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 چکیده
در حال توسعه، بلکه  ی( نه تنها در کشورهاSMEکوچک و متوسط ) یبنگاهها تیامروزه نقش و اهم

مورد  یمال نیتام یبنگاه ها برا نیکه ا ییمورد بحث است. ابزارها و نهادها زین افتهیتوسعه  یدر کشورها

 نانسیفا افته،یساختار یمال نیتام ،یبه اوراق بهادارساز لیتبد نگ،یزیدهند عبارتند از ل یقرار م هاستفاد

بنگاه ها به  نیا و ... یرهن یتجار اوراق ،یدر قالب اعتبارات تجار یا مهیب یپوشش ها ،یو خارج یداخل

به  ازین نیروبه رو هستند؛ بنابرا یمال نیدر تام یخود با مشکالت متعدد یباال سکینوپا بودن و ر لیدل

هدف پژوهش حاضر  شود،  یاحساس م شیاز پ شیآنها ب یمشکالت و ارائه راهکار برا نیا یادیبن یبررس

 یپژوهش حاضر از لحاظ طبقه بندنقش سرمایه پرریسک در وامهای شرکتهای کوچک و متوسط می باشد، 

و  یاز نوع همبستگ یفیتوص یاست؛ از نظر روش، پژوهش یکاربرد قیهدف، از نوع تحق یبر مبنا قیتحق

شرکت نمونه  ۲۹پژوهش اطالعات مربوط به  نیاست. در ا تایبا استفاده از پنل د یونیرگرس لیبر تحل یمبتن

 ۲3۲قرار گرفت )در مجموع  لیو تحل هیمورد تجز 13۹۹ -13۹3 یسال ها نیساله ب 6 یدر دوره زمان

بدست  جیشود. بر اساس نتا یبررس قیتحق یها هیجهت آزمون فرض رهایمتغ نیسال( تا ارتباط ب -شرکت 

 تیفیک ،یبانک ی( و بانک ها در وام هاVC) ریخطرپذ یگذار هیسرما یآمده در پژوهش حاضر، شرکتها

 نیبر عملکرد ا یندارد ول یمعنادار ریکوچک و متوسط تاث یبلندمدت شرکت ها یهایو بده یگزارشگر

از  VC پشتیبانیدهد که  ینشان م شتریب یها افتهی .( داردفی)هرچند ضع میمعنادار و مستق ریشرکت ها تاث

اعتبار در مورد  "نرم" اطالعات و با کیفیت تر یمال یها در مورد صورت "سخت"هر دو اطالعات  قیطر

با توجه به بهبود  دهد. یکاهش م را SMEبانک ها و  نیعدم تقارن اطالعات ب، کوچک و متوسط یشرکتها

 یم یبده هیسرما نیتأم برنامه هایوام ،  صیبانک در تخص یو بهره ور ها SME یمنابع مال نیتأم طیشرا

 باشد. جهان بازار نوظهور نیبزرگتر یمال یها رساختیدر ز عنصر قابل توجه جدید کیتواند 

 یمال نیتأم -شرکتهای کوچک و متوسط-سرمایه گذاری پرریسککلمات کلیدی: 

                                                           
 M.Karkeabadi@hotmail.comادیبان عالی آموزش موسسه مدرس  1
 yahoo.com1392hamidasgari@ ریسکدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مالی و مدیریت 2

mailto:ریسکhamidasgari1392@yahoo.com
mailto:ریسکhamidasgari1392@yahoo.com
mailto:ریسکhamidasgari1392@yahoo.com
mailto:ریسکhamidasgari1392@yahoo.com
mailto:ریسکhamidasgari1392@yahoo.com
mailto:ریسکhamidasgari1392@yahoo.com


 

1401پاییز ، 3ه ، شمار۲د فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری، جل  

79 

 

  مقدمه -1

بقا و توسعه با  به منظور کوچک و متوسط  یشرکتها معموالً جهان در سراسر

 یتوانند منبع اصل یها م بانکاز طرفی روبرو هستند یمال نیتأم ی جدی درها تیمحدود

چند دهه  عیو سر دهیچی. تحوالت پباشندکوچک و متوسط  یشرکتها یخارج یمال نیتأم

موجب شده است تا جوامع  گرید یاز سو یشتاب روند جهان زیطرف و ن کیاز  ریاخ

گوناگون آماده  یدر عرصه ها یتحوالت جهان رشیپذ یمختلف تالش کنند تا خود را برا

کشورها  یو اقتصاد یتوسعه صنعت یبرا یازیبه عنوان امت شیکنند. آنچه که تا چند دهه پ

 اسیمق یبزرگ با صرفه ها اریبس یدیتول یو واحدها عیاز صنا تیشد، حما یم محسوب

 ژهیو به و ریتحوالت اخ یول بزرگ شد یمسئله موجب رشد شرکت ها نیباال بود که ا

و باال رفتن توان  یانسان یها هی، رشد سرماپیوسته  یها ینوآور ،یتیجمع یفشارها

ها و  یاست که استراتژ دهیکوچک موجب گردواحدهای  صاحبان ینیو کارآفر یتیریمد

 کوچک و متوسط معطوف شود. یاز بنگاه ها تیبه سمت حما یصنعت یبرنامه ها

 ریاخ یکه در سال ها ییاز کشورها یاریو بس افتهیتوسعه  یامروزه اقتصاد کشورها

 دهه. در دو باشد  یکوچک و متوسط م یمحور بنگاه هابر را تجربه کردند،  یرشد شتابان

 د،یتول یدر روش ها یو ارتباطات، تحوالت دیدر تول دیجد یها یگذشته، با ظهور فناور

ژه ای که این با توجه به نقش وی آمده است که دیبنگاه ها پد یالتیو ساختار تشک عیتوز

رقابت در بازار  نیبه منظور تضمنیز دولت ها  بنگاه ها در افزایش اشتغال و درآمد دارند ،

 یرا برا یا ژهیو یها استیبزرگ،راهبردها و س یاز انحصار شرکت ها یریآزاد و جلوگ

به عرصه  نیکارآفر یورود شرکت ها لیتسه نیکوچک و متوسط و همچن عیصنا یارتقا

مطالعات صورت گرفته پیرامون بنگاه های کوچک و متوسط نشان  د.اقتصاد اتخاذ نموده ان

عدم قطعیت با توجه به میدهند که مسئله تامین مالی مهمترین چالش این بنگاه ها است و 

نسبت به  به این بنگاه ها ها ، بانکآن ها در بازپرداخت وام ها و یا سوددهی متناوب 

 مطالبهرا  باالتری و نرخ بهره نهیو هز وام های کمتر پرداخت می کنندبزرگ  یها شرکت

بنابراین امکان دارد بخش بانکی ناکارآمد برخی کشورها و زیر ساخت های  کنند یم

 ضعیف اقتصادی ، مانع از رشد و توسعه چنین بنگاه هایی شوند.

 دیبا فیبر اساس تعر کارگاه کوچک و متوسط که ونیلیم 5/1 به بیبا داشتن قر رانی

گسترش آنها،  یو تالش برا تیتواند با تقو یداشته باشند، م یانسان یروینفر ن 50 ریز



 

 

1401پاییز ، 3ه ، شمار۲د فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری، جل  

80 

 

 قی. امروزه فاصله عمدینما یافتنیکشور دست  یرا برا یاقتصاد شرفتیفرصت توسعه و پ

 تیفعال رهیاز دا وسطکوچک و مت یبزرگ و کوچک موجب حذف بنگاه ها عیصنا انیم

 یبالقوه ا یها تیو ظرف عیصنا نیدر کشور گشته است. به رغم کاربر بودن ا یدیتول

ثروت  شیبودن و افزا نهیمورد نظر، کم هز یاقتصاد تیهمچون تعلق بنگاه داران به فعال

مشترک  وندیپ نیکشور کمرنگ است؛ بنابرا یدیتول ندیبنگاه ها در فرآ نیسهم ا ،یاجتماع

تداوم  یرا برا ریچشم گ یتواند فرصت یبزرگ م عیکوچک و پربازده با صنا سساتمو

 نیفراهم آوردهمچن وندیپ نیا گریطرف د تیها و بهبود وضع نهیآنها و کاهش هز تیفعال

 یکشور پر درآمد از اعضا 30شود. در  یبنگاهها انجام م نای توسط اروپا صادرات از ۸0٪

کوچک و متوسط،  ی( کسب و کارهاOECDو توسعه ) یاقتصاد یها یکارسازمان هم

 و کسب از ٪۹5برآوردها، حداقل  داده و طبق لیرا تشک یدوسوم اشتغال بخش رسم

و  یکوچک و متوسط هستند )سلطان یثبت شده در سراسر جهان، کسب و کارها کارهای

کوچک دارد و  یموسسات و بنگاهها تیمباحث نشان از اهم نی(. ا13۹0همکاران، 

 رساند. یرا م نهیزم نیدر ا شتریهر چه ب قیضرورت انجام تحق

در  یو اقتصاد یدیابعاد تول یکه متوجه تمام یطیهمزمان با شرا ریاخ یدر سال ها

 متیق شیافزا ی،تورم طیباالرفتن نرخ ارز به همراه شرا ،یمیتحر طیکشور شد اعم ازشرا

 ،یارز ،یمال ،یاسیس سکیو باال رفتن ر یساتیتأس_یزاتیتجه _یدیتول یاز نهاده ها یبرخ

 نیو تأم تیریدر مد زیکوچک و متوسط ن یدر کشور، کسب و کارها ینگیو نقد یاعتبار

 ادیمنجر به نکول ز طیشرا نیبوده اند که ا یخود دچار مشکالت جد ازیمورد ن یمنابع مال

 دیو خروج آنها از چرخه تول یورشکستگ یاریو در موارد بس یدر پرداخت تعهدات بانک

 یادیز یبازده با یگذار هیو سرما یمال یاز بازارها یاریکه بس طیشرا نیشده است. در ا

 اریکسب و کارها بس نیا یدر گردش برا هیسرما نیتأم ژهیبه و ،یمال نیتأم ستند،یمواجه ن

 بغرنج شده است.

بنگاه ها و  یو ورشکستگ تیموفقعدم ده و عم یکه عامل اصلفلذا میتوان نتیجه گرفت 

 باشد یبه موقع و مناسب م یمال نیو عدم تام هیموسسات کوچک و متوسط کمبود سرما

البته این روال فقط مختص کشور ما نبوده و گزارش ها حاکی از جهانی بودن این قضیه 

 ییاساموانع شن نیراروپا، مهمت هیاداره آمار اتحاد ۲005طبق گزارش سال  دارد برای مثال

پرداخت  یصورت حسابها ،یمال نیعبارتند از: تام بیشروع کسب و کار به ترت یشده برا
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شرکت و بنگاه کوچک  5گزارش از هر  نیکننده مناسب. طبق هم نیکردن تام داینشده و پ

یکی از آن ها با موانع مربوط به دسترسی به منابع مالی مشکالت،  نیا یو متوسط دار

 نیموسسات محقق موضوع پژوهش را در ا نیا تیبا توجه به اهم. حال روبرو شده است

پژوهش با هدف  نیبوده است. ا یاست که کمتر مورد توجه محققان داخل دهیحوزه برگز

( و بانک ها در وام ها و عملکرد C) ریخطرپذ یگذار هیسرما ینقش شرکتها یبررس

 کوچک و متوسط انجام شده است. یشرکت ها

 مبانی نظری  -2

( به منظور بقا و توسعه SMEکوچک و متوسط ) یدر سراسر جهان معموال شرکت ها

 نیتأم یتوانند منبع اصل یروبرو هستند. بانکها م یمال نیدر تأم یجد های ۔تیبا محدود

آنها، بانک ها به  یباال تیحال، با توجه به عدم قطع نیآنها باشند. با ا یخارج یمال

SME و نرخ بهره  نهیکنند و هز یکمتر پرداخت می بزرگ وام ها ینسبت به شرکت هاها

 ،یروابط دولت شتر،یاعتبار ب رینظ یمختلف لیکشور به دال یکنند. بانکها یرا مطالبه م یباالتر

کنند.  ی( پرداخت مSOE) یبزرگ دولت یوام را به شرکت ها نیشتریو ب یمنافع شخص

 یشرکت ها اریدر اخت ،یتیریمد یاست که به همراه کمک ها یا هیسرما ریخطر پذ هیسرما

 هی. سرماردیگ یقرار م یاقتصاد ندهیآ یجوان، کوچک، به سرعت در حال رشد و دارا

بنگاه  تیپا است. نقش و اهمکوچک و نو یشرکت ها یمال نیاز منابع مهم تأم ر،یخطرپذ

 یدر حال توسعه بلکه در کشورها ی( نه تنها در کشورهاSMEکوچک و متوسط ) یها

با  سهی( در مقاهاSMEکوچک و متوسط ) یمورد بحث است. بنگاه ها زین افتهیتوسعه 

در ارتباط با  یدیبا مسائل و مشکالت شد یاتیثبات عمل یدارا یبزرگ و شرکتها یشرکتها

برد،  یبه سر م یانحصار تیکه اقتصاد در وضع یکنترل و نظارت روبه رو هستند. زمان

 نیدو چندان خواهد بود. لذا در پژوهش حاضر به ا یمال نیدر اخذ تامها SMEمشکالت 

و ( VC) ریخطرپذ یگذار هیسرما ینقش شرکتها یموضوع پرداخته شده و با هدف بررس

 یکوچک و متوسط انجام گرفته است. بنگاه ها یعملکرد شرکت ها بانکها در وامها و

 رآن ها د تیبوده و اهم یرشد در اقتصاد جهان یاتیح یاز اجزا یکیکوچک و متوسط 

شناخته شده است. بنگاه  یو در حال توسعه به خوب افتهیتوسعه  یکشورها یرشد اقتصاد

شاغل در اقتصاد را  یانسان یرویاز ن یمیاز ن شیب نیانگیکوچک و متوسط به طور م یها

درصد  46 نیآورند. عالوه بر ا یرا فراهم م دیاز کل مشاغل جد یمیبه کار گمارده اند و ن
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کوچک  یتوسط بنگاه ها زین دیدرصد محصوالت نوآورانه و جد 55 و یناخالص مل دیتول

 از ٪۸0از  شیکوچک و متوسط ب یبنگاه ها یشود. در هر کشور یم جادیو متوسط ا

 (.13۹3و همکاران،  ی)موسو دهندیم لیرا تشک تجاری جامعه

در  ژهیبه و یمنابع مال یها تیبا توجه به محدود ،یاقتصاد یبنگاه ها رانیمروزه مدا

و  یاتیعمل یها نهیو تنگ تر شدن عرصه رقابت، ناچار به کاهش هز یعرصه تجارت جهان

 یها تیانجام فعال یرا برا هینوع ساختار سرما نیتر نهیو کم هز شوند یم تمام شده یبها

و حضور  تیتداوم فعال ها،یارزش بنگاه، پرداخت به موقع بده شیجهت افزا یبنگاه اقتصاد

 یگروه ها یفشارها معموال از سو نی. انندیگز یبرم یو خارج یداخل یدر بازارها شتریب

شود.  یبنگاه ها وارد م رانینفعان به مدیذ ریو سا ندگانصرف کنممانند سهامداران،  یمختلف

رشد و توسعه  یبرا نهیهز نیمطلوب با کمتر یمنابع مال نیتأم ران،یمد یراهبردها جهیدر نت

. باشدی ثروت سهامداران، م یو حداکثرساز یسودآور شیبنگاه، افزا یها تیفعال یاقتصاد

 (13۹4 ،یزاده و باران ی)غن

( به منظور بقا و توسعه SMEکوچک و متوسط ) یدر سراسر جهان معموال شرکت ها

 نیتأم یتوانند منبع اصل یروبرو هستند. بانکها م یمال نیدر تأم یجد هایتیبا محدود

آنها، بانک ها به  یباال تیحال، با توجه به عدم قطع نیآنها باشند. با ا یخارج یمال

SNIEو نرخ بهره  نهیکنند و هز یکمتر پرداخت می وامها زرگب ینسبت به شرکت ها ها

روابط  شتر،یاعتبار ب رینظ یمختلف لیکشور به دال یکنند. بانک ها یرا مطالبه م یباالتر

( پرداخت SOE) یبزرگ دولت یوام را به شرکت ها نیشتریو ... ب یمنافع شخص ،یدولت

 اریدر اخت ،یتیریمد یاست که به همراه کمکها یا هیسرما ریخطر پذ هیکنند. سرما یم

. ردیگ یقرار م یاقتصاد ندهیآ یجوان، کوچک، به سرعت در حال رشد و دارا یشرکت ها

کوچک و نوپا است. نقش و  یشرکت ها یمال نیاز منابع مهم تأم ر،یخطر پذ هیسرما

در حال توسعه بلکه در  یکشورها( نه تنها در SMEکوچک و متوسط ) یبنگاه ها تیاهم

( در هاSMEکوچک و متوسط ) یمورد بحث است. بنگاهها زیافته نیتوسعه  یکشورها

با مسائل و مشکالت  یاتیثبات عمل یدارا یبزرگ و شرکتها یبا شرکت ها سهیمقا

 تیکه اقتصاد در وضع یدر ارتباط با کنترل و نظارت روبه رو هستند. زمان یدیشد

خواهد بود. لذا  چنداندو  یمال نیدر اخذ تام هاSMEبرد، مشکالت  یبه سر م یانحصار

 ینقش شرکت ها یموضوع پرداخته شده و با هدف بررس نیدر پژوهش حاضر به ا
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کوچک و  یو عملکرد شرکت ها ( و بانک ها در وامهاVC) ریخطرپذ یگذار هیسرما

رشد در  یاتیح یاز اجزا یکیکوچک و متوسط  یمتوسط انجام گرفته است. بنگاه ها

و در حال  افتهیتوسعه  یکشورها یدر رشد اقتصاد آنها تیبوده و اهم یاقتصاد جهان

از  شیب نیانگیکوچک و متوسط به طور م یشناخته شده است. بنگاه ها یتوسعه به خوب

را  دیاز کل مشاغل جد یمیشاغل در اقتصاد را به کار گمارده اند و ن یانسان یرویاز ن یمین

درصد محصوالت  55و  یمل صناخال دیدرصد تول 46 نیآورند. عالوه بر ا یفراهم م

بنگاه  ی. در هر کشورشودیم جادیکوچک و متوسط ا یتوسط بنگاه ها زین دینوآورانه و جد

و  ی)موسو دهندیم لیرا تشک تجاری جامعه از ٪۸0از  شیکوچک و متوسط ب یها

کارگاه کوچک و متوسط که بر اساس  ونیلیم 1/5به بیبا داشتن قر رانی(. ا13۹3همکاران، 

 یو تالش برا تیتواند با تقو یداشته باشند، م یانسان یروینفر ن 50 ریز دیبا فیتعر

. امروزه دینما یافتنیکشور دست  یرا برا یاقتصاد شرفتیگسترش آنها، فرصت توسعه و پ

متوسط از  وکوچک  یبزرگ و کوچک موجب حذف بنگاه ها عیصنا انیم قیفاصله عم

 یها تیو ظرف عیصنا نیدر کشور گشته است. به رغم کاربر بودن ا یدیتول تیفعال رهیدا

 شیبودن و افزا نهیمورد نظر، کم هز یاقتصاد تیهمچون تعلق بنگاه داران به فعال یبالقوه ا

 وندیپ نیکشور کم رنگ است؛ بنابرا یدیتول ندیبنگاه ها در فرآ نیسهم ا ،یثروت اجتماع

 یرا برا ریچشم گ یتواند فرصت یبزرگ م عیموسسات کوچک و پربازده با صنا رکمشت

اهم فر وندیپ نیا گریطرف د تیها و بهبود وضع نهیآنها و کاهش هز تیتداوم فعال

 یبنگاه ها انجام م نیاروپا توسط ا صادرات از ٪۸0 نی(. همچن13۸۷آورد)صاحب هنر، 

( OECDو توسعه ) یاقتصاد یها یهمکار مانساز یکشور پر درآمد از اعضا 30شود. در 

 داده و طبق لیرا تشک یکوچک و متوسط، دوسوم اشتغال بخش رسم یکسب و کارها

 یثبت شده در سراسر جهان، کسب و کارها کارهای و کسب از ٪۹5برآوردها، حداقل 

 تیمباحث نشان از اهم نی(. ا13۹0و همکاران،  یکوچک و متوسط هستند )سلطان

را  نهیزم نیدر ا شتریهرچه ب قیکوچک دارد و ضرورت انجام تحق یموسسات و بنگاهها

با وجود  -کوچک و متوسط  عیصنا رانیکند در ا یم انیب( ۲00۷ی )مظفر رساند. یم

توانند نقش  یکه نم یروبه رو هستند، به گونه ا یاریبا مشکالت بس ها آن یباال یفراوان

ناکارا  یدر بازارهاد. کنن فایا افتهیتوسعه  یمورد انتظار خود را همچون کشورها یراهبرد

از  یع برخباشند. در واق ینم گریکدیمستقل از  ،یگذار هیسرما ماتیو تصم یمال نیتأم



 

 

1401پاییز ، 3ه ، شمار۲د فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری، جل  

84 

 

 ندیفرآ تواند به یم یندگینما یها نهیو هز یمانند عدم تقارن اطالعات هینواقص بازار سرما

پروژه ی نه همه  مفهوم که نیگردد به ا یمنته یگذار هیکم سرما ای یگذار هیسرما شیب

با  ی( و نه پروژه هایگذار هیشود )کم سرما یانجام م، خالص مثبت  یبا ارزش فعل یها

 (.یگذار هیسرما شیگردد )ب یرد م یخالص منف یارزش فعل

کم  ای شیب ندیبه فرآ یکند که منته یم جادیتضاد ا نفعانیذ نیب یتقارن اطالعات عدم

شده اند تا در  بیمحدودشان ترغ تیگردد. سهامداران با توجه به مسئول یم یگذار هیسرما

است که از  نیرغبت به خاطر ا نیکنند. ا یگذار هیسرما شتریب سکیر یدارا یپروژه ها

سو  گریسازد و از د یآن ها فراهم م یرا برا یشتریمنافع ب سک،یپرر یسو پروژه ها کی

 یم انیز نیدهد، در واقع اعتبار دهندگان متحمل ا یرو یبزرگ انیز کهیدر صورت یحت

ها از  ییدارا ییجابه جا"به نام  یمورد مسئله ا نی(. در ا1۹۷6 نگ،یشوند )جنسن و مکل

 .دیآ یبه وجود م "اعتبار دهنده به سهامدار

سهامداران  یبرا ییها نهیتواند موجب هز یم یوجود عدم تقارن اطالعات یطرف از

وام دهندگان  نده،یها در آ ییدارا ییکه با توجه به وجود احتمال جابه جا لیدل نیگردد. به ا

محدود  طیشراچه و  ابدی شینرخ بهره افزا چه نیبنابرا دهند یم شینرخ بهره خود را افزا

سهامداران در توسعه پروژه  تحمیل شود، توان یمال نیتأم ای یگذار هیبر سرما یکننده ا

سهامداران و اعتباردهندگان، با  نیتضاد ب نی. همچنافتیکاهش خواهد  یگذار هیسرما یها

 شود. یم یگذار هیباعث کم سرما یخطر اخالق دیتشد

 یبرا تیذهن نیا ،یاعتباردهندگان در هنگام ورشکستگ یحقوق تیتوجه به اولو با

 یشده را تصاحب م جادیاز ارزش ا یکه اعتبار دهنده بخش دیآ یگذاران بوجود م هیسرما

 یبا ارزش فعل یگذاران از انجام پروژه ها هیشود تا سرما یموضوع باعث م نیکند. ا

(. از 1۹۷۷ ،یاست منصرف شوند )م یبده زانیم ازکه ارزش آن ها کمتر  یخالص مثبت

و کنترل، از  شتریکنند تا با کاهش دوره وام، نظارت ب یم یاعتباردهندگان سع گریطرف د

مشکل  نیاز ا یروش ها تنها قسمت نی. هرچند، اندینما یریجلوگ نهیبه ریغ یگذار هیسرما

 . گردد یم لیها را بر سهامداران تحم نهیهز شتریکند و ب یم لیرا تعد

 نیدر مورد تفاوت دادن ب یاعتباردهندگان اطالعات کاف نکهیا لیبه دل ن،یبر ا عالوه

و  ریکنند. ما یرا تقاضا م یندارند، نرخ بهره باالتر اریپروژه ها در اخت تیفیک

بالفعل و بالقوه سهامداران  نیب ی( نشان دادند که به خاطر عدم تقارن اطالعات1۹۸4مجلوف)
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موجود، شرکت ممکن است پروژه  یها ییو دارا یگذار هیسرما یدر ارتباط با پروژه ها

سهامداران  یعدم تقارن اطالعات رایکنند ز یخالص مثبت را رها م یبا ارزش فعل یها

گردد آنها احساس کنند  یشرکت موجب م یگذار هیسرما انداز( در مورد چشم یبالقوه )آت

 (.یگذار هیمحتمل تر است )نسبت به عدم سرما انیوقوع ز ،یگذار هیدر صورت سرما

معموال به آنجایی که شرکت های کوچکو متوسط کند از  یم انی( ب۲00۹) ادهز نیحس

 شیاز بانکها تنها راه پ یمال نیندارند، اغلب تأم یدسترس افتهیسازمان  هیسرما یبازارها

بر  زیبانک ها ن یو وام ده یریگ میتصم اریمع نیشرکت ها است. همچن نگونهیا یرو

 نیبا چند ینبودن ارتباط مشتر نشود. ممک یم فیتعر انیاساس روابط بلندمدت با مشتر

انداختن و  قیهمچون به تعو یمشکالت جادیا یدر راستا یبازار مال تیبانک موجب هدا

منبع  نیاعتبار بانک، مهم تر نیشود بنابرا یم رندگانیقرض گ یدر گرفتن وام برا ریتأخ

  .کوچک و متوسط است یجوان و بنگاه ها یشرکت ها یمال نیتأم

 شرکت های کوچک، یکند مشکالت کمبود منابع مال یم انی( ب۲011) یریارقم

تواند با مشکل روبه رو کند ؛ به  یسازمان ها را م نیتحول در ا یبرنامه ها یبسترساز

، این شرکت هاتوسعه  یشده در راستا ییشناسا ینیاز موانع کار آفر یکی گریعبارت د

 است .  یکاف هیاز سرما یو برخوردار هینداشتن به سرما یدسترس

 یاز موانع عمده توسعه بنگاه ها یکیکنند  یم انی( ب۲011و زرگر ) یدختیب نیام

 یمانند مشکالت مربوط به ارائه ضمانت نامه ها یموانع مال ران،یکوچک و متوسط در ا

 است رهیو غ ینگیفشار نقد شیآمد حاصل از فروش، افزا در افتیدر در ریتأخ ،یبانک

ور در مذک یدولت از بنگاه ها یمال یها تیحما همچنین در این مقاله اشاره شده است که

کوچک و متوسط  یبر رشد و توسعه بنگاه ها یشتریب ریقرار دارند و تأث تیدرجه اول اهم

انجام شده از بنگاه ها  یرمالیو غ یمال یها تیو حما التیتسه با این حالخواهند داشت؛ 

 یاست و نتوانسته است راهگشا یناکاف ،یتیریو مد یابی، بازاریفن ،یدر چهار حوزه مال

 مشکالت بنگاه ها باشد.

 یشرکت ها ی( را در وامهاVC)ریخطرپذ یگذار هی( نقش سرما۲0۲0وو و زو )

( در NEEQ1اوراق بهادار ) یاز بورس مل ینمونه ا قی( از طرSMEکوچک و متوسط )

تواند  یم سرمایه گذاری های پر ریسک تینشان داد حما جینمودند. نتا یبررس نیچ

                                                           
1 National Equities Exchange And Quotations  
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 یو وام ها رکمت یها نهیکوتاه مدت، با هز یوام ها ژهیبه و ،یبانک یبه وام ها یدسترس

اینگونه سرمایه  لهیشده شده بوس تیحما یبدون ضامن را به طور مؤثر بهبود بخشد. وامها

شرکت ها  با عملکرد یدارد که باز پرداخت نشوند و رابطه مثبت یاحتمال کمتر گذاری ها

 .دارند

 ریتاث یدرک بهتر از چگونگ کیبا هدف ارائه  ی( مطالعه ا۲01۹و همکاران ) چیپو

 نی( پس از اتخاذ بر عملکرد شرکت را اجرا نمودند. اBIS) یهوش تجار ستمیاستفاده از س

و  BIS یندهایفرآ ریتأث یابیارز یرا برا یمدل مفهوم کی یو تجرب یپژوهش توسعه ا

کند.  یم ی( بررسSMEکوچک و متوسط ) یشرکتها کردنوآورانه آن بر عمل یکارکردها

 PLS-SEM شرکت، با استفاده از روش 1۸1شده از  یآنها بر اساس اطالعات جمع آور

 جیگذارد. نتا یم ریبر عملکرد شرکت تأث BISنمودند که چگونه استفاده از  لیو تحل هیتجز

کمک به  یو ارائه دهندگان راه حل برا رانیدم یرا برا یسودمند ینشهایبه دست آمده ب

پس از اتخاذ هوش  یندهایفرآ شتریب یکننده مختلف در اثربخش نییعوامل تع ریدرک تاث

 .دهدیم هارائ هاSMEدر  یتجار

 یمال نیبه تام یبموقع و کاف یمسئله دسترس ی( به بررس13۹5و همکاران ) ینور

 یکوچک و متوسط به شمار م یشرکتها یاز مشکالت اساس یکیدر گردش که  هیسرما

منتخب، نظرات  یبنگاه ها رانیبا مد قیپرداختند. با استفاده از مصاحبه هدفمند و عم د؛یآ

 مهین یپرسش ها یدر گردش بر مبنا هیسرما نیآنان در خصوص موانع و مشکالت تام

 Topحاصل از پژوهش به روش  جیشد. نتا افتیدر ،ینظر یمستخرج از مبان افتهیساختار

Ten کوچک و  یدر گردش در شرکت ها هیبموقع سرما نینشان داد، موانع و مشکالت تام

در  ،یالمنابع م یطرف عرضه و طرف تقاضا یعنی ،یو درون یرونیمتوسط در دو حوزه ب

 است. یخور بررس

با  سهیکوچک و متوسط در مقا یاثر بنگاه ها ی( در مطالعه ا13۹5و همکاران ) انیمهد

 ینمودند. برا یبررس 13۹3تا  1366 یسالها یط رانیا یبزرگ بر رشد اقتصاد یبنگاه ها

انباشت  ن،یاز تعداد شاغل یتابع یرشد اقتصاد،  منظور با توجه به مدل رشد رومر نیا

کوچک و متوسط و بزرگ در  یتوسعه و تعداد بنگاه هاو  قیمخارج تحق ،یکیزیف هیسرما

و  یهم انباشتگ یبا استفاده از الگوها جینتا لینظر گرفته شده برآورد مدل و تحل

 نیکوچک و متوسط و همچن یاز آن است که تعداد بنگاه ها یحاک یبردار ونیخودرگرس
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گذارند و  یم یدر دوره مورد بررس رانیا یاقتصاد رشدبزرگ اثر مثبت بر  یتعداد بنگاه ها

بزرگ  یاز تعداد بنگاه ها شتریب یکوچک و متوسط بر رشد اقتصاد یاثر تعداد بنگاه ها

 .است

 یریشکل گ راتیتأث یبررس"تحت عنوان  ی( پژوهش13۹6و همکاران ) یکرم

مطالعه از  نیرا انجام دادند. در ا " یگذار هیمؤسسات کوچک و متوسط بر رشد سرما

مؤسسات کوچک و  یریشکل گ ریتأث یبررس ی( برایستمیکل نگرانه )تفکر س یکردیرو

کردن تفکر  ییاجرا یکه برا یاستفاده شده است. ابزار یگذار هیمتوسط بر رشد سرما

با نرم افزار  یستمیس یشناس ییایپو کردیمطالعه به کار گرفته شده رو نیدر ا یستمیس

-1410 یسال ها یمورد بررس یاست. جامعه مورد مطالعه استان فارس و بازه زمان میونس

و متعامل  میشده نشان گر رابطه مستق یمدل طراح یساز هیحاصل از شب جی. نتااست 1360

 است. یگذار هیمؤسسات کوچک و متوسط و سرما ریدو متغ

 بنابراین فرضیات پژوهش بصورت زیر قابل بیان است:

گذاری های پر ریسک تاثیر منفی بر اخذ وام  بنگاه های کوچک و سرمایه (1

 متوسط  دارد.

 یاخذ وام  بنگاه هادر  سرمایه گذاری های پر ریسک تاثیر مثبت یبانیپشت (۲

 کوچک و متوسط  دارد.

عدم بازپرداخت وام  سرمایه گذاری های پر ریسک تاثیر منفی بر یبانیپشت (3

 ط داردبنگاه های کوچک و متوس یها

 روش تحقیق -3

 یکاربرد قیهدف، از نوع تحق یبر مبنا قیتحق یپژوهش حاضر از لحاظ طبقه بند

با  یونیرگرس لیبر تحل یو مبتن یاز نوع همبستگ یفیتوص یاست؛ از نظر روش، پژوهش

 .است تایاستفاده از پنل د

سال  نیساله ب 6 یشرکت نمونه در دوره زمان ۲۹پژوهش اطالعات مربوط به  نیدر ا

سال( تا  -شرکت  ۲3۲قرار گرفت )در مجموع  لیو تحل هیمورد تجز 13۹۹ -13۹3 یها

 یپژوهش برا نیشود. در ا یبررس قیتحق یها هیجهت آزمون فرض رهایمتغ نیارتباط ب

انجام شده از نمونه  رانیکه در ا ییمطابق اکثر پژوهش ها ،یریانتخاب روش نمونه گ

 ،یاحتمال ریغ یریهدف دار استفاده شده است. در طرح نمونه گ یاحتمال ریغ یبردار
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که پژوهشگر در  یخاص یارهایمع ای اریشوند که با مع یانتخاب م یاز جامعه آمار ییاعضا

)حذف سامانمند(  یده از روش غربال گربا استفا ینظر دارد، مطابقت داشته باشد؛ به عبارت

 نمونه پژوهش انتخاب خواهد شد.

 "و هوکمن ینیوریبرگرفته از مطالعات ف رهیدر مطالعه حاضر بر اساس مدل دو متغ

 در وام های شرکت های کوچک و متوسطر ریسک سرمایه گذاری پ ( به نقش۲01۸)

 .پرداخته خواهد شد

 سرمایه گذاری پر ریسک پشتیبانی

به این  تعریف می کنیم سرمایه گذاری پر ریسک است ، پشتیبانی شرکتی را که داریما 

یک یا دارای برترش  رسهام دابین ده صورت که این شرکت در گزارش ساالنه اش در 

 سرمایه گذار پر ریسک باشد. چند 

 متغیرهای وام بانکی

بر وام دادن  ذاری پر ریسک سرمایه گما لیستی از متغیرهای وام برای اندازه گیری تاثیر 

 :می کنیم شرکت های کوچک و متوسط تهیهبانک به 

، که برابر است با مجموع وام های کوتاه مدت و بلند (Bankloanوام های بانکی) 

 را اندازه بگیرد.شرکت ها وام ها به  مقادیرمدت تقسیم بر کل دارایی، استفاده شد تا 

و  وام های کوتاه مدت تقسیم بر کل دارایی( SBankloanوام های بانکی کوتاه مدت )

وام های بلندمدت تقسیم بر کل دارایی، شاخص  (LBankloanوام های بانکی بلند مدت )

شرکت های کوچک و متوسط های وام های کوتاه مدت و بلندمدت مربوط به اندازه 

 هستند.

م های جدید می وا زمان دریافت لگاریتم طبیعی پول نقد دریافت شده در (Loan وام)

ده می شود. با این ابرای آزمون پایداری استفوام های بانکی باشد، که به عنوان جایگزین 

افزایش های مربوط به وام های کوتاه مدت بیشتر است.  قدر مطلقاز  Loanمقایسه، 

Bankloan ها می باشد.  مربوط به تراز و توازن کل وامBankcost  که هزینه وام های ،

وام های بانکی  وبانکی را اندازه می گیرد، به عنوان نسبت بین هزینه های بهره شرکت 

آیا وام بانکی تعیین می کند یک متغیر ساختگی است که  Creditloan تعریف می شود.

بله، برای  1 . مقداربدون وثیقه یا نیاز امنیتی تامین می شود یا خیرشرکت ها اعتبار  براساس
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در غیراین صورت صفر )اگر بدون وثیقه یا نیاز امنیتی تامین شود مقدار متغیر برابر با یک 

 است درغیر این صورت مقدار متغیر برابر با صفر می باشد(.

 حسابداری داده هایمتغیر کیفیت 

بکار می بریم تا کیفیت اطالعات را  (اقالم تعهدی اختیاری) " DA "متغیرما 

می تواند از طریق مدل تعدیل شده جونز  DAاندازه بگیریم. شرکت ها ر حسابداری را د

(Jonesدر متون و مباحث چ )ن( ینیLiu and Lu,2007 تخمین زده شود. مقدار )DA باالتر 

 نشان دهنده مدیریت درآمد بیشتر و کیفیت اطالعات حسابداری پایینتر می باشد.

 هاSMEمتغیر عملکرد 

( به عنوان شاخص عملکرد استفاده می Q TOBINکیوتوبین )ما برای مطالعه مان از 

( و  بازده ارزش سهام ROAکنیم. معیارهای جایگزین، از قبیل بازده کل دارایی شرکتها )

(، ممکن است هنگام نادیده گرفتن پاسخهای بازار بر نتایج ROEسهامداران بورس )

برای رشد سریع شرکت های مورد حسابداری کوتاه مدت بیشتر تمرکز کنند و از این رو 

 بحث مناسب نیستند.

 متغیر عدم باز پرداخت وام و سایر متغیرها

)عدم باز پرداخت( برای نشان دادن عدم باز پرداخت وام  Defaultما از متغیر ساختگی 

اگر این شر  1مقدار آن برابر است با   های بانکی شرکت های کوچک استفاده می کنیم.

 نکول کنند )پرداخت نکنند( در غیر این صورت برابر صفر می باشد کت ها یک وام را
Debt i.t = B0 + B1 VC i.t -1+ B2 Lev i.t -1 + B3 FA i.t -1 + B4 Topl i.t -1+ B5 Sizes i.t 

-1+B6  Growth i.t + B7ROA. i.t-1 + B8 Age i.t + B9 Yean i.t + B10 Industry i.t + £i.t 

Bank cost i.t = B0 + B1 VC i.t + B2 Growth i.t + B3 Size i.t -1 + B4 ROE i.t -1  + B5  

ROS i.t -1  +B 6Quickratio i.t -1  + B 7 TAT i.t -1 + B8 CF i.t -1  + B9 Year i.t + B 1o 

Industry i.t + £i.t 

( را به عنوان متغیر وابسته درنظرگرفته که تاثیر پشتیبانی سرمایه گذاری  Debtبدهی )

های پر ریسک را بر مقادیر وام شرکت های مذکور اندازه می گیرد. بدهی به ترتیب در وام 

وام های بانکی کوتاه مدت و وام های بانکی بلندمدت در اندازه گیری های  ,های بانکی

به طور  1βضریب سرمایه گذاری پر ریسک است. اگر  1βاولیه ما آزمایش شده است. 

معناداری مثبت باشد، آنگاه پشتیبانی این نوع سرمایه گذاری ها برای دستیابی شرکت ها به 

وام های بانکی معنادار است، در غیراینصورت ، پشتیبانی سرمایه گذاری های پرریسک 

 تاثیر ناچیزی بر وام های شرکت ها دارد.
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FA یی های ثابت است. نسبت داراTop1  .بزرگترین نسبت حقوق صاحبان سهام است

Size ،)اندازه(Growth ،)رشد(ROA  وAGE  ،به ترتیب اندازه، نرخ رشد درآمد )سن(

 بازده دارایی ها و سن شرکت هستند.

 نتایج پژوهش -4

 کوچک و یمورد استفاده توسط بنگاه ها یمال نیتام یها وهی: شیمال نیتام یها وهیش

 یاعتبارات و وامها ،یبه اوراق بهادارساز لیتبد نگ،یزیل ت،یعبارتند از: عامل متوسط

 و ... یالملل نیو ب یمنطقه ا ،یداخل

نشان دهنده قدرت شرکتها و  ی( اندازه وام بانکBankloan) یوابسته: وام بانک ریمتغ

 نیاست. ا یبانک یبه وام ها یابیو دست یخارج یمال نیموسسات کوچک و متوسط در تام

کل  یارزش دفتر برابر است با نسبت مجموع وام کوتاه مدت و وام بلندمدت به اریمع

  ییدارا

(  VC&Bبانک به عنوان سهامدار ) ای ریگذاران خطرپذ هیمستقل: حضور سرما ریمتغ

 نیبد VC&B محاسبه یاست. برا( محاسبه شده ی)دو وجه کالیبه صورت الج ریمتغ نیا

 ایبانک و  ،یمورد بررس یسهامدار برتر شرکت ها 10 نیکه اگر در ب دهیصورت عمل گرد

صورت صفر. جهت  نیا ریدر غ 1وجود داشته باشد برابر  ریگذار خطرپذ هیسرما یشرکتها

 استفاده شده است. نیسهامداران شرکتها از نرم افزار ره آورد نو ستیل یبررس

  یکنترل یرهایمتغ

 (ROA) هاییدارا یبازده داخل نرخ

/ کل  یاتیباشد که برابر است با، سود عمل یشرکت م ینشان دهنده سود آور اریمع نیا

 . ییدارا

 ( AGEسن شرکت ) ای عمر

دارند.  ندهیآ اتیدر رابطه با عمل یشتریدارند، اطالعات ب یشتریکه قدمت ب ییشرکتها

گذارد )سرلک و  یم ریآنها تاث هیو ساختار سرما یلذا عمر شرکت ها بر رفتار اقتصاد

 (.13۹4همکاران: 
START -= 1397  itAGE 

STARTشرکت  تی: زمان شروع فعال 
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باشد.  یشرکت م یها یینشان دهنده اندازه دارا(:  Sizeشرکت ) یها ییدارا اندازه

 ها استفاده شده است.  ییدارا یارزش دفتر تمیلگار اریاز مع ریمتغ نیمحاسبه ا یبرا

گذار،  قهیقابل وث یهایی منظور از ارزش دارا :(ATANقابل وثیقه ) ایثابت  یهاییدارا

 یتواند به جا یم یبر بده یمبتن یمال نیتأم یاست که برا یمشهود یها ییهمان دارا

دارند به خاطر ارزش  ییثابت مشهود باال ییکه نسبت دارا ییاستفاده شود. شرکت ها قهیوث

ها توان  یعدم پرداخت بده سکیثابت و کاهش ر یهایی دارا یباال یگذار قهیوث

( شرکت به کل FAثابت ) یهاییکل دارا میتقس قینسبت از طر نیدارند. ا ییباال یاستقراض

 (. 13۹3و همکاران: ی؛ فتح13۹4)سرلک و همکاران: دیآ یشرکت به دست م یهاییدارا

 سازمان ملل متحد، فی(: بر اساس تعرSME) یکوچک و متوسط اقتصاد یبنگاه ها

دالر و فروش  ونیلیم 15ثابت آنها تا  یهایینفر، دارا 300بنگاهها تا  نیکارکنان ا تعداد

 (.۲004باشد. )لیندنر، سازمان ملل متحد،  یدالر م ونیلیم 15تا  زیساالنه آنها ن

 یسالمت مال یابیجهت ارز ارهایمع نیاز مهمتر یکینقد  انی( جرCFLOWنقد ) انیجر

 نهی( به اضافه هزEBT) اتیباشد که برابر است با سود قبل از کسر مال یشرکت ها م

 هاییکل دارا یبر ارزش دفتر می( تقسDاستهالک )

 یافته ها (؛ نتیجه1جدول )
(۲) (1) Bsnkcost 

0.00۷4۷-  vc 

0.001۲0 

(0.364) 

0.001۲1 

(0.36۸) 

Growth 

0.00۷۷3 

(4.۹۸۷) 

0.00۷1۲ 

(4.۷16) 

size 

0.00۷۷3 0.00۷1۲ Size 

4.۹۸۷ 4.۷16 ROE 

0.001۲4- 0.0011۷- ROS 

0.00535- 0.0053۸- Quickratio 

۲.4۷۹- 

 

0.0۲0۲- 

 

CF 

5.5۷۲- 

(0.653-) 

5.60۹- 

(0.65۷-) 

Constant 

Control Control Year FE 
Control Control Industry FE 
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1.۸۸1 1.۸۸1 Observations 

0.0۸6 0.0۸5 R-squared 

 گیریبحث و نتیجه -5

VCیوام بانک پشتیبانیدر  یمثبت یها توانند نقش یم ایرانظهور  نو های SMEداشته  ها

اندازه  قیرا از طر یبانک یآنها به وام ها یدسترس VC پشتیبانی،  هاSME از منظر باشند.

بهبود  ضمانتبدون  یبهتر به وام ها یو دسترس وام یها نهیبزرگتر ، کاهش هز یوام ها

 قیوام از طر صیتخص ییکارا شیباعث افزا VC پشتیبانیها ،  بانک منظراز  بخشد. یم

ساز ما در  بررسی های نیهمچن شود. یم یاقتصاد ی بهترامدهایفرض و پ شیکاهش نرخ پ

 SMEبانک ها و  نیعدم تقارن اطالعات ب VC یبانیدهد که پشت ینشان م و کارهای اصولی

را  یداخل یحسابدار نیکنند تا قوان یکمک م هاSMEها به  VC دهد. یها را کاهش م

 VC یبانی، پشت گریعبارت دبه  را استاندارد کنند.شان  یمال یکنند و صورتها برقرار

ها  SME یبرا ی رابانک یبه وام ها یدسترس یبرا، موردنیاز "نرم"و  "سخت"اطالعات 

 . اصالح می کند

چین می باشد در  یبانک یو وامها VCپشتیبانی شده با  هایSMEمطالعه در مورد  نیا

ها پشتیبانی می شوند توسط بانک ها بیشتر  VCکه توسط  ییها دهد وام ینشان م که

تواند شروع  یم "بدهی ترکیبی– سرمایه مالی نیتأم" طرح آزمایشی صادر می شوند.

باشد. احتماالً  ایران ندهیرشد آ یبرا داریپا یمال ستمیس کی ییربنایعناصر ز جادیدر ا یخوب

 یدهد در سالها یامکان م ایران ی، به بانکها هاSMEو  هاVC با کتریروابط نزد یبرقرار

توانند  یم نیهمچن هاSMEحال ،  عینداشته باشند. در  یشتریب انعطاف پذیری ندهیآ

کوچک و متوسط امروزه در  یکسب و کارها  را بهتر حفظ کنند. ایران یاقتصاد تیموفق

شک به  یب زین گاهیجا نیبه ا دنیکرده اند. رس دایپ یا ژهیو گاهیجهان جا یاقتصادها شتریب

 یبنگاه ها رایبنگاه ها بوده است. ز نیا یبرا یبانیو پشت یتیحما یپشتوانه برنامه ها

و قدرت  یمال نیتأم یهابه انواع روش  یابیدست ییبزرگ توانا یکوچک برخالف بنگاه ها

 یتیو حاکم یدولت ینهادها یاز سو تیحما ازمندیاعتبار ندارند و ن نیتأم یبرا یچانه زن

کننده معوقات  نییعوامل تع»در پژوهش خود با عنوان  زی( ن۲014) 1یو تنج یهستند. انت

 لیتحل کیغنا:  یکوچک و متوسط در بخش بانکدار یبنگاهها یمال نیدر تام یبانک
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 یمعوقات بانک زیشرکتها و ن یمال نیاز عوامل مهم در تام یکیاز نرخ بهره به عنوان  «یعامل

 یعوامل اثرگذار بر بنگاه ها»( در پژوهش خود با عنوان ۲0۲0نام برده است. وو و زو )

و  تیظرف»را  التیاز اصول ارائه تسه یکی، «( در کسب وامهاSMEکوچک و متوسط )

شرکت ها  یاز سو زین نجایعامل در ا نیداند که ا یم« بنگاه جهت بازپرداخت وام ییتوانا

از بانک ها، مستلزم  التیتسه افتیکه در امهم شناخته شده است. از آنج یاملبه عنوان ع

درباره  یریگ میتصم یباشد، روشن است که شرکت ها برا یم یکاف نیو تضم قهیارائه وث

 ییتوانا زانیکنند. م یم یادیشان در بازپرداخت وام توجه ز ییبه توانا الت،یتسه افتیدر

 ییبه سزا ریتاث ینکشرکت جهت درخواست وام با میبر تصم زیشرکت ن «یمنابع مال گرید

 یو تنج یکنند. اسانت ازین یب التیمنابع ممکن است شرکت را از اخذ تسه نیا رایدارد ز

 جیکه نتا یگریاشاره کرده اند. عامل د زیعامل ن نیا تی( در پژوهش خود، به اهم۲014)

است. ژائو و « شرکت با بانک کتریرابطه نزد»دارد،  پژوهش بر مهم بودن آن داللت نیا

کوچک و  یبنگاه ها ییبر توانا یچه عوامل»( در پژوهش خود با عنوان ۲006) گرانید

 ییدر توانا یرا عامل مهم« ارتباط با بانک»، «متوسط در استقراض از بانک اثرگذار هستند

از شرکت  کی چیاند که ه افتهیدر رایز رند،یگ یدر نظر م التیتسه افتیشرکت جهت در

 کیکه در آن  یارتباط خود را با بانک الت،یتسه افتیدر یآنها برا یمورد بررس یها

از عوامل مهم در  یکیارتباط با بانک  زیکنند. در کشور ما ن یحساب باز دارند، قطع نم

 باشدیم یبانک التیشرکت درباره اخذ تسه یریگ میهنگام تصم

به نظر  یاشتغال و رشد اقتصاد جادیکوچک در ا یکسب و کارها ژهیتوجه به نقش و با

و  یتحول و توسعه همه جانبه اقتصاد جادیا یها برا وهیش نیاز بهتر یکیرسد که  یم

و  یگذارقانون ینهادها زان،یبرنامه ر استگذاران،یکشور، توجه خاص همه س یاجتماع

 همه جانبه از آنها باشد. تیدسته از بنگاهها و حما نیو نقش ا تیکشور به اهم ییاجرا

بلند مدت و  ی)بده هیاندازه شرکت و ساختار سرما نیبا توجه به وجود رابطه معنادار ب

منابع  صیدر تخص ضیکوچک و متوسط نشان دهنده وجود تبع ی( در شرکت هایوام بانک

 نیبزرگ تر امکان تام یباشد و شرکت ها یاز جانب اعتبار دهندگان و وام دهندگان م

گردد  یم شنهادیکوچک تر دارند. پ یبه شرکت ها نسبت یو راحت تر شتریب یخارج یمال

 یاقتصاد یکوچک و متوسط در توسعه  یکه شرکتها یادیز اریبس تیبا توجه به اهم

اندازه  ضیمذکور با کاهش مسئله تبع یاز شرکت ها یقمنط تیکشورها دارند با حما
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ن شرکتها امکان یفراهم نمود که ا یطیمذکور، شرا یتوسط وام دهندگان در قبال شرکتها

 اهداف خود داشته باشند. شبردیدر جهت پ یبده جادیا قیاز طر یشتریبه منابع ب یابیدست

ها و  تیکشور از ظرف انیدانشگاه یو حت رانیمتأسفانه شناخت دولت مردان، مد

 دیاندک است. شا ر،یخطرپذ یگذار هیو عملکرد موفق صنعت سرما یریالزامات شکل گ

از آنجا که  گرید یباشد. از سو رانیدر ا یصنعت نیچن یریشکل گ یامر چالش اصل نیا

 نیا تیو بهبود وضع ستیدر کشور فراهم ن تصنع نیتوسعه ا یالزم برا یها رساختیز

 یمل ستمیگذاران س استیشود س یم شنهادیها مطمئنا زمان بر خواهد بود. لذا پ رساختیز

و کارشناسان مربوط  رانیو آموزش مد یاطالع رسان یفرصت برا نیاز ا دیبا رانیا ینوآور

 کیشده و در قالب  یزیبه صورت کامال برنامه ر دیآموزش با نیبه آن استفاده کنند. ا

 شود. یریگیپ یاصول استیس

آموزش  نیوجود ندارد، ا رانیدر ا ریخطرپذ یگذار هیاز آنجا که سابقه و تجربه سرما و

 شنهادیمطالعه دنبال شود. پ قیاز طر ای یداخل یتواند صرفا با اتکا بر داشته ها یها نم

برخوردار از  یبه کشورها یتوسعه فناور یفعل یصندوق ها دهیارسال کارشناسان برگز

پروژه  ریشده( آنها در مس یزیو مشارکت )برنامه ر ریخطرپذ یگذار هیسرما یایصنعت پو

 در آن کشورها است. یگذار هیسرما یصندوق ها یجار یها

 رد،یمدنظر قرار گ یریادگیدر کنار آموزش و  دیکه از همان ابتدا با یگریموضوع د

 شنهادیگذاران پ استیبه س ن،یکشور است. بنابرا یانتشار آموخته ها در سطح نظام نوآور

ارائه شده به صورت نظام مند در داخل کشور  یتا آموزش ها شندیاندیب یریشود تدب یم

 .شود منتشر ینظام مند یارهاو با سازوک ابدیبازتاب 

و حوزه  طیو شرا یمال نیتام وهیش انیتناسب م ،یشود در پژوهش یم شنهادیپ نیمچنه

حاکم بر کشور،  یاقتصاد طیممکن است با توجه به شرا رایشود، ز یبررس شرکت تیفعال

 شرکت نباشد.  کی یمال نیتام یبرا راه نیبهتر شهیوام، هم افتیدر

 منابع  -6
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 متوسط، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی.
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