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چکیـده

حمایـت از ایجـاد و توسـعه بنگاههای کوچک و متوسـط ،یکـی از اولویتهای اساسـی در برنامههای
توسـعه اقتصـادی اکثـر کشـورهای دنیـا اسـت ،زیـرا این نـوع بنگاههـا در ایجـاد اشـتغال و رقابتپذیری
کارا هسـتند .بنگاههـای کوچـک و متوسـط بـا مشـکالت و محدودیتهـای زیـادی روبـهرو هسـتند کـه
بهوسـیله انـدازه ،طبیعـت راهانـدازی ،ثبـات ،محیـط رقابتـی و دسترسـی بـه فنـاوری بـه آنهـا تحمیـل
میشـوند .یکـی از مهمتریـن تنگناهـای توسـعه بنگاههـای کوچـک و متوسـط ،محدودیـت تأمیـن مالی
فعالیتهـا بـهصـورت سـرمایه ثابـت و سـرمایه در گـردش اسـت کـه سـاماندهی آن مسـتلزم تعامـل
مناسـب بخـش خصوصـی و سیاسـتگذاران دولتـی بـرای تدویـن بسـتههای حمایتـی مالـی اسـت.
دسترسـی بـه بـازار مالـی بـرای بنگاههـای کوچـک و متوسـط دشـوار اسـت و نهادهـای مالـی و قانونـی
نقـش مهمـی در رابطـه بـا این محدودیـت بازی میکننـد .این نهادها بـه بنگاههای نیازمنـد به خصوص
بنگاههـای کوچـک بـرای دسترسـی بـه منابـع مالـی و رشـد اقتصـادی کمـک شـایانی میکننـد .در ایـن
میـان ،بانـک بـهعنـوان فعالتریـن بخـش نظـام مالـی در کشـورهای در حال توسـعه ،نقش مؤثـری را در
ارائـه خدمـات بـرای تأمیـن مالـی بـه ایـن واحدهـا بـر عهـده دارد .در ایـن پژوهش سـعیشـده اسـت تا
اثـر عرضـه تسـهیالت بانکـی در تأمیـن مالـی  20بنـگاه کوچک و متوسـط ( )SMEsمنتخـب و فعال در
اقتصـاد ایـران از طریـق طراحـی الگـوی اقتصادسـنجی سـرمایهگذاری و بـرآورد آن بـه روش دادههـای
تابلویی طی دوره زمانی  2005 - 2014ارزیابی شـود .براسـاس نتایج بهدسـت آمده ،تسـهیالت بانکی اثر
مثبـت و معنـاداری بـر تأمین مالی سـرمایهگذاری  SMEsدارد .بنابراین ،چنیـن بنگاههایی میتوانند به
تسـهیالت بانکـی بـهعنـوان یـک عامـل مهم بـرای تأمیـن مالی توجه داشـته باشـند.

واژههای كليدی

بنگاههای کوچک و متوسط ( ،)SMEsتأمین مالی ،نظام بانکی ،اقتصاد ایران.

 .1دکترای تخصصی ،استادیار گروه اقتصاد ،دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی ،دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول)mahdi.yazdani@ansarbank.com ،
 .2کارشناس ارشد علوم اقتصادیnafiseh157@yahoo.com ،
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مقـدمه

بـهطـور کلـی صنایـع بـه سـه دسـته صنایـع بـزرگ ،صنایـع متوسـط و صنایـع کوچـک تقسـیم
میشـوند .بنگاههـای کوچـک و متوسـط ( ،3)SMEsواحدهـای تولیـدی – تجـاری هسـتند کـه در
طبقهبنـدی شـرکتها بـه لحـاظ انـدازه در مراتـب پایینتـری نسـبت بـه شـرکتهای بـزرگ قـرار
دارنـد و هـر کشـوری متناسـب بـا شـرایط خـاص خـود تعریفـی در ایـن خصـوص ارائـه کـرده اسـت
(وازنـت .)2003 ،در حقیقـت گرچـه ایـن صنایـع در کشـورهای مختلـف جهـان دارای شـباهتهای
بسـیاری هسـتند ،امـا شـرایط اقتصـادی و صنعتـی حاکـم بـر هـر کشـور ،معـرف صنایـع کوچـک و
متوسـط آن اسـت .ایـن تعریفهـا بـهطـور عمـده براسـاس معیارهـای کمـی و کیفی مطرح شـدهاند
کـه در آن معیارهـای کمـی ،تعـداد کارکنـان و میـزان گـردش مالـی و معیارهـای کیفـی ،مالکیـت و
مدیریـت واحـد ،مالکیـت فـردی و خانوادگـی و اسـتقالل از سـایر بنگاههـا هسـتند .آنچـه در بیـان
تعریـف بنگاههـای کوچـک و متوسـط حائـز اهمیـت اسـت ،توجـه بـه هر دو معیـار کمـی و کیفی در
کنـار یکدیگـر اسـت (ادراکـی 1387 ،؛ صلواتـی سرچشـمه و همـکاران.)1387 ،
یکـی از محدودیتهـای جـدی بـرای رشـد و توسـعه ایـن واحدهـا ،نـوع و نحـوه تأمیـن مالـی
آنهاسـت و بـهطـور کلـی میتـوان بیـان کـرد کـه عنصـر حیاتـی در توسـعه بخشهـای ،SME
دسترسـی بـه منابـع مالـی اسـت .همچنیـن مطالعـات متعـددی کـه در ایـن زمینـه توسـط محققانی
از قبیـل کنگلتـون ( )2008انجـام شـده اسـت ،نشـان میدهـد کـه تأمیـن مالـی از بزرگتریـن موانـع
بـرای  SMEsنسـبت بـه بنگاههـای بـزرگ اسـت ،ایـن در حالـی اسـت کـه تأثیـر بنگاههـای کوچک
و متوسـط در کشـورهای پیشـرفته بر روی رشـد اقتصادی بسـیار بیشـتر از بنگاههای بزرگ اسـت
(کنگلتـون .)2008 ،یکـی از منابعـی کـه بنگاههـای کوچـک و متوسـط در تأمیـن مالـی خـود بـه آن
رجـوع میکننـد و از وجـوه آن اسـتفاده میکننـد ،بانکهـا هسـتند .بـه طـور کلـی میتـوان بیـان کرد
کـه تأمیـن مالـی از سیسـتم بانکـی در کشـورهای در حال توسـعه از اهمیت ویژهای برخوردار اسـت،
زیـرا بـه طـور نسـبی ،بخـش بانکی خدمـات قابل مالحظـهای را به ایـن بنگاههـا ،میتوانـد ارائه دهد.
مطالعه حاضر یک پژوهش کاربردی در این زمینه اسـت که در آن سـعی میشـود در بخشهای
 2و  3بـه مباحـث نظـری روشهـای تأمیـن مالـی در بنگاههـا و بـهویـژه بنگاههـای کوچـک و متوسـط
پرداخته شـود .سـپس در بخشهای  4و  5سـعی شـده اسـت که یک تصریح اقصادسـنجی در مورد
تأمیـن مالـی بـرای ایـن بنگاههـا در اقتصـاد ایـران طـی دوررهی زمانـی  2005 - 2014ارائـه شـود و مورد
بـرازش قـرار گیـرد تـا از طریـق آن اثـرات عرضـه تسـهیالت بانکـی و سـایر عوامـل بـر تأمیـن مالـی
3. Small and Medium- Sized Enterprises
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بنگاههـای کوچـک و متوسـط مـورد ارزیابـی قـرار گیـرد .در نهایـت در بخـش  6نیـز بـه جمعبندی و
ارائـه پیشـنهادهایی پرداخته خواهد شـد.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

بنگاههـای کوچـک و متوسـط از اجـزای حیاتی هر اقتصادی محسـوب میشـوند و اهمیت آنها
بـرای کشـورهای در حالتوسـعه بـه ویـژه بخشهایـی کـه دارای چالشهـای بـزرگ در زمینـه توزیع
درآمـد و اشـتغال هسـتند ،بیشـتر اسـت .ایـن بخشهـا عمومـاً وزن قابـل توجهی در تولیـد ناخالص
داخلـی دارنـد .در کشـورهای در حـال توسـعه ،بنگاههـای کوچـک و متوسـط بنگاههایـی هسـتند کـه
معمـو ًال از نظـر اندازه در حد متوسـط هسـتند که اهمیت اسـتراتژیک خـود را در آن اقتصاد توضیح
میدهنـد .بنگاههـای کوچـک و متوسـط از لحـاظ سـازمانی ،گاهـی بـا چنـد کارگـر ایجـاد میشـوند و
در آنهـا بحـث خوداشـتغالی مطـرح اسـت و معمـو ًال در سـطح خـرد از  5کارگـر تشـکیل شـدهاند.
از سـوی دیگـر  ،SMEsبرتـری دیگـری نسـبت بـه بنگاههـای بـزرگ دارنـد و آن اینکـه از سـاختار
پیچیـده نسـبت بـه بنگاههـای بـزرگ بـا مدیریتهای مختلـف ،تقسـیم کار و ...برخوردار نیسـتند.
در گذشـته کـه کشـورهای در حـال توسـعه از اهمیـت ویـژهای در بخـش کشـاورزی برخـوردار
بودهانـد SMEs ،نیـز در بخـش کشـاورزی بـه اوج خـود رسـیده بودهانـد .امـا امـروزه ایـن واحدهـا
بـه کل اقتصـاد نفـوذ کـرده و هـر روز نیـز بـه اهمیت آنهـا در بخشهـای مختلف اقتصـادی افزوده
میشـود .در خصـوص اهمیـت بنگاههـای بـزرگ بایـد گفـت کـه در  2-3دهـه گذشـته از اهمیـت
آنهـا کاسـته شـده اسـت و بـه نظر میرسـد SMEs ،نقـش بیشـتری در اشـتغال ،توسـعه اقتصاد و
رشـد اقتصـادی داشـتهاند .بنابرایـن نقـش بنگاههـای بزرگ کم رنگتر شـده اسـت؛ گرچـه نمیتوان
وجـود آنهـا را نیـز نادیده گرفـت ،زیرا هر اقتصادی بنابر شـرایط اسـتراتژیک و سـاختاری به حضور
بنگاههـای بـزرگ نیازمند اسـت .بسـته به سـهمی که بنگاههـای کوچک و متوسـط در اقتصاد دارند،
منجـر بـه افزایـش بیشـتر یـا کمتر اشـتغال در سـطح اقتصاد میشـوند که باعـث افزایـش بهرهوری
نیـروی کار میشـوند.
بـا توجـه بـه شـرایط سـاختاری کـه بنگاههـای کوچـک و متوسـط دارنـد ،افزایـش کارایـی در
بهـرهوری نیـروی کار را بـه دنبـال دارنـد .کارایـی ایجاد شـده نیز باعث تحـت تأثیر قـرار دادن تولید
و اشـتغال میشـود و نهایتـاً منجـر بـه توزیـع مجـدد درآمـد خواهـد شـد .تکنولـوژی مـورد اسـتفاده
در  ،SMEsعمومـاً بیـن تکنولـوژی صنایـع خـرد و صنایـع بزرگ اسـت ،بدین صورت کـه در صنایع
خـرد ،بـه صـورت فـنآوری فشـرده بوده کـه بهرهوری پاییـن نیروی کار را بـه همـراه دارد و در مقابل
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تکنولـوژی صنایـع بـزرگ بسـیار انعطافپذیـر بـوده و بهرهوری بـاالی نیـروی کار را به همـراه دارد.
بنگاههـای کوچـک و متوسـط حـد فاصـل بیـن ایـن دو تکنولـوژی را انتخـاب میکنـد و افـراد را بـه
بهـرهوری قابـل قبولـی میرسـانند.
بنگاههـای کوچـک و متوسـط عمومـاً دارای ویژگیهـای متعـددی هسـتند کـه آنهـا را از سـایر
بنگاههـا بـه ویـژه بنگاههـای بـزرگ متمایـز سـاخته اسـت .معمـو ًال ایـن بنگاههـا بـرای راهانـدازی بـه
منابـع کـم نسـبت بـه بنگاههـای بـزرگ نیـاز دارنـد ،بیشـتر متکـی بـر منابـع داخلـی بـرای تأمیـن
مالـی هسـتند ،از درجـه اشـتغالزایی باالیـی برخوردارنـد ،رقابتپذیـر و نوآورانه هسـتند و مدیریت و
کنتـرل آنهـا هزینـه کمتـری دارد .در ایـن میـان گرچه ایـن واحدهـا از اهمیت ویژهای در سـطح هر
اقتصـاد برخوردارنـد ،امـا بـرای توسـعه آنهـا موانـع متعددی وجـود دارد کـه از میان آنهـا میتوان
بـه درجـه تخصـص ،اسـتفاده از مدیریت سـنتی ،پایین بودن سـطح درآمـد در ایـن بنگاهها و کاهش
سـرمایهگذاری و عـدم توانایـی در اسـتفاده از صرفههـای ناشـی از مقیـاس اشـاره کـرد.
بنابرایـن بـا توجـه بـه توضیحاتـی کـه در فـوق بیـان شـد ،بنگاههـای کوچـک و متوسـط یکـی
از اجـزای حیاتـی رشـد در اقتصـاد جهانـی بـوده و اهمیـت آنهـا در رشـد اقتصـادی کشـورهای
توسعهیافتــه و درحـال توسـعه بـه خوبـی شـناخته شـده اسـت .عمومـاً در کشـورهای توسـعهیافته
بنگاههـای کوچـک و متوسـط بـه طـور میانگیـن بیـش از نیمـی از نیـروی انسـانی شـاغل در اقتصـاد
را بـه کار گماردهانـد و نیمـی از کل مشـاغل جدیـد را فراهـم میآورنـد .عالوهبرایـن  ۴۶درصـد تولید
ناخالـص ملـی و  ۵۵درصـد محصـوالت نوآورانـه و جدیـد نیـز توسـط بنـگاه هـای کوچک و متوسـط
ایجـاد میشـود (موسـوی و همـکاران .)1389 ،در هـر کشـوری بنگاههـای کوچک و متوسـط بیش از
 ۸۰درصـد از جامعـه تجـاری را تشـکیل میدهنـد .در واقـع ایـن بنگاهها حاصل اندیشـه نـو و تازهای
بـرای تولیـد هسـتند کـه معمـو ًال از سـوی افـراد کارآفریـن کـه از تخصصهـای خاصـی برخـوردار
هسـتند ،فعالیت می کنند .این مؤسسـات دارای ابعاد گسـترده در تولید و ارتقای محصول هسـتند،
امـا بـا توجـه بـه محدودیـت مالـی کـه در آنهـا وجـود دارد ،بـرای تـداوم کار نیـاز بـه مجموعـهای
همگـن از بازاریابـی ،مدیریـت ،افزایـش سـرمایه و ارتقـای فنـاوری دارنـد.
از مهمتریـن چالشهایـی کـه بنگاههـای کوچـک و متوسـط بـا آن مواجـه هسـتند ،مسـائل مربوط
بـه انـدازه آنهاسـت .بـهعبارتی ایـن واحدهـا هنگامی که در تنـازع با بنگاههـای بزرگ قـرار میگیرند،
اغلـب بـهعلـت مسـائل مـادی شکسـت را متحمـل میشـوند .همچنیـن ایـن رقابـت میتوانـد بیـن
خـود ایـن بنگاههـا نیـز مطـرح باشـد و در این حالـت بنگاههایی کـه فاقـد مهارتهای قـوی کارآفرینی
هسـتند و بازتـاب خوبـی در بـازار ندارنـد ،از دور رقابـت حـذف میشـوند .پـس میتوان اساسـیترین
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چالشهـای  SMEsرا در مسـائل مالـی و عـدم مهارتهـای قـوی کارآفرینـی معرفی کرد .این شـرایط
منجـر بـه کاهـش بهـرهوری بنگاههـا در اسـتفاده از منابعـی کـه در اختیار دارد ،میشـود.
بنابرایـن یکـی از محدودیتهـای جدی برای رشـد و توسـعه ایـن واحدها ،نوع و نحـوه تأمین مالی
آنهاسـت ،زیـرا ماننـد بنگاههـای بـزرگ از ضمانـت مالی کافـی برخوردار نیسـتند .در واقع دسترسـی
به دارایی مالی برای بنگاههای کوچک و متوسـط بسـیار دشـوار اسـت و نهادهای مالی و قانونی نقش
مهمـی در رابطـه بـا ایـن محدودیـت بازی میکننـد .بنابرایـن میتوان بیان کـرد که بزرگتریـن مانع بر
سـر راه بنگاههـای کوچـک و متوسـط ،عـدم دسترسـی به سـرمایه کافی اسـت (لئوپایـرت .)1999 ،این
بنگاهها ( )SMEsنسـبت به بنگاههای بزرگ از نظر مالی بسـیار محدودتر هسـتند و دسترسـی کمی
بـه داراییهـای مالـی دارنـد کـه نهادهـای مالـی از طریـق ابزارهـای مالـی کارا و مؤثـر میتواننـد زمینـه
تأمیـن مالـی آسـان را بـرای این نوع واحدهـای اقتصـادی فراهم کنند.
از میـان منابـع متعـددی کـه بنگاهها بـرای تأمین مالی میتواننـد از آنها اسـتفاده کنند ،بانکها
هسـتند .بانکهـا در مواجهـه بـا بنگاههـا ،اغلـب ترجیـح میدهنـد کـه بـه تأمیـن مالـی بنگاههـای
بـزرگ بپردازنـد ،زیـرا بنگاههـای بـزرگ از ضمانـت کافـی برخـوردار هسـتند .در واقـع بنگاههـای
کوچـک و متوسـط بـرای دریافـت وام از بانکهـا ،نیازمنـد وثیقـه و تضمیـن هسـتند که گاهـی از آن
محـروم هسـتند ولـی بنگاههـای بـزرگ از ضمانـت کافـی برخوردارند.

تأمین مالی بنگاهها

بـه طــور کلـی بــرای تشکیــل و تمــرکز منابــع مالی یا ســرمایه در ســطح بنگاههـای اقتصادی،
دو طریـق عمـده وجـود دارد کـه عبارتانـد از بدهـی هـا و حقـوق صاحبـان سـهام .بنابرایـن تأمین
مالـی یـا تمرکـز سـرمایه یـا منابع مالـی بنگاههـا از دیدگاههای خرد به دو دسـته تأمیـن مالی از محل
بدهیهـا و تأمیـن مالـی از محـل حقـوق صاحبـان سـهام یا اصطالحاً سـرمایه تقسـیم میشـود.
از دیـدگاه دیگـر ،تمرکـز سـرمایه یا منابع مالی در سـطح بنگاهها از نظر مدت زمان به دو دسـته
تأمیـن مالـی کوتاهمـدت و تأمیـن مالـی بلنـد مـدت تقسـم میشـود .سـه منبـع اصلـی تأمیـن مالـی
کوتاهمـدت بـه ترتیـب اهمیـت در بنگاههـای اقتصـادی عبارتنـد از ،اعتبـارات تجـاری ،اسـتقراض
از بانکهـای تجـاری و اسـناد تجـاری .در اعتبـارات تجـاری یـک واحـد اقتصـادی ،کاالهایـی را از
یـک واحـد اقتصـادی دیگـر خریـداری میکنـد و معمـو ًال ناگزیـر بـه پرداخـت فـوری قیمـت کاالهـا
نیسـت .در نتیجـه ،ایـن قبیـل معاملات واحدهای اقتصـادی ،منبعی بـرای تأمین مالـی کوتاهمدت
در واحـد اقتصـادی خریـدار ایجـاد میکنـد ،زیـرا مـدت زمانـی بیـن تحویـل کاال و پرداخـت وجـه
فاصلـه وجـود دارد .مبلـغ اینگونـه تأمینهـای مالـی ،بـه حجـم خریدهـا و دوره پرداخـت وجـه آن و
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تـوان تأمینکننـده مالـی بسـتگی دارد .دومیـن منبـع عمـده تأمیـن مالـی کوتاهمدت در سـطح خرد،
اسـتقراض و دریافـت تسـهیالت از بانکهـای تجـاری اسـت .وامهـای کوتاهمدت معمو ًال براسـاس
عقـودی اسـت کـه بیـن بانـک و بنـگاه اقتصـادی منعقـد میشـود .در ایـران دریافـت تسـهیالت
براسـاس عقـود اجـاره بـه شـرط تملیـک ،مضاربـه ،مشـارکت مدنـی ،فـروش اقسـاطی ،مسـاقات و
 ...انجـام میپذیـرد ،امـا در کشــورهای صنعتــی روشهـای دیگــری وجـود دارد کـه حســب مـورد
توسـط واحدهـای اقتصـادی بـه کار گرفتـه میشـود ،ماننـد وامهای فصلـی ،اعتبار در حسـاب جاری.
اسـناد تجـاری معمـو ًال اوراق بهـادار قابـل مبادلهای هسـتند که توسـط بنگاههای اقتصادی به سـایر
بنگاههـای اقتصـادی ،بانکهـا یـا مؤسسـات پولـی و مالـی فروخته میشـوند .اسـناد تجـاری وامهای
تضمیـن نشـدهاند و معمـوال سررسـیدی از  30تـا  180روزه دارنـد .مهمتریـن مزیت آنها نسـبت به
وامهـای کوتاهمـدت بانکـی ،هزینـه کمتـر آنهاسـت .نـرخ بهـره آنهـا نیـز غالبـاً کمتـر از نـرخ پایـه
بانکـی کوتاهمـدت اسـت (شـعبانی.)1380 ،
از طـرف دیگـر چهـار منبـع اصلـی تأمیـن مالـی میانمـدت و بلندمـدت بـه ترتیـب اهمیت در
بنگاههـای اقتصـادی نیـز اسـتقراض از بانکهـای تجـاری ،انتشـار و عرضـه اوراق بهـادار بـه عمـوم،
انتشـار و عرضـه اوراق بهـادار بـه صـورت محـدود و سـایر منابـع اسـت .مؤسسـات اقتصـادی بـه
دو شـکل وام بـا وثیقـه (رهنـی) 4و وام عـادی (تسـهیالت) 5از مؤسسـات پولـی وام میانمـدت و
بلندمـدت دریافـت میکننـد .دومیـن طریقـه تأمین مالـی میانمـدت و بلندمدت که بیشـتر مورد
اسـتفاده بنگاههـای اقتصـادی قـرار میگیـرد ،عرضـه اوراق بهـادار بـه عمـوم اسـت .انتشـار و عرضه
اوراق بهـادار (سـهام عـادی ،سـهام ممتـاز و اوراق قرضـه) بـه صـورت محـدود (عرضـه خصوصـی)،
بـه عنـوان سـومین منبـع تأمیـن مالـی بـرای بنگاههـای اقتصـادی اسـت .علاوه بـر سـه طریـق ذکر
شـده ،روشهـای دیگـری وجـود دارد کـه بنـگاه اقتصـادی از طریـق آن بـه تأمیـن مالـی میپـردازد؛
ماننـد پیشفـروش کاالهـا و خدمـات ،فـروش داراییهـا ،واگـذاری بخشـی از عملیـات (قـراردادی)،
فـروش دانـش تکنیکی (فناوری) ،کسـب هدایـا و کمکهای بالعوض ،اسـتفاده از وامهـای یارانهدار
(سوبسـیدی یـا بـا بهـره کمتـر یا بـدون بهـره) ،وام از شـرکتهای مالـی بینالمللی و اخذ وام از سـایر
مؤسسـات پولـی و مالـی خارجـی (شـعبانی.)1380 ،
بنابرایـن ،تمرکـز سـرمایه یـا منابـع مالـی در سـطح بنگاههـای اقتصـادی از نظـر محـل منبـع
تأمینکننـده بـه دو دسـته تأمیـن مالـی داخلـی (منظـور از داخـل ،درون بنـگاه اقتصـادی اسـت) و
تأمیـن مالـی خارجـی (منظـور از خـارج ،خـارج از بنـگاه اقتصـادی اسـت) تقسـیم میشـود.
4. Mortgage Loans
5. Term Loans
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بنابرایـن روشهـای ارائـه شـده در فـوق ،بـرای تأمین مالـی بنگاهها مورد اسـتفاده قـرار میگیرد.
از سـوی دیگـر ،بنگاههـای کوچـک و متوسـط ،بـا توجـه بـه انـدازه محـدود و در نتیجه اعتبـار پایینی
کـه دارنـد ،دسترسـی کمتـری بـه بازارهـای مالـی نسـبت بـه بنگاههـای بـزرگ دارنـد؛ زیـرا واحدهای
بزرگ معمو ًال دارای سـود تضمین شـده بیشـتر و صرفههای ناشـی از مقیاس در فعالیتها هسـتند؛
بنابرایـن ،بیشـتر از جانـب بـازار مالی مـورد توجه قـرار میگیرند .ایـن محدودیتها بـرای بنگاههای
کوچـک و متوسـط بسـیار جـدی اسـت و منجـر به نـزول توانایی فعالیـت این واحدها میشـوند.
بایـد گفـت کـه عامل اصلـی در محدودیت تأمین مالـی بنگاههای کوچک و متوسـط تنها قوانین
سـختگیرانه نیسـت ،بلکـه مشـکل اصلـی زمانـی مطـرح میشـود کـه دسترسـی بـه سـرمایهگذاری
در بـازار سـرمایه بـا توجـه بـه انـدازه محـدود بنـگاه بـا مشـکل مواجـه میشـود .بحـث تأمیـن مالی
در ایـن واحدهـا یکـی از مباحـث مهم بـرای راهاندازی ،گسـترش فعالیت ،توسـعه محصـوالت جدید
و سـرمایهگذاری بـرای امکانـات تولیـد و یـا کارکنـان جدیـد اسـت .تأمیـن مالـی در ایـن بنگاههـا
معمـو ًال بـه فعالیتهـای آن بخـش و چرخـه رشـد آن بسـتگی دارد .بـه منظـور رشـد ،یـک بنـگاه
بایـد بتوانـد بـه حقـوق صاحبـان سـهام و بدهیهـا تکیـه کنـد .بنابرایـن ایـن بنگاههـا هماننـد هـر
بنـگاه دیگـری دارای یـک چرخـه رشـد مالـی هسـتند که بـه منابع مالـی برای رشـد و شـکوفایی نیاز
دارنـد .حقـوق صاحبـان سـهام سـهم بیشـتری در کاهش ریسـک سـرمایهگذاری بنگاههـای کوچک
و متوسـط دارنـد کـه شـرایط را بـرای دسترسـی بـه منابـع مالـی خارجی (خـارج از بنـگاه) بـرای بنگاه
فراهـم میکننـد .کمیسـیون اروپـا )2001( 6در مـورد بنگاههـای کوچـک و متوسـط اعلام کـرد کـه
در میـان منابـع تأمیـن مالـی خارجـی ،بنگاههـا اغلـب از وامهـا و اعتبارات بانکـی و لیزینگ اسـتفاده
میکننـد .بـا ایـن شـرایط ،اکثـر بنگاه هـای کوچک و متوسـط برای تأمین مالی به شـدت بـه وامهای
بانکـی و اعتبـارات بانکـی (نظیـر چک) وابسـته هسـتند.
در بسـیاری از کشـورها ماننـد آلمـان ،ایتالیـا و اتریـش بنگاههـای کوچـک و متوسـط کمتـر بـر
سـرمایه خـود متمرکـز میشـوند و بیشـتر به وامهـای بانکـی روی میآورنـد ،در حالیکه در فرانسـه،
بلژیـک ،اسـترالیا و پرتغـال ،حـدود  39تا  42درصـد از تأمین مالی از منابع خارج از بنگاه اسـت .این
تفاوتهـا را میتـوان در تفـاوت در نظامهـای مالیاتـی ،سیسـتمهای مالـی و چارچوبهـای حقوقـی
( از جملـه ،حداقـل سـهام مـورد نیـاز برای شـروع فعالیـت بنگاههای کوچک و متوسـط) نسـبت داد
(بالینگ و همـکاران.)2009 ،
مهمتریـن روشهایـی کـه بـرای تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسـط در ایران اسـتفاده میشـود،
6. European Commission
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در ادامـه معرفـی خواهنـد شـد .درصـدی کـه هـر یـک از روشهـای تأمیـن مالـی زیـر بـرای بنگاههـای
کوچـک و متوسـط در پایـان سـال 1390بـه خـود اختصـاص دادهانـد ،بدیـن صـورت اسـت کـه لیزینگ
یـک درصـد ،اوراق مشـارکت دولتـی و شـهرداری هـا  4درصـد ،اوراق سـهام انتشـار یافتـه  16درصـد،
سـرمایهگذاری خارجی  8درصد و تسـهیالت اعطایی بانک  71درصد هسـتند (سـازمان سـرمایهگذاری
خارجـی و کمکهـای اقتصـادی و فنـی ایـران .)1390 ،بنابرایـن مالحظـه میشـود که تسـهیالت اعطایی
توسـط بانکهـا مهمتریـن عامـل در تأمیـن مالـی بنگاههـای کوچک و متوسـط اسـت.

نقش بانکداری در تأمین مالی بنگاههای كوچک و متوسط

بانکهـا نهادهـای مالـی هسـتند کـه بنگاههـای کوچـک و متوسـط بـرای تأمیـن مالـی خـود بـه
آنهـا مراجعـه میکننـد و در اکثـر کشـورهای دنیـا نیز بانک بیشـترین منبـع تأمین مالـی بنگاههای
کوچـک و متوسـط اسـت .بنابرایـن ابزارهای تأمیـن مالی که هر بانک بـرای تأمین مالـی این بنگاهها
در نظـر میگیـرد ،بـرای آنهـا بسـیار حائز اهمیت اسـت.
بـه طور کلی شـبکه گسـترده بانکهای تجاری و مؤسسـههای مالی و اعتبـاری با محوریت بانک
مرکـزی ،حداقـل سـه نقش مهـم و کلیدی رونق مبادالت تجـاری ،تجهیز و تخصیـص بهینه منابع و
اجـرای سیاسـتهای پولـی در اقتصـاد ایفـا میکنند .شـبکه بانکـی در هر کشـوری مطابق بـا قوانین
و مقـررات خـود اقـدام بـه ارائـه تسـهیالت مالی به بنگاههـا میکند .در ایران و سـایر کشـورهایی که
از نظـام بانکـی اسلامی برخوردارنـد ،عقـود مختلـف ماننـد جعالـه ،اجاره بـه شـرطتملیک ،مضاربه و
 ...ابزارهـای مالـی هسـتند کـه از طریق آنها توسـط بانکها اعطای تسـهیالت میشـود.
در ایـن میـان بحـث مهـم وجـود قوانیـن مربـوط بـه اعطـای وام اسـت کـه معمـو ًال اسـتفاده از وام
بانکـی را بـرای بنگاههـای کوچـک و متوسـط مشـکل سـاخته اسـت .همانگونه کـه توضیح داده شـد،
ایـن واحدهـا برخلاف بنگاههـای بـزرگ از ضمانـت کافـی برخـوردار نیسـتند .بنابرایـن توجـه ویـژه به
ایـن بخـش و کاهـش قوانیـن دسـت و پاگیـر توسـط دولتهـا میتوانـد تـا انـدازهای مشـکالت مالـی
بنگاههـای کوچـک و متوسـط را برطـرف سـازد ،زیـرا بیشـترین روش تأمیـن مالـی خارجـی بنگاههـا،
بانکهـا هسـتند .از سـوی دیگـر بـا توجـه بـه آمـار ارائـه شـده ،مالحظـه میشـود کـه در ایـران بانـک
سـهم عمـدهای در تأمیـن مالـی ایـن بنگاههـا داشـته و این خـود اهمیت بحـث را دو چندان میسـازد.

پیشینه پژوهش

در ایـن قسـمت بـه خالصـهای از مطالعـات متعـددی کـه در زمینـه تأمیـن مالـی بنگاههـای
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کوچک و متوسـط و اهمیت آنها در اقتصاد کشـورهای مختلف انجام شـده اسـت ،اشـاره میشـود.

مطالعات داخلی

فیضپـور و پوشدوزباشـی ( )1387بـه بررسـی تأثیـر حیـات بنگاههـای جدیدالـورود کوچـک
و متوسـط در تغییـرات اشـتغال میپردازنـد .بـه ایـن منظـور بررسـی تمامـی بنگاههـای جدیدالـورود
صنعـت نسـاجی (ده نفـر کارکـن و بیشتـر) طـی سـالهای  84ـ  1375مدنظر قـرار گرفتهانـد .در این
مطالعـه بـرای تعییـن دوره حیات ،از الگوی شکسـت نسـبی ،تعییـن تغییرات خالص اشـتغال بنگاهها
و مقایسـه آنهـا اسـتفاده شـده و نتایـج بـهدسـت آمـده نیـز بیانگر آن اسـت کـه بنگاههـای کوچک و
متوسـط زمانـی میتواننـد بـهعنـوان ایجادکننـدگان اصلـی شـغل تلقـی شـوند که بتوانند در سـه سـال
ابتدایـی ورود بـه بـازار بـه حیـات اقتصـادی خـود ادامـه دهنـد .ایـن یافتههـا بـدان معنـی اسـت کـه
حمایـت از بنگاههـای کوچـک و متوسـط بـرای تـداوم حیـات مهمتـر از بـرای ایجـاد اشـتغال اسـت.
طیبـی و همـکاران ( )1390در مطالعـهای تحت عنـوان رابطه میان بحران مالـی ،بنگاههای کوچک
و متوسـط و تجـارت بینالمللـی رابطـه بین بحران مالی و بنگاههای کوچک و متوسـط را در کشـورهای
آسیــای شرقــی بررســی میکننـد .در واقـع در ایــن مطالعـه نقــش بنگاههـــای کوچـــک و متوسـط
در داخـل و در سـطح بینالمللـی پررنگتـر میشـود .بـهمنظـور توضیـح ایـن رابطـه از روش پانـل در
دوره زمانـی 2010ـ 1990بـرای کشـورهای آسـیایی اسـتفاده میشـود و براسـاس شـواهد تجربـی بـه این
نتیجـه میرسـند کـه اثـرات بحرانهـای مالـی بر ایـن نوع بنگاههـا چندان معنـیدار نیسـت و بنابراین
توسـعه بنگاههـای کوچـک و متوسـط شـرایط کسـب و کار را در کشـورهای در حـال توسـعه بهبـود
میبخشـد .بنابرایـن بنگاههـای کوچـک و متوسـط مصـون از مقیـاس بـزرگ مالـی هسـتند کـه بحران
بـه دنبـال آن ایجـاد میشـود .پـس بنگاههـای مالی خـرد و از جمله موسسـات قرضالحسـنه که مورد
حمایـت بانکـداری اسلامی اسـت ،میتواننـد نقطـه قـوت بنگاههای کوچک و متوسـط باشـد.
امینبیدختـی و زرگـر ( ،)1390بـه بررسـی موانع موجود در توسـعه بنگاههای کوچک و متوسـط
فعـال در بخـش صنعـت اسـتان سـمنان و ارائـه چارچوب حمایـت از ایـن بنگاهها میپردازنـد .آنها
بـرای دسـتیابی بـه نتایـج خـود از پرسـشنامه اسـتفاده کردهانـد و جامعـه آمـاری شـامل مدیـران و
مسـئولین شـرکتهای کوچک و متوسـط صنعتی مسـتقر در اسـتان سـمنان هسـتند که تعداد افراد
شـاغل در آنهـا کمتـر از  150نفـر باشـد .براسـاس مطالعـات کتابخانـهای و تجربـی و نتایـج مصاحبـههای
انجـام شـده ،بـه ایـن نتیجـه میرسـند کـه بنگاههـای کوچـک و متوسـط بـا آسـیبها و مشـکالت
درونـی و بیرونـی متعـددی مواجهنـد و تسـهیالت و حمایتهـای مالـی بهعمل در چهار حـوزه مالی،
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فنـی ،بازاریابـی و مدیریتی نتوانسـته اسـت راهگشـای مشـکالت مالی آنها باشـد.
گرچـه مطالعـات متعـددی کـه در مـورد بنگاههـای کوچـک و متوسـط در سـالهای مختلف در
ایـران انجـام شـده اسـت ،امـا مطالعـه منسـجمی که نقـش بانـک را بیان کند ،انجام نشـده اسـت.

مطالعات خارجی

نـورث و اسـمالبون ( ،)1995بـه بررسـی بنگاههـای کوچـک و متوسـط بالـغ در ایجـاد اشـتغال بـه
تفکیـک مناطق در کشـور انگلسـتان پرداختهانـد .بنگاههای صنعتی ایـن مطالعـه در دوره  79ـ  1990در
هشـت بخـش صنایـع تولیـدی انتخـاب و بنگاههـای کوچک و متوسـط براسـاس تعـداد شـاغالن کمتر
از  100نفـر کارکـن در سـال پایـه ( )1979تعریـف شـدهاند .در ایـن مطالعـه ،بنگاههای کوچک و متوسـط
براسـاس تغییر در میزان اشـتغال به پنج گروه بنگاههای با رشـد سـریع ،بنگاههای با رشـد نسـبتاً سـریع،
بنگاههـای بـا رشـد میانـه ،بنگاههـای بدون تغییـر (بنگاههایی که اشـتغال آنهـا در دوره مـورد نظر ثابت
اسـت) و بنگاههـای کوچکشـده (بنگاههایـی کـه اشـتغال آنهـا در دوره مـورد نظر کاهش یافته اسـت)
تقسیم شــدهانـد .در مجمـوع نتایـج نشـان مــیدهـد کـه ایجـاد اشـتغال توسـط بنـگاههای کوچـک و
متوســط به شـدت تحت تأثیر مکانی اسـت که بنگاه در آن قرار دارد .همچنین به این نتیجه رسـیدند
کـه اشـتغال در ایـن بنگاههـا از سـوی دیگـر تحت تأثیـر تأمین مالی سـرمایهگذاری اسـت.
بروسـما و گاتـر ( )1997درمطالعـهی خـود بـهنـام ایجـاد و نابـودی شـغل در بنگاههـای کوچـک
بـه بررسـی تفـاوت اشـتغال در بنگاههـای کوچـک و بـزرگ پرداختهانـد و بـه ایـن نتیجـه رسـیدهاند
کـه میـزان اشـتغال در بنگاههـای کوچـک بیشـتر از بنگاههـای بـزرگ اسـت و اشـتغال در بنگاههای
کوچـک از ثبـات بیشـتری برخـوردار اسـت و در زمانهای بحرانـی و رکود بنگاههای کوچک بیشـتر
میتواننـد شـغل ایجـاد کننـد .آنهـا نتیجـه میگیرنـد کـه مشـکل اساسـی بنگاههـای کوچـک و
متوسـط در تأمیـن مالـی سـرمایهگذاری اسـت.
تامبونـان ( ،)2008بـه بررسـی ویژگیهـا و مشـکالت بنگاههـای کوچـک و متوسـط در کشـور
اندونـزی پرداختـه اسـت و ضمـن ارائـه اینکـه بزرگتریـن مشـکل بـرای ایـن بنگاههـا مسـئله تأمین
مالـی اسـت ،بیـان مـیدارد کـه بنگاههای کوچک و متوسـط نه تنها عاملـی برای رفع بیـکاری معرفی
میشـوند ،بلکـه موتـوری بـرای رشـد اقتصـادی محسـوب میشـوند .از سـوی دیگـر ایـن بنگاههـا را
مکانـی بسـیار مناسـب بـرای توسـعه حضـور زنـان کارآفریـن میداند.
گرچـــه مطالعــات متعـــددی در زمینـــه بنگاههـای کوچـک و متوسـط در کشـورهای مختلف
صـورت گرفتـه اسـت ،امـا مطالعـه مشـخصی در زمینـه چگونگـی تأمیـن مالـی بنگاههـای کوچـک و
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متوسـط از طریـق بانـک و همچنیـن مشـکالت احتمالی ایـن واحدها در ایـن زمینـه در اقتصاد ایران
صـورت نگرفتـه اسـت .بنابرایـن در ایـن مطالعه سـعی میشـود بـا ارائه یـک الگوی پژوهشـی ،نقش
بانـک در تأمیـن مالـی بنگاههـای کوچـک و متوسـط مـورد بررسـی قـرار گیرد.
همانگونـه کـه توضیـح داده شـد ،بنگاههـای کوچـک و متوسـط اهمیـت ویـژهای در تعـادل
اقتصـادی بـرای کشـورهای توسـعهیافته و درحـال توســعه دارنـد .ایـــن بنـــگاهها مجموعـاً سـهم
عمـدهای از اشـتغال در بـازار را بـه خـود اختصاص میدهنـد ،بنابراین همیشـه مورد توجـه نهادهای
سیاسـتگذار اقتصـادی قـرار دارنـد .اینگونـه مؤسسـات بـه تناسـب خـود رشـد میکننـد و رشـد
آنهـا تنهـا قائـم به سـرمایه نیسـت .در این میان ابتـکار ،خالقیت ،اسـتفاده از فرصتهای مناسـب
و بـهکارگیـری شـیوههای بازاریابـی در بیـن آنهـا از اهمیـت ویـژهای برخـوردار اسـت.
از نـگاه مجامـع بینالمللـی و مؤسسـات مختلـف جهانـی همچـون بانـک جهانـی و صنـدوق
بینالمللـی پـول نیـز بنگاههـای کوچـک و متوسـط نقـش تعییـن کننـدهای در ایجـاد اشـتغال و
شـکوفایی و رونـق اقتصـادی جوامـع دارنـد؛ بـهطوریکـه کشـورهای توسـعهیافته و در حـال توسـعه
بـهویـژه در شـرق و جنـوب شـرق آسـیا ،بـا در پیـش گرفتـن سیاسـتهای منسـجم و هماهنـگ در
ایـن زمینـه توانسـتهاند گامهـای بزرگـی را در کاهـش بحرانهـای اقتصـادی و اجتماعـی کـه بیکاری
عمدهتریـن آنهـا بـه شـمار میآیـد ،بردارنـد.
در قسـمتهای قبلی اشـاره شـد که یکی از محدودیتهای جدی برای رشـد و توسـعه بنگاههای
کوچـک و متوسـط ،نـوع و نحـوه تأمیـن مالـی آنهـا اسـت و ایـن مشـکل همـواره بـا ایـن بنگاههـا
همـراه بـودهاسـت؛ زیـرا ایـن واحدهـا معمـو ًال از ضمانـت کافـی بـرای تأمیـن مالی برخـوردار نیسـتند.
در ایـن خصـوص یکـی از نهادهـای مالـی کـه ایـن بنگاههـا بـرای دریافـت وجـوه مـورد نیاز خـود برای
سـرمایهگذاری میتواننـد بـه آنهـا مراجعـه کننـد ،بانکهـا هسـتند .بانکها عمومـاً در اعطـای وام به
بنگاههـا ،شـرایط خاصـی را در نظـر میگیرندکه وضعیت اقتصـادی برای وامدهی بانکها مؤثر اسـت.
بـا توجـه بـه اهدافـی کـه ایـن پژوهـش دنبـال میکنـد و از ابتـدا تـا کنـون در خصـوص آن بحث شـد،
تلاش شـده اسـت تا نقش بانکـداری بر تأمین مالی سـرمایهگذاری ایـن واحدها از طریـق بانک مورد
بررسـی قـرار گیرد.

روش پژوهش

بنگاههـای کوچـک و متوسـط دارای تنـوع مالـی هسـتند و میتواننـد هـم از منابـع داخلـی و هـم
از منابـع خارجـی بـرای تأمیـن مالـی اسـتفاده کننـد .در مـورد بنگاههـای کوچـک و متوسـط وامهای
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بانکـی و وامهـای اعتبـاری دو شـیوه تأمیـن مالـی خارجـی (خـارج از بنـگاه) محسـوب میشـوند.
منظـور از وامهـای اعتبـاری وامهایـی اسـت که بنگاه از کسـبه و تجار و سـایر افراد بـه علت اعتباری
کـه در بیـن آنهـا دارد دریافـت میکنـد .بـا اینکـه ایـن شـیوه از تأمیـن مالـی ممکـن اسـت نـرخ
بهـره باالتـری نسـبت بـه بهـره بانکـی را بـه بنـگاه تحمیـل کنـد ،امـا مـورد اسـتقبال بیشـتری توسـط
آنهـا قـرار میگیـرد؛ زیـرا بنگاههـای کوچک و متوسـط معمـو ًال از وثیقه برخـوردار نیسـتند ،بنابراین
بانکهـا کمتـر بـه آنهـا توجـه دارنـد .درحالیکـه وامهـای بانکـی ممکـن اسـت ارزانتریـن منبـع
تأمیـن مالـی خارجـی باشـند از سـوی دیگـر میتـوان تأمیـن مالـی از جریـان وجـوه نقـد را گرانترین
شـیوه تأمیـن مالـی داخلـی دانست(7پترسـون و راجـان 1994 ،و .)1995
ارائـه وامهـای بانکـی بـه بنگاههـا ممکـن اسـت منجر به افزایش رشـد و سـرمایهگذاری شـود که
نزا ارائه میشـود
ارتبـاط بیـن وامهـای بانکـی و رشـد سـرمایهگذاری بـهصورت یک مـدل رشـد درو 
و بـه موجـب آن وامهـای بانکـی موجب تحریک سـرمایهگذاری میشـوند (گریـن وود و جوانوویک،
1990؛ کینـگ و لویـن1993 ،؛ گالتوویـک1996 ،؛ فیسـمن و الو )2004 ،و از دیـدگاه پولـی ،وامهـای
بانکـی منجـر بـه تغییـر سیاسـتهای پولـی و تأثیر بـر تولیـد کل و به دنبـال آن ممکن اسـت منجر
بـه افزایـش تورمشـوند (گرتلر و گیلچریسـت1993 ،؛ کالمیریس و همـکاران1995 ،؛ الینر و رادبوش،
1996؛ نیلسـن 2002 ،؛ فوکـودا و همـکاران.)2006 ،
در ایـن بخـش بـرای ارائـه الگـوی پژوهـش بـه دو دیـدگاه متضاد اشـاره میشـود .در دیـدگاه اول،
فـازاری و همـکاران ( )2000 ،1998بیـان میکننـد کـه محدودیتهـای تأمیـن مالـی بنگاههـا نسـبت به
جریـان نقـدی برای سـرمایهگذاری حسـاستر هسـتند .در واقـع یکـی از عاملهای اصلـی در افزایش
محدودیتهای تأمین مالی بنگاه را در اسـتفاده از جریان نقد برای سـرمایهگذاری میدانند .از سـوی
دیگـر کاپلـن و زینگالـس ( 1997و  )2000بیـان میکننـد کـه تأمین مالـی و محدودیتهـای مربوط به
آن به سـرمایهگذاری از طریق وجوه نقد حسـاس نیسـت .بهعنوان توضیح بیشـتر ،کاپلن و زینگالس
( )2000بیـان کردنـد آنچـه بیشـتر باعـث ایجاد محدودیـت در تأمین مالی میشـود ،تغییرات کوچک
و غیرقابـل مشـاهده در شـرایط محیطـی مانند تغییـر در معیارهای بنـگاه برای سـرمایهگذاری (مانند
تغییـر در حداقـل نـرخ جذبکننـده بـرای سـرمایهگذاری کـه منجر به غیر اقتصادی شـدن بسـیاری
از طرحهـای سـرمایهگذاری میشـود ،).تغییـر در پسانداز احتیاطـی بنگاههای سـرمایهگذار در طول
زمـان و تغییـرات در رفتـار وامدهی بانکها اسـت.
همچنیـن هاینـز و تالـر ( ،)1995بیـان میکننـد کـه گاهی ممکن اسـت بنـگاه محافظهکار باشـد و به
 .7منظور از گرانترین ،افزایش ریسک برای بنگاه است به گونهای که بنگاه از موجودی خود میکاهد و این برای بنگاه خطرناک است.
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جـای اسـتفاده از وجـوه نقد از منابع خارجی برای سـرمایهگذاری اسـتفاده کند و تنها زمانـی از جریان نقد
بـرای سـرمایهگذاری اسـتفاده کنـد کـه به تأمین مالی خارجی (خارج از بنگاه) دسترسـی نداشـته باشـد.
برخـی از مطالعـات مانند مطالعـات مایرز و ماجلیوف ( ،)1984کالومیریـس و همکاران (،)1995
پترسـون و راجـان ( ،)1997دمیرگـوک ـ کانـت و ماکسـیموویک ( )2001و فرانـک و ماکسـیموویک
( )2005نشـان میدهنـد کـه تأمیـن مالـی خارجـی پرهزینـه اسـت ،آنهـا اسـتدالل میکننـد کـه
وامهـای اعتبـاری نقـش مهمـی در کاهـش هزینههـای بودجـه و کاهـش اعتبـار سـهمیهبندی بـازی
میکننـد .بـهویـژه اینکـه بنگاههـای کوچـک بـه علـت سـاختار هزینـهای امکان دسترسـی بـه منابع
مالـی خارجـی را بـه راحتـی ندارند.
کونـات ( ،)2007نشـان میدهـد کـه یکـی از مزیتهـای وامهـای اعتبـاری ،اسـتفاده از آنهـا در
اجـرای قراردادهـای بدهـی بـدون نیاز به وثیقه اسـت .این مزیت اجـازه میدهد کـه تأمین کنندگان
وامهـای اعتبـاری نسـبت بـه بانکهـا وام بیشـتری در اختیار مشـتریان قرار دهند .بـه خصوص در
شـرایطی کـه بـرای بانکهـا جیرهبنـدی اعتبـار 8وجـود دارد .جیرهبنـدی اعتبـار بـه وضعیتـی اطالق
میشـود کـه در آن بنگاههـا میخواهنـد در نـرخ بهره موجـود وام بگیرند ،اما مقدار وام محدود اسـت
و موفـق بـه گرفتن آن نمیشـوند.
از سـوی دیگـر وامهـای اعتبـاری به مشـتریان اجازه میدهد که نسـبت بدهی بـه دارایی خود را
افزایـش دهنـد و ایـن منجـر بـه ایمن مانـدن بنگاه از شـوکهای غیرمنتظـره و شـوکهای مربوط به
سیاسـتهای پولـی میشـود کـه بیشـتر در مورد مشـتریان بـزرگ (بنگاههای بزرگ) صـدق میکند
( کالومیریـس و همـکاران1995 ،؛ گروپ و بویسـای.)2007 ،
بـا توجـه بـه ادبیاتـی کـه در فـوق ارائـه شـد ،روشهـای تأمیـن مالـی بـرای بنگاههـای کوچـک
و متوسـط متعـدد هسـتند ،امـا در ایـن میـان بنگاههـا بیشـتر از وجـوه نقـد و وامهـای بانکـی بـرای
سـرمایهگذاری تأمیـن مالـی اسـتفاده میکننـد .اسـتفاده از وامهـای بانکـی گرچـه نیازمنـد وثیقـه
و تضمیـن اسـت ،امـا گاهـی ارزانتریـن روش محسـوب میشـود .بـا توجـه بـه اهدافـی کـه ایـن
پژوهـش دنبـال میکنـد ،در ادامـه الگویـی معرفـی میشـود که علاوهبر بررسـی نقش وجـوه نقد در
سـرمایهگذاری بـه نقـش بانکـداری پرداختـه میشـود.

روششناسی تجربی

در ایـن قسـمت بـه ارائـه الگـوی ارتبـاط سـرمایهگذاری بـا جریـان وجـوه نقـد و بانکـداری بـرای
8. Credit rationing
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تأمیـن مالـی سـرمایهگذاری بنگاههـای کوچـک و متوسـط پرداخته میشـود .بـهطور کلـی بنگاههای
کوچـک و متوسـط میتواننـد بخشـی از وجـوه مـورد نیـاز خـود را بـه شـکل وامهایـی از مؤسسـات
مالـی بـهویـژه بانکهـای تجـاری دریافت کننـد .این وجـوه میتوانـد از بازارهای داخلـی و بینالمللی
فراهـم شـود .بـهمنظـور چگونگی ارزیابـی تأمیـن مالـی سـرمایهگذاری بنگاههای کوچک و متوسـط،
از ارتبـاط بیـن سـرمایهگذاری بـا وامهـای بانکـی و دیگـر منابـع داخلـی و خارجی ،اسـتفاده میشـود.
بـرای بـرآورد ایـن ارتبـاط از روش ارائـه شـده توسـط بونـد و مقیـر ( )1994بـرای بنگاههـای کوچـک
و متوسـط کـه معادلـه سـاختاری مـورد اسـتفاده شـامل یـک معادله اویلر اسـت ،اسـتفاده میشـود.
در ایـن خصـوص متغیرهـا از دو جنبـه قابـل بررسـی هسـتند :یکـی ارتبـاط بیـن سـرمایهگذاری و
تصمیمـات مالـی و دیگـری ارتبـاط بیـن سـطح بنـگاه و متغیرهـای کنترلگـر محیطـی ،بـه گونـهای
کـه در ایـن معادلـه بـر وامهـای بانکـی و اعتبـارات تجاری بهعنـوان منابـع خارجی بـرای تأمین مالی
بنگاههـای کوچـک و متوسـط تمرکـز میشـود .معادله اویلر یک معادله سـاختاری اسـت که مشـتق
شـده از یـک مـدل بهینهسـازی پویـا تحـت فـروض هزینههای متقـارن و درجـه دوم تعدیل اسـت.
مزیـت ایـن معادلـه در آن اسـت کـه با حفظ ویژگیهای سـاختاری ،ایـن الگو اهمیـت و نفوذ مخارج
جـاری سـودآور در آینـده را بـر تصمیمهـای سـرمایهگذاریهای جـاری محاسـبه میکنـد .بنابرایـن
الگـوی ارائـه شـده بـر اسـاس معادلـه اویلر ،مزیـت کنتـرل عوامل اثرگـذار انتظـاری بـر تصمیمهای
سـرمایهگذاری را دارد .بنابرایـن الگـوی مـورد نظـر بـهصـورت زیـر بیان میشـود:
2

)

= α0 + α1 Capital Expenditure it-1 + α2 ( Capital Expenditure it

رابطه ()1

Capital it -1

Capital it -2

+ α4 Salesgrowthit + α5 Banking2it + uit

Cash Flowit
Capitalit

Capital Expenditure it
Capital it -1

+ α3

کـه در آن  Capital Expendituret / Capitalitنشـان دهنـده سـرمایهگذاری در دوره فعلـی
تقسـیم بـر ارزش موجـودی سـرمایه در دوره قبـل بـرای بنگاههـای منتخـب در سـالهای مـورد
نظـر اسـت .در ایـن حالـت نـرخ جـاری سـرمایهگذاری متغیـر وابسـته اسـت و مـورد بررسـی قـرار
میگیـرد Capital Expenditureit-1 / Capitalit-1 .نـرخ سـرمایهگذاری بـا وقفه اسـت .از آنجایی
کـه سـرمایهگذاری در دوره فعلـی بـه سـرمایه دورههـای بعـد نیز وارد میشـود ،لـذا آنچه امـروز بهعنوان
سـرمایهگذاری شـناخته میشـود ،از روند سـرمایهگذاری در دورههای قبل نیز ناشی خواهد بود .بنابراین
متغیـر مذکـور بـا وقفـه در الگـوی مـورد نظـر وارد میشـود)Capital Expenditureit / Capitalit(2 .

نقش نظام بانکي در تأمين مالي بنگاههاي کوچک و متوسط

93

تـوان دوم نـرخ جـاری سـرمایهگذاری در بنگاههـای مورد نظر بـرای دوره مورد مطالعه اسـت .متغیر
بعـدی  Cash Flowit / Capitalitاسـت کـه نشـان دهنـده حاصـل تقسـیم جریان نقدی بر سـرمایه
اسـت .از ایـن متغیـر بـرای بررسـی دیـدگاه فـازاری و همـکاران ( 1998و  )2000اسـتفاده میشـود.
 Salesgrowthitنیـز رشـد فـروش اسـت .از ایـن متغیـر برای بررسـی تأثیـر میزان فـروش بنگاه در
سـرمایهگذاری بـرای تأمیـن مالـی بنگاههـای کوچـک و متوسـط اسـتفاده میشـود .در نهایـت نیـز
 Banking2itمتغیـر مربـوط بـه تأثیـر بانکـداری بـر تأمیـن مالی سـرمایهگذاری بنگاههـای کوچک و
متوسـط است.
مطابـق بـا ایـن معادلـه کـه براسـاس رهیافـت اویلـر پایهریـزی شـده اسـت α3 ،و  α5بـه ترتیـب
نشـان دهنـده رابطـه بیـن سـرمایهگذاری بـا جریـان وجـوه نقـد و بانکـداری اسـت .پـس از بـرآورد
الگـوی ارائـه شـده مشـخص میشـود کـه بـرای دوره زمانـی  2005 - 2014مطالعـه بـا کدامیـک از
دیدگاههـای متضـاد ارائـه شـده در فوق سـازگارتر اسـت .بنابراین نمونه مورد اسـتفاده نسـبتاً همگن
از بنگاههـای کوچـک و متوسـط فعـال در کشـور ایـران از لحـاظ سـاختار مالـی و انـدازه بنـگاه و برای
دوره زمانـی  2005 - 2014اسـت .بدیـن منظـور  20بنـگاه کوچـک 9و متوسـط کـه مطابـق بـا تعریـف
اتحادیـه اروپـا ،از نظـر سـطح فـروش ،کوچـک و متوسـط محسـوب می شـوند ،انتخاب شـده اسـت.

تحلیل یافتهها

در ایـن پژوهـش بـرای بـرآورد الگـو از دادههای تابلویی ،10طـی دوره زمانی  2005 - 2014اسـتفاده
شـدهاسـت .جامعـه آمـاری مـورد نظـر در ایـن مطالعـه 20 ،بنـگاه از مجموعـه بنگاههـای کوچـک
و متوسـط فعـال در اقتصـاد ایـران اسـت .ایـن بنگاههـا از سـازمان بـورس اوراق بهـادار اسـتخراج
شـدهاند و دادههـا نیـز برگرفتـه از وبسـایت بانـک مرکزی و وزارت امـور اقتصادی و دارایی اسـت.
ایـن الگـو بـا اسـتفاده از نرمافـزار  Stataو بـه روش دادههـای تابلویی برآورد شـده اسـت .آزمون
 Fلیمـر نیـز بـرای بررسـی امـکان ترکیـب دادههـای مقطعـی و سـری زمانـی اسـتفاده میشـود .در
ادامـه نیـز آزمـون  Whiteبـرای ارزیابـی ناهمسـانی واریانـس اسـتفاده میشـود .با توجه بـه این که
بـرای رفـع ناهمسـانی در واریانـس از روشهـای مختلفـی میتـوان اسـتفاده کـرد ،در  Stataاز روش
 Robustالگـوی مذکـور مـورد بـرآورد قـرار گرفتـه اسـت .نتایـج حاصـل از ایـن بـرآورد در جـدول
شـماره  1ارائه شـده اسـت.
 .9بنگاههای کانیهای غیرفلزی ،صنعت حمل و نقل ،کانیهای فلزی و مواد دارویی در سطح کوچک و متوسط
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جدول شماره  :1نتایج حاصل از برآورد الگوی ارتباط بین مخارج سرمایهگذاری و بانکداری
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ

روش ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ )(Pooling

اﺛﺮات ﺛﺎﺑﺖ )(FE

Constant

/58628
1 t /61

0

/29409
1 z /50

Capital Expenditur e it -1
Capital it -1

/07385
1 t /69

0

0/07493
1 z /91

/01902
20 t /16

0

/01944
19 z /46

0

0/012239
0 z /07

Capital Expenditure it 2
)
Capitalit -1

Cash Flow it
Capital it

Salesgrowth it
Banking it2

آزﻣﻮنﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ

0

1

(

2

/070735
0 t /71

3

-0/01487
-0/66
/000074
/73

t
5

0

0

0

3

0/00698
z -0/28

4

4

0

2t

0 R2 /7699
2 FLimer /00
0/12
Pr ob FLimer

0/000058
2 z /81

/29409
2 z /19

5

0 R2 /8707
35 chi2(9) /00
0/0201
Pr ob chi 2

0

0

0/07493
4 z /45

1

2

روش )(Robust

1

0

/01944
12 z /79
2

0/012239
0 z /20
-0/00698
z -0/46

3

4

0/000058
6 z /85

5

2

0 R /97
2 RootMse /08

منبع :یافتههای پژوهش

بـا توجـه بـه اهدافـی کـه ایـن پژوهـش دنبـال میکنـد ،مهمتریـن متغیـر در الگـوی شـیوههای
تأمیـن مالـی ،بانکـداری بـوده کـه تأثیـر آن بـر سـرمایهگذاری بررسـی شـده اسـت .در ایـن پژوهش
اطالعـات مربـوط بـه ایـن متغیر بـرای ایران از وبسـایت بانکهای مطرح ،اسـتخراج شـده اسـت.
در انتخـاب بـرآوردی الگـوی مـورد بررسـی ،اولیـن گام آزمون  Fلیمر بـرای انتخاب یا عـدم انتخاب
روش تخمیـن مبتنـی بـر دادههـای تابلویـی اسـت .طبق آماره محاسـبه شـده روش بـرآوردی مبتنی
بـر دادههـای ترکیبـی نسـبت بـه رگرسـیون ناشـی از دادههـای تابلویی سـازگارتر اسـت .طبـق نتایج
ارائـه شـده در جـدول شـماره  ،1بـرای بررسـی وجود ناهمسـانی در واریانـس از آزمون وایت اسـتفاده
شـده اسـت که سـطح احتمال مطرح شـده نشان دهنده ناهمسـانی در واریانس بوده اسـت؛ بنابراین
الگـو بـار دیگـر بـه صـورت  Robustبـرآورد شـده اسـت و نتایـج آن مورد اسـتفاده قـرار میگیرند.
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در ایـن بـرآورد ،براسـاس نتایـج بـه دسـت آمـده ،متغیـر  Cash Flowit / Capitalitکـه نشـان
دهنـده تأثیـر جریـان نقـد بـر مخـارج سـرمایهگذاری بنگاههـای کوچـک و متوسـط اسـت ،معنـادار
نشـده اسـت و میتـوان تحلیـل کـرد کـه در بنگاههـای مـورد بررسـی حاصـل تقسـیم جریـان نقـد بر
ارزش موجـودی سـرمایه ،بـر نـرخ جاری سـرمایهگذاری تأثیر زیادی نداشـته اسـت .از سـوی دیگر
متغیـر دیگـری کـه در این پژوهـش اهمیت ویژهای دارد ،مربـوط به متغیر بانکداری اسـت که بنابر
نتیجـه بـهدسـت آمده ،ایـن متغیر در الگوی مذکور معنادار شـده اسـت .ضریب ایـن متغیر مثبت
اسـت و بـه معنـای وجـود رابطـه مسـتقیم میـان بانکـداری و تأمیـن مالـی سـرمایهگذاری بنگاههای
کوچـک و متوسـط اسـت .بنابرایـن بانکـداری عنصـری مؤثر بـرای تأمین مالـی بنگاههـای کوچک و
متوسـط خواهـد بـود و میتوانـد محدودیتهـای تأمیـن مالـی را در ایـن بنگاههـا رفـع کند.
براسـاس بحثـی کـه در قسـمت قبـل ارائه شـد ،بیان شـد کـه در ایـن مطالعه بـرای ارائـه الگوی
پژوهـش بـه دو دیدگاه متضاد اشـاره میشـود .دیدگاه اول ،فـازاری و همـکاران ( 1998و  ،)2000بیان
کردنـد کـه محدودیتهـای تأمیـن مالـی بنـگاه بـه شـدت نسـبت بـه جریان نقدی حسـاس اسـت.
امـا دیـدگاه مقابـل ،مربـوط بـه کاپلـن و زینگالـس ( 1997و  )2000بود که به نظر آنها سـایر شـرایط
از جملـه رفتـار بانکهـا نسـبت بـه وامدهـی بـر محدودیتهـای تأمیـن مالـی مؤثر اسـت .براسـاس
نتایـج بـهدسـت آمـده در ایـن پژوهـش ،مالحظـه میشـود کـه الگـوی ارائـه شـده بـرای بنگاههـای
مـورد بررسـی در دوره زمانـی  ،2005 - 2014بـا دیـدگاه کاپلـن و زینگالـس موافـق اسـت .بـه عبارتـی
در بنگاههـای مذکـور رفتـار بانکهـا در وامدهـی تأثیـر بیشـتر در محدودیتهای تأمیـن مالی آنها
داشـته اسـت .اگـر چـه جریـان نقـدی نیز مؤثر اسـت ،امـا در ایـن مطالعه بانکـداری بـر تأمین مالی
سـرمایهگذاری بنگاههـای کوچـک و متوسـط تأثیرگذارتـر خواهـد بود.
بنابرایـن بـا توجـه بـه نتایجـی کـه از الگـوی ارائه شـده برای بررسـی عوامـل مؤثر بـر تأمین مالی
سـرمایهگذاری بنگاههـای کوچـک و متوسـط بـه دسـت آمـد ،میتـوان گفـت کـه ابزارهـای تأمیـن
مالـی در بانکـداری نقـش مهمـی بر تأمیـن مالی سـرمایهگذاری بنگاههـای کوچک و متوسـط دارند.
بنگاههـای کوچـک و متوسـط بـا مراجعـه بـه بانـک و بـا دریافـت وام از آنهـا میتواننـد تـا حـدودی
مشـکالت تأمیـن مالی خـود را رفـع کنند.

نتیجهگیری

بنگاههـای کوچـک و متوسـط از اجـزای اساسـی هـر اقتصـادی محسـوب میشـوند کـه بسـیار
مـورد توجـه سیاسـتگذاران و پژوهشـگران در سراسـر جهـان قـرار گرفتهانـد .ایـن واحدهـا عمومـاً
سـطح باالیـی از اشـتغال را شـامل شـده و منجـر به رشـد و نـوآوری تولید میشـوند .در ایـن مطالعه
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سـعی در بررسـی اثـر بانکـداری بـر تأمیـن مالـی سـرمایهگذاری بنگاههـای کوچـک و متوسـط در
کشـور ایـران بـرای  20بنـگاه کوچـک و متوسـط بـوده اسـت .روش مـورد اسـتفاده در ایـن پژوهـش
روش دادههـای تابلویـی و دوره زمانـی مـورد بررسـی سـالهای  2005 - 2014بـوده اسـت .علاوه بـر
بررسـی تأثیـر بانکـداری ،میـزان حساسـیت مخـارج سـرمایهگذاری نسـبت بـه جریـان نقـدی بنـگاه
نیـز مـورد بررسـی قـرار گرفـت کـه در آن بـرای بنگاههـای مـورد نظـر و دوره زمانـی مطـرح شـده،
رابطـه معنـاداری بیـن آنهـا برقـرار نبـود؛ اگرچه ممکن اسـت سـرمایهگذاری تأمین مالـی بنگاههای
کوچـک و متوسـط نسـبت بـه جریـان نقـد بنـگاه نیـز حسـاس باشـد .یافتههـای ایـن مطالعه نشـان
میدهـد کـه بانکـداری بـر تأمیـن مالـی سـرمایهگذاری بنگاههـای کوچـک و متوسـط در بنگاههـای
منتخـب بـرای دوره زمانـی  2005 -2014تأثیـر گـذار هسـتند.
نتایـج بـهدسـت آمـده از آزمـون  Fلیمـر در الگـوی بـرازششـده در قسـمت قبـل حاکـی از آن
اسـت کـه فرضیـه صفـر مبنی بر اثـرات انفـرادی در مورد دادههـا پذیرفته نمیشـود .بنابرایـن نتایج
بـر اسـاس روش تلفیقـی مـورد تحلیـل قـرار میگیرنـد .از سـوی دیگر برای شناسـایی وجـود یا عدم
وجـود ناهمسـانی در واریانـس از آزمـون وایـت ( )Whiteاسـتفاده شـد کـه در آن وجـود ناهسـانی
الگـو تأییـد شـد و علیرغـم وجـود روشهـای متفـاوت در رفـع ناهمسـانی از روش  ،Robustبـرای
بـرازش الگـو اسـتفاده شـد .بنابرایـن بـه علـت وجـود ناهمسـانی واریانـس در الگـو ،روش Robust
بـرای ارزیابـی نهایـی مـورد اسـتفاده قـرار میگیرد.
مهمتریـن نتیجـه بـهدسـت آمـده از بـرآورد الگـوی پژوهـش ،مربـوط بـه نقـش بانکـداری برای
تأمیـن مالـی سـرمایهگذاری بنگاههـای کوچک و متوسـط اسـت .پس از بهدسـت آمدن ایـن نتیجه
مهـم کـه مطابـق بـا دیـدگاه کاپلـن و زینگالـس ( )2000کـه در قبـل توضیـح داده شـد ،بـوده اسـت،
میتـوان بیـان کـرد کـه بانکـداری نقـش بسـیار مهمـی در تأمیـن مالـی سـرمایهگذاری بنگاههـای
کوچـک و متوسـط خواهـد داشـت .از سـوی دیگـر با اهمیتـی که میتوان بـرای بانک در کشـورهای
مختلـف جهـان قائـل شـد ،اگـر موانـع مربوط بـه وامدهـی در آنها برطرف شـود ،بنگاههـای کوچک
و متوسـط نیـز میتواننـد توسـعه یابند.
ایـن در حالـی اسـت کـه وامدهـی این بانکهـا نیز نیازمنـد قوانین خاص اسـت که بـه مدیریت
نقدینگـی آنهـا بپـردازد و از بـروز بحرانهـای متعـدد در بخش بانکـی در کشـورهای مختلف جهان
جلوگیـری کنـد .بنابرایـن توجـه بـه این مباحث برای توسـعه بنگاههـای کوچک و متوسـط در تمامی
کشـورها حائـز اهمیـت اسـت .از سـوی دیگـر بـا توجـه بـه اهمیتـی کـه بانـک بـر روی تأمیـن مالـی
بنگاههـای کوچـک و متوسـط دارد ،در ایـن پژوهـش بررسـی شـد کـه بانکـداری نیـز بـا اسـتفاده از
ابزارهـای مالـی ،دارای اهمیـت ویـژه در تأمیـن مالـی سـرمایهگذاری بنگاهها اسـت.
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با توجه به نتیجه به دسـت آمده پیشـنهاد میشـود که سیاسـتهای جهت اسـتفاده بنگاهها از
ایـن شـیوه تأمیـن مالـی تدوین شـود ،زیرا به گونـهای ارزانترین شـیوه تأمین مالی بـرای آن بنگاهها
خواهـد بـود .براسـاس نتایـج بـهدسـت آمـده مبنـی بـر اثـر عرضـه تسـهیالت بانکـی بـر وامدهی به
 ،SMEsتوصیـه میشـود کـه دولتهـا در جهـت حمایـت از صنایـع کوچـک و متوسـط کـه نقشـی
اساسـی در رشـد اقتصـادی و توسـعه اجتماعی کشـورها دارنـد ،قوانیـن و مقرراتی بـرای فعالیتهای
بانکـی لحـاظ کننـد که وامدهی با سـهولت بیشـتر بـه این واحدها تعلـق گیرد؛ همچنیـن نقش دولت
در کاهـش قوانیـن سـختگیرانه اداری نیـز میتوانـد مؤثر باشـد.
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