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 هاي كوچك و متوسطالگوي تأمين مالي بنگاه
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 چكيده 

اقتصادی  ههای کوچک و متوسط یكی از ارکان مهم توسعاخير ایجاد و حمایت از بنگاه هطی چند ده

را به عنوان منبع اصلی آنها  ها وجود داردساختاری که در این بنگاههای مؤلفهکشورها بوده است. 

 هکردهای شغلی جدید و تحول در صادرات کشورها معرفی کارآفرینی و نوآوری در توليد، خلق فرصت

ای و جستجوی موضوعی، ضمن بررسی ادبيات موجود در مورد است. در این مطالعه به روش کتابخانه

قانون برنامه پنجم  (83) هعليرغم اینكه در ماد شودوچک و متوسط، نشان داده میکهای بانكداری بنگاه

قرار گرفته و دولت مكلف به طراحی،  تأکيدهای کوچک و متوسط مورد بنگاه هتوسعه، حمایت و توسع

های در راستای ایجاد و حمایت از بنگاه است، سازوکار معينیهای حمایتی شده تدوین و اجرای برنامه

وکار کوچک و متوسط در کشور موجود نيست. صحت این ادعا با ارزیابی چند معيار در مورد کسب

 هزودافگمشده در ساختار توليد کشور و درصد ارزش ههای کوچک و متوسط، از جمله تعيين ميانبنگاه

 برخید. در ادامه راهكار شومی تأیيداقتصاد  هافزودهای کوچک و متوسط نسبت به کل ارزشبنگاه

قرار گرفته و در پایان های کوچک و متوسط مورد بررسی حمایت از بنگاه هکشورهای پيشرو در زمين

ن منبع تریهای کوچک و متوسط به عنوان اصلیبانكداری بنگاه هو توسع تأسيسهمچون  پيشنهادهایی

ار و وکار کشور و اصالح ساختبر فضای کسبهای حمایتی مبتنیها، تدوین بستهبنگاه مالی این تأمين

 های کوچک و متوسط در اقتصاد کشور ارائه شده است. قوانين و مقررات با هدف تسهيل فعاليت بنگاه

 

 مقدمه

های کوچک و متوسط نهادهای محدود اقتصادی هستند که از طریق انباشت منابع مالی خرد، بنگاه

رشد  ها همچنين درآورند. این بنگاهاقتصادی را فراهم می ههای توسعبا صنایع، زمينه کارآفرینی و پيوند

. به همين علت این دسته 1کننداقتصادی، اشتغال، توليد ثروت و کاهش فقر کشورها نقش حياتی ایفا می

کوچک و  هایچنين بنگاه. همنداگيران اقتصادی بودهصميمها همواره کانون توجه دولت و تاز بنگاه

ی اخير مورد اقبال سيستم بانكی کشورها نيز هاسالهای خود در جایگاه و ظرفيت همتوسط به واسط

                                                 
 ید این موضوع هستند، عبارتند از:  ؤاز تحقيقات که م. برخی 1

- Ayyagari, Meghana, Thorsten Beck, and Asli Demirgüç-Kunt. “Small and Medium Enterprises 

Across the Globe: A New Database”, 2003. 

- T Beck, A Demirguc-Kunt, R Levine. “SMEs, Growth, and Poverty: Cross-country Evidence”, 

2005. 

- Beck, Thorsten, Ross Levine, and Norman Loayza. “Finance and the Sources of Growth”, 2000.  
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جدیدی از بانكداری با عنوان  هی اخير مطالعات بسياری در باب معرفی شاخهاسالطی  1اند.قرار گرفته

های کوچک و متوسط با اکنون بانكداری بنگاههای کوچک و متوسط انجام شده و همبانكداری بنگاه

چک و های کوادبيات اقتصادی قابل قبول مورد توجه کشورها قرار گرفته است. توجه به بانكداری بنگاه

 دالیل زیر پراهميت است: متوسط برای کشور به

های کوچک و متوسط به عنوان موتور محرک اخير از بنگاه هاقتصادهای نوظهور دنيا در یک ده (الف

تواند در رونق های کوچک و متوسط میاند و توجه و حمایت از بنگاهخود استفاده نمودهرشد اقتصادی 

 2توليد و خروج از رکود اقتصادی کشور بسيار راهگشا باشد.

های اندازی بنگاهآسان یا دشوار بودن راهمعيارهای  براساسوکار یک کشور بهبود فضای کسب( ب

 د. شوخرد تا متوسط ارزیابی می

پذیری این بخش آسيب هدهنددر کشور نشان 3کوچک و متوسطصنعتی های بررسی آمار بنگاهج( 

حمایتی از طرف دولت و همچنين عدم توفيق سيستم بانكداری در تعامل مثبت،  هدليل نبود بستبه ،مهم

 4.ستهابا این بنگاه آمنضبط و کار

شود، سپس جایگاه متوسط ارائه میهای کوچک و در بخش اول این مطالعه تعاریف مختلف بنگاه

های کوچک و گيرد. پس از آن تمرکز روی بانكداری بنگاهها مورد بررسی قرار میو اهميت این بنگاه

شود. در ادامه راهكار کشورها برای حمایت از متوسط صورت گرفته و مفاهيم مربوط به آن بررسی می

 هایگزارششود. در سياستی ارائه می هایها و پيشنهادو در پایان توصيهمرور  های کوچک و متوسطبنگاه

های کوچک و متوسط پرداخته خواهد شد و عملكرد برخی اسالمی بانكداری بنگاه مدلبعدی به بررسی 

  در این باب مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. منطقه منااز کشورهای 

 

 هاي كوچك و متوسط تعریف بنگاه. 1

های تالش. اندها متمایز شدههای کوچک و متوسط در اقتصاد جهانی با تعاریف متفاوتی از دیگر بنگاهبنگاه

ها و نهادهای سازمانهای کوچک و متوسط ازسوی زیادی برای ارائه تعریف جامع و واحدی از بنگاه

برجسته نمودن نقش  ی بعد از بحران مالی غرب، نقش مهمی درهاسالکه طی  ـالمللی اقتصادی بين

                                                 
اما  ،دآفرین هستنها نقشگذاری خطرپذیر، بيش از بانکهای سرمایههای کوچک و متوسط شرکتمين مالی بنگاهأبه طور کلی در ت. 1

های ها هم طی یک دهه اخير در این حوزه وارد شده و اکنون مدلهای کوچک و متوسط، بانکمين مالی بنگاهأعلت سود باالی تبه

 های پيشرو تدوین شده است. المللی و بانکهای کوچک و متوسط از طرف نهادهای بينپيشرفته بانكداری بنگاه

 ه کنيد: مراجعبه مقاله زیر توانيد رشد اقتصادهای نوظهور دنيا میهای کوچک و متوسط بر ثير بنگاهأبيشتر در مورد ته برای مطالع. 2
Micro, Small and Medium-Sized Enterprises in Emerging Markets, McKinsey&Company(2012) 

سمی بنگاه . به3 سی     علت نبود آمار ر شاورزی و خدمات، در برر سط بخش ک صنعت     های کوچک و متو شور فقط بخش  های آماری ک

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.   

سيب . در ادامه مطالعه به4 سی این بحث می   دالیل و آ سی       شنا سلطانی و همكاران، برر شتر، به مقاله، پدرام  پردازیم و برای مطالعه بي

 مراجعه کنيد.، 1312های کوچک و متوسط در ایران با عنایت به تجارب سایر کشورها، تأمين مالی بنگاهنظام 
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امع جتاکنون تعریف صورت گرفته است، لكن  ـهای کوچک و متوسط در اقتصاد جهان ایفا نمودندبنگاه

معيارهای  براساسهای کوچک و متوسط در دست نيست. هر کشور، سازمان یا نهادی واحدی از بنگاهو 

های بنگاهآنها  براساسیی که . اهم معيارهاهای کوچک و متوسط را تعریف کرده استخاص خود بنگاه

شوند عبارتند از: تعداد کارکنان، ميزان سرمایه، ارزش دارایی، ميزان کوچک و متوسط شناسایی می

انه و نوع مالكيت. البته در برخی موارد سعی شده است تا تلفيقی از این معيارها برای تعریف يفروش سال

کوچک و متوسط های برخی از تعاریف بنگاه 1د.شوهای کوچک و متوسط لحاظ بندی بنگاهو دسته

 شرح زیر است:المللی بههای بيندر سازمانمعيارهای ذکر شده،  براساس

 

 الملليهاي بينهاي كوچك و متوسط در سازمانتعریف بنگاه .1جدول 

 سازمان

حداكثر تعداد 

 كاركنان

 )نفر(

حداكثر درآمد یا گردش مالي 

 )دالر(

 حداكثر دارایي

 )دالر(

 1503330333 1503330333 333 بانک جهانی

 - 303330333 133 2قاره آمریكا هبانک توسع

 - - 53 3آفریقا هبانک توسع

 - - - آسيا هبانک توسع

 - - 233 4سازمان ملل هبرنامه توسع

 توضيحات:

 هایشده است. این تعاریف مبنای گزارشهای مذکور از تارنمای رسمی آنها استخراج های کوچک و متوسط در سازمانتعریف بنگاه. 1

 های کوچک و متوسط کشورهای جهان است.ها در مورد وضعيت بنگاهکارشناسی سازمان

کشورهای عضو استفاده  نهادهای رسمیده و از تعاریف كرهای کوچک و متوسط ارائه ناز بنگاه رسمیآسيا تعریف  هبانک توسع. 2

 ند.کمی

 

این  مبنای تعداد کارکنانعمدتا  بر کشورها ،متوسطهای کوچک و ه بنگاهبا پيدایش ادبيات مربوط ب

ها نگاهب –به خصوص کشورهای توسعه یافته  –اما اکنون اکثر کشورها  ،کردندبندی میها را دستهبنگاه

کنند. در زیر به معيارهای تعریف بندی میدسته 1های ارائه شده در جدول تلفيقی از شاخص براساسرا 

 شود. های کوچک و متوسط در برخی از کشورهای منتخب اشاره میبنگاه

 

 

                                                 
 کشور جهان به آدرس زیر مراجعه کنيد: کشور جهان به آدرس زیر مراجعه کنيد:   132132های کوچک و متوسط های کوچک و متوسط تعریف بنگاهتعریف بنگاهبرای دسترسی به . . 1

http://www.ifc.org/msmecountryindicators 

2. Inter-American Development Bank (IADB) 

3. African Development Bank (AFDB) 

4. United Nations Development Programme (UNDP) 
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 هاي كوچك و متوسط در كشورهاي منتخبتعریف بنگاهمعيارهاي  .2جدول 

 كشور
تعداد  براساس

 كاركنان

نوع  براساس

 فعاليت

ميزان دارایي، گردش  براساس

 گذاريو سرمایه  مالي

 ها بهبندي بنگاهتقسيم

 خرد، كوچك و متوسط

     کانادا
     ژاپن

     هند
     سوئيس
     انگليس
     آمریكا

     آرژانتين
     استراليا

     برزیل

     چين

     روسيه

     سنگاپور

     ترکيه

     تاجيكستان

     قطر

     اردن

 توضيحات:

 استخراج شده است. "http://www.ifc.org/msmecountryindicators"اطالعات جدول از  .1

ای ؛ نكتهاستهای کوچک و متوسط دهنده توجه کشورهای توسعه یافته به تعاریف تلفيقی از بنگاه. اطالعات مربوط به کشورها نشان2

 که در کشورهای کمتر توسعه یافته کمتر وجود دارد.

 

تعاریف  ههای کوچک و متوسط موجود نيست؛ همچنين همدر ایران تعریف واحد و رسمی از بنگاه

ین تعاریف موجود در مهمترهای رسمی بر مبنای تعداد کارکنان ارائه شده است. موجود از طرف سازمان

 ارائه شده است.  3و متوسط ازسوی نهادهای مختلف کشور در جدول های کوچک بنگاه هزمين
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 متوسط در ایرانهاي كوچك و ف بنگاهتعاری .3جدول 

 هاي كوچك و متوسطتعریف بنگاه نام سازمان

 شوند.های کوچک و متوسط تعریف مینفر کارکن بنگاه 53های کمتر از بنگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت

 آمار ایرانمرکز 
ــ1: است شده بندیطبقه گروه چهار به وکارهاکسب ــ41 ،«خرد» کارکن 1ـ  13ـ

 «بزرگ» کارکن 133 از بيش و «متوسط» کارکن 53ـ11 ،«کوچک» کارکن

 شوند.های کوچک و متوسط تعریف مینفر کارکن بنگاه 53های کمتر از بنگاه وزارت جهاد کشاورزی

ــازمـان  ــنـایع  ســ  و کوچـک  صـ

 صنعتی هایشهرک
 شوند.متوسط تعریف می وهای کوچک نفر بنگاه 53تا  5های بين بنگاه

 آمار بانک مرکزی هادار
  53 ،«کوچک » کارکن  نفر 41 تا  13 ،«خرد» کارکن  نفر 13 از کمتر با  های بنگاه 

 شوند.می تعریف «بزرگ» کارکن نفر 133 از باالتر و «متوسط» کارکن نفر 11 تا
Source: http://www.cbi.ir/showitem/12096.aspx 

 

 هاي كوچك و متوسط در اقتصادبنگاهو نقش اهميت  .2

های کوچک و متوسط نشان گونه که در بخش قبل عنوان شد، نگاهی به جایگاه و کارکردهای بنگاههمان

ی هاسالآفرین هستند و طی ها به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی در کشورها نقشدهد این بنگاهمی

اقتصاد کشورها  درآنها  های کوچک و متوسط، کارکردها از نقش و جایگاه بنگاهاخير با فهم دولت

ن یمهمترتوان های کوچک و متوسط در اقتصاد میتر شده است. جهت تبيين اهميت بنگاهبرجسته

هایی که در این باب باید مورد توجه مؤلفهین مهمترها را در اقتصاد بررسی کرد. کارکردهای این بنگاه

 واقع شود، عبارتند از: 

 

 هاي كوچك و متوسط در اشتغالنقش بنگاه .1-2

ی کنند و همين دليل کافهای کوچک و متوسط فعاليت میدرصد باالیی از نيروی کار هر کشور در بنگاه

های کوچک و متوسط نظارت داشته باشند؛ اما آنچه ها با حساسيت باالیی به عملكرد بنگاهاست تا دولت

های شغلی جدید و به اهميت است، ظرفيت آنها در خلق فرصت کوچک و متوسط حائزهای بنگاه هدربار

 براساسود. شکارگرفتن نيروهای بيكار در کشورهاست که این مكانيسم منجر به تعدیل نرخ بيكاری می

منتهی به در اتحادیه اروپا در پنج سال های شغلی جدید خلق فرصتدرصد از  83آمار کميسيون اروپا 

در نمودارهای زیر درصد اشتغال در  1های کوچک و متوسط بوده است.بر عهده بنگاه 2312سال 

 های درآمدی متفاوت ارائه شده است. به تفكيک کشورهای دارای گروه های کوچک و متوسطبنگاه

 

                                                 
1. Roads to Success: SME Exports, the Authority of the House of Lords, Report of Session 2012–13, p.9. 
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 1هاي كوچك و متوسط به تفكيك درآمدي كشورهادرصد اشتغال و توليد ناخالص داخلي بنگاه .1نمودار 

 
 توضيحات:

 نفر در نظر گرفته شده است. 11تا  5های کوچک و متوسط در این نمودار تعداد کارکنان بندی بنگاهدسته مبنای. 1

کشور استخراج شده  135 هایدادهبراساس این نمودار و باشد ی میبانک جهان فیکشورها براساس تعر یدرآمد هرد یبندميتقس .2

 .است

درصد توليد ناخالص ملی را در  53درصد اشتغال و  63های کوچک و متوسط حدود شود بنگاهطور که در نمودار دیده میهمان .3

درصد از توليد 15درصد از اشتغال و  23اند. این نسبت در کشورهای کم درآمد به حدود کشورهای با درآمد باال به خود اختصاص داده

 یابد.ناخالص ملی کاهش می

 

 

 

 

 

  

                                                 
1.  Ayyagari, Demirguc-Kunt & Maksimovic, p.33-39. 

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

درآمد سرانه  )کشورهای با درآمد کم 

(دالر1.345کمتر از 

درآمد )کشورهای با درآمد متوسط 

(دالر12.746تا 1.345سرانه بين 

درآمد سرانه  (کشورهای با درآمد باال 

(دالر12.746بيشتر از 

درصد اشتغال درصد توليد ناخالص داخلی
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 )درصد(        2211- 1هاي شغلي جدیدهاي كوچك و متوسط در خلق فرصتسهم بنگاه .2نمودار    

 
 توضيحات:

در نظر گرفته شده است، همچنين این  نفر 11تا  5های کوچک و متوسط در این نمودار تعداد کارکنان بندی بنگاه. مبنای دسته1

 استخراج شده است. 2311کشور در سال  81نمودار براساس آمار 

دالر و کشورهای با درآمد متوسط رو به باال با درآمد  40125تا  10345. کشورهای با درآمد متوسط رو به پایين با درآمد سرانه 2

 اند.توضيح داده شده 1های درآمدی در نمودار شوند. سایر ردهبندی میدالر طبقه 120746تا  40125سرانه 

یابد که های کوچک و متوسط در کشورهای مورد مطالعه تحقق میهای شغلی جدید توسط بنگاهخلق فرصتدرصد  83. بيش از 3

 دهد.های کوچک و متوسط را در ایجاد اشتغال به خوبی نشان میاین امر نقش بنگاه

 

 
  

                                                 
1. Ayyagari, Demirguc-Kunt & Maksimovic,  p.31. 

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

٩٠

١٠٠

کشورهای با درآمد پایين کشورهای با درآمد متوسط  

رو به پایين

کشورهای با درآمد متوسط  

رو به باال

کشورهای با درآمد باال
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 اقتصاد مولد بخش به 1غيررسمي بخشهدایت هاي كوچك و متوسط در نقش بنگاه .2-2

راهبردهای مهم برای هدایت بخش غيررسمی بازار به بخش مولد اقتصاد، توسعه و حمایت از یكی از 

های ها منجر به کاهش نرخ مشارکت نيروی کار در شغلهای کوچک و متوسط است و رونق این بنگاهبنگاه

سبت ن دليلشود. این راهبرد، به خصوص در مورد کشورهای کمتر توسعه یافته، بهکاذب و غيررسمی می

البته اين احتمال وجود دارد که کاهش در بازارهاي غيررسمي . واقع شود مؤثرتواند باالی بخش غيررسمی، می

وچک و هاي ک. صرف اينکه بيان کنيم هرچه کشورها پردرآمدتر شوند، بنگاهناشي از عوامل بسيار ديگري باشد

ت. شوند، کافي نيسرهاي رسمي و مولد هدايت ميمتوسط در آنها بيشتر شده و بازارهاي غير رسمي به سمت بازا

هم هاي کوچک و متوسط و کاهش سبين پردرآمد بودن و گسترش بنگاههمبستگي اين بدان معني است که گرچه 

هاي افزايش بنگاهمربوط به  کاهش بازارهاي غيررسمي صرفا  در اقتصاد کشور وجود دارد، امابازارهاي غيررسمي 

ش مولد اقتصادی، ضروری است هدایت منابع به سمت توليد و بخ برای کوچک و متوسط نيست و

صورت های غيرمولد باشد تا بههای مولد بيشتر از فعاليتایی اتخاذ شود تا سودآوری فعاليتهسياست

طبيعی، منابع به سمت توليد حرکت کند و وظيفه نهادهای حاکميتی در این وضعيت، به صرفه کردن 

 .ارها و قوانين و سياستگذاری استای غيرمولد با استفاده از سازوکهنسبت به فعاليتهای مولد فعاليت

 :صورت همزمان پيگيری شودلذا در این زمينه ضروری است تا دو راهبرد زیر به

 ،مولد اقتصادیهای غيرلف( افزایش هزینه فعاليتا

 .های مولد اقتصادب( کاهش هزینه فعاليت

اهش کو  های غيرمولد اقتصادیافزایش هزینه فعاليتهای کوچک و متوسط به همراه گسترش بنگاه

های غيرمولد در اقتصاد منجر تواند به کاهش سهم فعاليتاست که می های مولد اقتصادهزینه فعاليت

اولين قدم ایجاد شفافيت اطالعاتی است. در فضای عدم شفافيت، شود. برای رسيدن به این مهم، 

ادی بسياری که ایجاد شفافيت اقتص مثبت آثاردليل به و شودریزی برای اقتصاد بسيار سخت میبرنامه

 تر پيگيری شود.سازی یک اقتصاد مقاومتی واقعی دارد، الزم است تا این مسئله جدیدر پياده

 

                                                 
(  Grey Economy) یاقتصاد خاکستر ای (Informal Economyی )ررسمياقتصاد غ ،(Informal Sector)ی ررسميبخش غ  ..1

  ،ی. بر خالف اقتصاد رسم  شود از طرف دولت به هر شكلی بر آن نظارت می و نه  دشو می اتياز اقتصاد است که نه مشمول مال    یبخش 

سم يغ بخش یهاتيفعال صاد   یرر برای مطالعه   .شود مین( گنجانده GDP) یناخالص داخل دي( و تولGNP) یناخالص مل ديدر تولاقت

 های زیر مراجعه کنيد: بيشتر به مقاله
- "The Informal Economy: Fact Finding Study". Department for Infrastructure and Economic 

Cooperation, 2011. 

- "Shadow Economies All over the World", The World Bank, 2010. 
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 2211-1درآمدي هوضعيت بازار غيررسمي كشورهاي جهان به تفكيك رد .3نمودار 

 
 توضيحات:

 کشور استخراج شده است. 81این نمودار براساس آمار  .1
های کوچک و متوسط و اشتغال نيروی کار در بازارهای مقایسه شود، نسبت معكوس اشتغال در بنگاه 1. اگر این نمودار با نمودار 2

 غيررسمی قابل توجه است.

 

 توليددر نو هاي ایدهكارآفریني و خلق هاي كوچك و متوسط در نقش بنگاه .3-2

کنند. به های کوچک و متوسط رشد و گسترش پيدا میبنيان در بستر بنگاههای کارآفرینی و دانشایده

های کوچک و متوسط و توسعه کارآفرینی وجود دارد. همين دليل یک رابطه معنادار بين رونق بنگاه

آن  کوچک و متوسط ابزار اجرایی هایعبارت دیگر اگر کارآفرینی را یک فرآیند در نظر بگيریم، بنگاهبه

ها به رشد و گسترش کارآفرینی منجر خواهد که حمایت از این بنگاه هستندهای مختلف اقتصاد در بخش

 دهد.های کوچک و متوسط را به خوبی نشان میشكل زیر رابطه بين کارآفرینی و بنگاه 2شد.

 

 

 

 

 

                                                 
1. Ayyagari, Demirguc-Kunt & Maksimovic, p. 29. 

 برای مطالعه بيشتر مراجعه کنيد به:    ..2
Is Small and Medium Enterprises (SMEs) an Entrepreneurship?, International Journal of Academic 

Research in Business and Social Sciences, 2012. 

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

کشورهای با درآمد پایين کشورهای با درآمد متوسط کشورهای با درآمد باال

درصد اشتغال درصد توليد ناخالص داخلی
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 متوسطهاي كوچك و . رابطه بين كارآفریني و بنگاه1شكل 
 

 
 

 

 پذیري كاالها در بازار جهانيهاي كوچك و متوسط در افزایش رقابتنقش بنگاه .8-2

ت المللی کشورهاسهای تجارت بينین مزیتمهمترپذیری در بازارهای جهانی کاال و خدمات یكی از رقابت

هده دارند. بر عبدیلی های کوچک و متوسط با توليد کاالهای جدید و متنوع در این باب نقش بیکه بنگاه

های کوچک و بنگاهاین بحث است که  هدهنددالیل رشد اقتصادهای نوظهور به وضوح نشان همطالع

اند و بر این اساس مورد حمایت قرار داشتهرشد صادرات این کشورها متوسط نقش معناداری در 

 1اند.گرفته

 

 اندازهاي خردهاي كوچك و متوسط در تجميع پسنقش بنگاه .5-2

ن یمهمتراندازهای خرد به سمت توليد در اقتصاد یكی از برای هدایت پس آهای متنوع و کارخلق کانال

ضمن تجميع توانند متوسط به خوبی میهای کوچک و هاست. بنگاههای اقتصادی دولتدغدغه

 نند.کبه توليد را فراهم  های تزریق منابع مالی خردزمينهاندازهای پراکنده در اقتصاد، پس

های کوچک و متوسط را به عنوان موتور محرکه  د، به خوبی نقش بنگاهشمواردی که در باال اشاره 

دهد. برای مثال یكی از مهمترین عوامل رشد چشمگير اقتصادهای کشورها نشان میرشد اقتصادی 

ه ها بهای کوچک و متوسط این کشورهاست و این بنگاهبنگاه وسعهرشد و تنوظهور دنيا رونق فضای 

و نقش اند. محورهای اشاره شده در مورد اهميت عنوان محور اصلی استحكام بازار مورد توجه قرار گرفته

  توان دید.های کوچک و متوسط را در قالب شكل زیر میبنگاه

 

 

 

 

                                                 
1. Micro, Small and Medium-Sized Enterprises in Emerging Markets, McKinsey & Company, 2012, 

p.9. 
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 كوچك و متوسط در اقتصاد هايبنگاه و نقش . اهميت2شكل 

 
 

 هاي كوچك و متوسط در ایران . وضعيت بنگاه3

ر این د د وشوتبيين های کوچک و متوسط در اقتصاد در بخش قبل سعی شد تا اهميت و جایگاه بنگاه

ابتدا  در این بخش شود.کوچک و متوسط کشور پرداخته میصنعتی های بخش به ارزیابی وضعيت بنگاه

های کوچک و متوسط مورد بررسی قرار گيری از آمار موجود، وضعيت بنگاهکه با بهره شودسعی می

ها های ساختاری توليد کشور، تحليل مختصری از وضعيت این بنگاهلفهؤگيرد، سپس با در نظر گرفتن م

ا توجه به شود و بمطرح می 1ها ابتدا مفهوم ميانه گمشدهبرای ارزیابی وضعيت این بنگاه گردد. ارائه می

. سپس با استفاده از دو معيار شودمیکوچک و متوسط کشور بررسی صنعتی های آن وضعيت بنگاه

ک های کوچافزوده بنگاههای کوچک و متوسط نسبت به کل اشتغال و درصد ارزشدرصد اشتغال بنگاه

 شود.تكميل میاین ارزیابی افزوده اقتصاد و متوسط نسبت به کل ارزش

و بزرگ وجود داشته باشد و در این ميان  کوچکهای کشوری تعداد بسيار زیادی از بنگاهاگر در 

های دهنده وضعيت ضعيف حمایت از بنگاههای با حجم ميانه در اقتصاد این کشور کم باشد، نشانبنگاه

وسعه ر تهای کوچک و متوسط که عمدتا  در کشورهای کمتکوچک و متوسط در اقتصاد است. این فقدان بنگاه

 دهد.نمودار زیر به وضوح مفهوم ميانه گمشده را نمایش می 2دهد، ميانه گمشده نام دارد.یافته رخ می

                                                 
1. Missing Middle 

2.  What is the Missing Middle?, Harvard Kennedy School, Entrepreneurial  Finance Lab  Research 

Initiative 

اهمیت و نقش 
بنگاه های کوچک و  
متوسط در اقتصاد 

کاهش نرخ  
بیکاری و خلق 

فرصت های شغلي 
جديد

رشد 

صادرات

تجمیع 
پس اندازهای 

خرد

اجرای ايده های 
خالق و کارآفرين 

در اقتصاد

هدايت بازار 
غیررسمي به 
بخش مولد 

اقتصاد
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 1. مفهوم نموداري ميانه گمشده8نمودار 

 
 

نفر  41-13های خرد، نفر کارکن بنگاه 1-1های بندی مرکز آمار ایران بنگاهتقسيم براساساگر 

های بزرگ در نظر گرفته نفر کارکن بنگاه 133نفر کارکن متوسط و بيش از  11-53کارکن کوچک، 

صنعتي ميانه گمشده در ساختار توليد شود، مالحظه می 5و نمودار  4طور که در جدول د، هماننشو

هاي خرد عمدتا  ميانه گمشده به این معني است كه بنگاهوقوع كشور كامال  مشهود است. 

وكار كشور به سالمت طي كنند و بخشي از آنها بلوغ خود را در فضاي كسبتوانند مراحل نمي

 دهند. اینشده و برخي دیگر در بازار غيررسمي به فعاليت خود ادامه مي از صحنه توليد حذف

 در بخش بعددهد كه ميوكار رخ دليل وجود موانع فراوان در فضاي كسبمكانيسم معيوب به

 به آن پرداخته خواهد شد.

 

 1332تا  1345ي هاسالخصوصي به تفكيك تعداد كاركنان طي صنعتي هاي . تعداد كارگاه8جدول 

سال 

فعاليت

هاي خصوصيكارگاه

نفر  83تا  12

هاي )بنگاه

 كوچك(

نفر  33تا  52

هاي )بنگاه

 متوسط(

نفر و بيشتر  122

هاي )بنگاه

بزرگ(

هاي جمع بنگاه

كوچك و 

متوسط

جمع 

كل 

هابنگاه

 هايبنگاهنسبت 

كوچك و متوسط 

به كل )درصد(

1345111441775181213711155318803

134١1282823362214148641737887

134١121142134233414248165828501

1344112752131231813436157248502

1343135512175221312734141478501

1332133432312221212432146448408

های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بيشتر برحسب طبقات تعداد کارگاه ،( بخش صنایع1311-1385سالنامه آماری مرکز آمار ایران ) مأخذ:

 .کارکن

                                                 
 .همان. 1
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 8آمار جدول  براساسكشور  توليد صنعتي. استخراج ميانۀ گمشده در فضاي 5نمودار 
 

 
 
 

رصد ، دکردهای کوچک و متوسط کشور را ارزیابی آن وضعيت بنگاه براساستوان معيار دیگری که می

درصد  1313جدول زیر در سال  براساسهای کوچک و متوسط نسبت به کل اشتغال است. اشتغال بنگاه

، این در استدرصد  6/33تنها  ی صنعتیهاشاغلين بنگاههای کوچک و متوسط نسبت به کل اشتغال بنگاه

های کوچک و متوسط تشكيل خصوصی کشور را بنگاه صنعتیهای درصد از بنگاه 1/84حالی است که 

 درصد 83متوسط به کل اشتغال، بيش از  های کوچک ودر چين نسبت اشتغال بنگاه مثالدهند. برای می

توجه  لبته باا 2.درصد بوده است 8/66در منطقه یورو این نسبت  ،2313در سال و  1بوده است 2313در سال 

های کوچک و متوسط در کشورها، صرف توجه به این اعداد به متفاوت بودن معيارهای تعریف بنگاه

 بين ایران و سایر کشورها شود. کوچک و متوسط خصوصا  هایتواند مبنای مقایسه اشتغال بنگاهنمی

های کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و خدماتی هستند ، بنگاهعتبر اساس تعریف وزارت صن

بندی کرده است؛ وکارها را به چهار گروه طبقهمرکز آمار ایران کسب. نفر کارگر دارند 53که کمتر از 

هر چند این . کارگر 133کارگر و بيش از  11-53کارگر،  41-13کارگر،  1-1کسب و کارهای دارای 

ر از وکارهای کمتولی مرکز آمار ایران فقط کسب ،شباهتی با تعاریف اتحادیه اروپا دارد بندی ظاهرا طبقه

کارخانجات صنعتی »وکارها را و سایر کسب های کوچک و متوسط محسوباهنفر نيروی کار را بنگ 13

نفر نيروی کار را به عنوان  133وکارهای زیر کند. بانک مرکزی ایران نيز کسبقلمداد می «بزرگ

 کند.های کوچک و متوسط تلقی میبنگاه

 شوند:بندی میگونه دستههای کوچک و متوسط در اتحادیه اروپا اینبنگاه

                                                 
1. IFC Statistics of SMEs, 2010. 

2. Annual Report on European SMEs, European Commission, 2013. 
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های متوسط: بنگاه؛ نفر نيروی کار 41-13های کوچک: بنگاه؛ نفر نيروی کار 1-1هاي خرد: بنگاه

 .نفر نيروی کار 53-241

نفر پرسنل داشته باشند شرکت کوچک ناميده  533وکارهایی را که کمتر از در آمریكا کسب

وکارهای نفر را کسب 411تا  13نفر پرسنل را کوچک و از  13وکارهای کمتر از در آلمان کسب شود.می

 .کنندمتوسط محسوب می

که دیگر، صنایع  نشان دادانجام داده است در ایاالت متحده دیوید بيرچ که  ایبراساس مطالعه

 های جدید را صنایع کوچکبزرگ ایجادکنندگان اصلی اشتغال در آمریكا نيستند و در عوض اکثر شغل

ترین تصویر از اهميت نسبی صنایع کوچک در ایجاد اشتغال حاکی از آن است که کنند. موثقایجاد می

های شغلی نفر شاغل، نيمی از کل فرصت 533های با کمتر از بنگاه 1186تا  1183ی هاسالدر فاصله 

ورشكستگی و توسعه های شغلی جدید در نتيجه ایجاد، اند، و تقریبا دوسوم فرصتکرده تأمينرا 

 1/53دهد که های کوچک و متوسط بوده است. آمارهای مراکز اطالعاتی ایاالت متحده نشان میبنگاه

در کل اقتصاد، مربوط به  1185و  1183ی هاسالدرصد رشد اشتغال، در بين  5/63صد اشتغال و در

 1های کوچک و متوسط بوده است.بنگاه

اند. های جدید داشتهای در ایجاد شغلی اخير سهم قابل مالحظههاسالصنایع کوچک و متوسط در 

به بيان دیگر در دنيای مدرن کنونی، صنایع کوچک با مشخصات مخصوص به خود در متغيرهای مختلف 

قابل توجهی دارند. محققان  آثارگير، و مهمی چون رشد اقتصادی، رقابت و همچنين حل بحران  بيكاری  همه

 گردد.به حيطه تخصصی خود آنها باز می قيما متوجه مسائلی هستند که مست هر رشته از علم اقتصاد عموما 

چک جواب کو صنایع در مالی ثرؤم هایبازار الگوی که دانندمی مالی اقتصاددانان مثال برای

دانند که صنایع کوچک برای کارهای مشابه به نسبت دستمزد کمتری دهد و یا اقتصاددانان کار مینمی

دانند که صنایع کوچک، نرخ ورشكستگی باالتر و در عين حال میپردازد و اقتصاددانان صنعتی را می

 د.تر دارنتری را نسبت به صنایع بزرگنرخ رشد سریع

 

 1332تا  1345ي هاسالها به تفكيك كاركنان طي . آمار تعداد شاغلين كارگاه5جدول 

 هاتعداد شاغلين كارگاه
 سال فعاليت

 جمع نفر 83تا  12 نفر 33تا  52 نفر و بيشتر122

681464 123341 266578 1371383 1385 

735265 132241 265342 1132856 1386 

848238 147327 256218 1251783 1388 

854758 153633 244333 1241721 1381 

861173 145771 235231 1242183 1313 

                                                 
 .1381 همكار، و مستوفی .1
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صنایع 13111311--13851385سالنامه آماری مرکز آمار ایران )سالنامه آماری مرکز آمار ایران )   مأخذ:مأخذ: صنایع( بخش  شاغالن کارگاه   ،،( بخش  شاغالن کارگاهتعداد  شتر     تعداد  صنعتی دارای ده نفر کارکن و بي شتر های  صنعتی دارای ده نفر کارکن و بي های 

 ..برحسب طبقات کارکنبرحسب طبقات کارکن

م ه بخش صنعتافزوده کوچک و متوسط نسبت به کل ارزشصنعتی های بنگاهافزوده درصد ارزش

 کوچک و متوسط در کشور است.صنعتی های وکار بنگاهمعيار مهم دیگری برای ارزیابی وضعيت کسب

های صنعتی درصد بوده است که سهم ناچيز بنگاه 14د ی اخير حدوهاسالاین نسبت در کشور طی 

افزوده های کوچک و متوسط از ارزشدهنده سهم بنگاهنشان زیر. جدول دهدکوچک و متوسط را نشان می

 کل توليدی کشور است.
 

 )ميليون ریال(  هاي صنعتي به تفكيك كاركنانكارگاهافزوده فعاليت . ارزش١جدول 

نسبت ارزش افزوده 

هاي كوچك و بنگاه

متوسط به كل )درصد(

كل ارزش افزوده
 122هاي بنگاه

ترنفر و بيش

 هايبنگاه

نفر 52-33 

 هايبنگاه

نفر 12-83 
سال

1/13 261311385 231748333 14144628 23536426 1385

6/14 348332155 217383175 18157374 32765436 1386

8/13 438333275 351821313 21611286 34851511 1387

14 423761711 361568136 24311842 35313814 1388

1/13 414621146 425738377 28523614 43433875 1381

7/14 624332432 532131216 37721573 54471644 1313

همان. مأخذ:
 

توسعه جمهوری  2و پنجم 1قانونی برنامه چهارم تأکيدد، عليرغم شطور که در باال مالحظه همان

وچک و های کدالیل مختلف وضعيت بنگاههای کوچک و متوسط، بهاسالمی ایران بر رشد و گسترش بنگاه

سط های کوچک و متورسد. ارزیابی معيارهای باال در مورد وضعيت بنگاهنظر میدر کشور نامساعد به متوسط

های اجرا شده در زمينه کاستن موانع سياستکه با عنایت به تدابير صورت گرفته،  دهددر کشور نشان می

 مدهسه دليل ع. نبوده است مؤثرها این بنگاه وکارکسببر فضای کوچک و متوسط های پيش  روی بنگاه

 های کوچک و متوسط، در کشور ذکر نمود، عبارتند از:توان برای نامساعد بودن وضعيت بنگاهکه می

وجود حداکثری دولت در تمامی شئون اقتصادی : توليدبخش  در دولتپررنگ بودن نقش ـ 

های کوچک و متوسط کشور دانست. توان یكی از مهمترین دالیل عدم رشد و بالندگی بنگاهکشور را می

 وهای اقتصادی با هدف کسب سود های دولتی به عنوان بنگاهها و شرکتورود نهادها، سازمان

د و در اغلب موار کردهتضعيف در بازار بخش خصوصی را  هایبنگاهقوی، قدرت رقابت مالی  هایپشتوانه

  د.شومنجر میاز بازار ها این بنگاهبه شكست و خروج 

                                                 
 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران. (132)و  (131)، (45)، (31)، (21)مواد   ..1

 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران. (114)و  (153)، (83)، ، ((1717))مواد مواد   ..2
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شود که دولتی تعریف میهای بزرگ دولتی و شبهای با شرکتصورت بارز و گستردههاقتصاد ایران ب

های اقتصادی مورد فعاليتویژه در هاقتصاد کشور را تحت کنترل دارند. این امر ب درصد 83بيش از 

ن کند؛ ایمحصوالت پتروشيمی و گازطبيعی صدق می خام،وری و تجارت نفتامربوط به استخراج، فن

کند. می تأميندرصد بودجه دولت را  43های صادراتی ایران و حدود درآمد درصد 83ها حدود فعاليت

های بزرگ دولتی ایجاد کرده شرکتخصوص هاین موضوع وابستگی شدیدی در این بخش از اقتصاد و ب

 .استکه بخش اعظم اقتصاد ایران متعلق به طبقه صنایع خرد، کوچک و متوسط است. درحالی

تواند با اعطای انواع تسهيالت مالی، فنی، اطالعاتی، آموزشی و مشورتی در تشویق و البته دولت می

ور، از بخشيدن به توسعه صنعتی کش ثر باشد و بدین طریق ضمن شتابؤتسریع نوسازی صنایع کشور م

 های رشد و گسترش بخش صنعت را درشكنندگی و ورشكستگی صنایع کوچک جلوگيری کند و زمينه

 کشور فراهم سازد.

 های کوچکیكی از مهمترین دالیل نامطلوب بودن وضعيت بنگاه :عدم توسعه بازارهاي ماليـ 

فت توان گطور کلی میهاست. بهبرای این بنگاهمناسب ابزارها و بسترهای مالی  نبودو متوسط کشور، 

باط مالی در کشور( و بخش توليد ارت تأمينترین نهاد عنوان اصلیکه در کشور هنوز بين بخش بانكی )به

ای برقرار نشده است. از طرف دیگر، ابزارهای مالی اسالمی و بسترهای موجود در بانكداری اسالمی سازنده

 .تاکنون مورد اقبال بخش بانكی کشور قرار نگرفته استهای کوچک و متوسط ی بنگاهمال تأميندر جهت 

محور بودن بازار مالی کشور و عدم رشد کافی سایر بازارهای مالی هم یكی از دالیل عدم همچنين بانک

 های کوچک و متوسط بوده است. مالی بنگاه تأمين

با توجه به اینكه در اغلب کشورهای دنيا : هاي كوچك و متوسطنبود چرخه حمایتي از بنگاهـ 

نجر هایی که مهای کوچک وجود دارد، یكی از زمينهسازوکار معين و شفافی برای رشد و بلوغ اوليه بنگاه

های خرد و ها در کشور شده است، نبود سازوکار و چرخه حمایتی برای بنگاهبه عدم رونق این بنگاه

گيری فرهنگ زورگویی ی اوليه فعاليت است که نبود این چرخه حمایتی باعث شكلهاسالکوچک، در 

 ده است. شها های بزرگ و تالش برای حذف این بنگاهبنگاه

شود در پایان گزارش به آنها اشاره تحول در این عرصه نيازمند راهكارهای خاصی است که سعی می

 . شوندمیبررسی های کوچک و متوسط در بخش بعد مهمترین موانع پيش  روی بنگاهشود. 

 

 هاي كوچك و متوسط. موانع پيش  روي بنگاه8

ر برداشتن موانع بر س برایده و تالش کرهای کوچک و متوسط را درک ها اهميت اقتصادی بنگاهاکنون دولت

قبل از اقدامات اند. های کوچک و متوسط را در دستور کار خود قرار دادهراه فعاليت و ادامه حيات بنگاه

 های کوچک و متوسط مورد بررسی قرار گيرند.ترین موانع پيش  روی بنگاهاصالحی باید اصلی
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های کوچک و متوسط انجام شده است. ای در باب عدم موفقيت و شكست بنگاهمطالعات گسترده

 83بنگاه از  130333یكی از مطالعات قابل استناد در این حوزه، گزارش بانک جهانی در مورد بيش از 

وی ر ها خواسته شده تا یک یا چند مورد از مهمترین موانع پيش در این گزارش از بنگاهکشور دنياست. 

های کوچک و متوسط در مهمترین موانع بر سر راه بنگاه ،این گزارش براساسخود را مشخص کنند. 

 ارائه شده است. 7جدول 
 

 )درصد(    هاي كوچك و متوسط . مهمترین موانع بنگاه١جدول 

 هاكل بنگاه هاي بزرگبنگاه هاي متوسطبنگاه هاي كوچكبنگاه رتبه

 38 مالی تأمين 1/38 مالی تأمين 1
عدم ثبات 

 هاسياست
 5/36 مالی تأمين 8/21

 6/34 تورم 1/27 مالی تأمين 2/37 قوانين و ماليات 1/36 تورم 2

3 
قوانين و 

 ماليات
 2/26 تورم 1/36 تورم 5/35

عدم ثبات 

 هاسياست
4/34 

4 
عدم ثبات 

 هاسياست
35 

عدم ثبات 

 هاسياست
 5/33 قوانين و ماليات 1/23 جرائم خيابانی 36

 28 نرخ مبادله 4/23 فساد 7/21 نرخ مبادله 6/33 جرائم خيابانی 5

 7/27 فساد 4/22 نرخ مبادله 4/27 فساد 1/33 فساد 6

 5/25 جرائم خيابانی 1/28 نرخ مبادله 7
جرائم 

 یافتهسازمان
 2/27 جرائم خيابانی 7/21

8 
جرائم 

 یافتهسازمان
1/26 

جرائم 

 یافتهسازمان
 4/21 قوانين و ماليات 4/23

جرائم سازمان 

 یافته
5/24 

1 
های شيوه

 ضدرقابتی
8/23 

های شيوه

 ضدرقابتی
 2/18 هازیرساخت 1/21

های شيوه

 ضدرقابتی
1/21 

 2/17 هازیرساخت 3/16 هازیرساخت 13
های شيوه

 ضدرقابتی
 17 هازیرساخت 1/16

 7/13 قضایی 6/11 قضایی 4/14 قضایی 8/13 قضایی 11

Source: Firm Size and the Business Environment: worldwide Survey Results, IFC, p.14. 
 

ثباتی سياسی، موانع قانونی و مالياتی و نرخ جدول فوق، نحوه دسترسی به منابع مالی، بی براساس

 ترین مانع پيش  رو برای رشداصلی های کوچک و متوسط هستند؛ اماتورم چهار مانع اصلی در برابر بنگاه

و  های بانک جهانیبررسی. و عدم تكافوی آن است منابع مالی دسترسی بههای کوچک و متوسط، بنگاه

های در کشورهای با درآمد پایين بيش از نيمی از بنگاهدهد نشان می 1المللیمالی بين تأمينه مؤسس

های مالی بنگاه تأمينو در این کشورها مسئله  مواجه هستندمالی  تأمينمحدودیت با کوچک و متوسط 

                                                 
1.  IFC 
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های کوچک و متوسط به منابع مالی را در ميزان دسترسی بنگاه 3شكل  1است. کوچک و متوسط حادتر

 دهد. مناطق مختلف جهان نشان می

 

 هاي كوچك و متوسط به منابع مالي در سراسر جهانميزان دسترسي بنگاه .3شكل 

 
Source: The SME Banking Knowledge Guide, IFC, 2010, p.13 

 توضيحات:
های کوچک و متوسط از اعتبارات درصد بنگاه23اقيانوسيه، آمریكای شمالی و جنوبی و اروپای غربی، کمتر از در قاره  .1

های کوچک درصد از بنگاه 31تا  23بانكی محروم هستند؛ در آسيای مرکزی، اروپای شرقی، خاورميانه و شمال آفریقا بين 

درصد است و در جنوب آسيا نيز  51تا  43ر جنوب آفریقا بين و متوسط از اعتبارات بانكی محروم هستند، این مقدار د

 های مزبور از اعتبارات بانكی محروم هستند.درصد از بنگاه 51بيش از 

 های کوچک و متوسط در ایران از اعتبارات بانكی محروم هستند.درصد بنگاه 51در این تحليل، بيش از  .2
تا  1333های کوچک و متوسط در سراسر جهان بين ها و بنگاهنکاین تحليل، شكاف اعتبارات بين با براساس .3

 2ميليارد دالر برآورد شده است.1633
 

های کوچک و متوسط در مالی بنگاه تأمينشود، شكاف طور که در شكل باال دیده میهمان

های بزرگ عموما  از طریق بازار مالی شرکت تأمينکشورها این در کشورهای توسعه یافته کمتر است. 

ل دليبهاما در ایران  ،دگيرها انجام میسط از طریق بانکهای کوچک و متومالی شرکت تأمينسرمایه و 

شود و از ها انجام میهای بزرگ عمدتا  از طریق بانکمالی شرکت تأمينعدم پيشرفت بازارهای مالی، 

وچک و های کمالی بنگاه تأمينتكليفی، عمال  منابع ناچيزی برای  دليل وجود تسهيالتطرف دیگر به

  ماند.متوسط باقی می

                                                 
1. Firm Size and the Business Environment: worldwide Survey Results, IFC 

2. The SME Banking Knowledge Guide, IFC, 2010, p.13. 
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 تر است. اینهای بزرگ مشكلهای کوچک و متوسط در مقایسه با شرکتمالی برای بنگاه تأمين

 تأمينا برای هنماید. شرایطی هم که بانکبيشتر رخ میهایی سيس چنين بنگاهأدر هنگام ت ویژهبه مسئله

تر از شرایطی است که برای گيرند، نامناسبهای کوچک و متوسط درنظر میوام و اعتبارات به بنگاه

 رند.گيهای بزرگ در نظر میشرکت

 مالی بسيار ندارد و با تسهيالت ناشی از تجارت روبه های خرد و متوسط نياز به منابعهاندازی بنگاراه

ها در سراسر جهان و در همه دهند، این بنگاهرشد، فضای اقتصادی متناسبی را به خود اختصاص می

های ورود به بازار خود را تغيير دهند. ، محصوالت و استراتژیوکارکسبکنند مدل صنایع تالش می

ر حال ایجاد تحوالت بنيادین هستند و از تكنولوژی برای رقابت با های کوچک و متوسط مدام دبنگاه

 نند.کتر استفاده میهای بزرگشرکت

صنایع کوچک و متوسط امروزه در رشد و توسعه اقتصادی کشور نقش بسزایی دارند و باعث 

. دشونمیعه و از این قبيل موارد کارآفرینی، حل معضل بيكاری، کمک به بهبود توزیع درآمدها در جام

ی گذشته نادیده گرفته شده و همين امر باعث ایجاد هاسالدر  در حوزه حمایتی ،بخش اثرگذاراین 

موانع و مشكالتی در این بخش شده است؛ مشكالتی که بخش اعظمی از آن از نبود منابع کافی در این 

بهتر  بخش و دسترسیبخش نشأت گرفته است. کارشناسان حوزه بانكی و اقتصادی برای رفع موانع این 

وانند مالی تقویت شوند تا بت نيهها از لحاظ بها باید بانکبه منابع بانكی معتقدند در کنار بررسی طرح

های کوچک و متوسط تابعی از شرایط وضعيت بنگاه. باشند ی مالی الزم از این بخش را داشتههاحمایت

نيز با توجه به وضعيت اشتغال و اهميت این موضوع آید، در ایران شمار میاقتصادی و صنعتی کشورها به

توانند در کاهش این معضل در کشور داشته های کوچک و متوسط میو همچنين نقش مهمی که بنگاه

 .باشند، حمایت از این بخش در ایران نسبت به سایر کشورها دارای اهميت بيشتری است

 17 طیکه  وکارکسبهای پایش گزارش ایرانهای اقتصادی در روی بنگاهبرای بررسی موانع پيش 

تواند اطالعات مناسبی را در شود، میهای مجلس تهيه میدر مرکز پژوهش دوره پایش مستمر فصلی

فصل منتهی به  4طی این سلسله گزارشات  براساس. های کشور ارائه کندوکار بنگاهباب وضعيت کسب

 مشكل دریافت»های اقتصادی، بنگاه وکارکسبهای ارزیابی فضای مؤلفهنامساعدترین  1313بهار 

سرمایه از بازار  تأمينمالی توليد و نرخ باالی  تأمينضعف بازار سرمایه در »، «هاتسهيالت از بانک

باشند. جدول زیر نامساعدترین می« های حكومتیوجود مفاسد اقتصادی در دستگاه»و « غيررسمی

 دهد.را نشان می 1313فصل منتهی به بهار  4طی  وکارکسبهای مؤلفه
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 1333فصل منتهي به بهار  8طي  وكاركسبهاي مؤلفهنامساعدترین . 4جدول 

 نمره 1332تابستان  نمره 1332پایيز  نمره 1332زمستان  نمره 1333بهار  عنوان

هاي ارزیابي مؤلفهنامساعدترین 

فصل منتهي به بهار  8شده، طي 

 بدترین ارزیابي( 12) 1333

مشكل دریافت تسهيالت از 

 هابانک
51/7 

مشكل دریافت تسهيالت از 

 هابانک
46/7 

مشكل دریافت تسهيالت از 

 هابانک
83/7 

مشكل دریافت تسهيالت از 

 هابانک
54/7 

 تأمينضعف بازار سرمایه در 

 تأمينمالی توليد و نرخ باالی 

 سرمایه از بازار غيررسمی

26/7 

 تأمينضعف بازار سرمایه در 

 تأمينمالی توليد و نرخ باالی 

 سرمایه از بازار غيررسمی

17/6 

 تأمينضعف بازار سرمایه در 

 تأمينمالی توليد و نرخ باالی 

 سرمایه از بازار غيررسمی

 54/7 ثباتی در قيمت مواد اوليهبی 53/7

وجود مفاسد اقتصادی در 

 های حكومتیدستگاه
 65/6 ثباتی در قيمت مواد اوليهبی 81/6

المللی های بيناعمال تحریم

 عليه کشور
41/7 

المللی های بيناعمال تحریم

 عليه کشور
44/7 

 74/6 ثباتی در قيمت مواد اوليهبی

 اتمؤسسها و تعهدی شرکتبی

دولتی به پرداخت به موقع 

 بدهی خود به پيمانكاران

 13/7 ثباتی در قيمت مواد اوليهبی 65/6

 تأمينضعف بازار سرمایه در 

 تأمينمالی توليد و نرخ باالی 

 سرمایه از بازار غيررسمی

34/7 

.در ایران وکارکسبهای ملی محيط مؤلفهتشكل اقتصادی سراسر کشور از  312، ارزیابی 1313ایران در بهار  وکارکسبهای مجلس شورای اسالمی، پایش محيط مرکز پژوهش 14323: گزارش شماره خذأم
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 های کوچکترین مانع در ادامه حيات بنگاهدهد اصلیهای فوق نشان میطور که نتایج بررسیهمان

کوچک  هایبين بنگاه مالی دانست. الزم به ذکر است که شكاف مالی تأمينتوان مشكل و متوسط را می

بسيار بيشتر از سایر  ایرانبازارهای مالی دنيا وجود دارد اما این شكاف در اغلب ها در و متوسط و بانک

ر را دهای کوچک و متوسط بنگاه، رشد و گسترش شكافاین وجود باشد. مییافته کشورهای توسعه

 .های بزرگ در بازار باقی بمانندبنگاه شود تا فقطباعث میسازوکار این کند و کشور دچار مشكل می

های وککشور از ش وکارکسبپذیری مضاعف فضای تأثيرهای بزرگ اقتصادی منجر به حضور پررنگ بنگاه

های اقتصادی رخ های بزرگ در برابر شوکدليل عدم انعطاف بنگاهشود. این فرآیند بهاقتصادی می

 ،کشور وکارکسبهای کوچک و متوسط در فضای اهبنگرشد بيشتر دهد و این درحالی است که می

 . نمودخواهد پذیر را امكانهای اقتصادی العمل مناسب در برابر شوکپذیری و عكسانعطاف

کوچک و متوسط داشتن اطالعات آماری از های مالی بنگاه تأميناولين قدم برای پرداختن به مشكل 

سفانه در کشور این آمار موجود نيست. این أاست که متکوچک و متوسط های مالی بنگاه تأمينوضعيت 

متعددی را برای رصد های درحالی است که بانک جهانی و سازمان همكاری اقتصادی و توسعه شاخص

کوچک و متوسط های مالی بنگاه تأمينشاخص ارزیابی وضعيت  13اند. جریان مالی کشورها تدوین کرده

 شود. می در جدول زیر ارائه ،و توسعه تدوین شده استکه از طرف سازمان همكاری اقتصادی 

 

 كوچك و متوسطهاي مالي بنگاه تأمينارزیابي وضعيت  هايشاخص 13. 3جدول 

 شاخص ردیف شاخص ردیف

1 
های های اعطایی به بنگاهنسبت وام

های پرداخت کوچک و متوسط به کل وام

 شده
4 

و  های کوچکهای اعطایی به بنگاهنرخ بهره وام

 متوسط

2 
مدت اعطایی به های کوتاهنسبت وام

های های کوچک و متوسط به کل وامبنگاه

 شدهپرداخت
3 

های های اعطایی به بنگاهاختالف نرخ بهره وام

های های اعطایی به بنگاهکوچک و متوسط با وام

 بزرگ

3 
های ميزان ضمانت تسهيالت به بنگاه

 کوچک و متوسط
12 

دریافتی نسبت به وام اعطایی به ارزش وثيقه 

 های کوچک و متوسطبنگاه

8 
 هایشده به بنگاهحجم تسهيالت ضمانت

 کوچک و متوسط
11 

های ميزان سرمایه اوليه و سرمایه در حال رشد بنگاه

 کوچک و متوسط

5 
های های مستقيم دولت به بنگاهحجم وام

 کوچک و متوسط
12 

های کوچک و در بازپرداخت وام توسط بنگاه تأخير

 متوسط

١ 
های درخواستی های مصوب به وامنسبت وام

 های کوچک و متوسطاز طرف بنگاه
 های کوچک و متوسطميزان ورشكستگی بنگاه 13

١ 
های های نكول شده بنگاهنسبت وام

 های اعطاییکوچک و متوسط به کل وام
Source: Financing SMEs and Entrepreneurs 2014, An OECD Scoreboard, p.21. 
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 هاي كوچك و متوسطحمایت از بنگاه هايراهكار. 5

های کوچک و متوسط به خوبی نشان داد، الزم بنگاه وضعيتگونه که معيارهای ارزیابی در مورد همان

های کوچک و متوسط در شفاف و منسجم برای حمایت از بنگاه سازوکاریهمين راستا است تا در 

در این زمينه کشورها در زیر به برخی از راهكارهای موفق  اقتصادی کشورها وجود داشته باشد. ساختار

وچک های کو سعی خواهد شد تا راهكارهای پيشنهادی، برای بهبود وضعيت اقتصادی بنگاه شوداشاره می

 . ئه شودو متوسط کشور هم ارا

 

 هاي كوچك و متوسطو منسجم براي حمایت از بنگاه آتدوین ساختار نهادي كار .1-5

ور وکار هر کشهای کوچک و متوسط در فضای کسببرای توسعه بنگاه مؤثرین راهكارهای مهمتریكی از 

های کوچک و متوسط است. اگر و منسجم، با هدف حمایت از بنگاه آتدوین ساختار نهادی چابک، کار

های مناسب است. ارائه دهيم، ساختار نهادی کشور آمریكا یكی از نمونه اینمونهبخواهيم در این باب 

  نشان داده شده است. 4نمای کلی از این ساختار در شكل 

 

 1هاي كوچك و متوسط كشور آمریكاساختار نهادي حمایت از بنگاه .8شكل 

 
                                                 

1. Promoting Entrepreneurship and Innovative SMEs in A Global Economy: Towards A More 

Responsible and Inclusive Globalization, OECD, p.53 
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عنوان نهاد محوری در به 1وکارهای کوچکمشخص است، اداره کل کسب 4طور که در شكل همان

 های این نهادکند. برنامهآفرینی میهای کوچک و متوسط نقشریزی برای رشد بنگاهحمایت و برنامه

ین استراتژی که ذیل برنامه مهمترگردد. تدوین می «دسترسی به سرمایه هبرنام»تحت عنوان کلی 

ميليون  5سرمایه در گردش تا سقف  تضمين پرداخت تسهيالتدسترسی به سرمایه تعریف گردیده، 

 های توليدی جدید و کوچک است. دالر برای بنگاه

 های کوچکمریكا از بنگاهآافزایش تسهيالت دارای ضمانت از طرف دولت، مهمترین ابزار حمایتی 

حال  در یا و یافتهتوسعه کشورهای در متوسط و کوچک هایبنگاه فعاليت به نگاهی و متوسط است.

 این با این کشورها اجتماعی - اقتصادی پيشرفت ميان مؤثر و تنگاتنگ ارتباط نوعی بيانگر توسعه،

 حمایتی هایسياست اتخاذ کشورها و این در متوسط و کوچک هایبنگاه افزون روز است. رشد هابنگاه

 مهم این بيانگر جملگی توسعه، امور در المللی فعالبين هایسازمان تدارک همراه به هادولت ازسوی

 فرآیند آن، به اتكا با که است جهانی جامعه برای نظيرفرصتی کم متوسط و کوچک هایبنگاه که است

 ارتقاء بخشند. را ملی ثروت توليد

های مریكا، حمایت و تقویت این بنگاهآکارهای کوچک در اقتصاد وتوجه به اهميت قابل توجه کسببا 

زایی ای رشد و توسعه اقتصادی و اشتغالهای دولت آمریكا برترین سياستک همواره یكی از اصلیکوچ

 نهادهای دولت اینهای متعددی تنظيم و توسط بوده است. برای این منظور، قوانين و مقررات و سياست

کارهای کوچک و متوسط در وش ساختارهای قانونی در توسعه کسبضمن بررسی نق اند.کشور اجرا شده

 کارهای کوچک در آمریكاودر توسعه کسب قانونی و اجرایی نقش هر دو نهادباید ایاالت متحده آمریكا، 

 بررسی شود.

 :اندیاالت متحده آمریكا شناسایی شدهدر زمينه نهاد قانونی دو نوع قوانين و مقررات در ا

کارهای کوچک، قانون وکسبکارهای کوچک؛ مانند قانون والف( قوانين عمومی در حوزه کسب

اندازی وکارهای کوچک و قانون کمک به راهوکارهای کوچک، قانون اشتغال کسبگذاری کسبسرمایه

 .کارهای کوچکوکسب

های کارهای کوچک؛ مانند قانون تشكيل شرکتووانين و مقررات فدرال مدیریت کسبب( ق

گذاری خطرپذیر در بازارهای جدید، برنامه وکارهای کوچک، برنامه سرمایهگذاری کسبسرمایه

 .های عقد قراردادهای دولتیپذیر و برنامهگذاری در کارآفرینان آسيبسرمایه

 کارهای ویی مسئول توسعه کسبوان نهاد اجراوکارهای کوچک ایاالت متحده نيز به عناداره کسب

ها، قراردادها، مشاوره ميليون فقره وام، تضامين وام 23بيش از  1153کوچک که از زمان تاسيس در سال 

 .های کوچک را ارائه کرده استوکارکسبآموزشی و دیگر شكل های کمک به 

                                                 
1. Small Business Administration 
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وجود ندارد و های کوچک و متوسط در ایران ساختار هدفمند و منسجمی برای حمایت از بنگاه

ای زیر نظر وزارت صنعت، تعاون و کشاورزی به ارائه خدماتی به صورت مجزا و جزیرههایی بهسازمان

 های صنعتی و صندوق ضمانتمشغولند. سازمان صنایع کوچک و شهرکهای کوچک و متوسط بنگاه

های کوچک و متوسط در کشور های حمایتگر بنگاهترین سازمانهای کوچک، اصلیگذاری بنگاهسرمایه

، یصنعت نواحی های صنعتی، عمده فعاليت خود را به گسترشسازمان صنایع کوچک و شهرکهستند. 

ده است. از طرف دیگر صندوق ضمانت کرها متمرکز زیرساخت تأمينو  وکارکسبهای خوشه

ات مالی و مؤسسها و اصل و سود تسهيالت اعطایی بانکاز درصد  73تا صنایع کوچک، گذاری سرمایه

الگوی منسجم و هدفمند حمایت  برای تدوین. کندهای کوچک و متوسط را تضمين میاعتباری به بنگاه

 :شودی در زیر ارائه مییاهپيشنهاد ،های کوچک و متوسط کشوراز بنگاه

های کوچک و متوسط به عنوان یک نهاد فرابخشی با هدف دفتر یا کميته حمایت از بنگاه تأسيس -

های کوچک و متوسط کشور زیر خدمات به بنگاه کنندهایجاد هماهنگی و وحدت رویه بين نهادهای ارائه

ری ای جلوگيها و برخوردهای سليقهتواند تا حد زیادی از ناهماهنگیمی های مرتبطنظر یكی از وزارتخانه

 . دهدیمها ذیل یک دفتر یا کميته قدرت ساختاری آنها را افزایش ند و از طرف دیگر تمرکز این سازمانک

برای  ،دهندهای کوچک و متوسط انجام میهای حمایتگر بنگاهبا وجود همه اقداماتی که سازمان -

ساختار سازمانی . شودانجام نمیها اقدامی های کوچک و متوسط و بانکایجاد تعامل مثبت بين بنگاه

کوچک و متوسط کشور باید دارای یک بسته راهبردی و شفاف برای حل مشكل های حمایت از بنگاه

های گاهها با بنهایی برای تعامل مثبت بانکتدوین دستورالعملها باشد، همچنين مالی این بنگاه تأمين

 أمينتتواند در رفع مشكل ها میباری برای این بنگاهها به ایجاد خطوط اعتکوچک و متوسط و الزام بانک

 باشد.  مؤثرهای کوچک و متوسط مالی بنگاه

ناتوانی در بازاریابی، فروش و صادرات محصوالت  ،های کوچک و متوسطیكی از مشكالت بنگاه -

به  و نمایندهای تشویقی و حمایتی تدوین های حمایتگر در این زمينه بستهسازماند بایباشد که می

 های کوچک و متوسط قرار دهند.سهولت در اختيار بنگاه

د، حداقل کردن مراحل اداری و حذف کرتوان ارائه پيشنهاد دیگری که در این زمينه می -

. برای مثال، شكل زیر مراحل طوالنی و ستهاروکراتيک برای اقدامات حمایتی سازمانوفرآیندهای ب

 .دهدگذاری صنایع کوچک را نشان میی صندوق ضمانت سرمایهپيچيده صدور ضمانتنامه اعتبار

 رسد. نظر میدر این نوع فرآیندها ضروری به ،تجدیدنظر و تسهيل مراحل اداری
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  1گذاري صنایع كوچكنامه اعتباري صندوق ضمانت سرمایهفرآیند صدور ضمانت. 5ل شك

 
 

در پایان این بخش بد نيست که به ساختار نهادی پيشنهادی یونيدو برای به وجود آمدن چرخه و 

د. گرچه این ساختار پيشنهادی با توجه به شوهای کوچک و متوسط، اشاره سازوکار حمایتی از بنگاه

اصالح و های حمایتگر و ساختارهای اداری موجود کشور و سایر مالحظات، باید مورد وجود سازمان

ط های کوچک و متوسای از ساختار نهادی حمایت از بنگاهتواند به عنوان نمونهبازبينی قرار گيرد؛ اما می

  مورد توجه قرار گيرد.

                                                 
 استخراج شده است.   www.sif-gov.irکوچک، به نشانی گذاری صنایع این شكل از درگاه رسمی صندوق ضمانت سرمایه  ..1
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  1هاي كوچك و متوسطساختار نهادي پيشنهادي براي حمایت از بنگاه .١شكل 

 
 كوچك و متوسطهاي هاي حمایتي براي ارائه خدمات به بنگاهبستهتدوین . 2-5

شود، ارائه های کوچک و متوسط استفاده میها برای حمایت از بنگاهراهكار دیگری که از طرف دولت

های حمایتی است. این راهكار به عنوان یكی از ابزارهای حمایت مالی دولت، به خصوص پس از بسته

برخی از کشورها در جدول های حمایتی ین بستهمهمتربوده است.  مؤثربسيار  2338بحران مالی سال 

 شود. ارائه می لیذ

                                                 
1.  Strategy Document to Enhance Contribution of Efficient and Competitive SME Sector, UNIDO, 

p.185. 
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 هاي كوچك و متوسطها براي ارائه خدمات به بنگاههاي سياستي دولتبسته .12جدول 

 نام كشور سياست اتخاذ شده

افزایش تسهيالت دارای ضمانت از 

 دولت فطر

 آمریكا، انگلستان، ترکيه، تایلند، سوئيس، سوئد، اسپانيا، اسلوونی، اسلواکی،

، ایتاليا، ایرلند، جنوبی صربستان، روسيه، پرتغال، نروژ، هلند، مكزیک، کره

مجارستان، یونان، فرانسه، فنالند، دانمارک، جمهوری چک، کلمبيا، شيلی، کانادا، 

 بلژیک و اتریش

 اتریش، کانادا، دانمارک، مكزیک، هلند، صربستان و انگلستان های ویژه و وام برای شروعتضمين

 های دولتی برای صادراتتضمين
، مجارستان، فنالند، دانمارک، جمهوری جنوبی سوئد، اسپانيا، نيوزلند، هلند، کره

 چک، کلمبيا، کانادا، بلژیک و اتریش

 اعطای وام از طرف دولت

 انگلستان، ترکيه، سوئد، اسپانيا، اسلوونی، اسلواکی، صربستان، پرتغال، نروژ، کره

یونان، فرانسه، فنالند، جمهوری چک، کلمبيا، شيلی، ، ایرلند، مجارستان، جنوبی

 کانادا، بلژیک و اتریش

 انگلستان، ترکيه، اسپانيا، روسيه، پرتغال، مجارستان، یونان و اتریش یارانه نرخ بهرهپرداخت 

ار و وکگذاری، پشتيبانی کسبسرمایه

 مالی مشترک تأمين

، پرتغال، نروژ، هلند، مكزیک، ایرلندنيوزلند، انگلستان، ترکيه، سوئد، اسپانيا، 

 مجارستان، یونان، فرانسه، فنالند، دانمارک، شيلی، کانادا، بلژیک و اتریش

های های مختص بنگاهبانکایجاد 

 کوچک و متوسط
 جمهوری چک، فرانسه، پرتغال، روسيه و انگلستان

 ند، نيوزلند و سوئداتریش، کلمبيا، دانمارک، فنالند، هل وکار و مشاورههای کسبتوصيه

 بلژیک، فنالند، ایتاليا، نيوزلند، نروژ، اسپانيا، سوئد و ترکيه معافيت یا تعویق در پرداخت ماليات

 بلژیک، فرانسه، ایرلند، نيوزلند و اسپانيا گری اعتباری بين بنگاه و بانکواسطه
Source: Financing SMEs and Entrepreneurs, an OECD Scoreboard, 2014. 

 

 هاي كوچك و متوسطتوسعه بانكداري بنگاه. 3-5

گمشده در کشورها رو به کاهش است. این آمار به خصوص در  هاساس گزارش بانک جهانی، ميانبر

 هاياین كشورها مستمرا  در حال تدوین استراتژي 1خورد؛اقتصادهای نوظهور دنيا به چشم می

هاي خود هستند. اكنون هاي كوچك و متوسط در بانكواحدهاي مرتبط با بنگاه تأسيسمالي و 

مند و مالي نظام تأميناند كه براي حركت به سوي كشورها به این درك از واقعيت رسيده

. ستجدید ابانكي  ابزارهايایجاد رویكرد و تغيير  هاي كوچك و متوسط، نياز بهگاهمنسجم بن

 ههاي كوچك و متوسط به عنوان یك زميناخير بانكداري بنگاهبه همين علت در دو دهه 

ین مزیت رشد ادبيات بانكداري مهمترمطالعاتي گسترده مورد توجه كشورها قرار گرفته است. 

ها ها از نيازهاي خاص و سریع این بنگاهتوان فهم صحيح بانكهاي كوچك و متوسط را ميبنگاه

و منسجم براي غلبه بر  آهاي كارگيري از روشآن و بهره براساسو تنظيم سيستم بانكي 

                                                 
1. The SME Banking Knowledge Guide, IFC, 2010. 
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هاي كوچك و بنگاههاي باالي خدمات قابل ارائه به با ریسك باالي اعتباري و هزینهمواجهه 

ر توان مكانيسمی دهای کوچک و متوسط را میبانكداری بنگاه هبه همين علت مسئل متوسط دانست.

 ها، به یکخدمات مالی به این بنگاه هزار به شدت دشوار برای ارائحال تحول و گذار دانست که از یک با

 هدف استراتژیک برای هر بانک تبدیل شده است. 

ها ملزم به تغيير های کوچک و متوسط، بانکبه بنگاه مؤثربرای ارائه خدمات مالی و اعتباری 

خدمات مالی و اعتباری  هریسک در هر مرحله از زنجيرتر مناسبهای مرسوم کاری و مدیریت روش

هاي كوچك و متوسط داشتن تحليل جامع و اولين گام براي ورود به بانكداري بنگاههستند. 

هاي كوچك و متوسط و سایر صحيح از بازار و توانایي تشخيص و جداسازي بين بنگاه

 فروشي و تجاري است. هاي خردهفعاليت

ها د، مدیریت هزینهکرهای کوچک و متوسط باید به آن توجه دیگری که در بانكداری بنگاه هزمين

در سبد خدمات مالي و اعتباري هاست. اعتبار بنگاه 1ها با استفاده از دستيابی و سنجشو ریسک بانک

هاي تجاري جدید و هم مرجع تعيين خدمات كم هزینه براي شروع فعاليت نيز بایدها بانك

ط متوس هاي كوچك وبيني مقدار ریسك شراكت با بنگاهتبار براي اعتبارسنجي و پيشاع

بينی ریسک، بدون در اختيار داشتن اطالعات کامل و توسعه دانش و ظرفيت پيش وجود داشته باشد.

ها را جهت اعتبارسنجی یی بانکآ، کار2بندی اعتباریرتبهموثق مالی، با استفاده از ابزارهایی مانند 

ه بمناسب برای ارائه خدمات بانكی  الزم اقداماتین مهمتردهد. های کوچک و متوسط افزایش میبنگاه

 د: کرزیر خالصه  هایمحورتوان در های کوچک و متوسط را میبنگاه

 بندي بازار، كاالها و خدماتـ دسته

های کوچک و متوسط، در اختيار داشتن تحليل بنگاه مالی تأمينها در بانکمهمترین عامل موفقيت 

های کوچک و متوسط در بندی بازار، کاالها و خدمات است. بنگاهروز از وضعيت بازار و دستهمناسب و به

 های پيشرو در زمينه کارآفرینی و توليدبسيار متنوع هستند، برخی از آنها بنگاهبه لحاظ عملكرد بازار 

الی م تأمينفروشی هستند. برای برخی دیگر تنها یک شرکت بازرگانی یا خرده ثروت برای اقتصاد و

بندی بازار و کاالها و خدمات عرضه شده بزنند تا بتوانند ها دست به طبقهبانک بایدها، این بنگاهمناسب 

  های کوچک و متوسط قرار دهند.یی را در اختيار بنگاهآخدمات مالی مناسب و کار

 هاي كوچك و متوسطدانش كافي از بازار بنگاه استراتژي و  ـ

ها را مورد به دقت تقاضای این بنگاه بایدهای کوچک و متوسط، ها برای ایجاد تعامل مثبت با بنگاهبانک

عت منف تأمينهای کوچک و متوسط را با هدف تقاضای بنگاه تأمينبررسی قرار دهند و ابزار الزم برای 

                                                 
1. Acquire and Screen  

2. Credit Scoring 
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ای از لحاظ طور گستردههای کوچک و متوسط بهمعموال  بنگاههر دو طرف، در اختيار داشته باشند. 

ها شناخت ها باید نسبت به تمرکز جغرافيایی این بنگاهجغرافيایی پراکنده هستند، به همين علت بانک

های كاری و شراکت با بنگاهکافی پيدا کنند. همچنين دانش کافی از کسب درآمدهای بالقوه بانک در هم

های مجزا و کسب اطالعات دقيق های کوچک و متوسط به بخشبندی بنگاهکوچک و متوسط و تقسيم

 ها باید به آن توجه کافی داشته باشند.از نيازهای مالی هر بخش از موارد دیگری است که بانک

 هاي عملياتي پایينهزینهـ 

ای و توانند با همان ساختار هزینههای کوچک و متوسط نمیمالی خرد و انبوه بنگاه تأمينهای برای بانک

با توجه به اینكه درآمد بانک به ازای همكاری با هر بنگاه کوچک و متوسط نند. ککارمزدی متعارف عمل 

ش كارهای کاهیكی از راهد. شوها تدوین های کارآمد برای خدمات بانكی به این بنگاهپایين است، باید راه

 های کوچک و متوسط است. ها، دریافت کارمزدهای مختص عمليات بانكی بنگاههای عملياتی بانکهزینه

  مدیریت نوآورانه ریسكـ 

ز ا های معمول بهره گيرند و بایدتوانند از راههای کوچک و متوسط نمیبرای ارزیابی اعتبار بنگاه هابانک

 شناسی،روان هایهای کوچک و متوسط، ازجمله تستاعتبار بنگاه ارزیابی برای خالقانه و جدید هایراه

های جدید و خالقانه نند. همچنين این راهکاستفاده  2اعتباریکيفی  ارزیابی یا و 1نقدی جریان ارزیابی

 باید در بستر فرآیندهای اعتباری ساده و کارآمد قرار گيرند تا قابل اجرا گردند. 

 هاي كوچك و متوسطبنگاهتوانمندسازي ـ 

های کوچک و متوسط در ها به ارائه خدمات مالی به بنگاهترین دالیل عدم تمایل بانکیكی از اصلی

هاست. در این این بنگاهدر اغلب کشورهای در حال توسعه، عدم علمی بودن فرآیندهای مالی و تجاری 

های ها به دست گيرند و از راهمالی این بنگاه توانند ابتكار عمل را جهت اعتالی دانشها میزمينه بانک

 های کوچک و متوسط و همچنين ارائهمختلف ازجمله برگزاری سمينارهای متنوع برای شرکای بنگاه

 شده نزدیک شوند.  های کوچک و متوسط نوظهور به هدف یادهای اوليه مالی برای بنگاهبسته

 تعامل با دولتـ 

سط های کوچک و متووکار با بنگاههای کسبشریک خوبی برای غلبه بر چالشتوانند ها میدولت و بانک

ز گذاری ریسک حاصل اتوانند با دولت از طریق ایجاد دفاتر اعتباری اقدام به اشتراکها میباشند. بانک

 یتوانند درصدی از ميزان وام اعطای. این دفاتر دولتی میهای کوچک و متوسط نمایندوکار با بنگاهکسب

پرداخت وام بين بانک و دولت عدم نند تا ریسک حاصل از کهای کوچک و متوسط را ضمانت به بنگاه

های محروم از تواند در شناخت و ارسال اطالعات بنگاههمچنين دولت میبه اشتراک گذاشته شود. 

                                                 
1. Cash Flow Estimates 

2. Qualitative Credit Assessment (QCA) 
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 1.ندکبا آنها همكاری ها بانک كی و مالی بهاعتبارات بان

 هاي كوچك و متوسطالزم براي ارائه خدمات بانكي به بنگاه اقداماتین مهمتر .١شكل 

 
هاي كوچك و متوسط، مالي و حمایت از بنگاه تأمينبراي ذکر این نكته ضروری است که 

اند توميها به این بنگاهمنابع مالي و اعطاي تسهيالت  تأمينفراتر از موضوع ها نقش بانك

 هاي كوچكها و ابزارهایي را در ارائه خدمات غيراعتباري به بنگاهتوانند روشها ميبانك باشد.

ین ابه در كنار اعطاي تسهيالت خدمات غيراعتباري ارائه و اولویت را به  ردهو متوسط ابداع ك

د یتوان به قرارداد متقابل خرازجمله این خدمات غيراعتباری می مشتریان اختصاص دهند.دسته از 

د در کاهش ریسک اعطای اعتبار تواند. این خدمات میکرای اشاره کاال و خدمات و ارائه خدمات مشاوره

  گذار باشد.تأثيرهای کوچک و متوسط به بنگاه

ود شهای کوچک و متوسط دیده میهای ساختاری بانكداری بنگاهلفهؤگونه که در تعریف و مهمان

ط های کوچک و متوسمالی بنگاه تأمينسيستم بانكی کشور فاصله معناداری با اجرای این الگو برای 

 بر مدلهای ریسک مبتنی، نبود مدلمشتریانمناسب از بندی و اعتبارسنجی نظام رتبه نبوددارد. 

يستم ها و ساختار دولتی سوجود تسهيالت تكليفی عمده برای بانککوچک و متوسط، های بانكداری بنگاه

کوچک  هایتوان از دالیل عمده ناتوایی سيستم بانكی کشور در اجرای مدل بانكداری بنگاهبانكی را می

                                                 
 های کوچک و متوسط به دو مقاله زیر مراجعه کنيد: برای مطالعه بيشتر در مورد بانكداری بنگاه .1

Micro, Small and Medium-Sized Enterprises in Emerging Markets, McKinsey&Company (2012) 

The SME Banking Knowledge Guide, IFC (2010) 

مهمترین اقدامات 
الزم براي ارائه  

خدمات بانكي به 
بنگاه هاي كوچك و 

متوسط

استراتژي و دانش 
كافي از بازار 

بنگاه هاي كوچك و 
متوسط

دسته بندي بازار، 
كاالها و خدمات

هزینه هاي عملياتي  
پایين

مدیریت نوآورانه 
ریسك

توانمندسازي 
بنگاه هاي كوچك و 

متوسط

تعامل با دولت
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  و متوسط دانست.

 

 

 

 هاي كوچك و متوسطاي بنگاه. توسعه شبكه8-5

ه ، توسعشودهای کوچک و متوسط پيشنهاد میبنگاهای حمایت از یكی از مهمترین راهكارهایی که بر

 د: شوعمدتا  در سه روش زیر خالصه می متوسط است که این راهكارهای کوچک و ای بنگاهشبكه

 ساماندهي پيمانكاران فرعيـ 

رت صوکوچک و متوسط را به هایای از بنگاهس قرار گرفته و شبكهأدر این مدل، یک بنگاه بزرگ در ر

های متولی در کنند. سازمانها برای بنگاه بزرگ توليد میده و این بنگاهکرزیرمجموعه خود تعریف 

ی دارند و ایجاد مؤثرهای کوچک و متوسط برای گسترش و توسعه این مدل نقش حمایت از بنگاه

های نگاهگر بهای حمایتهای بزرگ در صنعت و خدمات، وظيفه اصلی سازمانهای بين بنگاهحلقه

 باشد. کوچک و متوسط می

ای هپذیری بنگاههای کوچک و متوسط دارد، قدرت انعطافاین مدل در کنار مزایایی که برای بنگاه

ره بنگاه بزرگ گ وکارکسبخود را با  وکارکسبدهد و رونق و رکود قرار می تأثيرکوچک و متوسط را تحت 

 ت. صورت متوازن نيستمام کشور برای توسعه صنعت و خدمات بههمچنين این مدل قابل تعميم به زند. می

 هاي خانگيگسترش شبكهـ 

به جای کارخانه در منازل شكل  ،های کاریهای کوچک، زیستگاهوکارکسبدر این مدل از ساماندهی 

شور ک شود. بهترین شكل این مدل درمی ای از توليد تعریفعنوان حلقهو نيروی کار در منزل به گيردمی

 رایبهای کوچک داشته است. وکارکسببسزایی در توليد و ساماندهی  تأثيرچين به وجود آمده است و 

شود و در منزل دیگر می مثال در این مدل برای توليد و عرضه پوشاک، در یک منزل لباس دوخته

ایجاد ارتباط بين های کوچک در این مدل وظيفه وکارکسبگر حمایتهای شود. سازمانمی بندیبسته

 مختلف توليد محصول را بر عهده دارند. های حلقه

 وكاركسبهاي گسترش خوشهـ 

است.  وکارکسبهای های کوچک و متوسط، گسترش خوشههای حمایت از بنگاهیكی از مهمترین مدل

نها های اقتصادی در فضای جغرافيایی است که رابطه ميان آتجمعی از بنگاه وکارکسبهای خوشه

صورت مستقيم و صورت ترکيبی از رقابت و همكاری بوده و بر همين اساس توليد در خوشه بهبه

 شود. غيرمستقيم تسهيل می

دارای  ،است قرار گرفته تأکيدهای کلی صنعت نيز مورد های صنعتی که در سياستتوسعه خوشه
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ای و به عنوان یک الگوی موفق بر استای های توسعه شبكهبازدهی و مزیت بيشتری نسبت به سایر مدل

  شود.المللی توصيه میهای بينهای کوچک و متوسط از طرف سازمانسازماندهی بنگاه
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 هاي كوچك و متوسطاي بنگاههاي توسعه شبكه. روش4شكل 
 

 
 

 هاي سياستيو توصيه هاپيشنهاد .١

وکار تواند در فضای کسبهای کوچک و متوسط در کشور از چند جهت میاهتمام به حمایت از بنگاه

خ رکود اقتصادی، نرکشور منجر به  وکارکسبدر حالی که نامساعد بودن فضای کشور مثمرثمر باشد. 

تواند یم های کوچک و متوسطبنگاه هرونق و توسع شده است،بيكاری باال و قوت بخش غيررسمی اقتصاد 

های کوچک و بنگاه هند. در این راستا برای حمایت و توسعکهای فوق را محقق های کاهش آسيبزمينه

 د: کرتوان راهكارهای زیر را پيشنهاد متوسط در اقتصاد می

ع جامهاي كوچك و متوسط، ارائه یك تعریف اولين قدم براي توسعه و حمایت از بنگاه. 1 

این تعریف باید متناسب با تعاریف جهانی و شرایط  هاي كوچك و متوسط است.از بنگاه و مانع

صورت ی این تعریف را بهسياستگذارگيری و اقتصادی کشور باشد و همه نهادهای اقتصادی برای تصميم

 یكپارچه مورد استفاده قرار دهند.

هاي ، چابك و كارآمد در ردهمندطراحي، تدوین و اجراي ساختار نهادي نظامقدم بعدی، . 2 

های کوچک و متوسط است. این ساختار نهادی، ضمن مشخص ، برای حمایت از بنگاهحاكميتمختلف 

 گيری و نهادهای اجراییهای کوچک و متوسط، ارتباط بين ارکان تصميمنمودن سازوکار حمایت از بنگاه

های کوچک و متوسط را تحت سيس و هم بقای بنگاهأهم ت بایداین ساختار نهادی  کند.را تسهيل می

 پوشش قرار دهد. 

 ، در مقاطع مختلف زمانی باوكار كشوربر فضاي كسبهاي حمایتي مبتنيتدوین بسته. 3 

ساماندهي 
پیمانكاران فرعي

گسترش 
شبكه های 

خانگي

گسترش 
خوشه های 
کسب و کار
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های کوچک و متوسط اقدامی است که همواره باید مورد توجه دولت باشد. این بنگاه ههدف توسع

ها تدوین این بسته 1واقع شود. مؤثرد تا شور ساختار نهادی موجود تدوین های حمایتی باید در بستبسته

 های کوچک وبنيان عمدتا  در قالب بنگاههای دانشیابد که بدانيم شرکتزمانی اهميت بيشتری می

 کنند.متوسط فعاليت می

، از طرف هاي كوچك و متوسطایجاد و توسعه بانكداري بنگاهایجاد بسترهای الزم برای . 8 

دليل ها بهطور که اشاره شد بانکرسد. هماننظر میها حياتی بهبرای رفع موانع مالی این بنگاه حاکميت

شان مالی این بخش از اقتصاد ن تأمينهای کوچک و متوسط تمایلی به سرمایه بنگاه تأمينریسک باالی 

د. ها را بهبود بخشمالی این بنگاه ينتأمدولت با تدوین راهكارهای عملياتی، شكاف  بایددهند که نمی

 تواند در کاهش اینهمچنين ابزارهای مالی متنوع و بدیعی که در بستر بانكداری اسالمی وجود دارد می

های کوچک و متوسط باید به تجربه ناموفق همچنين در اجرای بانكداری بنگاهواقع شود.  مؤثرشكاف 

 . کرداند هم توجه های تخصصی کشور که در این زمينه ورود کردهبانک

ت حمای هایمؤلفهین مهمتریكی از  هاي اقتصادي و تدوین قوانينيسياستگذارثبات در . 5 

 کند. های کوچک و متوسط در کشور است که دولت در این عرصه نقش محوری ایفا میاز بنگاه

هاي اقتصادي، كاهش دادن یا معافيت مالياتي، تعویق بدهي و كاهش زیرساخت تأمين. ١ 

های ین ابزارهای قابل دسترس برای رفع موانع غيرمالی بنگاهمهمتردر ساختار اقتصادی کشور  فساد

 کوچک و متوسط است. 

یكی از راهكارهای  وكارهاي كسبهاي كوچك و متوسط در قالب خوشهساماندهي بنگاه. ١ 

ین راهكارهای توصيه شده مهمتروکار یكی از های کسبهاست. رشد خوشهدر حمایت از این بنگاه مؤثر

سمی توسعه و ساماندهی از طرف بانک جهانی و یونيدو برای کشورهای کمتر توسعه یافته است. نهاد ر

های صنعتی ایران است. این سازمان در وکار در کشور، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای کسبخوشه

وکار شناسایی شده در کشور خوشه کسب 388خوشه از  47سال فعاليت خود تنها به توسعه  13طول 

 اقدام کرده است.

تواند در رشد یک از راهكارهایی است که میهاي خانگي وكاركسبگسترش و ساماندهي . 4 

 مؤثربرای ساماندهی  مؤلفهباشد. الزم به ذکر است که مهمترین  مؤثرهای کوچک وکارکسب

                                                 
وکار کشور تصویر مناسبی از لزوم ازریابی فضای کسب 1384های زودبازده و کارآفرین در سال نامه گسترش بنگاهنگاهی به اجرای آیين. 1

شدند و های کوچک معرفی نفر کارکن بنگاه 53های کمتر از نامه بنگاهکند. بر اساس این آیينهای حمایتی را فراهم میدر اجرای بسته

ها اختصاص دهد. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی بانک مرکزی موظف شد تا حداقل سهم مشخصی از منابع اعتباری را به این بنگاه

 هزار ميليارد ریال رسيده است.   8/215به  1313 ماهنامه تا خردادهای کوچک از آغاز اجرای آیينحجم تسهيالت اعطایی به بنگاه

نجاميد. ا نقدینگی رشد و مرکزی بانک به هابانک بدهی شدید افزایش به مذکور نامهآیين ای بانک مرکزی، اجرایبراساس برآورده

ود به وج سودجویان برای را مناسبی های زودبازده و کارآفرین، فرصتنامه گسترش بنگاههمچنين ایراد در سازوکارهای اجرایی آیين

  .ساخت را فراهم خود اصلی اهداف از بانكی تسهيالت زمينه انحراف آورد و
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 .استها از طرف نهادهای متولی وکارکسبهای خانگی، ایجاد ارتباط بين وکارکسب

ه دی برای تكميل حلقیكی از راهكارهای پيشنهاپيمانكاران فرعي  ایجاد و گسترش شبكه. 3 

که نقش نهادهای حمایتگر در این باب بسيار  استهای کوچک و متوسط افزوده بنگاهتوليد ارزش

 چشمگير است. 

های کوچک و متوسط در کشور فقدان اطالعات و ین مشكالت ابتدایی بنگاهمهمتریكی از . 12 

ه نهادهاي مشاور تأسيستوانند با ها میبانک هاست.الی الزم در اداره این بنگاههای بازرگانی و ممهارت

 .کنندهای کوچک و متوسط را حل این مشكل بنگاه بازرگاني و مالي

 

 گيري بندي و نتيجهجمع

مباحث صورت گرفته، در شرایطی که کشور با بيكاری و رکود اقتصادی مواجه است، توجه به  براساس

 های شغلی دربه عنوان محور اصلی رونق توليد و خلق فرصت ، کوچک و متوسطوکارهای خردکسب

یابد که بدانيم در جهان تحولی وکار کشور ضروری است. این امر زمانی اهميت بيشتری میفضای کسب

و  های کوچکشدن بنگاههای بزرگ و فعالهای اقتصادی، با فاصله گرفتن از بنگاهاساسی در فعاليت

های کوچک و بنگاه هکنندطور که اشاره شد با وجود نهادهای حمایتهمانمتوسط در حال وقوع است. 

گذار بر متغيرهای کالن اقتصادی تأثيرعنوان نهاد وکارهای خرد به متوسط در کشور، تاکنون به کسب

ر دای مواجه هستند. های کوچک و متوسط در کشور با موانع و مشكالت عدیدهتوجه نشده است و بنگاه

ها مالی این بنگاه تأمينهای کوچک و متوسط بررسی شد، مشكل  روی بنگاهانع پيشبخشی که مو

 د. شهای کوچک و متوسط معرفی بنگاه وکارکسبترین مانع های موجود به عنوان اصلیتحليل براساس

هاي كوچك و متوسط، تدوین تجربه موفق كشورها در ایجاد و حمایت از بنگاه براساس

ن بي آیك سازوكار روشن و كار براساسهاي كوچك و متوسط باید استراتژي توسعه بنگاه

ترین ها در تحقق این استراتژی، به عنوان اصلیبانکو فعاالن بازار مالي كشور شكل گيرد.  حاكميت

 آکنند. از طرف دیگر به علت کارهای کوچک و متوسط نقش مهمی را ایفا میاهمالی بنگ تأميننهاد 

 های کوچکهای کوچک و متوسط، بانكداری بنگاههای سنتی بانكداری در مواجهه با بنگاهنبودن روش

عنوان یک الگوی کاربردی در نظام بانكداری مورد توجه کشورها قرار گرفته و مطالعات و متوسط به

 ای در این باب صورت گرفته است. گسترده

های کوچک و متوسط به عنوان یكی از راهكارهای حمایت از بانكداری بنگاه توسعه در این مطالعه،

های تا موارد دیگری مانند تدوین بسته د و در کنار آن، سعی شدشهای کوچک و متوسط توصيه بنگاه

چنين همهای کوچک و متوسط و... مورد بررسی قرار گيرند. سياستی از طرف دولت، توسعه شبكه بنگاه
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های کوچک و متوسط، سعی شد با بررسی ساختار نهادی کشورهای پيشرو در زمينه حمایت از بنگاه

  ساختار نهادی پيشنهادی برای کشور پيشنهاد گردد.

های کوچک و متوسط، به عنوان بعدی گزارش سعی خواهد شد تا بانكداری اسالمی بنگاه در بخش

یكی از الگوهای قابل طرح در ساختار بانكی کشور معرفی گردد. همچنين به مطالعه وضعيت بانكداری 

  .خواهد شدپرداخته  ی منطقه مناهای کوچک و متوسط در برخی از کشورهابنگاه
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