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 چکيده

 ای عدیدده  یها چالش با که دهند می تشکیل متوسط و کوچک یها بنگاه را ها ناسازم از درصد 59 از بیش ایران در

 تدأمین  ابزارهدای  .ستا آن در موجود ابزارهای و مالی تأمین چگونگی ها،چالش ینا ینمهمتر از یکی .هستند رو هروب

 بداالیی  هزینه و نبوده برخوردار الزم پذیری انعطاف از( دارایی فروش یا و بدهی و سرمایه) ها بنگاه این در سنتی مالی

 را الزم ریدددد پذی انعطداف  .است شده سعی مالی تأمین نوین ابزارهای ارگیریک هب با بنابراین .کنند می ایجاد بنگاه برای

 چرخده  و مالی تأمین ابزارهای بین باید طرفی از .داد کاهش را ها آن ریسک و کرد ایجاد اتمؤسس این مالی تأمین در

 تعیدین  مدالی،  تدأمین  ندوین  ابزارهای معرفی تحقیق این هدف بنابراین .باشد داشته وجود تطابق هاوکار کسب این عمر

 و اسنادیصورت  پژوهش به یندر ا یقروش تحق .است کارهاو کسب چرخه در ها آن کارکارد و آنان از یک هر ویژگی
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 مقدمه

نقدش   1کارهای کوچدک و متوسدط   و کسبامروزه 

بسزایی در رشدد اقتصدادی کشدورها برعهدده دارندد.      

ای کدده بسددیاری از متفکددرین و پژوهشددگران  گوندده بدده

عندوان سدتون فقدرات رشدد     ه ب ها عرصه توسعه از آن

زاده  )ولددی کننددد اقتصددادی در هددر کشددوری یدداد مددی 

 اتمؤسسد  یدن ا رشد .(1351 ،عشری و اثنی الریجانی

 یدا  و کشدور  آن در کدار  و کسدب  یفضا بهبود از نشان

 55 ،یدورو  منطقده  در فقدط  که یا هگون هب .ستا منطقه

 و کوچدک  یهدا  بنگداه  را یدیتول یواحدها از درصد

 .(BusinessEurope, 2018) هندد دیمد  یلتشک متوسط

 از یافتده توسدعه  تر کم یکشورها در مطالعات اساسبر

 یدق رط از فرصدت  5 ،یدد جد یشدلل  فرصدت  14 هدر 

 ،یکردکتول) شوند یم خلق متوسط و کوچک یها بنگاه

 ها بنگاه درصد 59 کهینا با یزن یرانا کشور در .(1355

 ،دهندد  یم یلتشک متوسط و کوچک یهاکار و کسب را

 و یددددمال نددددددتأمی در همددواره اتمؤسسدد یددنا

 ،یمانی)سدل  هسدتند  رو روبه مشکل با ابعدمن یصصتخ

 یدد با کدار  و کسب یفضا بهبود با یرمس ینا در .(1354

 بدده ینددانکارآفر یرویشپدد موانددع و هددا چددالش یرسددا

 یدن ا توسدعه  و شروع امکان تا گردد عددرف جدددیتدر

 یندان کارآفر و گدذاران هیسدرما  یبرا هاکار و کسب نوع

 در انددددد ینرددکارآف از اریدید بس ود.ددد ش یرپذامکان

 و یمدال  مسدالل  صدرف  را خدود  وقدت  هدا  بنگداه  ینا

 و ی)صددفر کننددد یمدد نقددد وجددوه بدده یددابیتددددددس

 تددأمین یهددا روش بددودن یسددنت .(1352 ،همکدداران

 و یسدداختار یگزینیجددا عدددم و یددرانا در یدددددمال

 دیگدر  یهدا  چدالش  جملده  از یننو یابزارها یندیفرآ

 بر دهدددیددعق ذشتهدددگ در .(1359 ،ی)نور دنباش یم

 و هددددد توسع یلاص موانع از یکی که است ودهدب ینا

 گسددترش در یافتددهنتوسددعه یکشددورها تدرفددددیشپ

 اسدت  یهسدرما  کمبدود  متوسط و کوچک یها شرکت

                                                             
1. Small and medium-sized enterprises 

 یهدا  نگدرش  در ولدی  .(1353 ،یلیمدا  و واحد ییفدا)

 الزم شدر   هدا کار و کسدب  یبدرا  یهسرما تأمین ،یننو

 بدر  عدالوه  ها بنگاه این رشد برای یراز .یکاف نه ،است

 و سداختاری  عوامدل  کیفیدت  بده  مناسدب  مدالی  تأمین

مناسدب   یو در کل معمدار  کار و کسب فضای ودددبهب

 . حدال (1335 ،کداممی  و زاده ملک) است نیاز ها بنگاه

 ،یمدال  مندابع  بده  یداز ن هنگام ها شرکت و کارهاوکسب

 و وام بددا یددا را خددود ازیددن مددورد وجددوه ندددتوان یمدد

 از یقسدمت  یواگذار با یا و آورند دست هب راضدداستق

 دددهن پوشش یهسرما نددأمیددت تددرکددش یتددمالک

 گذشددته آن از .(1351 ،و همکدداران یطهماسددب )شدداه

 چنددان  یطشدرا  یدن ا در ینندو  یابزارهدا  یریکدارگ  هب

 باال آنان یمال تأمین ینههز هم چون نبوده ارسازدددددک

 ندر   بدر  یتبعات ،باال یباتقر یسکر علته ب یزن و بوده

و  شدت سر یجعفدر ) داشدت  خواهدد  شرکت یاعتبار

 یشههم ینانکارآفر گذشته آن از .(1351 ،علیزاده بکان

 مورد بازده نر  با را کار و کسب یمال تأمین ینههز نر 

 ندر   اگدر  و دکنند  یمد  یسده مقا خود کار و کسب ارانتظ

 آن انتظددار مددورد بددازده نددر  از یمددال تددأمین ینددههز

 یبدرا  یهیتدوج  یچهد  یگدر د باشدد  بداالتر  کار و کسب

 مسدلله  یدن ا ندارد. وجود صنعت آن در گذاری یهسرما

 یتدددد سن یمدال  تدأمین  روش یدب معا از یکی همواره

 یکی آن بر عالوه .(1353 و همکاران، نژاد کامم) است

 حداکثر به یبرا هاکار و کسب یرانمد که یماتیتصم از

 ،یندنما اتخاذ یدبا انگذار یهسرما و دارانسهام رساندن

 یمحمدود ) اسدت  یمدال  تدأمین  بده  مربو  یماتتصم

 یها یاستس یبرا که گفت توان یم لذا ،(1335 ،یعالم

 ارالده  ینهمچند  و یمدال  یهدا  یتحما حوزه در دولت

 یخاصد  یمعمدار  ،مناسب یمال یابزارها و ها یاستس

 یطشددرا یددنا در .(1354 ،ی)مهربددان ندددارد وجددود

 قابدل  و منعطد   یمدال  تدأمین  یهدا  روش یریکارگ هب

 اسددت یندان کارآفر همده  یددازن مدورد  ارزان و دسدترس 

 بده تدوان   مدی  هدا  روش ینا جمله از .(1352 ،)شاتوک
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  نمددود اشدداره 3کددالن و 2خددرد ،1نددانومددالی  تددأمین

(Akamatsu, 2014 andArzeni ). تدأمین  پایین هزینه 

 یبددرا ابددزار یددنا بدده یدسترسدد یلتسدده و یمددال

 ینندو  یهدا  روش یدن ا مشدترک  وجدوه  ینانارآفردددک

 بددون  مدالی  تأمین که ذکر است به زمالبته ال باشد. یم

 نیسدت  پدذیر  امکدان  کدار  و کسب عمر چرخه به توجه

(Chen and Chen, 2012).   از این رو به دلیدل اینکده 

 چرخده  از مرحلده  هر در هاکار و کسب رفتاری شرایط

 تحلیدل  جهدت ، اسدت  متمدایز  دیگدر  مراحدل  با عمر

 شدده  استفاده و بروس اسکات عمر رخهچ از موضوع

حال بدا توجده بده نقدش      .(Zhou et al., 2016) است

 و بررسدی مطالعه بده   ینوکارها، ا در کسب یمال تأمین

 از یدددک هددر  در مددالی  تددأمین  ابزارهددای  تشددری  

 .پردازد می کار و کسب چرخه لددداحردددم

 

 نظری مبانی

 یهدا  بنگداه  یدا  متوسدط  و کوچک یهاکار و کسب

 از اعم ،ادده فعالیت از وسیعی طی  متوسط، و کوچک

 شددامل را خدددماتی و تولیدددی امددور تددا خددانگی

 و کوچدک  یها بنگاه غالب اساس این بر .ددددشون می

 یدا  دهندد  مدی  سرویس محلی مشتریان به تنها متوسط

 اختیددار در را موجدود  بدازار  از کدوچکی  بسدیار  سدهم 

 در کده  کوچکی گروه یا نفر یک هدوسیل به و ددددارن

 اداره شوند، می شناخته نیز کار و کسب الکدم حالعین

 بده  اقتصدادی  یها بنگاه این (.1353 ی ،)سگردند  می

 نقدش  اجتماعی، و اقتصادی توسعه محرکه نیرو عنوان

 و تدداکی) دارنددد جوامددع توسددعه فرآینددد در اساسددی

 متخصصان نظر بر بنا که جایی تا (.1351 اران،ددهمک

 سدوخت  نقش کوچک وکارهایبددکس ادی،ددداقتص

 Humid) کنند می ایفا کشورها اقتصادی رشد برای را

and Ibrahim, 2019.) و کوچدک  یها شرکت مروزها 

                                                             
1. Nanofinance 

2. Microfinance 

3. Macrofinance 

 یراهبدرد  و یداتی ح نقش یجهان یاقتصاد در متوسط

 دهدددد ش خرد یولدددپ منابع انباشت باعث یراز. ددارن

 یدن ا در موجدود  یسداختار  یهدا  هدلفؤم به توجه با و

 ینانه،کارآفر یها فرصت کش  یبرا یمنبع ،سساتؤم

 .(1359 ،یوانددر ی)د شودیم ینوآور و یتخالق بروز

 بخدش  یتهددا  باعث خود عملکرد اب اتدمؤسس این

رقابدت  یشافزا یزن و اقتصاد دمول بخش به یرسمیرغ

 شدوند  یمد  یجهدان  عرصه در خدمات و کاالها یریپذ

 .(1359 ،ینورآباد یعباس)

کوچدک و   یوکارهدا  کسدب  یدت توجده بده اهم   با

برخدوردار   ای یژهو یتاهم زا ها آن یمال تأمینمتوسط، 

 یمدال  تدأمین  یبرا یفعل موجود یبزارهاا لذا .باشد یم

 ی،شخصد  یهسدرما  از اسدتفاده  از: عبارتند ها بنگاه ینا

 از راضدددداستق و یپددول بددازار ،خددانواده و دوسددتان

 از اسددتفاده  .یهسددرما بددازار و یکددددبان مددددیستس

 هزیندده یددزن و بددودهن یدددددکاف دیگددران هدددددیسرما

امدین  ) است االدب وام یافتدر طریق از مالی نددأمیددت

 در یهسدرما  بدازار  طرفدی  از .(1354 و زرگر، یدختیب

 ها بنگاه یمال ندتأمی در یدددانددچن نقش یفعل یطشرا

 ها بنگاه یمال تأمین در یاصل هیشر شتهذگ آن از ندارد.

 و روشن یها یاستس یجادا یبرا یخاص یمعمار عدم

 یهدا کار و کسدب  یبدرا  یراهبرد و بلندمدت مشخص

 یدن ا .اسدت  آندان  یمدال  تأمین یزن و متوسط و کوچک

 یمددال بخددش کدده تددددداس دهددددش ثباعدد مسددلله

  یددددقددیحق بخش یاراخت در یعمل طوربه ادددصدداقت

 ینچندد در لددذا .(1351 ،یدیدد)ام ددددداشددنب اقتصدداد

 ،اتدددد ثب یب و یعدددمقط یکارها راه یجادا یطیشرا

 بدا  را متوسط و کوچک یها بنگاه یدددمال ندددأمیددت

 وانعدددد م نید ا .کند یم روبرو ای عمده موانع و مشکل

 یشافدزا  یمال تأمین ینههز که شود یم باعث یتنها در

 یددنا یبددرا شددده اسددتخرا  یاقتصدداد ارزش و یافتدده

 امددور و کددار )وزارت یابددد کدداهش هدداکار و کسددب

 .(1353 ی،اجتماع
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مدالی بددون توجده بده      تدأمین ی ها روشتوجه به 

 ,Chen and Chen)میسر نیسدت   ها چرخه عمر بنگاه

 1559در سدال  اسدکات و بدروس ، از این رو (2012

ا را اراله کردند که شامل وکاره چرخۀ عمر کسبمدل 

 باشد: ذیل میمراحل 

بددر  آندر  اسددت کدده تولددداول، مرحلدده  مرحلددۀ

که در آینده مدورد نیداز   و امکاناتی  ها ایدهمحصوالت، 

در حال نه آنچه  گبرند بازار هستند مورد تأکید قرار می

رشدد  مرحلدۀ  . سدسس  است داد و ستددر حال حاضر 

 شددروع بدده تولیددد  هددا بنگدداه قددرار دارد کدده طددی آن

بیشتر مندابع مدالی در این مرحله ند. کن محصوالت می

شود. مرحله  میگدذاری  ی مولدد سدرمایهها رایدیدر دا

فددروش و   در ایدن مرحلدده  است.  مرحلۀ بلوغسوم، 

گدذاری   و مرفیت سرمایه بنگاه به ثبات رسیدهدرآمدد 

مرحله آخدر   .یابد تقاضای بازار افزایش می متناسب با

بنگاه به دلیدل   باشد که میمرحلۀ افول ، از چرخه عمر

 و فرهنگ سازمانیضع  در  قبیلای از مسالل از  پاره

به کدارگیری   ات وتلییر همگام نبودن با، سیستم اداری

نامناسدب سدازمان   باعدث واکدنش    ،سنتیی ها راهکار

الح منجدر بده افددول    طاصبه و  شدهنسبت به محدیط 

 (.Nancarrow et al., 2002خواهد شد )بنگاه 

 

 شناسی تحقيق روش

 یها پژوهش نوع از و تحلیلی-توصیفی تحقیق این

ای  چهدار مرحلده   روش از اسدتفاده  با و است مروری

 و همجدواری  تفسیر، توصی ، ،(1515) 1جور  بردی

 تحلیدل  نیز مورد اساس همین بر و انجام شده مقایسه

 استفاده با تحقیق یها آوری داده است. جمع گرفته قرار

 مددارک  و اسدناد  مثل ای کتابخانه منابع مطالعه شیوه از

مدالی   تدأمین ی مدالی یدا   هدا  برنامده  بررسدی  آموزشی،

 در شدده  چدا   مقداالت  علمدی،  مستندات در کشورها

 یهدا  و سدایت  سدمینارها  و هدا  گزارش معتبر، مجالت

                                                             
1. Goerge Breday 

انتخدا    یارهدا یمع است. پذیرفته صورت استناد قابل

 یهدا  سدال  نی. انتشار مقاله در بد 1اند از: عبارت منابع

 مدالی  تدأمین  ی نده یکده در زم  ی، مقاالت2424تا  2414

و  یبده زبدان فارسد    افتهی. مقداالت انتشدار  2اندد؛   بوده

. 4ساختار کامل باشدد؛   یدارا . مقاله3باشد؛  یسیانگل

و  هدا  شیهمدا  اید  یپژوهشد -یعلم یها مقاله در مجله

 یمقالده دارا . 9معتبر چا  شده باشدد؛   یها کنفرانس

کده فقدط    یمقداالت )متن کامدل و قابدل دانلدود باشدد     

 .(در دسترس بود درنظر گرفته نشددند  اه آن ی دهیچک

مدورد مقالده جهدت بررسدی      43در گام نخست تعداد 

به دلیل  ها مورد از آن 5یافت شد. پس از بررسی اولیه 

نداشتن چارچو  مشدخص و همچندین عددم امکدان     

 حدذف گردیدندد.   هدریافت متن کامل از چرخه مطالع

الزم به ذکر است در این پژوهش بررسی چهار روش 

مدالی   تدأمین و روش  خدرد، کدالن  مدالی ندانو،    تأمین

العده عمیدق و   بدا مط  جمعی مد نظر بدوده اسدت، لدذا   

ی مدورد نظدر اسدتخرا     ها برداری دستی داده یادداشت

مزایدا و   ،بدا بررسدی و مقایسده معایدب     گردید. سسس

گیدری   نتیجه، ها این روش همچنین الزامات هر کدام از

 صورت گرفت.

 

 ی پژوهشها يافته

مدالی،   تدأمین پیش از پرداختن به ابزارهای ندوین  

ابتدا ایرادت یا مشکالت ابزارهای سنتی مورد بررسدی  

 گرفتده،  صدورت  عدات مطال بدر  بنااجمالی قرار گرفت. 

 یسدنت  یمدال  تأمین یابزارها یها چالش و موانع عمده

 از: عبارتند

 و یپددول بددازار یسددتمس بدده مربددو  مسددالل الدد :

 و یمدال  تدأمین  بدودن  محدور بانک :یفعل یانکداردددب

 ،(1354 ،یآراندد انی)شددا یسددنت یابزارهددا وجددود

 عدددم ی،دددددسنت یبددانک نظددام در محددوری اسددتقراض

 ارالدده در یعیتددوز عدددالت معددد یری،پددذطددافعان

 ینسدب  بودن باال ی،بانک یننو یابزارها نبود یالت،تسه
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 تعهدات یا و ها نامهضمانت یافتدر ی،مال تأمین ینههز

 و خدا   یگدذار یاسدت س عددم  یسدک، ر یجادکنندها

 ،و همکداران  یطهماسدب )شداه  یمال تأمین در مشخص

1351) 

 :هدا  بنگداه  یمال تأمین در یهسرما بازار یاییپو عدم  :

 رکدود  و یپدول  بدازار  در موجود یابزارها معرف عدم

 ،و همکاران آرا مان)فر ها بنگاه یمال تأمین در بازار ینا

1353). 

 متوسط: و کوچک یها بنگاه خود به مربو  مسالل : 

 یتجدار  و یمال ثبات عدم ی،حداقل یمال استقالل عدم

 عدددم یبدداال یسددکر ،بددزرگ یهددا بنگدداه بدده نسددبت

 در یمدال  سدواد  نداشتن ،یفتیادر اعتبارات بازپرداخت

 بده  شددید  وابستگی ،هاکار و کسب ینا صاحبان اغلب

و  یطهماسدب )شداه   اتمؤسسد  یدن ا از یمدال  یدت حما

ویژگی انواع ابدزار سدنتی    1جدول  .(1351 ،همکاران

 دهد. مالی را نشان می تأمین
 

 یمال تأمين یسنت يابزارها یمعرف -1جدول 

 باال یبازده یسکر متوسط یبازده یسکر یينپا یبازده یسکر یينپا یبازده یسکر

 یهسرما یابزارها یبیترک یابزارها بر استقراض یمبتن یمال تأمین ییبر دارا یمبتن یمال تأمین

 ییبر دارا یوام مبتن-

 یافتنیاسناد در یلتنز-

 یدخر یمال تأمین-

 گرفتن انبار یدکل یرز-

 یواسسار-

 یاوراق قرضه شرکت-

 یمال یها توسط واسطه یند یدخر-

 اوراق قرضه تحت پوشش-

 غیرممتاز یها یبده-

 یرا یشراکت ب-

 یمشارکت مدن-

 مشارکت در سود-

 یلاوراق قرضه قابل تبد-

 ینیاوراق قرضه تضم-

 (یا پله یراشکو  )ز یمن یمال تأمین-

 یخصوص یمال تأمین-

 یرخطرپذ گذاری یهسرما-

 کار و فرشتگان کسب-

 ییمشتقات دارا-

Financing SMEs and Entrepreneurs and OECD Scoreboard, 2015  
 

 ،ینشد  و بارن توسط شده انجام یها یبررس بر بنا

 یمددال تددأمین بددودن مشددکل یبددرا عمددده یددلدل دو

 عددم  از: عبارتند که دارد وجود یدجد یهاکار و کسب

 (.1353 ،ینش و )بارن یتقطع عدم و یاطالعات تقارن

 یمـال  نـــــتأمي یننو يابزارها به توجه ضرورت

 یهدا  فرصدت : متوسط و کوچک يهاکار و کسب در

 دارد ودددد وج کدالن  و خدرد  یبازارهدا  در ینانهفرآکار

 هدا  فرصت ینا از یبرداربهره یبرا توسعه یطشرا یول

 یهدا  یاسدت س کده  یردپدذ  یمد  یرثأت یمختلف عوامل از

 و یبددددرداربهددددره در یمحددددور نقددددش دولددددت

 دارد عهدده  بدر  را هدا  فرصدت  ینا از یورداردددرخددب

(Stefani et al., 2019). مددلعوا یددنا ینتددر مهددم از 

 أمیندتدد و یآوروندد ،ینقددوان ،آمددوزش بدده تددوان یمدد

 یمال تأمین یزارهابا ینب ینا در .اشاره کرد یددالدددم

 (.1354 ،ی)مدراد  باشند یم برخوردار یادیز یتاهم از

 یاقتصداد  رشدد  عنصدر  ینتدر  مهم یهسرما یریگشکل

 از هاسدددتفاد (.1352 همکددداران، و یمدددی)مق اسدددت

 در یا هدعمدد نقددش یمددال تددأمین یننددو یهددا روش

 داشدته  متوسط و کوچک یها بنگاه توسعه و یازاند هرا

 و ددددرش به راردددمداست ورتددددص در رددام ینا که

 .(1355 سدازان،  تی)چ امددددجنا یم یاقتصاد یدیایپو

 تأمین یسنت یابزارها در موجود یها چالش به توجه با

 ،متوسدط  و کوچدک  یهدا  بنگداه  یبرا است الزم یمال

 .(Aprea et al., 2016) گردد اراله یمال تأمین یابزارها

 ادبد  تا است صدد در ددددددیجد یها روش رو ینا از

 منددابع حددداقل از ادهدددداستف بددا و یسددکر ینتددرکددم

 یجداد ا و یقده وث بددون  ممکدن  حدد  ادددت و یددالدددم

 یسنت یابزارها به نسبت تر منعط  بازپرداخت فراگرد

 یطرفدد از و دهددد کدداهش را یمددال تددأمین ینددههز

 در خدا   یهدا  گدروه  یبرا را یمال تأمین ددددوانددبت
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 ,.Ayalew et al) یدنما فراهممنافع  یشترینب با جامعه

 مطالعات اساس بر یننو یمال تأمین یها روش .(2019

 تدوان  بده  کمدک  ،کنندد  یمد  دنبدال  را عمدده  هدف دو

 یدالددم استقالل یجادا و جامعه محروم بخش یدالددم

 بده  کمدک  هدم  و شدلل  یدک  یجادا هدف با ها آن در

 متوسط و کوچک ،خرد یهاکار و کسب تر سهل شروع

(Bell et al., 2019). 

 شدده  یسدع  مقاله ینا در: یمال تأمين یننو يابزارها

 اسداس  بدر  یمال تأمین یننو یابزارها ینب از که است

 خدرد،  ،ندانو  مدالی  تدأمین  ابزار چهار به پوشش سط 

 گردد. یم اشاره یجمع یمال تأمین یزو ن کالن

 از ستا عبارت مالی نانو تأمین: مالی نانو تأمين الف:

 توانکم و خا  یها گروه یبرا یمال تأمین از یا هیوش

 گدذاری  یهسدرما  و یدد تول یندفرآ یک از یبخش یا یمال

 یسددکر بددا یدارادددددپ للشدد یددک ادددددیجا جهددت

 الدددح نددیع در و یشترب یریپذ انعطاف و ردددتددکم

 یدن ا در .(Altman et al., 2015) ردددد یشتب یاثربخش

 درآمدد  کدم  و ی ضدع  و خدا   یهدا  گروه به روش

 ندارندد  یمدال  استقالل یبرا الزم یپول منابع که جامعه

 .(1353و همکاران،  یصفر) است شده یا هیژو توجه

 یها گروه از یینانکارآفر تا شود یم باعث وضوعم این

 یهدا  بخدش  از تدر، مک یمدال  ییتواندا  با جامعه خا 

 کدار  و کسب بتوانند یدوارانهام جامعه ی ضع و متوسط

 کسب خاطر به حال ینع در و کرده یازاند هرا را خود

 (یخدوار  )ربا یرسمیرغ گاندهندوام دام از یمال منابع

 یدن ا در (.Biswase, 2015) یابندد  نجدات  بداال  بهره با

 طور به کوچک و یضرور یها وام یمال تأمین از یوهش

 رآگردددد ف یسدتم س یک با اطالعات حداقل با و یفور

 سدود  بددون  و سدال  یک یبرا و وام آزاد نر  با ساده

 و جوانددان ،زنددان ماننددد هیددژو هدددف گددروه یبددرا

 یوهشد  که یا هگون هب ،شود یم گرفته نظر در یان،روستال

 یقده وث هدا  وام ندوع  یدن ا .است ط عمن آن بازپرداخت

 اسددت یینپددا یاربسدد هددانآ مخددار  ینددههز و نداشددته

(Chonlaworn and Pakanee, 2017.) 

 2 جدددول در: مــالی نـانو  تـأمين  یــیاجرا الزامـات 

مالی  تأمین کنندگان عرضه و یانمتقاض ییاجرا الزامات

مدالی   تدأمین در ایدن ندوع از    .اسدت  گردیده اراله نانو

وال متقاضیان دارای درآمدهای ثابت کم هستند که معم

نیازی به پیشدینه مدالی ندارندد. همچندین حدداقل وام      

وکدار   دریافتی بر اساس قدرت مالی فرد و نوع کسدب 

 باشد. وی می
 

(Chonlaworn and Pongpirodom, 2015)تأمين مالی نانو در  ییو عوامل اجرا يرندهگجدول الزامات وام -2جدول 

 ییعوامل اجرا يرندهگوام

 صالحیاز مراجع ذ یدهپیگیری برای کسب مجوز وام حداقل وام یافتاغلب در

 ثابت ماهانه یو کوچک با درآمدها یدجد یکارها و اغلب صاحبان کسب
محدود و  یتبا مسلول ها تعیین نوع شرکت: اغلب شرکت

 عام یسهام

 قدرت بازپرداخت یدارا یول یمال یشینهبدون پ
 یتصالح یو دارا یمال یسکر یرشیی با قدرت پذها شرکت

 مطلو  یمال

 یدکار جد و کسب یاهر فرد  یطمتناسب با شرا یافتیحداقل وام در یینتع

 کوچک( یا)خرد 
 بابت اخذ مجوز یهتعیین حداقل سرما

 دادن سفتهان خرد در قبال گذار یهاز سرما یتأمین منابع مال یستن یازسفته مورد ن

درصد  31شارژ در کل حداکثر  ینهو اجرت خدمات و هز یمو جرا ها بهره

 در سال
 درصد 1 یرز یقرار گرفتن نسبت بده
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 و شخصـی  يهـا  وام از مـالی نـانو   تأمين یزاتاتم

 یالزامد  مهدم  نکتده  یدن ا به توجه: يررسمیغ يها وام

 ،یررسدمی غ یهدا  وام یها شاخصه و یزمانمک که ستا

بدر   .هسدتند  متفداوت  هم با نانومالی  تأمین و یشخص

، مشدخص  3ی اشاره شده در جددول  ها اساس تفاوت

ی شخصی و غیرشخصی برای ها گردد هدف از وام می

مدالی   تدأمین نیازهای شخصی است اما هدف از  تأمین

باشدد.   وکدار مدی   نانو افزایش سرمایه و گسترش کسب

 یددنا ینبدد یهددا تفدداوتسددایر  شدددن مشددخص یبدرا 

 بده  تدوان  یمد  واضد   یا هگونه ب یمال تأمین یها یوهش

 .کرد اشاره 3 جدول در ها آن یزاتتما و یژگیو

 

 (Chonlaworn and Pongpirodom, 2015)يررسمی غ يها و وام یبا وام شخص ونانتأمين مالی  یزاتمات -3جدول 

 ها شاخص یرسميروام غ یشخصوام  تأمين مالی نانو

 نوع نر  بهره نر  بهره ثابت نر  بهره مؤثر نر  بهره مؤثر

 یشترب یهبه سرما یدسترس-

 یخدمات شلل یشافزا-

 یقانونیرغ یها کاهش وام-

 یشخص یازن یبرا یتأمین مال-
 یوام ضرور-

 یشخص یازن-
 هدف وام

 یدصاحبان مشاغل جد-

 افراد بدون درآمد ثابت-

 کم درآمد یها گروه-

 افراد با درآمد ثابت و مشخص

 یبه وام ضرور یازمندافراد ن-

 کم درآمد یها گروه-

بخش  یبرا یوام بانک یگزینجا-

 کم درآمد

 گروه هدف

 یقهوث یستالزم ن ضامن( ی)حت یستالزم ن یستالزم ن

 ییبا توانا یحقوق یا یقیافراد حق

 قدرت بازپرداخت وام

 با درآمد ثابت یافراد-

 صاحبان مشاغل-

 مشخص یتمل-

 نشده ی تعر
وام یها یازمندین

 یرندگانگ

 یرندهگصورتحسا  به وام یهارا

 یانهاغلب بازپرداخت ماه-

و  یرسم یدبازپرداخت با یوهش-

 باشد یقانون

 یرندهگصورتحسا  به وام یهارا-

 بازپرداخت کامل یا-

درصد از  14بازپرداخت حداقل  یا-

 از آن یشترب یاوام 

 یقانونیرغ یاستفاده از ابزارها-

 یبازپرداخت روزانه، هفتگ-

 (ی)توافق

کننده یافتمؤسسه در یینتع-

 دهندهتوسط وام یبده

بازپرداخت  یوهش

 وام

شرکت در  یبر رتبه اعتبار یرتاث-

 صورت عدم بازپرداخت

درآمد ثابت داشته  یدبا یرندهگوام-

 باشد

 %(23نر  بهره باال ) یباتقر-

شرکت در  یبر رتبه اعتبار یرثأت-

 صورت عدم بازپرداخت

 باال یارنر  بهره بس-

 کنترل یرقابلغ-

زمان بازپرداخت فقط  یینتع-

 دهندهتوسط وام

نشده ی نر  بهره تعر یدارا-

 ( 124%-%24 ین)ب

 یبمعا

 

 و يربـاخوار  از يريجلوگ در مالی نانو تأمين نقش

 هدددد ک اسدت  یهیبد: یمال تأمين در یرسميرغ بازار

 یبددرا بخصددو  یمددال تددأمین کدده ییکشددورها در

 و هددا بانددک از محددروم و درآمددد کددم ارددددشدداق

 اسدت  هدددد ینهز پر و سخت یرسم یالم اتؤسسددم

 یبازارها از یهسرما جذ  و یمال تأمین یبرا شدیگرا

 حال عین در .(1333 ،ی)خاک ابدی یم روا  یررسمیغ

 خدود  یرنددگان گوام یبدرا  را یدام یررسمیغ یها وام
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 بدرآورد  در یطشدرا  یدن ا در ها آن چون کنند. یم یجادا

 هدم  آن شدوند  یم اشتباه دچار خود بازپرداخت قدرت

 حدال  در سدرعت  بده  هدا  وام یدن ا بهره که یطیشرا در

 اندددددیجر یعسددر انتقددال باعددث و بددوده یشافددزا

 و شود یم دهندهوام به یرندهگوام از یندهفزا یددینگنقد

 را یمدال  مندابع  کنندده یافدت در یبده حجم سرعت به

 .(Musari and Simanjuntak, 2016) دهد یم یشافزا

 یهدا  وام از ندوع  یدن ا روا  باعث که یعوامل جمله از

 نقدد  وجدوه  وجود عدم :از عبارتند گردد یم یرسمیرغ

 دانددش و نظددم فقدددان یددی،گرامصددرف روا  و یکدداف

 یهاکار و کسب و یزندگ یالم تأمین در مناسب یددمال

از ایدن رو بدا توجده بده      (.Amadhila, 2016) یدد جد

مالی نانو و شرایط بهتر آن نسبت به  تأمینی ها ویژگی

مدالی   تأمینگیرندگان به  ی غیررسمی، تمایل وامها وام

 (.Biswase, 2015)گردد  نانو معطوف می

: کـار  و کسـب  در اهرمـی  اثـر  و نـانو مـالی   تأمين

 دارد تالش وددنان یددمال تأمین شد، گفته که همانطور

 اسدتقالل  بده  ساده و ارزان ینگینقد یصتخص با ادددت

 بهبدود  و ییخودکفدا  ،جامعده  دسدت یینپدا  یها بخش

 یمال توانکم و محروم یها بخش زندگی کیفیت سط 

 بدا  جامعه از بخش ینا که است ینا یجهنت .کند کمک

 و یافتهاتنج یتمحروم از ،تر منعط  و تر سهل یروش

  کنددد یمدد یددداپ اقتصددادی اسددتقالل ینسددب طددور هبدد

(Davis et al., 2013).  جامعده  از بخدش  یدن ا حدال 

 و ینیکدارآفر  قددرت  یشدتر ب یدت فعال اثدر  در یجتدر هب

 تدأمین  یدک  بدا  یندفرآ ینا در کند. یم یداپ ییزا اشتلال

 و جامعده  یبرا یبزرگ یامدهایپ توان یم کوچک یمال

 در اهرمی اثر آن به که ،کرد یجادا خا  بخش یک یا

 Musari and) شددود یمدد گفتدده نددانو مددالی تددأمین

Simanjuntak, 2016). یمددال تددأمین عبددارتی، بدده 

 که شود یم یمال تأمین ینوع به متوسط یهاکار و کسب

 عددد واق در هددد افتددی یصتخص و شدهاستقراض منابع

 یمدال  یسدک ر امر ینا و است یشترب یازن مورد ددح از

 کداهش  را اسدتقراض  قدرت و داده یشافزا را همؤسس

 مسدلله  ندانو  یمدال  تدأمین  در .(Eyers, 2013) دهدیم

 یکدانون  نقطده  و شدده  ییشناسا کار و کسب در یاساس

 آن یبرا طدفق بتوان تا شدهییشناسا مشکل یجادکنندها

 مددد مه .داد انجام را یمال تأمین بخش آن فقط و نقطه

 توان یم بخش آن در اندک یمال تأمین با هدک ستا آن

 یجداد ا همؤسسد  آن یبدرا  یتربزرگ یامدهایپ یجبتدر

 یصتشدخ  .(Musari and Simanjuntak, 2016) کرد

 ارالددده و یددددتول ینددددفرآ در یکدددانون نقطددده یدددنا

 و ترزرگب و متوسط یهاکار و کسب در اتددددمدددخ

 الزم یمال منابع یصتخص جهت هب باالتر یارزش یجادا

 ی،)جزملکد  شدود  یم گفته کار و کسب در اهرمی اثر را

1351.) 

 اثبدات  یابدزار  مالی خرد تأمین: خرد مالی تأمين ب:

 ت.ددد اس گسدترده  یداس مق در فقر با مبارزه یبرا شده

 یانمتقاض یاراخت در را 1خرد یها وام توانمند، ابزار ینا

 دهدد  یمد  قرار هستند، جامعه زنان غالباً که بضاعت یب

 کدار  یدا  یندازندب راه خود یبرا یکار و کسب بتوانند تا

 یددنا بدده .(Leikem, 2012) بخشددند توسددعه را خددود

 عمدل،  ابتکدار  از یریگ بهره با توانند یم یزن فقرا یبترت

 اتمؤسسد  یمدال  یدت حما و خدود  تدالش  و یتخالق

 .یابندد ب فقدر  از خدرو   یبدرا  یراهد  ،مالی خرد تأمین

 ینده هز توانندد  یمد  درآمد کم یها خانواده که آن ضمن

 یهتلذ کار، و کسب ی،بهداشت خدمات فرزندان، یلتحص

 Brau and) کنندد  گدذاری  یهسدرما  خانده  یدد خر یا و

Woller, 2012). 

 یافدت در یبدرا  یدج، را یتجدار  یهدا  وام خالف بر

 کدل  معمدوالً  و یسدت ن ضمانت به یازین خرد یها وام

 یددنا .شددود یمدد بازپرداخدت  مدداه شددش مددت  در وام

 گیدرد  یم قرار وام یاعطا چرخه در مجدداً بازپرداخت

 بده  و شدود  گرفتده  کار به دوباره پول شود یم سبب و

مدالی   تأمین یانمشتر برسد. یبعد یرندگانگ وام دست

                                                             
1. Microcredit 
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 نر  دارند. را تدددرداخددبازپ از ییباال نر  غالباً خرد

 هدسددیاددمق در که درصد 53 تا 59 معادل یبازپرداخت

 در یاعتبدار  یها کارت یبده یا ییدانشجو یها وام با

 دهدد  یمد  نشان را یبهتر یاربس یتوضع متحده یاالتا

(Armendáriz and Morduch, 2013). اتمؤسسدد 

 در هسدتند.  مددار  یمشدتر  یاربسد  یدز ن مالی خرد تأمین

 کدار  محدل  به یماًمستق ها آن کارشناسان موارد یاریبس

 یدا  داده یدل تحو را وام تدا  کنندد  یمد  مراجعه یانمتقاض

 راکزدددددم در یرینسددا کننددد. یافددتدر را اقسددا 

 اتددد خدم یرسا و یبانک یاتعمل که خود یددلددمح

 یرنددگان گ وام بدا  یهفتگ طور به .شود یم هددارال آن در

 یدن ا در یرندگانگ وام یهفتگ مالقات .کنند یم مالقات

 یکدددیگر بددا یدددارد در آنددان شددود یمدد سددبب مراکددز

 یدان م در یگدران د بدا  را خدود  یهدا  یدده ا و ها یتموفق

 و یشخص مشکالت حل یبرا ییراهکارها و بگذارند

 منابعی .(Balkenhol, 2012) دهند اراله هم هدب یشلل

 ی،شخصد  گذاری یهسرما و ضمانت اعانه، ،ها وام یرنظ

 یهدا  باندک  یریده، خ یادهایبن ی،اجتماع گذاران یهسرما

 تدأمین  ی،الملل ینب یها ناسازم و دولت نهادها، ی،محل

 ,Roodman) ددارند  عهدده  بر را خرد یها برنامه یمال

2006.) 

 ندر   کده  مطالعه 23 بر یمرور: مالی خرد تأمين چرا

 را یقدا آفر و ینالت یکایآمر یایی،آس کشور 14 در بهره

 11 از یشب بهره دهد یم نشان اند داده قرار یبررس مورد

 22 در و مداه  در درصدد  14 از یشب رباخواران درصد

 در یدن ا و اسدت؛  مداه  در درصدد  144 از یشب درصد،

 یمحل دهندگان وام ،ها بانک با یسهمقا در که است یحال

 ازمندانددین یاراخت در پول یشتریب سهولت و سرعت با

مدالی   تأمین .(Copestake et al., 2011) دهند یم قرار

 یبخش کم دست تواند یم که است یراهکار تنها خرد

 حدال  در .کندد  برطدرف  را کمبودهدا  و تنگناها ینا از

 در مالی خدرد  تأمین صنعت در دالر یلیاردم 29 حاضر

 یبدرا  صدنعت  یدن ا که شود یم برآورد است. چرخش

 دهد پاسخ یادن محرومان یتمام یازهاین به بتواند آنکه

 .(Banerjee, 2013) دارد الزم یهسرما دالر یلیاردم 294

 یهدا  تفداوت : مالی خرد و نانو تأمين یاصل یزاتتما

 شدده  داده نشدان  4 جددول  در روش دو ایدن  یاساس

گردد کده فرایندد    با توجه به جدول مشخص می .است

به دلیل عدم مالی خرد  تأمیننسبت به مالی نانو  تأمین

، هزینه پایین و نحدوه پرداخدت تدوافقی،    نیاز به وثیقه

 باشد. تر می تر و مقرون به صرفه سریع

 

 (Chonlaworn and Pongpirodom, 2015)یز تأمين مالی خرد و نانو تما -4جدول 

 ها شاخص تأمين مالی خرد تأمين مالی نانو

 ینوع تأمین مال اندازپس– یمهخدمات ب-یکوچک و فور یاراله وام ضرور اطالعات با حداقل یاراله وام کوچک و ضرور

 یتأمین مال یندفرآ نانوتأمین مالی نسبت به  یچیدهپ یکم ساده
در  یعموما زنان و کاربرد در نقا  اهرم

 کارها و کسب
 جامعه هدف هم مردان و هم زنان ،خا  یها گروه

 نر  بهره ماهانه-یباال با پرداخت هفتگ ینر  بهره کم سال یک ینر  آزاد وام برا

 یتأمین مال مؤسسات یو توافق یاناغلب توسط مشتر
کننده نحوه یینتع

 بازپرداخت

 یتأمین مال یها ینههز باال یکم یینپا یاربس
 یسکر یسککننده ریجادسود کم، ا یسککننده ریجادبدون سود ا
 یتعامل موفق خودگردان یها وجود گروه قابل اعتماد یاجتماع یها وجود شبکه

 یقهوث یاحتمال یسکمحافظت در مقابل ر ندارد یازن

 با حداقل منابع یهرکس یکمک به فقرا برا
و تجار خرد با  یدارپا یشلل یجادا یبرا ینکمک به محروم

 یمؤسسات تأمین مال
 هدف
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: وام خـرد  بـا  مالی خـرد  تأمين ينب یاصل اتیزتما

 از که است ییها یاستراتژ از یکی ی خردها وام یاعطا

 در ژهددیو هددددب قرددف با ارزهددددمب یبرا 1534 سال

 .(Ahmed, 2010) اسدت  شدده  مطدرح  اندزند  نددیب

 به یدسترس یابزارها از یکی را طرح ینا ملل سازمان

 هدددددیافتن توسدددعه یکشدددورها در توسدددعه اهدددداف

 کده  را اعتبار جذ  مدل ینا یلدل ینهم به .دددددان یم

 شددده، یددادهپ هنددد و بددنگالدش ماننددد ییکشددورها در

 هدددیوصددت یزن ادددکشوره یگرد یبرا ییالگو عنوان به

 یلتشدک  ی خدرد ها وام تدددافدددیدر  الزمه د.ددکن یم

 کده  اسدت  عضدو   24 تا 14 شامل یاریخود یها گروه

 ی یهسدرما  آن اندداز  پدس  و پدول  یآور جمدع  بدا  خود

 ینا به .(Chowdhury, 2009) آورند فراهم را ای یهاول

 انداز پس طرح، در دهکنن شرکت افراد است قرار یبترت

 یناناطم یبانک به گیرند، یم یاد یزن و گرفتهفرا را کردن

 بدر  .بگذارندد  آنجدا  سدسرده  صدورت  بده  را آن و کرده

 از یدک  هدر  بده  کدددبان یجمع ی سسرده ینا اسداس

 ,Baumann) کندد  یمد  واگذار یکوچک اعتبارات افراد

 سدود  وام ی بهدره  از باندک  هدم  یدان م این در .(2004

 ی یهسدرما  یدارا ییتنهدا  بده  کده  یافراد هم و برد یم

 یشدرکت  یدا  و کوچدک  یکارگاه یانداز راه یبرا یکاف

 امکدان  یجمعد  ی یهسدرما  قدید طر از یسدتند، ن یتجار

 Bhusare and) یابندد  یمد  را  یهسدرما  یدن ا یافدت در

Chanda, 2017). امکدان  یزن یرفق افراد یبترت این به 

 مبدارزه  جامعده  در فقر با و یافته را خود یزندگ بهبود

 .شود یم

 مفهدوم  وام خدرد  بدا  یسده مقا در مالی خدرد  تأمین

 ،هدا  وام از یا مجموعده  بده  واژه یدن ا است. یتر جامع

 یمدال  خدمات یرسا و انتقال خدمات یمه،ب ،ها اندوخته

 شدود  یمد  اطدالق  اسدت،  درآمد کم یانمشتر متوجه که

(Christabell, 2009). مقددار  وام خدرد  کده  یحال در 

 همؤسسدد یددا بانددک یسددو از کدده اسددت پددول یاندددک

 بدر  .شدود  یم داده یانمتقاض به وام البق در دهنده، وام

 ریددد یگد قدددد مناط و هند در 1534 سال از مبنا ینا

 وجدود  به وام خرد عنوان تحت یبازار یاآس ی قاره در

 .(Lapenu, 2011) است آمده

 

 (Bernheim et al., 2013) وام خردبا  تأمين مالی خرد یزاتتما -5جدول 

 

 وام خرد تأمين مالی خرد ها شاخص

 یینخرد با بهره پا یها وام و پس انداز یمهو ب یاز خدمات مال یعیوس ی ط ینوع تأمین مال

 جامعه هدف
که قدرت  یکوچک یها خا  در جامعه و شرکت یها گروه

 وام از بانک را ندارند یافتدر

و  یاعتبار یشینهو فاقد پ یکارب یابا درآمد کم  یافراد

 خط صفر یرافراد ز

 یو سنت یاصول یبه خدمات بانک یعدم دسترس ینمنعط  نو یوابسته به خدمات بانک شر  اجرا

 یمحتو
 یها یت( هم فعالوام خرد) یاعتبار یها یتشامل هم فعال

 یراعتباریغ

تأمین مالی  مجموعهیر)خود ز یاعتبار یتفعال ینوع

 (است خرد

 کوچک یاعتبار یالتتسه کوچک و متوسط یاعتبار یالتتسه یالتنوع تسه

 کوتاه مدت یدوره زمان یرپذانعطاف یدوره زمان یدوره زمان

 هدف
کار و کمک به  و شروع کسب یاکمک به تجار خرد و 

 ینمحروم
 کوچک ینانکمک به کارآفر

 یقهبه وث یازعدم ن یسکدر مقابل ر محافظت یتمز

 یاناغلب مخصو  روستال یجنس یضاغلب مخصو  زنان و رفع تبع کانون توجه
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در  وام خدرد همه، انتقادات نسبت به طدرح   ینبا ا

 ینتددرده اسددت، مهددمدددددش یدترحددال حاضددر شددد

 یبرا ییها طرح یناست که اصوالً چن ندیاد ادددقددانت

در  یدز ن یبانک جهان یندارند. حت ییمبارزه با فقر کارآ

 یدن عمل آورده، بده ا که به یاگوندددددونددگ یقاتتحق

 ییبدده تنهددا ییهددا وام ینان دارد کدده چنددددددامددر اذع

(. OECD, 2015بردارندد )  یدان فقدر را از م  توانند ینم

 ندددددیه ادددددان بددددددش زنددددانتقددادات فعدداالن جنب

 هدا  اسدت کده بازپرداخدت وام    یده زاو نددیرح از اددط

کدده یعمدددتاً بدده دوش زنددان اسددت و در صددورت    

زندان هسدتند کده بدا      یدن موفق نباشد ا گذاری یهسرما

مانندد   یمد  یبرجدا  یخدال دسدت  یچندان آن یها یبده

(Banerjee, 2013نگرانددی د .)اسددت کدده  یددنا یگددر

در  یداری خود یهدا  گدروه  گدذاری  یهاز سدرما  ها دولت

 لددد یوزش و تحصددمانند آم یخدمات اجتماع  بخش

اده کددرده و بددا دددداستف وءدو بهداشددت و درمددان سدد 

  خدود  یاز وما ها گروه ینبه ا ها بخش ینا یواگذار

 (.Banerjee et al., 2015کنند ) یشانه خال

معتقدندد کده در    هتوسدع  یهدا  فعاالن طرح برخی

 یهدا  نا، سازمها از هر کس بانک یشب وام خرد،طرح 

. برندد  یسود مد  المللی ینب یو مؤسسات مال یردولتیغ

 وام خدرد حال الزم است با توجه به شدناخت الزم از  

 Bernheimشود ) یمعرف تأمین مالی خردتفاوت آن با 

et al., 2013.)  وام خرد و تأمین مالی خردتفاوت بین 

 شود. یمشخص م 9در جدول 

 

 ( Surbhit, 2015روش تأمين مالی کالن با خرد ) یزتما -6جدول 

 

 تدأمین  در یگرید یها روش که است ذکر به الزم

 آن از که دارند نقش متوسط و کوچک یها بنگاه یمال

 یهسدرما  جدذ   یجمعد  یمدال  تأمین به توان یم جمله

 نمدود  اشداره  یدز ن یاجتمداع  یگدذار  یهسرما یا یمردم

(Blanchard and Johnson, 2013). 

 تدأمین  یهدا  روش از دیگدر  یکی: مالی جمعی تأمين

 نید ا .اسدت  1گندیندفااکر یا یجمع یمال تأمین ،یمال

مبدال    یآورپدروژه بدا جمدع    کیبودجه  تأمین ندیفرآ

 یبرا نگیاست. کرادفاند افراد از یادیاندک از تعداد ز

 و بدوده  هیعمول جذ  سدرما م روش کی ها استارتا 

                                                             
1.Crowdfunding 

 ها شاخص تأمين مالی کالن تأمين مالی خرد

 سط  یا ملی یا منطقه-کالن خا  یها گروه یاافراد -خرد

و ناتوان و مساعدت به استقالل و  یرکمک به افراد فق

 ها آن ییخود کفا

در کل  یدار،مولد و پا گذاری یهسرما، ایجاد شلل

 یتوسعه اقتصاد
 هدف

 یمهب ،پس انداز ،: وامیخدمات مال یهارا
و  ها یارانه یزیر هبرنام ی،طراح ،ها تهیه سیاست

 یمنابع مال
 کارکرد

 یداتکأت یا توسعه یها عملیاتی کردن طرح یابزار تأمین مال یسازمانده

 یقهوث نیاز دارد ندارد یازاغلب ن

 و عموما افراد یبخش خصوص
با مشارکت بخش  یااغلب بخش دولتی و 

 یخصوص

تقاضاکننده تأمین  یتماه

 یمال

 یتأمین مال یندفرا یو اغلب طوالن یکامال رسمی و قانون یعو سر یرپذ فساده و انعطا

 یسکر باال کم

 نوع دوره مشخص یمقطع زمان یکیک فعالیت بزرگ در  یانمداوم و بدون پا یتفعال یک

 یجهنت افزایش سط  توسعه کشور افراد یاعتماد به نفس مال یشافزا
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ات مؤسسد هنرمنددان و   ندان، یمخترعدان، کارآفر  اغلب

 ,.Lynn et al) کنند یم استفاده روش نیا از زین هیریخ

2020.) 

چهار روش وجود دارد کده  : مالی جمعی تأمينانواع 

 دهندد  یرا هدف قرار م یهر کدام، اهداکنندگان متفاوت

 :(1359 مجلس، یها پژوهش)مرکز 

 یبر کمک مال یمبتن یجمع یمال تأمین: کمک مالی-1

 کیکه به  یمبلل یاست که در آن، افراد در ازا یحالت

 چیهدد کننددد، یفددرد پرداخددت مدد ایددشددرکت  ن،یکمسدد

فرض کنید برای خرید تجهیدزات  . ندارند یداشت چشم

ایدد.   جدید برای شرکت خود یک کمسدین راه انداختده  

 بدا  صدرفا  را کدار  نید ا دهند یافرادی که به شما پول م

 و دهند یم امددانج شما تجارت رشد از تیحما هدف

 ,European Commission) ندارندد  شدما  از یانتظار

2020). 

همتا بده   یها وام ،یبر بده یمبتن یها کمک: بدهی-2

 حسدا   به نگیکرادفاند ی( هستند که نوعP2Pهمتا )

. در (European Commission, 2020) نددددیآ یمددد

ندی بدر بددهی، وام توسدط باندک      ی مدالی مبت ها کمک

 بهدره  بدا  مشدخص  زمدان  کید  در دید شدده و با  تأمین

 .شود بازپرداخت

ــاداش-3  یکنندددگان در ازااسددت کدده اهدا یزمددان: پ

 بده  هدا  پاداش. کنند یم افتیدر یزیخود چ یها کمک

 شتریب مشارکت تا است متفاوت یمال یها کمک نسبت

کنندگان بده  بر اساس مبللی که شرکت. کند قیتشو را

 شدرت،  یتد  کید ممکدن اسدت    دهندد،  یم نیکمس کی

 افدت یدر  ید ر  تخفند  با غالبا –خدمات  ایمحصول 

 .(Mollick, 2014) کنند

بدر   یتنمبمالی جمعی  تأمین: حقوق صاحبان سهام-4

کوچدک و   یکارهدا وحقوق صاحبان سهام، به کسدب 

 تدأمین  یتدا در ازا  دهدد  یامکان را مد  نیا ها استارتا 

 ارید کدار را در اخت واز سدهام آن کسدب   یبودجه، بخش

ایددن  .(Belleflamme et al., 2014) باشددند داشددته

گددذاری اسددت کدده در آن   نددوعی سددرمایه هددا کمددک

ای که به میدان   کنندگان بر اساس میزان سرمایه شرکت

 کنند. گذارند، سهمی را دریافت می می

 تدأمین  مزایدای  جملده  از: جمعی مالی تأمين مزایاي

 در بیشدتر  سود و یبازاریاب در سهولت به توان می مالی

 .(Statista, 2020) برد امن کمتر ریسک کنار

 یدن ا در: متوسـط  و کوچـک  يهـا  بنگاه عمر چرخه

 یدن ا از یدک  هدر  کده  شود یم مطرحال ؤس ینا مرحله

 یهدا کار و کسدب  عمدر  چرخه در یکاربرد چه ابزارها

 یدن ا در ها بنگاه عمر مراحل دارند؟ متوسط و کوچک

 بده  (1559) بدروس  و اسدکات  مددل  براساس یقتحق

 از: عبارتند یبترت هب که شوند یم یمتقس مرحله چهار

 

 
 

 (1995) بروس و اسکات مدل براساس بنگاه عمر مراحل -1 شکل

 

  

 مرحله افول مرحله بلوغ مرحله رشد مرحله تولد
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 (1394ی و طبقيان، بروس )موتمنو در چرخه عمر اسکات  یمنابع تأمين مال -7جدول 

 مرحله افول مرحله بلوغ مرحله رشد مرحله تولد /چرخه عمريارهامع

 یداتکأت

 یلمنابع قابل تحص

 یندهدر آ

 یتمرکز بر محصول

 نوآور

 ییقدرت اجرا

 یتمرکز بر حداکثرساز

 یخروج

 یبرا یشترب ینقد یانکسب جر

 یاتتوسعه عمل

 یرقابت یتمز یجادا

 موقع هب ییرپذیریتل

 یتتقو

 یبلوغ سازمان

تأمین  یسنت یها شرو

 یمال

 یمنابع شخص

 یاندوستان و آشنا

: یداخل یمنابع تأمین مال

 سود انباشته
 یهاز محل سرما یتأمین منابع مال

از  یتأمین منابع مال

 یمحل بده

 

 از یدک  هدر  در شدده  انجدام  یها یبررس براساس

 دوره آن یطشددرا حسددب بددر عمددر هخددچر مراحددل

 جدول در که شود یم استفاده یخاص یمال تأمین روش

 ،و طبقیدان  ی)مدوتمن  آورده شدده اسدت   آن یدات کل 1

1354). 

اسـکات و   وکـار  کسـب  عمر چرخه در مالی تأمين

 یدمال تأمین منابع چگونگی از بهتر درک جهت: بروس

 کارهدای  و کسدب  عمدر  چرخده  مراحدل  از یک هر در

 یها روش بندی اولویت ،2در شکل  متوسط و کوچک

 .است شده ترسیم مراحل این از یک هر در مالی تأمین

 (1394 ،و طبقيان ی)موتمن وکار چرخه عمر کسب اساس بر یمال تأمين يها روش يبندرتبه نمودار -2 شکل
 

 و مناسدب  شدکل  بده  توانندد  می شرطی به فوق عوامل

 ندددد تأمی هنگدام  در هددددد ک شدوند  اجرایی اقتصادی

 پدروژه  یدا  بنگاه با مرتبط مالی عوامل به دددایددب مالی

 Wilson and) شدود  کدافی  توجه شونده مالی نددتأمی

, 2013Silva). یدا  و شدرکت  هدر  شدرایط  این در ،لذا 

 مانندد  عدواملی  بده  مدالی  تدأمین  جهدت  یکدار  و کسب

 مددالی، تددأمین فرآینددد هزینده  سددود، تقسددیم سدازوکار 

 بهیندده سدداختار وجددوه، مصددرف محددل محدددودیت

 ریسدددک شدددرکت، اعتبدداری  وضدددعیت ه،دددد سرمای

 واحدد  فدایی) کند می کامل توجه مالی ابزار کارگیری به

 و شونده مالی تأمین شرایط که زمانی (.1353 ،مایلی و

 تدأمین  باشدند،  منطبق هم با نندهک مالی تأمین ابزارهای

 واقدع  در .شدود  انجام بیشتر اثربخشی با تواند می مالی

 آن فعالیت نوع به هاکار و کسب در ها روش این کاربرد

 از مرحلده  کددام  در اینکده  و نظر مورد جامعه و بنگاه

 نکتده  ولدی  .دارد بسدتگی  دارد قرار کار و کسب چرخه

 اددد ب یدددد مال تدأمین  ندوین  ابزارهدای  کده  اسدت  این

 خصدو  ه ب تر سهل گردیفرا و بیشتر پذیریانعطاف

 بیشتری کاربرد متوسط و کوچک هایکار و کسب برای

 نتددایج از .(Luo and Li, 2015) داشددت خواهنددد

 مرحله تولد
 منابع خصوصی. 1
 منابع داخلی. 2

 بدهی. 3
 سرمایه. 4

 مرحله رشد
 سرمایه. 1
 منابع خصوصی. 2

 بدهی. 3
 منابع داخلی. 4

 مرحله بلوغ
 منابع خصوصی. 1

 سرمایه. 2
 منابع داخلی. 3

 بدهی. 4

 مرحله افول
 منابع داخلی. 1
 سرمایه. 2
 بدهی. 3
 منابع خصوصی. 4
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 تدأمین  ندوین  ابزارهدای  کارگیری به مورد در تحقیقات

 بده  وقدایعی  دهندده نشدان  هدا وکار کسب تجربه و مالی

 :باشد می ذیل شرح

 یخانگ یهاکار و کسب یبرا معموالً نانو یمال تأمین -

 در اسددتقالل زیددن و بازارهددا خددرده در مشدداغل و

 یدیبسزا نقش اندزن و ددددخص هب یفرد مشاغل

 تدأمین  یبرا توان یم زین ابزار نیا از نیهمچن .دارد

 یهدا  ایدده  بدازار  و هدا  آ  اسدتارت  برخی در مالی

 نمود. استفاده نیز تر ساده

 کوچک، هایکار و کسب برای اغلب خرد مالی تأمین -

 و خا  یها گروه برای مشاغل ازیاند هرا و ایجاد

 .رود می کار هب ها آ  استارت در

 و متوسدط  هدای کار و کسدب  بدرای  کالن مالی تأمین -

 .رود می کار هب ملی ابعاد در بزرگ

 عمدر  چرخه در ابزارها این از توان می گذشته آن از -

  نمود. استفاده خود جای در هاکار و کسب

 مرحلده  در خدانگی  مشداغل  تأسدیس  و شروع برای -

 ندانو  مدالی  تدأمین  از تدوان  مدی  کدار  و کسب جنینی

 همدان  دددد رش و هددتوسع برای ولی نمود استفاده

 مدالی  تدأمین  از توان می بلوغ مرحله تا کار و کسب

 نمود. استفاده خرد

 تأمین از توان می متوسط هایکار و کسب شروع برای -

 ایدن  رسداندن  بدرای  و نمدود  اسدتفاده  خدرد  مالی

 سایر از توان می بلوغ و رشد مرحله به کار و کسب

 نمود. استفاده خرد مالی تأمین در نوین ابزارهای

 مدالی  تدأمین  از بدزرگ  هدای کار و کسب شروع برای -

 مرحله به آن رساندن برای و شود می استفاده کالن

 تدأمین  در متندوع  ابزارهای از توان می بلوغ و رشد

 گفدت  تدوان  مدی  بنابراین نمود. استفاده کالن مالی

 صدددورتی در مدددذکور مدددالی ابدددزار از هریدددک

 مردع رخهددچ در وانندددبت که هستند ددددارآمددک

 آن پایدداری  و دوام بده  و بدوده  مدؤثر  کار و کسب

 نمایند. کمک

 و پيشنهادها گيری نتيجه

ی کوچک و متوسط همواره نقش مهمی ها شرکت

در رشد اقتصادی و بهبود نر  اشتلال و افزایش میزان 

و  هددا چددالشکددارآفرینی در کشددور دارنددد. از جملدده 

ی هددا در رشدد و پویددایی ایدن بنگداه    مدؤثر  مشدکالت 

 هدا  بنگداه  ایدن  مدالی  تدأمین  مسللهکشور  در اقتصادی

 نتوانسدته  مدالی  تأمین فعلی یها روش طرفی. از است

 هاکار و کسب این توسعه و بلوغ برای الزم انگیزه است

 یها شرکت برخالف هاکار و کسب این .نماید ایجاد را

 رایددددب الزم وثیقدده ندددددنداشت دلیددل بدده بددزرگ

 ریسک ی،ددعملیات و یدددمال ثبات عدم و راضدداستق

 مدالی  مندابع  کنندده  تأمین برای را رداختدبازپ دمددع

 تدأمین  ندوین  یهدا  روش رواین از .کند می اددددجددای

 تر ساده فرآیندی و بیشتر پذیری فانعطا قدرت با مالی

 بتوانند بایدو در ضمن با منافع بیشتر  کمتر، ریسکی و

 در لدذا  نمایدد.  برطدرف  را سنتی مالی تأمین مشکالت

 مالی تأمین نوین ابزار پژوهش حاضر به بررسی چهار

 جمعی مالی تأمین روش و کالن، خرد نانو،ی ها به نام

پرداختده شدده    ،باشدد  مفیدد  ها بنگاه برای تواند می که

هدر  تشری  ضمن نکته این که سعی شده است  .است

بده بررسدی قیاسدی     مدالی،  تأمینابزارهای این یک از 

طبق بررسی صورت گرفته در این  پرداخته شود. ها آن

 و مدالی  خودکفدایی  بدرای  نانو مالی تأمین ازپژوهش 

 وثیقده  بدون پایدار نسبتاً خانگی مشاغل و شلل ایجاد

 مالی تأمین از گردد. می استفاده آنان برای بهره بدون و

 تجدار  و خا  یها گروه و خُرد یها بنگاه برای خرد

 از .گدردد  مدی  اسدتفاده  کوچک هایکار و کسب و خرد

 با و بزرگ یها بنگاه برای مالی کالن تأمین مالی تأمین

 اسددتفاده کشددور اقتصددادی توسددعه بدده کمددک هدددف

 مدالی  تدأمین  ابزار این از هریک آن بر عالوه .گردد می

 تدأثیر  کدار  و کسدب  عمدر  چرخده  مراحل از هریک در

 .داشدت  خواهندد  هدا  بنگداه  ایدن  مالی تأمین در زیادی

 جمعدی  مدالی  نددأمیدددت از که شد اشاره آن بر عالوه
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 ای ونهگ به متوسط و کوچک یها بنگاه مالی تأمین برای

 در گدذاری  سرمایه یها فرصت که کرد استفاده توان می

 یهدا  سدامانه  در کارآفریندان  توسط پروژه یا ایده بقال

 بدون و اندک وجوه با افراد و شود می معرفی اینترنتی

 چده  آن نمایندد.  گدذاری  سرمایه آن در توانند می واسطه

 یدک  هر رددددکارب و استفاده که است این هست مهم

 و سدداختاری ناسددبم بسددتر بدده نیدداز ابزارهددا ایددن از

 واقدع  مفید عمل در بتواند تا دارد محیطی و اطالعاتی

 .شود

الز اهمیت است توجده بده   چه در این تحقیق ح آن

چرخه عمر  و نیز ها نوع شرکت مالی با توجه به تأمین

در این تحقیدق  . استی کوچک و متوسط ها این بنگاه

 شدده  اسدتفاده  «و بروس چرخه عمر اسکات»مدل از 

 تولدد، : شدامل  عمدر  دوره چهار ها بنگاه برای که است

بده   کهآن  حال. است کرده تعیین را اشباع بلوغ، رشد،

 بدا  بایدد  مدالی  تدأمین  یهدا  روش از یک هر کارگیری

 طدمتوس و کوچک یها نگاهب گرفتن قرار نوع به توجه

و بدروس   اسدکات  عمدر  چرخه مراحل از یک هر در

 .گردد تعیین

 تأمین برای نانو مالی تأمین روش از اساس این بر

 مشداغل  خصدو   بده  و کوچدک  یهدا  شدرکت  مالی

 رشدد  و ورود مرحلده  در و محدروم  مناطق در خانگی

 بدرای  خرد مالی تأمین روش از .شود می استفاده ها آن

 نیددز و نوپددا و کوچددک یهددا شددرکت مددالی تددأمین

 ندارندد  را بددهی  بازپرداخت قدرت که ها آ  استارت

 در مدالی  تدأمین  بدرای  روش این. شود می ادهدددداستف

 اسدتفاده  هدا  شدرکت  ایدن  رشد و بازار به ورود لهمرح

 .شود می

 یهددا شددرکت بددرای کددالن مددالی تددأمین روش از

 اسددتفاده بلددوغ و رشددد مرحلدده در بددزرگ و متوسددط

 مخصددو  روش ایددن در مددالی تددأمین. شددود مددی

 را بددهی  پرداخدت  بداز  تدوان  کده  باشد می ییها بنگاه

 ایدن . باشدند  برخدوردار  خدوبی  نسبی ثبات از و داشته

 جهدت  کشدور  مولدد  و بزرگ صنایع ایبر مالی تأمین

  .شود می استفاده نیز اندازی راه و تأسیس

 کوچک یها شرکت برای جمعی مالی تأمین روش از

 پدروژه  یدا  طدرح  یدک  به هاید تبدیل مرحله در متوسط و

 اسدتفاده  بدازار  بده  ورود از قبدل  مرحله و شود می استفاده

 آن در موجود ابزارهای بودن وعنمت به توجه با و گردد می

 .باشد می مفید کارآفرینانه یها ایده اندازی راه جهت

 ،هدا  آن بررسدی  و شدده  حاصدل  نتدایج  به جهتو با

 بدرای ( ی)اعتبارسدنج  بنددی رتبه جامعنظام  یک ایجاد

 یها شرکت خصو ه ب نیکارآفر و نوآور یها شرکت

 تا گردد پیشنهاد می فرابورس و بورس در شده پذیرفته

 شناسدایی  ه خوبیب را ها بنگاه از نوع این شرایط بتوان

 هددا آن بددرای مددالی تددأمین جهددت بعددد و کددرده

 یمدال  تأمینمراکز همچنین ایجاد  .کرد یگذار سیاست

ضروری  متوسط و کوچک یها شرکت برای یتخصص

 نظدام  یسداز یکسارچده  یگرد از طرفی .رسد نظر میبه 

 ایدن  یبدرا  گذارسیاست متعدد مراکز در گیری تصمیم

 .باشد می یضرور یازهاین جمله از یها بنگاه
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Abstract  

More than 95% of organizations in Iran consist of small and medium enterprises, which face 
several challenges. The way to finance and its tools is one of the most important challenges. 

Traditional financing tools in these firms (capital and debt or sale of assets) do not have the 

required flexibility and create a high cost for the firm. Therefore, by using new financing tools, 

an attempt has been made to create the required flexibility in financing these institutions and 
reduce their risk. On the other hand, there must be a match between the financing tools and the 

life cycle of these businesses. Therefore, the purpose of this study is to introduce new financing 

tools, determine the characteristics of each of them and their function in the business life cycle. 
The research method in this research was literature review and using library materials. Research 

findings suggest that nano-financing can be used for small and home-based businesses, micro-

financing can be used for small and medium-sized enterprises, and macro-finance can be used to 
finance big enterprises. On the other hand, according to Scott’s and Bruce’s business life cycle, 

nano-financing is used at the phase of business creation, micro-financing at the phase of growth, 

and collective or macro-financing at the phase of saturation. Therefore, it is suggested to 

establish specialized financing centers for small and medium enterprises. 
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