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Abstract

The real sector of the economy, like
production, has processes that in the
institutional context will lead to the
production of goods and services required by
the economy. The structural problems of the
automotive industry along with the
unbalanced development of the automotive
value chain have led to serious problems in
the continuation of the manufacturing
activities of this industry. One of these issues
is the incomplete approach to financing this
industry in the context of Iran's financial
system, which has caused the capacity to
finance innovation in the automotive industry
to face serious problems. Filling the credit
line of car manufacturers to use bank
facilities, the existence of restrictive criteria
for the advance sale of cars and the inability
of the government to provide direct financial
support are among the most important issues
facing the industry. The flow of activity of
the real sector in this industry from
production to innovation requires its own
tools. Therefore, according to the industry
value chain analysis, supply chain financial
management and chain financing on the one
hand and a step-by-step approach to
innovation financing, a comprehensive
conceptual model has been presented to
explain the system of new automotive
financing financing tools. The results show
*
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that the only way to diversify the financing of
this industry is to use chain financing based
on capital market tools, banking system and
the use of new financing platforms.
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 -1استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگاني ،تهران
 -2استادیار پژوهشکده مطالعات فناوری ،تهران

چكيده
مشکالت ساختاری حاکم بر صنعت خودرو همراه با توسعه نامتوازن زنجیره ارزش آن ،منجر به ایجاد مسائل جدی در فعالیتتهتای تولیتدی ایتن صتنعت دتده
است .یکي از این مسائل ،رویکرد ناقص تأمین مالي این صنعت در بستر نظام مالي ایران است که منجر به ایجاد مسائل جتدی در ظرفیتت تتأمین متالي نتوآوری
صنعت خودرو دده است .پرددن سقف اعتباری خودروسازان برای استفاده از تسهیالت بانکي ،وجود ضوابط محدودیتزا برای پیشفروش خودرو و عدم توان
یا عزم دولت برای حمایت مستقیم مالي از این درکتها ،از جمله مهمترین مسائل پیش روی این صنعت است .جریان فعالیت بخش حقیقتي در ایتن صتنعت از
تولید تا نوآوری ،نیازمند ابزارهای خاص خود است .از اینرو در این مقاله تالش دده تا به منظور ارائه مدلي مبتني بر زنجیتره ارزش ختودرو ،ابزارهتای تتأمین
مالي در اختیار توسعه این صنعت پیشنهاد گردد .بدین منظور با مورد کاوی مفهومي و تحلیل بنیادی صنعت و مراجعته بته خبرگتان ایتن صتنعت در بختشهتای
مختلف زنجیره ارزش خودرو ،آسیبها و راهکارها تبیین دده است .در پایان با توجه به تحلیل زنجیره ارزش صنعت ،نظام تأمین متالي زنجیتره تتأمین و تتأمین
مالي زنجیرهای از یک طرف و رویکرد مرحلهای به تأمین مالي نوآوری ،مدل مفهومي برای تبیین نظام ابزارهای جدید تأمین مالي تولید خودرو ارائه دتده استت.
نتایج تحقیق نشان ميدهد تنها راه تنوعبخشي به تأمین مالي این صنعت ،استفاده از تأمین مالي زنجیرهای با اتّکاء به ابزارهای بازار سرمایه ،نظام بتانکي و استتفاده
از پلتفرمهای جدید تأمین مالي مانند تاسیس صندوقهای تخصصي در بازار سرمایه ،انتشار اوراق متناسب با نیازهای صنعت و تامین مالي طرف خریدار است.
كليدواژهها :تأمین مالي؛ صنعت خودرو؛ زنجیره ارزش.
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 -1مقدمه

انحصاری در بازار داخلي خودرو ،حاکمیت نگاه کوتاهمدت

1

مشکالت ساختاری حاکم بر صنعت خودرو ،نظیر عدم

در مدیران در نتیجه انتصابات دولتي و متعاقباً در اولویت

خصوصيسازی واقعي درکتهای بزرگ خودروساز و به تبع

بودن سودآوری نه اقدامات توسعهای در راستای عرضه

آن ،مداخالت مستقیم و غیرمستقیم دولت در این صنعت،

محصوالت متنوع با بهرهمندی از خالقیت و نوآوری ،توسعه

مانند وضع دیوارهای تعرفهای و دکلگیری ساختار

نامتوازن زنجیره ارزش خودرو ،غفلت در دکلگیری و
توسعه حلقههای تحقیق و توسعه و طراحي و نقایص زنجیره

DOI: 10.22034/ jstp.2022.15.1.1412
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تأمین بواسطه عدم تطابق میان توسعه خودروسازی و

این مقاله برگرفته از طرح پژوهشي «تدوین نقشه راه ارتقای رقابتپذیری و

قطعهسازی در کشور ،منجر به ایجاد مسائل خاص این صنعت

توسعه صنعت خودرو» است که در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگاني به

دده است .مشکالتي مانند افزایش وابستگي وارداتي و عمق

انجام رسیده است.
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شناسايی ابزارهای تأمین مالی نظام تولید خودرو مبتنی بر تحلیل زنجیره ارزش صنعت

پایین ساخت داخل ،ضعف در متنوعسازی تولید بر پایه

تعامالت فيمابین تولیدکنندگان مختلف در طول یک زنجیره

پلتفرم مشترک و عرضه محصوالت جدید در فواصل زماني

در راستای مدیریت منابع و کاهش هزینهها برای دستیابي به

کوتاهمدت و کاهش مستمر رقابتپذیری صنعت خودرو ،از

مزیتهای رقابتي پایدار برای کلیه فعاالن آن زنجیره با هدف

جمله این مسائل هستند .برآیند این چالشها ،آسیبپذیری

ارزش افزایي بیشتر زنجیره تولید خودرو ضروری است .این

باالی صنعت خودرو از دوکهای بیروني نظیر تحریمهای

نگرش کلنگر و دکلگیری همکاری میان اعضای زنجیره

اقتصادی و نوسانات ارز بوده که نتیجه آن در افزایش تولید

تولید ،عالوه بر بهینهسازی جریان نقدینگي در فرآیندهای

خودروهای دارای نقص قطعه و انبادت دده در پارکینگ

عملیاتي تولید خودرو از حلقه تأمین مواد اولیه تا عرضه

خودروسازان ،افزایش تعهدات به مشتریان بواسطه

محصول نهایي ،رضایت ذینفعان زنجیره را نیز به همراه

پیشفروشهای انجام دده و افزایش بدهي و زیان انبادته

دادته و منجربه رویکردی برد-برد برای نهادهای تأمین مالي

خودروسازان در سالهای اخیر بهخوبي قابل مشاهده است.

و بنگاههای عضو زنجیره ميدود.

برای گذر از درایط حاکم بر صنعت خودرو و ارتقای

از آنجا که تأمین سرمایه در گردش و منابع مالي مورد نیاز

تابآوری آن در برابر دوکهای بیروني ،باید نسبت به تعمیق

داخليسازی دو چالش کلیدی تأمین مالي صنعت خودرو در

ساخت داخل قطعات و مجموعههای منفصله ،توسعه دانش

وضعیت فعلي کشور بوده و تاکنون نیز محققان با نگاه

فني تولید پلتفرم مشترک ،ارتقای توان طراحي خودروسازان و

زنجیرهای به موضوع تأمین مالي این صنعت نپرداختهاند ،در

قطعهسازان و عرضه محصوالت متنوع مجهز به دانش روز

این مقاله تالش ميدود تا ضمن مروری بر ادبیات مدیریت

جهاني اقدام دود .باال بودن زیان انبادته خودروسازان همراه

مالي زنجیره تأمین ،تأمین مالي زنجیرهای و تأمین مالي

با کمبود نقدینگي و سرمایه درگردش از یکسو ،و باال بودن

نوآوری ،ساختار مالي درکتهای بزرگ خودروساز کشور

هزینه تحقیق و توسعه در این صنعت از دکلگیری یک ایده

(ایران خودرو و سایپا) از منظر منابع درآمدی و کانالهای

تا تجاریسازی آن از سوی دیگر ،موجب بروز ریسکهای

تأمین مالي بررسي و آسیبدناسي دده و در پایان،

تجاری و مالي بسیاری برای فعاالن این صنعت دده است.

راهکارهایي برای بهبود ساختار مالي زنجیره تأمین خودرو از

عالوه بر آن ،غیرقابل پیشبیني بودن متغیرهای کالن اقتصادی،

مرحله تأمین مواد اولیه تا مصرفکننده ارائه دود.

محدودیت منابع مالي و پیچیدگي روشهای تأمین مالي باعث
دده که تأمین منابع مالي و سرمایه در گردش مورد نیاز ارکان

 -2مروري بر پژوهشهاي پيشين

زنجیره تولید خودرو با ددواری همراه بوده و این فشار به

افزایش بدهي و زیان انبادته خودروسازان ایراني در دهه

دیگر ارکان زنجیره تأمین خودرو دامل تأمینکنندگان و

 1390در نتیجه ادکاالت ساختاری ناظر بر صنعت و

مشتریان نیز تسری یابد .بدیهي است نتیجه این رخداد،

محدودیتهای محیط پیراموني آن موجب دد تا تأمین مالي با

افزایش ریسکهای مالي کسبو کارهای فعال در زنجیره

دو هدف تأمین سرمایه در گردش و تأمین منابع مالي مورد

تولید خودرو است که باید به نحوی مناسب مدیریت دود.

نیاز برای ساخت داخل در راستای کاهش وابستگي وارداتي،

مواجهه اجزای زنجیره تولید صنعت خودرو با روندهای

اهمیت باالیي دادته بادد.

افزایشي هزینههای تولید ،محدودیت دسترسي به منابع مالي و

محیط پررقابت تولید ،توأم با تغییرات سریع سلیقه مشتریان

نقدینگي ،پیچیدگيهای حاکم بر روشهای تأمین مالي و

موجب دده که دیوههای گذدته مدیریت تولید که

مشکالت مدیریت حسابهای پرداختني و دریافتني در طول

یکپارچگي کمتری را در فرآیند تولید دنبال ميکردند ،کارایي

زنجیره ،موجب دده که اکتفای صِرف بنگاههای فعال در این

خود را از دست داده و دیوههای جدید مبتني بر یکپارچگي

زنجیره به استفاده از روشهای تأمین مالي نظیر سود تقسیم

جریان کاال ،جریان اطالعات و جریان مالي در این فرآیند

نشده صاحبان سهام (منابع داخلي بنگاه) ،بازار پول و سرمایه

مورد توجه بادند [ .]1با توجه به اینکه خودروسازان ایراني

(منابع خارجي) به تنهایي سودمند نبادد .لذا ایجاد ارتباطات و

اغلب در پي مدیریت جریان کاال و اطالعات بوده و در زمینه
2
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جریانات نقدی دچار ضعف هستند -که این موضوع در

مربوط به خروجي سازمان مانند حملونقل محصوالت ،توزیع

تنگناهای تأمین سرمایه در گردش آنان هویداست -در این

و تحویل محصوالت ،پردازش سفارشها و ..است .بازاریابي

بخش تالش دده که تحلیل صنعت مبتني بر زنجیره ارزش و

و فروش دامل کلیه فعالیتهای مربوط به بازار است مانند

مباني نظری مدیریت مالي زنجیره تأمین و تأمین مالي

قیمتگذاری ،توسعه بازار ،توسعه محصول ،تبلیغات ،ترفیعات

زنجیرهای انجام دود .عالوه بر آن ،با توجه به نیاز مالي

فروش و . ...خدمات دامل کلیه فعالیتهای پس از فروش

پروژههای ساخت داخل قطعات با فناوری متوسط به باال و

است مانند نصب ،تعویض ،تأمین قطعات و  .]4[ »...جایگاه

فقدان دانش فني برخي از قطعات منفصلهها و مجموعههای

اصلي فعالیتهای پشتیبان ،حمایت از اقدامات اصلي است

خودرویي در داخل کشور –مانند کیسه هوا ،واحد پردازش

فعالیتهای پشتیباني دامل زیرساختهای سازماني ،توسعه

مرکزی 1و - ...و متفاوت بودن دیوه تأمین مالي پروژههای

فناوری ،تهیه و تدارک و مدیریت منابع انساني است [.]5

نوآورانه ،در بخش سوم مباني نظری تأمین مالي نوآوری مورد

صنعت خودرو نیز دارای زنجیره ارزش مخصوص به خود

بررسي قرار گرفته است.

است .در این صنعت به علت همکاری تولیدکنندگان با

 1-2تحليل صنعت مبتنی بر زنجيره ارزش

تأمینکنندگان گوناگون ،تدارکات از اهمیت باالیي برخوردار

یکي از ابزارهای مناسب جهت تبیین اقتصاد یک حوزه،

است و حول همین همکاریها ،انواع مختلفي از

زنجیره ارزش است .استفاده از این ابزار عالوه بر فراهم

تأمینکنندگان حلقه اول 2تا سوم در خودروسازهای بینالمللي

آوردن امکان برخورد نظاممند با تمام حوزههای کاری بنگاه،

ایجاد دده است .نکته قابل توجه در این زنجیره آن است که

به دکلگیری نگاه یکپارچه به فعالیتها و وظایف مختلف و

تأمین مالي در هر یک از این حلقهها ميتواند تا حد زیادی با

بهتبع آن منابع سازمان کمک ميکند .زنجیره ارزش با عوامل

دیگر حلقهها متفاوت بادد .با توجه به این تفاوتها ،در ادامه

اصلي تولید محصول یا ارائه خدمات دروع ميدود و

رویکردهای تأمین مالي زنجیره تأمین و توسعه محصول

دربرگیرنده تمامي فرآیندهایي است که بهمنظور جلب رضایت

جدید در قالب تأمین مالي نوآوری بیان ميدود.

مشتریان صورت ميگیرد .این مدل ،فعالیتها و نحوه تعامل
3

آنها را بهخوبي رودن ميسازد .مدل زنجیره ارزش،

 2-2مدیریت مالی زنجيره تأمين

چهارچوب ارزدمندی برای مشاهده ارتباط راهبردی میان

با افزایش تعداد رقبا در سطح جهاني ،سازمانها مجبور هستند

وظایف و فعالیتهای درونسازماني است [ .]2پورتر در سال

فرآیندهای درون سازماني را برای باقي ماندن در صحنه

 1985مدل زنجیره ارزش را ارائه داد که فعالیتهای دخیل در

رقابت بهبود بخشند [ .]6در میان صنعتگران ،مدیریت کارای

سازمانهای تولیدی را به دو دسته فعالیتهای اصلي و

جریان مالي به عنوان سازوکاری جهت ارتقای عملکرد،

پشتیبان طبقهبندی کرد [ .]3فعالیتهای اصلي دامل

عبارتي پذیرفته دده [ ]7و مدیریت جریان مالي یکي از

فعالیتهایي است که در فرآیند تولید محصوالت یا خدمات،

راهبردهای حیاتي بسیاری از درکتها است [ ]8که با ضعف

تحویل ،فروش و خدمات پس از فروش سازمان نقش دارند

جنبههای مدیریتي بنگاهها ،اهمیت آن بیش از پیش آدکار

[ .]4فعالیتهای پشتیبان مواردی مانند توسعه فناوری و

دده ،زیرا بسیاری از بنگاهها صرفا در پي مدیریت جریان کاال

مدیریت منابع انساني است (دکل .]5[ )1

و اطالعات بوده و در زمینه جریانات نقدی ،اقدامي انجام

«لجستیک داخلي دامل کلیه فعالیتهای مربوط به ورودی

نميدهند [ .]10این امر موجب کاهش سودآوری یا مشکالت

سازمان است مانند دریافت ،انبارداری ،نگهداری و حملونقل

تأمین نقدینگي و سرمایه در گردش در این بنگاهها ميدود.

مواد اولیه ،کنترل موجودی و . ...عملیات تولیدی دامل کلیه

مدیریت مالي زنجیره تأمین به درکتها کمک ميکند تا

فعالیتهای مربوط به فرآیند تبدیل ورودی سازمان به

دیدگاهي کلي از زنجیره دادته و فرآیندهای مالي را بهینه

محصوالت است .لجستیک خارجي دامل کلیه فعالیتهای
ECU

Tier 1
FSCM

1

3

2
3

شناسايی ابزارهای تأمین مالی نظام تولید خودرو مبتنی بر تحلیل زنجیره ارزش صنعت




شكل  -1زنجيره ارزش مبتنی بر الگوي پورتر ][3

سازند .بدین معنا که مدیریت مالي زنجیره تأمین به چگونگي

پرداخت پول برای تأمین مواد اولیه تا دریافت پول بابت ارائه

بهینهسازی «سرمایه در گردش» درکت از طریق مدیریت

کاال یا خدمت است .بدیهي است توجه به این امر ميتواند

«حسابهای پرداختني ،حسابهای دریافتني ،وجه نقد و

منجر به سودمندی و کارآمدی همراه با صرفهجویي هزینهای

ریسک» ميپردازد [ ]11و دامل برنامهریزی ،مدیریت و کنترل

در زنجیره دود .بر این اساس ،بهبود جریان مالي ضمن

جریانات نقدی زنجیره تأمین با هدف تسهیل کارایي کلیه

کاهش نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش ،موجب کاهش

جریانات زنجیره تأمین است [ .]9مدیریت مالي زنجیره تأمین،

تقاضای تسهیالت بانکي برای تأمین نقدینگي و سرمایه در

امکان ميدهد که بانکها و موسسات طرف سوم ارائهدهنده

گردش خواهد دد .این رویکرد منجر به حصول

خدمات مالي به عنوان درکای زنجیره تأمین ،ابزارهای نوین

صرفهجویيهای هزینهای و ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری

تأمین مالي را برای اعضای فعال در زنجیره فراهم سازند.

بیشتر برای همه اعضای زنجیره ميدود [ .]14بنابراین،

محاسبه همه هزینههای فعالیتهای مالي درون یک زنجیره

هنگامي که ایجاد جریان ارزش پایدار و افزایش سودمندی و

تأمین و بین اعضای آن و نیز تعیین نحوه کاهش هزینهها

کارآمدی زنجیره تأمین ،دفافسازی و افزایش کارآمدی

بدون تحمیل ریسک بر اعضای ضعیفتر زنجیره تأمین از

فرآیندهای مشمول مدیریت مالي زنجیره تأمین ،کاهش

دیگر کارکردهای مدیریت مالي زنجیره تأمین است [.]12

هزینههای مالي ،تأمین موثر سرمایه در گردش در طول

مدیریت مالي زنجیره تأمین مجموعهای از فرآیندها دامل

زنجیره ،همکاری موثر با درکای مالي زنجیره تأمین و بهبود

تبادل نقدینگي ،موجودی و مدیریت اطالعات در طول

تعامالت مالي فيمابین اعضای زنجیره و همچنین بهرهگیری

زنجیره تأمین است و به عبارتي ،مجموعهای از فرآیندهای بین

از روشها و تکنیکهای مناسب تأمین مالي در طول زنجیره

کارکردی 1است که نظامهای کلیدی مرتبط با ریسک ،سرمایه

برای بنگاههای اقتصادی حائز اهمیت بادد؛ از مدیریت مالي

در گردش و جریان اطالعات را مدیریت ميکند.

زنجیره تأمین بهره ميجویند [.]15
2

با توجه به کارکردهای مدیریت مالي زنجیره تأمین ،هدف

 3-2تأمين مالی زنجيرهاي

نهایي این مفهوم حصول دفافیت در طول فرآیندهای خرید

وجود سطح باالیي از رقابت و درایط سخت مالي توام با

تا پرداخت و سفارش تا نقد ددن است [ .]13مدیریت این

تالش بنگاهها برای کاهش هزینههای تولید برای حفظ توان

جریان -که به چرخه نقد به نقد معروف است -دامل مدت

رقابتي موجب دده که تأمین مالي ،الزمه تحقق اهداف تجاری

1

2

Cross- Functional

SCF

4
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بنگاهها بادد .دکلگیری زنجیرههای ارزش جهاني 1و
درکتهای چندملیتي و وجود گروه متنوعي از تأمینکنندگان
در سایر کشورها [ ]16در صنایعي نظیر خودرو باعث دده
است تا دستیابي به منابع مالي مورد نیاز سرمایه در گردش
صرفا دغدغه یک بنگاه نبوده و برای تمام فعاالن در زنجیره
یک هدف اصلي بادد؛ بویژه پس از رکود اقتصاد جهاني در
سال  2008و فروپادي بازار دارایي که به افزایش قابل توجه
اعطای تسهیالت بانکي و افزایش هزینه مالي بنگاهها [ ]17و

شكل  -2هرم تأمين مالی زنجيرهاي بر اساس بازیگران و روابط آنها

نتیجتاً کمبود نقدینگي واحدهای صنعتي منجر دد [ .]18این
درایط بحراني موجب دد تا بنگاههای اقتصادی (بهویژه

از آنجا که تأمین مالي زنجیرهای به دنبال توسعه ابزارهایي

واحدهای آسیبپذیرتر) برای تأمین منابع مالي مورد نیاز خود

برای تسهیل در مبادالت زنجیره تأمین ميبادد؛ برخي از

به تأمین اعتبار تجاری از تأمینکنندگان گرایش یابند و

راهحلهایي که در راستای نیل به این مهم توسط ارائهدهندگان

بنگاههای با آَسیبپذیری کمتر ،نقش تأمینکنندگان نقدینگي

خدمات مالي پیشرفته استفاده ميدوند ،عبارتند از [:]15

با قبول درایط افزایش زمان بازپرداخت بدهيها را پذیرفتند



تأمین مالي قبل از ارسال

[ 19و  .]20این اقدامات ،مشکل سرمایه در گردش واحدهای



تأمین مالي پس از ارسال

اقتصادی را به میزان قابل توجهي مرتفع نمود .یکي از



تأمین مالي خریدار

مهمترین روشهای بکاررفته در این دوران ،تأمین مالي



تأمین مالي تأمینکنندگان



تأمین مالي انبار



تأمین مالي توزیع



پرداخت حساب باز

زنجیرهای بود [ .]21تأمین مالي زنجیرهای ابزاری برای
بهینهسازی جریانهای مالي

بین بنگاهي [ ]22با کمک

موسسات مالي [ ]23یا ارائهدهندگان فناوری [ ]24است

با این تفاسیر ،ابزارهای مالي قابل استفاده در تأمین مالي

(دکل  .)2وظیفه اصلي تأمین مالي زنجیرهای ،کاهش هزینه

زنجیرهای در چهار گروه قابل طبقهبندی است:

سرمایه از طریق روابط یکپارچه درکا و فعالیتهای پیشرفته

 -1حسابهای پرداختني دامل تأمین مالي قابل پرداخت

تأمین مالي در زنجیره تأمین است [ ]16که این امر از طریق

4

3

5

نظیر فاکتورینگ معکوس و مالیات پویا ؛

همسوسازی جریانهای مالي با جریان محصول و اطالعات

 -2حسابهای دریافتني (مطالبات قابل وصول) مانند

در زنجیره تأمین در راستای بهبود مدیریت جریان پول در

6

7

فاکتورینگ ،فورفیتینگ (تنزیل قطعي) ،خرید مطالبات ،

طول زنجیره تأمین محقق ميگردد [ .]9تأمین مالي زنجیرهای

8

تخفیف فاکتور ؛

متکي به همکاری بازیگران در طول زنجیره است و به طور

9

10

 -3تأمین مالي اسناد تجاری  ،تسهیالت مبتني بر دارایي ،

معمول منجربه کاهش هزینههای بدهي ،خلق فرصتهای

11

12

تعهد پرداخت بانکي  ،پرداختها و مبادله خارجي ؛

جدید اخذ تسهیالت (به ویژه برای بازیگران ضعیفتر زنجیره

 -4سایر ابزارها مانند تأمین مالي مبتني بر خرید یا پیش از

تأمین) و ایجاد تعهد و سودآوری در کل زنجیره ميدود

1

2

حمل و تأمین مالي موجودی (دامل تأمین مالي انبار) [.]16

[ .]25بنابراین تأمین مالي زنجیرهای را ميتوان به صورت
مجموعهای از ابزارهای مالي ،تکنیکها و رویکردها برای

2

Open account payment
Approved Payables Finance
4
Reverse Factoring
5
Dynamic Discounting
6
Forfaiting
7
Receivables Purchase
8
Invoice Discounting
9
Documentary Trade Finance
10
Asset- based Lending
11
Bank Payment Obligation
12
Payments and Foreign Exchange
3

بهینهسازی مدیریت سرمایه در گردش ،تراکنش و نقدینگي در
فرآیندهای زنجیره تأمین در جریان همکاری درکای تجاری-
خریدار ،تأمینکننده و موسسات تأمین مالي تعریف کرد.
GVC

2

1

5

شناسايی ابزارهای تأمین مالی نظام تولید خودرو مبتنی بر تحلیل زنجیره ارزش صنعت

 4-2تأمين مالی نوآوري

هال ]28[ 7و گرلیچز ]29[ 8نشان دادند بازده اجتماعي

دومپیتر 3اولین کسي بود که به نقش نظام مالي در ارتقای

هزینههای پژوهش و توسعه بیشتر از دستاوردهای بازیگران

نوآوری در اقتصاد پي برد .او با توجه به تجربیات خود به

بخش خصوصي است .این یافتهها بطور گسترده توسط

عنوان یک بانکدار ،به این واقعیت رسید که سازوکار مالي

سیاستگذاران برای توجیه دخالت دولت در نظام مالکیت

یکي از زیرساختهای اصلي نظام سرمایهداری است .تعریف

فکری ،حمایتهای دولت از تحقیق و توسعه ،معافیتهای

دومپیتر از سرمایهداری ،دکلي از اقتصاد با مالکیت خصوصي

مالیاتي و مشوقهای متفاوت و مشارکت در پژوهش و توسعه

است که در آن نوآوری با ابزار پول وامي انجام ميدود .جدا

مورد استفاده قرار گرفته است .بطور کلي این ابزارهای

کردن بانکدار از کارآفرین به عنوان دو روی سکه نوآوری ،از

سیاستي برای تشویق انگیزه در زماني پاسخگو است که

دیگر نکاتِ مهمِ مورد توجه وی بود .نقش بانکدار ،رابط و

بنگاهها و افرادی که پژوهش و توسعه را انجام ميدهند یا به

کسي است که ابزاری برای کارآفرینان فراهم ميکند و صرفا

فعالیتهای نوآورانه ميپردازند همان افرادی بادند که منابع

تأمین مالي نکرده بلکه ریسکپذیری را تجربه ميکند ،از این

مالي به آنها تخصیص داده ميدود .زیرا هنگاميکه نوآور و

رو حضور بانکها در تغییرات فناورانه حائز اهمیت است.

سرمایهگذار دو دخص جدا از هم بادند ،مسئله اطالعات

در دیدگاههای مختلف درباره تأمین مالي بنگاهها ،عمده تمرکز

نامتقارن بین این دو که منجربه کژمنشي و کژگزیني در این

بر بنگاههای معمولي بوده و مالحظات خاص تأمین مالي

طرحها ميدود از اهمیت باالیي برخوردار است .ارزیابي

نوآوری در این دیدگاهها مغفول مانده است و همین امر

طرحهای نوآورانه از طریق سرمایهگذار و تأمینکننده منابع

موجب دده است تا پژوهش ،توسعه و فعالیتهای نوآورانه

مالي دربرگیرنده درجه باالیي از نااطمیناني است .به همین

به سختي در یک بازار رقابتي آزاد تأمین مالي دوند .مهمترین

دلیل تخصیص منابع بیروني تأمین مالي این گونه طرحها جای

مسئله تأمین مالي نوآوری آن است که خروجي اولیه منابعي

تامل دارد .این غربالگری مسئولیت افراد و نهادهای خارج از

که به اختراع تخصیص داده ميدود ،دانش چگونگي تولید

بنگاه را ددوار ميکند .چون بنگاههای نوآور معموال جوان

4

هستند و کمتر سابقه فعالیت دارند بنابراین ابهام اطالعاتي در

است؛ بدین معنا که اگر این دانش به وسیله بنگاهي بکارگرفته

مورد آنان وجود دارد .این موضوع باعث ميدود هزینههای

کاالها و خدمات جدید را ایجاد ميکند .این دانش غیررقابتي

9

دود ،این امر مانع آن نخواهد بود که این دانش در بنگاه دیگر

نمایندگي در میان آنان باال رود .از سوی دیگر ،اغلب این

مورد بهرهبرداری قرار گیرد .بنابراین تا زمانيکه امکان

بنگاهها در درایطي به سر نميبرند تا بتوانند ضمانتهای

محدودسازی دانش وجود ندارد ،بازده سرمایهگذاری در

ضمني و آدکار الزم را در اختیار قرار دهند .ضمانتهای

دانش را نميتوان متناسب با منابعي که بنگاه به آن اختصاص

ضمني یعني این بنگاهها نميتوانند جریان نقدی مثبت
10

داده ،توقع دادت .این امر موجب دده که بسیاری از بنگاهها

مطمئني را برای اینکه درآمد قابل وثیقه قرار دهند ،ایجاد

تمایلي برای سرمایهگذاری در حوزه دانش ندادته بادند.

کنند .عالوه بر آن ،توانایي ضمانت صریح نیز نخواهند دادت؛
11

لوین 5و همکاران [ ]26و منسفیلد 6و همکاران [ ]27با استفاده

زیرا این بنگاهها از منابع غیرملموس استفاده ميکنند (ثبت

از دواهد پیمایشي به این نتیجه رسیدند که تقلید از یک

اختراع ،حق نشر و )...و یا اینکه دارایيهای مخصوص به

اختراع جدید در صنایع کارخانهای ،بدون هزینه انجام دده و

خود بنگاه را مورد استفاده قرار ميدهند که همه این موارد

بین  50تا  70درصد هزینه نوآوری اولیه هزینه خواهد دادت.

باعث ميدود ریسک بیشتری به سرمایهگذاران مالي بالقوه

این موضوع نیز مسئله کمبود سرمایهگذاری را دقیقتر ميکند.

تحمیل دود .استفاده از دارایيهای غیرملموس بطور جدی
منابع بانکي را برای این بنگاهها محدود ميکند و خاص بودن

1

Pre-shipment or Purchase order-based Finance
)Inventory Finance (including Warehouse Finance
Schumpeter
4
Non-rival
5
Levine
6
Mansfield

Hall
8
Griliches
9
Agency Cost
10
Pledgeable Income
11
Intangible
7

2
3

6
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دارایيها نیز نقددوندگي را محدود ميکند .در نهایت این امر

اقتصادی را به دنبال خواهد دادت .بنابراین با توجه به لزوم

باعث ميدود هیچ بازار کامل فروش مجددی برای این

ردد بنگاه های نوآور در توسعه اقتصادی باید مدل مناسبي

دارایيها وجود ندادته بادد و تأمینکنندگان مالي بیروني

برای این نوع تأمین مالي در نظر گرفته دود.

انگیزه کافي برای ورود به این طرحها را از خود نشان ندهند.

بنگاهها و طرحهای نوآورانه همانند بنگاههای معمولي در

لذا حجم باالی نااطمیناني و عدم دفافیت اطالعاتي از یکسو

فرآیند ردد خود نیازهای مالي متفاوتي دارند .بنابراین

و کمبود وثیقه و درآمد قابل رهن از سوی دیگر ،ممکن است

ابزارهای سیاستي و نهادسازیهایي مثل سرمایهگذاری
2

این بنگاهها را کامال از منابع مالي بیروني سنتي محروم کند.

ریسکپذیر در این زمینه نقش مهمي ایفا ميکنند .در دوران

در این زمینه ادبیات مدیریت مالي به تأمین مالي مرحلهای

جنیني ،بواسطه باال بودن ریسک فرآیند نوآوری ،منابع مورد

معتقد است .بدین معنا که درکت در فرایند ردد خود در هر

نیاز اغلب محدود به هزینههای ارزیابي ،مطالعات امکانپذیری

مرحله از تأمین مالي خاصي استفاده ميکند .بخصوص اینکه

و مزایای اقتصادی طرح است .نهادها و ابزارهای تأمین مالي

بر اساس نظریه تأمین مالي مرحلهای ،بنگاهها در مرحله ردد

مورد نیاز در مرحله جنیني دامل منابع دخصي کارآفرین،

از طریق منابع مالي مبتني بر بدهي تأمین مالي ميدوند.

خانواده و دوستان ،منابع دولتي با درایط آسان (این ابزار در

نظریهپردازان دیگری معتقدند که پروژههای نوآورانه در

مرحله نوپایي نیز کاربرد دارد) و فردتگان سرمایهگذار 3است.

مرحله نوپایي و آغاز نمونه اولیه نیازمند سرمایه مشارکتي

پژوهشهای نوآورانه کسبوکارهای کوچک ) (SBIRو

هستند .در این مرحله نهادهای جدید تأمین مالي باید ورود

درکت سرمایهگذاری کسبوکارهای کوچک ) (SBICدر

کنند .بنابراین سیاستگذاران حوزه مالي و نوآوری باید برای

آمریکا ،تسهیل فناوری اروپایي ) ، (ETFسرمایهگذاری

این مسئله تدبیری بیندیشند.

خصوصي نوآوری و فناوری ) (I-Techو ارتباط میان

وقتي سرمایهگذار و نوآور یک دخصیت بادند ،مسئله اصلي

نوآوری ،تأمین مالي و فناوری ) (LIFTدر اتحادیه اروپا

بازده مورد انتظار سرمایهگذاری نسبت به سرمایهگذاری

نمونههایي از تأمین مالي دولتي برای درکتهای نوآور در

معمولي است .اما وقتي سرمایهگذار و نوآور دو دخصیت

مرحله جنیني است.

جدا از هم بادند مانند مواقعي که کارآفرین منابع مالي الزم را

در مرحله نوپایي (دروع فرآیند نوآوری) با ریسک باال،

ندارد و سراغ نهادهای مالي ميرود ،مسئله اطالعات نامتقارن

نیازهای مالي مربوط به ایجاد نمونه اولیه و پودش هزینههای

نیز مطرح ميدود .بنابراین ویژگيهای خاص بنگاههای نوآور

ارتقا و بازاریابي خواهد بود .از آنجا که در این مرحله هنوز

درایطي را برای دکست بازار بوجود ميآورد؛ بخصوص در

مسئله کاالی عمومي و اطالعات نامتقارن بخوبي حل نشده

مواردی که از ابزارهای تأمین مالي سنتي استفاده دود .در

است نميتوان همانند بنگاههای معمولي از تأمین مالي مبتني

حقیقت در این مورد موضوع بازار گمشده 1برای تأمین مالي

بر بدهي استفاده کرد .عالوه بر آن ،با تکیه بر دارایيهای

نوآوری مطرح است.

غیرملموس و مشکل عدم دفافیت اطالعاتي ،امکان استفاده از

مطابق دکل  ،3مسائل مختلف تأمین مالي برای طرحهای
نوآورانه از دو جنبه ميتواند مورد بررسي قرار گیرد .در
صورتيکه سرمایهگذار و نوآور یک دخصیت بادند ،مسئله

 2سرمايهگذاری ريسکپذير ،نووعی از توأمین موالی فعالیوتهوای نوآورانوه اسوت وه

کاالی عمومي رخ خواهد داد و اگر نوآور از منابع بیروني

معموال روی شور تهوای وچوک و متوسوا انجوام شوده و هموراه بوا مشواورههوای

تأمین مالي انجام دهد مسئله اطالعات نامتقارن بوجود خواهد

هوشمند و هودايتهوا و نظوارتهوای موديريتی اسوت ايون سورمايهگوذاری بیشوتر در
شر تهای نوپا انجام میشود اما گاهی در شر تهايی وه در سواير مرا ول چرخوه

آمد .در صورت حل نشدن این مسائل در اقتصاد،

عمر خود هستند نیز انجام میشود بدين معنا ه سرمايهگوذارا ريسوکپوذير ممكون

سرمایهگذاری در طرحهای نوآورانه کاهش یافته و کاهش

است در مر له ای ه در آ مر له هنوز هیچ محصول واقعی يا بنگاه سازما يافتوهای

رقابتپذیری اقتصاد و عدم دستیابي به اهداف توسعه

وجود نداشته باشد (سرمايه گذاری ابتدايی) يا در شر تهای نوپا (در مرا ل ابتودايی
توسعه) و يا مک به موفقیت هرچوه بیشوتر شور تهوای باسوابقه فعلوی (توأمین موالی
مر له گسترش فعالیتها) سرمايهگذاری نند

Missing Market

1

7

Angel Investors

3
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مسائل تأمین مالی برای طرحهای نوآورانه

سرمایهگذار و نوآور دو شخصیت مجزا باشند

سرمایهگذار و نوآور یک شخصیت باشند

مسئله اطالعات نامتقارن

مسئله کاالی عمومی

غیرقابل تفکیک بودن نوآوری

غیرقابل رقابت بودن نوآوری

کژگزینی

کژمنشی

کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری در نوآوری

شکل  -3مسائل تأمین مالی نوآوری []30

تسهیالت بانکي وجود ندادته و سرمایهگذاری ریسکپذیر

مهم دیگری نیز الزم است تا بتوان مسئله کاالهای عمومي و

تنها منبع تأمین مالي در دوران نوپایي درکتهای نوآور است.

اطالعات نامتقارن را حل کرد که برای نمونه ميتوان به نظام

با تأمین مالي جسورانه و تولید اطالعات بوسیله آن ،ابهامات

مالکیت فکری ،مشوقهای مالیاتي ،زیرساختهای اطالعاتي و

در طرحها و بنگاههای نوآورانه برطرف ميدود و زمینه برای

مقرراتگذاری مشخص در این زمینه اداره کرد [.]31

بهرهگیری از ظرفیت عرضه عمومي سهام فراهم ميدود .در

این چارچوب نشان ميدهد که پروژههای نوآورانه مبتني بر

واقع با عرضه اولیه عمومي سهام در بازار سرمایه ،خروج

سلسلهمراتب دیگری تأمین مالي ميدود که در نظریه تأمین

سرمایهگذاران ریسکپذیر از درکت امکانپذیر ميدود .نوو

مالي مرحلهای به آن اداره دد.

مارچه 1در بورس فرانسه ،بازار میو 2در ایتالیا ،بازار سرمایه
جایگزین 3در بورس لندن ،ایزدک 4واقع در بلژیک برای کل

 -3روششناسی پژوهش

اتحادیه اروپا و بازار نویر 5در بورس آلمان ،نمونههایي از

این پژوهش از منظر نوع ،یک پژوهش کاربردی است که در

بازارهای اوراق بهادار جدید برای بنگاههای نوآور در

قالب پارادایم تفسیری و با رویکرد استقرایي طراحي دده

کشورهای توسعهیافته هستند.

است .روش تحقیق ،مطالعه موردی کیفي است و از راهبرد

در مراحل ردد اولیه (مرحله اولیه توسعه) و ردد پایدار

تحلیل محتوای کیفي در اجرای پژوهش استفاده دده است.

(تثبیت نوآوری) که نسبت به دو مرحله اول از ریسک کمتری

در گام اول ،بر مبنای مدل مفهومي تحقیق (دکل  ،)5اقدام به

برخوردار هستند ،نیاز به منابع مالي قابل توجهي وجود دارد.

طراحي سواالتي دد تا بتوان به وسیله آنها به دادههای مورد

تأمین مالي داخلي از سوی بنگاه ،تأمین مالي مبتني بر بدهي،

نیاز دست یافت .طراحي سواالت بر مبنای رهنمود مطالعه

انتشار اوراق قرضه و انتشار سهام جدید از جمله ابزارهای

موردی در تحقیقات کیفي به صورت کلي انجام دد تا با

مالي مورد استفاده در این دو مرحله هستند (دکل .)4

رهنمود مصاحبه به حفظ آزادی بیان مخاطب ،از دخالت

با توجه به این توضیحات ،مبرهن است که حل مسائل تأمین

ذهني ایشان اجتناب دود [ .]32پژوهش حاضر بر مبنای

مالي بنگاههای نوآور نیازمند آن است تا در هر مرحله از ردد

راهبرد عمقنگر و تحلیلي از میان رودهای تحلیل در مطالعه

نوآوری منابع مالي خاص با ابزارهای مخصوص به خود به

موردی با روش «موردکاوی مفهومي »6انجام دده است.

طرح تزریق دوند .البته در این بستر نهادها و سیاستهای

موردکاوی مفهومي ،طیف متعددی از افراد و حوزههای
وسیعي از موضوعات را مورد توجه قرار ميدهد و دامل

Nouveau Marche
Mew Market
3
Alternative Investment Market
4
Easdaq
5
Neuer Market
1
2
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شكل  -4چارچوب مطلوب تأمين مالی نوآوري در چرخه عمر بنگاههاي نوآوري ][30

زنجیره فعالیتهای تولید
زنجیره تأمین
توسعه نوآوری یا قعطه جدید

منابع داخلی

عاملیت حسابهای دریافتنی

منابع مبتنی بر بدهی

خرید دین

تبدیل به اوراق بهادار کردن

صندوقهای سرمایه گذاری
ریسک پذیر

تنزیل اسناد تجاری

صندوقهای پژوهش و فناوری
صندوقهای سهام خصوصی

شكل  -5مدل مفهومی پژوهش

اطالعات زیاد و مشکالت چندگانه است [ .]33این دیوه به

انتخاب ددند تا بینش و بصیرت نادي از این پژوهش از عمق

پژوهشگر امکان استفاده از منابع متنوع و تلفیق چندین راهبرد

بیشتری برخوردار دود .با توجه به تخصصي بودن موضوع

تحقیق و طیفي از دادههای مختلف را ميدهد [ .]34اجرای

تحقیق نیز مصاحبهدوندگان از میان مدیران اردد معاونت

دقیق موردکاوی ،نیازمند توجه به سلسله مراتب انجام آن

اقتصادی و مالي این دو خودروساز ،مدیران اردد درکتهای

است .در گام نخست ،همه دواهد و مستندات مورد نیاز برای

تأمین سرمایه ،بورس کاالی ایران ،بورس اوراق بهادار و

مطالعه و ارزیابي ذینفعان برای مصاحبه دناسایي ميدوند.

متخصصان و پژوهشگران حوزه تأمین مالي و سرمایهگذاری

بطور کلي تعداد نمونه در تحقیقات کیفي بسیار اندک و جزیي

انتخاب ددند .بنابراین ،تحلیل در دو سطح بررسي

است ،زیرا حجم نمونه کوچک به محقق در بررسي عمیق و

صورتهای مالي و گزاردات عملکرد منتشر دده برای این

توجه به زوایای گوناگون مورد ،کمک بهتری ميکند []34؛ از

دو درکت صورت گرفت و برای تدقیق اطالعات جمعآوری

اینرو در این تحقیق ،دو درکت ایران خودرو و سایپا با سهم

دده و تحلیل عمیقتر آنها مصاحبه با ذینفعان و خبرگان این

بالغ بر  80درصدی بازار خودروی کشور به عنوان نمونه

حوزه صورت گرفت .در گام دوم ،با توجه به ضرورت
9
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بررسي دادههای موجود منتشر دده از عملکرد این دو

محوری سوم امکانپذیری ابزارها مبتني بر فضای نهادی

درکت ،دادههای مورد نیاز جهت انجام تحقیق از صورتهای

کشور و و وضعیت موجود دو درکت خودروساز بود .جدول

مالي حسابرسي دده درکتهای ایران خودرو و سایپا،

 1بخشي از فرایند کدگذاری را نشان ميدهد.

مشاهدات مستقیم و مشارکتي ،مطالعات کتابخانهای و میداني

نتایج حاصل از پژوهش مورد بحث قرار گرفت که خروجي

گردآوری دد .جهت افزایش اعتبار و کاهش سوگیری ،راهبرد

آن در 16Error! Reference source not found.

«سهسویهسازی دادهها» از طریق جمعآوری دواهد همگرا از

قابل ارائه است .برای اعتبارسنجي نتایج این پژوهش

منابع مختلف انجام پذیرفت.

خروجيها با خبرگان دوباره طرح دد و بر اساس راهبرد

در گام سوم ،با توجه به دادههای مستخرج از صورتهای

سهسویهسازی نخبگان حوزههای مختلف اظهار نظر کردند .بر

ماليحسابرسيدده درکتها ،ساختار مالي درکتها بر اساس

این اساس در ابتدای گردآوری دادهها هم بر استخراج

نسبتهای مالي سودآوری و نقدینگي ارزیابي دد .سودآوری،

گزاردات و صورتهای مالي به همراه یاددادتهای

توانایي درکت برای تولید درآمد مرتبط با عملکرد و سود

توضیحي درکت اقدام الزم به عمل آمد که در بخش تحلیل

سهام ،دارایيهای ترازنامه ،هزینههای عملیاتي و سهام را نشان

دادهها ارائه خواهد دد .از طرف دیگر خبرگان اطالعات را

ميدهد .از اینرو ،برای بررسي وجود ارتباط معنادار فيمابین

مورد تایید قرار داده و بر اساس آن تناسب و امکانپذیری را

تولید درکتهای ایران خودرو و سایپا با سوددهي /زیاندهي

ارائه نمودند .در گام سوم برای اعتبارسنجي بیروني طرح نتایج

این درکتها ،ابتدا روند سود و زیان گروه ایران خودرو و

با جمعي از خبرگان دوباره مطرح دد که پس از اصالحات

سایپا با روند تولیدات این درکتها مورد تجزیه و تحلیل

اندکي مورد تایید قرار گرفت.

قرار گرفت .در مرحله بعد ،سبد درآمدی درکتهای مورد
مطالعه بر اساس صورتهای مالي حسابرسي درکتها

 -4مدل مفهومی پژوهش

استخراج گردید .با توجه به نتایج حاصل از تحلیلهای انجام

از منظر تأمین مالي ،ابزارهای تأمین مالي برای هر فعالیت

دده ،با انجام مطالعات کتابخانهای ،ابزارهای مالي قابل استفاده

اقتصادی باید به صورت متناسب طراحي دود .رویکرد

در طول زنجیره ارزش خودرو احصاء گردید.

زنجیره ارزش ،انواع فعالیتهای اقتصادی در طول زنجیره

در گام چهارم مبتني بر نتایج تحلیلهای گام سوم از جهت

ارزش را محقق ميکند و در مرحله بعد ،ابزار ،منابع و

آسیبدناسي و ارائه راهکارهای تأمین مالي مصاحبه باز با

نهادهای خاص تأمین مالي فعالیت مورد نظر باید تبیین و یا

خبرگان صنعت انجام ،و پس از ادباع نظری در مصاحبههای

طراحي دود.

صورت گرفته نتایج مستند و جمعبندی دد .در این گام با

از ترکیب ابزارهای مختلف تأمین مالي و فعالیتهای اقتصادی

توجه به چارچوب مفهومي استخراج دده مبتني بر ادبیات

تولید مبتني بر رویکرد زنجیره ارزش ميتوان به سه حوزه

نظری هر مرحله از ردد طرح مورد توجه قرار گرفت .بر این

فعالیتهای اصلي یا فعالیتهای تولید اداره کرد .این

اساس با توجه به مفهوم زنجیره ارزش و طرحهای توسعه ای

فعالیتها ریسک باالیي ندارند و مساله اصلي در آن تأمین

در هر کدام از حلقههای زنجیره ،ابزارهای مختلف تأمین مالي

سرمایه در گردش برای تولید ميبادد .در بخش دوم

به خبرگان ارائه دد .بر این اساس مبتني بر مصاحبههای

فعالیتهای زنجیره تأمین را داهدیم .در این بخش در تعامل

عمیق ،ابزارهای مختلف مورد تحلیل قرار گرفت .در مصاحبه

بین تأمین کنندگان بیروني و مشتریان در هر حلقه از زنجیره

با خبرگان با ارائه ابزارهای نوین تأمین مالي در زنجیره ارزش

تأمین مسائلي مانند تأمین مالي حسابهای دریافتني و ایجاد

صنعت خودرو پرسش محوری اول عبارت بود از ظرفیت

اعتماد بین تأمین کنندگان و مشتریان وجود دارد .در این

ابزارهای جدیدی که در کشور یا حوزه تخصصي مربوطه

بخش ابزارهایي مانند عاملیت حسابهای دریافتني و

وجود دارد .پرسش محوری دوم بعد از استخراج لیست

فاکتورینگ و حتي خرید دین در کنار تأمین مالي بانکي و

ابزارها تناسب آن برای رفع نیاز صنعت خودرو بود .پرسش

حتي انواع ضمانتنامههای قراردادی کمک خواهد کرد.
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جدول  -1كدگذاري شناسایی ابزارهاي تأمين مالی زنجيرهاي در صنعت خودرو
مرحله

مقولهها

كدها

مفاهيم

زنجيره
درکت سایپا از سال  1391تا کنون برای تأمین مواد اولیه 6 ،فقره اوراق مرابحه منتشر کرده است .ایران خودرو هم یک مورد انتشار

مرحله 1

تامین

اوراق

اوراق مرابحه برای تأمین مالي مواد اولیه دادته است.

مرابحه

درکتهای خودروساز هماینک برای تأمین سرمایه در گردش برای خرید دارائي ثابت و مواد اولیه نیز با مشکل مواجه هستند و اوراق
مرابحه ميتواند ابزاری برای تأمین این نیاز مالي بادد.

مواد اولیه
اوراق خرید
دین

برای تأمین سرمایه در گردش تأمین مواد اولیه ،اوراق خرید دین هم روش مناسبي است .این اوراق ،مانند فرایند تنزیل چک مشتری
توسط بانکهاست که در بازار سرمایه اتفاق ميافند  .البته به لحاظ عملیاتي و خواب پول ،باید هزینه نهایي این روش تأمین مالي بررسي
دود.
زیرساخت تأمین مالي کشور ،پاسخگوی نیاز تولید طرحهای جدید [در صنعت خودرو] نیست .برای این موارد ،نیازمند پول هودمند و
صبور هستیم .طرحهای توسعهای صنعت را ميتوان از روش فروش اوراق استصناع تأمین مالي کرد.
باید [در صنعت خودرو] میان تأمین مالي قطعات پرتیراژ و قطعات سفاردي یا قطعات نوآورانه تفاوت قائل دد .مثالً در همین طرحهای

اوراق

داخليسازی سال  ،98تنها طرحهایي در میزهای ساخت داخل وزارت صمت به نتیجه رسیدند که پیشتر تولیدکنندهای در کشور

استصناع

دادتهاند و االن فقط نیاز به افزایش تیراژ از طریق افزایش سرمایه در گردش قطعهسازان است .نظام تأمین مالي صنعت خودرو ،این
روش را بلد است .اما برای قطعات جدید و نوآورانه که ریسک تولید و فروش باالیي دارند ،در صنعت هیچ رودي برای تأمین مالي

مرحله 2

تأمین

نیست .حتي برای قطعاتي که تا کنون تولید نميدده اما مطمئنیم که توان تولید آن وجود دارد .برای این کار ميدود از ظرفیت فروش

قطعات

اوراق استصناع استفاده کرد.
برای تأمین مالي در طول زنجیره ارزش ،ميتوان از روش تأمین مالي زنجیرهای ،مثل سککوک ،استفاده کرد .دوره بازپرداخت سککوک،
حدود  3تا  9ماه است .مطابق محاسبات انجام دده ،در زنجیره [ارزش] بدون سککوک ،تا  54درصد سود [توسط اجزاء مختلف
تأمین مالي

زنجیره] برای تولید یک خودرو سود پرداخت ميدود .با روش تأمین مالي زنجیرهای ،این عدد تا  20درصد کاهش ميیابد.

زنجیرهای

فکر کنید که چه الزامي دارد که برای تولید یک خودرو ،از مرحله تأمین مواد اولیه و قطعات گرفته تا تولید ،هر کدام از تولیدکنندگان
برای تأمین سرمایه در گردش به صورت مجزا وام گرفته و سود پول بدهند؟ فکر ما این است که این امکان وجود دارد که با صدور یک
برات الکترونیکي از جانب تولیدکننده ،این برات در طول زنجیره دست به دست دده و فقط یک بار سود پول پرداخت دود.

زنجیره ارزش در فرایند روزمره خود اقدام به فعالیتهای

با توجه به این مدل مفهومي که از ادبیات مربوطه استخراج

تولیدی ميکند .اما در فضای رقابتي و توسعه فناوریهای

دده است زنجیره ارزش صنعت خودرو با تاکید بر فرایندهای

مختلف داهد توسعه محصوالت جدید و استفاده از فناوری

مالي در بخش بعد مورد تحلیل قرار ميگیرد (دکل .)5

در افزایش بهرهوری محصوالت موجود هستیم .به همین دلیل
تأمین مالي محصوالت و فناوریهای جدید نیز ضرورت تأمین

 -5تحليل عملكرد مالی دو خودروساز بزرگ كشور

مالي جداگانه برای این فعالیت را مشخص ميکند .به دلیل

وابستگي باالی رقابتپذیری صنعت خودرو به تحقیق و

ریسک باالی فعالیتهای نوآورانه تأمین مالي نیازمند ابزارها و

توسعه و عرضه محصوالت جدید موجب دده تا منابع مالي

نهادهای خاص خود است .در این بخش صندوقهای

به عنوان یکي از نهادههای مهم تولید مورد توجه بادد.

سرمایهگذاری ریسک پذیر با ابزارهای مشارکتي نقشآفریني

اهمیت این نهاده بگونهای است که زمینهساز دکلگیری

خواهند کرد .صندوقهای پژوهش و فناوری با استفاده از

مشارکت و ادغام میان خودروسازان بزرگ خارجي جهت

حمایتهای دولتي و نقشآفریني سهامداران خود از ابزارهای

تأمین بخشي از هزینههای تحقیق و توسعه ،عرضه پلتفرم

مشارکت ،کارگزاری و تسهیالت و صدور ضمانت نامه به

مشترک و افزایش تیراژ تولید بوده است .با توجه به درایط

توسعه زنجیره ارزش کمک خواهند کرد .ابزارهای مانند

اقتصاد -سیاسي کشور و تحریم دو دورهای صنعت خودرو،

صندوقهای سهام خصوصي در بازار سرمایه نیز در این زمینه

نه تنها امکان بهرهگیری از ظرفیت درکای خارجي برای تأمین

راهگشا خواهند بود.

بخشي از هزینههای تولید میسر نبوده بلکه عدم امکان تأمین
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قطعات و تجهیزات راهبردیِ فاقدِ ساخت داخل ،نظیر

از بدهيهای خود هستند (ادکال  10و  .)11بنابراین مدیریت

توربودارژر ،کیسه هوا و واحد پردازش مرکزی در نتیجه

سودآوری عملیاتي و مدیریت سرمایه در گردش ،دو عامل

تحریمها ،همزمان با افزایش قیمت قطعات و مجموعههای

کلیدی تهدید کننده توانگری مالي این دو درکت است.

تولید داخل بواسطه افزایش قیمت مواد اولیه ،توام با زیان

 2-5منابع تأمين مالی ایران خودرو و سایپا

انبادته سالهای پیشین ،موجب دده است کمبود نقدینگي به

روشهای مختلفي برای تأمین مالي بنگاهها وجود دارد که

یکي از چالشهای اساسي خودروسازان در سالهای اخیر

تجهیز منابع آنها عموماً از دو طریق منابع درون و بیرون

بدل دود .از اینرو در این بخش تالش دده است تا ساختار

بنگاه ،صورت ميپذیرد .در تأمین مالي طرحها و پروژهها،

تأمین مالي دو درکت ایران خودرو و سایپا و منابع تأمین مالي

منابع درون بنگاهها بهدلیل ارزانتر بودن و کم ریسک بودن از

آنها مورد بررسي قرار گیرد.

اولویت برخوردار است .تأمین مالي بیرون از بنگاه دامل منابع

 1-5ساختار مالی ایران خودرو و سایپا

داخل کشور و منابع خارج کشور است .عمده منابع مالي

مقایسه روند تولید و سوددهي (زیاندهي) درکت ایران

بیرون از بنگاه (داخل کشور) در سه حوزه بانک ،بازار سرمایه

خودرو و سایپا طي سالهای  1387تا ( 1399ادکال  6و )7

و بیمه متمرکز است .این منابع بهطور مستقیم یا غیرمستقیم و

حاکي از آن است که تناسب چنداني میان میزان تولید و

در قالب ابزارها و ادکال گوناگون ،جهت تأمین مالي

سوددهي خصوصا در درکت سایپا وجود ندارد که این

پروژههای بنگاهها و سایر موارد استفاده ميدوند .بانکها

موضوع خود متاثر از ضعف در مدیریت سرمایه در گردش و

عمدتاً مهمترین منبع تأمین مالي داخلي هستند .پس از بانک،

سودآوری این درکتها ،پایین بودن بهرهوری تولید و

بازار سرمایه نیز نقش بهسزایي در تأمین مالي بنگاهها دارد.

ادکاالت ناظر بر فرآیند قیمتگذاری است که موجب دده

البته بیمهها نیز معموالً بهطور غیرمستقیم و از طریق بازار

است در درکتي نظیر سایپا که سبد محصول چندان متنوعي

سرمایه و بانک ،منابع خود را در اختیار بنگاهها قرار ميدهند.

ندادته و عرضه محصوالت جدید بر پایه یک پلتفرم مشترک

عالوه بر این ،تأمین مالي از منابع خارج از کشور از طریق

در آن کمتر است ،میزان زیاندهي بیش از درکت ایران

روشهای قرضي (مانند فاینانس ،ریفاینانس ،یوزانس ،اعتبار

خودرو بادد.

خریدار ،وامهای بینالمللي) و غیرقرضي (سرمایهگذاری

عالوه بر نکات فوق ،عامل دیگری که موجب تحمیل

مستقیم خارجي ،تجارت متقابل ،خرید متقابل و بیع متقابل)

هزینههای مالي باال به خودروسازان دده ،وجود درکتهای

صورت ميگیرد (دکل .]35[ )12

زیانده در زیرمجموعه آنها وحضور سهامداراني در ساختار

از آنجا که بواسطه تحریمهای مستقیم و غیرمستقیم صنعت

سهامداری این درکتها است که از توان مالي چنداني برای

خودرو امکان بهرهگیری از روشهای تأمین مالي از منابع

تزریق نقدینگي به درکتهای اصلي برخوردار نیستند (ادکال

خارجي وجود ندارد ،منابع تأمین مالي دو درکت بزرگ

 8و .)9

خودروساز کشور به روشهای تأمین مالي درون بنگاهي و

با توجه به زیان انبادته گروههای ایران خودرو و سایپا (به

برون بنگاهي (از منابع داخلي کشور) محدود ميدود .اما نکته

ترتیب معادل  45363و  37811میلیارد تومان در پایان سال

آنجاست که در بهرهبرداری از این روشها نیز توازني وجود

 )1399و منفي ددن سرمایه در گردش این دو درکت در

ندادته و در طول سالهای اخیر نیز چولگي آن به سمت

بلندمدت ،توان بازپرداخت بدهيهای کوتاه مدت از هر دو

فروش محصوالت بصورت نقدی ،مدتدار و پیشفروش و

درکت گرفته دده است .از اینرو ،با توجه به نسبتهای

استفاده از تسهیالت بانکي و منابع دولتي در قالب تسهیالت و

نقدینگي ،هر دو خودروساز در درایط اضطرار ،با تمام

اعطای خط اعتباری بوده و روشهایي مانند فروش دارائيها

دارایيهای نقد و دبه نقد خود تنها قادر به پودش  4درصد

و تأمین مالي از بازار سرمایه چندان مورد توجه نبوده است.
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شكل  -6روند توليد و سوددهی شركت ایران خودرو ([36] )1387-99

شكل  -7روند توليد و سوددهی شركت سایپا ([36] )1387-99
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شكل  -8روند سود و زیان شركت و گروه ایران خودرو ([36] )1387-99

شكل  -9روند سود و زیان شركت و گروه سایپا ([36] )1387-99

14
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شكل  -10تحليل نقدینگی شركت ایران خودرو([36] )1387-99

شكل  -11تحليل نقدینگی شركت سایپا ([36] )1387-99
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شکل  -12روشهای تأمین مالی بنگاهها

در سال  ،1393فروش محصوالت و خدمات با سهم 72

به موازات آیندهفرودي خودروسازان ،میزان وابستگي درکت

درصدی ،اصليترین منبع تأمین مالي ایران خودرو بوده است.

ایران خودرو به نظام بانکي از محل تسهیالت  3واحد درصد

پیشفروش و تسهیالت بانکي نیز هر کدام با سهم 12

افزایش یافته و به  15درصد در سال  1399رسیده است .این

درصدی ،دیگر منابع تأمین مالي این درکت بودهاند .در

در حالي است که سهم تسهیالت از تامین مالي درکت سایپا

درکت سایپا فروش محصوالت و خدمات با سهم 59

از  25درصد در سال  1393به  9درصد در سال  1399کاهش

درصدی و تسهیالت بانکي با سهم  25درصدی ،کلیدیترین

یافته است که بخش عمده این موضوع نادي از مشمول ماده

منابع تأمین مالي بودهاند .نکتهای که در مقایسه عملکرد مالي

 141قانون اساسي بودن این درکت و عدم امکان دریافت

این دو درکت در سال  1393وجود دارد آن است که 85

تسهیالت از نظام بانکي بوده است (ادکال  13و .)14

درصد تأمین مالي درکت ایران خودرو از منابع داخلي

آنچه در ساختار تأمین مالي ایران خودرو و سایپا بخوبي قابل

(فروش  72درصد ،پیش فروش  12درصد ،فروش دارایي 1

مشاهده است ،سهم پایین ابزارهای تأمین مالي نوین در سبد

درصد) بوده حال آنکه این سهم در درکت سایپا  69درصد

مالي این درکتها است .بهگونهای که این درکتها از 17
1

بوده است .با مرور زمان و طي سالهای گذدته ساختار مالي

ابزار موجود در بازار سرمایه که  10مورد آن قابل استفاده در

این دو درکت به سوی تأمین مالي برون بنگاهي گرایش

صنعت خودرو است ،تنها از  5ابزار استفاده کردهاند .درکت

دادته است؛ بطوریکه سهم فروش از تأمین مالي ایران خودرو

سایپا در مجموع  13مورد به ارزش  3790میلیارد تومان و

در سال  1399با  45واحد کاهش درصد به  27درصد و

درکت ایران خودرو نیز  3مورد به ارزش  1000میلیارد تومان

سایپا با  58واحد درصد کاهش به  1کاهش یافته است و سهم

از ظرفیتهای بازار سرمایه بهره بردهاند (دکل .)15

پیش فروش با  18واحد درصد افزایش در ایران خودرو به 30

از عمدهترین علل بهرهگیری محدود از ظرفیتهای بازار

درصد و در سایپا با  63واحد درصد افزایش به  73درصد

سرمایه ،باال بودن نرخ بهره ابزاهاری موجود در این بازار،

رسیده است .نکته قابل تامل در این خصوص افزایش تمایل

طوالني بودن فرآیند و زمانبری دریافت نقدینگي ،وجود

این درکت ها به آینده فرودي محصوالتدان است که
1

بواسطه عدم تناسب میان ردد فروش خودرو توسط

گواهی سپرده خاص ،اوراق مشار ت ،صكوک اجاره ،صكوک مرابحه ،صوكوک

سفارش ساخت ،صكوک مضاربه ،اوراق رهنی ،گواهی وااليی ،صوكوک سوفارش

تولیدکنندگان با ردد قیمت نهادههای تولید نظیر ورق

ساخت ،اوراق سلف مووازی اسوتاندارد ،اوراق منفعوت ،اوراق خريود ديون ،افوزايش

فوالدی ،محصوالت پترودیمي و ...منجربه افزایش بدهي و

سرمايه (عرضه ثانويه سهام) ،صوندوق پورو،ه ،صوندوق جسوورانه ،ادووام و تملیوک،

زیان انبادته این درکتها خواهد دد.

صندوقهای زمین و ساختما  ،تاسیس شر تهای سهامی خاص و عام (عرضه اولیوه
سهام)
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شكل -13منابع تأمين مالی ایران خودرو و سهم هر یک از آنها ][36

شکل  -14منابع تأمین مالی سایپا و سهم هر یک از آنها ][36
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شكل  -15ميزان بهرهگيري ایران خودرو و سایپا از ابزارهاي بازار سرمایه براي تأمين مالی ][37

دفافیت در نحوه اخذ و مصارف منابع حاصله از این بازار و

آنها به قیمتهای جهاني و همچنین ،ردد نامتوازن قیمت

از همه مهمتر ،بازپرداخت وجوه دریافتي در سررسید است.

فروش خودرو توسط تولیدکننده با قیمت این نهادهها،

حال آنکه در روشهای تأمین مالي مبتني بر نظام بانکي و

پیشفروش محصوالت اگر چه در کوتاه مدت منجربه تزریق

منابع دولتي که در قالب تسهیالت ارائه ميدود ،عالوه بر

نقدینگي به واحدهای تولیدی ميدود اما در بلندمدت عالوه

پایینتر بودن نرخ سود تسهیالت اعطایي ،زمان دریافت منابع

بر زیان مالي برای خودروسازان ،منجربه افزایش نارضایتي

مالي کوتاهتر بوده و امکان استمهال و تجدید برای بازپرداخت

مصرفکنندگان نسبت آنها دده که نمونه آن در تجربه

وجوه دریافتي وجود دارد.

تحریمهای سال  1397و اثرات آن در تاخیر عرضه محوالت

روشهای تأمین مالي درون بنگاهي در قالب فروش

پیشفروش نیز بخوبي قابل مشاهده است.

محصوالت (نقدی و پیشفروش) نیز عالوه بر آنکه فاقد
بوروکراسي پیچیده دو روش برون بنگاهي قبلي است،

رهاي در
 -6ابزارهاي پيشنهادي تأمين مالی زنجي 

دریافت نقدینگي همان ابتدای فرآیند و تحویل محصول انجام

صنعت خودرو

دده و بنابراین وصول منابع مالي چندان زمانبر نميبادد .اما

همانطور که نشان داده دد ،پیشفروش نقشي اساسي در

چند نکته در روش تأمین مالي از این کانالها قابل توجه

تأمین مالي خودروسازان یافته و هم آنان و هم قطعهسازان،

است؛ اوال پیشفروش محصوالت منوط به اخذ مجوز از

وابستگي باالیي به نظام بانکي برای تأمین مالي دارند .از سوی

وزارت صنعت ،معدن و تجارت است .ثانیا در صورت تاخیر

دیگر ،ظرفیتهای بازار سرمایه و ابزارهای جدید تأمین مالي

در عرضه محصوالت پیشفروش دده به مشتری و وفق

نیز در میان این بازیگران کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

قراردادهای منعقده فيمابین خریدار و فرودنده ،خودروسازان

لذا در این بخش تالش ميدود بر اساس یافتههای حاصل از

مشمول پرداخت  12درصد جریمه دیرکرد هستند .ثالثا با

انجام این تحقیق که مبتني بر ارتقاء بهرهبرداری خودروسازان

توجه به نوسانات قیمت نهادههای تولید (نظیر ورقهای

و قطعهسازان از تأمین مالي زنجیرهای و ظرفیت بازار سرمایه

فوالدی ،آلومینیوم ،مواد پترودیمیایي و )...و وابستگي قیمت

است ،ابزارهای مالي مناسب و قابل استفاده در هر یک از
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حلقههای زنجیره تامین خودرو پیشنهاد دود .بنابراین

قطعهساز قرار ميگیرد .اوراق گام نیز بر اساس بدهي

ابزارهای تامین مالي قابل استفاده در هر حلقه از زنجیره

خودروساز به قطعهساز منتشر دده و این امکان را به

ارزش صنعت خودرو به درح زیر است:

قطعهساز ميدهد که بدون نقد کردن آن ،اوراق را در اختیار



تولیدکننده مواد اولیه قرار دهد و بدین صورت نیاز به

خرید مواد اوليه

ابزارهای مورد استفاده در این حلقه دامل اوراق مرابحه و

جابجایي نقدینگي در طول زنجیره کاهش ميیابد .صکوک نیز

اوراق خرید دین است .در اوراق مرابحه ،از محل سرمایههای

روش جدیدی برای تأمین مالي در طول زنجیره تولید خودرو

گردآوری دده از بازار سرمایه ،مواد اولیه یا قطعه به صورت

و بر اساس برات الکترونیکي مورد ضمانت بانکها و

نقد از فرودنده خریداری و به صورت اقساط به خودروساز

صندوقها بوده که تا زمان سررسید آن قابلیت جابهجایي میان

فروخته ميدود .مکانیزم اوراق خرید دین نیز بدین صورت

تولیدکنندگان در طول زنجیره را دارد.


است که مطالبات قطعهسازان از خودروسازان در بازار به
قیمت تنزیل دده به فروش ميرسد و خودروساز موظف

دانشمحور بوده و امکان دکست در آن وجود دارد)

است در انتهای دوره سررسید ،مطالبات را پرداخت نماید.


توليد قطعات داراي ریسک فنی (قطعاتي که

برای تولید بار اول این نوع قطعات ميتوان از ظرفیتهای

توليد قطعات فاقد ریسک فنی (افزایش ظرفیت تولید

موجود در صندوق نوآوری و دکوفایي از طریق راهاندازی

قطعات موجود یا تولید قطعات جدید که دانش فني

یک صندوق تخصصي پژوهش و فناوری برای حوزه خودرو

باالیي ندارند)

بهره برد .در این سناریو ،صندوق نوآوری و دکوفایي تا 32

اوراق خرید دین ،اوراق سفارش ساخت (استصناع) ،اوراق

درصد از سرمایه اولیه صندوق پژوهش و فناوری را تأمین

گام (گواهي اعتبار مولد) و صکوک ،چهار ابزار مورد استفاده

کرده و سپس برای پروژههای ساخت بار اول نیز تا  80درصد

در این حلقه هستند .دیوه بهرهبرداری از اوراق استصناع بدین

از سرمایه مورد نیاز را تأمین نماید.

صورت است که پس از ارزیابي میزان ریسک و سودآوری

سایر صندوقهای بازار سرمایه مانند صندوقهای سرمایه

پروژه ،به پشتوانه سفارش ساخت قطعه از جانب خودروساز

گذاری جسورانه و صندوقهای سهام خصوصي نیز در این

به قطعهساز ،اوراق منتشر دده و وجوه حاصله در اختیار

زمینه ميتوانند نقشآفریني دادته بادند.

جدول  -2ویژگیهاي انواع روشهاي تأمين مالی براي خودروسازان
عنوان روش
پیش فروش
منابع درونی

فروش
منابع دولت

منابع بیرونی

نظام بانکی (تسهیالت)

بازار
سرمایه

اوراق مشارکت
اوراق خرید دین

مدت زمان

شرایط

دریافت

بازپرداخت

در لحظه ثبتنام

تحویل خودرو

نرخ بهره
 %12 + %18جریمه
دیرکرد

سایر مالحظات
نیازمند مجوز دولتی

%0

در لحظه فروش

تحویل خودرو

تولید به موقع )(JIT

بسته به نوع حمایت و در
حدود تسهیالت بانکی

حدود  1ماه

قابل مذاکره

تورمزا

 %18اسمی و %24.6
واقعی

حدود  1تا 2
ماه

قابل استمهال و
تجدید

تکمیل سقف اعتبار و ترجیح
بانکها به تأمین مالی طرحهای
کوتاه مدت

 4تا  6ماه

بازپرداخت در
سررسید

نیازمند شفافیت در جذب و خرج
منابع

%23-%26
%29-%30
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شکل  -16ابزارهای تأمین مالی پیشنهادی قابل استفاده در طول زنجیره تأمین خودرو



از بازار سرمایه برای پروژه جدید خود تأمین مالي کرده و پس

تأمين سرمایه در گردش

برای تأمین سرمایه در گردش ،عالوه بر انتشار اوراق مرابحه،

از به نتیجه رسیدن پروژه و بهرهبرداری از آن ،اوراق را

ميتوان از ظرفیت اوراق اجاره نیز بهره برد .مکانیزم عمل

بازخرید مينماید .این روش برای پروژههایي که ریسک

اوراق اجاره بدین صورت است که درکت برخي از

باالیي دارند ،پیشنهاد نميدود .در روش صندوق پروژه،

دارایيهای خود مانند خطوط تولید را به فروش رسانده و

درکت خودروساز با ایجاد یک صندوق بورسي ،سرمایه الزم

همزمان اجاره مينماید .در پایان دوره سررسید نیز با

را جمعآوری نموده و پس از این که پروژه به انتها رسید،

بازپرداخت بدهي ،مجددا صاحب دارایي خود خواهد بود.

صندوق تبدیل به یک درکت سهامي ميدود.





خرید یا فروش دارایی

فروش خودروهاي موجود

انتشار اوراق خرید تبعي و افزایش سرمایه از طریق سلب حق

برای تأمین مالي از طریق فروش خودروهای موجود

تقدم ،ميتواند از روشهای تأمین نقدینگي خودروسازان

خودروساز ،عالوه بر اوراق رهني ،ميتوان از روش اوراق

محسوب دود .در روش اول ،درکتهای خودروساز با وثیقه

سلف موازی استفاده کرد که در آن یک خودرو برای تحویل

گذادتن سهام خود درکت یا درکتهای زیرمجموعه،

در آینده به فروش رسیده و منابع مالي جمع دده در اختیار

ميتوانند اوراق منتشر کرده و تأمین مالي نمایند .روش دوم،

خودروساز قرار ميگیرد .در موعد سررسید نیز خودروساز با

نوعي واگذاری سهام درکت است که هزینه مالي نیز بر آن

بازپرداخت منابع مالي ،اوراق را بازخرید مينماید.


مترتب نیست و امکان افزایش سهم بخش خصوصي را هم
فراهم مينماید.


تأمين مالی خریداران

استفاده از روشهای لیزینگ ،اعطای کارت اعتباری به
خریداران و تسهیالت بانکي از مواردی هستند که برای تأمین

تعریف و اجراي پروژه توليد خودروهاي جدید

مالي خریداران مناسب است.

تأمین مالي برای پروژههای جدید از مسیر انتشار اوراق
مشارکت یا راهاندازی صندوق پروژه ممکن است .در روش
اوراق مشارکت ،درکت خودروساز با جمعآوری منابع مالي
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 -7نتيجهگيري

و مجموعههای خودرویي؛ اوراق سلف موازی و اوراق رهني

عدم امکان تأمین قطعات و تجهیزات راهبردی فاقد ساخت

مبتني بر محصول (خودرو) و تسهیالت بانکي ،کارت اعتباری

داخل نظیر کیسه هوا ،استکان تایپت ،توربودارژر و  ECUدر

و لیزینگ در حلقه مشتری پیشنهاد ميدود .به موازات

نتیجه تحریمها همزمان با افزایش قیمت قطعات منفصله و

بهرهگیری از ابزارهای مالي پیشنهادی ،تصمیمگیری در

مجموعههای تولید داخل بواسطه افزایش قیمت مواد اولیه

خصوص دیوه قیمتگذاری خودرو ،ساختار مالکیت بنگاهها،

همراه با افزایش بدهي و زیان انبادته خودروسازان موجب

اصالح ساختار مالي و مدیریت سودآوری عملیاتي بنگاهها از

دده است تا کمبود نقدینگي و سرمایه در گردش به یکي از

دیگر الزامات مورد نیاز برای بهبود ساختار مالي صنعت

چالشهای اساسي ارکان زنجیره تأمین صنعت خودرو بویژه

خودرو است.

خودروسازان و قطعهسازان بدل دود .عالوه بر آن ،اجرای
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