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مالی از طریق تسهیالت بانکی، براي صنایع تکمیلی پتروشیمی ارائه در این مقاله یک مدل پویاي سیستم، براي تامینچکیده:

ري تحلیل باشد، با بکارگیشده است. از آنجاکه مدت زمان تاخیر در فرایند ارائه تسهیالت بانکی، پارامتري مهم در مدل می

سیستم صف، متوسط مدت زمان تاخیر محاسبه شده است. چهار متغیر نرخ رشد نقدینگی، متوسط مدت زمان تاخیر در 

باشند. نتایج نشان هاي مهم در این مدل میپرداخت و میزان تاخیر در باز پرداخت تسهیالت پارامترسیستم صف، مدت دوره باز

یر معناداري بر توانایی بانک ها در تامین مالی صنایع تکمیلی ندارد و کاهش متوسط دهد که کاهش نرخ رشد نقدینگی تاثمی

دهد که افزایش دوره گذارد. همچنین نتایج نشان میزمان تاخیر در سیستم صف با بهینه نمودن آن، تاثیر بسزایی بر مدل نمی

انکی نخواهد شد، باعث رشد مالی صنایع تکمیلیباز پرداخت و تاخیر باز پرداخت تسهیالت، ضمن اینکه سبب تضعیف منابع ب

گردد.   مینیز

تامین مالی، صنایع تکمیلی پتروشیمیهاي سیستم،هاي صف، پویاییسیستم:کلمات کلیدي

*ارائھ دھنده

مقدمه.1

در این مقاله سیستم تامین مالی از طریق تسـهیالت مدلسـازي   

د شده و با یادگیري از مدل، مشکالت موجود در راه توسعه تولی

شود. همچنین براي نشان و توسعه صنایع تکمیلی شناسایی می

دادن تاخیر در سیستم تامین مالی از تحلیل سیستم هاي صـف  

استفاده شده است.

از این رو، در این مقاله:

تحلیلی از دالیل کارایی پایین منابع بانکی جهت تامین مالی .2

شود.بنگاه ها از جمله واحدهاي تکمیلی پتروشیمی ارائه می

سیاست گذاري هاي مناسب جهت توسعه  صنایع تکمیلی از .3

شود.طریق کسب خرد از مدل تبین می

تحلیل سیستم صف بانک.2

تامین مالی از طریق تسهیالت بانکی نیازمند صرف زمان است، 

به طوري که سازمان ها، دوره اي را در صف سیستم بانکی، بـه  

ر بماننـد. از  منظور طی مراحل تخصیص تسهیالت بایـد منتظـ  

این رو تامین مالی در سیستم با تاخیر مواجه است.

از کشـورمان بـانکی در سیسـتم تامین مالی از طریق تسهیالت

در بانـک مـورد   پنج مرحله تشکیل شده است که ایـن مراحـل   

به صورت زیر است:مطالعه 

پیش پذیرش: این مرحلـه یـک سیسـتم صـف بـا      -مرحله اول

مشـتري در مـاه، مـدت زمـان     2نـرخ  مدت زمان ورود نمایی و

مشــتري در مــاه و بــی نهایــت 2خــدمت دهــی نمــایی و نــرخ 

. استدهنده (مشتري در صف نمی ماند) خدمت

تدوین گزارش توجیهی طـرح: ایـن مرحلـه یـک     -مرحله دوم

بـراي هـر   سیستم صف با سه خدمت دهنده و نرخ خدمت دهی

یک مشتري در ماه است.دهندهخدمت

پذیرش و ارزیابی گزارش توجیهی: ایـن مرحلـه   -مرحله سوم

دهـی  یک سیستم صف با بی نهایت خدمت دهنده و نرخ خدمت

.می باشددو مشتري در ماه 

داد: این مرحله چون بایـد بـا دخالـت    عقد قرار-مرحله چهارم

شعبه اصلی بانک صورت پذیرد به صورت یک سیستم صـف بـا   

شتري است. یک خدمت دهنده و نرخ خدمت دهی چهار م

پرداخت: این مرحله یک سیستم صـف بـا یـک    -مرحله پنجم

خدمت دهنده و نرخ خدمت دهی سه مشتري در ماه است.

مراحل باال یک سیستم صف سري را  تشکیل می دهند کـه در  

) نشان داده شده است. با انجـام محاسـبات بـراي ایـن     1شکل (

مـاه انتظـار، جهـت    95/3سیستم صـف متوسـط مـدت زمـان     

ریافت تسهیالت به دست خواهد آمد که همان متوسـط مـدت   د

زمان تاخیر در سیستم است. ما متوسط مدت زمـان چهـار مـاه    

ایم. تاخیر را در مدل منظور نموده
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WT= W1+…+W5 )1(

W1=0.5, W2=1.45, W3=0.5, W4=0.5, W5=1;

WT=3.95;

1 2 3 4 5

M/M/∞ M/M/3 M/M/∞ M/M/1 M/M/1

µ=2 µ=1 µ=2 µ=4 µ=3

)λ=2() سیستم صف براي اعطاي تسهیالت بانکی1شکل (

روابط علت و معلولی.3

توان بانک ها جهت اعطاي تسهیالت بستگی به منابع آنها در 

ی تامین مقطع زمانی مورد نظر دارد. منابع بانکی از طرق مختلف

شود، مهم ترین این عوامل عبارتند از بودجه اي که هر ساله می

دهد، بانک مرکزي به بانک تخصصی صنعت تخصیص می

سپرده گذاري مردمی که به امید کسب سود به بانک سپرده 

شود، سپرده گذاري صنایع در بانک ها جهت دریافت می

ع.تسهیالت و در نهایت باز پرداخت تسهیالت توسط صنای

روابط علت و معلولی مدل دریافت تسهیالت بانکی در شکل 

) نشان داده شده است. همانطور که در شکل مشخص است 2(

سپرده گذاري در بانک با نرخ سود سپرده و حجم نقدینگی 

رابطه مستقیم دارد، به این معنی که هرچه نقدینگی در درون 

بیشتر جامعه و نرخ سود سپرده بیشتر باشد، سپرده گذاري 

گیرد. هرچه سپرده گذاري در بانک بیشتر باشد، صورت می

یابد. هرچه منابع بانکی افزایش یابد، منابع بانکی افزایش می

یابد. هرچه توان پرداخت تسهیالت توسط بانک ها افزایش می

بانک ها تسهیالت بیشتري بدهند، صنایع بیشتر در بانک مورد 

نمایند. از این رو ري مینظر جهت دریافت تسهیالت سپرده گذا

شود.حلقه مثبتی فعال می

منابع بانکی 

سپرده گذاري 

بودجه بانک مرکزي

+
+

نرخ سود سپرده  

پرداخت تسهیالت
عالقه مندي صنایع جهت سپرده 

گذاري به منظور دریافت تسهیالت

باز پرداخت تسهیالت

+

+

+ +

+

منابع سازمانها 

-

-

+

نقدینگی

+

+درامد

نرخ بهره بانک

-

توان پرداخت سود به سپرده  

هاي بانکی 
+

+

-

-

): روابط علت و معلولی مدل تسهیالت بانکی1(شکل

هرچه نرخ بهره بانک بیشتر باشد، تمایل صنایع جهت دریافت 

شود. از طرفی، هرچه نرخ بهره بانکی باال باشد وام کمتر می

یابد، گذاري افزایش میسپردهتوان بانک جهت پرداخت سود

وهرچه توان پرداخت سود افزایش یابد، خود سود نیز افزایش 

یابد.می

گذاري گذاري بیشتر شود، سپردههرچه تمایل صنایع به سپرده

شود. هرچه سپرده گذاري صنایع بیشتر شود، منابع بیشتر می

شود و هرچه منابع آنها کمتر شود، نرخ آنها کمتر می

شود. این رفتار تشکیل یک حلقه منفی گذاري کمتر میسپرده

شود. گذاري میدهد که منجر به رفتار تعادلی سپردهرا می

نتـایج.4

در این مقاله به منظور تعیین متوسط تاخیر در مدل پویایی 

استفاده شد و سیستم سیستم هاي صفسیستم، از تحلیل 

لوژي پویاي با متدوتامین مالی از طریق تسهیالت بانکی مدل 

نتایج نشان داد که افزایش دوره کوتاه گردید. هاي سیستم مدل 

باز پرداخت تسهیالت بانکی و دوره تنفس که موجب کاهش 

شود، کارایی این ابزار مالی و افزایش ریسک استفاده از آن می

در بلند مدت، تغییري در  سطح منابع مالی بانک ها ایجاد نمی 

ر صنایع تکمیلی خواهد شد (در نماید ولی موجب رشد بیشت

بررسی هاي مجزا). همچنین نتایج نشان داد که کاهش مدت 

جهت دریافت تسهیالت بانکی تنها ، صفدر زمان انتظار 

ها را به همراه دارد لیکن موجب افزایش مندي سازمانرضایت

شود و اثر چندانی نیز بر توسعه ریسک و هزینه بانک ها می

سازي سیستم داشت. از دیگر نتایج مدلصنایع تکمیلی نخواهد

توان به عدم تاثیر کاهش نرخ رشد نقدینگی در تامین مالی می

بلند مدت بر منابع پولی سازمان ها و دریافت تسهیالت، اشاره 

مدت موجب کرد؛ لیکن کاهش نرخ رشد نقدینگی در بلند

.ها خواهد شدکاهش منابع پولی بانک

. مـراجع6

ه نگـارش مراجـع مقـاالت بـه تفکیـک بیـان       در این بخش نحو

است. شده
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