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جایگاه و اهمیت بنگاه هاي کوچک و متوسط 



سهم بنگاه هاي کوچک و متوسط در اشتغال و تولید ناخالص داخلی 



مهم ترین موانع پیش روي بنگاههاي کوچک و متوسط



راه هاي حمایت از بنگاه هاي کوچک و متوسط



جایگاه و اهمیت بنگاه هاي کوچک و متوسط





مهم ترین موانع بنگاه هاي کوچک و متوسط



مهم ترین موانع بنگاه هاي کوچک و متوسط



معرفی به بازار
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تامین مالی
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شدر

گسترش

بلوغ

سرمایه گذاري ریسک 
پذیر

بانک ها، موسسات 
،مالی، وام

ضمانتنامه

عرضه اولیه سهام، 
بانک هاي 

،سرمایه گذاري
خدمات سرمایه در  

گردش

،بورس اوراق بهادار
تامین مالی داراي  

،محور
،ضمانت صادرات

زمان



قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور  



مقدمه

 محصوالت صادرات و تولید توسعه محوریت با بنیان دانش اقتصاد تحقق•
 دراسناد که است اسالمی نظام مهم هاي الویت از یکی بنیان دانش

 .است شده تأکید آن ضرورت بر مکرر باالدستی
 بنیان دانش اقتصاد پیشتازي مقاومتی اقتصاد کلی هاي سیاست دوم بند•

 .است داده قرار اصلی هدف را
 در بنیان دانش محصوالت صادرات و تولید توسعه ضرورت همچنین•

 مورد توسعه ششم برنامه کلی هاي سیاست 80 و 79 و 74 بندهاي
 .است گرفته قرار تأکید



ادامه مقدمه  

 و دانش بر مبتنی تولیدات درصدي 50 از بیش سهم به دستیابی بعالوه•
 در شده تصریح اهداف از ملی ناخالص تولیدات به نسبت ، داخلی فناوري
 نقشه نیز و رهبري معظم مقام ابالغی فناوري و علم کالن هاي سیاست

  .است کشور علمی جامع



قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور  

  نظام ارتقاي و رقابت پذیر تولید موانع رفع قانون« جمهور، رئیس•
  تأیید و اسالمی شوراي مجلس تصویب به که را »کشور مالی

  به اجرا براي 27/2/1394 تاریخ در است، رسیده نگهبان شوراي
  تجارت و معدن صنعت، وزارت و دارایی و اقتصادي امور وزارت
.کرد ابالغ



ادامه -  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور  

 و کسب و دانش بنیان محصوالت تولید افزایش به منظور است موظف دولت - 43 ماده•
 این از داخلی تقاضاي افزایش و محصوالت این صادرات در ایران بین المللی سهم گسترش

 تولید توسعه برنامه قانون، این تصویب از پس شش ماه مدت ظرف حداکثر محصوالت،
 این تولیدکننده شرکتهاي از حمایت ها انواع فهرست و کند تدوین را دانش بنیان محصوالت
 ،)نانو( ریزفناوري فضا، هوا :قبیل از نوین فناوري هاي حوزه در به خصوص را محصوالت

.کند منتشر را مهندسی زیست و )بایو( زیست فناوري

 محاسبات قانون )5(ماده و کشوري خدمات مدیریت قانون )5(ماده موضوع دستگاههاي کلیه•
 بودجه قوانین در ردیف دارندگان و آن بعدي اصالحات و 1366/6/1 مصوب کشور عمومی
 نیازهاي تأمین در خدماتی و تولیدي توان از استفاده حداکثر قانون رعایت با مکلفند سنواتی

  مصوب مستقیم مالیات هاي قانون )104(ماده اصالح و صادرات امر در آنها تقویت و کشور
 اولویت با مناقصه موضوع داخلی تولیدکنندگان از مناقصه ها برگزاري در ،1391/5/1
 تولیدکنندگان بین کیفیت و قیمت به لحاظ مساوي شرایط در و دعوت مذکور محصوالت

.هستند داخلی تولیدکننده با قرارداد عقد و خرید به موظف خارجی و داخلی



تأثیر ماده 43 قانون رفع موانع تولید

، اجراي قانون حمایت از موسسات و شرکت هاي دانش بنیان  •
در گام اول زمینه تقویت طرف عرضه در اقتصاد دانش بنیان را  

در گام دوم باید با تسهیل مبادله و توسعه  . ایجاد نموده است
بازار ، زمینه تقویت طرف تقاضاي اقتصاد دانش بنیان فراهم  

. شود
قانون رفع موانع تولید باید به عنوان مکمل قانون   43لذا ماده •

حمایت از موسسات و شرکت هاي دانش بنیان مورد توجه قرار  
.  گیرد



انواع روش هاي تامین مالی بنگاه هاي کوچک، متوسط و دانش بنیان

منابع خصومی تامین مالی•
)استقراض(تامین مالی ازطریق بدهی •
)  حقوق صاحبان سهام(تامین مالی ازطریق سرمایه •
هاي داخلی تامین مالی -روش•



روش هاي تامین مالی نوین براي کارآفرینان و بنگاه هاي کوچک و متوسط



ابزارهاي نظام تأمین مالی دانش بنیانی  
ابزارهاي بخش دولتی  •

اعتبارات پژوهش و فناوري در بودجه هاي سالیانه1.

مالیات2.

وجوه اداره شده3.

ابزارهاي بخش خصوصی  •
صندوق هاي پژوهش و فناوري غیر دولتی1.
صندوق ها و شرکت هاي سرمایه گذاري خطرپذیر2.
)  جمع سپاري مالی ( تأمین مالی جمعی 3.
صندوق هاي توسعه ایی  4.
سرمایه گذاران خصوصی  5.



طرح موضوع 
آیا مشکل اصلی نظام دانش بنیانی منابع مالی است ؟1.
وضعیت موجود و مطلوب این نظام تأمین مالی چگونه است ؟2.
آیا این نظام از کمبود منابع مالی در رنج است؟3.
آیا مشکل اصلی این نظام تأمین منابع مالی است ؟4.
آیا این نظام در تخصیص منایع مالی مشکل دارد؟5.
آیا این نظام در تأمین منابع مالی مشکل دارد؟6.
بازیگران کلیدي این ساختار چه ارکانی هستند؟7.
نهاد هاي اصلی این ساختار چه مراکز هستند؟8.
آیا ابزارهاي موجود مالی کفایت می کنند؟9.

آیا نهادهاي اصلی این نظام مناسب است ؟10.

آیا نظام تأمین مالی دانش بنیانی نیاز به بسترهاي دیگري از قوانین ، دستورالعمل ها و یا آیین نامه هاي 11.
اجرایی دارد؟

ارتباطات این ارکان درگیر آیا نظام مند و سازنده است؟12.

واسطان مالی این نظام چه افرادي هستند؟13.



طرح موضوع 
پتانسیل هاي تأمین مالی بخش دولتی کجاست؟ از چه طریق با چه مکانیزمی ؟1.
آیا مکانیزم هاي تأمین مالی دانش بنیانی سازنده است ؟ آیا بودجه ي دولتی این نظام بر اساس عملکرد و 2.

پتانسیل هاي رشد دانش بنیانی تنظیم میگردد؟
پتانسیل هاي تأمین مالی بخش دولتی چه مکان هایی می باشد؟3.
آیا این نهادها از لحاظ عملکردي کارآمد است ؟4.
آیا ارتباط بخش دولتی با بخش خصوصی مدیریت شده است و بهینه است ؟5.
چه مکانیزم هایی ارتباط بخش خصوصی و دولتی را راهبري می نماید؟6.
نظام تأمین اعتبار و پوشش ریسک تأمین مالی دانش بنیانی چگونه است ؟7.
نهادهاي درگیر پوشش ریسک تأمین مالی دانش بنیانی کجاست ؟8.
ابزارهاي درگیر پوشش ریسک تأمین مالی دانش بنیانی چیست ؟9.

نهادهاي درگیر پوشش ریسک تأمین مالی دانش بنیانی کحاست ؟10.

نهادهاي دولتی و خصوصی پوشش ریسک از لحاظ ساختار و عمکرد ـآیا کارآمد است ؟11.

چه کاتالیزور هایی این نظام نیازمند است ؟12.

چه بستر هاي جدید قانونی و یا تغییر در قوانین عملکر د این نظام را تسهیل وکارمد تر خواهد کرد ؟؟13.



از صبر و بردباریتان سپاسگزاریم


