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 آمريكاكارهاي كوچك و متوسط در ومالي كسب تأمين. 5
  

 

 

 چكيده

دنيا نظير  و بزرگ ور )استارت آپ(هاي نوظهشرکت ترينعمدهمحل تولد و رشد  آمريكااياالت متحده 

همگی در  که ستا آنها اپل، گوگل، مايكروسافت، آمازون و استارباکس است. ويژگی اين شرکت

محيط نهادي مناسب، رشد کرده و بسيار بزرگ  در يکاند و يی نه چندان دور، کوچک بودههاسال

 اند.شده

ي کوچک سابقه هابنگاهحمايت از رشد  و قوانين هاسياستدر تدوين و اجراي  آمريكاحكومت 

ي اخير تسهيالت متعددي هاسالازسوي ديگر در ايران نيز طی  ؛بسيار طوالنی و موفقی داشته است

ا بخشی آنهآيی و اثراست که در کار شدهپرداخت  ي کوچک و متوسط تعريف وهابنگاهبراي حمايت از 

 هايی وجود دارد.ترديد

 با بررسی آمريكاي کوچک و متوسط در هابنگاهمالی  تأمينايت از در اين گزارش، تجربيات حم

يژه قوانين جامع و و ها نشان دادتفصيلی قوانين و مقررات مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی

هاي متمادي حمايتي هاسالبوده است، در طی ها و نهاد دولتی که متولی اجراي اين قوانين و سياست

 اند.داشته آمريكاهاي کوچک در اياالت متحده وکارکسبي از رشد اجانبههمه

توان توجه به ابعاد مريكا را میآوکارهاي کوچک در اياالت متحده هاي نظام حمايتی کسبويژگی

ت، ايجاد بستر مناسب رقابهاي کوچک، اي و عملياتی در حمايت از بنگاهقانونی، مقرراتی، سازمانی، برنامه

ا ب هاي پيمانكاري دولتیورود به پروژهو تسهيل ، اجازه هابنگاهش و تحقيق و توسعه اين کمک به آموز

هاي مختلف اعطاي وام ي بزرگ و کوچک، طراحی و اجراي برنامههاشرکتمدل ايجاد زنجيره همكاري 

 هااهبنگگذاري در اين هاي مالياتی هدفمند براي سرمايهو نظارت يک سازمان مشخص، تخفيف با هدايت

 ي کوچکهابنگاهگذاري گذاري غيربانكی براي حمايت از سرمايهايجاد نهادهاي مالی و سرمايه و نهايتاً

 برشمرد.

هاي کوچک و متوسط در دهد، حمايت از بنگاهمريكا نشان میآتجربه اياالت متحده نتايج مطالعه 

در  گذارين ابعاد و محورهاي سياستعنواتواند بهدي برخوردار بوده که میمحورهاي زير از اهميت زيا

هاي اقتصادي، اجتماعی و نهادي ايران ها و تفاوتیگژبا لحاظ وي هاي کوچک در ايرانحمايت از بنگاه

 مورد توجه قرار گيرد:

  ،وکارهاي کوچکمالی کسب تأميننظام قانونی جامع براي  ضرورت وجودالف( 

وچک با وکارهاي کبراي کسب ن فرابخشی()سازما حمايتی نهاد اجرايی ضرورت وجود يکب( 
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 ي مشخص،هامأموريت

هاي مالی غيربانكی )صندوق تأميني هاروشتوسعه  در مدتميانسياستگذاري توجه به ج( 

 ،گذاري خطرپذير(وکارهاي کوچک و ساير نهادهاي سرمايهگذاري کسبسرمايه

ه با توج وکارهاي کوچکبه کسبها مشروط به اعطاي تسهيالت افزايش سرمايه بانکضرورت ( ـه

 .محور بودن نظام تأمين مالی در ايرانبه بانک

 

 مقدمه  

تحوالت پيچيده و سريع چند دهه اخير از يک طرف و نيز شتاب روند جهانی ازسوي ديگر موجب شده 

 هاي گوناگون آمادهاست تا جوامع مختلف تالش کنند تا خود را براي پذيرش تحوالت جهانی در عرصه

امتيازي براي توسعه صنعتی و اقتصادي کشورها محسوب عنوان به کنند. آنچه که تا چند دهه پيش

هاي مقياس باال بود که اين مسئله شد، حمايت از صنايع و واحدهاي توليدي بسيار بزرگ با صرفهمی

هاي لحظه به فشارهاي جمعيتی، نوآوري ويژهبه. ولی تحوالت اخير و شدي بزرگ هاشرکتموجب رشد 

هاي انسانی و باال رفتن توان مديريتی و کارآفرينی صاحبان مشاغل کوچک موجب لحظه، رشد سرمايه

عطوف م ي کوچک و متوسطهابنگاههاي صنعتی به سمت حمايت از ها و برنامهگرديده است که استراتژي

ي اخير رشد شتابانی را هاسالدر يافته و بسياري از کشورهايی که توسعه . امروزه اقتصاد کشورهايشود

 جديدهاي فناوري ظهور با گذشته، دهه دو گردد. درمی 3متوسط و کوچک يهابنگاه محور تجربه کردند،

 است آمده پديد هابنگاهتشكيالتی  ساختار و توزيع توليد، يهاروش در تحوالتی ارتباطات، و توليد در

 آزاد و بازار در رقابت تضمين منظوربهها دولت .است هافزود متوسط و کوچک واحدهاي اهميت بر که

 صنايع يارتقا براي را ايويژههاي سياست وها راهبرد هميشه بزرگ، هايشرکت انحصار از جلوگيري

با  2.اندنموده اتخاذ اقتصاد عرصه به کارآفرين هايشرکت ورود تسهيل و همچنين متوسط و کوچک

امكان  کوچک و متوسط يهابنگاهمختلف، جهت رشد  کشورهاي ي حمايتی درهاسياستاجراي 

هاي اين کشورها در الگوهاي سياستی و حمايتی با لحاظ مشابهت نسبی در گيري از تجربهبهره

  3.ساختارهاي اقتصادي فراهم شده است

 شمرد:ي کوچک و متوسط برمیهابنگاه( مزايا و خصوصيات زير را براي 1793) 4شوماخر

                                                 
1. Small and Medium Enterprises (SMEs) 

 .2832. مسعود،نيلي، استراتژی توسعه صنعتی ایران، دانشگاه صنعتی شریف، 2

هاي کوچک و متوسط ايگاه و نقش بنگاهبررسي ج»های مجلس شورای اسالمی، دفتر مطالعات اقتصادی، مرکز پژوهش 8.

 .  2ص  ،2831ماه ، دی22282غياثی، شماره مسلسل: موسی شهبازی ، تهيه و تدوین«در اقتصاد ترکيه

4. Schumacher, Ernst Friedrich, Small is Beautiful: Economics as if People Mattered.Harper & Row Publishers, 

1973, p15. 



 

 

 باشند.ي کوچک و متوسط داراي ساختار رقابتی میهابنگاه 

 کنند.تر عمل میآي کوچک و متوسط کارهابنگاه 

 هاي اقتصادي دوام بيشتري دارند.ي کوچک و متوسط در بحرانهابنگاه 

 ي کوچک و متوسط نقش مؤثري را در افزايش اشتغال و درآمد دارند.هابنگاه 

وکارهاي کوچک و متوسط، کيفيت قوانين و مقررات سبيكی از مسائل مهم درخصوص توسعه ک

نحوي که طراحی قواعد و سازوکارهاي مناسب براي حمايت باشد. بهمالی می تأمينکشورها در حوزه 

ات و . مطالعکندور را فراهم ي مذکهابنگاهتواند بستر مناسب رشد و توسعه وکارها میمالی از اين کسب

ک ي بانهابنگاهالمللی همچون پيمايش توسط نهادهاي بينين زمينه در اهاي صورت گرفته مايشپي

مالی مهمترين چالش  تأمينو... حاکی از اين است که مسئله  2پذيري جهانیگزارش رقابت 1،جهانی

 ي کوچک و متوسط است. هابنگاهويژه هب هابنگاه

وکار مرکز همچون پايش محيط کسب انجام شده در داخل کشور هايو بررسی مطالعات

 واردش دسترسی ،کوچکي هاوکارکسبين موانع تربزرگيكی از  دندهمی نشان هاي مجلس نيزپژوهش

 3وکارهاست.براي اين کسبمالی  تأمينمناسب  سازوکارهايو نبود به منابع مالی 

از  کشور هاي کوچک و متوسط صنعتیوکارکسبدرصد  11تنها  ،تحقيق يک هاييافتهطبق 

کافی نبودن  ،نتايج اين تحقيق براساس. همچنين شوندمیمالی برخوردار هاي حمايتتسهيالت و 

 هاولين مانع در توسععنوان به هابنگاهعمل آمده از اين مالی بهمالی و غيرهاي حمايتتسهيالت و 

انند م يیهايیناتواناو ها ضعف یبه عبارت 4مورد شناسايی قرار گرفته است. ،کوچک و متوسطي هابنگاه

 دستهببانكی، هاي ضمانتنامه همشكالت موجود در ارائ ،افیکو عدم جذب منابع مالی  کمبود منابع مالی

شور در ک هابنگاهاين هاي دغدغهجمله تسهيالت از انكی و همچنين باال بودن نرخ سودآوردن تسهيالت ب

  .است

 اعمدي و اقتصادي در کشور شد شرايطی که متوجه تمامی ابعاد تولي اخير همزمان باي هاسالدر 

 ،يديتولهاي قيمت برخی از نهاده افزايش –به همراه شرايط تورمی  -باالرفتن نرخ ارزاز شرايط تحريمی، 

 ،در کشورو نقدينگی  اعتباري ارزي، ،مالی ،باال رفتن ريسک سياسیساتی و تأسي ،تجهيزاتی

چار مشكالت جدي دابع مالی مورد نياز خود من تأميندر مديريت و  و متوسط نيز کوچکهاي کاروکسب

و در موارد بسياري ورشكستگی و نكول زياد در پرداخت تعهدات بانكی منجر به اين شرايط اند که بوده

 گذاري بااي مالی و سرمايهبسياري از بازاره در اين شرايط که توليد شده است.  هاز چرخآنها  خروج

                                                 
1. World Bank Enterprices Surveys 

2. Global Competitiveness Report 

  http://rc.majlis.ir/fa/reportهای مجلس، وکار مرکز پژوهشهای پایش محيط کسببرای مطالعه بيشتر رجوع شود به: گزارش 8.

 ( و ارائهSMEsهای کوچک و متوسط )بنگاه بررسی موانع موجود در توسعه ؛رگربيدختی، علی اکبر و سيد مجتبی ز ،. امين4

 . 2831؛ آذر ماه 283 شماره کار و جامعه؛ ؛ مجله«هاچارچوب حمایت از این بنگاه

http://rc.majlis.ir/fa/report
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سيار وکارها ببراي اين کسب در گردش سرمايه تأمينويژه به ،مالی تأمين ،زيادي مواجه نيستند بازدهی

  شده است. بغرنج

جاد ه ايکدهد میجهان نشان  ظهورشورهاي پيشرفته و نوکدر بسياري از  ينگاهی به نظام اقتصاد

توسعه اقتصادي اين هاي برنامهاساسی در هاي اولويتی از كي متوسطو  کوچکي هابنگاهو حمايت از 

 پذيرد.صورت میزمينه استقبال زيادي  در اينگذاري سرمايهنسبت به محسوب شده و ورها شک

هاي کوچک وکارکسبمالی  تأميننظام  حاکی از آن است که مطالعه صورت گرفته در اين زمينه

هاي موجود در اين زمينه در جهان است. اين نظام ترين نظاميكی از پيشرفته ،آمريكادر اياالت متحده 

گذاري بخش خصوصی يكی از داليل اصلی رشد هاي دولت و تسهيل سرمايهبا تشريح وظايف و مسئوليت

 1.ستآمريكاهاي کوچک در وکارکسب هو توسع

ل شام آمريكاهاي کوچک در وکارکسبمالی  تأميننظام تجربه هدف از انجام اين تحقيق بررسی 

هاي موفق را با توجه به اقتضائات اس آن بتوان تجربهاسبوده تا بر هاي حمايتیقوانين، مقررات و برنامه

 کار گرفت.فرهنگی، اجتماعی، سياسی و اقتصادي ايران به

در اقتصاد اياالت آنها  نقش و اهميتکوچک و بيان ي هابنگاهتعريف کلی  پس از گزارش ايندر 

 و اين کشورچک در هاي کووکارمالی کسب تأمينبررسی قوانين و مقررات تأثيرگذار بر  بهمتحده 

ن آهاي کوچک وکارکسبهاي اداره و خدمات و قابليتمرتبط با اين قوانين مالی  تأميننظام هاي برنامه

 يكاآمروکارهاي کوچک و متوسط در مالی کسب تأمين، عملكرد گزارشدي بعدر بخش . شودمی پرداخته

اياالت متحده در حوزه قانونگذاري و تجربه  براساسپذيرد. در نهايت آمار و ارقام صورت می براساس

وکارها در ايران از کسبمالحظاتی براي سياستگذاري در جهت حمايت مالی،  تأمينهاي حمايتی برنامه

 تواند مورد توجه قرار گيرد.ارائه شده است که می

 

 اكآمريدر اقتصاد  و متوسط ي كوچكهابنگاهنقش و اهميت . 3

ي کوچک و متوسط از يک کشور به کشور ديگر بسته به فضاي هاگاهبنالگوهاي تعريفی و مرزبندي 

کار  تعداد نيروي براساسي کوچک و متوسط هابنگاه، اقتصادي، سياسی و اجتماعی متفاوت است. عمدتاً

 شوند.بندي میيا درآمد بنگاه يا ترکيبی از آنها تقسيم ميزان دارايی شاغل در بنگاه يا

تعداد کارکنان و ميزان درآمد  براساسنيز  آمريكامتوسط در اقتصاد  وکار کوچک وتعريف کسب

شاخص تعداد نيروي کار تفاوتی بين نوع بنگاه وجود  شود،میديده  1طور که در جدول هماناست. 

زان ميشاخص  براساسشوند. ولی نفر کارکن، بنگاه کوچک تلقی می 133ي کمتر از هابنگاهندارد و همه 

                                                 
و نقش  ینیکارآفر و مقررات توسعه نيقوان یبررس»های مجلس شورای اسالمی،  دفتر مطالعات اقتصادی، مرکز پژوهش 2.
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هاي خدماتی اي و شرکتبجز توليدات کارخانهوجود دارد و تفكيک حوزه فعاليت ه( انيدرآمد )سال

 ، بقيه موارد داراي استاندارد حداقل درآمد هستند.یتاغيرصادر

 

 آمريكاكوچك و متوسط در اياالت متحده ي هابنگاهتعاريف  .3 جدول

 

اي و توليدات كارخانه

خدماتي ي هاشركت

 *يصادراتغير

 **اتي بخش صادراتخدمي هاشركت

 كشاورزي
 ***افزوده باالارزش بيشترين

 نفر 133کمتر از  نفر 133کمتر از  نفر 133کمتر از  تعداد کارکنان
 133کمتر از 

 نفر

 اطالق نشدنی سطح درآمد
ميليون  9کمتر از 

 دالر

ميليون  21کمتر از 

 دالر

 213کمتر از 

 هزار دالر

سازمان 

 کنندهتعريف
 کوچکهاي وکارکسباداره 

هاي وکارکسباداره 

 کوچک

هاي وکارکسباداره 

 کوچک

وزارت کشاورزي 

 اياالت متحده

 ORBIS ORBIS سرشماري اياالت متحده منبع اطالعات
وزارت کشاورزي 

 اياالت متحده

 صادراتیاتی غيري خدمهاشرکتي توليدي صادراتی و غيرصادراتی و هاشرکتمتشكل از  *

 ی.و مالاي هعلمی، خدمات تخصصی، خدمات بيماي، هگانی، حرفرو متشكل از خدمات باز دازه و ظرفيت صادراتی شرکتان براساس **

 گيرد.خدمات کامپيوتري فقط در اين بخش قرار می***

Source: United States International Trade Commission, 2010, p.3 

http://www.usitc.gov/publications/332/pub4125.pdf 

 

و  هاشرکتکوتاه به ساختار نظام اقتصادي کشورهاي مختلف ما را با اهميت و جايگاه  نگاهی

ميليون بنگاه کوچک  11حدود آمريكا . در اياالت متحده کندیي کوچک و متوسط بيشتر آشنا مهابنگاه

همچنين د. ندار اريدرصد از نيروي کار بخش خصوصی را در اخت 13وجود دارد که بيش از ط و متوس

 1.برعهده دارندنيمی از توليد ناخالص داخلی اياالت متحده را  هابنگاهاين 

شرکت برتر  133)مطابق ليست  يي بزرگ امروزهاشرکتبسيار زيادي از  تعداد آمريكادر اقتصاد  

مدل  کي افتنيموقت با هدف  هايسازمان)2هاآپي کوچک و استارتهاتشرکفورچون( از  همجل

 عبارتند از: ها. برخی از اين نمونهاندايجاد شده (ريپذاسيو مق ريتكرارپذ وکارکسب

 ين شرکت دنيا از نظر ارزش بازاري(؛تربزرگاپل ) -

 ين موتور جستجوي دنيا(؛تربزرگگوگل ) -

 افزاري دنيا(؛مين شرکت نرتربزرگمايكروسافت ) -

 ين فروشگاه اينترنتی دنيا(؛تربزرگآمازون ) -

                                                 
کوچک  یوکارهاکسب و نقش اداره ینیکارآفر و مقررات توسعه نيقوان یبررس»های مجلس شورای اسالمی مرکز پژوهش. 2

 .2838؛ بهار «کایآمر متحده االتیا

2 . Startups 

http://www.usitc.gov/publications/332/pub4125.pdf
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 (.اي دنياشاپ زنجيرهين کافیتربزرگباکس )استار -

وکارهاي دنيا محسوب ترين کسبين و پرفروشتربزرگ ءکوچک، امروزه جز ي سابقاًهاشرکتاين 

 شوند.می

هاي تترين سياس، يكی از اصلیاآمريكوکارهاي کوچک در اقتصاد کسب نقش بسيار مهمبا توجه به 

ست. اي کوچک هابنگاهو تقويت اين زايی، حمايت اقتصادي و اشتغال هبراي رشد و توسع آمريكادولت 

ي کوچک وکارهامالی اين کسب تأميننظام  صرفاًموضوع مورد بررسی در اين تحقيق  لذا با توجه به اينكه

ف هاي مختلدر قالب برنامهقابل ارائه  آمريكامالی  يهاتياحمبه بررسی انواع  گزارش هدر ادام ،استبوده 

که در قوانين و مقررات حاکميتی اياالت اين کشور وکارهاي کوچک ازسوي دولت مالی کسب تأمين

 شود.پرداخته میمتحده تعيين شده است، 

 

  وكارهاي كوچكمالي كسب تأمينقوانين و مقررات فدرال )حاكميتي( در حمايت از . 2

 هقوانين موضوع ،اكدر آمري کوچکهاي کاروکسبمالی  تأمينعنصر نظام  نيرومندترينو  نيترممه

صورت قوانين فدرال( است. دولت با تنظيم و تصويب صورت قوانين عمومی و چه بهحاکميتی )چه به

براي  ي مالی، زمينه راهاتيحماجمله وکارهاي کوچک ازبه حمايت از کسبقوانين و مقررات مربوط 

ها و اختيارات ساير ها، مسئوليتآورد. اين قوانين، چارچوب فعاليتفراهم می هابنگاهرشد و توسعه اين 

 اند.مالی در اين زمينه را مشخص نموده تأميناجزاي نظام 

وکارهاي کوچک در قوانين و مقررات اياالت حمايت مالی از کسب همهم در مورد شيو هيک نكت 

هاي مهم حمايت مالی ها و تسهيالت مالی است. درواقع يكی از جنبهنكردن به اعطاي وام بسنده ،متحده

اشتغال »قانون عنوان مثال: در ست. بهآنها هاي قانونیوکارهاي کوچک کاهش هزينهاز کسب

هاي مالياتی در نظر مشمول اين قانون، معافيت «وکارهاي کوچکبراي کسب کوچک يوکارهاکسب

رداخت مالياتی و پ هموظف به تكميل و تسليم اظهارناممشمول شرايط، اگرچه  هايبنگاهاست. گرفته شده 

گرداند تا بازمیآنها  ماليات براي حفظ شفافيت اقتصادي هستند؛ اما دولت ماليات دريافتی را به

وکارها بدر گردش کس هنقدينگی و سرماي تأمينوکارها، به هاي قانونی کسبوسيله با کاهش هزينهبدين

 1شوند.می مه قوانين مربوطه بررسیاکمک کند. در اد

هاي وکارکسب»بر پايه قانون  آمريكاکوچک اياالت متحده  وکارکسبي هابنگاههاي سياست 

توانند می موجود را کههاي ايجاد شده است. اين قانون دامنه و زمينه 1713مصوب سال  «کوچک

و  فناوريهاي مديريتی و ها، کمکحمايت قرار دهند، از قبيل وام کوچک را مورد وکارکسبي هابنگاه

                                                 
 /https://www.sba.govشود به: بررسی مطالعه بيشتر رجوع  2.



 

 

خريدهاي دولت و غيره را تعيين نموده است. همچنين در اين قانون، مبناي حقوقی و قانونی تأسيس 

 ايجاد شده است. 1«کچي کوهابنگاهاداره »

پارچه م سياستی يكاز يک سيست آمريكاکوچک در ي هابنگاهوابسته به هاي همه قوانين و سياست

نانه براي بيگيري يک راهبرد واقعو شكل هابنگاهتشكيل شده است. اين مسئله موجب تقويت بنيادي 

کارها وهاي حمايتی و راهنمايی کسبکارهاي کوچک و متوسط با پشتيبانی نظاموعملكرد کسب

وچک پايه، راهبردهاي زيادي در ک وکارکسبي هابنگاهگردد. همچنين در کنار قوانين پايه مربوط به می

  2تهيه و تنظيم شده است. هابنگاهماليات، عملكرد و مديريت اين  فناوري،زمينه حاکميت شرکتی، 

 وکارهاي کوچک عبارتند از:مالی کسب تأمينقوانين عمومی تأثيرگذار بر موضوع 

 1وكارهاي كوچكقانون كسب (الف

را  کوچکهاي کاروکسبقانون  ،ارآفرينان اقتصاديکت از حماي در جهت 1713در سال  آمريكا کنگره 

هاي مالی از هاي متنوعی است که در راستاي حمايتبه تصويب رساند. اين قانون داراي بخش

 4:کندوکارهاي کوچک موارد زير را بيان میکسب

  وکارهاي کوچکر کسبامو هي قابل پرداخت توسط دولت يا بخش خصوصی با تضمين ادارهاوامارائه انواع. 

 وکارهاي کوچک.گذاري و حمايت از توسعه تحقيق و توسعه در کسبانجام سرمايه 

 5وكارهاي كوچكگذاري كسبقانون سرمايه (ب

وکارهاي کوچک به هاي ذکر شده در قانون کسبو در تكميل حمايت 1711اين قانون که در سال  

گذاري بخش خصوصی و همچنين ارائه جريان سرمايه تصويب رسيد در جهت حمايت و تقويت پايداري

ن دو مدرنيزه کرو نوسازي  ، رشد و توسعهوکارهاي کوچک، در زمينه عملياتبهاي بلندمدت به کسوام

ي مالی در اين قانون هاتيحماهاي مرتبط با گرفتن شرايطی خاص بود. بخش در نظروکار با کسب

 6:از عبارتند

 قراردادهايو  دهیوامجمله تضامين وکارهاي کوچک ازياز براي کسبد نارائه تضامين مور 

 وکارهاي کوچک.تضمينی اداره کسب

 ي دولتی و محلی در حال توسعه.هاشرکتي قابل اعطا به هاوامهاي بيان شرايط و دستورالعمل 

 يرپرودام ،يیمواد غذاوکارهاي کوچكی که به نوعی درگير در توليد حمايت مالی از کسب ،

 ي هستند.مرتبط با کشاورز عيصنا ساير و يپروريآبز

                                                 
1. Small Business Administration (SBA) 

2. Jianxin Shi, Ping Li, (2006), “An Initial Review of Policies for SMEs in the US, Japan and China”, 2006, 

IEEE International Conference on Management of Innovation and Technology 

3. Small Business Act 

4. https://www.sba.gov/content/small-business-act 

5. Small Business Investment Act of 1958. 

6. https://www.sba.gov/content/small-business-investment-act-1958. 
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 22321 هاي كوچك مصوبوكاركسبقانون اشتغال  (ج

 هاي کوچکوکارکسبفعاليت اشتغال و قانون مربوط به  آمريكا جمهوررئيس 2313سپتامبر  29در تاريخ 

ل يک دهه اخير به هاي کوچک در طووکارکسبکه به نوبه خود مهمترين بخش از قوانين  کردرا امضا 

 را در جهت انجام اصالحات هابنگاهآيد. قانون فوق منابع حياتی براي کمک به ادامه فعاليت اين حساب می

هاي مربوط به اداره هاي اعطاي واماين قانون زمينه کند.تأمين میاقتصادي و ايجاد اشتغال 

حمايتی، تخفيف هاي ردها دالر وامگسترش داده و اجازه اعطاي ميليارا ( SBAوکارهاي کوچک )کسب

ه . در ادامه بکردي کوچک صادر هابنگاهها و صاحبان گوناگون ديگر را به کارآفرينهاي شيوه و مالياتی

 2:شودوکارهاي کوچک توضيح داده میبندي، مهمترين مواد اين قانون در حمايت از کسبصورت دسته

 رسيده است.ميليون دالر  12بيش از به ی حمايتهاي ميزان وام وام: ميزان افزايش .3

درصد و کاهش ميزان بهره به حداقل ممكن در  73صورت تضمين به هابنگاهنحوه پرداخت وام به اين  ـ

مربوط به قانون مشاغل هاي صورت يارانه براي وامميليون دالري به 131ادامه يافت. وام  2313طول سال 

  هاي کوچک شده است.وکارکسبرد دالر تسهيالت براي ميليا 12که منجر به حمايت بيش از 

روستايی و حاشيه  درصد 22گردد : توزيع می هابنگاهاعطايی به اين ترتيب بين هاي سهم عمده وام ـ

نيروهاي هاي بازنشسته درصد 9زنان شاغل و  درصد16شاغلين جوان و تازه کار،  درصد 21شهرها، 

 نظامی )ارتش(.

 تصور. به اين شده استسقف وام اعطايی  هاي سطح باالتر منجر به افزايشوام :م وا سطح باالتر .2

 که: 

هاي مستغالت و وام و برنامه ((a)7وکارهاي کوچک)هاي عمومی کسببا توجه به برنامه وامـ 

ن ميليو 1طور دائمی به ميليون دالر، پس از تصويب اين قانون به 2، ميزان مبلغ وام از (134تجهيزات )

 باشد.می ميليون دالر 1/1ها دالر افزايش يافت که اين ميزان براي توليدکننده

و ها آفريناوليه کارهاي تر به جبران هزينهمنظور کمک بيشخرد نيز بههاي وامهاي محدوديتـ 

دالر افزايش  13333دالر به  31333کوچک در مناطق محروم به صورت دائمی از ي هابنگاهصاحبان 

 يافت.

هزار  313نيز از  SBAجلی و ضروري اعطايی ازسوي االضربهاي به صورت موقت ميزان وامـ 

 بوده است(. 29/7/2311 )انقضاي اين ماده در مورخ ميليون دالر افزايش يافت 1دالر تا سقف 

 طواجد شرايط براي دريافت وام مربوبيشتر تر باشد هرچه بنگاه کوچک تغيير استانداردهاي اندازه: .1

 کوچک است: وکارکسبي هابنگاهبه 

                                                 
1. Small Business Jobs Act of 2010. 

2. https://www.sba.gov/about-sba/sba-initiatives/small-business-jobs-act-2010. 



 

 

واجد شرايط دريافت وام افزايش پيدا کرد. اين افزايش ناشی ي هابنگاهاين قانون تعداد  براساسـ 

ميليون دالر و ميانگين  11با سرمايه خالص کمتر از ي هابنگاهاز تغيير استاندارد اندازه ]بنگاه[ درخصوص 

 بوده است.ميليون دالر  1 درآمد خالص کمتر از

و مستغالت رهن گذاشته  هاداراييطبق اين قانون به صورت موقت مجوز استفاده مجدد از  .4

به تعدادي  2311همين قانون در آغاز بهار سال  براساس شده براي دريافت وام جديد صادر گرديد.

شده خودشان  گيري از امالک و مستغالت رهنکارهکوچک اجازه داده خواهد شد تا در بي هابنگاهاز 

کوچک استفاده ي هابنگاهدريافت وام براي  134براي رهن مجدد جهت دريافت وام جديد از برنامه 

 نمايند.

 كوچكي هابنگاهپرداخت وام به اي هپايلوت برنامه واسط .5

 مالی تأمينتا سه سال  ميليون دالر 23طبق اين قانون به ازاي هر سال هر برنامه پايلوت تا مبلغ ـ 

توانند تا ب کندپيشنهاد میرا از نظر مالی ها نهادغيرانتفاعی محلی و ديگر هاي گردد تا اينكه سازمانمی

مالی نمايند )زمان  تأمينرا دالر دارند  233333تا مبلغ هاي اقتصادي کوچک را که نياز به وامي هابنگاه

 (.2311اجرا تا نيم سال 

شدن در  رهاي كوچك جهت رقابت و برندهوكاقانون جديد موجب توسعه توانايي كسب 

هاي قراردادي پيشنهاد شده ازسوي گروه اقدام ها جهت انجام فرصتقراردادها و مناقصه

 وابسته به دولت فدرال شده است: جمهوررئيس

 ايجاد شرايط برابر و مساوي در زمينه واگذاري همه قراردادهاي پيمانكاري فدرال .3

 هايوکارکسبواگذاري پيمانكاري فدرال بين همه هاي ط مساوي در برنامهدر اين قانون بر ايجاد شراي

گيرند. می قرار هابنگاهمجدد شده است. به محض داوري و تعيين، قراردادها در اختيار  تأکيدکوچک 

اي هبا مالكيت زن و بازنشستهي هابنگاهمسئولين امور در امر واگذاري قراردادها در انتخاب نوع پيمانكار از 

 1(a) و برنامه 1منطقه ويژههاي در برنامهکننده ي مشارکتهابنگاهارتش ناتوان از خدمت و همچنين 

 اختيار تام دارند. 

 كوچك وكاركسبهاي ههاي بيشتر براي بنگاايجاد فرصت .2

که شانس برنده شدن اي هبرنام-حذف گرديد  2«پذيرينمايش رقابت»اين قانون برنامه  براساسـ 

 بندي و کنترلخيابان ،يروساز، خاکبردااران کوچک در جذب قراردادهاي کارخانه از قبيل ساختپيمانك

که آنها نسبت به بقيه برتري دارند. اين کار موجب  حالیدر -دادمی احتمالی را کاهشهاي آفات و زيان

 نده شوند.کوچک در اين صنايع بر وکارکسب، 2337سال مالی  براساس ميليارد دالر 24خواهد شد 

                                                 
1. HUBZone 

2. Competitiveness Demonstration 
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دهد تا اينكه سفارشات بيشتري براي مشارکت اين قانون به مسئولين قراردادها اين توانايی را میـ 

 ثبت نمايند. همچنين اين قانون شرايط 1«برنامه عرضه فدرال»مضاعف شامل  کوچک با مزايايي هابنگاه

ي هابنگاهسخت شدن رقابت براي کند، کاري که باعث میتر مشكلها را قراردادها توسط عامل «تمرکز»

 شد.می کوچک

 گرياتالف و سوء استفاده ،مقابله با تقلب، فريبكاري .1

يک  کهزمانی .شودمی و خسارت ايجاد« زيان احتمالی»اين قانون يک جايگاه قانونی در برابر  براساسـ 

 هزارش غلطی ارائبنگاه درخصوص شرايط و وضعيت کلی خود براي برنده شدن در يک قرارداد دولتی گ

اگر يک شرکت بزرگ است خود را يک  عنوان نمونه)بهکند و موجوديت خود را درست ابراز نمی داده

طبق اين قانون  (تا از شرايط موجود به سود خود استفاده نمايد دهدمی بنگاه اقتصادي کوچک جلوه

تمالی از احهاي يت نمايد تا زيانمسئولين فدرال اين مجوز را دارند تا عليه شرکت يا بنگاه متقلب شكا

اندازي و ايجاد شرايط براي برگزاري مزايده و ه زيان حاصل از خريد و فروش، راهجملاجراي قرارداد از

عقيب تحت ت شديداًو شرکت متقلب  کردهاز طرف مقابل مطالبه را مربوط به دپارتمان قضايی هاي هزينه

 قانونی قرار دهد.

ساز آغاز اجراي دهد. زمينهمي كوچك را افزايشي هابنگاهات قانون جديد ميزان صادر 

 :جمهوررئيسطرح صادرات ملي 

دائم  طوراين قانون به براساسمنجر به افزايش اندازه سقف اعطاي وام صادراتی شد.  -سطح باالتر وام .3

ش صادرات تا سرمايه در گردهاي و وام 9(aی مربوط به برنامه )المللبينتجارت هاي سقف ميزان وام

 ميليون دالر افزايش يافت. 1مبلغ 

برنامه پايلوت ضرورت و سرعت صادرات به برنامه هميشگی و دائمی تغيير يافت: اين قانون اجراي  .2

تا هاي درصدي براي وام 73هاي ضروري صادرات را به برنامه دائمی با تضمينهاي پايلوت برنامه وام

 هزار دالر تغيير داد. 133هزار و  313بين هاي وام درصدي براي 91هزار دالر و  313سقف 

 73مالی به توسعه صادرات و تجارت بين ايالتی: براساس اين قانون هاي اجراي پايلوت طرح کمک .1

ا به شد تمی تأمينها هاي مالی رقابتی طی سه سال براي ايالتميليون دالر کمک مالی به صورت کمک

 در زمينه صادرات تعلق گيرد. کوچک وکارکسبي هابنگاهصاحبان 

 در زمينه صادرات افزايش يافت. ايهبه موجب اين قانون کارکنان و منابع مشاور .4

 قانون جديد، زمينه تقويت ابعاد آموزشي و شرايط مشاوره را افزايش داد. 

ا اين قانون ت براساسآموزشی: هاي عمده در زمينه دادن مشاوره و برگزاري کالسهاي يگذارسرمايه

 کوچک تخصيص يافت.ي هابنگاهميليون دالر کمک مالی به مراکز توسعه و گسترش  13سقف مبلغ 

                                                 
1. Federal Supply Schedule (GSA Multiple Award Schedule) 



 

 

تا در  كردكوچك كمك ي هابنگاه ميليارد دالر كاهش ماليات، به 32با قانون جديد   

 ي جديدي ايجاد شود.هاشغلو ي كرده گذارسرمايهخود ي هاشركت

وچك كي هابنگاههاي مالياتي مشمول خفيفبرخي ت –با تصويب قانون تخفيف مالياتي  .3

 گرديد:

 2311و  2313ي هاسالهزار دالر براي  133کوچک تا مبلغ ي هابنگاهکرد افزايش سقف هزينه. 

 کوچک کارآمد براي انتقال )عطف به ما ي هابنگاهخصوص اعطاي مجوز به ايجاد تغيير دائمی در

 سال.  1جبران هزينه مالياتی آنها براي مدت وکار خود به منظور اعتبارات عمومی کسب  سبق(

  در خصوص بخشش و حذف همه ماليات بر عايدي  2313تصويب ماده واحده موقتی براي سال

 کوچک صرف کرده باشند.ي هابنگاهسرمايه براي آنهايی که سرمايه خود را در بخش ايجاد 

 اتوط به مجازات و جريمه اشتباههاي مرببر تغيير محدوديتر ابتداي سال جديد مبنیدادن مجوز د 

 داد.می ثير قرارأکوچک را تحت تي هابنگاه غيريكسانیطور موجود در گزارش مالياتی که به

 داريرت خزانهمقررات مربوط به وزا 

 ميليارد دالر: 12كوچك معادل ي هابنگاهاعطايي به بخش هاي بودجه وام .3

درصد( را فراهم خواهد  1رمايه با هزينه پايين )در حد س 1اي کوچکهاي منطقهقانون جديد براي بانکـ 

حفظ  2337سال هاي ي کوچک و متوسط را در سطح وامهابنگاههاي کرد به شرط آنكه آنها سطح وام

 کنند.

 هاي كوچك ايجاد شده:وكاركسباعتبار دولتي براي  تأمين .2

دهی بخش سرمايه اوليه ايجاد ه وامميليارد دالر حمايت مالی برنام 1/1 تأميناين قانون اقدام به ـ 

 کوچک نموده است. وکارکسبي هابنگاه

 2هاي كوچكوكاركسبد( قانون اعمال مقررات منصفانه درباره 

 جمهوررئيستوسط  1776هاي کوچک مصوب سال کارومال مقررات منصفانه درباره کسبقانون اع

 هايوکارکسبي جديدي را براي مشارکت بيشتر هامارس به امضا رسيد، اين قانون راه 27کلينتون در 

 آورد کهکند. اين قانون شرايطی را فراهم میمی مندي از مقررات فدرال فراهمکوچک و بهره

کوچک در توسعه و ارتقاي مقررات، جايگاه بيشتري داشته باشند و مشمول طيف بيشتري هاي وکارکسب

 از مقررات حمايتی فدرال شوند. 

 3کرد:توان در چند محور زير بيان وکارهاي کوچک را میاين قانون براي کسبدستاوردهاي 

 

                                                 
1. Smaller Community Banks 

2. The Small Business Regulatory Enforcement Fairness Act (SBREFA) 

3. https://www.sba.gov/advocacy/summary-sbrefa 
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 توسعه مقررات  .3

گذشته با  سالياندر طول  RFA1)پذيري مقرراتی )انعطافدليل پيروي از قانون به هاشرکتبسياري از 

کار سازوعلت عدم وجود هر گونه به هاي قضايیکوچک در دادگاه هايوکارکسب و شكست مواجه شدند

 وچککهاي وکارکسباند. قانون اعمال مقررات منصفانه درباره اجرايی به منابع کمتري دسترسی داشته

ها را به سازمان «یپذيري مقرراتقانون انعطاف»و رفع مغايرت با  بازنگريمجوز براي رفع اين مشكل، 

 است.کرده اعطا 

 را موردفدرال  هايسازمانمربوط به ات مقرر ، کنگره موظف شده است کهاين قانون در همچنين

 ريضرو به اجرا گذاشته شود، قانون يا مقرراتیقبل از اينكه هر گونه به نحوي که بازنگري قرار دهد. 

ا قواعد ي اعالم گردد. کنگرهها به توسط سازمان جهت بازنگري بازنگري و اصالحات نيازمند ست مواردا

صنعت، دولت يا داراي تأثير عمده بر يا  داشته ن دالري بر اقتصادميليو 133 بيش از ثيرأت مقرراتی که

د داشت، تأثير خواهن یالمللبين ي يا تجارتوربهرهيا آنهايی که بر روي رقابت،  اندگان داشتهکنندمصرف

نگره ک د به اجرا در آيند. عدم بررسیتوانننمی کنگره به اتمام نرسيده باشدهاي که بررسی تا زمانی

روز زمان دارد و در  63خود نياز به هاي کنگره براي انجام بررسی است. جمهوررئيس يبه وتو طمشرو

 کند.می استفاده انداختن زمان اجرا تأخيرمتعددي براي به هاي ممكانيساز دوره طول اين 

 

 مقرراتي( تطبيق كمك به آگاهي از مقررات مورد نياز )راهنماي .2

توجه  قابل ثيرأت داراي قوانين تمام براي د نياز براي مقررات و مجوزها رامور راهنماهاي بايدها سازمان

 مقررات با اهشرکت چگونگی تطابق ساده زبان به راهنمايی بايد اين. نمايند منتشر کوچک وکارکسب بر

 .دهد توضيح را

تواند می دادگاه به دادگاه احضار شود، مقررات از تخلف براي کوچک وکارکسبيک بنگاه  اگر

ارزيابی وارد نبودن تخلف و جريمه لحاظ در را کوچک  وکارکسب مقرراتی براي انطباق راهنماي محتواي

 نمايد.

 انطباقهاي جهت بررسی درخواست سيستم يک ايجاد نسبت به موظفند همچنين هاسازمان

 (SBDC)کوچک  روکاکسب بدين منظور مراکز توسعه. اقدام کنند کوچک وکارهايکسب براي مقرراتی

 موظف به ارائه خدمات در اين زمينه هستند.

                                                 
1. Regulatory Flexibility Act (RFA( 



 

 

 33943قانون فرصت اقتصادي مصوب سال ( ـه

کوچک هاي وکارکسبشرايط حمايتی جديدي را براي  1764مصوب سال  2قانون فرصت اقتصادي

ا تا سقف فرصت رهاي شود. کنگره ميزان واممی ياد «فرصتهاي وام»عنوان به آن وجود آورد که ازهب

( آزادي عمل SBAوکارهاي کوچک )هاي اداره کسبکه نسبت به وام 3تصويب کردالر د 21333

 اداره شوند. تأميني اوليه گذارسرمايهو همچنين بدون نياز به مذاکره و باشند  هبيشتري داشت

 ادارهارتباط با  در خود را براي حمايت از برنامه وام که قبالً در گزارشوجوه  بايدکوچک هاي وکارکسب

  4کار گيرند.هفرصت اقتصادي ايجاد شده بود ب

ها بوده مزيت جبران عدمهاي کوچک براي وکارکسبحمايت از درصدد برنامه فرصت وام نه تنها 

در شد. کار گرفته میبه 1793و 1763هايدر دههکه  کردرا فراهم سياستی  الگوي توسعه يک بلكه

وسيله کنگره به تصويب ه، که ب1713تا  1743 هايدهه در کوچکهاي کاروکسبهاي برنامه ،مقابل

 هايبخشبود که انعكاس هاي کوچک وکارکسب يی ازهاعدم مزيتجبران  براي عمدتاًرسيده بود، 

 .بودنداجرايی 

 وكارهاي كوچكدر حمايت از كسب مقررات فدرال( و

يک که  است 1مقررات فدرالدستورالعمل اال، تر از قوانين عمومی ذکر شده در بدر يک سطح پايين

هاي فدرال اجرايی و سازمانهاي که توسط بخش استو مقررات دائمی  قواعدعمومی از همه  اطالعات

 شود.اجرا گذارده میبه  آمريكادولت اياالت متحده 

ال را وسيعی از عناوين مقررات فدر طيفکه اند عنوان تقسيم شده 13 هاي مذکور بهستورالعملد

 است وکارهاي کوچکدر زمينه حمايت از کسبهاي مقررات فدرال، بخشی از دستورالعمل گيرد.می دربر

شود که ارده میذتوسط دولت مرکزي، تصويب و به اجرا گ آمريكاهاي حمايتی در برنامهعنوان به که

 مهمترين آنها عبارتند از:

 و ستورالعمل، دستورالعمل تأسيساين د (:CFR-13-101) كد  9مديريتدستورالعمل  .3

براي کمک کردن، ارائه  «وکارهاي کوچکاداره کسب»وکارهاي کوچک است. بر اين اساس اداره کسب

در برابر نهادهاي دولتی آنها  و دفاع ازآنها  وکارهاي کوچک و حفاظت از منافعمشاوره و حمايت کسب

                                                 
1.Sandra M. Anglund, (2000), "  Small Business Policy and the American Creed", Libarary of Congress. Available at: 

https://books.google.com/books? id= CNDXceZCZYUC&pg= PA98&dq = The + Equal + Opportunity + Loan + 

Program,+1964&hl=en&sa=X&ved=0CCgQ6AEwAmoVChMI2ZK_mcWhxwIVxlkaCh1y0AhW#v=onepage&q=The

%20Equal%20Opportunity%20Loan%20Program%2C%201964&f=false  

2.The Economic Opportunity Act of 1964 

 دالر افزایش یافت. 211111به  2391دالر و در سال  01111به  2392سال حداکثر مبلغ وام فرصت در  8.

باشد. در ميهای کوچک وکارهای فرصت هميشه یک بخش کوچکی از ميزان وام های اداره کسب. باید اشاره شود که وام4

ميليارد تعيين شد، هزار  3/2وكارهاي عمومي و دیگر وام ها تا های فرصت، كسب، وقتی حدجمعي سقف وام2319سال 
های کوچک سال وکارميليون دالر تجاوز کند )اصالحات قانون اداره کسب 211کنگره تصویب نمود که حداکثر وام فرصت نباید از 

 (31 -211شماره  2319

5. Code of Federal Regulations (CFR) 

6. Administration 

https://books.google.com/books?%20id=%20CNDXceZCZYUC&pg=%20PA98&dq%20=%20The%20+%20Equal%20+%20Opportunity%20+%20Loan%20+%20Program,+1964&hl=en&sa=X&ved=0CCgQ6AEwAmoVChMI2ZK_mcWhxwIVxlkaCh1y0AhW#v=onepage&q=The%20Equal%20Opportunity%20Loan%20Program%2C%201964&f=false
https://books.google.com/books?%20id=%20CNDXceZCZYUC&pg=%20PA98&dq%20=%20The%20+%20Equal%20+%20Opportunity%20+%20Loan%20+%20Program,+1964&hl=en&sa=X&ved=0CCgQ6AEwAmoVChMI2ZK_mcWhxwIVxlkaCh1y0AhW#v=onepage&q=The%20Equal%20Opportunity%20Loan%20Program%2C%201964&f=false
https://books.google.com/books?%20id=%20CNDXceZCZYUC&pg=%20PA98&dq%20=%20The%20+%20Equal%20+%20Opportunity%20+%20Loan%20+%20Program,+1964&hl=en&sa=X&ved=0CCgQ6AEwAmoVChMI2ZK_mcWhxwIVxlkaCh1y0AhW#v=onepage&q=The%20Equal%20Opportunity%20Loan%20Program%2C%201964&f=false
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وکارهاي کوچک وکار را به کسبو توسعه کسبهاي مالی، قراردادي اين اداره کمک شده است.تشكيل 

 کند.ارائه می

در  (:CFR-13-107)كد  3وكارهاي كوچكگذاري كسبي سرمايههاشركتدستورالعمل  .2

 «وکارهاي کوچکگذاري کسبي سرمايههاشرکت»دريافت مجوزهاي  و اين دستورالعمل شرايط تأسيس

وکارهاي کوچک توسط مجوز گيرنده مالی کسب مينتأتعيين شده است. در اين دستورالعمل نيز به 

 اشاره شده است.

 (:CFR-13-108)كد  2گذاري خطرپذير در بازارهاي جديدسرمايه هبرنام دستورالعمل .1

هاي شغلی در مناطق محروم است. ثروت آفرينی و ايجاد فرصتگذاري خطرپذير، برنامه سرمايههدف از 

گذاري خطرپذير منتخب، هاي سرمايهکوچک ضمن مشارکت با صندوق وکارهايدر اين برنامه اداره کسب

 نمايند.گذاري در مناطق محروم میها براي سرمايههايی به اين صندوقاقدام به اعطاي وام

تعيين شرايط  (:CFR-13-115)كد  1وكارهاي كوچككسب اوراق تضمين دستورالعمل .4

که  است اين دستورالعملدر چارچوب ارهاي کوچک وکتضمين قراردادهاي پيمانكاري و تجاري کسب

در اين دستورالعمل  شود.می انجام 4 1711وکارهاي کوچک مصوب گذاري کسبقانون سرمايه ذيل

مجموعه مقرراتی براي نوع اوراق، شرايط شرکت اصلی منتشرکننده، ضوابط تضمين اوراق توسط اداره 

 وکارهاي کوچک و... بيان شده است. کسب

طبق اين  (:CFR-13-119)كد  5خردكارآفرينان  برايگذاري سرمايه ستورالعملد .5

هاي مربوط به شود تا از طريق پرداخت هزينهوکارهاي کوچک اجازه داده میدستورالعمل به اداره کسب

هاي سازي در سازمان، ظرفيت(پذيرآسيبخرد )آموزش و ارائه خدمات مشاوره فنی به کارآفرينان 

 وکارهايبراي کشف بهترين تجارب در توسعه کسب مالی تحقيق و توسعه تأمينهنده اين خدمات و دارائه

 کارآفرينان بپردازد.اين دسته از خرد، به حمايت از 

-13وكارهاي كوچك )كد كسب هادار دهيوامهاي شرايط عمومي برنامه دستورالعمل .9

CFR-120:)  وکارهاي هاي پرداخت وام اداره کسبرنامهشرايط عمومی بانواع و اين دستورالعمل

ها در چند دسته قرار اين وام کند.هاي پرداخت شده تحت ضمانت اين اداره را مشخص میکوچک و وام

کنند وکارهاي عمومی را هدفگذاري میمالی کسب تأمينهستند که  (a)7هاي گيرند: دسته اول واممی

 مينتضبا يا  وکارهاي کوچکاداره کسب توسطدهنده وام انصورت مستقيم يا با واسطه يک سازمکه به

مدت کوتاهبازپرداخت با دوره هزار دالر  13تا سقف هاي کوچک شود. دسته دوم شامل وامپرداخت می

                                                 
1. Small Business Investment Companies (SBIC) 

2. New Markets Venture Capital Program 

3. Surety Bond Guarantee 

4. Small Business Investment Act of 1958 

5. Program for Investment in Microentrepreneurs ("PRIME") 



 

 

وکارهاي کسبهاي ثابت مالی دارايی تأمين مشتمل براست که  یوام 134است. دسته سوم با عنوان 

برعهده  (CDCs) 1ها را مؤسسات توسعه رسمیاين وام دسته آخر .به صورت بلندمدت استکوچک 

  .دارند

هاي وکارمرکز توسعه کسب: (CFR-130-31کد ) 2وكارهاي كوچكمراكز توسعه كسب .7

اي هوکارکسببه مالكان  است که هاي کوچکوکارکسبرسانی به هدايت و خدمتمرکز عنوان به کوچک

هاي نيازهاي شرکت ميان منطقی ارتباطی کلی طوررسانده و به فنی کمک بالفعل، و بالقوه کوچک

هاي وسيع حمايتی ا داشتن زيرمجموعهبهمچنين اين مراکز  آمريكادر  .کندتخصصی و مجريان برقرار می

 هايتا بين منابع فدرال، عمومی و دولت هستنددرصدد  وکارهاي کوچککسبهاي ها و انجمنگروهبراي 

 وکارهايبخش خصوصی ارتباط برقرار نمايند. در اين ميان اداره کسب ز آموزشی ومراک محلی و منابع

  3مسئوليت مديريت عمومی و نظارت بر اين مراکز را نيز برعهده دارد. آمريكاکوچک در 

اجرايی هاي در قالب برنامه عمدتاًفدرال عنوان شده،  هايمقررات و دستورالعملقوانين عمومی و 

دولتی  سازمانيک عنوان به شوند. اس.بی.اياي کوچک )اس.بی.اي( اجرايی میوکارهاداره کسب

جمهوري اياالت متحده است و مجري قوانين و مقررات حمايت مالی از زيرمجموعه مستقيم رياست

 وکارهاي کوچک است. کسب

 

 (SBAوكارهاي كوچك )كسب هادارساختار و وظايف . 1

با عنوان اداره يالتی مستقل و منسجمی كی و نظام تشچارچوب قانون ميالدي 1713در سال 

س سيأت آمريكادر  فضاي رقابت آزاد و ارآفرينیکهر چه بيشتر در جهت توسعه  کوچکهاي کاروکسب

وکارهاي کوچک در هر يک از مجري قوانين و مقررات وضع شده در امور کسبعنوان به اين اداره .شد

ويژه در ها بهوکارهاي کوچک در تمامی زمينهدف آن حمايت از کسبهها حداقل يک دفتر دارد و ايالت

 است. مالی تأمين هزمين

يشبرد پشور در کارآفرينی باعث توانا بودن بخش خصوصی اين ک ها در توسعكمريآطوالنی  هسابق

رينان فارآکا براي حمايت از كآمري يقانونگذارارآفرينی شده است. کهاي توسعه بسياري از برنامه اهداف

 هادار» تأسيسدنبال آن در کنگره و به 1713جوالي  33در  کوچکهاي کاروکسببا تصويب قانون 

مشاوره، حمايت و محافظت حداکثري از منافع  هرسانی، ارائکمک»آن  هکه وظيف «وکارهاي کوچککسب

ارآفرينی ک هتوسع ريزي دولتی برايو برنامه يسياستگذار هترين سابققديمی ،بود «وکارهاي کوچککسب

                                                 
ت مجوز اداره ها تح. این شرکتنمایندارائه میرا ها های مالی گوناگون برای بنگاههستند که برنامه ییهاسازمان. 2

 نمایند.وکارهای کوچک فعاليت میکسب

2. Small Business Development Centers 

3. http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text idx?SID=50ff66d5d1cc9357d5f4ce114fcc5c79&mc= true & node  = 

pt13.1.130&rgn=div5 
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وکارهاي کوچک به قوانين و مقررات فدرال در خصوص حمايت از کسب ه؛ گرچه ريشدشومحسوب می

 1،هوور وقت، هربرت جمهوررئيس بزرگ، رکود از پس ،1727 سال گردد. درميالدي برمی 1723دهه 

تحت عنوان شرکت  وکارهايی که درگير قراردادهاي دولت فدرال بودند شرکتی راجهت کمک به کسب

 هايوکارکسب ههم اين شرکت براي اعطاي وام به 3ايجاد نمود. 2( RFC)بازسازي ساختار اقتصادي

  4بزرگ و کوچكی ايجاد شده بود که با مشكل رکود مواجه شده بودند.

 ساخت کوچک در وکارهايکسب از احساس شد که بسياري گونهنيادر طول جنگ جهانی دوم  

 ،هنتيج رقابت کنند. در بزرگ وکارهايکسب با توانندنمی جنگ، از حمايت در خدمات هارائ و محصوالت

سازمان  تصويب کرد. اين 1742را در سال  ( SWPC( 1هاي جنگی کوچککنگره ايجاد شرکت کارخانه

 به را بزرگ وکارهايکسب و فدرال هايسازمان پرداخت ومی کوچک وکارهايکسب به به اعطاي وام

يجه شد و در نت منحلاس.دابليو.پی.سی  دوم، جهانی جنگ پايان نمود. درمیتشويق  هابنگاه اين از دخري

بيشتر شد.  (آر.اف.سی) شرکت بازسازي ساختار اقتصادي یدهوامي هاتيمسئولقدرت عقد قرارداد و 

 دفاع رفت. وزارتگ عهدهبه رااس.دابليو.پی.سی  هايمسئوليت از برخی نيز 6آمريكا بازرگانی وزارت

 نمايد بايد نسبتمی تأکيد که 1749سال  از مسلح نيز با تصويب قانون تدارکات نيروهاي 9آمريكا

 مشارکت موضوع به سمت منعقد شود کوچک وکارهايکسب با فدرال قراردادهاي کل از ايعادالنه

 1جنگ مربوط به زمان مانکنگره، ساز کره، جنگ رفت. با شروع فدرال قراردادهاي در کوچک وکارکسب

 مسائل به رسيدگی مسئوليت کرد که را ايجاد 7وکارهاي کوچک دفاعیکسب هديگري با نام ادار

وکارهاي بود. اين نهاد کسب اس.دابليو.پی.سیکوچک را داشت. وظايف آن شبيه همان  هايوکارکسب

معرفی و ضمانت  آر.اف.سید به قراردادهاي دولت را دارن داد توانايی انجامکوچكی را که تشخيص می

هاي آموزش از وزارت بازرگانی برخی در 13(او.اس.بیکوچک ) وکارکسب دفتر زمان، همان کرد. درمی

 لعام تخصص، و اطالعات فقدان اينكه به اعتقاد گرفت. با برعهده وکارهاي کوچک رامربوط به کسب

 ريتیمدي مشاوره به انجام و توليد وزشی رابروشورهاي آماو.اس.بی  بود، کوچک وکارکسب شكست اصلی

حال، جهت ادامه اين منحل شد. با آر.اف.سی 1712پرداخت. در سال میفردي  کارآفرينان براي

 سازمان يک ايجاد 11آيزنهاور وقت دوايت جمهوررئيس قبلی، هايسازمان ديگر و آن مهم هايفعاليت

                                                 
1. Herbet Hoover 

2. Reconstruction Finance Corporation (RFC) 
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4. Federal Small Business Programs and the small business act of 1953; Philip G. Bail Jr; Contract Management 

Magazine; Ocotber 2009 

5. Smaller War Plants Corporation (SWPC) 

6. Department Of Commerce 

7. Department Of Defense 

8. Wartime Organization 

9. Small Defense Plants Administration (SDPA) 

10. Office of Small Business (OSB) 

11. Dwight D.Eisenhower 



 

 

يده نام آمريكاوکارهاي کوچک کسب هاکنون ادارمان همرا پيشنهاد کرد. اين ساز کوچک وکارکسب جديد

ايد باس.بی.اي  تصريح شده که ايجاد شد. در اين قانون کوچک وکارکسب شود که براساس قانونمی

تی مازاد دول اموال فروشنيز  و دولتی قراردادهاي عادالنه از وکارهاي کوچک سهمینسبت به اينكه کسب

 1حاصل نمايد.  اند، اطمينانآورده دستهب

ارآفرينان کو  کوچکهاي کاروکسبمدافع و محافظ منافع عنوان به کوچکهاي کاروکسب هادار 

هاي متعددي را در سطوح ملی و محلی و در جهت بهبود موقعيت اين گروه از برنامه، اقتصادي

 2:عريف شده استموريت اين نهاد بدين شكل تأم است. ارآفرينان به اجرا گذاشتهکها و کاروکسب

 وسيله استقرار وهقتصاد ملی باز نگهداري و تقويت ا ستاعبارت وکارهاي کوچک کسب هموريت ادارأم»

ن . اي«پس از بالياي طبيعی یوکارهاي کوچک و همچنين کمک به بهبود اقتصادي عمومکسب احياي

 دهیوامخدمات  هارائ شروع به وکارهاي کوچک، رسماًدر راستاي حمايت از کسب 1714اداره در سال 

سال حيات  63وکارهاي کوچک نمود. اين نهاد در طی ها به کسبمستقيم و تضمين دريافت وام از بانک

وکارهاي کوچک فعال بسيار زيادي را جهت تشويق و حمايت از کسب ههاي ويژها و برنامهخود، حمايت

توان به صورت می حمايت از کارآفرينی را ها داشته است. خدمات فعلی اين اداره در جهتدر تمامی حوزه

 3:کردبندي زير دسته

  وکار کوچک، تدوين اندازي کسبهاي راهزمينهوکار کوچک )شامل: پيشکسب هاندازي و ادارراه

 مينتأمالی، مسائل مالياتی،  تأمينها و منابع امو وکاروکار، الزامات و مجوزهاي قانونی کسبطرح کسب

 وکار کوچک(؛کارکنان، مديريت کسب نگهداشتوکار، استخدام و کسبتجهيزات و محل 

  وکارهاي کوچک، کسب هادار دهیوامهاي هاي بالعوض مالی دولت )شامل: برنامهها و کمکوام

 مالی(؛ تأمينهاي بالعوض، ديگر منابع چگونگی ثبت تقاضاي وام، کمک

  وکارهاي کوچک اي از کسب.بی.هاي اسيتعقد قرارداد با دولت )اصول کلی و شرايط الزم، حما

 عقد قرارداد(؛ هدر زمين

  گر اي و ديهاي چندرسانهآموزش )ارائه يک پايگاه اطالعاتی بسيار غنی از مقاالت آموزشی، کالس

 (.وکارهاي کوچک و عالقمندان به کارآفرينیابزارهاي آموزشی براي مالكين کسب
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2. www.SBA.gov 

3. http://www.sba.gov/about-sba/ 
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 3آمريكاهاي كوچك در اياالت متحده وكاركسب مالي تأمينظام ن هايبرنامه. 4

 حدود، 1713در سال وکارهاي کوچک در اياالت متحده ع حمايت رسمی دولتی از کسبروشاز زمان 

وکارهاي کوچک کسب هادارهاي مستقيم و غيرمستقيم کوچک از کمک وکارکسبميليون  23

ـ به.اي.بیاس) اند استفاده کردهـ  آمريكاوکارهاي کوچک در مالی کسب تأمينعنوان بازوي اجرايی نظام ( 

اقتصادي  هابزار دولت براي توسع نيترصرفهبهبه وکارهاي کوچک، مالی کسب تأميننظام و بدين ترتيب، 

 شده است. مبدل 

اين  همطابق قوانين موضوع آمريكاوکارهاي کوچک در حمايت از کسبو مالی  تأمين هايبرنامه 

 متفاوت و خاص است.استفاده از مزاياي هر برنامه نيز است و شرايط احراز براي متنوع  کشور بسيار

ط سيک وام را توشرايط دريافت تواند میهاي تعريف شده در آنها، اس.بی.اي مطابق اين قوانين و برنامه

 قاضیمت نمايد يا به تضمينرا  ضمانتنامهيک تسهيل نمايد،  دهنده شخص سوم براي متقاضیيک وام

  .کندگذار خطرپذير کمک رمايهجهت يافتن س

گذاري مستقيمي در هيچ عنوان سرمايهبه (اس.بي.ايوكارهاي كوچك )اداره كسب

نوان عخود را به هانه بخشي از سرماييصورت سالبه هكدهد، بلوكارهاي كوچك انجام نميكسب

هاي ها و كمكمالي وام تأميني عنوان منبعي براهاي مالي يا بهتضمين دريافت وام و كمك

متقاضيان دريافت  دهد.عنوان كارگزاران خود قرار ميها و مؤسسات مالي بهمالي در اختيار بانك

ها و تسهيالت مالی اس.بی.اي الزم است ابتدا به دفاتر محلی اس.بی.اي در سراسر اياالت متحده وام

د وکارهاي کوچک تأييسی و تأييد شود. افراد و کسببررآنها  مراجعه کنند تا واجد شرايط قانونی بودن

 معنیشوند؛ اما اين بهها و مؤسسات مالی معرفی میشده براي دريافت وام و تسهيالت مالی به بانک

ابق را مط اشخاصها و مؤسسات مالي اين بانكنيست. آنها  تضمين پرداخت وام و تسهيالت مالی به

كنند. سپس را بررسي ميآنها  دهيكنند و ريسك واميهاي معمول خود اعتبارسنجي مرويه

اعتباري و ريسك تعيين شده متقاضي، مبلغ و شرايط اعطاي وام به وي مشخص  هبراساس رتب

شود. سپس وام يا تسهيالت مالي از منابع داخلي بانك با تضمين اس.بي.اي يا از منابع مي

مالی در يه براي جلوگيري از انحرافات احتاين رو شود.اس.بي.اي نزد بانك مربوطه پرداخت مي

 چنين جلوگيري از بالوصول شدن منابع بانكی و اس.بی.اي بسيار حياتی است.تخصيص منابع و هم

گيرند. در شكل مورد بررسی قرار میهاي کوچک وکارکسبمالی  تأمينهاي در ادامه کليه برنامه

 :کردرا مشاهده  اس.بی.ايجانب  هاي مالی ارائه شده ازتوان انواع کمکزير می

                                                 
 وکارهاي کوچک آمريکا به آدرس زير استخراج شده است: ره کسبا. مطالب اين بخش از سايت اد2

http://www.sba.gov/category/navigation-structure/loans-grants  

http://www.sba.gov/category/navigation-structure/loans-grants
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 1 وام تضمين هايبرنامه. 3-4

 امو اي کوچکهوکارکسبمستقيم به  طوربه اس.بی.اي در ابتدا الزم است به اين موضوع توجه شود که

بخش  دهندگانوامشامل: که توسط شرکايش ) يیهاوامرا براي  راهنمايیوط خطتنها  دهد و در واقعنمی

هاي وکارکسبخرد( به  يهاوام ارائهمؤسسات و  هاانجمن اي وتوسعه يهاسازمان ،دولتی و خصوصی

ز بين به او بنابراين  کردهوام را تضمين گرفتن  باز پساين نهاد نمايد. میمشخص شود داده می کوچک

يک  که یهنگامبنابراين  .نمايدمیکمک  ،خود است هدهندوامکه متوجه شريک هايی سکيبردن ر

يک وام تجاري که براساس دريافت در واقع براي  ،کنداقدام می اس.بی.ايبراي وام  وکارکسب

توسط يكی از شرکاي تجاري  اس.بی.اي و با تضمين اس.بی.اي مشخص شده توسط يهايازمندين

مالی با شرايط مناسب  يهاکمکچنانچه متقاضی به ساير اقدام کرده است. ، شودا میاس.بی.اي اعط

 گيرد.تعلق ن وي وکارکسببه  اس.بی.ايتوسط  تضمين شده يهاوامداشته باشد ممكن است  دسترسی

دن شرايط اقتصادي را جهت برآور شيهاتياولومالی و  يهااستيس ،دولتممكن است همچنين 

 ير کنند.تغي توانندیمنيز الزامات اين نهاد و  اس.بی.ايشرايط ضمانت وام  ،آندنبال بهو  فعلی تغيير دهد

اقدام ذشته و قوانين گ هااستيسبر و تنها مبتنی گرفتن شرايط فعلی  در نظربدون تواند لذا متقاضی نمی

 به گرفتن وام نمايد.

ي هاوامدهد: اف گوناگون و خاص ارائه میهاي گوناگونی را براي اهددرخصوص وام، برنامه اس.بی.اي

ي هااموو  ي مستغالت و تجهيزاتهاامو ،ي خردهاوام، برنامه (a)7وکارهاي کوچک يا عمومی کسب

 حوادث.

                                                 
1. Loan Guarantee Programs 
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 (a)7 3هاي كوچكوكاركسبي عمومي هاوامالف( 

ي هايازمندينا وکارهايی بو شامل کمک مالی به کسب اس.بی.ايبرنامه وام  نيترمعمولاين برنامه وام 

 به صورتخاص هست. مطالب مربوط به مشموليت، شرايط پرداخت، هزينه خدمات، نرخ سود وام و ... 

 سايت اين اداره موجود است. کامل در وب

ه کمحلی است يژگی مالكيت آن و وسازمان  نظربراساس  اين وام ترين فاکتور مشموليتکليدي

وکارها مشمول کند که کدام کسبمشخص نمی عموماً ی.اياس.بکند. فعاليت می در آنوکار کسب

آن  وکارها مشمولنمايد کدام کسبدريافت اين نوع وام هستند. بلكه در شرايط ذکر شده تنها معلوم می

 وکار بايد:جهت مشمول بودن براي دريافت کمک، کسب نيستند.

 .جهت کسب سود فعال باشد 

  باشد.وکاري کوچک کسب اس.بی.ايطبق تعريف 

  يا قرار به فعاليت داشته باشد. بودهدر داخل اياالت متحده مشغول 

 گذاري منطقی داشته باشد.سهام سرمايه 

  ند.کاستفاده ی شخص يهايیاز جمله دارا ن،يگزيجا یاز منابع مال یمال يهاکمکجستجو براي قبل از 

 باشد. وام دريافت وجوهبه  ازيقادر به نشان دادن ن 

  نباشد. متحده متخلف االتيموجود به دولت ا يهایتعهدات بدههيچ يک از در 

ل پذيرش هستند براي بمشخص کرده و قا اس.بی.اييی که هانهيزموکار مربوطه بايد در کسب

وکارهايی هستند که مشمول دريافت کمک مالی از جانب دولت فدرال فعاليت نمايد. ليست زير کسب

 :شوندینمکمک 

 و ... هابانکمالی مانند  حوزه وکارهاي فعال درکسب 

 ی که از طريق هايدارايی ازکه  هاو صاحبخانه 2گرتوسعههاي( )شرکتمتعلق به  هايوکارکسب

ناي کنند )به استثبرداري نمیدست آمده يا توسعه داده شده است، به نحو فعال بهرههدرآمد حاصل از وام ب

 کند(  ره داده شده و سودي را عايد مالک دارايی نمیمواردي که دارايی مورد نظر به يک بنگاه اجا

 عمر هي بيمهاشرکت 

 وکارهاي مستقر در کشورهاي خارجیکسب 

 هرمی فروش و عيتوز يهادر برنامه ريوکار درگکسب 

 یقمار قانون يهاتياز فعال خود را انهيسوم از درآمد ناخالص سالکياز  شيبهايی که وکارکسب 

 آورند.می دستبه

                                                 
1. General Small Business Loans 

2. Developers 



 

 

 وکارهاي مشغول در هر فعاليت غيرقانونیسبک 

 داليلی بيش از ظرفيت قانونی شان بهاد اعضايوکارهايی که تعدهاي خصوصی و کسبباشگاه

 .استوکار کوچک کسب

 واحدهاي داراي مالكيت دولتی 

 یاعتقادات مذهب نيتلق ايآموزش، مشاوره درگير در وکار کسب 

 تعاونی مصرف و بازاريابی 

 ذينفع آنها  وابستگاناز  یكي ايو  1مجوزدار هدهند، شرکت توسعهدهندهکه در آن وام يوکارکسب

 در آن باشند. صاحب سهامدر آن 

 انه خود را از طريق فروش محصوالت يدرصد از درآمد خالص سال 1/2وکاري که بيشتر از کسب

 .آوردیمدست جنسی مبتذل بهمربوط به امور 

 گريیالب اي یاسيس يهاتير فعالهاي درگير دوکارکسب. 

 2ي خردهاوامبرنامه ب( 

اندازي وکارهاي کوچک و راهجهت کمک به کسب 3دالر هزار 13يی را تا سقف هاامو ي خردهاوام هبرنام

دالر است.  13333نمايد. متوسط مقدار اين وام انتفاعی نگهداري از کودک ارائه میو گسترش مراکز غير

ارهاي وککسب هسايت ادارنيز همانند وام نوع قبلی داراي شرايطی است که در وبمشموليت اين نوع وام 

 کوچک قيد شده است.

 4ي مستغالت و تجهيزاتهاوامج( 

طالب کند. مهاي ثابت مانند مستغالت و تجهيزات فراهم میمالی براي اکثر دارايی تأميناين برنامه وام، 

سايت اين اداره موجود کامل در وب صورتبهود وام و ... مربوط به مشموليت، هزينه خدمات، نرخ س

 .استهستند. مشموليت اين نوع وام نيز همانند دو نوع وام قبلی داراي شرايط خاصی 

 5ي حوادثهاوامد( 

وکارها با هر ي حوادث با نرخ بهره پايين براي صاحبان ملک، اجاره گيرندگان، کسبهاوام اس.بی.اي

تواند براي تعمير يا جابجايی تمامی نمايد. اين وام میارائه می المنفعهعامي خصوصی هانسازمااي و اندازه

زات تجهي ،آالتاند شامل مستغالت، اموال شخصی، ماشيني نامبرده که در يک حادثه آسيب ديدههاتميآ

 وکار مورد استفاده باشد. هاي کسبو دارايی

                                                 
1. Certified Development Company (CDC) 

2. Micro Loan Program 

 هزار دالر افزايش يافت. 01هزار دالر به  80سقف اين وام از  2121وکارهاي کوچک در سال . پس از تصويب قانون اشتغال کسب8

4. Realstate & Equipment Loans(CDC/504) 

5. Disaster Loans 
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 (ضمانتنامه) ضمانتبرنامه ( ـه

 هاي تجاريرا از طريق کانالضمانتی توانند هاي کوچک که نمیوکارکسبنكاران به پيما برنامهاين 

 نمايد.آورند، کمک می دستهب معمول

که  نمايدفقت میکسی که موا) است مابين يک ضامن جانبهسهيک ابزار در واقع  ضمانتنامهيک 

يمانكار را پتوافق، اين ه. پروژيک يمانكار و صاحب يک پ ،(ذيردبپ رايا چيز ديگر  تعهدمسئوليت قرض يا 

آميز تموفقيه پيمانكار قادر به انجام چنانچ نمايد.میقرارداد مطابق با شرايط و قوانين آن انجام به مقيد 

 اتمام پروژه اطمينان حاصلته و نسبت به پيمانكار را پذيرف يهاتيمسئول بايدضامن  ،قرارداد نباشد

هاي راردادق اکثر آورند.می دستبهآنها  گانندينما اي ي ضمانتیهاشرکتاز را  ضمانتنامه رانمانكايپ نمايد.

 دارند. ضمانتنامه کيبه  ازين یخصوص ياز قراردادها ياريو بس یوساز عمومساخت

چنانچه پيمانكار شرايط قرارداد را  کندمی توافق ،مانتض نيبا تضم اس.بی.اي ،برنامهاين  قياز طر

 هضمانتنام اس.بی.اي. در واقع گيرد برعهدهرا کاستی در امور مربوطه به قرارداد از  يدرصدنمايد، نقض 

 اس.بی.اي نيتضمنمايد. را ضمانت می عملكرد و پرداخت صادر شده توسط شرکت ضامن شنهاد،يپ

بنابراين توانايی  نمايد وايجاد می طيواجد شرا مانكارانيپ ضمانتارائه  ها، جهتبراي ضامني ازهيانگ

راردادي ق يهافرصتآوردن ضمانت و دستيابی بيشتر به  دستبهرا براي کوچک  وکارکسببا پيمانكار 

 مايد.نتقويت می

عملكرد  شنهاد،يپوشش پبراي دالر  ونيليم 1تا  هايقرارداد يرا برا ضمانتنامه تواندیم اس.بی.اي

ضمانت دالر  ونيليم 13خاص تا  يقراردادها يبرا نيز موارد یو در برخ نيتضم ،ضمانتنامهو پرداخت 

  نمايد.
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کوچک را جهت تسهيل جريان  هايوکارکسبگذاري برنامه شرکت سرمايه ،آمريكاکنگره  1711در سال 

 يگذارهيسرماشرکت برنامه . کردايجاد  آمريكاهاي کوچک وکارکسبمدت براي گذاري بلندسرمايه

 يبرا یخصوصـ  یدولت گذاريسرمايهساختار ايجاد دنبال به (اس.بی.آي.سی)کوچک  هايوکارکسب

 .تکوچک اس يهاوکارکسبمالی  يازهاين تأمينو  هيسرماميان دسترسی به شكاف  پر نمودن کمک به

کوچک  يهاوکارکسبدر  ميطور مستقبه تحت هيچ شرايطی س.بی.ايالزم است توجه شود که ا

 طيواجد شرا یخصوص يگذارهيسرما ياهبر تجربه صندوق، آنبلكه به جاي  ؛ندکمین يگذارهيسرما

مجوز آنها  بهکرده و  يمگذارنا اس.بی.آي.سیعنوان  را تحتها صندوقاين  اس.بی.اي نمايد.می هيتك

وکارهاي دهی به کسبوام نيتضمدولت براي  چندان باالينه هسرمايتخصيص با ترتيب به اين و دهد می

                                                 
1. Small Business Invetment Company (SBIC) 



 

 

هاي کوچک وکارکسبمالی  تأمينجهت سرمايه توجه مبالغ قابل  گردآوري الزم را براي ه، زمينکوچک

 يهاشرکتعنوان ـ به اس.بی.آي.سی هايصندوق ،گذاريهيسرماحامی دو منبع  نيبا ا .نمايدفراهم می

متحده  االتيدر سراسر اکنند ـ را از اس.بی.اي دريافت می بخش خصوصی که مجوزهاي قانونی الزم

از نظر  اه. اين صندوقهستندمالی صاحبان سهام  تأمين اي وامبه مند ازين هاي پررونقوکارکسب دنبالبه

 ستند؛ه يگذارهيسرما يهاصندوق ريبه سا هيشب بازگشت باالي سرمايه، ترغيب نسبت بهنحوه کار و 

واجد هاي کوچک وکارکسبخود را به  يگذارهيرماها ساين صندوق ،یمنابع مال گريدبرخالف  اگرچه

 د.ننماياند محدود میشده فيتعر اس.بی.اي که در قوانين طيشرا

 

 گذاري خطرپذيربرنامه سرمايه. 1-4

 يهاشرکت یمال يازهاياست که ن مالی صاحبان سهام تأميننوع  کي خطرپذير يگذارهيسرمادر واقع 

 ینتاز منابع س هيد به دنبال سرمانتوانیمن سطح بلوغ و يیاندازه، دارا ی چونليدالبهکه را ی نيکارآفر

ول نقد پ ا تبادلب یطور کلبه خطرپذير يگذارهيسرما نمايد.می تأمينبروند ها و بانک سرمايه مانند بازار

 .شودمیانجام شده،  يذارگهيشرکت سرمادر نقش فعال  کگرفتن يسهام و  يدر ازا

گذاري مالی سنتی تفاوت دارد به اين صورت که سرمايه تأمينبا ساير منابع  گذاري خطرپذيرسرمايه

 :معموالً خطرپذير

  ؛جوان و با رشد باال دارد يهاشرکتتمرکز بر 

 وکار؛دادن به مديران کسب بر دارد نه قرضصاحبان سهام را در گذاريسرمايه 

  ي است؛بازگشت سرمايه باالترنرخ انتظار در عين حال و ک باالتر ريسداراي 

  تري داردطوالنیگذاري افق سرمايه ،مالی سنتی تأميني هاروشبه نسبت. 

 و  تاکميح ک،ياستراتژ یابيبازار ره،يمد هيئتدر با مشارکت  نمونه يهاشرکتفعال بر  طوربه

 دارد.نظارت  هيساختار سرما

 هامصاحبان س هيوابسته به در دسترس بودن سرما هاوکارکسب شتريب يبرامدت موفق رشد بلند

 به ازينرا مورد حمايت قرار دهند، کوچک  هايوکارکسب آنكهقبل از  دهندگانوام یکلصورت به .است

 کاروبا ورود به آن کسب پذيرخطرگذاري سرمايهاز اين جهت  .دارند صاحبان سهاماز جانب  تيامن تأمين

هام س قابل ذکر است صاحبان کند.می تأمينها وکارکسبمالی براي  گاهيک تكيه صاحبان سهاموان عنبه

 اختپردبه  ازيو عدم ن نييپا تياولو نيبا توجه به اهاي شرکت دارند. را نسبت به دارايیسهم  آخرين

 د.دارن دهندگانوامنسبت به  گذاريسرمايهنرخ باالتر بازگشت  کيبه  ازيسهام ن صاحبان، کنونی

هاي اجرايی، نوعی از گذاري خطرپذير از نظر شرايط تشكيل و ساختار و شيوههاي سرمايهصندوق

 هشوند و در نتيجه اداروکارهاي کوچک )اس.بی.آي.سی( محسوب میگذاري کسبهاي سرمايهصندوق
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 خودش ندارد. هگذاري خطرپذيري در زيرمجموعهيچ عنوان صندوق سرمايه وکارهاي کوچک بهکسب

 ،هاي وام تضمين شده، تضمين ضمانتمالی ذکر شده در باال )برنامه تأميندسته برنامه  چهاربر عالوه

 يهاکمکگذاري خطرپذير(، اين نهاد به ارائه و سرمايه هاي کوچکوکارکسب گذاريسرمايهشرکت 

 پردازد.مینيز هاي کوچک وکارکسببالعوض به 
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ان شاي اين امتياز را دارند که نياز به بازگرداندن ندارند. بالعوض يهاکمک، وکارکسب يهاوامخالف بر

 اس.بی.ايشود. دود میاز متقاضيان مح یخيلی خاصگروه به  بودجه معموالً تأميناين نوع ذکر است 

 اتيمال براساس بلكه اين کمک کامالً کندارائه نمی کمک بالعوض ،وکارکسببراي شروع و گسترش يک 

 صرف نمودناز  نانياطم دقيق جهت یدهگزارش به ازين جه،يشود و در نتیم تأمين متقاضیخود دالري 

 دادهبه بنگاهی  هدف بدونو  کمک بالعوضاست منطقی که  طورهمان. صحيح داردشكل به پول 

ي مضابا امصوبات کنگره و  قيطربوده و از  ازمج ،دولت فدرالاز جانب  بالعوض يهاکمک .شودنمی

وسيعی ميان  طوربه هاي بالعوضکمکختيارات ا ايد. محدوده نشوتخصيص داده می جمهوررئيس

را به  بالعوض يهاکمکاين اختيار را دارد که  اس.بی.اي. هستندمتفاوت دولتی هاي مختلف آژانس

برخی . اش اختصاص دهدهاي آموزش و مشاورهامهنري از برانتفاعی و آموزشی در بسياهاي غيرسازمان

هاي غيرانتفاعی و ساير و محلی، سازمان هاي ايالتیبرنامه از طريق ،هاوکارکسب هاي بالعوضکمک

جهت توسعه مراکز هاي بالعوض، کمک هاالتياعنوان مثال برخی به. ها قابل دستيابی هستندگروه

راي بازاريابی ب يهانيکمپ هانرژي و همچنين توسعسازي مصرف بهينه فناوري هتوسعنگهداري کودک، 

 مالی رايگان نيستند و معموالً هايکمک شامل ، لزوماًبالعوض يهاکمکدهند. اين گردشگري ارائه می

مثل الی م تأمينهاي شكلبا ساير  بالعوض يهاکمکمطابقت با بودجه يا ترکيب نيازمند کننده دريافت

 .استتا ديگري متفاوت  وکارکسباز يک  معموالً ،قابل دستيابی هاي بالعوضکمک. مقدار استام و

درال دولت ف هايآژانس نباشد مشمول اين کمکهاي وکارکسب نياز ا یكيمتقاضی  وکارکسباگر 

 نمايد تایکمک م کوچک يهاوکارکسببه صاحبان دهند که ارائه می یکمک مال يهابرنامه ،یالتيو ا

 ي دريافت کنند.دهندگان تجاراز وامرا  گذاري خطرپذيرهيسرما یمال تأمينوام و 

 چكوهاي كوكاركسبتحقيقاتي براي  بالعوض يهاكمك 

هاي کمکامكان اعطاي باشد، ( فعال R&Dکوچک در زمينه تحقيق و توسعه ) وکارکسبچنانچه 

 وکارکسب فناوريو انتقال  2کوچک  وکارکسبنوآوري  هاي تحقيقدولت فدرال تحت برنامه بالعوض

                                                 
1. Government Grants 

2. Small Business Innovation Research (SBIR) 



 

 

تحقيق و هاي هتا پروژکنند میهاي کوچک را ترغيب وکارکسب ،هاين دو برنام وجود دارد. 1کوچک

 اي را انجام دهند که:توسعه

 .اهداف تحقيق و توسعه دولت فدرال را برآورده نمايد 

 د.سازي داشته باشنپتانسيل بااليی براي تجاري 

 وزارت :استهاي کوچک وکارکسبزير حامی هاي کاري حوزهدولت فدرال در  هاين دو برنام

دفاع، آژانس حفاظت از محيط  زارتو ،ونقلحمل زارتو ،خدمات سالمتی و انسانی زارتو ،کشاورزي

 يت ملی هوا، مديرفناوريملی استاندارد و  هانرژي، مؤسس زارتو ،آموزش، بنياد ملی علوم زارتو ،زيست

 .(و فضا )ناسا

 

 آمريكاهاي كوچك و متوسط در وكاركسبمالي  تأمين. عملكرد 5

الی م تأمينبه عملكرد مالی،  تأميناين بخش با هدف بررسی دستاوردهاي قوانين حمايتی در حوزه در 

 شود. پرداخته می آمريكاوکارهاي کوچک در کسب

ی مال تأميني کوچک و اينكه چه حجمی از هابنگاهالی م تأميناي عملكرد منظور بررسی مقايسهبه

ي کوچک و متوسط و مقايسه با هابنگاهست ابتدا به آمار تعداد ا اند ضروريرا به خود اختصاص داده آمريكا

 77نشان داده شده است، بيش از  2در جدول طور که هماناشاره نماييم. در اين کشور ي بزرگ هابنگاه

همين  براساسکارکن( هستند.  133ي خرد، کوچک و متوسط )کمتر از هابنگاه آمريكادر  هابنگاهدرصد 

درصد، سهم آنها از ايجاد اشتغال  46از توليد بخش خصوصی، ي خرد، کوچک و متوسط هابنگاهآمار، سهم 

 جديد،

 2 درصد است. 43و سهم آنها از کل حقوق و دستمزد پرداختی در بخش خصوصی، درصد  64 

 

 آمريكادر اياالت متحده  هابنگاهاندازه و تعداد  .2جدول 

 درصد تعداد اندازه بنگاه )كاركنان(

 هاكل بنگاه

 (2-433)خرد، كوچك و متوسط 

 (7-3خرد )

 (77-13کوچک )

 (477-133متوسط )

 +(522بزرگ )

Source: OECD (2015), p:369. 

                                                 
1. Small Business Technology Transfer (STTR) 

2. OECD (2015), Financing SMEs and Entrepreneurs 2015: An OECD Scoreboard, OECD Publishing, Paris. 

Statelink: dx.doi.org/10.1787/888933195955  



  اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 براساسهاي قبل شرح داده شد، که در بخش 134و برنامه  (a)7هاي وام عملكرد برنامه 3در جدول 

هاي تضمينی اعطا شده به وام 2313آخرين آمار، در سال  براساس تعداد و ميزان وام نشان داده شده است.

هاي وکاراداره کسب ،نيز 2333تا سال  1771از سال  ر بوده است.ميليارد دال 1/22ي کوچک بالغ بر هابنگاه

هزار ميليارد دالر وام اعطايی، حمايت کرده است،  6/74بنگاه کوچک را با اختصاص  431333کوچک بالغ بر 

  1.بوده است 1771اين ميزان کمک بيشتر از کل عملكرد سازمان قبل از سال 

 

 هاي كوچك آمريكاوكاركسباداره  524و  (a)7. برنامه اعطاي وام 1جدول 

حمايت مالي2هاي تضمينيوام

تعدادسال

 تعداد تغيير

نسبت به سال 

)درصد( قبل

تعداد 

)ميليون 

دالر(

ت نسب تعداد تغيير

به سال 

(درصد)قبل

 ميزان

)ميليون 

دالر(

 تعداد تغيير

نسبت به سال 

 (درصد)قبل

23

33

17

13

6

 Source: OECD (2015), p:368. 

 

اثر  2337-2331مالی و اقتصادي سال نشان داده شده است، بحران  2طور که در نمودار همان

هاي کوچک گذاشت که البته با وکارکسبهاي دسترسی به سرمايه اداره اي بر برنامهقابل مالحظه

مالی ذکر شده توانست از  تأمينهاي مداخالت متعدد دولت مرکزي، حجم دالرهاي مربوط به برنامه

رسيد  2313ميليارد دالر در سال  6/22نزديک  هاي قبل باالتر برود که اين رقم بهسطح حداکثر دوره

 3(.2)نمودار

                                                 
1. US-SBA, “Overview & History of the SBA,” viewd August 30 2005, http://www.sba.gov/aboutsba/history.html, 2003 

2. Loan Guarantees 

3. OECD ( 2015), p:376. 
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Source: OECD ( 2015), p:377.2  

 

 اتمؤسسيا  ها)بانک 3شده کوچک در نهادهاي مالی بيمه هايوامخصوص وضعيت در نيز FDIC آمار

مانده  2331دهد که از نيمه دوم سال نشان می 4(اندگرفته قرار هاسپرده بيمه شمول تحت که اعتباري

 براي اين آمار شاخصی از وضعيت دسترسی به وام .است داشته یکاهش روند کوچک وکارهايکسب هايامو

 شده داده نشان هاوام اين وضعيت روند 3 رنمودا در. شودمی محسوب خصوصی بخش کوچک يهابنگاه

 .است

 (دالر ميليارد( 1FDICآمار  براساس، شده هاي كوچك در نهادهاي مالي بيمهوضعيت مانده وام .1 نمودار

 
Source: OECD ( 2015), p:374.  

                                                 
1. Gross loan guarantees 

2. http://dx.doi.org/10.1787/888933194409  

3.Insured Financial Institutions 

عهده دارد. بسياري از ( مسئوليت اين كار را برFederal DepositInsurance Corporation) هاسپرده بيمه ملي شركت مريكاآ در 4. 

بايد تحت  هاي ايالتي و ملياساس قانون نيز بانكمريكا عضو اين سازمان هستند و برسسات مالي داراي اعتبار در اؤها و مبانك

 http://www.investopedia.com/terms/i/insured-financial-institution.aspها قرار گيرند. منبع: شمول بيمه سپرده

5. Federal Deposit Insurance Corporation 
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DEC 2013: 582 
Billion, -18%

JUNE 2008: 711 
Billion

http://dx.doi.org/10.1787/888933194409
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هاي آوري دادهبه جمع 1716از سال  1(NFIBوکار مستقل )اياالت متحده، بنياد ملی کسب در

درصد  2 ، صرفا2314ًدر سال  تحقيق اين بنياد براساسپردازد. ي کوچک میهابنگاهخصوص وندي درر

. اندعنوان کردهمهمترين و تنها مشكل عنوان به مالی را تأميني کوچک، مسئله هابنگاهاز صاحبان 

 اسبراس .است نشده تأميناند که نيازهاي اعتباري آنها شوندگان بيان کردهدرصد از پرسش 4همچنين 

مالی کاهش قابل توجهی  تأميندسترسی  ،2337تا سال  2339سال از گزارش دسترسی به منابع مالی 

ي هاسالدر که  مالی آنها برآورده نشده است( تأمينيی که نيازهاي هابنگاه)افزايش درصد  داشته است

گزارش دسترسی  2314 و نيمه نخست سال 2313اين روند جبران شده است. در طول سال پس از آن 

  2دهد که شرايط و آمار دسترسی به وام مشابه دوره قبل از بحران شده است.به وام نشان می

ي کوچک و متوسط در هابنگاهمالی  تأمينهاي اي از آمار و عملكرد شاخصخالصه 4در جدول 

 نشان داده شده است. آمريكا

                                                 
1. National Federation of Independent Business 

2. National Federation of Independent Business (NFIB), Small Business Economic Trends. http://www.nfib. 

com/surveys/small-business-economic-trends/ 



 

 

 آمريكاي كوچك و متوسط در هابنگاهمالي  أمينتهاي خالصه آمار و عملكرد وضعيت شاخص .4جدول 

  واحد شاخص، مولفه

  ميليون دالر هاي کوچکوکارکسبهاي وام

  ميليون دالر وکارکسبهاي کل وام

31212127262422 درصد هاي کوچکوکارکسبهاي سهم وام

  ميليارد دالر هاي کوچکوکارکسبهاي تضمينی دولت به وام

  فعالي هادرصدي از پروژه اداره اي.بی.اس 134( و a)9هاي مطالبات غيرجاري، در برنامه

  درصدي از مانده تسهيالت مطالبات غيرجاري، کل

  درصد بين صد هزار تا يک ميليون دالر - smeهاي نرخ بهره وام

  درصد باالتر از يک ميليون دالرهاي امو ي بزرگهابنگاهنرخ بهره 

التفاوت نرخ بهره دريافتی از نرخ بهره مابه) اسپريد نرخ بهره

  درصد (پرداختی
Source: OECD (2015), p:378. 
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  گيرينتيجهبندي و جمع

دن رسي اند.اي پيدا کردهوکارهاي کوچک و متوسط امروزه در بيشتر اقتصادهاي جهان جايگاه ويژهکسب

زيرا ه است. ها بودهاي حمايتی و پشتيبانی براي اين بنگاهشک به پشتوانه برنامهبه اين جايگاه نيز بی

هاي تأمين مالی و قدرت انواع روشهاي بزرگ توانايی دستيابی به خالف بنگاههاي کوچک بربنگاه

 دولتی و حاکميتی هستند.سوي نهادهاي عتبار ندارند و نيازمند حمايت اززنی براي تأمين اچانه

ه کرسد نظر میر ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي بهد هاي کوچکوکارکسببه نقش ويژه  با توجه

شور، توجه خاص کجانبه اقتصادي و اجتماعی ها براي ايجاد تحول و توسعه همهی از بهتريـن شيوهكي

به اهميت و نقش اين دسته از  کشور يیي و اجراقانونگذارريزان، نهادهاي ، برنامهگذاراناستيسهمه 

 باشد. آنها  و حمايت همه جانبه از هابنگاه

 هاي کوچک درهاي حمايتی و عملكرد تأمين مالی بنگاه، برنامهمقررات ،در اين گزارش قوانين

  قرار گرفت. مورد بررسی مريكاآاياالت متحده 

 وکارهاي کوچکتأمين مالی کسب خصوصآمريكا در سازوکارهاي حمايتی در بررسی تجربه کشور

هاي ست که اقتصاد آمريكا به داشتن بنگاها حالیست. اين درهاحاکی از توجه ويژه به حمايت از اين بنگاه

بزرگ و چندمليتی و نقش پررنگ آنها در اقتصاد اين کشور مشهور هستند. ولی اين مسئله موجب غفلت 

 هاي کوچک نشده است. از رشد بنگاه

كه در اين گزارش مريكا آهاي كوچك در هاي حمايت از بنگاهانين، مقررات و برنامهنظام قو

 هاي زير است:واجد ويژگيمورد بررسي قرار گرفت 

هاي نيروي کار و سطح درآمد در اساس شاخصبر هاي كوچك و متوسطتعريف بنگاه .1

 هاي اقتصاديزيربخش

وکارهاي )قانون کسب كوچك وكارهايو تصويب قوانين خاص مربوط به كسبتدوين  .2

قانون ، 1711مصوب سال  کوچک يوکارهاکسب يگذارهيقانون سرما، 1713وب سال صکوچک م

هاي وکارقانون اعمال مقررات منصفانه درباره کسب، 2313مصوب سال کوچک  يوکارهااشتغال کسب

قانون دامنه و  نيا اساس آن.هاي حمايتی برها و برنامه( و تدوين سياست1776مصوب سال  کوچک

 يهاها، کمکوام ليقرار دهند، از قب تيوکار کوچک مورد حماکسب يهابنگاه توانندیکه می را يهانهيزم

 نموده است. نييرا تع رهيدولت و غ يدهايو فناوري و خر یتيريمد

 نهيدر زم ياديز يراهبردها ،وکار کوچککسب يهادر کنار قوانين پايه مربوط به بنگاه .3

 .شده است ميو تنظ هيتهها اين بنگاه تيريعملكرد و مد ات،يكميت شركتي، فناوري، مالحا

هاي مختلف حمايتی از ر زمينهد هاي راهبردي و عملياتيبرنامهتهيه، تدوين و اجراي  .4



 

 

 وکارهاي کوچک شامل:کسب

هاي مربوطه در و تهيه دستورالعمل کوچک يوکارهااز کسب تيدر حما مقررات فدرال 

گذاري خطرپذير در وکارهاي کوچک، برنامه سرمايهگذاري کسبهاي سرمايههايی همچون شرکتينهزم

ز توسعه مراک ،گذاري براي کارآفرينان خردوکارهاي کوچک و سرمايهتضمين اوراق کسب، بازارهاي جديد

 وکارهاي کوچکوسعه کسبت

لی حمايت و توسعه سازمان خاص متوعنوان به «وكارهاي كوچكاداره كسب»تأسيس  .1

 هاي زير:ها در زمينهوکارهاي کوچک و حمايت از بنگاهکسب

ترين فاکتور مشموليت اين وام براساس نظر سازمان ويژگی کليديهاي اعطاي وام: برنامه 

 کند کهعموماً مشخص نمی اس.بی.ايکند. وکار در آن فعاليت میمالكيت آن و محلی است که کسب

يد نمامشمول دريافت اين نوع وام هستند. بلكه در شرايط ذکر شده تنها معلوم میوکارها کدام کسب

 .وکارها مشمول آن نيستندکدام کسب

 هاي خردبرنامه وام 

کامل در  به صورتمشموليت، هزينه خدمات، نرخ سود وام و ...  :ي مستغالت و تجهيزاتهاوام 

وام نيز همانند دو نوع وام قبلی داراي شرايط  سايت اين اداره موجود هستند. مشموليت اين نوعوب

 .استخاصی 

 ي حوادثهاوام 

 ندتوانیکوچک که نم يوکارهاکسب مانكارانيبرنامه به پ نيا(: ضمانتنامهبرنامه ضمانت ) 

 .دينمایدست آورند، کمک ممعمول به يتجار يهاکانال قيرا از طر یضمانت

 تی و تأمين مالی همچون: يحماها و راهكارهاي استفاده از ساير روش .6

ن تأمي دالري خود متقاضی اتيمال براساس اين کمک کامالً: ي بالعوض دولتیهاکمکبرنامه  

ــود و در نتیم  به شــكلپول صــرف نمودن از  نانياطم ي دقيق جهتدهگزارش به ازين جه،يش

 شود.وكار نيز داده نميصحيح دارد و در ابتداي شروع كسب

وکار کوچک : چنانچه کسبوكارهاي كوچكتحقيقاتي براي كسـب ي بالعوض هاكمك 

هاي بالعوض دولت فدرال تحت ( فعال باشـــد، امكان اعطاي کمکR&Dدر زمينه تحقيق و توســـعه )

 وکار کوچک وجود دارد.و انتقال فناوري کسب کوچک وکارهاي تحقيق نوآوري کسببرنامه

 هايوکارکسب يگذارهيسرما شرکت: وكارهاي كوچكگذاري كسبشركت سرمايه 

 مودنپر ن کمک به يبرا یخصوص ـ یگذاري دولتسرمايهدنبال ايجاد ساختار ( بهاس.بی.آي.سی)کوچک 

 کوچک است يوکارهاکسبمالی  يازهاينتأمين و  هيسرماميان دسترسی به شكاف 

 هايروکاکسب آنكهدهندگان قبل از وام یکلصورت به: گذاري خطرپذيربرنامه سرمايه 

از اين جهت  دارند. صاحبان سهاماز جانب  تيامن تأمين به ازينرا مورد حمايت قرار دهند، کوچک 
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گاه مالی براي صاحبان سهام يک تكيهعنوان به وکارگذاري خطرپذير با ورود به آن کسبسرمايه

 کند.می تأمينوکارها کسب

بر عالوه وکارهاي کوچک:سبو حمايت از ک در دسترس بودن آمار عملكرد تأمين مالي .9

اد نيز در صهاي کوچک در کل اقتها، آمار نقش بنگاهخصوص تأمين مالی اين بنگاهرتر دآمار جزئی

ها، درصدي از کل بنگاه 77کارکن( داراي سهم  133)کمتر از  هاي کوچک و متوسطبنگاهدسترس است: 

درصدي  43و سهم جاد اشتغال جديد درصدي از اي 64درصدي از توليد بخش خصوصی، سهم  46سهم 

 از کل حقوق و دستمزد پرداختی در بخش خصوصی.

هاي كوچك و متوسط در حمايت از بنگاهدهد، مريكا نشان میآدر نهايت تجربه اياالت متحده 

ابعاد و محورهاي عنوان به تواندمحورهاي زير از اهميت زيادي برخوردار بوده كه مي

، هاي اقتصاديها و تفاوتهاي كوچك در ايران با لحاظ ويژگيز بنگاهسياستگذاري در حمايت ا

 اجتماعي و نهادي ايران مورد توجه قرار گيرد:

  ،وکارهاي کوچکمالی کسب تأميننظام قانونی جامع براي  ضرورت وجودالف( 

وچک با وکارهاي کبراي کسب )سازمان فرابخشی( حمايتی نهاد اجرايی ضرورت وجود يکب( 

 هاي مشخص،وريتمأم

هاي مالی غيربانكی )صندوق تأميني هاروشتوسعه  در مدتسياستگذاري ميانتوجه به ج( 

 ،گذاري خطرپذير(وکارهاي کوچک و ساير نهادهاي سرمايهگذاري کسبسرمايه

ه با توج وکارهاي کوچکها مشروط به اعطاي تسهيالت به کسبافزايش سرمايه بانکضرورت ( ـه

 .ر بودن نظام تأمين مالی در ايرانمحوبه بانک

هاي سازماناي از مجموعه بايد ايراندر هاي کوچک وکارکسبمالی  تأمينبنابراين براي رفع مشكل  

مختلف در اين راه قدم برداشته و با همكاري و هماهنگی با يكديگر، موانع و مشكالت را از سر راه 

 .گيرند عهدهبردر اقتصاد ملی  بيشتريقش نوکارها برداشته تا اين کسبي کوچک هابنگاه
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