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 ضرّرت ّ اُويت تاهيي هالی 

 (SME)بٌگاٍ ُای کْچک ّ هتْسط 
 

 اشتغال 

تجويع سزهايو ىای   
 پزاکنذه 

پيٌنذ تين تخشيا ً 
 سيز تخشيای اقتصاد 

 تنگاه ىای کٌچک ً هتٌسط •

تا داشتن نقش اساسی در ايجاد  

اشتغال، تو کارگيزی هناتع هالی  

کٌچک ً پزاکنذه ً ايجاد حلقو 

اتصال تين صنايع ً تخش ىای 

هختلف اقتصاد، رشذ اقتصادی را 

 .هٌجة هی شٌنذ



کشَض ّبي تَؾؼِ يبفتِ ػلي ضغن      •

زاشتي جوؼيت فؼبل ثِ هطاتت کوتط ٍ    

ؾبذتبض ًعزيکتط ثِ ضلبثت  فؼبليتْبي  

التصبزي، تَجِ ثؿيبضي ضا ثِ ايي ًَع 

 .  ثٌگبّْب هؼطَف ًوَزُ اًس

التصبز ايي گًَِ  غيط هتوطکع ؾبذتبض •

%   75حسالل کشَض ّب ؾجت شسُ کِ 
ّب هشغَل ثِ کبض   SMEاظ  شبغالى زض 

 .ثبشٌس

  

عِن ؽاغليي دس تٌگاٍ ُاي 

کْچک ّ هتْعظ اص کل  

 جوعيت ؽاغل

 اتحاديَ

 %75 اسّپا

 %81 ژاپي 

کؾْسُای  
OECD 95% 



موانع غیر 
 مالی 

 موانع  مالی  



هٌانع  
 قانٌنی  

 فساد اداری  

 رقاتت  

 سياستيای دًلتيا  
   هذيزيت

قٌانين  
 هالياتی  

نثٌد ساختار  
 ىای اًليو تٌليذ

ًذاؽتي تشق ّ يا  

ضعف دعتياتي تَ   

 استثاعات ساياًَ ای   

ُای  بٌگاٍ اُن هْاًع  غير هالی 

هتْسطکْچک ّ   

 
تٌْع دس اًجام  

ّظايف تشای 

        SME صاحثاى 

ًغثت تَ تٌگاُِای  

 تضسگ

ًشخ تاالی 

 هاليات

ضعف لْاًيي اهالک ّ 

ثثت  ّ فشآيٌذ 

 تشّکشاتيک اداسی 



هْاًع 
 لاًًْی 

 فغاد اداسی 

   هذيشيت
تحشيوِای 
 التصادی

ًثْد عاختاس 
 ُای اّليَ تْليذ

عذم ُواٌُگی تيي  
 ًِادُای تصوين گيشی ّ 

اجشای عليمَ ای 
 همشسات

 اًحصاس 

 غيزهٌانع 
 SMEهالی 

 ايراندر  ىا



تاهيي هالی  

SME 



SME 
 OECD

 در حال 

 تٌسعو
 تْععَ  

 يافتَ 



 هاSMEسهم وام های اعطايی به 
صذ

دس
 

عِن ّام  

ُاي اعغايی  
ُا  SMEتَ 

 اص کل ّام ُا

عِن ّام ُای  

اعغايی تَ  
SME  ُا اص

کل ّام ُای  
 کغة ّ کاس



مقايسه درصد سهم بنگاههای مواجه با 
 برحسب درآمد کشورها و اندازه بنگاهموانع مالی 

 دسآهذ کن دسآهذ هتْعظ دسآهذ تاال

صذ
دس

 

کوتش اص 
 ًفش20

تيي  
تا  20
 ًفش  99

تيؼ اص 
100 
 ًفش 



ها از خارج بنگاه  SMEمنابع تامين مالی 
 OECD (2010  )در کشورهای 

ّام 

 تاًکی 

اعتثاس 

 تجاسی

ليضيٌگ 

 ّ عايش

/  خغْط اعتثاسی

 اضافَ تشداؽت 

صذ
ر
د

 



 ترکيب منابع مالی تامين شده برای تجهيس سرمايه ثابت
 در کشورهای در حال توسعه  

 هٌاتع داخلی 

 اعتثاس فشّؽٌذٍ

فشّػ عِام ّ  
 اّساق تِاداس

 عايش

 هٌاتع تاًکی  

کوتش اص 
 ًفش20

تيي  
تا  20
 ًفش  99

تيؼ اص 
100 
 ًفش 



 

 هناتع جذب اس اس نيش کوتزی سين شٌنذ هی کٌچکتز ىزچو تنگاىيا

 خٌاىنذ ثاتت ىای گذاری سزهايو تجييش تزاي تانک طزيق اس

  تنگاىيای اها درصذ 15 اس کوتز کٌچک تنگاىيای .داشت

 .نواينذ هی تاهين تانک اس را خٌد هناتع اس درصذ 25  تشرگتز

 

 

 

 

 

 اًذاصٍ تٌگاٍ

تاهيي هالي اص 
 تاًک



کاُؼ جشياى ّجٍْ  
 تَ صْست ّام 

کاُؼ تْاًايی دس 

تاعيظ ّ يا اداهَ  

 SMEحيات 

کاُؼ اؽتغال، افت سؽذ 
التصادی کاُؼ هيضاى تجويع  
عشهايَ، گغيل ؽذى هٌاتع  

عشهايَ ای خشد تَ فعاليتِای  
غيش سعوی ّ غيشتْليذی،  

ًاتْدی حلمَ ّاعغَ صٌايع ّ 
 تخؾِای التصاد

 

تحشاى ُای 
التصادی، اجتواعی  

 ّ عياعی 

عذم اعويٌاى دس تاص  
 پشداخت ّام

چشخَ هعيْب جشياى  

 SMEتاهيي هالی 



SMEتاهيي هالي آًْا دس ايشاى ّا ٍ 

هلَب     "تٌگاّْاي وَچه التلادي صٍد تاصدُ ٍ  واس آفشيي "طشح •
ّيات هحتشم ٍصيشاى اٍليي تشًاهِ لاتل اػتٌاد دس تأهيي هالي   1384/9/18

 .  تٌگاّْاي وَچه ٍ هتَػط اػت
 

 :اّساف اصلي•

   تَظيغ ػبزالًِ زضآهس هٌبطك ثِ ٍيػُ هحطٍم 

  افعايش کبضايي تؿْيالت ثبًکي 

عذم تٌاعة تا اُذاف هتعاسف 

 ُاSMEحوايت اص 

دس صّد تاصدٍ تْدى صفت 
ُا  SMEادتيات التصادی  

 .  جايگاُی ًذاسد



 عذم تعيين

اىزم ىای  

 حصٌل ىذف

 هکلف ًوْدى

تاًک تَ   

پشداخت، تذّى پزيشػ   
سيغک اص عْی 

 عياعتگضاس

تٌجو  
صزف تو 
نزخ سٌد 
کن  ًام 
 اعطايی

عذم ّجْد 

هعياسدليك  

جِت  

 تؾخيص

عذم  

تْفيك 

 عشح



       

      

      

       

 

   

 

   

هبًسُ ضيبلي ططح ّبيي کِ تحت ططح ثٌگبُ ّبي کَچک ٍ ظٍز ثبظزُ هتمبضي زضيبفت ٍام 

 ثَزُ يب ططح ّبي هطثَطِ ثِ آًْب تبييس شسُ ٍ يب هَفك ثِ اذص ٍام شسُ اًس 

 اسلام تَ ُضاس هيلياسد سيال



 سا تياى هي وٌذ چِ چيضي ؿاخق

  ّاي ٍام ول اصSME تِ اػطايي ّاي ٍام ػْن 1
  واس ٍ وؼة

 ّا تِ هٌاتغ تاهيي هالي  SMEدػتشػيهيضاى 

 تضسيتا تٌگاّْاي همايؼِ دس 

2 
  ؿذُ پشداخت هذت وَتاُ ّاي ٍام ًؼثت

 اػطايي ّاي ٍام ول تِ ّا SMEتِ

 ّا ،  SMEتذّي ّايػاختاس 

   هيضاى اػتفادُ ٍاهْا دس ػوليات جاسي،

 هيضاى اػتفادُ ٍاهْا دس طشحْاي تَػؼِ اي 

 ّاSMEهالي اص تاهيي دٍلت حوايت هيضاى  ّا SMEتِاسائِ ؿذُ  هيضاى تضاهيي ٍام 3

 ّاSMEهيضاى حوايت دٍلت اص تاهيي هالي  ّاSMEٍام ّاي تضويي ؿذُ اػطايي تِ  4

 ّاSMEهيضاى حوايت دٍلت اص تاهيي هالي  ّا SME تِ  دٍلتي هؼتمين ّاي ٍام 5

6 

 دسخَاػتي ّاي ٍام تِ هلَب ّاي ٍام ًؼثت
 ّاSME تَػط

  تِ هلَب ّاي ٍام تِ ؿذُ اػطا ّاي ٍام ًؼثت
SMEّا 

 ٍ ّا SMEؿشايط اػتثاسي تشايػختي 

 ّا SMEٍام تِ  توايل تاًىْا تِ اػطاي

 دس تأهيي هالي   OECDؿاخلْاي هحَسي 
 تٌگاّْاي وَچه ٍ هتَػط ٍ واسافشيٌي  



 ّاي ٍام ول تِ ّاSME ؿذُ ًىَل ّاي ٍام ًؼثت 7
 آًْا تِ اػطايي

ّا دس همايؼِ تا ؿشوتْاي  SMEٍام تِ  هيضاى سيؼه
 تضسي

 ّاSME تِ اػطايي ّاي ٍام تْشُ ًشخ 8
ّا ٍ سيؼه پشهيَم SMEؿشايط اػتثاسي تشايػختي 

 هٌظَس ؿذُ تشاي آًْا

  ٍام تا ّاSME تِ اػطايي ّاي ٍام تْشُ ًشخ تفاٍت 9
 تضسي تٌگاّْاي ّاي

 اػتثاسي، ػختي ؿشايط

 تٌاػة ًشخ ػَد تا اًذاصُ تٌگاُ

10 
 دس ٍثيمِ هطالثِ آًْا اص وِ ّاييSME دسكذ

 اػت ؿذُ دسيافتيـاى ٍام آخشيي
 اػتثاسي ػختي ؿشايط

11 
 جزب اي تَػؼِ ػشهايِ ٍ پزيش هخاطشُ ػشهايِ

 SME اص خاسج هٌاتغ اص ؿذُ

دػتشػي تِ ػشهايِ گزاسي خاسج اص تٌگاُ دس  هيضاى 
 هشاحل اٍليِ ٍ تَػؼِ تٌگاُ

 

 ّاSME تَػط ٍام پشداخت تاص دس تاخيش 12
هـىالت ًمذيٌگي تٌگاُ، هـىالت ٍكَل  ؿاخق

 پشداخت تذّيْاي تٌگاُ

 تمشيثي تَاًايي حفظ تٌگاُ دس ؿشائط تحشاى ؿاخق ؿىؼتگي ٍس هيضاى 13

 دس تأهيي هالي  OECDؿاخلْاي هحَسي 
 ( اداهِ)تٌگاّْاي وَچه ٍ هتَػط ٍ واسافشيٌي 



 SMEؾيبؾت ّبي زٍلتْب زض پبؾد ثِ تبهيي هبلي 
 ًام  کؾْس                      عياعت اتخار ؽذٍ  

افضايؾ حجن يا تؼذاد ٍام ّاي تضويٌي،  اسائِ ٍام  
 ّاي  ضذ ػيىلي

، فٌالًذ، فشاًؼِ، ايتاليا، وشُ، ّلٌذ، واًادا، ؿيلي، داًواسن
هجاسػتاى، پشتغال، اػلًَي، اػلَاوي، ػَيغ، تايلٌذ، اًگلؼتاى ٍ 

 آهشيىا

 ، ّلٌذداًواسن ٍ واس تضويي ّاي خاف ٍ ٍام تشاي ؿشٍع وؼة

 افضايؾ تضويي ّاي كادسات  
 ، فٌالًذ، ّلٌذ، پشتغال، ًيَصلٌذ، ػَئذ، ػَيغ داًواسن

 

 ػَئذ تاهيي هالي هـتشن

 لْؼتاى، چيي، وشُ، اػلًَي افضايؾ ٍام دّي هؼتمين

 پشتغال، تايلٌذ ياساًِ ًشخ ػَد  

 ػشهايِ گزاسي هـتشن، كٌذٍق ّا ٍ تضويي ّا
، فٌالًذ، فشاًؼِ، ايتاليا، ّلٌذ، ًيَصلٌذ، واًادا، ؿيلي، داًواسن

 ػَئذ ٍ اًگلؼتاى 

 ، ًيَصلٌذ، ػَئذداًواسن ّاي جذيذ، تَكيِ ّاي هذيشيتي تشًاهِ

 فشاًؼِ، ايتاليا، ًيَصلٌذ، ػَئذ هؼافيتْا ٍ پزيشؽ تؼَيك دس پشداخت هاليات

 فشاًؼِ اػتثاسي   گشي ٍاػطِ



   دّلتيًوًَْ هْسدي هْعغات پيؾشّ 
 SMEدس اسائَ  خذهات هالي  تَ  

تاًک تْععَ کغة ّ  

 کاس کاًادا
ُا «اط ام اي»ّام  ّ خذهات هؾاّسٍ اي هالي تشاي تِثْد عاختاس تاهيي هالي  اعغاي

 ّ کاسآفشيٌی

ؽشکت هالي کغة ّ  

 کْچک ژاپي   کاسُاي

 

صادسات، ّاسدات، عشهايَ گزاسی داخلی يا خاسجی،هٌاتع )ّام ُاي تلٌذ هذت  اعغاي

 تا ًشخ تِشٍ ثاتت ّ اًذک تَ تٌگاُِاي کْچک( عثيعی ّ اًشژی

 تاًک صٌعتي کشٍ 

 

، تاهيي هالي پشّژٍ «اط ام اي»ُا، تاعيظ صٌذّق استماء «اط ام اي»تَاعغاي ّام 

اط »تجذيذ عاختاسؽذٍ تشاي آغاص فعاليت ُاي جذيذ کغة ّ کاس ّ ًيض تاهيي هالي  ُاي

 2008کوتش اص عَ عال، تَ ّيژٍ پظ اص تحشاى  هالی ُاي تا عوش «ام اي

 

 تاًک تْععَ فيليپيي

 
 ُا«اط ام اي»ّام  تضويي ؽذٍ تَ  تشًاهَ ُاي حوايتي اعتثاسي اعغاي

هْعغَ اعتثاسي  

 «اط ام اي»دّلتي 
 هجشي آى ُغتٌذ ُا« اط ام اي»ّام ُاي تشجيحي تَ پشّژٍ ُايي کَ  اعغاي

اط ام  »تاًک تْععَ 

 «اي
 ُا«اط ام اي»ّام  ّ خذهات هؾاّسٍ ي هالي تشاي تِثْد عاختاس تاهيي هالي  اعغاي



اًَاع  تشًاهِ ّاي اجشاؿذُ وـَسّا تشاي    
 تاهيي هالي تٌگاّْاي وَچه ٍ هتَػط 

 :کاًادا •

 

 

  جوِْسی چک: 



 داًواسک  •

 

 فٌالًذ 

 



 اسپانيا•

 

 

تايلنذ 

 



   اًگلغتاى  

 

 اظ هبلي حوبيت ّسف ثب ” اًگلؿتبى ثبال تکٌَلَغي ثب صٌبيغ اظ حوبيت صٌسٍق”

 هطاحل زض ٍ  ّؿتٌس پيـشفتِ ٍ ًَ ّاي تىٌَلَطي تش هتوشوض وِ وَچىي كٌايغ

 .اؾت شسُ ايجبز ، ّؿتٌس تبؾيؽ  اٍليِ

 

 تخللي ّاي هـاٍسُ اسائِ تا ٍ هؼتمين غيش طَس تِ ّا فؼاليت ايي هالي تاهيي 

   .ؿَد هي اًجام حَصُ ايي دس

 

  زض هشبضکت” لبلت زض کِ زيگطي ّبي صٌسٍق زض ذَز صٌسٍق ايي

 هي هبلي کوک  ًَيي ّبي آٍضي في ثب  کبضّبي ٍ کؿت ثِ  ” ؾطهبيِ

 .ًوبيس هي گصاضي ؾطهبيِ کٌٌس،

 

 

 

 

تشًاهَ  

U K H F T   



اياالت هتحذٍ اهشيکا 

 

 

  فيليپيي 

  ٍ كٌايغ تيي پؼيي ٍ پيـيي ّاي پيًَذ تمَيت ّذف تا

 ػاصهاًْاي ّوىاسي تا ٍ داخلي ّاي ” اي ام اع”

 .ؿَد هي اسائِ هالي تؼْيالت ايي گضاس فشاًـيض

 

تشًاهِ اسائِ تؼْيالت هالي  . 1

  تْثَد فشاًـيض تشاي 

 ايي اٍل كٌؼت 5 دس واس ٍ وؼة ّاي ايذُ تْتشيي

 .ؿًَذ هي هالي تاهيي وـَس

 
 تشًاهِ .2

FIRST  LIGHT  

 ّاي واس ٍ وؼة تِ هؼتمين ّاي ٍام تضويي افضايؾ

   وَچه

 GUIDEتشًاهِ .3

 وَچه واسآفشيٌاى تِ تىويلي هالي ّاي ووه اسائِ 

 ّا  ”اي ام اع” هالي تاهيي تْثَد تشاي

تشًاهِ  تؼْيالت هالي تِ . 4

   واسآفشيٌاى وَچه



  فيليپيي 

   اػطاي تشاي هجاص هالي هَػؼات دسآى وِ اػتثاسي سٍؽ ًَع يه

   هزاوشُ ٍاسد  واس ٍ وؼة  تضويي  كٌذٍق تا ،“اي ام اع ” تِ اػتثاس /ٍام

 .ؿًَذ هي

تشًاهِ تٌضيل هجذد .5

تؼْيالت تشاي 

 ٍاهْاي واسآفشيٌاى

 وَچه

تؼْيالت هالي  .6      كادسات تخؾ دس ٍيظُ تِ ّا “اي ام اع ”تِ اػتثاس اػطاي ؿشايط تْثَد

 هؼتمين احتياطي

 هٌاتغ اسائِ ٍ وَچه خيلي لاًًَي واسآفشيٌاى تِ لشم هجذد اػطاي تا

 اثش داسي وِ ٍاجتواػي خاللاًِ ّاي پشٍطُ NGO  ّاي ػاصهاى تِ هالي

 .ؿًَذ هي  هالي تاهيي ّؼتٌذ، تااليي گزاسي

 3ٍ يٌذٍص .7

 هَجَد كادسوٌٌذگاى تِ سا ٍالؼي  ٍ ػشيغ ّاي ووه تجاسي تؼْيالت دفتش

 .ًوايذ هي اسائِ تالمَُ ٍ

ؿثىِ ووه هالي  .8

 تِ كادسات 

(EXPONET) 





ضاّکبض ّبي ثطٍى ضفت اظ هؼضل تبهيي هبلي 
 ثٌگبّْبي کَچک ٍ هتَؾط زض ايطاى

 التصبزي اّساف ثِ ًيل زض کبضافطيٌي ٍ هتَؾط ٍ کَچک ثٌگبّْبي ًمش اّويت ثِ زٍلت تَجِ .1

 تَؾؼِ ّبي ثطًبهِ ٍ اًساظ چشن ؾٌس زض کشَض

 هطاجغ توبم اؾتفبزُ هَضز کِ هتَؾط ٍ کَچک ثٌگبّْبي اظ ٍاحس ٍ هشرص تؼطيف يک اضائِ .2

 .ثبشس ًيع الوللي ثيي تؼبضيف ثب هتٌبؾت االهکبى حتي ٍ گيطز لطاض شيطثط اجطايي ٍ آهبضي

 حَظُ زض ًيبظ هَضز اطالػبت اضائِ ثِ هَظف ثبًکْب کِ يىپاسچِ  اطالػاتي جاهغ تاًه تْيِ .3

 .ثبشس آى ّبي زازُ اظ حفبظت ٍ ًگْساضي هتَلي هطکعي، ثبًک ٍ اػتجبضي

 هبلي غيط ٍ هبلي هَاًغ  ّوعهبى ضفغ ثطاي جبهغ اجطايي ثطًبهِ تْيِ .4

  ظهيٌِ ايي زض ّب کشَض ؾبيط تجبضة اظ گيطي ثْطُ ٍ هطبلؼِ .5

   



 :اص ػَي دٍلت دس حَصُ ّاي ػياػتْاي حوايتيلضٍم اتخار  .6
 ِثطاي تبؾيؽ، همبثلِ ثب ًَؾبًبت  )زض اضائِ اًَاع ٍام ّب تضويي ّبي حوبيتي اضائ

 شسيس ٍ ًبثٌْگبم التصبزي،  تَؾؼِ ٍ صبزضات
 يبضاًِ ثِ ًطخ ّبي ؾَز  ترصيص 
 صٌسٍق ّبي تضويي تبؾيؽ يب حوبيت اظ 
 ٍِام ّبي ذطز ٍ کَچک ثِ پطٍغُ ّبي کبضافطيٌي  اض ائ 

 هْبضتي ٍ هبلي ثِ ٍاحسّبي تَليسي  ذسهبت هشبٍضُ اي ترصصيايجبز ًْبزّبي
 کَچک ٍ هتَؾط

 ثٌگبّْبي کَچک ٍ هتَؾط اظ کل ٍاهْبي کؿت ٍ کبض ثب اصالح همطضات افعايش ؾْن . 7
 ثٌگبّْبي کَچک ٍ هتَؾط  ؾبيط ضٍشْب ٍ هسلْبي تأهيي هبليايجبز . 8
ثط ػوليبت ًْبزّبي ٍام زٌّسُ ٍ جلَگيطي اظ اًحطافبت آًْب اظ ًظبضت هؿتوط اػوبل . 9

 ؾيبؾتْب ٍ ثطًبهِ ّب

 

 

ضاّکبض ّبي ثطٍى ضفت اظ هؼضل تبهيي هبلي  
 (ازاهِ)ثٌگبّْبي کَچک ٍ هتَؾط زض ايطاى 



  ًگبُ زيگط

 هؿئَليت اجتوبػي 
 ثبًکْب ٍ هؤؾؿبت هبلي ٍ اػتجبضي

 چيؿت؟



 

 

 

 

 ثب  ؾپبؼ اظ ثصل تَجْتبى  


