانشبنیان و نظام مالی کشور

ابزارهاي تسهیلگري

عدم وجود متولی واحد و مشخص بهمنظور ایجاد زیرساختهای ارزیابی و اعتبارسنجی

توسط دولت

چالشها و دشواریهای مربوط به استفاده صندوقهای پژوهش و فناوری از زیرساختهای اعتبارسنجی موجود در نظام
مالی کشور
امکان نقشآفرینی صندوق دولتی در هر حوزه بهعنوان صندوق مادر برای تولیگری صندوقهای غیردولتی همان حوزه
محدودشدن فرصت توسعه صندوقهای ضمانت در صورت تجمیع تولیگری آنها ذیل بانک مرکزی
وجود رویکرد توسعهای در کشور بهمنظور انجام نهادسازی مالی در حوزههای مختلف

وجود چند نهاد متولي و

برخورد با صندوقهای ضمانت دولتی بهعنوان یک دستگاه دولتی؛ و نه یک نهاد مالی

عدم وجود قانون كالن

رویکرد دستگاههای دولتی به تاسیس صندوق با هدف انجام سرمایهگذاری در حوزههای ماموریتی و خارج از
محدودیتهای مالی دستگاهها
تجربه و سابقه محدود بانک مرکزی در توسعه نوآوریهای مالی و پشتیبانی از شکلگیری نهادهای مالی جدید
موکول کردن قاعدهگذاری برای نهادهای مالی حوزه ضمانت به دستورالعملهای صادره توسط نهاد متولی هر بخش

درنهایت در جدولهای زیر کلیه یافتههای پژوهش جمعبندی شدهاند .برایناساس ابتدا الگوهای نظام ضمانت اعتبار کشور به دو دسته
الگوهای مفقود و ناکارآمد تقسیم شدهاند .الگوهای مفقود ،الگوهایی هستند که در اثر عدم بکارگیری ابزار ،رویکرد و یا روشی
شناختهشده در نظام ضمانت اعتبار کشور رخ دادهاند )جدول  .)14در سوی مقابل الگوهای ناکارآمد الگوهایی هستند که علیرغم
بکارگیری ابزار ،رویکرد یا روش شناختهشده در نظام ضمانت اعتبار کشور ،در اثر پیادهسازی نادرست یا برهمکنش نامطلوب آنها
پدیدار شدهاند )جدول  .)15در این راستا ابتدا مفهوم محوری الگو معرفی شده است ،سپس جایگاه مفهوم در چارچوب نظری )شکل
 )1مشخص شده است .در ادامه براساس پیشینه پژوهش ،چگونگی ارتباط مفهوم با چالشهای تامین مالی شرکتهای دانشبنیان و
همچنین مزایای راهکار مستخرج از مفهوم )الگوی مطلوب) تدوین شده است .برایناساس مزایای راهکار تنها برای الگوهای مفقود
شناسایی شدهاند زیرا زمینهمحوری دوچندان الگوهای ناکارآمد ،استخراج چنین شواهدی در پیشینه را امکانناپذیر میکند .درنهایت
علل عدم شکلگیری الگوی مطلوب در کشور براساس چارچوب شبکه – کنشگر تحلیل شده است .در جدول  14جمعبندی الگوهای
مفقود نظام ضمانت اعتبار کشور ارائه شده است.
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جدول  :14جمعبندي الگوهاي مفقود نظام ضمانت اعتبار كشور
مفهوم محوري

جايگاه در
چارچوب نظري

چارچوب اجرایی
ضمانت اتکايي

)الگوی تفکیک
مسئولیت)

چگونگي ارتباط با
چالشهاي تامین مالي

علل عدم شکلگیري در كشور
مزاياي راهکار مبتني بر پیشینه پژوهش
عوامل بازيگرمحور

شركتهاي دانشبنیان
امکان تسهیم ریسک بین بازیگران بیشتر ،افزایش توان مشارکت
ریسک و عدم قطعیت

نهادهای مجری ضمانت اعتبار در طرحهای با ارزش باالتر و امکان

فعالیتهای فناورانه

استفاده از این ابزار برای مشارکت دولت در پوشش ریسک) )دیالن
و مولنار2004 ،؛ کریمر)2013 ،

عدم دسترسی صندوقهای پژوهش و فناوری
به پشتوانه سرمایهای؛ فعالیت محدود صندوق
نوآوری و شکوفایی در حوزه کلی ضمانت

کاهش هزینههای اجرایی برای بانکها و علیالخصوص برای
ضمانت سبد
تضمیني

چارچوب اجرایی
)چگونگی ارائه

نهادهای ضمانت اعتبار ،کاهش تعداد دفعات ارزیابی برای بنگاهها،
عدم تقارن اطالعاتی

ضمانت)

کاهش فشردگی اجرایی و افزایش سرعت و افزایش امکان
ریسکپذیری و ارائه وام به مشتریان پرریسکتر در پورتفولیوی وام)

مالکیت تركیبي

ساختار مالکیت

ضمانت متقابل

ساختار مالکیت

کلیه چالشهای تامین
مالی شرکتهای

یک سو و بهرهوری بیشتر مدیریت نهاد ضمانت اعتبار از سوی دیگر

دانشبنیان

شود )بک و همکاران)2010 ،

فناوری و صندوقهای دولتی؛ فقدان
اعتماد الزم برای پیادهسازی ضمانت
اتکایی

امکان افزایش هزینههای دریافت خدمت

فناوری به استفاده از ضمانت سبد

ضمانت

تضمینی؛ فقدان ارتباط نهادی بین
بانکها و صندوقهای ضمانت
موانع اقتصاد سیاسی متنوع فراروی

فقدان تجربه درخصوص واگذاری مدیریت

واگذاری مدیریت صندوقهای دولتی؛

نهادهای دولتی به بخش خصوصی

ابهام در قوانین مالی و تجاری حاکم بر
صندوقهای ترکیبی

ایجاد بازار باثبات برای بانکها در اثر تعامالت بلندمدتتر ،امکان
عدم تقارن اطالعاتی

تعامل محدود صندوقهای پژوهش و

عدم تمایل صندوقهای پژوهش و

)دیالن و مولنار)2004 ،
کاهش درگیری و مداخله دولت در فعالیتهای اجرایی صندوقها از

عوامل شبکهمحور

امکان بروز تعارض منافع میان اعضای

کاهش نرخ سود تسهیالت ارائهشده به بنگاهها ،افزایش عمومی توان

فقدان اصناف دارای توان مالی الزم برای

انجمن ضمانت متقابل )شرکتهای

ارزیابی در نظام ضمانت اعتبار )کلومبا 1و همکاران2010 ،؛ گی 2و

پشتیبانی از ضمانت متقابل؛ تجربه ناموفق در

بزرگ در برابر شرکتهای کوچک و

همکاران ،)2016 ،امکان اهرمسازی وثایق نامتعارف شرکتهای

راهاندازی الگوهای تعاونی

شرکتهای موسس در برابر شرکتهای

دانشبنیان با ورود به رابطه بنگاه و بانک و نهایتا اثرگذاری بر

اخیرا پیوسته)

1. Columba
2. Gai
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مفهوم محوري

جايگاه در
چارچوب نظري

چگونگي ارتباط با
چالشهاي تامین مالي

علل عدم شکلگیري در كشور
مزاياي راهکار مبتني بر پیشینه پژوهش
عوامل بازيگرمحور

شركتهاي دانشبنیان
دسترسی این بنگاهها به منابع مالی بدون نرخ واخواست باال )بلترم

عوامل شبکهمحور

1

و همکاران)2019 ،
چارچوب
مشاركت در
پوشش ريسک

قانونگذاری و
نظارت
)تسهیلگری

زمینهسازی ضرر مالی کمتر صندوقهای خصوصی در صورت
ریسک و عدم قطعیت

واخواست) با توجه به دشواری سودآوری صندوقهای ضمانت

فقدان نهاد متولی صندوقهای پژوهش و

فعالیتهای فناورانه

خصوصی در سالهای اول )بک و همکاران2010 ،؛ لئون و پرتا،

فناوری

2012؛ کریمر)2013 ،

دولت)
چارچوب
رژيم مالیاتي
تسهیلشده

قانونگذاری و

عدم اطمینان نسبت به

نظارت

درآمدهای آینده

)تسهیلگری

فعالیتهای فناورانه

دولت)
زيرساخت
دادهاي و
اعتبارسنجي
شركتها

نظارت
)تسهیلگری
دولت)

ایجاد اقبال بیشتر نسبت به تاسیس صندوقهای ضمانت اعتبار ،سوق

فقدان ارتباط نهادی مناسب میان

دادن صندوقها به سمت خدمات ضمانت اعتبار و اثرگذاری بر

نهادهای تامین مالی حوزه دانشبنیان و

کاهش هزینه ارائه خدمت ضمانت اعتبار تاثیرگذار باشند )پانتا و

---

کسکیو )2012 ،

نظام مالی کشور؛ فقدان پشتوانه قانونی
الزم بهمنظور تسهیل رژیم مالیاتی

فقدان متولی واحد و مشخص بهمنظور ایجاد

چارچوب
قانونگذاری و

---

تقویت امکان شناسایی و تشخیص بنگاههای سالم )کوهارا و

زیرساختهای ارزیابی و اعتبارسنجی؛ عدم

هزینه باالی ارزیابی

همکاران )2016 ،با تکیه بر تکمیل ارزیابیهای مالی با ارزیابیهای

آگاهی صندوقها درخصوص ضرورت

داراییهای نامشهود

فنی و مدیریتی و ترسیم تصویری جامع از ریسک تعامل مالی با

حرکت به سمت ارائه خدمات مبتنی بر حد

شرکتهای دانشبنیان )ابوجعفری و همکاران)2019 ،

اعتباری )به فراخور استقبال شایان از خدمات

---

فعلی)

1. Beltrame
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در جدول  15جمعبندی الگوهای ناکارآمد نظام ضمانت اعتبار کشور ارائه شده است.
جدول  :15جمعبندي الگوهاي ناكارآمد نظام ضمانت اعتبار كشور
الگوی ارتباط با چالشهای
الگوی مطلوب

جایگاه در چارچوب نظری

علل عدم شکلگیری در کشور

تامین مالی شرکتهای

عوامل بازیگرمحور

عوامل شبکهمحور

ریسک و عدم قطعیت

ریسک بیشتر ضمانت تسهیالت؛ فقدان سیاست حمایت از ضمانت

اعتماد بیشتر طرفهای قرارداد شرکتهای دانشبنیان به

فعالیتهای فناورانه

تسهیالت

صندوقهای پژوهش و فناوری

دانشبنیان
توازن میان ضمانت
تسهیالت و ضمانت

چارچوب اجرایی )خدمات قابل ارائه)

مبتنی بر قرارداد
توسعه نهاد مالی
تخصصی ارائهدهنده

چارچوب اجرایی )خدمات قابل ارائه)

عدم تقارن اطالعاتی

تمایل بیشتر صندوقهای پژوهش و فناوری به ارائه وام

خدمات ضمانتنامه

عدم اعمال محدودیت بر خدمات قابل ارائه صندوقهای
پژوهش و فناوری

توسعه نهاد
ارائهدهنده خدمات
ویژه به شرکتهای

چارچوب اجرایی )خدمات قابل ارائه)

کمبود وثیقه

عدم فعالیت صندوق نوآوری و شکوفایی در زمینه ضمانت
تسهیالت

---

دانشبنیان
عدم بکارگیری
توامان ابزارهای

چارچوب قانونگذاری و نظارت

تامین سرمایه اولیه و

)تسهیلگری دولت)

پوشش ریسک

عدم اطمینان نسبت به
درآمدهای آینده فعالیتهای

عدم الزام صندوقها به حفظ سرمایه اولیه صندوق و ضرورت
نرخ واخواست نسبتا باالی ضمانتنامههای اکثر صندوقهای دولتی

فناورانه

جبران آسیب واردشده به بینه سرمایهای برای حفظ
صندوقهای مذکور
برخورد با صندوقهای دولتی به مثابه دستگاههایی دولتی با

توسعه قانون کالن

چارچوب قانونگذاری و نظارت

کلیه چالشهای تامین مالی

نظام ضمانت اعتبار

)قانون کالن حاکم)

شرکتهای دانشبنیان

توسعه تولیگری

چارچوب قانونگذاری و نظارت )نهاد

کلیه چالشهای تامین مالی

تجربه و سابقه محدود نهادهای مالی باالدستی در زمینه پشتیبانی از

نظام ضمانت اعتبار

متولی)

شرکتهای دانشبنیان

نوآوریهای مالی؛ توسعه صندوقها ذیل دستگاههای مختلف دولتی

---

ساختار هیات امنایی؛ واگذاری نظارت بر صندوقها به نهاد
متولی بدون تدوین قانون کالن

30

---

 -5بحث و نتیجهگیري
مطالعه و ارزیابی ابزار ضمانت اعتبار در کشورهای مختلف با رویکردهای گوناگونی صورت میپذیرد .برایناساس در کشورهای
توسعهیافته ،نظام ضمانت اعتبار به فراخور سابقه بیشتر ،در فضای سیاستگذاری و عملیاتی تکامل یافته و به نقطه ثباتی دست یافته
است .بنابراین اکثر پژوهشهای پیرامون ضمانت اعتبار در کشورهای مذکور در سطح اجزای نظام صورت میپذیرند و تنظیمات اجزا
را در کانون توجه قرار میدهند .با این حال در کشورهای درحالتوسعه ،بکارگیری نگرش نظاممند به ضمانت اعتبار با توجه به سابقه
کوتاه در بکارگیری این ابزار برای ارتقای تامین مالی شرکتهای دانشبنیان گریزناپذیر میباشد؛ چرا که اکثر کشورهای مذکور
نتوانستهاند به زیستبوم سیاستی مورد نیاز برای توسعه نظام مطلوب دست یابند و درنتیجه بکارگیری این ابزار در سطح برنامهها باقی
مانده است .برایناساس رویکرد سیستمی و کلنگر زمینهساز جبران محدودیتهای برخی ابزارهای ضمانت اعتبار توسط ابزارهای
مکمل میشود و کلیتی یکپارچه و قابل دفاع از نحوه بکارگیری ابزار ضمانت اعتبار ارائه میکند .بنابراین بکارگیری رویکرد سیستمی
در نظام ضمانت اعتبار کشورهای در حال توسعه مورد توجه پژوهشگران این حوزه قرار گرفته است ،که به عنوان مثال میتوان به
مطالعات سینگ و واسدانی )2016) 1در هند ،مانینو )2016) 2در فیلیپین ،آمورنکیتواکای و هاروی )2016) 3در تایلند ،لی و لین

4

) )2017و ما 5و همکاران ) )2019در چین ،دانگ و چوک )2019) 6در ویتنام ،ندیم و رسول )2019) 7در پاکستان و یاجی)2019) 8
در ترکیه اشاره کرد .البته شایان ذکر است که این نگرش در قالبی مکمل )و نه جایگزین) برای مطالعات اجزای نظام تعریف میشود
و حتی میتواند به ریلگذاری برای تجزیه و تحلیل سازوکارهای داخلی اجزا نیز منتج شود .در پژوهش حاضر ،برنامههای ضمانت
اعتبار شرکتهای دانشبنیان با نگرشی سیستمی مورد بررسی قرار گرفته است و برایناساس ضمن شناسایی الگوهای کالن برنامههای
مذکور ،علل اصلی رواج الگوهای مذکور در میان برنامههای مختلف استخراج شده است:
 )1در توسعه نظام ضمانت اعتبار کشور از ظرفیتهای ضمانت اتکایی کمتر استفاده شده است و این یافته همراستا با مطالعات
بک و همکاران ) )2010پیرامون کشورهای کمدرآمد میباشد .در این راستا صندوقهای غیردولتی پژوهش و فناوری با
توجه به فقدان دسترسی به پشتوانه سرمایهای )و حتی ثبتی) مناسب قادر به توسعه این الگو نمیباشند؛ چرا که بدون پشتوانه
سرمایهای پرقدرت ،کنترل ریسکهای واخواست ضمانت اتکایی بسیار دشوار خواهد بود .همچنین اکثر صندوقهای دولتی
از اعتماد الزم بهمنظور صدور ضمانت اتکایی برای صندوقهای غیردولتی برخوردار نمیباشند .صندوق نوآوری و شکوفایی
نیز خود تجربه جدی صدور ضمانتنامه مستقیم ندارد و از امکان همکاری با صندوقهای پژوهش و فناوری نیز بدینمنظور
کمتر بهرهبرداری کرده است .با این حال با توجه به نقشآفرینی جدیتر صندوق نوآوری و شکوفایی در جایگاه متولی )نظیر
اعطای وام به صندوقها) ،امید میرود این ظرفیت در آینده نزدیکتر مورد توجه قرار گیرد.
 )2بکارگیری مدل سبد تضمینی در کشور )به مانند سایر کشورهای کمتر توسعهیافته )ابرایان ))2010 ،کمتر رواج نیافته است؛
برایناساس به نظر میرسد که صندوقهای پژوهش و فناوری از افزایش فشار فرآیندهای ارائه خدمات در این مدل استقبال
نمیکنند و همچنین فقدان ارتباط نهادی بین بانکها و صندوقها نیز مزید علت است .از سوی دیگر تجربیات پیشین پیرامون
1. Singh & Wasdani
2. Maningo
3. Amornkitvikai & Harvie
4. Li & Lin
5. Ma
6. Dang & Chuc
7. Nadeem & Rasool
8. Yağcı
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عدم مشارکت بانکها در ارزیابی شرکتها در مدلهای سادهتر )و ارجاع آنها به صندوق نوآوری و شکوفایی) نیز متضمن
دشواری بهرهبرداری از این الگوی در آینده نزدیک میباشد.
 )3ساختار مالکیت ترکیبی )و به طور خاص مالکیت دولتی و مدیریت خصوصی) در نظام ضمانت اعتبار کشور کمتر مورد
استقبال قرار گرفته است .در تبیین این الگو باید به این نکته اشاره کرد که تجربه مشابه پیرامون حفظ مالکیت و واگذاری
مدیریت در کشور وجود نداشته است و در حوزههای دیگر نیز ،غالبا مالکیت در قالب خصوصیسازی واگذار شده است و
مدیریت حفظ شده است .همچنین حرکت به سمت مالکیت ترکیبی برای صندوقهای دولتی کنونی ابعاد اقتصاد سیاسی
سنگینی به همراه دارد و در عین حال با چالشهای قانونی فراوانی روبرو است که در عمل منجر به شفافیتزدایی بیشتر
میگردد.
 )4الگوی ضمانت متقابل در نظام ضمانت اعتبار کشور )به مانند سایر کشورهای دارای درآمد متوسط و پایین )بک و همکاران،
 ))2010کمتر مورد توجه قرار گرفته است و این مسئله تا حدودی ناشی از امکان ایجاد تعارض منافع بین شرکتهای بزرگ
و شرکتهای کوچک و همچنین نهادهای موسس و اعضای جدید ،فقدان اصناف با توان مالی باال به منظور پشتیبانی از
خدمات ضمانت متقابل ،ریسک باالی وقوع بحران مالی در انجمن ضمانت متقابل با توجه به نوسانات و چالشهای اقتصادی
متعدد در اقتصاد کشور و اصناف متعدد و نهایتا فقدان تجربه موفق در راهاندازی و ساماندهی مدلهای تعاونی میباشد.
برایناساس توسعه الگوی مذکور در آینده نزدیک پیشنهاد نمیشود.
 )5در ضمانتهای مبتنی بر قرارداد ،نهاد ثالث )دریافتکننده ضمانتنامه) ،طرف قرارداد نیز میباشد و بیشتر تمایل دارد بهجای
دریافت خسارت واخواست ضمانتنامه ،تعهدات قرارداد به انتها برسد .برایناساس صندوق در بسیاری از موارد میتواند
طرفین قرارداد را به سمت مذاکره برای حل منازعه سوق دهد و از فسخ همکاری جلوگیری کند .اما در ضمانت تسهیالت،
نهاد ثالث به راحتی میتواند با فسخ همکاری ،صندوق را تحت فشار مالی قرار دهد و امکان مذاکره را سلب کند .برایناساس
ریسک بیشتر ضمانت تسهیالت در شرایط فقدان سیاست حمایتی از این نوع ضمانت ،منجر به تمایل بیشتر صندوقها به
ضمانت مبتنی بر قرارداد میگردد.
 )6قانونهای کالن و اساسنامههای صندوقهای پژوهش و فناوری ،مجوز طیف کامل خدمات مالی را صادر میکند و
برایناساس ،صندوقها کلیه خدمات مالی ممکن را در فهرست خدمات خود قرار میدهند تا طیف فعالیتهای بالقوه خود
را محدود نکنند .این در حالی است که شکلگیری نهادهای تخصصی در سطح جهان ،ناشی از مجوزدهی تخصصی متمرکز
بر ضمانت میباشد .بنابراین به فراخور تمایل بیشتر صندوقهای پژوهش و فناوری برای ارائه وام بهجای صدور ضمانت،
ارائه حمایتها و تسهیالت هدفمند به صندوقهای پژوهش و فناوری برای جهتدهی صندوقهای مذکور به سمت خدمات
تخصصی در حوزه ضمانتنامه پیشنهاد میشود.
 )7عمده شرکتهای دانشبنیان )به استثنای شرکتهای معدود صادراتی و تعاونی) عمالً تنها به صندوق ضمانت صنایع کوچک
برای ضمانت تسهیالت دسترسی دارند که با توجه به صف طوالنی شرکتهای کوچک و متوسط متقاضی از یک سو و
ضعف شرکتهای دانشبنیان در ارائه وثایق )در مقایسه با سایر مراجعین) از سوی دیگر ،به دریافت سهم کوچکی از کل
ضمانتهای این صندوق توسط شرکتهای مذکور منتهی میشود .در این راستا حرکت صندوق نوآوری و شکوفایی به
عنوان صندوق متولی شرکتهای دانشبنیان به سمت صدور ضمانت تسهیالت میتواند به حل این چالش کمک شایانی
کند.
 )8رویکرد توسعهای و ترویجی صندوقهای دولتی در سالهای اولیه از یک سو و تجربه تادیه سرمایه مجدد در صورت از
دست رفتن سرمایه اولیه در برخی صندوق های دولتی ،نرخ واخواست نسبتاً باالی ضمانتنامههای ارائهشده را به دنبال
داشته است .در این راستا به منظور ادامه ارائه خدمات توسط این صندوقها در حجمهای موردنظر ،نهادهای دولتی متولی
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این صندوقهای دولتی ناگزیر به پوشش ریسک خدمات در قالب جبران خسارتها شدهاند .این در حالی است که بکارگیری
همزمان این دو ابزار تسهیلگری میتواند تاثیر قابلتوجهی بر کاهش بهرهوری این صندوقها در استفاده از منابع داشته باشد؛
چرا که این صندوقها خود را ملزم به استفاده صحیح از منابع تعبیه شده توسط دولت نمیدانند .همچنین این گونه تسهیلگری
دولت برای صندوقها میتواند رفتارهای بنگاههای متقاضی خدمات را نیز تحتالشعاع قرار دهد؛ بدینصورت که دیدگاه
بنگاهها به این صندوقها از ارائهدهنده خدمات مالی به توزیعکننده رانت تغییر میکند .در این راستا پیشنهاد میشود که
فرایند گذاری برای حرکت صندوقهای دولتی به سمت پایداری مالی ترسیم گردد.
 )9مشارکت دولت در پوشش ریسک به صندوقهای خصوصی کمک میکند که در صورت وجود موارد واخواست متحمل
ضرر مالی کمتر شوند و بتوانند همچنان به فعالیت خود ادامه دهند .با این حال تاکنون برای صندوقهای غیردولتی ،نهاد
متولی با خصوصیات مالی مورد نیاز برای ارائه این ابزار در دسترس نبوده است .در این زمینه ارتقای نقشآفرینی صندوق
نوآوری و شکوفایی به عنوان دبیرخانه کارگروه صندوقها ،میتواند در آینده منجر به افزایش کنشهای مالی این صندوق
دولتی با صندوقهای پژوهش و فناوری  -بطور خاص در قالب بهرهبرداری از این ابزار سیاستی  -شود.
 )10عالوه بر اعطای تسهیالت ،صندوقهای دولتی در کشورهای مختلف از ابزارهای پیچیدهتر مشارکت دولت در توسعه نظام
ضمانت اعتبار بهرهبرداری میکنند .در این راستا برخی از کشورها رژیم مالیاتی تسهیل شدهای را برای صندوقهای ارائه
دهنده خدمت ضمانت اعتبار طراحی میکنند .با این حال این ابزار در حال حاضر مورد اقبال سیاستگذاران زیستبوم نوآوری
قرار نگرفته است؛ برایناساس طراحی و تدوین پشتوانه قانونی رژیم مالیاتی تسهیلشده به عنوان اولین گام در راستای
توسعه این ابزار پیشنهاد میشود.
 )11ابزار دیگری که برخی از کشورها –علیالخصوص کشورهای دارای نظام مالی بانکمحور -برای تسهیلگری در نظام ضمانت
اعتبار مورد استفاده قرار میدهند ،مشارکت در توسعه زیرساخت دادهای و اعتبارسنجی شرکتها میباشد .با این حال فقدان
متولی واحد و مشخص بهمنظور ایجاد زیرساختهای ارزیابی و اعتبارسنجی و عدم برقراری ارتباط نهادی مناسب بین
نهادهای تامین مالی حوزه دانشبنیان و نظام مالی کشور زمینهساز عدم توسعه مناسب زیرساخت مذکور شده است .از سوی
دیگر صندوقها نیز ضرورت حرکت به سمت ارائه خدمات مبتنی بر حد اعتباری را هنوز احساس نکردند؛ چرا که همین
خدمات فعلی صندوقها نیز با استقبال فراوان متقاضیان همراه شده است .البته اقداماتی نظیر تدوین آئیننامه تضامین معامالت
دولتی و توسعه سامانه سپاص )سامانه صدور ضمانتنامه برای شرکتهای دانشبنیان و فناور از طریق صندوقهای پژوهش
و فناوری جهت شرکت در معامالت دولت) میتواند به توسعه پایگاه اطالعات شرکتهای مذکور منتج شود.
 )12در نظام ضمانت اعتبار کشور ،قانون مشخصی برای مواردی از قبیل نظارت احتیاطی بر فعالیتهای مالی ،تعیین حدود مالی
خدمات و وضعیت مسئولیتپذیری مالی ،در نظام نظارت مالی بر صندوقهای ضمانت اعتبار وجود ندارد .این در حالی
است که کلیه صندوقها به ارائه خدمات مالی به بنگاههای مختلف میپردازند و بدینطریق انباشتی از تعهدات مالی ایجاد
میکنند که تحقق یا عدم تحقق هر یک بر کل نظام مالی کشور تاثیرگذار است .با این حال برخورد با صندوقهای دولتی به
مثابه دستگاه هایی دولتی با ساختار هیئت امنایی )و نه نهادهای مالی حرفهای) ،به صرف تدوین قانون تشکیل منتهی شده
است و نظارت بر روی این صندوقها بدون قانون کالن مشخص به نهاد متولی واگذار شده است .صندوقهای پژوهش و
فناوری نیز با الگوی حکمرانی مشابهی روبرو شدهاند؛ با این تفاوت که موارد نظارت جزئیتر به دستورالعملهای الیههای
پایینتر سیاستگذاری واگذار شده است .البته در این خصوص و در سال گذشته ،شرایط صندوقهای پژوهش و فناوری
مقداری متفاوت است .در شرایطی که برای موسسات مالی مختلف ،قاعدهگذاری مسئولیتپذیری در قبال تعهدات ایجاد
شده ،انجام شده است ،فقدان این قاعدهگذاری برای نهادهای ضمانت اعتبار باعث میشود ذینفعان مختلف –علیالخصوص
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 در مراجعه به این نهادها یا پذیرش ضمانتهای ارائه شده توسط آنها-ذینفعان بزرگتر مانند بانکها و شرکتهای بزرگ
.احتیاط بیشتری داشته باشند
. تعدد متولیان این نظام در حال حاضر گریزناپذیر میباشد،) به فراخور روند توسعه تدریجی و تکاملی نظام ضمانت اعتبار13
) کار و رفاه اجتماعی، معدن و تجارت و تعاون،در این زمینه ابتدا دستگاههای مختلف دولتی )نظیر وزارتخانههای صنعت
 در ادامه نیز با توسعه.با توجه به نیاز خود به تاسیس صندوقهای دولتی توسعهای پرداختند و در نقش متولی ظاهر شدند
. نهاد متولی مربوطه در ساختار دولت و البته خارج از نظام مالی توسعه یافته است،تطوری صندوقهای پژوهش و فناوری
 قرارگیری متولیان در محیطی خارج از نظام مالی کشور است که تا حدودی ناشی از تجربه و سابقه،درواقع مساله اصلی
محدود بانک مرکزی در توسعه نوآوریهای مالی و پشتیبانی از شکلگیری نهادهای مالی جدید میباشد و درنتیجه بیم آن
 در این.میرود که فرصت توسعه صندوقهای ضمانت در صورت تجمیع تولیگری آنها ذیل بانک مرکزی محدود شود
زمینه نقشآفرینی صندوق دولتی در هر حوزه بهعنوان صندوق مادر برای تولیگری صندوقهای غیردولتی همان حوزه
.میتواند زمینهساز توسعه سلسلهمراتب تولیگری نظام ضمانت اعتبار گردد
 دسترسی به اطالعات کمی دقیق و تفکیکشده از ارائه خدمات نهادهای مورد بررسی،اصلیترین محدودیت موجود در این تحقیق
 امکان انجام مطالعات کمی تکمیلی بهمنظور دستهبندی بهتر، در صورت رفع این محدودیت و دسترسی به اطالعات مورد نیاز.است
 همچنین بررسی تفصیلی هر یک از اجزای نظام. وجود خواهد داشت،الگوهای شناسایی شده و همچنین شناسایی الگوهای جدید
.ضمانت اعتبار به عنوان جهتگیری مکمل پژوهش حاضر پیشنهاد میشود

 منابع-6
Amornkitvikai, Y., & Harvie, C. (2016). The Impact of Finance ont the Performance of Thai Manufacturing SMEs. In
SMEs in Developing Asia: New Approaches to Overcoming Market Failure (pp. 144-178). Tokyo: Asian
Development Bank Institute.
Arping, S., Loranth, G., & Morrison, A. (2009). Public Initiatives to Support Entrepreneurs: Credit Guarantees versus
Co-Funding. Journal of Financial Stability, 26-35.
Babbie, E. R. (2013). The practice of social research. Wadsworth.
Bank of England. (2001). Finance for Small Firms - An Eighth Report. London: Domestic Finance Division, Bank of
England.
Beck, T., Klapper, L. F., & Mendoza, J. C. (2010). The Typology of Partial Credit Guarantee Funds around the
World. Journal of Financial Stability, 6, 10-25.
Beltrame, F., Floreani, J., Grassetti, L., Mason, M. C., & Miani, S. (2019). Collateral, mutual guarantees and the
entrepreneurial orientation of SMEs. Management Decision.
Berger, A. N., & Udell, G. F. (1998). The economics of small business finance: The roles of private equity and debt
markets in the financial growth cycle. Journal of banking & finance, 22(6-8).
Calice, P. (2016). Assessing Implementation of the Principles for Public Credit Guarantees for SMEs- A Global
Survey. World Bank Group.
Columba, F., Gambacorta, L., & Mistrulli, P. E. (2010). Mutual Guarantee Institutions and Small Business Finance.
Journal of Financial Stability, 45-54.
Cowling, M., Ughetto, E., & Lee, N. (2018). The innovation debt penalty: Cost of debt, loan default, and the effects
of a public loan guarantee on high-tech firms. Technological Forecasting & Social Change, 127.
Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Sage Publication.
Deelen, L., & Molenaar, K. (2004). Guarantee Funds for Small Enterprises. International Labour Organization.
Demirgüç-Kunt, A., Honohan, P., & Beck, T. (2008). Finance for all?: Policies and Pitfalls in Expanding Access.
World Bank.

34

European Commission. (2003). Raising EU R&D Intensity- Improving the Effectiveness of Public Support
Mechanisms for Private Sector Research and Development: Guarantee Mechanism. European Comission.
Fombang, M. S., & Adjasi, C. K. (2018). Access to Finance and Firm Innovation. Journal of Financial Economic
Policy, 10(1), 73-94.
Gai, L., Ielasi, F., & Rossolini, M. (2016). SMEs, public credit guarantees and mutual guarantee instituions. Journal
of Small Business and Enterprise Development, 1208-1228.
Garcia, E. (2006). The SME Financing Gap: Theory and Evidence. Brasilia Conference. OECD.
Gonzalez, P. P., Sanchez, H. M., & Sobrino, J. R. (2007). Conceptual contributions and characteristics for classifying
guarantee systems / schemes. ETEA Foundation.
Gracey, A. D. (2001). Guarantee Mechanisms for Financing Innovative Technology- Survey and Analysis.
Luxembourg: European Commission.
Green, A. (2003). Credit Guarantee Schemes for Small Enterprises: An Effective Instrument to Promote Private
Sector-led Growth? UNIDO.
Hall, B. H. (2005). The Financing of Innovation. In Blackwell Handbook of Technology and Innovation Management
(pp. 409-430). Oxford: Blackwell Publishers.
Hallberg, K. (1999). A Market-Oriented Strategy for Small and Medium-Scale Enterprises. Washington DC.:
International Finance Corporation.
Karaomerliolu, D. C., & Jacobsson, S. (1999). The Swedish Venture Capital Industry - An Infant, Adolescent, or
Grown-up? Goteborg: Chalmers Insitute of Technology.
Kersten, R., Harms, J., Liket, K., & Maas, K. (2017). Small Firms, large Impact? A systematic review of the SME
Finance Literature. World Development, 97, 330-348.
Kramer, D. (2013). Credit Guarantee Schemes for Small Businesses- Between Euphoria and Scepticism. University of
Berlin.
Kuwahara, S., Yoshino, N., Sagari, M., & Taghizadeh-Hesary, F. (2016). Role of the Credit Risk Database in
Developing SMEs in Japan: Ideas for Asia. In P. Vandenberg, P. Chantapacdepong, & N. Yoshino, SMEs in
Developing Asia: New Approaches to Overcoming Market Failures (pp. 297-323). Asian Development Bank
Institute.
Leone, P., & Porretta, P. (2012). A Comparative Analysis of Credit Guarantee Systems. In P. Leone, & G. Vento,
Credit Guarantee Institutions and SME Finance (pp. 287-326). Palgrave Macmillan.
Lerner, J. (1998). Angel Financing and Public Policy: An Overview. Journal of Banking and Finance, 22, 773-783.
Li, J., & Lin, X. (2017). Assessing credit guarantee companies in China: Applying a New Framework. China
Economic Review, 44, 98-111.
Ma, Y., Jing, X., & Huang, Z. (2019). Research on the Optimization Path of China's SMEs Credit Guarantee
Ecological Environment. 107.
Magri, S. (2009). The financing of small innovative firms: the Italian case. Economics of Innovation and New
Technology, 18(2).
SMEs in

 در.Credit Surety Fund: A Credit Innovation for MSMEs in the Philippines .)2016) .Maningo, G. V

Tokyo: Asian

.)350-324 . )صDeveloping Asia: New Approaches to Overcoming Market Failure
.Development Bank Institute

Mina, A., Lahr, H., & Hughes, A. (2013). The demand and supply of external finance for innovative firms. Industrial
and Corporate Change, 22(4).
Navajas, A. R. (2001). Credit Guarantee Schemes: Conceptual Frame. Financial System Development Project.
O'Bryan, W. E. (2010). An Analysis of Small Business Loan Guarantee Funds. University of Nebraska.

35

Panetta, I. (2012). An Analysis of Credit Guarantee Schemes: Suggestions Provided by Literature. In P. Leone, & G.
A. Vento, Credit Guarantee Institutions and SME Finance (pp. 11-37). London: Palgrave Macmillan.
Panetta, I. C. (2012). An Analysis of Credit Guarantee Schemes: Suggestions Provided by Literature. In P. Leone, &
G. A. Vento, Credit Guarantee Institutions and SME Finance (pp. 11-37). London: Palgrave Macmillan.
Panetta, I. C., & Cascio, C. L. (2012). The Guarantee System in Spain. In P. Leone, & G. A. Vento, Credit Gurantee
Institutions and SME Finance (pp. 131-169). London: Palgrave Macmillan.
Schmidt, R. C., & Hoffmann, M. G. (2019). Guarantees used in refundable financing of innovation in micro, small
and medium-sized enterprises. Innovation & Management Review, 16(3), 253-268.
Singh, C., & Wasdani, K. P. (2016). Finance for MSMEs in India: Sources and Challenges. In SMEs in Developing
Asia: New Approaches to Overcoming Market Failure (pp. 270-296). Tokyo: Asian Development Bank
Institute.
Vento, G. A., & Porretta, P. (2012b). Introduction. In P. Leone, & G. A. Vento, Credit Guarantee Institutions and
SME Finance (pp. 1-10). Palgrave Macmillan.
Von Thadden, E. (2004). Bank Capital Adequacy Regulation under the New Basel Accord. Journal of Financial
Intermediation, 13(2), 90-95.
Wang, Y., Zhang, Q., & Yang, X. (2020). Evolution of the Chinese guarantee network under financial crisis and
stimulus program. Nature communications, 11(1), 1-11.
Yoshino, N., & Taghizadeh-Hesary, F. (2019). Role of SMEs in Asia and the Financing Challenges they Face. In N.
Yoshino, & F. Taghizadeh-Hesary, Unlocking SME Finance in Asia Role of Credit Rating and Credit
Guarantee Schemes (pp. 3-22). Abington: Routledge.

 بررسی وضعیت موجود و ارائه راهکارهای سیاستی- بررسی سازوکارهای ضمانت فعالیتهای فناورانه.)1396) . ر,ابوجعفری
. پژوهشکده مطالعات فناوری.توسعه نظام ضمانت

. گزارش ساالنه زیست بوم دانش بنیان.)1400) .ارزشآفرین اعتماد
 وضعیت سرمایهگذاری خطرپذیر در جهان و گزارش عملکرد.)1399) .انجمن صنفی صندوقها و نهادهای سرمایهگذاری خطرپذیر
. انجمن صنفی کارفرمایی صندوقها و نهادهای سرمایهگذاری خطرپذیر کشور.اعضای انجمن خطرپذیر در ایران
 سازمان صنایع: تهران. بررسی موانع رشد و توسعه شرکتهای کوچک و متوسط مستقر در شهرکهای صنعتی ایران.)1393) .ایزیپو
.کوچک و شهرکهای صنعتی
 چالشهای تجاریسازی محصوالت دانشبنیان با تاکید بر بخش بازاریابی و مالی.)1397) . ب, & نقدی,. م, محمدیپور,. ن,آزاد
.189-207 ,)3)12 , فصلنامه اقتصاد مالی.) پارک فناوری دانشگاه تهران:)مورد مطالعه

 جایگاه و سازوکارهای ابزار ضمانت )به عنوان یکی از ابزارهای مالی) در، تبیین اهمیت.)1390) . س, & شجاعی,. ع,بی تعب
. معاونت علمیو فناوری ریاست جمهوری.حوزه فناوری و نوآوری
. ارزیابی تاثیرگذاری اقتصاد دانشبنیان بر رشد اقتصادی در چارچوب مدل رشد درونزای گسترش یافته.)1397) . ع,سالم
.218-187 ,پژوهشنامه اقتصادی

. خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری.)1400) .صندوق نوآوری و شکوفایی
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