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Abstract
Small and medium size enterprises play and important role in the economic development of
Iran. However, they face difficulties such as timely availability of working capital problem.
As a result, the main purpose of this study is to investigate causes of this problem as one of
the most challenging problems of such enterprises. This applied and descriptive study uses a
qualitative data collection method and a sample of selected managers in small and medium
size enterprises located in the provinces of Tehran, Qazvin, Alborz and Mazandaran. To test
our hypotheses, we first study characteristics of small and medium size enterprises as well as
the principles and theoretical concepts of their working capital. Second, causes of timely
availability of working capital problem in small and medium size enterprises are determined.
Finally, based on semi-structured interviews, the opinion of selected company's managers
regarding the timely availability of working capital problem is recognized. According to the
Top ten method, the results of this study indicate that the roots and causes of timely
availability of working capital problem in small and medium size enterprises can be
investigated in two internal and external aspects i.e. the supply and the demand sides.
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چكيده
شرکتهای کوچک و متوسط نقش مهمی در اقتصاد ملی و توسعۀ کشورها ایفا میکنند .با وجوود ایون ،بوا مشوکالت
زیادی از قبیل نداشتن دسترسی کافی و بموقع به سرمایۀ درگردش مواجه هستند .هود

اصولی پوژوهش را ور ،بررسوی

مسئلۀ دسترسی بموقع و کافی به تأمین مالی سرمایۀ درگردش است که یکی از مشکالت اساسی شرکتهوای کوچوک و
متوسط به شمار میآید؛ بنابراین این پژوهش کاربردی و توصیفی با استفاده از روشهوای جموعآوری دادههوای کیفوی از
مدیران منتخب شرکتهای کوچک و متوسط مستقر در شهركهای صنعتی تهران ،قزوین ،البرز و مازندران انجوام شوده
است .به همین منظور ،ابتدا ویژگیهای بنگاههای کوچک و متوسط و مبانی و مفواهی نظوری سورمایۀ درگوردش بررسوی
شد .در ادامه ،ریشهها و دالیل دسترسی نداشتن بموقع و کوافی بوه منوابع سورمایۀ درگوردش در شورکتهوای کوچوک و
متوسط در مبانی نظری و پژوهش های پیشین شناسایی شد .درنهایت ،بوا اسوتفاده از مصواربۀ هدفمنود و عمیوم بوا مودیران
بنگوواههووای منتخووب ،نظوورات آنووان در خصوووم موانووع و مشووکالت تووأمین سوورمایۀ درگووردش بوور مبنووای پرسووشهووای
نیمهساختاریافتۀ مستخرج از مبانی نظری ،دریافت شود .نتوایح راصول از پوژوهش بوه روش  Top Tenنشوان داد ،موانوع و
مشکالت تأمین بموقع سرمایۀ درگردش در شرکتهای کوچک و متوسط در دو رووز بیرونوی و درونوی ،یعنوی طور
عر ه و طر

تقا ای منابع مالی ،درخور بررسی است.

واژههاي كليدي :تأمین مالی ،سرمایۀ درگردش ،بنگاههای کوچک و متوسط ( ،)SMEsشرکت شهركهای صنعتی

* نویسنده مسؤول
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مقدمه

«اعصاب کنترلکننود » یوک وارود صونعتی یوا تجواری

مؤسسووات کوچووک و متوسووط ( )SMEsیکووی از

است .خالص سرمایهگذاریهای کوتاهمدت موورد نیواز

بوووازیگران کلیووودی در نووووآوری و توسوووعۀ اقتصوووادی

بوورای انجووام فعالیووتهووای روزانووه را سوورمایۀ درگووردش

کشورها هستند .بررسیها نشان میدهود تعریوص صونایع

گویند .سرمایۀ درگوردش برابور بوا فزونوی دارایویهوای

کوچک و متوسط در میوان کشوورها و منواطم مختلوص

جوواری از بوودهیهووای جوواری اسووت و در واقووع راشوویۀ

جهان متفاوت است و شرایط اقتصادی و صنعتی رواک

اطمینان و ایمنی بورای طلبکواران بوه شومار مویرود؛ بوه

صنایع کوچک و متوسوط در آنهوا

عبارت دیگر ،سرمایۀ درگردش یک شرکت ،مجموعوۀ

بر کشورها ،معر

اسووت .در ایوون پووژوهش بوورای تعریووص شوورکتهووای

مبالغی است که در داراییهای جواری ،سورمایهگوذاری

کوچووک و متوسووط [ ]41و سووازمان صوونایع کوچووک و

میشود .اگر بودهیهوای جواری از دارایویهوای جواری

شهركهای صنعتی ایران از تعریوص مرکوز آموار ایوران

یک شرکت کسر شوود ،سورمایۀ درگوردش خوالص بوه

استفاده شد که بر اسوا

آن شورکتهوای دارای  41توا

دست میآید ].[8

 411نفوور نیووروی کووار ،جووز شوورکتهووای کوچووک و

بنووابراین مسووئلهای کووه در ایوون پووژوهش بررسووی

متوسط محسوب میشوند.کانون اصلی تحول سیاسوی و

میشود ،دسترسی بموقع و کافی بوه سورمایۀ درگوردش

اقتصادی هر کشوری ،توسعۀ بخوش خصوصوی ،توسوعۀ

است که یکی از مشکالت اساسی شرکتهای کوچک

کارآفرینی و گسترش شرکتهوای کوچوک و متوسوط

و متوسط است .در این مقاله تالش میشود مبانی نظوری

است ] .[01این بنگاهها یکی از نیروهای محرك اصولی

و ادبیات این مسئله ،با استفاده از روششناسوی پوژوهش

توسعۀ اقتصادی هستند .شرکت های کوچک و متوسط،

ترکیبووی بررسووی و تبیووین و بووه مطالعووۀ تجربیووات دیگوور

مالکیت خصوصی و مهارتهای کوارآفرینی را تقویوت

کشووورها توجووه شووود .سووام بووا تعاموول و مصوواربه بووا

میکنند ،انعطا پذیر هستند و بسرعت به تغییرات بوازار

شرکت های کوچک و متوسط و دیگر دستاندرکاران

و موقعیووتهووای زنجیوور ارزش پاسووخ موویدهنوود .ایوون

مو وووع ،علوول ریشووهای بووروز مشووکالت دسترسووی بووه

شرکتها میتوانند اشتغالزایوی کننود ،بوه فعالیوتهوای

سرمایۀ درگردش در شورکت هوای کوچوک و متوسوط

اقتصادی تنوع ببخشوند و بوه توسوعۀ تجوارت و افوزایش

ایران شناسایی شود؛ همچنوین موانوع و مشوکالت توأمین

صادرات کمک کنند .ایون شورکتهوا نقوش مهموی در

بموقووع سوورمایۀ درگووردش در شوورکتهووای کوچووک و

نوآوری و کسب وکارهای نووین و بوا فنواوری پیشورفته

متوسووط در دو روووز بیرونووی و درونووی ،یعنووی طوور

ایفا میکننود؛ بوهطووری کوه بسویاری از آنهوا بوه دلیول

عر ووۀ منووابع مووالی و نیووز طوور

انعطا پذیری و خالقیتی که دارند ،به بنگاههای بزرگ

بررسی شود.

تقا ووای منووابع مووالی،

تبدیل میشوند ] .]91 ،91 ،99 ،01 ،01بوا وجوود نقوش
مه این شرکتها در توسعۀ اقتصاد ،آنها بوا مشوکالت

پيشينۀ پژوهش

زیادی مواجه هستند که یکوی از ایون مسوا ل ،دسترسوی

نتووایح بسوویاری از مطالعووات دربووار نوواموفمبووودن

نداشتن کافی و بموقع این بنگاهها به سورمایۀ درگوردش

شرکتهای کوچک و متوسط نشوان مویدهود «کمبوود

است .دررقیقت ،سرمایۀ درگردش« ،جریوان خوون» یوا

سرمایه» عامل اصلی ورشکسوتگی آنهوا اسوت ]،91 ،1

شناسایی علل مشکالت تأمین سرمایۀ درگردش در شرکتهای کوچک و متوسط کشور 9 /

 .[41 ،04 ،02 ،91ایوون مشووکل ،بووزرگتوورین عاموول

موویانجاموود .پووداچی )0111( 4بووا بررسووی  18شوورکت

بازدارند بسط و توسعۀ شرکتهای کوچک و متوسوط

کوچک و متوسط کشوور موریتوانی ،طوی یوک دور 1

در اروپا نیز محسوب میشود .طبم گزارش سوال 0111

ساله بوه ایون نتیجوه رسوید کوه بوین متغیرهوای مودیریت

ادار آمار اتحادیۀ اروپا ،مه ترین موانوع شناسواییشوده

سرمایۀ درگردش و سودآوری شورکت ،رابطوهای قووی

برای شوروع کسوبوکوار بوه ترتیوب عبارتنود از :توأمین

وجود دارد .نتایح نشان میدهود افوزایش چرخوۀ تبودیل

مالی ،صورترسوابهوای پرداخوتنشوده و پیوداکردن

وجه نقد ،بوه کواهش سوودآوری شورکت مویانجامود و

تأمینکنند مناسب است .همۀ ایون عوامول بوا مودیریت

مدیریت میتواند با کاهش این چرخه بورای سوهامداران

سوورمایۀ درگووردش ارتبووان نزدیکووی دارنوود ] .[43طبووم

خود ارزش ایجاد کند .بانک جهانی ( )0110با بررسوی

همووین گووزارش از هوور  1شوورکت کوچووک و متوسووط

 32111شرکت کوچک و متوسط در  41کشور اروپای

دارای مشووکالت ،یکووی از آنهووا بووا موانووع مربووون ب وه

شرقی ،نشان داد بین سوودآوری و توأمین موالی ازطریوم

دسترسووی بووه منووابع مووالی روبووهرو شوده اسووت .سووازمان

مدیریت سرمایۀ درگردش ،رابطوۀ مثبوت وجوود دارد و

همکاری اقتصادی و توسوعه ،ایون مسوئله را خو توأمین

شرکتهای بزرگتر با عمر بیشتر ،نسبتهای نقودینگی

مالی شرکتهای کوچک و متوسط میدانود ].[09 ،00

کوچکتری دارند؛ از اینرو پیشنهاد مویشوود کوه ایون

موسسۀ مشاور راهبردی رولند برگور ( )0144نشوان داد

شرکتها بر توأمین موالی ازطریوم منوابع داخلوی تأکیود

شوورکتهووای کوچووک و متوسووط آلمووان بوورای رونوود

بیشتری داشته باشند] .[43انعوامالحوم و شوکیب محموود

روبهرشد و پایدار خود تا سال  0149بوه سورمایهای بوال

] [42در خصوووم تووأمین مووالی و سوورمایۀ درگووردش

بر  11میلیارد یورو نیاز دارند؛ دررالیکه این شرکتهوا

شرکت هوای کوچوک و متوسوط ،بوه بررسوی و وعیت

بهطور بالقوه ،توانایی توأمین موالی بوه مبلو  441میلیوارد

شرکت های کوچک و متوسط و بخش مالی بونگالدش

یورو را ازطریم مدیریت بهینۀ سرمایۀ درگوردش دارنود

پرداختنود و بوه مقایسووۀ ایون شوورکتهوا بووا چنود کشووور

] .[90نتیج وۀ ایوون پووژوهش بروشوونی اهمیووت و توانووایی

منتخب اقدام کردند .آنها سوام بوا شناسوایی مسوا ل و

بالقو «مودیریت بهینوۀ سورمایه درگوردش» را در توأمین

موانع دسترسی بموقع شورکتهوای کوچوک و متوسوط

مالی ،بویژه برای شرکتهای کوچک و متوسط ،نشوان

بنگالدش به منابع مالی ،توصیههایی برای رفع این موانوع

میدهد .ترو ل و سوالنو ] [03با بررسوی  8820شورکت

و مشکالت ارا ه کردند .موسوی و همکاران ( )4983به

کوچک و متوسط اسواانیایی طوی سوالهوای  4331الوی

بررسووی مبووانی ،مشووکالت و راهکارهووای تووأمین مووالی،

 ،0110رابطوووۀ بوووین مووودیریت سووورمایۀ درگوووردش و

بووویژه سوورمایۀ درگووردش در شوورکتهووای کوچووک و

سودآوری شرکتهای کوچک و متوسوط را آزموایش

متوسط ایران ،پرداختهاند .بر اسا

نتایح ایون پوژوهش،

کردند .نتایح نشان داد مدیریت میتواند با کاهش تعداد

مشکالتی که SMEها در ارتبان با تأمین سورمایۀ موورد

روزهای گردش رسابهای دریافتنی و موجودی موواد

نیاز تجربه کوردهانود ،ممکون اسوت از چنود منبوع ناشوی

و کوواال ،بوورای شوورکت ارزش ایجادکنوود .کوتوواهکووردن

شووود :بووازار مووالی داخلووی ممکوون اسووت محصوووالت و

چرخۀ تبدیل وجه نقد نیز به بهبود سودآوری شرکتهوا

خدمات مالی را به انداز کافی یا بوهطوور کامول فوراه
1 Padachi
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نکند؛ کمبود سوازوکارهوای مناسوب بورای توأمین موالی

مالی و اقدامات شرکتهای کوچک و متوسط چین در

ممکن است از منوابع متنووعی از قبیول انعطوا ناپوذیری

مقابل آنها پرداخته اسوت .بوه اعتقواد وی شورکتهوای

قانونی یوا شوکا هوایی کوه در چوارچوبهوای قوانونی

کوچک و متوسط چینی با مشوکالتی در توأمین سورمایۀ

وجود دارد ،نشأت بگیرد.

درگردش خود مواجه هستند که بخصوم بحران موالی

سهمیهبندی اعتباری ،زمانی اتفاق میافتد که از میان

اخیر بر رج این مشکالت افزوده است .و عیت تأمین

متقا یان وام با شورایط یکسوان ،برخوی از آنهوا اعتبوار

مووالی ایوون شوورکتهووا در چووین ،بووه مشووکالتی چووون

دریافت مویکننود؛ درصوورتیکوه برخوی دیگور اعتبوار

کانالهای محودود ،هزینوههوای بواال و منوابع سورمایهای

دریافت نمیکنند ،یا اینکوه گوروههوای مشوابهی وجوود

بیثبات دچار است .گلعلیزاده و همکواران ] [3معتقدنود

دارند که نمیتوانند بوا هور قیمتوی اعتبوار و وام دریافوت

بنگاههای نوپای دانشبنیان در مررلۀ معرفوی بوه بوازار و

کنند؛ همچنین در این پژوهش انواع خودماتی کوه نهواد

رشد از تأمین منابع رنح مویبرنود؛ چوون نهادهوای موالی

مودت زموان بازگشوت

مناسب این مررله یا وجود ندارد یوا از کوارایی مناسوب

سرمایۀ اولیه و سود راصل از آن به SMEها ارا ه کنود،

برخوووردار نیسووتند .از سووویی سووایر نهادهووای مووالی مثوول

بیان شده است؛ از جمله:[40] :

بانکها عالقهای به سرمایهگذاری در این مررلۀ پرخطر

مالی توسعهای میتواند بر اسا

الص .سرمایهگذاری پرخطر (در این رالت بازگشت
سرمایه بهصورت کوتاهمدت است)؛
ب .بانکووداری توسووعهای (در ایوون رالووت بازگشووت

ندارند و از سویی دیگر نیوز اگرچوه در سوالهوای اخیور
بانکها در قالوب تسوهیالت تکلیفوی بوه ارا وۀ وام بورای
ایجاد این بنگاهها اقدام کردهاند ،اما طبم آمارهای سوال

سرمایه بهصورت کوتاهمدت و بلندمدت است)؛

 4981فقوط روودود  11درصوود ایون وامهووا جووذب شووده

ج .تأمین مالی بهوسیلۀ نهادهای «»DFI؛

اسووت .تمجیوودی ( )4981برنامووۀ جووامع تووأمین مووالی

د .رمایوووت از سووورمایهگوووذاری (در ایووون رالوووت

بنگاههوای کوچوک و متوسوط هنوگکنوگ را بررسوی

بازگشت سرمایه بهصورت بلندمدت است).
شانم ( [08] )0140دسترسی شرکتهای کوچوک
و متوسوط انگلسووتان بوه منووابع موالی خووارجی را بررسووی
کوورد .بوور اسووا

نتووایح ایوون پووژوهش ،تووأمین سوورمایۀ

درگردش ،مه ترین دلیل مدیران SMEها در انگلسوتان

کرده است .بر اسوا

نتوایح ایون پوژوهش ،برناموههوای

چهارگانۀهنگ کنگ که بورای توأمین موالی بنگواههوای
کوچک و متوسط این کشور در سوال  0110بوا اصوال
برنامه های پیشین تصویب و اجرایی شدند ،عبوارت بوود
از ]:[0

برای تأمین منابع مالی است .از جمله منابع مالی خارجی

 -4برنامۀ تضمین وام SMEها؛

مورد استفاد SMEها به ترتیب میزان اسوتفاده مویتووان

 -0صندوق تأمین مالی بازاریابی صادرات SMEها؛

به چوک بوانکی ،کوارتهوای اعتبواری ،وام بوانکی/وام

 -9صندوق تأمین مالی آموزش SMEها؛

تجاری ،لیزینگ یا وام خرید ،وام یا سوهام مودیران ،وام

 -1صندوق توسعۀ SMEها.

یا سهام خانواده یا دوستان ،صوورترسوابهوای موالی،

 -پرخیده و تاجیک ( )4934با نگاهی به چالشهای

منابع صادرات/واردات ،وام از طر هوای سووم و سوایر

تأمین مالی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط ایوران

منابع اشاره کرد .وو ( [94] )0144به بررسوی مشوکالت

] ،[4نشووان دادنوود مه و توورین دغدغووۀ ایوون شوورکتهووا،
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دسترسی به منابع مالی ،بویژه سرمایۀ درگوردش ،اسوت.

کشور و شرکتهای مستقر در آنها هسوتند .بوا بررسوی

در خصوم سرمایۀ درگردش شرکتهوای کوچوک و

مبووانی نظووری و مطالعووات پیشووین داخلووی و خووارجی در

متوسط هندی ،ماریا مینوو مونسوی ( )0144در پژوهشوی

موورد موانووع و مشوکالت تووأمین سورمایۀ در گووردش در

به مسا ل و روشهای تأمین سرمایۀ درگردش مؤسسات

شوورکتهووای کوچووک و متوسووط از یووک سووو و نیووز

کوچک و متوسط هندی پرداخته اسوت .وی بور اسوا

مصاربۀ اکتشافی با چهوار تون از مودیران شوهركهوای

نتایح و یافته های پوژوهش خوود ،پیشونهادهایی را بورای

صووونعتی اسوووتان تهوووران و مشوووورت بوووا خبرگوووان و

تأمین بموقع سرمایۀ درگردش شرکتهوای کوچوک و

دسووتانوودرکاران بخووش دولتووی و خصوصووی از سووویی

متوسط ارا ه میدهد ]:[04

دیگر ،تالش شد پرسشناموهای اسوتاندارد و البتوه نیموه-

 -سیست رتبهبندی اعتبواری بایود از رالوت دسوتی و

ساختاریافته طراری شود که با اسوتفاده از آن نسوبت بوه

سنتی به رالت هوشمند تغییر کند تا رتبهبنودی سوریعتور

اسوووتخراج مشوووکالت و موانوووع دسترسوووی بوووه سووورمایۀ

انجام بگیرد و نتایح آن اعتبار بیشتری پیدا کند.

درگووردش از نظوور صوواربان و موودیران شوورکتهووای

 -بانووکهووا موویتواننوود بووا ارا ووۀ خوودمات مشوواوره و

کوچک و متوسط مستقر در شهركهای صنعتی کشور

راهنموواییهووای ررفووهای بووه SMEهووا کمووک کننوود تووا

اقدام شود .چارچوب اصلی پرسشنامه بر اسوا

مبوانی

فرصتهای بالقو بازار و رشد آنها را شناسایی کنند.

نظری در دو بعد عر وه و تقا وای سورمایۀ در گوردش

 -بانکها با آگاهکردن SMEهااز منابع متنوع تأمین

طراری شد و تالش شد متغیرهای مورد سؤال در قالوب

مالی یا محصوالتی که مویتواننود بوه بوازار ارا وه دهنود،

دو بعد فوق بهصورت ماتریم جدول  4از پاسوخگویان

منافع دوسویهای را ایجاد میکنند.

پرسیده شود .بهمنظور انتخاب نمونۀ مدیران شرکتهای

 ردیابی و وصول مطالبات معوق بایود از فرآینودیروانتر و سریعتر برخوردار شود.
SME -ها علیرغ وابستگی به منوابع موالی بوانکی،

کوچک و متوسط مستقر در شهركهای صونعتی بورای
انجام مصاربه ،از روش نمونهگیری هدفمند بهورهگرفتوه
شد .بر این اسا

با توجه به زمان و بودجوۀ طور و نیوز

بایود از فرصوتهوای توأمین موالی همچوون توأمین مووالی

میوووزان همکووواری و تمایووول شوووهركهوووای صووونعتی و

مشترك و سرمایهگذاری مخاطرهپذیر استفاده کنند.

شرکت هوای مسوتقر در آنهوا ،شوهركهوای مسوتقر در
تهران ،اصفهان ،مازندران و قزوین از بین مناطم مختلص

روش پژوهش

کشور شامل شمال ،غرب ،مرکز و جنوب کشور ،بورای

پژوهش را ر از ریث هد  ،پژوهشوی کواربردی

انجووام مصوواربه انتخوواب شوودند .تعووداد شوورکتهووای

است؛ زیورا بوه دنبوال توسوعۀ دانوش کواربردی درزمینوۀ

مصوواربهشووونده بوور اسووا

معیووار کفایووت اطالعووات، 4

خام تأمین سرمایۀ درگردش در شرکتهای کوچوک

ردود  81مورد تعیین شد .مصاربهها در فرایندی بسویار

و متوسط است .از ریث نوع شناسی ،از جمله پوژوهش-

مشکل و زمانبَر ،آغاز شود و اداموه پیودا کورد .مودیران

هوووای توصووویفی محسووووب مووویشوووود و از لحوووا

شرکتها به دلیل بحران اخیر و نیز گرفتاریهوای بسویار

روشگووردآوری اطالعووات ،پژوهشووی کیفووی بووه شوومار
می آید .جامعۀ آماری این پژوهش ،شهركهای صنعتی

 -4معیاری است که بر اسا

آن ،مصاربه زموانی متوقوص مویشوود کوه

مصاربهشوندگان پاسخهای تکرای و مشابه ه ارا ه میدهند.
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روزمر خود را ر به همکواری نبودنود؛ اموا باتوجوهبوه

تنظی و جمعبندی پاسخهای کیفی و تشوریحی مودیران

اینکه از نظر تی پوژوهش ،مودیران و صواربان SMEهوا

شوورکتهووای کوچووک و متوسووط مووورد مصوواربه در

یکووی از منووابع اصوولی شناسووایی مشووکالت سوورمایۀ در

چارچوب مورد نظر ،تالش فراوانی شد .درنهایوت پوم

گردش و نیز از صاربان منافع اصلی نتایح ایون پوژوهش

از مطالعووۀ عمیووم و متعوودد پاسووخهووای ارا ووهشووده بووه

به شمار می آمدند ،تالشهای فراوان و مستمری شد توا

پرسشنامهها ،موانع و مشکالت شرکتهای کوچوک و

با تعداد قابل تووجهی از آنهوا مصواربه شوود .ایون امور

متوسط در دسترسی به سرمایۀ درگردش بر اسا

میزان

تحقم یافت که نتایح آن در ادامه آموده اسوت .از نقوان

تکوورار پاسووخهووا و نیووز نزدیکووی آن بووا مبووانی نظووری در

قوّت فرایند مصاربه ،انجام شدن بیشتر گفوتوگوهوا در

جدول زیر خالصه شد.

جلسات مشترك و با رضور تیمی پاسوخگویان بوود .در

در گام بعودی ،بوهمنظوور شناسوایی و اولویوتبنودی

موارد زیادی زمان گفتوگو ،ردود  1ساعت بوه طوول

مهوو توورین مشووکالت و موانووع دسترسووی بووه سوورمایۀ

میانجامید؛ درنتیجه در رین مصاربه ،تعواطی نظورات و

درگردش شرکتهای کوچک و متوسوط ،از روش 41

افکار مصاربهشوندگان باعث غنای بیشتر نتایح مصاربه

مووورد اول ( )Top Tenاسووتفاده شوود و از پاسووخگویان

شد .باتوجهبه نیمه باز مطر شدن سوؤاالت پرسوشناموه،

خواسته شد تالش کنند  41مورد از مهو تورین موانوع را

تحلیل کمّی پاسخها امکان پذیر نبود؛ بر این اسا

برای

نام ببرند.

جدول ( )1چارچوب پرسشنامۀ نيمهساختاریافتۀ شناسایی موانع و مشكالت دسترسی به سرمایۀ درگردش
شركتهاي كوچك و متوسط از نظر مدیران این بنگاهها
روزه

محیط کالن

محیط تأمین مالی

ویژگیهای SMEها

متغیرها
عوامل اقتصاد ملی
قوانین و مقررات عمومی کشور
عملکرد و رفتار دولت
توسعۀ اطالعرسانی ملی
قوانین و مقررات تأمین مالی
ابزارها و روشهای تأمین مالی
توسعۀ نهادهای مالی
راهاندازی نهادهای مالی اختصاصی شرکتهای کوچک و متوسط
اتحاد مالی شرکتهای کوچک و متوسط
ساختار محیط تأمین مالی و کیفیت آن
نیازهای آموزشی
انتشار اطالعات
رمایتهای دولت در روز مانتها
و عیت ریسک و بیاطمینانی
عملکرد مالی
دسترسی شرکتها به اطالعات محیطی
سایر مسا ل داخلی شرکتها

موانع تأمین سرمایۀ
درگردش

شناسایی علل مشکالت تأمین سرمایۀ درگردش در شرکتهای کوچک و متوسط کشور 2 /

متغيرهاي پژوهش

کوچک و متوسط ،سطح سوم از عوامل موؤثر بور تووان

موانع توأمین موالی سورمایۀ درگوردش شورکتهوای

تأمین سرمایۀ درگردش برای این شرکتهوا اسوت ]،48

کوچک و متوسوط در قالوب چنود طبقوۀ اصولی مطالعوه

 .[91 ،99 ،01بسیاری اوقات باوجود آمادگی و رمایت

شده است .محیط کالن ،اولین دسته است .منظور از این

محوویط بیرونووی ،خووود ایوون شوورکتهووا مشووکالت و

سطح از عوامل ،متغیرهایی است کوه در سوطح ملوی بور

محدودیتهوایی دارنود کوه بوه موانعی جودی در توأمین

همۀ نظام های یک کشوور و بوه تبوع آن بور نظوام توأمین

سرمایۀ درگردش کافی و مناسب تبودیل مویشوود .ایون

سرمایۀ درگردش شرکتهوای کوچوک و متوسوط نیوز

عوامل می تواند از سواختار نامناسوب سورمایه ]،[01 ،44

مووؤثر اسووت ] .[01در ایوون بخووش موویتوووان بووه عواموول

توان مالی ] ،[41 ،1مدیریت ریسوک ] ،[01 ،41انودازه

اقتصادی (مثل تورم ،نرخ بهره ،نقدینگی ،سیاسوتهوای

] ،[44مالکیت ] ،[1اعتبار ] ،[2مهارتها ]،[94 ،91 ،09

مالی و پولی دولت و ،)...رفتار دولت ،قوانین و مقررات

شووفافیت اطالعوواتی ] ،[91 ،48موودیریت غلووط ،ماهیووت

و محیط اطالعاتی اشواره کورد ] .[01دسوتۀ دوم عوامول

صوونعت تحووت فعالیووت ،نبووود منووابع الزم ،دسترسووی بووه

خارج از کنترل مدیران شرکتهای کوچک و متوسط،

اطالعات ] [9،1،43،09و موواردی از ایون نووع راصول

عوامل محیط تأمین مالی است که البته قابل کنترلتور از

شود.

عوامل محیط کالن است و اثر مستقی و سوریعتوری بور
تأمین سرمایۀ در گردش آنها دارد .از جملۀ این عوامل

موانععع و مشععكالت تععأمين بععه موۀععع سععرمایۀ

میتوان به مقررات تأمین مالی ] ،[01 ،42 ،41ابزارهوا و

درگردش

روش های تأمین مالی ] ،[99 ،01 ،03 ،42 ،41نهادهوای

پم از مطالعۀ عمیم و متعدد پاسخهای ارا هشوده بوه

تووأمین مووالی ] ،[91 ،48اتحادهووای مووالی ]،[01 ،09 ،41

پرسشنامهها ،موانع و مشکالت شرکتهای کوچوک و

سوواختار و کیفیووت محوویط تووأمین مووالی ] [02 ،48 ،41و

متوسط در دسترسوی بوه سورمایۀ درگوردش ،بور اسوا

نهادهووای توأمین مووالی خووام شوورکتهووای کوچووک و

میزان تکرار پاسخها و نیز نزدیکوی آن بوا مبوانی نظوری،

متوسووط ] [09اشوواره کوورد .ویژگوویهووای شوورکتهووای

در جدول ( )0خالصه شد.

جدول ( )2موانع و مشكالت دسترسی به سرمایۀ درگردش SMEها از نظر مدیران این بنگاهها
موانع تامین سرمایۀ درگردش

روزه

متغیرها

محیط کالن

عوامل اۀتصاد ملی تأخیر انجام میدهند و این امر نیز در شرایط کمبوود تقا وا ،نقودینگی SMEهوا را بوا مشوکل مواجوه

 رکود تورمی سالهای اخیر که راصل تحری و بیثباتی اقتصادی و مدیریتی کشور بووده اسوت و
نقدینگی SMEها را به ردود یک سوم قبل از آن کاهش داده است :بر اثر کاهش ارزش پول ملی و
افزایش نرخ ارز و نیز تورم باال بسیاری از افرادی که مجوز گرفتهاند ،توان مالی الزم را بورای تجهیوز
ماشینآالت و راهاندازی خط تولید خود ندارند .شرکتهای بزرگ دولتوی پرداخوت مطالبوات را بوا
میکند.
 اجرانکردن صحیح سیاستهای اصل  11قوانون اساسوی :مودیریت شوهركهوای صونعتی بوه خوود
صنایع واگذار نشده است و رتی دولت در عین رفظ راکمیت خود ،مازاد نیروی انسانی خوود را بوه
آنها تحمیل میکند .واگذاری شبهانحصاری برخی امور ،نظیر مخابرات باعث شدهاست SMEها در

 / 8مدیریت دارایی و تأمین مالی ،سال چهارم ،شماره سوم ،شماره پیاپی ( )41پاییز 4931

تأمین زیرساختهای خود با مشکل مواجه شوند.
 راکمیت ،مدیریت و امور خدماتی شهرك های صنعتی مطابم قانون تأسیم ،نحو واگذاری ایون
شهركها و نیز سیاستهای اصل  11قانون اساسی باید به خود این شهركها و شورکتهوای مسوتقر
در آنها واگذار میشده است؛ اما با مطر کردن مواردی چون اساسنامۀ همسان و ...ایونگونوه نشوده
است و عمالً چندگانگی و تعارض مدیریتی دولتی و خصوصی و نیز تورم نیروی انسانی بر مودیریت
این شهركها راک شده است.
 چند نرخی بودن ارز ،عوارض ،بیمه و...
 هزینههای داخلی بنگاهها به دلیل اسوتهالك ماشوینآالت و محودودیت دسترسوی بوه تجهیوزات و
ماشینآالت جدید افزایش یافته اسوت و بخوش عمودهای از منوابع موالی ،صور

تعمیور و نگهوداری

تجهیزات فرسوده شده است؛ همچنین به علت نداشتن دسترسی به ماشینآالت کشوورهای پیشورفته،
واردات مواد و تجهیزات دست دوم از کشورهای دررالتوسعه بازه منابع مالی را به هدر میدهد.
 بحران شرکتهای دولتی و بزرگ ،خودروسازی و پتروشیمی ،فروش محصوالت به این شرکت-
ها و تأمین مواد از آن ها را با مشوکل مواجوه کورده اسوت و موجوب توأخیر در پرداخوتهوای آنهوا
شدهاست و درنتیجه بخش عمدهای از منابع مالی SMEها را بلوکه کرده است.
 آموزشهای دانشگاهی و فنی و ررفهای کلی هستند و بوا نیواز صواربان صونعت متناسوب نیسوتند؛
درنتیجه ،بنگاهها در استفاده از شیوه های نوین تولید ناتواننود و اگور هو بخواهنود چنوین کننود ،بایود
بخش عمدهای از منابع مالی خود را به آموزش اختصام دهند.
 دولت در تأمین مواد اولیه ،نقشی ایفا نمیکند.
 با وجود قوانین و مقررات متعدد بر اسا

سیاستهای کالن امروز کشوور ،بخصووم آزادسوازی

اقتصادی و توسعۀ بخش خصوصی و تعاونی ،قانون یکاارچه و منسجمی دربار راکمیت ،مدیریت و
رمایت از SMEها در کشور وجود ندارد.
 قانون تجارت و صادرات و واردات قدیمی است و به سال 4941باز میگردد.
 اجرانکردن قوانین و مقررات مالیاتی به نفع SMEها :معافیتهوای مالیواتی ،مواد  498قوانون اموور
مالیاتی :معافیت مالیاتی با فاصلۀ مشخص از مرکز شهر ،اجورا نشوده اسوت .مالیوات بور ارزش افوزوده
چندین بار اخذ میشود و قیمت تمامشد کاال را افزایش میدهد؛ دررالیکه در شرایط تورمی ،أخذ
مالیات بر ارزش افزوده ،مناسب نیست.
ۀوانين و مقعررات
عمومی كشور

 قوانین و مقررات بیمهای به نفع SMEها نیست :پرداخت بخوش عمودهای از سوه بیموۀ کوارگران
شرکتهایی که کارگران ثبتنامی در مؤسسات کاریابی ،استخدامهای  9ماهه ،را استخدام میکنند،
بر عهد دولت قرار گرفته است؛ بااین رال پرداخت نشده است .سه بیمۀ کارفرما در ایران نسبت به
دیگر کشورها ( 8تا  44درصد در مقایسه با  09درصد در ایران) بسیار زیاد است.
 قوانین و مقررات بانکی به نفع SMEها نیست :وابط و معیارهای اعطای منابع مالی ،بیشتر مناسب
شرکتهای بزرگ است و تضمینهایی که از یک شرکت کوچک مطالبه میشود ،در رد توان آن
نیست .بانکها برای واردات مواد و تجهیزات 491 ،درصد گشایش اعتبار مویخواهنود؛ درروالیکوه
طبم قانون رمایت از تولید ،باید  41درصد دریافت کنند .قانون چوک ،بسویار وعیص اسوت و نبوود
یک سیست رتبهبندی در دادن دسته چک به افراد و شرکتها ،باعث مویشوود چوکهوای بویمحول
بسیاری صادر شود و به همین دلیل در پرداخت مطالبات بنگاهها تأخیر رخ دهد.
 استانداردهای فنی ،ایمنی ،محیط زیست ،کار و بهداشتی پیش از اعطای مجوز ،رعایت نشودهانود؛
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ازاینرو پم از تأسیم شرکت ،محدودیتهای بسیاری را برای SMEها به وجود میآورند.


قراردادهای دفترچههای واگذاری بهصورت یکطرفه تنظی شدهاند و شورکت شوهرك-

های صنعتی استان هر زمان که اراده کند ،زمین واگذاری را به نرخ زمان واگذاری بازپم میگیرد و
به نرخ روز میفروشد؛ دررالیکه زیرساختهای الزم در شهرك را ازمحول منوابع موالی راصول از
واگذاری قبلی فراه آورده است .بااینرال به این امر توجه نمیشود که علت راه نیفتادن یا تعطیلوی
شرکت باید کارشناسی شود.


 برنامهها و رفتارهای دولت ثابت ،یکاارچه و منسج نیست :نرخهای سود ،بهره ،قووانین و ...بسویار
تغییر میکنند.
 دولت به وعدههای خود مانند معافیت مالیاتی ،بیمهای و ...عمل نمیکند.
 فرهنگ عمومی جامعه ،مدیران و کارشناسان دولتی ،شهرداریهوا ،بیموههوا ،رسوانههوا ،بهداشوت،
قضات و دادگستریها ،بانکها و ...د تولید است.
 اعتبارات طر بنگاههای زودبازده به جای واگوذاری بوه افوراد موفوم و باتجربوه بوهمنظوور توسوعۀ
فعالیت خود و اشتغالزایی ،بهطور عمده به افراد بیتجربه و بودون دانوش اعطوا شود و درنتیجوه منوابع
مالی بسیاری را هدر داد.
 راهبرد یکاارچه و منسجمی در خصوم SMEهای کشور وجود ندارد.
 دولت SMEها را همانند طفلی بیسرپرست به رال خود رها کرده است :تأمین مالی اولیه صورت
گرفته است ،اما تأمین سرمایۀ درگردش با بوروکراسی و موانع شدیدی همراه است.
 در خصوم تولید ،واردات و تأمین مالی ،در تصمیمات دولت ،تعدد و بیثباتی وجود دارد.
عملكععرد و رفتععار  کارشناسی عیص در واگذاری زمین ،اعطای مجوزها و توأمین موالی :طور هوای تووجیهی صورفاً
دولت

جابهجایی واژههای کلیدی هستند و تفاوت معناداری با ه ندارند .صواربان صونایع عمومواً معتقدنود
بیشتر اقدامات دولت بهگونهای است که بدترین مردم ،بیشترین بهره را میبرند.
 خرید بسیاری از خرید مواد ،قطعات و محصوالت شرکتهای دولتی از پیمانکاران رانتی صوورت
میگیرد و درنتیجه محیط رقابتی از بین میرود و شرکتهای دارای رانوت ،موفوم و دیگوران از دور
خارج میشوند.
 سیست مدیریت دولتوی شوهرك هوای صونعتی بوه جوای نگواه رموایتی ،تشوویقی بوه شوهركهوا و
توانمندسازی آنها ،نگاه درآمدی به آنها دارد.
 دولت ،زیرساختهای الزم مانند آب و فا الب ،ارتباطات ،بهداشت ،ایمنوی ،رمولونقول و ...را
که مطابم قانون باید در شهركهای صنعتی برای فعالیت SMEها فراه بیاورد ،تأمین نکرده است.
 تعامل عبص مدیران دولتی ،بویژه مدیران شهركها و شرکتهای صنعتی با صاربان صونایع کوه
موجب ایجاد جوّ بیاعتمادی شده است.
 سازمان های بسیاری در امور SMEها همچون اعطای مجوز ،تعیین نام برند ،تغییر نام و ...درگیرنود
و موجبات تصمیمات متعدد ،کندشدن امور و فرایندهای طوالنی را فراه میآورند.
 آمار و اطالعات رسمی در خصوم متغیرهای اقتصادی خرد و کالن ،قابل اتکا نیست.

توسعۀاطالعرسانی  نبود سیست های اطالعرسانی رسمی ،آسان و شفا
ملی

در خصوم سیاستها ،راهبردها ،تصمیمات،

قوانین و مقررات ،امتیازات ،رمایتها و مشوقهای موالی و دیگور مو ووعات مربوون بوه SMEهوا:
بسیاری از شرکتها از زمان ،چگونگی و شرایط پرداخت تسهیالت بستۀ رمایتی هدفمندی یارانههوا
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اظهار بیاطالعی میکنند.
 آمار و اطالعات فعالیت شرکتها و شهركها ،همچون تولیود و اشوتغال بوهصوورت نادرسوت بوه
مراکز تصمی گیری انعکا

داده میشوند.

 با تمامی بنگاهها به یک صورت برخورد میشود :بنگاهی که در روال فعالیوت چندسواله اسوت بوا
یک بنگاه تازه تاسیم متفاوت است؛ افراد با تجربه با افراد کارآفرین متفاوتنود؛ بنوابراین بایود بوا هور
ۀوانين و مقعررات
تأمين مالی

بنگاه بهصورت یک مورد خام رفتار شود.
 سیست رتبهبندی اعتباری وجود ندارد.
 نرخ بهر اعتبارات تولید بسیار باالست و با نرخ بازگشت سرمایه در تولید ،بویژه بوا محویط ایوران،
تناسبی ندارد.
 قوانین و معیارهای سرمایهگذاری خارجی یکسان است.
 ابزارهای تأمین مالی متنوع نیستند و صرفا بر نظام بانکی استوارند.
 اولین ابزار در تأمین سرمایۀ درگردش ،تزریم نقدینگی بانکی است؛ دررالیکوه تزریوم نقودینگی
مستمر باوجود مشکالتی چون تورم ،تأخیر در پرداختها ،کاهش ارزش پول ملی ،بهرهوری انودك
بنگاه ،تکنولوژی و روش مدیریتی سنتی و مانند اینها ،راهرلی بیفایده است .نقدینگی جدید ،صرفا
در رالت بحران شدید یا هنگام توسعۀ بنگاه ،اقدامی مفید است.
 مشوقها و رمایت های مالی ،همواره نقدی اسوت کهواین امور موجوب ایجواد رانوت مویشوود؛در
رالیکه معافیتهای مالیاتی و بیمهای و تأمین مواد اولیه ،راهرلهای بهتری هستند.

ابزارهععععععععععا و  سرمایههای خرد جامعه با توجه به نرخ باالی سود در سفتهبازی و ساردهگذاری بوانکی ،بوه سومت
روش هاي تعأمين تولید ررکت نمیکنند.

محووویط توووأمین مالی
مالی

 اعتباراتی همچون صندوق توسعۀ ملی و رمایت از تولید ،نه بر اسا

رتبۀ اعتباری ،بلکه بر اسوا

معیارهایی پرداخت میشود که در کوتاهمدت برآورده نمیشوند؛ مثال شورکت بایود تصوفیه رسواب
بیمه ارا ه کند؛ در روالی کوه ممکون اسوت دعواوی بیموهای داشوته باشود کوه در کوتواه مودت رول
نمیشوند.
 بازپرداخت اعتبارات دولتی و بانکی باید در کوتاهمدت صورت گیورد؛ درروالیکوه بوازه تولیود،
امری زمانبر است.
 سازوکارهای استفاده از ابزارهایی مثل اوراق مشارکت ،بوازار سورمایه و سوهام و ...بورای SMEهوا
وجود ندارد.

توسعععۀ ندادهععاي
مالی،
راهانععععععععدازي

ندادهعععاي معععالی  نهادهای مالی و بانکی خام SMEها وجود ندارند یا عیص هستند.
اختصاصععععععععی  نهادها ،مؤسسات و صندوقهای مشترك تأمین مالی بین SMEها وجود ندارد.
شععععركتهععععاي  نهادها ،مؤسسات و صندوقهای مشترك تأمین مالی بین شهركهای صنعتی وجود ندارد.
كوچك و متوسط  ،مؤسسات اعتبارسنجی و مشاورهای مالی وجود ندارد.
اتحععععاد مععععالی
شععععركتهععععاي
كوچك و متوسط
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 در ساختار و فرایندهای تامین مالی ،بوروکراسی شدید وجود دارد.
 ساختار تأمین مالی ،عموما دولتی و تکلیفی و بدون توجه به سیست رتبهبندی اعتباری است.
 در اعطای تسهیالت دولتی ،اولویتبندی و دستهبندی واردهای صنعتی وجوود نودارد :اختصوام
اعتبارات از سوی کارگروه مستقر در سازمان صونعت و معودن و تجوارت صوورت مویگیورد و هموۀ
شهركها ،ناریهها ،کارخانههای سر خیابانها ودکهها را بدون توجه به نوع و ماهیت آنهوا بوه یوک
چش نگاه میکند؛ دررالیکه باید در خود شهركها ،معیارهایی وجود داشوته باشود و اعتبوارات بور
مبنای آن تخصیص یابد.
 نظارت بر مصار
سعععاختار محعععيط
تعععأمين معععالی و
كيفيت آن

اعتبارات دولتی و بانکی ،صرفاً پیش از اعطای اعتبار و بهصورت یکسوان بورای

همه صورت می گیورد و در روین مصور  ،براعتبوار و نتوایح آن نظوارت نمویشوود .اعتبوارات طور
بنگاههای زودبازده ،نمونۀ بارز نظارتنکردن به چگونگی مصر

اعتبارات اعطایی است.

 مدیران و کارشناسان بانکی در خصوم تولید و محیط فعالیت SMEها عیص عمل میکنند.
 تسهیالت در زمانهای مشخص و معین اعطا میشوند.
 در سیست بانکی و موسسات اعتباری ،فساد و رانتجویی وجود دارد.
 بانکها نسبت به سرمایهگذاری در SMEها و انعقاد قراردادهای ناموزون بیمیل هستند.
 میزان سه آورد سرمایهگذار از کل سرمایۀ مورد نیاز برای تأسیم وارد تولیدی ،بوهطوور دقیوم
بررسی نمیشود.
 تحری  ،مانع انتقال سود صاربان سهام سرمایهگذاران خارجی است.
 تحری پولی ،باعث ازبین رفتن انگیز صادرات شده است.
 دفاتر سرمایهگذاری خارجی دچار عص اطالعاتی ،دانشی ،کارشناسی و زبان هستند.
 بانکها و مدیران دولتی از محل کارخانه ،بهصورت رضوری ،کارشناسی نمیشوند.
 ورود چش بسته و بدون کارشناسی بسیاری از صاربان صنایع به محیط تولید
 ورود چش بسته به یک کسبوکار ،بدون توجه به اشباعبودن بازار آن کسبوکار
 جدانبودن مالکیت از مدیریت در بسیاری از بنگاههای کوچک
 نسبتدادن تمامی مشکالت مالی شرکت به بیرون از بنگاه

مدیریت SMEها

 از دست رفتن بازارها با دید کوتاهمدت و تولید کاالهای بیکیفیت و با قیمت باال
 اتکای صر

به منابع مالی دولتی و بانکی

 دانش و تخصص ناکافی در کسبوکار مربون


ویژگووویهوووای

عص دانش مدیریت مالی مدیران SMEها

 نبود درك ،بهدلیل استفادهنکردن از فناوریها و شیوههای جدید تولید ،بازاریابی ،توزیع و فروش

SMEها

 انگیزههایی غیر از تولید مانند سفتهبازی و رانتجویی و ...در ورود به محیط تولیدی
 انتشارندادن اطالعات مربون به میزان داراییها و سرمایۀ واقعی شرکت
 انتشارندادن اطالعات مربون به سودآوری ،بدهیها و دیگر اطالعات مالی شرکت
انتشار اطالعات

 نداشتن سیست های اطالعاتی و ارتباطی مثل وبسایت و...
 نبود سیست های مدیریت و اشتراك دانش و اطالعات در بنگواههوا ،بوین بنگواههوا و شوهركهوای
صنعتی

حمایعععتهعععاي  دفترچههای واگذاری از سوی بانکها برای مانت پذیرفته نمیشوند.
دولععت در حععوز

 صندوق مانت شرکت شهركهای صنعتی ،درصد کمی از اعتبارات را مانت میکند.
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ضمانتها

مانتهای درخواستی از سوی بانکها ،نشدنی و سنگین است.

 معیارهای عملکردی مثل تولید ،فروش ،گوردش موالی ،چوک برگشوتی ،تعوداد کوارگران و ...در
تضمین اعتباری نقش بسیار عیفی دارند.
وضعيت ریسعك و
بیاطمينانی

 ریسکپذیری ک است.
 به دلیل اطمینان اندك ،صاربان سرمایه ،آورد شخصی کمی دارند.
 به دلیل جوّ متالط و بیثبات ،سرمایهگذاران خطرپذیر نیز وارد محیط تولید نمیشوند.
 آورد صاربان صنایع ،کمتر از سه دولت است.

عملكرد مالی

 به کاهش هزینهها توجه نمیشود.

دسترسی شركت  -دسترسی به منابع اطالعاتی بیشتر بهصورت غیر رسمی و رانتی است.
هععا بععه اطالعععات  دانش و تخصص الزم در دسترسی به اطالعات ،عیص است.
 سیست های اطالعاتی الزم برای دسترسی به اطالعات وجود ندارند.

محيطی

 ساختار و مدیریت وعیص سیسوت هیوأت امنوا و شورکتهوای توسوعه و عموران :سوازمان صونایع
کوچک و شهركهای صنعتی کشور با ایجاد اساسونامۀ همسوان ،راکمیوت ،مودیریت و نظوارت بور
شهركهای صنعتی را شرکتی خصوصی به شمار میآیند ،در اختیار دولت قرار داده است .اساسنامۀ
هیأت امنا و شرکتهای توسعه و عمران ،صرفا ماهیتی خدماتی و نه مدیریتی به آنها داده است.
سععععایر مسععععا ل
داخلی شركتها

 شرکتها صرفاً اجتماع فیزیکی دارند و در آنها ا اشوتراك راکمیوت ،مودیریتی ،دانشوی و موالی
وجود ندارد.
 به کوچکسازی و تجدید ساختار در موقع بحران توجه نمیشود.
 از امور مشترك بین شرکتها و شهركها مثل امور رقوقی ،بازاریابی ،مالی ،فوروش و ...اسوتفاده
نمیشود.
 بسیاری از SMEها به پژوهش و توسعه توجه نمیکنند.
 بسیاری از SMEها با مراکز عل و فناوری و دانشگاها ارتباطی ندارند.

در گام بعدی برای شناسایی و اولویوتبنودی مهو -

عر ۀ منابع مالی و نیز طر

تقا ای منوابع موالی ،قابول

ترین مشکالت و موانع دسترسوی بوه سورمایۀ درگوردش

بررسی است .در طر

شرکتهای کوچک و متوسوط ،از روش  41موورد اول

بنگوواه و محوودود تحووت موودیریت آن بوواز موویگووردد،

( )Top Tenاستفاده شد و از پاسوخگویان خواسوته شود

عووواملی نظیوور مح ویط اقتصووادی کووالن ،اطووالعرسووانی،

تالش کنند  41موورد از مهو تورین موانوع را نوام ببرنود.

قوانین و مقررات کشور ،رفتار دولوتهوا ،محویط توأمین

جمعبندی راصل از این روش 41،مانع اصلی و مهو در

موالی ،سواختار بوازار سوورمایه ،قووانین و مقوررات مووالی،

دسترسی بموقع و کافی شرکتهای کوچک و متوسوط

نهادهووای تووأمین مووالی و رفتووار و فراینوودهای آنهووا،

عر ه و تقا ای منابع

تضمینهای اعتباری و رتبهبندی اعتباری و مانند اینهوا،

مالی ،در اداموه تشوریح شوده اسوت .موانوع و مشوکالت

بر نحو تأمین سرمایۀ در گردش بنگواههوای کوچوک و

تأمین بموقع سرمایۀ درگردش در شرکتهای کوچوک

متوسط تأثیرات عمدهای بر جای میگذارد.

به سرمایۀ درگردش در دو طر

و متوسط در دو رووز بیرونوی و درونوی ،یعنوی طور

عر ۀ منابع مالی که به خارج از
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در طر

تقا ای منابع مالی کوه بوه داخول بنگواه و

محدود تحت مدیریت آن باز می گردد ،موارد بسیاری
وجود دارد که میتواند یک مانع یوا توانمندسواز توأمین
مالی به شمار آید .از جملۀ این موارد میتوان به ساختار
سرمایه ،توان مالی ،ریسکپوذیری ،انودازه ،دور عمور،
مالکیت ،اعتبار ،مهارتها ،افشای اطالعات ،برناموههوای
توسعه ،سودآوری و تقسی سود ،ماهیت کسب وکوار و
دسترسی اطالعاتی اشواره کورد 41 .موانع اصولی و مهو
دردسترسووی بموقووع و کووافی شوورکتهووای کوچووک و
متوسط ایران به سرمایۀ درگردش در دو طر

عر ه و

 -1کارشناسی عیص در اعطای تسهیالت دولتوی و
بانکی؛
 -1بوروکراسووی شووودید در فرآینووودهای دولتوووی و
بانکی؛
 -2نظارت و کنترل وعیص بور چگوونگی مصور
منابع مالی دولتی و بانکی؛
 -8تحووری  ،بوویثبوواتی تصوومیمات و محوویط کووالن
اقتصادی کشور؛
 -3تغییرات زیاد در نرخ ارز ،بهره وسود بانکی؛
 -41نبودنهادهووا و ابزارهووای خووام تووأمین مووالی

تقا ای منابع مالی ،عبارتاند از:

شرکتهای کوچک و متوسط.

الف .موانعع و مشعكالت اصعلی طعرض عرضعه

ب .موانععع و مشععكالت اصععلی طععرض تقاضععا

(محععيط كععالن و ویژگععیهععاي شععركتهععاي

(مدیریت شدرکهاي صعنعتی و شعركتهعاي

كوچك و متوسط):

كوچك و متوسط):

 -4وعص سیسوت تضومین اعتبواری و نبوود سیسووت
رتبه بندی اعتباری در اعطای تسهیالت :صندوق مانت

 -4ورود بدون کارشناسی و بازارشناسانه بوه محویط
کسبوکار و نگاه سنتی به تولید و کسبوکار؛

شرکت شهركهای صنعتی ،درصود کموی از اعتبوارات

 -0اتکای صر

را مانت میکنود؛ ومانتهوای درخواسوتی از سووی

 -9عص دانش مدیریت مالی مدیران SMEها؛

بانکها ناشدنی و سنگین هستند؛ معیارهوای عملکوردی

 -1نبود درك ،بهدلیل استفادهنکردن از فناوریهوا و

مثل تولید ،فروش ،گردش مالی ،چک برگشتی ،تعوداد
کارگران و ...در تضمین اعتبواری ،نقوش بسویار وعیفی
دارند؛
 -0نبووود سیسووت تضووومین پرداخووت قراردادهوووای
پیمانکاری شرکتهای کوچک با شرکتهای بزرگ؛
 -9قوانین ،مقررات و رفتارهای ود تولیود دولوت،
جامعه ،رسانههوا و بانوکها؛عملیواتی نشودن وعودههوای
دولتی مثل معافیتهوای مالیواتی و بیموهای و ممانعوت از
خروج کشور بدهکاران بانکی و ...؛
 -1کارشناسوووی وووعیص در اعطوووای مجوزهوووای
تولیدی؛

به منابع مالی دولتی و بانکی؛

شیوههای جدید تولید ،بازاریابی ،توزیع و فروش؛
 -1وجود انگیزه هایی غیر از تولید مانند سفتهبازی و
رانتجویی و ...در ورود به محیط تولیدی؛
-1نبووود سیسووت هووای موودیریت و اشووتراك دانووش و
اطالعات در بنگاهها ،بین بنگاهها و شهركهای صنعتی؛
 -2ناذیرفتن دفترچههای واگذاری از سوی بانکهوا
برای مانت؛
 -8ورود چش بسوته و بودون کارشناسوی بسویاری از
صاربان صنایع به محیط تولید؛
 -3ساختار و مدیریت وعیص سیسوت هیوأت امنوا و
شرکتهای توسعه و عمران :سازمان صونایع کوچوک و
شهركهای صنعتی کشور بوا ایجواد اساسونامۀ همسوان،
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تقا وای منوابع موالی کوه بوه درون

راکمیت ،مدیریت و نظارت بر شهركهوای صونعتی را

می گذارد .در طر

که شرکتی خصوصی به شمار میآیند ،در اختیار دولت

بنگاه و محدود تحت مدیریت آن باز میگردد ،مووارد

قرار داده است .اساسنامۀ هیأت امنا و شرکتهای توسعه

بسیاری وجود دارد که میتواند یک مانع یا توانمندسواز

و عمران ،صرفاً ماهیتی خدماتی و نه مودیریتی بوه آنهوا

تأمین مالی به شمار آید .از جملۀ این موارد مویتووان بوه

داده است .شورکتهوا صورفاً اجتمواع فیزیکوی دارنود و

ساختار سرمایه ،توان مالی ،ریسک پذیری ،اندازه ،دور

اشتراك راکمیتی ،مودیریتی ،دانشوی و موالی در آنهوا

عموور ،مالکیووت ،اعتبووار ،مهووارتهووا ،افشووای اطالعووات،

وجووود نوودارد .خوودمات مشووترك بووین شوورکتهووا و

برنامههوای توسوعه ،سوودآوری و تقسوی سوود ،ماهیوت

شهركها مثل امور رقوقی ،بازاریابی ،مالی ،فروش و...

کسبوکار و دسترسی اطالعاتی اشاره کرد .با شناسایی

ارا ه نمیشود؛

دقیم موارد فوق به طراری پرسشنامۀ نیمهسواختاریافته،

 -41دسترسی به منوابع اطالعواتی ،بیشوتر بوهصوورت

برای مصاربه با مدیران شرکتهای کوچک و متوسوط

غیور رسوومی و رانتووی اسووت؛ دانووش و تخصووص الزم در

مستقر در شهركهای صنعتی اقداماتی صورت گرفوت.

دسترسووی بووه اطالعووات ووعیص اسووت؛ سیسووت هووای

پم از مطالعۀ عمیم و متعودد پاسوخهوای ارا وهشوده بوه

اطالعاتی الزم برای دسترسی به اطالعات وجود ندارند.

پرسشوونامههووا ،کلیّووۀ موانووع و مشووکالت شوورکتهووای
کوچک و متوسط در دسترسی به سرمایۀ درگردش ،بور

جمعبندي و نتيجهگيري

اسا

میزان تکرار پاسخها و نیوز نزدیکوی آن بوا مبوانی

بررسووی یکووی از مشووکالت اساسووی شوورکتهووای

نظووری ،در جوودول ( )0خالصووه شوود .بوورای شناسووایی و

کوچک و متوسوط ،یعنوی دسترسوی بموقوع و کوافی بوه

اولویت بندی مه ترین مشوکالت و موانوع دسترسوی بوه

سوورمایۀ درگووردش ،مسووئلۀ اصوولی ایوون پووژوهش بووود.

سرمایۀ درگردش شورکتهوای کوچوک و متوسوط ،از

باتوجهبه یافتههوای پوژوهش ،موانوع و مشوکالت توأمین

روش  41موووورد اول ( )Top Tenاسوووتفاده شووود و از

بموقووع سوورمایۀ درگووردش در شوورکتهووای کوچووک و

پاسووخگویان خواسووته شوود تووالش کننوود  41مووورد از

متوسووط در دو روووز بیرونووی و درونووی ،قابوول بررسووی

مه ترین موانع را نام ببرندکه به این موارد نیز بهصورت

عر وۀ منوابع

مشخص ،اشاره شد .بهطورکلی یافتههوای ایون پوژوهش

است .روز بیرونی و درونی ،شامل طر
مالی و طر

تقا وای منوابع موالی مویشوود .در طور

در مطالعات بعودی ،شناسوایی مشوکالت توأمین موالی و

عر ۀ منابع مالی که به خارج از بنگاه و محدود تحوت

ارا ۀ راهکارهای دسترسی به سرمایۀ درگردش و توأمین

مدیریت آن باز میگردد ،عواملی نظیر محیط اقتصوادی

مووالی ،مووورد اسووتفاده قوورار خواهنوود گرف وت؛ بنووابراین

کالن ،اطوالعرسوانی ،قووانین و مقوررات کشوور ،رفتوار

پیشنهاد میشوود پژوهشوگران در پوژوهشهوای آتوی بوا

دولووتهووا ،محوویط تووأمین مووالی ،سوواختار بووازار سوورمایه،

استفاده از چارچوب مفهومی و نتوایح ایون پوژوهش ،بوه

قوانین و مقررات مالی ،نهادهوای توأمین موالی و رفتوار و

ارا ۀ راهکارهای سیاستی و عملیاتی دسترسی بموقوع بوه

فراینوودهای آنهووا ،تضوومینهووای اعتبوواری و رتبووهبنوودی

سرمایۀ درگردش در شورکت هوای کوچوک و متوسوط

اعتباری و مانند اینها ،بر نحو تأمین سرمایۀ در گردش

ایران باردازند.

بنگاه های کوچک و متوسط تأثیرات عمدهای بور جوای
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