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چکیده
دسترسی کافی و مناسب به منابع مالی در توسعۀ فعالیتهای کارآفرینی و بنگاههای کوچک و متوسط ( )SMEسهم تعیینکنندهای
ایفا میکند .بهرغم سهم مهم اینگونه فعالیتها در رشد و توسعۀ اقتصادی ،دسترسی به تأمین مالی یکی از محدودیتهای
اصلی آنها بهشمار میرود .دسترسی بهتر به منابع تأمین مالی بهمنظور راهاندازی یا توسعۀ کسبوکار به تخصیص بهتر منابع
تولیدی و درنتیجه رشد سریع اقتصادی منجر میشود .واقعیت این است که با وجود نظریههای گوناگون درخصوص تأثیر عوامل
مؤثر در دسترسی به تأمین مالی ،هنوز دیدگاه جامعی دربارۀ تأثیر عوامل مؤثر در دسترسی به تأمین مالی وجود ندارد .به همین
علت میتوان نتیجه گرفت که زمینههای تحقیقاتی در این حوزه هنوز اشباع نشده است و بنابراین درک تأثیر عوامل گوناگون در
دسترسی به تأمین مالی برای سیاستگذاران اهمیت فراوانی دارد .هدف این پژوهش ،شناسایی عوامل مؤثر در دسترسی به تأمین
مالی فعالیتهای کارآفرینانه است .بهاینمنظور ،با مروری بر  139مقاله (فارسی و انگلیسی) با موضوع عوامل مؤثر در دسترسی
به تأمین مالی فعالیتهای کارآفرینانه ،با روش مرور سیستماتیک ادبیات تجربی و نظری ،منابع گردآوریشده در دو دستۀ عوامل
خارجی بررسیشده عبارتاند از :تمرکز در بخش بانکی ،توسعۀ
داخلی و خارجی دستهبندی شد .نتایج نشان داد که عوامل
ِ
مالی ،شرایط وامدهی (نرخ بهره ،وثیقه و دورۀ بازپرداخت) ،بیثباتی اقتصاد کالن ،فساد ،موقعیت جغرافیایی بنگاه و فقدان
تقارن اطالعات .عوامل داخلی نیز عبارتاند از :ویژگیهای کارآفرینان (سن ،جنسیت ،تحصیالت ،شبکۀ کارآفرینان و تجربه)،
ویژگیهای بنگاه (عمر و سابقۀ بنگاه ،اندازۀ بنگاه ،نوع بنگاه و داراییهای ملموس) و روشهای مدیریت مالی بنگاه (اطالعات
مالی ،طرح کسبوکار ،بودجهبندی سرمایهای و مدیریت سرمایه در گردش) .نتایج حاصل از مطالعۀ حاضر ،به سیاستگذاران
این امکان را میدهد تا سیاستهای مناسب را برای تسهیل دسترسی به منابع مالی کارآفرینان فراهم سازند و به کارآفرینان این
امکان را میدهد تا نقاط ضعف و قوت خود را برای دسترسی به منابع مالی شناسایی کنند.
واژگان کلیدی :فعالیتهای کارآفرینانه ،دسترسی به تأمین مالی ،عوامل داخلی ،عوامل خارجی
تاریخ دریافت1398/12/17 :
تاریخ پذیرش1399/03/11 :

 .1کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی ،دانشگاه گنبدکاووس
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مقدمه
امروز دربارۀ نقش و اهمیت بنگاههای کوچک و متوسط ()SME
نهفقط در کشورهای درحال توسعه ،بلکه در کشورهای توسعهیافته
نیز بحث میشود .توانایی بنگاههای کوچک و متوسط به پتانسیل
سرمایهگذاری در نوآوری و کیفیت وابستگی زیادی دارد که همۀ
این موارد نیازمند سرمایه و درنتیجه تأمین مالی است (موسوی و
همکاران .)1389 ،تأمین مالی در توسعۀ فعالیتهای کارآفرینی
و بنگاههای کوچک و متوسط نقش تعیینکنندهای دارد .بهرغم
نقش مهم بنگاههای کوچک و متوسط در رشد و توسعۀ اقتصادی،
دسترسی به تأمین مالی یکی از محدودیتهای اصلی اینگونه
فعالیتها بهشمار میرود .دسترسی به اعتبارات مالی هستۀ
توسعه و عملکرد این بنگاههاست و موانع دسترسی به تأمین مالی،
مانع از سرمایهگذاری و نوآوری در کسبوکارها شده ،از رشد
و پیشرفت آنها جلوگیری میکند (Demirguc-Kunt et al.,
 .)2008بهعالوه دسترسی به خدمات مالی مستلزم فقدان موانع
در استفاده از این خدمات است ،خواه این محدودیتها شامل
موانع قیمتی باشد یا موانع غیرقیمتی را دربر گیرد .بهعبارت دیگر،
منظور از دسترسی به منابع مالی این است که خدمات مالی (وام،
اعتبار تجاری ،سپرده ،بیمه و  )...بدون هیچگونه مانعی در اختیار
افراد یا بنگاهها قرار داشته باشد .بنابراین در این حوزه ،شناخت
عوامل مؤثر در دسترسی به تأمین مالی حائز اهمیت است.
طیبی و همکاران ( )1391اذعان دارند که برای تأمین مالی بنگاهها
در ایران ابزارهای متعددی وجود دارد ،اما کارآفرینان نوپا به علت
1

نیاز ندارند
فرهنگی /مذهبی

عدم استفاده
داوطلبانه

چارچوب قراردادی/
اطالعاتی

استفادهکنندگان
خدمات مالی

بنگاهها

غیراستفادهکنندگان
خدمات مالی

درآمد ناکافی/
ریسک ناکافی
تبعیض

ساختاری که دارند قادر به استفاده از همۀ آنها نیستند .مهمترین
ابزاری که این کسبوکارها میتوانند به آن تکیه کنند بانک است.
همچنین کریمی و بوذرجمهری ( )1392در تحقیقی میدانی،
از فراهمنبودن شرایط بازار رقابتی بین کسبوکارها ،ارائهنشدن
آموزشهای الزم در حوزۀ کارآفرینی و کسبوکار ،نداشتن وثیقۀ
الزم برای دریافت تسهیالت بانکی ،محدودیتهای موجود در حوزۀ
جذب سرمایههای خارجی و حمایت ناکافی دولت از فعالیتهای
کارآفرینانه را بهمنزلۀ مهمترین موانع تأمین مالی نام بردند .با وجود
این ،بسیاری از افراد خواهان استفاده از خدمات مالی بانکها
هستند ،اما به خدمات بانکی دسترسی ندارند که دالیل آن را میتوان
درآمد پایین ،هزینۀ باالی خدمات ،کمبود اطالعات و ترس از ادامۀ
کسبوکارها دانست ( .)Demirguc-Kunt et al., 2008این
تمایز در شکل  1نشان داده شده است.
مالکان کسبوکارها به سرمایههای خارجی یا تأمین مالی
از طریق بدهی دسترسی کافی ندارند .این امر به این علت رخ
میدهد که میان میزان بازده پروژۀ مدنظری که از تأمینکنندگان
مالی خارجی انتظار میرود شکاف گستردهای وجود دارد
( .)ibidاگر ارائهدهندگان منابع مالی به ارائۀ منابع در شرایط
مدنظر بنگاهها مایل نباشند ،این امر به محدودیت خارجی منجر
میشود .گفتنی است اکثر کسبوکارها با این محدودیت روبهرو
میشوند ( .)Sarapaivanich, 2006در برخی از مطالعات نیز
تأکید میشود که شکاف تأمین مالی از تمایلنداشتن سازمانهای
ارائهدهندۀ منابع مالی از قبیل بانکها ناشی میشود (Sonne,
 .)2010محدودیتهای داخلی زمانی بهوجود میآید که

عدم استفاده
غیرداوطلبانه

دسترسی به خدمات مالی
عدم دسترسی به خدمات مالی

قیمت /محصول
شکل  :1تمایز بین دسترسی و استفاده از خدمات مالی؛ (منبع)Demirguc-Kunt et al., 2008 :
1. Small and Medium Enterprise
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کارآفرینان به علت کمبود یا نبود طرح کسبوکار مناسب ،قادر
نیستند از فرصتهای مالی موجود استفاده کنند.
گفتنی است که عملکرد مؤسسات مالی فقط علت محدودیت
بنگاهها در دسترسی به منابع مالی نیست ،بلکه بنگاهها نیز دربارۀ
انواع منابع تأمین مالی تصمیم میگیرند؛ بنابراین در این میان
ممکن است محدودیتهای داخلی نیز بهوجود بیاید .بنگاههای
کوچک و متوسط ممکن است به علت ترس از شکست و ضعف
طرح کسبوکار و نداشتن وثیقۀ الزم ،در دسترسی به اعتبارات
مالی محدودیت داشته باشند (;Babu, 2017; Bigsten, 2003
.)Obamuyi, 2007
اغلب مطالعات در علتیابی و بهدستآوردن راهحل مشکالت
مالی بنگاهها ناموفق بودهاند؛ زیرا بر عوامل خارجی تمرکز کردهاند .بر
این اساس ،میتوان نتیجه گرفت که فقط با تمرکز بر عوامل خارجی
نمیتوان مشکالت موجود را برطرف کرد (Sarapaivanich and
.)Kotey, 2006
به علت گستردگی ادبیات کارآفرینی و عوامل مؤثر در دسترسی
به تأمین مالی این فعالیتها ،پژوهشهای متعددی عوامل مؤثر
گوناگون را برای دسترسی به منابع مالی مطالعه کردهاند؛ با وجود
این ،اجماع کلی درخصوص این عوامل وجود ندارد .شناخت این
عوامل ،اتخاذ سیاستهای مناسب برای تسهیل دسترسی به تأمین
مالی فعالیتهای کارآفرینی را بهبود میدهد؛ بنابراین هدف پژوهش
حاضر ،بررسی و مروری بر ادبیات موجود در موضوع عوامل مؤثر
در دسترسی به تأمین مالی فعالیتهای کارآفرینانه است .نتایج
حاصل از مطالعۀ حاضر ،این امکان را به سیاستگذاران میدهند
تا سیاستهای مناسب را برای تسهیل دسترسی به منابع مالی
کارآفرینان فراهم سازند و به کارآفرینان این امکان را میدهد تا نقاط
ضعف و قوت خود را برای دسترسی به منابع مالی شناسایی کنند.

 .1مروری بر پیشینۀ پژوهش
عوامل مؤثر در دسترسی به تأمین مالی بنگاهها ،با عوامل گوناگونی
مانند فقدان تقارن اطالعات 1،فساد ،موقعیت جغرافیایی بنگاه،
شرایط وامدهی ،بیثباتی اقتصاد کالن ،توسعۀ مالی 2و تمرکز در
بخش بانکی 3تعیین میشود.
دهی بانکها به سه عامل نرخ بهره ،دورۀ بازپرداخت
شرایط وام ِ
ِ
دهی دشوار مانع از دسترسی
و وثیقه تقسیم میشود .شرایط وام ِ
بنگاهها به منابع مالی میشود؛ بهویژه از راه بخش بانکی و اغلب
مؤسسات مالی .وجود نرخ بهرۀ باال در بانکها تمایل کارآفرینان
برایگرفتن وام را کاهش میدهد (;Vuvor and Ackah, 2011
1. Information Asymmetry
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.)Beck et al., 2011; Ala and Ngugi, 2013; Ngele, 2016
درحالیکه بانکها هرچه دورۀ بازپرداخت وامها را افزایش دهند،
تمایل بنگاهها برای گرفتن وام افزایش مییابد (;Godquin, 2004
Yehuala, 2008; Kakuru, 2008; Chong, 2010; Bragg,
 .)2005ازآنجاکه کسبوکارهای جدید داراییهای کمتری دارند،
در تأمین وثیقۀ الزم برای گرفتن وام دچار مشکل میشوند.
یکی دیگر از موانع بازدارندۀ دسترسی به تأمین مالی کارآفرینان،
بهویژه برای بنگاه های کوچک و متوسط ،شرایط سخت وامدهی
واسطههای پولی است .براساس مطالعهای که چاگلت ()2014
و گیچوکی و همکاران ( )2014ارائه کردهاند ،بین شرایط سخت
وام و دسترسی به تأمین مالی رابطۀ معناداری وجود دارد و در این
وضعیت ،بسیاری از بنگاه های کوچک و متوسط از دسترسی به
وامهای مؤسسات مالی محروم میشوند .مؤسسات مالی شرایطی
را برای وامگیرندگان تعیین میکنند؛ یکی از این شرایط درخواست
وثیقههای سنگین برای وامگیرندگان است که اغلب بنگاههای
کوچک و متوسط قادر به تأمین این وثیقهها نیستند (Karanja and
)Gakure, 2012; Kira and He ,2012؛ درنتیجه وامدهندگان از
پرداخت وام خودداری میکنند .بانکها برای توجیه کار خود اینگونه
استدالل میکنند که بدون وثیقۀ کافی ،بانکها مکانیسم محدودی
برای حفاظت از داراییهای خود دارند .در همین زمینه ،وانجوهای
( )2012و جاناتا و ماتاویر )2013( 4به وثیقه در شرایط سخت
اشاره میکنند .به نظر آنها ،مؤسسات مالی باید از داراییهای خود
محافظت کنند و اگر بانکی احساس کند که کسبوکاری مخاطرۀ
باالتری دارد ،شرایط سختتری را برای آن در نظر میگیرد که از
آن جمله میتوان تقاضای وثیقۀ باالتر را نام برد .نرخ بهره از دیگر
عوامل بازدارندۀ تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط بهشمار
ً
میرود .بانکها معموال استدالل میکنند که هزینههای باالی اعتبار
فراتر از کنترل آنهاست؛ زیرا نرخ بهرۀ پایه را بانکهای مرکزی
تعیین میکنند؛ بااینحال نرخ بهرهای که بانکها به کارآفرینان ارائه
میدهند در قیاس با نرخ پایۀ پیشنهادشدۀ بانکهای مرکزی بهمراتب
بیشتر است (;Mwangi and Bwisa, 2013; Tadesse, 2014
 .)Bashir and Ondigo, 2018از طرفی دسترسی به تأمین مالی،
بهویژه تأمین مالی از طریق بانکها ،به این نکته بستگی دارد که آیا
بنگاه توانایی تأمین وثیقۀ الزم برای گرفتن وام را دارد (Mira and
Ogollah, 2013; Tadesse, 2014; Olanrewaju et al.,
 .)2016دربارۀ محدودیتهای وضعشده برای کمبود وثیقه ،جانسن
و مکمون ( )2005بیان میکنند که بنگاههایی که داراییهای مشهود
کمتری دارند با کمبود وثیقه روبهرو میشوند و درنتیجه در تأمین
مالی ،بهویژه از طریق بانکها ،با محدودیت روبهرو میشوند.
همچنین ،نتایج برخی مطالعات نشان میدهند که نسبت داراییهای

2. Financial Development
3. Bank Concentration

4. Gangata & Matavire
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س دسترسی به بدهیهای بلندمدت را افزایش میدهند
ملمو 
(;Stiglitz and Weiss, 1981; Berger and Udell, 1995
;Johnsen and McMahon, 2005; Bougheas et al., 2006
.)Fatoki and Smit, 2011; Osei-Assibey, 2014
یکی از متغیرهای مهم در ادبیات مرتبط با دسترسی به اعتبار،
اندازۀ بنگاه است .مطالعات متعددی نشان میدهند که منابع و مقدار
تأمین مالی خارج از بنگاه ،مطابق مرحلۀ چرخۀ عمر بنگاهها تغییر
میکنند (;Cassar, 2004; Burkart and Ellingsen, 2011
 .)Brehanu and Mesfin, 2015نتایج آنها بهوضوح نشان
میدهد که اندازۀ بنگاه یکی از مهمترین عوامل تعیینکنندۀ دسترسی
به اعتبار و محدودیتهای اعتباری است .بانکهای تجاری اغلب
ترجیح میدهند با صنایع بزرگ که تولیداتشان تضمینشده است
ً
معامله کنند و وا م بدهند و از تولیدکنندگان کوچک ،که معموال آیندۀ
تضمینشدهای ندارند و احتمال ورشکستگی آنها باال است ،چندان
حمایت نمیکنند و میزان وام پرداختی به آنها بسیار پایین است.
بانکها و مؤسسات مالی فقط هنگامی حاضر به مشارکت مالی با
این واحدهای کوچک تولیدی میشوند که آنها موقعیت خود را در
صحنۀ تولید و جلب اعتماد مشتریان مستحکم کنند .در راه رسیدن
کوچک
به این مرحله از استحکام و اعتمادسازی ،واحدهای تولیدی
ِ
بسیاری از پا درمیآیند و از گردونۀ کسبوکار حذف میشوند
(موالیی۱۳۸۲ ،؛ اسدی و همکاران .)1390 ،کاسر ()2004
دریافت که بین اندازه و میزان تمایل بانکها به ارائۀ خدمات مالی
همبستگی مثبتی وجود دارد و برای بانکها از نظر پرداخت وام،
بنگاههای بزرگ بهنسبت بنگاههای کوچک و متوسط اهمیت بیشتری
دارند .بنگاههای کوچکتر و جوانتر بهنسبت بنگاههای بزرگتر و
قدیمیتر ،محدودیتهای اعتباری بیشتری دارند (Oliveira and
;Fortunato, 2006; Honhyan, 2009; Nunes et al., 2013
 .)Ponikvar et al., 2013; Menike, 2015کومار و فرانسیسکو
( )2005استدالل میکنند که بنگاههای کوچک ،بهویژه بنگاههای
جوانتر ،در بهدستآوردن اعتبارات سابقۀ چندانی ندارند (Green
;et al., 2006; Oboh and Kushwaha, 2009; Ajagbe, 2012
.)Hoang and Otake, 2014; Alhassan and Sakara, 2014
آنها قراردادهای شناختهشدهای ندارند و برخالف بنگاههای بزرگ،
تحلیلگران مستقل بازار عملکردشان را بهشکل منظم ارزیابی
نمیکنند .به باور کالپر و همکاران ( ،)2006بنگاههای جدید نوپا
و بنگاههایی که کمتر از چهار یا پنج سال سابقه دارند بر منابع تأمین
مالی غیررسمی بیشتر از وامهای بانکی تکیه میکنند.
ِ
تقارن اطالعات بین بنگاهها و وامدهندگان دسترسی به منابع
مالی را تسهیل میکند .از طرفی ،فقدان تقارن اطالعات میان این
دو گروه ،کمبود دسترسی کارآفرینان به منابع مالی را در پی دارد
(Abdesamed and Wanab, 2014; Peci, 2015; Osano
 .)and Languitone, 2016وجود فساد اداری نیز ممکن است

در دسترسی کارآفرینان به منابع مالی تأثیرگذار باشد .وقتی سیستم
حقوقی شفافیت الزم را نداشته نباشد یا بهعبارتی ،سطوح باالی
فساد اداری وجود داشته باشد ،بنگاهها از تأمین مالی بدهی بیشتری
استفاده میکنند ( .)Mat Nawi, 2015با توجه به مذاکرات
طوالنی و موانعی که نظامهای فاسد برقرار کردهاند ،بسیاری از
کارآفرینان یا مدیران متقاعد شدهاند برای مقاومت در رقابت بازار،
خود را درگیر فعالیتهای فسادآمیز کنند (Justino and Tengeh,
 .)2016بنگاهها در برخورد با مقامات مربوط به تنظیم مقررات،
فساد و ناامنی ،مشکالت بزرگی را تجربه کردهاند (Bigsten and
 .)Söderbom, 2006اگر با فعالیت غیرقانونی و فساد اداری
مبارزه نشود ،احتمال تعطیلشدن کسبوکارهای کوچک به علت
ناتوانی در پرداخت رشوه یا فعالیتهای فسادآمیز افزایش مییابد
(Justino and Tengeh, 2016; Musara and Gwaindepi,
 .)2014نویبو و آ کوری ( )2013در مطالعهای نتیجه گرفتهاند که
فساد بهطور کلی سرمایهگذاری در کسبوکارها را کاهش میدهد
و مانعی برای رشد بنگاههای نوپا بهشمار میآید.
یکی دیگر از عوامل مؤثر در تأمین مالی بنگاهها ،موقعیت
جغرافیایی بنگاه کسبوکار است؛ زیرا اعتقاد بر این است که
کسبوکارهایی که در مجاورت بازار و زیرساختها قرار دارند یا
بنگاههای واقع در داخل شهرها در قیاس با همتایان خود در خارج
از شهر ،در بهدستآوردن منابع مالی خارجی ،بهویژه وامهای
بلندمدت موقعیت بهتری دارند (;Berger and Udell, 2002
;Abor, 2007; Deakins et al., 2010; Pandula, 2011
;Abdulsaleh and Worthington, 2013; Fufa, 2016
 .)Singh and Kaur, 2019همچنین فتوکی و آسا ()2011
دریافتند که کسبوکارهای کوچک و متوسط واقع در مناطق
شهری ،در دسترسی به منابع مالی خارجی بهنسبت کسانی که
در مناطق روستایی واقع شدهاند موفقتر عمل میکنند؛ زیرا
بنگاهها در مناطق شهری درخصوص دسترسی به زیرساختهای
ً
تسهیالتی ،فناوری ،بازارهای بزرگتر و احتماال موانع کمتر
دسترسی به منابع مالی بهنسبت بنگاههای مناطق روستایی بهتر
عمل میکنند.
توسعۀ مالی نیز یکی دیگر از عوامل مؤثر در دسترسی به تأمین
مالی فعالیتهای کارآفرینانه است و اغلب پژوهشها ،توسعۀ مالی
را از مهمترین عوامل مؤثر در دسترسی به منابع مالی کارآفرینان ذکر
کردهاند (Beck et al., 2006; Honohan, 2008; Klapper and
 .)Love, 2011اسالمدوست و غالمی ( )1396تأثیر توسعۀ مالی
در تأمین مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
را بررسی کردند و نتیجه گرفتند که تمامی شاخصهای توسعۀ مالی،
تأثیر مثبت و معناداری در میزان دسترسی به منابع مالی این شرکتها
دارند .عالوهبراین ،کالسنز و تزیمیس ( )2006بیان میکنند که
نظارت بر طرف عرضۀ تأمین مالی مهم است؛ زیرا دسترسی به تأمین
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مالی بنگاهها در قیاس با تأمین مالی خانوار بیشتر به توسعۀ مالی
بستگی دارد .باالبودن درجۀ تمرکز در بخش بانکی یا بانکمحوربودن
تأمین مالی نشاندهندۀ فقدان رقابت و ناکارایی شبکۀ بانکی است و
در کسبوکارهای کوچک و متوسط تأثیری منفی دارد (Beck et
 .)al., 2004; Beck and Cull, 2014; Zavatta, 2008در همین
موضوع نتایج ولز ( )2011نیز مشابه نتایج بک و همکاران ()2004
است؛ وی با مطالعۀ عوامل تعیینکنندۀ دسترسی به تأمین مالی در
کشورهای درحال گذار ،دریافت که تمرکز باالتر در بخش بانکی،
وضعیت مالی بنگاههای بزرگ را بهبود میبخشد و ممکن است
وضعیت انحصاری خلق کند.
اصطالح «محیط اقتصاد کالن باثبات» اقتصاد ملی را توصیف
میکند که آسیبپذیری آن بهنسبت تکانههای خارجی به حداقل
رسیده است و رشد پایدار اقتصادی را در پی دارد (گزارش مرکز
پژوهشهای مجلس .)1395 ،بیثباتی در محیط اقتصاد کالن به
چندین طریق دسترسی به منابع مالی بنگاهها را تحت تأثیر قرار
ً
ن مالی از طریق بانکها
میدهد؛ اوال ،موجب پرهزینهشدن تأمی 
ً
ک ابزارهای مالی استفادهکنندگان میشود .ثانیا،
و افزایش ریس 
بیثباتی در سیاستهای اقتصاد کالن از قراردادهای بلندمدت و
روابط الزم برای کارآفرینی موفق جلوگیری میکند .محیط اقتصاد
کالن بیثبات خطرهای مرتبط با سرمایهگذاری را افزایش میدهد
و ازاینرو ،به حق بیمۀ باالتر یا وثیقۀ بیشتری نیاز است .این امر
دسترسی به تأمین مالی را محدود میکند و همچنین ممکن است
بازپرداخت وام بنگاهها را تحتتأثیر قرار دهد (McMillan and
Woodruff, 2002; Barbosa and Moraes, 2004; Fogel et
.)al., 2008; Stephanou and Rodriguez, 2008
در چنین شرایطی ،دسترسی کارآفرینان به نقدینگی دشوار
میشود .بااینحال در فضای کسبوکار مناسب ،که یکی از
نشانههای ثبات اقتصاد کالن است ،حمایت از سرمایهگذاران نهفقط
سبب توسعۀ بازارها و افزایش ارزش آنها میشود ،بلکه تشکیل
بنگاههای جدید را در پی دارد .گفتنی است این بنگاهها از راه تسهیل
تأمین مالی تحت شرایط بهتر کاهش ریسک ،تخصیص کاراتر منابع
و وجود بازار سرمایۀ خطرپذیر ـ شامل فرشتگان کسبوکار ،شرکای
مالی و صندوقهای سرمایۀ خطرپذیر ـ تشکیل میشوند (گزارش
مرکز پژوهشهای مجلس .)1394 ،براساس گزارش مشابه دیگر ،از
دیگر علل دسترسی ناکافی بنگاههای کوچک و متوسط به تسهیالت
بانکی ،فقدان تقارن اطالعات میان وامدهنده و وامگیرنده ،ضعف
اداری دریافت وام و همچنین
در ارزیابی تخصصی ،بروکراسی زیاد ِ
نبود وثیقۀ مناسب و معتبر بنگاههای وامگیرنده عنوان شده است
(گزارش مرکز پژوهشهای مجلس.)1395 ،
تجربۀ کاری مالک و مدیران بنگاه یکی دیگر از عوامل مهمی
است که ارائهکنندگان تأمین مالی در زمان گرفتن تصمیمهای
تأمین مالی و سرمایهگذاری به آن توجه شایانی میکنند؛ زیرا به
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باور ارائهکنندگان تأمین مالی ،کارآفرینان باتجربه درخصوص
حمایت از کسبوکارهای خود آگاهترند و درنتیجه ریسک
کارآفرینان
سرمایهگذاری در فعالیتهایشان را کاهش میدهند.
ِ
بیتجربه میتوانند مانعی برای فعالیت ارائهدهندگان تأمین مالی
باشند (Berger, 2006; Frid, 2009; Ahmed and Hamid,
.)2011; Gitari, 2012; Zarook et al., 2013
مطالعات زیادی تأثیر تحصیالت در دسترسی به تأمین مالی را
بررسی کردهاند (Kozan et al., 2006; Juan García-Teruel
 )and Martinez-Solano, 2007; Slavec and Prodan, 2012و
دریافتهاند که سطح تحصیالت مالکان و مدیران در دانش و برنامههای
مالی مدیریتی کسبوکارها تأثیرگذار است (Irwin and Scott,
 .)2010; Gartner et al., 2012; Aterido et al., 2013دیگر
ویژگیهای کارآفرینان ،ازجمله سطح آموزش ،مهارتهای مدیریتی،
آموزش و تجارب قبلی نیز تأثیر معناداری در موفقیت بنگاهها دارند
( .)Storey, 1994مطالعات متعددی بیان میکنند که آموزش و سطح
مهارت و تجربۀ مالکان یا مدیران بنگاه های کوچک و متوسط ،عوامل
اصلیای هستند که ارائهدهندگان تأمین مالی و بانکها در زمان گرفتن
تصمیمهای تأمین مالی ارائه میدهند (Hisrich, and Drnovsek,
2002; Dobbs and Hamilton, 2007; Hainz and Nabokin,
 .)2009زیوری و همکاران ( )1398نیز در مطالعۀ خود نتیجه گرفتند
که درک قابلیتها و مهارتهای کارآفرینانه تأثیر مثبتی در میزان
دسترسی به منابع مالی دارند.
نتایج مطالعات گوناگون نشان دادهاند که جنسیت مدیر یا
مالک بنگاه نیز میتواند دسترسی کسبوکارها به منابع مالی را
تحت تأثیر قرار دهد .شواهد بسیاری وجود دارد که مدیر و مالکان
زن در دسترسی به تأمین مالی بدهی و دارایی موفقیت کمتری
دارند (Riding and Swift, 1990; Storey, 2004; Carter et
;al., 2006; La Rocca et al., 2011; Kiplimo et al., 2015
 .)Presbitero et al., 2014; Zulfiqar, 2017نتایج برخی
مطالعات نیز بیانگر آن است که زنان ممکن است برای گرفتن
وامهای بلندمدت نرخ بهرۀ باالتری را بهنسبت مردان پرداخت
کنند (;Marlow and Patton, 2005; Orser et al., 2006
;Nkuah et al., 2013; Mendonca and Sequeira, 2016
.)Ahmad and Muhammad, 2016
سن کارآفرینان هم ممکن است عاملی مهم در دسترسی
به تأمین مالی باشد .این عامل نشاندهندۀ میزان ریسکپذیری
آنهاست و در موفقیتشان در دسترسی به تأمین مالی خارجی مؤثر
است (;Chinonso and Zhen, 2016; Kofi et al., 2013
 .)Le and Nguyen, 2009کارآفرینان جوانتر بیشتر به پذیرش
ریسک برای رشد کسبوکار خود تمایل دارند .افراد سالخورده،
که مدیر بنگاههای کوچک باقی میمانند ،با همان هدف اولیه
عمل خواهند کرد؛ درحالیکه افراد جوانتر انگیزۀ زیادی برای
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گسترش کسبوکارشان دارند؛ هرچند ممکن است از نظر تأمین
مالی از اعتبار کمتری بهرهمند بوده ،با شبکههای ارتباطی کمتری
مرتبط باشند (;Sarapaivanich, 2006; Javed et al., 2011
Selamawit et al., 2014; Ogubazghi and Muturi,
.)2014; Olekamma, 2016
شبکۀ کارآفرینان راه ارتباطی بنگاهها با شرکای تجاری ،دفاتر
دولتی و نهادهای مالی است .فقدان دسترسی به شبکۀ کارآفرینان
ممکن است درحکم چالش ،دسترسی به منابع مالی را تحتتأثیر
قرار دهد ( .)Wu and Leung, 2005; McKenzie, 2010با
تشکیل شبکه ،بنگاهها میتوانند اطالعات ،شواهد و سرمایۀ الزم
خود را بهدست آورند .به همین علت ،مطالعات گوناگون نتیجه
گرفتهاند شبکۀ کارآفرینان در دسترسی به منابع مالی تأثیر مثبت
دارد (Cole, 1998; Hoang and Antoncic, 2003; Javed et
 .)al., 2011; Chua et al., 2011; Olekamma, 2016تریکاوال
( )2011با بررسی تأثیر شبکهسازی در دسترسی به منابع مالی از راه
بدهی و همچنین بررسی عملکرد بنگاههای کوچک و متوسط ،نتیجه
گرفت که ارتباط مثبتی بین دسترسی به منابع مالی و شبکهسازی
کارآفرینان وجود دارد .وی همچنین بیان میکند که کسبوکارها از
راه تشکیل شبکه با دولت میتوانند عملکردشان و دسترسی به منابع
مالی را بهبود بخشند.
نوع و ماهیت کسبوکار توانایی کارآفرینان را برای دسترسی
به منابع تأمین مالی خارجی تحت تأثیر میدهد .کسبوکارها
را میتوان براساس نوع مالکیت (مالکیت انحصاری ،سهامی
و خصوصی) و نوع فعالیت (تولیدی ،خدماتی ،کشاورزی و
صنعتی) تقسیمبندی کرد (Myers, 1984; Beck; et al.,
 .)2006; Kumar, 2011برای مثال کسبوکارهای خدماتی کمتر
نیازمند تأمین مالیاند و کسبوکارهای خردهفروشی نیز به تأمین
مالی بیشتری بهنسبت کسبوکار خدماتی نیاز دارند .درحالیکه
کسبوکارهای مبتنیبر فرایند یا کارخانهای به سرمایه و تأمین
مالی زیاد نیاز دارند .همچنین بنگاههای بزرگ مانند شرکتهای
سهامی نیز برای تأمین مالی با مشکالت کمتری مواجهاند؛ زیرا
این شرکتها با فروش سهام خود میتوانند بخش زیادی از
سرمایۀ الزم را تأمین کنند و از طرفی دسترسی به اعتبارات بانکی
نیز با سهولت بیشتری امکانپذیر است (Abor and Biekpe,
.)2007; Knyazeva et al., 2009; Karanja et al., 2014
همچنین تریشل و اسکات ( )2006نتیجه گرفتند که ماهیت و نوع
کسبوکارها یکی از متغیرهای کلیدی است که باعث تفاوت در
تأیید یا عدم تأیید وامهای بانکی میشوند.
اطالعات مالی یکی دیگر از عوامل مهم برای دسترسی به تأمین
مالی کسبوکارهاست؛ بهویژه اگر بنگاه های کوچک و متوسط در
جستوجوی منابع مالی خارجی باشند ،صورت وضعیت مالی
بسیار مهم است؛ زیرا سرمایهگذاران باید از وضعیت مالی آگاهی

کاملی داشته باشند تا عواملی را که ممکن است تصمیمگیری
سرمایهگذاری آنها را تحتالشعاع قرار دهد ،شناسایی کنند
( .)Holmes et al., 2003در بنگاههای کوچک ،ازآنجاکه تأمین
مالی بیشتر از راه سرمایههای شخصی انجام میشود ،گزارش مالی و
مالی منظم و رسمی وجود ندارد.
صورتحسابهای ِ
براساس گزارش آنکتاد ( ،)2005طرح کسبوکار نیز یکی
از عوامل حیاتی برای تأمین مالی هر برنامهای است ،که این
منابع مالی میتواند خواه از راه سرمایۀ مخاطرهآمیز 1باشد یا
از هر سرمایهگذار یا منبع وامدهی دیگری باشد .بنابراین باید
کامل ،صادقانه ،واقعی و با ساختار خوبی تدوین شود .ماسون
و استارک ( )2004ادعا میکنند که طرح کسبوکار اولین بلیط
پذیرش کارآفرین است و اغلب یگانه فرصت برای تحت تأثیر
قراردادن منابع مالی آینده ،کیفیت طرح است .عالوهبراین،
طرح کسبوکار نقش تعیینکنندهای در عملکرد بنگاهها ،بهویژه
کسبوکارهای نوپا ایفا میکند .همچنین بودجهبندی سرمایهای،
درحکم برنامۀ مالی بلندمدت برای سرمایهگذاری ،یکی از
مهمترین مسئولیتهای کارآفرینان بنگاههای تولیدی کوچک
است و یکی از مهمترین تصمیمهای مالی است که کارآفرینان
بنگاههای کوچک با آن مواجه میشوند (Olawale et al.,
 .)2010نتیجۀ تصمیمهای بودجهبندی سرمایهای طی سالهای
متمادی در بنگاهها تأثیر میگذارد .تصمیمهایی که در طول فرایند
بودجهبندی سرمایه گرفته میشود رشد آینده و بهرهوری بنگاه را
تعیین میکند و تأثیر مثبتی در عملکرد کسبوکارهای کوچک
و متوسط دارد .از طرفی ،مدیریت سرمایه در گردش ،مدیریت
خالص داراییها و بدهیهای جاری ( )Gill et al., 2010با
هدف رسیدن به تعادل مناسب بین سودآوری و نقدینگی است.
اگر بنگاه های کوچک و متوسط روش مدیریت سرمایه در گردش
مناسبی را در پیش گیرند ،سودآوری خود را افزایش میدهند.
بدینترتیب توانایی آنها برای دسترسی به تأمین مالی خارجی
افزایش مییابد که نشانهای است برای ارائهدهندگان سرمایه
مبنیبر اینکه این بنگاهها بهدرستی مدیریت شدهاند و برای
پرداخت هرگونه تعهدات در آینده در موقعیت خوبی قرار دارند
(.)Atrill, 2006

 .2روششناسی تحقیق
در این پژوهش برای درک و مرور عوامل مؤثر در فعالیتهای
کارآفرینانه ،از روش مرور سیستماتیک ادبیات استفاده شده است.
در شکل  2شمایی از مراحل تحقیق ارائه شده است.
شکل  2فرایند ارائۀ مطالعهای مروری را به روش سیستماتیک
نشان میدهد .برای این منظور ،مراحل متعددی درنظر گرفته شده
1. Venture Capital
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شکل  :2مراحل تحقیق

هدف مطالعه
است .در مرحلۀ  ،1برای تعیین اینکه کدام مقاله با ِ
مرتبط است یا از کدام مقاله باید صرفنظر کرد ،از معیارهای
گوناگونی به شرح زیر استفاده شده است:

 »access to financeو «»Determinants of access to finance
جستوجو شدهاند .در پایگاه جهاد دانشگاهی نیز با استفاده از
کلمههای کلیدی کارآفرینی ،کسبوکارهای کوچک و متوسط و تأمین
مالی جستوجو شدهاند؛

 )2دامنۀ تأمین مالی :مقالههایی که در آنها دربارۀ روشهای
دسترسی به تأمین مالی یا محدودیتهای تأمین مالی بحث شده
است؛

 )3مقالههای الکترونیکی که در دسترس نبودند حذف شدند.
بهمنظور انتخاب مستندات استفادهشده ،نخست عناوین یافتشده
با موتور جستوجو از نظر ارتباط موضوعی بررسی شدند .مطالب
یافتشده به چهار گروه درگاه اینترنتی ،کتاب ،مقاله و گزارش
تقسیم شدند .معیار درگاههای اینترنتی بعد از ارتباط موضوعی،
داشتن پسوند دانشگاهی ( )acیا آموزشی ( )eduبود؛

 )1تعریف تأمین مالی؛

 )3زبان :مقالههای منتشرشده به زبان انگلیسی و فارسی در این
مطالعه در نظر گرفته شدهاند؛
 )4کیفیت :از مقالههای منتشرشده در مجلههای معتبر دانشگاهی
در این پژوهش استفاده شده است؛
 )5مقالههای تجربی و مفهومی :این نوع تحقیقها به درک مناسب
از این موضوع کمک میکنند؛
 )6چندوجهیبودن :تأمین مالی انواع فعالیتها ،ازجمله تأمین
مالی فعالیتهای کارآفرینانه و نوپا.
بعد از تعیین معیارهای تحقیق ،مرحلۀ بعد جستوجوی
مقالههاست .مرحلۀ  2دربردارندۀ چند مرحله است:
 )1برای یافتن مستندات مرتبط از مقالههای نمایهشده در
پایگاههای اطالعاتی پروکوییست ،اس.آی.دی ،مگیران،
ایرانداک ،ایرانمدکس ،ساینتسدایرکت ،اشپرینگر ،گوگلاسکالر
و اسکوپوس استفاده شده است؛
 )2برای یافتن مقالههای مرتبط ،کلیدواژههایی مانند «،»Finance
«Determinants of« ،»Review on finance« ،»Entrepreneur
ا

ا

ا

ا

 )4برخی از مقالههایی که در عنوان و چکیدهشان درخصوص
کارآفرینی و تأمین مالی صحبت شده بود انتخاب شدند و بقیۀ
مقالهها حذف شدند؛
 )5معیار انتخاب کتابها ،ارتباط موضوعی و دسترسپذیری
بوده است .مقال ه نیز پس از بررسی عنوان ،در مرحلۀ بعد ،از نظر
ارتباط چکیده با هدف مدنظر ارزیابی شدند؛
 )6دوباره هر مقاله مطالعه شد تا اطمینان حاصل شود که با
معیارهای تعیینشده مطابقت دارد؛
 )7از میان  184پژوهش ،پژوهشهایی که همپوشانی داشتند یا
مقالههای کنفرانسی بودند حذف شدند و درنهایت  142مطالعه
انتخاب شدند؛
ً
 )8موارد منتخب کامال مطالعه شدند و از مستندات خالصهبرداری
مطالب گردآوریشده در دو حیطۀ کلی «عوامل
شد و درنهایت
ِ
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مؤثر داخلی» و «عوامل مؤثر خارجی» در دسترسی به منابع مالی
تقسیمبندی شدند و در برخی موارد ،نگارندگان مطالب و توضیحات
تکمیلی را افزودند.

 .3تحلیل یافتهها
 .1-3تحلیل توصیفی یافتهها

جدول  1توزیع  139مقالۀ بررسیشده در پژوهش حاضر را نشان
میدهد .باالترین میزان مقالههای منتشرشده در میان مقالههای
بررسیشده ،در سالهای 17 ،2006مقاله؛  2011و ،2014
13مقاله؛ 11 ،2013مقاله؛ 9 ،2016مقاله؛ 8 ،2008مقاله؛
 2010 ،2009و 7 ،2012مقاله و 1 ،2019مقاله منتشر شده
است .در میان مقاالت فارسی بررسیشده ،برای سالهای 1382
تا  1398از  4گزارش و  5مقالۀ منتشرشده استفاده شده است.
از نظر روش پژوهش همانطـور که در جـدول  2نشـان داده
شده است ،از میان  139مقالۀ بررسیشده 65 ،درصد بـه روش
پـژوهشهـای آمیخته (ترکیبی از روشهای کمی و کیفی)،
 21درصد به روش پژوهشهای کمی (پژوهشهای میدانی
و پرسشنامهای) ،ده درصد به روش کیفـی و فقط پنج درصد
بهصورت گزارش پژوهشهای پیشین ارائه شده است.
در این مطالعه ،با مروری سیستماتیک عوامل مؤثر در دسترسی
به منابع مالی فعالیتهای کارآفرینانه بررسی شده است .ازاینرو
 139مقالۀ جمعآوریشده در ارتباط با هدف مطالعه براساس
مجلههایی که مقالهها در آنها منتشرشدهاند تقسیمبندی شد تا
بررسی شود کدا م مجلهها بیشتر به موضوع مدنظر پرداختهاند.

در طی بررسی ،مشخص شد که در بیش از  54مجله هرکدام
یک مقاله و در  13مجله دو مقاله در این موضوع منتشر شده
است .مجلههای  Journal of Banking and Financeو
 Small business economicsبا انتشار  5مقاله ،بیشترین مقالۀ
منتشرشده را در میان مقالههای بررسیشده کسب کردهاند .در
میان مجلههای فارسیزبان نیز در پژوهشنامۀ اقتصاد و کسبوکار،
پژوهشهای پولی و بانکی و همچنین مجلۀ چشمانداز مدیریت
مالی هرکدام یک مقالۀ مرتبط و فصلنامۀ توسعۀ کارآفرینی نیز 2
مقالۀ مرتبط منتشر شده است .از این بررسی نتیجه گرفته میشود
که مجلههای  Journal of Banking and Financeو Small
 business economicsدر میان مقالههای بررسیشده ،بیشترین
اهمیت را برای موضوع «عوامل مؤثر در دسترسی به تأمین مالی
فعالیتهای کارآفرینانه» قائل بودهاند.
در جدولهای  3و  ،4عوامل مؤثر در دسترسی به تأمین مالی
فعالیتهای کارآفرینانه در مقالههای بررسیشده به دو دستۀ
عوامل داخلی و عوامل خارجی تقسیم شدهاند .در بررسی عوامل
خارجی 9 ،مقاله وثیقه 8 ،مقاله نرخ بهره و  7مقاله موقعیت
جغرافیایی بنگاه را بهمنزلۀ عوامل مؤثر در دسترسی به منابع مالی
بیان کردهاند .همچنین برای عوامل بیثباتی اقتصاد کالن  6مقاله
و برای عوامل عدم تقارن اطالعات ،فساد ،توسعۀ مالی و دورۀ
بازپرداخت  5مقاله منتشر شده است و درنهایت در  4مقاله،
تمرکز در بخش بانکی از عوامل مؤثر در دسترسی به تأمین مالی
فعالیتهای کارآفرینانه عنوان شده است.

جدول  :1فراوانی پژوهشهای بررسیشده از نظر سال انتشار

سال (هجری شمسی)

تعداد مقالهها

سال (میالدی)

تعداد مقالهها

سال (میالدی)

تعداد مقالهها

1382

1

1981

1

2008

8

1389

1

1984

1

2009

7

1390

1

1990

1

2010

7

1391

1

1994

1

2011

14

1392

2

1995

1

2012

7

1394

1

1998

1

2013

11

1395

1

2002

4

2014

13

1396

1

2003

3

2015

5

1398

1

2004

6

2016

9

2005

6

2017

2

2006

17

2019

1

2007

4
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جدول  :2فراوانی پژوهشهای بررسیشده از نظر روش پژوهش

روش پژوهش

فراوانی

درصد

آمیخته

91

0/65

کمی

30

0/21

کیفی

15

0/10

سایر منابع

7

0/05

جمع

139

100

جدول  :3دستهبندی پژوهشها برحسب عوامل مؤثر خارجی

زیرشاخصهای عوامل خارجی

تعداد مقالهها

عدم تقارن اطالعات

5

فساد

5

موقعیت جغرافیایی کسبوکار

7

نرخ بهره

8

وثیقه

9

دورۀ
بازپرداخت

5

شرایط وامدهی

تمرکز در بخش بانکی

4

توسعۀ مالی

5

بیثباتی اقتصاد کالن

6

مجموع

53

با بررسی  139مقالۀ منتشرشده در ارتباط با عوامل داخلی مؤثر
در دسترسی به منابع مالی ،مشخص شد که  39مقاله ویژگیهای
فردی کارآفرین (جنسیت ،تحصیالت ،شبکهسازی ،تجربه و
سن) را بهمنزلۀ مهمترین عامل مؤثر در دسترسی به منابع مالی
فعالیتهای کارآفرینانه مطرح کردهاند و درپی آن ،در  31مقاله،
ویژگیهای بنگاه (نوع کسبوکار ،داراییهای ملموس ،اندازۀ بنگاه
و عمر (سابقه) کسبوکار) ،و درنهایت در  12مقاله ،روشهای
مدیریت مالی بنگاه (ازجمله اطالعات مالی ،طرح کسبوکار،
بودجهبندی سرمایهای و مدیریت سرمایه در گردش) درحکم
عوامل اقتصادی مؤثر در دسترسی به منابع مالی فعالیتهای
کارآفرینانه بیان شده است.

63

جدول  :4دستهبندی پژوهشها برحسب عوامل مؤثر داخلی

زیرشاخصهای عوامل داخلی

ویژگیهای
فردی

ویژگیهای
بنگاه

روشهای
مدیریت مالی
بنگاه

تعداد مقالهها

جنسیت

10

سن

5

تحصیالت

9

تجربه

7

شبکۀ کارآفرینان

8

اندازۀ بنگاه

10

عمر (سابقه) کسبوکار

6

داراییهای ملموس

7

نوع کسبوکار

8

اطالعات مالی

6

بودجهبندی سرمایهای

3

مدیریت سرمایه در گردش

3

مجموع

39

31

12

82

 .2-3رویکردها و عوامل تعیینکنندۀ دسترسی به منابع
مالی فعالیتهای کارآفرینانه
عوامل متعددی در دسترسی به تأمین مالی مؤثرند .با تحلیل
پژوهشهای انتخابی و با تعمق در نتایج جدولهای  4و ،5
بهنظر میرسد یکی از مهمترین تقسیمبندیها برای عوامل مؤثر
در دسترسی به تأمین مالی فعالیتهای کارآفرینی ،تقسیم آنها
به دو گروه عوامل داخلی و عوامل خارجی است؛ زیرا با توجه
به مطالعات ارائهشده ،ازجمله سینگ و کووار ( )2019شکاف
موجود در دسترسی به منابع مالی فعالیتهای کارآفرینانه تحت
تأثیر عوامل داخلی و خارجی است .عوامل داخلی به ویژگیها و
عوامل محیط درونی بنگاه ،مانند ویژگیهای بنگاه ،ویژگیهای
شخصی کارآفرین و روشهای مدیریت مالی بنگاه مرتبط است و
عوامل خارجی بنگاه میزان دسترسی به منابع مالی را تحت تأثیر
قرار میدهد.
 .1-2-3عوامل خارجی

عوامل خارجی بیانگر عوامل محیط خارجی فعالیتهای
کسبوکارند و دسترسی به تأمین مالی این فعالیتها را
تحتالشعاع قرار میدهند که با توجه به مرور پژوهشهای
ارائهشده ،عبارتاند از :عدم تقارن اطالعات ،فساد ،موقعیت
جغرافیایی کسبوکار ،شرایط وامدهی ،تمرکز در بخش بانکی.
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جدول  :5نتایج پژوهشهای عوامل خارجی مؤثر در دسترسی به منابع مالی فعالیتهای کارآفرینی

متغیر

نویسندگان
;)(2006

عدم تقارن اطالعات

Kotey

and

نتیجه
Sarapaivanich

منفـی :عـدم تقـارن اطالعات دسترسـی کسـبوکارها بـه منابع
Abdesamed and Wanab (2014); Peci
 (2015); Osano and Languitone (2016).مالـی را دشـوار میکند.
منفی :هرچه فسـاد اداری بیشـتر باشـد ،دسترسـی کارآفرینان به
Nwibo and Okorie (2013).
منابـع مالی نیز سـختتر میشـود.

فساد

موقعیت جغرافیایی کسبوکار

نرخ بهره

مثبـت :در محیطهایـی کـه قوانیـن زائـد و دسـتوپاگیر و بسـیار
Musara and Gwaindepi (2014); Bigsten
محدودکننـده برای دسترسـی بـه منابع تأمین مالی وجـود دارد ،دادن
;)and Söderbom (2006); Mat Nawi (2015
 Justino and Tengeh (2016).رشـوه و فسـاد ممکـن اسـت مراحـل یـا چرخـۀ دسـتیابی بـه منابع
مالـی را کوتاهتـر و سـهلتر کنـد.
;)Abor (2007); Deakins et al., (2010
;)Pandula (2011); Sing and Kaur (2019
;)Abdulsaleh and Worthington (2013
Fufa2016( ); Berger and Udell (2002(.

خنثـی :هرچه موقعیت مکانی کسـبوکارها بیشـتر در مجاورت
بـازار و زیرسـاختهای بازرگانـی باشـد ،یـا بنگاههـا بیشـتر در
محیـط شـهری قـرار گیرنـد تـا در روسـتاها ،دسترسـی بـه منابع
مالی آسـانتر اسـت.

Vuvor and Ackah (2011); Beck et al.
;)(2011); Bashir and Ondigo (2018
 Mwangi and Bwisa (2013); Ala andمنفـی :هرچـه نـرخ بهـره باالتر باشـد ،میزان دسترسـی بـه منابع
 Ngugi (2013); Cheluget (2014); Tadesseمالـی کاهـش مییابد.
;)(2014); Ngele (2016

طیبی و همکاران (.)1391

وثیقه

Babu (2017(; Wanjohi (2012); Kira and
;)He (2012); Karanja and Gakure (2012
 Gangata and Matavire (2013); Miraمنفـی :وامدهنـدگان هرچه میزان شـرط وثیقه را افزایـش دهند ،میزان
;) and Ogollah (2013); Tadesse (2014دسترسـی به منابـع مالی کاهـش مییابد.
)Olanrewaju et al. (2016); Bigsten (2003

کریمی و بوذرجمهری ()1392
دورۀ بازپرداخت

 Godquin (2004); Yehuala (2008); Kakuruمثبـت :هرچه میـزان دورۀ بازپرداخـت طوالنیتر شـود ،تقاضا
 (2008); Chong (2010); Bragg (2005).بـرای منابع مالـی ماننـد وام بانکی افزایـش مییابد.

تمرکز در بخش بانکی

منفـی :بانکمحوربودن دسترسـی بـه منابع مالـی باعث کاهش
Beck et al. (2004); Volz (2011); Zavatta
 (2008); Beck and Cull (2014).دسترسـی کسـبوکارهای کوچـک و نوپـا به منابع مالـی بانکی
میشود.
Honohan (2008); Claessens and Tzioumis

توسعۀ مالی

بیثباتی اقتصاد کالن

 (2006); Klapper and Love (2011); Beck etمثبت :هرچه در کشـوری توسـعۀ مالـی افزایش یابد ،میزان دسترسـی
;) al. (2006بـه منابـع مالی افزایـش مییابد.
اسالمدوست و غالمی (.)1396
McMillan and Woodruff (2002); Barbosa
;)and Moraes (2004); Fogel et al. (2008
;) Stephanou and Rodriguez (2008منفـی:

هرچـه محیـط اقتصـاد کالن بیثباتتـر باشـد ،میـزان
گــزارش مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای دسترسـی بـه منابـع مالـی سـختتر میشـود.
اســامی ()1394 ،1395

مروری نظاممند بر عوامل مؤثر در دسترسی به تأمین مالی فعالیتهای کارآفرینی

بنا به مواردی که گفته شد ،در شکل  3عوامل خارجی مؤثر در
دسترسی به تأمین مالی نشان داده شده است.
 .2-2-3عوامل داخلی
عوامل داخلی مؤثر در دسترسی به تأمین مالی کارآفرینی ،از طریق
ویژگیهای فردی کارآفرین (ازجمله سن ،جنسیت ،تحصیالت،

65

شبکۀ کارآفرینان و تجربه) ،ویژگیهای بنگاه (اندازۀ بنگاه ،نوع بنگاه،
داراییهای ملموس و عمر (سابقه) بنگاه) و روشهای مدیریت
مالی بنگاه (ازجمله طرح کسبوکار ،اطالعات مالی ،بودجهبندی
سرمایهای و مدیریت سرمایه در گردش) تعیین میشوند.
براساس موارد بیانشده ،شکل مفهومی  4برای بیان عوامل داخلی
دسترسی به تأمین مالی فعالیتهای کارآفرینانه ترسیم شده است.
عدم تقارن اطالعات

فساد
عوامل مثبت

توسعه مالی
موقعیت جغرافیایی بنگاه

وثیقه
تمرکز در بخش بانکی

دوره بازپرداخت

عوامل منفی

دسترسی 
به
منابع مالی

نرخ بهره

بیثباتی اقتصاد کالن
شکل  .3عوامل خارجی تعیینکنندۀ دسترسی به تأمین مالی

جدول  :6نتایج پژوهشهای عوامل داخلی مؤثر در دسترسی به منابع مالی فعالیتهای کارآفرینی

متغیر

نتیجه

نویسندگان
Ahmad and Muhammad (2016); Kiplimo et al. (2015); La

جنسیت

 Rocca et al. (2011); Marlow and Patton (2005); Mendonخنثـی :بـا توجـه بـه جنسـیت صاحبـان ca and Sequeira (2016); Nkuah et al. (2013); Orser et al.کسـبوکار(زن یـا مرد) میزان دسترسـی به
;) (2006); Presbitero et al. (2014); Riding and Swift (1990منابـع مالـی کمتـر یا بیشـتر اسـت.
Zulfiqar (2017).

تحصیالت

Aterido et al. (2013); Dobbs and Hamilton (2007); Gartner
et al. (2012); Irwin and Scott (2010); Juan García-Teruel
 and Martinez-Solano (2007); Klapper et al. (2006); Kozanمثبـت :افراد بـا تحصیالت باال احتمال بیشـتری
;) et al. (2006); Slavec and Prodan (2012بـرای دسترسـی به منابع مالـی دارند.

زیوری و همکاران()1398
سن

 Chinonso and Zhen (2016); Kofi et al. (2013); Le andمثبـت :هرچـه میانگیـن سـنی صاحبـان
 Nguyen (2009); Ogubazghi and Muturi (2014); Selamawitکسـبوکار باالتـر باشـد ،میـزان دسترسـی بـه
 et al. (2014).منابـع مالـی افزایـش مییابـد.

تجربه

 Gitari (2012); Hainz and Nabokin (2009); Hisrich andمثبـت :هرچه تجربۀ کارآفرین بیشـتر باشـد ،میزان
 Drnovsek (2002); Zarook et al. (2013).دسترسـی به منابع مالی بیشـتر اسـت.

شبکۀ کارآفرینان

 Chua et al. (2011); Cole (1998); Hoang and Antoncicمثبـت :هرچـه توانایـی شبکهسـازی کارآفریـن بـا
 (2003); Javed et al. (2011); McKenzie (2010); Olekammaکارآفرینان دیگر و نهادها بیشـتر باشـد ،میزان دسترسـی
 (2016); Thrikawala (2011); Wu and Leung (2005).بـه منابـع مالـی آنهـا افزایـش مییابـد.

;)Ahmed and Hamid (2011); Berger (2006); Frid (2009

اندازۀ بنگاه

Beck and Kunt (2006); Honhyan (2009); Brehanu and
Mesfin (2015); Burkart and Ellingsen (2011); Menike
;) (2015); Nunes et al. (2013); Oliveira and Fortunato (2006مثبـت :انـدازۀ بزرگتر بنگاه دسترسـی بـه منابع
;) Ponikvar et al. (2013مالـی بیشـتر را افزایـش میدهد.

اسدی و همکاران ()1390؛ موالیی (.)1382
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متغیر

نتیجه

نویسندگان
Ajagbe (2012); Alhassan and Sakara (2014); Green et al.

عمر (سابقه) کسبوکار

;) (2006); Hoang and Otake (2014); Oboh and Kushwaha (2009مثبت :سـابقۀ بیشتر کسـبوکار دسترسـی به منابع
مالـی را افزایـش میدهد.
موسوی و همکاران (.)1389

Berger and Udell (1995); Bougheas et al. (2006); Fatoki and

 Osei-Assibey) Smit (2011); Johnsen and McMahon (2005مثبـت :دارایی بیشـتر بنگاه دسترسـی بـه منابع
داراییهای ملموس بنگاه
 (2014); Stiglitz and Weiss (1981); Storey (2004).مالـی را افزایـش میدهد.
Abor and Biekpe (2007); Beck et al. (2006); Cassar

نوع کسبوکار

;) (2004); Karanja et al. (2014); Knyazeva et al. (2009مبهـم :نـوع کسـبوکار ممکـن اسـت در
;) Kumar (2011); Myers (1984); Treichel and Scott (2006دسترسـی بـه میزان منابـع مالی تأثیرگذار باشـد.
Storey (1994).

ویژگیهای فردی کارآفرین
جنسیت
سن
تجربه
شبکهسازی
اندازۀ بنگاه
عمر (سابقه) کسبوکار
دسترسی به منابع مالی

ویژگیهای بنگاه
عمر (سابقه) کسبوکار
نوع کسبوکار
اندازۀ بنگاه
داراییهای ملموس بنگاه
روشهای مدیریت مالی بنگاه
اطالعات مالی
طرح کسبوکار
بودجهبندی سرمایهای
مدیریت سرمایۀ در گردش

شکل  :4عوامل تعیینکنندۀ داخلی مؤثر در دسترسی به تأمین مالی

نتیجهگیری
با مروری بر  139مقاله (فارسی و انگلیسی) با موضوع عوامل مؤثر
در دسترسی به تأمین مالی فعالیتهای کارآفرینانه ،این نتیجه حاصل
شد که دسترسی به منابع مالی مهمترین دغدغۀ پیشِروی فعالیتهای
ِ
کارآفرینان و بنگاههای کوچک و متوسط قلمداد میشود و همواره این
مهم یکی از عواملی است که فقدان آن مسائلی را درپی دارد .این
مسائل عبارتاند از :محدودیت فعالیتهای کارآفرینی ،تالشهای
بنگاهها برای گسترش ،ارائۀ پروژههای جدید ،افزایش سرمایهگذاری
و پیشرفت تکنولوژیهای جدید .به همین علت ،شناخت عواملی
که در دسترسی به تأمین مالی نقشی تعیینکننده دارند از اهمیت

باالیی برخوردارند .تأمین مالی فعالیتهای کارآفرینی پیچیدگیهای
خاصی دارد که هرچند نمیتوان نسخۀ واحدی را برای همۀ آنها
تجویز کرد ،ولی میتوان عوامل تأثیرگذار در آن را به دو گروه عوامل
خارجی و عوامل داخلی تقسیم کرد .براساس نتایج مطالعۀ حاضر،
خارجی بررسیشده بدینقرار است :تمرکز در بخش بانکی
عوامل
ِ
(بانکمحوربودن تأمین مالی) ،توسعۀ مالی ،شرایط وامدهی (نرخ
بهره ،وثیقه و دورۀ بازپرداخت) ،فساد ،موقعیت جغرافیایی بنگاه ،عدم
تقارن اطالعات و بیثباتی اقتصاد کالن .عوامل داخلی عبارتاند از:
ویژگیهای کارآفرینان (سن ،جنسیت ،تحصیالت ،شبکۀ کارآفرینان
و تجربه) ،ویژگیهای بنگاه (عمر و سابقۀ بنگاه ،اندازۀ بنگاه ،نوع بنگاه
و داراییهای ملموس) و روشهای مدیریت مالی بنگاه (اطالعات

مروری نظاممند بر عوامل مؤثر در دسترسی به تأمین مالی فعالیتهای کارآفرینی

مالی ،طرح کسبوکار ،بودجهبندی سرمایهای و مدیریت سرمایه
در گردش) .دیگر یافتههای تحقیق بیانگر آن است که کارآفرینان در
الزم خود را از
مالی ِ
محیطهایی با فساد اداری باال ،نمیتوانند منابع ِ
سیستم مالی رسمی تأمین کنند که در این حالت نیز ممکن است
به سمت مسائلی مانند پرداخت رشوه برای دسترسی به منابع مالی
متمایل شوند .گاهی نیز هزینههای دسترسی به منابع مالی غیررسمی
آنچنان باالست که بنگاههای نوپا از دسترسی به تأمین منابع مالی
سرمایهگذاری خود باز میمانند .در اینگونه موارد ،نقش قانونگذار
در تدوین قوانین سهلتر و بروکراسی کمتر پیچیده برای دسترسی به
منابع مالی و نیز تدوین قوانین بازدارنده بهمنظور جلوگیری از فساد
اداری ضرورت دارد .نهادهای مالی و قانونی نقش مهمی در ارتباط با
این محدودیت بازی میکنند .البته مشکالتی که بنگاه های کوچک و
متوسط و کارآفرینان نوپا برای تأمین سرمایه با آنها مواجهاند از منابع
دیگر ،مانند فقدان انعطافپذیری قانونی ناشی میشود .بهاینمنظور،
برای ارتقای بنگاههای نوپای کارآفرینی و دسترسی به منابع تأمین
مالی آنها موارد ذیل پیشنهاد میشود:
 .1یکی از ویژگیهای بارز بنگاههای کوچک و نوپای کارآفرینی،
آشنانبودن آنها با مباحث مالی است .این ویژگی آنها را در تأمین
مالی بنگاه ناکارآمد میکند و هزینههای تأمین مالی را افزایش
میدهد؛ بنابراین باید مسئوالن و سیاستگذاران این موضوع را
جدی بگیرند و با آموزشهای الزم ،توان و قدرت تجریهوتحلیل
مالی و درنتیجه ثبات عملیاتی این بنگاهها را افزایش دهند؛
ً
 .2تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در ایران عمدتا از
راه نظام بانکی صورت میگیرد ،اما گزارشهای سازمانهای
بینالمللی ،مانند سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در
سالهای اخیر ارتقای نظام بازار سرمایه را برای کمک به تأمین
مالی این بنگاهها پیشنهاد داده است؛ بنابراین پیشنهاد میشود که
طیفی از منابع تأمین مالی غیربانکی وجود داشته باشد که هریک
مناسب نیازهای بنگاهها با شرایط گوناگون باشند .سمتگیری با
هدف نوآوری در ابزارهای مالی و تأمین مالی از راه بازار سرمایه و
بورس ممکن است میزان دسترسی کارآفرینان به تسهیالت مالی
را افزایش دهد؛
 .3در اقتصاد امروز دنیا ،وجود انحصارات مالی امری مهم و
انکارناپذیر است و وجود این انحصارات ،مانع از توزیع بهینۀ منابع
مالی در سطوح بنگاهها ،بهویژه بنگاههای کارآفرینی و بنگاه های
کوچک و متوسط میشود .از طرف دیگر ،نیروی کار در بنگاههای
کوچک و متوسط در ایران سازمانیافته نیست و اغلب بنگاههای
کوچک از مزایای قانون کار و بیمۀ بیکاری محروماند؛ بنابراین
انسجام و سازماندهی کارکنان بنگاه های کوچک و متوسط نهفقط
همدلی و همکاری آنها را باال میبرد و موجب افزایش بهرهوری
آنها میشود ،بلکه با باالرفتن قدرت چانهزنی این بنگاهها ،زمینۀ
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جذب منابع مالی بیشتر فراهم میشود که این اتفاق بدون شک
بازارهای پولی و مالی را رقابتیتر خواهد کرد .به این منظور پیشنهاد
میشود برای رقابتیشدن بازارهای پولی و مالی در ایران ،انسجام و
سازماندهی نیروی کار ،بنگاههای کارآفرین و بنگاه های کوچک
و متوسط سامان پیدا کند .در اینباره تجربۀ کشورهای اروپایی،
بهویژه تجربۀ سوئد و آلمان بسیار آموزنده است؛
 .4تهیۀ طرح کسبوکار ،صورتهای مالی بنگاه و دسترسی به
وثیقه در دسترسی به منابع مالی بنگاههای کوچک و متوسط تأثیر
شایان توجهی دارد .این بدانمعناست که آن دسته از بنگاههای
اقتصادی و سرمایهگذاری که به تهیه و تدوین طرح کسبوکار و
ارائۀ صورتهای مالی شفاف اقدام میکنند ،با سهولت بیشتری
به منابع تأمین مالی دسترسی پیدا میکنند؛ البته که داشتن وثیقۀ
مناسب و معتبر یکی از مهمترین عوامل در میزان دسترسی
شرکتهای کوچک و متوسط به منابع مالی است .نتایج همچنین
نشان داد که عمده موانع شرکتهای کوچک و متوسط در تأمین
منابع مالی از راه وام ،روند طوالنی پروسۀ تهیۀ وام و بوروکراسی
پیچیده و زائد اداری ،نیاز به مقدار زیادی پسانداز قبلی در
مؤسسات پرداختکنندۀ وام ،کوتاهمدتبودن دورۀ بازپرداخت
وام ،وثیقۀ باال و نرخ بهرۀ باالی وام بانکی است .براساس
یافتههای پژوهش ،توصیه میشود که بنگاههای کارآفرینی و بنگاه
های کوچک و متوسط بهمنظور تأمین منابع مالی ،برای طرح
کسبوکار و صورتهای مالی شفاف اقدام کنند .افزونبراین،
مؤسسات مالی باید بروکراسی فرایند وامدهی را کوتاهتر کنند و
بهبود بخشند .همچنین باید مداخالت با هدف ارتقای دسترسی
مالی برای بنگاه،های کوچک و متوسط ،بخشی جداییناپذیر از
استراتژی توسعۀ کارآفرینی سیاستگذاران باشد؛
 .5کمبود منابع مالی داخلی و دسترسی محدود به منابع خارجی
سرمایه بهمنزلۀ یکی از مهمترین مشکالت کارآفرینان نوپاست که
ً
معموال با هزینههای باالی تأمین سرمایه و رویههای پیچیدۀ دسترسی
به منابع مالی مواجهاند؛ ازاینرو کارآفرینان در آغاز کسبوکار باید
در پی یافتن روشهای دیگری غیر از روشهای سنتی ،برای تأمین
منابع مالی باشند .این روشها در ادبیات تأمین مالی کارآفرینی
به روشهای تأمین مالی نوآورانه ،مانند برونسپاری ،وامهای
خرد و همتابههمتا شهرت دارند .روشهای تأمین مالی نوآورانه از
روشهای بسیار خالقانه برای دسترسی به منابع مالی بدون استفاده
از وام و فروش سهاماند .این پدیده ،درحقیقت تبدیل سرمایۀ
انسانی به سرمایۀ مالی است و بیشتر کسبوکارهای کارآفرینانه در
ایند بسیار خالق اقدام به تأمین
کشورهای توسعهیافته از طریق این فر ِ
مالی میکنند؛
 .6داشتن تحصیالت و سواد باالتر یکی از عوامل موفقیت در
فعالیتهای کارآفرینی بهشمار میآید .با وجود این ،داشتن سواد
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A Systematic Review of the Factors Affecting Access to
Finance in Entrepreneurial Activities
Amineh Zivari 1
Mohsen Mohammadi Khyareh2
Reza Mazhari 1
Abstract
Access to finance plays a key role in developing small and medium-sized enterprises (SMEs)
and entrepreneurial activities. Despite the critical role in economic growth and entrepreneurial
activities, access to finance is the main problem. Better access to financial resources for a company’s
formation or development leads to better allocation of production resources, leading to rapid
economic growth. Given the various theories about the factors influencing access to finance, there
is still a lack of a systematic view of the factors affecting finance access. It implies that research
areas are not yet saturated in this research field. Policymakers, therefore, need to understand the
impact of various factors on access to finance for policymakers. This study aims to identify the
factors for entrepreneurial activities that affect access to finance. To this end, 139 articles (Persian
and English) on the factors affecting access to finance for entrepreneurial activities are reviewed
using the systematic review of experimental and theoretical literature. Resources are then grouped
into two internal and external factors categories. The results showed that the external factors
included bank concentration, financial performance, debt conditions (interest rates, leverage
and repayment periods), macroeconomic volatility, corruption, and companies› geography and
knowledge asymmetry. Additionally, internal factors include entrepreneurial characteristics (age,
gender, education, entrepreneurship and network of experience), company characteristics (life
span of the company, size of the company, type of company and property, plant and equipment)
and financial management practices of the company (financial information, business plan, and
capital budgeting and management of working capital). This study’s results enable policymakers
to have effective strategies to promote access to business finance and enable entrepreneurs to
recognize their strengths and limitations in accessing finance.
Keywords: Entrepreneurial Activities, Access to Finance, Internal Factors, External Factors
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