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 چکیده
بروز این  ریو به نوبه خود، به طور نامتناسب تحت تأثبوده  19-کووید یریگدر مرکز همه نانیو کارآفر کوچک و متوسط یهابنگاه

های اخیر خطر جدی را در قالب تحمیل هزینهکاهش فروش، بحران در نتیجه و  مداومهای قرنطینه به دلیلاند. قرار گرفتهبحران 

سرعت ایجاد کرد که خوشبختانه  نانکارآفری وکوچک و متوسط  بنگاهها ونیلیم برو در برخی موارد توقف فعالیت و انحالل، گزاف 

 جلوگیری کرد.  ،هابر این گروه بنگاهآثار منفی بحران شدت از  هادولتبرخی  تیسابقه حمایب اسیو مق

 یکردهایسال گذشته و روطی به اقدامات انجام شده  OECD ینیو کارآفر های کوچک و متوسطبنگاهچشم انداز  2021 نسخه

 یهابا استفاده از درس .پردازدیم -از موارد رونق یاریو در واقع در بس - بقا یبرا نانکارآفری وکوچک و متوسط  یهابنگاه

توسط اقتصادها در  رتریو فراگ دارتریسبزتر، پا یبهبود یبرا طیشرا جادیا یو چگونگ انآثار بلندمدت بحررود میانتظار شده، آموخته

های گزارش مزبور و یافته OECD عضو کشورهایدر  اتخاذ شده یهااستیس لیو تحل هیتجزگذاران از و سیاستنظر گرفته شود 

  برداری کنند. بهره یچند بعد یابزار نظارتبه عنوان یک 

 
 

 



 



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

 های اقتصادیمعاونت بررسی
 

 

 

 رکود شدیدترین است، شده انجام 19- کووید گیریهمه مهار برایانجام اقداماتی که لزوم  و تجارت تحرک، در محدودیت

 تأثیر تحت مستقیم غیر یا مستقیم طور به هابخش و هابنگاه همهبا وجود اینکه . کرد ایجاد جنگ از پس دوره در را جهانی

 مجبور اغلب اقامت و غذا خدماتارائه  انندهایی مفعالیت. خوردند ضربه شدت به متوسط و کوچک ایهبنگاه اما گرفتند، قرار

 و بودند درآمد چشمگیر کاهش شاهد بسیاری دهند، ادامه خود فعالیت به توانستند که هاییبخش میان در. شدند تعطیلی به

 که یمتوسط و کوچک هایبنگاه میان در ،صورت گرفته نظرسنجی اساس بر. شدند روبرو شدید نقدینگی کمبود با نتیجه در

از این  سوم دوبا کاهش فروش مواجه شدند که درامد  هاآن از درصد 70 تا 55 بین ،فعالیت داشتند 2020 دسامبر تا مه ماه از

  درصدی همراه بود.  40گروه با افت بیش از 

های کوچک و ها بسیار سریع، قوی و موثر بود بطوریکه آنها برای کمک به بنگاهواکنش دولتگیری کرونا، همهدر موج اول 

ها و ضمانت اعطای اختن بازپرداخت وامندهای اضطراری اقداماتی نظیر پرداخت یارانه، به تعویق امتوسط تحت عنوان بسته

 این به دولتی حمایت از متوسط و کوچکهای بنگاه از درصد 40 تا 20 بین ،OECD کشورهای اکثر در. وام را انجام دادند

 همچنین و گرفتند 19-کووید تأثیر تحت هایبخش از را تأثیر بیشترین که هاییبنگاه .شدند برخوردار 2020 سال در شکل

 مالی حمایت با همراه، ورشکستگی هایروش تغییر طریق از جمله از داشته، چشمگیری کاهش آنها مالی گردش که آنهایی

 . است کرده کمک ورشکستگی موجبروز  از جلوگیری به تاکنون

 ابزارهای بیشتر جذب طریق از ویژه به و خود تجاری هایمدل با سازگاری طریق از همچنین متوسط و کوچک هایبنگاه

 فروش ی که دارایمتوسط و کوچک های بنگاه ،19-اثرات کووید مهار اقدامات با مواجهه در. اندکرده کمک خود به دیجیتالی

های بنگاه از درصد 50 زیرا کردند، عمل بودند، آفالینخود که دارای فروش  همتایان از بهتر توجهی قابل طور بهبودند  آنالین

 دیجیتال انتقال تسریع کمک به که منجر به دادند، افزایش گیری همه طول در را دیجیتالی کار و کسب متوسط و کوچک

 .شد

 و متوسط و کوچک هایبنگاه از بسیاری واکسیناسیون، نرخ افزایش و کشورها از بسیاری در 19-کووید مهار تدابیر کاهش با

 بازار هایحمایت با نوپا هایبنگاه اولیه، افت از پس .هستند پیشرفت حال در که از ورشکستگی در امان ماندند، کارآفرینان

 ابتکارات اند.قرار گرفته آن از باالتر یا بحران از قبل سطوح درحتی  کشورها از بسیاری در واند یافته بهبود پذیرمخاطره سرمایه

 اجتماعی هایبنگاه طریق از بلکه بحران، از ناشی اجتماعی و اقتصادی هایچالش با مقابله برای تنها نه نیز اجتماعی نوآورانه

 هایمدل و محلی مشاغل سمت به اجتماعی هایگرایش به پاسخگویی برای آنها مدت طوالنی نسبی مزایای از که بازارگرا

 .است شده شکوفا کنند،می استفاده مصرفی و تجاری

 ایجاد و رشد بیشتر، وریبهره به منجر اخیر تجاری هایپویایی و هانوآوری این آیا که نکته این گفتن برای هنوز که حالی در

 در. رسد پابرجا بمانندبه نظر می شده انجام هایگذاریسرمایه به توجه با تغییرات این از بسیاری است، زود شود،می شغل

 مقدمه
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 سوم دو حدود اند،داده افزایش گیریهمه دوران در را دیجیتالی ابزارهای از استفاده که یمتوسط و کوچکهای بنگاه میان

 .کردند اعالم دائمی را تغییرات متوسط هایبنگاه از درصد 75 از بیش و کوچک و اشتغال خود هایبنگاه

 وسیع، مقیاس رغم علی. است شده پدیدار جدیدی خطرات و بوده باقی همچنان قبلی هایپذیریآسیب و خطرات حال، این با

 کارآفرینان و زنانهمچنین مسائل مربوط به  و های کوچک و نوپابنگاه ،خود اشتغال مشاغل به دستیابی در دولت حمایت

 نسبت در توجهی قابل هایتفاوت همچنین .است داده افزایش را موجود هاینابرابری نتیجه در و بوده موثر کمتر اقلیت

 اثربخشی نهادی، تنظیمات دهندهنشان که دارد وجودبودند،  دولتی هایحمایت کننده دریافتهای کوچک و متوسطی که بنگاه

 .داشتند حمایت به نیاز هنوز متوسط و کوچک هایبنگاه اکثر ،2020 سال پایان در. است مالی ظرفیت و تحویل هایمکانیسم

 سریع لغو صورت در بهبودی ارتقاء برای آنها ظرفیت و ی کوچک و متوسط هابنگاه بدهی مورد در هایینگرانی براینعالوه

داشت،  خواهد دنبال به را هاورشکستگی بالقوه موج که اقتصاد بر مدت طوالنی بالقوه آثار باکه  دارد، وجود حمایتی اقدامات

 کارآمد انحالل هایروش اجرای وورشکسته های بنگاه برای موقع به بدهی ساختار تجدید از باید هادولت. همراه خواهد بود

 این در. نشوند داده تخصیص ،ساختاری لحاظ از استمرار غیرقابلغیرمولد و  هایفعالیت به منابع تا کنند حاصل اطمینان

 بلند در متوسط و کوچک هایبنگاه بدهی کاهش برای غیربدهی پشتیبانی هایمکانیسم از ایفزاینده طور به کشورها زمینه،

 .کنندمی استفاده پذیرانعطاف بازپرداخت شرایط با دولت حمایت تحت هایوام همچنین و مدت

 متنوع و مناسب مالی تأمین منابع به دسترسی برای آنها توانایی به های کوچک و متوسطو بهبودی بنگاه بازیابی سرعت

 زیست مالحظات گرفتن نظر در هدف با پایدار، مالی تامین زمینه در جهانی نوظهور روندهای زمینه، این در. دارد بستگی

. است اصلی جریان به شدن تبدیل حال در سرعت به گذاری،سرمایه هایبرنامه در  (ESG) حکومتی و اجتماعی محیطی،

 به ویژه به راها  ESG عملکرد توانندمی که کندمی ایجاد متوسط و کوچک هایبنگاه برای را جدیدی هایفرصت امر این

 .کندمی ایجاد چالش نیز نیستند کار این انجام به قادر که هاییبنگاه برایاین امر  اما دهند، نشان گذارانسرمایه

 گذاریسرمایه و تأمین هایزنجیره مجدد پیکربندی به منجر است ممکن ،آوریتاب افزایش آن پی در و گیرهمه بیماری این

زنجیره  تغییرات تأثیر تحت متوسط و کوچک های هایبنگاه از بسیاری ،نشود ات انجامصادر مستقیماً اگر حتی .شود المللیبین

 تقاضای یا عرضه بر که هاقرنطینه نتیجه در .گیرندمی قرار خود کنندهتأمین و خریدار هایشبکه طریق از ارزش جهانی

 قیمت ثباتیبی و محصول کمبود را با کوچک مشاغل از بسیاری گذاشت، تأثیر خود ارزش زنجیره در دستیپایین یا باالدستی

 دارایی قبالً کهشدن )تخصصیبود،  مشکل آنها در هاورودی جایگزین که ارزش هایزنجیره از دسته آنبرای  .کرد مواجه

 کرده ادغام موفقیت با بحران از قبل را های ارزش جهانیو زنجیرهشد محسوب می متوسط و کوچک هایبنگاه از بسیاری

 شدیدی به آنها شد. بروز لطمات و ضرباتکه باعث تبدیل شد  پذیری آسیب منبعبه ( بودند

 هایشکاف رفع به و شودمی استقبال متوسط و کوچک هایبنگاه توسط دیجیتالی ابزارهای از سریع استفاده از که حالی در

 حمالت برابر در را کوچک هایبنگاه از بسیاریتحوالت دیجیتالی  سرعتدر عین حال  کند،می کمک وریبهره مدتطوالنی

 خود اشتغال مشاغل ویژه به مانند،می عقب دیجیتال تحول از همچنان بسیاری این، بر عالوه. است کرده پذیرآسیب سایبری
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 دیجیتال کم هایبخش و دیجیتالی هایبخش در متوسط و کوچک هایبنگاه بین شکاف این، بر عالوه. خرد هایبنگاه و

 همچنین و فناوری، هایمحدودیت و گذاریسرمایه هایشکاف رفع برای هاییسیاست و هاحلراه. است یافته افزایش بیشتر

 استفاده برای همه ،دیجیتال امنیت و هاداده فرهنگ متوسط، و کوچک هایبنگاه دیجیتالی هایمهارت بهبود برای تالش

 .است ضروری هابنگاه همه برای دیجیتالی ابزارهای کنندهدگرگون پتانسیل از کامل

 اقتصادها کردن سبز و هامهارت افزایش شدن، دیجیتالی بر را باالیی اولویت خود، بازیابی هایبسته از بخشی عنوان به هادولت

 دورکاری از کنند،می تقویت را الکترونیکی دولت خدمات و الکترونیکی تجارت دامنه فعاالنه طور به آنها از بسیاری. اندداده قرار

 و کوچک هایبنگاه ارتباط در کنندهتسهیل عنوان به و کنندمی حمایت متوسط و کوچک هایبنگاه در دیجیتال امنیت و

 کشورها، از بسیاری در این، بر عالوه. کنندمی عمل دیجیتال هایحلراه دهندگانارائه و دانش و نوآوری هایشبکه با متوسط

 و نوآوری به دستیابی برای بلکه نقدینگی هایمحدودیت بر غلبه برای تنها نه سرمایه افزایش و نوپا هایبنگاه از حمایت

 با ، سبزتر اقتصاد سمت به گذار تسریع برای فرصتی عنوان به بحران از همچنین هادولت. است توسعه حال در سرمایه

 همزاد دیجیتالی کار دستور با اوقات گاهی که ،متوسط و کوچک هایبنگاه های فعالیت کردنسبز برای عظیم هایبرنامه

 .کنندمی استفاده، است

 که کارآفرینیو  متوسط و کوچک هایبنگاه بازیابی هایبسته کارآییدرجه تاثیر و  از همچنین ها،استراتژی این چارچوب در

 نفوذ و محلی ماهیت دلیل به تنها نه. شودمی استقبال و تحسین بیشتر بسیار هستند، ای(سطوح منطقه) سرزمینی ابعاد دارای

 آنها، کاربران هایپایگاه با ترنزدیک ارتباط در عمومی خدمات ارائه و احیطر یا کارآفرینان، و متوسط و کوچک هایبنگاه

 برای وثرم مرانیحک هایمکانیزم با مکان بر مبتنی هایسیاست بر گذاریسرمایه باالی پتانسیل دلیل به همچنین بلکه

 .عمومی اقدامات در ناکارآمدی از جلوگیری

 

 

ها در سراسر جهان ، دولتیریگشده است. به منظور مهار همه یاقتصاد دیشوک شد کیمنجر به  19-دیکوو یریگهمه

ها را محدود کردند و را اعمال کردند، تحرک و تماس یکیزی، فاصله فرا وضع کردند یاها و اقدامات محدود کنندهتیمحدود

در دو سه ماهه  یناخالص داخل دیبستند. تول ،هستند تیدر معرض سرا شتریب که ییهاها را در بخشتیسرانجام مرزها و فعال

تولید  در سه ماهه سوم؛ این درحالی است که همراه بودهدرصد کاهش  10از  شیببا  OECD یدر کشورها 2020اول سال 

 ترعیسر گیریبه سطح پیش از همه بازگشت، بشدت افزایش یافت به نحوی که مات مهار همراه با کاهش اقدا ناخالص داخلی

درصد  4.4 ،2022و در سال  ددرص 5.8 ،2021جهان در سال  یناخالص داخل دیشود رشد تولیم ینیبشیاز حد انتظار بود. پ

در سال  یدرصد 3.5 کاهش، که پس از ابدی شیدرصد افزا 6 باً یتقر نیز در سال جاری یجهان ستاندهرود یباشد و انتظار م

 .شودمحسوب می ریچشمگ شیافزا کی 2020

 پایدار و عادالنه بهبود برای کارآفرینی و های کوچک و متوسطهای بنگاهسیاست
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، که اندقرار گرفته قرنطینه ریتحت تأث یبه طور قابل توجه، و خدمات عیکوچک و متوسط به طور نامتناسب در صنا یهابنگاه

 یهابنگاهاز  یمی، نمتحده االتیدر ا. به عنوان مثال کرده است دیرا تشد نگییمحدود نقد ذخایراز ناشی  یقبل یهابیآس

 یهابنگاه انی، در منظرسنجی صورت گرفتهبر اساس کنند. یم تیفعال ینقد رهیروز ذخ 27کوچک و متوسط با کمتر از 

درصد کاهش  70تا  50 نی، ببه فعالیت خود ادامه دهند 2020کوچک و متوسط که موفق شدند از ماه مه تا دسامبر سال 

کوچکتر  هایبنگاه شتریب تیمحدود، هاچالش نیا دیتشد اند.را تجربه کردهدرصد  40از  شیدرصد کاهش ب 50تا  33فروش و 

 .بوده است یتالیجید دیجد یها وهیدر اتخاذ ش

امر به  نی، ادانهواکنش نشان داد یریگنسبت به همه یریپذانعطاف با جوان نوآور به سرعت و هایبنگاهاز  یکه برخ یدر حال

، امالک هاها و رستورانها مانند هتلاز بخش یدر برخ هااستارتاپفعالیت نرخ  رای، زنیفتاده استاتفاق  یجهانگسترده و طور 

 یهابحران چالش نی، انیعالوه بر ااست.  افتهیکاهش  یهقابل توج زانیبه م در اکثر کشورها یسرگرمو بخش  و هنر

فعالیت  یهاکه نرخ یدر حال .کرده است دیتشد ،وجود داشتنیز  19-از کووید نوپا که قبل یها هایبتگاه یرا برا یاعمده

با که  ستیهنوز مشخص ن، هافتی شیفزادر همه کشورها به شدت ا باًیتقر 2020دوم سال  مهیدر ن یبه طور کلها آپاستارت

اگرچه بوده است. ضرورت شکل گرفته یا بر اساس فرصت شناسایی بر  یمبتنافزایش مزبور  ایآتوجه به افزایش بیکاری، 

این نگرانی وجود دارد که در صورت لغو و حذف سریع نداشته است، اما  یریچشمگ شیمدت افزا نیها در ایورشکستگ

. در ابدی شیافزاها تعداد ورشکستگیمجدداً ممکن است ها، ، و همچنین سطح باالی بدهیدولت یتیو مقررات حما سمیمکان

 هستند.از بازار خود در حال خروج  یشتریب یهابنگاهدهد یوجود دارد که نشان م ییهااز کشورها، نشانه یواقع، در برخ

 یهاارانهیاختصاص اند. واکنش نشان داده ،19-گیری کوویدنسبت به همه گسترده یبانیجهان با استفاده از پشت یهادولت

را  یپول طیشرا یمرکز یهااست که انجام شده است. بانک یاقدامات نیترها متداولها و ضمانت وامپرداخت قیتعو، دستمزد

در کاهش  زین یورشکستگ یهاهیرودر موقت  راتییاند. تغکرده لیکوچک و متوسط تسه هایبنگاهبه  شتریوام بپرداخت  یبرا

 .موثر بوده است هاانحالل بنگاه

تا  20 نی، بOECD یدر سراسر جهان کمک کرد. در اکثر کشورها کوچک و متوسطبنگاه ها ونیلیمبه  ،یعموم پشتیبانی

ی تخصیص اضطرار یهابرخوردار شدند. اندازه بسته 2020در سال  یدولت تیکوچک و متوسط از حما هایبنگاهدرصد از  40

 یالمللنیصندوق ب کشورها همراه بوده است. نیبزیادی هم در  یهاتفاوت، هرچند با بودهسابقه یب در این مدت، داده شده

 8.48حدود به میزان  19-کوویدها در پاسخ به دولتهای مخارج و هزینه، 2021تا مارس  2020 هیکه از ژانو کرده اعالمپول 

 هاضمانتو  هاوامبازار سرمایه،  قیطر حمایت تامین مالی انجام شده طی این مدت نیز ازو بوده  یناخالص داخل دیدرصد از تول

ی هابنگاهکوتاه مدت  ینگیبه حفظ نقد یعموم یهااستی. سبراورد شده است یناخالص داخل دیدرصد از تول 8.28حدود  نیز

 و مشاغل آزاد کمک کرده است. و متوسط ککوچ

اندازه  کیبحران به این  تاثیراند. اتخاذ کردهکرونا بحران  تیریمد یرا برای زیمتما یکردهایرواز کشورها و مناطق  یاریبس

با به عنوان مثال مناطق  بوده است.ها در مناطق تینشان دهنده تمرکز متفاوت فعال یتا حدکه در کشورها احساس نشده، 

در واکنش  ینقش مهم زین یمل یهادولت نیاند. بنابراقرار گرفته ریأثتحت ت یبه طور قابل توجه یوابسته به گردشگراقتصاد 



 



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

 های اقتصادیمعاونت بررسی

 یاند. بر اساس نظرسنجکرده فایا یبه عنوان مکمل اقدامات مل کوچک و متوسطهای به بنگاه طمربو یهااستیبه س

OECD   میمستق تیو مشاغل آزاد حما کسب و کارهااروپا از  هیاتحاد رمجموعهیز یهادرصد از دولت 30،  2020در ژوئن 

 هایکمک درصد 28( و هیسرما ریسک یبرا یامنطقه یهاصندوق ای ارانهی یهاطرح قی)به عنوان مثال از طر کردند یادیز

کمک  یهابسته ایالت فدرال 9، هر شی، در اترارائه کردند. به عنوان مثال یمحل گرانیرا به باز یبزرگ یبانیو خدمات پشت یفن

 کردند. لیدولت فدرال را تکم قداماتاو گسترش  اختصاصرا های کوچک و متوسط بنگاه یبرا

 (2020سال  GDP)درصدی از  اندارائه کرده 19-کوویدرا در پاسخ به  یادیز یتیحما یهاها بستهدولت. 1نمودار 

 

شوک ، موج اندانجام دادهها که دولت یمتعدد اقدامات رغمیاست. علکرده  فیتضعرا بهبود بنیان و  افتهی شیها افزاینابرابر

 :را تحت تاثیر قرار داده استموارد زیر جمله از ، اماکن و مردم هابنگاه یبرخ ژهیبه و

 بودند یخرده فروش ای یمانند گردشگر دهید بیآس یاقتصاد یهاوابسته به بخش شتریب 

  ادغام شده بودند یالمللنیدر تجارت و مبادالت ب ترقیعم 19-کوویدبروز قبل از 

  اندروبرو شده یتریطوالن ای دتریشد ،اقدامات مهارها و تیمحدودبا 

 داشتند یبه منابع مال یکمتر یمحدودتر و دسترس ینقد ریذخا 

 نددولت برخوردار شو تیاز حما ندنتوانست 

 را  یعموم یبانیو پشت یبه منابع مال یبودن آنها دسترس یرسم ری)که غ یررسمیکوچک و متوسط غ یهابنگاه

 (کرد دهیچیپ

کرده  دیرا تشد و اقلیت سن ،های جنسیبر اساس گروه موجودن نایکارآفرتفاوت برخورداری از حمایت  نیامر همچن نیا

طور ، به هستندمتمرکز  شتریب ،ریتحت تأث یهادر بخشکه ان جوانو  هایت، اقلزن نانیبه کارآفراست. مشاغل متعلق 

، که متنوع دارند یبه منابع مال یترمحدود یدارند و دسترس یکمتر یمال یهایی، داراتر هستندر و جوانتمتوسط کوچک

0

5

10

15

20

25

30

35

40

کا
مری

آ
ند

وزل
نی

ان
ست

گل
ان

لیا
ترا

اس
ن
ژاپ

ادا
کان

ان
یون

ش
تری

ا
ان

آلم
یل

رای
اس

ند
سل

ای
ان

ست
جار

م
ند

یرل
ا

ی
تون

ل
لیا
یتا

ا
ی
شیل

ک
لژی

ب
ان

ست
له

سه
ران

ف
نیا

سپا
ا

س
ویی

س
ی
وون

سل
ا

ی
وان

لیت
ک

 چ
ی

ور
مه

ج
ال

رتغ
پ

ک
مار

دان
ند

هل
ی
نوب

 ج
ره

ک
کی

لوا
اس

گ
ور

امب
کز

لو
ئد
سو وژ
نر

بیا
لم

ک
ی
تون

اس
الند

فن
یه

رک
ت

ک
کزی

م
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 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

 های اقتصادیمعاونت بررسی

 یهاجوانان به فرصت یدسترس نیهمچن یریگهمه نیا .شودیم نیتأم خانوادهو  توسط دوستان ایمعموالً توسط خودشان 

 داشته باشد. ندهیآ ینیکارآفر یبرا یبلندمدت یامدهایتواند پی، که مو اشتغال را مختل کرد یلیتحص

با  ژهی، به ووجود دارد یقابل توجه تی، هنوز عدم قطعاز کشورها یاریدر بس موثر یهاواکسن دیدر تول شرفتیپ رغمیعل

باشد.  ازین دیجد یهابه واکسنبرای آنها که ممکن است  19-ویروس کووید کنندهاز انواع نگران یتوجه به خطرات ناش

که  یی، جایفرهنگ یهاتیها مانند فعالاز بخش یدر برخ ژهی، به ومختل شده ممکن است زمان ببرد یهاتیبهبود فعال

دولت  تی( و شبکه ها شکسته شده است. اگر حمادیمشاغل جد لیرفته است )به دل نیاز ب شهیهم یبرا یانسان هیسرما

 شوند. دیممکن است ناپدحتی  داریاز مشاغل پا یاریقطع شود ، بس یبه طور ناگهان

در کنند یم میرا تنظ ییهااستیس نیکه چن ییاند و تعداد کشورهابهبود شروع به کار کرده یبرا یساختار یهااستیس

 شتریرا با هدف بهبود ب یترگسترده یابیباز یهااز کشورها بسته یاری، بسبه بعد 2020ز ژوئن حال افزایش است. ا

 یفور یهابه چالش یدگیکه هدف آنها رس یمتفاوت است. در حال توااندازه و محها از نظر بسته نیکردند. ا یاندازراه

و  یاندازمهارت، راه شی، افزاشدن یتالیجیو د یانداز بلند مدت با تمرکز بر دورکارچشم، اما شامل تکوتاه مدت اس

، پاک یبر گذار به انرژکه قرار دارد های سیاستی این بستهاغلب در هسته نیز  یداری. پاشودیم زین دیجد یبازارها

 دارد. دیمنابع و مصرف سبزتر تأک یورهبهر

 د که شامل:ریگیسرچشمه م داریهبود عادالنه و پااخیر در رابطه با ب از بحران چالش مهمسه 

 آنها ندهیمولد آ یها یگذارهیو سرما یآن بر تاب آور ریو تأث های کوچک و متوسطبنگاه یخطر بده شیافزا 

 یمحل هایبنگاهبرای  یقش اصلو درنظر گرفتن ن یصنعت یهااستیو بازگشت به س سازیاحتمال تشدید داخلی 

 کیبه منابع و بازار استراتژ یر دسترسها بمنفی این سیاست ریو تأث

 ینیکسب و کار و کارآفر ییای، پویشدن، نوآور یتالیجیبحران بر د ریتأث 

 

 

 

ط در سراسر جهان کمک کرد کوچک و متوس بنگاهها ونیلیبه م یعمومبخش  تی، حما19- دیکوو یریگاز زمان شروع همه

 هایبنگاه یبده زانیکه م ی. در حالعبور کنند ،ینگینقدکسری شدید و  پایین یدرآمدهاکسب  یطوالن دورهاز بتوانند تا 

کوچک و  هایبنگاه باالی  یبدهظهور  ردر مورد خط یاندهیفزا یهای، نگرانکوچک و متوسط در کشورها متفاوت است

 نیا یترمسئله به طور گسترده نیوجود دارد. اآنها  ندهیمولد آ یهایگذار هیو سرما یبر تاب آورآن  یاحتمال ریو تأثمتوسط 

از طریق تغییر تامین مالی د در بلند مدت توانیمکوچک و متوسط  هایبنگاه یبدهرفع وضعیت  ایکند که آیم جادیپرسش را ا

 منابع و دسترسی به منابع مالی متنوع انجام شود یا خیر.

 مولد یگذار هیسرما یبرا ندهیآ یمال نیو تام های کوچک و متوسطبنگاه یبده



 



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

 های اقتصادیمعاونت بررسی

به منظور ارتقاء  دیبا ندهیآ یمال نیتام تیکوچک و متوسط و ظرف یهابنگاه یمربوط به بده یهاینگران

 .ردیبهبود مورد توجه قرار گ

 اندبه عهده گرفتهرا  یشتریب یکوچک و متوسط بده هایبنگاهاز  یاریبس. 

  مطلوب بودنسبتاً  ینیو کارآفر های کوچک و متوسطبنگاه یمال نیتام طی، شرا19-کوویدقبل از بحران. 

 پس از ریخطرپذ یهاهیمانده و سرما یها مقرون به صرفه باقبانک یمنابع مالهمچنان ، 19-کوویدبحران  یدر پ ،

 است. دهیرس یخیحد تار نیباالتر، به هیافت اول

 قرار گرفته است ریبه شدت تحت تأث یمال نیتام نیگزیمنابع جا ریسا. 

 کند کندرا  یابیبازروند ممکن است  دتریشد یاعتبار تنگنای. 

 طیشرا یدولت اغلب دارا تیتحت حما یها، وامطهای کوچک و متوسبنگاهباالی  یبدهمسئله مقابله با  یبرا 

هایی مانند انتشار اوراق و تامین مالی به روشاز  یاندهیهستند و کشورها به طور فزا یریپذبازپرداخت انعطاف

 .کنندیاستفاده م یبدهریغدر اشکال هیبریدی مبتنی بر بازار سرمایه 

 آماده شده است. یمال دیجد یهاانیجر نیتأم یبرا زیدر سراسر جهان ن داریپا یمال نیتام نهینوظهور در زم یروندها 

 عمل  گیرضربه کیواند به عنوان تیشود که میم یاطیاحت یاندازهاپس قیباال باعث تشو نانی، عدم اطمنیابرعالوه

 مجدد اقتصاد کمک کند. یاندازکرده و به راه

 

 

 
 

در  دیاختالالت شد نهیشود. در زم یالمللنیب یگذارهیمجدد تجارت و سرما یکربندیممکن است منجر به پ 19-کوویدبحران 

به  یکاهش وابستگ یبرا ی، به عنوان راهینیسرزم ای یمجدد در سطح مل رهیذخ یهای، استراتژیارزش جهان رهیزنج

است.  افتهی، توسعه یاز اشتغال محل تیو حما کیدر مناطق استراتژ تیحاکم حفظ یبرا یبه عنوان ابزار ایثالث  یکشورها

 یدسترس یبرا یمحل های کوچک و متوسطبنگاه لیشدن و پتانسیمتعدد جهان یهاییایاز پو ییزدای، منطق جهانحال نیبا ا

 یهمکار ای ی ارزش جهانیاهزنجیرهاز نفوذ مثبت در  یمندبهره ای، شدنیالمللنیب قیاز طر کیاستراتژ یبه منابع و بازارها

 . که اتفاق مطلوبی نیست کندیم یچشم پوش کینزد یدر فاصله ا ای، یتیچند مل یهابا شرکت

 

 

 

 یهااستیس شیدر افزا های کوچک و متوسطی بنگاهنقش اصل: سازیداخلیمقابل شدن در  یجهان

 بر مکان یمبتن یصنعت
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 یهابازارها و شبکهکوچک و متوسط در  هایبنگاه تقویت نفوذ یبرارا  ییهافرصت یارزش جهان رهیمجدد زنج یکربندیپ

 کند.یفراهم م یالمللنیب

 کند شده بود 19-گیری کوویدهمهاز  شیپ های ارزش جهانیزنجیرهگسترش  روند. 

 ها را در مورد یها را آش   کار کرده و نگرانیریپذبیآس    کرونا، یریگ، همهنیتأم یهارهیاختالل در زنج جادیبا ا

 .داده است شیافزا یآورتاب

  محصوالت شد یمنجر به کمبود جهان نیتام رهیزنجاختالالت.  

 صلی یصنعت تیحاکم مباحث مرتبط با "یریف پذانعطا"و  19-کووید را  و برگشت دوباره خطوط تولید به مبادی ا

 .داغ کرده است

   تیتقو های تامین جهانیزنجیرهخود را در  کوچک و متوس  ط یهابنگاه تیها قص  د دارند موقعاز دولت یاریبس 

 ..کنند

 آن دشوار است. ینیبشیداشته باشد که پ یتواند اشکال مختلفیم های تامین جهانیزنجیره یساختار احتمال دیتجد 

 مدت داشته باشدبلندمنفی  راتیممکن است تأث های تامین جهانیزنجیرهساختار موقت در  دیتجد یحت. 

 وجود دارد های تامین جهانیزنجیرهساختار  دیتجد یبرا ییهاتیمحدود. 

 

 

 

 

از  یاندهیفزا یهاکرده است. شواهد و نمونه تیحما ینیو کارآفر یکرده و از انواع نوآور عیرا تسر یتالیجیگذار د 19-کووید

مشاغل  ایو کنند یخود ادغام م اتیرا در عمل یدیجد یتالیجید یها و ابزارهاوهیوجود دارد که ش کوچک و متوسط یهابنگاه

با توجه به  راتییاز تغ یاریکه بس یهستند. در حال یاجتماع راتابتکا ایخالقانه  یهاکوچک در حال توسعه راه حل

، شتریب یوربهره تواند منجر بهاین تحوالت می ایکه آ میی، هنوز زود است بگوصورت گرفتهانجام شده  یهایگذارهیسرما

 معرضدر  نانیو کارآفر ی کوچک و متوسطهابنگاهدهد که یشتاب نشان م نی، احال نی. با ایا خیر شغل شود جادیرشد و ا

 .هستندمداوم  یهایشکاف و نابرابر ای، ، تمرکز بازارتالیجید تیامن تهدید، از جمله یخطرات متعدد

 گستردهبهبود  یبراتری قویبه موتور  دیحرکت با نیشکوفا شده و ا گیریهمهدر طول  ینیو کارآفر یاز انواع نوآور یبرخ

 شود. لیتبد

 کرده است عیرا تسر یتالیجیانتقال د 19-کووید. 

 شکوفا شده است یاجتماع هایدر حوزه یابتکارات نوآور. 

 شوندیخود آماده م یبه خود راتییاز تغ یاری، بسانجام شده یهایگذارهیبا توجه به سرما. 

  برای نوآوری و کارآفرینی بیشتر است؟مسیری سریع  19-بحران کوویدآیا 



 



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

 های اقتصادیمعاونت بررسی

 داده است شیها را در مورد قدرت بالقوه بازار افزاینگران 19-کوویدحال ، شوک  نیبا ا. 

 تیدر معرض خطرات امن ینیکوچک و متوسط و کارآفر کسب و کارهاینشان داده که  نیهمچن عیسر گذار 

  .هستند تالیجید

 همچنان وجود دارند. ینیکارآفرکوچک و متوسط و  کسب و کارهای یتالیجید یها، شکافنیعالوه بر ا  

 اندبهتر قرار داده یبازساز یبرا یمجدد و سبزساز یبنداسیشدن، مقیتالیجیرا بر د ییباال تیها اولودولت 

 هستند.فعال  ی کوچک و متوسطهابنگاه یتالیجیکشورها در تحول د 

 است افتهیگسترش ریذپاسیمقآپ و استارت هایبنگاهاز  تیحما. 

 یا خیر. شغل شود جادی، رشد مشاغل و اشتریب یورتواند منجر به بهرهیها مینوآور نیا ایآ مییهنوز زود است بگو 

 بر مکان وجود دارد یمبتنی نیکوچک و متوسط و کارآفر کسب و کارهای یهااستیستعیین  یبرا یقو لیپتانس. 

 

 

 

ها و نحوه واکنش دولتی نیو کارآفرهای کوچک و متوسط بنگاه بر 19-کووید بحران ریبر تاث یاژهیتمرکز و OECD گزارش

در زمینه  ترکیهکشور  به عنوان نمونه به اقدامات در این قسمتدارد. شرایط بحران و بهبود مقابله با  یهااستیس قیاز طر

 شود. های کوچک و متوسط اشاره میو نحوه پشتیبانی از بنگاه 19-مقابله با بحران کووید

 های اتخاد شدهسیاست

 :شاملدر ترکیه  نانیو کارآفر های کوچک و متوسطبنگاه ینگیاز نقد تیحما یبرا یدیاقدامات کل
کسری  دارای هایبنگاه وکوچک و متوسط  هایبنگاهبه  یضمانت اعتبار تامین مالی به عنواندالر  اردیلیم 7.7 اختصاص  -

 قهیو وث ینگینقد
 سود و اصل الزام پرداخت بدون کوچک و متوسط  یهابنگاه یبرا یدالر ونیلیم 859بسته وام تامین  -
 های فاقد بدهی های قابل جبران برای بنگاهها و هزینهبازپرداخت وامبه تعویق انداختن  -

 
 اجرا شده یساختار اقدامات

 
، ستیز طیمح تقویت  یاصل یهایریگجهتمیلیارددالری با  15.4با تامین مالی  "یادآوری ترکیه"تنظیم و اجرای برنامه  -

 یکپارچگیرقابت و 
 یالمللنیب هایورود به بازار یبرا هترکیکوچک و متوسط  هایبنگاهاز  تیبا هدف حما یالمللنیاز بازار ب پشتیبانیبرنامه  - 

 .یصادرات یهاتیو توسعه ظرف

با  و های کوچک و متوسطبنگاه و رقابت یوربهره شیافزابا هدف  های کوچک و متوسطبنگاه توسعه یبانیبرنامه پشت -
 .دیبر بخش تولبا تمرکز ی و تالیجید یهایکمک فناور

 19-گیری کوویدمتوسط و در ترکیه طی دوران همههای کوچک و بنگاه های اتخاذ شده برایسیاست



 



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

 های اقتصادیمعاونت بررسی

را پوشش  ییو روستا یمناطق شهر هیدر سراسر کشور که کل نیآنال ینیکارآفر یهاارائه آموزش یکیالکترون یآکادم - 

 .دهدیم

از  هابنگاه( به یی، مشاوره ، راهنما یگری)مرب یاارائه خدمات حرفه و های کوچک و متوسطبنگاه یفناور یبانیبرنامه پشت -
 ی.مراکز توسعه فناور قیطر

 


