
1 
 

 ها در اقتصاد کشور( و اهمیت این بنگاه SME) های کوچک و متوسطبررسی تعاریف بنگاه

 مهتاب ایرانفر

 های صنعت، خدمات و بازرگانیرییس گروه آمارگیری

 گیری مرکز آمار ایرانهای نمونهشناسی آماری و طرحدفتر روش

 اقتصادی توسعه صنعتی و، استاندارد ، تعریف(SME)ط های کوچک و متوسبنگاه واژگان کلیدی:

 چکیده

صنعتی، روی  های در حال توسعه ورکشو گذاریریزی و قانوندر برنامه کوچک و متوسطهای بنگاهبا توجه به اهمیت توسعه 
 ،آوردن به کوچک سازی صنایع و اتکا به توسعه و گسترش صنایع کوچک و متوسط به عنوان موتور توسعه صنعتی و اقتصادی

 شترکتعریف م وجود به اهمیت قایسه شده وتشریح و م های کوچک و متوسطاست. در این مقاله تعاریف بنگاه مهمیرویکرد 
کید در دستیابی به توسعه صنعتی و رشد اقتصادی در کشور هاآنو نقش  هابنگاهاین برای  و یکسان مرکز آمار  .شده است تأ

در  یتواند گام اصلی و مؤثرمیتعاریف استاندارد در کشور و ارائه  های رسمیرآماد رسمی مسئول انتشار ایران به عنوان نها
 بردارد. این زمینه

 مقدمه 1

خش ب در زمینه توسعه یهایها و سرمقالهها ستون فقرات اقتصاد هستند" بدل به واژه کلیدی در مقاالت، ارایهSMEادعای "
(. 8002، )گیبسون و فارت شودا را پشتیبانی کند، عنوان میخصوصی شده است، که البته بدون وجود داده دقیقی که این ادع

ای را در اقتصاد اکثر کشورها، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، بازی ( نقش عمدهSMEsهای کوچک و متوسط )بنگاه
درصد از تولید ناخالص  00درصد از کل اشتغال و تا  00زایی تا ی، به اشتغالهای کوچک و متوسطِ رسمکنند. شرکتمی

 000کنند بر اساس برآوردها، برای جذب نیروی کار جهانی در حال رشد، ( در اقتصادهای نوظهور، کمک می1GDPداخلی )
آفریقا هستند. این در حالی سال آینده مورد نیاز  است که بیشتر در آسیا و کشورهای جنوب صحرای  11میلیون شغل در 

 1شغل از  0شوند که های کوچک و متوسط ایجاد میهای رسمی در شرکتاست که در بازارهای در حال ظهور، اکثر شغل
های برای بنگاه و کاربردی چنین دالیلی، اهمیت الزم برای ارائه تعریف استاندارد (.8011)بل،  شوندشامل میشغل جدید را 

 دهد. ا نشان میکوچک و متوسط ر

2 SMEs 
 SMEs مخفف عبارت Small & Medium Enterprises  شاملبنگاهای کوچک و متوسط  همهاست و در برگیرنده 

)خرد،  Mediumو  Micro  Small,به بنگاه های SMEs .های صنعتی، خدماتی، بازرگانی و کشاورزی می باشدبنگاه
های خاص خود دارای کارکردهای منحصر به فردی هستند، ها به علت ویژگیشوند. این بنگاهتقسیم میکوچک و متوسط( 

                                                                 
1 Gross DomesticProduct 
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؛ تأمین تولیدات مورد نیاز کشورها -0؛ توسعه مناطق حاشیه ای -3؛ توزیع ثروت در جامعه -8؛ زاییاشتغال -1 :از جمله
سسات کوچک و متوسط عالوه بر کارکردهای ؤامروزه م. ...های بزرگ وتربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع و بنگاه -1

پیشین خود، کانون اصلی توسعه فناوری و تأمین نیازهای پیچیده و پیشرفته کشورها به حساب می آیند و حمایت های 
 .(1331، انجمن ملی صنایع پلیمر ایران) گسترده ای توسط مؤسسات دولتی و عمومی از آنها به عمل می آید

 SMEs و معیارهای تعریف 3 

تعیین آن که چه تشکلی بنگاه کوچک و . است، بسیار گسترده و متوسط ادبیات مربوط به کسب و کار واحدهای کوچک
 یای مناقشه برانگیز است. در نتیجه، هیچ تعریف منحصر و پذیرفته شدهلهئشود در ادبیات مربوطه مسمتوسط محسوب می

رح شده کنند، مطندارد و تعاریف مختلفی توسط محققان و نهادهایی که در این رابطه کار میالمللی در این خصوص وجود بین
  کند.یافتگی آن، تغییر میهای اقتصادی کشور و سطح توسعهدر رابطه با حجم فعالیت ترمرزهای این تعاریف بیشاست. 

قیم مست یت و اندازه همگن نیستند و به صورتهای کوچک و متوسط واحدهای اقتصادی ویژه ای هستند که ازنظر ماهبنگاه
یا غیرمستقیم، در تولید ملی، اشتغالزایی و جذب نیروی کار، نقش قابل توجهی دارند. هر کشور با توجه به شرایط ویژه خود 

 تعداد -1 :ها بر اساس معیارهای کمی زیر استطوری که بیشتر این تعریفهتعریفی از این کسب و کارها ارائه کرده است. ب
تعدادی دیگر وضعیت  .)گردش مالی( میزان سطح فروش بنگاه -3؛ مجموع دارایی های خالص بنگاه -8؛ بنگاه کارکنان

های نگیرند. رویکرد سازماکند، را به کار میحقوقی یک بنگاه، روش تولید، مالکیت و صنعتی که بنگاه در آن فعالیت می
های غیرمنقول ها به جز داراییترکیبی از تعداد کارکنان، میزان فروش ساالنه، و خالص دارایی SMEالمللی در تعریف بین

تعداد   (SMEs)های کوچک و متوسطترین شاخص جهت تعریف اندازه بنگاهترین و معمولمهم (.8010است )مادوکو، 
تعداد متفاوت می باشد اما بیشتر کشورها کارکنان بنگاه است. اگر چه این شاخص در کشورهای مختلف دنیا به لحاظ 

  .کارکن تعریف می نمایند 810تا   1های کوچک و متوسط را به لحاظ تعداد شاغلین در طیف معینی ا ز  بنگاه
 بر اساس تعداد کارکنان SME تعریف 1. 3

های آماری ها و سازمانتوسط دولت SMEی مورد استفاده برای تعریف ترین خصوصهرسد تعداد کارکنان، رایجبه نظر می
بندی تعداد کارکنان وجود دارد. از سوی دیگر، تعداد های مربوط به چگونگی بخشباشد. در بسیاری از این کشورها، داده

اما این معیار به نادرستی حاکی از این  ها در تولید ناخالص داخلی است.SMEای عادالنه برای ارزیابی سهم کارکنان مشخصه
عداد تر شدن بر مبنای تتر باشد، تعداد کارکنان بیشتری خواهد داشت و این بزرگطلب است که هر چه یک شرکت بزرگم

. چرا که ه استمورد استقبال قرار نگرفت SMEبیشتری از کارکنان باید باشد. این باور اخیر، در بین هواداران توسعه 
استفاده  SMEی مختلفی که از تعریف تعداد کارکنان برای تعیین مشی کشورهاچنین خطهای بین کشورها و همپژوهش

دهند. در بسیاری از کشورهای را افزایش میآفرینی بندی کسب و کارها بر اساس عدم کارآیی و ارزش کنند، ریسک دستهمی
 کنند. مثالًیتمام وقت تعیین م ها را برای استخدام بیشتر کارکنانمین اجتماعی میزانی از جریمهأتوسعه یافته، قوانین کار و ت

چنان زیاد هستند که معادل وضع مالیات بر درآمد است. این عامل باعث تشویق های مربوط به کارکنان، اغلب آنمالیات
دهند در حالی که شود که همان کار کارکنان تمام وقت را انجام میاستخدام کارکنان پاره وقت و مشاوران یا دانشجویانی می

کند. تعداد این نوع از کارکنان اغلب از تعداد کارکنان مینکارفرما نه مالیات کارکنان و نه مالیات تامین اجتماعی را پرداخت 
 شوند.در آمارهای دولتی منعکس نمی تمام وقت بیشتر هستند و معموالً

 بر اساس میزان دارایی SMEتعریف  2. 3
SMEها را در محیطی که مالیات بر آن وضع داراییعموماً های ثابت خود دارند و به ندرت تخمین دقیقی از ارزش دارایی ها

ر که به عنوان دارایی به شما در مورد مصادیقی ،شودها وقتی اندازه کسب و کار تعریف میدولت کنند.تر اظهار میشود، کممی
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ک را به کار میآورند، ناسازگارند. بسیاری، دارامی برند در حالی که بعضی دیگر، فقط دارایی ثابت را در نظر یی ثابت و امال
ایی هشود. در جایی که تورم وجود دارد وقتی که اظهار چنین داراییبین کشورها پیچیده می گیرند. به این صورت مقایسهمی

  به کار می رود.  هاراییورد نیاز نیست، ارزش پول محلی برای تعیین ارزش واقعی دام عموماً
 بر اساس گردش مالی SMEتعریف  3. 3
گیرد، میزان رشد در فروش و سهم بازار آن است و مورد توجه قرار میدر بررسی بزرگی شرکت یک کارآفرین ه که در ابتدا چآن

کسر بهره، مالیات،  ها و میزان سود ناخالص )قبل ازتر، صحبت از ارزش خالص داراییدر مرحله بعد و مذاکرات جزیی
ک و هزینه رسد هم به میان خواهد آمد. در نتیجه تعریف بر اساس گردش مالی به نظر می (EBITDA8های مالی استهال

 ای باشد.گرایانهمعنادار و هم سنجه واقع
تواند به عوامل بسیاری، از جمله فرهنگ کسب و کار، مقدار جمعیت کشور، صنعت و سطح می SMEانتخاب تعریف 

های بسیار عجیب بین تواند موجب برخی تفاوتمی SMEالمللی، بستگی داشته باشد. تعریف یکپارچگی با اقتصاد بین
در نظر  SMEتواند نفر را استخدام کند، می 02های نفتی اگر کمتر از ها شود. به عنوان مثال، یک شرکت تولید فرآوردهبنگاه

شود که تعداد کارکنان آن محسوب می SMEگرفته شود؛ اما یک شرکت مشابه در حوزه تولید محصوالت شیمیایی هنگامی 
کند. شاید معنی بیشتری داشت را دشوار می SMEاین مسائل، ارایه یک تعریف مشترک از   کند.نفر افزایش پیدا  100به 
 یا تعداد کارکنان، مثال، فروش ساالنه، یا گردش مالیشد، به عنوان فقط از یک معیار استفاده می SMEر برای تعریف اگ

خود  در مقاله (8002)گیبسون و فارت،  اما بسته به شرایط خاص هر کشور، این تعریف باید با آن شرایط انطباق داده شود.
 SMEها یک اند. آندر کشورهای در حال توسعه، ارایه دادههای کوچک و متوسط تری را برای تعریف بنگاهنقص روش کم

برابر میانگین درآمد سرانه ناخالص ملی )به دالر امریکا(، در برابری  1000تا  10را شرکتی رسمی با گردش مالی ساالنه بین 
تعریف گیبسون و فارت جالب  (.8002)گیبسون و فارت،  اندف کردهکند، تعریسطح عمل می قدرت خریدی که کشور در آن

تواند به در تولید ناخالص داخلی است که می SMEتوجه است چرا که گردش مالی ساالنه، ابزار خوبی برای ارزیابی سهم 
 180سط در بیش از های کوچک و متوعنوان یک معیارِ واحد، عمل کند. اما پس از تحقیقات تجربی گسترده در آمار بنگاه

اقتصاد پرجمعیت جهان، می توان گفت، در کشورهای در حال توسعه، به دست آوردن اطالعات گردش مالی ساالنه که 
غیررسمی در بعضی از  های کوچک و متوسط، تعداد بنگاهشود بسیار دشوار است. عالوه برآنها ایجاد میSMEتوسط 

استفاده از یک الگوی واحد برای تمام شرایط،  لهئرسد. پس مسهای رسمی میکتکشورهای در حال توسعه، به هشت برابر شر
 ماند.باقی می ،چنان در تعریف گیبسون و فارتهم
 SMEsهای کیفی ویژگی 4

توان به راحتی تشخیص داد ها را میها بر روی کاغذ دشوار باشد، اما از نظر عملیاتی و کارکردی این بنگاهSMEشاید تعیین 
ها نه فقط از روی سهم بیشترشان نسبت به کسب و کارهای بزرگ بلکه از نظر سادگیِ (. این بنگاه8010)استوکز و ویلسون، 

کوچک و متوسط از سه  هایبنگاه معموالً های ساده قابل تشخیص هستند.ها به آسانی و از طریق بررسیساختار و روش
ها . این ویژگی(1391)بولتون، آنها ماهیتی متفاوت از صنایع بزرگ داده استها به ویژگی کیفی برخوردارند که این ویژگی

 .استقالل از سایر کسب وکارها -3؛ مالکیت فردی و خانوادگی -8 ؛وحدت مالکیت و مدیریت -1 :عبارتند از
 المللی و کشورهاهای بیناز سازمان برخی، رانیكوچك و متوسط در ا هایبنگاه مشخصات 5

 كیمختلف هر  یهاها و سازمانكند. ارگانیگر فرق میبه سازمان د یران از سازمانیكوچك و متوسط در ا یبنگاه هاف یتعر
ر اساس ب. اندپرداخته یو متوسط ی، كوچكیث بزرگیها از حبنگاه یبندمیف و تقسیخود به تعر یات كاریبنا به مقتض

 یو خدمات یصنعت یكوچك و متوسط، واحدها یها، بنگاهیرزف وزارت صنعت، معدن وتجارت و وزارت جهاد كشاویعرت
                                                                 
2 Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) ) 
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گفته  یعیع كوچك به صنای، صنایصنعت یهاع كوچك و شهركیسازمان صنا رد .نفر كاركن دارند 10هستند كه كمتر از 
نفر  10 ش ازیباشند كه تعداد شاغالن بیم یعیع بزرگ ، صناینفر باشد و صنا 10تا  1ن یشود كه تعداد شاغالن آنها بیم

ن یبد ،ردیگیدر نظر م یصنعت یواحدها یبندبه عنوان طبقه یاداره آمار بانک مرکزمار ایران و آمرکز  آنچه که. داشته باشند
و  کارکن،متوسط نفر 33تا  10کوچک، ، نفر کارکن 03تا  10رد، ، خنفر کارکن 10با کمتر از  یصورت است که واحدها

 نظرز ا بنگاهاز  استاندارد و مشخصیتعریف ، مرکز آمار ایران ضمن این که .شوندیده مینامبزرگ ، نفر کارکن 100باالتر از 
داول جهت مت یاز استانداردها یکین به عنوان ین اندازه بنگاه بر اساس تعداد شاغلییتع است. کردهارائه ن، بندیطبقهنوع 
 متفاوت آن یریگمختلف سطوح اندازه یمطرح بوده که البته، بسته به کشورها یدیبنگاه تول یاس بزرگیمق یبندطبقه

 یبندکوچک و متوسط طبقه یهانفر کارکن، در گروه بنگاه 100با کمتر از  یهاباشد. به عنوان مثال در کانادا بنگاهیم
ر "کوچک" و کمتر از نف 10سط"، کمتر از نفر "متو 810با اشتغال کمتر از  یهاه اروپا بنگاهیکه در اتحاد یشوند در حالیم

 . شوندمینامیده  نفر "خرد" 10
 یكند كه عبارتند از تعداد كاركنان، حجم گردش مالیها استفاده مSME ییف و شناسایتعر یار برایه اروپا از سه معیاتحاد

 ه شمار جدول ه اروپا از مؤسسات كوچك و متوسط را دریف اتحادیتعر توانیمآن.  یهایو بده ییزان دارایساالنه بنگاه و م
 8مختلف به شرح جدول شماره  یهاها در بخشن بنگاهیها، اSMEت از یز بر اساس قانون حمایدر ژاپن نداد.  شینما1

 .انددهیف گردیتعر
 هاSME  معیارهای اتحادیه اروپا از -1جدول شماره 

     www.ec.europe.ed/enterprise/sme-defination :                                                                                                                          مأخذ  

 هاSME معیارهای کشور ژاپن از  -2جدول شماره                     

 نوع صنعت میزان سرمایه )میلیون ین( تعداد شاغلین )نفر(

300حداکثر  300حداکثر    ایبخش صنایع کارخانه 

100حداکثر  100حداکثر    فروشیبخش عمده 

10حداکثر  10حداکثر    فروشیبخش خرده 

100حداکثر    
- 

 بخش خدمات

 .نفر پرسنل داشته باشند، شرکت کوچک می نامند 100، بنگاه هایی را که کمتر از در ایاالت متحده آمریکا
نفر را شرکتهای متوسط محسوب می  033دارای کمتر از ده نفر پرسنل باشند. کوچک و از ده تا شرکتهایی را که  در آلمان

های کوچک و متوسط در آلمان به شمار می رود. کنند. میزان گردش مالی شرکتها نیز معیار دیگری برای طبقه بندی شرکت
هایی که گردش مالی آنها حدود  توسط و شرکتمیلیون یورو در سال باشد، شرکت م 81هایی که گردش مالی آنها تا شرکت

در قوانین کشور تایوان از چند معیار برای تعریف و شناسایی  .هزار یورو باشد، شرکت کوچک به حساب می آیند 810
های کوچک و متوسط استفاده می شود. این معیارها عبارتند از: میزان سرمایه تعهد شده یک بنگاه، مجموع دارایی ها بنگاه

 00های تولیدی، چنانچه میزان سرمایه ثبت شده آنها کمتر از ، در مورد بنگاهاشاره شدهبراساس معیارهای  .حجم فروشو 

میلیون   )کل ترازنامه)دارایی و بدهی
 یورو

 بندی مؤسسهطبقه تعداد کارکنان گردش مالی )میلیون یورو(

 متوسط <810 <=10 <=03

 کوچک <10 <=10 <=10

 خرد <10 <=8 <=8
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میلیون دالرتایوان باشد. بنگاه کوچک و متوسط به حساب می  180میلیون دالر تایوان و مجمــوع دارایی هایشان کمتر از 
ک تعریف بنگاه های غیرتولیدی حجم فروش آنها می باشد. براساس این معیار، در برای بنگاههای کوچک و متوسط آیند. مال

 میلیون دالر تایوان باشد، آن بنگاه یک بنگاه 00های تجاری، حمل و نقل و خدماتی چنانچه میزان فروش کمتر از بنگاه
 کوچک و متوسط محسوب خواهد شد.

 کشور اقتصاد در SMEsنقش و اهمیت  6 
حو کنند اقتصاد ایران به نمی اتخاذ های کوچک و متوسطبنگاهرا برای تقویت  وملی های اقتصادیسیاستبیشتر کشورها 

درصد اقتصاد کشور  20بیش از  که شوددولتی تعیین میهای دولتی و شبهسسات و شرکتؤای توسط مو قابل مالحظه گسترده
پاالیش و تجارت نفت خام، محصوالت نفتی و گاز طبیعی که های مرتبط با استخراج، فعالیت مخصوصاً کندرا کنترل می

درصد  30کند. در حال حاضر در ایران، درصد بودجه دولت را تامین می 10تا  00 درصد درآمد صادراتی و تقریباً 20حدود 
(. 8018درصد مشاغل صنعتی هستند )جوهری،  03واحدهای صنعتی، شامل صنایع کوچک است. این صنایع موجب 

توان از هر دو بعد کیفی و کمی بررسی کرد. از نظر کمی درصد بسیار زیادی از یت واحدهای کوچک و متوسط را میاهم
ای بین یک دوم تا یک سوم ارزش های کوچک و متوسطی هستند که ارزش افزودهها در ایران و سایر کشورها، بنگاهشرکت

یری تواند از مهاجرت به شهرها جلوگها خصوصیاتی دارند که میاین بنگاه کنند. از نظر بعد کیفی،افزوده کل کشور را ایجاد می
گیرند باعث جمع شدن نیروی کار و مهاجرت به آن محل های بزرگ شکل میبه عمل آورد چرا که در هر جایی که شرکت

واحدها باعث گسترش شغل  آیند. اینای به وجود میهای کوچک بر اساس نیازهای محلی و منطقهشوند در حالی که بنگاهمی
ی در آن گذارشوند و در ارتباط با مردم هستند و فرهنگ تولید را ترویج و بخش خصوصی را تشویق به سرمایهو تولید می

طلب تر از سایر صنایع است و نیز این مها خیلی کوتاهچرخه عمر فناوری در این گونه بنگاه کنند. با توجه به این که معموالًمی
ته باشد ای توجه داششود تا یک بنگاه به عوامل چندگانهگیرد و باعث میدنیای معاصر این مشتری است که تصمیم میکه در 

گویی سریعی ندارند و فقط کسب و کارهای کوچک و محصوالت در چنین شرایطی صنایع سنگین و بزرگ قدرت پاسخ
اعتقاد دارد که در  3پن روز. (8008دست یابند )شفایی،  توانند موفق باشند و به منظر مشتریغیرپیچیده هستند که می
های رشد برای صنایع کوچک و متوسط بیشتر است تا ایجاد صنایع بزرگ. بر اساس این نظریه، رونق اقتصادی، فرصت

رشد، توجه های زیاد تبلیغات و بازاریابی در مراحل اولیه ( طوالنی، هزینهROI4صنایع بزرگ به علت بازگشت سرمایه )
دهند تا سرمایه خود را به جای توسعه محصوالت جدید، های خود دارند و ترجیح میریزیها در برنامهتری به این فرصتکم

های های کوچک و متوسط و به ویژه هزینهبرای افزایش محصوالت فعلی صرف کنند. عدم وجود این محدودیت در بنگاه
صورت،  ها بیش از پیش رشد کنند. به اینشود تا این بنگاهتر از فناوری جدید باعث میریعگذاری و استفاده ستر سرمایهپایین

 ارزشمند و مهم نقش های جدید تولید صرف نظر کنند.صتها و فرو به ناچار مجبور هستند از نوآوری صنایع بزرگ مرتباً
 انبوه، دیتول امكان اس،یمق ییجوصرفه علت به نهیهز كاهش ،یا واسطه و یاهیسرما یكاالها دیتول در نیسنگ و بزرگ عیصنا

 گسترده، یابیبازار و فناوری از بیشتر یبرخوردار ،یادار و یمال ،یدیتول مختلف در کارهای شده میتقس تیریمد از یبرخوردار
 یاقتصاد یصنعت توسعه در یاكننده نییتع توانند عاملهای زیر میبا توجه به نقش كوچك عیصنا توان انکار کرد. امارا نمی

 جذب در باال قدرت -8 فراوان یشغل یهافرصت جادیا -1 های صنعتی(:كشورها باشد )سازمان صنایع کوچک و شهرک
 قدرت -1 دیتول ندیفرآ در شتریب دانش تراكم تیقابل -0 دیتول اسیمق در ییجو صرفه در یبرتر -3 یتكنولوژ كردن یبوم و

 اقتصاد در یرقابت طیمح جادیا -9 اقتصاد در یبخش یهاتعادل عدم كاهش -0 یاقتصاد رانیمد و نانیكارآفر تیترب در باال

                                                                 
3 Penn Rose 
4 Return on Investment 
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 یریپذفانعطا و عیسر یریگمیتصم قدرت -3 یاقتصاد ییخود اتكا به رسیدن در امكانات از استفاده -2 ییكارا شیافزا و
 یصنعت شتریب یوستگیپ برای بهم بزرگ عیصنا با یاقمار شبكه جادیا -10 تیریمد در باال

 گیریبحث و نتیجه
گویای این مطلب است که تعریف استاندارد و واحدی برای در ایران های کوچک و متوسط نگاهی به تعاریف متفاوت بنگاه

 ههمیک تعریف مشترک در سطح  ارائه از این رو نیاز به وجود ندارد. ،های کوچک و متوسط در سطح نهادهای متولیبنگاه
تصادی های اقو در صورت تحقق دستیابی به تعریف واحد، امکان مقایسه شاخص نهادهای مرتبط، امری اجتناب ناپذیر است

های اقتصادی نهادهای متولی ایران با سطوح استاندارد بین المللی و سایر کشورها فراهم شده و امکان همسوسازی سیاست
نهاد  به عنوانرسد، مرکز آمار ایران به نظر می و اقتصادی فراهم خواهد شد.کشور در امر دستیابی به اهداف توسعه صنعتی 

 .باشد مناسبیمتولی تواند می و تعاریف استاندارد در کشور  رسمی مسئول ارائه و انتشار آمارهای رسمی
 مراجع
  ؟.اندهای متوسط و کوچک کدامبنگاه(، 1331. )انجمن ملی صنایع پلیمر ایران -

- Gibson, T.; H. J. van der Vaart (2002). Defining SMEs: a less imperfect way of defining small 
and medium enterprises in developing countries, Brooking global economy and development.  

- Bell, Simon (2012). Small and medium enterprises (SMEs) finance. Available in: 

http://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/smes-finance 

- Maduku, Daniel K., Mercy Mpinganjira and Helen Duh (2012), Understanding mobile 
marketing adoption intention by South African SMEs: a multi-perspective framework, 
International journal of information management 32, 111-123. 

- Stokes, D.; Wilson, N. (2010). Small business management and entrepreneurship, London: 
Cengage Learning EMEA. 

- Bolton, J.E. (1711). Small Firms. Report of the Committee of Inquiry on Small Firms. London: 
Her Majesty’s Stationery Office. 

- Johari, Hadi (2012), The Role of small and medium enterprises (SME) in the country's 
economic development, Journal of basic and applied scientific research, 2(10)10217-10221. 

- Shafiee, Reza (2002). Opportunities and threats facing small industries, Seminar for small and 
medium industries and its place in the cultural development, Technology center of Sharif 
university of technology. 

http://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/smes-finance

