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چکیده

به علت محدود بودن روشهای تأمین مالی شرکتهای کوچک و متوسط ،انتخاب روش تأمین مالی این نوع شرکتها
جهت تأمین نقدینگی و سودآوری از اهمیت به سزایی برخوردار است .لذا این پژوهش به ارائه یک مدل برای تأمین مالی

شرکتهای کوچک و متوسط مبتنی بر عاملیت حسابهای دریافتنی با در نظر گرفتن جریانات مالی و فیزیکی شرکت با
اجزای زنجیره تأمین شامل بانک و خریداران محصوالتش پرداخته است .در این پژوهش برخالف روشهای تأمین مالی سنتی
که بدون در نظر گرفتن موقعیت شرکت در زنجیره تأمین بوده تالش شده است که یک مدل برنامهریزی ریاضی بهمنظور
تأمین مالی شرکت کوچک و متوسط در زنجیره تأمین با در نظر گرفتن همزمان ابعاد فیزیکی و مالی و در چارچوب یک
نگرش کل گرا و سیستمی ارائه گردد .در این تحقیق مبتنی بر رویکرد توسعهای-کاربردی مدل ارائه و بهمنظور حل آن از
برنامهریزی آرمانی و جهت پوشش شرایط عدم قطعیت از برنامهریزی بازهای استفادهشده است .نتایج حاصل از تحقیق نشان
داده است که روش تأمین مالی پیشنهادی ازلحاظ ایجاد سود و رسیدن به نقدینگی مطلوب نسبت به روش سنتی تأمین مالی
مبتنی بر وام برتری دارد.
واژگان كليدي :برنامهریزی ریاضی غیرقطعی ،تأمین مالی ،شرکت کوچک و متوسط  ،زنجیره تأمین.
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 -1مقدمه

امروزه با گسترش رقابت جهانی توجه به تأمین مالی در زنجیره تأمین برای شرکتهای کوچک و متوسط که
سودای جهانیشدن دارند از اهمیت باالیی برخوردار است زیرا تا زمانی که ناکارآمدی تأمین مالی در زنجیره
تأمین برطرف نشود ،شرکتها همچنان به استفاده از یک استراتژی گرانقیمت برای محافظت در برابر عدم
قطعیت جریان مالی و اطالعات خواهند پرداخت( .)Hofmann,2011به دلیل اهمیت تأمین مالی در زنجیره
تأمین بهمنظور تأمین سرمایه در گردش ،روشهای تأمین مالی شرکتهای کوچک و متوسط در زنجیره
تأمین از اهمیت باالیی برخوردار بوده که در این بین روش عاملیت حسابهای دریافتنی بیشترین سهم
را در بین شرکتهای کوچک و متوسط دارد( .)Hofmann,2018تأمین مالی مبتنی بر عاملیت حسابهای
دریافتنی بر اساس قراردادی است که میان شرکت و بانک منعقدشده ،حسابهای دریافتنی (مطالبات) به
بانک منتقل گردیده و بانک ،نیز در مقابل با تنزیل اسناد دریافتنی تأمین مالی شرکت را بر عهده میگیرد .در
این روش بانکها به دلیل دریافت و تنزیل اسناد دریافتنی شرکتها سختگیری کمتری در ارتباط با تأمین
وثیقه که از مشکالت شرکتها ازجمله شرکتهای کوچک و متوسط است ،دارند(فتح اله و نجفی.)1395 ،
شرایط محیطی پیچیده امروز که نیروهای زیادی در آن دخالت دارند و عدم قطعیتها بسیار زیاد است،
سبب میگردد تا تصمیمها بسیار مخاطرهآمیز و نامطمئن باشند .پایین بودن سرمایه و قدرت مالی یک
شرکت کوچک و متوسط باعث میشود تا خطر تصمیمگیری برای این شرکت بسیار بیشتر از سایرین باشد
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بهگونهای که یک تصمیم نادرست ممکن است بهراحتی منجر به نابودی آن شود(مشهدی حاجی علی و
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دیگران .)1392 ،لذا در دنیای واقعی تأمین مالی یک شرکت کوچک و متوسط میبایست با حساسیت بیشتر
نسبت به شرایط عدم قطعیت محیط پیرامون و با یک دیدگاه یکپارچه به زنجیره تأمین صورت پذیرد.
در همین راستا ،یکی از مسائل اصلی که برای تأمین مالی این شرکتها مطرح است ارائه یک برنامه مناسب
تأمین مالی به این شرکتها بهگونهای که بتواند سرمایه در گردش و سودآوری آنها در شرایط محیط متغیر
به نحوه مناسب پوشش دهد .این امر بدون توجه به تعامالت شرکت با عوامل زنجیره تأمین امکانپذیر
نبوده و برای این امر یکپارچگی تصمیمات مالی و فیزیکی در زنجیره تأمین میتواند بسیار راهگشا باشد.
بهمنظور تأمین سرمایه در گردش و سودآوری شرکت در زنجیره تأمین میبایست مبتنی بر شرایط حاکم بر
زنجیره تأمین شامل وضعیت تقاضا خریداران ،ظرفیت تولید ،ظرفیت انبارداری و همچنین ظرفیت تأمین
مالی توسط مؤسسات مالی و اعتباری اقدام به تأمین مالی شرکت کرد .این امر نشاندهنده آن است که تأمین
مالی یک شرکت میبایست با یک دیدگاه یکپارچه به تعامالت این شرکت در زنجیره تأمین در نظر گرفته

شود .زیرا تأمین مالی در شرایط عدم قطعیت محیط تعاملی بدون توجه به جریانات فیزیکی شامل جریان
محصول و مواد اولیه و جریانات مالی شامل جریان وجوه نقد ،اسناد پرداختنی و دریافتنی در زنجیره تأمین
ممکن است در برخی موارد شرکت را با مازاد منابع مالی که خود میتواند اثر منفی بر سودآوری شرکت
داشته و گاهی با کمبود منابع مالی که خود منجر به مشکل نقدینگی شود مواجه سازد .بدین منظور این
تحقیق مبتنی بر یک مدل ریاضی روش تأمین مالی به روش عاملیت حسابهای دریافتنی را با در نظر
گرفتن یکپارچگی جریانات فیزیکی و مالی شرکت در زنجیره تأمین بهبود بخشیده و از طریق پیشنهاد یک
برنامه مناسب تأمین مالی منجر به پایداری و ثبات شرکت ازلحاظ سودآوری و نقدینگی در شرایط عدم
قطعیت محیط شده است.

 -2مباني نظري پژوهش
 -1-2تأمین مالی در زنجیره تأمین
تأمین مالی به عمل تهیه منابع مالی برای فعالیتهای تجاری ،انجام خریدها یا سرمایهگذاری گفته
میشود(طالقانی و دیگران .)1392 ،تأمین مالی در زنجیره تأمین بهمنظور تهیه سرمایه در گردش که یکی
از شاخصهای مهم در بیان کارایی زنجیره تأمین بوده ،صورت میگیرد و سازمانهای موجود در زنجیره
انجام امور روزانهاش میباشد (فتح اله و نجفی.)1395 ،
تأمین مالی زنجیره تأمین مجموعهای از تکنیکها ،رویکردها و ابزارهای مالی است که برای بهینهسازی
تراکنشها ،سرمایه در گردش و هزینهها در سرتاسر زنجیره تأمین ،از طراحی محصول تا مدیریت خدمات
پس از فروش و تمام مراحل برنامهریزی ،تأمین ،تدارکات ،تولید ،مدیریت انبار و توزیع مورداستفاده قرار
میگیرد .البته برای تأمین مالی زنجیره تأمین تعاریف دیگری نیز ارائهشده است .بهعنوان نمونه ،برخی از
منابع ،تأمین مالی زنجیره تأمین را بیانگر ابزارهای مالی در دسترس جهت تأمین سرمایه برای کاالها و
محصوالت در سرتاسر زنجیره تأمین و از لحظه حرکت آنها از مبدأ تا مقصد میدانند .برخی دیگر نیز تأمین
مالی زنجیره تأمین را ترکیبی از تأمین مالی تجاری که توسط یک موسسه مالی یا یک فروشنده طرف سوم یا
خود سازمان در یک بستر فنّاورانه میدانند که منجر به اتحاد و یکسانسازی مبادالت الکترونیکی طرفهای
معاملهشده و تأمین مالی را بر اساس وقوع یک یا چند رویداد در زنجیره تأمین آغاز مینمایند .نقاط مشترکی
که در تعاریف مذکور و سایر تعاریف ارائهشده برای تأمین مالی زنجیره تأمین وجود دارد حاکی از آن است

ارائه یک مدل تأمین مالی برای شرکتهای کوچک و متوسط در زنجیره تأمین

به دنبال بهینهسازی آن میباشند .سرمایه در گردش به زبان ساده شامل نقدینگی مورد نیاز کسبوکار برای
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که هدف نهایی تأمین مالی زنجیره تأمین بهینهسازی سرمایه در گردش در کل زنجیره تأمین بوده که خود
معادل بهینهسازی سود و نقدینگی شرکت در دورههای مختلف میباشد (.)Zhu et al,2019
-2-2اهمیت جریانات فیزیکی و مالی در تأمین مالی زنجیره تأمین
سازمانها در تالشند تا با متعادلسازی اجزای جریانات مالی شامل جریانات دریافت ،پرداخت و اسناد مالی
و همچنین جریانات فیزیکی شامل محصول و مواد اولیه در زنجیره تأمین مقدار مناسب تأمین مالی بهمنظور
بهینه نمودن سرمایه در گردش جهت جاریسازی کسبوکار خود را به دست آورند .شایان ذکر است دلیل
توجه به بهینه نمودن سرمایه در گردش توجه به دو فاکتور سودآوری و ریسک عدم نقدینگی کافی در
هر دوره میباشد .ممکن است توجه زیاد به سودآوری سازمان را با مشکل نقدینگی در دورههای مختلف
مواجه ساخته و یا بالعکس توجه زیاد به افزایش نقدینگی غیرضروری سازمان را با کاهش سودآوری مواجه
سازد(فتح اله و نجفی .)1395 ،متأسفانه در گذشته نهچندان دور در رویکردهای سنتی که برای بهبود سرمایه
در گردش و چرخه نقد بهنقد مورداستفاده قرار میگرفت تمرکز بر یک کسبوکار بوده و توجه چندانی به
دیگر ارکان زنجیره وجود نداشت .بهنحویکه استفاده از این رویکرد اگرچه منجر به بهبود موضعی جریان
مالی و سرمایه در گردش برای یک بنگاه بخصوص و در بخشی از زنجیره تأمین میگردد ،ولیکن با برهم
خوردن تعادل جریان مالی به علت عدم توجه به جریان فیزیکی ،در بخشهای دیگر زنجیره مشکالتی را
باعث شده و در برخی از موارد توقف کسبوکار سایر عناصر زنجیره را باعث میشود .گسترش این تفکر
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منجر به شکلگیری توجه به مفهوم یکپارچگی جریانات مالی و فیزیکی در تأمین مالی زنجیره تأمین شد
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(.)Liao et al,2015
 -3-2روشهای مرسوم تأمین مالی شرکتهای کوچک و متوسط در زنجیره تأمین
گستردگی متون مربوط به بنگاههای کوچک و متوسط موجب ارائه تعاریف گوناگون از این نوع واحدها
براساس ساختار سنی ،جمعیتی ،فرهنگی و میزان توسعهیافتگی کشورها شده است .بررسی مقایسهای این
نوع از بنگاهها در کشورهای گوناگون شباهتهای بسیار زیاد ساختاری آنها را نشان میدهد ،اما باوجوداین،
نمیتوان تعریف واحد و یکسانی از آنها ارائه کرد .برخی از مهمترین شاخصهایی که معموالً در تعریف

بنگاههای کوچک و متوسط بکار میروند عبارتاند از :تعداد کارکنان ،سرمایه ،دارایی کل ،حجم فروش و
ظرفیتهای تولیدی .بهعنوانمثال بانک مرکزی ایران کسبوکارهای کمتر از صد نفر نیروی کار را بهعنوان
شرکت کوچک و متوسط تلقی میکند (موالیی.)1382 ،
در زنجیره تأمین از همه نوع اسناد ،قراردادها و سفارشهای مبادله شده بین اعضای زنجیره تأمین میتوان

برای شروع راهحل تأمین مالی شرکتهای کوچک و متوسط استفاده كرد .این تکنیکها بسته به اسناد
استفادهشده بهعنوان وثیقه ،میتوانند بهصورت درخواست سفارش یا مبتنی بر فاکتور طبقهبندی شوند.
تکنیکهای تأمین مالی مبتنی بر فاکتور ،میتواند بین ابزارهای تأمین مالی به رهبری تأمینکننده و خریدار
تمایز قائل شد .تأمین مالی مبتنی بر عاملیت حسابهای دریافتنی که به آن فاکتورینگ نیز گفته میشود در
یک معماری تحت هدایت تأمینکننده است که در آن برنامه تأمین مالی توسط تأمینکننده آغازشده و برای
تأمین منابع مالی از مطالبات دریافتنی از فروشندگان و تولیدکنندگان استفاده میشود .برای ابزارهای تنزیل
فاکتور ،مجموعه مطالبات دریافتنی تحت کنترل تأمینکننده است و معموالً طرف متعاهد (یعنی خریدار) از

فروش فاکتور (یعنی واگذاری ناشناخته) مطلع نمیشود .تأمین مالی مبتنی بر عاملیت حسابهای پرداختنی
در یک معماری تحت هدایت خریدار است .در این روش بدهی قابل پرداخت تائید شده بهجای طرف
خریدار توسط تأمین کننده مالی تأمین میشود که به آن فاکتورینگ معکوس نیز گفته میشود .تکنیکهای
تأمین مالی مبتنی بر فاکتور در زنجیره تأمین بیشترین سهم ،با سهم بازار  80تا  90درصد برای شرکتهای
کوچک و متوسط تخمین زدهشده که دراینبین نیز سهم تأمین مالی به روش عاملیت حسابهای دریافتنی
بیشترین است(.)Hofmann,2018

یکی از مباحث مهم برنامهریزی مالی در زنجیره تأمین ،تأمین مالی اجزای این زنجیره میباشد .تأمین

مالی در زنجیره تأمین برای تأمین سرمایه در گردش با توجه به سودآوری شرکتها از طریق ابزارهای
تأمین مالی در زنجیره تأمین صورت میپذیرد .در این ارتباط ژو و همکاران ( )2019به پیشبینی ریسک
اعتباری شرکتهای کوچک و متوسط در تأمین مالی زنجیره تأمین پرداختهاند .آنها سعی کردهاند مدلی
برای پیشبینی ریسک اعتباری بنگاهها با در نظر گرفتن هر دو دسته عوامل مربوط به بنگاه و عوامل مربوط
به زنجیرهی تأمین توسعه دهند .آنها با استفاده از یک مدل یادگیری ماشین مهمترین عوامل تأثیرگذار
بر ریسک اعتباری در بنگاهها را در کشور چین شناسایی کردند .گلسومینو و دیگران )2018( 1به ارزیابی
مزایای ملموس ناشی از بررسی استراتژیهای مختلف تأمین مالی پرداختهاند .براساس فرمول تحلیلی
مزایای سه استراتژی تأمین مالی زنجیره تأمین شامل فاکتورسازی معکوس ،تأمین مالی موجودی و تخفیف
پویا بررسیشده و با ارائه یک مدل به بررسی مزایایی که یک خریدار میتواند در ارتباط با تأمینکنندگان از
مزایای این سه طرح به دست آورد ،بررسیشده است .سو و ژانگ )2017( 2به تصمیمگیری در مورد تأمین

ارائه یک مدل تأمین مالی برای شرکتهای کوچک و متوسط در زنجیره تأمین

 -3پیشینه پژوهش
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مالی زنجیره تأمین تحت قالب اعتبار تجاری اجزای زنجیره تأمین پرداختهاند .آنها یک الگوی ساده تأمین
مالی از طریق اعتبار ،متشکل از یک بانک ،یک شرکت اصلی و یک خرده فروش ارائه دادهاند .در نهایت
بهمنظور تصمیمگیری در ارتباط با سود و اعتبار اجزای زنجیره تأمین مبتنی بر تئوری بازیها ،پارامترهای
مهم مدل مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته است .سرانو )2016( 3تأمین مالی زنجیره تأمین برای شرکتهای
کوچک و متوسط را ارائه و با بررسی روشهای تأمین مالی شرکتهای کوچک و متوسط در زنجیره تأمین،
روش تنزیل معکوس را بهعنوان بهترین روش پیشنهاد نمود .چن و موراتا )2016( 4باهدف کاهش ریسک
وام و افزایش بازده انتظاری بانک در هنگام تأمین مالی زنجیره تأمین با بررسی مدل مالی موجود یک مدل
بهینهسازی ریاضی را دراینارتباط توسعه داده و نشان دادند که تأمین مالی موجودی میتواند اعتبار را به
شرکتهای پاییندست توسعه دهد و به نفع تمام اعضای زنجیره تأمین تمام شود .لیائو و همکاران ()2015
تأمین مالی زنجیره تأمین را از منظر ارزیابی ریسک اعتباری تأمین مالی زنجیره تأمین ارزیابی کردند و سپس
با این نگرش مسئله تأمین مالی شرکتهای کوچک و متوسط را از طریق تئوری بازیها بررسی و سعی
نمودهاند بهترین تصمیم را که منجر به کاهش ریسک اعتباری و افزایش تأمین مالی اعتباری شرکت شود،
انتخاب نمایند .لئو و شانگ )2013( 5از لحاظ تحلیلی یک شرکت کارآفرینی که توسط خودش تأمین
مالی میشود و بهطور دورهای سفارشهایی را برای رفع نیاز تقاضای غیرکاهشی با تأخیر پرداخت زنجیره
باالدستی و پاییندستی انجام میدهد ،موردمطالعه قرار دادهاند .آنها با استفاده از رويکرد سرمایه در گردش
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و مجازات پرداخت ديرهنگام به تأمینکنندگان باالدست ،اثبات کردند تأمین مالی بهمنظور تهیه سرمایه در
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گردش مبتنی بر سیاست سهام پایه بهینه است .مور و باسو )2013( 6چالشهای مختلف تأمین مالی زنجیره
تأمین را شرح دادند .آنها دریافتند که مهمترین چالشهایی که در زمینه تأمین مالی زنجیره تأمین وجود
دارد ،عدم وجود دیدگاه مشترک بین شرکتها ،غیرقابلپیشبینی بودن جریانهای نقدی حاصل از تأخیر
در معامالت مالی و فقدان دانش و آموزش است .در ایران نیز بیشتر تحقیقات انجامشده در زمینه تأمین
مالی شرکتهای کوچک و متوسط در زنجیره تأمین بهصورت مروری و یا تحقیقات به روش تطبیقی،
پرسشنامهای و مصاحبه بوده که هدف آنها شناسایی روشها ،مزایا و چالشهای تأمین مالی این بنگاهها
در زنجیره تأمین بوده است .در این تحقیقات از روشهای مدلسازی ریاضی بهرهگیری نشده است .از
جمله این تحقیقات میتوان به تحقیقات فتح اله و نجفی ( ،)1395نوری و دیگران( ،)1395محمدی مزرعه
شاهی( ،)1395طالقانی و همکاران( ، )1392بوذرجمهری و کریمی( ،)1392سلطانی و دیگران()1390
وصدری نیا و دیگران( )1388اشاره کرد .با بررسی مطالعات پیشین روشها ،اهداف و متغیرهای مهم در

تأمین مالی شرکتهای کوچک و متوسط در زنجیره تأمین بهصورت جداول ()2( ،)1و ( )3خالصه شده
است.
جدول( :)1روشهای تأمین مالی شرکتهای کوچک و متوسط
روشها
-

منابع پشتیبانیکننده

عاملیت حسابهای دریافتنی
کارتهای اعتباری

-

اجاره بهشرط تملیک یا اجاره (لیزینگ)

-

وام و اعتبار از مؤسسات مالی و بانکی

-

اعتبار تجاری از تأمینکنندگان و خریداران

-

منابع شخصی

-

منابع دوستان و بستگان

-

سرمایهگذاران

-

ژو و همکاران ( ،)2019سو و ژانگ ( ،)2017چن و موراتا
( ،)2016سرانو( ،)2016محمدی مزرعه شاهی(،)1395
نوری ودیگران( ،)1395طالقانی و همکاران(،)1392
کریمی و بوذرجمهری(،)1391
سلطانی و دیگران()1390
صدری نیا و همکاران()1388

شرکا جدید

جدول( :)2اهداف تأمین مالی زنجیره تأمین
اهداف هدف تأمین
سرمایه در گردش

منابع پشتیبانیکننده
فتح اله و نجفی ( ،)1395طالقانی و همکاران( ،)1392چن و موراتا( ،)2016گلسومینو و دیگران ( ،)2018محمدی
مزرعه شاهی( ،)1395بوذرجمهری و کریمی( ،)1392سلطانی و دیگران(.)1390
فتح اله و نجفی ( ،)1395طالقانی و همکاران( ،)1392سلطانی و دیگران( ،)1390کریمی و بوذرجمهری(،)1391

سود

محمدی مزرعه شاهی()1395

متغیرهای تحقیق

جریانات
−

هزینههای ثابت و متغیر شامل :هزینه فرآیند تولید( کارکنان ،هزینه متغیر استهالک تجهیزات،

وفا و ترابی ،)2017( 7سرانو(،)2016

هزینه استفاده از ماشینآالت و  ،)...هزینه حمل و توزیع ،هزینه مواد اولیه ،هزینه انبارداری،

کالنتری و همکارن( ،)1394محمدی

هزینه تأمین مالی ،هزینه اداری ،سربار  ،استهالک اموال  ،بازاریابی و ...
مالی

−
−
−

فیزیکی

منابع پشتیبانیکننده

سرمایهگذاری
درآمد شامل :مقدار فروش محصول ،سود سرمایهگذاری

و همکاران( ،)1396لو،)2013( 8
9

گوپتا و دوتا ( ،)2011هان و
کوهن،)2012a( 10

−

میزان تأمین مالی

لیو و کروز ،)2012( 11چن و موراتا

روشهای پرداخت شامل :اسناد دریافتنی ،اسناد پرداختنی ،پیشپرداخت ،پیش دریافت

( ،)2016لیائو و همکاران ()2015

−

مقدار خرید مواد اولیه

−
−
−

مقدار فروش محصول
مقدار موجودی مواد اولیه و محصول
مقدار تولید

وفا و ترابی(،)2017
کالنتری و همکاران (،)1394
هان و کوهن()2012a

ارائه یک مدل تأمین مالی برای شرکتهای کوچک و متوسط در زنجیره تأمین

جدول( :)2اهداف تأمین مالی زنجیره تأمین
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-2-3تحلیل شکاف
با وجود مطالعات زیادی که در حوزه زنجیره تأمین صورت گرفته است ،در حوزه تأمین مالی زنجیره تأمین
مطالعات اندکی صورت پذیرفته است که این مطالعات اندک نیز عموم ًا جنبه توصیفی داشته و به معرفی

ادبیات شامل انواع روشهای تأمین مالی در زنجیره تأمین پرداختهاند .با بررسی تحقیقاتی که به ارائه یک
مدل ریاضی پرداختهاند ،با بررسی ادبیات موجود همانطور که در جدول ( )4مشخص شده است برخی
از تحقیقات گذشته فقط بر برنامهریزی مالی و برخی نیز هم بر جریانات مالی و هم بر جریانات فیزیکی
توجه داشتهاند .لذا با توجه به اهمیت توجه به ابعاد جریانات فیزیکی و مالی یک شرکت در زنجیره تأمین
بهمنظور انواع برنامهریزی دقیقتر از جمله برای تأمین مالی شرکتها ،این تحقیق به بررسی تأمین مالی
شرکت کوچک و متوسط با بررسی شرایط جریانات فیزیکی و مالی آن در زنجیره تأمین مبتنی بر عاملیت
حسابهای دریافتنی نموده است .همچنین در این پژوهش شرکت کوچک و متوسط به علت محدود
بودن روشهای تأمین مالی و وابستگی بیشتر به زنجیره تأمین جهت تأمین مالی بهمنظور بررسی دقیقتر و
هدفمندتر انتخابشده است .در ارتباط با روش حل مدل غیرقطعی نیز این تحقیق دارای نوآوری در روش
حل مدل برنامهریزی آرمانی غیرقطعی به روش بازهای میباشد.
جدول( :)4مقایسه تحقیقات گذشته در زنجیره تأمین با تحقیق جاری
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مطالعه
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جریان

جریان

امکان تأمین

فیزیکی

مالی

مالی

عدم قطعیت

توجه به نوع شرکت
کوچک و متوسط

پنگ و ژو)2019( 12

-

√

-

-

-

گلسومینو و دیگران ()2018

-

√

√
-

-

سو و ژانگ()2017

√
-

√

√
-

-

-

وفا و ترابی()2017

√
-

√

√
-

-

√

-

√

-

√
-

-

-

محمدی و همکاران()1396

√
-

√

چن و موراتا()2016

-

√

کالنتری و همکاران()1394

√
-

√

√
-

√

رمضانی و همکاران)2014( 13

√

√

√
-

-

موسوی و جابر)2013( 14

√
-

√

-

-

-

√

لو()2013

√
-

√
-

√

√
-

√

-

√

-

سرانو()2016

لیائو و همکاران()2015

لئو و شانگ()2013
لیو و کروز()2012

√

√

-

مطالعه

جریان

جریان

امکان تأمین

فیزیکی

مالی

مالی

عدم قطعیت

توجه به نوع شرکت
کوچک و متوسط

هان و کوهن()2012a

√

√

-

√

-

هان و کوهن()2012b

√
-

√

-

√

-

√

-

گوپتا و دوتا()2011

-

√

-

√
-

-

پروتوپاپا و سیفرت)2010( 16

√

√

-

-

-

الئینز و همکاران)2010( 17

√

√

-

-

-

الئینز و همکاران()2009

√

√

-

-

-

ملو و همکاران)2009( 18

√
-

√

-

-

-

√

-

-

-

همامی و همکاران)2009( 20

√

√

-

-

-

سودهی و تانگ)2009( 21

-

√

-

-

-

برتل و همکاران)2008( 22

√

√

-

-

-

کاملی و همکاران)2008( 23

√

√

-

-

-

بدل و همکاران)2007( 24

√

√

-

النگینیدیس و گیورگیادیس)2011( 15

پاپاجرجیوس)2009( 19

-

گویلن و همکاران)2007( 25

√

√

-

-

-

تحقیق جاری

√

√

√

√

√

در این پژوهش ابتدا خریداران سفارش محصوالت مورد نیاز خود را به شرکت کوچک و متوسط ارائه

ارائه یک مدل تأمین مالی برای شرکتهای کوچک و متوسط در زنجیره تأمین

 -4روش پژوهش

کوچک و متوسط ،چند خریدار و یک بانک توسعه دادهشده است .مدل معرفیشده تأمین مالی مبتنی بر
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میدهند ،در مرحله بعد شرکت پس از ارسال فاکتور از خریداران درخواست پرداخت مینماید ،خریداران
وجه محصوالت درخواستی را در قالب پیشپرداخت ،وجه نقد و اسناد پرداختنی که در این تحقیق
بهصورت چک مدتدار در نظرگرفته شده است پرداخت مینمایند .شرکت کوچک و متوسط پس از
دریافت وجه به اشکال مذکور ،محصوالت را برای خریداران ارسال مینماید .شرکت کوچک و متوسط در
صورت نیاز به وجه نقد جهت تأمین سرمایه در گردش با توجه به حد اعتباری تعیینشده توسط بانک برای
شرکت ،میتواند بخش و یا تمام اسناد دریافتنی خود که در قالب چک میباشد را به بانک ارائه نماید .بانک
نیز با تنزیل اسناد مربوطه وجه نقد را در اختیار شرکت بهمنظور تأمین مالی قرار میدهد .درنهایت خریداران
میبایست در موعد مقرر نسبت به پرداخت وجه اسناد پرداختنی خود که در قالب چک بوده اقدام نمایند.
در این پژوهش مدل زنجیره تأمین دوسطحی بوده که بهصورت چند دورهای ،چند محصولی ،یک شرکت

عاملیت حسابهای دریافتنی در این پژوهش بهصورت شکل ( )1میباشد .پژوهش حاضر با توجه به نوع
و اهداف مطالعه ،رویکرد توسعه ای-کاربردي دارد و از نظر اجرایی و روش تحلیل داده رویکرد کیفی-کمی
دارد .بهمنظور تعیین نوع شرکت از تعریف بانک مرکزی ایران که کسبوکارهای کمتر از صد نفر نیروی
کار را بهعنوان شرکت کوچک و متوسط در نظر میگیرد مبنا قرار دادهشده است .روش نمونهگیری در این
پژوهش هدفمند بوده و بهمنظور تعیین حجم نمونه با توجه به آنکه در مطالعات کیفی نمونهای بین  ۵تا ۲۵
نفر کافی است (دانایی فرد و دیگران .)1383 ،لذا  20نفر از خبرگان حوزه مدیریت شرکتهای کوچک و
متوسط در صنایع مختلف انتخاب شدند .بهمنظور تعیین خبرگی افراد مشارکتکننده در پژوهش بهمنظور
شناسایی روش تأمین مالی ،اهداف تأمین مالی و پارامترها و متغیرهای مدلسازی معیارهای زیر در نظر
گرفتهشده است:
الف) حداقل مدرک کارشناسی داشته باشد.
ب) حداقل ده سال سابقه کاری در شرکت کوچک و متوسط داشته باشد.
پ) حداقل پنج سال سابقه مدیریتی بهعنوان مدیرعامل و یا معاون مدیرعامل در شرکت کوچک و متوسط
داشته باشد.
( )1سفارش محصوالت
( )2ارائه فاکتور و درخواست پرداخت

( )4ارسال محصوالت

( )6تأمین مالي مبتني بر تنزیل
اسناد دریافتني (چک)
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( )3پرداخت بهصورت پیشپرداخت/نقد/اسناد پرداختني(چک(

( )7پرداخت وجه اسناد پرداختني(چک)در موعد مقرر
بانک

شکل ( :)1مدل پژوهش

( )5ارائه اسناد دریافتني از خریدار(چک)
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خریداران

شرکت
کوچک و
متوسط

 -5تجزیهوتحلیل یافتهها

بهمنظور تحلیل روایی اهداف و متغیرهای مهم در مدلسازی از شاخص نسبت روایی محتوایی ()CVR26
استفادهشده است .بدین منظور موارد معرفیشده که بر اساس مطالعات پیشین بهدستآمده در قالب پرسشنامه
به خبرگان  20شرکت کوچک و متوسط از صنایع مختلف ارائهشده و با توجه به بررسی روایی محتوایی
مبتنی بر شاخص  CVRنتایج بهصورت زیر بوده است:
 مهمترین روش تأمین مالی شرکتهای کوچک و متوسط در زنجیره تأمین عاملیت حسابهای دریافتنیمعرفیشده است.
 مهمترین اهداف تأمین مالی ،تأمین نقدینگی موردنیاز در هر دوره و ایجاد سود در پایان دوره مالیمعرفیشده است.
 تمامی پارامترها و متغیرهای معرفیشده در مدل ریاضی پژوهش بهعنوان متغیرهای مهم مدلسازی موردتائید واقع شده است.
پس از تعیین پارامترها ،متغیرها و اهداف تأمین مالی مبتنی بر ادبیات تحقیق و تائید آنها توسط خبرگان
مبتنی بر شاخص  CVRبهمنظور نهایی سازی آنها و همچنین تعیین مدل پژوهش و روابط ریاضی آن از
 10نفر از خبرگان انتخابی در قالب یک گروه کانون دعوت بهعملآمده که نتایج نهایی پس از بحث و تبادل
نظر بهصورت مدل ریاضی ارائهشده تدوینشده است.
در تعریف پارامترها و متغیرها موارد غیرقطعی با عالمتدر جلوی متغیر نشان داده است .در این
پژوهش برای نشان دادن موارد غیرقطعی از اعداد و متغیرهای بازهای استفادهشده است .بهعنوانمثال اگر
عدد بازهای باشد حد پایین و حد باالی عدد و اگر

متغیر بازهای باشد

حد پایین و

حد باالی متغیر میباشد.
اندیسها:
 =Kمجموعه محصوالت نهایی
 = Tمجموعه دورههای زمانی
 = Lمجموعه خریداران
 =Wklمجموعه دوره زمانی قابلقبول شرکت کوچک و متوسط برای تسویه اسناد دریافتنی برای محصول
 kتوسط خریدار  lپس از دریافت

ارائه یک مدل تأمین مالی برای شرکتهای کوچک و متوسط در زنجیره تأمین

-1-5تعیین مجموعهها ،پارامترها و متغیرهای جریانات فیزیکی و مالی در مدل
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 =Vklمجموعه دوره زمانی قابلقبول خریدار  lبرای ارسال محصول  kتوسط شرکت کوچک و متوسط پس
از دریافت پیشپرداخت
 =qمجموعه دوره زمانی قابلقبول بانک برای تسویه اسناد دریافتنی
پارامترها بعد مالی:
 :crmaxحداکثر حد اعتباری تعیینشده برای شرکت کوچک و متوسط توسط بانک
 :δfنقدینگی مطلوب در انتهای دوره t

 :μنرخ تنزیل اسناد دریافتنی در هر دوره توسط بانک
 :φنرخ میانگین سود حاصل از استفاده از مازاد نقدینگی در هر دوره
هزینه حمل هر واحد محصول  kاز شرکت کوچک و متوسط به خریدار  lدر دوره t
 t:𝑝𝑐klt

 :p𝑟𝑘lt
قیمت فروش هر واحد محصول  kبه خریدار  lدر دوره t

هزینهی نگهداری هر واحد از محصول  kدر شرکت کوچک و متوسط در هر دوره
 :ℎfk
هزینهی تأمین هر واحد از محصول k
 :mak

هزینههای ثابت در انتهای دوره t
 :FIXt

 :Cash0وجه نقد اولیه در دسترس در ابتدای دوره مالی
 :lslحداقل مقدار مبلغ سفارش قابلقبول برای خریدار  lدر هر دوره
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 :PARklt+h,tدرصد مقدار اسناد دریافتنی از خریدار  lبابت محصول  kدر دوره  tکه در دوره  t+hنقد میشود.
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 :PBcashkltدرصد نقد دریافتنی از خریدار  lبابت محصول  kدر دوره t

 :PBPayklt,t-hدرصد پیشپرداخت دریافتنی از خریدار  lبابت محصول  kدر دوره  t-hبا تضمین تحویل
کاال در دوره
 :Mمقداري بزرگ و مثبت
پارامترها بعد فیزیکی:
 :تقاضای خریدار  lبرای محصول  kدر دوره t

حداکثر ظرفیت تأمین محصول  kدر دوره t
𝑡𝑙𝑘 :
 dem

𝑝𝑎𝑐m
سطح اولیه موجودی محصول  kدر شرکت کوچک و متوسط
𝑡𝑘 :

I𝑓:𝑘0ظرفیت ذخیرهسازی (برحسب حجم) انبار محصول

𝑓W

 :حداقل مقدار تأمین محصول  kکه دارای صرفه اقتصادی است.

مقدار حجم موردنیاز برای ذخیرهسازی هر واحد محصول
: k
𝑝𝑎𝑐e

𝑓Vذخیره اطمینان محصول  kدر هر دوره
𝑘 :

𝑓ss
𝑘متغیرهای تصمیم:

 :وجوه نقد ورودی به صندوق در دوره  tبهغیراز تأمین مالی از بانک

تأمین مالی توسط بانک حاصل از روش عاملیت حسابهای دریافتنی در دوره t
:
 FininCash
t

میزان اعتبار دادهشده به شرکت کوچک و متوسط(بهصورت پیشپرداخت)توسط خریداران در
:
 FinexCash
t
tدوره t
 CredfinB

 :سود در پایان دوره مالی
: Proمقدار وجه نقد در دسترس در انتهای دوره t
مقدار تأمین محصول  kدر دوره t
: t
 Cash
هزینه تأمین محصول در دوره t
: Pkt
مقدار محصول  kفروش رفته به خریدار  lدر دوره t
 :Prct
سطح نهایی موجودی محصول  kدر شرکت کوچک و متوسط در دوره t
: 𝑘lt
S

هزینه انبارداری در انتهای دوره t
: I𝑓kt

مقدار اسناد دریافتنی از خریدار  lبابت محصول  kدر دوره  t-hبا قابلیت نقدشوندگی در دوره t
 :TRCt
مقدار نقد دریافتنی از خریدار  lبابت محصول  kدر دوره t
: kl𝑡,t-h
 AR
 :مقدار پیشدریافت از خریدار  lبابت محصول  kدر دوره  tبا تضمین تحویل کاال در دوره t+h

مقدار اسناد دریافتی ارائهشده به بانک در دوره  tتوسط خریدار  lبابت محصول  kبا قابلیت
:
 Bcash
klt
دوره t+h
نقدشوندگی
BPayدر
kl𝑡+h,t

 :مقدار کل اسناد دریافتنی از خریدار  lبابت محصول  kدر دوره t

اسناد دریافتی ارائهشده به بانک در دوره t
 : kl𝑡+h,tمجموع
 ARBA
 :هزینه تأمین مالی از بانک در دوره t
مجموع اسناد دریافتنی موجود در شرکت در انتهای دوره  tبا قابلیت نقدشوندگی در دوره t+h
𝑡: kl
 SAR

مطلوب انتهای دوره مالی
 : tسود
 SARB

استفاده از مازاد نقدینگی در دوره t
:
میزان 
FinexC

t

ارائه یک مدل تأمین مالی برای شرکتهای کوچک و متوسط در زنجیره تأمین

هزینه حمل و توزیع در انتهای دوره t
𝑡 :
 I𝑁C
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انحراف رو به پایین نقدینگی از نقدینگی مطلوب در دوره
:
مقدار
TARt+h,t
 :مقدار انحراف رو به باال نقدینگی از نقدینگی مطلوب در دوره
 :مقدار انحراف رو به پایین سود از سود مطلوب
مقدار انحراف رو به باال سود از سود مطلوب
: t
 Inv
مقدار انحراف رو به پایین حد باالی نقدینگی از نقدینگی مطلوب در ،tدوره t
t=1,….12
 :
دوره t
t=1,….12
مقدار انحراف رو به باال حد باالی نقدینگی از نقدینگی مطلوب در ،t
:
مقدار انحراف رو به پایین حد پایین نقدینگی از نقدینگی مطلوب در دوره t
:
مقدار انحراف رو به باال حد پایین نقدینگی از نقدینگی مطلوب در دوره t
:

 :مقدار انحراف رو به پایین حد باالی سود از سود مطلوب
 :مقدار انحراف رو به باال حد باالی سود از سود مطلوب
 :مقدار انحراف رو به پایین حد پایین سود از سود مطلوب
 :مقدار انحراف رو به باال حد پایین سود از سود مطلوب
ساخت مدل ریاضی در شرایط عدم قطعیت
مفروضات مدل:
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مفروضات زیر توسط محقق در نظر گرفته شده است:
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 خریداران روش پرداخت نقدی و اعتباری مشخص دارند. امکان ارائه کاال کمتر از تقاضا به خریدار وجود دارد. هزینههای ثابت و انبارداری بهصورت نقد تا انتهای دوره پرداخت خواهند شد. زمان حملونقل بین اجزاء زنجیره تأمین ناچیز در نظر گرفتهشده است. موجودی محصوالت از یک دوره به دوره بعد منتقل میشود. خریداران نسبت به اسناد پرداختنی نکول نمیکنند. حد اعتباری بانک برای هر دوره بوده و وصول اسناد قبلی شرکت تأثیری در آن ندارد. حسابهای اسناد دریافتنی و پرداختنی در دوره سال مالی تسویه و به دوره بعدی مالی انتقال نمییابند. پردرختها و دریافتها با سند بوده و بهصورت اعتباری نمیباشد.توابع هدف:

با بررسی ادبیات پژوهش و نظر خبرگان مشخصشده است که هدف تأمین مالی شرکتهای کوچک و
متوسط در زنجیره تأمین مبتنی بر عاملیت حسابهای دریافتنی توانمند کردن آنها در جهت تأمین نقدینگی
موردنیاز در هر دوره و سودآوری میباشد .لذا توابع هدف مدل شامل حداقلسازی انحراف رو به پایین از
نقدینگی مطلوب در هر دوره و رسیدن به ماکزیمم سود در پایان دوره مالی میباشد .به علت شرایط عدم
قطعیت تمامی اهداف مورد اشاره بهصورت غیرقطعی میباشند.
بهمنظور حل این مدل چند هدفه از برنامهریزی آرمانی استفادهشده است .لذا بهجای هدف ماکزیمم کردن
سود از هدف حداقل-سازی انحراف پایین از سود مطلوب استفاده میشود که در آن سود مطلوب

با

ماکزیمم کردن حد باالی سود با در نظر گرفتن محدودیتهای مدل بهدستآمده است .لذا اهداف پژوهش
در حالت عدم قطعیت بهصورت روابط( )1و ( )2تعریفشده است.

()1
()2

min

هدف کاهش مقدار انحراف رو به پایین سود از سود مطلوب میتواند با اهداف کاهش مقدار انحراف رو
به پایین حد باالی سود از سود مطلوب و کاهش مقدار انحراف رو به پایین حد پایین سود از سود مطلوب
جایگزین شود .همچنین هدف کاهش مقدار رو به پایین نقدینگی از نقدینگی مطلوب در هر دوره میتواند
با اهداف کاهش مقدار انحراف رو به پایین حد باالی نقدینگی از نقدینگی مطلوب در آن دوره و کاهش
مقدار انحراف رو به پایین حد پایین نقدینگی از نقدینگی مطلوب در آن دوره جایگزین شود لذا توابع هدف
غیرقطعی ( )1و ( )2میتواند با توابع هدف قطعی زیر جایگزین شود.
()3

Min

()4

Min

()5
()6

,∀t

, ∀t

min 
min 
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, ∀t

min 
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در نهایت طبق برنامهریزی آرمانی مدل چند هدفه قطعی شده تحقیق به مدل تک هدفه قطعی بهصورت
رابطه ( )7تبدیلشده است.

()7
که در آن  wها وزن اهداف میباشد .الزم به ذکر است که در این تحقیق به علت اهمیت برابر اهداف ،وزن
هر هدف برابر  1در نظر گرفته شده است.
محدوديتهای مدل
الف -بعد مالی
با بررسی ادبیات پژوهش و نظر خبرگان محدودیتها و روابط مالی در قالب گردش نقدینگی ،سود ،هزینه،
تأمین مالی و نحوه پرداخت و دریافت در خریدوفروش نشان دادهشده است .روابط ( )8تا ( )11مربوط به
برنامهریزی آرمانی است .رابطه ( )12نشاندهنده سود در انتهای دوره و رابطه ( )13نشاندهنده نقدینگی
در هر دوره میباشد .در رابطه ( )14وجوه نقد ورودی به صندوق در دوره  tبه غیر از تأمین مالی از بانک
و در رابطه ( )15تأمین مالی از بانک مبتنی بر تنزیل اسناد دریافتنی در نظر گرفتهشده است .رابطه ()16
نشاندهنده آن است که تأمین مالی از بانک حداکثر برابر حد اعتباری تخصیص دادهشده توسط بانک است.
روابط ( )17و ()18مجموع اسناد دریافتنی ارائهشده به بانک را نشان میدهد .رابطه ( )19مربوط به تأمین
اعتبار از خریدار و روابط ( )21( ،)20و ( )22هزینه انبارداری ،حملونقل و تأمین محصول را نشان میدهد.
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رابطه ( )23نشاندهنده رابطه مبلغی فروش با مجموع اسناد دریافتنی ارائهشده به بانک و وجوه نقد ورودی

()10
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()11

به صندوق در دوره  tبهغیراز تأمین مالی از بانک میباشد .روابط ( )27( ،)26( ،)25( ،)24نشاندهنده روابط
بین مبلغ کل فروش با نحوه پرداخت خریدار و روابط ( )28و ( )29نشاندهنده محدودیتها و روابط بین
اسناد دریافتنی میباشد.روابط ( )30تا ( )35بیانگر آن است که میزان استفاده از نقدینگی مازاد در هر دوره
از موجودی نقد آن دوره کمتر یا مساوی بوده و همچنین درصورتیکه موجودی نقد در انتهای یک دوره
منفی بوده ،میزان استفاده از نقدینگی مازاد در آن دوره صفر است.

()8
()9
, ∀t

, ∀t

Pro =
+

-

)12(

Casht = FininCasht + FinexCasht – FIX𝑡 - Prc𝑡 -𝐼𝑁C𝑡 -TRC𝑡 + Cash𝑡-1
- 𝐼nv𝑡 , ∀ t
)13(
FininCasht =
∀t )14(

+

+

FinexCasht =
FinexCasht ≤ Crmax

,∀t

SARBt =

TRC𝑡 = +
Prc𝑡 =

. Skl𝑡
∀t

=

,∀t

∀t

)22(
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PBcashklt . P𝑟𝑘l . S𝑘𝑙𝑡

≤
≤

)30(

-

)31(
)32(

+ M.
M.

∀ t )21(

∀k,l, t,Wkl

∀k,l, t

, ∀ 𝑘,t,𝑙 ,q

+

+ M.

M.

)20(

PBPaykl𝑡,t-Vkl. P𝑟𝑘l . S𝑘𝑙𝑡

𝑘,t,𝑙 , Wkl )29(
≤

, ∀ t)19(

+

PARklt+Wkl,t . P𝑟𝑘l . S𝑘𝑙𝑡

≤

)18(

)23(

P𝑟𝑘lt . S𝑘𝑙𝑡 =

≤

) 33(

-

)34(
)35(

)15(

)17(

,∀t

CredfinBt =
.ℎ𝑓𝑘

,∀t

)16(

inexCt + FinexCasht = SARBt
𝐼𝑁C𝑡 =

,

)25(

∀k,l, t)24(

)26 (

∀k,l, t,Vkl)27(

)28(

,∀

ب -بعد عملیاتی
با بررسی ادبیات پژوهش و همچنین مصاحبه با خبرگان محدودیتها و روابط عملیاتی در قالب تقاضا،
تأمین محصول ،محصوالت ،موجودی و ظرفیت نشان دادهشده است .رابطه ( )36برابر رابطه میزان موجودی
محصول  kدر دوره  tبا میزان موجودی در دوره قبل ،میزان فروش و میزان تأمین محصول میباشد .رابطه
( )37نشاندهنده آن است که میزان موجودی محصول  kدر دوره  tمیبایست حداقل برابر ذخیره اطمینان
محصول  kباشد .محدودیت ( )38نشاندهنده آن است که میزان محصول فروختهشده در هر دوره نمیتواند
از تقاضای خریدار در آن دوره بیشتر باشد .محدودیت ( )39نشاندهنده آن است که تأمین محصول باید
دارای صرفه اقتصادی باشد .رابطه ( )40حداقل مقدار ریالی سفارش برای هر خریدار را مشخص کرده
است .محدودیت( )41نشاندهنده محدودیتهای ظرفیت تأمین محصول و محدودیت( )42نشاندهنده
محدودیت فضای انبار برای محصول میباشند.

()36

𝑡𝑘𝑓𝐼=

∀ 𝑘,t

()37
()38
()39
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()40
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∀ 𝑘,t

𝑘𝑓𝑠𝑠≥𝑡𝑘𝑓𝐼

∀𝑘, t

𝑡𝑘𝑝e𝑐𝑎𝑝𝑘≤

𝑙∀ 𝑘,t,
∀ ,t ,l

(∀𝑘, t )41

()42
پ-قطعی نمودن محدودیتها
روابط بین محدودیتها بهصورت ذیل قطعی شده است:

𝐼𝑓𝑘𝑡−1+𝑝𝑘𝑡−

∀t

𝑘𝑠𝑘𝑙𝑡≤𝑑em
𝑙𝑠𝑙 ≥ 𝑡. 𝑝r𝑘l

𝑡𝑘𝑝𝑎𝑐𝑝𝑘𝑡≤ m

𝑓. ifk𝑡 ≤ W

الزم به ذکر است که اگر طرفین هر محدودیت بهصورت رابطه ( )43در نظر گرفته شود

()43
ضریب و

که در آن

آنگاه به روش رضوی حاجیآقا و دیگران

متغیر باشد بهشرط آنکه

27

( )2013رابطه موردنظر بهصورت رابطه ( )44تعیین میشود.

()44
شامل متغیرهایی است که حد باال و پایین ضرایب آنها مثبت ،شامل متغیرهایی است که

که در آن

حد باال و پایین ضرایب آنها منفی و شامل متغیرهایی است که حد باال ضرایب آنها مثبت و حد پایین
ضرایب آنها منفی است.
ت-محدودیتهای متغیرهای پژوهش
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بهمنظور بررسی اعتبار مدل و روش حل به کارگرفته شده در آنیک مسئله نمونه حلشده است .بدین منظور
یک شرکت کوچک و متوسط فعال در زمینه فروش محصوالت شیمیایی که با یک بانک خصوصی بهمنظور
تأمین مالی به روش عاملیت حسابهای دریافتنی در ارتباط است ،انتخابشده است .با مصاحبه با مدیران
و استفاده از بانک اطالعاتی شرکت مذکور و اطالعات بانکی شرکت موردنظر ،دادههای موردنیاز تحقیق
جمعآوریشده است .شرکت موردمطالعه سه محصول تأمین میکند که آنها را به سه خریدار میفروشد.
کل دوره برنامهریزی شامل دوازده ماه (یک سال مالی) میباشد .مدلهای ریاضی ارائهشده در نرمافزار
بهینهسازی  GAMSکدنویسی و با حلکننده  CPLEXحلشدهاند.
نمایش تمامی مقادیر پارامترهای شرکت موردمطالعه بهواسطه محدودیت فضا امکانپذیر نبوده لذا مقادیر
برخی پارامترها بهصورت جدول ( )4نشان دادهشده است .همچنین در ارتباط با نقدینگی مطلوب برحسب

ارائه یک مدل تأمین مالی برای شرکتهای کوچک و متوسط در زنجیره تأمین

; ∀t
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میلیون ریال ،نقدینگی  500میلیون ریال و باالتر در دوره اول 1000 ،میلیون ریال و باالتر در دوره دوم تا
پنجم 1500 ،میلیون ریال و باالتر در دوره ششم 1200،میلیون ریال و باالتر در دوره هفتم و هشتم1300 ،
میلیون ریال و باالتر در دوره نهم 1500 ،میلیون ریال و باالتر در دوره دهم 1600 ،میلیون ریال و باالتر در
دوره یازدهم و  2000میلیون ریال و باالتر در دوره دوازدهم مطلوب شرکت کوچک و متوسط بوده است.
الزم به ذکر است که مقادیر اعالمی در جدول ( )4مربوط به دوره زمانی موردمطالعه بوده لذا این مقدار در
دورههای زمانی مختلف میتواند تغییر کند.
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جدول( :)4مقادیر پارامترهای شرکت موردمطالعه در دوره مالی تحت بررسی
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پارامتر

مقدار ( برحسب
میلیون ریال)

پارامتر

مقدار

حداکثر حد اعتباري تعیین شده توسط بانک

4000

نرخ ماهانه تنزیل اسناد دریافتني توسط بانک

 2درصد

مقدار نقدینگي ابتدایي در دسترس

1252

میانگین نرخ سود استفاده از مازاد نقدینگي در ماه

 3درصد

هزینه ثابت

][552, 716

فضاي ذخیرهسازي براي محصول

 270مترمکعب

هزینه ذخیرهسازي هر واحد محصول اول

][0.5, 0.7

حداکثر ظرفیت تأمین محصول اول

 150عدد

هزینه ذخیرهسازي هر واحد محصول دوم

][0.6, 0.7

حداکثر ظرفیت تأمین محصول دوم

 200عدد

هزینه ذخیرهسازي هر واحد محصول سوم

][0.7, 0.8

حداکثر ظرفیت تأمین محصول سوم

 250عدد

هزینه تأمین هر واحد محصول اول

][6, 9

مقدار موجودي اولیه محصول اول

 2عدد

هزینه تأمین هر واحد محصول دوم

][7, 10

مقدار موجودي اولیه محصول دوم

 30عدد

هزینه تأمین هر واحد محصول سوم

][9, 15

مقدار موجودي اولیه محصول سوم

 35عدد

قیمت محصول اول

][12, 15

مینیمم تأمین اقتصادي محصول اول

 50عدد

قیمت محصول دوم

][14, 16

مینیمم تأمین اقتصادي محصول دوم

 60عدد

قیمت محصول سوم

][15, 19

مینیمم تأمین اقتصادي محصول سوم

 60عدد

با در نظرگرفتن محدودیتهای مدل و با هدف ماکزیمم کردن سود ،میزان سود مطلوب
=88328.333
میلیون ریال بهدستآمده است .به علت آنکه فرمولهسازی مسئله تعداد زیادی پارامترها و متغیرها

را شامل میشود؛ بنابراین نمایش تمامی جوابهای حاصل از حل مدل برای تمامی متغیرها بهواسطه
محدودیت فضا امکانپذیر نیست؛ در نتیجه بعضی از متغیرهای مهم مانند اهداف مسئله شامل سود و
نقدینگی در جدول( ،)5متغیرهای مهم جریان مالی مانند میزان هزینه ،استفاده از مازاد نقدینگی و تأمین مالی
در هر دوره در جدول ( )6و متغیرهای مهم جریان فیزیکی مانند میزان تأمین محصول ،موجودی و فروش
کاال در جدول ( )7ارائه گردیده است.

جدول(:)5حدود سود پس از حل مدل(برحسب میلیون ریال)
مقدار

متغیر

][1767.148, 50741.969

Pro

جدول( :)6جریان مالی شامل نقدینگی ،میزان تأمین مالی ،هزینه و استفاده از مازاد نقدینگی در هر دوره (برحسب میلیون ریال)

571.6

][4332.3, 6225.5

134.4

][500, 3744.3

1

0

][4807.4, 7345.6

2266.9

][1000, 8185.6

2

0

][4776.6, 7359.9

2216.4

][1000, 12378.1

3

0

][4901.7, 7544.6

2090.2

][1000, 16786.8

4

0

][4340.7, 6649.9

1550.8

][1000, 20730.4

5

0

][4783.7, 7344.1

2543.8

][1500, 25403.4

6

225.1

][4176.9, 6315.3

1692.4

][1200, 28759.9

7

0

][4904.4, 7503.6

2331.3

][1200, 32928.4

8

0

][4657.4, 7178.9

2689.7

][1300, 37145.7

9

0

][4841.1, 7453.5

2079.4

][1500, 41734.5

10

0

][4340.7, 6649.9

1140.2

][1600, 45951.3

11

0

][4610, 7099.6

0

][2000, 50974.8

12

جدول( :)7جریان فیزیکی کاال شامل میزان تأمین محصول ،موجودی و فروش(برحسب تن)
میزان فروش
محصول 3
170
220
240
267
215
240
170
220
240
277
215
240

محصول 2
210
198
136
155
152
136
223
198
136
155
152
136

میزان موجودي
محصول 1
130
120
140
160
115
140
100
120
130
140
115
140

میزان تأمین محصول

محصول 3

محصول 2

محصول 1

20

20

20

20
27
37
20
20
20
20
37
47
20
20

20
20
20
20
20
43
20
20
20
20
20

20
20
30
20
20
20
20
20
20
20
20

محصول 2
155
226
250
250
215
240
170
236
250
250
215
240

محصول 2
200
198
136
155
152
158
200
198
136
155
152
136

محصول 1
148
120
150
150
115
140
100
120
130
140
115
140

دوره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ارائه یک مدل تأمین مالی برای شرکتهای کوچک و متوسط در زنجیره تأمین

میزان استفاده از مازاد نقدینگي

بازه هزینه

میزان تأمین مالي

بازه نقدینگي

دوره

159

با توجه به جدول ( )5سود در بازه  1767.148تا  50741.969میلیون ریال نوسان داشته که علت اصلی آن
عدم قطعیت در تقاضا خریدار ،قیمت محصول و هزینه تأمین و نگهداری محصول بوده است .همانطور
که از جدول ( )6مشخص است نقدینگی در تمامی دورهها مطلوبیت مورد نیاز شرکت را تأمین نموده
همچنین روند نقدینگی از هر دوره به دوره بعد افزایشی است که علت آن سود ده بودن شرکت مذکور در
دوره موردبررسی و در نتیجه ایجاد حجم نقدینگی بیشتر با گذشت زمان است .میزان تأمین مالی از بانک
در دورههای مختلف در نوسان بوده که علت آن برقراری توازن توسط مدل بین میزان نقدینگی مورد نیاز
در هر دوره و هزینه تأمین مالی توسط بانک (تأثیرگذار در سودآوری شرکت) بوده است .در حل مدل
ترجیح مدل این بوده است که به علت مصون ماندن از نوسانات میزان نیاز به نقدینگی و هزینه تأمین مالی
غیرضروری ،میزان تأمین مالی از بانک غیرقطعی باشد .همچنین با توجه به اینکه فرض شده است شرکت
طوری برنامهریزی میکند که در انتهای دوره مالی اسناد دریافتنی نداشته باشد میزان تأمین مالی از بانک در
انتهای دوره صفر است .همچنین در جدول ( )7جریان فیزیکی کاال در تعادل با جریان مالی(شامل نحوه و
مقدار دریافت و پرداخت و تأمین مالی از بانک) در زنجیره تأمین در جهت رسیدن به اهداف مسئله در هر
دوره برنامهریزیشده است .همانطور که از جدول ( )9مشخص است شرکت بهگونهای تأمین کاال ،ذخیره
موجودی و میزان فروش در هر دوره را برنامهریزی نموده که عالوه بر پاسخدهی به تقاضای خریداران در
جهت سودآوری به مشکل کمبود نقدینگی برخورد ننماید .بهعنوان نمونه مشاهده میشود بهمنظور کاهش
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هزینه موجودی ،میزان موجودی انبار در هر دوره زیاد نبوده و درعینحال بهگونهای برنامهریزیشده که
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جوابگوی تقاضای مازاد را نیز داشته باشد.

تحلیل حساسیت:

الف -تحلیل حساسیت هزینه
برای ارزیابی عملکرد مدلسازی ،در پارامترهای بعد مالی میزان هزینه کل ،تحلیل حساسیت شده است.

با اعمال تغییرات یادشده روی پارامتر هزینه کل(شکل ( ))2مشخصشده است که تا افزایش هزینه کل به
میزان  1درصد حد پایین سود مثبت بوده و پس از آن منفی شده است .حد باالی سود تا افزایش هزینه کل
به میزان  71درصد مثبت مانده است .بهمنظور تحلیل حساسیت بر روی نقدینگی مجموع میزان انحراف حد
پایین نقدینگی از نقدینگی مطلوب مبتنی برافزایش هزینه کل موردبررسی قرار گرفته است .همچنان که در

شکل ()3مشخص شده است مجموع حد پایین انحراف نقدینگی از نقدینگی مطلوب به ازای افزایش تقریب ًا

هر  20درصد در هزینههای کل تقریب ًا  5000میلیون ریال افزایش مییابد .نتیجه تحلیل حساسیت هزینه کل

در بعد مالی نشاندهنده آن است که مدل بهشدت بر روی افزایش هزینه کل حساس بوده لذا در صورت
عدمتغییر قیمت فروش محصول ،شرکت کوچک و متوسط میبایست بهمنظور جلوگیری از مشکالت
سودآوری و نقدینگی نسبت به مدیریت بهینه هزینههای خود حساس باشد.
تحلیل حساسیت سود
60000
40000
20000

حد باالي سود

60

20

سود

حد پایین سود

120

100

80

40

0
-20000 0
-40000
-60000

درصد افزایش هزینه

شکل( :)2تحلیل حساسیت سود بر اساس هزینه کل
تحلیل حساسیت انحراف حد پایین نقدینگي
انحراف نقدینگي

100

درصد افزایش هزینه

شکل ( :)3تحلیل حساسیت انحراف حد پایین نقدینگی بر اساس هزینه کل

ب -تحلیل حساسیت تقاضا
برای ارزیابی عملکرد مدلسازی ،در بعد یکپارچه مبتنی بر جریانات مالی و فیزیکی پارامتر تقاضا که
عموم ًا کنترل کمتری روی آن است ،تحلیل حساسیت شده است .با اعمال تغییرات یادشده روی پارامتر

تقاضا(شکل ( ))4مشخص شده است که تا کاهش تقاضا به میزان  61درصد مدل قابلقبول بوده است.
همچنین با اعمال تغییرات یادشده روی پارامتر تقاضا مشخص شده تا کاهش تقاضا به میزان  15درصد
حد پایین سود مثبت بوده و پسازآن منفی شده است .حد باالی سود تا کاهش تقاضا به میزان  61درصد
مثبت مانده است .نکته قابلتوجه شیب کمتر کاهش حد پایین سود نسبت به کاهش حد باالی سود مبتنی بر

ارائه یک مدل تأمین مالی برای شرکتهای کوچک و متوسط در زنجیره تأمین

120

80

60

40

20

0

300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
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کاهش تقاضا است که این بیانگر تمایل مدل به حفظ سود مثبت بوده است .موارد مذکور بهخوبی حکایت
از انسجام و پایداری مدل ارائه شده در شرایط شوکهای ناشی از کاهش تقاضا دارد .بهمنظور تحلیل
حساسیت بر روی نقدینگی مجموع میزان انحراف حد پایین نقدینگی از نقدینگی مطلوب مبتنی بر کاهش
تقاضا مورد بررسی قرار گرفته شده است .همچنان که در شکل ( )5مشخص شده است مجموع حد پایین
انحراف نقدینگی از نقدینگی مطلوب تا  25درصد کاهش تقاضا زیر  5000میلیون ریال میباشد که این مهم
بهخوبی حکایت از انسجام و پایداری مدل ارائهشده در شرایط شوکهای ناشی از کاهش تقاضا دارد .این
در حالی است که حد باالی نقدینگی تا این مقدار کاهش تقاضا هیچ انحرافی از نقدینگی مطلوب ندارد.
پایداری خوب مدل در صورت شوکهای ناشی از کاهش تقاضا نشاندهنده روش مناسب تأمین مالی با در
نظر گرفتن جریانات فیزیکی و مالی بهصورت یکپارچه میباشد .زیرا در صورت کاهش تقاضا ،مدل میزان
و هزینه تأمین مالی ،انبارداری و تأمین محصول را به گونه مدیریت کرده که شرکت کوچک و متوسط تا
حد امکان دچار بحران نقدینگی و سودآوری نشود.
تحلیل حساسیت سود
60000
40000

حد پایین سود

162

60

20

درصد کاهش تقاضا

0
-20000

شکل( :)4تحلیل حساسیت سود بر اساس تقاضا
تحلیل حساسیت انحراف حد پایین نقدینگي

70

60

50

40

30

20

10

0

درصد کاهش تقاضا

شکل( :)5تحلیل حساسیت انحراف حد پایین نقدینگی بر اساس تقاضا

40000
30000
20000
10000
0

انحراف نقدینگي
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حد باالي سود

80

40

0

سود

20000

بهمنظور بررسی اعتبار مدل ،نتایج حل مدل با روش تأمین مالی ارائهشده که مبتنی برعاملیت حسابهای
دریافتنی با در نظر گرفتن جریانات فیزیکی و مالی زنجیره تأمین میباشد با حالت سنتی تأمین مالی از بانک
که مبتنی بر دریافت وام بدون توجه به جریانات فیزیکی و مالی زنجیره تأمین بوده( ،الزم به ذکر است که
برای بررسی مدل سنتی که مبتنی بر وام بوده مسئله در حالتی که بانک در یک مقطع مشخص به شرکت
وام داده و هر ماه بهره و بخشی از اصل وام را دریافت میکند ،حلشده است) در شرکت کوچک و متوسط
مورد مطالعه مقایسه شده که نتایج بهصورت جداول ( )8و ( )9است.
الزم به ذکر است که در مدل سنتی دریافت وام ،تأمین مالی در یک مقطع زمانی اتفاق افتاده و میزان آن بر
اساس اعتبار شرکت یک مقدار مشخص است .در حالیکه در مدل تحقیق حاضر تأمین مالی در طول دوره
مالی و مبتنی بر ارائه اسناد دریافتنی به بانک اتفاق افتاده و میزان آن در هر دوره برحسب نیاز شرکت متفاوت
بوده که این به علت توجه یکپارچه به جریانات فیزیکی و مالی زنجیره تأمین است.
جدول( :)8مقایسه سود در دو روش تأمین مالی از بانک
تأمین مالي از بانک به روش سنتي(دریافت وام)

تأمین مالي از بانک به روش تحقیق حاضر

][1679.960, 50312.114

][1767.148, 50741.969

جدول( :)9مقایسه نقدینگی در دو روش تأمین مالی از بانک
][3309.8, 6554.2

][500, 3744.3

1

][2079.6, 9224.6

][1000, 8185.6

2

][1387.4, 12724.2

][1000, 12378.1

3

][1163, 16891.8

][1000, 16786.8

4

][1324, 20988.4

][1000, 20730.4

5

][658.9, 24493.6

][1500, 25403.4

6

][1034.7, 28525.9

][1200, 28759.9

7

][641.6, 32199.6

][1200, 32928.4

8

][350.4, 35963

][1300, 37145.7

9

][207.9, 40145.4

][1500, 41734.5

10

][1134.1, 45153.4

][1600, 45951.3

11

][2932.4, 51564.5

][2000, 50974.8

12
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تأمین مالي از بانک به روش سنتي(دریافت وام)

تأمین مالي از بانک به روش تحقیق حاضر
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با بررسی نتایج جداول ( )8و ( )9مشخصشده است که سود شرکت کوچک و متوسط در صورت تأمین
مالی به روش تحقیق نسبت به تأمین مالی به روش سنتی بیشتر بوده است .همچنین در صورت تأمین مالی
به روش تحقیق حاضر نقدینگی در تمامی دورهها در وضعیت مطلوب بوده درصورتیکه در روش تأمین
مالی به روش سنتی حد پایین نقدینگی در شش دوره 10 ،9 ،8 ،7 ،6و  11نتوانسته به حد مطلوب برسد؛
لذا مدل نوآورانه تأمین مالی تحقیق نسبت به مدل تأمین مالی سنتی مورد بحث برتری دارد.

 -6جمعبندی

در این پژوهش دیدگاه جداگانهای نسبت به تحقیقات پیشین در رابطه با تأمین مالی یک شرکت کوچک و
متوسط در زنجیره تأمین در نظر گرفتهشده است .در روش تأمین مالی پیشنهادی شرکت کوچک و متوسط از
طریق بانک به روش عاملیت حسابهای دریافتنی با در نظر گرفتن وضعیت جریانات مالی و فیزیکی خود
با اجزای زنجیره تأمین نیازهای مالی خود را تأمین میکند .در این روش شرکت با توجه به در نظر گرفتن
شرایط عدم قطعیت محیط زنجیره تأمین مانند تغییر تقاضای محصول ،تغییر هزینههای تأمین و حملونقل
محصول و در نظر گرفتن جریانات مالی و فیزیکی زنجیره ،مبتنی بر نیاز خود به وجه نقد اقدام به تأمین
مالی از بانک به روش عاملیت حسابهای دریافتنی میکند .همانطور که در نتایج پژوهش مشخصشده
است استفاده از این روش نسبت به روشهای سنتی تأمین مالی از طریق وام از بانک بدون توجه به محیط
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غیرقطعی زنجیره تأمین ،از لحاظ سودآوری و ایجاد نقدینگی مطلوب در هر دوره برتری دارد .از دالیل این
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امر آن است که در روش پیشنهادی شرکت بهصورت هدفمند در تعامل با زنجیره تأمین اقدام به تأمین مالی
میکند و در دورههای مختلف زمانی از تأمین مالی مازاد که منجر به تحمیل هزینههای بیشتر تأمین مالی شده
جلوگیری کرده و اعتبار خود را در مواقعی که به نقدینگی بیشتر نیاز دارد حفظ میکند.
تحلیل حساسیت مدل پژوهش نشان میدهد درصورتیکه فقط به بعد مالی مانند تغییرات هزینه کل توجه
شود شرکت نسبت به عدم قطعیت محیط حساستر بوده و امکان بحران نقدینگی و سودآوری بیشتر است
در حالیکه توجه یکپارچه به بعد مالی و فیزیکی مانند تغییرات تقاضا نشان داده است که شرکت در شرایط
عدم قطعیت بهصورت پایدارتری نسبت سودآوری و نقدینگی عمل کرده و با ایجاد شرایط فشار محیطی
ناشی از عدم قطعیت بازار مانند کاهش تقاضا نتایج مدل تحقیق ارائهشده بهگونهای روش تأمین مالی از
بانک و جریانات فیزیکی و مالی شرکت در زنجیره تأمین را برنامهریزی نموده که شرکت ثبات فعالیت را
در بحران حفظ نماید .در شرایط حاد شدن بحران کاهش تقاضا که منجر به بحران سودآوری و نقدینگی

شده است نتایج حل مدل بهگونهای بوده است که انحراف نقدینگی را که از عوامل ورشکستگی سریع
شرکتهای کوچک و متوسط است ،کاهش دهد .این امر خود توجه به ثبات شرکت در بحرانها را در
مدل پژوهش نشان داده که علت اصلی آن توجه به تأمین مالی شرکت با دیدگاه یکپارچه ناشی از توجه و
مدیریت مطلوب جریانات فیزیکی و مالی شرکت با اجزای دیگر زنجیره تأمین در شرایط بحران میباشد در
حالیکه در تحقیقات گلسومینو و دیگران ( ،)2018سو و ژانگ( ،)2017سرانو( ،)2016چن و موراتا(،)2016
لیائو و همکاران( )2015و لئو و شانگ( )2013که به ارائه مدل ریاضی برای تأمین مالی زنجیره تأمین
پرداختهاند ،توجهشان بیشتر بر نوع روشهای تأمین مالی و انتخاب بهترین روش بوده و دراینارتباط به
نقش جریانات فیزیکی زنجیره تأمین که در بحرانها میتواند بر هزینهها و بهتبع آن ثبات شرکت اثر بگذارد
توجه نشده است .پژوهش حاضر از رویکرد برنامهریزی آرمانی بازهای برای مدلسازی استفاده کرده است؛
که بهنوبه خود در روش مدلسازی و حل مدل شامل نوآوری بوده است.
با توجه به نتایج پژوهش به مدیران شرکتهای کوچک و متوسط پیشنهاد میگردد که روش تأمین مالی
ارائهشده در تحقیق را که بهصورت یک روش تأمین مالی منعطف با توجه به شرایط عدم قطعیت محیط
است به بانکها پیشنهاد داده تا در صورت توافق آنها بستر الزم بهمنظور تأمین مالی این شرکتها مبتنی
بر روش پیشنهادی را ایجاد کنند.

ضمن ًا به نهادهای تصمیم گیر ازجمله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پیشنهاد میگردد جهت حمایت از

روشهای تأمین اعتبار در نظر گرفته و بانکهای پیشرو در این زمینه را تشویق نماید.
درنهایت با توجه به محدودیتهای پژوهش میتوان موارد زیر را بهعنوان مسیرهای پیشنهادی جهت
تحقیقات آینده ارائه کرد:
در این پژوهش خریداران روش پرداخت نقدی و اعتباری معین در دوره مالی دارند پیشنهاد میشود که در
مدلهای آتی مواردی که این روشها در دورههای مختلف متغیر باشد در نظر گرفته شود .در این تحقیق
فرض شده است که خریداران نسبت به اسناد پرداختنی نکول نمیکنند لذا پیشنهاد میشود در مدلهای آتی
ریسک نکول خریدار نیز در نظر گرفته شود .با توجه به اینکه در دنیای واقعی مسائلی چون ارزش زمانی
پول و نرخ تورم بر مقدار هزینههای اعضای زنجیره تأمین تأثیرگذار هستند؛ بنابراین پیشنهاد میشود مدلی
ارائه شود که در محاسبات هزینهها به ارزش زمانی پول ،نرخ تورم و نرخ جریمه دیرکرد توجه کند.
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شرکتهای کوچک و متوسط در جهت رونق و جهش تولید ،تأمین مالی زنجیره تأمین را بهعنوان یکی از
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بوذرجمهري ،شهريار و كريمي ،آصف .1392 .تحليل موانع تأمین مالي براي شرکتهای كوچك و متوسط .توسعه كارآفريني،
 ،)1(6ص .144-125
داناییفرد ،حسن ،.الوانی ،سید مهدی و آذر ،عادل .1383 .روششناسی پژوهش کیفی در مدیریت :رویکردی جامع .چاپ اول،
تهران ،اشراقی ،صفار.
سلطانی ،زهرا ،.خوشنود ،زهرا و اکبري آالشتی ،زهرا .1390 .سازوکارهاي تأمین مالی شرکتهای کوچک و متوسط .پژوهشکده
پولی و بانکی ،بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران ،گزارش پژوهشی.
صدری نیا ،محمد ،.میر اسد ،سمانه و وروانی ،محسن .1388 .روشهای مختلف تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در
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مراحل مختلف دوره عمر .رشد فناوری.19 ،
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طالقانی ،محمد ،.صیادمنش ،شادی و کاویانی ،میثم .1392 .تأمین مالی زنجیره تأمین ( )SCFبهعنوان روشی نوین در تأمین مالی
بنگاههای کوچک و متوسط ( .)SMEsنخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی ،تهران ،مرکز همایشهای بینالمللی
صداوسیما.
فتح اله ،مهدی و نجفی ،مهدی .1395 .توسعه الگوی مدیریت مالی زنجیره تأمین و تأمین مالی زنجیرهای .پژوهشهای مهندسی
صنایع در سیستمهای تولید ،)9(4 ،صص . 269-257
فیضی چکاپ ،غالمنبی و درزی ،علی .1393 .ماهیت حقوقی قراردادهای تأمین مالی فاکتورینگ (مطالعه تطبیقی حقوق آمریکا،
انگلیس ،فرانسه و ایران) .مطالعات حقوق تطبیقی ،)2(5 ،صص .533-509
کالنتری ،محدثه ،.پیشوایی میر ،سامان و یعقوبی ،سعید .1394 .يک مدل بهینهسازی چندهدفه برای یکپارچهسازی جريان مالي
و فیزيکي در برنامهریزی اصلي زنجیره تأمین .چشمانداز مدیریت صنعتی ،19 ،صص .9-31
محمدی مزرعه شاهی ،زهرا .1395 .مطالعات تطبيقي تأمین مالي بنگاههاي كوچك و متوسط در جهان؛ تجربه تايلند .بررسی
مسائل روز اقتصاد ایران ،معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران.1 ،
محمدی ،علی ،.خلیفه ،مجتبی ،.عباسي ،عباس ،.علي محمدلو ،مسلم و اقتصادی فرد ،محمود .1396 .طراحي زنجیره تأمین و

یکپارچهسازی رويکردهای مالي و عملیاتي .چشمانداز مديريت صنعتي ،2 ،صص .168-139
مشهدی حاجی علی ،فاطمه ،.رفیعی ،مجتبی و علیمیری ،مصطفی .1392 .الگوی تصمیمگیری شرکتهای کوچک و متوسط
دانشبنیان در شرایط پیچیده و عدم قطعیت عمیق .مدیریت نوآوری ،2 ،صص .140-113
موالیی ،محمد .1382 .ارزیابی عوامل مؤثر بر سودآوری و عملکرد صنایع کوچک و متوسط در ایران .رساله دوره دکتری ،دانشگاه
تربیت مدرس.
نوری ،روح اهلل ،.فتحی ،سعيد و یگانه ،ليال .1395 .شناسایی علل مشكالت تأمين سرمایۀ درگردش در شركتهاي كوچك و
متوسط كشور .فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی.)14( 3 ،
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