تاثیر دولت ها بر تامین منابع مالی
بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد سیاسی کسب و کار
سید مظفر میر برگ کار 1پژمان ابراهیمی
تاریخ دریافت 3129/8/22
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تاریخ پذیرش 3121/8/22

چکیده
محیط کسب و کار از جمله شاخصهاا تعیاین کنناه وضاعیت اقتصااد کشورهاسات کاه
سازمان ها جهانی ،سرمایه گذاران و تولیه کننهگان بر اساس آن به تجزیاه و تحلیال موقعیات
اقتصاد کشورها می پردازنه.ارائه تعریف دقیق از فضا کسب و کار دشوار است ،اماا در بیاان

902

سودمنه و مفیه ،فضاا کساب و کاار و سارمایه گاذار باه مثاباه محایط سیاساتی ،نهااد و
رفتار ا می باشه که بازدهی و مخاطرات مرتبط با فعالیت ها اقتصاد و سرمایه گذار ها
را تحت تاثیر قرار می دهه .میزان تاثیر دولت ها بر رشه اقتصاد و تامین منابع مالی بنگا هاا
کوچک و متوسط از جمله موارد است که در بسیار از مواقع مبهم در نظر گرفته می شاود و
و کار صنایع کوچک و متوسط موضوعی می باشه که کمتر مورد توجاه و بررسای قارار گرفتاه
است .بنابراین ههف اصلی این مقاله که بصورت مطالعه کیفی می باشه بررسی ادبیاات پیراماون
نقش سیاست ها دولت ها در اقتصاد سیاسی جهانی و محیط کسب و کار و تاثیر آن بر تاامین
منابع مالی بنگا ها کوچک و متوسط می باشه .بررسی ها نشان داد ایران با داشاتن قریاب باه
 3/9میلیون کارگا کوچک و متوسط که براساس تعریف بایه زیر  9۵نفر نیارو انساانی داشاته
باشنه ،میتوانه با تقویت و تالش برا گسترش آنهاا ،حمایات دولات و اتخاا سیاسات هاا
مناسب ،فرصت توسعه و پیشرفت اقتصاد را برا کشور دست یافتنی نمایه.
واژگان کلیدی :اقتصاد سیاسی جهانی ،محیط کسب و کار ،تامین مالی ،شرکت ها

 .1دکتری اقتصاد ،استادیار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد رشت ،گروه مدیریت بازرگانی ،رشت ،ایران
نویسنده مسئول؛ mir.bargkar.m@gmail.com
 .9کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد رشت ،گروه مدیریت بازرگانی ،رشت ،ایران

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة ششم ،شمارة سوم ،پاییز 6931

دارا شکل ها متفاوتی می باشه و در این میان تاثیر اقتصاد سیاسی بین الملل بر محیط کسب

سیاست جهانی

مقدمه
محیط کسب و کار از جمله شاخصها تعیین کننه وضعیت اقتصاد کشورهاست که
سازمانها

جهانی ،سرمایه گذاران و تولیه کننهگان بر اساس آن به تجزیه و تحلیل

موقعیت اقتصاد

کشورها میپردازنه .بهبود محیط کسب و کار در کشورها منجر به

بهبود شرایط برا فعالیت مؤثر و مفیه تمام فعاالن اقتصاد گردیه تا تمامی بخشها
910

س ی ا س ت ج ها ن ی

بتواننه از موقعیت بالقو خود استفاد کننه .این امر باعث افزایش سرمایه گذار داخلی
و خارجی ،فرصتها
مؤلفهها

شغلی و بهر ور

عوامل تولیه و بهبود بسیار

دیگر از

اقتصاد و اجتماعی خواهه شه .محیط کسب و کار ،از عوامل مهمی تأثیر

میپذیرد که بی تردیه یکی از مهمترین آنها ،اقتصاد سیاسی میباشه .اقتصاد سیاسی در

تاثیر دولت ها بر تامین منابع مالی بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد سیاسی کسب و کار

حال حاضر تقریبا به عنوان قهرتمنهترین دستگا تجزیه و تحلیل اقتصاد
کلیه

سیاسی مرتبط با آن در امور کشورها ،سازمانها و فعالیتها

حقوقی در آمه است .اقتصاد سیاسی هر کشور آینها

و عناصر

حقیقی و یا

تمام نما از پیشرفت ،توسعه

توانمنه و سربلنه و یا رکود و عقب مانهگی اقتصاد و سیاسی آن کشور میباشه.
این اصطالح ،گویی تعامل باالترین مراجع اقتصاد و سیاسی را در سطح ملی و بین
المللی پوشش میدهه .هم ثبات یا بی ثباتی اقتصاد را مینمایانه و هم تعامل قهرت و
ثروت بین مردم و حاکمان را پوشش میدهه .هم آزاد اقتصاد را بر میتابه و هم
پیونه آزاد اقتصاد و سیاسی را بیان میکنه .هم کارکرد اقتصاد دولت را ارزیابی
میکنه و هم به تحلیل کارآمه یا ناکارآمه بازار میپردازد .با وجود اینکه کانون اصلی
اقتصاد سیاسی را اقتصاد تشکیل میدهه ،اما پیونهها معنی دار با امور سیاسی دارد.
منشأ و انگیز سیاسی کارکردها اقتصاد از یک سو و بازخور این کارکردها بر امور
سیاسی از سو دیگر از این قبیل پیونهها محسوب میشونه.

در این میان تأثیر اقتصاد سیاسی بین الملل و نقش سیاستها دولتها بر محیط کسب
و کار صنایع کوچک و متوسط 3موضوعی میباشه که کمتر مورد توجه و بررسی قرار
گرفته است .شایه مهمترین شکاف در ادبیات تحقیقی فقهان شواهه تجربی در مقیاسی
وسیع باشه آن چنان که در آنها اقتصاد سیاسی بین الملل موجب تفاوت در محیط
کسب و کار  SMEها شود .مهیران بنگا ها

اقتصاد

در عصر کنونی ،با توجه به

محهودیتها منابع مالی به ویژ در عرصه تجارت جهانی و تنگ شهن رقابت ،تحت
فشار فزاینه ا قرار دارنه تا هزینهها عملیاتی و بها تمام شه را کاهش دهنه و کم
هزینهترین نوع ساختار سرمایه را برا

انجام فعالیتها

بنگا اقتصاد

در راستا

افزایش ارزش بنگا  ،پرداخت به موقع بههیها ،تهاوم فعالیت و حضور بیشتر در
بازارها

داخلی و خارجی برگزیننه .یکی از راهیردها

مهیران ،تأمین منابع مالی

تعریف  SMEsدر ایران از سازمانی به سازمان دیگر فرق میکنه .ارگانها و سازمانها
مختلف هر یک بنا به مقتضیات کار خود به تعریف و تقسیمبنه بنگا ها از حیث
بزرگی ،کوچکی و متوسطی پرداختهانه .بر اساس تعریف وزارت صنعت ،معهن
وتجارت و وزارت جهاد کشاورز  ،بنگا ها کوچک و متوسط ،واحهها صنعتی و
خهماتی هستنه که کمتر از  9۵نفر کارکنان را دارنه .بنا به تاز ترین تعریف سازمان
صنایع کوچک و شهرکها صنعتی ،صنایع کوچک به صنایعی گفته میشود که تعهاد
شاغالن آنها بین  9تا  9۵نفر باشه و صنایع بزرگ ،صنایعی میباشنه که تعهاد شاغالن
بیش از  9۵نفر داشته باشنه .آنچه که ادار آمار بانک مرکز

به عنوان طبقهبنه

واحهها صنعتی در نظر میگیرد بهین صورت است که واحهها با کمتر از  3۵نفر
کارکنان "خرد" 3۵ ،تا  92نفر کارکنان "کوچک" 9۵ ،تا  22نفر کارکنان "متوسط" و
باالتر از  3۵۵نفر کارکنان "بزرگ" نامیه میشونه .بر اساس گزارش وزارت صنعت،
1. Small and medium-sized enterprises
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مطلوب با کمترین هزینه برا رشه و توسعه اقتصاد فعالیتها بنگا میباشه.
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معهن و تجارت تا پایان سال  3122تعهاد کارگا ها

کمتر از  9۵نفر کارکن دارا

پروانه بهر بردار صنعتی در کشور  82/8هزار واحه بود است که سهمی معادل 23/9
درصه از کل تعهاد واحهها

دارا

پروانه بهر بردار

صنعتی را به خود اختصاص

داد انه .با این وجود ،سهم این واحهها از سرمایه و اشتغال کل واحهها صنعتی به
ترتیب  29/9و  93/2درصه میباشه .در نقطه مقابل ،کارگا ها  9۵نفر کارکن و بیشتر
به رغم سهم پایین خود از تعهاد پروانهها
919

بهر بردار

موجود ،سهم  59/1و 98/8

درصه به ترتیب از سرمایه و اشتغال کل واحهها صنعتی به خود اختصاص داد انه
که به مراتب بیش از کارگا ها کمتر از  9۵نفر کارکن میباشه.

س ی ا س ت ج ها ن ی

تأمین مالی  SMEsاز اهمیت باالیی با توجه به شرایط اقتصاد  ،سیاسی و اجتماعی
برخوردار میباشه .تأمین مالی ،هنر و علم مهیریت وجه نقه است .ههف از تأمین مالی،

تاثیر دولت ها بر تامین منابع مالی بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد سیاسی کسب و کار

سرمایه گذار  ،سودآور  ،کاهش ریسک و برطرف کردن نیازها اقتصاد و اجتماعی
بنگا ها میباشه .سود ناشی از کسب و کار بنگا  ،از عوامل مهم تهاوم فعالیت بنگا
اقتصاد تلقی گردیه و منبع مهمی برا تأمین مالی فعالیتها عملیاتی بنگا در آینه
است .از نگرانیها بنگا ها اقتصاد در جهان ،تأمین منابع مطلوب مالی میباشه هر
نوع فعالیت نیاز به منابع مالی دارد .از این رو ،منابع مالی را به شریان حیاتی بنگا ها
اقتصاد و سازمانها کوچک و بزرگ تشبیه کرد انه .در حقیقت ،ههف اصلی از هر
نوع فعالیت اقتصاد سودآور است و کسب سود بهون وجود منابع مالی امکان پذیر
نمیباشه .در بسیار از تحقیقها اشار شه است که هموار از مهمترین عوامل مؤثر بر
عملکرد  SMEsمحهودیتها در تأمین منابع مالی شرکتها کوچک و متوسط میباشه.
بنابراین تأمین مالی  SMEsمیتوانه پیونه نزدیکی با نوع سیاست گذار ها و اصالح
قوانین و ساختار مالی از سو

سیاست گذاران داشته باشه .تحقیقات پیشین نشان

میدهه که با افزایش هزینهها مالی ،تعهاد بنگا ها حاضر در بازار کاهش یافته و با
تضعیف فضا رقابتی ،شرایط استثمار نیرو کار توسط کارفرما مهیا شه که منجر به

کاهش سطح دستمزدها و افول انگیز نیرو

کاهش

کار میشود و نهایتا بهر ور

خواهه یافت .همچنین با افزایش یک درصه در هزینهها ورود ،بخش غیر رسمی ۵/1
درصه رشه خواهه کرد .با افزایش هزینهها

ورود ،بخش غیر رسمی در اقتصاد

بزرگتر شه و انهاز بنگا ها کوچکتر خواهه شه .بهین ترتیب اهمیت اقتصاد سیاسی
جهانی بیش از پیش مورد توجه قرار میگیرد .یک بنگا برا

کسب و حفظ مزیت

رقابتی هموار بایه نسبت به تغییرات محیط کسب و کار هوشیار بود و آن را رصه کنه
تا بتوانه استراتژ ها

خود را به درستی تغییر داد و در صورت لزوم برنامه ریز

جهیه انجام دهه .گفتنی است ،محیط کسب و کار متأثر از حوز ها مختلفی است که
یکی از مهمترین آنها اقتصاد سیاسی میباشه .اقتصاد سیاسی از مفاهیم بسیار پیچیه و
مناقشه انگیز در علوم اجتماعی است .اقتصاد سیاسی به معنا به کارگیر نظریه خاص

اشار به پرسشها داد شه از کنش و واکنش فعالیتها سیاسی و اقتصاد میداننه.
اقتصاد سیاسی اشار به دامنه گسترد ا

از دانش اقتصاد

دارد که در آن اقهامات

اقتصاد ناشی از تصمیم گیر بخش دولتی میباشه .و یا تأثیر یک سیاست اقتصاد و
اجتماعی تحلیل میشود .در واقع اقتصاد سیاسی بین المللی جریان اصلی متکی بر ابزار
بهینه ساز اقتصاد نئوکالسیک برا توصیف هر دو رفتار خانوارها و بنگا ها در پاسخ
به سیاست ،و انتخاب بهینه تصمیم گیر ها و سیاستها بخش دولتی میباشه .این
مطالعه یک پژوهش کیفی میباشه که بر مبنا

جمع آور

داد ها

کتابخانها

ارائه

گردیه است .بنابراین در این پژوهش در تالشیم تا تأثیر اقتصاد سیاسی بین الملل بر
محیط کسب و کار  SMEsو تأمین منابع مالی  SMEsرا مورد بررسی قرار دهیم.
 .1اقتصاد سیاسی بین الملل و محیط کسب و کار
فضا

کسب و کار از جمله شاخصها

تعیین کننه وضعیت اقتصاد

هر کشور

میباشه که با استناد به آن میتوان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصاد

هر
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اقتصاد برا توضیح رفتار اجتماعی به کار گرفته شه است و همچنین عه ا آن را

912

کشور پرداخت .محیط فضا کسب و کار در کشورها هر چه شفافتر و رقابتیتر باشه
منجر به افزایش سالمت اقتصاد کشورها و اتخا سیاستها

مطلوب شه و رونه

بهبود شاخصها اقتصاد را در پی خواهه داشت .آنچه مسلم است اصالح فضا
کسب و کار و بهبود شاخصها مزبور در عرصه جهانی نه تنها گامی مثبت و اساسی
در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقا سطح اشتغال
و تولیه در کشور محسوب میشود بلکه به طور قطع از منظر سرمایه گذاران خارجی از
912

جملهٔ مهمترین نماگرها برا ورود به کشور میزبان و شرط الزم برا ارتقا و تسهیل
جریان ورود فناور به کشور میباشه.

س ی ا س ت ج ها ن ی

فضا

کسب و کار به آن دسته از عوامل مؤثر بر عملکرد بنگا ها

اقتصاد

گفته

میشود که مهیران بنگا ها نمیتواننه آنها را تغییر داد یا بهبود بخشنه .آزاد بودن و

تاثیر دولت ها بر تامین منابع مالی بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد سیاسی کسب و کار

شفافیت قیمتها ،رقابتی بودن بازار و حفظ حقوق مالکیت سه شرط الزم برا فعالیت
اقتصاد بخش خصوصی و کارا بودن اقتصاد است و نقش دولت در بهبود این فضا و
فراهم آوردن شرایط مناسب جهت جذب فعالیت بخش خصوصی بسیار مهم است.
تجربه جهان نشان میدهه تنها در شرایط مساعه کسب و کار ،یک بنگا میتوانه به
صورت کارا و بهینه عمل کنه (بختیار

و شایسته .)355-351 :3123 ،ارائه تعریف

دقیق از فضا کسب و کار دشوار است ،اما در بیان سودمنه و مفیه ،فضا کسب و کار
و سرمایه گذار

به مثابه محیط سیاستی ،نهاد

و رفتار ا

میباشه که بازدهی و

مخاطرات مرتبط با فعالیتها اقتصاد و سرمایه گذار ها را تحت تأثیر قرار میدهه
).(Stern, 2010
بانک جهانی در گزارش سال  2۵۵9خود که براساس مطالعه  21هزار بنگا اقتصاد در
 91کشور دنیا صورت گرفته است ،عوامل محهود کننه و متأثر کننه فضا کسب و
کار را شامل این موارد دانسته است :نا اطمینانی در سیاستها ،بی ثباتی در اقتصاد کالن،
نرخها مالیاتی ،فساد اقتصاد و سیاسی ،هزینه دستیابی به اعتبارات و منابع مالی ،جرم

و جنایت ،مقررات ،امور مالیاتی ،سطح مهارتها نیرو انسانی ،نظام قضایی ،مقررات
کار ،برق ،حمل و نقل ،دستیابی به زمین و ارتباطات را دور ).(World Bank, 2005
سازمان همکار ها

اقتصاد

و توسعه ،مفهوم جهیه

با عنوان چارچوب سیاستی

برا سرمایه گذار معرفی کرد و ههف کلی آن این است که محیط عمومی کسب و
کار را بهبود بخشه و عرصه باز

هم سطح را برا

کلیه فعاالن اقتصاد

و سرمایه

گذاران فراهم کنه .چارچوب سیاستی برا سرمایه گذار  ،د قلمرو را برجسته میسازد
که فراتر از شرایط ثبات اقتصاد کالن ،تأثیر قابل مالحظها بر محیط سرمایه گذار و
کسب و کار دارد و این قلمروها عبارتنه از )3 :سیاستها مربوط به سرمایه گذار ،
 )2توسعه و تسهیل سرمایه گذار  )1 ،سیاستها تجار  )9 ،سیاستها رقابتی)9 ،
سیاستها مالیاتی )1 ،حکمرانی شرکتی )5 ،ههایت مسئوالنه کسب و کار  )8توسعه

).(OECD, 2006
عوامل متعهد بر عملکرد بنگا ها اقتصاد تاثیرگذار میباشنه .دستها از این عوامل
خارج از تسلط و کنترل فعاالن اقتصاد بود که در ادبیات این حوز با عنوان فضا
کسب و کار شناخته میشود .اگر چه مفهوم فضا کسب و کار از دیرباز در نظریات و
انهیشهها اقتصاد با تعاریف و عناوین دیگر مورد برسی قرار گرفتهانه ،اما از دهه
 322۵تاکنون این مفهوم مورد توجه کشورها و نهادها بین المللی قرار گرفته به طور
که بخشی از اههاف و سیاست گذار ها کالن کشورها به بهبود فضا کسب و کار
اختصاص مییابه .فضا کسب و کار و سرمایه گذار به مثابه محیط سیاستی ،نهاد و
رفتار

میباشه که بازدهی و مخاطرات مرتبط با فعالیتها

اقتصاد

و سرمایه

گذار ها را تحت تأثیر قرار میدهه (مکیان و همکاران .)58-51 :3122 ،عوامل مؤثر بر
عملکرد واحهها اقتصاد ماننه کیفیت دستگا ها حاکمیت ،ثبات قوانین و مقررات و
کیفیت زیر ساختها میتواننه به عنوان شاخصها مصادیق فضا کسب و کار تلقی
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منابع انسانی )2 ،توسعه زیر ساختها و خهمات مالی و  )3۵حکمرانی عمومی
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گردنه که تغییر دادن آنها فراتر از اختیارات و قهرت مهیران بنگا ها اقتصاد میباشه
(تفویضی و همکاران .)8 :3122 ،بررسیها نشان میدهه در کشورهایی که فضا کسب
بنگا ها کاهش یافته و موجب ایجاد بخش غیر

و کار نامناسبی دارنه رقابت پذیر

رسمی و بزرگتر شهن اقتصاد زیرزمینی شه و رشه اقتصاد

را کاهش میدهه

(ساالر  .)331 :312۵ ،شاخصها محیط کسب و کار ماننه اخذ مجوزها ،شروع به
کار و اخذ تسهیالت تاثیرگذار
912

مثبت و معنی دار را بر رشه اقتصاد

(حکمتی فریه و همکاران.)332 :3129 ،
اقتصاد ایران نیز ،به عنوان یکی از اقتصادها

س ی ا س ت ج ها ن ی

دارا هستنه

عهیه ا

رنج میبرد و با چالشها

تسهیالت مالی زیاد

در حال توسعه ،از مشکالت اقتصاد

گوناگون مواجه است .طی چنه سال گذشته،

به فعاالن اقتصاد

ارائه شه  ،اما مشکل کم رشه

و رکود

تاثیر دولت ها بر تامین منابع مالی بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد سیاسی کسب و کار

اقتصاد در کشور حل نشه است .حجم گسترد مطالبات معوقه نیز نشان از آن دارد که
مشکل رکود اقتصاد و کم رشه اقتصاد کشور را نمیتوان تنها با تزریق پول به اقتصاد
تعهیل کرد .در واقع ،چنه سالی است تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور به اهمیت
بهبود محیط کسب و کار برا تعهیل مشکالت اقتصاد کشور و نیز به عنوان راهبرد
مؤثر برا گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار واقفانه .به عنوان مثال ،در مواد  15و
 93سنه برنامه چهارم توسعه ،ماد  5قانون اصالح مواد از برنامه چهارم توسعه و نیز
قانون اجرا

سیاستها

کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ،به طور صریح و

مشخص بر بهبود فضا سرمایه گذار و کسب و کار کشور (از طریق اتخا سیاستها
و اقهامات اجرایی مناسب) تاکیه شه است .مطالعه اههاف ،سیاستها و مواد الیحه
برنامه پنجم نیز بیانگر اهمیت بهبود فضا کسب و کار در کشور نزد دولت است.
در سیاستها کلی برنامه پنجم توسعه (به مثابه چارچوب سیاستی الیحه برنامه پنجم)
به صراحت بر بهبود فضا کسب و کار کشور تاکیه شه است .به عبارت دیگر ،بهبود
محیط کسب و کار کشور به عنوان راهبرد

برا

تحقق رشه مستمر و پر شتاب

اقتصاد و گسترش عهالت اجتماعی و افزایش استانهارد زنهگی مرم قلمهاد شه است.
اقهاماتی همچون ثبات محیط اقتصاد کالن ،فراهم آوردن زیرساختها

ارتباطی،

اطالعاتی ،حقوقی ،علمی و فناور مورد نیاز ،کاهش خطرپذیر ها کالن اقتصاد ،
ارائه مستمر آمار و اطالعات شفاف و منظم به جامعه ،تقویت و توسعه نظام استانهارد
ملی ،حمایت از شکل گیر بازارها رقابتی ،قطع وابستگی هزینهها جار دولت به
درآمهها نفتی (که در کاهش بی ثباتی و آسیب پذیر اقتصاد ملی مؤثر است) ،اصالح
نظام ادار و قضایی (در جهت کاهش فساد ادار و افزایش کارایی تهارک خهمات
عمومی) و جز اینها ،از جمله سیاستهایی است که در سیاستها کالن ابالغی برنامه
پنجم در راستا بهبود محیط کسب و کار اتخا شه انه (خضر  .)28 :3182 ،بطور
کلی اقتصاد سیاسی به عنوان کاربرد اقتصاد در فراینهها

سیاسی درک شه است

میزان تأثیر مسائل سیاسی بین المللی بر رشه اقتصاد از جمله موارد است که در
بسیار از مواقع مبهم در نظر گرفته میشود و دارا شکلها متفاوتی میباشه و نتایج
مختلفی را در بر دارد ) .(Man, 2015: 287بطور کلی اقتصاد سیاسی بین الملل شامل سه
ناحیه کلیه میباشه :اول ،تخصیص بودجه با انطباق یا مقاومت به عنوان پاسخ ،دوم
رقابت برا دستیابی به تصاحب بودجه تخصیص داد شه و پتانسیل تشهیه یا کاهش
تعارض اتی ،سوم عوامل تعیین کننه اقهام جمعی در یک مقیاس بزرگ

(Van

) .Winden, 2015: 298در ابتها دهه  328۵نظریه پردازان و سیاست گذاران اقتصاد
بر خصوصی ساز تاکیه داشتنه اما از اواخر دهه  322۵راهبرد بهبود محیط کسب و کار
موضوع کانونی محافل نظریه پرداز

و سیاست گذار

اقتصاد

بود است .از نظر

طرفهاران راهبرد بهبود محیط کسب و کار ،رقابت عنصر اساسی در عملکرد بهتر
اقتصاد است و تغییر مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی میتوانه سه در
برابر رقابت ایجاد کنه .اغلب ،بخش خصوصی خواهان رقابت نیست .منافع هر فرد در
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).(Schnellenbach and Schubert, 2015: 395

912

بخش خصوصی ایجاب میکنه که از رقابت جلوگیر کنه .صاحبان شرکتها واگذار
شه تمایل دارنه تعهاد رقبا محهود بمانه و دولت برا

از رقابت بیشتر،

جلوگیر

تعرفهها را افزایش داد و به دیگران اجاز ورود نههه .راهبرد بهبود محیط کسب و کار
تاکیه بیشتر بر افزایش رقابت دارد و خطر تشهیه انحصار در این سیاست بسیار کمتر
از سیاست خصوصی ساز

هست .این تغییر چارچوب در سیاست گذار

محصول

تحوالت اقتصاد ماننه تجربه کشور چین و تا حهود ویتنام ،مجارستان و لهستان این
912

ایه را مطرح ساخت که برا تبهیل اقتصاد دولتی به اقتصاد غیر دولتی به جا راهبرد
خصوصی ساز میتوان از راهبرد بهبود محیط کسب و کار بهر گرفت (شا آباد و

س ی ا س ت ج ها ن ی

سار گل.)9 :3122 ،
بهبود فضا کسب و کار عامل مهمی در راستا افزایش رشه اقتصاد به شمار میرود.

تاثیر دولت ها بر تامین منابع مالی بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد سیاسی کسب و کار

بهر ور در تولیه از عوامل مهم اثرگذار بر فضا کسب و کار میباشه که کشورها
می تواننه بخشی از رشه اقتصاد

خود را در سایه افزایش بهر ور

نیرو

کار و

سرمایه محقق کننه .الزمه بهبود شرایط کسب و کار دانستن نقاط ضعف و قوت فضا
کسب و کار میباشه .براساس مطالعات صورت گرفته در فضا

کنونی اقتصاد ایران

موانعی بر سر را فعاالن اقتصاد و سرمایه گذاران وجود دارد که با برطرف شهن آنها
از بار مشکالت فضا کسب و کار کشور میکاهه .از جمله این موانع میتوان به عهم
اطمینان از سیاستها

کنونی دولت در بخشها

مختلف ،نظام دریافت عوارض و

گستردگی جرائم اجتماعی ،تعهد و پیچیهگی بخش نامهها و قوانین ،فساد و گستردگی
اقتصاد زیر زمینی ،میزان سهولت و هزینهها
انسانی و مقررات نیرو

کار ،هزینهها

دسترسی به منابع مالی ،مهارت نیرو

حمل و نقل ،دسترسی به زمین ،انرژ

و

مخابرات اشار کرد (عبهالهی و همکاران.)2 :3122 ،
در یک بیان ساد و صریح ،میتوان ا عان داشت که بخش قابل توجهی از مقتضیات
رشه اقتصاد هر کشور در گرو فضا کسب و کار مناسب در آن کشور است .تأثیر

فضا کسب و کار بر سرمایه گذار را میتوان از حوز ها استراتژیک توسعه صنعتی
ایران تلقی کرد که عمهتا ناشی از عواملی چون بهر ور و اشتغال نیو کار ،سرمایه
گذار  ،آزاد ها اقتصاد تولیهکننهگان و ظرفیتها تولیه است .از طرف دیگر،
توسعه اقتصاد بر پایه رقابت پذیر کشورها استوار است و سالمت محیط کسب و
کار از عوامل مؤثر بر رقابت پذیر کشورها در اقتصاد جهانی میباشه .بهبود شرایط و
شاخصها فضا کسب و کار از جمله توسعه نظام بانکی و کاهش زمان الزم برا
اخذ مجوز ،زمینه ساز رشه و پویایی در هر کشور را فراهم میآورد به گونها که با
افزایش اعتبارات و داراییه ا بانکی به عنوان پشتوانه و تأمین کننه اصلی مالی در اکثر
کشورها مطرح میباشه ،باعث بهبود فضا

کسب و کار و تولیه

کشور میشود

(بختیار و شایسته.)358 :3123 ،

در اغلب اقتصادها دنیا  SMEsنقش قابل مالحظها در تولیه ثروت و کار ایفا میکننه
) SME .(World Bank, 2014ها از طریق سرمایه گذار

و ایجاد ارزش و تولیه

مجموعها از کاالها و خهمات ،نقش مهمی در تأمین بودجه خهمات عمومی و ایجاد
اقتصاد محلی پویا ایفا میکننه ) .(Goudreault and Herbert, 2013به طور خالصه
 SMEsدارایی منحصر به فرد برا توسعه ،ارائه خهمت به عنوان موتور رشه اقتصاد و
ابزار توزیع ثروت محسوب میشونه ) .(ESF, 2009اگر چه  SMEها میتواننه موجب
افزایش نرخ رشه اقتصاد و تجار کشور شونه اما بنظر میرسه فاکتورها اجتماعی
نقش موثرتر ایفا میکننه ) .(Kumar and Rao, 2015:100امروز در اکثر کشورها
جهان SMEsاز جنبهها مختلف اجتماعی ،تولیه صنعتی و ارائه خهمات در حال نقش
آفرینی هستنه و در بسیار از کشورها این واحهها تأمین کننهگان اصلی اشتغال جهیه،
مهه تحول و نوآور و پیشرو در ابهاع فناور ها جهیه هستنه .از طرف دیگر این
بنگا ها با صادرات قابل توجه نقش مؤثر در توسعه اقتصاد کشورها ایفا میکننه؛ به
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 .2ساختار  SMEsو تأمین مالی آنها
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گونها که امروز تقریبا همه کشورها سعی در توسعه این بنگا ها در ساختار صنعتی خود
دارنه ) .(Ebrahimi and Mirbargkar, 2017: 206وجود چالشها محیطی و تغییر در
فراینهها

مهیریتی نیز نقش این مؤسسات را برجستهتر ساخته است و سیاستها

کوچک ساز  ،برون سپار فعالیتها ،تجهیه ساختار ،مهنهسی مجهد و به ویژ ترغیب
کارآفرینی در عصر جهانی شهن ،سرعت بخشیهن به ایجاد SMEsرا نهادینه ساخته است
).(Svetličič et al., 2006:36
990

گستردگی متون مربوط به  SMEsموجب ارائه تعاریف گوناگون از این نوع واحهها
براساس ساختار سنی ،جمعیتی ،فرهنگی و میزان توسعه یافتگی کشورها شه است.

س ی ا س ت ج ها ن ی

بررسی مقایسها

از این نوع بنگا ها در کشورها

گوناگون شباهتها

بسیار زیاد

ساختار آنها را نشان میدهه ،اما با وجود این ،نمیتوان تعریف واحه و یکسانی از

تاثیر دولت ها بر تامین منابع مالی بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد سیاسی کسب و کار

آنها ارائه کرد .برخی از مهمترین شاخصهایی که معموال در تعریف بنگا ها کوچک
و متوسط بکار میرونه عبارتنه از :تعهاد کارکنان ،سرمایه ،دارایی کل ،حجم فروش و
ظرفیتها تولیه (قاسمی و علمی مقهم .)59-51 :3188 ،برخی از تعاریف

SMEs

در کشورها مختلف در جهول ( )3ارائه شه است.
جدول  .6تعریف  SMEsدر کشورهای مختلف
کشور
کشورهای عضو اتحادیه
اروپا
استرالیا

تعریف صنایع کوچک و متوسط
صنایع خرد  2-3نفر کارمنه

معیار طبقه بندی
گردش مالی ساالنه کمتر از 9۵

صنایع کوچک  92-3۵نفر کارمنه

میلیون یورو و تعادل ترازنامه کمتر

صنایع متوسط  292-9۵نفر کارمنه

از  25میلیون یورو

صنایع کوچک کمتر از  3۵۵نفر کارمنه

تعهاد کارکنان

صنایع متوسط بین  3۵۵تا  922نفر کارمنه
کانادا

صنایع کوچک کمتر از  3۵۵نفر کارمنه و با فروش کمتر از 9

تعهاد کارکنان و میزان فروش

م میلیون دالر کانادا
صنایع متوسط بین  3۵۵تا  9۵۵نفر کارمنه و با فروش بین 9
تا  2۵ 2۵میلیون دالر کانادا
چین

صنایع کوچک بین  9۵تا  3۵۵نفر کارمنه

تعهاد کارکنان

صنایع کوچک و متوسط کمتر از  3۵۵نفر کارمنه

تعهاد کارکنان

صنایع متوسط بین  3۵3تا  9۵۵نفر کارمنه
اندونزی
ژاپن

صنایع کوچک کمتر از  2۵نفر کارمنه

تعهاد کارکنان و دارایی

صنایع متوسط بین  2۵تا  1۵۵نفر کارمنه یا کمتر از  3۵۵م
میلیون سرمایه
کره جنوبی

صنایع کوچک و متوسط کمتر از  1۵۵نفر کارمنه و سرمایه ب

تعهاد کارکنان و دارایی

بین  2۵تا  8۵میلیارد اون کر
صنایع کوچک و متوسط کمتر از  39۵نفر کارمنه و گردش ف

مالزی

تعهاد کارکنان و میزان فروش

فروش ساالنه کمتر از  29میلیون رینگیت
تعهاد کارکنان

زالندنو

صنایع کوچک و متوسط تا  9۵نفر کارمنه

فیلیپین

صنایع کوچک بین  3۵تا  22کارمنه و دارایی بین  3/9تا 39 3

تعهاد کارکنان و دارایی

میلیون P
صنایع متوسط بین  3۵۵تا  322کارمنه و دارایی بین  39 9تا
 1۵میلیون p
سنگاپور

صنایع کوچک و متوسط دارایی ثابت کمتر از  39میلیون دالر

دارایی ثابت
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س سنگاپور
صنایع کوچک و متوسط کمتر از  2۵۵نفر کارمنه و سرمایه

تایوان

تعهاد کارکنان و سرمایه

کمتر ا از  1۵میلیون دالر تایوان
صنایع کوچک و متوسط کمتر از  9۵۵کارمنه

آمریکا

تعهاد کارکنان

سیاست جهانی

ماخذ( :قاسمی و علمی مقدم)22 :1222 ،

مشارکت بیشتر بخش خصوصی ،افزایش پراکنهگی در گستر کشور و تبع نقش قابل
توجه در محرومیت زدایی ،جایگا منحصر به فرد

را به این نوع از بنگا ها در

گوناگون و به ویژ ساختار سیاست گذار

کشورمان داد است .با اینکه

کشورها

 SMEsبیش از  29درصه واحهها صنعتی کشور را با بیش از  1۵درصه از اشتغال
صنعتی در خود جا داد انه اما همچنان از ایفا نقش راهبرد خود در اقتصاد ایران،
به دلیل عقب مانهگیها زیاد ،باز مانه انه .بررسی ساختار  SMEsرا میتوان از دو
بعه کمی و کیفی مورد توجه قرار داد ،از نظر کمی ،بخش قابل توجهی از ساختار
صنعتی و همچنین ارزش افزود کشور را این نوع از بنگا ها در اختیار دارنه و از نظر
کیفی نیز میتواننه بخش خصوصی را در سرمایه گذار ها تشویق کننه ،زیرا بخش
خصوصی برا

ایجاد بنگا ها

بزرگ معموال با کمبود امکانات ،نقهینگی و سرمایه

مواجه است .یکی از مهمترین تنگناها توسعه  ،SMEsمحهودیت تأمین مالی فعالیتها
به صورت سرمایه ثابت و سرمایه در گردش است که سامانههی آن مستلزم تعامل
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توجه به برخی ویژگیها  SMEsماننه اشتغالزایی بیشتر در مقایسه با بنگا ها بزرگ،

مناسب بخش خصوصی و سیاست گذاران دولتی برا تهوین بستهها حمایتی مالی
است .در این زمینه ،شناسایی نوع تعامل  SMEsدر هر زیر بخش ،میزان تمرکز
جغرافیایی آنها برا اثربخشی حمایت و تشخیص اولویتها حمایتی مالی در استانها
براساس هر زیر بخش ،از مهمترین چالشها مالی این بنگا ها میباشه .به طور مسلم،
مکانیزم ها

متعهد

برا

تأمین مالی بنگا ها

صنعتی به شکل اعم و بنگا ها

کوچک و متوسط به شکل اخص وجود دارد ،بطور مثال یکی از بهترین روشها
999

حمایت مالی از بنگا ها
بنگا ها

س ی ا س ت ج ها ن ی

کوچک و متوسط ،کمک به توسعه خوشهها

متشکل از

به بنگا ها

مستقر در

کوچک و متوسط و ارائه تسهیالت مالی و اعتبار

خوشهها است .این روش حمایت مالی عالو بر افزایش کارایی و اثربخشی تسهیالت
اعطایی ،افزایش رقابت پذیر بلنهمهت  SMEsرا نیز به همرا دارد (قاسمی و علمی

تاثیر دولت ها بر تامین منابع مالی بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد سیاسی کسب و کار

مقهم.)52 :3188 ،
دسترسی به دارایی مالی برا بنگا ها کوچک و متوسط بسیار دشوار است و نهادها
مالی و قانونی نقش مهمی در رابطه با این محهودیت باز میکننه .تحقیقات بسیار
اهمیت نهادها
خصوص بنگا ها

مالی و قانونی را نشان داد انه .این نهادها به شرکتها

نیازمنه به

کوچک در دسترسی به منابع مالی و رشه اقتصاد کمک شایانی

میکننه .در زمان فقهان این نهادها ،زمانی که سرمایه گذاران خارجی نمیتواننه از تملک
سازمان یا شرکت توسط کارمنهان داخلی جلوگیر

کننه ،برا

 SMEsبهینه کردن

انهاز شان و دسترسی به منابع مالی مشکلتر است .تمرکز بر بهبود نهادها و غلبه بر
محیط کسب و کار احتماال بیشترین تأثیر را در از میان برداشتن یا کاهش محهودیتها
رشه  SMEsو باال بردن تسهیالت آنها برا افزایش سهمشان در رشه اقتصاد خواهه
داشت .اما در این میان نوآور در ابزارها مالی میتوانه به دسترسی به تسهیالت مالی
برا این بنگا ها حتی در زمان فقهان نهادها خوب توسعه یافته بسیار کمک کنه .منابع
سرمایها برا  SMEsشامل این موارد است -3 :درآمهها تقسیم نشه  ،پذیر نویسی

داخلی -2 ،بانکها -1 ،فروش سهام ،دارایی خالص -9،اعتبار تجار  ،کارت اعتبار ،
توسعه پذیر نویسی و اجار دار و  -9سهم شرکت از دارایی خارجی .طبق تحقیقی
که توسط بانک جهانی انجام شه مشخص گردیه حهود  3/9بنگا ها کوچک بیش از
 3۵درصه منابع مالی خود را از اعتبارات تجار به دست میآورنه .حهود  9۵درصه
آنها سهم یکسانی از بانکها

تجار

محلی به دست میآورنه .عالو بر این،

کشورهایی که در آنها  SMEsبه این نوع از منابع دسترسی دارنه کشورهایی با
سیستمها مالی پیشرفته هستنه (صهر نیا و همکاران .)31 :3188 ،در مطالعات پیشین
و به دنبال یافتن پاسخی برا این سؤال که چرا برخی از بنگا ها سریعتر از دیگران رشه
میکننه .محققین بر رو
بررسیها

اثر ساختار مالی بر رشه بنگا ها متمرکز شهنه .نتایج

نشان داد که با وجود محهودیتهایی که برا

تأمین مالی خارجی وجود

تسهیالت و اعتبارات خارجی ،اثر تأمین مالی داخلی کاهش یافته و هر چه
محهودیتها تأمین مالی خارجی کمتر باشه ،بنگا ها بیشتر به سمت آن گرایش پیها
میکننه و از تأمین مالی داخلی فاصله میگیرنه .این نتایج بیانگر اثر واقعی ساختار مالی
بر رشه از کانال تأمین مالی خارجی میباشه ).(Rahaman, 2011:709-723
در تحقیق دیگر که با استفاد از داد ها تابلویی  52893بنگا چینی طی سالها 2۵۵۵
تا  2۵۵5و براساس میزان اثرگذار محهودیتها نقهینگی بر رشه داراییها بنگا ها
انجام شه ،نشان داد شه بنگا ها

دولتی بر خالف بنگا ها

خصوصی به دلیل

دسترسی به منابع داخلی با این مشکل مواجه نیستنه و به سبب بهر ور باال ،سرمایه
در گردش این بنگا ها باال بود که به آنها کمک میکنه به سرعت رشه کننه
) .(Guariglia et al., 2011:79-94همچنین تحقیقات نشان داد که بنگا هایی که سهام
جهیه و اوراق قرضه منتشر میکننه از عملکرد مالی متفاوتی نسبت به سایر بنگا ها
برخوردار بود انه ).(Didier and Schmukler, 2013:111
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دارد ،بنگا ها بیشتر متکی به تأمین مالی داخلی هستنه ،لکن با افزایش دسترسی به
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 .3اقتصاد سیاسی بین الملل ،سیاستهای مالی و تأمین مالی
اعمال سیاستها

مالی یکی از مسائل مهم و مورد توجه در اقتصاد کشورهاست.

دولتها با استفاد از سیاستها مالی برا تثبیت اقتصاد که یکی از مهمترین وظایف
است ،گام بر میدارنه تا از این طریق ،اثر نوسانات گوناگون اقتصاد را بر جامعه خنثی
نمود و تا حه زیاد

از تحمیل هزینهها

مختلف بر اقتصاد جلوگیر

کننه .در

کشورها در حال توسعه ،سیاست مالی به صورت جه تر مطرح است ،چرا که در
992

این کشورها ،انهاز دولت در اقتصاد سهم زیاد را به خود اختصاص میدهه .سیاست
مالی در کشورها توسعه یافته تنها وظیفه تثبیت رشه اقتصاد را بر عهه دارد ،این در
حالی است که در کشورها توسعه نیافته وظیفه اصلی سیاستها مالی تمرکز رو

س ی ا س ت ج ها ن ی

سرمایه گذار است .در واقع سیاستها مالی بخشی از سیاستها مهیریت تقاضا
است که از سو دولت اجرا میشود.

تاثیر دولت ها بر تامین منابع مالی بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد سیاسی کسب و کار

جریان پرداختها و دریافتها
آشکار میشود ،متغیرها

دولت که در قالب مخارج و درآمهها

بودجها

اصلی سیاست مالی دولت را تشکیل میدهنه .مهمترین

ویژگیها بودجه دولت و متغیرها سیاست مالی ،کوتا بودن دور زمانی اثرگذار
آنها بر متغیرها

اقتصاد  ،به حرکت در آوردن فعالیتها

بخشها

غیر دولتی،

استفاد از منابع راکه کشور و جهت دهی آنها در مسیر رشه و توسعه است .بنابراین
دولت با استفاد از ابزار سیاست مالی ،اقتصاد را در رسیهن به اههاف خود در سطح
کالن ههایت میکنه .مهمترین تقسیمات سیاست مالی طبقه بنه آن به سیاست مالی
انبساطی و انقباضی است .سیاست مالی انبساطی در شرایط عهم اشتغال کامل و بویژ در
شراسط کساد

بازار و اقتصاد انتخاب میشود و عبارت از افزایش مخارج دولت و

کاهش مالیاتها به منظور بسط فعالیتها

اقتصاد

و رفع شکاف انقباضی است.

سیاست مالی انقباضی در شراسط فراتر از اشتغال کامل و تورم ناشی از بهر بردار
اضافی از منابع تولیه انتخاب میشود و سیاست مناسبی جهت کاهش فشار تقاضا و
تورم و یا رفع شکاف تورمی از طریق افزایش مالیاتها و کاهش مخارج دولتی به شکار
میرود (حیهر کمال آباد و همکاران.)1-2 :3121 ،

یکی از مسائلی که کمتر به آن توجه میشود بستر سیاسی فعالیتها اقتصاد جامعه
است که همیشه آن را ثابت در نظر میگرفتنه ،در صورتی که این متغیر میتوانه از
جهات متعهد بر پیکر اقتصاد تأثیر گذارد ،بنابراین تولیه و رشه اقتصاد را تحت
تأثیر خود قرار دهه .به نظر میرسه که بی ثباتی سیاسی میتوانه از طریق کانالها
متعهد

بر رشه اقتصاد

تأثیر گذارد .بی ثباتی سیاسی یا تزلزل دولت و حکومت

میتوانه به منزله بی ثباتی برنامهها ،سیاستها و تصمیمات اقتصاد تلقی د و در این
شرایط فعاالن اقتصاد چشم انهاز روشنی در مقابل خود مشاهه نمیکننه و این مسئله
میتوانه به توقف سرمایه گذار
ثباتیها

یا خروج سرمایه گذار از بازار منجر گردد .بی

سیاسی میتواننه بر رفتار دولت تأثیر گذارنه و اولویتها

سیاسی را

جایگزین اولویتها اقتصاد نماینه .این امر موجب افزایش هزینهها نظامی ،انتظامی
و امنیتی میگردد ،بخشها

دیگر را با محهودیت منابع مواجه میسازد و به رشه

اقتصاد گردد (کمیجانی و همکاران.)11-12 :3122 ،
مطابق ادبیات اقتصاد سیاسی بین الملل ،ساختار اقتصاد

و سیاسی یک کشور رابطه

تنگاتنگ و در عین حال پیچیه ا با یکهیگر دارنه ،به طور که ساختار سیاسی کشور
به عنوان سیستم ههایتگر مهیریت اقتصاد کشور عمل نمود و منعکس کننه تفکرات
اقتصاد آن سیستم سیاسی می باشه .از این حیث هرگونه اختالل در نهاد مهیریتی یک
کشور (دولت) با عنوان بی ثباتی سیاسی ،به ویژ در کشورها در حال توسعه میتوانه
منجر به بی ثباتی اقتصاد شه و حرکت طبیعی اقتصاد را دچار اختالل نمایه که در
نتیجه رشه اقتصاد

کشور را به عنوان مهمترین شاخص عملکرد اقتصاد

شناخته

میشود کنهتر مینمایه (اصغرپور و همکاران.)359 :3122 ،
یکی از برجستهترین ویژگیهایی که در طول دو دهه اخیر در بسیار از اقتصادها مهرن
ظهور کرد است ،نقش و جایگا  SMEsبه عنوان عامل ایجاد شغل و ثروت است.
درواقع ،واحهها تولیه صنعتی کوچک و متوسط در این کشورها نقش اساسی در
ایجاد و توسعه زنجیر ها تولیه دارد که درنهایت به تأمین اشتغال ،افزایش تولیه ملی و
نیز توسعه صادرات و حضور در بازارها جهانی کمک بسیار کرد است .طی دو دهه
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اقتصاد لطمه وارد میکنه .بی ثباتی سیاسی میتوانه مانع از انجام اصالحات سیاسی و
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اخیر وجود تغییرات تکنولوژ

در بخشها

مختلف اقتصاد  ،اهمیت یافتن نقش

خوشهها صنعتی در ایجاد مزیت رقابتی ،توسعه مناطق آزاد تجار منجر شه است تا
کشورها در حال توسعه نیز به منظور افزایش مزیت رقابتی ،توجه ویژ ا به توسعه
SMEsو افزایش سرمایه گذار

(تأمین مالی) در این بخشها داشته باشنه .در این

کشورها  SMEsبا مشکالتی ماننه شیو ها مهیریت و رهبر  ،پشتیبانی و حمایت مالی،
تخصصها حرفها و بازاریابی مواجهانه و به نهرت توانایی دارنه که فقط بر منابع مالی
و نیرو کار فنی خود برا توسعه تکنولوژ ها خود اتکا ورزنه .برنامه ریز برا
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توسعه  SMEsبه دلیل اینکه بخشها مهم صنعت و زمینهها مختلفی ماننه ههایت و
جهت گیر

س ی ا س ت ج ها ن ی

و ایجاد هماهنگی در فعالیتها

مختلف تولیهات کاربرد دارد از اهمیت

بسزایی برخوردار است (کریمی و حسن پور کارساالر .)1 :3188 ،
شرکتها هموار در جستجو را ها جهیه برا تأمین مالی خود میباشنه .در ادبیات
روشها

نوین تأمین مالی ،براساس نظریه نماینهگی ،استفاد بیشتر از بههیها در

تاثیر دولت ها بر تامین منابع مالی بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد سیاسی کسب و کار

ساختار سرمایه شرکت ،از را ها

کاهش هزینه نماینهگی محسوب میشود .استفاد

بیشتر از بههیها در ساختار سرمایه شرکت از طریق کاهش نیاز به تأمین مالی از محل
حقوق صاحبان سهام منجر به کاهش تضاد منافع بین مهیران و سهامهاران میگردد .از
سو

دیگر ،اعتبار دهنهگان انتظار دارنه امنیت سرمایهها

آنان در شرکتها تضمین

شود و ریسک ورشکستگی و از بین رفتن اصل و فرع سرمایه به حهاقل برسه (رحیمیان
و همکاران.)92 :3129 ،
توانایی بنگا ها

کوچک و متوسط وابستگی زیاد

به پتانسیل سرمایهگذار

در

نوآور و کیفیت دارد که همه این موارد نیازمنه سرمایه و در نتیجه تأمین مالی است.
ابزارها و نهادهایی که این بنگا ها برا تأمین مالی مورد استفاد قرار میدهنه عبارتنه از
عاملیت ،لیزینگ ،تبهیل به اوراق بهادارساز  ،تأمین مالی ساختاریافته ،فاینانس داخلی و
خارجی ،پوششها بیمها در قالب اعتبارات تجار  ،اوراق تجار رهنی و سرمایه
خطرپذیر .انواع خهمات نوین که نهاد مالی توسعها میتوانه به  SMEها ارائه کننه،
براساس مهت زمان بازگشت سرمایه اولیه و سود حاصل از آن عبارت است

از:

الف) سرمایهگذار پر خطر (در این حالت بازگشت سرمایه بهصورت کوتا مهت است)
ب) بانکهار توسعها (در این حالت بازگشت سرمایه بهصورت کوتا مهت و
بلنهمهت است)
ج) تأمین مالی بهوسیله نهادها ()DFI
د) حمایت از سرمایهگذار (در این حالت بازگشت سرمایه بهصورت بلنهمهت است)
همچنین طبق آنچه که از نتایج تحقیق برآمه است میتوان ابزارها تأمین مالی مورد
استفاد توسط بنگا ها کوچک و متوسط ابزارها را عاملیت ،لیزینگ ،تبهیل به اوراق
بهادارساز  ،اعتبارات و وامها داخلی ،منطقها و بینالمللی دانست (دنیا اقتصاد،
.)3121
نتیجه گیری
ههایت و کنترل بهینه سیستم اقتصاد

به سمت اههاف مطلوب ،از جمله وظایف

چگونه بایه به تغییرات در وضعیت اقتصاد واکنش نشان دهنه .اما شواهه تجربی نشان
میدهه که استفاد از سیاست پولی بهینه ،بهون توجه به سیاست مالی ،در بین سیاست
گذاران بیشتر مورد توجه بود است ،در حالی که تثبیت کننه ها مالی نقش مهمی در
هموارساز اثرات سیکلها تجار میتوانه داشته باشه (دشتبان فاروجی و جبار ،
 .)92 :3129از مهمترین مؤلفهها و مالزمات اقتصاد سیاسی بین الملل میتوان به این
موارد اشار نمود -3 :دستگا سازگار برا تجزیه و تحلیل علمی در امور اقتصاد و
عناصر سیاسی مرتبط و  -2تأثیر تهابیر دولتی بر اقتصاد و بازخورد اقتصاد مربوطه بر
امور حکومتی و همچنین توجه به کارکرد نظریه اقتصاد

سیاست ،پیونه اقتصاد و

سیاست و خط مشی اقتصاد  .همچنین با توجه به مباحث بیان شه در شرایط اقتصاد
کنونی اقتصاد جهانی که اکثر کشورها

در حال توسعه ،کاهش فاصله با کشورها

توسعه یافته را در صهر برنامهها خود به منظور دست یابی به رشه و توسعه اقتصاد
پایهار قرار داد انه ،محیط کسب و کار را میتوان معیار مناسبی برا ارزیابی عملکرد
نظامها اقتصاد دانست .همچنین حمایت و توجه به تأمین مالی  SMEsدر راستا
اقتصاد مقاومتی از سو مقام معظم رهبر به وضوح تاکیه شه است که نیازمنه توجه
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سیاست گذاران تلقی میشود .یک قاعه سیاستی بیان میکنه که ابزارها

سیاستی
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و عمل مسئولین و سیاست گذاران میباشه .مقام معظم رهبر با ابالغ سیاستها کلی
«اقتصاد مقاومتی» ،تاکیه کردنه که اقتصاد مقاومتی خواهه توانست الگویی الهام بخش از
نظام اقتصاد اسالم را عینیت بخشه و زمینه و فرصت مناسب را برا نقشآفرینی مردم
و فعاالن اقتصاد

در تحقق حماسه اقتصاد فراهم کنه .حضرت آیتاهلل خامنها

با

ابالغ سیاستها کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بنه « »3اصل  33۵قانون اساسی که
پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شه است ،تأکیه کردنه :پیرو
از الگو علمی و بومی برآمه از فرهنگ انقالبی و اسالمی ،عامل شکست و عقبنشینی
992

دشمن در جنگ تحمیلی اقتصاد علیه ملت ایران خواهه شه ،همچنین اقتصاد مقاومتی
خواهه توانست در بحرانها رو به افزایش جهانی ،الگویی الهامبخش از نظام اقتصاد

س ی ا س ت ج ها ن ی

اسالم را عینیت بخشه و زمینه و فرصت مناسب را برا نقش آفرینی مردم و فعاالن
اقتصاد در تحقق حماسه اقتصاد فراهم کنه.
در نهایت افزایش حضور بنگا ها

تاثیر دولت ها بر تامین منابع مالی بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد سیاسی کسب و کار

فرصتها

اقتصاد

در بازارها

جهانی ،بیانگر وجود

رشه و سودآور در این بازارها است .این حضور نه تنها نیازمنه دانش،

نیرو انسانی متخصص ،فناور ها جهیه ،کاهش بها تمام شه  ،کاهش قیمت فروش،
افزایش کیفیت محصول ،مشتر مهار و مهیریت راهبرد بود  ،بلکه نیازمنه تعیین
ساختار بهینه سرمایه برا کاهش هزینهها تأمین مالی در راستا افزایش فعالیتها
عملیاتی و خلق ارزش برا بنگا است .تصمیم گیر در مورد روشها تأمین مالی ،از
بحث برانگیزترین مسائل پیش رو شرکتها است که رشه و ادامه حیات بنگا تجار
را تحت الشعاع خود قرار میدهه .این که شرکتها منابع مورد نیاز خود را چگونه بین
بههی و حقوق صاحبان سهام تقسیم میکننه و یا ساختار سرمایه خود را چگونه ترتیب
دهنه ،میتوانه ریسک و بازد شرکت و به طبع آن ارزش شرکت را تحت تأثیر قرار
دهه .براساس پارادایم نماینهگی ،عملکرد تأمین مالی شرکت به صورت مستقیم منافع
مهیران ،سهامهاران و اعتباردهنهگان را تحت تأثیر قرار میدهه .از این رو ،در ادبیات
نوین تأمین مالی تعارضها

نماینهگی و نظام راهبر شرکتی از عوامل تعیین کننه

ساختار سرمایه شرکتها محسوب میشود مشکالتی که  SMEsدر ارتباط با تأمین
سرمایه مورد نیاز تجربه نمود انه ،میتوانه از چنه منبع ناشی گردد .بازار مالی داخلی

ممکن است محصوالت و خهمات مالی را به انهاز کافی ارائه ننمایه یا بهطور کامل
فراهم نکننه .کمبود مکانیزمها

مناسب برا

تأمین مالی میتوانه از منابع متنوعی از

قبیل عهم انعطافپذیر قانونی یا شکافهایی که در چارچوبها قانونی جود دارد،
ناشی گردد .بهعالو  ،اقتصاددانان پیشرو در جهان بهطور فزاینه ا مشکالت مهیران -
کارگزاران و اطالعات نامتقارن را پذیرفتهانه .سهمیه بنه اعتبار زمانی اتفاق میافته
که میان متقاضیان وام که شرایط یکسانی دارنه ،برخی از آنها اعتبار دریافت مینماینه در
صورتی که برخی دیگر اعتبار دریافت نمینماینه؛ یا گرو ها مشابهی وجود دارد که
نمیتواننه اعتبار و وام را در هر قیمتی دریافت نماینه .بنگا ها کوچک و متوسط یکی
از اجزا حیاتی رشه در اقتصاد جهانی بود و اهمیت آنها در رشه اقتصاد کشورها
توسعه یافته و در حال توسعه بهخوبی شناخته شه است .بنگا ها کوچک و متوسط به
طور میانگین بیش از نیمی از نیرو انسانی شاغل در اقتصاد را به کار گمارد انه و نیمی
 99درصه محصوالت نوآورانه و جهیه نیز توسط بنگا ها

کوچک و متوسط ایجاد

میشود .در هر کشور بنگا ها کوچک و متوسط بیش از  8۵درصه از جامعه تجار
را تشکیل میدهنه .ایران با داشتن قریب به  3/9میلیون کارگا کوچک و متوسط که
براساس تعریف بایه زیر  9۵نفر نیرو انسانی داشته باشنه ،میتوانه با تقویت و تالش
برا

گسترش آنها ،فرصت توسعه و پیشرفت اقتصاد

را برا

کشور دست یافتنی

نمایه .در این راستا و برا دستیابی به این مهم نقش سیاست گذار ها دقیق و مهبرانه
و به دور از تصمیمات سیاسی از سو دولتمردان بسیار حائز اهمیت میباشه.

منابع
اصغرپور ،ح ،.ک .احمدیان و ا .منیعی .1229 .اثر بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی ایران :رهیافت
غیرخطی  .APARCHفصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی.122-122 :9122 ،
بختیاری ،ص .و ا .شایسته .1221 .بررسی تأثیر بهبود فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی در کشورهای
منتخب با تاکید بر ایران .فصلنامه علوم اقتصادی.902-122 :212 ،
تفویضی ،س ،.ف .درستکار و ع .عظیمی .1229 .عوامل مؤثر بر بهبود فضای کسب و کار ،روزنامه بازار کار،
.19-1 :12221
تقوی ،م .1222 .اقتصاد سیاسی بین الملل .پژوهشکده امور اقتصادی ،تهران ،چاپ اول.

سیاست جهانی
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة ششم ،شمارة سوم ،پاییز 6931

از کل مشاغل جهیه را فراهم میآورنه .عالو بر این  91درصه تولیه ناخالص ملی و

992

920

س ی ا س ت ج ها ن ی
تاثیر دولت ها بر تامین منابع مالی بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد سیاسی کسب و کار

حکمتی فرید ،ص ،.ی .محمدزاده و د .خزالی .1222 .فصلنامه علمی و پژوهشی ،پژوهشهای رشد و توسعه
اقتصادی.120-112 :299 .
حیدری کمال آبادی ،س.ع .حسینی یکانی و م.ع .روشن فر .1222 .اثر سیاستهای مالی دولت بر
متغیرها ی کالن اقتصادی .خالصه مقاالت اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد
ملی ،بابلسر .ص  9و 2
خضری ،م . 1222 .دورنمای محیط کسب و کار در الیحه برنامه پنجم توسعه کشور .فصلنامه مطالعات
راهبردی.119-22 :129 ،
دشتبان فاروجی ،م ،.و ا .جباری .1222 .سیاست پولی و مالی بهینه در ایران براساس الگوی نسلهای
همپوشان .فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی.29-22 :9222 ،
رحیمیان ،ن ،.ب .قادری و پ .رسولی .1222 .ساختار سرمایه و نظریه نمایندگی :شواهدی تجربی از بورس
اوراق بهادار تهران .پژوهشهای حسابداری.22-21 :92 ،
ساالری ،ا .1220 .بررسی تأثیر نظام مالیاتی بر فضای کسب و کار .مجله اقتصادی ماهانه ،بررسی مسائل و
سیاستهای اقتصادی ،شمارههای  2و .120-111 :11
شاه آبادی ،ا ،.و س ،.ساریگل .1229 .تأثیر اقتصاد سیاسی بر محیط کسب و کار در راستای تأمین منابع
مالی کشورهای عضو گروه  D8و  ،G7خالصه مقاالت اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد
بهبود محیط کسب و کار ،مشهد .ص .1
صدری نیا ،م ،.س .میراسدی و م .وروانی .1222 .روشهای مختلف تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط
در مراحل مختلف دوره عمر .فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد.91-12 :12 ،
عبدالهی ،ف ،.ف .مهربانی و م .بصیرت .1229 .مقایسه اثر شاخصها ی فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی:
مطالعه موردی ایران و کشورهای عضو سازمان توسعه اقتصادی و همکاری  .OECDخالصه
مقاالت اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصادی ایران با رویکرد حمایت از تولید
ملی ،خوراسگان .ص .9
قاسمی ،ع ،.و م .علمی مقدم .1222 .افزایش رقابت پذیری بنگاههای کوچک و متوسط و تأمین مالی آنها با
تاکید بر توسعه رویکرد خوشهای .مجله اقتصادی-ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای
اقتصادی.20-21 :22 ،
کریمی ،ف ،.و ی .حسن پور کارساالری .1222 .رتبه بندی صنایع کوچک و متوسط استان اصفهان با
رویکرد ارزیابی عملکرد عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی .فصلنامه پژوهشها و سیاستهای
اقتصادی.92-2 :221 ،
کمیجانی ،ا ،.ا .گرجی و ع .اقبالی . 1229 .اقتصاد سیاسی رشد اقتصادی .فصلنامه پژوهشها و سیاستهای
اقتصادی.29-21 :9122 ،
مکیان ،س.ن ،.م .امامی میبدی ،س .عشرتی و ز .احمدی .1229 .فضای کسب و کار ،راهبرد رشد مقایسه
کشورهای منظقه منا و سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی .فصلنامه علمی و پژوهشی
پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی.22-22 :211 ،
Didier, T., and S. L. Schmukler. 2013. "The Financing and Growth of Firms in
China and India: Evidence from Capital Markets". Journal of
International Money and Finance, 39:111-137.

921

6931  پاییز، شمارة سوم،دورة ششم،فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی

سیاست جهانی

Ebrahimi, P., and S.M. Mirbargkar. 2017. Green entrepreneurship and green
innovation for SME development in market turbulence. Eurasian
Business Review, 72: 203-228.
ESF. 2009. Le secteur privé en Afrique, élément essentiel de la croissance
économique.
Goudreault, S., and M. Hébert. 2013. Pour développement économique misant
sur les PME Avis de la FCEI concernant le Projet de loi no° 36: Loi
sur la Banque de développement économique du Québec.
Guariglia, A., X. Liu, and L. Song. 2011. "Internal Finance and Growth:
Microeconometric Evidence on Chinese Firms". Journal of
Development Economic, 961:79-94.
Kumar, S., and P. Rao. 2015. A conceptual framework for identifying
financing preference of SMEs. Small Enterprise Research, 221:99112.
Man, G. 2015. Political competition and economic growth: A nonlinear
relationship?. European Journal of Political Economy, 36:287-302.
Organisation for Economic Co-operation and Development—OECD. 2011.
Towards Green Growth,
Paris: OECD, From http://www.OECD.org.
Rahaman, M. M. 2011. "Access to Financing and Firm Growth". Journal of
Banking & Finance, 353:709-723.
Schnellenbach, J., and Ch. Schubert. 2015. Behavioral political economy: A
survey. European Journal of Political Economy, 40:395-417.
Svetličič, M., A. Jacklič, and A. Burger. 2007. Internationalization of Small
and Medium – size Enterprises from selected central European
economies. Eastern European Economics, 454:36-65.
Stern, N. 2002. A Strategy for Development. Washington, D.C., World Bank.
Van Winden, F. 2015. Political economy with affect: On the role of emotions
and relationships in political economics. European Journal of Political
Economy, 40:298-311.
World Bank. 2005. World Development Report 2005: A Better Investment
Climate For Everyone, From http://www.worldbank.org.
World Bank. 2014. Doing Business 2014: Understanding Regulations for
Small and Medium-Size Enterprises. Washington, DC: World Bank
Group.

