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 ریزی، تحقیق و توسعه کارشناس ارشد برنامه
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 چکیده:  

های رشدند، نیازی اساسی و  و کارهایی که در فاز رشد یا در محدوده وسیعی از فرصت  دسترسی به موقع به اعتبار در کسب

ای سازمان یافته  ها معموالً به بازارهای سرمایهSMEهاست. از آنجا که  صحیح و معیاری برای قیاس موفقیت و قدرت سازمان

گیری و وام دهی  هاست. از طرفی معیار تصمیماین شرکتروی  ها تنها راه پیشدسترسی ندارند، اغلب تامین مالی از طریق بانک

تواند با چندین بانک ارتباط  شود. با توجه به اینکه یک مشتری نمیبلندمدت با مشتریان تعریف می  اساس روابطها نیز بربانک

دهد؛  گیرندگان سوق می   قرضداشته باشد، بازار مالی را به ایجاد مشکالتی همچون به تعویق انداختن و تأخیر در اخذ وام برای 

تواند در وهله  گر مالی بین قرض دهنده و قرض گیرنده میدر صورتی که یک اداره یا سازمان سنجش اعتبار، به عنوان واسطه

ها درون یک سیستم اقتصاد آزاد رقابتی، به فعالیت بپردازد. در واقع ایجاد خدمات    SMEاول برای تحریک بازارهای خرد و  

ای و مالی را در راستای های خدمات مشاورهها، فرصتSMEهای کوچک و زودبازده و وام دهی به ای برای بنگاه ورهمالی و مشا

انرژی کشور افزایش میحمایت از توسعه زیر ساخت دهد. مقاله حاضر سعی دارد با بررسی کشورهایی که نظام سنجش  ها و 

 ها ارائه کند.  SMEگی تهیه و ایجاد نظام مناسب سنجش اعتبار را برای اند، چگونها به کار گرفتهSMEاعتبار را در توسعه 

 های کوچک و زودبازده ها: نظام سنجش اعتبار، بنگاهکلید واژه

 مقدمه: 

ها همچون انتشار اوراق بهادار بسیار پر هزینه  ها شکل گرفته که برخی از آنهای گوناگونی برای تامین مالی شرکتامروزه روش

های بانکی بسیار  های تامین مالی دانسته و به وامهای بانکی را یکی از بهترین روشهای کوچک، واممین اساس شرکتاست. بر ه



 


 

ها را با مشکالت تامین مالی مواجه کرده و  SMEهای بانکی مطرح است،  اند. از طرفی قوانینی که در خصوص وام وابسته شده

ها  SMEهای بانکی را در تامین مالی  توان نقش مهم وام است. با این وجود نمیها را کاهش داده  حتی در مواردی اعتبار آن

 .  ]2[نادیده انگاشت 

هدایت شد، که    SMEوام به بخش    های اخیر با تشدید رقابت در بخش بانکداری و اشباع بازار، بازار به سمت افزایشدر سال

. به موازات وام ]9[ها را بهبود داد  SMEو به دنبال آن اعتبار مالی  های خرد و زودبازده را افزایش  این امر سود حاصل از بنگاه 

های کوچک و زودبازده به خصوص در سطوح روستایی ایجاد شده و  ای برای بنگاه ، خدمات مالی و مشاورهSMEدهی به بخش  

را افزایش داده است  ها و انرژی  ای و مالی و همچنین مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای خدمات مشاورهفرصت

]5[  . 

و تنوع خدمات مالی است، در    SMEهای سهامی، رشد باالی بازار  در حالی که رشد وام، منعکس کننده خرید از طریق بانک

. بر این اساس، موسسات مالی برای شناسایی ریسک و  ]3[پذیری بازار اشاره دارد  مقابل قسمتی از آن به رشد ریسک و آسیب

 کنترل و مدیریت آن به نظام سنجش اعتبار روی آوردند.  

ها، فقدان مدیریت مالی، و ناتوانی در ایجاد  SMEبا ایجاد نظام سنجش اعتبار، تصور غلطی که در خصوص ریسک مالی باالی  

های توزیع شده وجود داشت، از  رزیابی و بازبینی تسهیالت و امکانات وامهای مالی برای ااطالعات مالی مرتبط با تامین کننده

 .  ]6[ها محسوب شد. بر اساس نقدینگی باال راهکار جالبی برای کسب سود بانک  SME. در واقع بخش ]13[بین رفت 

 نظام سنجش اعتبار   - 1

د. به دلیل ابتدایی بودن پلت فرم صنعتی ژاپن،  اولین اطالعات اعتباری در توکیو راشوگیو کوشینخو ایجاد کر  1892در سال  

شد،  آوری میهای شخصی جمعچک  ها سابقه نداشت و اطالعات در مقیاس کوچک و با تمرکز بر سابقهمفهوم اعتبار برای شرکت

آن زمان اهمیت گزارش اعتباری   وار توسعه بزرگ در اطالعات اعتباری به وجود آمد. درو پس از دوره کوتاهی بعد از اقتصاد پست  

به عنوان فرایندی از اعتبارهای مدیریت کننده و توسعه دهنده تشخیص داده شده بود، زمانی که صنعت ژاپن تغییر شکل داد و 

های تجاری نیز به سرعت از  از تجارت منسوجات براساس خانواده به صنایع سنگین و مقیاس بزرگ تبدیل شد، وضع شرکت

شدند و این امر مدیریت و ایجاد  خام به تولید محصوالت تغییر کرد. تولیدات و مشتریان با دیگر صنایع مقایسه می  معامله مواد

دپارتمانی به نام اعتبار را موجب شد که با هدف قضاوت در خصوص پذیرش یا رد معامله با مشتریان جدید )اعتبارات مدیریت  

های داخلی شرکت دپارتمان شروع به جمع آوری اطالعات مشتریان از طریق شبکهشده برای مشتریان جدید( به وجود آمد. این  

های  تولیدکنندگان اطالعات اعتباری که تنها بر سابقه چکهای اعتباری در حجم باالیی ایجاد شد.  رد و به دنبال آن گزارشک



 


 

های اعتباری شرکتی و  و کلی را آغاز کردند؛ گزارشهایی جرئی یها و بازجووار، بازرسیافراد متمرکز بودند، بعد از اقتصاد پست

ها بود که این اطالعات از طریق مصاحبه به دست آمد. با روند  اساس مدل تجاری و درک صحیح از موقعیت تجاری آنافراد بر

گذاری رفت، چگونگی سرمایهگها نیز مورد استفاده قرارشرکت  ها، آنچه در تعیین سطوح اعتباریصعودی ورشکستگی شرکت

 .  ]15[شان بود. تجاری

طرف تعریف شده که اطالعات مرتبط با معامالت اعتباری حال و گذشته را با  نظام سنجش اعتبار در سراسر جهان، نهادی بی

 .  ]8[کند.  توجه به قوانین خاصی ذخیره می 

از اطالعات اعتباری قرض گیرندگان است که  این نظام، مجموعه گیری برای وام دهی کمک  به موسسات مالی در تصمیمای 

گیری اعتباری با افزایش بازارهای مالی رشد باالیی در کشورهای در حال توسعه داشته های اخیر صنعت گزارشکند. در سالمی

 .    ]4[است، هدف از نظام سنجش اعتباری، کاهش اطالعات نامتقارن بین وام گیرنده و وام دهنده است 

دهد  ها به چالش بزرگی برای کشورها تبدیل شده است. آمارها نشان میSMEها در اقتصاد، وام دهی به  SMEبه دلیل اهمیت  

اند. در گذشته وام دهی  های بانکی شدهها موفق به اخذ وامSMEدرصد به روش    28به علت فقدان نظان سنجش اعتبار، تنها  

SMEبی ریسک سنتی، بسیار پرهزینه بوده است. ویژگی  های ارزیاها به دلیل هزینه باالی روشSME ها که همانا طبیعت

 .  ]5[ها است، ایجاد و توسعه استانداردهای اجرایی را بسیار دشوار کرده است گوناگون و رقابت شدید بین آن

ها را به SMEنیازهای    ها و دیگر وام دهندگانها، رو به افزایش است. بانک SMEبندی تجاری از طریق  هم اکنون تقاضای رتبه

ها )بانک(  قادر به افزایش سرمایه و رشد تجاری آن  که  اندهای بزرگ( شناسایی کرده عنوان سطوح رشد وام دهندگان )شرکت

ها، رقابت شدیدی بین وام دهندگان برای تسخیر ها و تسهیالت بانکSMEحمایتی    های بزرگ، برنامهاست. با کاهش حساب

ها در جهت مدیریت ریسک تبدیل به بحران شده  SMEاد کرده است. با این وجود اطالعات  ها ایجSMEهای خوب  حساب

 .  ]5[است 

گیری تجاری  تصمیم  ههایی است کو رتبه  SME، متشکل از اطالعات اعتباری  SMEبندی اعتباری  توان گفت رتبهبنابراین می

 .  ]10[تواند به تشخیص سریع اعتبار شرکت کمک کند عتباری میبندی اکند در واقع رتبهو مالی به موقع را تسهیل می
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ها برای  های کلیدی توسعه در بخش بانک، مثبت ارزیابی شده و این توسعه که با افزایش سرمایه بانکهای اخیر شاخصدر سال

. و رشد پرتفوی وام به دلیل همراه بودن ریسک، نیاز به نظام  ]1[کنترل ریسک همراه بود، خود موجب رشد پرتفوی وام گردید 



 


 

بخش اعتباری ایجاد نمود که در اکثر کشورها مورد استفاده قرار گرفت. بر همین اساس برای نمونه در این مقاله، کشور مالزی 

 . دگیرمورد بررسی قرار می

هدایت شد، که    SMEهای اخیر با تشدید رقابت در بخش بانکداری و اشباع بازار، بازار به سمت افزایش وام به بخش  در سال

 ها را بهبود داد.  SMEهای خرد و زودبازده را افزایش و به دنبال آن اعتبار مالی این امر سود حاصل از بنگاه 

 اند.  شده های بانکی ها موفق به اخذ وامSMEدرصد  28ش اعتبار، تنها سنج مدهد به علت فقدان نظاآمارها نشان می 

گیری تجاری و مالی به موقع را هایی است که تصمیمو رتبه  SME، متشکل از اطالعات اعتباری  SMEبندی اعتباری  رتبه

 کمک کند.   تواند به تشخیص سریع اعتبار شرکتبندی اعتباری میکند. در واقع رتبهتسهیل می

SMEها به منابع مالی  آن  ها موجود نبوده از اعتبار باالیی برخوردار نبودند، در نتیجه دستیابیای از آن در بانکهایی که سابقه

 تر بود. بسیار سخت

 ]1[گذاری  نرخ رشد پرتفوی وام و سرمایه  - 1شکل  

 

درصد تولید   32میلیون نفر،    5.6ری  یدرصد کل تجارت مالزی، به کارگ  99.2ها در تجارت و اقتصاد مالزی )SMEبه دلیل نقش  

در دستور کار اقتصادی دولت مالزی قرار گرفت، اداره سنجش اعتبار تحت نظارت   SMEناخالص داخلی(، توسعه و تقویت بخش  

 آغاز به کار کرد.   1982تاسیس شد و از سال  1958بانک مرکزی دولت مالزی در سال 



 


 

  SMEها و موسسات مالی در برنامه استراتژیک خود بر بخش کند. بانکهم اکنون این اداره را بانک نگارا در مالزی مدیریت می

  44به    1999ها و موسسات مالی در سال  ها از منابع مالی بانکSMEدرصدی    30کردند که حاصل آن افزایش سهم    تمرکز

 .  ]13[بوده است  2008 درصد در پایان مارس

 .  ]SME  ]16  های تامین مالیموسسات بانکی: شاخص  -1جدول  

 

های مبتنی  ، یک واحد ارتش فاینانس تشکیل داد که مدلSMEهای عرضه شده به بخش  مالزی ابتدا برای تضمین و امنیت وام

بندی اعتباری به صورت زیر مراحل اجرای نظام رتبهبر ریسک را برای تعیین میزان حق الزحمه تضمین وام، تعریف کرد سپس  

 :  ]13[تعریف شد 

 ایجاد رکورد ثبت اطالعات   -1

 ها و دفاتر گذشته به عنوان فاکتورهای کلیدی برای ارزیابی اعتبار.  بررسی رفتار حساب -2

3-  SMEها به منابع  دند، در نتیجه دستیابی آنها موجود نبوده از اعتبار باالیی برخوردار نبوای از آن در بانک هایی که سابقه

تجاری    آوری و توزیع اطالعات مرتبط با اعتباربرای جمع  SMEبندی اعتباری  تر بود. بر همین اساس رتبهمالی بسیار سخت

هایی که  SMEدر این روش  آمد.  به دست می  نندگانکها و دیگر تولیدSMEها از طریق معامالت بین  ایجاد شد که این داده

ها  مند بودند، توانستند رتبه مناسبی که بتواند از تامین مالی آنها ندارند اما از اعتبار قوی در تجارتشان بهرهارتباط مالی با بانک

گیری در شود و هم تصمیمها بیشتر میها به منابع مالی بانک SMEحمایت کند، کسب کنند. با این روش، هم امکان دسترسی  

 گیرد. تری انجام میتر و در وضع مطلوبا سریعهخصوص تامین مالی آن



 


 

 های ورشکسته( است. های مالی )بانککنندهها و تامینSMEاین نظام، شامل اطالعات مثبت و منفی  -4

فاینانس بخش   توسعه  به  بانکی  مالزی، موسسات  اعتبار در  نظام سنجش  اجرایی شدن  آن   SMEبا  دنبال  به  و  دادند  ادامه 

تجربه    2007ها از سوی موسسات بانکی رشد بسیار خوبی را در سال  ها و تصویب آنSMEاینانس از سوی  های فدرخواست

 .  ]16[( 2007درصدی در سال   1/37درصدی در هر سال و  8/38کردند. )رشدی 

 . ]16[ها  SMEافزایش در تامین مالی    –  2شکل  

 

است که در سال   توجه  فاینانس  2007جالب  بزرگ،  رشد  فاینانس   6/12حدود  های  و  درصد    3/6های کوچک حدود  درصد 

 1/7های کوچک )SMEدرصد اعالم شده که بیش از    7/13های متوسط،  SMEمحاسبه، به طور مشابه رشد فاینانس در بخش  

 .  ]16[درصد( است  8/5های خرد )درصد( و شرکت

 چگونگی ایجاد نظام سنجش اعتبار   - 4

سازی رشد اقتصادی  های اقتصادی، برای شبیهتواند به عنوان دادهوص اطالعات اعتباری میوجود پایگاه اطالعاتی قوی در خص

بندی اعتباری اند، این دیتابیس عالوه بر رتبه. در تمام کشورهایی که از نظام سنجش اعتبار استفاده کرده]5[به کار گرفته شود  

های بزرگ،  های خرد و متوسط، و شرکتشرکتادی، صنعت،و تسهیل وام دهی و تخصیص صحیح منابع، در ارزیابی وضع اقتص

 اند. بنابراین لزوم ایجاد نظام سنجش اعتبار کامالً آشکار است. های موجود نیز به کار گرفته شدهو شناسایی گپ



 


 

ها  عریف و جایگاه آنها را تSMEاند که ابتدا  ها، کشورهایی موفق بودهSMEدر خصوص به کارگیری نظام سنجش اعتبار برای  

های کالن، وضع صنایع و  ها، اوضاع اقتصادی کشور، سیاستSME  اساس ویژگی اند؛ سپس بررا در اقتصاد کشور تعیین کرده

 اند.  آوری کردههای اطالعاتی را تعریف و بر اساس آن اطالعات را جمعها در اقتصاد کشور، آیتمهای مختلف و جایگاه آنشرکت

های اعتبار تر به ان اشاره شد، ایجاد پایگاه داده اعتبار تجاری بود که عالوه بر داده های مفید این کشورها که پیشکی از تجربهی

های خرد  ( را برای تامین مالی شرکتhousebankها به وجود آمد. این پایگاه داده مشکل )هوس بانک  بانکی و روند پرداخت

ها ضعیف عمل کند باز  نتواند از بانک وام بگیرد یا در برقراری ارتباط قوی با بانکو متوسط حل کرده است. زیرا اگر شرکتی  

گذاری، معامالت انجام شده و غیره است، رتبه اعتبار  سرمایه  تواند تا حدودی بر اساس سوابق تجاری خود که شامل نحوه می

 د. ها برخوردار شوتجاری مناسبی اخذ کند و از منابع مالی بانک

 شود.  پیشنهاد می 3های انجام شده، مراحل ایجاد نظام سنجش اعتبار به صورت شکل بنابراین بر اساس بررسی

 بندی جمع  - 5

های آن مطرح شده، سپس با بررسی تجربه کشورهایی که نظام بخش  در این مقاله ابتدا نظام بخش اعتبار تعریف و مزایا و ویژگی 

 اند، مدلی جهت چگونگی ایجاد و اجرای نظام بخش اعتبار ارائه گردید.  ها به کار گرفتهSMEاعتبار را در خصوص 

 مراحل ایجاد نظام سنجش اعتبار   - 3شکل  
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