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مقدمه.1
شوند. به طور کلی صنایع به سه دسته صنایع بزرگ، صنایع متوسط و صنایع کوچک تقسیم می

بنـدي  تجاري هستند کـه در طبقـه  -، واحدهاي تولیدي SMEs(1هاي کوچک و متوسط (بنگاه
هـاي بـزرگ قـرار دارنـد و هـر      تري نسبت بـه شـرکت  ها به لحاظ اندازه در مراتب پایینشرکت

کشوري متناسب با شرایط خاص خود تعریفـی در ایـن خصـوص ارائـه کـرده اسـت. عمومـاً در        
،هاي کوچک و متوسط به طـور میـانگین  بنگاهیافته (آمریکا، استرالیا و آلمان)، کشورهاي توسعه

اند و نیمی از کل مشاغل جدید بیش از نیمی از نیروي انسانی شاغل در اقتصاد را به کار گمارده
از درصـد  55تولید ناخـالص ملـی و   ازدرصد46، به طور متوسطبراینعالوه. آورندهم میرا فرا

هـاي کوچـک و متوسـط ایجـاد     توسـط بنگـاه  در این کشـورها، محصوالت نوآورانه و جدید نیز
).1389(موسوي و همکاران، شودمی

ین هـاي جـدي بـراي رشـد و توسـعه ایـن واحـدها، نـوع و نحـوه تـأم          یکی از محدودیت
هـاي  تـوان بیـان کـرد کـه عنصـر حیـاتی در توسـعه بخـش        مالی آنهاست و به طـور کلـی مـی   

SME   ــه منــابع مــالی اســت. همچنــین مطالعــات متعــددي کــه در ایــن زمینــه ، دسترســی ب
) و افــراد دیگــر انجــام شــده اســت،  1998(3)، راجــان و زینگــالس2008(2توســط کنگلتــون

هــاي نســبت بــه بنگــاهSMEsتــرین موانــع بــراي دهــد کــه تــأمین مــالی از بــزرگنشــان مــی
هــاي کوچــک و متوســط در کشــورهاي بــزرگ اســت، ایــن در حــالی اســت کــه تــأثیر بنگــاه 

ــر روي رشــد اقتصــادي بســیار بیشــتر از بنگــاه  4هــاي بــزرگ اســت (شــیفر و ودرپیشــرفته ب

ــک 2001( ــه 2005(5)، ب ــابعی ک ــی از من ــاه)). یک ــايبنگ ــط ه ــک و متوس ــأمین کوچ در ت
هـا هسـتند. بـه    کننـد، بانـک  کننـد و از وجـوه آن اسـتفاده مـی    مالی خـود بـه آن رجـوع مـی    

تــوان بیــان کــرد کــه تــأمین مــالی از سیســتم بــانکی در کشــورهاي در حــال طــور کلــی مــی
توانــد ا بــه طــور نســبی، بخــش بــانکی مــی اي برخــوردار اســت، زیــرتوســعه از اهمیــت ویــژه

ها ارائه دهد.  اي را به این بنگاهخدمات قابل مالحظه
هاي متعدد بانکی و همچنین مشکالت پدیـد آمـده در بازپرداخـت    از طرف دیگر، بحران

ها از سرمایه موجب شد تا اهمیت برخورداري بانک1980و 1970هاي هاي بانکی در دههوام

1. Small and Medium- Sized Enterprises
2. Congleton
3. Rajan and Zingales
4. Schiffer and Weder
5. Beck
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گیرندگان، بـیش از پـیش   با خطرات ناشی از عدم ایفاي تعهدات از سوي وامکافی در مواجهه
نامنـد، در پاسـخ بـه    که به اختصار آن را کمیته بال می1آشکار شود. کمیته نظارت بانکی بال

یک ضرورت جهانی براي همکاري در زمینـه نظـارت بـانکی و بـه منظـور ارائـه رهنمودهـا و        
سالمت و ایمنی بخش بانکی ایجاد شد. ایـن کمیتـه بـراي    هاي نظارتی با هدف تأمینتوصیه

اي کـه  اي را ارائه و در ادامه اصالحاتی در آن ایجـاد کـرد، بـه گونـه    تحقق اهداف خود بیانیه
، با در نظر گرفتن تمامی 1اي شماره تاکنون سه بیانیه از آن منتشر شده است. بیانیه سرمایه

ها طراحی شده بود، لیکن بـا اجـراي آن در   ایه بانکگیري کفایت سرمجوانب مطرح در اندازه
المللی، به تدریج نقاط ضـعف  کشورهاي مختلف و تغییر شرایط در بازارهاي مالی و بانکی بین

).1388آن آشکار شد (شاهچرا، 
مطرح شـد، کمیتـه بـال در    1و انتقاداتی که به بال 90هاي بانکی دهه در پاسخ به بحران

تري را ارائه دهد. ایـن بیانیـه بـه    ت بیانیه کفایت سرمایه جدید و جامعتصمیم گرف1999سال 
المللــی ســنجش ســرمایه و اســتانداردهاي چــارچوب اصــالحیه همگرایــی بــین«طــور رســمی 

نامیده شد.2نام داشت که به طور غیررسمی بال » ايسرمایه
د نظارتی مدیریت ، کمبودهایی در ابعا2008و 2007بعد از بروز بحران بانکی جهانی سال 

پرداخـت و  2نقدینگی مشاهده شد، به همین دلیل کمیته بال به بازنگري و تکمیل مقررات بال 
را به عنوان آخرین نظرات و پیشنهادات خود منتشـر سـاخت کـه در ادامـه بـه      3مجموعه بال 

ها خواهیم پرداخت.توضیح مختصر در خصوص هر یک از بیانیه
ــام  ــژوهش ج ــک پ ــه حاضــر ی ــه   مطالع ــدین گون ــه اســت و اهــداف آن ب ــن زمین ع در ای

) بـه تعیـین نقـش    3و 2هـاي  شـود در طـرح مباحـث نظـري (بخـش     است که ابتدا سعی مـی 
ــت     ــا سیاس ــب ب ــانکی متناس ــهیالت ب ــه تس ــق عرض ــداري از طری ــال در  بانک ــه ب ــاي کمیت ه

ــه  ــالی هزین ــأمین م ــونگی ت ــاي ســرمایهچگ ــذاريه ــاهگ ــراي بنگ ــاي کوچــک و متوســط ب ه
اي بـه ویــژه بیانیــه ســوم توجــه  . در ایــن خصــوص بـه الزامــات بیانیــه ســرمایه شــودپرداختـه 

گــذاري ، بــا تصــریح الگــوي اقتصادســنجی ســرمایه5و 4هــاي خواهــد شــد. ســپس در بخــش
ها و بـرآورد آن بـه ارزیـابی اثـرات عرضـه تسـهیالت بـانکی و سـایر عوامـل بـر           براي این بنگاه

نیـز  6شـود. بخـش   در اقتصـاد ایـران پرداختـه مـی    هـاي کوچـک و متوسـط   تأمین مالی بنگاه
پردازد.و ارائه پیشنهادهایی میبندي به جمع

1. Basel Committee on Banking Supervision
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ادبیات نظري.2
کنند، ایـن  یافته با تغییرات مختلف و متنوعی که در بخش مالی خود ایجاد میکشورهاي توسعه

بررسـی سـیر   دهنـد.  بخش از اقتصاد را در مسیر افزایش رشد اقتصادي و رفاه عمومی قـرار مـی  
دهـد کـه تمـامی ایـن     یافته کنـونی نشـان مـی   تاریخی رشد و توسعه کشورهاي مختلف توسعه

اي از ایـن اصـالحات مـالی در    عمـده اند که بخـش کشورها دست به اصالحات مالی مختلف زده
صورت گرفته است. نوآوري مـالی کـه بـه دالیـل مختلـف سـاختاري ـ        1هاي مالیقالب نوآوري

هاي مختلف صورت پذیرفته در نهایت باعث شده بخش مالی اقتصـاد پویـاتر   نگیزهمحیطی و با ا
شود و متناسب با شرایط روز تغییر و تحول یابد.

هـاي اقتصـادي، دسترسـی بـه     ها و الزامات اصلی شروع و ادامه فعالیـت عمدتاً یکی از پایه
هاي اقتصادي بـه  دش بنگاهگذاري ثابت و یا سرمایه در گرمنابع مالی کافی جهت تأمین سرمایه

هاي کوچک و متوسط است. به طور کلی براي تشکیل و تمرکز منابع مالی یا سـرمایه  ویژه بنگاه
هـا و حقـوق   هاي اقتصادي، دو طریـق عمـده وجـود دارد کـه عبارتنـد از بـدهی      در سطح بنگاه

هـاي  بنگـاه تـوان منـابع تـأمین مـالی    بندي کلی، مـی صاحبان سهام. عالوه براین در یک دسته
بنـدي کـرد. منظـور از    بنگاهی و منابع خارج از بنگاه تقسیماقتصادي را به دو دسته منابع درون

هاسـت کـه بـه    هاي موجود در شرکتبنگاهی در واقع آورده سهامداران و یا اندوختهمنابع درون
هـاي  نگـاه هـاي ب منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز براي تأسـیس، ادامـه و یـا توسـعه فعالیـت     

گیرد. منابع خارج از بنگاه نیز طیف وسیعی از ابزارهاي بازار پول اقتصادي مورد استفاده قرار می
بـر بـودن و توسـعه بازارهـاي     شود که با توجه به گستردگی، میزان هزینهو سرمایه را شامل می

قرار خواهـد  هاي اقتصادي مورد استفاده مالی و همچنین متناسب با سطح آگاهی و دانش بنگاه
).1388گرفت (شعبانی، 

ترین منابع تأمین مالی از منابع خارج از بنگاه شامل تسهیالت بـانکی،  در اقتصاد ایران رایج
هـاي دولتـی از   یافته در قالـب طـرح  استقراض از بازارهاي غیررسمی، استفاده از منابع اختصاص

از ابزارهاي مـالی رایـج در بـازار    شده و صندوق توسعه ملی و همچنین استفادهقبیل وجوه اداره
سرمایه یعنی انتشار سهام و اوراق بهادار هستند.

مدت در سطح خرد، استقراض و دریافت تسهیالت از یکی از منابع عمده تأمین مالی کوتاه
مدت هاي کوتاههاي تجاري است. در سیستم مالی اقتصاد ایران، دریافت تسهیالت براي وامبانک

1. Financial Innovation
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مربوطه (اجـاره بـه شـرط تملیـک، مضـاربه، مشـارکت مـدنی، فـروش اقسـاطی،          براساس عقود 
هاي دیگري پذیرد، اما در کشورهاي صنعتی روشو بنگاه اقتصادي انجام میمساقات) بین بانک

تـوان بـه   شـود، کـه مـی   وجود دارد که حسب مورد توسط واحدهاي اقتصادي به کار گرفته مـی 
ري اشاره کرد.  هاي فصلی، اعتبار در حساب جاوام

هاي اقتصـادي بـه   اي هستند که توسط بنگاهمعموالً اسناد تجاري اوراق بهادار قابل مبادله
هـاي  شـوند. اسـناد تجـاري وام   ها یـا مؤسسـات پـولی و مـالی فروختـه مـی      ها، بانکسایر بنگاه

نسـبت بـه   ترین مزیت آنهـا  روزه دارند. مهم180تا 30اند و معموالً سررسیدي از نشدهتضمین
هاي اداري کمتر و ریسک پایین مربوط به بازپرداخت است. نرخ مدت بانکی، هزینههاي کوتاهوام

مدت است. مؤسسات اقتصادي به دو شکل وام با بهره آنها نیز غالباً کمتر از نرخ پایه بانکی کوتاه
ت دریافـت  مـدت و بلندمـد  وثیقه (رهنی) و وام عادي (تسهیالت) از مؤسسـات پـولی وام میـان   

کنند. همچنین وام با وثیقه، وامی است که وثیقه آن، امالك (زمین یا ساختمان) است و بـه  می
تر است. وام عادي هاي اقتصادي معموالً کوتاهشود. سررسید وام براي بنگاهاقساط بازپرداخت می

شـد. مـدت   توانـد بـا وثیقـه یـا بـدون وثیقـه با      مدت و بلندمدت)، مـی یا تسهیالت بانکی (میان
).  1388کند (شعبانی،سال تجاوز نمی10ها غالباً بسیار متغیر است، اما از بازپرداخت این وام

هـا،  فروش کاالها و خدمات، فروش دارایـی هاي دیگري مانند قراردادهاي اجاره، پیشروش
هـاي بالعـوض،   واگذاري بخشی از عملیات (قراردادي)، فروش دانش فنی، کسب هدایا و کمـک 

هـاي مـالی   دار (سوبسیدي یا با بهره کمتر یا بدون بهره)، وام از شـرکت هاي یارانهتفاده از واماس
المللی و اخذ وام از سایر مؤسسات پولی و مالی خارجی وجود دارند کـه بنگـاه اقتصـادي از    بین

).1388نیا و همکاران، (صدريپردازد طریق آن به تأمین مالی می
هـا در کشـورهاي در   ترین مرکز براي تأمین مالی بنگاهن کرد که مهمعالوه بر این، باید بیا

دهند با صـنایع بـزرگ کـه تولیـدات آنهـا      ها اغلب ترجیح میبانکها هستند. حال توسعه، بانک
آینـده قابـل   اغلـب  دهی شوند و تولیدکنندگان کوچک کـه  شده است، وارد معامله و وامتضمین

هـاي تجـاري مـورد    ی باالیی دارند، چندان از طـرف بانـک  تضمینی نداشته و احتمال ورشکستگ
گیرند و میزان وام پرداختی به آنها بسیار پایین است و این واحـدهاي کوچـک   حمایت قرار نمی

صنعتی تنها بعد از مستحکم کردن موقعیت خود در صحنه تولید و جلب اعتماد مشتریان است 
). همچنـین  1382شوند (موالیی، میآنهای با ها و موسسات مالی حاضر به مشارکت مالکه بانک

هاي بـزرگ دارنـد، بیشـتر    هاي کوچک و متوسط نسبت به بنگاههایی که بنگاهبا توجه به مزیت
بـر  .انـد مورد توجه سیاستگذاران اقتصادي و مقامات پولی کشورهاي در حال توسعه قرار گرفتـه 
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شـوند و  ها فرض میودآور توسط بانکانداز کسب و کار س، به عنوان یک چشمSMEsاین اساس 
آورند.  هاي مهمی را براي بانک فراهم میفرصت

ــه بحــران ــده در ده ــانکی ایجادش ــاي ب ــاي ه ــه  1980و 1970ه ــده اســت ک ــث ش ، باع
سیاستمداران توجه خود را به انتخابی بین ترویج رشد کسب و کار و حفظ ثبات مـالی معطـوف   

کی بال ایجاد شد که طی سه بیانیه تاکنون، ناظر بـر عملیـات   گردانند. بنابراین کمیته نظارت بان
بانکی و میزان اعتباردهی این نهادهاي مالی و سایر مؤسسات مالی است. در این مطالعـه سـعی   

)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و بیان شـود کـه   3شود که بیشتر ساختار بیانیه سوم (بال می
هاي مـالی ارائـه   هایی به منظور جلوگیري از وقوع بحرانلعملتواند دستوراچگونه این بیانیه می

هـا در نظـر   هاي پرداختی بـه بنگـاه  کند و چه تمهیداتی براي کاهش احتمال نکول در مورد وام
دهی به بنگاه توسط بانک دچار مشکل نشود. گرفته است تا سطح وام

نظارتی بالاي کمیته هاي سرمایهسیر تحوالت مربوط به بیانیه. 2.1
ریزي شـد. مأموریـت اولیـه    ، پایهBIS(1(المللیدر بانک تسویه بین1974کمیته بال در سال 

المللـی  هاي بـین شده با افزایش فعالیتهاي قوانین و مقررات وضعکمیته بال، مقابله با چالش
ساله دین، نتیجه تالش چن1اي شماره هاي مختلف بود. بیانیه سرمایهبانکداري براساس بیانیه

گیـرد کـه ایـن    کمیته بال است. براساس این بیانیه، نسبت کفایت سرمایه مد نظـر قـرار مـی   
نسبت از حاصل تقسیم سرمایه پایه (حاصل جمع سرمایه اصـلی و سـرمایه تکمیلـی پـس از     

هاي موزون به ضرایب ریسک اعتباري بر حسب درصد حاصـل  انجام کسور) به مجموع دارایی
8ها و مؤسسات اعتباري، براسـاس ایـن بیانیـه،    ین نسبت، براي تمام بانکشود و حداقل امی

درصد تعیین شده است.
گیـري  در زمان خود با در نظر گرفتن تمامی جوانب مطـرح در انـدازه  1با وجود اینکه بال 

ها طراحی شده است، لیکن بـا اجـراي آن در کشـورهاي مختلـف و تغییـر      کفایت سرمایه بانک
المللی به تدریج نقاط ضعف آن از قبیل محـدودیت طبقـات   اهاي مالی و بانکی بینشرایط در باز

هـاي کـاهش   ها و محدودیت کاربرد تکنیـک هاي ریسکی، محدودیت وزن ریسکی داراییدارایی
ریسک اعتباري آشکار شد.

، در تعریف نسبت کفایت سـرمایه، بـازنگري شـد. در    2اي شماره براساس بیانیه سرمایه
شـده بـه   هاي موزوننیه، نسبت کفایت سرمایه از تقسیم سرمایه پایه به مجموع داراییاین بیا

1. Bank for International Settlements
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شده به هاي موزونشده به ریسک عملیاتی و داراییهاي موزونضرایب ریسک اعتباري، دارایی
8هـا و مؤسسـات اعتبـاري،    شود و حداقل این نسبت براي تمام بانـک ریسک بازار حاصل می
.درصد تعیین شده است

هاي متنوع براي محاسبه ریسک، حق انتخاب بیشتري در مـدیریت بـراي   با ارائه روش2بال 
تر اسـت. عـالوه بـراین ایـن بیانیـه،      ها قائل است و بر این اساس نسبت به بیانیه پیشین جامعبانک

هايدهد. از دیگر ویژگیارائه میتري را براي سنجش دقیق موقعیت ریسکی بانکمعیارهاي دقیق
ها در محاسبه نسـبت کفایـت   هاي عملیاتی بازار براي داراییتوان به احتساب ریسکاین بیانیه می

ها دارد. همچنـین ایـن   سرمایه اشاره کرد که از این لحاظ، برخورد جامعی با مقوله ریسک در بانک
دهد.  میها افزایش بیانیه توانایی فعاالن بازار و ناظران را در ارزیابی کفایت سرمایه بانک

، در مقایسـه بـا بیانیـه پیشـین، از پیچیـدگی بیشـتري       2در نهایت باید بیان کرد که بال 
هـا و مـوانعی   رفت که در مسیر اجرایی شدن خـود بـا چـالش   برخوردار است. بنابراین انتظار می

رو شود. براي مثال:روبه
متـري در اسـتفاده از   المللی، امکانات کهاي بزرگ بینهاي کوچک در مقایسه با بانکبانک

هاي مدیریت ریسک در اختیار دارند، لذا توانایی کمتري را براي اجـراي الزامـات مقرراتـی    روش
هـاي دیگـر بـه    مربوطه در اختیار خواهند داشت. همچنین در این بیانیه، توجه کافی به ریسـک 

ر بودن این بیانیـه  تغیر از ریسک بازار و ریسک اعتباري، نشده است. بر این اساس با وجود کامل
هاي پرداختی مواجه بودنـد و مشـکالت ورشکسـتگی و    ها با نکول وامنسبت به بیانیه اول، بانک

تـر و  ارائـه شـد کـه قـوانین جـامع     3کردند. در ادامه بیانیـه بـال   هاي بانکی را تجربه میهراس
که بعدها بـه پیمـان   2کند. در مقررات بال ها ارائه میهاي مالی بانکتري در مورد انضباطکامل

اي در جهـت کـاهش ریسـک    بال معروف شد، تضمین لـزوم نگهـداري وجـوه و منـابع سـرمایه     
ها، از طریق شاخص ارزیابی نسبت کفایـت سـرمایه مطـرح بـود. امـا بحـران       گذاران بانکسپرده

هاي اخیر ثابت کرد که سطوح سرمایه نهادهاي بانکی، ناکافی است و از طـرف دیگـر  بانکی سال
). 1390ها هم پایین است (شاهچرا، کیفیت سرمایه بانک

المللـی را  ، جدیدترین ویرایش چارچوب تنظیمی بین2010بانک تسویه جهانی در سال 
نامیـده اسـت. در ایـن بیانیـه،     3اي از پیمان بال است تحت عنوان بـال  روزشدهکه نسخه به

عبارتند از: تجدیدنظر در ارتبـاط بـا   هاي مالی اخیراصالحات نظارتی مهم در پاسخ به بحران
قوانین حداقل سرمایه مورد نیاز و معرفی موارد جدید در ارتبـاط بـا مـدیریت نقـدینگی کـه      
توسط کمیته نظارت بانکی بال ارائه شده است. هدف ایـن اسـتانداردهاي جدیـد ایجادشـده،     
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از فشـارهاي مـالی و   هاي ایجاد شده بهبود بخشیدن به توانایی بخش بانکی در کنترل بحران
اقتصادي و به دنبال آن کاهش ریسک ناشی از نشت بیش از اندازه، از بخش مـالی بـه بخـش    

است 2شده بال یافته و کامل، حالت گسترش3توان گفت بال واقعی اقتصاد است. در واقع می
شود.که به صورت مدیریت نقدینگی اعمال می

3ها در بال SMEتأمین مالی سیر .2.2
، نوع و نحوه تـأمین مـالی   SMEsهاي جدي براي رشد و توسعه اشاره شد که یکی از محدودیت

ها براي دریافـت وجـوه مـورد نیـاز     آنهاست. در این خصوص یکی از نهادهاي مالی که این بنگاه
هـا عمومـاً در   هـا هسـتند. بانـک   توانند به آنها مراجعه کننـد، بانـک  گذاري میخود براي سرمایه

دهـی  وامگیرندکـه وضـعیت اقتصـادي بـراي    ها، شرایط خاصی را در نظر میام به بنگاهاعطاي و
گیـري  توانـد منجـر بـه شـکل    این شـرایط اقتصـادي نامسـاعد، مـی    برها مؤثر است. عالوه بانک

هاي متعددي شود، به همین دلیل قوانین بانکی بال اعمال شد.  بحران
هـاي  گیـري آن، بحـران  است که علت شـکل 3اره شماین کمیته، بیانیه ترین بیانیهجامع

هاي قبلی، قادر به حـل آن نبودنـد و   هاي اخیر تجربه شده است و بیانیهبانکی است که در سال
ها، از سطح سرمایه کافی برخوردار بودند، بـه دلیـل عـدم مـدیریت     در حالی که بسیاري از بانک

صه بایـد بیـان کـرد کـه قبـل از وقـوع       نقدینگی، با مشکالت متعددي مواجه شدند. به طور خال
هاي اخیر، بازار سرمایه شناور بود و منابع مورد نیاز با هزینه کم در دسترس بود. واژگونی بحران

تواند به سرعت متصـاعد شـود (بـه    سریع در شرایط بازار نشان داد که تا چه اندازه نقدینگی می
ها به سمت نقدینگی موجود بوده اسـت) و عـدم   عبارتی با تغییر نظام بازار، واکنش افراد و بنگاه

).2011، 1نقدینگی براي مدت زمان طوالنی دوام داشته باشد (انگلکرت و استیووي
هاي مالی احتمالی در آینده اسـت. بـا   ، کاهش و دوري از بحران3به طور کلی هدف از بال 

اخیر اجرا شد، اما مقررات آن هاي در بحران2این وجود، باید به این نکته نیز توجه شود که بال 
هایی که بحران بـه  توانست در مکانهمه کشورها را در بر نگرفته است. در نتیجه این بیانیه نمی

آنها وارد نشده بود، مورد ارزیابی قرار گیرد.
خواهـد  SMEsدهـی بـه   داراي اثر مثبت بر رشد بنگاه و بر وام3بر این، اجراي بال عالوه

ثبـاتی مـالی از جانـب    ، بیشتر به وسـیله بـی  SMEsکنند که حققان استدالل میبود. برخی از م
هـاي کوچـک و   گیرند. براساس این دیدگاه، بنگاههاي بزرگ یا خانوارها تحت تأثیر قرار میبنگاه

1. Angelkort and Stuwe
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هـاي بـزرگ   هـاي مـالی ناشـی از بنگـاه    متوسط، کمتر قادرند که به عنوان مانعی در برابر بحران
توانند صرفاً به خانوارها، براي تأمین مالی خود تکیه داشته باشند. نیز آنها نمیباشند و از طرفی 

اند. بنابراین موفقیت یا عـدم  )، به شدت به تأمین مالی خارج از بنگاه وابستهSMEsاین واحدها (
درصـد  60موفقیت آنها با ثبات مالی و اقتصادي مرتبط است. براساس آمار منتشرشده، بیش از 

در سطح جهان، حداقل از یک منبع خارجی بـراي تـأمین مـالی در شـش مـاه اخیـر       SMEsاز 
،گروهـی از  این). بـا وجـود  2011، 1دیـوال و بلـک  اند (ون) استفاده کرده2010(منتهی به سال 
گـذاري خواهـد داشـت. بـه     تأثیر مهمی بر اعطـاي وام سـرمایه  3کنند که بال منتقدان ادعا می

ر این دسته از محققان، به دسـت آوردن وام و دیگـر خـدمات بـانکی،     عبارت دیگر، مطابق با نظ
گونـه  دارنـد کـه ایـن   تر خواهد بود. اما برخی دیگر بیان میتر و گران، سخت3تحت شرایط بال 

تواند نرخ بهره باال را کاهش دهد.  نخواهد بود، زیرا از دید آنها بانک مرکزي همواره می
اي شکل یافتـه  به گونه3ه شود، این است که مقررات بال نکته دیگري که باید به آن توج

هاي مالی و اقتصـادي دارد.  است که سعی در ارتقا بخشیدن به توانایی بانک براي مقابله با شوك
توانـد ناشـی از عـدم    در این حالت بهبود مدیریت ریسک اتفاق خواهد افتاد. این ریسک هم مـی 

هـاي بـانکی در   تواند به علـت عـدم شـفافیت   و هم میباشد SMEsبازپرداخت وام بانکی توسط 
زمینه انجام معامالت باشد. بنابراین الزامات این بیانیه در جهت مدیریت نقدینگی بـوده و عامـل   

).2010، 2مهم در مقابله با نوسانات مالی و اقتصادي است (راجش
هـاي  براي تأمین مالی بنگاه3توان اهدافی را که بیانیه در این خصوص به طور خالصه می

،هـاي کوچـک و متوسـط   بهبود ساختار و جایگاه رقابتی بنگاهکوچک و متوسط در نظر دارد در 
هاي کوچک و متوسط جدید و حمایـت از  سیس بنگاهأکمک به ت،کمک به ایجاد ثبات اقتصادي

هاي کوچک و متوسط براي ورود حمایت از بنگاهتکنولوژي وهايت از نوآوريکارآفرینان؛ حمای
هاي هزینه، هاي مربوط به نوسازي و بازسازيمین مالی هزینهأبراي تدانست. به بازارهاي جهانی

مین مخـارج مربـوط بـه دسـتیابی بـه      أهاي کوچک و متوسط و تمربوط به اصالح ساختار بنگاه
، بیانیه سوم مدیریت نقـدینگی را  ها به بازارهاي جهانیراي ورود این بنگاههاي پیشرفته بفناوري

هاي کوچـک  ترین واحدها براي تأمین مالی بنگاهبه عبارتی چون یکی از مهممنظور کرده است.
کننـده وام  هاي دریافتها هستند، بیانیه سوم آنها را ملزم به بررسی شرایط بنگاهو متوسط بانک

ها کرده است. یی یا عدم توانایی بازپرداخت وامدر خصوص توانا

1. Van Dewalle and Bleck
2. Rajesh
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هاي کوچک و متوسط در نظر گرفته اسـت،  ترین شرایطی که بیانیه سوم براي بنگاهاز مهم
هاي دریافتی، داشـتن نقـدینگی   گویی به وامشفافیت اطالعاتی، ابزار نظارتی کارا در جهت پاسخ

اشتن ساختار کسب و کـار مجزاسـت کـه در    درصد تولید ناخالص ملی و د6/0حداقل به اندازه 
هاي کوچک و توانند از وام بانکی استفاده کنند. از آنجایی که بنگاهصورت داشتن این شرایط می

هاي بازار را دارنـد، شـرایط فـوق بـه     متوسط به علت ساختار خود، کمتر توانایی پوشش ریسک
). 2011، 1ا اعالم شده است (آمبلرهبنگاههب3منظور جلوگیري از بحران از سوي کمیته بال 

، بـه  3توانند تحت شرایط نظـارتی بـال   ها میبا توجه به مواردي که در باال بیان شد، بانک
مدیریت نقدینگی خود پرداخته و سرمایه مورد نیاز بخـش کوچـک و متوسـط را فـراهم آورنـد.      

ند. سـرمایه بیشـتر بـه ایـن     ها باید سرمایه بیشتري را نگهداري کن، بانک3براساس مقررات بال 
پذیري کمتري دارند. در این خصـوص  هاي بحران اقتصادي آسیبها طی دورهمعناست که بانک

)، تمهیـداتی در  3باید خاطرنشان کرد که طی شرایط در نظر گرفته شده در بیانیـه سـوم (بـال    
ی از مباحثی که با سهولت بیشتر انجام شود. یکSMEsدهی به شود تا شرایط وامنظر گرفته می

اسـت. در واقـع   SMEsدر این زمینه مطرح است، ریسک مربوط به بازپرداخـت بـدهی توسـط    
تـا  3ها همواره به این نوع ریسک توجه خاصی دارنـد، بنـابراین مقـررات مربـوط بـه بـال       بانک

دهد.  حدودي این ریسک را پوشش می

پیشینه تحقیق.3
هـاي کوچـک بـه    نام ایجاد و نابودي شـغل در بنگـاه  خود به) درمطالعه1997(2گاتروبروسما

انـد کـه   اند و به این نتیجـه رسـیده  هاي کوچک و بزرگ پرداختهبررسی تفاوت اشتغال در بنگاه
هـاي  هـاي بـزرگ اسـت و اشـتغال در بنگـاه     هاي کوچک بیشتر از بنگـاه میزان اشتغال در بنگاه

هاي کوچک بیشـتر  بحرانی و رکود بنگاههايکوچک از ثبات بیشتري برخوردار است و در زمان
هـا در تـأمین مـالی    SMEگیرند که مشـکل اساسـی   توانند شغل ایجاد کنند. آنها نتیجه میمی

گذاري است. سرمایه
هاي بانکی در تـأمین مـالی   اي به بررسی اثر وام)، در مطالعه2006(3فیدرموك و همکاران

هـاي  بنگـاه هـا بـراي اعطـاي وام بـه     تقدند بانـک هاي کوچک و متوسط پرداختند. آنها معبنگاه

1. Ambler
2. Broersma and Gautier
3. Fidrmuc et al.
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ترین آنها عدم قطعیت در بازپرداخت با خطرهاي متعددي همراهند که از مهمکوچک و متوسط
مـدت بـانکی   وام کوتـاه 700هـاي تـابلویی از   وام است. جامعه آماري مـورد اسـتفاده آنهـا داده   

انـد کـه از   است. نتایج نشـان داده در اسلواکی2000-2005در دوره زمانی SMEsاعطاشده به 
اند. آنها با اسـتفاده از روش  در بازپرداخت آن کوتاهی کردهSMEsدرصد از 6هاي اعطاشده، وام

فـرض مهـم در   دهنـد کـه نقـدینگی و سـودآوري دو پـیش     پروبیت و پروبیت تابلویی نشان مـی 
دهی به واحدهاي کوچک و متوسط هستند. وام

هاي کوچک و متوسـط در کشـور   ها و مشکالت بنگاهبررسی ویژگی)، به2006(1تامبونان
ها مسأله تأمین مالی ترین مشکل براي این بنگاهاندونزي پرداخته است و ضمن ارائه اینکه بزرگ

هاي کوچک و متوسط نه تنهـا عـاملی بـراي رفـع بیکـاري معرفـی       دارد که بنگاهاست، بیان می
هـا را  شـوند. از سـوي دیگـر ایـن بنگـاه     تصادي محسوب میشوند، بلکه موتوري براي رشد اقمی

داند.  مکانی بسیار مناسب براي توسعه حضور زنان کارآفرین می
از SMEsاي بـه چگـونگی تـأمین مـالی     )، در مطالعـه 2008و 2010(2بک و همکاران

کشور 45بانک در 91کنند. جامعه آماري مورد استفاده آنها ها اشاره میدهی بانکطریق وام
شود و ایـن  پرداخته میSMEsمختلف جهان است. در این مطالعه به خصوصیات تأمین مالی 

دهی به این واحـدها داراي بـازدهی مناسـبی اسـت. آنهـا بیـان       شود که وامنتیجه حاصل می
این بازدهی در اقتصادهاي پیشرفته و در حال توسعه، متفاوت بوده اسـت؛ بـدین   کنند که می

ها دارنـد، بـازدهی بـاالتر    صورت که در اقتصادهاي پیشرفته به علت کارایی بیشتري که بنگاه
بوده است. به عبارتی معتقدند شرایط محیطـی از اهمیـت بیشـتري نسـبت بـه انـدازه بنگـاه        

برخوردار است.
را هاي کوچـک و متوسـط  بنگاهها نسبت به )، رویکرد بانک2010(3همکارانال توره ودي
کنند. جامعه آماري در ایـن  هاي مدیریت ریسک، بررسی میهاي کسب و کار و سیستمدر مدل
کشـور مختلـف جهـان اسـت. در ایـن مطالعـه،       12بانک و یک شرکت لیزینـگ در  48مطالعه 

اي از محصـوالت پیشـنهاد   اند و طیف گسـترده زا شدههاي کوچک و متوسط از یکدیگر مجبنگاه
بندي ریسک سیستم استفاده شده اسـت.  هاي اعتباري براي رتبهشده است، ضمن اینکه از نمره

هایی که دارند (از هاي کوچک و متوسط به علت مزیتدهد که بنگاهنتیجه این مطالعه نشان می

1. Tambunan
2. Beck et al.
3. De la Torre et al
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شـوند و همـین باعـث تمایـل     هـا جـذب مـی   نـک جمله کارایی باالي استفاده از منابع) توسط با
شود.دهی به آنها میوام

2(بـال  3و 2اي هاي سرمایهاي به تحلیل اثر بیانیه)، در مطالعه2011(1کالرو و همکاران
هـاي کوچـک و متوسـط پرداختنـد.     دهی به بنگاهها براي واماي بانک)، بر تجهیزات سرمایه3و 

هاي کوچک و متوسط فعال در اسپانیا هاي مربوط به بنگاهآنها، دادهجامعه آماري مورد استفاده 
بوده است. آنها همچنین به بررسی اثر کاهش نرخ بهره بانکی در 2005ـ 2009در دوره زمانی 

نیـز پرداختنـد و بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه        هاي کوچـک و متوسـط  بنگاههاي کاهش هزینه
که بانک را به عنوان یک SMEsگیرندگان در راي بانک و وامهاي مزبور عامل بسیار مهم ببیانیه

گیرند، در کشورهاي اتحادیه اروپاست. ضـمن اینکـه کـاهش    وسیله براي تأمین مالی در نظر می
دهی به واحدهاي کوچک و متوسط به علـت کـاهش   در نرخ بهره بانکی را عاملی در افزایش وام

هاي آنها دانستند.هزینه
از طریق واحدهاي کوچک و متوسط )، به بررسی وضعیت تأمین مالی 2011(2روچا و رائو

بانک فعـال  139پرداختند. جامعه آماري آنها )MENA(ها در آسیاي میانه و شمال آفریقابانک
در SMEsکشور در منطقه مورد نظر است. در این مطالعه آنها به این نتیجه رسیدند کـه  16در 

اند و جذابیت چندانی در ارائه خدمات به آنها از دي محروم واقع شدهاین نواحی تا حد بسیار زیا
هاي دولتـی،  طرف بانک وجود ندارد. آنها بیان کردند که مداخالت مستقیم دولت از طریق بانک

دهـی بـه ایـن    ترین نقـش در وام اي، مهماي و دیگر اشکال تأمین مالی یارانهطرح تضمین یارانه
. در ایـن میـان مشـارکت پـایین بخـش خصوصـی کـه بـه نوبـه خـود           کنندواحدها را بازي می

ــه و شــمال آفریقاســت،  دهنــده زیرســاختنشــان هــاي ضــعیف مــالی در کشــورهاي خاورمیان
تشدیدکننده این وضعیت بوده است.

هـاي کوچـک و متوسـط در کشـورهاي مختلـف      گرچه مطالعات متعددي در زمینه بنگـاه 
گـذاري ایـن   هـاي سـرمایه  که نحوه تأمین مالی هزینـه صورت گرفته است، اما مطالعه مشخصی 

واحدها از طریق بانک و همچنین مشکالت احتمالی این واحدها را در ایران نشـان بدهـد، قابـل    
مشاهده نیست. بر این اساس ویژگی متمایز این مطالعه با سایر مطالعات موجـود از ایـن منظـر    

أمین مالی واحدهاي کوچک و متوسـط توجـه   قابل بیان است که این مطالعه به نقش بانک در ت
هـاي  شود در ایـن خصـوص بـه قـوانین مربـوط بـه بیانیـه       که سعی میخواهد داشت. ضمن این

1. Claro et al.
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) توجه شود، تا منجر به ارائه 3دهی بانکی به ویژه بیانیه سوم (بال اي ناظر بر عملیات وامسرمایه
ت موجود شود.هاي سیاستی مناسبی در این زمینه براي رفع مشکالتوصیه

ارائه الگوي پژوهشی 4.
هـاي کوچـک و   گـذاري در بنگـاه  در این مطالعه براي بررسی چگونگی تـأمین مـالی سـرمایه   

هـاي  شود. بسـته بـه فرصـت   گذاري و عوامل مؤثر بر آن پرداخته میمتوسط، به بحث سرمایه
د. در واقـع  گـذاري متعـدد هسـتن   ها، عوامل مـؤثر بـر سـرمایه   گذاري موجود در بنگاهسرمایه

هـاي  گـذاري بهینـه هسـتند، فرصـت    هاي مالی و اقتصادي به دنبال سـرمایه ها با انگیزهبنگاه
هاي مالی که بنگاه بـا آن  هاي کوچک و متوسط به سطح محدودیتگذاري براي بنگاهسرمایه

گـذاري در  دهد که جریان نقدي سـرمایه ) نشان می1969(1مواجه است، بستگی دارد. توبین
هاست، بدین مفهوم که اگر بنگاه جریانات نقدي زیادي داشته باشـد،  ارتباط با این محدودیت

انـداز کمتـر نیـز خواهـد بـود. بنـابراین       گذاري براي آنها به علت عدم پسهاي سرمایهفرصت
هاي مالی موجود در گذاري، به محدودیتي سرمایههابرداري از فرصتها در بهرهتوانایی بنگاه

شود که بیشتر بر اثر ). در این مطالعه سعی می1958، 2بنگاه بستگی دارد (مودیگلیانی و میلر
گذاري در این واحدها (کوچک و تمرکز شود. زیرا سرمایهSMEsهاي بانکی بر تأمین مالی وام

هاي بانکی حساس است. متوسط) نسبت به وام
هـاي کوچـک و متوسـط بـه     هاي قبلی نیز توضیح داده شد، بنگاهطور که در قسمتمانه

پـذیري بیشـتري   هاي مالی زیادي مواجه هستند و آسـیب علت شرایط خاص خود، با محدودیت
هاي بزرگ دارند. هر بنگاه براي تأمین مالی خـود بـه انـواع مختلفـی از منـابع از      نسبت به بنگاه

شود، از این رو وام بانکی و اعتبـارات تجـاري دو منبـع    خارجی متوسل میجمله منابع داخلی و 
هاي کوچک و متوسط در تأمین مالی هستند. از آنجا که دسترسـی  اصلی از منابع خارجی بنگاه

تـر اسـت، بنـابراین معمـوالً     هاي بانکی براي این واحدها نسبت به اعتبارات تجاري آسـان به وام
، 3آورنـد. مطالعـات مختلـف (ماننـد دیچـو و همکـاران      مین مالی روي میها به این شیوه تأبنگاه

هـا  گـذاري بنگـاه  ها در تصمیمات سرمایهدهی بانک) به تأثیر وام2000؛ توماس و زانگ، 1995
انـد. گـذاري معرفـی کـرده   ها را عاملی در رشد سـرمایه دهی بانکاي که واماشاره دارند، به گونه

1. Tobin
2. Modigliani and Miller
3. Dechow et al.



1391زمستان / 14شماره/ ششمسال100

گذاري تأکید دارنـد،  هاي نقدي بر سرمایه) نیز بر اثر جریان2003(2) و آلتی1997(1زینگالس
کننـد. در ایـن مـورد دو    هاي مالی اشـاره مـی  و به اثر این عامل در افزایش یا کاهش محدودیت

کنند کـه جریـان   ) بیان می2000و1998(3دیدگاه وجود دارد؛ از یک طرف، فازري و همکاران
دهند. از طرف دیگر، کـاپلن  هاي مالی بنگاه را افزایش میودیتگذاري عموماً محدنقدي سرمایه

گـذاري معمـوالً اثـر    هـاي نقـدي سـرمایه   ) معتقدنـد کـه جریـان   2000و 1977(4و زینگالس
هاي مالی ندارند، بنابراین عدم وجود اثر یکنواخت نتـایج متفـاوتی را در   یکنواختی بر محدودیت

هد داشت.  هاي نقدي مختلف براي بنگاه خواجریان
گـذاري  هـاي بـانکی بـر سـرمایه    شود، ارزیابی اثـر وام آنچه در این مطالعه بر آن تمرکز می

هاي کوچک و متوسطبنگاهتأمین مالی واحدهاي کوچک و متوسط است. به علت اینکه معموالً 
د تواننبا مسائل و مشکالت مالی متعددي مواجه هستند، یکی از منابعی که براي تأمین مالی می

هـاي پدیـد آمـده در بخـش     هاي اخیر به علت بحرانها هستند. در سالبه آن روي آورند، بانک
هـا تـا   دهـی بانـک  هاي کوچـک و متوسـط، وام  شده به بنگاههاي پرداختبانکی و عدم نکول وام

کنـد.  اي دچار چالش شده است و نظارت بیشتر بر این فعالیـت بـانکی اهمیـت پیـدا مـی     اندازه
) که در این خصـوص طراحـی شـده اسـت     3در این مطالعه به الزامات بیانیه سوم (بال بنابراین 

توجه خواهد شد.
در سـطح جهـان بـه وجـود آمـد، پیامـدهاي       2008و 2007هاي هاي بانکی که در سالبحران

هـاي عمـومی بـه    بزرگی را براي جامعه از جمله نابودي ثروت، افزایش بیکاري و افزایش سطح بـدهی 
دهـی  که شـرایط وام داشت. این شرایط نشان داد که سرمایه بانکی نیز بسیار کم است، در حالیهمراه 

بـه مقـدار قابـل تـوجهی     هاي کوچک و متوسط بنگاهدهی به نیازمند سرمایه باالتري بود. بنابراین وام
هـاي دریـافتی توسـط واحـدهاي کوچـک و      هاي آن عدم بازپرداخت وامکاهش یافت که یکی از علت

مطرح شد و مبناي فعالیت آن نظارت بر سرمایه، نقـدینگی،  3متوسط بود. در این شرایط بود که بال 
هاي کوچـک و متوسـط   ها و بنگاهها بود. براساس این بیانیه بانکاعتبارات بانکی و وزن ریسک دارایی

هـا نیـز   داراییملزم به داشتن حداقل سرمایه و نقدینگی شدند و از سوي دیگر اعتبارات و وزن ریسک
مورد توجه قرار گرفت. بدین منظور تسهیالت بانکی با در نظر گـرفتن شـرایط بیانیـه سـوم در مـدل      
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توان الگـوي مربـوط بـه تـأمین مـالی را      شود. بر این اساس میشود و نتایج تحلیل میمذکور وارد می
در نظر گرفت.1مانند شکل 

SMEsدر الگوي مفهوم کیفی نحوه تأمین مالی )1(شکل

)2011(1منبع: هاروي

1. Harvie
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) یـک مـدل اقتصادسـنجی بـه     2008(1نیکلس و اسـتوبن  بر اساس مطالعه کاربردي مک
بنابراین مـدل تجربـی کـه در    شود. هاي ارائه شده در مقدمه مقاله ارائه میمنظور آزمون فرضیه

شود:شود، به شکل زیر معرفی میاین مقاله به آن پرداخته می
)1(ittiittiit QbfcfInv   1,32,10

، tام در دوره زمانیiگذاري بنگاه کوچک و متوسط دهنده سطح سرمایه، نشانitInvکه در آن
1, tiQدهنده نسبت ارزش بازاري دارایی به ارزش دفتـري آن بـا یـک دوره وقفـه،     ، نشانitcf ،

هاي کوچـک  ، معرف عرضه تسهیالت بانکی به بنگاهitbfدهنده سطح جریان نقدي بنگاه، نشان
ا در مدل مورد نظر است.دهنده میانگین جزء خطنیز نشانitو متوسط و 

ــین ســرمایه در ایــن مطالعــه فــرض مــی ,1گــذاري وشــود کــه رابطــه ب tiQ بــه صــورت
اي بیــان کردنــد کــه در بــازار )، در مطالعــه1958(2همگــن خطــی اســت. مودیگلیــانی و میلــر

ــرمایه ــرمایه، س ــت س ــه فرص ــا ب ــذاري تنه ــرمایهگ ــاي س ــوبین ه ــت و ت ــته اس ــذاري وابس 3گ

گــذاري تنهــا از طریــق مقــدار هــاي ســرمایهدهــد کــه فرصــت) در ادامــه توضــیح مــی1969(
آیــد؛ زیــرا توجــه بــه ارزش بــازاري نســبت بــه ارزش دفتــري دوره  بــه دســت مــیQنهــایی

بــراي بررســی تفــاوت در دهــد.گــذاري را افــزایش یــا کــاهش مــی قبــل، تمایــل بــه ســرمایه
شـود، بـه عبـارتی بـا اضـافه کـردن       در مـدل گنجانـده مـی   itcfخلـی،  توانایی تأمین مـالی دا 

شـود کـه بنگـاه مـورد نظـر از چـه میـزان جریـان نقـدي برخـوردار           این متغیر نشان داده مـی 
اســت و آیــا ایــن جریــان نقــدي بــر میــزان درخواســت آن از تســهیالت بــانکی تــأثیر خواهــد  

ــی  ــا رابطــه ب ــا اینکــه آی ــاه و ســرمایه گذاشــت؟ و ی ــدي بنگ ــان نق ــه صــورت  ن جری ــذاري ب گ
) انجـام  2003(5) و آلتـی 1988(4معنادار اسـت؟ اگرچـه مطالعـات متعـدد کـه توسـط پتربـا       

کـه گفتـه شـد ناشـی از تفـاوت در      itcfدهنـد کـه ضـریب مربـوط بـه      شده است، نشان مـی 
مــنعکس Qگیــري درهــاي تــأمین مــالی اســت، ممکــن اســت بــه خطــاي انــدازهمحــدودیت

گونه کـه در فـوق توضـیح داده شـد، جریـان نقـدي در ارتبـاط بـا محـدودیت          شود، زیرا همان
عنـوان متغیـر دیگـري اسـت کـه در ایـن       ) نیـز بـه   itbfتأمین مالی است. تسـهیالت بـانکی (  

1. McNichols and Stubben
2. Modigliani and Miller
3. Tobin
4. Poterba
5. Alti
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گــذاري تــأمین مــالی واحــدهاي کوچــک و مــدل گنجانــده شــده اســت و اثــر آن بــر ســرمایه 
شود.  متوسط بررسی می

ــاه ــه،   بنگ ــن مطالع ــتفاده در ای ــورد اس ــاي م ــال در   20ه ــط فع ــک و متوس ــاه کوچ بنگ
ــیط داده    ــه در مح ــت ک ــران اس ــاد ای ــانی   اقتص ــراي دوره زم ــابلویی ب ــاي ت 1374-1390ه

هــاي کوچــک و متوســط، واحــدهاي تولیــدي تجــاري  انــد. بنگــاهمــورد بررســی قــرار گرفتــه
هسـتند کــه در هــر کشــوري بســته بــه شــرایط اقتصــادي آن کشــور تعریــف متفــاوتی دارنــد.  

ــه    ــنایع کوچــک و متوســط ب ــف ص ــوالً درتعری ــه معم ــایی ک ــیبرخــی از معیاره ــار م ــد ک رون
ســـرمایه، حجـــم دارایـــی کـــل، حجـــم فـــروش و  عبارتنـــد از: تعـــداد کارکنـــان، میـــزان 

تـرین معیـار بـراي تعریـف صـنایع کوچـک و متوسـط، اسـتفاده         هاي تولیدي امـا رایـج  ظرفیت
ــالی     ــردش م ــزان گ ــان و می ــداد کارکن ــتاز تع ــتفاده از   .اس ــاي اس ــر مبن ــه حاض در مطالع

ــاه ــق نظــر    بنگ ــه طب ــالی آنهاســت. از آنجــایی ک ــردش م ــزان گ ــاي کوچــک و متوســط می ه
هــاي میلیــون یــورو بــه عنــوان بنگــاه40هــاي بــا گــردش مــالی ســاالنه ه اروپــا بنگــاهاتحادیــ

الـورد و  ـکوچک و متوسـط هسـتند، در اینجـا نیـز از ایـن مبنـا اسـتفاده شـده اسـت (کربـو          
.)2008، 1همکاران

هاتحلیل یافته 4.
استفاده شـده  1374- 1390، طی دوره زمانی 2هاي تابلوییدر این پژوهش براي برآورد الگو از داده

هـاي کوچـک و متوسـط    بنگاه از مجموعه بنگـاه 20است. جامعه آماري مورد نظر در این مطالعه، 
هـاي غیرفلـزي، صـنعت حمـل و نقـل،      هـاي کـانی  ها (بنگـاه فعال در اقتصاد ایران است. این بنگاه

ز سازمان بورس اوراق بهادار اسـتخراج  هاي فلزي و مواد دارویی در سطح کوچک و متوسط) اکانی
سایت بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارایی است. ها نیز برگرفته از وباند و دادهشده

گزارش شده است، براسـاس آزمـون هاسـمن    1جدول با توجه به نتایج برآورد الگو که در 
، ناهمسـانی واریـانس در   LRشود. بـه عـالوه مقـدار آمـاره    فرضیه مربوط به اثرات ثابت رد می

)3یافتهعوامل اخالل دارد، که جهت رفع این مشکل، از روش حداقل مربعات تعمیم )GLS در
هاي تابلویی استفاده شده است.محیط داده

1. Carbo – Valverde et al.
2. Panel Data
3. Generalized Least Squares
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SMEsگذاري برآورد الگوي تأمین مالی سرمایه)1(جدول 

)GLSیافته (روش تعمیم)REاثرات تصادفی ()FEاثرات ثابت (متغیر

Constant

36/4500
19/4t

000/0 tp

011/4550
84/2z

0065/0 zp

97/4960
81/4z

000/0 zp

itcf
0012/0 -1

06/0-t
956/0 tp

0036/0 -1
17/2-z

005/0 zp

0146/0 -1
73/2-z

043/0 zp

itbf
00025/02

07/0t
947/0 tp

0012/12
28/2z

001/0 zp

0042/12
24/2z

002/0 zp

1, tiQ
041/2373

26/1t
207/0 tp

61/1883
03/2z

0035/0 zp

67/5523
29/2z

007/0 zp

Diagnostic Tests

0035/02R
38/7LeamerF

000/0 LimerFP

857/02R
16/1wald

69/1H
1941/0 2chiP

95/163wald
0039/0LR

هاي پژوهش، اطالعات برگرفته از وب سایت بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و داراییمنبع: یافته

تـرین  مهـم 1شده در مدل مورد بررسی، با توجه به جـدول  به منظور بررسی صحت فروض ارائه
نتیجه به دست آمده از این تخمین مربوط به متغیر مورد توجه این مطالعـه یعنـی عرضـه تسـهیالت     

)بانکی  )itbfشود این متغیر اثر معنادار و مثبـت بـر تـأمین مـالی     است. همان طور که مالحظه می
هاي کوچک و متوسط دارد. به عبارتی با افزایش میزان عرضـه تسـهیالت بـانکی،    گذاري بنگاهسرمایه
یابـد، یعنـی اگـر عرضـه تسـهیالت بـانکی افـزایش        گذاري تأمین مالی این واحدها افزایش میسرمایه
گذاري در این واحدها نیز افزایش خواهد یافـت. از معنـاداري ایـن ضـریب     اشد، میزان سرمایهداشته ب

توان به این نتیجه دست یافت که بانک و به ویژه تسهیالت اعطـایی آن نقشـی پررنـگ در تـأمین     می
تواننـد از بانـک بـه   هاي کوچک و متوسط دارند. بنـابراین ایـن واحـدها مـی    گذاري بنگاهمالی سرمایه

در 3عنوان یک منبع تأمین مالی خارجی (خارج از بنگاه) استفاده کنند. با توجه به شرایطی کـه بـال   
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تواننـد در صـورت   هـاي کوچـک و متوسـط مـی    ها در نظر گرفته است، بنگـاه مدیریت نقدینگی بانک
شده در فوق، اقدام به اخذ وام کنند.داشتن شرایط مطرح

است. نتایج به دست آمـده ناشـی از   itcfي وجوه یعنی متغیر دیگر مربوط به جریان نقد
گذاري رابطه معکوس دارد. به عبارتی هرچـه جریـان وجـوه    معناداري متغیر است که با سرمایه

تـوان  گذاري کمتر است. در این شرایط نتیجـه بـه دسـت آمـده را مـی     نقد بیشتر باشد، سرمایه
یابد و از سو مخارج افزایش میبال افزایش جریان وجوه نقد از یک گونه تحلیل کرد که به دناین

گـویی بـه مخـارج خواهـد شـد و در      سوي دیگر منجر به نگهداري بیشتر این وجوه براي پاسـخ 
گذاري را کاهش خواهد داد.  نتیجه سرمایه

,1توان تحلیل را براي به همین ترتیب می tiQزاري دارایی به ارزش ، یعنی نسبت ارزش با
دفتري آن بیان کرد که رابطه در این حالت نیز داراي اثري مستقیم است. به عبارتی زمانی کـه  

توانـد  نسبت ارزش بازاري دارایی نسبت به ارزش دفتري آن از اهمیت کافی برخوردار باشد، مـی 
گذاري ایجاد کند.  اي براي ایجاد سرمایهانگیزه

سی ارتباط بین متغیرها از شیوه متداول تخمین سیستم گشتاوري براي برردر مرحله بعد 
)1GMM نخسـت،  شـود ه مـی دلیـل بهـره گرفتـ   دو. از این نـوع تخمـین بـه    شودمی) استفاده :

این امر موجب پویایی بیشتر شوند وهاي ساالنه سنجش میمتغیرهاي وابسته با استفاده از داده
هـا وجـود   اي مرتبط بـا رگرسـیون  حوزهدرنشدهاهدهثیرات مشأدوم، امکان وجود ت.خواهد شد

2، بنابراین نتایج مربوط بـه آن در جـدول   درسمیو کنترل چنین تأثیراتی مطلوب به نظردارد 
ارائه شده است.

GMMبا استفاده از روش SMEsگذاري الگوي تأمین مالی سرمایهبرآورد)2جدول (

سطح اهمیتtآماره ضرایبمتغیر
Constant49/43472/1085/0

itcf0159/0-245/2 -004/0
itbf00395/014/20173/0

1, tiQ862/145759/20009/0

سایت بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و داراییهاي پژوهش، اطالعات برگرفته از وبمنبع: یافته

1. Generalized Method of Moments
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GMMشود که متغیرها در تخمـین بـر مبنـاي روش    با توجه به نتایج موجود مالحظه می

هاي تابلویی را خواهند داشت. متغیر مورد نظر یعنی تسهیالت بـانکی  نیز همان نتایج روش داده
هـاي  داراي اثري مثبت و معنادار بر مدل مورد بررسی است کـه نشـان از اهمیـت آن در شـیوه    

اند.  هاي کوچک و متوسط است. سایر متغیرها نیز اهمیت خود را نشان دادهتأمین مالی بنگاه

گیريبحث و نتیجه 4.
هاي کوچک و متوسط یکی از اجزاي اساسی رشـد و توسـعه اقتصـادي کشـورهاي جهـان      بنگاه

یافتـه و در حـال توسـعه بـه     هاي اخیر در کشورهاي توسعهها در سالهستند. اهمیت این بنگاه
اند شده است، به طوري که این واحدها مطالعات متعددي را به خود اختصاص دادهخوبی نمایان 

در SMEsشــوند. بــا وجــود اهمیــتو باعــث افــزایش اشــتغال، نــوآوري و رشــد اقتصــادي مــی
ترین مانع در راه توسـعه  هاي اقتصادي، اما موانع زیادي براي توسعه آنها وجود دارد. مهمفعالیت

أمین مالی است که سعی شد در این مطالعه بـه آن پرداختـه شـود. بـراي     ها، تو رشد این واحد
به علت ساختاري که دارند قادر بـه  SMEsها ابزارهاي متعددي وجود دارد، اما تأمین مالی بنگاه

توانند به آن تکیه کننـد، بانـک   ترین ابزاري که این واحدها میاستفاده از همه آنها نیستند. مهم
کنند.  ارائه تسهیالت مالی تا حدودي این مشکل را رفع میها با است. بانک

گـذاري  این مطالعه به دنبال بررسی اثـر عرضـه تسـهیالت بـانکی بـر تـأمین مـالی سـرمایه        
هاي تابلویی مربوط هاي کوچک و متوسط در اقتصاد ایران بود. بدین منظور با استفاده از دادهبنگاه

و 1995- 2011ال در اقتصـاد ایـران، طـی دوره زمـانی     هاي کوچک و متوسط منتخب فعبه بنگاه
، به بررسی فرضیه این مطالعه یعنی اثر تسـهیالت  GMMیافته و روش حداقل مربعات تعمیم

دهنده اثر مثبـت  گذاري واحدهاي کوچک و متوسط پرداخته شد. نتایج نشانبانکی بر سرمایه
اسـت. بـا ایـن حـال نکتـه      SMEsگـذاري  و مستقیم تسهیالت بانکی بر تأمین مالی سـرمایه 

3اي بال، به ویژه بال کلیدي که در این مقاله مورد توجه بود، قوانین مربوط به بیانیه سرمایه
هـا مطـابق بـا قـوانین و     است. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده باید بیان کرد که بانک

دهند که از یک سـو نظـارت   جام میکه در قبل نیز به آن اشاره شد، اقداماتی ان3الزامات بال 
دهی بـه واحـدهاي کوچـک و    بیشتر بر حداقل سرمایه خود داشته باشند و از سوي دیگر وام

شـوند کـه بـه    متوسط با سهولت بیشتر انجام شود. این قوانین مدیریت نقدینگی را شامل می
ان مانـدن  انـد. نتیجـه آن در امـ   منظور بهبود عملکرد بانکی و مدیریت ریسک طراحـی شـده  

هاي مالی و بانکی است.ها از بحرانبانک
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، SMEsدهـی بـه   براساس نتایج به دست آمده مبنی بر اثر عرضه تسـهیالت بـانکی بـر وام   
ها در جهت حمایت از صنایع کوچک و متوسط کـه نقشـی اساسـی در    شود که دولتتوصیه می

هـاي بـانکی لحـاظ    تی بر فعالیترشد اقتصادي و توسعه اجتماعی کشورها دارند، قوانین و مقررا
دهی با سهولت بیشتر به این واحدها تعلق گیـرد. نقـش دولـت در کـاهش قـوانین      کنند که وام

ها نیز بایـد  ، بانک3بال شده در تواند مؤثر باشد. مطابق با شرایط مطرحسختگیرانه اداري نیز می
اختـه و از سـرمایه خـود محافظـت     با در نظر گرفتن الزامات این بیانیه، به مدیریت نقدینگی پرد

هاي مالی و بانکی در امان بمانند.  کنند تا از بحران
توان به آنها اشاره کرد، بدین صورت اسـت  می3بال در پایان نیز اهم نکاتی که در مقررات 

ها ملزم به تأسیس واحدي براي ارائه اطالعات صحیح و دقیق به مشتریان هسـتند؛ هـر   که بانک
میلیارد دالر، ملزم به داشتن یک صندوق احتیاطی است که براساس 50رایی بیش از بانکی با دا

درصد سرمایه خود را در آن نگهداري کند تا در صورت بروز بحران توان مقابلـه بـا   5/2آن باید 
آن را داشته باشد؛ هر بانک باید سیستم اخطارهاي پیشگیرانه را براي مدیران و مشتریان تعبیـه  

بایسـت  درصد تعیین شده که مـی 5/10حداقل نسبت کفایت سرمایه 2018ایان سال کند؛ تا پ
ها با در نظر گرفتن این ). بنابراین بانک1390واحد درصد آن به صورت نقد باشد (شاهچرا، 5/4

دهی به واحدهاي کوچک و متوسط را بهبود بخشند.توانند وامشرایط می

فهرست منابع

منابع فارسی
، 129)، 129(8، هـاي اقتصـاد  تـازه .تغییرات در مقررات کمیته بـال .)1390(.مهشیدشاهچرا، 

156-151.
.قم: انتشارات مهر.المللیبازارهاي پولی و مالی بین.)1388(.شعبانی، محمد
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هـا و  فصـلنامه تخصصـی پـارك   . هاي کوچک و متوسط در مراحل مختلف دوره عمـر بنگاه

.13-21، 19، مراکز رشد
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