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وضعیت کسب و کارهای کوچک

وام دادن

کسب و کارهای کوچک هسته اصلی اقتصاد رقابتی ایاالت متحده آمریکا را تشکیل داده و در حدود نیمی از نیروی کار این کشور را به استخدام در می آورند. با این حال این کسب و کارهای کوچک پس از رکود 
اقتصادی که در سال 2008 میالدی تجربه کرده اند، هنوز به صورت کامل بازیابی نشده و برای بهبود اوضاع خود به کمک های مالی نیازمندند. 

از 28 میلیون و 700 هزار کسب وکار کوچکی که در آمریکا وجود دارد

چالش های کسب و کارهای کوچک در دریافت وام 

درآمد حاصل از دریافت تسهیالت بانکی 

کسب و کارهای کوچک و اقتصاد

نیمی از آنها در خانه فعالیت می کنند. 

23 میلیون از آنها در مالکیت 
یک نفر هستند. 

5 میلیون و 700 هزار کسب و کار کوچک دیگر نیز 
کارمندانی را به استخدام خود درآورده اند. 

بــراســـاس آمـارهـای موجود 
کسـب و کارهای کوچک در جریان 
بحـران مالـی سـال 2008 میالدی 
خسارت های بیشتری را در مقایسه 
با کسـب و کارهای بـزرگ متحمل 
شده و تاکنون نیز نتوانسته اند کامال 

بازیابی شوند. 

بحران های مالی معموال شرکت های 
کوچک را بیش از شرکت های بزرگ 
تحت تأثیر قرار داده و خسارت های 
فراوانی را به کسب و کارهای کوچک 

وارد می کنند. 

بسـیاری از بانک ها و موسسات 
اعتباری می گویند که تسهیالت 
اختیـار  در  را  مناسـبی  مالـی 
کسـب و کارهای کوچـک قـرار 
می دهنـد ایـن در حالی اسـت 
صـورت  نظرسـنجی های  کـه 
گرفته حاکی از شرایط سخت و 
طاقت فرسای دریافت وام بانکی 

توسط این کسب و کارهاست. 

موانـع سـاختاری از جملـه دالیـل اصلـی 
دشـواری دریافت تسـهیالت بانکی توسـط 
کسب و کارهای کوچک شده است. تالش های 
نظـام بانکـی بـرای تثبیت خـود و همچنین 
هزینه های باالی نقل و انتقاالت بانکی از جمله 

این موانع محسوب می شوند. 

ادعا می کنند  کسـب و کارهای کوچک 
کـه دریافـت وام و تسـهیالت بانکـی 

همچنان بسیار دشوار است. 

آمارهای منتشـر شـده نشـان 
می دهند میزان اعطای تسهیالت 
کسـب و کارهای  بـه  بانکـی 
کوچـک روبـه کاهـش بـوده و 
کسـب و کارهای بزرگ تـر بیش 
از پیـش وام هـای کالن بانکـی 

دریافت می کنند. 

اعطای تسهیالت بانکی در قالب 
وام بـه کسـب و کارهای کوچک 
نقشـی حیاتی در جریان یافتن 
پول در این شـرکت های تجاری 
کوچـک دارد، چراکـه موجـب 
اسـتخدام نیـروی کار جدیـد و 
افزایش میزان موجودی و توسعه 
کسـب و کارها  ایـن  روزافـزون 

خواهد شد. 

فروشگاه هایی که اخیرا در اینترنت راه اندازی شده اند، از جمله مهم ترین دالیل دشوار 
شـدن فرآیند سـنتی دریافت وام بانکی از سـوی کسـب و کارهای کوچک محسـوب 
می شوند، چرا که انتخاب های بیشتری را پیش روی صاحبان کسب وکارها برای دریافت 

وام های بانکی قرار می دهند. 

منابع مالی کسب و کارهای کوچک

بازار ارائه تسهیالت و وام های بانکی آنالین بسیار کوچک است اما با سرعت زیادی 
در حال رشد است.

60 % وام بانکی
10 % اجاره سرمایه

58 % اعتبار تجاری

48 % کارت های اعتباری

خدمات و 
تسهیالت مالی 
آنالین رشدی 
معادل 100% 
داشته است. 

وام اجاره 
تجهیزات به 
میزان 2 % 

افزایش داشته 
است. 

تسهیالت 
اعطایی بانک ها 

به کسب و کارهای 
کوچک 3/1 % 
کاهش یافته 

است. 

وام های مخصوص 
کسب و کارهای 

کوچک %1 کاهش 
یافته اند. 

تسهیالت و 
وام های کارت 

اعتباری به 
میزان 1 % 

افزایش یافته 
است. 

حفظ جریان نقدینگی

ذخیره سازی / ایجاد پشتوانه مالی

تقویت فهرست موجودی

سرمایه گذاری روی اموال، امکانات و تجهیزات

جایگزین برای اموال، امکانات و تجهیزات

بازپرداخت بدهی ها

ساختار امالک و مستغالت


