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چكیده
کمبود سرمایه و عدم دسترسی به منابع مالی از جمله مشکالتی است که شرکتهای کوچک و
متوسط با آن مواجه هستند .پژوهش حاضر اثر شيوههای مختلف تامين منابع مالی شامل حقوق
صاحبان سهام ،بدهیهای کوتاهمدت و بدهیهای بلندمدت را بر رشد شرکتهای کوچک و متوسط
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،در بازه زمانی  7831تا  ،1395مورد بررسی قرار میدهد.
این بررسی با روش داده های پانلی انجام شده است .نتایج پژوهش بيانگر این است که حقوق
صاحبان سهام ،با ضریب حدود  52درصد ،بيشترین تاثير را بر رشد شرکتهای نمونه داشته است.
پس از آن ،بدهیهای کوتاه مدت با ضریب حدود  1درصد بوده و بدهیهای بلندمدت با ضریب
حدود  4درصدی کمترین تاثيرگذاری را بر روی رشد نشان میدهد .همچنين در بررسی جزئيات
هر کدام از بدهیها ،تاثير منفی پيش دریافت های بلندمدت بر روی رشد ،و عدم معناداری
تاثيرگذاری اسناد پرداختنی بلندمدت ،به دست آمده است.
واژههاي كلیدي :بورس اوراق بهادار ،شرکتهای کوچک و متوسط ،تأمين مالی ،پنل دیتا.
طبقه بندي C23 . O16 . D53 . G1 : JEL
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 -1مقدمه
بنگاههای کوچک و متوسط یکی از اجزای حياتی رشد در اقتصاد جهانی بوده و اهميت آنها در
رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بهخوبی شناخته شده است .این بنگاهها به
عنوان موتور محرک اقتصاد ،خصوصا قوه محرکه در بخش اشتغال ،توليد و بهره وری میباشند.
بنگاههای کوچک و متوسط نهادهای محدود اقتصادی هستند که از طریق انباشت منابع مالی خرد،
کارآفرینی و پيوند با صنایع ،زمينههای توسعه اقتصادی را فراهم میآورند (مصطفی زاده.)7834 ،
صنایع کوچک و متوسط تمایل دارند نرخ رشد باالیی را نسبت به سازمانهای بزرگ داشته باشند،
اما در این مورد چندان موفق نيستند .بزرگترین مانع بر سر راه صنایع کوچک و متوسط عدم
دسترسی به منابع کافی است (کمپاینن و کارجاالینن.)5221 ،7
از سوی دیگر ،این بنگاهها نقش به سزایی در ایجاد اشتغال ،فراهم ساختن بسترهای مناسب
برای نوآوری و بهرهبرداری از منابع مالی کوچک دارند .بر اساس گزارشات مرکز آمار ایران ،بخش
عمده اشتغال صنعتی کشور ( 23،5درصد) طی سال  7832در بنگاههایی با کمتر از  422نفر
کارکن متمرکز بوده است .عالوه بر موضوع اشتغال ،نمیتوان حضور برخی بنگاههای کوچک و
متوسط را در زنجيره تامين بنگاههای بزرگ نادیده گرفت .با توجه به اهميت این بنگاهها در کشور و
وجود موانع مالی که در نهایت منجر به تضعيف عملکرد آنها شده است ،پرداختن به موضوع تامين
مالی بنگاههای کوچک و متوسط در ایران و سایر کشورهای جهان ضروری به نظر میرسد
(قاسميان.)7838 ،
یکی از موارد مهم و اساسی برای ایجاد هر کسب و کار سرمایه و منابع مالی است .کمبود
س رمایه و عدم دسترسی به منابع مالی از جمله بزرگترین مشکالتی است که شرکتهای کوچک و
متوسط با آن مواجه هستند .روشهای متفاوتی برای تأمين منابع مالی فعاليتهای تجاری وجود
دارد که بانکها و موسسات مالی مختلف میتوانند از آنها برای تأمين مالی شرکتها استفاده
نمایند؛ و یکی از پيش شرطهای اساسی موفقيت در کسب وکار ،دسترسی به منابع مالی کافی،
مدیریت صحيح منابع مالی و استفاده بهينه از آنهاست (اسماعيلزاده و اميری .)7834 ،شرکتها
در تصميمات تأمين مالی ،با دو منبع تأمين مالی داخلی و تأمين مالی خارجی روبه رو هستند.
منابع مالی داخلی شامل جریانهای وجوه نقد حاصل از آورده مالکان ،فعاليتهای عملياتی ،فروش
دارایی و سود انباشته و منابع مالی خارجی در برگيرنده وجوه تحصيل شده از طریق بازار مالی
مانند ،انتشار اوراق مشارکت ،صدور سهام جدید و دریافت تسهيالت مالی از بانکها و شرکتهای
بيمه و سایر موسسات هستند (پينکاس و چول.)5227 ،5
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با عنایت به اهميت شيوه تامين مالی شرکتها در رشد شرکتهای کوچک و متوسط ،در این
پژوهش سعی شده است تا با بررسی اثر شيوههای مختلف تامين منابع مالی بر رشد شرکتهای
کوچک و متوسط ،تاثير مثبت یا منفی هر کدام از روشهای تأمين مالی بر درآمد و رشد شرکتها
مشخص و با توجه به این تاثير ،بهترین روش تامين مالی و مدیریت آن برای بهبود وضعيت
شرکتهای کوچک و متوسط مشخص شود.
 -2چارچوب نظري و پیشینه پژوهش
بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی در کل اقتصاد جهان از چنان اهميتی برخوردار است که
یک دپارتمان ویژه به نام «دپارتمان بنگاههای کوچک و متوسط» در ساختار تشکيالتی سازمان ملل
متحد برای توجه به این بخش اقتصاد جهانی ایجاد شده است .وظایف اصلی این دپارتمان بررسی
وضعيت بنگاههای کوچک و متوسط جهان ،تبيين تعاریف و ارائه پيشنهادهای کارشناسی و نيز
انجام ماموریتهای ویژه منطقهای جهت حمایت و تشویق در ایجاد و توسعه بنگاههای کوچک و
متوسط در اقصینقاط جهان ،به ویژه مناطق محروم و توسعه نيافته است.
در ایران تعریف واحد و رسمی از بنگاههای کوچک و متوسط موجود نيست؛ همچنين همه
تعاریف موجود از طرف سازمانهای رسمی بر مبنای تعداد کارکنان ارائه شده است .مهمترین
تعاریف موجود در زمينه بنگاههای کوچک و متوسط ازسوی نهادهای مختلف کشور در جدول 7
ارائه شده است (مصطفی زاده.)7834 ،
جدول  – 1تعاریف سازمانهاي مختلف از بنگاههاي كوچک و متوسط
نام سازمان

تعریف بنگاههاي كوچک و متوسط

وزارت صنعت ،معدن و
تجارت

بنگاههای با کمتر از  22نفر نيرو بنگاههای کوچک و متوسط تعریف میشوند.

مرکز آمار ایران

کسب و کارها به چهار گروه طبقه بندی شده است 3-7 :نيرو «خرد»43-72 ،
نيرو «کوچک» 33-22 ،نفر نيرو «متوسط» و بيش از  722نفر «بزرگ»

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان صنایع کوچک و
شهرکهای صنعتی
اداره آمار بانک مرکزی

بنگاههای با کمتر از  22نفر نيرو ،بنگاههای کوچک و متوسط تعریف میشوند.
بنگاههای خرد :کمتر از  72نفر نيرو
بنگاههای کوچک :کمتر از  22نفر نيرو
بنگاههای متوسط :کمتر از  722نفر نيرو
بنگاههای با کمتر از  72نفر نيرو «خرد» 72 ،تا  43نفر نيرو «کوچک» 22 ،تا
 33نفر نيرو «متوسط» و باالتر از  722نفر نيرو «بزرگ» تعریف میشوند.
منبع:یافتههای پژوهشگر
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به طور کلی ،براساس تحقيقات انجام شده میتوان گفت؛ رایج ترین معياری که برای تعيين
بنگاههای کوچک و متوسط به کار میروند« ،تعداد کارکنان» است .سایر معيارها عبارتند از :ميزان
سرمایه ،ارزش دارایی ،گردش مالی یا فروش ساالنه و نوع مالکيت.
یکی از راهبردهای مؤثر در مواجهه با چالشهای کسب و کار ،استفاده از سرمایههای اقتصادی،
ارتقای بهره وری و توانمندسازی بنگاه های کسب و کار کوچک در کشور است .از این رو ،بسياری از
دولتها متقاعد شدهاند که باید از طریق برنامه ریزیهای صحيح و اصولی ،بستر رشد را برای
واحدهای کوچک و متوسط فراهم کنند و آنها را تا زمان تبدیل به شرکتی مستقل و توانمند مورد
حمایت قرار دهند (قاسميان.)7838 ،
مطالعات گستردهای در باب عدم موفقيت و شکست بنگاههای کوچک و متوسط انجام شده
است .مطابق گزارش بانک جهانی مهمترین موانع بر سر راه بنگاههای کوچک و متوسط را میتوان
نحوه دسترسی به منابع مالی ،بی ثباتی سياسی ،موانع قانونی و مالياتی و نرخ تورم چهار مانع اصلی
در برابر بنگاههای کوچک و متوسط دانست؛ اما اصلی ترین مانع پيش رو برای رشد بنگاههای
کوچک و متوسط ،دسترسی به منابع مالی و عدم تکافوی آن است .بررسیهای بانک جهانی و
مؤسسه تأمين مالی بين المللی 8نشان میدهد در کشورهای با درآمد پایين بيش از نيمی از
بنگاههای کوچک و متوسط با محدودیت تأمين مالی مواجه هستند و در این کشورها مسئله تأمين
مالی بنگاههای کوچک و متوسط حادتر است.
مطالعات انجام شده توسط بانک مرکزی ایران نشان میدهد که تامين مالی 80 ،درصد از
مشکالت این بنگاهها را تشکيل میدهد .صاحب نظرانی چون باسول ،4اسکرس ،2و گافی ،0که
برنامههای توسعه اقتصادی صنعتی کشورهای فيليپين ،سيرالئون ،نيجریه ،سودان ،یونان و سریالنکا
را مورد مطالعه قرار دادند به این نتيجه رسيدهاند که کاهش سهم صنایع کوچک در اقتصاد این
کشورها بيشتر ناشی از عدم دسترسی آنها به منابع مالی کافی بوده است و بعضاً صنایع کوچک در
جهت استفاده از مقياسهای کالن خود را به صنایع بزرگ تبدیل نمودهاند (شاه طهماسبی و
همکاران .)7837 ،الزم به ذکر است که شکاف مالی بين بنگاههای کوچک و متوسط و بانکها در
اغلب بازارهای مالی دنيا وجود دارد ،اما این شکاف در ایران بسيار بيشتر از سایر کشورهای توسعه
یافته میباشد .وجود این شکاف ،رشد و گسترش بنگاههای کوچک و متوسط را در کشور دچار
مشکل میکند و این سازوکار باعث میشود تا فقط بنگاههای بزرگ در بازار باقی بمانند.
به دست آوردن وجوه مورد نياز برای راه اندازی و توسعه کسبوکارهای کوچک و متوسط،
همواره به عنوان چالشی در این شرکتها مطرح بوده است و بدون تامين مالی کافی ،کسب
وکارهای نوپا هرگز به موفقيت نخواهند رسيد .از این رو ،توانایی بنگاه در مشخص کردن منابع مالی
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بالقوه برای تأمين سرمایه به منظور سرمایه گذاری و نيز تهيه برنامههای مالی مناسب از عوامل
اصلی رشد و پيشرفت یک کسب وکار به شمار میآیند (اسکرابورو و زیمرر.)7300 ،1
یکی از مهمترین تصميمات مالی ،نحوه تأمين مالی بنگاههای اقتصادی است که نقش بسزایی
در استمرار و رشد سودآوری آنها دارد .توانایی بنگاهها در دستيابی به منابع مالی داخل و خارج از
بنگاه به منظور سرمایهگذاری و اجرای طرحهای توسعهای ،از عوامل اصلی رشد سودآوری بنگاهها
محسوب میشود .البته عامل مهم دیگر در تصميمگيری بنگاهها هزینه تأمين مالی میباشد (نعمتی
و همکاران .)7832 ،اسالمی بيگدلی و بيگدلو ( )7834منابع تامين مالی را به چهار دسته زیر
تقسيم میکنند:
الف .منابع خصوصی تأمین مالی

منابع خصوصی همان منابع شخصی (پس اندازهای شخصی ) و منابع دوستان و آشنایان
است.
ب .تامین مالی از طریق بدهی (استقراض)

تامين مالی از طریق بدهی شامل وجوهی است که مالکان کسب و کارهای کوچک قرض
نمودهاند و باید همراه بهره مربوطه بازپرداخت کنند .در این روش ،کارآفرین در عين حال
که مالکيت شرکت را در اختيار دارد و توان تصميم گيری خود را از دست نخواهد داد،
نسبت به بازپرداخت مبلغ بدهی به همراه بهره متعلقه در دورههای آتی تعهد مینماید.
ج .تامین مالی از طریق سرمایه (حقوق صاحبان سهام)

در تأمين مالی سرمایه ای ،سرمایه گذار در زمره مالکان شرکت قرار میگيرد .این روش
ضمن این که ریسک را تقسيم میکند ،عایدات بالقوه آن را نيز تقسيم مینماید .یکی از
مهم ترین مزیتهای تأمين سرمایه از طریق سهام این است که نباید همانند یک وام
بازپرداخت شود.
د .روشهاي داخلی تامین مالی

کسب و کارهای کوچک لزوما نمیتوانند به وسيله موسسات خارج از سازمان به تامين مالی
بپردازند ،لذا استفاده از روشهای تامين مالی داخلی مانند عامليت حسابهای دریافتنی،
اجاره یا اجاره به شرط تمليک (واسپاری) ،کارتهای اعتباری و سود انباشته ،با توجه به
ظرفيتهای ایجاد سرمایه هر کسب وکار میتواند مفيد واقع شود.
یکی از اثرات تأمين مالی ،بر رشد شرکتها و یکی از مهمترین مولفههای رشد ،رشد داراییهای
شرکت است ،رشد داراییها در واقع نشان دهنده وجود فرصتهای سرمایهگذاری است ،بدین معنی
فصلنامـه اقتصاد مالی
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که شرکتی که از رشد دارایی باالیی برخوردار بوده است از فرصتهای سرمایهگذاری بيشتر (به
عبارتی از اعتبار و منابع قابل تبدیل بيشتر) و احتماالً از بازده و سود بيشتری نيز در آینده برخوردار
خواهد بود (خادمی.)7833 ،
نحوه تامين مالی بر حسب شرایط اختصاصی و یا محيط فعاليت شرکتها متفاوت و در برخی
موارد با محدودیتهای جدی و مشکالت فراوانی همراه است .در چنين شرایطی بهره گيری از
شيوههای مدیریت مالی در تامين مالی شرکتها بيش از پيش ضرورت دارد .تهيه راهبردهای
مناسب برای تامين منابع مالی شرکتها و کسب وکارها ،توان شرکتها را در دست یابی به
هدفهای راهبردی تقویت می کند .بدیهی است ،الزمه موفقيت در درازمدت هزینه کمتر و سود
بيشتر بوده و این امر مستلز م تامين منابع مالی با هزینه معقول و مناسب است (دهقانی
فيروزآبادی.)7838 ،
3
بک 3و دميرگو-کانت در سال  5220به تحقيقی علمی پيرامون منابع مالی شرکتهای کوچک
و متوسط در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پرداختهاند .این پژوهش نشان میدهد که
دسترسی به منابع مالی نقش بسيار مهمی را در شکلگيری کسب و کار و رشد این شرکتها بازی
مینماید و در این راه از تجارب کشورهای متفاوتی سود میجوید.
هونجو 72و هارادا 77در سال  5220به بررسی تاثير سياستگذاریهای عمومی و ساختار مالی بر
بر رشد شرکتهای کوچک و متوسط ژاپن پرداختهاند .این پژوهش با شواهد نشان میدهد که
شرکتهای متوسط و کوچکی که توسط دولتها مورد حمایت قرار گرفتهاند ميل بيشتری به توسعه
یافتگی و پيشرفت داشته و از سویی دیگر قانون توسعه خالق و پول نقد در جریان پيشرفت بيشتر
شرکتهای جوان نقش مستقيمی داشته است .این پژوهش اعالم میدارد سياستهای عمومی و
سرمایه مالی نقش مستقيمی بر توسعه این شرکتهای جوان در سطح کشور دارد.
بک در سال  5221با دیدی تجربی نشان داده است که شرکتهای کوچک و متوسط
محدودیتهای جدی را در کشورهای در حال توسعه پيش روی دارند .محدودیتهایی که از منظر
تامين مالی و موانع نهادی آنان را از شرکتهای بزرگ عقب نگاه میدارد .بک در این پژوهش نشان
داده است که با انجام اصالحاتی در جهت جلب شرکتهای کوچک و جوان و از سویی دیگر دادن
وامهای و تامين مالی آنان و از سویی دیگر نهاد سازیهای دولتی در ساحت چهارچوبی قانونی
میتوان به توسعه بهتر این شرکتها یاری رساند.
در سال  ، 5223بک و همکاران تأثيرات سياستهای توسعه تأمين مالی بر شرکتهای کوچک
را مورد بررسی قرار دادند .شواهد این پژوهش نشان میدهد که توسعه مالی تاثير فزایندهای بر رشد
صنعتی شرکتهای کوچک داشته است .به صورت کلی صنایع کوچک به مسئله تامين مالی
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حساسيت بيشتری را نشان میدهند و در این وضعيت تعامل اعتبارات خصوصی با شرکتهای
کوچک موجب بهبود وضعيت این شرکتها میگردد.
در سال  ،5277گواریگليا 75و همکاران ،شرکتهای چينی در دوره  5221-5222مورد مطالعه
قرار داده و نشان میدهند که محدودیت نقدینگی چه تاثيری بر دارایی این شرکتها میگذارد .این
پژوهش امتحان کرده است که ميزان محدودیت نقدینگی بر رشد داراییها چه تاثيری میگذارد و
دریافته است که دولتهایی که بر داراییها تاثير نمیگذارند و در آنان منابع مالی داخلی وجود
دارند موفق ترند.
74
فاتوکی 78و آسا در سال  5277ادعا کردند که مشارکت شرکتهای کوچک و متوسط در
رشد اقتصادی افریقای جنوبی تاثير به سزایی داشته است .اما چرا در این کشور ميزان شکست این
شرکتها بسيار باالست و پدیدهی ورشکستگی این شرکتها را به شدت تهدید میکند .آنها این
ادعا را مطرح کردند که یکی از اصلی ترین دالیل شکست این شرکتها در دسترس نبودن منابع
تامين مالی در این کشورها است.آنها به بررسی تاثير ویژگیهای کار آفرینانه در دسترسی به منابع
مالی برای حل بدهیها در افریقای جنوبی پرداختند و اعالم کردند که ویژگیهای کارآفرینانه در
شرکتها ،نقش بسيار فعالی را در دسترسی به منابع مالی شرکتهای کوچک و بزرگ دارد.
در سال  ،5275کانتچو 72و همکاران یک مدل جدید برای طبقه بندی شرکتها ارائه کردهاند.
طبقه بندی شرکتها را در چهار دسته :الف) شرکتهای با اعتبار محدود ب) شرکتهای نيمه
اعتباری ج) شرکتهای تمام اعتباری د) شرکتهای احتماال اعتبار محدود تقسيم بندی کرده و به
درک ویژگیهای هر کدام از این شرکتها پرداختهاند .به طور خاص اندازه شرکتها را با
شاخصهای بالقوه اعتباری آنان مورد بررسی قرار داده و ادعا نمودهاند که شرکتهای کوچک و
متوسط به نسبت شرکتهای بزرگ ميل به اعتبارات بيشتری را دارند .این شرکتها تامين مالی
سرمایه در گردش خویش را از طریق اعتبارات تجاری و منابع غير رسمی مالی تامين مینمایند و
این مسئله در بسياری از کشورهای در حال توسعه صدق نماید.
خان 70در سال  5272تأثيرات منابع مالی بر رشد SMEها را مورد بررسی قرار میدهد .او در
این مقاله اثر انواع مختلف منابع مالی بر رشد شرکتهای کوچک و متوسط در یک اقتصاد در حال
توسعه را با استفاده از پاکستان به عنوان یک مطالعه موردی بررسی میکند .نتایج نشان میدهد که
بانکها نقش مثبتی در رشد SMEها در طول دوره زمانی نمونه دارند .در مقابل منابع غير رسمی
بين سالهای  5225و  5221تأثير منفی داشتهاند ،و بين سالهای  5221و  5272اثرات پراکنده
نشان دهنده تاثيرات مثبت سياستهای دولت است.
فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 44پائیز 1931

 / 311تاثیر منابع تامین مالی بر رشد شرکتهای کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در سال  ،7830ابزری و همکاران روشهای مختلف تامين مالی شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار ،و نوع ارتباط بين نحوه تامين مالی شرکتها و ویژگیهای اندازه شرکت،
داراییهای ثابت و سودآوری ،را مورد بررسی قرار دادند .بر اساس یافتههای این تحقيق ،بين نحوه
تامين مالی شرکت ها و اندازه آنها یک ارتباط معنی دار وجود دارد .با گسترش اندازه شرکتها
استفاده از سود انباشته و سهام برای تامين مالی افزایش مییابد .همچنين ،با وجود ارتباط بين
نحوه تامين مالی شرکتها و ميزان داراییهای ثابت آنها ،بين نحوه تامين مالی شرکتها و ظرفيت
سودآوری آنها ارتباط معنی داری مشاهده نشده است.
صدرینيا و همکاران نيز در سال  7833پژوهشی با موضوع روشهای مختلف تامين مالی
بنگاههای کوچک و متوسط در مراحل مختلف دوره عمر کار کردند .آنها در این پژوهش با توجه به
اینکه بنگاههای کو چک و متوسط نقش انکارناپذیری در پيشرفت و شکوفایی کشورها دارند ،یکی از
ملزومات اساسی ایجاد و حفظ بنگاههای کوچک و متوسط را مساله تامين سرمایه بيان کردهاند و از
این رو با بررسی روشهای مختلف تامين مالی بنگاههای کوچک و متوسط شرایط کمک به
کارآفرینان را بيان کردهاند تا بقای شرکتهای خود را تضمين کنند.
در سال  ،7838آقایی و همکاران عوامل موثر بر ساختار سرمایه در شرکتهای کوچک و
متوسط را مورد بررسی قرار دادند .نتایج بدست آمده در خصوص شرکتهای کوچک بيانگر وجود
رابطه معنیدار بين سودآوری ،رشد و اندازه شرکت به عنوان متغير مستقل و نسبت بدهی کل به
عنوان متغير وابسته میباشد .همچنين در شرکتهای متوسط ،بين سودآوری ،نسبت داراییهای
ثابت مشهود و اندازه شرکت با نسبت بدهی رابطه معنی دار وجود دارد.
 -3فرضیههاي تحقیق
فرضيههای این تحقيق را میتوان به صورت ذیل بيان نمود:
 تأمين مالی از طریق حقوق صاحبان سهام تأثير مثبت و معناداری بر رشد شرکتهای
کوچک و متوسط دارد.
 تأمين مالی از طریق بدهیهای کوتاهمدت تأثير مثبت و معناداری بر رشد شرکتهای
کوچک و متوسط دارد.
 تأمين مالی از طریق بدهی های بلندمدت تأثير مثبت و معناداری بر رشد شرکتهای
کوچک و متوسط دارد.
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 -4مدل تحقیق و روش برآورد
در این پژوهش به منظور بررسی تاثير منابع تامين مالی بر رشد شرکت های کوچک و متوسط از
مدل دادههای پانلی استفاده شده است .به طور کلی ،یک مدل رگرسيونی در قالب مدل دادههای
پانلی به شکل روابط  7و  5میباشد:
رابطه ()7
i=1,2,…,

Yit=α1+β1X1it+β2X2it+…+βkXkit+wit

رابطه ()7
…t=1,2,

Wit=ui+vt+eit

در اینجا  iمقاطع و  tزمان را نشان میدهد ui .دارای ميانگين صفر و واریانس ثابت میباشدui .

الزاما متغير تصادفی نمیباشد .اگر  uiعددی ثابت ،همچون  α1برای تمام مقاطع باشد ،مدل اثرات
مشترک یا رگرسيون تلفيقی بوده ،و اگر عددی ثابت اما متفاوت برای مقاطع ،همچون  αiباشد،
اثرات ثابت خواهد بود و در غير این صورت ،زمانی که  uiتصادفی باقی بماند ،به آن اثرات تصادفی
اطالق میشود eit .نيز جزء اختالل است (فقه مجيدی و ابراهيمی.)7838 ،
در این پژوهش متغير وابسته درآمد به عنوان نماینده رشد شرکت میباشد .متغيرهای توضيحی
قابل مشاهده و یا مستقل نيز عبارتند از :ميزان بدهیهای بلندمدت ،بدهیهای کوتاهمدت ،تغييرات
حقوق صاحبان سهام ،حسابها و اسناد پرداختنی ،پيشدریافتها ،تسهيالت مالی دریافتی جاری،
حسابها و اسناد پرداختنی بلندمدت ،پيشدریافتهای بلندمدت و تسهيالت مالی بلندمدت.
متغيرهای کنترلی اثرگذار نيز لگاریتم سود و لگاریتم نقدینگی کشور در نظر گرفته شده است .در
ابتدا تاثير متغيرهای بدهیهای کوتاهمدت ،بدهی های بلندمدت و حقوق صاحبان سهام بر روی
درآمد سنجيده شده است .در بخش بعد تاثير جزئيات بدهیهای کوتاهمدت و بلندمدت به همراه
تغييرات حقوق صاحبان سهام مورد بررسی قرار گرفته و ارائه شده است .این متغيرها برای
بدهیهای کوتاهمدت ،اسناد و حسابهای پرداختنی ،پيشدریافتها و تسهيالت مالی جاری و برای
بدهیهای بلندمدت ،اسناد و حسابهای پرداختنی بلندمدت ،پيشدریافتهای بلندمدت و
تسهيالت جاری بلندمدت ،میباشد.
به عالوه ،تاثير منابع تامين مالی شامل بدهیهای کوتاهمدت ،بدهیهای بلندمدت و تغييرات
حقوق صاحبان سهام بر روی درآمد شرکت بررسی میشود .با توجه به نوع دادهها از روش دادههای
پانلی استفاده میشود .در ابتدا برای تشخيص روش استفاده از داده های تجمعی و یا دادههای پانلی
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از آزمون -Fليمر استفاده میشود .در صورت پانل بودن دادهها ،از آزمون هاسمن برای تشخيص
اثرات ثابت و یا تصادفی استفاده میشود .پس از تخمين اوليه مدل با روش به دست آمده توسط
آزمونهای قبل ،باید آزمون های ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی برای تشخيص همسانی
واریانس جمالت پسماند و همبست گی بين جمالت اختالل در مدل مورد آزمون قرار گيرد .به این
منظور از آزمون والد تعدیل شده (برای مدل با اثرات ثابت) ،آزمون ( LRبرای مدل با اثرات
تصادفی) برای شناسایی ناهمسانی وار یانس و آزمون خودهمبستگی وولدریج برای تشخيص وجود
همبستگی استفاده می شود .در صورت وجود ناهمسانی واریانس و یا خودهمبستگی ،باید آن را رفع
نمود و دوباره مدل را تخمين زد .پس از رفع آنها می توان مدل مورد نظر را مجددا تخمين زده و
مورد بررسی و تحليل قرار داد.
 -5دادهها و نتایج تجربی
در این پژوهش جامعه آماری مورد نظر شرکتهای کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران و در دوره زمانی  72ساله ،از سال  7831تا  1395میباشد .جامعه مورد نظر ،با
توجه به تعریف سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی 80 ،شرکت را شامل گردید که 70
شرکت سرمایهگذاری و  52شرکت غيرسرمایه گذاری بودند .با توجه به تفاوت در ماهيت و فعاليت
شرکتهای سرمایه گذاری از شرکتهای غيرسرمایه گذاری ،شرکتهای غيرسرمایه گذاری جامعه
آماری ،که اطالعات آنها در بازه زمانی مورد نظر در دسترس باشد ،به عنوان نمونه مورد بررسی قرار
گرفت.
این دادهها از صورتهای مالی مربوط به شرکتها استخراج شده است .دادههای استخراج شده
از صورتهای مالی ،مقدار اسمی و روز آنها میباشد ،با توجه به وجود تورم و بروز شوک ارزی در
کشور در بازه زمانی مورد بررسی ،باید ابتدا مقادیر واقعی اعداد و دادهها محاسبه و سپس مورد
استفاده قرار گيرند .به این منظور دادههای مذکور با توجه به نرخ تورم و شاخص بهای مصرفکننده
اعالم شده توسط بانک مرکزی در بازه زمانی این پژوهش ،تورم زدایی گردیدهاند .با توجه به ارتباط
بين تکانه ارزی و تورم ،انتظار میرود با تورم زدایی از دادهها ،تاثير شوک ارزی نيز از بين برود.
 -1-5آمار توصیفی دادهها
به منظور تجزیه و تحليل متغيرها در ابتدا به ارائه آمار توصيفی دادهها میپردازیم که نتایج آن در
جدول  5ارائه شده است.
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جدول  –2آمار توصیفی دادهها
انحراف

شرح

میانگین

حداقل

حداكثر

میانه

درآمد

73428285

4547

7341521

3323282

513223

بدهیهای کوتاهمدت

51433482

2823

7031330

3777182

83375782

بدهیهای بلندمدت

75228383

2

5213227

174782

82584283

تغييرات حقوق صاحبان سهام

8738381

- 582272

7238822

534282

77030285

اسناد پرداختنی

3321583

5243

7477253

51258

57288183

پيشدریافتها

75222807

2

822331

7752

8374383

تسهيالت مالی

75317387

2

7822208

87252

54384883

اسناد پرداختنی بلندمدت

8223383

2

5421275

2

58137383

پيشدریافتهای بلندمدت

428332

2

0005

2

4338584

تسهيالت مالی بلندمدت

1042483

2

7278533

2

54532385

معیار

منبع :یافتههای پژوهشگر

 -2-5بررسی تاثیر بدهیهاي كوتاهمدت ،بلندمدت و حقوق صاحبان سهام
در این بخش ابتدا تاثير بدهیهای کوتاهمدت ،بلندمدت و تغيير حقوق صاحبان سهام بر روی
درآمد شرکتهای غيرسرمایه گذاری کوچک و متوسط نمونه آماری ،مورد بررسی قرار میگيرد.
با توجه به نتایج آزمون ليمر و هاسمن مدل از نوع داده های پانلی و روش اثرات ثابتت پذیرفتته
می شود .پس از تخمين مدل با این روش ،باید خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس در مدل متذکور
بررسی شود .خودهمبستگی باعث متیشتود کته واریتانس برآوردهتا بته درستتی محاستبه نشتود و
آمارههای  t , Fاعتبار الزم را نداشته باشند .همچنتين یکتی از فتروض رگرستيون خطتی بته روش
حداقل مربعات معمولی این است که جمالت پسماند دارای واریانس برابر هستند .در صورت صتادق
نبودن این فرض ،رگرسيون تخمين زده شده از اعتبار الزم برخوردار نيست .بنابراین پيش از تحليتل
مدل و ضرایب به دست آمده ،باید خودهمبستگی و ناهمسانی واریتانس آن متورد بررستی و آزمتون
قرار گيرد .نتایج آزمون ها نشان دهنده وجود خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس در مدل میباشتد.
برای رفع خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس از روش  GLSبرای تخمين متدل استتفاده متیشتود.
نتایج این دو آزمون در جدول  8ارائه شده است.
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جدول  -3نتیجه آزمون -Fلیمر و هاسمن براي مدل كلی
آزمون  – Fلیمر

آزمون هاسمن

F test that all u_i=0:

28222

72801

= Prob > F

= )F( 73, 712

= )Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(2
)(b-B)’[(V_b-V_B)^(-1)](b-B

282483

77847

= Prob>chi2

=آماره

منبع :یافتههای پژوهشگر

نتایج آزمونهای فوق نشان میدهد که مدل مناسب ،پانل با اثرات ثابت میباشد .پس از برآورد
مدل اوليه ،بررسی فروض کالسيک نشان از آن دارد که دو فرض عدم خودهمبستگی خطاها و
همچنين واریانس ناهمسانی خطاها نقض شدهاند .نتایج این بررسی در جدول  4ارائه شده است.
جدول  -4نتیجه آزمون عدم خودهمبستگی و واریانس همسانی خطاها در مدل كلی
خودهمبستگی
واریانس
ناهمسانی

Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no firstorder autocorrelation

282743

= Prob > F

18703

= )19

F( 1,

Modified Wald test for groupwise 154eteroscedasticity H0:
sigma(i)^2 = sigma^2 for all i

282222

= Prob>chi2

+2

787e

= )chi2 (15

منبع :یافتههای پژوهشگر

به دليل وجود خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس در مدل تخمين زده شده ،مدل اوليه از
اعتبار آماری الزم برخوردار نيست .برای رفع خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس باید از روش GLS
برای تخمين مدل استفاده کرد .نتيجه این برآورد در جدول  2ارائه شده است.
به صورت کلی نتایج این تخمين نشان میدهد که هر سته متغيتر مستتقل در ستطح اطمينتان
 %32با متغير وابسته ارتباط داشته و تاثير مثبت بر آن میگذارند .با توجه به ضرایب به دست آمتده
از مدل ،بيشترین تاثيرگذاری مربوط به تغييرات حقوق صاحبان سهام با ضتریب  28504متیباشتد،
پس از آن متغير بدهیهای کوتاهمدت با ضریب  28201بوده و کمترین تاثيرگذاری نيتز مربتوط بته
متغير بدهیهای بلندمدت با ضریب  28281میباشد.
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جدول  –5نتیجه تخمین مدل نهایی
11
1101
11

105314

= min
= avg

= within

between = 100440

Obs per group:

R-sq:

overall = 1070.2

= max

282222

=

Prob > F

درآمد
روشهای تامين
مالی

83824
ضریب

)F( 2,872

=

انحراف معيار

t

|P>|t

بدهیهای کوتاهمدت

28257772 282012271

8871

28225

بدهیهای بلندمدت

282714420 282803823

5877

28282

تغييرات حقوق صاحبان سهام

282228374 285042272

8874

28224

03871305

78850

28222

-3814

28222

7815

28230

لگاریتم سود

32488525

لگاریتم نقدینگی

-1418332

10810554

عرض از مبدأ

52278337

77348523
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 -3-5بررسی تاثیر جزئیات بدهیهاي كوتاهمدت و بلندمدت
در این قسمت تاثير هر کدام از اقالم تشکيل دهنده بدهیهای کوتاهمدت و بلندمدت بر روی
درآمد شرکتهای کوچک و متوسط غيرسرمایهگذاری مورد بررسی قرار میگيرد .متغيرهای مستقل
در این بخش عبارتند از :تغييرات حقوق صاحبان سهام ،اقالم بدهیهای کوتاهمدت (حسابها و
اسناد پرداختنی ،پيشدریافت ها و تسهيالت مالی دریافتی جاری) و اقالم بدهیهای بلندمدت
(حسابها و اسناد پرداختنی بلندمدت ،پيشدریافتهای بلندمدت و تسهيالت مالی دریافتی
بلندمدت).
نتایج آزمون ليمر و هاسمن در جدول  0ارائه شده است.
جدول  -7نتیجه آزمون -Fلیمر و هاسمن براي مدل جزئی
آزمون - F
لیمر
آزمون
هاسمن

F test that all u_i=0:

282222

= Prob > F

78842

= )F(14, 127

Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(2) = (b-B)'[(V_b)V_B)^(-1)](b-B

282483

= Prob>chi2

منبع :یافتههای پژوهشگر
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با عنایت به نتایج به دست آمده در جدول فوق ،در این حالت نيز مدل مناسب ،مدل پانل با اثرات
ثابت می باشد .نتایج بررسی فروض کالسيک ،حاکی از وجود خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس
خطاهاست.
جدول  -0نتیجه آزمون عدم خودهمبستگی و واریانس همسانی خطاها در مدل جزئی
Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no firstorder autocorrelation

خود
همبستگی

282843

28717

= Prob > F

= )7, 74

(F

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity H0:
sigma(i)^2 = sigma^2 for all i

واریانس
ناهمسانی

282222

+2

885e

= Prob>chi2

= )chi2 (15

منبع :یافتههای پژوهشگر
به دليل وجود خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس در مدل تخمتين زده شتده ،بایتد از روش GLS

برای تخمين مدل استفاده کرد.
جدول  -.نتایج تخمین مدل براي جزئیات بدهیهاي كوتاهمدت و بلندمدت
11
1101
11

1055..

= min
= avg

= within

between = 107225

Obs per group:

R-sq:

overall = 107171

= max

101111

=

2.035

Prob > F

درآمد

)F(5,317

=

ضریب

انحراف معیار

t

|P>|t

اسناد پرداختنی
پيش دریافت ها

287722852
287257337

282535202
287233333

5884
7810

28255
28213

تسهيالت مالی

287032808

282801100

4807

28222

اسناد پرداختنی بلندمدت

282230488

282735333

2818

28833

پيش دریافتهای بلندمدت

-28232570

282125332

5873

28247

تسهيالت مالی بلندمدت

28870107

282507320

7835

28203

تغييرات حقوق صاحبان سهام

285433342

282400117

8825

28224

لگاریتم سود

38284325

00850212

75828

28222

لگاریتم نقدینگی

-03881223

14844311

-3885

28222

عرض از مبدأ

52848011

77408213

7813

28210

روشهای
تامين مالی

منبع :یافتههای پژوهشگر
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همان طور که در جدول مشاهده میشود ،متغيرهای اسناد و حسابهای پرداختنی ،تسهيالت
مالی جاری ،پيشدریافت های بلندمدت و تغييرات حقوق صاحبان سهام در سطح اطمينان 32
درصد معنادار میباشند .متغيرهای پيش دریافت ها و تسهيالت مالی بلندمدت نيز در سطح
اطمينان  %32معنادار هستند .متغير پيشدریافتهای بلندمدت تاثير منفی بر ميزان درآمد
شرکتهای غيرسرمایه گذاری داشته ،و تاثير سایر متغيرها بر درآمد مثبت بوده است .با توجه به
ضرایب به دست آمده از مدل ،بيشترین تاثيرگذاری مربوط به تغييرات حقوق صاحبان سهام با
ضریب  28522میباشد .پس از آن تسهيالت مالی با ضریب  28703بيشترین تاثير را بر روی درآمد
شرکتها دارد.
در جدول زیر جمعبندی نتایج حاصل از این پژوهش آمده است.
جدول  - 5جمع بندي نتایج به دست آمده
شرح

اندازه آزمون

ضریب

بدهیهای کوتاهمدت

28225

282012271

بدهیهای بلندمدت

28282

282803823

حقوق صاحبان سهام

28224

285042272

اسناد پرداختنی
پيشدریافتها

28255
28213

287722852
287257337

تسهيالت مالی

28222

287032808

اسناد پرداختنی بلندمدت

28833

282230488

پيشدریافتهای بلندمدت

28247

-28232570

تسهيالت مالی بلندمدت

28203

28870107

28224
حقوق صاحبان سهام
منبع :یافتههای پژوهشگر

285433342

در مدل کلی مورد بررسی ،تاثير هر  8متغير بدهیهای کوتاهمدت ،بدهیهای بلندمدت و
تغييرات حقوق صاحبان سهام بر روی درآمد شرکتهای کوچک و متوسط غيرسرمایهگذاری مثبت
و معنادار بوده است .همچنين ضرایب به دست آمده بيانگر این است که بيشترین تاثيرگذاری،
مربوط به تغييرات حقوق صاحبان سهام میباشد.
به عالوه ،اقالم بدهیهای کوتاهمدت شامل اسناد و حسابهای پرداختنی ،پيشدریافتها
تسهيالت مالی جاری تاثير مثبت و معنادار بر روی درآمد شرکتهای کوچک و متوسط دارد .در
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حالی که تاثير متغير اسناد و حسابهای پرداختنی بلندمدت بر روی درآمد شرکتهای کوچک و
متوسط ،معنادار نبوده و پيشدریافت های بلندمدت نيز تاثير منفی بر درآمد را نشان میدهد .البته
تسهيالت مالی بلندمدت تاثير مثبت و معنادار بر روی درآمد شرکتهای کوچک و متوسط دارد.
 -7نتیجهگیري
با توجه به نتایج به دست آمده ،تأمين مالی از طریق حقوق صاحبان سهام ،بدهیهای کوتاه
مدت و بدهی های بلندمدت تاثير مثبت و معنادار بر رشد شرکت های کوچک و متوسط دارد .با
عنایت به ميزان تاثيرگذاری به دست آمده برای هرکدام از روشهای تامين مالی ،به نظر میرسد
اتخاذ استراتژی برای افزایش حقوق صاحبان سهام راهبرد مناسبی برای افزایش درآمد باشد .از
دیدگاه سهامداران شرکتها ،به دليل نگاه کوتاه مدت آنها بر عملکرد شرکت و تمایل بيشتر به سود
دریافتی ،تمایل آنان به تقسيم سود بيشتر می باشد .اما اگر با دید بلندمدت به عملکرد و ميزان
درآمد شرکتهای کوچک و متوسط نگریسته شود ،کاهش سود تقسيمی و افزایش حقوق صاحبان
سهام در بلندمدت تاثير بيشتری بر عملکرد شرکت و ميزان درآمد آن خواهد داشت.
با نگاهی به تاثير جزئيات بدهیها بر روی رشد شرکتهای کوچک و متوسط ،مشاهده میشود
که پيش دریافت های بلندمدت تاثير منفی بر رشد این شرکتها دارند و استفاده از این روش تامين
مالی توصيه نمی شود .تاثير منفی این روش به این دليل است که معموال پيشدریافتها صرف
هزینههای تجهيزات اوليه میشود که این تجهيزات در طول زمان دچار استهالک شده و این امر
باعث تاثير منفی بر درآمدهای شرکت در بلندمدت میگردد .با توجه به ميزان تاثيرگذاری هر کدام
از روش های تامين مالی ،پس از تغييرات حقوق صاحبان سهام ،بدهیهای کوتاهمدت تاثير بيشتری
بر درآمد شرکتها دارد .پيشنهاد میشود استفاده از بدهیهای کوتاه مدت در اولویت باالتری نسبت
به استفاده از بدهیهای بلندمدت قرار گيرد.
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