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  های تولیدی کوچک و متوسط ایران آسیة شناسی تأمیه مالی تنگاه

 تاعنایت ته تجارب سایر کشورها

 

  پذرام سلطبًی

  ثیتبضبیگبًی

 سیذ هحوَد ٍرٍدی

 

 چکیده 
ّبی  کالسیک اقتصبد ٍ ثِ ٍیژُ رضذ اقتصبدی اس یک سَ، ٍ ٍقَع ثحزاىّب در ادثیبت  اّویت ًقص ثٌگبُ

ّبی اخیز کطَرّبی جْبى ثِ اهز  سجت گزدیذُ است تب در سبل هبلی اس سَی دیگز اقتصبدی ثب صَرت ظبّز 

 ّبی کَچک ٍ هتَسظ ثِ ػٌَاى یک هَضَع قبثل تؼویق ٍ ثزرسی ثٌگزًذ. تأهیي هبلی ثٌگبُ

یزاى اس ثؼذ ٍاثستگی ثِ درآهذ ًفتی ٍ توزکش آى در ثخص ػوَهی، سبختبر ثبًک هبّیت سبختبر اقتصبد ا

ّبی گستزدُ  هحَر ثبسارّبی هبلی ٍ ًیش تحَالت اقتصبدی چٌذ سبل گذضتِ، ثِ ّوزاُ اػوبل تحزین

ّبی اقتصبدی ثِ ٍیژُ ثخص ثبًکی کطَر ضذُ است لشٍم پزداختي ثِ  الوللی کِ هجتال ثِ کلیِ ثخص ثیي

 ًوبیذ. ّبی اقتصبدی را ّز چِ هْوتز هی أهیي هبلی ثٌگبُهسئلِ ت

دّذ کِ در ایزاى سوت ٍسَی ًظبم تأهیي  ایي هطبلؼِ ثب ارائِ جبیگبُ ٍ جزیبى تأهیي هبلی کطَر ًطبى هی

ّبی کطَر کِ الجتِ خَد ثب  ّبی کَچک ٍ هتَسظ، تَجِ ثِ ثبًک هبلی ثیص اسحل هسئلِ تأهیي هبلی ثٌگبُ

ّبی هتؼذد ٍ گبُ ًبهتٌبست ثب ضزایظ اقتصبدی کطَر  َى اجزای تکلیفی دستَرالؼولهسبئل سیبدی ّوچ

ّبی تَلیذی ثِ ٍیژُ آًْب کِ کَچک  ثبضذ. اس سَی دیگز ثٌگبُ ثزٍ ّستٌذ، هیٍسبسی ػقَد اسالهی ٍ ... ر پیبدُ

ٍ سبختبر ثبسار ٍ ...  ضًَذ اس اثؼبد گًَبگَى هبلی، قبًًَی  ٍ هتَسظ ثَدُ ٍ هَتَر رضذ اقتصبد کطَر هحسَة هی

ثب هؼضالت ثسیبر جذی رٍثزٍ ّستٌذ ٍ ثب ػٌبیت ثِ ایٌکِ خزٍج اس هَقؼیت رکَد ٍسیغ اقتصبدی کًٌَی جش 

در سبیِ ثزقزاری حلقِ ارتجبط ثیي ایي دٍ ثخص اهکبى پذیز ًیست، ثب تَجِ هطبلؼِ تجبرة سبیز کطَرّب پس 

ّبی هذکَر اهزی  اسبسی در ًگزش ثِ جزیبى تأهیي هبلی ثٌگبُّبی اقتصبدی، دریبفتین تغییزات  اس ثزٍس ثحزاى

ّبیی را هتٌبست ثب ضزایظ کطَر ٍ هخصَصبً ثخص ثبًکی  ضزٍری است. در ایي هقبلِ پیطٌْبدّب ٍ سیبست

ثِ ػٌَاى رٍیکزد جذیذ درػزصِ تأهیي هبلی ٍ ثبًکذاری  «تبهیي هبلی ثٌگبّْبی کَچک ٍ هتَسظ»ثزای 
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