
  
 

    
 
 

1 
 

 گذاری صنایع کوچکصندوق ضمانت سزمایهمزوری بز چگونگی حضور 

 در پیشبزد سیاستهای اقتصاد مقاومتی

 

کِ ًقص دٍلت دس تخطْای اقتػاد ایشاى دس صهشُ اقتػادّایی قشاس داسد 

تشای افضایص ٍ حضَس تیطتش تخص هختلف آى پُشسًگ است ٍ تشغن آى کِ 

خػَغی دس آى، قَاًیي صیادی تِ تػَیة سسیذُ است، ٌَّص ایي ّذف 

هحقق ًطذُ است. ایي ٍضؼیت سیطِ دس ػَاهل هتؼذدی داسد کِ تخطی اص 

هتغیشّای آى ساختاسی است ٍ تخطی دیگش دس هحیظ ًاهٌاسة ٍ ٍضؼیت 

 گشدد.اقتػاد کالى تشهی

فؼالیت غٌؼتی اقتػاد ایشاى اص گزضتِ تشاساع ًقص هَثش دٍلت آغاص ضذ ٍ 

ای اقذام دٍلت تالش کشد تا تا ایجاد ٍاخذّای تضسگ غٌؼتی تِ گًَِ تؼضاً

کٌذ تا تخطی اص تَلیذ ًاخالع هلی اص عشیق تخص غٌؼت حاغل ضَد. ایي 

اّویت غٌایغ کَچک ٍ هتَسظ هَسد تَجِ ٍضؼیت تاػث ًطذ کِ ًقص ٍ 

 قشاس ًگیشد.

تَجِ تِ غٌایغ کَچک اص آى جْت داسای اّویت است کِ تِ ٌّگام تشٍص 

پزیشی آًْا تیطتش اص غٌایغ تضسگ است ٍ تحشاى، ٍقَع ضَکْا ٍ ... اًؼغاف

 09ػالٍُ تش ایي، دس اقتػاد ایشاى تیص اص صیاًْای ٍاسدُ تش آًْا کوتش است. 
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ضَد ٍ ًقص اتغ هَسد ًیاص تشای تخص هَلذ اص عشیق تاًکْا تأهیي هیهٌدسغذ 

تاصاس سشهایِ دس تأهیي هٌاتغ تسیاس اًذک است، اهکاى تأهیي هٌاتغ تشای غٌایغ 

تش است. لزا توشکض تش غٌایغ کَچک تِ لحاػ ساختاس تأهیي کَچک هحتول

 َد.ضهٌاتغ هالی هَسد ًیاص تشای تخص غٌؼت ایشاى، هضیت هحسَب هی

ػوَهاً دٍلتْا تشای ایي کِ تتَاًٌذ دس گام تشداضتي دس هسیش تَسؼِ غٌؼتی 

هَفق ػول کٌٌذ، اتتذا تایذ ًقطِ ساُ هطخػی سا داضتِ تاضٌذ ٍ ایي ًقطِ ساُ 

دس قالة ایي ساّثشد هطخع  ّواى استشاتظی ٍ ساّثشد تَسؼِ غٌؼتی است.

َع اص فؼالیتْای غٌؼتی ضَد کِ تخطْای دٍلتی ٍ غیشدٍلتی تایذ دس کذام ًهی

فؼالیت کٌٌذ تا حذاکثش کاسایی حاغل ضَد. لزا تا صهاًی کِ ایي ساّثشد 

ؼتی ساُ تِ جایی ًخَاّذ تشد. هطخع ًثاضذ، حشکت دس هسیش تَسؼِ غٌ

ًوای حشکت ًذاسد ٍ دس تخص غٌؼت ایشاى دس ایي خػَظ ٌَّص قغة

 ضذُ است.سضتِ آى ٍاسد  089سضتِ فؼالیت اص حذٍد  049تیص اص 

گزاسی اص جولِ ػَاهل سضذ ٍ تَسؼِ اقتػادی تِ دس ػلن اقتػاد، سشهایِ

سٍد ٍ اگش سشهایِ کافی دس اختیاس جاهؼِ تاضذ، هسیش سضذ تسْیل ضواس هی

ضَد. الثتِ الصم است ایي ًکتِ هَسد تَجِ قشاس گیشد، تشای ایي کِ سشهایِ هی

گزاسی تِ ِ تثذیل سشهایِهٌجش تِ سضذ گشدد تایذ ػَاهل تستشساص هشتَط ت

سضذ فشاّن ضَد. یکی اص ایي هَضَػات، تکاسگیشی سشهایِ دس تخص هَلذ 



  
 

    
 
 

3 
 

است ٍ اگش ایي ّذف هحقق ضَد، تَسؼِ تلٌذهذت ٍ پایذاس قاتل حػَل 

 خَاّذ تَد.

تَاًذ سایش ضَد ٍ هیغٌؼت یکی اص تخطْای هَلذ هحسَب هیتخص 

غٌایغ "لف تِ دٍ دستِ غٌایغ دس کطَسّای هحت تخطْا سا هتحَل کٌذ.

تشای تفکیک ایي ًَع  ضَد.تقسین هی "غٌایغ کَچک ٍ هتَسظ"ٍ  "تضسگ

ّایی ٍجَد داسد ٍ ّش کطَسی تشاساع ًَع اًتظاس خَد اص غٌایغ ضاخع

ّای اضتغال، حجن سشهایِ، حجن تَلیذ ٍ تکٌَلَطی ایي غٌایغ ٍ ضاخع

 .هتفاٍتی اص غٌایغ کَچک ٍ هتَسظ داسًذتؼاسیف 

اعالػات دس دستشع، دس حال حاضش ٍضؼیت تخص غٌؼت چٌذاى  هغاتق

هٌاسة ًیست ٍ تؼذادی اص ضْشکْا ٍ غٌایغ کَچک ٍ هتَسظ دس صیش 

-ضَد تا قاتلیت سقاتتکٌٌذ ٍ ایي خَد تاػث هیظشفیت خَد فؼالیت هی

ایي ٍضؼیت تاػث تؼغیلی تشخی اص فؼالیتْا دس کطَس  پزیشی ًذاضتِ تاضٌذ.

گزاسی دس تخص هیاى سشهایِػَاهلی ًظیش ٍجَد تثؼیض ضذُ است. ایي دس 

غٌؼت ٍ خذهات،  ضفاف ًثَدى فضای فؼالیت تشای تخص غٌؼت، ٍجَد 

ًْادّای هختلف دس استثاط تا تخص غٌؼت سیطِ داسد ٍ تؼضاً هؼتقذًذ کِ 

ًْاد دٍلتی تا دسجات ٍ تؼاسیف هتفاٍت ٍ تا دخالت دس اهَس غٌؼتی،  09
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گیشی اًذ. دس ٍاقغ تؼذد هشاکض تػویػنخَد دسگیش کشدُگزاساى سا تا سشهایِ

 هٌجش گشدیذ تا استشاتظیْای هتفاٍتی اص سَی ٍاحذّای هختلف اتخار گشدد.

تشسسی هغالؼات اًجام ضذُ دس خػَظ تَسؼِ فؼالیت غٌایغ کَچک ٍ 

هتَسظ گَیای ایي ٍاقؼیت است کِ تخطی اص هطکالت غٌایغ کَچک ٍ 

تشای ایي هٌظَس  هٌاتغ هالی هٌاسة هشتفغ کٌٌذ. هتَسظ سا اص عشیق تأهیي

سشهایِ خاظ کٌٌذ تا تا تَسؼِ صیشساخت هالی ٍ ایجاد تاصاسّای تالش هی

تشای غٌایغ کَچک ٍ هتَسظ ٍ کوک تِ ایجاد هَسساتی تشای تأهیي ٍثیقِ 

ٍاهْای ایي غٌایغ، دستیاتی تِ هٌاتغ هالی غٌایغ کَچک ٍ هتَسظ تسْیل 

 0ضَد.

ٍ هتَسظ تذلیل ایي کِ تَاًایی دستیاتی ٍ استفادُ اص اًَاع  غٌایغ کَچک

صًی تشای تأهیي اػتثاس ٍ هٌاتغ هالی سٍضْای تأهیي هٌاتغ هالی ٍ قذست چاًِ

سا ًذاسًذ، الصم است اص سَی ًْادّای دٍلتی ٍ حاکویتی هَسد حوایت قشاس 

 گیشًذ.

اسگیشی سشهایِ ًاهٌاسة تَدى ضشایظ هختلف اقتػاد ایشاى تاػث گشدیذ تا تک

گشدد تا دس تخص هَلذ تا سیسک ٍ هخاعشُ هَاجِ ضَد ٍ ایي خَد سثة هی

                                                           
نیلی، مسعود و همکاران. خالصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور. سال  - 1
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لزا جا داسد تا  غٌؼت کطَس تا هطکل کوثَد هٌاتغ ٍ ًقذیٌگی هَاجِ گشدد.

ایي دٍلت تا اتخار سیساستْای پَلی ٍ هالی هٌاسة سیسک ٍ هخاعشات 

ک سا هَسد اّتوام قشاس چٌیٌی سا تشای تأهیي هٌاتغ هالی هَسد ًیاص غٌایغ کَچ

گَیای ایي ٍاقؼیت است کِ هٌاتغ  افتِتشسسی تجشتِ کطَسّای تَسؼِ ی دّذ.

هالی ٍ اػتثاسات هَسد ًیاص تشای غٌایغ کَچک تِ غَست تضویي ضذُ ٍ تا 

 گیشد.گزاس قشاس هیّضیٌِ هثادالتی پاییي دس اختیاس سشهایِ

دسیافت تسْیالت تشای تخص هَلذ دس ایشاى تذلیل .جَد اًَاع ّضیٌِ هثادلِ، 

گزاسی غٌایغ تسیاس سخت است. تٌاتشایي تایذ ًْادی تشای تضویي سشهایِ

کَچک ٍجَد داضتِ تاضذ. ایي ًْاد تایذ هَسد حوایت دٍلت ٍ حاکویت قشاس 

 گیشد.

تاًکْای تجاسی ٍ هَسسات تأهیي هالی فؼال دس حَصُ خذهات اص دیذگاُ 

َاع خذهات هالی تِ تٌگاّْای کَچک ٍ هتَسظ اًهالی، تأهیي هالی ٍ اسائِ 

تٌگاّْای کَچک ٍ پشّضیٌِ است.دس هقایسِ تا تٌگاّْای تضسگ پشسیسک 

گزاسی تا هطکل سٍتشٍ چَى کِ گشدش هالی الصم ًذاسًذ، لزا تشای سشهایِ

ّستٌذ ٍ تِ خذهات تاصاسّای هالی ٍ سشهایِ دستشسی ًذاسًذ، ضوي ایي کِ 

ى هاّش ًیض تشخَسداس ًیستٌذ. تِ ایي هطکل تایذ دس حَصُ هالی اص کاسکٌا

 ّا تشای استفادُ اص آًْا تِ ػٌَاى ٍثیقِ اضافِ کشد.هَضَع ًاکافی تَدى داسایی
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تٌاتشایي تٌگاّْای کَچک ٍ هتَسظ تا اًَاع هطکالت تشای دسیافت 

تسْیالت تِ هٌظَس تَسؼِ فؼالیت خَد هَاجِ ّستٌذ. لزا جا داسد کِ تاًکی 

ای، آهَصضی ٍ ... تشای تٌگاّْای اسائِ خذهات تاًکی، هطاٍسُتخػػی تِ 

 کَچک ٍ هتَسظ اقذام کٌذ.

 

 بندی:جمع

اقتػاد ایشاى تِ غَست ػام ٍ تخص غٌؼت تِ غَست خاظ تا هطکالت 

ثثاتی دس هتغیشّای اقتػاد کالى، ًشخ خُشد ٍ کالى تسیاسی هَاجِ است کِ تی

 تاال ٍ ... اص جولِ آًْا ّستٌذ.تَسم دٍ سقوی عَالًی هذت، ًشخ تْشُ 

تخص غٌؼت کطَس ًیض تا هطکالتی ًظیش ًثَد یک استشاتظی ٍ ًقطِ ساُ 

فؼالیت هطخع ٍ ّذفوٌذ، ًثَد هتَلی هطخع تشای تشای اًجام تؼذاد 

هجوَػِ ایي ػَاهل تاػث گشدیذ کِ اقتػاد تخص غٌؼت ٍ .... هَاجِ است. 

ّایی ًظیش کشُ جٌَتی، تشکیِ ٍ ... ایشاى تشغن آى کِ تسیاس صٍدتش اص اقتػاد

تش سیضی ٍ غٌؼتی ضذى سا آغاص کشد، اص کطَسّای ایي چٌیٌی ػقةتشًاهِ

کِ فؼالیت غٌؼتی دس ایشاى ػوذتاً تا  ًثَد آى استشاتظی تاػث گشدیذ تاضذ.

آفشیٌی پُشسًگ غٌایغ تضسگ تاضذ ٍ ًقص غٌایغ کَچک ٍ حضَس  ٍ ًقص

 سًگ تاضذ.هتَسظ کن
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دس ایي ًَضتاس کَتاُ آهذُ است گَیای ایي ٍاقؼیت است کِ ایذُ آًچِ کِ 

ػَاهل تَلیذ اثشگزاس  ٍسیتَاًذ تش تَلیذ، اضتغال ٍ تْشُکاسآفشیٌی صهاًی هی

ْای کَچک ٍ هتَسظ، تاضذ کِ ضشایظ اجشایی آًْا فشاّن ضَد. تٌگاّ

ی اها تشاّای کاسآفشیٌی است.  ة تشای کاستشدی کشدى ایذُپایگاّْای هٌاس

اًذاصی ضَد ٍ سضذ ٍ ایي کِ یک تٌگاُ کَچک ٍ هتَسظ تتَاًذ ایجاد ٍ ساُ

حػَل  دس ػشغِ اقتػاد ٍجَد داضتِ تاضذ.تَسؼِ یاتذ، تایذ تستشّای الصم 

تِ تخص هَلذ ، تذٍى حل هطکالت هثتالهَفقیت غٌایغ کَچک دس کطَستِ 

حلْای تک تُؼذی پزیش ًیست ٍ تذٍى داضتي ساُ حلی جاهغ، اتخار ساُ اهکاى

تَاًذ تشای یک هذت کَتاّی هطکل سا هشتفغ کٌذ. ایجاد تاًک ٍ هَسسِ هی

ِ تخػػی تأهیي هٌاتغ ٍ خذهات هالی تشای غٌایغ کَچک ٍ هتَسظ تا تَج

تشای تأهیي تِ ٍضؼیت ًاهٌاسة ایٌگًَِ غٌایغ دس هقایسِ تا غٌایغ تضسگ 

هٌاتغ هَسد ًیاص  تَاًذهٌاتغ ٍ کوثَد ًقذیٌگی کِ تا آى هَاجِ ّستٌذ، هی

 غٌایغ کَچک سا تأهیي کٌذ.

 


