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سخن آغازین
صنایـع کوچـک و متوسـط در اکثر کشـورها، نقش مهمـی در توسـعه فعالیت های 
اقتصادی دارند. بخش مهمی از ظرفیت ایجاد اشـتغال در کشـورهای توسـعه یافته 
توسـط بنگاه هـای کوچـک و متوسـط ایجاد می شـود و ایـن بنگاه های نقشـی مؤثر 
در بهبـود توزیـع درآمـد در جوامـع کمتـر توسـعه یافته نیـز دارند. از سـوی دیگر، 
ایـن بنگاه هـا عالوه بـر تأمیـن نیروی انسـانی متخصص بـرای شـرکت های بزرگ، 
از پتانسـیل تبدیل شـدن بـه شـرکت های بـزرگ در افـق میان مـدت و بلندمـدت 
برخوردارنـد. انعطاف پذیـری و قابلیـت همسـازی بـا فناوری هـای جدیـد نیـز بـر 
اسـتحکام سـاختاری بنگاه هـای کوچک و متوسـط اضافه می کند و باعث می شـود 
ایـن بنگاه هـای بتواننـد بازارهای جدیـدی را از سـطوح محلی تا فراملـی، به وجود 
آورنـد. بااین حـال نبایـد از ریسـک های متعددی کـه فرآیندهای توسـعه بنگاه های 
کوچـک و متوسـط را تهدیـد می کنـد، چشم پوشـی کـرد. بـا در نظـر گرفتـن این 
جوانـب، داشـتن یـک نـگاه نظام منـد و منسـجم بـه جنبه هـای مختلـف مؤثـر بـر 
عملکـرد بنگاه هـای کوچـک و متوسـط ضـروری اسـت. امیـدوارم ایـن پژوهـش 
بتوانـد سـهمی در شناسـایی بهتـر چارچـوب عملکـردی و چالش هـای پیش  روی 
بنگاه هـای کوچک و متوسـط داشـته باشـد و به برداشـتن گام های مؤثـر در جهت 

سیاسـت گذاری در مـورد بنگاه هـای کوچـک و متوسـط کمـک کند.
در پایـان الزم می دانـم از جنـاب آقـاي دکتـر مهـدی قائمـی اصـل مجـری طـرح 
تشـکر و سپاسـگزاري نمایم. همچنین از سـرکار خانم سـارا پارسـی دبیر شـورای 
پژوهشـی اتـاق ایـران که بـا پیگیری هـای مجدانه خود، امـکان انجام و انتشـار این 

اثـر را فراهـم سـاخته اند قدردانـي مي کنم.

محمد قاسمی
رییس مرکز پژوهش های اتاق ایران
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1-1- طرح مساله پژوهش
ــر  ــاد ه ــرورى در اقتص ــم و ض ــوان بخــش مه ــع کوچــک و متوســط به عن صنای
کشــورى شــناخته مى شــوند، از ایــن رو الزم اســت کــه بــراى صنایــع کوچــک و 
متوســطى کــه مایــل بــه بهره بــردارى از گســترش بــازار هســتند، زیرســاخت هاى 

الزم را بــه وجــود آورد(ایکبــروك و اولســن1، 2007 و تومــاس و وب2، 2003).
شــرکت هاي کوچــک و متوســط بــا توجــه بــه ویژگی هــاي منحصربه فردشــان 
در صنعــت از جایــگاه ویــژه اي برخوردارنــد. بررســی و شــناخت  مزیــت رقابتــی و 
میــزان رقابت پذیــري محصــوالت صنایــع کوچــک و متوســط در هــر کشــور گامی 
اساســی در شــناخت وضــع موجــود و آینــده صنعتــی و تبییــن برنامه ریزي هــاى 

بلندمدت اســت(بهرام زاده، 1387). 
ــاى  ــیعى از کارخانه ه ــتره وس ــه گس ــط ک ــک و متوس ــب وکارهاى کوچ کس
ــعه  ــل توس ــوان عام ــه عن ــد، ب ــر مى گیرن ــد را در ب ــه رش ــا و رو ب ــوآور و پوی ن
اقتصــادى و اجتماعــى مطــرح هســتند(هلبرگ3، 1999). بــه شــرکت هاى 
ــه کار  ــغول ب ــا مش ــه اروپ ــى اتحادی ــه در بخــش صنعت ــطى ک کوچــک و متوس
هســتند اهمیــت زیــادى داده مى شــود؛ بــر اســاس گــزارش تجــارت خارجــى در 
اروپــا کــه در ســال 2003 منتشــر شــده اســت SMEهــا 99 درصــد فعالیت هــاى 
ــه  ــا ک ــه اروپ ــد و در اتحادی ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــا را ب ــادى در اروپ اقتص
ــداد  ــن تع ــود دارد و ای ــون SME وج ــت، 23 میلی ــور اس ــکل از 25 کش متش
ــژاد  ــیروس ن ــا، 2003 و س ــون اروپ ــاد کرده اند(کمیس ــغل ایج ــون ش 75 میلی

چرندابــى، 1391).
بســیارى از کشــورهاى در حــال توســعه بــراى رفــع بحــران بیــکارى بــه ایجــاد 
ــن  ــته اند، چنی ــد بس ــط امی ــک و متوس ــرکت هاى کوچ ــاغل در ش ــریع مش س
امیدهایــى بى پایــه نیســتند بلکــه مبتنــى بــر ایــن واقعیت انــد کــه شــرکت هاى 
کوچــک و متوســط همــواره مشــاغل زیــادى را چــه در کشــورهاى توســعه یافته 
ــد،  ــال در هن ــراى مث ــد. ب ــاد کرده ان ــعه ایج ــال توس ــه در کشــورهاى در ح و چ
ــدى، در شــرکت هاى کوچــک و متوســط ایجــاد  80 درصــد از کل مشــاغل تولی
1. Eikebrokk & Olsen
2. Thomas V. Bonoma, And Webb, 1995.
3. Hallberg, K. (1999)
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ــن  ــون کارآفری ــت میلی ــدود هف ــزى، ح ــرقى و مرک ــاى ش ــده اســت. در اروپ ش
ــاد  ــه اقتص ــد کمونیســتى را ب ــوى مابع ــتورى الگ ــاد دس ــه اقتص ــد ک در تالش ان

مبتنــى بــر بــازار آزاد تغییــر دهنــد.
ــاى  ــاس معیاره ــر اس ــط ب ــک و متوس ــاى کوچ ــاى بنگاه ه ــتر تعریف ه بیش
کمــى ماننــد تعــداد کارکنــان، میــزان گــردش مالــى، ارزش دارایى هــا و میــزان 
ســرمایه اســت. در عیــن حــال، ســاده ترین معیــار نیــز بــراى تعریــف و مشــخص 
کــردن آنهــا، اســتفاده از تعــداد کارکنــان اســت، امــا بــا توجــه بــه همیــن معیــار، 
بــاز هــم تعاریــف متعــددى ارائــه شــده اســت. مثــال اتحادیــه اروپــا بــراى بنــگاه 
کوچــک و متوســط حداکثــر عــدد 250 نفــر را در نظــر گرفتــه اســت، در آمریــکا 
ــزى ایــن  در تعریــف ایــن بنگاه هــا از حــد 500 نفــر اســتفاده مى شــود و در مال
حــد 150 نفــر اســت. هــر چنــد ایــن تعاریــف کّمــى، تقســیم بندى را راحت تــر 
ــرکت ها روش  ــدى ش ــراى طبقه بن ــه ب ــى همیش ــاى کّم ــا معیاره ــد ام مى کن
مناســبى نیســت؛ مثــال یــک شــرکت فوالدســازى کــه مجمــوع کارکنــان آن 500 
ــد. در  ــه حســاب مى آی ــرکت متوســط ب ــک ش ــوالد ی ــت ف ــت، در صنع ــر اس نف
حالــى کــه یــک شــرکت خدماتــى ماننــد یــک شــرکت مشــاوره مالــى بــا همیــن 
حــدود تعــداد پرســنل، یــک شــرکت بــزرگ در بخــش مــورد فعالیــت خویــش 
محســوب مى شــود. بنابرایــن، کیفیــت و مشــخصات کیفــى شــرکت ها نیــز مهــم 

اســت.
بــر اســاس تعریــف وزارت صنایــع و معــادن و وزارت جهــاد کشــاورزى، 
و  خدماتى(شــهرى  و  صنعتــى  واحدهــاى  متوســط،  و  کوچــک  بنگاه هــاى 
ــورد،  ــب م ــر حس ــد. ب ــر دارن ــر کارگ ــر از 50 نف ــه کمت ــتند ک ــتایى) هس روس
ــورد  ــران را در م ــار ای ــز آم ــا مرک ــادن ی ــع و مع ــف وزارت صنای ــوان تعری مى ت
ــکار مى بــرد. مرکــز آمــار ایــران کســب وکارها را بــه چهــار گــروه  ایــن صنایــع ب
ــا 49  ــر، 10 ت ــا 9 کارگ ــرده اســت؛ کســب وکارهاى داراى یــک ت ــدى ک طبقه بن
ــران، 1390).  ــار ای ــز آم ــش از 100 کارگر(مرک ــر و بی ــا 99 کارگ ــر، 50 ت کارگ
در زمینــه ویژگى هــاى کیفــى مى تــوان بــه حــوزه و محــدوده خدمات رســانى 
ــه  ــا ب ــا عموم ــن اســاس، آنه ــر ای ــرد. ب ــاى کوچــک و متوســط اشــاره ک بنگاه ه
مشــتریان محلــى خدمــات مى دهنــد یــا ســهم بســیار کوچکــى از بــازار موجــود را 
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در اختیــار دارنــد و بــه وســیله یــک نفــر یــا گــروه کوچکــى از مــردم کــه در عیــن 
حــال مالــک ایــن بنگاه هــا نیــز هســتند، اداره مى شــوند. همچنیــن آنهــا نســبت 
ــى و  ــه هاى مال ــا موسس ــع مخصوص ــایر مناب ــر، از س ــه هاى بزرگ ت ــه موسس ب
ــاى مســتقلى را  ــد و فعالیت ه ــت مى کنن ــرى دریاف ــى کمــک کمت ــاى مال بازاره
انجــام مى دهنــد. البتــه منظــور ایــن نیســت کــه از موسســه هاى بــزرگ مســتقل 
ــرا بســیارى از آنهــا در کنــار موسســه هاى بــزرگ فعالیــت مى کننــد  هســتند زی
ــا  ــه تنه ــد. تعریفــى ک ــا عرضــه مى کنن ــه آنه ــع، محصــوالت خــود را ب و در واق
ــاال باشــد، ایــن خطــر را  ــر یکــى از ویژگى هــاى کیفــى ذکرشــده در ب مبتنــى ب
ــک  ــاى کوچ ــره بنگاه ه ــه در زم ــى را ک ــیارى از فعالیت های ــاید بس ــه ش دارد ک
ــا،  ــدادى از ویژگى ه ــد تع ــن بای ــرد. بنابرای ــده بگی ــود، نادی ــدى مى ش طبقه بن
ــن  ــه ای ــد ب ــف مى توان ــک تعری ــال ی ــد. مث ــرار گیرن ــم مدنظــر ق ــا ه ــان ب همزم
صــورت ارائــه شــود کــه موسســه هاى کوچــک و متوســط بایــد حداقــل دو مــورد 
از ویژگى هــاى زیــر را بــه صــورت همزمــان دارا باشــند (بریــج و اونیــل1، 2012):

1- وحدت مالکیت و مدیریت
2- ســرمایه یــا مالکیــت توســط یــک شــخص یــا یــک گــروه کوچــک تهیــه 

شــده باشــد.
3- محیــط کارى عمومــا محلــى باشــد و کارکنــان و مالــکان در یــک منطقــه 

جغرافیایــى نزدیــک بــه هــم زندگــى کننــد.
ــا  4- انــدازه نســبى فعالیــت مــورد نظــر در صنعــت مربوطــه و در مقایســه ب
بزرگ تریــن واحــد مشــغول در صنعــت کوچــک باشــد یــا به عبارتــى از متوســط 
ــد در  ــدازه مى توان ــایز و ان ــن س ــد. ای ــر باش ــت کوچک ت ــبى آن صنع ــدازه نس ان
مــورد حجــم فــروش، تعــداد کارکنــان و ســایر مقیاس هــاى کمــى معلــوم باشــد. 
ــراى مشــخص کــردن ماهیــت کوچــک  ــوق، تالشــى ب تمامــى توضیحــات ف
ــه ضــرورى  ــن نکت ــه ای ــا توجــه ب ــورد نظــر اســت. ام ــا متوســط واحدهــاى م ی
ــروى  ــودن نی ــدود ب ــه مح ــه ب ــتقلى دارد ک ــت مس ــى، ماهی ــه کوچک ــت ک اس
انســانى، زمــان، مهــارت، تجربــه و تامیــن مالــى و در نتیجــه وابســته بــودن بــه 
ــط از  ــک و متوس ــاى کوچ ــود. فعالیت ه ــوط مى ش ــى مرب ــاى خارج ــت ه حمای
1. Bridge, S., & O’neill, K, 2012.
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ــن  ــراى پخــش ای ــرى ب ــاى کمت ــوردار اســت و فرصت ه ــترى برخ ریســک بیش
ریســک ها دارد. بــه همیــن ترتیــب، مى تــوان بــه مــوارد زیــر در جهــت مشــخص 
شــدن بهتــر ماهیــت کوچکــى و متوســطى یــک بنــگاه اشــاره کــرد (ســلطانى و 

ــى، 1391): ــژاد چرنداب ــیروس ن ــکاران، 1390، ص 21 و س هم
1. تاثیر زیاد مالکیت بنگاه بر روى رفتار کارآفرینى

2. داشتن قدرت شخصى بیشتر در مورد مالکیت و مدیریت
3. نزدیک تــر بــودن بــه مشــتریان و در عیــن حــال قابــل انعطاف تــر بــودن و 

قابــل تطبیق تــر بــودن نســبت بــه تغییــرات درونــى و بیرونــى.

1-2- هدف پژوهش
هـدف از ایـن پژوهـش، از یـک سـو تبییـن چالش هایـى اسـت کـه مانـع از ظهور 
قدرتمنـد بنگاه هـاى کوچـک و متوسـط در کشـور شـده و از سـوى دیگـر، ارائـه 
اسـتراتژى هایى اسـت که مى توانـد زمینه حضور شـکوفا و موثـر بنگاه هاى کوچک 
و متوسـط را در کشـور فراهـم کنـد. در حقیقـت بـه دلیـل وجـود مجموعـه اى از 
ویژگى هـاى بـارزى کـه موسسـه هاى کوچـک و متوسـط را از موسسـه هاى بزرگ 
جـدا مى کنـد، شـاهد اثـرات اقتصـادى متفـاوت فعالیـت ایـن بنگاه هـا بـر اقتصاد 
نسـبت بـه موسسـه هاى بـزرگ هسـتیم کـه ایـن اثـرات، ضـرورت رسـیدگى بـه 
وضعیـت بنگاه هـاى کوچـک و متوسـط را بیـش از پیـش مشـخص مى کنـد. از 
مهم تریـن اثـرات وجـود موسسـه هاى کوچـک و متوسـط در تمامـى کشـورها، 
کمـک بـه رشـد اشـتغال و کاهـش نـرخ بیـکارى اسـت؛ باالخـص در کشـورهاى 
کمتـر توسـعه یافته یـا در حال توسـعه که رشـد بى رویـه جمعیت، نقصان تشـکیل 
سـرمایه انسـانى و ناکارآیـى سـازوکار بـازار در ایجاد تعـادل بین عرضـه و تقاضاى 
کار، از ویژگى هـاى سـاختار اقتصـادى آنهـا بـوده و باعث شـده اسـت کـه على رغم 
انبـوه امکانـات بالقـوه اقتصادى، اشـتغال بـه معضلى الینحلـى و بحرانـى را تبدیل 
شـود. از دهـه 1970 بـه بعـد، اکثـر اقتصاددانان توسـعه براى رفع مشـکلى بحران 
بیـکارى در جهـان سـوم، پیوسـته بـر گرایش بـه صنایع کوچـک به عنـوان عاملى 
اشـتغال زا تاکیـد کرده اند. سـازمان توسـعه صنعتى ملل متحد (یونیـدو)1 (1997)، 
1.   Unido: United Nations Lndustrial Development Organization
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ضمـن اعـالم تجربـه شکسـت صنایـع بـزرگ در ایجـاد اشـتغال، توصیـه مى کنـد 
کـه بـراى حـل معضـل بیـکارى در کشـورهاى در حـال توسـعه، از رشـد صنایـع 
کوچـک و متوسـط حمایـت مالـى به عمل آیـد. صنایـع کوچک و متوسـط به این 
دلیـل سـهم باالیـى از اشـتغال را بـه خـود اختصاص مى دهنـد که در ایـن صنایع، 
بیشـتر گرایـش در به کارگیـرى نـوع خاصـى از تکنولـوژى سـوق یافتـه اسـت کـه 
گـردش آن بـه وسـیله کارگـران بیشـتر و بـا سـرمایه کمتـر انجـام مى گیـرد. بـه 
بیـان دیگـر، از آنجایـى کـه صنایـع کوچک و متوسـط در مقایسـه با موسسـه هاى 
بـزرگ از تکنولـوژى کار برتـر اسـتفاده مى کننـد و بـا سـرمایه کمتـرى مى تواننـد 
اشـتغال ایجـاد کننـد، تعـداد مشـاغل ایجادشـده توسـط این شـرکت ها بیشـتر از 

اسـت.  بزرگ  شـرکت هاى 
ــش آن  ــود نق ــبب مى ش ــه س ــط ک ــک و متوس ــع کوچ ــر صنای ــن اث دومی
ــه  ــن گون ــت ای ــر مثب ــود، تاثی ــه ش ــل مالحظ ــادى قاب ــعه اقتص ــد و توس در رش
صنایــع در توزیــع درآمــد اســت. مراکــز شــهرى پرجمعیــت و بــزرگ بــه قیمــت 
عقب ماندگــى شــهرهاى کوچــک و مناطــق روســتایى رشــد کرده انــد. از آنجایــى 
کــه امــکان اســتقرار صنایــع کوچــک در شــهرهاى کــم جمعیــت و در مناطــق 
ــى  ــراى تمرکززدای ــیله اى ب ــه وس ــد به منزل ــذا مى توان ــود دارد، ل ــتایى وج روس
صنعــت و توزیــع مناســب تر درآمــد عمــل کنــد و از قــدرت ســرعت بخشــیدن بــه 
توســعه ایــن مناطــق برخــوردار خواهــد بــود؛ ایــن امــر بــا جلوگیــرى از مهاجــرت 
ــز  ــزرگ را نی ــهرهاى ب ــرت در ش ــى از مهاج ــائل ناش ــتاییان، مس ــه روس بى روی

تخفیــف خواهــد داد. 
بــه عــالوه بایــد بــه نقــش صنایــع کوچــک در ایجــاد ارتبــاط بیــن تولیــدات 
ــع کوچــک و متوســط در هــر  بخشــى کشــاورزى و صنعتــى اشــاره کــرد. صنای
ــایل  ــین آالت و وس ــد ماش ــاورزى و در تولی ــوالت کش ــرآورى محص ــه ف دو زمین
مــورد نیــاز بخــش کشــاورزى از نقــش مهمــى برخوردارنــد، بــه نحــوى کــه هــر 
زمــان بیــن بخــش کشــاورزى و صنعتــى توســط بنگاه هــاى کوچــک و متوســط، 
ارتبــاط قــوى برقــرار گــردد، پویایــى بخــش کشــاورزى افزایــش پیــدا مى کنــد و 

ــرد.  ــترى مى گی ــرعت بیش ــعه آن س توس
از دیگــر مزیت هــاى مهــم صنایــع کوچــک و متوســط، بحــث انعطاف پذیــرى 
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افزایــش  باعــث  متوســط  و  کوچــک  بنگاه هــاى  موسسه هاســت.  این گونــه 
انعطاف پذیــرى و تنــوع بخشــیدن بــه تولیــدات کشــور، خصوصــا تولیــدات 
ــا  ــع و بنگاه هــا خــود را ب صنعتــى مى شــوند، چــون تولیــدات نهایــى ایــن صنای
شــرایط در حــال تغییــر بــازار آســان تر انطبــاق مى دهنــد و حتــى در اغلــب مــوارد 
قادرنــد در بازارهــاى بســیار راکــد و داراى قــدرت خریــد انــدك، ســودآور عمــل 
کننــد. خــط تولیــد و ماهیــت انعطاف پذیــر بنگاه هــاى کوچــک و متوســط، آنهــا 
را مســتعد عملکــرد رقابتــى مى کنــد؛ زیــرا آنهــا تکنولوژى هــاى بســیار گرانــى را 
فراهــم نکرده انــد کــه تنهــا بــراى یــک نــوع تولیــد و یــا یــک روش تولیــد ســاخته 
ــه هاى کوچــک  ــد در موسس ــوه تولی ــول در نح ــر و تح ــه تغیی ــد، بلک ــده باش ش
ــط در  ــک و متوس ــع کوچ ــود. صنای ــوب مى ش ــا محس ــارز آنه ــاى ب از ویژگى ه
ــى  ــژه در حال ــب به وی ــن مطل ــد. ای ــژه اى دارن ــش وی ــى نق ــرمایه مل انباشــت س
ــى  ــتقراض هاى خارج ــا و اس ــا بحران ه ــا ب ــعه نیافته عموم ــورهاى توس ــه کش ک
ــاى  ــان بنگاه ه ــد؛ کارآفرین ــترى مى یاب ــت بیش ــتند، اهمی ــه رو هس ــته روب انباش
کوچــک و متوســط بیشــتر بــه آورده هــا و ســرمایه هاى شــخصى متکــى هســتند 
ــد.  ــه مى کنن ــد کالن تکی ــتقراض در ح ــا اس ــى ی ــتقراض دولت ــه اس ــر ب و کمت
ــازار توزیــع  ــا حــدودى بــه مشــتریان و ب همچنیــن ایــن بنگاه هــا از آنجــا کــه ت
نزدیــک هســتند، نیــاز اندکــى بــه ســرمایه گذارى در شــبکه راه و ترابــرى دارنــد. 
ــا  ــه مــواد اولیــه موجــود در کشــور وابســته اند ت ــن، آنهــا بیشــتر ب ــر ای عــالوه ب
بــه واردات آن. از ایــن رو، در مجمــوع توســعه فعالیــت آنهــا، حداقــل در مراحــل 
ــراى  ــاد ب ــع زی ــردن مبال ــه ک ــى و هزین ــرمایه گذارى دولت ــه س ــاز ب ــه، نی اولی

ــد. ــت مى کن ــه دول ــادى ب ــن رو کمــک زی ــدارد و از ای ــاخت ها ن ــعه زیرس توس
ــدن،  ــى ش ــیر صنعت ــط در مس ــک و متوس ــع کوچ ــن، صنای ــر ای ــالوه ب ع
مزایــاى دیگــرى ماننــد ایجــاد زمینــه بســیار مســاعد در آمــوزش عملــى بازاریابــى 
ــى  ــى، مدیریــت و دانــش فنــى در بازاریاب ــا را از نظــر فن ــى، آنه شــاغلین صنعت
ــاى کوچــک و متوســط عنصــرى اساســى در  ــن بنگاه ه ــد، بنابرای ــاده مى کنن آم
ــه حســاب مى آینــد کــه داراى نیــروى  آماده ســازى مجموعــه محیــط تجــارى ب
بالقــوه در هدایــت کارکنــان بــه ســمت ابتــکار، نــوآورى و رقابــت هســتند. نکتــه 
قابــل توجــه ایــن اســت کــه تامیــن نیــروى انســانى متخصــص بــراى شــرکت هاى 
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ــرد. ــورت مى گی ــط ص ــاى کوچــک و متوس ــط بنگاه ه ــا توس ــزرگ، غالب ب
ــر  ــه ب ــددى ک ــاى متع ــبب مزیت ه ــه س ــط ب ــک و متوس ــاى کوچ بنگاه ه
ــته اند.  ــوآورى داش ــه اى در ن ــل مالحظ ــش قاب ــد، نق ــزرگ دارن ــرکت هاى ب ش
ــود  ــت مى ش ــاى مقاوم ــدن الیه ه ــود آم ــه وج ــث ب ــا، باع ــن مزیت ه ــى از ای یک
ــراز وجــود تشــکل هاى جدیــد اســت و باعــث محصــور  کــه مانعــى در جهــت اب

ــود. ــده مى ش ــکیالتى پیچی ــاختارهاى تش ــا در س ــدن آنه ش
ــوآورى مطــرح مى شــود، شــروع بســیارى از  مســاله دیگــرى کــه در مــورد ن
ــت.  ــق اس ــال دقی ــن ح ــک و در عی ــات کوچ ــاورى، از اختراع ــرفت هاى فن پیش
و  صنایــع  بــراى  جدیــد  روش هــاى  و  پیشــرفت ها  این گونــه  به کارگیــرى 
ــا یــک کارآفریــن کــه هســته اصلــى  ــزرگ، اقتصــادى نیســت. ام شــرکت هاى ب
ــو را  ــد ن ــى آن فرآین ــد و حت ــتفاده مى کن ــت، از آن اس ــک اس ــاى کوچ بنگاه ه
ــاد  ــراى او ایج ــادى ب ــاى زی ــا درآمده ــد ت ــرار مى ده ــتفاده ق ــورد اس ــدر م آن ق
ــد،  ــتفاده مى کنن ــک اس ــاى کوچ ــک از فرصت ه ــع کوچ ــن صنای ــد. بنابرای کن
ــه  ــد ب ــختى مى توان ــک به س ــرمایه گذارى کوچ ــاى س ــه فرصت ه ــى ک در حال

ــد. ــزرگ راه یاب ــرکت هاى ب ــاختار ش س
مــواردى کــه مــورد اشــاره قــرار گرفــت، اهمیــت وجــود موسســه هاى کوچــک 
و متوســط در فرآینــد رشــد و توســعه اقتصــادى کشــور را مشــخص مى کنــد، از 
ایــن رو توســعه ایــن بنگاه هــا، دقیقــا بــه انــدازه صنایــع بــزرگ اهمیــت مى یابــد.
ــا در نظــر گرفتــن ماهیــت  ــن پژوهــش ب ــکات ذکرشــده، در ای ــر اســاس ن ب
ــع  ــى موان ــه بررس ــران، ب ــط در ای ــک و متوس ــاى کوچ ــژه بنگاه ه ــرایط وی و ش
راهبــردى و ارائــه اســتراتژى هاى توســعه بنگاه هــاى کوچــک و متوســط، 
ــعه  ــراى توس ــده اى ب ــتى اولویت بندى ش ــاى سیاس ــود و راهکاره ــه مى ش پرداخت

ایــن بنگاه هــا ارائــه مى شــود.

1-3- ضرورت  و اهمیت پژوهش
بــا توجــه بــه اهمیــت بنگاه  هــاى کوچــک و متوســط در کشــور هاى توســعه نیافته 
و در حــال توســعه بــه دلیــل تاثیرگــذارى بــاالى ایــن بنگاه هــا در اقتصــاد ایــن 
ــراد  ــرف اف ــب از ط ــه اغل ــدك ک ــرمایه  اى ان ــا س ــه ب ــت اینک ــه عل ــور ها ب کش
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ــراى  ــبى ب ــى مناس ــتغال زایى و درآمدزای ــوان اش ــود مى ت ــن مى ش ــه تامی جامع
ــر رشــد اقتصــادى و کاهــش بیــکارى، توســعه  کشــور فراهــم آورد کــه عــالوه ب
فناورى هــا و ... را نیــز بــه همــراه دارد. در زیــر برخــى از مزایــاى ایــن بنگاه هــاى 

ــم: ــى مى کنی را بررس
بیشــتر از شــرکت هاي بــزرگ بــه رشــد اشــتغال کمــک مى کننــد و 
ــه خــود  ــد ســهم بســیار مهمــی از کل اشــتغال را ب ــا در درازمــدت مى توانن آنه

ــد. اختصــاص دهن
ــرکت هاي  ــی از ش ــروش بخش های ــا ف ــذاري ی ــگام واگ ــه هن ــد ب مى توانن
بــزرگ نیــروي کار آنهــا را جــذب کننــد و در بازســازي و کارآمدســازي آنهــا موثــر 

باشــند.
بــا انعطاف پذیــري بیشــتر در تهیــه خدمــات و محصــوالت، امــکان 

مى آورنــد. فراهــم  را  بیشــتر  صرفه جویــی 
امــور  انحصارى شــدن  از  و  مى دهنــد  افزایــش  را  بــازار  رقابت پذیــري  

مى کننــد. جلوگیــري  بــزرگ  شــرکت هاي  به وســیله 
ــهم  ــد س ــورهاي پردرآم ــد در کش ــان می ده ــر نش ــردي اخی ــات کارب مطالع
ــی 55 درصــد و ســهم  ــص داخل ــد ناخال ــاي کوچــک و متوســط در تولی بنگاه ه
ــهم  ــد س ــورهاي کم درآم ــت. در کش ــد اس ــش از 65 درص ــتغال بی ــا در اش آنه
ــد  ــش از 70 درص ــتغال بی ــهم اش ــد و س ــش از 60 درص ــه GDP بی ــوط ب مرب
بــرآورد مى شــود. ایــن ســهم در کشــورهاي بــا درآمــد متوســط بــه ترتیــب 95 و 
70 درصــد اســت. بــه طــور مثــال در کشــورهاي عضــو اتحادیــه اروپــا، نزدیــک به 
ــد،  ــا را تشــکیل می ده ــه 99 درصــد کل بنگاه ه ــگاه کوچــک ک ــون بن 25 میلی
وجــود دارد؛ ایــن بنگاه هــا بیــش از 95 میلیــون نیــروي کار را کــه تامین کننــده 
55 درصــد کل مشــاغل در بخــش خصوصــی اســت، بــه خــود اختصــاص داده انــد. 
ــه اســت  ــل توج ــز قاب ــره وري نی ــادرات و رشــد به ــا در ص ــن بنگاه ه ــت ای اهمی

(کســکین و ســنتارك ، 2010؛ بــه نقــل از شــهبازى غیاثــى،1391).
صنایــع کوچــک و متوســط از نظــر صرفه جویــی در مقیــاس تولیــد، در 
ــه صنایــع بــزرگ برتــري دارنــد. مطالعــات نشــان  بخشــی از تولیــدات نســبت ب
داده انــد کــه اگــر واحــد تولیــد از حــد مشــخصی بزرگ تــر شــود، موجــب ناکارآیی 
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خواهــد شــد. کوچــک شــدن واحدهــاي اقتصــادي در کشــورهاي غــرب و تقســیم 
ســازمانی موسســه هاى بــزرگ بــه واحدهــاي مســتقل کوچــک، نمونــه هایــی از 
ایــن قانون منــدي اقتصــادي بــه شــمار مــی رود. (صحرایــان، 1380؛ بــه نقــل از 

امیــن آقایــی، 1388).
ــاختار  ــودن از نظــر س ــه جهــت منســجم ب ــاي کوچــک و متوســط ب بنگاه ه
ــدگان  ــاي تقاضاکنن ــازار، نیازه ــا ب ــر ب ــی بهت ــا هماهنگ ــد ب ــت می توانن و مدیری
ــز  ــا نی ــر و کارفرم ــاختار کارگ ــد و از جهــت س ــر تشــخیص و پاســخ دهن را بهت
ــگاه، بنگاه هــاي  ــرار اســت. از بعــد ســاختار بن ــا برق ــان آنه ــر می ــط نزدیک ت رواب
کوچــک و متوســط نســبت بــه تولیــد، بازاریابــی و ارائــه خدمــات، کشــش پذیري 
بیشــتري در مقایســه بــا بنگاه هــاي بــزرگ دارنــد. بــر اســاس ایــن کشــش پذیري 
و انعطــاف بــاال، ایــن بنگاه هــا، شــرایط تنگناهــاي اقتصــادي و نوســانات محیطــی 
ــا خســارت و زیــان کمتــري می تواننــد پشــت ســر بگذارنــد (یلمــاز، 2004؛  را ب

بــه نقــل از شــهبازى غیاثــى،1391).
بر این اساس مزیت هاي بنگاه هاي کوچک و متوسط عبارتند از:

بنگاه هــاي کوچــک و متوســط از یــک درآمــد متــوازن برخــوردار هســتند. 
ــوازن مزیت هایــی را در ابعــاد اجتماعــی و اقتصــادي فراهــم می کنــد. ایــن ت

بنگاه هــاي کوچــک و متوســط می تواننــد راه موثــري را در جهــت گســترش 
تولیــد و صنعتی ســازي در کل کشــور ایجــاد کننــد.

بنگاه هــاي کوچــک و متوســط نقــش موثــري را در خلــق ابتــکارات 
ــراي  ــبی را ب ــد بســتر مناس ــا می توانن ــن بنگاه ه ــن ای ــد. همچنی خصوصــی دارن

ــد. ــم کنن ــود فراه ــان خ ــازي کارکن ــوزش و توانمندس آم
در کشــور ایــران طــی برنامــه ســوم توســعه کشــور ( 1383-1379) در 
مقایســه بــا برنامــه دوم توســعه (1378-1374) از تعــداد صنایــع کوچــک کاســته 
و بــر ســهم صنایــع متوســط و بــزرگ از بعــد تعــداد بنــگاه افــزوده شــد، در مقابــل 
در ابعــاد اشــتغال، از ســهم صنایــع بــزرگ کاهــش و بــر ســهم صنایــع کوچــک به 
خصــوص صنایــع متوســط اضافــه گردیــد. نکتــه حائــز اهمیــت در ایــن مبحــث 
ــاد  ــزان ایج ــگاه و می ــداد بن ــاد تع ــع متوســط از ابع ــل مالحظــه صنای رشــد قاب
اشــتغال اســت کــه ایــن امــر می توانــد بیانگــر ترمیــم ســاختار صنعتــی از نظــر 
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الگــوي توزیــع بنگاه هــا و ایجــاد پیامدهــاي مثبــت بــراي بخــش صنعــت کشــور 
ــد. ــی باش ــال هاي آت در س

طبــق آمــار ســال 1375، 98/4 درصــد تمامــى کســب وکارهاي کشــور، 
ــی در  ــه رقم ــه ب ــد ک ــر بودن ــا 9 نف ــن 1 ت ــروي کار بی ــا نی ــرد ب ــاي خ بنگاه ه
ــج طــرح  ــزار واحــد می رســید. بررســی نتای ــون و دویســت ه حــدود یــک میلی
ــور  ــن در کل کش ــر کارک ــا 49 نف ــا 10 ت ــی ب ــاي صنعت ــري از کارگاه ه آمارگی
نشــان می دهــد کــه در ســال 1385 تعــداد 12 هــزار و 151 کارگاه بــه فعالیــت 
ــن  ــداد ای ــه بیشــترین تع ــج حاصل ــر اســاس نتای ــتغال داشــته اند. ب ــی اش صنعت
ــا  ــداد کارگاه ه ــن تع ــزي و کمتری ــی غیرفل ــوالت کان ــد محص ــا در تولی کارگاه ه
ــن  ــد و همچنی ــت دارن ــیگار فعالی ــو و س ــون و تنباک ــوالت توت ــد محص در تولی
ــا 3292،  ــران ب ــتان هاي ته ــب در اس ــه ترتی ــی ب ــاي صنعت ــترین کارگاه ه بیش
اصفهــان بــا 1807 و خراســان رضــوي بــا 1036 کارگاه قــرار دارنــد کــه حــدود 
50 درصــد از کل کارگاه هــاي صنعتــی 10 تــا 49 نفــر کشــور را شــامل می شــوند 
(امیــن آقایــی، 1388). حــدود 1/3 میلیــون نفــر از کل 15/6میلیــون نفــر نیــروي 
کار، در بخــش صنایــع کوچــک و متوســط بــه کار اشــتغال دارنــد. ســایر نیــروي 
کار شــاغل بیشــتر در فعالیت هــاي اقتصــادي عمده فروشــی و خرده فروشــی 

ــد. شــاغل هســتند کــه ظاهــرا بازدهــی باالتــري دارن
کل کســب وکارهاي کوچــک داراي نیــروي کار 10 تــا 49 نفــر بالــغ بــر 
ــه  ــت ک ــی اس ــود. بدیه ــد) می ش ــزار واح ــا (23 ه ــداد بنگاه ه ــد تع 1/4 درص
نبــود تعــادل آشــکاري، بیــن تعــداد بســیار زیــاد بنگاه هــاي خــرد و تعــداد کــم 
ــا نشــان داده اســت کــه  ــه دنی بنگاه هــاي کوچــک و متوســط وجــود دارد. تجرب
کــم بــودن قابــل توجــه تعــداد بنگاه هــاي متوســط (داراي 50 تــا 249 کارگــر) 
کــه تعــداد آنهــا نســبت بــه کل بنگاه هــا فقــط 0/1 درصــد اســت، تاثیــر منفــی 
بــر قــدرت تولیــد صادراتــی کشــور و همچنیــن اشــتغال دارد. از نظــر بین المللــی 
ــا  ــروي کار 50 ت ــا نی ــه کســب وکارهاي متوســط ب ــیده اســت ک ــات رس ــه اثب ب
249 نفــر بــه جهــت توانایــی و آمادگــی بیشــتر بــراي اســتفاده از «کارشناســی 
ــراي مشــارکت  ــی» ب ــع مال ــازار» و «مناب ــروي کار»، «مهارت هــاي ب فنــی»، «نی
ــادرات  ــی در ص ــهم بزرگ ــی س ــور اصول ــه ط ــی، ب ــب وکارهاي بین الملل در کس
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ــا  ــع ب ــن صنای ــان ای ــران، همچن ــن در ای ــد. لیک ــا دارن ــتغال آنه ــورها و اش کش
ــتند. ــه رو هس ــی روب ــري و بی اقبال بی مه

عملکـرد سـازمان صنایـع کوچک و شـهرك  هاي صنعتی ایران در خصـوص تعداد 
جوازهـاي صادرشـده و سـرمایه  گذاري و اشـتغال بـه تفکیـک بنگاه  هـاي کوچـک و 
متوسـط (کمتـر از 50 نفـر) و بنگاه  هـاي بـزرگ (بیـش از 50 نفـر) نشـان مى  دهـد 
کـه 89 درصـد جوازهـاي صادرشـده بـه بنگاه  ها را بر حسـب تعداد اشـتغال، SMEها 
تشـکیل می  دهند. ولی سـهم سـرمایه گذاري این بنگاه  ها از کل سـرمایه گذاري 18/4 

درصد اسـت که نشـان دهنده سـهم نسـبتا کمی اسـت (شـهبازى غیاثى، 1391).

1-4- سوال هاي پژوهش
فعـاالن بخـش خصوصـی در چارچوب انبوهی از تشـکل هاي غیردولتـی، بنگاه هاي 
کوچـک و متوسـط، خوشـه هاي صنعتـی و کارآفرینان از طریق نـوآوري و خالقیت 
و تولیـدات مبتنـی بـر دانـش از عوامـل اصلـی رشـد و توسـعه صنعتـی در همـه 
کشـورها محسـوب می شـوند. ایـن فعـاالن بـه عنـوان عوامـل تولیـدي واسـطه یا 
نهایـی و نیـز مصرف کننـده خدمـات و کاالهـا، نقـش تعیین کننـده و معنـی داري 
در ایجـاد اشـتغال و تولیـد ثـروت و جـذب سـرمایه هاي خارجـی در منطقـه ایفـا 
می کننـد. (قاسـمی، 1385، ص 64). صنایـع کوچـک در اقتصـاد تمامى کشـورها 
نقش بسـیار مهمى دارند. سـازمان هاى کوچک بیش از 90 درصد اقتصاد بسـیارى 
از کشـورها را شـامل مى شـوند. اهمیت این صنایع در کشـورهاى در حال توسـعه 
بسـیار بیشـتر اسـت. تعـداد واحدهـاى صنعتـى کوچـک در کشـورهاى در حـال 
توسـعه 90 الـى 95 درصـد از کل واحدهـاى صنعتى را تشـکیل مى دهـد. از لحاظ 
اشـتغال سـهم آنها 40 تا 90 درصد کارگران صنعتى را شـامل مى شـود که 30 تا 
50 درصـد کل تولیـدات صنعتـى را بـه خود اختصـاص مى دهند (مانیـان، 1382، 
ص 180). البتـه آسـیب پذیرى ایـن واحدهـا بسـیار زیـاد و نـرخ ورشکسـتگى در 
ایـن سـازمان ها فاجعه آمیـز اسـت. 20 درصد ایـن صنایع در سـال اول و 66 درصد 
آنهـا در طـى هفت سـال بعـد ورشکسـت مى شـوند (بومبـک1، 1981، ص 38؛ به 
نقـل از سـیروس نـژاد، 1391، ص 3). بـر ایـن اسـاس، سـواالتى که ایـن پژوهش 
1.. Baumback, C
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بـه آنهـا پاسـخ مى دهـد، عبارتند از:
ــل  ــط در مراح ــک و متوس ــاى کوچ ــش روى بنگاه ه ــردى پی ــع راهب * موان

ــت چیســت؟ ــدازى و توســعه فعالی راه ان
* اتخــاذ چــه اســتراتژى هایى مى توانــد بــه رشــد و توســعه بنگاه هــاى 

ــود؟ ــر ش ــران منج ــط در ای ــک و متوس کوچ
* یــک ســامانه پویــا، یکپارچــه و بــه هــم پیوســته از موانــع توســعه 
ــه  ــامل چ ــران، ش ــط در ای ــک و متوس ــاى کوچ ــعه بنگاه ه ــاى توس و راهکاره

ــت؟ ــى اس اجزای
ــاى  ــر ارتق ــترى ب ــر بیش ــد تاثی ــتراتژى ها مى توان ــک از اس ــدام ی ــاذ ک * اتخ
ــته  ــران داش ــط در ای ــک و متوس ــاى کوچ ــعه بنگاه ه ــا و توس ــطح فعالیت ه س

باشــد؟
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فصل دوم

تعامل کشور هاى 
توسعه یافته و کمتر 
توسعه یافته برگزیده
با SMEها
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2-1- مقدمه
ــعه یافته  ــر توس ــعه یافته و کمت ــور هاى توس ــل کش ــوه تعام ــل نح ــن فص در ای
برگزیــده بــا SMEهــا مــورد بحــث و بررســى قــرار گرفتــه اســت. هــدف اصلــى در 
ایــن فصــل، معرفــى عناصــر اصلــى و سیاســت هاى راهبــردى مدنظــر کشــورها، 
بــه منظــور توســعه SMEهــا بــوده اســت. مطالعــات بســیار خوبــى در ایــن زمینــه 
صــورت گرفتــه اســت کــه بدیــن منظــور از مطالعــات کشــمیرى حــق (1393) و 
آقــا اولــى و ســلجوقى (1386) بــه طــور خالصــه اســتفاده شــده اســت. پیشــنهاد 
ــه منظــور درك بهتــر برخــى ابعــاد و مفاهیــم مطــرح شــده در ایــن  مى شــود ب
ــه آن در  ــوط ب ــه مرجــع مرب ــتفاده ک ــورد اس ــاى م ــه اصــل گزارش ه بخــش، ب

انتهــاى گــزارش هــر کشــور ارائــه شــده اســت، مراجعــه شــود.

2-2- کشور تایوان
ــعه کســب وکارهاى  ــاد و توس ــراى ایج ــى ب 2-2-1- سیاســت هاى مال

کوچــک و متوســط
2-2-2- بخــش اول: تامیــن مالــى بــراى توســعه و رشــد کســب وکارهاى 

ــط کوچک و متوس
ــراى کســب وکار  هاى  ــى ب ــن مال ــى و تامی ــات حمایت ــردن خدم ــم ک 1) فراه

کوچــک و متوســط
2) ایجــاد دریچــه هــاى ارتباطــى (contact window ) خدمــات تامیــن 
مالــى کســب وکار  هاى کوچــک و متوســط  در جهــت ســرمایه گذارى و خدمــات 

مشــاوره تامیــن مالــى 
3) ایجــاد چارچــوب تامیــن مالــى کســب وکار  هاى کوچــک و متوســط  بــراى 

ایجــاد تامیــن مالــى مطمئــن 
4) اختصــاص وام هــاى مبتنــى بــر سیاســت گذارى بــراى کمــک بــه 
کســب وکار  هاى کوچــک و متوســط بــراى تامیــن مالــى پروژه هــاى خــاص 
ــراى افزایــش وام هــاى کســب وکار  هاى کوچــک و متوســط  ــزى ب 5) برنامه ری

ــى ــاى محل توســط بانک ه
تایــوان  کوچــک  کســب وکار  هاى  متمرکــز  همــکارى  مرکــز  ایجــاد   (6
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(SBIAC) بــا هــدف فراهــم کــردن خدمــات حمایتــى مدیریــت مالــى  تخصصــى 
7) وام هاى تامین مالى کارآفرینان جوان 

2-2-3- بخش دوم: تامین مالى و تضمین اعتبارى براى کسـب وکارهاى 
کوچک و متوسط

بــراى  اعتبــارى  ضمانت هــاى  کــردن  فراهــم  و  تقویــت  بــراى  دولــت 
کســب وکار  هاى کوچــک و متوســط، بودجــه تضمیــن اعتبــارى  کســب وکار  هاى 
کوچــک و متوســط را در نظــر گرفتــه اســت. ایــن بودجــه بــراى ایجــاد 
تضمین هــاى اعتبــارى مــورد نیــاز کســب وکار  هاى کوچــک و متوســط اســتفاده 

مى شــود.
2-2-4- بخـش سـوم: تقویت سـرمایه گذارى در بخش کسـب وکارهاى 

کوچک و متوسـط
1) ایجاد اداره خدمات سرمایه گذارى

در  ســرمایه گذارى  ارتقــاى  بــراى  ملــى  توســعه  بودجــه  برنامــه   (2
متوســط  و  کوچــک  کســب وکار  هاى 

ــد  ــا رش ــرمایه گذارى در کســب وکار  هاى کوچــک و متوســط ب ــت س 3) تقوی
بالقــوه بــاال 

ــع  ــرمایه گذارى در صنای ــا س ــراى ارتق ــى ب ــعه مل ــه توس ــه بودج 4)  برنام
ــى  ــتراتژیک خدمات اس

 5) ارتقاى سرمایه گذارى براى توسعه شرکت هاى کوچک و متوسط 
2-2-5- سیاســت هاى ارتقــا، تحــول و بهبــود توانایى هــاى تحقیــق 

و توســعه در شــرکت هاى کوچــک و متوســط
ــک و  ــرکت هاى کوچ ــراى ش ــات ب ــاورى اطالع ــتراتژى فن ــش اول: اس بخ

متوســط 
1) ارتقــاى تغییــر و تحــوالت دیجیتــال بــراى  شــرکت  هاى کوچــک و 

ــرد: ــر مى گی ــر را در ب ــوارد زی ــه م ــن برنام ــط: ای متوس
الف) کاربرد دیجیتال  

ب) ایجاد توانایى الکترونیکى و بازاریابى الکترونیکى  
ج) مشــاوره هاى تخصصــى و پیشــرفته: کمــک و ارائــه مشــاوره هاى تخصصــى 
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بــراى شــرکت هاى کوچــک و متوســطى کــه مى تواننــد مــدل کســب وکار   خــود، 
عملیــات، توســعه محصــول بــا ارزش افــزوده و بازاریابــى را بــا فنــاورى اطالعــات 

بهبودهــاى شــگرف دهنــد.
 SMEs ــه هاى ــا خوش ــراى SMEs: ارتق ــى ب ــه هاى الکترونیک ــاد خوش د) ایج
از طریــق تجمیــع منابــع فنــاورى اطالعــات، خدمــات توانایى هــاى الکترونیکــى 
ــاى  ــى در بررســى فرصت ه ــه هم افزای ــراى رســیدن ب ــى الکترونیکــى ب و بازاریاب

ــرد. ــام مى گی ــال انج کســب وکار   دیجیت
SMEs 2) ارتقاى برنامه تجارت الکترونیک بین المللى براى

3) ارتقاى کاربرد فناورى اطالعات و ارتباطات با ارزش افزوده 
4) دانشــگاه آنالیــن SMEs – برنامــه آرشــیو دیجیتــال و آمــوزش الکترونیکى 

یوان  تا
5) ارتقاى کاربرد فناورى اطالعات و ارتباطات در SMEs تولیدى

6) ارتقاى تجارت الکترونیکى بین المللى مبتنى بر زبان چینى 
7) ارتقاى خدمات خرید هوشمند  

:SMEs بخش دوم: بهبود کیفیت و رقابت پذیرى
ــه پیاده ســازى و آمــوزش سیســتم هاى  1) ارتقــاى کیفیــت SMEs: کمــک ب
مدیریــت و کنتــرل کیفیــت و ایجــاد تصویــر کیفیــت برتــر بــراى SMEs تایــوان 

اســت.
ــوآورى و تحــول SMEs از طریــق بهبــود کیفیــت و تقویــت  ــه ن 2) کمــک ب

ــا ــرى آنه رقابت پذی
ــرد  ــره ارزش و عملک ــود زنجی ــن و بهب ــره تامی ــارکت زنجی ــاى مش 3) ارتق

ــى  کیفیت
SMEs 4) ارتقاى نوآورى و خدمات تجمیع کننده براى خوشه هاى

 SMEs 5) استفاده از دارایى هاى فکرى و معنوى براى خلق ارزش در
 SMEs 6) برنامه خدمات ارزش افزوده مبتنى بر نوآورى

بخــش ســوم: راهنمایــى و مشــاوره در مــورد مصــرف بهینــه انــرژى وکاهــش 
ــا  آالینده ه

1) فراهــم کــردن راهنمایــى و مشــاوره بــراى SMEs در جهــت ایجــاد زنجیــره 
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ــبز  تامین س
ــرژى و حــذف  ــه ان ــراى مصــرف بهین ــردن کمــک و مشــاوره ب ــم ک 2) فراه

آالینده هــا 
3) اطالع رســانى و ارتقــاى آگاهــى در مــورد فرصت هــاى کســب وکار   ســبز و 

ــتدار محیط زیســت  دوس
:SMEs بهبود توانایى تحقیق و توسعه و ارتقاى فناورى در

1) بهبود محیط کارى براى SMEs و ارتقاى رشد پایدار براى آنها 
 SMEs 2) کمک و مشاوره هاى فنى به

 SMEs 3) توسعه فناورى مبتنى بر صنعت براى
4) برنامه تحقیقاتى نوآورى کسب وکار  هاى کوچک 

5) کمــک بــه توســعه فنــاورى SMEs بــا مشــارکت دانشــگاه ها و موسســه هاى 
تى  تحقیقا

6) برنامه تحقیق و توسعه و نوآورى در بخش خدمات 
7) سوپســیدها بــراى توســعه فنــاورى کشــاورزى، برندهــا و مدل هــاى 

کســب وکار   نوآورانــه در بخــش کشــاورزى 
تقویت توانایى هاى بازاریابى SMEs مبتنى بر صنایع محلى:

1) مشاوره و همکارى براى توسعه مهارت هاى بازاریابى 
2) ارائه مشاوره به SMEs براى بررسى فرصت هاى کسب وکار   

ــور  ــاى نوظه ــاال در بازاره ــزوده ب ــا ارزش اف ــاى محصــوالت ب ــروژه ارتق 3) پ
ــامل: ــه ش ــراى SMEs ک ب

الــف ) ســازماندهى برنامه هــا و رویدادهــاى مختلــف فــروش بــراى محصــوالت 
بــا کیفیــت بــاالى تایوانــى ب) مشــاوره در ایجــاد کانال هــاى توزیــع ج) طراحــى 
و راه انــدازى تبلیغــات بــراى SMEs به صــورت محلــى و بین المللــى د) مدیریــت 
وب ســایت ها و اســتفاده از بازاریابــى دیجیتــال ذ) ارتقــاى تصویــر کلــى صنعــت 

SMEs تایــوان ر) انجــام تحقیقــات بــازار و ارتقــا بازاریابــى بــراى
کمــک بــه SMEs بــراى توســعه فرصت هــاى کســب وکار   جدیــد بــا تطبیــق 

(matching ) و ارتباطات 
1) ارتقــاى تطبیــق کســب وکار   و مبادلــه فنــاورى: اســتراتژى ها بــراى کمــک 
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SMEs بــه توســعه فرصت هــاى جدیــد کســب وکار   در
2) ارتقاى مشارکت و همکارى بین SMEs تایوانى و ژاپنى 

SMEs 3) کمک به برندسازى براى توسعه بازار و رقابت پذیرى
4) کمک به صنایع خدماتى رقابتى براى توسعه در بازارهاى بین المللى 

5) برگــزارى و مشــارکت در ســمینارها و کنفرانس هــاى بین المللــى در 
 SMEs مــورد

(کشمیرى حق، 1393، ص 14-7 با تلخیص)

2-3- کشور آلمان
2-3-1- حمایت هاي آموزشی

ــه یادگیــري کارآفرینــی در دانشــگاه ها،  ــوط ب ــه منظــور بهبــود تســهیالت مرب ب
ــه ایجــاد کرســی هاي  ــدام ب ــوازن آلمــان اق ــا همــکاري بانــک ت دولــت آلمــان ب
 «Exist» ــدل آزمایشــی ــرده اســت. تحــت م ــراي کســب وکارها ک دانشــگاهی ب
ــه  ــرده و ب ــگاهی ک ــق دانش ــاوري از طری ــب وکارهاي فن ــاد کس ــه ایج ــروع ب ش
ــبکه  ــت. در دو ش ــرده اس ــدا ک ــزي اه ــاوري جوای ــب وکارهاي فن ــن کس بهتری
«Push» در اشــتوتگارت و Kiem در کارســروهه بیــش از یکصــد کســب وکار 
جدیــد ایجــاد شــده و مــورد حمایــت قــرار گرفته انــد و آخریــن طــرح حمایتــی 
ــراي کمــک بــه تــدارکات ایجــاد کســب وکار  اعطــاي بــورس تحصیلــی جزئــی ب

اســت.
2-3-2- حمایت هاي مالی

- شــبکه فرشــتگان کســب وکار آلمــان؛ در ســال 1998 اولیــن شــبکه 
ــدرال  ــن شــبکه از وزارت ف ــوع خــود ایجــاد شــد، ای فرشــتگان کســب وکار در ن
امــور اقتصــادي، وزارت فنــاوري و تحقیــق و بانــک تــوازن تشــکیل شــده اســت.

2-3-3- خدمات حمایتی
- حمایت دولت از بازارچه هاي کسب وکار و کسب وکارهاي جدید

- برداشــتن موانــع موجــود از ســر راه ایجادکننــدگان کســب وکارهاي جدیــد 
ــد  ــاختارها در فرآین ــام س ــارکت دادن تم ــق مش ــک از طری ــرکت هاي کوچ و ش

ایجــاد کســب وکار
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ــدرال  ــط وزارت ف ــه توس ــی ک ــاي حمایت ــی برنامه ه ــک اطالعات ــاد بان - ایج
امــور اقتصــادي و فنــاورى اداره می شــود و پایــگاه آن بــر روي اینترنــت موجــود 

اســت.
ــدرال و  ــت ف ــا و دول ــه اروپ ــی اتحادی ــاي حمایت ــردن برنامه ه ــت ک - فهرس

ــراد ــا اف ــرار تمــاس ب ــاي درخواســت و برق روش ه
- یــک خــط مســتقل در ســطح کشــور بــراي افــرادي کــه یــک کســب وکار 

ــد. ــه مشــاوره دارن ــاز ب ــد و نی ــد ایجــاد می کنن جدی
- در ســپتامبر 1999 وزارت امــور اقتصــادي اقــدام بــه تشــکیل گروهــی بــه 
نــام گــره پــروژه حــذف بوروکراســی کــرد و مســئول ایــن گــروه ابتــدا فهرســتی 
از تقاضاهــاي موجــود بــراي کاهــش موانــع اداري را از کســب وکارها جمــع آوري 
ــراي  ــود را ب ــرات خ ــار نظ ــنهادي و اظه ــاي پیش ــام طرح ه ــپس تم ــرد. س ک
ــه داد  ــر شــدن فرآیندهــاي ســازمانی ارائ ــردن قوانیــن و بهت ــر ک کاهــش و موث

ــص). ــا تلخی ــق، 1393، ص 7-14 ب ــمیرى ح (کش
2-3-4- حمایت از خدمات مشاوره فناورى و نوآورى صنعتگران

ــادى و  ــور اقتص ــرف وزارت ام ــن از ط ــاى نوی ــه فناورى ه ــاوره در زمین مش
انــرژى آلمــان بــه صنعتگــران از ســال 2005 آغــاز شــده اســت. هــدف از ایــن کار 
ــن  ــه فناورى هــاى نوی حمایــت از تامیــن پیشــرفت بنگاه هــاى صنعتــى در زمین

ــادى، 1395) ــاى اقتص ــت پژوهش ه اســت. (معاون
2-3-5- حمایت از اداره هاى آگاهى بخش به مدیران بنگاه هاى اقتصادى
ــاى  ــاوره اى اداره ه ــات مش ــان از خدم ــرژى آلم ــادى و ان ــور اقتص وزارت ام
ــن  ــد. ای ــت مى کن ــز حمای ــادى نی ــاى اقتص ــران بنگاه ه ــه مدی ــش ب آگاهى بخ
ــه  ــاوره ب ــى و مش ــاى تحلیل بخش ــه گزارش ه ــل ارائ ــى مث ــا، فعالیت های اداره ه

ــان). ــت (هم ــا اس ــادى بنگاه ه ــران اقتص مدی

2-4- کشور ایتالیا
2-4-1- حمایت هاى آموزشی

ــا  ــا شــرکت ها (ب ــوزان در ســال آخــر دبیرســتان ب - طــرح آشــنایی دانش آم
ــا) همــکاري ســازمان هاي کســب وکار SMEه
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- ارائــه راهبــرد آمــوزش حرفــه اي ـ فنــی باالتــر (FIS) بــراي برآورده ســازي 
ــی،  ــا جهــت آمــوزش کارگــران ســطح متوســط (کارگــران فن نیازهــاي SMEه

حرفــه اي، ماهــر و...)
- ایجــاد پــروژه نمونــه آمــوزش فنــی باالتــر (IFTS) بــراي آمــوزش محققــان 

ســطح بــاال، تکنســین ها، مدیــران و اپراتورهــاي تولیــد 
- ایجاد طرح آموزشی ویژه «آموزش شرکت» توسط اتاق هاي بازرگانی 

2-4-2- حمایت هاي مالی
- نبود شبکه هاي فرشتگان کسب وکار در ایتالیا

- دادن وام بــدون وثیقــه بــراي افــراد جــوان و بیــکار توســط ســازمان 
کارآفرینــی جوانــان 

- ایجــاد راهبــرد condifi کــه عبــارت از ســازمان هایی اســت کــه تضمین هــاي 
گروهــی و همچنیــن تســهیل دسترســی بــه اعتبــارات یــا وام هــاي بانکــی را بــه 
ــی  ــد و شــامل شــرکت ها، اتاق هــاي بازرگان ــه می دهن ــا ارائ ــراي SMEه ــژه ب وی

و انجمن هــاي کارآفرینــی اســت.
- ایجاد صندوق تضمین مرکزي براي SMEها

- اولویت سرمایه گذاري، براي طرح نوآور است. 
- قانــون 488 ســال 1992، امتیازهایــى را بــه شــرکت هاي واقــع در نواحــی 

ضعیــف اقتصــادي اعطــا می کنــد. 
ــک  ــور تحری ــه منظ ــال 1997، ب ــه» در س ــد دوگان ــات درآم ــاد «مالی - ایج
ــرمایه هایی  ــی روي س ــور مالیات ــهیل ام ــق تس ــرکت ها از طری ــرمایه گذاري ش س

ــود. ــرمایه گذاري می ش ــددا س ــه مج ک
- اعطــاي امتیازاتــی بــه فعالیت هــاي کارآفرینانــه بدیــع و نــوآوري کــه توســط 
افــراد جــوان بیــن 18 تــا 35 ســال (شــامل کمک هــاي بالعــوض و وام هــاي بــا 

ــود. ــام می ش ــم) انج ــاي ک نرخ ه
-  تشویق افراد و زنان براي ایجاد شرکت توسط اعتبارات مالی و مالیاتی

2-4-3- حمایت هاي نوآوري
- افزایش اختصاص هزینه هاي تحقیق توسط شرکت ها

بــراي  مالیاتــی  مزیت هــاي  بــا  رابطــه  در  ســال 1991  قانــون 317   -
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شــد. تصویــب  می کننــد  ســرمایه گذاري  نــوآوري  روي  کــه  شــرکت هایی 
- کمک هــاي مالــی (بــه مبلــغ 14 هــزار دالر در هــر ســال بــراي هــر 
کارمنــد جدیــد) بــه SMEهایــی کــه بــراي امــور تحقیقاتــی، دانــش آموختــگان 

متخصصیــن را اســتخدام می کننــد.
- برنامــه انتشــار نــوآوري فنــاورى (DIT) از طریــق شــبکه اتاق هــاي بازرگانــی 

در سراســر ایتالیــا آمــوزش و همکاري هایــی را ارائــه می دهــد. 
ــد  ــه می ده ــا ارائ ــراي SMEه ــی را ب ــع، امتیازات ــون 140 وزارت صنای - قان
کــه شــامل ســرفصل هایی بــراي تحقیــق، توســعه و نــوآوري در بودجــه آنهاســت.

ــی  ــش آگاه ــراي افزای ــه اي ب ــطح ناحی ــى در س ــز اطالعات ــاد 20 مرک - ایج
ــا ــت اختراع ه ــوه از ثب ــران بالق کارب

- پروژه  رایانه اي کردن راهبرد ثبت اختراع در حال اجراست.
ــه روي  ــی ک ــراي SMEهای ــی (ECommerce) ب ــزه بازرگان ــاي جای - اعط

اینترنــت فعالیــت می کننــد.
2-4-4- بهبود دیدگاه خدمات حمایتی

- تاســیس آژانــس جدیــد Sviluppo Italia بــراي توســعه کارآفرینانــه 
ــد و  ــاي تولی ــه ارتق ــوان ب ــس می ت ــن آژان ــت ای ــطوح فعالی ــه اي (از س و ناحی
طرح هــاي تامیــن اشــتغال، کارآفرینــان جــوان، توســعه ســرمایه گذاري ها، 

ــرد). ــاره ک ــوآوري و ... اش ــراي ن ــا ب تقاض
نظیــر  خدماتــی  تهیه کننــدگان  کــه  خودراهنمــاي  کتابچــه  تالیــف   -
SME ــه ــدگان را فهرســت و ب ــازمان ها، کنسرســیوم ها و صادرکنن شــرکت ها، س

ــاوره اي و  ــرکت مش ــوند. 700 ش ــل ش ــازار متص ــه ب ــا ب ــد ت ــک مى کن ــا کم ه
ــه از  ــورت ماهان ــه ص ــت ب ــزار درخواس ــش از یک ه ــده و بی ــی ثبت ش کارشناس

ــود. ــت می ش ــت دریاف ــق اینترن طری
- راه انــدازي راهبــرد ملــی ارتبــاط از راه دور ثبــت شــرکت ها از طریــق 

Infocamere راهبــرد اطالعاتــى
2-4-5- بهبود امور اداري

ــور اداري  ــازي ام ــد ساده س ــه فرآین ــوط ب ــن Bassanini مرب ــب قوانی - تصوی
در ســال 1998
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ــراي شــرکت ها (ساده ســازي  - ایجــاد مــدل ایتالیایــی بازارچــه کســب وکار ب
روش هــاي اداري) در ســال 1999 ایــن مــدل تمــام روش هــاي الزم بــراي کســب 
ــام کار،  ــد ســاختار، گســترش، اتم ــن محــل، تاســیس، تجدی ــراي تعیی مجــوز ب
ــاي  ــل واحده ــر مح ــی و تغیی ــاي داخل ــراي کاره ــال، اج ــدد، انتق ــروع مج ش
تولیــدي را در کنــار هــم ارائــه می دهــد و شــهرداري از طریــق ایــن مــدل، یــک 

ــد. ســند کســب مجــوز را منتشــر می کن
- تاسیس واحد تسهیل روش ها و قوانین در دفتر نخست وزیر

2-4-6- بهبود اشتغال و شرایط کاري
ــون دالر در طــی  ــا ســرمایه گذاري 280 میلی ــت ب ــاي پاره وق ــاي کاره - ارتق
یــک دوره ســه ســاله در ســال 2000 کــه یکصدهــزار فرصــت شــغلی جدیــد را 

ایجــاد کنــد.
- طرح ارتقاي شـرکت ها و سـرمایه گذاري در جنوب در تابسـتان سـال 2000 
توسـط دولـت ارائـه شـد که معافیـت از مالیـات براي کارکنـان تازه استخدام شـده 

را در پی داشـت. (آقـا اولـى و سـلجوقى، 1386؛ ص 27-25 با تلخیص)

2-5- کشور فنالند
2-5-1- حمایت هاي آموزشی

ــامل  ــگاه را ش ــا دانش ــتان ت ــه اي دبس ــرد مدرس ــی راهب ــوزش کارآفرین - آم
می شــود.

- داشــتن دو درجــه مخصــوص کارآفرینــی در ســطح دبیرســتان (الــفـ  درجه 
تخصصــی صالحیــت کارآفرینــی، ب ـ درجــه پایین تــر صالحیــت کارآفرینی)
- دایر شدن آموزش هاي کارآموزي براي کارآفرینی از سال 1999 به بعد.

- دپارتمان هــاي آموزشــی مختلفــی را بــه مدیــران شــرکت ها، افــراد کلیــدي 
و کســانی کــه می خواهنــد کارآفریــن شــوند ارائــه می کننــد.

2-5-2- حمایت هاي مالی
- دسترســی بــه منابــع مالــی بــراي شــرکت ها مشــکل بزرگــى نیســت و بــه 
طــور کلــی دسترســی بــه منابــع مالــی در مرحلــه راه انــدازي در کشــور فنالنــد 

ــه اغلــب کشــورها مشــکالت کمتــري وجــود دارد. نســبت ب
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ــی از  ــا بعض ــت، ام ــم اس ــب وکار» ک ــتگان کس ــبکه اي «فرش ــت ش - فعالی
شــبکه هاي اروپایــی فرشــته هاي کســب وکار در فنالنــد فعــال هســتند.

- Finnvera یــک شــرکت تخصصــی تامیــن مالــی 100 درصــد دولتــی اســت 
کــه اقدامــات زیــر را انجــام می دهــد:

1- افزایش صادرات فنالند از طریق تضمین کردن اعتبارات صادرات
2- حمایت از عملیات داخلی SMEها توسط تامین مالی خطرپذیر مثال:

الف) اختصاص وام هاي راه اندازي به موسس یک شرکت جدید
ــدازي  ــه راه ان ــه در مرحل ــرکت هایی ک ــراي ش ــرد (ب ــاي خ ــاي وام ه ب) اعط

ــد) کمتــر از پنــج کارمنــد دارن
ج) دادن وام به زنان کارآفرین

- تاســیس موسســه ســرمایه گذاري صنایــع فنالنــد جهــت ســرمایه گذاري در 
کارهــاي مخاطره آمیــز و ارتقــاي تجارتــی کــردن نوآوري هــا

- فعالیــت Sitra و صنــدوق ملــی تحقیــق و توســعه فنالنــد در تامیــن مالــی 
ــدازي شــرکت هاي فنــی ــراي ســرمایه اولیــه و راه ان ســرمایه هاي مخاطره آمیــز ب

2-5-3- حمایت هاي نوآوري
- افزایش هزینه هاي R&D دولتی

- افزایش سهم نوآوري SMEها 
ــن  ــازمان تامی ــن س ــد (TEKES) اصلی تری ــاورى فنالن ــی فن ــس مل - آژان

ــت. ــی اس ــده و صنعت ــه ش ــه کار گرفت ــی R&D ب ــده مال کنن
- اتحادیــه اختراعــات فنالنــدي  بــه طــور خصوصــی بــه افــراد و کارآفرینــان 
ــل  ــم در داخ ــات ه ــت اختراع ــنهادها جه ــرداري از پیش ــعه و بهره ب ــراي توس ب
ــاي  ــردن توصیه ه ــم ک ــا فراه ــی، ب ــور بین الملل ــه ط ــم ب ــد و ه ــور فنالن کش

ــد.  ــک مى کن ــرمایه و... کم ــرى س ــن خطرپذی ــی و پذیرفت مجان
ــا دادن فعالیت هــاي  ــه منظــور ارتق - طــرح INNOSUMI در ســال 1994 ب

اختــراع ایجــاد شــد.
- ایجــاد 17 مرکــز فنــاورى و پارك هــاي علمــی در دانشــگاه ها کــه در آنهــا 

مراکــز رشــد فنــاورى قــرار داده شــده اســت.
ــدازي  ــت از راه ان ــراي حمای ــاورى 2001» ب ــد فن ــز رش ــی «مرک ــروژه مل - پ
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ــاوره و  ــت مش ــه دریاف ــادر ب ــرکت ها را ق ــدل ش ــن م ــت. ای ــد شرکت هاس و رش
ــد. ــان می کن ــل جغرافی ش ــه مح ــه ب ــدون توج ــوزش ب آم

ــترك  ــاي مش ــش همکاري ه ــراي افزای ــی» ب ــاي تخصص ــز «برنامه ه - مرک
ــت.  ــی اس ــرکت هاي محل ــی و ش ــز تحقیقات ــن مراک بی

ــان،  ــدف آن محقق ــه ه ــد ک ــاد ش ــال 1990 ایج ــه SPINNO در س - برنام
ــه  ــه اي اســت ک ــدارس حرف ــگان م ــگان و دانش آموخت دانشــجویان، دانش آموخت
ــت  ــده، ثب ــعه  ای ــان در توس ــه آن ــد و ب ــاورى کار می کنن ــم و فن ــدوده عل در مح

ــد. ــی و... کمــک می کن ــع مال ــرکت، تشــخیص مناب ش
2-5-4- بهبود دیدگاه خدمات حمایتی

- تاســیس مراکــز خدمــات ناحیــه اي توســط وزارتخانه هــاي تجــارت و 
ــف را در 15  ــات مختل ــه خدم ــداري و وزارت کار ک ــاورزي و جنگل ــت، کش صنع
ــا  ــراي SMEه ــی را ب ــز، خدمات ــن مراک ــد. ای بازارچــه کســب وکار فراهــم می کن

مهیــا مى کنــد.
- ســازمان Finpro (ســازمان ارتقــاي تجــارب کســب وکارهاي فنالنــدي) یــک 
ســازمان مشــاوره اي و خدماتــی اســت کــه هــدف آن تســریع فرآینــد بین المللــی 
ــرات  ــل مخاط ــر حداق ــه درگی ــت ک ــژه SMEهاس ــدي و وی ــرکت هاي فنالن ش
شــوند. بــه شــرکت هایی کــه بتواننــد صــادرات را شــروع کننــد بــا ارائــه تجربیــات 
و هزینه هــاي ســایر شــرکت هایی کــه در همــان موقعیــت هســتند کمــک 

می کنــد.
ــراي کارآفرینــان و کســب وکارهاي جدیــد» در فنالنــد  - «آژانــس شــرکتی ب
وجــود دارد کــه تحــت چتــر حمایتــی انجمــن اجتماعــی و مشــاغل هســتند و بــه 

ــان مشــاوره می دهنــد. کارآفرین
- تاســیس «آژانــس شــرکتی زنــان» در ســال 1996، جهــت تشــویق 

کارآفرینــی و خــود اشــتغالی بــه زنــان.
2-5-5- بهبود امور دولتی

ــا،  ــت برنامه ه ــبکه اینترن ــی روي ش ــاي دولت ــام واحده ــال 1998، تم - از س
کاربرگ  هــا، مشــاوره ها و ... را ارائــه می دهنــد.

ــال 2000  ــید. در س ــول می کش ــاه ط ــرکت 6 م ــت ش ــال 1996، ثب - در س
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ایــن مــدت بســیار کاهــش یافتــه اســت.
ــرکت ها  ــراي ش ــاي اداري ب ــش هزینه ه ــراي کاه ــروژه TYVI ب ــام پ - انج
افزایــش کیفیــت داده هــا توســط اســتفاده از اینترنــت جهــت پرکــردن گزارشــات 

و تکمیــل کاربــرگ و ... پیشــرفت خوبــی داشــته اســت.
- ایجــاد کاربــرگ درخواســت مشــترك توســط هیــات ملــی ثبــت اختراع هــا 
ــا یــک شــماره  ــراي ثبــت مشــترکت کســب وکارها ب و هیــات ملــی مالیات هــا ب

مشــترك از ســال 2001
- استانداردسازي روش ابالغ الکترونیکی اظهارنامه هاي مالیاتی از 2002

2-5-6- بهبود استخدام و شرایط کاري
- «برنامــه ملــی توســعه محــل کار و برنامــه بهــره وري» در آنهــا مدل هایــی 
از ســازمان کار ابــداع شــده تــا اســتخدام و شــرایط کاري بهبــود حاصــل شــود.

ــه تقاضــاي  ــراي تســهیل و ســرعت بخشــیدن ب ــه اي ب - برنامــه ترفیــع حرف
ــع  ــژه در صنای ــده به وی ــص آموزش دی ــان متخص ــراي کارکن ــا ب ــی بخش ه فعل
الکتریکــی، الکترونیکــی، ارتباطــات و بخش هــاي فرآینــد داده هــا طراحــی شــده 
کــه از ســال 1998 شــروع شــده اســت (آقــا اولــى و ســلجوقى، 1386؛ ص 34-

30 بــا تلخیــص).

2-6- کشور هلند
2-6-1- حمایت هاي آموزشی

- آموزش هاي حرفه اي براي کارکنان SMEها. 
-- تاســیس «موسســه محــور» در ســال 1998، ایــن موسســه کســب وکارهاي 
ــاي آموزشــی  ــی آورد. دوره ه ــم م ــرد ه ــوزش را گ ــت و بخــش آم ــدي، دول هلن
علــوم و فنــاورى را ارائــه و از پروژه هــاي علــوم و فنــاورى دانش آمــوزان و 

دانش پژوهــان حمایــت مالــی مى کنــد.
- ایجــاد یــک کارگــروه مشــورتی از مدیــران کســب وکار و آمــوزش کــه روي 
تمــام انــواع آمــوزش کار کــرده و موانــع موجــود بــر ســر راه ارتقــاي کارآفرینــی 

در راهبــرد آموزشــی را حــذف خواهــد کــرد.
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2-6-2- حمایت مالی
- تاســیس ســه «شــرکت مشــارکتی بخــش خصوصــی» در ســال 1996، براي 

تامیــن ســرمایه شــرکت هاي فناورانــه بــا عمــر کمتــر از 3/5 ســال.
- ایجــاد صندوق هــاي دوقلــو ســرمایه هاي بســیار مخاطره آمیــز (یــک 

ــد) ــراي رش ــدوق ب ــک صن ــدازي، ی ــراي راه ان ــدوق ب صن
- وجــود یــک «شــبکه فرشــتگان کســب وکار» کــه عضــو شــبکه فرشــته هاي 
ــاي  ــن مهارت ه ــی، در تامی ــن مال ــر تامی ــالوه ب ــت ع ــی اس ــب وکار اروپای کس

ــد. ــت مى کن ــز فعالی ــی نی مدیریت
ــی  ــی کاف ــع مال ــب مناب ــر راه کس ــر س ــی را ب ــا مانع ــه غالب ــود وثیق - کمب
ــد در  ــا می توانن ــکالت بانک ه ــن مش ــر ای ــه ب ــراي غلب ــی آورد. ب ــود م ــه وج ب
SME هــا از طــرح «تضمیــن اعتبــار بــرايSME هنــگام گســترش ارائــه وام بــه

هــا (BBMKB)» بهره منــد ســازند.
2-6-3- حمایت هاي نوآوري

ــت  ــرح دول ــده ترین ط ــق (WBSO)» شناخته ش ــعه و تحقی ــرح « توس - ط
ــی  ــد مادام ــرکت ها می توانن ــرح ش ــن ط ــت ای ــت. تح ــاي R&D اس ــراي ارتق ب
ــت از 40  ــکا اس ــزار دالر آمری ــر از 61 ه ــا کمت ــتمزد آنه ــاي دس ــه هزینه ه ک
درصــد مالیــات دســتمزد مربــوط بــه هزینه هــاي R&D معــاف شــوند. ایــن رقــم 
وقتــی هزینه هــاي دســتمزد بیــش از 61 هــزار دالر آمریــکا اســت بــه 13 درصــد 
کاهــش می یابــد. حداکثــر میــزان فعالیــت در ســال 6 میلیــون دالر آمریکاســت.

2-6-4- بهبود دیدگاه خدمات حمایتی
- انجــام اقدامــات ریشــه اي بــراي بهبــود دسترســی بــه ســازمان ها در زمینــه 

مشــاوره و اطالعــات توســط دولــت.
- فراهم کردن اطالعات کلی توسط اتاق هاى بازرگانی براي کارآفرینان

- تشویق به تبلیغ خدمات و محصوالت از طریق شبکه اینترنت
2-6-5- بهبود امور دولتی

ــون ایجــاد کســب وکار» در ســال 1999 جهــت  ــورم و ساده ســازي «قان - رف
تشــویق کیفیــت کارآفرینــی 

- کاهش دادن زمان ثبت شرکت
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- اجــراي پــروژه «کیفیــت قانونــی و قانــون زدایــی رقابــت» در ســال 1994 
ــازار و  ــت ب ــود رقاب ــور بهب ــه منظ ــی ب ــن وزارت ــه بی ــن برنام ــت (ای ــط دول توس
حــذف موانــع قانونــی اجــرا شــد. تاکنــون 52 پــروژه تکمیــل و اجــرا شــده اســت. 
ــع علمــی  ــدگان کســب وکارها و جوام ــج، نماین ــن نتای ــه منظــور کســب بهتری ب
ــاز  ــون ســاعات ب ــد. مثــال قان ــه طــور نزدیکــی در ایــن پروژه هــا درگیــر بوده ان ب
بــودن مغازه هــا بــا در نظــر بــه کاســتن از محدودیت هــاي مغــازه  داران در ســال 

1996 اصــالح شــد)
- انجــام چندیــن اقــدام «بــراي کاهــش مســئولیت اداري کارآفرینــان» توســط 
دولــت (ایجــاد یــک اتــاق مشــورتی خارجــی کــه وظیفــه آن ارزیابــی و توجیــه 
ــه طــور ســاالنه،  ــه قوانیــن طرح شــده اســت و وزارتخانه هــاي دولتــی ب در زمین

ــد). ــزارش می کنن ــاق گ ــن ات ــه ای ــا را ب کاهــش محدودیت ه
ــه بازارچــه اطالعاتــى کســب وکار در پاییــز ســال  ــروژه نمون - اجــراي ســه پ
1999 کــه هــدف آنهــا تــا آخــر ســال 2001 طــرح یــک روش یکپارچــه بــراي 
ــواع شــرکت ها و ایجــاد یــک مرکــز  ــراي تمــام ان تامیــن اطالعــات و خدمــات ب

ــود. ــد ب ــب وکارهاي جدی ــکل گیرى کس ــراي ش ــب وکار ب ــه کس بازارچ
2-6-6- بهبود استخدام و شرایط کاري

ــال 2000  ــل س ــتغالی» در آوری ــود اش ــراي خ ــاه ب ــرح رف ــراي «ط ــا اج - ب
ــع  ــوان کمک  هــاي مناب ــدازي کســب وکارها، می ت ــراي راه ان ــن طــرح ب (تحــت ای
مالــی را بــراي مــدت زمــان طوالنی تــري درخواســت کــرد) (آق اولــى و ســلجوقى، 

ــا تلخیــص). 1386؛ ص 37-34 ب

2-7- کشور اتریش
2-7-1- حمایت هاي آموزشی

ــوزان 15-19  ــط دانش آم ــک» توس ــب وکار کوچ ــرح « کس ــک ط ــه ی - ارائ
ســال در مدرســه خودشــان بــراي یــک ســال درســی (محصوالتــی را تولیــد کننــد 
ــه دهنــد و تمــام تصمیم گیري هــاي مربوطــه  ــی ارائ ــازار محل ــی را در ب و خدمات

بــه کســب وکار خودشــان را انجــام دهنــد).
- ایجــاد یــک «شــرکت مجــازي» از مــدل یــک شــرکت واقعــی، ایــن مــدل 
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در تمــام کالج هــاي بازرگانــی و مــدارس کســب وکار در اتریــش اجبــاري اســت و 
ــه اي توجیــه می شــود. ــی در تمــام مــدارس حرف ــراي اهــداف آمــوزش بازرگان ب

- ایجــاد یــک مرکــز عالــی کســب وکار در ســال 1998، از جملــه برنامه هــاي 
ــدارك تســهیالت آموزشــی (ماننــد مطالعــات مــوردي  ــوان از ت ایــن مرکــز می ت
بــراي شــروع کســب وکار)، آمــوزش بیشــتر بــه معلمــان (ماننــد توســعه مطالعــات 
مــوردي، مدیریــت پــروژه، ســمینارهاي کارآفرینی)، همکاري مشــترك در توســعه 
ــراي معلمــان مــدارس حرفــه اي)  دوره هــاي آموزشــی معلمــان در کل کشــور (ب

نــام بــرد.
- حمایــت مالــی وزارت فــدرال کار و امــور اقتصــادي از دوره آموزشــی جدیــد 
«مالقــات شــرکت بــه شــرکت» کــه بــه کســب وکارهاي عالقه منــد، ایــن فرصــت 

را می دهــد کــه از ســایر کســب وکارهاي موفــق مــواردي را یــاد بگیرنــد. 
- اصالح قانون مالیات 2000 که هزینه هاي آموزش کارکنان را کاهش می دهد.

2-7-2- حمایت هاي مالی
- افزایش میزان وام ها

SME ایجــاد «ســود ســهام اوراق بهــادار» بــراي افزایــش ســرمایه  گذاري در -
هــا توســط بانــک 

- اصالح قانون «مالیات ارث و هدیه» در سال 2000 براي کسب وکارها
- اجراي برنامه بورس براي فرشتگان کسب وکار در سال 1996

- اجــراي برنامــه تامیــن مالــی اولیــه بــه منظــور کمــک بــه اجــراي 
ــر  ــه ه ــن برنام ــود. ای ــب وکارهاي موج ــترش کس ــد و گس ــب وکارهاي جدی کس
ــش از 200  ــان بی ــاال را از می ــاورى ب ــا فن ــب وکار ب ــا 15 کس ــن 10 ت ــال بی س

درخواســت انتخــاب و آنهــا را تامیــن مالــی مى کنــد.
ــک،  ــرو الکترونی ــر میک ــاال، نظی ــه ب ــاي فناوران ــا از زمینه ه ــر پروژه ه - اکث

ــده اند. ــاب ش ــواد انتخ ــم م ــت فناورى و عل ــات، زیس ــاورى اطالع فن
2-7-3- حمایت هاي نوآوري

- افزایش فعالیت SMEها در نوآوري
- اجراي برنامه «ارتقاي نوآوري و استفاده از فناورى FINT» در سال 1997

- اختصــاص یــک «تخفیــف تحقیقاتــی» بــراي هزینه هــاي توســعه یــا بهبــود 
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ابداعاتــی کــه از نظــر اقتصــادي ملــی بــا ارزش هســتند. 
ــترك  ــاي مش ــود همکاري ه ــور بهب ــه منظ ــه KPLUS» ب ــراي «برنام - اج
ــت  ــرد تحقیــق در مقیــاس رقاب ــاي کســب وکار و کارب ــم و دنی ــاي عل ــان دنی می
ــک  ــراي ی ــده اند و ب ــاد ش ــز) ایج ــون ده مرک ــی (تاکن ــز مهارت ــی، مراک بین الملل
ــی،  ــاي کیف ــی براســاس معیاره ــک روش انتخــاب رقابت دوره محــدود، تحــت ی

ــد. ــت می کنن ــرکت را حمای ش
- اجــراي برنامــه «شــروع بهره بــرداري از ثبــت اختــراع در Tesma» (بازاریابــی 

فنــاورى اتریش) در ســال 1997. 
2-7-4- بهبود دیدگاه خدمات حمایتی 

- برنامــه «YEN (شــبکه شــرکت هاي جــوان)» بــا هــدف ارتقــاي کســب وکار 
ــه  ــازي ب ــات مج ــه خدم ــراي ارائ ــن ب ــت وی ــی و صنع ــاق بازرگان ــق ات از طری
ایجادکننــدگان شــرکت ها و کارآفرینــان جــوان ایجــاد شــد. ایــن شــبکه در حــال 

ــه می دهــد. ــت ارائ ــادي را روي اینترن ــات زی حاضــر اطالع
- برنامــه پایــگاه داده «EU-Info-Broker» در دســامبر 1997 توســط مرکــز 
ــا حمایــت مالــی قابــل مالحظــه از طــرف وزارت فــدرال امــور  اطالعــات اروپــا ب

اقتصــادي اتریــش توســعه یافــت.
- ایــن برنامــه بــه «راه انــدازي بــه طــور شــریکی» بــه تحقیقاتــی بــراي شــرکا 

در محــدوده خدمــات یــا تامیــن مالــی کمــک می کنــد.
2-7-5- بهبود امور دولتی

- قانــون «یــاري راه انــدازي کســب وکارها (NEUFOG)» تحــت قانــون 
ــات،  ــواع مالی ــت از ان ــون معافی ــن قان ــد. ای ــب ش ــى 2000 تصوی ــالح مالیات اص
حق الزحمــه، باطــل کــردن تمبــر، مالیــات انتقــال مســتقیم، مالیات هــاي 
ســرمایه گذاري ســرمایه بــراي راه انــدازي کســب وکارها را فراهــم می کنــد.

- قانــون «آمــار ترتیبــی فــدرال» کــه از اول ژانویــه 1998 بــه اجــرا درآمــده 
ــر از  ــه کمت ــراي کســب وکارها را ک ــی ب ــدات گزارش ده ــیاري از تعه ــت، بس اس

20 کارمنــد دارنــد، معــاف کــرده اســت.
ــی»  ــراي ایجــاد یــک کســب وکار در مرجعیــت محل ــی ب ــروژه «روش های - پ
راه هــاي بهبــود روش هــاي اداري مــورد نیــازي را کــه بایــد در هنــگام تاســیس 
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ــی انجــام شــود، توســعه داده اســت.  ــر مرجعیــت محل یــک کســب وکار در دفات
ــرده اســت). ــدا ک ــاد شــرکت کاهــش پی ــت و ایج ــان ثب (مدت زم

2-7-6- بهبود استخدام و شرایط کاري
- اصــالح «قانــون زمــان کاري» کــه بیشــتر از قبــل زمــان کاري را انعطاف پذیر 

کرده اســت.
- از ژانویــه 1999، کارفرمایــان بــا بیــش از 50 کارمنــد،  می تواننــد تعهــدات 
و مســئولیت هاي خــود را در زمینــه ایمنــی و بهداشــت شــغلی در محــل کار بــه 
طــور مجانــی بــا اســتفاده از «مراکــز پیشــگیري کــه توســط شــرکت هاي بیمــه 

حــوادث» احداث شــده، اجــرا کننــد.
2-7-7- حمایــت از کارآفرینــان جــوان از طریــق آمــوزش و 

ــاوره مش
- بــراي کارآفرینــان جــوان مــوارد زیــادي از طرح هــا و برنامه هــا وجــود دارد 
ــه ها  ــایر موسس ــا س ــی ی ــاي بازرگان ــا، اتاق ه ــا و بخش ه ــط ایالت ه ــه توس ک

ایجــاد شــده اســت.
در ســطح ایالتــی ســه دســته از اقدامــات بــراي کارآفرینــان جــوان 

ــود: ــام می ش انج
صــورت  بــه  کــه  جــوان  کارآفرینــان  بــراي  حمایتــی  برنامه هــاي   -1
ــرار می دهــد؛ ایــن تســهیالت  ــار آنهــا ق ــی تســهیالت را در اختی کمک هــاي مال

ــت. ــرکت اس ــدازي ش ــراي راه ان ب
ــب وکارها در  ــدازي کس ــت از راه ان ــراي حمای ــی ب ــن مال ــاي تامی 2- برنامه ه
ــی  ــه هزینه های ــته ک ــی برجس ــاي فن ــا مهارت ه ــد ب ــاي جدی ــه فناورى ه زمین
ــت  ــی پرداخ ــاي مال ــورت کمک ه ــه ص ــی و ... را ب ــن خارج ــراي متخصصی ب

می کننــد.
3- طــرح پس انــداز بــراي موسســان کــه بــه موجــب آن می تــوان حــق بیمــه 
ــرمایه گذاري  ــارات س ــی و اعتب ــورت مال ــه ص ــب وکار را ب ــدازي کس ــراي راه ان ب

طلــب کــرد.
• برنامه هاي کارآفرینی در دانشگاه هاي اتریش

سه برنامه کلی وجود دارد:
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1- برنامــه « دانشــمندان کســب وکار راه انــدازي می کننــد» هــدف ایــن 
ــرد آن  ــوآوري و کارب ــان دانشــگاهی در مســیر ن ــردن اقتصاددان ــال ک ــه فع برنام
هســتند. ایــن برنامــه در ســال 1986 شــروع شــده و تاســیس و راه انــدازي مراکــز 

ــد. ــت می کن ــزار دالر حمای ــدود 23 ه ــقف ح ــا س را ت
2- برنامه رقابتی «ایده تا کسب وکار»

ــو و انتقــال  ــو و حمایــت از ایده هــاي ن هــدف ایــن برنامــه انتقــال فنــاورى ن
آن بــه بــازار اســت. ایــن برنامــه از ســال 2000 شــروع شــده و میــزان حمایــت 

مالــی ایــن برنامــه حــدود چهــار میلیــون دالر اســت.
«A+B 3- تاسیس «مرکز

(آق اولى و سلجوقى، 1386؛ ص 42-37 با تلخیص)

2-8- کشور سوئد
2-8-1- حمایت هاي آموزشی

ــراي  ــه ب ــد ک ــود دارن ــا وج ــدادي از آرمان ه ــوزش، تع ــی آم ــه مل - در برنام
ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــه در نظ ــردي کارآفرینان ــاي ف ــج فعالیت ه تروی

- وظیفــه ســوم دانشــگاه ها در مقابــل دو وظیفــه اول آنهــا (آمــوزش و 
تحقیقــات) را همکاري هــاي مشــترك بیــن محققــان دانشــگاهی و ســایر فعــاالن 

ــرده اســت. ــن ک ــی را تعیی ــت، بازرگان ــدارس، صنع ــد م ــه مانن در جامع
- افزایــش قابــل توجــه ایجــاد رشــته هاي کارآفرینــی در دانشــگاه هاي ســوئد 
ــه طــور عملــی تمــام دانشــگاه ها و کالج هــا دوره هــاي تحصیلــی  در دهــه 90، ب

کارآفرینــی را در رشــته هاي فنــی، اقتصــاد یــا بازرگانــی ارائــه می دهنــد.
- برنامــه ملــی ارتقــاي کارآفرینــی در میــان جوانــان بــراي توســعه کارآفرینــی 

توســط NUTEIK اجــرا می شــود.
- در چندیــن شــهر دانشــگاهی در دهــه 1990 «خانــه ســبز» توســط 
دانشــجویان ایجــاد شــده اســت. هــدف از ایــن مراکــز کــه درون دانشــگاه ها قــرار 
دارنــد ایجــاد انگیــزه و حمایت هــاي عملــی از کارآفرینــی در میــان و بــه وســیله 
دانشــجویان از طریــق فعالیــت مراکــز رشــد، ســخنرانی ها، تجربیــات خــالق و ... 

اســت.
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- ایجــاد صندوق هــاي ویــژه اي کــه بــه ایجــاد انگیــزش بیشــتر جهــت توســعه 
مهارت هــا در زندگــی کاري کمــک مى کنــد. ایــن طــرح بــه افــراد بــراي پس انــداز 

توســعه مهارت هــاي آتــی «حســاب یادگیــري فــردي» اختصــاص یافتــه اســت. 
ــن  ــه بزرگ تری ــاالن» ک ــوزش بزرگس ــکار آم ــکاري «ابت ــرح ابت ــراي ط - اج
طــرح اجراشــده بــراي بزرگســاالن اســت. هــدف آن افزایــش ســطوح آموزشــی و 

کاهــش دادن بیــکاري اســت.
2-8-2- حمایت مالی

- رشد تعدادي شرکت هاي سرمایه گذاري مخاطره آمیز در سال هاي اخیر
- تعداد کم شبکه هاي فرشتگان کسب وکار

- فعالیــت ســه شــبکه فرشــتگان کســب وکار در ســوئد (در ســال 1998 یــک 
شــبکه 30 مــورد اقــدام داشــته اســت)

- افزایش عالقه به بازار بورس در میان مردم
- تغییــر در قوانیــن مالیاتــی مالکیــت ســهام هاي بی نــام جهــت افزایــش بــه 

ســرمایه گذاري
ــراي  ــی ب ــار آن کمک ــه اعتب ــد ک ــا می ده ــه SMEه ــی را ب - ALMI وام های
ــرض  ــه ALMI ق ــوئد ک ــرون س ــد ک ــر واح ــت ه ــی اس ــی بازرگان ــن مال تامی
می دهــد، بــه طــور متوســط چهــار کــرون اضافــی از بانک هــاي بازرگانــی را بــه 

وجــود مــی آورد.
 «Captec» ــه ــرمایه گذاري را ک ــدان س ــک می ــار، NUTEK ی ــالی یک ب - س
ــل  ــه در مراح ــوان ک ــرکت هاي ج ــه ش ــد ک ــب می ده ــود ترتی ــده می ش نامی
ــوه  ــرمایه گذاران بالق ــراي س ــود را ب ــوان خ ــتند، ت ــه هس ــعه فناوران ــه توس اولی

تشــریح می کننــد.
ــا  ــوان ب ــرکت هاي ج ــه ش ــه ب ــرمایه اولی ــه س ــی را ک - NUTEK برنامه های
ــى و  ــات اطالعات ــا، خدم ــد. وام ه ــد اداره می کن ــدارك می بینن ــاال ت ــاورى ب فن

مشــاوره اي کــه پروژه هــا داده می شــود.
- ایجــاد کارگــروه خاصــی بــراى بررســی و ساده ســازي «انتقــال کســب وکارها 

بیــن نســل ها».
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2-8-3- حمایت هاي نوآوري
- داشــتن باالتریــن نــرخ  هزینه هــاي R&D بــه عنــوان درصــدي از GDP در 

.OECD بیــن کشــورهاي
ــا منابــع مالــی کــم و ویــژه  - ارتقــاي فعالیت هــاي مبتکرانــه در شــرکت ها ب

Sها M E

- در ســال 1996، 39 درصــد از SMEهــاي ســوئد براســاس نــوآوري 
تاســیس شــدند کــه 50 درصــد آنهــا بــه طــور فعــال در پروژه هــاي مشــترك بــا 

شــرکت ها، دانشــگاه ها یــا انســتیتوهاي تحقیقاتــی مشــارکت داشــته اند.
- در دوره زمانــی SME ،1994-96هــاي ســوئدي حداقــل یــک کاربــرد ثبــت 

ــته اند. ــراع  را داش اخت
ــف  ــه از وظای ــال 1994 ک ــاورى» در س ــل فن ــه پ ــت «موسس ــاد هف - ایج
ــن  ــترك بی ــاي مش ــی و همکاري ه ــرات دانش ــش تغیی ــوان از افزای ــا می ت آنه
ــجویان و  ــویق دانش ــرد. تش ــام ب ــه اي را ن ــطح ناحی ــت در س ــگاه ها و صنع دانش
محققــان بــه راه انــدازي شــرکت و کمــک بــه شــرکت ها در دســتیابی بــه نتایــج 

ــان اســت. ــف آن ــر وظای ــات از دیگ تحقیق
- ایجــاد «مراکــز شایســتگی» کــه تحقیقــات را براســاس همــکاري مشــترك 
دانشــگاه ها و بخــش کســب وکار تشــویق می کننــد. هــر مرکــز توســط هیاتــی از 

دانشــگاه ها، شــرکت ها و NUTEK اداره می شــود. 
ــق  ــا را از طری ــد SMEه ــاد و رش ــع (IUC)» ایج ــعه صنای ــز توس - «مراک
ــا  ــن SMEه ــز بی ــا و نی ــود SMEه ــن خ ــر بی ــترك قوي ت ــاي مش همکاري ه
را   ... و  کســب وکار  مهارت هــاي  و  ایده هــا  و  ارتقــا  بزرگ تــر  شــرکت هاي  و 

می دهــد.  افزایــش 
2-8-4- بهبود دیدگاه خدمات حمایتی

ــب وکارها  ــراي کس ــب ب ــات مناس ــات و خدم ــا اطالع ــی ب ــاد وبگاه های - ایج
ــی ــاي دولت ــط آژانس ه توس

ــک وب گاه بازارچــه  ــه ی ــرده اســت ک ــور ک ــت ســوئد NUTEK را مام - دول
ــد. کســب وکار را ایجــاد کن

ــاي  ــد، توصیه ه ــرار دارن ــف ق ــی مختل ــه در نواح ــرکت ALMI ک - 22 ش
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راهبــردى بــه کســب وکارها، آمــوزش و تامیــن منابــع مالــی را ارائــه می کننــد و 
ــد. ــتفاده می کنن ــات اس ــن خدم ــزار SME از ای ــاله یکصــد ه ــا هرس تقریب

ــات تجــاري ســوئد  ــه اي کــه توســط ALMI، هی - 16 مرکــز صــادرات ناحی
ــات  ــات و خدم ــوند و اطالع ــی می ش ــار مال ــن اعتب ــی تامی ــاى بازرگان و اتاق ه
مشــاوره اي راجــع بــه صــادرات و همــکاران بین المللــی بــه شــرکت ها می دهنــد.

2-8-5- بهبود امور دولتی
ــدد  ــز مج ــازماندهی و تمرک ــال 2000، س ــارس س ــوئد در 21 م ــت س - دول
ــه  ــویق ب ــت تش ــی در جه ــوآوري و فعالیت های ــت از ن ــاي حمای روي فعالیت ه

ــرد. ــه ک ــرد را ارائ ــفافیت راهب ــود دادن ش ــی و بهب کارآفرین
- تاسیس سه مرکز تصمیم گیري در ژانویه سال 2001

الف) مرکز ملی تصمیم گیري براي توسعه کسب وکار
ــراردادن  ــل و تحــت پوشــش ق ــه و تحلی ــراي تجزی ــدي ب ب) موسســه جدی

ــی ــاي کل ــام ارزیابی ه ــا و انج ــعه در دنی توس
.R&D ج) مرکز جدیدي براي

- تاســیس «هیــات ملــی کیفیــت و توســعه» بــه منظــور کمــک بــه دولــت در 
تاثیــر و توســعه امــور دولتــی در حوزه هــاي مهــم راهبــردي

- ایجــاد واحــد قانــون بهتــر (Simplex) در ســال 1999، وظیفــه ایــن واحــد 
ــن  ــرد قوانی ــازي راهب ــر و ساده س ــل درك ت ــر و قاب ــر، بهت ــن کمت ــاد قوانی ایج

فعلــی کار اســت.
- تقلیل دادن بیشتر زمان ثبت شرکت

ــراي معرفــی  ــات ب ــی مالی ــات مال ــراع و هی ــر ثبــت اخت ــه دفت - ماموریــت ب
ــد ــب وکارهاي جدی ــت کس ــراي ثب ــترك ب ــرگ مش کارب

ــا اطالعــات  ــان ت ــراي کارآفرین ــى اینترنتــی ب ــرد اطالعات - ایجــاد یــک راهب
ــد. ــه دســت آورن ــاز را در هــر ســاعت از شــبانه روز ب مــورد نی

ــدازي  ــراي راه ان ــى ب ــات اطالعات ــک خدم ــه ی ــروع» ک ــط ش ــاد «خ - ایج
ــه روي  ــرا ب ــه وســیله NUTEK اجــرا می شــود و اخی کســب وکارها اســت کــه ب

ــرده شــده اســت. ــت ب اینترن
ــوع  ــرکت (ن ــک ش ــدازي ی ــه راه ان ــل اولی ــاوره در مراح ــانی و مش اطالع رس
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ــت.  ــی اس ــی و....) مجان ــع مال ــه مناب ــی ب ــا، دسترس ــن، مالیات ه ــرکت، قوانی ش
ــص) ــا تلخی ــلجوقى، 1386؛ ص 46-42 ب ــى و س (آق اول

2-9- کشور مالزي
ــه شــرکت هاى کوچــک متوســط برنامه هــا  ــراى کمــک ب ــزى دولــت ب در مال
ــر  ــا در نظ ــى آنه ــدرت رقابت ــرد و ق ــرفت عملک ــت پیش ــى را جه و راهبرد های
ــا، دســتگاه ها، احــداث  ــى، نهاده ــزى حمایت هــاى مال ــت مال ــه اســت. دول گرفت
ــا  ــژه شــرکت هاى کوچــک و متوســط و... را ایجــاد کــرده اســت ت بانک هــاى وی
بتوانــد ایــن شــرکت ها را در بخش هــاى بهــرورى تولیــد، گســترش فعالیت هــاى 

تحقیــق و توســعه و تولیــد محصــوالت کمــک کنــد.
ــت در هــر  ــورد اســت کــه دول ــن م ــز اهمیــت ای ــکات بســیار حائ یکــى از ن
منطقــه بــا توجــه بــه پتانســیل هاى آن منطقــه حمایــت کــرده امــا ایــن 
ــد  ــى مانن ــاى متفاوت ــر چالش ه ــرکت هاى دیگ ــه ش ــان اســت ک ــل بی ــه قاب نکت
ــادارى مشــتریان و  ــى، نمانام ســازى، وف ــع اجتماعــى، فقــدان دانــش بازاریاب موان
ــر  ــى دیگ ــى و بین الملل ــرکت هاى محل ــا ش ــب ب ــاط مناس ــدم ارتب ــن ع همچنی

ــود. ــده مى ش ــز دی ــران نی ــوارد و مشــکالت در ای ــن م ــه ای ــتند ک ــه هس مواج
ــات آن  ــیده و از اقدام ــاره اندیش ــز چ ــوارد نی ــن م ــراى ای ــزى ب ــور مال کش
ــار  ــش ب ــرکت ها و کاه ــن ش ــى ای ــن مال ــتم تامی ــر سیس ــه تغیی ــوان ب مى ت

مالیاتــى و ... اشــاره کــرد (مرکــز پژوهش هــاى مجلــس، 1387).
2-9-1- حمایت هاى آموزشى

در بســیاري از دانشــگاه ها دوره هــاي تحصیلــی در مــورد کارآفرینــی یــا 
می شــود. ارائــه  دپارتمان هــا  یــا  دانشــکده ها  در  کوچــک  کســب وکارهاي 

دانشــگاه اوتــارا بــه دانشــجویی کــه چنــد طــرح کســب وکار را بــراي شــروع 
کســب وکار تهیــه کــرده و بــراي شــروع کارشــان ســرمایه نیــاز دارنــد، وام هایــی 
ــه  ــاط ماهان ــورت اقس ــه ص ــه ب ــد ک ــکا می ده ــزار دالر آمری ــا 13 ه از 260 ت
طــی ســال پرداخــت می شــود تــا بــه حــال ایــن دانشــگاه از طریــق ایــن برنامــه 
ــس از  ــا پ ــادي از آنه ــداد زی ــه تع ــوزش داده ک ــجو را آم ــزار دانش ــدود یک ه ح

ــتند. ــان هس ــب وکارهاي خودش ــه کس ــغول ب ــی مش فارغ التحصیل
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در دانشــگاه فنــاورى مالــزي، دفتــر مشــاوره و نوآوري در ســال 1993تاســیس 
شــد کــه اهــداف آن عبارتنــد از:

• ایجاد همکاري و مشارکت بین صنعت و دانشگاه
• تدارك خدمات سنجش فنی و مشاوره براساس منابع دانشگاه

• ارتقا و اراده فعالیت هاي مربوط به نوآوري هاي فناورى و انتقال فناورى
ــوزش  ــق آم ــی از طری ــان فن ــعه کارآفرین ــراي توس ــی ب ــدارك برنامه های • ت

مهارت هــاي فناورانــه
2-9-2- حمایت مالی ـ اعتباري و جذب سرمایه گذاري

ــی  ــی صنعت ــه فن ــت بنی ــتاي تقوی ــه در راس ــو ک ــاي ن ــا و طرح ه - پروژه ه
ــوند  ــی می ش ــذ وام معرف ــراى اخ ــا ب ــه بانک ه ــتند ب ــط هس ــک و متوس کوچ
ــی  ــورس صنعت ــازار ب ــا در ب ــراي آنه ــغ ب ــرکت ها و تبلی ــی ش ــق معرف و از طری
ــه نوعــی جــذب نقدینگــی از طریــق مشــارکت ســرمایه گذاري توســط  مالــزي ب

ــد. ــام می ده ــی انج ــی خصوص ــات مال موسس
ــا مــدت  - پرداخــت وام از طریــق بانــک بــه مبلــغ 400 هــزار دالر آمریــکا ب

ــا ســود 4 درصــد خواهــد بــود. بازپرداخــت 5 تــا 10 ســال ب
ــی  ــاورى صنعت ــاي فن ــاي کمک ه ــان صندوق ه ــت از کارآفرین ــراى حمای - ب
در مــاه ژوئــن ســال 1990 توســط دولــت تاســیس گردیــد کــه هــدف از تاســیس 
صنــدوق کمــک  و تســریع در امــر توســعه و بهبــود وضعیــت فناورانــه واحدهــاي 
صنعتــی کوچــک و متوســط یــا بــه عبارتــی توانمندســازي صنایــع کوچــک بــراي 

تســریع در مدرنیــزه کــردن آنهاســت.
ــرد و  ــه کارک ــروع ب ــال 1990 ش ــه در س ــی ک ــعه کارآفرین ــه توس - موسس
هــدف ایــن موسســه توســعه کارآفرینــی از طریــق آمــوزش، تحقیــق، مشــاوره، 
ــن  انتشــار اطالعــات و انجــام پروژه هــاي خــاص اســت. برنامه هــاي آموزشــی ای
موسســه از طریــق دوره هــاي آموزشــی، کارگاه هــا، ســمینارها، مشــاوره و ســایر 
ــن  ــی ای ــاي تحقیقات ــت. برنامه ه ــان اس ــراي کارآفرین ــب وکار ب ــاي کس برنامه ه

ــد از: موسســه عبارتن
- بررسی ارزیابی برنامه توسعه کارآفرینی در تمام ایالت ها
- نقش موسسه هاي حامی براي صنایع کوچک و متوسط
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- بررسی نیازهاي توسعه منابع انسانی در بخش هاي تولید انتخابی
- راهبرد اطالعاتى

• موسسه توسعه کارآفرینی یک مرکز اطالعات کارآفرینی تشکیل داده است.
ــال  ــه دانشــجویان س ــد ب ــا بتوانن ــاوره اي تشــکیل داده اســت ت ــروه مش • گ
آخــر کارشناســی نیــز در پروژه هــاي مشــاوره اي و تحــت برنامــه مشــاورین ارشــد 

کمــک کنــد.
• در برنامه ریــزي، هماهنگــی و ارائــه برنامه هــاي توســعه کارآفرینــی در 
ــر  ــکل زی ــه ش ــا ب ــد و برنامه ه ــت مى کن ــز فعالی ــگاه نی ــه و دانش ــطوح مدرس س

اســت:
- آفرینش کارآفرینان از میان دانشجویان

- مواجه کردن دانشجویان با تجارب بین المللی
- انتشار اطالعات در مورد فعالیت هاي کسب وکار

- تامین آموزش مشاوره اي براي دانشجویان
- ارتقاي توسعه کارآفرینان جوان در سطح دبیرستان

اتحادیه زنان کارآفرین مالزي
در ســال 1996 روســاي 6 انجمــن اصلــى زنــان کارآفریــن گــرد هــم آمدنــد و 

اتحادیــه زنــان کارآفریــن مالــزي را تشــکیل دادنــد.
اهداف این اتحادیه

- ایجاد یک شبکه و تشریک مساعی با یکدیگر
تمــام برنامه هــاي  - ترتیــب دادن طرح هــاي مشــارکت و همــکاري در 

کارآفرینــی، تجــاري و صنعتــی
- ایجاد یک ساختار مشورتی و مشاوره اي براي اعضاء در زمینه هاي مربوطه

- مشــارکت بــا دولــت جهــت دســتیابی و اجــراي سیاســت هاي آن در رابطــه 
بــا توســعه زنــان در دنیــاي صنعــت، تجــارت و کارآفرینــی

ــاي  ــان در زمینه ه ــا ي زن ــا انجمن ه ــاط ب ــاد ارتب ــور و ایج ــده کش - نماین
ــی ــطوح بین الملل ــی در س ــی و صنعت ــاري، بازرگان تج

- آموزش کارآفرینی
(کشمیرى حق، 1393، ص 14-7 با تلخیص).



فصل دوم

51

ــک  ــرکت هاى کوچ ــه ش ــى ب ــاى مال ــوق ها و کمک ه 2-9-3- مش
و متوســط

ــان  ــط، پرتانی ــک و متوس ــاى کوچ ــگارا (NEGARA)، بنگاه ه ــاى نی بانک ه
ــاح،  ــعه صب ــزى(MIDF)، توس ــاد مال ــى بره ــى صنعت ــور مال ــعه ام ــزى، توس مال
ــا  ــن بانک ه ــى از ای ــاد برخ ــرمایه گذارى بره ــى س ــران بده ــک جب ERF و بان

ــد  ــا کمــک کرده ان ــه توســعه بنگاه ه ــى خــود ب ــاى مال ــا کمک ه ــه ب هســتند ک
ــس، 1392). ــاى مجل ــز پژوهش ه (مرک

ــى  ــز کمک هــاى مال ــا و ســازمان هاى دولتــى نی همچنیــن دیگــر وزارتخانه ه
ــه  ــد ک ــه مى ده ــط ارائ ــک و متوس ــب وکار   هاى کوچ ــه کس ــوق هایى را ب و مش

برخــى از آن هــا عبــارت اســت از:
شــرکت  توســعه خارجــى مالــزى، وزارت کار و توســعه شــرکتى، وزارت 
ــاوى، وزارت توســعه  ــوم و فن کارو توســعه شــرکتى، وزارت کشــاورزى، وزارت عل
فنــاورى مالــزى اســت کــه کمک هایــى بــراى ســاخت و تولیــد، بهبــود محصــول 
ــتم  ــه و سیس ــدور گواهینام ــراى ص ــى ب ــه تطبیق ــد، بودج ــاى تولی و فرآیند ه
ــاى  ــن، اعط ــان کارآفری ــراى زن ــژه ب ــاى وی ــرح کمک ه ــت، ط ــت کیفی مدیری
ــراى  ــده ب ــه در نظرگرفته ش ــا، بودج ــانى مهارت ه ــراى به روزرس ــى ب ــک مال کم
کســب وکار هاى در حــال شــروع را انجــام مى دهنــد (آق اولــى و ســلجوقى، 

ــص). ــا تلخی 1386؛ ص 52-49 ب

2-10-  کشور بنگالدش
تســریع کارآفرینــی در 19 برنامــه اقتصــادي دولــت در ســال 1991 کــه بعضــی 

راهبرد هــاي آن عبارتنــد از:
- صنعتــی شــدن ســریع از طریــق وارد شــدن بــه اقتصــاد بــازار آزاد و رقابتــی 
و تــدارك دیــدن تســهیالت بــراي ســرمایه گذاري از طریــق کارآفرینــان داخلــی و 

ــر اســت. خارجــی امکان پذی
- ایجــاد زیرســاختارهاي قــوي اقتصــادي پیــش فرضــی بــراي صنعتــی شــدن 

و رفــاه کلــی اقتصــادي اســت.
- ایجــاد فرصت هــاي بیشــتر اشــتغال از طریــق صنعتــی شــدن ســریع 
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اســت. امکان پذیــر 
دولــت بنــگالدش عضــو ســازمان تجــارت جهانــی،  سیاســت ها و اصالحــات 
ــی  ــازار جهان ــه ســمت اقتصــاد آزاد در راســتاي حضــور در ب اساســی خــود را ب

ــا عبارتنــد از: ــال می کنــد کــه اهــم آنه دنب
- واردات آزاد و آسان کردن مراحل گرفتن مجوز واردات

- تنظیم و تعدیل تعرفه ها و حق العمل کاري ها
- یکسان سازي سیاست هاي دولت در مورد بازار، تجارت و کسب وکار

ــا  ــه ب ــت در رابط ــی دول ــی سیاســت هاي صنعت ــاي اصل بعضــی از آرمان ه
کارآفرینــی عبارتنــد از:

ــط  ــک محی ــق ی ــهیل کننده در خل ــوان تس ــه عن ــت ب ــش دول ــن نق - تعیی
ــی ــش خصوص ــرمایه گذاري بخ ــعه س ــراي توس ــال ب فع

- تضمیــن رشــد ســریع اشــتغال صنعتــی توســط تشــویق ســرمایه گذاري در 
صنایــع اشــتغال زا شــامل ســرمایه گذاري در صنایــع پوشــاکی SMEهــا

- ایجــاد اشــتغال زنــان در شــغل هاي بــا مهارت هــاي باالتــر از طریــق 
اهمیــت دادن بــه توســعه مهارت هــا

ــا  - افزایــش بهــره وري صنعتــی و حرکــت تدریجــی بــه ســوي محصــوالت ب
ــا ــاورى و مهارت ه ــاي فن ــق ارتق ــر از طری ــزوده باالت ارزش اف

محدودیت هاي توسعه صنایع کوچک در بنگالدش
- محدودیت  هزینه هاي توسعه دولتی

- محدودیت سیاست هاي تجاري
- محدودیت هاي اداري و قوانین

- محدودیت هاي منابع مالی
اقدامات دولت در زمینه آموزش کارآفرینی عبارتند از:

ــع کوچــک و متوســط بنــگالدش در زمینــه  - تاکیــد ســازمان توســعه صنای
ــراي توســعه SMEهــا. آمــوزش کارآفرینــی در بخــش دولتــی و خصوصــی ب

- اجــراي برنامــه توســعه کارآفرینــی CEFE در بنــگالدش کــه شــامل مــوارد 
زیــر اســت:

ــان  ــن دوره کارآفرین ــوه)؛ در ای ــان بالق ــراي کارآفرین ــب وکار (ب ــق کس - خل
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ــد و  ــی کنن ــود را ارزیاب ــب وکار خ ــاي کس ــود ایده ه ــد ب ــادر خواهن ــوه ق بالق
ــت  ــام وق ــن دوره تم ــان ای ــدت زم ــد. م ــعه دهن ــود را توس ــتگی هاي خ شایس
ــه  ــدت ارائ ــاه م ــرده و کوت ــورت فش ــه ص ــه ب ــت ک ــه اس ــا شــش هفت ــار ت چه

ــد. ــد ش خواه
- مدیریت کسب وکارهاي کوچک (براي کارآفرینان موجود).

ــت  ــارت و تکنیک هــاي مدیری ــش، مه ــاي دان ــه توســعه و ارتق ــن رشــته ب ای
کارآفرینــان موجــود تمرکــز خواهــد داشــت. دوره هــاي پیشنهادشــده عبارتنــد از:

- رشته هاي مدیریت کسب وکارهاي کوچک
- کارگاه آموزشی شناسایی محصول راهبردى

- کارگاه آموزش بازاریابی محصول و تامین مالی
- آمــوزش مربیــان؛ آمــوزش مربیــان توســط یــک گــروه بین المللــی از مربیــان 
صالحیــت دار صــورت خواهــد گرفــت و در یــک دوره آموزشــی تمام وقــت چهــار 

هفتــه اي ارائــه خواهــد شــد.
ــی  ــز کارآفرین ــان (WOP) در مرک ــعه زن ــی توس ــه آموزش ــراي برنام اج

دانشــگاه داکا از ســال 1990
انتشــار کتــاب «توســعه اقتصــادي و کارآفرینــان» یــک شــرح قابــل مالحظه 

از صــادرات پوشــاك از بنگالدش
(آق اولى و سلجوقى، 1386؛ ص 59-57 با تلخیص)

2-11- کشور هند
همزمــان بــا اصالحــات اقتصادى در ســال 1992 کــه در زمینه هــاى مقررات زدایى 
ــزرگ  ــرکت هاى  ب ــاى ش ــر دارایى ه ــق ب ــاى مطل ــذف محدودیت ه ــى، ح صنعت
ــد  ــت هاى جدی ــت. سیاس ــه اس ــورت گرفت ــاى واردات و ... ص ــش تعرفه ه و کاه
ــراى شــرکت هاى کوچــک و  باعــث حمایــت و ایجــاد محیــط رقابتــى مناســب ب

متوســط در هنــد شــد (مرکــز پژوهش هــاى مجلــس، 1391)
ــا و  ــاى کوچــک و متوســط خــود، نهاد ه ــراى توســعه بنگاه ه ــد ب کشــور هن
ــا حــوزه فعالیــت ایــن بنگاه هــا را تاســیس کــرده اســت  ســازمان هاى مرتبــط ب
ــاى  ــک، نهاد ه ــع کوچ ــعه صنای ــازمان توس ــد از: س ــازمان ها عبارتن ــن س ــه ای ک
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ــع کوچــک، ســازمان ملــى توســعه آمــوزش بنگاه هــاى کوچــک،  خدمــات صنای
ــا در  ــن نهاد ه ــه ای ــه اى ک ــع منطق ــز صنای ــى و مراک ــى و دولت ــرکت هاى مال ش
بازاریابــى، صــادرات- واردات، فنــاورى مــورد نیــاز و ماننــد اینهــا بــه ارائــه خدمات 

ــد. ــک مى پردازن ــاى کوچ ــه بنگاه ه ب
2-11-1- حمایت مالى

یکــى از مشــکالت ســاختارى بنگاه هــاى کوچــک و متوســط نبــود دسترســى 
مناســب بــه خدمــات تامیــن مالــى و ســرمایه  مــورد نیــاز براى توســعه کســب وکار 
خــود اســت. وجــوه خطرپذیــر بــه عنــوان سیاســتى مطلــوب بــراى تامیــن مالــى 
ــه شــده و در ســال هاى  و رشــد شــرکت هاى کوچــک و متوســط در نظــر گرفت
ــن  ــراى ای ــر ب ــى خطرپذی ــن مال ــعه تامی ــراى توس ــادى ب ــاى زی ــر برنامه ه اخی

شــرکت ها توســط بانــک توســعه صنعتــى هنــد انجــام شــده اســت.
ــش  ــوان بخ ــه عن ــرد ب ــاى خ ــه بنگاه ه ــاى وام ب 2-11-2-  اعط

ــت دار اولوی
40 درصــد از اعتبــارات بانک هــاى خصوصــى بایــد بــه بخش هــاى اولویــت دار 
ــن ســهم 22 درصــد  ــاى خارجــى ای اختصــاص داده شــود. در خصــوص بانک ه
ــط و  ــک و متوس ــاى کوچ ــه بنگاه ه ــق ب ــد متعل ــزان 10 درص ــن می ــت. ای اس
ــه علــت هزینه هــاى اجرایــى  ــه بنگاه هــا ب خــرد اســت. اختصــاص ایــن وام هــا ب
بــاال در پروســه اعطــاى وام، مشــکل اطالعــات نامتقــارن، ریســک بــاال در عــدم 
ــش  ــر کاه ــال هاى اخی ــى س ــب در ط ــى مناس ــه مال ــود وثیق ــت و نب بازپرداخ

داشــته اســت.
2-11-3- طرح تضمین اعتبار

بانــک مرکــزى هنــد بــه منظــور حمایت هــاى اعتبــارى از بنگاه هــاى کوچــک 
ــه  ــى ب ــارات مال ــد اعتب ــن 20 درص ــراى تضمی ــت هایى را ب ــط، سیاس و متوس
بنگاه هــا ابــالغ کــرده اســت. بــه منظــور اطمینــان از تســهیل جریــان اعتبــارات 
میــان بنگاه هــاى خــرد و کوچــک، دولــت در ســال 2000 بــا اســتفاده از کاهــش 
ــراى  ــار را ب ــن اعتب ــدوق تضمی ــرح صن ــى، ط ــاى مال ــا و نهاد ه ریســک بانک ه
ــا پوشــش تســهیالت  ــن طــرح ب ــه راه انداخــت ای بنگا ه هــاى خــرد و کوچــک ب
ــد  ــاى کوچــک جدی ــه بنگاه ه ــزار دالر ب ــا ســقف 250 ه ــه، ت ــاز از وثیق ــى نی ب
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و موجــود تســهیالت پرداخــت مى کنــد. در ســال 2005 ایــن طــرح رتبه بنــدى 
اعتبــار و عملکــرد بــراى بنگاه هــاى خــرد و کوچــک تولیــدى بــا هــدف کمــک بــه 
ایــن بنگاه هــا بــراى دســتیابى بــه ارتقــاى عملکــرد و اعتبــارات بهتــر درصــورت 

بــاال بــودن رتبــه صــورت گرفــت.
2-11-4- حمایت از فناورى بنگاه ها

ــز  ــدازى مراک ــه راه ن ــدام ب ــد اق ــت هن ــا دول ــتاب بنگاه ه ــد پرش ــراى رش ب
ــرده اســت.  ــز آموزشــى ک ــزار و مراک ــاى اب ــوان اتاق ه ــه عن ــددى ب ــى متع دولت
ــان  ــتن متخصص ــار گذاش ــا و در اختی ــن نیاز ه ــراى تامی ــزار ب ــاى اب ــن اتاق ه ای
توانمنــد در حوزه هــاى مختلــف بــه ارائــه خدمــات رایــگان بــه صنایــع کوچــک 
ــز آموزشــى و توانمندســازى،  ــا و مراک ــن اتاق ه ــد. برنامه هــاى ای ــد مى پردازن هن
بــر اســاس نیاز هــا و ســاختار هاى مختلــف صنعتــى و تولیــد و ســطح تخصصــى 

ــود. ــرا مى ش ــانى اج ــروى انس نی
2-11-5- کمک به بازاریابى و فروش

وزارت بنگاه هــاى خــرد و کوچــک و متوســط از طریــق شــرکت صنایــع 
کوچــک ملــى، اقــدام بــه حمایت هــاى بازاریابــى از بنگاه هــاى خــرد، کوچــک و 
متوســط در قالــب طرح هــاى بازاریابــى کــرده اســت و در ســال 2006 طرح هــاى 
ــوان  ــا، مى ت ــاورى بنگاه ه ــاى فن ــى، ارتق ــارى، بازاریاب ــش اعتب ــى در بخ حمایت

اشــاره کــرد.
- رقابت جهانى و توسعه صادرات بنگاه  ها

ــد  ــوان رقابتــى بنگاه هــاى هن ــاى ت ــا و سیاســت هاى الزم جهــت ارتق طرح ه
بــه شــکل زیــر اســت:

- بانــک توســعه صنایــع خــرد و کوچــک و متوســط هنــد موظــف اســت تــا 
ــه  ــک را ب ــع کوچ ــازى صنای ــاورى و نوین س ــعه فن ــه توس ــوط ب ــاى مرب طرح  ه

ــرا درآورد.  اج
- اعطاى گواهى نامه هاى ایزو 9000.

- تاســیس اتاق هــاى ابــزار بــه منظــور تامیــن تجهیــزات واحد هــاى کوچــک 
و ارائــه الگو هــاى تولیــدى بــا هزینــه پاییــن و افزایــش کیفیــت کاال هــا منطبــق 

ــازار. ــا نیاز هــاى ب ب
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قســمت هاى  در  بین المللــى  همکارى هــاى  شــرایط  کــردن  فراهــم   -
... و  ســرمایه گذارى  اطالعــات،  تامیــن  فــروش،  و  تولیــد  نمایندگى هــاى 

ــورد توجــه  ــاورى خوشــه ها و واحد هــاى صنعتــى کــه م ــاى فن - طــرح ارتق
قرارگرفتــه اســت.

- برنامه توسعه خوشه اى بنگاه هاى خرد و کوچک
ــاى  ــدف ارتق ــا ه ــال 1998 ب ــد در س ــع کوچــک هن ــعه صنای ــازمان توس س
فنــاورى و برنامه هــاى مدیریتــى، طــرح خوشــه هاى صنعتــى بــه منظــور 
دسترســى عمومــى بنگاه هــا بــه روش تولیــد کارآ، کنتــرل کیفیــت بهینه ســازى 
مصــرف ســوخت و کنتــرل آلودگــى بــه اجــرا درآورد. این برنامــه عمدتا بر توســعه 
ــاى  ــایر جنبه ه ــه س ــن ب ــور پرداخت ــه منظ ــز دارد. ب ــه ها تمرک ــاورى خوش فن
ــاى  ــى، صــادرات، ارتق ــل بازاریاب ــى کوچــک از قبی توســعه اى خشــوه هاى صنعت
مهارتــى و ... طــرح توســعه خوشــه هاى صنعتــى بــه «برنامــه توســعه خوشــه هاى 
ــه  ــش از 78 خوش ــز بی ــال 2010 نی ــا س ــام داد. ت ــر ن ــى کوچــک» تغیی صنعت
ــاى خــرد، کوچــک و متســوط تشــکیل شــده اســت. ــى در وزارت بنگاه ه صنعت
توســعه خوشــه هاى بنگاه هــاى کوچــک و متوســط یکــى از برنامه هــاى 
ــر  ــال حاض ــت. در ح ــد اس ــط در هن ــک و متوس ــاى کوچ ــعه بنگاه ه کالن توس
ــن  ــات در ای ــه اى و خدم ــدات کارخان ــاى تولی ــادى در بخش ه ــه هاى زی خوش
ــش  ــد افزای ــتغال در هن ــى اش ــاس سیاســت هاى مل ــر اس ــود دارد. ب ــور وج کش
ــهیالت  ــاخت ها، تس ــازى زیرس ــم س ــق فراه ــه ها از طری ــتر خوش ــه بیش هرچ
بانکــى، مراکــز ارتقــاى مهــارت و مراکــز فنــاورى و نــوآورى در کنــار برنامه هــاى 
... دنبــال مى شــود (مرکــز  حوزه هــاى مســکن، سیســتم هاى بهداشــتى و 

مجلــس، 1391). پژوهش هــاى 

2-12- کشور استرالیا
ــاد  ــت اقتص ــده سرنوش ــم تعیین کنن ــی از ارکان مه ــت یک ــی، دول ــور کل ــه ط ب
ــاي  ــوام و فرهنگ ه ــدد اق ــه تع ــه ب ــا توج ــی ب ــت. ول ــترالیا اس ــت اس و سیاس
ــه دالیــل متعــددي داراي روحیــه کارآفرینــی بوده انــد  مختلــف، اســترالیایی ها ب

ــردم استرالیاســت. ــودن م ــون مهاجــر ب ــه بخشــی از آن مره ک
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بــر ایــن مبنــا، سیاســت دولــت و رقابتی بــودن در ســطح بین المللــی، روحیــه 
تاســیس شــرکت را ترغیــب کــرد و اقدامــات متعــددي در ایــن کشــور صــورت 
گرفــت. از اینروســت کــه اســترالیایی ها افــراد نــوآور و کارآفرینــی هســتند. البتــه 
ــه  ــاي کارآفرینان ــب تالش ه ــه اغل ــت آنک ــر اس ــل ذک ــا قاب ــه در اینج ــه ک آنچ
ــایر  ــه در س ــور ک ــت، همان ط ــوده اس ــتوار ب ــاي موسســات کوچــک اس ــر مبن ب

کشــورها نیــز بــا چنیــن پدیــده اي روبــه رو هســتیم.
هــدف سیاســت صنعتــی دولــت اســترالیا ارتقــاى صنعــت از طریــق فراهــم 
کــردن یــک محیــط باثبــات و داراي کارایــی و باکفایــت اســت. در آینــده، صنعــت 
اســترالیا از طریــق فعالیت هــاي شــدید و موثــر در تحقیــق و توســعه، مرغوبیــت 

و بازاریابــی شــناخته خواهــد شــد.
دولــت توجــه شــایانی بــه صنایــع کــرده و در چارچــوب سیاســت هاي 
حمایتــی از آنهــا پشــتیبانی کــرده اســت. در هــر کارگاه صنعتــی در اســترالیا بــه 
طــور متوســط 37 شــاغل وجــود دارد و ارزش افــزوده ســاالنه هــر شــاغل رقمــی 

ــع بیشــتر دارد. ــزار و 500 دالر اســت و در بعضــی صنای حــدود 37 ه
بــه طــور کلــی، بــا توجــه بــه افزایــش تقاضــا بــراي ســطح زندگــی باالتــر و 
ــت دو  ــت در خصــوص صنع ــی، دول ــاي صادرات ــرفت در فعالیت ه ــه پیش ــاز ب نی
ــد  ــش تولی ــهمیه بندي و افزای ــتجوي س ــو در جس ــک س ــش دارد: از ی راه در پی
ــت  ــر در جه ــوي دیگ ــد و از س ــی باش ــده قدیم ــع حمایت ش ــی در صنای و کارای
ــاورى را توســعه دهــد. بازســازي  ــی، فن ــزوده و فعالیــت صنعت افزایــش ارزش اف
ــوده اســت و  ــراه ب ــت هم ــه دول ــا کمــک و یاران ــترالیا همیشــه ب ــع در اس صنای
بعضــی از صنایــع هــم آثــار مثبتــی از کمــک دریافــت کرده انــد. عــالوه بــر آن، 
ــراي تحقیــق و توســعه  ــام اعطــاي کمــک ب ــه ن اســترالیا طرحــی وجــود دارد ب
ــه آن دســته از شــرکت ها کــه در زمینــه تحقیــق و  صنعتــی کــه براســاس آن ب

ــود. ــی داده می ش ــف مالیات ــد تخفی ــد، 15 درص ــعه کار کنن توس
بــا توجــه بــه مســائل فــوق موسســه هاى کوچــک از اهمیــت زیــادي 
ــد در  ــک بای ــه هاى کوچ ــور موسس ــه در اداره ام ــواردي ک ــم م ــد. اه برخوردارن
نظــر گرفتــه شــوند و در محیــط اقتصادي-سیاســی اســترالیا از اهمیــت بیشــتري 

ــد از: ــد عبارتن برخوردارن
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1) رویه هاي مدیریت و فرهنگ هاي محیط کاري
2) آموزش مهارت ها

3) توجه به محیط قانونی، رسمی و مجاز
4) فرصت هاي رودرروي موسسه هاى کوچک

5) کمک و حمایت مالی
ــی متعــددي  دولت هــاي ایالتــی و مشــترك المنافع طرح هــا و کمک هــاي مال
ــع  ــه صنای ــاي وام را ب ــوض و ضمانت ه ــی بالع ــاي اعطای ــه، کمک ه ــد یاران مانن
ــترالیا  ــه هاى اس ــراي موسس ــی ب ــاي مال ــن کمک ه ــد. ای ــه می دهن کوچــک ارائ
از ارزش خاصــی برخــوردار بــوده و انگیــزه اقــدام بــه ایجــاد موسســه کوچــک را 

ــد. بیــش از پیــش می کن
سیاست هاي دولت و کارآفرینی

الف) برنامه هاي دولت در سطح مشترك المنافع
1) اداره صنایع استرالیا:

اداره صنایــع اســترالیا بــا هــدف تشــویق موسســه هاى بــه فعالیــت رقابتــی و 
پویاتــر در صحنــه اقتصــاد در وزارت صنعــت، علــم و گردشــگرى اســترالیا ایجــاد 
شــده و در حــال حاضــر داراي 500 برنامــه حمایتــی بــوده و بــه ارائــه حمایــت 
مالــی و غیرمالــی می پــردازد. ســه ســطح اصلــی خدمــات ایــن اداره عبارتنــد از: 

ارائــه اطالعــات، مشــاوره، هدایــت اربــاب رجــوع در مســیر مناســب.
ــا  ــتایی ت ــاي روس ــتره اي از برنامه ه ــترالیا گس ــع اس ــاي اداره صنای برنامه ه
ــع  ــرد و در واق ــر می گی ــود وضعیــت شــرکت ها را در ب ــه بهب ــوط ب ــات مرب خدم
هــدف اصلــی آن بــاال بــردن ســطح رقابــت میــان صنایــع و موسســه هاى کوچــک 
و ترغیــب آنهــا بــه نــوآوري و صــادرات اســت. اداره صنایــع اســترالیا کــه توســط 
دولــت ایجــاد شــد برنامه هایــی را اجــرا مى کنــد کــه از نظــر کارآفرینــان فعــال 
اســترالیا مشــکل و دیوان ســاالرانه بــه نظــر می رســد و حتــی در بعضــی از مــوارد 
بــه علــت ایجــاد موانــع اداري حتــی باعــث وقفــه در کار کارآفرینــان نیــز شــده 

اســت.
2) سیاست هاي مشترك المنافع:

2-1) نــوآوري و تحقیــق و توســعه: منظــور از نــوآوري، کاربــرد و به کارگیــري 
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یــک ایــده جدیــد در فعالیت هــا یــا محصــوالت شــرکت اســت. 
ــرش  ــه پذی ــوف ب ــوآوري معط ــش ن ــا افزای ــه ب ــت در رابط ــاي دول طرح ه
فنــاورى جدیــد، بهبــود طراحــی و تحقیــق و افزایــش ســطح نــوآوري بهینــه در 
ســازمان اســت. بــر ایــن اســاس و بــا همــکاري اداره صنایــع اســترالیا معیارهــا و 
ــه  ــد از: برنام ــا عبارتن ــد کــه اهــم آنه ــه می دهن پاداش هــاي خاصــی را هــم ارائ
 ،(SBIF) همــراه بــا تامیــن مالــی نــوآوري موسســات کوچــک R&D Start

کمــک اعطــاي رقابتــی بــه R&D، وام خریــد فنــاورى و معافیــت مالیاتــی بــراي 
ــرکت هاي  ــراي ش ــال 1996 ب ــه R&D Start س ــد) برنام ــا 125 درص R&D (ت

کوچــک بــا هــدف افزایــش تحقیــق و توســعه اجــرا شــد و عنصــر اصلــی در آن 
ــر  ــرخ بازگشــت کمت ــا ن ــاي ب ــام پروژه ه ــامل تم ــه ش ــن برنام SBHF اســت. ای

از 50 میلیــون دالر اســت و موسســه ها را بــه فعالیت هــاي نــوآوري و ارائــه 
ــه  ــن برنام ــد. در ای ــه تشــویق مى کن ــاي نوآوران ــات، محصــوالت و فرآینده خدم
250 میلیــون دالر اســترالیا بودجــه تخصیــص یافتــه اســت کــه 15 میلیــون دالر 
ــن  ــی ای ــزء اصل ــار ج ــد. چه ــی و وام اختصــاص می یاب ــاي اعطای ــه کمک ه آن ب
ــی، پروژه هــاي R&D  دانشــگاهی،  ــه عبارتنــد از: پروژه هــاي R&D  صنعت برنام

ــاري. ــاي تج ــارکتی R&D، وام ه ــاي مش پروژه ه
ــوه  ــدگان بالق ــه صادرکنن ــترالیا ب ــی اس ــیون بازرگان ــادرات: کمیس 2-2 ص
ــاده  ــادرات آم ــراي ص ــود را ب ــه هاى خ ــه موسس ــد ک ــک می کن ــترالیا کم اس
کننــد و وارد صحنــه اقتصــادي شــوند. ایــن کمیســیون طیفــی از خدمــات را از 
ــد.  ــه می ده ــاي بالعــوض ارائ ــا اعطــاي کمک ه ــه ت ــی گرفت ــات کل ــه اطالع ارائ
ــدگان  ــز صادرکنن ــل نی ــه اســت و در مقاب ــا یاران ــراه ب ــا هم ــات غالب ــن خدم ای
ــد. در حــال  ــن موسســه تبعیــت می کنن ــد ای ــن و قواع ــا از موازی ــترالیا دقیق اس
ــه  ــه ن ــور دارد ک ــعبه در 67 کش ــد ش ــش از یکص ــور بی ــیون مزب ــر کمیس حاض
تنهــا بــه صادرکننــدگان اســترالیا بلکــه بــه صادرکننــدگان کشــورهاي دیگــر نیــز 
ــه هــر حــال اجــراي ایــن برنامــه در ســطح مشــترك المنافع  کمــک می کنــد. ب
نشــان دهنده میــزان توجــه و اهمیــت دولــت بــه صــادرات اســت. ایــن کمیســیون 
در مجمــوع برنامه هــا و ابزارهــاي متفاوتــی دارد کــه مهم تریــن آنهــا عبارتنــد از:

طــرح اعطــاي کمــک جهــت توســعه بــازار صــادرات  و شــرکت بیمــه مالیــه 
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صــادرات  
دولــت اســترالیا همچنیــن در ســطح ایالتــی و قلمــرو نیــز برنامه هایــی را ارائــه 
ــه اي از  ــت. خالص ــک اس ــرکت هاي کوچ ــاي ش ــوق فعالیت ه ــه مش ــد ک می ده

ــارت اســت از: ــا عب برنامه هــاي آنه
1) ایالت نیوساوث ویلز: 

در ایالــت نیوســاوث ویلــز، ســازمان توســعه منطقــه اي و ایالتــی یــک ســازمان 
ــی مناطقــی  ــود محیــط تجــاري و بازرگان ــا بهب ــه حفــظ ی ــه ب دولتــی اســت ک
چــون «ســیدنی» و «نیوســاوث ویلــز» کمــک می کنــد تــا بتواننــد جــو تجــاري 
ــز» از طریــق تغییــر درون ســاختاري و تغییــر خــط  و بازرگانــی «نیوســاوث ویل
ــه «جهانــی اندیشــیدن» تشــویق و در  ــران را ب مشــی اســت. ایــن موسســه مدی

ــع اســترالیا را اجــرا می کنــد.  ایــن راســتا برنامــه بهبــود صنای
2) ایالت ویکتوریا: 

هماننــد ایالــت «نیوســاوث ویلــز» کــه ســازمان توســعه منطقــه اي و ایالتــی در 
آن فعــال اســت، در ایالــت «ویکتوریــا» ســازمان ویکتوریــا بیزنــس (VB) به رشــد 
ــرمایه هاي  ــذب س ــراى ج ــه ب ــن موسس ــد. ای ــات کوچــک کمــک می کن موسس
ــا»  ــت «ویکتوری ــرمایه و افزایــش صــادرات ایال ــی س خارجــی، تشــویق جابه جای

ــد. ــک می کن کم
ارتباط با موسسه هاى کوچک

ــررات  ــترالیا، مق ــان اس ــراي کارآفرین ــم ب ــاره و مه ــورد اش ــع م ــی از موان یک
ــر  ــق نظ ــی، طب ــور کل ــه ط ــت و ب ــت وپاگیر اداري اس ــع دس ــده و موان پیچی
ــی از  ــاالري یک ــی و دیوانس ــران، بوروکراس ــان و مدی ــران و کارآفرین صاحب نظ
موانــع مهــم بــروز خالقیــت و ترویــج روحیــه کارآفرینــی اســت. در ایــن بخــش 
ــه  ــا موسســه هاى کوچــک و اینک ــررات اداري ب ــت و مق ــه بررســی رابطــه دول ب
ــرار  ــورد بررســی ق ــع پیشــرفت را م ــا مان ــا باعــث پیشــرفت هســتند ی ــا آنه آی

می دهیــم.
برنامه فرهنگ شرکت هاي کوچک

ــگ  ــه فرهن ــور، «برنام ــه کش ــترالیا در بودج ــت اس ــه 1999 دول ــاه م در م
ــود  ــار بهب ــه انتظ ــن برنام ــدف از ای ــرد. ه ــرح  ک ــک» را مط ــرکت هاي کوچ ش
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ــعه  ــران و توس ــاي مدی ــع نیازه ــراي رف ــات ب ــه خدم ــران و ارائ ــارت مدی مه
بــود. کوچــک  موسســه هاى  در  زن  مدیــران  مهارت هــاي 

ــا  ــوده ی ــاص ب ــرایط خ ــه داراي ش ــی ک ــه پروژه های ــن برنام ــاس ای ــر اس ب
ــگ  ــه فرهن ــی برنام ــن مال ــد از تامی ــد می توانن ــت کنن ــه  خاصــی فعالی در زمین

ــوند. ــوردار ش ــک برخ ــرکت هاي کوچ ش
آموزش کارآفرینی

در اســترالیا بــه طــور کلــی آمــوزش و پــرورش و نیــروي انســانی بــر عهــده 
ــگان اســت.  ــاري و رای ــاله اجب ــا 15 س ــراد 6 ت ــراي اف ــوده و ب ــدرال ب ــت ف دول
آمــوزش ابتدایــی معمــوال از ســن 6 ســالگی آغــاز می شــود و شــش ســال هــم 
ادامــه دارد. آمــوزش متوســطه از ســن 12 ســالگی شــروع شــده و پنــج ســال بــه 

ــام در ســطح دبیرســتان 82 درصــد اســت. ــزان ثبــت ن ــد می طــول می انجام
مدارس در این کشور به دو شکل دولتی و غیردولتی وجود دارند.

ــه اي  ــی و حرف ــرورش فن ــوزش و پ ــترالیا وزارت آم ــی در اس ــور کل ــه ط ب
بزرگ تریــن آموزش دهنــده مدیریــت و کارآفرینــی در استرالیاســت و بــر اســاس 

توصیه هــاي زیــر عمــل می کنــد:
1) ارتقــاى ظرفیــت TAFE بــراي ارائــه دروس مدیریــت و ایجــاد مشــوق هایی 

ــراي بهبــود کیفیت ب
ــرکت هاي  ــاورین ش ــوزان و مش ــه کارآم ــت ب ــه صالحی ــاي گواهینام 2) اعط

کوچــک
3) ایجاد نشست هاي حضوري و ارائه کمک هاي مالی

4) اســتفاده از وســایل کمــک آموزشــی پیشــرفته بــراى آمــوزش و اســتفاده از 
فناورى هــاي اطالعاتــى بــراي مبادلــه اطالعــات در ســطح ســازمانی و فراســازمانی

(آق اولى و سلجوقى، 1386؛ ص 70-59 با تلخیص)

2-13- کشور آمریکا
ــادي  ــان اقتص ــت از کارآفرین ــراي حمای ــکا ب ــده آمری ــاالت متح ــذاري ای قانون گ
امــور  دپارتمــان  تشــکیل  و  کوچــک  کســب وکارهاي  قانــون  تصویــب  بــا 
سیاســت گذارى  ســابقه  قدیمی تریــن  عنــوان  بــه  کوچــک  کســب وکارهاي 
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ــب  ــود و اغل ــوب می ش ــی محس ــعه کارآفرین ــراي توس ــی ب ــزي دولت و برنامه ری
ــکل  ــکا ش ــده آمری ــاالت متح ــوي ای ــر از الگ ــورها متاث ــایر کش ــا در س برنامه ه
گرفتــه و بــه اجــرا گذاشــته شــده اند. بنابرایــن تجربــه ایــن کشــور و بررســی آن 

ــت دارد. اهمی
ــوان مدافــع و حافــظ منافــع  ــه عن ــى کــه SBA نامیــده می شــود، ب دپارتمان
ــاالت  ــی ای ــام حکومت ــادي در نظ ــان اقتص ــک و کارآفرین ــب وکارهاي کوچ کس
ــی  ــدرال) و محل ــی (ف ــطوح مل ــددي را در س ــاي متع ــکا برنامه ه ــده آمری متح
(ایالتــی) و در جهــت بهبــود موقعیــت ایــن گــروه از کســب وکارها و کارآفرینــان 

بــه اجــرا گذاشــته اســت.
SBA اهداف

دولــت آمریــکا بــراي SBA و در آســتانه ورود بــه هــزاره ســوم اهــداف زیــر را 
مشــارکت SBA و ســایر عوامــل ذي ربــط در سیاســت گذارى ایــن مرکــز، تعییــن 

کــرده اســت:
تسهیل موفقیت براي کسب وکارهاي کوچک

تحول در SBA و تبدیل آن به تشکیالتی مناسب با مقتضیات قرن آینده
مساعدت به افراد و کسب وکارها در بحران ها و مخاطرات طبیعی و اقتصادي

هدایت کسب وکار در مشارکت براي به کارگیري بیکاران
ــی  ــام حکومت ــکا در نظ ــک آمری ــب وکارهاي کوچ ــع کس ــت از مناب حفاظ

ایــن کشــور
دپارتمــان امــور کســب وکارهاي کوچــک آمریــکا بــراى دســتیابی بــه 
ــون  ــدي از قان ــر بن ــر ب ــا ناظ ــه عموم ــددي را ک ــاي متع ــداف برنامه ه ــن اه ای
کســب وکارهاي کوچــک آمریکاســت، تدویــن و بــه اجــرا گذاشــته اســت.

این برنامه ها را می توان در محورهاي کلی زیر تقسیم بندي کرد:
تامین مالی

سرمایه گذاري
تضمین

قراردادهاي دولتی
تحقیق و توسعه
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مشاوره و آموزش هاي کاربردي
اطالع رسانی

حمایت و نمایندگی
کمک هاي در زمان بحران

کمک به بازنشستگان
کمک به صادرات
کمک به بومیان

کمک به کارآفرینان محروم
کمک به زنان

فعالیت در مناطق محروم
ــده  ــاالت متح ــک در ای ــب وکارهاي کوچ ــان کس ــاي دپارتم ــواع برنامه ه  ان

ــل تفکیــک و مطالعــه هســتند: ــر قاب ــه صــورت زی ــکا ب آمری
1- برنامه هاي تامین مالی 
1-1- برنامه تضمین وام

ــا اســتفاده از مجــاري معمــول موفــق  در ایــن برنامــه کســب وکارهایی کــه ب
 SBA بــه دریافــت وام و اعتبــار مــورد نیــاز خــود نشــده باشــند، مــورد حمایــت
قــرار می گیرنــد. توجــه بــه اینکــه نکتــه ضــروري اســت کــه معمــوال SBA وام یــا 
اعتبــاري در ایــن برنامــه اعطــا نمی کنــد بلکــه متقاضــی را در مقابــل بانک هــاي 
ــی اعطاکننــده وام از طریــق تغییــر بازپرداخــت  ــا ســایر نهادهــاي مال تجــاري ی

ــرار می دهــد. مــورد حمایــت ق
1-2- وام هاي کوچک

ــل  ــازوکار عم ــود. س ــا می ش ــک اعط ــیار کوچ ــاي بس ــه وام ه ــن برنام در ای
ــه ایــن صــورت اســت کــه SBA وام هــا را از طریــق موسســه هاى غیرانتفاعــی  ب
توزیــع می کنــد و مبلــغ ایــن وام هــا بیــن 100 تــا 25 هــزار دالر اســت. متوســط 
ــر حســب  ــت و ب ــزار دالر اس ــدود 10 ه ــه ح ــن برنام ــی در ای ــاي پرداخت وام ه
درآمــد کســب وکار متقاضــی اســتفاده از ایــن وام نــرخ بهــره و دســتمزد دریافتــی 
متفــاوت خواهــد بــود. دوره بازپرداخــت معمــوال تــا 6 ســال و حداکثــر نــرخ بهــره 
4 درصــد بیــش از نــرخ بهــره اســمی و دســتمزد دریافتــی حداکثــر تــا 2 درصــد 
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از کل وام خواهــد بــود.
1-3- برنامه وام دهندگان مجاز و ترجیحی

نــوآوري موجــود در ایــن برنامــه انتقــال بســیاري از فعالیت هــاي الزم جهــت 
ــا وام از  ــن ی ــان تضمی ــیده از متقاضی ــاي رس ــه تقاضاه ــیدگی ب ــردازش و رس پ

ــی اســت.  ــاي مال ــه ها و نهاده ــه موسس SBA ب

از  خــود  مالــی  حمایــت  برنامه هــاي  انــواع  در   SBA کلــی  طــور  بــه 
کارآفرینــان بــا موسســه هاى مالــی و اعتبــاري متعــدد واجــد روابــط کاري 
ــه شــناخت کافــی از توانمندي هــاي ایــن  ــا حصــول ب ــه تدریــج و ب اســت کــه ب
مرکــز و موسســه ها ایــن امــکان فراهــم شــده اســت تــا SBA بتوانــد بخشــی از 
ــاري  ــی و اعتب ــه هاى مال ــه موسس ــود را ب ــاي کاري خ ــئولیت ها و فعالیت ه مس
ــی در کار  ــدگان کــه تجــارب کاف ــه وام دهن ــن برنام ــد. در ای ــور منتقــل کن مذک
ــدگان ترجیحــی  ــدگان مجــاز و وام دهن ــروه وام دهن ــه 2 گ ــا SBA داشــته اند ب ب
تقســیم بندي می شــوند و قــادر هســتند بــه نمایندگــی از طــرف SBA تمــام بــا 

ــد. ــه عهــده گیرن ــا اعطــاي وام را ب ــه تضمیــن ی ــوط ب ــور مرب بخشــی از ام
بــه طــور مثــال وام دهنــدگان مجــاز می تواننــد تحــت شــرایطی بــه نمایندگــی 
ــایر  ــل س ــار در مقاب ــان وام و اعتب ــن متقاضی ــه تضمی ــدام ب ــرف SBA اق از ط
موسســه هاى مالــی و اعتبــاري کننــد. وام دهنــدگان ترجیحــی در ایــن خصــوص 
ــرف SBA و  ــی از ط ــه نمایندگ ــد ب ــوده و می توانن ــوق SBA ب ــورد وث ــال م کام

بــدون نیــاز بــه اخــذ مجــوز قبلــی اقدامــات مربــوط را انجــام دهنــد.
1-4- برنامه بازار ضمانت نامه ها 

در ایــن برنامــه بــه موسســه هاى مالــی کــه ضمانت هــاي SBA در خصــوص 
وام هــاي پرداختــی را در اختیــار دارنــد ایــن فرصــت داده می شــود تــا آنهــا را در 

بــازار عرضــه و وضعیــت مالــی خــود را ایــن طریــق بهبــود دهنــد.
1-5- برنامه وام حداقل کاغذبازي

ــزار  ــقف 150 ه ــا س ــاي ت ــت وام ه ــراي دریاف ــازي ب ــه کاغذب ــن برنام در ای
ــابقه بازپرداخــت  ــاس س ــر اس ــان ب ــود. متقاضی ــانده می ش ــل رس ــه حداق دالر ب
ــه یــک صفحــه اي از SBA دریافــت و  وام هــاي دریافتــی قبلــی یــک ضمانت نام

ــد. ــه می کنن ــت وام ارائ ــراى دریاف ــی ب ــه هاى مال ــه موسس ب
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1-6- وام هاي کوتاه مدت 
وام هــاي کوتاه مــدت بــراي تامیــن ســرمایه در گــردش کســب وکارهاي 
کوچــک در ایــن برنامــه ارائــه می شــوند. حداکثــر مبلــغ وام کــه توســط 

موسســه هاى مالــی اعطــا می شــود، 750 هــزار دالر اســت.
1-7- برنامه تشخیص صالحیت اولیه متقاضیان وام 

ــت  ــالخورده، اقلی ــکان زن، س ــزار دالر (مال ــقف 250 ه ــا س ــان وام ت متقاضی
ــاعدت  ــا مس ــراه ب ــک) هم ــب وکارهاي کوچ ــده کس ــتایی و صادرکنن ــا روس ی
ــاخص هاي  ــاس ش ــر اس ــود، ب ــن می ش ــرف SBA تعیی ــه از ط ــی ک ــرف ثالث ط
مالــی متقاضــی و قبــل از ارائــه تقاضــا بــه بانــک آن را مــورد بررســی و ارزیابــی 
قــرار می دهنــد. طرف هــاي ثالثــی در ایــن برنامــه، عمومــا مراکــز توســعه 
ــا شــرکت هاي توســعه مجــاز  فعــال در یــک منطقــه  کســب وکارهاي کوچــک ی

معیــن اســت.
1-8- برنامه تغییر در کسب وکارهاي دفاعی 

ــرارداد وزارت  ــرف ق ــه ط ــی ک ــراي کســب وکارهاي کوچک ــه ب ــن برنام در ای
دفــاع بــوده و ادامــه کار آنهــا غیرضــروري اســت ایــن امــکان فراهــم مى شــود تــا 

از طریــق مســاعدت هاي مالــی و فنــی فعالیــت دیگــري را شــروع کننــد.
تضمیــن ایــن وام هــا کــه حداکثــر تــا ســقف 1/25 میلیــون دالر داده می شــود 

بــه صــورت 80 درصــد از طــرف SBA اســت.
1-9- برنامه کمک به کسب وکارهاي فردي 

کسـب وکارهایی کـه در نواحـی متاثر از تجـارت آزاد با مکزیک و کانادا قرار داشـته 
و بـا خطـر حـذف مشـاغل روبه رو هسـتند و نیـز کسـب وکارهاي جدیدي کـه در این 
مناطـق بتواننـد در ازاي هـر 70 هـزار دالر وام یـک شـغل را حفـظ یـا ایجـاد کننـد، 
می توانند از این برنامه اسـتفاده کنند. این برنامه از طریق مشـارکت وزارت کشـاورزي 

و بانـک توسـعه آمریکاي شـمالی با SBA اجرا مى شـود.
1-10- برنامه تامین سرمایه در گردش صادراتی 

SBA در ایــن برنامــه تــا ســقف 90 درصــد از وام بــه مبلــغ 750 هــزار دالر 

ــا  ــد. دوره اســتهالك وام ه ــی تضمیــن می کن ــراي مقاصــد صادرات ــر را ب ــا کمت ی
حداکثــر ســه ســال اســت.
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1-11- برنامه وام تجارت بین المللی 
ــا قصــد  ــوده ی ــه در تجــارت خارجــی ب ــراي شــرکت هایی ک ــدت ب وام بلندم
ــن  ــا تضمی ــی و ب ــه هاى مال ــا و موسس ــق بانک ه ــد از طری ــه آن را دارن ورود ب
ــراي  ــه ب ــت ک ــون دالر اس ــا 1/25 میلی ــقف وام ه ــردد. س ــت می گ SBA پرداخ

ترکیبــی از ســرمایه گذاري ثابــت و ســرمایه در گــردش پرداخــت می شــود. 
ــزار دالر بیشــتر باشــد. ــد از 750 ه ــردش نبای ــرمایه در گ ســهم س

ــن در  ــه تضمی ــورت ارائ ــه ص ــور SBA ب ــاي مذک ــر وام ه ــالوه ب 1-12- ع
ــد: ــرار می ده ــت ق ــورد حمای ــان را م ــز کارآفرین ــر نی ــاي زی وام ه

وام هاي صرفه جویی در انرژي
وام هاي کنترل آلودگی

ــک  ــیار کوچ ــب وکارهاي بس ــراي کس ــزار دالر ب ــر از 25 ه ــاي کمت وام ه
توســط موسســه هاى غیرانتفاعــی

2- برنامه حمایت از سرمایه گذاري 
2-1- برنامه شرکت هاي سرمایه گذاري

ــف  ــق مختل ــی در مناط ــع مال ــز مناب ــن و تجهی ــدف تامی ــه ه ــن برنام در ای
ــدازي کســب وکارهاي جدیــد اســت. طــی ایــن برنامــه  ــه نفــع تاســیس و راه ان ب
وام هایــی بــراى ســرمایه گذاري و تاســیس کســب وکارهاي جدیــد بــا اســتفاده از 

ــوند: ــا مى ش ــر اعط ــازوکار زی س
ــا حمایــت و تضمیــن  1- شــرکت هایی بــه نــام شــرکت هاي ســرمایه گذاري ب
ــد از  ــن 40 درص ــکان تامی ــرکت ها ام ــن ش ــق ای ــده و از طری ــکیل ش SBA تش

ــود. ــم می ش ــد فراه ــب وکارهاي جدی ــرمایه گذاري در کس ــاي س هزینه ه
خطرپذیــرى  ســرمایه گذاري،  شــرکت هاي  آمادگــی  بــه  توجــه  بــا   -2
ــش  ــاري کاه ــی و اعتب ــه هاى مال ــط موسس ــاي وام توس ــرمایه گذاري و اعط س
ــرمایه گذاري را  ــاي س ــد از هزینه ه ــا 50 درص ــز ت ــات نی ــن موسس ــه و ای یافت

تامیــن می کننــد.
3- کارآفرینــان بــا داشــتن مبلــغ کمــی از کل ســرمایه  گذاري الزم (حداکثــر 
تــا 10 درصــد) قــادر بــه عملــی کــردن ایده هــاي خــود و ایجــاد کســب وکارهاي 

ــد. ــد می گردن جدی
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2-2- شبکه الکترونیکی سرمایه گذاري خیر 
ــت  ــق اینترن ــوق SBA از طری ــورد وث ــرمایه گذار م ــراد س ــه اف ــن برنام در ای
ــا کارآفرینــان مشــارکت کننــد و افــراد ایــن  ایــن امــکان را پیــدا می کننــد تــا ب
ــورد  ــه طــور مســتقیم در م ــز ب ــا شــرکت هاي مشــاور نی ــد کــه ب امــکان را دارن

ــد. ــاوره کنن ــده مش ــرمایه   گذاري پیشنهادش س
3- تضمین بیمه نامه ها و سپرده ها 

ــون  ــقف 1/25 میلی ــا س ــی ت ــپرده ها و بیمه نامه های ــه SBA س ــن برنام در ای
دالر و مــورد نیــاز کســب وکارهاي کوچــک جهــت شــرکت در مناقصــات و 
ــن  ــتند، تضمی ــه آن نیس ــه ارائ ــادر ب ــه ق ــن برنام ــاب ای ــه در غی ــا را ک مزایده ه
ــه در  ــد ک ــدا می کنن ــکان را پی ــن ام ــکاران کوچــک ای ــن پیمان ــد. بنابرای می کن
ــا  ــغ ضمانت نامه ه ــد. مبل ــی و شــهرداري ها شــرکت کنن ــی، ایالت مناقصــات دولت

حداقــل یکصــد هــزار دالر جهــت شــرکت در مناقصــات دولتــی اســت.
4- برنامه قراردادهاي دولتی  

در ایــن برنامــه کــه خــود شــامل برنامه هــاي جزئی تــر اســت تــالش 
ــاي  ــر نمایندگی ه ــط SBA نظی ــده توس ــز ایجادش ــق مراک ــا از طری ــود ت می ش
ــات  ــک در مناقص ــب وکارهاي کوچ ــت کس ــی، موقعی ــدارکات دولت ــد و ت خری
ــایر  ــارکت س ــا مش ــال SBA ب ــور مث ــه ط ــود. ب ــر ش ــی بهت ــاي دولت و قرارداده
ادراه هــاى فــدرال تــالش می کنــد تــا راهبرد هــا، تجهیــزات و خریدهــاي 
ــري تقســیم و از کســب وکارهاي کوچــک تامیــن  ــه خریدهــاي جزئی ت دولتــی ب
گردنــد. همچنیــن تــالش می گــردد موقعیــت کســب وکارهاي کوچــک بــه 
عنــوان پیمانــکار اصلــی یــا دســت دوم در مناقصــات بهبــود یابــد. همچنیــن در 
صورتــی کــه کســب وکارهاي کوچــک در مناقصــات اول شــده و بــه دلیــل تردیــد 
کارفرمــا در قابلیــت و توانمنــدى، پیشــنهاد وي رد شــود، SBA بــا صــدور گواهــی 
توانمنــدي موقعیــت کســب وکار کوچــک را بــراي ادامــه کار و در مقابــل کارفرمــا 
مســتحکم می ســازد. همچنیــن SBA تــالش می کنــد از طریــق برنامــه اي 
اختصاصــی مشــارکت زنــان در قراردادهــاي دولتــی را افزایــش دهــد و نیــز وبــگاه 
ــی  ــاي دولت ــات و قرارداده ــوص مناقص ــت در خص ــر روي اینترن ــانی ب اطالع رس
ــوان  ــا عن ــه ب ــت ک ــه اس ــن زمین ــاي SBA در ای ــا و برنامه ه ــر فعالیت ه از دیگ
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Pro – Net شــناخته می شــود.

SBA در مناطــق کمتــر توســعه یافته نیــز تــالش می کنــد فرصت هــاي 

ــا  ــی ب ــاي محل ــرارداد کاره ــد ق ــراي عق ــی ب ــکاران محل ــراي پیمان ــتري ب بیش
ــم آورد. ــدرال فراه ــت ف دول

5- برنامه هاي تحقیق و توسعه
6- مشاوره و آموزش هاي کاربردي 

6-1- مراکز توسعه کسب وکارهاي کوچک 
در ایــن مراکــز مشــاوره و آموزش هــاي کاربــردي در زمینه هــاي فنــی و 
ــه  ــه ک ــن برنام ــود. ای ــه می ش ــل ارائ ــوه و بالفع ــان بالق ــه کارآفرین ــی ب مدیریت
ــایر  ــن SBA و س ــترکی اســت بی ــالش مش ــود، ت ــت می ش توســط SBA مدیری

ــی. ــاي ایالت ــدرال و دولت ه ــت ف ــی و دول ــز آموزش مراک
6-2- مراکز اطالعاتى کسب وکارهاي کوچک 

در  و  می شــوند  شــناخته   SBA فناورانــه  ابزارهــاي  جعبــه  عنــوان  بــه 
آنهــا آخریــن اطالعــات مربــوط بــه فنــاورى در زمینه هــاي ســخت افزاري، 
ــه می شــود. مشــاوره و  ــه کســب وکارهاي کوچــک ارائ ــزاري، و ارتباطــات ب نرم اف
آموزش هــاي کاربــردي ایــن مراکــز توســط هیــات خدماتــی مدیــران بازنشســته 

(SCORE) و ســایر ســازمان ها ارائــه می شــود.
6-3- هیات خدماتی مدیران بازنشسته 

ــن  ــاي آن توســط SBA تامی ــوده و هزینه ه ــگان ب ــات رای ــن هی ــات ای خدم
ــوه  ــان بالق ــه کارآفرین ــردي ب ــات مشــاوره اي و آموزش هــاي کارب می شــود، خدم
و بالفعــل ارائــه می کنــد. بیــش از 1200 مدیــر داوطلــب در 700 مرکــز اعضــاي 

ــد. ــات را تشــکیل می دهن ــن هی ای
7- خدمات اطالعات کسب وکارها

7-1- اتاق مشاوره 
راهبــرد رایانــه اي پیام گیــر تلفنــی کــه در تمــام 24 ســاعت و در تمــام هفتــه 

در مــورد ســواالت و مشــکالت کارآفرینــان جوابگوســت.
7-2- انتشارات

و  ویدیویــی  فیلم هــاي  چاپــی،  انتشــارات  نســخه  هــزار  از 300  بیــش 
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برنامه هــاي رایانــه اي در ســال SBA منتشــر و بــه صــورت رایــگان یــا بــا هزینــه  
ــرد. ــرار می  گی ــه ق ــترس جامع ــدك در دس ان

7-3- اطالع رسانی رایانه اي 
بانــک اطالعــات رایانــه اي SBA بــر روي اینترنــت اســت کــه در تمــام طــول 

شــبانه روز در دســترس عمــوم افــراد قــرار دارد.
8- حمایت هاي زمان بحران

در ایــن بخــش از فعالیت هــاي SBA ســه برنامــه اعطــاي وام هــاي اضطــراري 
ــده اند.  ــته ش ــرا گذاش ــه اج ــادي ب ــی و اقتص ــاي طبیع ــروز بحران ه ــان ب در زم
ــک در  ــب وکارهاي کوچ ــیب دیده و کس ــراد آس ــه اف ــب ب ــه ترتی ــا ب ــن وام ه ای
بحران هــاي طبیعــی و اقتصــادي اعطــا و بودجــه آن توســط دولــت فــدرال تامیــن 
مى شــود. حداکثــر نــرخ بهــره ایــن وام هــا چهــار درصــد اســت و ســقف آن بــراي 
وام هــاي افــراد 40 هــزار دالر و بــراي کســب وکارها تــا 1/5 میلیــون دالر اســت.

اختیــار  در  دالر  میلیــون   1/5 مبلــغ  بــه  دیگــري  وام   SBA همچنیــن 
کســب وکارهایی کــه در نواحــی و مناطــق آســیب دیده از 250 نفــر را در 

اســتخدام خــود داشــته باشــند، اعطــا می کنــد.
9- برنامه کمک به گروه هاي ویژه

ــاي  ــت گروه ه ــددي اس ــاي متع ــب از برنامه ه ــود مرک ــه خ ــه ک ــن برنام ای
خاصــی از افــراد را مــورد انــواع حمایت هــاي فنــی، مشــاوره اي، مالــی، آموزشــی 
قــرار داده اســت. گروه هایــی نظیــر کارآفرینــان زن، بازنشســتگان، صادرکننــدگان، 
ــر  ــان ســاکن در مناطــق کمت ــدك و کارآفرین ــدرت اقتصــاد ان ــا ق ــان ب کارآفرین
ــد. ــکیل می دهن ــا را تش ــن برنامه ه ــدف ای ــاي ه ــروم گروه ه ــعه یافته و مح توس

9-1- برنامه کمک به بازنشستگان
الف) برنامه آموزش بازنشستگان نیروهاي مسلح

در ایــن برنامــه آموزش هــاي کاربــردي 18 ماهــه اي شــامل کارگاه هــاي 
آمــوزش حســابداري، بازاریابــی، اســتفاده از رایانــه، تهیــه طــرح توجیهــی و اخــذ 

ــود. ــه می ش ــکاران SBA ارائ ــق پیمان وام از طری
ب) برنامه حمایت و اطالع رسانی به بازخریدي ها

در ایــن برنامــه کمــک و خالصــه اطال ع رســانی بــه بازخرید ي هــاي ارتــش در 
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خصــوص ایجــاد و راه انــدازي یــک کســب وکار ارائــه می شــود. وزارت کار و امــور 
دفــاع بــه همــراه دفاتــر عملیاتــی SBA در ایــن برنامــه حضــور دارنــد.

ج) کنفرانس هاي توسعه و خرید از کسب وکارهاي متعلق به بازنشستگان
در ایــن کنفرانس هــا اطالعــات مربــوط بــه بازاریابــی در کســب وکارهاي 
متعلــق بــه بازنشســتگان منتقــل و امــکان ایجــاد روابــط بیــن ایــن کســب وکارها 

ــود. ــم مى ش ــت فراه ــد دول ــدگان خری ــا نماین ب
د) کنفرانس هاي انتقال فناورى

ــا  ــی ب ــاي دفاع ــش خریده ــا کاه ــف ی ــر توق ــه خاط ــه ب کســب وکارهایی ک
ــروش  ــا ف ــد ی ــکان خری ــا ام ــن کنفرانس ه ــند در ای ــده باش ــه رو ش ــکل روب مش

ــد. ــدا می  کنن ــن را پی ــاورى جایگزی فن
9-2- برنامه حمایت از صادرکنندگان

الف) مراکز خدمات صادرات
در ایــن مراکــز خدمــات صــادرات، امکانــات و منابــع SBA و وزارت بازرگانــی 
و بانــک صــادرات ـ واردات و در مناطقــی آژانــس بین المللــی یکجــا فراهــم شــده 
ــد. تعــداد 19  ــود می یاب ــراي کســب وکارهاي کوچــک بهب و خدمــات صــادرات ب

مرکــز خدمــات صــادرات در ایــاالت متحــده تاســیس شــده اســت.
ب) شبکه خدمات حقوقی صادرات 

مشــاوره رایــگان حقوقــی بــه عالقمنــدان و کســب وکارهاي فعــال در صــادرات 
کــه توســط مشــاورین ارائــه مى شــود. هزینه هــاي ایــن برنامــه مشــترکا توســط 

SBA و وزارت بازرگانــی قابــل تامیــن اســت.

ت) مشارکت راهبردى
در ایــن برنامــه همــکاري و مشــارکت کســب وکارهاي کوچــک بــراي حضــور 
در بازارهــاي جهانــی مــورد حمایــت قــرار می گیــرد و در آن SBA از طریــق عقــد 
موافقــت نامه هایــی بــا ســازمان هاي مشــابه در ســایر کشــورها بســتر الزم بــراي 

همــکاري کســب وکارهاي کوچــک در عرصــه بین المللــی را فراهــم مــی آورد.
9-3- حمایت از بومیان
الف) حمایت از بومیان

ــاي  ــع الزم، آموزش ه ــه مناب ــتیابی ب ــراي دس ــان ب ــت از بومی ــه حمای برنام
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کاربــردي و ســایر خدمــات بــوده و در آن عــالوه بــر SBA افــراد و ســازمان هاي 
متعلــق بــه بومیــان، ســازمان هاي غیــر انتقاعــی و آژانس هــاي فــدرال، ایالتــی و 

محلــی مشــارکت دارنــد.
ب) مراکز اطالع رسانی به بومیان

ــاد  ــردي و ایج ــاوره ف ــه مش ــب وکار، ارائ ــت کس ــاي مدیری ــراي کارگاه ه اج
دسترســی بــه فنــاورى رایانــه اي بــراي بومیــان در ایــن مراکــز در حــال حاضر 17 
مرکــز در ایالت هــاي مونتانــا، داکوتــاي شــمالی و جنوبــی، کالیفرنیــا، مینســوتا و 

کارولینــاي شــمالی هســتند، اجــرا برنامــه مذکــور را تشــکیل می دهنــد.
9-4- حمایت از کارآفرینان با قدرت اقتصادي کم

نظیـر برنامه هـاي قبلـی بـراي ایـن قشـر نیـز برنامه هاي مناسـبی نظیـر صدور 
گواهـی تضمین توانایی حمایت هاي توسـعه اي از طریق دسترسـی بـه قراردادهاي 

دولتـی و کمک هـاي فنـی و مدیریتی به اجرا گذاشـته شـده اسـت.
9-5- حمایت از زنان کارآفرینان

ــان  ارائــه مى شــود و شــامل  ایــن حمایت هــا از طریــق مراکــز کســب وکار زن
آموزش هــاي بلندمــدت و مشــاوره در تمــام زمینه هــاي کاري اســت. ایــن 
ــر روي  ــن ب ــان کارآفری ــی زن ــگاه اختصاص ــق وب ــا از طری ــات و حمایت ه خدم
اینترنــت نیــز ارائــه مى شــود. همچنیــن از طریــق شــبکه آموزش هــاي کاربــردي 
ــرده و صاحــب  ــه کســب وکاري ایجــاد ک ــان کارآفرینــی ک ــان، زن کارآفرینــی زن
تجربــه هســتند کارآفرینــان تــازه کار را مــورد حمایــت و آمــوزش قــرار می دهنــد.

9-6-حمایت از کارآفرینان ساکن در مناطق کم توسعه 
الف) مراکز جامع خدمات 

اگــر چــه در عنــوان ایــن مراکــز تامیــن ســرمایه وجــود دارد ولــی عــالوه بــر 
تامیــن ســرمایه طیــف وســیعی از خدمــات مشــابه مراکــز توســعه کســب وکار را 

نیــز در مناطــق محــروم بــه کارآفرینــان بالقــوه و بالفعــل ارائــه می کننــد.
ب) برنامه استخدام بیکاران مستمري بگیر

ــاد  ــک ایج ــب وکارهاي کوچ ــکاران و کس ــن بی ــاط بی ــه ارتب ــن برنام در ای
ــن  ــاوره ای ــوزش و مش ــه آم ــا ارائ ــکار ب ــان بی ــه کارآفرین ــن ب ــود. همچنی می ش
ــد. ــک کســب وکار کنن ــه تاســیس ی ــدام ب ــود اق ــا خ ــود ت ــم می ش ــکان فراه ام



بررسى چالش ها و ارائه راهبرد هاى توسعه
در بنگاه هاى کوچک و متوسط در اقتصاد ایران

72

تجارت ایاالت متحده آمریکا در توسعه کارآفرینی
ــز نامشــخص اســت.  ــراي SBA نی ــکا ب ــی کســب وکارها در آمری ــداد واقع تع
ــب وکار در  ــون کس ــا 16 میلی ــن 13 ت ــه بی ــی رود ک ــان م ــن گم ــود ای ــا وج ب
ــکا،   ــاالت متحــده آمری ــکا وجــود داشــته باشــد. در بیــن کســب وکارهاي ای آمری
ــکیل داده و  ــرکت ها را تش ــد از کل ش ــدود 99 درص کســب وکارهاي کوچــک ح
52 درصــد از کارکنــان شــاغل در بخــش خصوصــی را در اســتخدام خــود دارنــد. 
ــن کشــور را باعــث شــده  ــد در اقتصــاد ای ــن کســب وکارها کل اشــتغال جدی ای
ــدود  ــت و در ح ــن کسب وکارهاس ــه ای ــق ب ــادرات متعل ــد از کل ص و 96 درص
35 درصــد از قراردادهــاي دولتــی فــدرال توســط کســب وکارهاي مذکــور اجــرا 
می شــوند. ارقــام مذکــور حاکــی از اهمیــت قابــل توجــه کســب وکارهاي کوچــک 
و متوســط در اقتصــاد ایــن کشــور اســت کــه بــه عنــوان مبنــاي مقایســه درجــه 
ــاز محســوب مى شــود. رقابتــی بــودن اقتصــاد ســایر کشــورهاي داراي اقتصــاد ب

ــطوح  ــتیبانی در س ــازمان هاي پش ــاد س ــذاري، ایج ــال ها قانون گ ــه س تجرب
فــدرال و ایالتــی و اتخــاذ راهبــرد توســعه مبنــی بــر حمایــت در بخــش خصوصــی 
و بــازار آزاد در ایــن کشــور، بســتر و جایگاهــی را ایجــاد کــرده اســت کــه عمومــا 

بــه عنــوان الگویــی در ســایر کشــورها نیــز مــورد توجــه اســت.
بــه دلیــل قدمــت سیاســت گذارى جهــت توســعه کارآفرینــی در ایــن کشــور، 
اســتانداردهاي متعــددي بــراي تعییــن حــدود و مشــخصات شــرکت هاي کوچــک 
و متوســط از یکدیگــر و از شــرکت هاي بــزرگ تدویــن شــده اســت. مطالعــه ایــن 

اســتانداردها نشــان می دهــد کــه:
ــا مــورد  ایــن اســتانداردها و تعاریــف در طــول زمــان ثابــت نبــوده و مرتب

ــرار گرفتــه اســت. بازبینــی و اصــالح ق
ایــن اســتانداردها در حوزه هــاي مختلــف تعاریــف یکســانی نــدارد و بســته 
بــه زمینــه کاري ایــن کســب وکارها، تعریــف اســتاندارد آنهــا نیــز متغیــر اســت.

بنابرایــن نکتــه اي کــه می تــوان ذکــر کــرد توجــه بــه زمینــه و ایجــاد امــکان 
بازنگــري در تعاریــف و اســتانداردهاي تعیین شــده بــراي تفکیــک کســب وکارهاي 

کوچــک و متوســط از دیگــر کســب وکارها اســت.
دومیــن تجربــه قابــل ذکــر ایــن کشــور تقســیم بندي کســب وکارهاي کوچــک 
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ــه ایــن معنــی  ــکان و کارآفرینــان اســت. ب ــر حســب اوضــاع و ویژگی هــاي مال ب
ــواع  ــه ان ــر ارائ ــن کشــور ب ــه توجــه سیاســت گذارى توســعه کارآفرینــی در ای ک
حمایت هــا بــه کارآفرینانــی اســت کــه بــه دالیــل تاریخــی یــا جنســی و نــژادي 
ــوردار  ــابهی برخ ــت مش ــان از موقعی ــایر کارآفرین ــه س ــبت ب ــی نس ــا جغرافیای ی
ــا هــدف  ــن گروه ه ــراي ای نیســتند. طراحــی برنامه هــاي حمایتــی اختصاصــی ب
ــرار گرفتــه  ــورد توجــه و تاکیــد ق ــز م ــه اي کــه توســط ســایر کشــورها نی تجرب

اســت.
ــی  ــعه کارآفرین ــه توس ــور در زمین ــن کش ــارب ای ــدي از تج ــک جمع بن در ی
ــاالت  ــی در ای ــعه کارآفرین ــه اصــوال سیاســت هاي توس ــرد ک ــار ک ــوان اظه می ت
متحــده بــراي بسترســازي و متناســب کــردن محیــط اقتصــادي بــراي فعالیــت 
کارآفرینــان و رفــع موانــع فعالیتــی آنهــا طراحــی و بــه اجــرا گذاشــته می شــود. 
ــه  ــادر ب ــج ق ــه اي اســت کــه بخــش خصوصــی به تدری ــه گون ایــن بسترســازي ب

ســازماندهی داخلــی خــود بــراي بســط روحیــه کارآفرینــی شــود.
انــواع مشــخصی از سیاســت هاي توســعه کارآفرینــی در ایــن کشــور بــه اجــرا 
گذاشــته می شــوند کــه اصــوال بــا توجــه بــه گــروه هــدف برنامــه و راهبــرد کلــی 
توســعه اقتصــادي کشــور بــا انعطــاف  در تعریــف برنامه هــاي اجرایــی همراهنــد. 
ایــن یعنــى بــه طــور مثــال سیاســت هاي حمایــت و پشــتیبانی مالــی در قالــب 
برنامه هایــی اجــرا می شــود کــه تفــاوت برنامه هــا ریشــه در راهبــرد کلــی 
توســعه و نقــش هــر یــک از گروه هــاي هــدف در ایــن راهبــرد دارد (آق اولــى و 

ــا تلخیــص). ســلجوقى، 1386؛ ص 88-70 ب

2-14- کشور بریتانیا
مراکز کسب وکار

و  جدیــد  کســب وکارهاي  خدمــت  در  نوعــا  کســب وکار  مراکــز  برنامــه 
اســت. تازه تاســیس 

فلســفه راه انــدازي ایــن مراکــز کــه در ســال 1999 میــالدي قریــب بــه 240 
مرکــز فعــال در بریتانیــا تاســیس شــده اند، تامیــن خدمــات زیــر بــراي صاحبــان 
و مدیــران کســب وکارهاي کوچــک و کارآفرینانــی اســت کــه اقــدام بــه تاســیس 
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و راه انــدازي یــک کســب وکار کــرده باشــند:
اطالع رسانی و مشاوره بر اساس نیازهاي مدیران
مطالعه و بررسی جهت تعیین مشکالت و مسائل

آموزش مدیران و کارکنان واحدها
سایر خدمات مشاوره اي از قبیل:

- فروش و بازاریابی
- تهیه و تدوین طرح هاي توجیهی و راهبرد رقابت

- بهبود کیفیت
مدیریت مالی

قوانین و مقررات
تاسیس و راه اندازي واحدهاي جدید

صدور کاال و خدمات
کاربرد فناورى اطالعات و رایانه 

طراحی محصوالت و خدمات جدید
اطالعــات موجــود نشــان می دهــد کــه بیــش از 90 درصــد از خدمــات نقــاط 
تجــاري از طریــق پیمانکارانــی تامیــن می شــود کــه شــامل مشــاوران خصوصــی، 
اســتادان آموزش هــاي بازرگانــی، مراکــز آموزشــی و دانشــگاه ها و ســایر نهادهــاي 
ــکار  ــا 30 پیمان ــر نقطــه تجــاري فهرســتی از 10 ت ــوال ه ــی هســتند. معم محل
ــه در خصــوص  ــان و انجــام بررســی هاي اولی ــه متقاضی ــه پــس از مراجع دارد ک
مشــکالت و مســائل متقاضیــان توســط مشــاوران بازرگانــی نقطــه تجــاري ســه 
پیمانــکار بــه متقاضــی معرفــی می شــود و وي از میــان آنهــا اقــدام بــه گزینــش 

ــد. ــر می کن ــک نف ی
ــزار  ــاط تجــاري بیــش از 67 ه ــالدي نق ــال هاي 95-1988 می ــه س در فاصل
پــروژه مشــاوره اي عمومــا بــراي صنایــع کوچــک و متوســط امــا در حــال رشــد 

ــد:  ــر بوده ان ــی زی ــا در 6 محــور اصل ــن پروژه ه ــد. ای ــرده بودن ــه ک ارائ
کیفیت
طراحی
بازاریابی
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راهبرد هاي تولید و خدمات
راهبرد هاي مدیریت مالی-اداري 

برنامه ریزي
توســط  کار  انجــام  هزینه                             هــاي  از  درصــد  حــدود 50  اول  ســال هاي  در 
وزارت صنایــع و بازرگانــی و بقیــه توســط متقاضیــان پرداخــت  شــده و در طــی 
ســال هاي بعــدي ســهم وزارت صنایــع و بازرگانــی مالــی ایــن مراکــز از طریــق 
ــه  ــت. اگرچ ــوده اس ــان ب ــراي متقاضی ــوب ب ــت مطل ــا کیفی ــات، ب ــه خدم ارائ
مشــاوران نقــاط تجــاري عمومــا از کیفیــت خدمات دهــی باالیــی برخــوردار بــوده 
ــا در  ــد، ام ــع کوچــک و متوســط بوده ان ــه صنای ــی در زمین و داراي تجــارب عمل
حــال حاضــر سیاســت دولــت متوجــه استانداردســازي قابلیت    هــا و توانایی هــاي 
شــغلی افــراد شــاغل در نقــاط تجــاري اســت تــا در تمــام کشــور خدمات یکســانی 
از نظــر کیفیــت ارائــه دهنــد. متوســط ترکیــب کارکنــان هــر مرکــز تجــاري بــه 

قــرار زیــر اســت: 
حدود 8 نفر مشاور بازرگانی
یک یا دو نفر مشاور اطالعات

یک نفر مشاور فنی
یک نفر مشاور طراحی
یک نفر مشاور صادراتی

مدیر ارشد مرکز به همراه کادر پشتیبانی
ــر راه انــدازي مراکــز خدمــات کســب وکار کــه نوعــا بــدان اشــاره شــد  عالوه ب
نشــریات متعــددي در زمینه هــاي مختلفــی همچــون تاســیس یــک کســب وکار، 
اســتخدام نیــروي کار، تامیــن مالــی توســط وزارت صنایــع و بازرگانــی تهیــه و بــا 
توجــه بــه شــیوع اســتفاده از اینترنــت در بریتانیــا اســناد و نشــریات مذکــور بــه 

طــور برخــط در دســترس همــگان قــرار داده شــده اســت.
ــاد  ــت از ایج ــی حمای ــاي دولت ــر برنامه ه ــالوه ب ــه ع ــر اســت ک ــه ذک الزم ب
کســب وکارهاي جدیــد، بنیادهــاي خیریــه اي نیــز وجــود دارنــد کــه از گروه هــاي 
ــه  ــد حمایــت می کننــد. ب ــر جامعــه جهــت ایجــاد کســب وکارهاي جدی محروم ت
طــور مثــال می تــوان بــه بنیــاد Princes Trust اشــاره کــرد کــه جوانــان متعلــق 
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ــرار داده و صفحــه  ــا را تحــت پوشــش خــود ق ــه مهاجــران آســیایی در بریتانی ب
ــل  ــن قاب ــن مهاجری ــی ای ــاي بوم ــه زبان ه ــت ب ــر روي اینترن ــی آن ب الکترونیک

دسترســی اســت.
برنامه حمایت از اشتغال

 New ــا وجــود دارد کــه ــر برنامــه مذکــور طــرح دیگــري در بریتانی عــالوه ب
Deal نــام داشــته و فلســفه آن حمایــت از اشــتغال اســت. در ایــن طــرح وزارت 

ــد  ــه کار می گیرن ــان را ب ــکاران و جوان ــه بی ــی ک ــی از واحدهای ــع و بازرگان صنای
حمایــت مــادي کــرده و بخــش قابــل توجهــی از هزینه هــا را بــر  عهــده می گیــرد. 
ایــن طــرح بــراي جوانــان 18 تــا 24 ســاله، بــراي زنــان بی سرپرســت و معلولیــن 
ــه ایــن صــورت اســت کــه متقاضــی  ــه اجــرا می شــود و روال کلــی آن ب جداگان
ــا یــک مشــاور آشــنا و تحــت حمایــت وي قــرار می گیــرد. متقاضــی بــه  ابتــدا ب
مــدت چهــار مــاه تحــت آمــوزش قــرار داشــته و ســپس مخیــر اســت کــه یــا بــه 
ــازه اي را شــروع کنــد.  ــا کســب وکار ت اســتخدام کارفرماهــاي داوطلــب درآیــد ی
همچنیــن بــراي او ایــن امــکان وجــود دارد کــه بــه گروه هــاي خیریــه و داوطلــب 

معرفــی شــود و در کنــار آنهــا کار کنــد و تجربــه بیانــدوزد.
در صورتی کــه کارفرمایــی داوطلــب اســتخدام متقاضیــان باشــد در ازاي 
ــه وي پرداخــت  ــه اي ب ــد، یاران ــتغال می کن ــطح اش ــه کاهــش س ــه ب ــی ک کمک
می گــردد تــا امــکان تعلیــم و تجربه انــدوزي بــراي متقاضیــان کار را فراهــم آورد.

مرکز رشد کسب وکارها
ــر اســت  ــاي کوچکت ــا بخش ه ــی ب ــوال فضای ــد کســب وکارها معم ــز رش مرک
کــه ایــن بخش هــاي کوچک تــر فضــاي الزم بــراي پــرورش کســب وکاري جدیــد 

ــد. ــم می کنن را فراه
هــدف از تاســیس مرکــز رشــد هاي کســب وکار افزایــش نــرخ تاســیس 
کســب وکارهاي جدیــد و کاهــش نــرخ مرگ ومیــر کســب وکارها و تســهیل 
ــن  ــه ای ــه ب ــد توج ــز رش ــورد مرک ــت. در م ــن کسب وکارهاس ــد ای ــد رش فرآین
ــد، بلکــه  ــا کســب وکارها از آن اســتفاده نمی کنن ــه تنه ــه ضــروري اســت ک نکت
شــرکت هاي بــزرگ نیــز می تواننــد محصــوالت جدیــد خــود را در قالــب 

کســب وکارهاي جدیــد در درون مرکــز رشــد ها توســعه دهنــد.
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ــد وجــود  ــراي کســب وکارهاي جدی ــا ب مرکــز رشــد هاي متعــددي در بریتانی
ــه پارك هــاي علمــی  ــا اتحادی ــد. ایــن مرکــز رشــد ها در ارتبــاط نزدیکــی ب دارن
کســب وکارهاي  شــبکه  بریتانیــا  کســب وکارهاي  نــوآوري  مراکــز  بریتانیــا، 
ــز  ــه مرک ــی ک ــد. خدمات ــرار دارن ــات کســب وکار ق ــز خدم ــز مراک ــی و نی اروپای

رشــد ها ارائــه می دهنــد عبارتنــد از:
حیــات  از  حمایــت  و  جدیــد  کســب وکارهاي  تشــکیل  بــه  کمــک  
کســب وکارهاي تــازه تشــکیل از طریــق مشــاوره یــا همــکاري و اجــراي مشــترك

ــی،  ــا تامیــن مال ــاط ب ــن شــیوه هاي عمــل در ارتب تامیــن اطالعــات بهتری
مدیریــت و بازاریابــی و انتقــال فنــاورى

ــوزش  ــز آم ــدارس و مراک ــگاه ها، م ــارکت دانش ــت از مش ــویق و حمای تش
ــان ــا کارآفرین ــاري ب ــرکت هاي تج ــرمایه گذار و ش ــرکت هاي س ــب وکار ش کس

ــی  ــق شــبکه اینترنت ــه از طری ــه جامع ــی شــرکت هاي تازه تاســیس ب معرف
مرکــز رشــد یــا دیگــر مراکــز

تعیین استانداردهاي آموزش و مساعدت در کشف منابع جدید مالی
جست وجوي فرصت هاي جدید کسب وکار و اشکال جدید کسب وکار

هــر مرکــز رشــد هیــات امنایــی دارد کــه از اقشــار مختلــف اجتماعــی نظیــر 
کارآفرینــان، صاحبــان صنعــت و تجــارت و نیــز مراکــز دولتــی و مالــی ـ اعتبــاري 
ــه فضــاي کاري مرکــز  تشــکیل مى شــود و هــدف از آن ورود تجــارب مختلــف ب

رشــد اســت.
هــر مرکزرشــد مدیریتــی دارد کــه 50 درصــد یا بیشــتر از وقــت وي اختصاص 
ــد از  ــف وي عبارتن ــد دارد. وظای ــز رش ــاکن در مرک ــان س ــا کارآفرین ــه کار ب ب
ــر از  ــرداري حداکث ــراي بهره ب ــا ب ــی آنه ــان، راهنمای ــه کارآفرین ــاوره ب ــه مش ارائ
ــا  ــع محیطــی، ارتبــاط دادن کســب وکارهاي جدیــد در درون مرکــز رشــد ب مناب
کســب وکارهاي بیــرون. عــالوه بــر مدیــر مرکــز رشــد، حداقــل یــک نفــر دیگــر 
ــه کار هســتند.  ــا مشــغول ب ــر اداري در مرکــز رشــد هاي کســب وکار بریتانی مدی
ــر اســاس معیارهایــی  ــه ایــن صــورت اســت کــه ب روال کاري مرکــز رشــد ب
ــزان اســتفاده از فناورى هــاي  ــوان رشــد ســریع، می ــوان اشــتغال زایی، ت ــر ت نظی
نویــن، وجــود یــا نبــود یــک طــرح توجیهــی، ســاختار مناســب، نوآورانــه بــودن 
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طــرح و نیــاز بــه شــروع آن، مرکــز رشــد اقــدام بــه پذیــرش کارآفرینــان می کنــد.
بنابرایــن مرکــز رشــد ها عــالوه بــر فضــاي فیزیکــی کــه بــراي شــروع فعالیــت 
ــا  کارآفریــن تامیــن می کننــد در نقــش مشــاوره اي و ارتباط دهنــده کارآفریــن ب

شــبکه روابــط اجتماعی-اقتصــادي بیــن کســب وکارها عمــل می کننــد.
مســاله حائــز اهمیــت در تاســیس مرکــز رشــد ها توجــه بــه ایــن نکتــه اســت 
ــان  ــه کارآفرین ــه ب ــر پرداخــت یاران ــی ب ــز مبتن ــن مراک ــت ای ــوال فعالی ــه اص ک
ــا از  ــذ هزینه ه ــه اخ ــبت ب ــرف نس ــق ع ــاري و مطاب ــى تج ــه گاه ــت. بلک نیس
ــود  ــمرده می ش ــل ش ــز اص ــن مراک ــه در ای ــد. آنچ ــدام می کنن ــان اق کارآفرین

ــان اســت. ــراي کارآفرین ــت ب ــار از موفقی ــى سرش فضای
برنامه حمایت اطالعاتى از کسب وکارها

ــدون  ــه کســب وکارهاي کوچــک اختصــاص نداشــته و ب ــا ب ــه تنه ــن برنام ای
ــه می دهــد. خدمــات ایــن  ــدازه کســب وکارها خدمــات خــود را ارائ ــه ان توجــه ب
ــه  ــود، ارائ ــه مى ش ــب وکارها ارائ ــه کس ــز ب ــد مرک ــق یکص ــه از طری ــه ک برنام
مشــاوره در زمینــه کاربــرد بهینــه فناورى هــا بــه کارآفرینــان و صاحبــان 

کسب وکارهاســت.
در ایــن برنامــه نشــریات آموزشــی متعــددي بــا هــدف کمــک بــه کارآفرینــان 
ــرار  ــگان در اختیــار آنهــا ق ــه صــورت رای در انتخــاب فنــاورى بهینــه تکثیــر و ب

می گیــرد.
SMART برنامه

ایــن برنامــه از آوریــل 1997 میــالدي بــه اجــرا گذاشــته شــده اســت. در ایــن 
برنامــه کمک هــاي بالعــوض در اختیــار کســب وکارهاي کوچــک و متوســط قــرار 
ــه را  ــا مطالعــات امــکان ســنجی اســتفاده از فناورى هــاي نوآوران داده می شــود ت
ــراي ســاخت نمونه هــاي  انجــام دهنــد. ایــن کمک هــا شــامل هزینه هــاي الزم ب

اولیــه نیــز هســت.
ــتفاده از تســهیالت  ــد متقاضــی اس ــه کســب وکارهایی می توانن ــن برنام در ای
باشــند کــه کمتــر از 50 نفــر کارمنــد داشــته و گــردش نقدینگــی آنهــا در ســال 
ــا  از 70 میلیــون واحــد پــول مشــترك اروپایــی تجــاوز نکنــد. در ایــن برنامــه ت
ــقف 45  ــا س ــر ت ــنجی و حداکث ــکان س ــه ام ــوط ب ــاي مرب ــد هزینه ه 75 درص
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هــزار پونــد بصــورت بالعــوض پرداخــت می شــود. ایــن برنامــه از طریــق مراکــز 
ــرا گذاشــته می شــود. ــه اج کســب وکار ب

برنامه تشویقی صادرکنندگان کسب وکارهاي کوچک
ایــن برنامــه از ســال 1969 تاکنــون و بــه صــورت ســاالنه برگــزار  شــده اســت 
ــورد  ــط کســب وکارهاي کوچــک م ــادرات توس ــل در ص ــیوه عم ــن ش ــا بهتری ت
ــر از  ــا کمت ــراي کســب وکارهایی ب ــزه ب ــن جای ــرد. ای ــرار گی ــج ق تشــویق و تروی
250 نفــر کارمنــد طراحــی و بــه اجــرا گذاشــته  شــده اســت. ایــن کســب وکارها 
بــراي دریافــت جایــزه کــه از یک هــزار پونــد تــا پنــج هــزار پونــد متغیــر اســت 
بایــد نشــان دهنــد کــه چگونــه در طــی یــک ســال موفــق بــه افزایــش صــادرات 
خــود شــده اند. در کنــار آن، جوایــز کوچکتــري در حــدود دو هــزار دالر نیــز بــه 
ــرده و در  ــه صــادرات ک ــدام ب ــرا اق ــه اخی کســب وکارهایی پرداخــت می شــود ک

ایــن کار موفــق عمــل کــرده باشــند.
6 - 2 - برنامه هاي معطوف به بهبود کسب وکارها

برنامه الگوبرداري
ــب وکار در  ــود کس ــاي بهب ــی برنامه ه ــته اصل ــه هس ــت ک ــوان گف ــاید بت ش
بریتانیــا برنامــه الگــو بــرداري اســت کــه طــی آن کســب وکارها امــکان یادگیــري 
ــون  ــی همچ ــاي مختلف ــه در زمینه ه ــن برنام ــد. ای ــدا می کنن ــر را پی از یکدیگ
ــرد فنــاورى  ــی، مشــارکت و کارب بهتریــن شــیوه هاي عمــل در مدیریــت، بازاریاب

ــود. ــرا می ش اج
برنامه حمایت از مناطق محروم

ــر طراحــی و اجــرا  ــه منطــق محروم ت ــه جهــت جــذب ســرمایه ب ــن برنام ای
ــول  ــل قب ــاي قاب ــا ســقف 10 درصــد از هزینه ه ــه ت ــن برنام شــده اســت. در ای
پروژه هــا بــه ســرمایه  گذار داده می شــود تــا اقــدام بــه ســرمایه گذاري در 
منطقــه مــورد نظــر و تحــت حمایــت کنــد. هزینه هــاي قابــل قبــول عبارتنــد  از:

- هزینه  ماشین آالت و تجهیزات
- هزینه هاي حق امتیاز و اختراع

- هزینه هاي مشاوره اي
- هزینه هاي زمین و آماده سازي آن و ساخت
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صندوق مشارکت
ــاي کاري  ــارکت در محیط ه ــج مش ــدوق تروی ــن صن ــیس ای ــدف از تاس ه
اســت. ایــن صنــدوق بــا ســرمایه پنــج میلیــون پونــد در طــی دوره اي چهارســاله 
ــراي انجــام پروژه هــاي اســتقرار نظــام مشــارکت در  اجــرا می شــود و طــی آن ب
ــا  ــا 50 درصــد از هزینه هــاي قابــل قبــول پروژه هــاي حداکثــر ت کســب وکارها ت

ــت پرداخــت می شــود. ــد از طــرف دول ــزار پون ســقف 50 ه
تقاضاهــاي رســیده بــه ایــن برنامــه بــا یکدیگــر مقایســه و مــورد ارزیابــی قــرار 
ــن  ــت تامی ــرف دول ــده از ط ــاي برگزی ــه  طرح ه ــد هزین ــد و 50 درص می گیرن

می گــردد.
برنامه تضمین وام ها و اعتبارات کسب وکارهاي کوچک

ــی  ــرح توجیه ــک ط ــه ی ــت وام کســب وکارهاي کوچــک ک ــه ضمان در برنام
اســت وزارت صنایــع و بازرگانــی در نقــش حامــی کســب وکارهاي کوچــک 
ــا  ــد. وام ه ــت می کن ــا را ضمان ــن واحده ــط ای ــت وام توس ــط، بازپرداخ و متوس
توســط نهادهــاي مالــی و بانک هــاي تجــاري پرداخــت می شــوند و نقــش دولــت 
فقــط حمایتــی اســت. تقاضــا بــراي ایــن وام هــا کــه بــه اســتثناي مــوارد جزئــی 
محدودیتــی در نــوع اســتفاده از آنهــا وجــود نــدارد، توســط متقاضیــان در نقــاط 
ــکایت هاي  ــرح ش ــن ط ــد. در ای ــرار می گیرن ــی ق ــورد بررس ــرح و م ــاري ط تج
کوچکــی کــه تــا 2 ســال ســابقه فعالیــت داشــته باشــند مجــاز بــه تقاضــا بــراي 
250 هــزار پونــد وام هســتند کــه در صــورت تاییــد تقاضــاي آنهــا، وزارت صنایــع 
و بازرگانــی 80 درصــد از کل وام را تضمیــن می کنــد. در مــورد ســایر شــرکت ها 

ســقف تضمیــن 70 درصــد اســت. 
ــن بازپرداخــت  ــز در صــورت دریافــت وام و تضمی ــا نی ــن وام ه ــان ای متقاضی
آن توســط وزارت صنایــع و بازرگانــی ســاالنه 1/5 درصــد از کل مبلــغ وام را بــه 
وزارت مذکــور پرداخــت می کننــد. ایــن وام هــا توســط 19 نهــاد مالی-اعتبــاري 
ــال  ــا 10 س ــن 2 ت ــا بی ــده و دوره بازپرداخــت آنه ــا ش ــا اعط ــر بریتانی در سراس
اســت. در جــدول شــماره (5) اطالعــات مربــوط بــه پرداخــت ایــن وام هــا طــی 

ــت. ــده اس ــه ش ــالدي ارائ ــال هاي 99-1996 می س
6ـ3 ـ برنامه هاي معطوف به رشد
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ــی  ــاي قبل ــده در بنده ــف ش ــاي تعری ــان برنامه ه ــوال هم ــا اص ــن برنامه ه ای
اســت. توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروري اســت کــه یــک ویژگــی خمیــره طرح هــاي 
توســعه کارآفرینــی از برنامه هــاي حمایــت از کســب وکارهاي کوچــک و متوســط 
رشــد جزئــی در طرح هــاي توســعه کارآفرینــی اســت. بنابرایــن نــوع برنامه هــاي 
طراحی شــده کــه قبــال بــه آنهــا اشــاره شــد بــراي مرحلــه رشــد شــرکت ها نیــز 

صــادق اســت.
6-4- برنامه هــاي معطــوف بــه نــوآوري و فنــاورى/ رشــته هاي معیــن 

ــی صنعت
عــالوه بــر راه انــدازي مراکــز کســب وکار و برنامــه SMART کــه قبال مورد بررســی 
قــرار گرفتنــد و کانالــی بــراي افزایــش نــوآوري و بهبــود تــوان فناورانــه کســب وکارها 
ــا  ــه ی ــوند ک ــرا مى ش ــی و اج ــا طراح ــی در بریتانی ــوند، برنامه های ــوب مى ش محس
ــوآوري و  ــر ن ــی نظی ــی از کارآفرین ــده و مهم ــاي شناخته ش ــه جنبه ه ــوف ب معط

ــد از: ــا عبارتن ــن برنامه ه ــن هســتند. ای ــاي نوی ــتفاده از فناورى ه اس
Access to Knowledge برنامه -

در ایــن برنامــه هــدف ایجــاد ارتبــاط بیــن کســب وکارها و مراکــز تحقیقاتــی 
اســت. از جملــه فعالیت هــاي ایــن طــرح اشــتغال بــه کار متخصصــان بــه 
ــق و  ــدف تحقی ــا ه ــدیابنده ب ــال در کســب وکارهاي کوچــک و رش ــدت 2 س م
آمــوزش، انجــام پروژه هایــی توســط دانشــجویان دوره هــاي تحصیــالت تکمیلــی 
ــوزي  ــی و کارآم ــه تحصیل ــاي پایان نام ــوان پروژه ه ــه عن ــراي کســب وکارها و ب ب

ــت. ــب وکارها اس ــانس در کس ــجویان دوره لیس ــتانی دانش تابس
Link برنامه -

ــت و  ــن صنع ــکاري بی ــاد هم ــراي ایج ــا ب ــت بریتانی ــی دول ــازوکار اصل س
دانشــگاه در انجــام پروژه هــاي تحقیــق و توســعه اســت و طــی آن از طرح هــاي 

ــود. ــی مى ش ــت مال ــور حمای مذک
ــا را  ــن طرح ه ــول ای ــل قب ــاي قاب ــد هزینه ه ــا 50 درص ــا ت ــت بریتانی دول
ــد متقاضــی  ــدازه می توانن ــه ان ــه ب ــدون توج ــام کســب وکارها ب ــردازد و تم می پ

ــن تســهیالت باشــند.  اســتفاده از ای
Foresight برنامه -
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در ایــن طــرح مراکــز خدمات کســب وکار فعــال بــوده و از ســال 1994 تاکنون 
در حــال اجــرا بــوده اســت. پانل هــا هســته مرکــزي برنامــه محســوب مى شــوند. 
هــر پانــل ترکیبــی اســت از صاحبــان صنایــع، اســتادان دانشــگاهی، نماینــدگان 
دولــت کــه در کنــار خــود گروه هــاي کاري دارنــد، ایــن پانل هــا بــر روي آینــده 
ــل  ــرون پان ــراي انجــام در بی ــی را ب ــاز پروژه های ــته و در صــورت نی ــز داش تمرک

ــد. ــف می کنن تعری
مدیریــت کلــی پانل هــا توســط اداره علــوم و فنــاورى وزارت صنایــع و 
بازرگانــی انجــام مى شــود و از طریــق نتایــج کار ایــن پانل هــا و گروه هــاي کاري 
ــه آنهــا تــالش مى شــود آینــده و دورنمــاي کلــی حرکــت بخش هــاي  وابســته ب
ــى و ســلجوقى، 1386؛ ص 88-99  ــف کســب وکارها ترســیم شــود (آق اول مختل

ــا تلخیــص). ب

2-15- کشور سنگاپور
کارآفرینی در سنگاپور از سال 1965 تاکنون و نقش دولت

عوامل اقتصادي تاثیرگذار بر کارآفرینی در سنگاپور
- اشتغال:

در ســنگاپور بــر خــالف بیشــتر کشــورهاي دیگــر، ایجــاد شــغل امــري مهــم و 
اساســی پنداشــته نمی شــود، بلکــه توســعه شــرکت هاي قدرتمنــد و رو بــه رشــد 
امــري ضــروري بــراي تشــویق کارآفرینــی اســت؛ زیــرا در ایــن کشــور بیــکاري 
و کمبــود کارگــر وجــود نــدارد. ایــن وضعیــت هنگامــی در ســنگاپور حاکــم شــد 
ــدا  ــود پی ــن کشــور بهب ــه پــس از بحــران اقتصــادي ســال 1984، اقتصــاد ای ک
ــق وارد  ــر، از طری ــه کارگ ــنگاپور ب ــاز س ــده اي از نی ــش عم ــع بخ ــرد. در واق ک
کــردن کارگــر از کشــورهاي دیگــر و اســتفاده از زنــان و افــراد کهنســال در میــان 
ــا  جمعیــت ایــن کشــور تامیــن می شــود. همچنیــن ســنگاپور تــالش می کنــد ت

متخصصــان خارجــی را بــراي اقامــت و کار در ایــن ســرزمین جــذب کنــد.
عــالوه بــر ایــن، در ســنگاپور هیچ گونــه عامــل «فشــار» وجــود نداشــته اســت 
کــه دانــش آموختــگان و متخصصــان را وادار بــه راه انــدازي کســب وکار خودشــان 
ــراي  ــده ب ــوي تقاضــاي فزاین ــور موسســه هاي آموزشــی جوابگ ــد؛ و همین ط کن
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ــد.  ــی نبوده ان ــته هاي فن ــژه در رش ــگان به وی ــش آموخت دان
- صندوق پس انداز

ــام  ــه ن ــتگی ب ــراي بازنشس ــاري ب ــداز اجب ــرح پس ان ــک ط ــنگاپور ی در س
ــب آن،  ــه موج ــه ب ــود دارد ک ــی»  وج ــداز احتیاط ــزي پس ان ــدوق مرک «صن
ــه حســاب خــود در یــک  ــه خــود را ب ــدار معینــی از حقــوق ماهان ــان مق کارکن
ــی کــه از ســوي دولــت  ــز می کننــد. یــک شــوراي قانون ــداز واری صنــدوق پس ان
ــد  ــان می توانن ــد. کارکن ــا را اداره می کن ــن صندوق ه ــت، ای ــده اس ــن ش تعیی
ــده، از بیشــتر  ــاي تقسیم ش ــالك و دارایی ه ــه ام ــوط ب ــاي مرب ــق آیین نامه ه طب
ــادي  ــروه اقتص ــراف کارگ ــه اعت ــا ب ــد. بن ــتفاده کنن ــدوق اس ــاي صن پس اندازه
ــتداللی  ــا اس ــود، ام ــی ش ــع کارآفرین ــد مان ــداز می توان ــن پس ان ــنگاپور، ای س
کــه عکــس ایــن قضیــه را بــه اثبــات می رســاند ایــن اســت کــه ایــن پس انــداز 
ــا  ــد ت ــد کمــک کن ــی می ورزن ــه کارآفرین ــادرت ب ــه مب ــه کســانی ک ــد ب می توان
آنهــا بــا علــم بــه اینکــه در ایــام پیــري از حاشــیه امنیــت برخوردارنــد شــرکت 

ــد. ــی را تاســیس کنن نوپای
- بازار داخلی رقابتی

بازارهــاي رقابتــی، هــم می تواننــد کارآفرینــی را ارتقــا دهنــد و هــم می تواننــد 
ــا یــک  ــا در ســنگاپور ب ــع آن شــوند. شــرکت هاي داخلــی و شــرکت هاي نوپ مان
ــازار، فرصت هــا بایــد از حیــث  ــازار داخلــی رقابتــی مواجــه هســتند. در ایــن ب ب
تطبیــق راهبــردى و ماهیــت بعضــی از بخش هــاي صنعتــی دقیقــا مــورد توجــه 
و بررســی قــرار گیرنــد. در ایــن بــازار، کســانی کــه بتواننــد فرصت هــاي پنهــان 
را شناســایی کننــد قــادر خواهنــد بــود بــه موفقیــت دســت یابنــد. بــا ایــن وجــود، 
کســانی هــم هســتند کــه تمایلــی بــه خطرپذیــرى کــردن در چنیــن محیطــی 

را ندارنــد.
- منابع براي ایجاد شرکت هاي نوپا

ــرف  ــک ط ــا از ی ــرکت هاي نوپ ــاد ش ــراي ایج ــی ب ــع مال ــه مناب دسترســی ب
ــانی فرصــت  ــن اســت کس ــذا ممک ــوار اســت. ل ــر دش ــرف دیگ ــروري و از ط ض
ــد  ــانی نتوانن ــه آس ــا ب ــند، ام ــرده  باش ــایی ک ــمندي را شناس ــه ارزش کارآفرینان
ــان وام  ــه کارآفرین ــه ب ــی ک ــد. بانک های ــدا کنن ــی پی ــی دسترس ــع مال ــه مناب ب
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ــاز پرداخــت  ــا در تضمیــن ب ــر ســوابق و توانایــی آنه ــادي ب می دهنــد تاکیــد زی
ــد. ــا دارن وام ه

ــدازي  ــراي راه ان ــاز ب ــورد نی ــرمایه م ــه س ــرمایه گذاران ک ــر از س ــرف نظ ص
ــاز  ــراي تامیــن ســرمایه مــورد نی ــع دیگــري ب شــرکت را تامیــن می کننــد، مناب
بــراي کارآفرینــان وجــود دارد. یکــی از ایــن منابــع، طــرح تضمینــی تامیــن مالــی 
دولــت اســت کــه بــه وســیله موسســه هاي مالــی اجــرا می شــود و وجــوه مالــی 

ــد.  ــن می کن ــی را تامی ــراي تاســیس شــرکت هاي داخل ــاز ب ــورد نی م
عوامل اجتماعی ـ فرهنگی تاثیرگذار بر کارآفرینی

- فرصت گرایی
فرصت گرایــی بــه عنــوان یکــی از ویژگی هــاي نخســتین کارآفرینــان در 
ســنگاپور، هنــوز هــم در ایــن کشــور وجــود دارد. ایــن ویژگــی در کســانی ظاهــر 
می شــود کــه بیشــتر بــه دنبــال کســب ســود در کوتاه مــدت هســتند تــا بلندمدت. 
ــت  ــک مزی ــوان ی ــاورى به عن ــا از فن ــرکت هاي نوپ ــتر ش ــاص، بیش ــور خ ــه ط ب
ــی  ــن بخش های ــات متداول تری ــارت و خدم ــد؛ و تج ــتفاده نمی کنن ــی اس رقابت
ــه  ــد. نکت ــت می کنن ــا فعالی ــور آنه ــول مح ــا ح ــرکت هاي نوپ ــه ش ــتند ک هس
حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه کارآفرینــی فنــاورى بــراي کارآفرینانــی الزم اســت 
ــا  ــد ب ــد و قادرن ــاال را تاســیس می کنن ــاورى ســطح ب کــه شــرکت هاي داراي فن

کاالهــا و خدمــات حاصــل از نــوآوري خــود بــازار جهانــی را تســخیر کننــد.
- آموزش

ــه نظــر می رســد موجــب مشــکالت متعــددي نظیــر  یکــی از عواملــی کــه ب
ــوآوري می شــود نظــام آموزشــی اســت؛  تــرس از شکســت و نبــود خالقیــت و ن
ــی  ــام آموزش ــود. نظ ــی می ش ــع کارآفرین ــز مان ــکالتی نی ــن مش ــود چنی و وج
ــوزش  ــت آم ــراد تح ــدن اف ــی ش ــر تخصص ــه ب ــت ک ــه اي اس ــنگاپور به گون س
براســاس آزمونــی کــه از آنهــا بــه عمــل می آیــد و بررســی عملکــرد آنهــا در آن 
آزمــون تاکیــد دارد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه امــروزه جوانــان ســنگاپور فاقــد 
جوهــره کارآفرینــی هســتند و بــا ارجــح دانســتن امنیــت شــغلی و مشــاغلی کــه 
ــه خوداشــتغالی  ــد، هیــچ عالقــه و تمایلــی ب از حقــوق نســبتا باالیــی برخوردارن
ــام  ــش نظ ــع، گرای ــد. در واق ــان نمی دهن ــود نش ــدازي کســب وکارهاي خ و راه ان
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آموزشــی بــه آزمــون موجــب چنیــن وضعیتــی شده اســت؛ و ایــن وضعیــت نیــز 
بــه تغییــرات پــی در پــی در برنامــه درســی در مــدارس منجــر می شــود. بــراي 
ــه از ســوي  ــوده ک ــی ب ــن اقدام ــدارس آخری ــر خــالق در م ــی تفک ــال، معرف مث

ــرورش ســنگاپور انجــام شــده اســت. وزارت آمــوزش و پ
- تحمل کم براي شکست

ــا کســب وکار را بــه منزلــه نابــودي و  جامعــه ســنگاپور، شکســت در شــغل ی
ــم  ــراي شکســت دارد. تحمــل ک ــد و تحمــل کمــی ب ــز می دان ــه چی ــان هم پای
بــا خطرپذیــري مغایــرت دارد و نتیجــه آن تــرس از شکســت اســت. در بررســی 
انجام شــده توســط «وونــگ» و همــکاران  (1994)، 44 کارآفریــن در پاســخ هاي 
خــود، تــرس از شکســت را بــه عنــوان عامــل بازدارنــده کارآفرینــی مــورد اشــاره 

قــرار دادنــد.
شرکت هاي کوچک و متوسط در سنگاپور

ــعه شــرکت هاي کوچــک و  ــه توس ــی در زمین ــه جامع ــال 1989، برنام در س
ــه شــد. ایــن برنامــه نشــان دهنده تــالش و ابتــکار  متوســط در ســطح ملــی ارائ
ســنگاپور بــراي توســعه  شــرکت هاي کوچــک و متوســط بــود. راهبــرد اعالم شــده 
ــا ایجــاد یــک محیــط موافــق بــراي تاســیس  در ایــن خصــوص ایــن بــود کــه ب
شــرکت ها، حمایــت از خودیــاري و شــتاب بخشــیدن بــه ســرعت رشــد اقتصــادي 
همــراه بــا ایجــاد انگیــزه، شــرایط بــراي تاســیس شــرکت هاي کوچــک و متوســط 
داخلــی فراهــم شــود. در ایــن میــان نقــش دولــت، هدایــت شــرکت ها و حمایــت 
ــک  ــط کســب وکار و ایجــاد ی ــود محی ــن خط مشــی، بهب ــق تعیی ــا از طری از آنه
زیربنــاي حمایتــی بــود. در واقــع اتخــاذ سیاســت تاســیس شــرکت هاي کوچــک 
ــده  ــاد آین ــد در اقتص ــرکت ها بای ــن ش ــه ای ــود ک ــل ب ــن دلی ــه ای ــط ب و متوس
ــا  ســنگاپور نقشــی مهــم را ایفــا کننــد. عناصــر مهــم ایــن راهبــرد در ارتبــاط ب

ــه شــرکت هاي کوچــک و متوســط عبارتنــد از: ــاري رســانی ب ی
شــرکت هاي  حضــور  از  اســتفاده  امــکان  کــردن  فراهــم   -
ــا شــرکت هاي  چندملیتــی: یکــی از راهبرد هــاي دولــت ســنگاپور در ارتبــاط ب
داخلــی کوچــک و متوســط ایــن اســت کــه ایــن شــرکت ها از حضــور 
ــه  ــق «برنام ــذا از طری ــد. ل ــت ببرن ــنگاپور منفع ــی در س ــرکت هاي چندملیت ش
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ارتقــاء شــرکت هاي داخلــی»  شــرکت هاي چنــد ملیتــی می تواننــد نقــش 
ــه همیــن منظــور،  ــا کننــد. ب ــراي شــرکت هاي داخلــی ایف ــزن را ب مشــاور و رای
ــی  ــرکت هاي چندملیت ــی و ش ــرکت هاي داخل ــادي» ش ــعه اقتص ــوراي توس «ش
را بــه منظــور بهبــود کارایــی عملیاتــی شــرکت هاي داخلــی کوچــک و متوســط 

ــی آورد. ــم م ــرد ه گ
ــی  ــاي فن ــی: تخصــص و مهارت ه ــطح بین الملل ــت در س ــود رقاب - بهب
ــرکت هاي  ــه ش ــی ب ــرکت هاي داخل ــه ش ــی ب ــک فن ــه کم ــق برنام الزم از طری
کوچــک و متوســط ارائــه می شــود. ایــن برنامــه، شــرکت هاي کوچــک و متوســط 
را ملــزم می ســازد کــه کارکنــان خــود را بــراي آمــوزش دیــدن بــه مراکز آموزشــی 
مربوطــه اعــزام کننــد. همچنیــن «شــوراي توســعه تجــاري» شــرکت هاي کوچــک 

ــاري می دهــد. ــی ی ــی بین الملل ــه بازاریاب و متوســط را در زمین
 2000 LT ــا برنامــه - رایانه اي ســازي: شــوراي ملــی رایانــه وظیفــه دارد ب
خــود ســنگاپور را بــه راهبــرد اطالعاتــى رایانــه اي مجهــز ســازد. برنامــه رایانــه اي 

کــردن راهبــرد اطالعاتــى بــا بهبــود رقابــت در ســطح بین المللــی ارتبــاط دارد.
یکــی از ویژگی هــاي فعالیت هــاي متعــدد دولــت ســنگاپور در جهــت 
ــم  ــه علی رغ ــن اســت ک ــعه شــرکت هاي کوچــک و متوســط ای ــت از توس حمای
حمایــت از تمامــی شــرکت هاي کوچــک و متوســط واجدالشــرایط، شــرکت هاي 
موفــق و پیــروز مــورد تاکیــد واقــع می شــوند. لــذا آژانس هــاي دولتــی مختلــف 
در جســت وجوي شــرکت هایی هســتند کــه صالحیــت، توانایــی و تعهــد در قبــال 
نــوآوري و رشــد داشــته باشــند. بــه همیــن منظــور، ســازمان جدیــدي بــه نــام 
ــا مســئولیت توســعه  ــتاندارد» تشــکیل شــده  اســت ت ــره وري و اس «شــوراي به
شــرکت هاي کوچــک و متوســط را بــه عهــده گیــرد. در ایــن اثنــی، شــرکت هاي 
ــات  ــه خدم ــد کاال و ارائ ــث تولی ــی از حی ــوه خوب ــی بالق ــه توانای ــه داري ک آتی
ــت  ــه اولوی ــز آنچ ــون نی ــدند. هم اکن ــع می ش ــد واق ــورد تاکی ــتر م ــتند بیش داش
ــد از  ــه بتوانن ــه اي ک ــرکت هاي کوچــک و متوســط اســت به گون ــاى ش دارد ارتق
منابــع به طــور موثــري اســتفاده کننــد. از ایــن رو، دولــت حداکثــر تــالش را بــه 
عمــل آورده  اســت تــا کارآفرینــی را در قالــب شــرکت هاي داخلــی در حــال رشــد 

ارتقــا دهــد.
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کشــف مجــدد کارآفرینــی در ســال هاي اخیــر و نقــش دولــت موجــب شــده 
 اســت کــه جامعــه ســنگاپور کارآفرینــی را بهتــر بشناســد و در نظــام آموزشــی، 
ــان داده  ــوان نش ــل ج ــه نس ــردم و ب ــوم م ــه عم ــم ب ــوز ه ــش هن ــاي نق الگوه
ــا  ــود و آنه ــا می ش ــان اعط ــه کارآفرین ــددي ب ــز متع ــن جوای ــوند. همچنی می ش
ــه از  ــد نمون ــانده می شــوند. چن ــوم شناس ــه عم ــانه هاي گروهــی ب ــق رس از طری

ــد از: ــان عبارتن ــی کارآفرین ــز و معرف ــاى جوای ــاي اعط برنامه ه
- اعطــاى جایــزه ســال بــه کارآفریــن نمونــه توســط مرکــز توســعه کارآفرینــی 

دانشــگاه فنــاورى «نانیانگ»
- جایــزه ویــژه «بیزنــس تایمــز» و «DHL» بــراي شــرکت کارآفریــن نمونــه 

ســال 
ــی  ــریح زندگ ــراي تش ــال 1996 ب ــی در س ــه تلویزیون ــک برنام ــش ی - پخ

ــته ــان برجس کارآفرین
ــه  - چــاپ نشــریات متعــددي کــه در آنهــا ماجــراي موفقیــت کارآفرینــان ب

تفصیــل شــرح داده شــده اســت.
برنامه هــاي دولــت بــراي حمایــت از شــرکت هاي کوچــک و متوســط و 

ــی ــاى کارآفرین ارتق
نیــروي محــرك توســعه کارآفرینــی در ســنگاپور توســعه اقتصــادي اســت و 
ــا تــالش دولــت در جهــت ایجــاد  توســعه کارآفرینــی حاصــل نمی شــود مگــر ب
شــرکت هاي رقابتــی. لــذا دولــت بایــد محیــط مناســبی را بــراي ارتقــاى 
کارآفرینــی و تاســیس شــرکت هاي کارآمــد کوچــک و متوســط ایجــاد کنــد. از 
دیگــر اقداماتــی کــه دولــت می توانــد انجــام دهــد ایجــاد اقتصــاد بــاز و جامعــه 
ــه پیدایــش یــک محیــط رقابتــی منجــر شــود  ــاز اســت کــه خــود می توانــد ب ب
و تبــادل نظــرات و معلومــات را بــه شــیوه اي خالقانــه میســر ســازد و نهایتــا بــه 

کارآفرینــی و تاســیس شــرکت منجــر شــود.
ــک و  ــرکت هاي کوچ ــه ش ــی ک ــش مهم ــی از نق ــا آگاه ــنگاپور ب ــت س دول
ــات و  ــیعی از خدم ــف وس ــد، طی ــا می کنن ــن کشــور ایف متوســط در اقتصــاد ای
طرح هــاي مالــی را بــراي کمــک بــه ارتقــاء ایــن شــرکت ها، حفــظ پویایــی آن هــا 
ــه اجــرا در آورده اســت.  ــا چالش هــاي جدیــد ب و مواجهــه موفقیت آمیــز آن هــا ب
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ــراي  ــت ب ــی دول ــاي حمایت ــا برنامه ه ــی مجموع ــاي مال ــات و طرح ه ــن خدم ای
توســعه شــرکت هاي کوچــک و متوســط و ارتقــاء کارآفرینــی نامیــده می شــوند.

در همیــن راســتا، نخســتین اقدامــی کــه دولــت ســنگاپور انجــام داد، ایجــاد 
ــک و  ــرکت هاي کوچ ــیس ش ــی و تاس ــعه کارآفرین ــراي توس ــب ب ــط مناس محی
متوســط و شــرکت هاي رقابتــی بــود. در واقــع توســعه ســنگاپور بشــکل یــک مرکــز 
ــه یــک  ــه ســمت صنعتــی شــدن و تبدیــل شــدن ب تجــاري و ســپس حرکــت ب
جامعــه اطالعــات مــاوراى صنعتــی نتیجــه تــالش دولــت در جهــت ایجــاد یــک 
محیــط مناســب بــراي کارآفرینــی بــوده اســت. در ایــن راه، دولــت ســنگاپور ضمــن 
تــالش بــراي جــذب کارآفرینــان شایســته و تشــویق شــرکت هاي کارآمــد و موفــق 
بــه تاســیس شــعبه در ســنگاپور در دوره هــاي زمانــی مختلــف تاریخچــه اقتصــادي 
ــوآوري رفــت و خطرپذیرى هــاي اقتصــادي  ــه اســتقبال ن کوتاه مــدت ســنگاپور، ب
را بــراي نیــل بــه اهــداف توســعه اجتماعی-اقتصــادي خــود پذیرفــت. همیــن دو 

ــود. ــارز دولــت ســنگاپور ب ــوآوري و خطرپذیــري از ویژگی هــاي ب عامــل ن
ــه  ــت ســنگاپور در راســتاي دســتیابی ب ــه اقدامــات دیگــري کــه دول از جمل
اهــداف خــود بــراي توســعه کارآفرینــی انجــام داده می تــوان بــه مــواردي مثــل 
راه انــدازي برنامــه جامــع صنعتــی شــدن بــراي جــذب صنایــع تولیــدي به منظــور 
تاســیس شــعبات تولیــد در ســنگاپور و ایجــاد اشــتغال و ایجــاد محیطــی مســاعد 
بــراي ســرمایه گذاري در ســنگاپور اشــاره کــرد. همچنیــن بــراي ســرمایه گذاران 
ــا و  ــه انگیزه ه ــات و ارائ ــز شــرایط مســاعدي چــون معافیــت از مالی خارجــی نی

کمک هــاي متعــدد فراهــم شــده اســت.
دولــت ســنگاپور بــراي ارتقــاى کارآفرینــی و حمایــت از آن، اجــراي برنامه هاي 
متعــددي را در ایــن زمینــه در اولویــت کار خــود قــرار داده اســت. ایــن برنامه هــا 
کــه بــراي تقویــت کارآفرینــان و اعطــاى اختیــارات بــه آنهــا در نظــر گرفتــه شــده 
در قالــب انــواع کمک هــا و پاداش هــاي مالــی، انــواع برنامه هــاي آموزشــی 
ــا  ــه کارآفرینــان در انجــام وظایــف خــاص ی ــراي توســعه کارآفرینــی، کمــک ب ب
اداره کــردن عملیــات و وظایــف خــاص و همچنیــن طرح هــاي مشــاوره اي مثــل 
مدرنیــزه کــردن عملیــات، بهبــود عملکــرد یــا عملیــات و تعییــن امکان ســنجی 

ــود. ــه می ش ارائ
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ــان و  ــه کارآفرین ــک ب ــراي کم ــت ب ــه دول ــددي ک ــاي متع ــان طرح ه از می
ــه دو طــرح  ــوان ب ــه اســت، می ت شــرکت هاي کوچــک و متوســط در نظــر گرفت
ــرکت هاي  ــه ش ــزرگ و از جمل ــرکت هاي ب ــه ش ــرد ک ــاره ک ــع اش ــال جام کام
ــرکت هاي  ــاى ش ــا ارتق ــن طرح ه ــدف از ای ــد. ه ــر می گیرن ــی را در ب چندملیت
کوچــک و متوســط از طریــق شناســایی نقــاط ضعــف و مشــکالت آنهــا مثــل نبود 
رقابــت در نتیجــه نبــود تخصــص، مدیریــت ضعیــف، نبــود دانــش فنــی، نبــود 
اســتاندارد کیفیــت در میــان صنایــع حمایتــی داخلــی اســت. از جدیدتریــن ایــن 
طرح هــا می تــوان بــه طــرح فرانشــیز مربــوط بــه مرکــز توســعه فرانشــیز اشــاره 
کــرد. ایــن مرکــز در صــدد اســت تــا شــرکت هاي کوچــک و متوســط در بخــش 
خرده فروشــی را ارتقــا دهــد و مدرنیــزه کنــد. طــرح دیگــر، طــرح توســعه صنایــع 
حمایتــی داخلــی بــراي ارتقــاى صنعــت در ســنگاپور اســت. در واقــع، هریــک از 
ــط در  ــک و متوس ــرکت هاي کوچ ــه ش ــی را ب ــاي جامع ــرح کمک ه ــن دو ط ای

ــد. ــه می ده ــنگاپور ارائ س
عــالوه بــر ایــن، دولــت طرح هــاي حمایتــی متعــدد دیگــري را بــراي 
ــر  ــد نظ ــنگاپور م ــی در س شــرکت هاي کوچــک و متوســط و شــرکت هاي داخل

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــا ب ــن طرح ه ــدادي از ای دارد. تع
ــا  ــوض ت ــک بالع ــق آن کم ــه طب ــول ک ــعه محص ــت از توس ــرح حمای ط
ــه شــرکت هاي داخلــی اعطــا  ســقف 50 درصــد هزینه هــاي مســتقیم توســعه ب

ــد. ــعه دهن ــود را توس ــه خ ــا بهبودیافت ــد ی ــا محصــوالت جدی ــود ت می ش
طــرح توســعه کســب وکار کــه طبــق آن کمک هــاي بالعــوض بــه 
شــرکت هاي کوچــک و متوســط اعطــا می شــود تــا بتواننــد فرصت هــاي 
ــد را  ــان جدی ــاي پنه ــد و فرصت ه ــاد کنن ــب وکار ایج ــراي کس ــري را ب زیادت

کننــد. شناســایی  بین المللــی  بــازار  در  به ویــژه 
طــرح کاهــش مالیات بنــدي مضاعــف کــه بــه صادرکننــدگان اجــازه 
می دهــد تــا بــه خاطــر هزینه هایــی کــه در فعالیت هــاي ارتقایــی مثــل شــرکت 
در نمایشــگاه هاي بازرگانــی و ماموریت هــاي بازرگانــی، تاســیس دفاتــر بازرگانــی 
در خــارج از کشــور و توســعه بازارهــا در خــارج از کشــور متحمــل می شــوند از 

مزایــاي کاهــش مالیــات مضاعــف اســتفاده کننــد.
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طــرح حمایــت از توســعه بــازار بــراي اعطــاى کمک هــاي نقــدي بالعــوض 
ــران  ــور جب ــه منظ ــنگاپور ب ــزار دالر س ــر 25 ه ــد و حداکث ــقف 50 درص ــا س ت
هزینه هــاي اولیــه فعالیت هــاي مربــوط بــه توســعه صــادرات مثــل تهیــه 
ــراي  ــد ب ــه بازارهــاي جدی ــی، ورود ب بروشــور، شــرکت در نمایشــگاه هاي بازرگان

ــد. ــات جدی ــا و خدم ــراي کااله ــی ب ــی و بازاریاب بازاریاب
طـرح حمایـت از طراحـی محصـول براي اعطـاى کمک هاي نقـدي بالعوض 
تشـویق  منظـور  بـه  سـنگاپور  دالر  هـزار  حداکثـر 50  و  درصـد  سـقف 50  تـا 
صادرکننـدگان به سـرمایه گذاري در طراحی و بسـته بندي محصـوالت بهبودیافته.

ــراي  ــنگاپور ب ــت س ــه دول ــري ک ــم دیگ ــاي مه ــا و برنامه ه ــه طرح ه از جمل
ــک و  ــرکت هاي کوچ ــط ش ــترکا توس ــد و مش ــرا می کن ــی اج ــاى کارآفرین ارتق
ــر اشــاره کــرد: ــوارد زی ــه م ــوان ب ــرد می ت ــرار می گی ــورد اســتفاده ق متوســط م

1- طرح تشویق سرمایه گذاري پر مخاطره  
ــی و  ــط داخل ــک و متوس ــرکت هاي کوچ ــویق ش ــرح، تش ــن ط ــدف از ای ه
ــه  ــوط ب ــه مرب ــد فناوران ــاي جدی ــرمایه گذاري در فعالیت ه ــه س ــهروندان ب ش
ــا خدمــات جدیــد اســت. ایــن فعالیت هــا ممکــن اســت در  کاالهــا، فرآیندهــا ی

ــارج از آن انجــام شــود. ــا در خ ــنگاپور ی س
2- طرح برنامه ریزي جامع کسب وکار 

ــی  ــط داخل ــک و متوس ــرکت هاي کوچ ــویق ش ــرح، تش ــن ط ــور از ای منظ
بــه تعییــن یــک راهبــرد جامــع بــراي کســب وکار اســت تــا بتواننــد در مراحــل 
ــطه  ــه واس ــی ب ــرکت هاي داخل ــد. ش ــش رون ــود پی ــعه خ ــد و توس ــدي رش بع
طــرح برنامه ریــزي جامــع کســب وکار می تواننــد از مشــاوره خارجــی بــه منظــور 
تهیــه طرحــی بــراي توســعه کســب وکار، انتقــال فنــاورى، تنــوع در کســب وکار و 

ــد. همــکاري در کســب وکار اســتفاده کنن
3- طرح آموزش براي شرکت هاي نوپا 

ایـن طـرح به شـرکت هاي نوپـا کمک می کنـد تا کارایـی و اثربخشـی مدیریت 
خـود را بهبـود بخشـند. ایـن طرح شـامل دو بخش مشـاوره در خصـوص مدیریت 
بازرگانـی و مالـی و فنـاورى اطالعـات و آمـوزش در زمینـه آگاهـی از کارآفرینـی، 

مدیریـت شـرکت و برنامه هـاي منطبـق بر نیازهاي شـرکت اسـت.
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 4- طرح پیشگامی در فناورى جدید 
ــورد  ــع م ــرکت ها و صنای ــازه در ش ــاي ت ــاد توانایی ه ــراي ایج ــرح ب ــن ط ای
ــرورش نیــروي  ــه پ ــرد و هــدف از آن تشــویق شــرکت ها ب ــرار می گی اســتفاده ق
انســانی بــراي اســتفاده از فناورى هــا، تحقیــق و توســعه صنعتــی و دانــش فنــی 
حرفــه اي جدیــد و طراحــی و توســعه کاالهــا، فرآیندهــا و خدمــات جدیــد اســت.

5- طرح اجازه سرمایه گذاري 
ایـن طرح شـرکت هاي داخلی را به سـرمایه گذاري در ماشـین آالت و تجهیزات 
جدیـدي که بـراي ارتقاء عملیات تولید سـودمند هسـتند یا بـه فعالیت هاي داراي 
ارزش افـزوده باالتـري منجر می شـوند، تشـویق می کنـد. به موجب ایـن طرح، آن 
مقـدار از درآمـد کـه برابـر بـا مقـدار (نسـبت) معینـی از سـرمایه گذاري جدید در 

تجهیـزات تولیـدي اسـت از مالیات معـاف خواهد بود.
شـایان توجه اسـت که توسعه یک شـرکت در سـنگاپور به چهار مرحله تقسیم 
می شـود کـه عبارتنـد از: راه انـدازي، رشـد، توسـعه و سـرمایه گذاري در خـارج از 
کشـور. در هـر مرحلـه، دولـت کمک هـاي خـود را در قالـب اعطـاى کمک هـاي 
بالعـوض، وام هـا یـا محرك هـاي مالیاتـی ارائـه می دهد. خدمات ارائه شـده شـامل 
مشـاوره، آمـوزش، و خدمـات فنـی توسـط مراکـز متعـدد اسـت و عـالوه بـر آن، 

آژانس هـاي اقتصـادي دولتـی نیـز ارائـه ایـن خدمـات را تسـهیل می کنند.
دوره هاي آموزشی کارآفرینی

در ســنگاپور دوره هــاي آموزشــی متعــددي در خصــوص کارآفرینــی توســط 
موسســه هاي  می شــود.  برگــزار  پلی تکنیــک  موسســه هاي  و  دانشــگاه ها 
آموزشــی دانشــگاهی و آژانس هــاي دولتــی نیــز تعــدادي از برنامه هــاي کوتاه مدت 
ــد. یکــی از مراکــز آموزشــی کــه در  ــه می دهن ــن رشــته ارائ ــا ای ــاط ب را در ارتب
ــگ» اســت.  ــد دانشــگاه «نانیان ــز فعالیــت می کن ــی نی ــوزش کارآفرین ــه آم زمین
ــاي  ــعه مهارت ه ــه توس ــگاه، برنام ــن دانش ــم ای ــی مه ــاي درس ــی از برنامه ه یک
ــل  ــور تکمی ــرکت کنندگان به منظ ــی، ش ــه درس ــن برنام ــت. در ای ــخصی اس ش
ــد؛  ــرا می گیرن ــم را ف ــاي شــخصی مه ــود، مهارت ه ــاز خ ــورد نی ــی م ــش فن دان
و توســعه مهارت هــاي مهمــی نظیــر کارآفرینــی، و خالقیــت مــورد تاکیــد واقــع 

ــص). ــا تلخی ــلجوقى، 1386؛ ص 128-113 ب ــى و س ــوند (آق اول می ش
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2-16-   کشور ترکیه
استراتژي و برنامه هاي عملیاتی بنگاه هاي کوچک و متوسط1(2004)

ــه سیاســت گذارى در حــوزه بنگاه هــاى کوچــک  ــوط ب در ســطح بعــدى مرب
ــه  ــت ک ــه SME هاس ــص ب ــی مخت ــاي عملیات ــتراتژي و برنامه ه ــط، اس و متوس
ــا  ــى از SME ه ــاى حمایت ــه برنامه ه ــه ارائ ــى ب ــاى اساس ــن راهبرده ــا تعیی ب
مى پــردازد. اولیــن برنامــه عملیاتــی بنگاه هــاي کوچــک و متوســط کشــور 
ــات در دوره  ــري و اصالح ــس از بازنگ ــه پ ــد ک ــه ش ــال 2004 ارائ ــه در س ترکی
2009-2007 نیــز بــه عنــوان برنامــه کالن عملیاتــی مــورد اجــرا قــرار گرفــت.

برنامه عملیاتی مربوط به سال 2004 داراي 10 راهبرد زیر است:
ــري و  ــاي یادگی ــامل برنامه ه ــی؛ ش ــم کارآفرین ــوزش و تعلی ــرد اول: آم راهب
تربیــت کارآفریــن، خدمــات مشــاوره اي بــه SMEهــا و زیرســاخت هاي فنــاوري 

ــراي آمــوزش از راه دور اطالعــات ب
ــامل  ــب وکار؛ ش ــروع کس ــد ش ــریع و ارزان فرآین ــعه س ــرد دوم:  توس راهب
ــادالت بیــن بنگاه هــا و نهادهــاي دولتــی از یــک ســازمان متمرکــز  تضمیــن مب

ــر آن) ــت و تغیی ــروع فعالی ــی و اداري ش ــاي اجرای ــش رونده (کاه
راهبــرد ســوم: تصویــب قوانیــن و مقــررات کارآمــد؛ شــامل ساده ســازي قوانین 
ــک  ــاي کوچ ــاري بنگاه ه ــات آم ــک اطالع ــعه بان ــب وکار، توس ــا کس ــط ب مرتب
ــب وکار،  ــت کس ــش امنی ــري؛ افزای ــد تصمیم گی ــهیل رون ــراي تس ــط ب و متوس

ــون تجــارت ترکیــه (تســهیل فرآیندهــاي تســویه و نقدشــوندگی) ارتقــاي قان
راهبــرد چهــارم: تعلیــم بــه بکارگیــري پرســنل صالحیــت دار؛ از طریق توســعه 
مراکــز نیروي انســانی شایســته (تاســیس نهادهــاي ملــی اســتانداردهاي حرفه اي، 

ــه اي و شــغلی) سیســتم گواهی نامه هــاي حرف
راهبرد پنجم: گسترش دسترسی آنالین و توسعه مبادالت اینترنتی

ــت هاي  ــعه سیاس ــامل توس ــد؛ ش ــاي جدی ــایش بازاره ــم: گش ــرد شش راهب
افزایــش قــدرت رقابــت در بازارهــاي بین المللــی، فعال ســازي شــرکت هاي 
تجــارت خارجــی در بخش هــاي مختلــف و حمایــت از نام هــاي تجــاري ملــی و 

ــه اي    منطق
1. Sme Strategy And Action Plan (Ksep)
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راهبــرد هفتــم: بهبــود سیســتم هاي مالــی و مالیاتــی؛ از طریــق افزایــش نقــش 
ــروع و رشــد کســب وکار و  ــژه در مراحــل ش ــا به وی ــات از SMEه ــی مالی حمایت

توســعه ابزارهــا و نهادهــاي مالــی
ــا؛  ــوآوري SMEه ــی و ن ــاي تکنولوژیک ــعه ظرفیت ه ــتم: توس ــرد هش راهب
SME حمایــت از انتقــال و انتشــار تکنولوژیکــی، افزایــش ســطح دانــش و تحقیــق

ــه اي ــی  و منطق ــه هاي محل ــاد خوش ــا، ایج ه
راهبـرد نهـم: اطالع رسـانی بـه SMEهـا در خصـوص انجـام اقدامـات الزم از 
طریـق اینترنـت و توسـعه برنامه هـاي حمایتـی؛ شـامل حمایـت از SMEهـا براي 
منتفـع شـدن از اقداماتـی چـون عضویـت در KOSGEB و خدمات اطالع رسـانی، 

توسـعه خدمـات غیرمالـی و تسـهیل دسترسـی بنگاه هـا بـه ایـن خدمات
راهبرد دهم: معرفی موثر بنگاه هاي کوچک و متوسط در محافل ملی و بین المللی

ــی  ــتراتژیک هماهنگ ــاي اس ــن برنامه ه ــود ای ــده می ش ــه دی ــور ک همان ط
مطلوبــی را بــا برنامه هــاي توســعه دارنــد و تقریبــا همــه جوانــب سیاســت گذارى 
در حــوزه کســب وکار را در نظــر گرفته انــد. البتــه ایــن برنامــه اســتراتژیک 
ــائل  ــا و مس ــت بنگاه ه ــال مالکی ــاله انتق ــه مس ــن ب ــون نپرداخت ــی چ ضعف های

ــز دارد. ــک کســب وکار را نی ــالل ی ــا انح ــط ب مر    تب
ــک و  ــاي کوچ ــی بنگاه ه ــه عملیات ــتراتژي و برنام 2-16-1-  اس

متوســط (2009-2007)
و  صنعتـی  سیاسـت هاي  ذیـل  اروپـا  اتحادیـه  بـه  ترکیـه  الحـاق  اسـاس  بـر 
کسـب وکار   مقـرر شـد کـه ایـن کشـور برنامه هـاي خـود را در راسـتاي تسـهیل 
فضـاي کسـب وکار گسـترش دهـد. بـر اسـاس سیاسـت هاي مذکور مسـائلی چون 
تعاریـف مشـترك از SMEها، اتخاذ ترتیبات جدید در راسـتاي کاهش بروکراسـی 
و تسـهیل فضـاي کسـب وکار و ... مـورد توجـه قـرار گرفـت. بـه ایـن ترتیـب در 
راسـتاي ادامـه برنامه هـاي عملیاتی و اسـتراتژیک SMEهـا، حوزه هـا و برنامه هاي 

راهبـردى زیـر در KSEP (2007-2009) مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت:
حوزه راهبردي 1: توسعه کارآفرینی و ارتقاي مهارت هاي کارآفرینان

حوزه راهبردي 2: توسعه بنگاه؛ توسعه وظایف مدیریتی و مهارت هاي مربوطه، 
افزایش کیفیت تولیدات، استفاده بیشت ر از فناوري اطالعات و ارائه خدمات مشاوره اي
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ــی و افزایــش  ــه بازارهــاي بین الملل ــا ب ــردي 3: پیوســتن SMEه حــوزه راهب
ــان ــی آن ــاي صادرات ظرفیت ه

نهادهــاي  طریــق  از  کســب وکار؛  فضــاي  بهبــود   :4 راهبــردي  حــوزه 
قانون گــذاري و تســهیل دسترســی بــه منابــع مالــی و افزایــش هماهنگــی بیــن 

مســئول ســازمان هاي 
حـوزه راهبردي 5: توسـعه تـوان تکنولوژي و نـوآوري SMEهـا؛ از طریق هدایت 
SMEهـا بـه تحقیق و توسـعه و نـوآوري،  افزایش امکان دسترسـی بـه حمایت هاي 

تکنولوژیکـی و ایجـاد بسـتر همکاري علمی و فنـاوري بنگاه ها و دانشـگاه ها
ــک   و  ــاي کوچ ــی بنگاه ه ــه عملیات ــتراتژي و برنام 2-16-2- اس

متوســط (2011-2013)
ــک  ــاى کوچ ــوزه بنگاه ه ــى در ح ــتراتژیک و عملیات ــته اس ــن بس ــدف ای ه
بــراى دوره (2013-2011) بــه ایــن شــرح اســت:«حمایت از دسترســى در فضــاى 
تامیــن نیازهــاى کســب وکارهاى کوچــک، افزایــش ســطح تولید-ســرمایه گذارى 
و ارزش افــزوده؛ تشــویق رشــد از طریــق حمایت هــا و خدمــات بــا کیفیــت بــاال.»

اجــراى 83 برنامــه و پــروژه  در پنــج بخــش اســتراتژیک (کــه در بخش هــاى 
ــازمان KOSGEB در دوره 2011-2013  ــارکت س ــا مش ــد) ب ــاره ش ــل اش قب

صــورت خواهــد پذیرفــت. 
2-16-3- کمک هاي مالی دولت

اعطــاي کمــک مالــی بــه SMEهــا بــر ایــن مبناســت کــه بازارهــاي ســرمایه 
توانایــی تامیــن مالــی بنگاه هــا کوچــک را بــدون کمــک دولــت ندارنــد. بانک هــا 
ــد.  ــزرگ وام دهن ــادي ب ــا اقتص ــت و بنگاه ه ــه دول ــد ب ــل دارن ــا تمای ــز عموم نی
ــل  ــوه قاب ــد وج ــر از 5 درص ــه کمت ــد ک ــن می زنن ــه تخمی ــی ترکی ــز دولت مراک
واگــذاري می توانــد در اختیــار SMEهــا قــرار بگیــرد. بــراي جبــران ایــن کمبــود، 
ــی  ــاي  دولت ــار بانک ه ــت دادن وام، در اختی ــی را جه ــه منابع ــه داري ترکی خزان

ــد.  ــرار می ده ــک توســعه صنعــت و ... ق Halk Bank و بان

دولــت همچنیــن کمک هایــی را در غالــب یارانه هــاي قابــل بازگشــت (عمدتــا 
در حــوزه ارتقــاي فنــاورى) مســتقیما در اختیــار بنگاه هــاي کوچــک و متوســط 

کــه تحــت مدیریــت مراکــز KOSGEB هســتند، قــرار می دهــد.
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یکــی از برنامه هــاي حمایــت مالــی از SMEهــا در ترکیــه برنامــه اعطــاي وام 
ــا هــدف توســعه مشــاغل  بــه تولیــدات بهــره ور در صنایــع کوچــک و متوســط ب
موجــود و ایجــاد بنگاه هــاي جدیــد اســت. ایــن پــروژه از ســال 2010 شــروع بــه 
کار کــرده و بــا گشــایش دو خــط اعتبــاري در دو بانــک الویــت خــود را در مناطــق 

شــرق  و شــمال ترکیــه قــرار داده اســت. 
2-16-4- کمک هاي اشتغال و به کارگیري نیروي کار

برنامه هــاي حمایتــی اشــتغال از ســوي ســازمان توســعه بنگاه هــاي کوچــک 
ــا (IGEM) و 11  ــعه بنگاه ه ــز توس ــق 23 مرک ــط (KOSGEB) از طری و متوس
ــه  ــز ب ــن مراک ــرد. ای ــورت می گی ــوژي (TEKMER) ص ــعه تکنول ــز توس مرک
ــه  ــب وکار   ب ــت کس ــی و مدیری ــاوره هاي فن ــا و مش ــی از حمایت ه ــه پکیج ارائ
ــناس  ــر و کارش ــنل ماه ــه پرس ــب ارائ ــا در غال ــد. حمایت ه ــا می پردازن بنگاه ه
بــه بنگاه هاســت کــه بیــن 70 تــا 90 درصــد هزینه هــاي دســتمزد بنــگاه را بــه 

ــود. ــامل می ش ــهیالت ش ــه تس ــورت ارائ ص
از آنجایــی کــه حمایــت شــغلی یکــی از جنبه هــاي پیچیــده سیســتم حمایتــی 
ــی  ــاختار حمایت ــه س ــا از چ ــه بنگاه ه ــردن اینک ــت، مشــخص ک ــه اي اس و یاران
ــی از  ــش از نیم ــه بی ــت ک ــن واقعی ــت. ای ــکلی اس ــوند، کار مش ــع می ش منتف
ــا در  ــا  م حمایت ه ــس از  اتم ــز، پ ــن مراک ــط ای ــده توس ــروي کار حمایت ش نی
همــان ســازمان ادامــه کار داده انــد، نشــان از موفقیــت نســبی ایــن فعالیــت اســت.

2-16-5-  برنامه حمایتی از کسب وکارهاي جدید
سـازمان توسـعه بنگاه هـاي کوچـک و متوسـط همچنیـن در حـوزه حمایت از 
کارآفرینـان در فرآینـد راه انـدازي بنگاه جدید نیـز داراي برنامه اسـت. اهداف کلی 
ایـن برنامه هـا آگاهـی دادن به صاحبان کسـب وکار در خصوص محیط کسـب وکار  ، 
تـدارك برنامه هـاي مختـص  بخش هـاي مختلـف اقتصـادي و کمـک بـه طرح هاي 

کسـب وکار و رویکردهاي اسـتراتژیک به رشـد کسـب وکار است.
ــتند،  ــا هس ــن برنامه ه ــراي ای ــئول اج ــه مس ــز IGEM و TKEMER ک مراک
عــالوه بــر ایــن بــه تامیــن مشــوق هاي مالــی بــه فعالیت هــا و راه انــدازي 
ــا  ــکان   دارد ت ــوق ها ام ــن مش ــد. ای ــز می پردازن ــه نی ــب وکارهاي کارآفرینان کس
ســقف 10 هــزار یــورو بــراي ســرمایه گذاري ثابــت و شــروع عملیاتــی کســب وکار 
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اختصــاص داده شــود. حمایت هــاي گســترده تر در حــوزه راه انــدازي فعالیت هــاي 
تکنولــوژي اســت کــه تــا 85 درصــد (تــا 70 هــزار یــورو) هزینه هــاي تولیــد در 
حوزه هــاي مــواد، تجهیــزات و نمونــه تولیــدات آزمایشــی1 را شــامل می شــود. در 
صــورت موفقیــت تولیــدات جدیــد، ایــن ســازمان 30 هــزار یــورو حمایــت مــازاد 

ــزاري آن تولیــد اختصــاص می دهــد.  ــراي نیازهــاي ســخت اف را ب
حــوزه حمایتــی دیگــر ایــن ســازمان حمایــت از کارآفرینــی در مرکــز 
کارآفرینــی ســازمان حمایــت از SMEهاســت. ایــن مرکــز اطالعاتــی در خصــوص 
ــازار در  ــات ب ــاس تحقیق ــر اس ــب را ب ــوه مناس ــاي بالق ــی و فرصت ه کارآفری  ن

ــد.  ــرار می ده ــراد ق ــار اف اختی
2-16-6-  برنامه  هاي آموزشی کسب وکار  ها

ــی را  ــه حمایت های ــاي کوچــک و متوســط در ترکی ــعه بنگاه ه ــازمان توس س
ــد و موجــود  ــراي کســب وکارهاي جدی ــز در حــوزه توانمندســازي آموزشــی ب نی
ــت  ــدرت رقاب ــش ق ــی، افزای ــاي دانش ــن حمایت ه ــدف از ای ــد. ه ــام می ده انج
بین المللــی بنگاه هــا و تولیــد پرســنل ماهــر و شایســته بــراي بسترســازي 
اســتفا  ده از فناوري هــاي مــدرن در فرآیندهــاي تولیــدي اســت. ایــن ســازمان 80 
ــا  ــن دوره ه ــد. ای ــی می کن ــت مال ــا را حمای ــاي آموزشــی دوره ه درصــد هزینه ه

ــرد. ــه صــورت می گی ــی آمــوزش ترکی ــا همــکاري ســازمان مل ب
 One-Stop 2-16-7-  مراکز

یکـی دیگـر از سـرفصل هاي حمایتـی از کسـب وکارها مراکزي اسـت بـا عنوان 
«one-stop» کـه بـه ارائه کمک و حمایت از بنگاه هاي جدیـد و موجود می پردازد. 
هـدف ایـن مراکـز کاهـش رویه هـاي بروکراسـی اداري و تجمیع و یکپارچه سـازي 
اخـذ مجوزهـا و موافقتنامه ها اسـت که به صـورت نظام مند اطالعـات و آگاهی هاي 
الزم را در جهـت راه انـدازي کسـب وکار جدید به کارآفرینان و صاحبان کسـب وکار 
می دهنـد. ایـن مراکـز در کشـورهاي دیگر نیـز در حوزه هاي مختلف سـازمان هاي 

دولتـی تشـکیل یافته اند (شـهبازى غیاثى، 1390؛ بـا تلخیص).

1. Prototype Products



فصل دوم

97

فصل سوم

مرورى بر چالش ها  و 
ارائه استراتژى هاى توسعه 
بنگاه هاى کوچک و متوسط 
در اقتصاد ایران





فصل سوم

99

3-1- مقدمه
اســتراتژى طــرز نگرشــى اســت کــه بــر اســاس تشــخیص فرصت هــاى اساســى 
و تحقــق منافــع نهفتــه در آن قــرار دارد1. بــراى هدایــت ســرمایه ها، بایــد 
فرصت هــاى موجــود و بالقــوه را شناســایى کــرد و راهکارهــاى اســتفاده از 
فرصت هــا و تبدیــل تهدیدهــا بــه فرصت هــا را تبییــن کــرد. ســپس ســرمایه هاى 
ــى از  ــال یک ــراى مث ــرد. ب ــت ک ــع هدای ــتاى آن مناف ــرمایه گذاران را در راس س
ــد ایــن باشــد کــه تمــام فعالیت هــاى  اســتراتژى ها در چرخــه اقتصــادى مى توان
ــه هــم باشــند (نگــرش سیســتمى) و از  اقتصــادى در خدمــت هــم و وابســته ب
ــه  ــراى رســیدن ب گسســتگى بخش هــاى مختلــف اقتصــادى جلوگیــرى شــود. ب
ــراى اجــراى  ــرد. ب ــم ک ــه تنظی ــب برنام ــى را در قال ــد راهکارهای ــن هــدف بای ای
ــا،  ــه نهاده ــر اقتصــادى ب ــت ســرمایه گذارى ها، ه ــا و هدای اســتراتژى ها، برنامه ه
ســازمان ها و متولیــان متخصصــى نیــاز دارد کــه بتواننــد بــراى تزریــق ســرمایه ها، 
در راســتاى منافــع ملــى و توســعه اقتصــادى بسترســازى مناســبى انجــام دهنــد. 
نهادهــاى اقتصــادى هــر کــدام بــر پایــه وظیفــه مشــخصى کــه استراتژیســت ها، 
ــد،  ــراى آنهــا تعریــف کرده ان برنامه نویســان و قوانیــن و مقــررات تدویــن شــده ب
ــه منظــور تکمیــل آن  ــازل، اهــداف یــک سیســتم را ب ــره پ ــه یــک مه ــه مثاب ب
دنبــال مى کننــد. مســلم اســت کــه قانون گــذار نبایــد یــک وظیفــه را بــر عهــده 
چنــد نهــاد بگــذارد. ایــن امــر باعــث خواهــد شــد کــه چنــد مهــره در یــک خانــه 
ــد و جــدول تکمیــل نشــود.  ــى بمانن ــا خال ــرد و مابقــى خانه ه ــرار گی جــدول ق
ــع اتــالف خواهــد شــد و نیروهــاى بالقــوه هــر نهــاد هــدر  ــر ایــن مناب عــالوه ب
خواهنــد رفــت. در امــر نهادســازى فعالیت هــاى یکســان نبایــد بــه وســیله یــک 
نهــاد صــورت گیــرد. نیازمنــدان بــه آن نهــاد بایــد بداننــد متولــى حرکــت کیســت 
ــان، از  ــه اســت. برخــى اقتصاددان ــا در نظــر گرفت ــراى آنه و چــه اســتراتژى  را ب
ــر  ــرض ب ــق ف ــن تحقی ــا در ای ــد؛ ام ــاد مى کنن ــاد ی ــوان یــک نه ــه عن ــن ب قوانی
ایــن اســت کــه نهادهــا، مراکــز اجرایــى اســتراتژى ها هســتند و قوانیــن خــود، 
ــردازان و محققــان حــوزه اســتراتژى کســب وکار،  ــه پ ــه عنــوان یکــى از برجســته تریــن نظری ــرگ (2007) ب 1. مینتزب
اولیــن بــار در ســال 1987، مدلــى بــه نــام 5p را معرفــى کــرد کــه هرکــدام از ایــن 5 مورد بیانگــر یــک رویکــرد متفــاوت 

بــه اســتراتژى اســت. ایــن پنــج P عبارتنــد از:
 .(Perspective) 5- چشــم انداز (Position) ــگاه ــو (Pattern) 4- جای ــه (Plan) 2- شــگرد (Ploy) 3- الگ 1- برنام

البتــه ممکــن اســت میــان ایــن 5 عرصــه، هم پوشــانى هاى زیــادى نیــز وجــود داشــته باشــد.
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ــازاده،  ــر اســاس آن شــکل بگیــرد (آق ــد ب ماهیــت دیگــرى دارد کــه نهادهــا بای
1383، ص 23).

ــورد  ــددى م ــات متع ــط در مطالع ــک و متوس ــاى کوچ ــاى بنگاه ه چالش ه
ــا اشــاره می شــود: ــه برخــی از آنه ــه ب ــه در ادام ــه اســت ک ــرار گرفت بررســى ق

نبود مقیاس هاي الزم از جنبه هاي مختلف سرمایه، تولید و بازار
نبــود محیط هــاي مناســب رشــد کســب وکار از جنبه هــاي مختلــف 

حقوقــی، قانونــى و ...
نبود زیرساخت هاي نرم افزاري و تشکیالتی

تولید با فناوري هاي کهنه و دسترسی نداشتن به تکنولوژي هاي نوین
نبود ارتباط منسجم با شبکه هاي بانکی و مالی کشور

نبود شبکه هاي همکاري میان بنگاهی
همچنین در پژوهش هاى دیگر به موانع زیر اشاره شده است:

ــه و  ــانات در عرض ــاري، نوس ــاي انحص ــود خریده ــل وج ــازار مث ــع ب 1. موان
ــا  ــش قیمت ه ــه افزای ــه ب ــم ک ــاي ک ــه در مقیاس ه ــواد اولی ــد م ــا، خری تقاض

منجــر می شــود و ... .
2. موانــع مالــى ماننــد، مشــکالت مربــوط بــه ارائــه ضمانت نامه هــاي بانکــی، 
ــر  ــی ب ــار نقدینگ ــش فش ــروش، افزای ــل از ف ــد حاص ــت درآم ــر در دریاف تاخی

ــط و ... . ــک و متوس ــاي کوچ بنگاه ه
ــات  ــه: اطالع ــات از جمل ــون اطالع ــواع گوناگ ــه ان ــتن ب ــی نداش 3. دسترس
بازاریابــی در خصــوص بازارهــاي داخلــی و خارجــی، اطالعــات در مــورد وضعیــت 
ــرمایه گذاران  ــه س ــراي کمــک ب ــع کوچــک و متوســط ب ــاوري صنای ــی و فن مال
ــی و  ــات فن ــرمایه گذاري، اطالع ــراي س ــب ب ــب وکارهاي مناس ــاب کس در انتخ
عملیاتــی، اطالعــات در مــورد منابــع تامیــن مــواد اولیــه تولیــد و خریــداران، و ... .

4. سیاســت هاى دولــت، ماننــد: ناتوانــی در ایجــاد محیــط توانمندســاز بــراي 
بنگاه هــاي کوچــک و متوســط، موانــع اداري بــراي اخــذ عــوارض و نبــود نهادهــاي 

حــل دعــاوي احتمالــی (مظفــرى، 1386).
در تحقیقـى کـه توسـط کارشناسـان یونیـدو1 دربـاره بررسـى وضعیـت ایـن 
1. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
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صنایـع در ایران انجام شـده اسـت (سـازمان توسـعه صنعتى سـازمان ملـل متحد، 
1384)، از اطالعـات موجـود در مـورد میـزان سـرمایه گذارى بنگاه هـاى صنعتـى 
کوچـک و متوسـط در بخـش ماشـین آالت و ماشـین ابزار بـه عنـوان نمـادى براى 

ارزیابـى میـزان سـرمایه گذارى در توسـعه فناورى اسـتفاده شـده اسـت.
موانع اصلى توسعه فناورى را مى توان به شرح زیر بیان کرد:

- کمبود منابع
- فرآیند بسیار طوالنى اخذ وام 

- هزینــه فنــاورى وارداتــى (ماننــد ماشــین آالت و ماشــین ابــزار، دانــش فنــى 
و تســهیالت تحقیــق و توســعه)

ــرمایه گذارى در  ــا س ــه طبیعت ــران ک ــا در ای ــن بنگاه ه ــم ای ــودآورى ک - س
ــد. ــدود مى کن ــاورى را مح ــازى فن نوس

ــود  ــت بهب ــه اهمی ــش الزم در زمین ــان از دان ــودن کارآفرین ــد نب - بهره من
ــودآورى. ــره ورى و س ــاورى در به فن

ــود  ــاورى و نب ــاى فن ــت مشــخص در ارتق ــا سیاس ــاص ی ــه خ ــود برنام - نب
برنامه ریــزى اســتراتژیک در بنگاه هــاى صنعتــى کوچــک.

ــتند  ــان داش ــى (1390) بی ــید مجتب ــر س ــر و زرگ ــى على اکب ــن بیدخت امی
ــودن هزینه هــاى تولیــد،  کــه در واقــع وجــود مشــکالت مالــى در بنگاه هــا، باالب
پاییــن بــودن ســطح اســتاندارد و کیفیــت محصــوالت تولیــدى، مطلــوب نبــودن 
ــوب  ــى و مطل ــش بازاریاب ــا و دان ــناخت بازاره ــه ش ــرکت ها در زمین ــى ش توانای
ــکالت درون  ــائل و مش ــه مس ــدى، از جمل ــوالت تولی ــته بندى محص ــودن بس نب
ــد. در  ــى آین ــمار م ــه ش ــى ب ــط صنعت ــک و متوس ــاى کوچ ــازمانى بنگاه ه س
ــررات  ــن و مق ــودن قوانی ــوب نب ــل کاال، مطل ــتم حمل ونق ــف سیس ــه ضع حالیک
ــت  ــر فعالی ــر ب ــى موث ــل محیط ــم عوام ــت ک ــارى، و مطلوبی ــى و تج بازرگان
ــت  ــا اس ــازمانى آنه ــکالت برون س ــه مش ــط از جمل ــک و متوس ــاى کوچ بنگاه ه
ــن  ــد. همچنی ــرار گیرن ــر ق ــئوالن ام ــزان و مس ــه برنامه ری ــورد توج ــد م ــه بای ک
ــى و  ــون کاى دو بیانگــر آن اســت کــه تســهیالت و حمایت هــاى مال ــج آزم نتای
غیرمالــى بــه عمــل آمــده از بنگاه هــاى کوچــک و متوســط در چهــار حــوزه مالــى، 
فنــى، بازاریابــى، و مدیریتــى ناکافــى بوده و نتوانســته اســت راه گشــاي مشــکالت 
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ــه عــالوه نتایــج تحلیل هــاى آمــارى نشــان داد  ایــن دســته از بنگاه هــا باشــد. ب
ــاى  ــده از بنگاه ه ــه عمــل آم ــى ب ــى و غیرمال ــاى مال ــه تســهیالت و حمایت ه ک
کوچــک و متوســط در چهــار حــوزه مالــى، فنــى، بازاریابــى و مدیریتــى ناکافــى 

بــوده اســت.
بـا مطالعـه پژوهش هاى بنیـادى، تئوریک، کاربـردى، عملیاتى و میدانى انجام شـده 
در خصـوص اسـتراتژى هاى رشـد و توسـعه بنگاه هـاى کوچـک و متوسـط در ایـران و 
کشـورهاى کمتـر توسـعه یافته داراى سـاختار مشـابه، از جملـه مطالعـات یـان و چن1 
(2011)، سـازمان توسـعه صنعتـى ملل متحـد (یونیـدو) (2003)، بر اسـاس مطالعات 
بنیادیـن برندیت و همـکاران2 (2012)، دانا3 (2006)، ویـال و آنتونلى4 (2009)، مکنزى 
و همـکاران5 (2010)، لیـوى و پـاول6 (2004)، بى آن7 (2002)، ویال8 (2014)، سـاویوز 
و همـکاران9 (2004)، هوتنرویتـر10 (2009)، دایسـون11 (2005)، برنـت و همـکاران12 
(2009)، اعتمـاد13 (2004)، مونـرو14 (2013)، بلـوم و اشـمیت15 (2008)، پاریلـى16 
(2007)، سوتو و همکاران17 (2011)، اسپیکار18 (2014)، نگویان و همکاران19 (2015)، 
سـیلوا فیلهو20 (2010) و همچنین مطالعات قنات آبادى21 (2005)، اعرابى و همکاران22 
1. Yan, M., & Chen, Q.
2. Behrendt et al.
3. Dana
4. Villa, A., & Antonelli, D.
5. Mackenzie et al.
6. Levy, M., & Powell, P.
7. Beyene
8. Villa et al.
9. Savioz
10. Hutzschenreuter
11. Dyson
12. Bernet
13. Etemad
14. Munro
15. Bluhm, K., & Schmidt, R.
16. Parrilli
17. Soto et al.
18. Špicar
19. Nguyen et al.
20. Silva Filho
21. Ghanat-Abadi, F.
22.Aarabi et al.
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(2011)، یوشـیرو و تقـى زاده حصـارى1 (2014)، عبـد اهللا  پـورى2 (2016)، قباخ لـو و 
 ،(c2011) قباخ لـو و همـکاران ،(b2011) قباخ لـو و همـکاران ،(a2011) 3همـکاران
آردیـک و همـکاران4 (2011)، رضائیـان و واین5 (2016)، افشـار جهان شـاهى و ژیانگ6 
(2013)، آل ابراهیـم و همـکاران7 (a2010)، آل ابراهیم و همـکاران (b2010)، آل ابراهیم 
و همکاران (c2010)، محمدجعفرى و همکاران8 (2011)، فارسـى و طغرایى9 (2014)، 
جعفرنـژاد و همـکاران10 (2013)، گیالنى نیا و همـکاران11 (2011)، دونگانـا12 (2003)، 
سـادات صفـوى و همـکاران13 (2014)، شـاهین و همـکاران14 (2010)، ادواردسـون و 
دارس15 (2013)، طالبـى16 (2007)، حورعلـى و همـکاران17 (2013)، حنفـى  زاده و 
همـکاران18 (2012)، ناصر و همـکاران19 (2011)، فتحیان و همـکاران20 (2008)، واین 
و الوبانجو21 (2012)، سـهران و همکاران22 (2010)، بیاتى و تقوى23 (2007)، روسـلى24 
(2012)، زارعـى و همـکاران25 (2011)، جعفـرى و همـکاران26 (2007)، موالنـژاد27 
1. Yoshino, N., & Taghizadeh-Hesary, F.
2. Abdollahpouri
3. Ghobakhloo et al.
4. Ardic et al.
5. Rezaeian, M., & Wynn, M. G.
6. Afshar Jahanshahi, A., X. Zhang, S.,
7. Ale Ebrahim et al.
8. Mohammadjafari
9. Farsi, J. Y., & Toghraee, M. T.
10. Jafarnejad et al.
11.  Gilaninia et al.
12. Dhungana
13. Sadat Safavi et al.
14. Shahin et al.
15. Edvardsson, I. R., & Durst, S
16. Talebi
17. Hourali et al.
18. Hanafizadeh et al.
19. Nawaser et al.
20. Fathian et al.
21. Wynn, M., & Olubanjo, O.
22. Sahran et al.
23. Bayati, A., & Taghavi, A.
24. Rosli
25. Zarei et al.
26. Jafari et al.
27. Molanezhad 
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(2011)، کمیابـى و دووى1 (2011)، دائـون و همـکاران2 (2014)، دامیرچى و رحیمى3 
(2011)، آراسـتى و همـکاران4 (2012) نژادایرانـى و همـکاران5 (2011)، خدابخشـیان 
و همـکاران6 (2013)، سـالم و همـکاران7 (2013)، قره خانـى و موسـى خانى8 (2012)، 
کـه بـا محوریت اقتصـاد ایران تالیف شـده اند، مى تـوان اسـتراتژى هاى زیـر را به عنوان 
گزاره هـاى محـورى اسـتراتژیک بـراى ارتقـاى جایگاه بنگاه هـاى کوچک و متوسـط در 

نظـر گرفت.

3-2- اصالح ساختار نهادى
ــط،  ــک و متوس ــاى کوچ ــه بنگاه ه ــدد در حیط ــات متع ــه مطالع ــه ب ــا توج ب
مى تــوان چهــار الگــو را بــراى چارچــوب حکمرانــى بــراى توســعه ایــن بنگاه هــا 

ــى، 1386، صــص 36-37): ــوى بازرگان ــت (موس ــر گرف در نظ
1- الگــوى بــازار: ایــن الگــو در کشــورهاى آمریــکاى شــمالى و بریتانیــا قابل 
مشــاهده اســت. وجــه مشــخص ایــن الگــو درجــات باالیــى از خصوصى ســازى، 
آزادســازى و مقررات زدایــى اســت. بنابرایــن حمایــت از توســعه کســب وکارهاى 
ــم  ــر ه ــارت بهت ــه عب ــپرده شــده اســت. ب ــازار س ــاى ب ــه نیروه ــز ب کوچــک نی

تامیــن منابــع مالــى و هــم اجــراى برنامه هــا بــر عهــده نیروهــاى بــازار اســت.
2- الگــوى دولتــى: ایــن الگــو را مى تــوان در کشــورهایى نظیــر فرانســه و 
ژاپــن مشــاهده کــرد. در ایــن الگــو بــر خــالف الگــوى قبلــى مســئولیت و نقــش 
ــت اســت  ــده دول ــر عه ــت از کســب وکارهاى کوچــک و متوســط ب ــى حمای اصل
ــى را  ــاى حمایت ــى سیاســت ها و برنامه ه ــف دولت ــاى مختل ــق نهاده ــه از طری ک
اجــرا مى کنــد. بــه عبــارت دیگــر دولــت هــم تامیــن منابــع مالــى و هــم اجــراى 

ــده دارد. ــر عه ــا را ب برنامه ه
3- الگــوى معاونــت: در ایــن الگــو کــه در کشــور آلمــان مشــاهده مى شــود، 
1. Kamyabi, Y., & Devi, S.
2. Daun et al.
3. Damirchi, Q. V., & Rahimi, G.
4. Arasti et al.
5. Nejadirani et al.
6. Khodabakhshian et al.
7. Saleem et al.
8. Gharakhani, D., & Mousakhani, M.
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نقــش اصلــى بــر عهــده بخــش خصوصــى و دولــت تنهــا در تامیــن منابــع مالــى 
سیاســت ها و برنامه هــاى حمایتــى از واحدهــاى کوچــک و متوســط فعــال اســت.

4- الگــوى مشــارکت: در ایــن الگو دولــت و بخــش خصوصى هــم در تامین 
ــب وکارهاى  ــت از کس ــاى حمای ــت ها و برنامه ه ــراى سیاس ــم در اج ــى و ه مال
ــب  ــوان در اغل ــى را مى ت ــن الگوی ــد. چنی ــارکت دارن ــط مش ــک و متوس کوچ

کشــورهاى اروپــاى شــمالى مشــاهده کــرد.
بــا ایــن وجــود، تاکنــون در ایــران مطالعــه اى در خصــوص تدویــن یــک راهبرد 
جامــع توســعه کســب وکارهاى کوچــک و متوســط صــورت نگرفتــه اســت. 
ــک و  ــاى کوچ ــعه بنگاه ه ــوص توس ــده در خص ــات انجام ش ــى مطالع ــا بررس ب
متوســط در ایــران مى تــوان گفــت کــه تــا کنــون (جــز در مــورد یــک مطالعــه)، 
دیــدگاه دقیــق و مشــخصى بــراى روابــط حاکمیتــى دولــت و بنگاه هــاى کوچــک 
و متوســط بــه لحــاظ نظــرى و عملیاتــى ارائــه نشــده اســت. یونیــدو (2003) در 
ــئوالن  ــاى مس ــن دیدگاه ه ــر گرفت ــا در نظ ــه و ب ــق و همه جانب ــه اى دقی مطالع
ــراز  ــن اب ــط چنی ــک و متوس ــاى کوچ ــور بنگاه ه ــت اندرکاران ام ــى و دس دولت
ــاى  ــه بنگاه ه ــوع رابط ــوص ن ــد در خص ــر مى رس ــه نظ ــه ب ــت1 ک ــته اس داش
ــه  ــت ب ــى بخــش خصوصــى و دول ــده اصل ــوان نماین ــه عن کوچــک و متوســط ب
عنــوان نماینــده اصلــى بخــش عمومــى بایــد تقســیم کارى صــورت گیــرد کــه 

ــى اســت. ــادى و اجرای ــئولیت هاى نه ــک مس ــه آن، تفکی مقدم
ــک  ــت تفکی ــراى سیاس ــت گذارى از اج ــگاه سیاس ــدا جای ــت در ابت الزم اس
شــود و ســپس بــر اســاس یــک ســاختار حقوقــى منســجم و باثبــات و در عیــن 
حــال منعطــف و اصالح پذیــر، مســئولیت سیاســت گذارى بــه دولــت و مســئولیت 
اجــراى سیاســت بــه بخــش خصوصــى واگــذار شــود. در عیــن حــال الزم اســت 
ــل و  ــات، تعدی ــام اصالح ــت و انج ــراى سیاس ــن اج ــر حس ــارت ب ــه نظ وظیف
سیاســت گذارى هاى مجــدد نیــز بــر عهــده دولــت قــرار گیــرد (یونیــدو، 2003، 
1. یونیــدو (2003) بــراى انجــام ایــن پژوهــش از مشــارکت بســیارى از فعــاالن بخــش صنایــع کوچــک و متوســط بهــره  
گرفتــه اســت؛ کارآفرینــان متعــددى ضمــن دیــدار و تکمیــل پرسشــنامه بــا آنــان در دفترشــان مصاحبــه بــه عمــل آمــد، 
ــى،  ــاى تحقیقات ــا نهاده ــن ب ــت و همچنی ــورت گرف ــت ص ــا و دول ــرکت ها، بخش ه ــطح ش ــه در س ــى ک ــات علم تحقیق
ــا وزارت  ــد. خصوص ــرار ش ــاط برق ــى ارتب ــاى دولت ــطه اى و ادارات و وزارت خانه ه ــتیبانى کننده و واس ــازمان هاى پش س
صنایــع و معــادن و به ویــژه ســازمان صنایــع کوچــک وابســته بــه آن وزارت، حمایــت و همــکارى زیــادى در تهیــه ایــن 

ــدو، 2003، ص 29). ــد (یونی ــق کرده ان تحقی
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.(312 ص 
بنابرایــن بایــد توجــه اصلــى دولــت بــه جــاى اجــراى سیاســت ها بــر طراحــى 
سیاســت ها متمرکــز باشــد و اجــراى سیاســت ها در درجــه اول بــه عهــده بخــش 
ــش  ــوردار از نق ــب وکار برخ ــى کس ــى حام ــازمان هاى نیمه دولت ــى، س خصوص
ــاى  ــز توســعه صــادرات و اتاق ه ــه مراک مشــخص در اجــراى سیاســت ها از جمل

بازرگانــى گذاشــته شــود (همــان).
در حقیقــت ایجــاد یــک آژانــس ویــژه توســعه بنگاه هــاى کوچــک و متوســط در 
ســطح ملــى و اســتانى، بــه عنــوان یــک پــل ارتباطــى بیــن نهادهــاى سیاســت گذار 
ــاى  ــامل نهاده ــت گذارى ها (ش ــرى سیاس ــاى مج ــو و نهاده ــک س ــى از ی دولت
ــر،  ــوى دیگ ــب وکار) از س ــتیبان کس ــى پش ــه  خصوص ــى و نیم ــى، صنف خصوص
ــا بتوانــد نقــش هماهنگ کننــده، حکمــران خــوب و ناظــر را در  ضــرورى اســت ت
ایــن میــان بــازى کنــد. در چنیــن شــرایطى، تاســیس یــک ســازمان حاکمیتــى-

ــن  ــه و مناســب، یکــى از ضرورى تری ــده، نهادین ــد، هماهنگ کنن حمایتــى قدرتمن
ــراى تســهیل امــور بنگاه هــاى کوچــک و متوســط اســت. اقدامــات ب

«ســازمان صنایــع کوچــک و نواحــى صنعتــى ایــران» در ســال 1347 
تشــکیل شــد و هــدف آن توســعه صنایــع کوچــک و بهبــود وضــع آن و کمــک 
ــرات در  ــاد تغیی ــس از ایج ــال 1362 پ ــود. در س ــوط ب ــرمایه گذاران مرب ــه س ب
ــا  ــران ب ــى ای ــع کوچــک و نواحــى صنعت ــازمان صنای ــى کشــور، س ــام صنعت نظ
ــه منظــور ایجــاد هماهنگــى و  ــام شــد و ب ــع ادغ ــف در وزارت صنای ــه وظای کلی
ــتر  ــه بیش ــر چ ــاد ه ــى و ایج ــهرك هاى صنعت ــات ش ــوب از امکان ــتفاده مطل اس
امکانــات زیربنایــى و ارائــه خدمــات ضــرورى بــراى متقاضیــان ایجــاد واحدهــاى 
ــید.  ــب رس ــه تصوی ــران» ب ــى ای ــهرك هاى صنعت ــرکت ش ــون «ش ــى، قان صنعت
نزدیــک بــه دو دهــه «شــرکت شــهرك هاى صنعتــى» نســبت بــه ایجــاد بیــش 
از 400 شــهرك صنعتــى اقــدام کــرد و در ابتــداى برنامــه ســوم توســعه پــس از 
ادغــام وزارتخانه هــاى صنایــع و معــادن قبلــى ســازمان صنایــع کوچــک تشــکیل 
شــد ولــى در ســال 1384، وظایــف اجرایــى آن بــه شــرکت شــهرك هاى صنعتــى 
ــران ســپرده شــد و عمــال «ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرك هاى صنعتــى  ای
ایــران» از شــهریور 1384 فعالیــت خــود را آغــاز کــرد. مهم تریــن ماموریت هــاى 
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ــعه  ــد و توس ــت رش ــعه اى در جه ــازمان توس ــک س ــوان ی ــه عن ــازمان ب ــن س ای
صنایــع کوچــک و متوســط عبارتنــد از:

1. پشتیبانى از تحقیقات کاربردى و توسعه اى در واحدهاى صنایع کوچک
2. تســهیل، تشــویق و بسترســازى در راســتاى ایجــاد پیونــد مناســب و 

ــزرگ ــط و ب ــک، متوس ــع کوچ ــن صنای ــاماندهى بی س
ــراى  ــع کوچــک ب ــراى تســهیل و تشــویق صنای ــه ب ــزى همه جانب 3. برنامه ری

ــزرگ ــه صنایــع  متوســط و ب تبدیل شــدن ب
4. پایش صنایع کوچک و برنامه ریزى همه جانبه براى توسعه آنها

5. تهیه و تنظیم اسناد باالدستى سازمان و توسعه صنایع کوچک کشور
6. پیشــنهاد قوانیــن و مقــررات الزم بــراى بهبــود فضــاى کســب وکار صنایــع 

کوچــک در چارچــوب راهبردهــاى کالن تولیــدى و تجــارى کشــور
7. پشــتیبانى از توســعه بــازار و همکارى هــاى فنــى و اقتصــادى بیــن صنایــع 

کوچــک کشــور بــا ســایر کشــورها
8. بسترسازى جهت صدور خدمات فنى و مهندسى در حوزه ایجاد زیرساخت هاى 

سـرمایه گذارى صنعتى (شهرك ها و نواحى صنعتى) و صنایع کوچک
9. مدیریــت تامیــن منابــع مالــى و ســرمایه گذارى مــورد نیــاز و تــالش بــراى 
تامیــن وثیقــه صنایــع کوچــک از طریــق صندوق هــاى ضمانــت ســرمایه گذارى

10. بسترســازى جــذب ســرمایه گذارى خارجــى در حــوزه صنایــع کوچــک و 
مشــارکت در ایجــاد زیرســاخت هاى صنعتــى

ــر  ــز ب ــاد متمرک ــک نه ــع کوچــک و تشــکیل ی ــازمان صنای ــتقالل س ــا اس ب
ــت،  ــا دق ــه ب ــف مربوط ــط، وظای ــک و متوس ــاى کوچ ــت بنگاه ه ــه فعالی حیط
ــازمان  ــن س ــید. از چنی ــد رس ــام خواه ــه انج ــب ترى ب ــت مناس ــت و کمی کیفی
ــه فعالیــت  ــدام ب ــا محوریــت بنگاه هــاى کوچــک و متوســط اق توســعه اى کــه ب
ــژه  ــا دقــت و تمرکــز وی ــار هــدف عمــده را ب ــد، انتظــار مــى رود کــه چه مى کن

ــدو، 2003، صــص 314-315): ــد (یونی ــال کن دنب
ــق  ــعه و کســب وکار از طری ــریع توس ــور: تس ــه ام ــتاب دهى ب ــف- ش ال
ایجــاد و تقویــت ســازمان هاى حمایتــى کســب وکار1 (BSOs) بــراى شــرکت هاى 
1. Business Support Organizations
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متوســط، کوچــک و خــرد در یــک فضــاى قانونــى و شناســایى خدمــات و اقدامات 
حمایتــى ویــژه اى کــه الزم اســت بــه بنگاه هــاى کوچــک و متوســط اعطــا شــود. 

بــه طــور دقیــق ایــن کارکــرد مســتلزم مــوارد زیــر اســت:
1. حمایــت از تشــکیل، تقویــت و توســعه ســازمان هاى حمایتــى کســب وکار 
ــرورى1  ــز زادپ ــب وکار، مراک ــاوره اى کس ــات مش ــز خدم ــل مراک ــب از قبی مناس
ــارى،  ــاى تج ــى، اتحادیه ه ــز آموزش ــوان)، مراک ــرکت هاى ج ــراى ش ــژه ب (به وی
ــور  ــه منظ ــى ب ــاى حمایت ــان و تالش ه ــاى کارفرمای ــوآورى، اتحادیه ه ــز ن مراک
ارتقــاى ســرمایه گذارى مســتقیم خارجــى در جهــت کمــک بــه توســعه بیشــتر 

ــط. ــک و متوس ــاى کوچ بنگاه ه
2. انتخــاب مراکــز آموزشــى ســازمانى و غیرســازمانى و توســعه شــرح وظایــف 
آنــان بــراى ارائــه دوره هــاى آموزشــى تخصصــى مــورد نیــاز بنگاه هــاى کوچــک 
ــا ایــن مراکــز بــراى آمــوزش دادن بــه واحدهــاى  و متوســط و انعقــاد قــرارداد ب

صنعتــى کوچــک و متوســط.
3. توسعه بیشتر و ارتقاى توان آموزشى و ظرفیت مشاوران محلى.

ب- اطالع رســانى: ارائــه اطالعــات بــه بخــش بنگاه هــاى کوچــک و 
ــت گذارى،  ــاى سیاس ــت و ابزاره ــد دول ــت هاى جدی ــورد سیاس ــط در م متوس
از جملــه طرح هــاى تشــویقى و نظــارت بــر نتایــج این گونــه سیاســت ها و 
ــر  ــوارد زی ــامل م ــش ش ــن بخ ــط ای ــژه توس ــاى وی ــتورالعمل ها. فعالیت ه دس

اســت:
ســطح  از  اطالعاتــى)  (تحقیقــات  کســب وکار  اطالعــات  جمــع آورى   .1
شــرکت ها، تحلیــل ایــن اطالعــات و پخــش کــردن آنهــا بــه بخش هــاى 
کســب وکار دولتــى. اطالعــات تحقیقــى و موثــق مــورد نیــاز اســت تــا دولــت را در 
ــط  ــاى کوچــک و متوس ــورد بنگاه ه ــود در م ــت هاى خ ــذارى سیاس ــورد اثرگ م
ــش  ــى بخ ــاى صنف ــه اتحادیه ه ــج ب ــل نتای ــا تحلی ــن ب ــازد و همچنی آگاه س
ــوب  ــران محس ــى ای ــتم  صنعت ــد در سیس ــز رش ــادل مراک ــه مع ــور (Incubator) ک ــا انکوبات ــرورى ی ــز زادپ 1. مراک
ــات و تســهیالت عمومــى،  ــه امکان ــا ارائ ــه منظــور حمایــت از کارآفرینــان تحصیل کــرده تاســیس شــده و ب مى شــوند، ب
زمینــه پــا گرفتــن شــرکت هاى جدیــد را فراهــم مى کننــد. اســتفاده از مراکــز رشــد، امــروزه بــه عنــوان یکــى از ابزارهــاى 
ــازار و  ــه ب ــه ب ــل ارائ ــوالت قاب ــه محص ــى ب ــى و تحقیقات ــتاوردهاى علم ــا و دس ــل خالقیت ه ــراى تبدی ــده ب پذیرفته ش
ــا وجــود دارد کــه بیشــتر  ــور در سراســر دنی توســعه کارآفرینــى محســوب مى شــود. امــروزه بیــش از ســه هــزار انکوبات

آنهــا در کشــورهاى آمریــکا و ژاپــن مســتقر هســتند.
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ــور  ــه منظ ــط، ب ــى کســب وکار (BSOs) ذى رب ــازمان هاى حمایت ــى و س خصوص
ــد. ــاعدت کن ــا مس ــالح کارکرده ــت اط ــا در جه ــازى آنه توانمندس

ــور،  ــاى کش ــایر بخش ه ــارى در س ــات تج ــاى اطالع ــا بانک ه ــاط ب 2. ارتب
ــه منظــور ارتقــاى بازاریابــى داخلــى و خارجــى محصــوالت  منطقــه و جهــان (ب

ــط). ــک و متوس ــاى کوچ بنگاه ه
ــه منظــور پخــش اطالعــات در مــورد اهمیــت توســعه  3. انتشــار نشــریات ب

ــه. ــتاوردهاى حاصل ــط و دس ــک و متوس ــاى کوچ بنگاه ه
و  مراکــز  پشــتیبانى  فعالیت هــاى  هماهنگــى  انجــام  هماهنگــى:  ج- 
ــدگان  ــا کمک دهن ــى ی ــاى دولت ــب وکار و برنامه ه ــى کس ــازمان هاى حمایت س
ــه  ــتیبانى ک ــز پش ــى مراک ــش کارای ــب افزای ــه موج ــى ک ــه صورت ــى ب بین الملل
بــه بخــش بنگاه هــاى کوچــک و متوســط خدمــات ارائــه مى دهنــد، شــود. ایــن 

ــود: ــر خواهــد ب ــوارد زی ــات شــامل م اقدام
ــه  ــک ب ــور کم ــه منظ ــى ب ــدگان بین الملل ــا کمک دهن ــاط ب ــاد ارتب 1. ایج
ارتبــاط و هدایــت کمک هــاى آنهــا بــه صورتــى کــه توزیــع آن در جهــت توســعه 

ــود. ــاى کوچــک و متوســط ش مناســب بنگاه ه
2. تبدیــل شــدن بــه یــک مبــدا ورود بــراى برنامه هــاى پشــتیبانى بنگاه هــاى 
کوچــک و متوســط کــه توســط دولــت، کمک دهنــدگان، ســازمان هاى غیردولتــى 

خارجــى یــا ســایر عوامــل بخــش خصوصــى ارائــه مى شــوند.
3. توســعه و حفــظ ارتباطــات مناســب بــا موسســه هاى مرتبــط بــا بنگاه هــاى 
کوچــک و متوســط از قبیــل بانک هــا، دانشــگاه ها و مســئوالن شــهرك هاى 

صنعتــى.
ــى: هنگامــى کــه ســازمان توســعه بنگاه هــاى کوچــک و متوســط  د-رایزن
بــه خوبــى ایجــاد و مشــروعیت آن بــه عنــوان یــک نهــاد مســتقل تثبیــت شــد، 
مى توانــد از طــرف بنگاه هــاى کوچــک و متوســط تالش هــا بــراى رایزنــى 
ــه  ــى ب ــوان نهــاد مشــورتى و یــک ســازمان رایزن ــه عن ــا ب را ســاماندهى کنــد ی
ــازمان هاى  ــا س ــاى کســب وکار ی ــا انجمن ه ــه صــورت مشــترك ب ــا ب ــى ی تنهای
حمایتــى کســب وکار (BSOs) ذى ربــط عمــل کنــد. ســازمان مى توانــد بــه عنــوان 
ــا  ــط ب ــک و متوس ــاى کوچ ــى بنگاه ه ــاى صنف ــا و اتحادیه ه ــده انجمن ه نماین
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ــارى،  ــادى، تج ــى، اقتص ــى، قانون ــائل اجتماع ــى در خصــوص مس ــات دولت مقام
ــراى ایــن بنگاه هــا مذاکــره کنــد. بدیــن  صنعتــى و ســایر موضوعــات اساســى ب
ــه  ــه عنــوان یــک نهــاد حرفــه اى و بــدون هیچ گون منظــور ایــن ســازمان بایــد ب
ــا  ــره ب ــامل مذاک ــى ش ــن رایزن ــد. ای ــل کن ــى عم ــداف سیاس ــرى و اه جهت گی
ــال رویه هــاى  ــوان مث ــه عن ــى ب ــود چارچــوب قانون ــاره بهب ــات دولتــى درب مقام
ــى  ــار مالیات ــل رفت ــى (از قبی ــررات مالیات ــن و مق ــب قوانی ــوز، تصوی ــدور مج ص
ــا کارآفرینــان خصوصــى و تعاونــى)، شــرایط مالــى (ماننــد دسترســى  یکســان ب
بــه اعتبــارات بــا شــرایط مناســب) و انجــام امــور ســازمانى دولتــى (ماننــد تامیــن 

ــراى بخــش صنایــع کوچــک و متوســط). و حفــظ زیرســاختارها ب
ــعه  ــازمان توس ــوق، س ــه ف ــداف چهارگان ــن اه ــر گرفت ــا در نظ ــت ب در نهای
ــد  ــى، بای ــازمان غیرانتفاع ــک س ــوان ی ــه عن ــط ب ــک و متوس ــاى کوچ بنگاه ه
ــزى و  ــت مرک ــه از دول ــدگان عالى رتب ــامل نماین ــه ش ــک هیات رئیس ــوال ی اص
ــارى و  ــى تج ــاى بخش ــى از اتحادیه ه ــارى (انتخاب ــع تج ــى، جام ــات محل مقام
ــاى  ــى، اتحادیه ه ــاه اجتماع ــى رف ــازمان هاى غیردولت ــا، س ــرکت ها)، بانک ه ش
تجــارى و دانشــگاه ها داشــته باشــد. هیات رئیســه در خصــوص موضوعــات 
اســتراتژیک در ارتبــاط بــا ســازمان، تصویــب بودجــه ســاالنه و انتصــاب یــا عــزل 
ــى  ــد عملیات ــد واح ــازمان بای ــد داشــت. س ــئولیت خواه ــازمان مس ــت س مدیری
ــت گذارى  ــطح سیاس ــد در س ــد بتوان ــه بای ــد و کل مجموع ــته باش ــوى داش ق
حرفــه اى، توانمنــد و همچنیــن بــه نحــو موثــرى مدافــع احتیاجــات کلــى بخــش 
بنگاه هــاى کوچــک و متوســط در تمــام ســطوح محلــى، منطقــه اى و ملــى باشــد. 
مدیــران و تصمیم گیــران ایــن ســازمان، بایــد معتمــد اصحــاب کســب وکار باشــند 
ــب  ــود را جل ــى خ ــاى اصل ــن ماموریت ه ــان در تامی ــاد کارآفرین ــد اعتم و بتوانن
کننــد. همچنیــن ایــن ســازمان بایــد مســئولیت نظــارت و ارزیابــى نتایــج اقدامات 
صورت گرفتــه در جهــت توســعه پایــدار ایــن بنگاه هــا را بــر عهــده داشــته باشــد.

3-3- اصالحات کالن اقتصادى
ــا شــرکت  هاى بــزرگ دولتــى و  ــارز و گســترده اى ب ــه صــورت ب اقتصــاد ایــران ب
شــبه دولتى تعریــف مى شــود کــه بیــش از 80 درصــد اقتصــاد کشــور را تحــت 
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ــه  ــوط ب ــاى اقتصــادى مرب ــورد فعالیت ه ــژه در م ــر به وی ــن ام ــد. ای ــرل دارن کنت
اســتخراج، فنــاورى و تجــارت نفــت خــام، محصــوالت پتروشــیمى و گاز طبیعــى 
صــدق مى کنــد؛ ایــن فعالیت هــا حــدود 80 درصــد درآمد هــاى صادراتــى 
ــوع،  ــن موض ــد. ای ــن مى کنن ــت را تامی ــه دول ــد بودج ــدود 40 درص ــران و ح ای
وابســتگى شــدیدى در ایــن بخــش از اقتصــاد و به خصــوص شــرکت هاى بــزرگ 
دولتــى را ایجــاد کــرده اســت. در حالــى کــه بخــش اعظــم اقتصــاد مولــد ایــران 

متعلــق بــه طبقــه صنایــع خــرد، کوچــک و متوســط اســت. 
ــراى کارکــرد  ــا وجــود اینکــه فعالیت هــاى بازرگانــى و خدماتــى ب به عــالوه ب
موفقیت آمیــز اقتصــاد حائــز اهمیــت هســتند، بخــش تولیــدات صنعتــى و صنایــع 
کوچــک و متوســط نیــز جهــت افزایــش ارزش افــزوده صنعتــى و صــادرات بســیار 
ــع  ــش صنای ــه بخ ــازد ک ــن مى س ــده روش ــات انجام ش ــد. مطالع ــت دارن اهمی
کوچــک و متوســط، محوریــت اساســى در رشــد اقتصــادى ایــران داشــته اســت 
ــه  ــذا توجــه ب ــراى ایجــاد اشــتغال دارد. ل ــادى ب و در پــى آن توانایــى بالقــوه زی
ایــن بخــش، از طریــق کاهــش دادن رانت هــا در دیگــر بخش هــا ضــرورى اســت. 
مهم تریــن قانــون باالدســتى کشــور در خصــوص بخــش صنعــت، «سیاســت هاى 

کلــى صنعــت» اســت کــه شــامل مفــاد زیــر مى شــود:
1. افزایــش ســهم بخــش صنعــت در تولیــد داخلــى و افزایــش ارزش افــزوده 

بخــش صنعــت بــا:
 دستیابى به رشد مطلوب سرمایه گذارى صنعتى

 انتخاب فرآیندهاى صنعتى دانش محور
 ارتقاى منزلت کار، تالش و کارآفرینى

2. افزایش توان رقابت پذیرى صنعت ملى بر اساس:
 گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتى

 رعایت اندازه اقتصادى بنگاه ها
 لغو امتیازات خاص و انحصارات غیرضرورى.

3. افزایش بهره ورى عوامل تولید به ویژه نیروى کار و سرمایه.
ــاى  ــه فناورى ه ــتیابى ب ــور و دس ــع کش ــاورى صنای ــطح فن ــاى س 4. ارتق

ــا: ــردى ب ــرفته و راهب پیش
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 گسترش تحقیق و توسعه
 ایجاد قدرت طراحى

 تقویت همکارى مراکز علمى، آموزشى، پژوهشى و صنعتى کشور
 تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمى و صنعتى جهان

 بهره گیــرى از مزیت هــاى نســبى موجــود و کشــف و آفرینــش مزیت هــاى 
جدیــد نســبى و رقابتــى.

ــا در تصمیم ســازى ها  5. توســعه تشــکل هاى تخصصــى و افزایــش نقــش آنه
بــا نهادینه ســازى داورى هــاى تخصصــى و حرفــه اى.

6. انســجام و تعــادل منطقــه اى در کشــور، از طریــق حمایــت و ایجــاد 
ــول  ــت اص ــا رعای ــب ب ــوق هاى مناس ــرارى مش ــا و برق ــاخت ها و زیربناه زیرس

ــى. ــرزمینى و امنیت ــش س آمای
7. رشد مستمر صادرات کاال و خدمات صنعتى کشور با:

 ارتقاى کیفیت کاالها
 شناسایى و تحصیل بازار

 حمایت هاى موثر مالى، سیاسى و مقرراتى از صادرات صنعتى.
ــى و  ــواى فرهنگ ــع داراى محت ــژه صنای ــتى به وی ــع دس ــترش صنای 8. گس

ــگرى. ــت گردش ــرى از صنع ــره گی ــرى و به هن
9. ایجــاد خوشــه هاى صنعتــى، از طریــق تقویــت صنایــع کوچــک و متوســط 
ــت و  ــى صنع ــور هم افزای ــه منظ ــزرگ ب ــع ب ــا صنای ــا ب ــد آنه ــرارى پیون و برق

ــوان رقابتــى. ارتقــاى ت
باالدســتى  قانــون  مهم تریــن  صنعــت»  کلــى  «سیاســت هاى  از  پــس 
موجــود در دســتگاه هاى اجرایــى بــراى توســعه بخــش صنعــت، «قانــون برنامــه 
ــورى اســالمى  ــى جمه ــى و فرهنگ ــعه اقتصــادى، اجتماع ــاله ششــم توس پنج س
ــه کســب وکارهاى  ــاده ب ــون در دو م ــن قان ــران (1400-1396)» اســت. در ای ای

کوچــک و متوســط اشــاره شــده اســت:
ــرفصل هاى  ــه س ــوط ب ــه مرب ــه ک ــون برنام ــار قان ــاده 24 از بخــش چه در م
ــه:  ــت ک ــده اس ــت، آم ــق آزاد اس ــازى و مناط ــب وکار، خصوصى س ــط کس محی
«دولــت مکلــف اســت بــا همــکارى اتــاق بازرگانــى، صنایــع و معــادن و کشــاورزى 
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ــان  ــا پای ــر ت ــران حداکث ــالمى ای ــورى اس ــزى جمه ــاون مرک ــاق تع ــران و ات ای
اجــراى قانــون برنامــه، تمهیــدات قانونــى الزم را جهــت دســتیابى ســهم تعــاون 
ــت از  ــتغال زایى، حمای ــى، اش ــرد کارآفرین ــا رویک ــد، ب ــه 25 درص ــاد ب در اقتص

ــل آورد». ــه عم ــان ب ــط و دانش بنی ــک و متوس ــب وکارهاى کوچ کس
در بندهــاى «چ» و «خ» از مــاده 46 از بخــش 10 قانــون برنامــه کــه مربــوط 

بــه ســرفصل هاى انــرژى، صنعــت و معــدن اســت، آمــده اســت کــه:
مــاده 46، بنــد چ- ســپرده گذارى 10 درصــد ســاالنه (ارزى) از منابــع ورودى 
صنــدوق توســعه ملــى در قبــال اخــذ خــط اعتبــارى ریالــى بــراى ارائه تســهیالت 
ــوب  ــى در چهارچ ــى و غیردولت ــط تعاون ــک و متوس ــع کوچ ــه صنای ــى ب ریال
ــى  ــل دولت ــاى عام ــق بانک ه ــى از طری ــعه مل ــدوق توس ــى صن ــنامه دائم اساس

ــود. ــام مى ش انج
مــاده 46، بنــد خ- دولــت مکلــف اســت در راســتاى تقویــت صــادرات 
ــى  ــط و دریای ــک و متوس ــع کوچ ــت صنای ــر از فعالی ــت موث ــى و حمای غیرنفت
ــت  ــدوق ضمان ــت الزم را از صن ــى، حمای ــاى معدن ــعه فعالیت ه ــور و توس کش
ــات  ــع کوچــک، تحقیق ــت ســرمایه گذارى صنای ــدوق ضمان ــران، صن صــادرات ای
و توســعه صنایــع الکترونیــک، بیمــه فعالیت هــاى معدنــى و صنایــع دریایــى در 

ــل آورد. ــه عم ــه ب ــون برنام ــراى قان ــال هاى اج ــى س ط
بــراى  مناســب  اجرایــى  سیاســت هاى  اتخــاذ  بــا  مى رســد،  نظــر  بــه 
ــا بنگاه هــاى کوچــک  پیاده ســازى سیاســت هاى کلــى صنعــت و مفــاد مرتبــط ب
ــوان مشــکالت اساســى ایــن بنگاه هــا  و متوســط در برنامــه ششــم توســعه مى ت

ــرد. را مرتفــع ک

3-4- اصالح ساختار محیطى
دو عنصــر مهــم در ســاختار محیطــى بنگاه هــاى کوچــک و متوســط را مى تــوان 
و  کوچــک  بنگاه هــاى  «تجمــع  و  رقابت پذیــرى»  «افزایــش  مولفه هــاى  در 

ــرار داد. متوســط» مــورد بررســى ق
افزایــش رقابت پذیــر ى از آن جهــت در ایجــاد محیــط بالنــده و رو بــه توســعه 
ــش  ــک بخ ــدون ی ــه ب ــت دارد ک ــط اهمی ــک و متوس ــاى کوچ ــراى بنگاه ه ب
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ــه  ــه ب ــتغال زایى ک ــریع در اش ــکان تس ــى، ام ــط رقابت ــک و متوس ــع کوچ صنای
طــور جــدى بــراى معکــوس کــردن رونــد فزاینــده بیــکارى در کشــور مــورد نیــاز 
ــا  ــر ى ارتبــاط مســتقیم ب ــود. بدیهــى اســت رقابت پذی اســت، ممکــن نخواهــد ب
«افزایــش تولیــد»، «مدیریــت کیفیــت جامــع» و مجموعه اى از ســایر عوامــل دارد. 
ــه  ــه هزین ــود. در نتیج ــز مى ش ــروى کار نی ــره ورى نی ــب به ــر ى موج رقابت پذی
کمتــر و ســود بیشــترى بــه همــراه دارد. وانگهــى شــانس موفقیــت در بازارهــاى 
صادراتــى را افزایــش مى دهــد کــه بــه نوبــه خــود مســاله حائــز اهمیــت دیگــرى 

بــراى اقتصــاد ایــران اســت.
از ســوى دیگــر، تجمیــع و همزیســتى صنایــع کوچــک و متوســط مى توانــد 
ــک  ــا ی ــى ت ــک شــهرك صنعت ــاده در ی ــون از همزیســتى س ــکال گوناگ ــه اش ب
شــکل پیشــرفته تر در قالــب تجمعــات ســازمان یافته از جملــه پارك هــاى 
ــکال  ــه اش ــع در کلی ــد. تجم ــته باش ــود داش ــى وج ــه هاى صنعت ــى و خوش علم
مختلــف، بــه ابعــاد مهــم محیــط کارى بنگاه هــاى کوچــک و متوســط مى افزایــد. 
ــود،  ــت مى ش ــى یاف ــهرك هاى صنعت ــه در ش ــع ک ــکل تجم ــاده ترین ش در س
مى توانــد از طریــق سهیم شــدن در هزینه هــاى تدارکاتــى و زیرســاختارى باعــث 
افزایــش کارایــى عملیاتــى شــود. وانگهــى تجمــع مى توانــد عاملــى بــراى نــوآورى 
ــر و  ــکال پویات ــود. در اش ــى ش ــرى اجتماع ــاى یادگی ــق ارتق ــره ورى از طری و به
پیچیده تــر مثــل خوشــه هاى صنعتــى کــه در آن شــبکه اى از حمایت هــاى 
ــر تجمــع فیزیکــى وجــود  داخلــى و خارجــى و ارتباطــات یادگیــرى مضاعــف ب
دارد، تجمــع مى توانــد بــه یــک عامــل تحقــق هم افزایــى و رقابت پذیــرى 

ــدو، 2003، ص 42-43). ــود (یونی ــل ش ــى تبدی جمع

3-5- اصالح ساختار حقوقى
ــاد  ــر ایج ــوال ب ــد اص ــن بای ــت و قوانی ــت هاى دول ــات در سیاس ــام اصالح انج
ــاط  ــه ارتب ــط ک ــک و متوس ــاى کوچ ــراى بنگاه ه ــاز ب ــط توانمندس ــک محی ی
ــاى  ــن بنگاه ه ــرف و بی ــک ط ــا از ی ــن بنگاه ه ــن ای ــکارى فى مابی ــارى و هم تج
ــى از  ــرکت هاى فراملیت ــى و ش ــزرگ داخل ــاى ب ــط و بنگاه ه ــک و متوس کوچ
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طــرف دیگــر را مــورد تشــویق قــرار دهــد، تمرکــز یابــد. در همیــن زمــان ایــن 
ــاى  ــن بنگاه ه ــت بی ــا و رقاب ــاى قابلیت ه ــت ارتق ــد در جه ــد بای ــط توانمن محی
ــد  ــدت، تولی ــه در بلندم ــوى ک ــه نح ــود. ب ــازمان دهى ش کوچــک و متوســط س
و ابداع پذیــرى بنگاه هــاى کوچــک و متوســط در آن تضمیــن شــده باشــد. 
ــته،  ــاى ناخواس ــررات، محدودیت ه ــن و مق ــدى، قوانی ــط توانمن ــن محی در چنی
ــد  ــد نخواهن ــى را س ــعه کارآفرین ــع، راه توس ــایر موان ــل و س ــاى بى دلی کنترل ه
کــرد. ســرانجام چنیــن محیطــى بایــد ســاختار عمومــى بــه گســتردگى کشــور 
ــراى شــروع یــک کســب وکار را فراهــم کنــد.  را در زمینــه فیزیکــى و معنــوى ب
ــراى شــرکت هاى کوچــک فراهــم شــود.  ــژه ب ــان ثابتــى به وی ــد حامی ــا بای ضمن
ــادر  ــا را ق ــط، آنه ــک و متوس ــاى کوچ ــه بنگاه ه ــرادى ب ــاى انف ــه کمک ه ارائ
ــعه  ــاى توس ــت، طرح ه ــال هاى اول فعالی ــخت س ــکالت س ــا مش ــا ب ــازد ت مى س
و بــا شــرایط حیاتــى کــه در طــول فعالیــت خــود بــا آن روبــه رو هســتند، مقابلــه 
کننــد، بــدون اینکــه ایــن اقــدام باعــث بــروز فرهنــگ دریافــت حق الزحمــه یــا 

ــدو، 2003، ص 304).  ــت شــود (یونی ــه دول وابســتگى دائمــى ب
از ایــن رو مى توانــد اصــول اصلــى اســتراتژى قانونــى و حقوقــى را در مــوارد 

زیــر خالصــه کــرد1:
ــف  ــئولیت ها و وظای ــفاف مس ــیم ش ــا ترس ــفاف، ب ــن و ش ــاختار روش 1- س

ــط ــک و متوس ــاى کوچ ــعه بنگاه ه ــد توس ــر در رون ــف درگی ــران مختل بازیگ
ــش  ــف بخ ــازمان هاى مختل ــن س ــات بی ــادل اطالع ــاز و تب ــکارى ب 2- هم
ــاى کوچــک و متوســط ــعه بنگاه ه ــا و توس ــال در ارتق ــى و خصوصــى فع عموم

طراحــى  در  شــدن  درگیــر  سیاســت گذارى،  چرخــه  درســت  فهــم   -3
سیاســت گذارى، اجــراى سیاســت از طریــق بکارگیــرى ابزارهــاى قانونــى و 
ــت گذاران  ــه سیاس ــک ب ــور کم ــه منظ ــج ب ــورد نتای ــرانجام بازخ ــررات و س مق

بــراى اصــالح سیاســت ها
ــاى کوچــک و متوســط و  ــت خصوصــى در بخــش بنگاه ه ــت مالکی 4- تقوی

ــراى توســعه کســب وکار ــه کارآفرینــان ب اعطــاى مســئولیت بیشــتر ب

ــراى توســعه پایــدار بنگاه هــاى کوچــک و متوســط مى توانــد تنهــا از طریــق پذیــرش  1. ایجــاد یــک ســاختار نهــادى ب
برنامــه جامــع و مرتبــط بــا فعالیت هــاى هماهنگ شــده کــه توســط هــر دوى مقامــات اســتانى و مرکــزى اجــرا مى شــود، 

بــه همــراه پشــتیبانى بین المللــى در مــواردى کــه ضــرورى و مناســب تشــخیص داده شــود، قابــل حصــول باشــد.
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5- حمایــت از ایجــاد ســازمان هاى حامــى کســب وکار و ســازمان هاى مرتبــط 
ــک و  ــاى کوچ ــتقیم از بنگاه ه ــتیبانى مس ــاى پش ــور اعط ــه منظ ــى ب غیردولت

متوســط
شــروع،  بــراى  موجــود  رویه هــاى  و  حقوقــى  الزامــات  ساده ســازى   -6

گســترش یــا بســتن کســب وکار کوچــک و متوســط
ــاى  ــه مناقصه ه ــط ب ــک و متوس ــاى کوچ ــوه ورود بنگاه ه ــهیل نح 7- تس

ــى دولت
ــت  ــوع مالکی ــى از موض ــت اجرای ــام مدیری ــى مق ــناد حقوق ــک اس 8- تفکی
ــاى  ــهامداران بنگاه ه ــور غیرس ــى حض ــع حقوق ــردن من ــرف ک ــور برط ــه منظ ب
ــا (ایجــاد امــکان ورود  کوچــک و متوســط در منصــب مدیریــت اجرایــى بنگاه ه
مدیــران توانمنــد بــدون ســرمایه بــه ســمت هاى اجرایــى در بنگاه هــاى کوچــک 

و متوســط)
9- ایجــاد دادگاه هــاى تخصصــى تجــارى بــه منظــور رســیدگى بــه اختالفــات 

تجــارى و جلوگیــرى از اطالــه دادرســى هاى تخصصــى در دادگاه هــاى عمومــى
ــاى  ــان بنگاه ه ــدت می ــه بلندم ــاى منصفان ــط و قرارداده ــم رواب تنظی  -10
ــه منظــور جلوگیــرى از بهره کشــى از  ــزرگ ب کوچــک و متوســط و بنگاه هــاى ب

ــل ــط متقاب ــراز و نشــیب رواب ــان ف ــاى کوچــک و متوســط در زم بنگاه ه

3-6- اصالح ساختار مالیاتى
پیش بینــى الگــوى خــاص در راســتاى اعطــاى ارفاق هــاى مالیاتــى بــراى 
بنگاه هــاى کوچــک و متوســط را مى تــوان یکــى از سیاســت هاى حمایتــى 
ــه  ــورد توج ــدان م ــران چن ــه در ای ــى ک ــت؛  فرمول ــا دانس ــا در دنی از کوچک ه
قانون گــذاران حــوزه مالیاتــى قــرار نگرفتــه اســت. بى توجهــى بــه مفهــوم 
ــى  ــد مالیات ــى قواع ــه طراح ــا ب ــاى آنه ــط و نیازه ــک و متوس ــاى کوچ بنگاه ه
ــد  ــا نیازمن ــن بنگاه ه ــه ای ــت ک ــى اس ــذاران در حال ــوى قانون گ ــب از س متناس
توجــه ویــژه از ســوى سیاســت گذاران و تصمیم گیــران اقتصــادى هســتند؛  
ــوار  ــى دش ــل دسترس ــاص از قبی ــکالت خ ــار مش ــن بخــش در کن ــه ای ــرا ک چ
ــار نســبتا ســنگین هزینه هــاى تمکیــن قوانیــن و مقــررات و  بــه منابــع مالــى،  ب
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آســیب پذیرى در شــرایط کاهــش درآمــد و نقدینگــى را نیــز بــه دوش مى کشــند 
کــه ایــن کار، طراحــى سیاســت هاى حمایتــى مخصــوص ایــن بخــش را ضــرورى 

مى ســازد.
ــراى  ــى ب ــهیالت مالیات ــده تس ــه توجیه کنن ــى ک ــن دالیل ــى از مهم تری یک
ــررات  ــن و مق ــن قوانی ــاى تمکی ــت، هزینه ه ــط اس ــک و متوس ــاى کوچ بنگاه ه
اســت. فعــاالن اقتصــادى فــارغ از انــدازه و نــوع فعالیــت بایــد بــا قوانیــن و مقرارت 
مالیاتــى و بیمــه اى آشــنایى داشــته باشــند و اســناد و مــدارك مصــرح در ایــن 
قوانیــن را ثبــت و ضبــط کننــد. هزینــه انجــام ایــن نــوع فعالیت هــا را اصطالحــا، 
هزینــه تمکیــن قوانیــن و مقــرارت مى نامنــد. اگرچــه بــا بزرگ تــر شــدن بنــگاه، 
حجــم فعالیت هــاى حســابدارى و مستندســازى در بنــگاه بیشــتر مى شــود، 
ــگاه،  ــدازه بن ــر ان ــا تغیی ــى ب ــن مالیات ــن قوانی ــاى تمکی ــوال هزینه ه ــى معم  ول
تغییــر زیــادى نمى کنــد. از ایــن نظــر بنگاه هــاى کوچــک و متوســط نســبت بــه 
ــوند.  ــن متحمــل مى ش ــن قوانی ــراى تمکی ــار بیشــترى ب ــزرگ، فش ــاى ب بنگاه ه
ــا  ــن هزینه ه ــردن ای ــى در هضــم ک ــت توانای ــه عل ــزرگ ب ــاى ب ــع بنگاه ه در واق
ــراى کوچــک  ــزه اى ب ــد انگی ــن مى توانن ــراى تمکی ــاد بخــش تخصصــى ب و ایج
مانــدن بنگاه هــا و فــرار از بخــش رســمى نیــز باشــند. بــا ایــن شــرایط مى تــوان 
گفــت بنگاه هــا، در دوران ورود بــه بخــش رســمى بــا راه انــدازى شــرکت، آشــنایى 
ــا  ــا قواعــد مالیاتــى و بیمــه ندارنــد و الزم اســت دســتگاه هاى مربــوط ب کافــى ب
ــته  ــازه وارد داش ــاى ت ــاص بنگاه ه ــى خ ــاى آموزش ــهیل گر اوال دوره ه ــگاه تس ن
باشــند، ثانیــا دوران گــذارى را بــراى تمکیــن کامــل قوانیــن در نظــر بگیرنــد، بــه 
ایــن معنــى کــه قوانیــن مالیاتــى ســاده ترى بــراى ایــن بنگاه هــا درنظــر گرفتــه 
ــه  ــا طــى یــک فاصلــه چندســاله و به تدریــج ب ــه آنهــا اجــازه دهنــد ت شــود و ب
ــه  ــا اشــتباه در ارائ ــا کوچک تریــن کم اظهــارى ی کل قوانیــن عمــل کننــد و ثالث

اســناد را دال بــر فســاد آگاهانــه نگیرنــد.
ــراى بنگاه هــاى کوچــک و  ــزوم اتخــاذ رفتــار متفــاوت مالیاتــى ب همچنیــن ل
ــه کاهــش درآمــد و نقدینگــى نشــأت  متوســط، از آســیب پذیرى آنهــا نســبت ب
مى گیــرد. محدودیت هــاى اعتبــارى و نقدینگــى بــراى بنگاه هــاى کوچــک 
ــش  ــه کاه ــبت ب ــا نس ــن بنگاه ه ــیب پذیرى ای ــش آس ــث افزای ــط باع و متوس
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ــى در  ــام مالیات ــردن نظ ــى نک ــورت همراه ــن در ص ــود، بنابرای ــدى مى ش درآم
ــه تعطیلــى کشــیده  شــرایط رکــود،  بنگاه هــاى کوچــک و متوســط مى تواننــد ب

شــوند.
در قوانیــن مالیاتــى ایــران، دو قانــون مالیات هــاى مســتقیم و قانــون مالیــات 
ــى  ــواد و مقررات ــتقل م ــور مس ــه ط ــا ب ــاى آنه ــزوده و آیین نامه ه ــر ارزش اف ب
بــه کســب وکارهاى کوچــک و متوســط اختصــاص داده نشــده اســت. ایــن 
ــود  ــر س ــات ب ــزوده، مالی ــرارزش اف ــات ب ــاى مالی ــه «ابزاره ــت ک ــى اس در حال
شرکت ها(اشــخاص حقیقــى)، مالیــات بــر واردات و مالیــات برحقــوق و مشــاغل» 
ــزار درآمــدى مالیاتــى در کشــور دانســت؛ منابعــى کــه  ــوان مهم تریــن اب را مى ت
در هیــچ یــک از آنهــا تســهیالت ویــژه اى بــراى بنگاه هــاى کوچــک و متوســط در 
ــا  نظــر گرفتــه نشــده اســت. رونــد پیش گرفتــه در ایــران در حالــى اســت کــه ب
توجــه بــه تجربیــات کشــورهاى دیگــر در ســه حــوزه «مالیــات بــر ارزش افــزوده،  
مالیــات بــر ســود شــرکت ها و مالیــات بــر درآمــد شــخصى» پیشــنهادهایى بــراى 
حمایــت از بنگاه هــاى کوچــک و متوســط پیش بینــى شــده اســت. بــر ایــن اســاس 
در زمینــه مالیــات بــر ارزش افــزوده پیشــنهاد مى شــود تســهیالتى در ســه شــکل 
ــام اختیــارى در نظــر  حســابدارى نقــدى،  حســابدارى ســاالنه و آســتانه ثبــت ن
ــه تــورم ســاختارى در اقتصــاد ایــران  ــا توجــه ب گرفتــه شــود. از ســوى دیگــر ب
«حســابدارى نقــدى مالیــات» مى توانــد بــه مدیریــت جریــان نقد مودیــان کوچک 
ــاى  ــز باعــث کاهــش هزینه ه ــارى» نی ــام اختی ــد و «آســتانه ثبــت ن کمــک کن
ــود.  ــازمان مى ش ــوى س ــات از س ــع آورى مالی ــت جم ــان و مدیری ــن مودی تمکی
ــراى  ــه ســایر کشــورها پیشــنهاد مى شــود ب ــه تجرب ــا توجــه ب از ســوى دیگــر ب
ــورى و  ــاى ف ــاى هزینه کرده ــى از روش ه ــط ترکیب ــاى کوچــک و متوس بنگاه ه
اســتهالك عاجــل اســتفاده شــود تــا انگیــزه ســرمایه گذارى ایــن بنگاه هــا بهبــود 
ــزرگ  ــاى ب ــه بنگاه ه ــبت ب ــط نس ــاى کوچــک و متوس ــه بنگاه ه ــرا ک ــد، چ یاب
دسترســى محدودتــرى بــه منابــع اعتبــارى دارنــد. از ســوى دیگــر یــک راهــکار 
ــات  ــب تخفیف ــرمایه گذار در قال ــطح س ــى در س ــد حمایت های ــن مى توان جایگزی
و اعتبــارى بــراى ســرمایه گذارى اولیــه در بنگاه هــاى کوچــک و متوســط باشــد. 
ایــن شــیوه حمایــت، مســتقیما از شــیوه تامیــن مالــى از طریــق آورده صاحبــان 
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ســرمایه گذارى  انگیزه هــاى  بهبــود  در  شــاید  و  مى کنــد  حمایــت  ســهام 
ــر  ــال حاض ــد. در ح ــل کن ــر عم ــک، موثرت ــب وکارهاى کوچ ــتقیم در کس مس
ــل کســر از  ــى، قاب ــان یــک ســال مالیات ــون مالیات هــاى مســتقیم،  زی طبــق قان
درآمــد مالیات پذیــر دوره بعــد اســت و از ایــن حیــث ترجیحــى بــراى بنگاه هــاى 
ــه نظــر مى رســد  ــن خصــوص ب کوچــک و متوســط لحــاظ نشــده اســت. در ای
رویکــرد فعلــى مناســب اســت و نیــازى بــه افــزودن پیچیدگــى بیشــترى نیســت. 
ســایر ترجیحــات موجــود در کشــورهاى دیگــر از قبیــل اعتبــار مالیاتــى تحقیــق 
و توســعه، اعتبــار مالیاتــى ســرمایه گذارى و اشــتغال مى تواننــد در میان مــدت و 
پــس از ارزیابــى دقیــق از میــزان تاثیــر پیشــنهاد تســریع اســتهالك و هزینه کــرد 
فــورى بــه کار بســته شــوند. از ســوى دیگــر در زمینــه مالیــات بردرآمــد شــخصى 
نیــز متاســفانه نظــام مالیــات بــر مجمــوع درآمــد در کشــور اجــرا نمى شــود. بــه 
ــرد، شــامل حقــوق و دســتمزد،  ســود  ــع درآمــدى یــک ف ایــن معنــى کــه مناب
ــات  ــمول مالی ــک مش ــه تفکی ــاغل)،  ب ــتغالى (مش ــاى خوداش ــى از فعالیت ه ناش
شــده و حتــى نرخ هــاى متفاوتــى بــراى هــر یــک از ایــن منابــع در نظــر گرفتــه 
مى شــود. وجــود نرخ هــاى متعــدد انگیــزه افــراد را بــراى انتخــاب شــکل بهینــه 
فعالیــت تحــت تاثیــر قــرار مى دهــد و بــا اینکــه فــردى ممکــن اســت در قالــب 
ــر  ــه خاطــر پایین ت ــا ب ــره ورى را داشــته باشــد ام ــد بیشــترین به شــرکتى بتوان
ــب فعالیــت خوداشــتغالى را ترجیــح مى دهــد.  ــات مشــاغل قال ــرخ مالی ــودن ن ب
ــکال  ــراى اش ــى ب ــاى مالیات ــازى نرخ ه ــر همسان س ــالوه ب ــوص ع ــن خص در ای
مختلــف ایجــاد طرحــى بــراى انتقــال زیــان بین پایــه اى بــراى بنگاه هــاى کوچــک 
و متوســط و ســهامداران آنهــا مى توانــد مقدمــه اى بــراى حمایــت از ایــن بخــش 
و نیــز راه انــدازى نظــام مالیــات بــر مجمــوع درآمــد باشــد (چکیــده گــزارش اتــاق 

بازرگانــى، صنایــع، معــادن و کشــاورزى ایــران، 1396).

3-7- اصالح ساختار مالى
ــه  ــیار فاصل ــوب، بس ــفافیت مطل ــرى و ش ــران از انعطاف پذی ــى در ای ــام بانک نظ
ــرمایه  ــه س ــل توج ــش قاب ــه افزای ــوان ب ــوب مى ت ــرات مطل ــه تغیی دارد. از جمل
ــه  ــوز ب ــاى مج ــى و اعط ــتم هاى عملیات ــازى سیس ــازى و بهینه س ــا، نوس بانک ه
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ــرد.  ــاره ک ــاى خصوصــى اش ــد و بانک ه ــبه بانکى جدی ــارى ش موسســه هاى اعتب
بنابرایــن نظــام بانکــى ایــران در حــال حرکــت بــه ســوى سیســتمى بــا رویکــرد 
ــازار آزاد و رقابتــى اســت. توســعه و اصــالح نظــام بانکــى مى توانــد  بیشــتر بــه ب
اثــرات مســتقیم و مهمــى به ویــژه  بــر مدیریــت و توســعه کســب وکارهاى 
ــا انجــام  ــه ب ــن انتظــار وجــود دارد ک کوچــک داشــته باشــد. در درجــه اول، ای
تغییــرات ســاختارى، اعطــاى تســهیالت اعتبــارى از محــل بودجــه اى کــه تاکنون 
ــت، تناســب  ــزرگ دولتــى و نیمه دولتــى اختصــاص مى یاف ــع ب ــه صنای بیشــتر ب
ــا نیازهــاى کســب وکارهاى کوچــک و متوســط داشــته باشــد. در  متعادل تــرى ب
ادامــه، اخــذ ضمانت هــاى مضاعــف کــه بــه صــورت گســترده توســط بانک هــاى 
ایــران صــورت مى گیــرد، یــک مشــکل جــدى بــراى توســعه کارآفرینــى در ایــران 
اســت. حمایــت مالــى و اعتبــارى دولــت از کســب وکار هــاى کوچــک و متوســط 
بــر پایــه ایــن فرضیــه اســتوار اســت کــه بازارهــاى بانکــى، پــول و ســرمایه بــدون 
مداخلــه دولــت و تضمین هــاى اعتبــارى دولتــى، نمى توانــد نیازهــاى بنگاه هــاى 

کوچــک را تامیــن کنــد (یونیــدو، 2003، ص 48).
ــر  ــر نظ ــک» زی ــع کوچ ــرمایه گذارى صنای ــت س ــدوق ضمان ــیس «صن تاس
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در ســال 1385، و صــدور اولیــن ضمانت نامــه 
ــى  ــات حمایت ــن اقدام ــى از مهم تری ــوان یک ــه عن ــوان ب ــال 1386 را مى ت در س
ــدوق،  ــت صن ــوع فعالی ــرد. موض ــى ک ــط ارزیاب ــک و متوس ــاى کوچ از بنگاه ه
کمــک بــه توســعه صنایــع کوچــک از طریــق تضمیــن حداکثــر 70 درصــد (در 
ــى  ــود تســهیالت اعطای ــا 85 درصــد) اصــل و س ــعه یافته ت ــر توس مناطــق کمت
ــوه اداره  ــتفاده از وج ــع و اس ــه صنای ــارى ب ــى و اعتب ــات مال ــا و موسس بانک ه
ــاى  ــى و برنامه ه ــوب سیاســت هاى صنعت ــى در چارچ ــع مال ــایر مناب ــده و س ش
ــرمایه در  ــازى، س ــازى و نوس ــعه، به س ــداث، توس ــه اح ــور در زمین ــعه کش توس
ــاورى و  ــد فن ــعه، خری ــق و توس ــى، تحقی ــاى فرع ــعه پیمانکارى ه ــردش، توس گ
ــن  ــانى و همچنی ــع انس ــعه مناب ــگاهى و توس ــزات آزمایش ــى و تجهی ــش فن دان
ــا تحقــق هــدف صنــدوق اســت. ضمانت نامه هــاى  انجــام ســایر امــور همراســتا ب
ــق تســهیالت  ــق توثی ــى از طری ــع مال ــن مناب ــارى جهــت تســهیل در تامی اعتب
ــد  ــر 70 درص ــا حداکث ــن ضمانت نامه ه ــوند. ای ــادر مى ش ــک ص ــع کوچ صنای
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(در مناطــق کمتــر توســعه یافته تــا 85 درصــد) اصــل و ســود تســهیالت 
اعطایــى بانک هــا و موسســات مالــى و اعتبــارى بــه صنایــع کوچــک را تضمیــن 
ــى و  ــى هاى کارشناس ــام بررس ــس از انج ــه پ ــى اســت ک ــن در حال ــد. ای مى کن
ــق  ــا اخــذ وثای ــدوق، ب ــاى تصویب شــده صن ــر اولویت ه ــى ب اعتبارســنجى، مبتن
الزم و دریافــت کارمــزد، ضمانت نامــه اعتبــارى بــراى متقاضــى صــادر مى شــود. 
ارائــه خدمــات اعتبــارى و پیمانــکارى شــامل ضمانت نامه هــاى اعتبــارى، 
ــام کار،  ــن انج ــه حس ــه، ضمانت نام ــه مناقص ــده، ضمانت نام ــه مزای ضمانت نام
و  وجه الضمــان  کســور  اســترداد  ضمانت نامــه  پیش پرداخــت،  ضمانت نامــه 
ضمانت نامــه اعتبــار خریــدار، از جملــه خدمــات اصلــى ایــن صنــدوق بــه شــمار 
ــد  ــدوق مى توان ــن صن ــات و تســهیالت ای ــدى امکان ــدى و روزآم ــى رود. کارآم م
تاثیــر بســزایى بــر ایجــاد زمینــه الزم بــراى تامیــن مالــى بنگاه هــاى کوچــک و 

متوســط داشــته باشــد.
ــر  ــزایى ب ــر بس ــد تاثی ــر (VC)1 مى توان ــرمایه مخاطره پذی ــدوق س ــاد صن ایج
توســعه ابداعــات در کســب وکارهاى کوچــک و متوســط داشــته باشــد. اهمیــت 
ســرمایه گذاري خطرپذیــر در توســعه تکنولــوژي و رشــد اقتصــادي، بیشــتر 
ــى،  ــن صندوق ــدف در چنی ــه ه ــردد. جامع ــري بازمی گ ــی خطرپذی ــه ویژگ ب
کارآفرینانــی اســت کــه طــرح و ایــده نــو در ســر و بــه موفقیــت اقتصــادي آن باور 
دارنــد امــا بــه ســبب دسترســی نداشــتن بــه منابــع مالــی کافــی در مســیر حرکت 
ــاي خــاص شــرکت هاي کوچــک و متوســط،  ــوند. ویژگی ه ــف می ش ــود متوق خ
ــی را  ــن مال ــنتی، تامی ــاي س ــر کانال ه ــا و دیگ ــی از بانک  ه ــع مال ــت مناب دریاف
بــراي پروژه هــاي پرخطــر مبتنــی بــر تکنولــوژي پیشــرفته بســیار دشــوار کــرده 
اســت. خطــر پذیــري از ویژگی هــاي اصلــی ســرمایه  گذاري هاي خطر پذیــر 
بــه شــمار مــی رود و نقــش بســزایی در توســعه تکنولــوژي دارد. خطرپذیــري بــه 
ــراي  مجموعــه شــرایطى وابســته اســت کــه یکــی از آنهــا ایجــاد مشــوق هایی ب
کارکنــان صندوق هاســت تــا در قبــال ســرمایه گذاري هاي مطمئــن پــاداش 
ــا،  ــن صندوق ه ــند. در ای ــاوت نباش ــت بی تف ــال شکس ــد و در قب ــت کنن دریاف
ــان  ــود و زی ــرکه در س ــه نســبت سهم الش ــدوق، ب ــن و صن ــم کارآفری ــا تی عموم
1. Venture Capital
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حاصــل از طــرح شــریک خواهنــد بــود و اولویــت ســرمایه گذاري بــا شــرکت هاي 
ــزار  ــن اب ــد از ای ــتفاده کارآم ــن اس ــم اســت. بنابرای ــه ک ــرمایه اولی ــا س ــا و ب نوپ
ــه رشــد و شــکوفایى کســب وکارهاى برخــوردار از دورنمــاى روشــن،  ــد ب مى توان

منجــر شــود.

3-8- اصالح ساختار آموزشى
ــج  ــوان نتای ــه اى مى ت ــى و حرف ــوزش فن ــاله محور آم ــد و مس ــرى هدفمن بکارگی
ــه  ــاى کوچــک و متوســط ب ــراى بنگاه ه ــدت درخشــانى را ب ــدت و میان م بلندم
ارمغــان آورد. سیســتم آمــوزش فنــى و حرفــه اى در ایــران شــامل چهــار برنامــه 
اســت. یکــى از آنهــا برنامــه آموزشــى دو ســاله در حــد فاصــل دوره دبیرســتان 
ــام  ــدى در نظ ــوع جدی ــه ن ــن برنام ــى دانشــگاهى اســت. ای ــوزش عال و دوره آم
دانشــگاهى اســت کــه بیشــتر گرایــش علمى-کاربــردى داشــته و منجــر بــه اخــذ 
درجــه کاردانــى در رشــته هاى علمــى و هنــرى مى شــود. دو برنامــه دیگــر 
ــوند.  ــه مى ش ــرورش ارائ ــوزش و پ ــارت آم ــت نظ ــتان و تح ــع دبیرس در مقط
چهارمیــن برنامــه از طریــق شــبکه واحدهــاى دولتــى و خصوصــى آمــوزش فنــى 
ــدرك  ــت م ــه دریاف ــر ب ــه منج ــت ک ــارت وزارت کار اس ــت نظ ــه اى تح و حرف
ــز آموزشــى در  ــه اى داراى 456 مرک ــى و حرف ــازمان فن ــود. س ــى نمى ش تحصیل
22 اســتان اســت و بیــش از 712 عنــوان دوره آموزشــى مختلــف در آن تدریــس 
ــراى نهادســازى در وزارت کار،  ــه عمــل آمــده ب مى شــود. بنابرایــن تالش هــاى ب
وزارت آمــوزش و پــرورش و وزرات علــوم و فنــاورى جهــت ایجــاد شــبکه گســترده 
مراکــز آموزشــى و مــدارس فنــى و حرفــه اى موفــق بــوده اســت. ایــن امــر منجــر 
بــه گســترش قابــل مالحظــه آمــوزش فنــى و حرفــه اى و افزایــش قابــل توجــه 
نیــروى کار آموزش دیــده رســمى شــده اســت. بــا وجــود ایــن، کیفیــت آموزشــى 
کنونــى و برنامه هــاى آموزشــى کــه تاکنــون بیشــتر توجــه بــه کمیــت داشــته تــا 
کیفیــت، نیــاز بــه ارتقــا دارد. شــبکه آموزشــى ایجادشــده ســاختار بســیار خوبــى 
ــاز را درآن  ــورد نی ــت م ــود کیفی ــاى بهب ــوان طرح ه ــه مى ت ــرده ک ــم ک را فراه

اجــرا کــرد (یونیــدو، 2003، ص 43-44).
ــاز  ــورد نی ــانى م ــروى انس ــى نی ــر در ارزیاب ــش موث ــاى نق ــور ایف ــه منظ ب
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فعالیت هــاى  در  موثــر  مشــارکت  و  متوســط  و  کوچــک  بنگاه هــاى  بــراى 
ــد درك و بینــش  ــع کوچــک بای ــن سیاســت هاى اثربخــش، ســازمان صنای تدوی
جامع تــرى از ایــن صنایــع داشــته باشــد و مشــکالت و نیازهــاى نیــروى انســانى را 
مــورد توجــه قــرار دهــد. ارتقــاى مهارت هــاى نیــروى کار از طریــق آموزش هــاى 
ــق موسســه هاى  ــن کار در حــال حاضــر از طری ــوزش حی ــه اى و آم ــى و حرف فن
دولتــى صــورت مى گیــرد. توصیــه مى شــود ایــن آموزش هــا بیشــتر بــه صــورت 
ــرآورده  ــا نیازهــاى بازارهــاى کوچــک و متوســط را ب تخصصــى تنظیــم شــوند ت
ســاخته و در نتیجــه زمینــه انتقــال ایــن تســهیالت آموزشــى بــه بخــش خصوصى 
کــه در موقعیــت بهتــرى بــراى ارائــه دوره هــاى آموزشــى مقبــول بــازار را دارنــد، 
ــاز (اعــم از تامیــن  فراهــم شــود. نقــش دولــت فراهــم کــردن بودجــه مــورد نی
مالــى، ارتقــا و اعطــاى یارانــه) در زمانــى کــه کارآمــوزان توانایــى پرداخــت تمــام 
ــه عــالوه دولــت مى توانــد نیازهــاى  ــود. ب ــد، خواهــد ب هزینه هــاى خــود را ندارن

فیزیکــى و امکانــات زیرســاختى را تامیــن کنــد.

3-9- جمع بندى مبانى نظرى
در مطالعــات و مبانــى نظــرى توســعه اقتصــادى، موفقیت هــاى چشــمگیر 
بنگاه هــاى کوچــک و متوســط نســبت بــه بنگاه هــاى بــزرگ در زمینــه اقتصــادي، 
بیــش از مــوارد دیگــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت و شــواهد نشــان می دهــد 
ــاد  ــور محــرك رشــد اقتصــادى ی ــوان موت ــه عن ــا ب ــن بنگاه ه ــوان از ای ــه مى ت ک
کــرد. در ایــن راســتا نظریه هــا و تئورى هــاى مختلفــى بــه منظــور تبییــن نظــرى 
نحــوه رشــد و اثرگــذارى بنگاه هــاى کوچــک و متوســط مطــرح شــده کــه ســه 
مــورد از  مهم تریــن ایــن نظریه هــا عبــارت اســت از: نظریــه اقتصادهــاي حاشــیه اي 
پـِـن روز1(1958 و 2009)، نظریــه تحــول ســاختار تقاضــا اَکــس و آدِرش2 (1990) 
و نظریــه الگــوي توســعه خوشــه اي. هــر چنــد در مطالعــات جهانــى نویــن، محــور 
اساســى و الگــوى رایــج، نظریــه توســعه خوشــه اى اســت ولــى نمى تــوان از نــکات 
ویــژه دو نظریــه دیگــر نیــز چشم پوشــى کــرد. بــه همیــن دلیــل دو نظریــه اول بــه 

همــراه نظریــه ســوم بــه طــور خالصــه تبییــن شــده اند:
1. Penrose
2. Acs, And Audresch



بررسى چالش ها و ارائه راهبرد هاى توسعه
در بنگاه هاى کوچک و متوسط در اقتصاد ایران

124

1- پــن روز1 (1958 و 2009)، بــه عنــوان یــک اقتصــاددان، در نظریــه 
ــکوفایی و  ــرایط ش ــه «در ش ــد ک ــار می کن ــود اظه ــیه اي خ ــاي حاش اقتصاده
ــع کوچــک و متوســط،  ــراي صنای ــاي رشــد ب ــق اقتصــادي، ایجــاد فرصت ه رون
ــه،  ــن نظری ــر اســاس ای ــزرگ اســت» ب ــع ب ــر از توســعه صنای ســاده تر و راحت ت
در مراحــل ابتدایــی، بــروز شــرایط رشــد عمومــی و بــاز شــدن افق هــاي جدیــد 
ــدود  ــبب مح ــه س ــزرگ ب ــع ب ــدي، صنای ــاي تولی ــعه و گســترش فعالیت ه توس
ــودن زمینه هــاي توســعه و اقتصــادي نبــودن نســبی افزایــش ظرفیت هــا (کــه  ب
ــزي  ــا در برنامه ری ــن فرصت ه ــه ای ــت)، ب ــرمایه گذاري هاي کالن اس ــتلزم س مس
خــود توجــه کمتــري دارنــد و ترجیــح می دهنــد کــه ســرمایه خــود را در افزایــش 
ــه ســرمایه گذاري در تولیــدات  ــا اینکــه آن را ب تولیــدات جــاري صــرف کننــد ت
جدیــد اختصــاص دهنــد؛ چــرا که زمــان ثمردهــی آن طوالنــی بــوده و هزینه هاي 
تبلیغــات و بازاریابــی ســنگینی را نیــز بــه ایــن صنایــع تحمیــل می کنــد. گرچــه 
ــرعت  ــا س ــد ب ــد  تولی ــوالت و فرآین ــا در محص ــترده اي از نوآوري ه ــف گس طی
ــع  ــا در صنای ــرى نوآوري ه ــه کارگی ــی روش ب ــت، ول ــوع اس ــال وق ــاد در ح زی
بــزرگ، بــه ســبب ســاختار خــاص ایــن صنایــع، بــا آرامــش و طبــق برنامه ریــزي 
ــزرگ،  ــاي ب ــع در بنگاه ه ــرد. در واق ــورت می پذی ــدت ص ــا بلندم ــدت ی میان م
ــت  ــگاه و قابلی ــتراتژي بن ــازار و اس ــرایط ب ــا ش ــب ب ــاِي متناس ــا نوآوري ه تنه
انعطــاف ماشــین آالت موجــود بــه کار گرفتــه می شــود و مدیــران از به کارگیــري 
ــري  ــرط به کارگی ــا، ش ــن بنگاه ه ــد. در ای ــر می کنن ــا صرف نظ ــر نوآوري ه دیگ
نــوآوري، بــه خصــوص در فرآینــد  تولیــد، مســتهلک شــدن ماشــین آالت موجــود، 
ــازار  ــزرگ از ب ــرکت هاي ب ــهم ش ــظ س ــا حف ــاال، ی ــدي ب ــاي درآم ــا فرصت ه ی
ــدارد،  ــا وجــود ن ــوع محدودیت ه ــن ن ــاي کوچــک ای اســت. برعکــس در بنگاه ه
ــین آالت،  ــدود ماش ــت مح ــم و ظرفی ــی ک ــاي عموم ــا هزینه ه ــا ب ــه آنه ــرا ک چ
ــا  ــه عــالوه به کارگیــري ماشــین آالت جدیــد ب انعطاف پذیــري بیشــتري دارنــد. ب
فنــاوري پیشــرفته، موجــب افزایــش ایــن مزیــت در آنهــا گشــته و امــکان رشــد را 
در صنایــع ک وچــک و متوســط بــه شــدت افزایــش می دهــد (معرفــى و همــکاران، 

1392، ص 14). 
1. Penrose
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2- اَکــس و آدِرش (1990) معتقدنــد کــه در دو دهــه اخیــر وحــدت بازارهــا 
ــته  ــا گش ــاختار تقاض ــر در س ــدگان موجــب تغیی ــی مصرف کنن ــش آگاه و افزای
ــه ســبب ســاختار خــاص خــود، انعطــاف  ــزرگ ب ــع ب ــه صنای اســت. از آنجــا ک
ــد  ــه رش ــد، زمین ــدگان ندارن ــی مصرف کنن ــه تنوع طلب ــی ب الزم را در جوابگوی
ــز در  ــع کوچــک، بیــش از پیــش فراهــم شــده اســت. عوامــل دیگــري نی صنای
ــر  ــه ســمت صنایــع کوچــک و متوســط موث تحــول ســاختار تقاضــا و حرکــت ب
بوده انــد کــه مهم تریــن آنهــا عبارتنــد از تمایــل صنایــع بــزرگ در بازگشــت بــه 
ــع  ــه صنای ــدي ب ــر تولی ــاي دیگ ــذاري بخش ه ــود و واگ ــی خ ــاي اصل تخصص ه
ــل توجهــی از نیازهــاي خــود از طریــق  کوچــک و اقمــاري و تامیــن بخــش قاب
ــداري  ــاالي نگه ــاي ب ــازار و هزینه ه ــد ب ــان از رون ــش اطمین ــکاري، کاه پیمان

ــان). ــد (هم ــد و فرآین ــوآوري در تولی ــدي و ن ــاي تولی بخش ه
3- خوشــه هاى صنعتــى مفهــوم گســترده اى دارنــد و مباحــث زیــادى پیرامــون 
نقــش و تاثیــر آنهــا در توســعه منطقــه اى مطــرح شــده اســت. خوشــه  صنعتــى، 
بــه تمرکــز پیوندیافتــه صنایــع کوچــک و متوســط بــا پیشــینه تاریخــى مشــترك، 
در یــک فضــاى جغرافیایــى گوینــد کــه بــا ارتقــاى ظرفیت هــاى یادگیــرى، بــراى 
اســتفاده بهینــه از منابــع و دســتیابى بــه مزایــاى گوناگــون بــه همــکارى و رقابــت 
مى پردازنــد. پیدایــش الگــوى توســعه خوشــه اى بــراى اولیــن بــار از طرف مارشــال1 
در انگلســتان بــه ســال 1890 برمى گــردد. وى ســه بحــث عمــده در مــورد 
پیامدهــاى خارجــى مــکان تجــارى از همجــوارى جغرافیایــى متمرکــز بنگاه هــاى 
ــث  ــن مباح ــکاران، 1392، ص 15). ای ــى و هم ــد (معرف ــرح مى کن ــابه را مط مش
شــامل ایــن مــوارد بــوده اســت: تمرکــز در یــک مــکان، موجــب شــکل گیرى بــازار 
ــکان مى دهــد  ــات صنعتــى ام ــه تجمع ــى ب ــى مى شــود؛ هم مکان ــروى کار محل نی
کــه نهاده هــاى یــک صنعــت بــا تنــوع بیشــتر و هزینــه پایین تــرى صــورت پذیــرد؛ 
دانــش در چنیــن تجمعاتــى بــه آســانى ســرریز مى شــود. ایــن ایــده بعــد از حــدود 
یــک قــرن، و در اواخــر دهــه 1970 دوبــاره در ایتالیــا مطــرح شــد و از آن بــه بعــد، 
ایــن موضــوع در ادبیــات توســعه منطقــه اى و جغرافیــاى اقتصــادى بــه شــدت مورد 

توجــه نویســندگان مختلــف قــرار گرفتــه اســت.
1. Marshal
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ــادى  ــى زی ــان و ســازمان هاى جهان ــه ســه دهــه اســت کــه محقق نزدیــک ب
نظیــر ســازمان بین المللــى کار1 و ســازمان توســعه صنعتــى ســازمان ملــل 
ــى را  ــه صنعت ــبکه و خوش ــرد ش ــر رویک ــی ب ــعه مبتن ــاي توس ــد، برنامه ه متح
ــه دنبــال درك نقــش خوشــه هاى صنعتــى و اثــرات  مــورد تاکیــد قــرار داده و ب
آنهــا بــر یادگیــرى، نــوآورى و تحریــک توســعه منطقــه اى هســتند. موفقیت هــاى 
چشــمگیر خوشــه هاى صنعتــى در کشــورهاى توســعه یافته و همچنیــن مطالعــه  
و تجربــه آن در کشــورهاى در حــال توســعه ایــن نگــرش را ایجــاد کــرد که صنعت 
تولیــدى، محرکــه اصلــى جوامــع توســعه یافته و رشــد اقتصــادى در کشــورهاى 
در حــال توســعه اســت. توســعه از طریــق خوشــه هاى صنعتــى، نقــش محــوري 
ــا  ــعه یافته، ایف ــورهاي توس ــی کش ــادي و صنعت ــت هاي اقتص ــارزي در سیاس و ب
ــع کوچــک و متوســط نســبت  ــاى صنای ــر، موفقیت ه ــارت دیگ ــه عب ــد. ب مى کن
ــود کــه بیشــتر محققــان و اندیشــمندان از ایــن  ــا جایــى ب ــه صنایــع بــزرگ ت ب

ــاد مى کننــد. ــور محــرك رشــد اقتصــادى ی ــه عنــوان موت صنایــع ب
مطالعــات نشــان مى دهــد کــه علــت موفقیــت  بنگاه هــاى کوچــک و متوســط، 
در عملکــرد خوشــه اى آنهاســت کــه بــا پیوســتگى مشــترك بــا منابــع بــه وجــود 

آمــده اســت (لیــک2، 2004، ص 132).
بــر همیــن مبنــا، در حــال حاضــر رویکــرد الگــوى توســعه خوشــه اى، جایگزیــن 
ــگاه شــده  ــردى بن ــر راهبردهــاى ســنتى توســعه اقتصــادى نیازهــاى ف تمرکــز ب
ــى،  ــا مزایــاى حاصــل از همجــوارى و هم مکان اســت. چــرا کــه خوشــه  صنعتــى ب
ــه رشــد  ــر آن، منجــر ب ــاى مشــترك و نظای ــه وجــود آوردن فرصــت و تهدیده ب
و توســعه منطقــه اى، ایجــاد اشــتغال و در نهایــت بــاال بــردن ارزش هــاى منطقــه 
ــه  ــراى آن چرخ ــا دارد و ب ــده و پوی ــت زن ــهر، ماهی ــد ش ــه همانن ــود. خوش مى ش
ــز  ــوان تمرک ــى را مى ت ــه صنعت ــت. خوش ــر گرف ــوان در نظ ــر مى ت (سیســتم) عم
جغرافیایــى واحدهــاى کســب وکار، تامین کننــدگان مــواد اولیــه، پیمانــکاران فرعى، 
ــتیبان،  ــاى پش ــین آالت، نهاده ــدگان ماش ــدگان، تامین کنن ــداران، صادرکنن خری
ــدگان  ــایر تامین کنن ــل و س ــتم حمل ونق ــه سیس ــوط ب ــاى مرب ــاوران، واحده مش
کــه تولیــد در خوشــه را بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم تســهیل مى کننــد، 
1. Ilo: International Labour Organization 
2. Lake
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دانســت کــه در عیــن همــکارى بــا یکدیگــر و تکمیــل فعالیت هــاى هــم، بــه تولیــد 
و عرضــه تعــدادى کاال و خدمــات مى پردازنــد و از چالش هــا و فرصت هــاى 
ــى از  ــاى دولت ــت نهاد ه ــتفاده از ظرفی ــا اس ــه ها ب ــد. خوش ــترکى برخوردارن مش
قبیــل دانشــگاه ها و مراکــز علمــى، خدمــات تخصصــى در زمینــه بهبــود تولیــد، 
ــا  ــه ب ــد ک ــذب مى کنن ــى ج ــاى فن ــات و حمایت ه ــوزش، تحقیق ــی، آم بازاریاب
ایــن کار، مى تواننــد بــه افزایــش تــوان رقابتــى صنایــع کوچــک و متوســط کمــک 
ــه  ــه مزیــت تولیــد انبــوه، دســتیابی ب کننــد. انعطاف پذیــرى بیشــتر، دســتیابی ب
مزیت هــاي هــدف، کارآیــی گروهــی، صرفه هــاي حاصــل از تجمیــع (هم مکانــی)، 
صرفه هــاي شــهري شــدن، صرفه هــاي مقیــاس و صرفه هــاي تنــوع حاصــل 
ــع، افزایــش تولیــد واحدهــاي انفــرادي، افزایــش قــدرت  ــل صنای از ارتبــاط متقاب
رقابــت واحدهــاي کوچــک و متوســط در بــازار، تمرکــز جغرافیایــی واحدها و شــکل 
دادن بــه مزیــت رقابتــی از دیگــر مزایــاى خوشــه هاى کســب وکار اســت (معرفــى 

ــکاران، 1392، ص 16). و هم
 (SME) تعــداد زیــادى از مطالعــات، اهمیــت شــرکت هاى کوچــک و متوســط
ــاد  ــى اقتص ــاکله اصل ــن ش ــت، همچنی ــان داده  اس ــى نش ــاد مل ــن اقتص در تعیی
ــع  ــا موان ــه ب ــت ک ــط (SME) اس ــک و متوس ــرکت هاى کوچ ــن ش ــى همی مل
ــو1 (2006) مســائل پیــش روى  ــو ســیدیک پارتیکن ــه رو هســتند. یانت ــاد روب زی
ــدود  ــرمایه، دسترســى مح ــود س ــرکت هاى کوچــک و متوســط (SME) را نب ش
ــزرگ بیــان کــرد. مشــکالتى نیــز در  ــا صنایــع ب ــه بازار هــا و مشــکل رقابــت ب ب
ــه  ــود دارد ک ــط (SME) وج ــک و متوس ــرکت هاى کوچ ــذاران ش ــود بنیان گ خ
ــراى توســعه کســب وکارها مى تــوان برشــمرد ماننــد نبــود قابلیت هــاى  مانعــى ب
مدیریتــى و رضایــت مدیریتــى اســت. اســتفاده نکــردن از تکنولوژى هــاى بــه روز 

را نیــز بایــد بــه یکــى از موانــع ذاتــى آنهــا اضافــه کــرد. 
در ســال 1989 کریســمن و لیســلى بیــان کردنــد کــه شــرکت هاى کوچــک 
و متوســط (SME) بــا مســائل ادارى و عملیاتــى مواجــه هســتند کــه هنــوز هــم 
ــه  ــوط ب ــائل مرب ــد. مس ــه گریبانن ــائل دســت ب ــن مس ــا ای ــد ب ــر مى رس ــه نظ ب
بازاریابــى، تولیــد و کنتــرل موجــودى هنــوز مســاله اى هســت کــه توانایــى آنهــا 
1. Yanto Sidik Pratikno (2006)
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ــال  ــه اش در س ــارا1 در مقال ــد. اوکپ ــف مى کن ــد تضعی ــرد کارآم ــراى عملک را ب
 (SME) 2011 مشــکالت رو بــه رشــد و بقــاى شــرکت هاى کوچــک و متوســط
ــى،  ــکالت ادارى، عملیات ــرد: مش ــیم ک ــته تقس ــار دس ــى در چه ــور کل ــه ط را ب

اســتراتژیک و خارجــى.
بــا همــه ایــن جوانــب، مشــاور اداره مدیریــت کســب وکار  کوچــک2 گفــت کــه 
حداقــل 66 درصــد شــرکت هاى کوچــک و متوســط (SME) بــراى ســال هاى اول 
و دوم توانایــى مانــدگارى داشــته اند، امــا ایــن مقــدار پــس از 6 ســال بــه 39/5 
درصــد کاهــش مى یابــد و پــس از 10 ســال 81 درصــد از شــرکت هاى کوچــک 
ــال 1999 در  ــوانا در س ــت بوتس ــد. دول ــت مى خورن ــط (SME) شکس و متوس
بیانیــه اى اعــالم داشــت کــه بیــش از 70 درصــد شــرکت هاى راه انــدازى شــده در 
ــر از 2 درصــد توانســته اند  ــى کــه کمت ــد، در حال ــاه اول شکســت خورده ان 18 م
ــا  ــه منابــع مالــى ی کســب وکار خــود را گســترش دهنــد.3 دسترســى نداشــتن ب
ــرکت هاى کوچــک  ــه ش ــود: اینک ــر مى ش ــاى زی ــه رقابت ه ــر ب ــرمایه اى منج س
ــازار و  ــاى ب ــواد)، پیچیدگى ه ــانى و م ــى، انس ــع ( مال ــط (SME) مناب و متوس
تغییــرات، فرصت هــا و تهدید هــاى محیطــى را چگونــه مدیریــت مى کننــد 
 (SME) (تمیتایــن4، 2002). موفقیت هــاى شــرکت هاى کوچــک و متوســط
ــاى  ــا در فعالیت ه ــى آنه ــه توانای ــادى ب ــروز بســتگى زی ــفته ام ــاى آش در بازار ه
ــد در محیــط را درك کننــد (تمیتایــن5،  ــار و رون ــا رفت پویشــى محیطــى دارد ت

.(2001
ــد  ــن اشــاره مى کنن ــه ای ــر و همــکاران6 (2001) ب در پژوهــش خــود ویوى ی
ــى  ــر فن ــا از نظ ــن ایده ه ــر ای ــردم پشــت س ــتند و م ــى هس ــا عال ــه :«ایده ه ک
شایســتگى الزم را دارا هســتند امــا آنهــا راهنمــاى اینکــه چطــور کســب وکار خود 
را اجرایــى کننــد و اینکــه هیــچ زیربنایــى از فهــم اصــول مدیریــت کســب وکار را 
ندارنــد.». شــرکت هاى کوچــک و متوســط (SME) عمومــا  مقــدارى کمبــود در 

1. Okpara
2. Small Business Administration Office Advocacy
3. Botswana, 1999
4. Temtine, 2002
5. Temtine Z. , 2001
6. Viviers et al. 2001
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منابــع و سیســتم هاى اجرایــى دارنــد کــه ایــن مــورد بــه شــرکت هاى بــزرگ در 
ــک و  ــرکت هاى کوچ ــه ش ــد و در نتیج ــک  مى کن ــان کم ــد تصمیم گیرش فرآین
متوســط (SME) بایــد بیشــتر بــه توانایــى مدیــران خــود تکیــه کننــد (لوباتکین1، 
ــرى  ــرى از جهت گی ــک اث ــرکت هاى کوچ ــت ش ــژه و ظرفی ــع وی 2006). مناب
ــده و  ــف ش ــکى2 (1990) تعری ــل و جااورس ــط کوهی ــه توس ــرد ک ــازار مى گی ب
ــع  ــک، مناب ــرکت هاى کوچ ــود دارد. در ش ــم وج ــوز ه ــاط هن ــن ارتب ــروزه ای ام
ــازار نایــاب اســت و هیــچ جایگاهــى بــراى یــک متخصــص  بــراى تولیــد فهــم ب

بــازارى وجــود نــدارد (ورشــیس فرانــس3، 2004).
ــک و  ــرکت هاى کوچ ــه ش ــکالتى را ک ــا (2000) مش ــزارش یورات ــق گ طب
ــه دو دســته تقســیم کــرد:  ــوان ب ــا آن مواجــه شــده اند، مى ت متوســط (SME) ب

ــت ســازمانى). ــى (مدیری ــر مال ــى و مشــکالت غی مشــکالت مال
مشکالتى که شامل مسائل مالى است عبارتند از:

ــل دسترســى توســط  ــن وجــوه تامین شــده و وجــوه قاب ــاق بی ــود انطب 1. نب
(SME) ــط ــک و متوس ــرکت هاى کوچ ش

2. نبــود دیــد سیســتماتیک در تهیــه وجــوه شــرکت هاى کوچــک و متوســط 
(SME)

ــاال، کــه علــت آن روش هــاى اعتبــارى پیچیــده اســت  3. هزینــه تراکنــش ب
ــزان وام پرداختــى بســیار پاییــن اســت. ــى می ــرد ول ــادى مى گی ــان زی کــه زم

ــود  ــر نب ــه خاط ــرمایه گذارى ب ــمى س ــع رس ــه مناب ــتن ب 4. دسترســى نداش
ــا ســوابق مالــى ناکافــى. ــه بانــک ی دسترســى ب

5. نرخ بهره وام باال براى سرمایه گذارى 
6. شــرکت هاى کوچــک و متوســط (SME) بــه دلیــل نبــود مدیریــت مالــى 
شــفاف و کمبــود توانایى هــاى مدیریتــى و مالــى قابــل پذیــرش بانک هــا نیســتند.

مشــکالتى کــه در موضوعــات غیرمالى(مدیریــت ســازمانى) دســته بندى شــده 
ست: ا

ــود  ــه نب ــه منجــر ب ــرل کیفیــت ک ــد و کنت ــوژى تولی ــش تکنول ــود دان 1. نب
1. Lubatkin, 2006
2. Kohli And Jaworski ،1990
3. Vershess Frans, 2004
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ــروى  ــرورش نی ــوزش و پ ــکان آم ــود ام ــوژى و نب ــل تکنول ــراى تحصی فرصــت ب
انســانى مى شــود.

2. نبــود دانــش بازاریابــى کــه ناشــى از نداشــتن مطالعــات در مــورد وضعیــت 
ــه  ــراى ارائ ــازار اســت و محدودیــت شــرکت هاى کوچــک و متوســط (SME) ب ب

محصوالت/خدمــات مطابــق میــل بــازار 
3. محدودیت منابع انسانى1 

4. نداشتن درك مفاهیم حسابدارى و مالى (یوراتا2، 2000)
ویلیامســون و همــکاران3 (2006) بــا اســتفاده از تحقیقــات تجربــى در مــورد 
ــط  ــک و متوس ــدى کوچ ــرکت تولی ــى) 31 ش ــت محیط ــط کارى( و زیس محی
نشــان دادنــد کــه «عملکــرد تجــارى» و «قوانیــن و مقــررات» رفتار هــا را 
تشــکیل  مى دهنــد و  چارچــوب تصمیم گیــرى بــازارى روى صنایعــى کــه 
ــر اســت. چــون  ــد، موث ــن شــرکت هاى کوچــک و متوســط در آن کار مى کنن ای
محیــط، ســتونى بــراى مســئولیت اجتماعــى صنفــى(CSR)4 اســت و در تعریفــى 
ــراى آن  ــه ب ــت ک ــى اس ــد، «مفهوم ــرح مى کن ــراى آن مط ــت گذار ب ــه سیاس ک
ــا  ــل ب ــود و تعام ــارى خ ــاى تج ــه فعالیت ه ــورت داوطلبان ــه ص ــرکت ها  ب ش
ســهام داران و ذینفعــان، را به گونــه اى اجــرا مى کننــد کــه نگرانى هــاى اجتماعــى 
ــا  ــى5، 2001). یافته ه ــیون اروپای ــر مى گیرد»(کمیس ــى را در ب ــت محیط و زیس
ــر سیاســت هاى مســئولیت اجتماعــى صنفــى دارد و شــرکت ها  ــادى ب تاکیــد زی
ــد.  ــر ســند تجارى شــان تشــویق مى کن ــى ب ــه مبتن ــاى داوطلبان ــه فعالیت ه را ب
بــا توجــه بــه اینکــه CSR یــک عامــل اختیــارى و هزینــه اضافــى اســت و بــه طور 
موثــر روى فعالیــت اصلــى شــرکت تاثیرگــذار اســَت، اســتدالل مى شــود کــه ایــن 
ــه صــورت  ــدگان شــرکت هاى کوچــک و متوســط را ب ــار تولیدکنن ــرد، رفت رویک
ــى  ــاختار هاى قانون ــعه س ــتفاده و توس ــن اس ــد. بنابرای ــر نمى ده ــهود تغیی مش
ــش  ــت پوش ــه تح ــا ک ــیارى از فعالیت ه ــراى بس ــتاندارد هایى را ب ــود، اس موج
CSR اســت، فراهــم مى کنــد و بــه عنــوان یکــى از موثرتریــن راه هــا بــراى تغییــر 

1. Houman Resources
2. Urata, 2000
3. Williamson, D., Lynch-Wood, G., & Ramsay, J. (2006)
4. Corporate Social Responsibility
5. European Commission.: 2001
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ــت.  ــدت اس ــط در کوتاه م ــک و متوس ــرکت هاى کوچ ــدگان ش ــار تولیدکنن رفت
یکــى دیگــر از مــواردى کــه ایــن مقالــه روى آن تاکیــد دارد، تفــاوت قائــل شــدن 
ــامل  ــارى ش ــرد تج ــارى» اســت. عملک ــند تج ــارى» و « س ــرد تج ــن «عملک بی
کاهــش هزینه هــا و افزایــش کارآیــى اســت. در جایــى کــه ســند تجــارى تنهــا 
بــه ســود ســهام داران توجــه دارد و تــالش مى کنــد شــرکت را بــراى ســهام داران 
و جامعــه بــه صــورت جــذاب در بیــاورد. تولیدکننــدگان شــرکت هاى کوچــک و 
متوســط در تالشــند تــا عملکــرد تجارى شــان را بــه خاطــر تحــت فشــار بــودن 

ــد. ــازارى، افزایــش دهن ــرى ب از طــرف چارچــوب تصمیم گی
ــک  ــرکت هاى کوچ ــات ش ــن مالی ــه تمکی ــر (2008) هزین ــاپ و عبدالجاب پ
و متوســط در مالــزى را بررســى کردنــد. هزینه هــاى تمکیــن مالیاتــى در 
مالــى  مطالعــات  اســت.  پایــدار   (SME) متوســط  و  کوچــک  شــرکت هاى 
ــاص  ــات خ ــک مالی ــراى ی ــت را ب ــرات ثاب ــابهى از اث ــوى مش ــى الگ بین الملل
یــا مالیــات کلــى کســب وکار انــدازه گیــرى مى کننــد. در مالــزى، تمرکــز 
شــرکت هاى کوچــک و متوســط (SME)  دولتــى اغلــب بــه مســائل مرتبــط بــه 
ــار تعهــدات  ــن حــال، موضــوع ب ــا ای ــى محــدود مى شــود. ب ــور مال تجــارت و ام
مالیاتــى هنــوز بــه وضــوح جامــه عمــل بــه خــود نپوشــانده اســت. ایــن مقالــه در 
مــورد بــار تعهــدات مالیاتــى، مربــوط بــرآورد هزینه هــاى مــورد قبــول (مالیاتــى) 
ــک و  ــرکت هاى کوچ ــاى ش ــى و و چالش ه ــرکت هاى بین الملل ــا و ش مالزیایى ه
متوســط (SME) مالــزى اســت. ایــن مقالــه چالش هــاى سیاســت مالیاتــى دولــت، 
ــد. ــان مى ده ــط (SME) را نش ــک و متوس ــرکت هاى کوچ ــراى ش ــا ب خصوص

مقــررات دولتــى، به ویــژه  مالیــات، نگرانــى اصلــى بخــش تجــارى در سراســر 
ــر  ــى ب ــاى قانون ــه باره ــد ک ــان مى ده ــى نش ــه بین الملل ــت. تجرب ــان اس جه
شــرکت  هاى کوچــک و متوســط   (SMEs) بیــش از حد شــده اســت. کســب وکارها، 
در هــر شــکل و انــدازه، طبــق قانــون بایــد تمام قوانیــن مربوطــه، از جملــه مالیات 
را رعایــت کننــد. در دهــه گذشــته، شــناخت فزاینــده اى از اهمیــت شــرکت  هاى 
کوچــک و متوســط (SME) در مالــزى، به ویــژه  در ســال 2005 از طریــق ایجــاد 
ــود. شــرکت هاى کوچــک و  شــوراى توســعه انســانى ملــى (NSDC)، مشــهود ب
متوســط (SME) نقــش مهمــى در رشــد اقتصــادى  ایــن کشــور داشــته اند. در 
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ــود  ــط (SME)  وج ــک و متوس ــرکت کوچ ــزار و 996 ش ــال 2005، 518 ه س
ــى داد  ــزى را تشــکیل م ــه هاى مال ــا 99 درصــد از کل موسس ــه تقریب داشــت ک
ــزوده موسســه هاى تجــارى و حــدود 65  ــا 48 درصــد از کل ارزش اف ــه تقریب ک
.(2006 ،SME1 شــوراى ملــى توســعه) درصــد کل اســتخدام را تشــکیل مــى داد
 (PY) ــل ــردن از ســال قب ــى ک ــده، ارزیاب در ســال 2000، دو اصالحــات عم
ــزى  ــاب (SAS)2 در مال ــه ســال جــارى (CY) ایجــاد شــد و سیســتم خودارزی ب
معرفــى شــد. یکــى دیگــر از اصالحــات مهــم، سیســتم مالیــات بــر درآمد شــرکت 
بــه صــورت تــک الیــه اى -کــه جایگزیــن سیســتم حســابدارى ســنتى شــرکت ها 

شــد- در بودجــه ســال 2008 اعــالم شــد.
ــتفاده  ــا اس ــزى ب ــد در مال ــر درآم ــات ب ــى مالی ــال 2000، ارزیاب پیــش از س
از ارزیابــى رســمى (OAS) بــر مبنــاى ســال قبــل (PY) صــورت گرفتــه اســت. 
ارزیابى هــاى انجام شــده، توســط شــوراى درآمــد داخلــى (IRB)3 صــورت گرفتــه 
ــد کــه دوره مالیاتــى  اســت. تحــت ایــن سیســتم مالیات دهنــدگان مجبــور بودن
ــا یــک دوره مشــخص ارائــه دهنــد. IRB پــس از آن اطالعیــه  ســاالنه خــود را ب

ــل پرداخــت اســت، منتشــر مى کــرد. ــى را کــه در ظــرف 30 روز قاب ارزیاب
SAS در شــرکت ها از ســال 2001 بــه مرحلــه اجرایــى شــدن رســید و 

بــه تبــع آن، بــراى ســایر مالیات دهنــدگان (یعنــى اشــخاص شــخصى، مشــاغل، 
ــى SAS شــامل  ــد. معرف ــرا درآم ــه اج ــان) در ســال 2004 ب ــا و کارکن تعاونى ه
ــال  ــدگان انتق ــه مالیات دهن ــى ب ــدات مالیات ــت از تعه ــئولیت رضای ــال  مس انتق
ــت  ــبه و پرداخ ــه محاس ــدگان ب ــى، در SAS، مالیات دهن ــور کل ــه ط ــد. ب داده ان
مالیــات بــر درآمــد خــود را انجــام مى دهنــد. شــرکت ها ملــزم بــه رعایــت الزامــات 
ــون  ــد و هم اکن ــرا ش ــت اج ــا موفقی ــال 2005 ب ــتند. SAS در س ــى هس اضاف
ــه  ــیم ک ــته باش ــه داش ــد توج ــد. بای ــش مى ده ــدگان را پوش ــام مالیات دهن تم
ــر آن  ــى در سراس ــات مهم ــتم SAS، اصالح ــمت سیس ــه  س ــت ب ــس از حرک پ
انجــام شــده اســت. بعضــى از ســاده ترین عوایــد مالیــات بــر درآمــد کــه از زمــان 
ــارى  ــاى تج ــازى دوره ه ــد از ساده س ــده اســت. عبارتن ــى ش ــراى SAS معرف اج
1.  National Sme Development Council, 2006, Pp. 19 - 23
2. Self-Assessmen System
3.  Inland Revenue Board
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ــراى تخفیــف قائــل شــدن،  ــاره هزینه هــاى ســرمایه اى ب پایــه و طبقه بنــدى دوب
(کــه در ســرمایه هاى کوچــک ممکــن اســت کل ســرمایه معــاف شــود ) اســت. 
پــس از ساده ســازى دوره تجــارى پایــه، هــر ســاله تمــام مالیات دهنــدگان 
کســب وکارهاى فــردى بایــد ســال حســابدارى خــود را تــا 31 دســامبر ببندنــد. 
در مقابــل، یــک دوره پایــه بــراى یــک شــرکت، پایــان ســال مالــى شــرکت اســت.
را  ســرمایه اى  هزینــه   16 مى تــوان  ســرمایه اى،  تخفیف هــاى  بــراى 
ــه  ــین آالت را ب ــه و ماش ــرد. کارخان ــدد ک ــدى مج ــه بن ــا طبق ــازى ی ساده س
ــه و ماشــین  ــور، کارخان ــه موت ســه دســته ماشــین آالت ســنگین و وســایل نقلی
ــواع  ــاس، ان ــن اس ــر ای ــرد. ب ــیم بندى ک ــزات ادارى تقس ــان و تجهی آالت، مبلم
مختلفــى از نرخ هــاى تخفیــف ســرمایه اى، بــه تنهــا ســه نــرخ کاهــش مى یابــد. 
ــه  ى ســرمایه اى در ســال 2006 انجــام شــد  ــاى هزین ــردن تخفیف ه ــاده تر ک س
کــه بــه دارایى هــاى کــم ارزش(1000 رینگیــت) بــه انــدازه کل دارایــى تخفیــف 
ــدود  ــا مح ــن تخفیف ه ــوع ای ــد. مجم ــات مى کن ــاف از مالی ــد و آن را مع مى ده

ــزار رینگیــت در ســال اســت. ــر 10 ه ــه حداکث ب
ــر درآمــد شــرکت ها بایــد توســط یــک سیســتم مالیــات  سیســتم مالیــات ب
ــه در  ــور ک ــن شــود، همان ط ــه صــورت یکپارچــه جایگزی ــد شــرکت ب ــر درآم ب

بودجــه ســال 2008 اعــالم شــده اســت.
نــرخ مالیاتــى شــرکت ها در ســال 2003 دو مــدل مى شــود بــه ایــن صــورت 
ــون رینگیــت  ــا ســرمایه گذارى 2/5 میلی ــه شــرکت هاى کوچــک و متوســط ت ک
نــرخ مالیاتــى حــدود 20 درصــدى بــراى اولیــن 50 هــزار رینگیــت درآمــد قابــل 
ــال  ــول 26 درصــد اعم ــرخ معم ــد ن ــراى ســال هاى بع ــد و ب ــات خــود دارن مالی
مى شــود. همچنیــن شــرکت هاى کوچــک و متوســط نیــازى بــه ارائــه اظهارنامــه 
مالیاتــى قابــل پرداخــت یــا اقســاط آن بــراى دو ســال اول شــروع فعالیــت خــود 
ــل  ــه در اوای ــت ک ــى اس ــود نقدینگ ــع کمب ــور رف ــه منظ ــر ب ــن ام ــد و ای ندارن

ــد.  ــط رخ مى ده ــک و متوس ــرکت هاى کوچ ــردارى از ش بهره ب
شــرکت هاى کوچــک و متوســط (SME) در مالــزى بــه صــورت فــردى 
شــرکت ها  مالیات دهنــدگان  عنــوان  بــه  یــا  غیرمجــاز)  (شــرکت هاى 
(شــرکت  هاى ثبت شــده)، بســته بــه نــوع کســب وکار مالیــات بــر درآمــد دارنــد. 
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مالیــات کســب وکارهاى فــردى و شــرکتى توســط ITA 1967 بــا مقــررات 
ــدگان تجــارى صــرف نظــر  ــا مشــابهى اداره مى شــود. مالیات دهن ــى تقریب مالیات
ــه  ــد ب ــاالنه بای ــات س ــه مالی ــت یکپارچ ــراى ثب ــون، ب ــق قان ــا طب ــدازه آنه از ان
ــا  ثبــت مــدارك و مســتندات کافــى و ســایر شــرایط  طــور صحیــح و کامــل، ب
ــد  ــن، کســب وکارها نیازمن ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــت کنن ــات را رعای ــه مالی ــوط ب مرب
ــى  ــه بازده ــده اند و ب ــزى ش ــات برنامه ری ــه مالی ــف ماهان ــرح تخفی ــراى ط اج
ــد هســتند. کســب وکارهایى  ــدان نیازمن ــراى پرداخــت حقــوق کارمن مناســبى ب
کــه تحــت مالیــات غیرمســتقیم قــرار دارنــد، بیشــتر نیازمندنــد تــا همــه مقــررات 
قابــل اجــرا تحــت قوانیــن مربوطــه را رعایــت کننــد. عــالوه بــر مالیــات مســتقیم 
ــز  ــود، کســب وکارها نی ــال مى ش ــدرال اعم ــت ف ــه توســط دول و غیر مســتقیم ک
ــر  ــات ب ــى (مالی ــر دارای ــات ب ــى شــامل مالی ــى و محل ــاى دولت ــد از مالیات ه بای

ــد. ــاى کســب وکار را بپردازن ــن)، و مجوزه ــر زمی ــات ب ــزوده و مالی ارزش اف
و  بــار  و  اســت  اجبــارى  طبیعتــا  فوق الذکــر  قانونــى  الزامــات  رعایــت 
ــور  ــه ط ــى آورد. ب ــود م ــه وج ــب وکار ب ــش کس ــادى را در بخ ــاى زی هزینه ه
عمــده تجربیــات بین المللــى اغلــب نشــان مى دهــد کــه مشــکالت شــرکت هاى 
کوچــک و متوســط (SME) در مدیریــت قوانیــن و مقــررات دولتــى اســت (پورفاال 
فرنانــدز و لییــن اوآتــس1، 1998). بــه خصــوص زمانــى بــراى مدیریــت و پرداخت 
مالیــات بایــد ایــن اســناد را بــه طــور شایســته و مناســب ثبــت و نگهــدارى کــرد 
(کریــس ایوانــز و همــکاران2، 2005) . ایــن موضــوع کــه کســب وکار هاى کوچــک 
ــا آن مواجــه هســتند، مســاله  اى جهانــى اســت  در رابطــه هزینه هــاى مقــررات ب
ــده،  ــاالت متح ــتان، ای ــور انگلس ــار کش ــن موضــوع در چه ــابه ای ــل مش و  حداق
اســترالیا و نیوزلنــد مشــاهده شــده اســت. ایــن مســاله بــه علــت کمبــود درك در 
الزمــات مقرراتــى و قانونــى، تغییــر ســریع قوانیــن و هزینه هــاى ثابــت بــاال اســت 

ــدن و همــکاران3، 2003). (چیتی
بــا شناســایى همــه شــرکت هاى کوچــک و متوســط در مالــزى کــه مشــمول 
ــع  ــد، مناف ــر درآم ــات ب ــد شــرکت ها هســتند، مشــکالت مالی ــر درآم ــات ب مالی
1. Prafula Fernandez And Lynne Oats, 1998, P.162
2. Chris Evans et al., 2005, P.289, Small Business Deregulation Task Force, 1996, P.2
3. Francis Chittenden et al., 2003, P.110
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ــه  ــوط ب ــاى مرب ــازى، هزینه ه ــط و مستندس ــت. ضب ــه اس ــن مطالع ــی ای اصل
پرداخــت مالیــات، پیچیدگــى مالیاتــى و اشــخاص حقوقــى ذى نفــع جــزء 
ــط در  ــک و متوس ــرکت هاى کوچ ــه ش ــت ک ــده اى اس ــى عم ــکالت مالیات مش

ــتند. ــه رو هس ــا آن روب ــزى ب مال
ــات  ــات و ارتباط ــاورى اطالع ــرش فن ــى پذی ــه بررس ــور1 (2009) ب آالم و ن
ــزى  ــات کشــور مال (ICT)2 در شــرکت هاى کوچــک و متوســط در بخــش خدم
ــه روى  ــى ک ــى از عوامل ــن درك عمیق ــش یافت ــن پژوه ــدف از ای ــد. ه پرداختن
ــذار  ــط تاثیرگ ــک و متوس ــرکت هاى کوچ ــط ش ــتفاده ICT توس ــرش و اس پذی
اســت. ایــن مطالعــه رابطــه بیــن ICT و پنــج عامــل موثــر روى آن ماننــد مزایــا 
ــى را  ــت دولت ــى و حمای ــار هاى خارج ــش ICT، فش ــده، دان ــه دریافت ش و هزین
بررســى مى کنــد. نتایــج نشــان مى دهــد کــه ســه عامــل مزایــاى دریافت شــده، 
حمایــت دولــت و دانــش ICT روى اهــداف پذیــرش  ICTتاثیرگــذار اســت. ایــن 
مطالعــه درك بیشــترى از آگاهــى شــرکت هاى کوچــک و متوســط بــراى پذیــرش 
ICT در خدمــات کســب وکار خــود ارائــه مى دهــد. شــرکت هاى کوچــک و 

ــترش  ــت گس ــق اینترن ــود را از طری ــب وکار خ ــد کس ــه مى خواهن ــطى ک متوس
ــد. ــق اســتفاده کنن ــن تحقی ــج ای ــد از نتای ــد، مى توانن دهن

منصــور و ســولیس شــیو3  (2010) بــه بررســى تحلیــل و طراحــى برنامــه اى 
ــارت آزاد  ــر تج ــد. عص ــط پرداختن ــرکت هاى کوچــک و متوس ــعه ش ــراى توس ب
بیــن جنــوب شــرقى آســیا و چیــن و بــه طــور رســمى در ژانویــه 2010 توســط 
ــق  ــن تواف ــران ای ــزى نگ ــان در اندون ــر بازرگان ــاز شــد. اکث انجمــن ACFTA آغ
ــى آمادگــى  ــه خوب ــزى ب ــع اندون ــه صنای ــد ک ــر را دارن ــن تفک ــرا ای هســتند، زی
ــتایى  ــژه  در مناطــق روس ــزى، به وی ــع در اندون ــیارى از صنای ــدارد و بس الزم را ن
ــه دلیــل بحــران جهانــى ســال 2009 دچــار شــرایط  را تهدیــد مى کننــد کــه ب
ــه  ــهود ب ــور مش ــه ط ــت ب ــن صنع ــا در چندی ــده اند. کاهــش تقاض ــوارى ش دش
ــع  ــت و صنای ــع در دول ــات جام ــر اقدام ــت و اگ ــار آورده اس ــب وکار ها فش کس
وجــود نداشــته باشــد، آغــاز دوره تجــارت آزاد ایــن شــرایط را بدتــر خواهــد کــرد.
1. Alam, S. S., & Noor, M. K. M. (2009).
2. Information And Communications Technology.
3. Mansur, A., & Sulistio, J. (2010, December). 
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ایــن مقالــه داراى دو هــدف اســت، اول تحلیــل سیاســت هاى موجــود مربــوط 
بــه شــرکت  هاى کوچــک و متوســط   اســت. ثانیــا، طراحــی سیاســت هایی اســت 
 (SME) کــه بــه طــور چشــمگیري بــه توســعه شــرکت هاى کوچــک و متوســط

مى پــردازد.
ــرده  ــتفاده ک ــتم اس ــى سیس ــرد پویای ــه از رویک ــن مقال ــل ای ــه و تحلی تجزی
اســت کــه توســط جــى و فورســتر ایجــاد شــد. محققــان در سراســر جهــان اغلــب 
ــه دلیــل توانایــى  ــده ب ــه و تحلیــل سیســتم هاى پیچی ــراى تجزی از ایــن روش ب
ــتفاده  ــتمى اس ــن سیس ــى در چنی ــالت علّ ــازى تعام ــراى مدل س ــن روش ب ای
ــد  ــامل تجدی ــى ش ــرح عمل ــک ط ــه ی ــن مقال ــث، ای ــان بح ــد. در پای مى کنن
ســاختار سیاســت هاى موجــود و پیشــنهاد چندیــن سیاســت جدیــد را در خــود 

دارد.
ســید زامبــرى و همــکاران1 (2010) بــه بررســى چالش هــا و مشــکالتى کــه 
ــت.  ــه اس ــد پرداخت ــا آن مواجه ان ــزى ب ــط در مال ــک متوس ــرکت هاى کوچ ش
ــعه یافته و  ــاى توس ــرکت ها در اقتصاده ــن ش ــه ای ــى ک ــش مهم ــود نق ــا وج ب
در حــال توســعه دارنــد، شــرکت هاى کوچــک و متوســط (SME) عالوه بــر 
ریســک هاى گذشــته، ریســک عــدم موفقیــت کســب وکار را نیــز دارنــد. آمار هــا 
نشــان مى دهــد کــه بیــش از نیمــى از ســرمایه گذارى هاى جدیــد در ایــن حــوزه 
در بلندمــدت موفــق نمى شــوند. آنهــا بــا انــواع مشــکالت و چالش هــاى تجــارى 
مواجه انــد. ایــن مطالعــه تــالش دارد تــا بــا بررســى ایــن مســائل، توضیــح دهــد 
ــالش  ــزى ت ــى در مال ــه هاى مال ــب وکار ها و موسس ــان کس ــه صاحب ــه چگون ک
خــود را بــراى غلبــه بــر شکســت انجــام مى دهنــد. در ایــن مطالعــه، چالش هــاى 
متعــددى را کــه شــرکت ها بــا آن مواجــه هســتند برجســته کــرده و بــراى غلبــه 
ــتراتژى هاى  ــط (SME)  از اس ــک و متوس ــرکت هاى کوچ ــائل، ش ــن مس ــر ای ب
ــى رخ  ــب وکار زمان ــت کس ــه  موفقی ــن مطالع ــد. ای ــروى کرده ان ــددى پی متع
مى دهــد کــه ترکیبــى از اســتراتژى هاى کســب وکار، عملیــات و مدیریــت 
ــن،  ــاى ممک ــه راه حل ه ــا  ارائ ــت ب ــه در نهای ــن مطالع ــود. ای ــرا ش ــبى اج مناس

ــردارد. ــده را در ب ــرفت هاى آین ــا و پیش توصیه ه

1. Ahmad, S.Z., Abdul Rani, N.S. And Mohd Kassim, S.K. (2010)
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عزیــز عمــر و همــکاران1 (2011) بــه بررســى تعییــن عوامــل مورد اســتفاده در 
اپلیکیشــن هاى بازاریابــى مبتنــى بــر وب پرداختنــد. اســتفاده از اپلیکیشــن هاى 
ــود  ــراى س ــى ب ــاى عمیق ــب وکار، پیامده ــط کس ــى در محی ــى اینترنت بازاریاب
ــزرگ در سرتاســر جهــان، بیشــتر منابــع خــود را  شــرکت ها دارد. شــرکت هاى ب
ــاى  ــى ابزار ه ــوان یک ــه عن ــر وب ب ــى ب ــردى مبتن ــر روى اپلیکیشــن هاى کارب ب
مهــم بازاریابــى بــراى کســب مشــتریان بیشــتر ســرمایه گذارى کرده انــد. کاهــش 
هزینــه، افزایــش توانایــى، بهبــود ارتباطــات و بهبــود خدمــات مشــترى، از جملــه 
ــا ایــن حــال، بازاریابــى  مزایایــى اســت کــه ایــن شــرکت ها کســب مى کننــد. ب
اینترنتــى در میــان شــرکت هاى کوچــک و متوســط (SME) در مالــزى هنــوز در 
ــده  ــل تعیین کنن ــا عوام ــه قصــد دارد ت ــن مطالع دوران کودکــى خــود اســت. ای
ــط (SME) در  ــک و متوس ــرکت هاى کوچ ــط ش ــى وب توس ــتفاده از بازاریاب اس
ــن  ــه اى در ای ــوه چنیــن برنام ــاى بالق ــرار دهــد. مزای ــورد بررســى ق ــزى را م مال

ــرد. ــرار مى گی مطالعــه مــورد توجــه ق
ــرکت هاى  ــش ش ــان، نق ــاد دانش بنی ــکاران2 (2011) در اقتص ــه و هم خلیق
ــن  ــى اســت. اصلى تری ــراى توســعه اقتصــادى بســیار حیات کوچــک و متوســط ب
ایــن تحقیــق بــر رقابــت شــرکت هاى کوچــک و متوســط (SME) در یــک 
ــه  ــى را ک ــز چالش های ــه نی ــن مطالع ــن، ای ــود. همچنی ــان ب ــاد دانش بنی اقتص
ــزى (SMEs) کوچــک و متوســط وجــود دارد، بررســى مى کنــد. اهمیــت  در مال
ایــن مطالعــه دانــش در مــورد مســائل جــارى مربــوط بــه SMEs در مالــزى را در 

ــرد. ــد ک ــه خواه ــرى اضاف ــرمایه فک چشــم انداز س
ایرفیــن و همــکاران3 (2012) ایــن تحقیــق از 20 شــرکت صنعتــى کوچــک 
ــراى بررســى عوامــل  و متوســط واقــع در بخش هــاى مختلــف دولــت الگــوس ب
موثــر بــر پذیــرش فنــاورى اطالعــات و ارتباطــات (ICT) از دیدگاه هــاى 
ــیون  ــل رگرس ــه و تحلی ــت. تجزی ــده اس ــتفاده ش ــده اس ــده و غیرپذیرن پذیرن
ــا اســتفاده از طریــق  ــه منظــور پیش بینــی عوامــل محدودکننــده ب لجســتیک ب
اندازه گیــري هزینــه انجــام شــده اســت. ایــن عوامــل شــامل انــدازه کســب وکار، 
1. Omar, A., Ramayah, T., Lin, L. B., Mohamad, O., & Marimuthu, M. (2011)
2. Khalique, M., Isa, A. H. B. M., Shaari, N., Abdul, J., & Ageel, A. (2011).
3. Irefin, I. A., Abdul-Azeez, I. A., & Tijani, A. A. (2012)
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در دســترس بــودن زیرســاخت فنــاورى اطالعــات و ارتباطــات، پشــتیبانى دولــت 
ــع  ــک مان ــه ی ــه هزین ــد ک ــان مى ده ــج نش ــت. نتای ــتیبانى اس ــت پش و مدیری
اصلــى بــراى پذیــرش شــرکت هاى کوچــک و متوســط ICT اســت. ســایر عوامــل 
ــاورى  ــاخت هاى فن ــه زیرس ــى ب ــامل دسترس ــز ش ــى) نی ــده (بحران تعیین کنن
اطالعــات و ارتباطــات، حمایــت دولــت پشــتیبانى مدیریــت و انــدازه کســب وکار 

در آن منظــور اســت.
اوســوتیمهین و همــکاران1 (2012) آورده انــد: شــرکت  هاى کوچــک و کوچــک 
در سراســر جهــان بــه عنــوان ابــزار رشــد و توســعه اقتصــادى پذیرفتــه شــده اند. 
ــعه،  ــال توس ــورهاى در ح ــژه  در کش ــا، به وی ــه دولت ه ــاى تعجــب نیســت ک ج
ظرفیــت  افزایــش  بــراى  را  سیاســت هایى  و  کرده انــد  زیــادى  تالش هــاى 
ــم  ــال، على رغ ــن ح ــا ای ــد. ب ــاد کرده ان ــک ایج ــک و کوچ ــرکت هاى کوچ ش
حمایــت دولــت و نهادهــاى دولتــى بــراى افزایــش ظرفیــت شــرکت هاى کوچــک 
ــرآورده نشــده اســت. ایــن امــر، نگرانــى  و متوســط، انتظــارات ایــن شــرکت  ها ب
جــدى و شــک و تردیــدى در مــورد اینکــه آیــا شــرکت هاى کوچــک و متوســط 
مى تواننــد بــه رشــد اقتصــادى و تحــوالت ملــى در نیجریــه منجــر شــوند را بــروز 
ــاى مهمــى مواجــه  ــش ه ــا چال داده اســت. شــرکت هاى کوچــک و متوســط  ب
ــر  ــه خط ــادى را ب ــازى اقتص ــرد و بهینه س ــا در عملک ــى آنه ــه توانای ــتند ک هس
ــرکت هاى کوچــک  ــعه ش ــم انداز توس ــا و چش ــه چالش ه ــن مطالع ــدازد. ای مى ان
ــارى در  ــرکت هاى تج ــر ش ــت. اکث ــرده اس ــى ک ــه بررس ــرو را در نیجری و میک

ــوند. ــدى مى ش ــک گروه بن ــرو و کوچ ــدى میک ــا طبقه بن ــه ب نیجری
ــب  ــور مناس ــه ط ــه ب ــط در نیجری ــک و متوس ــرکت هاى کوچ ــفانه ش متاس
ــد. آنهــا تحــت تاثیــر  ــد و نقــش مهمــى در رشــد اقتصــادى ندارن عمــل نکرده ان
آمــوزش کارآمــوزى قــرار نگرفته انــد تــا ایجــاد اشــتغال و کاهــش فقــر را ســرعت 
ــراى  ــت ب ــن وضعی ــد. ای ــه کمــک کنن ــادى نیجری ــعه اقتص ــه توس ــند و ب بخش
دولــت، شــهروندان، اپراتورهــا و بخــش خصوصــى سازماندهى شــده نگرانــى 
بزرگــى ایجــاد کــرده اســت. بــا تحقــق پتانســیل MSEهــا، دولت هــاى مختلــف 
ــود در  ــعه خ ــم توس ــج و تحکی ــراى تروی ــادى را ب ــاى زی ــه، برنامه ه در نیجری
1. Osotimehin, K. O., Jegede, C. A., Akinlabi, B. H., & Olajide, O. T. (2012)
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ــى،  ــى، فن ــم؛ مال ــاى عظی ــه کمک ه ــت ک ــن اس ــر ای ــاد ب ــد. اعتق ــار دارن اختی
بازاریابــى و مدیریــت توســط دولــت بــراى رشــد شــرکت هاى کوچــک و متوســط 

ضــرورى اســت.
محدوده مطالعات

ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــى نیجری ــوب غرب ــوس، جن ــت الگ ــه در ایال ــن مطالع ای
ــه و  ــورد تجزی ــه م ــاى مربوط ــع آورى داده ه ــراى جم ــه ب ــنامه و مصاحب پرسش
تحلیــل قــرار گرفــت. رشــد شــرکت هاى کوچــک و متوســط   در نیجریــه عمدتــا 
بــه دلیــل تــالش مــردم بــراى خودکفایــى اســت و نــه بــه دلیــل ســهل بــودن 
ــع  ــت، مان ــى و نداشــتن مهــارت مدیری و مدیریــت مناســب. محدودیت هــاى مال
عملکــرد کارآمــد شــرکت هاى کوچــک و میکــرو در نیجریــه مى شــوند. بــا توجــه 
بــه ایــن مطالــب، توصیــه مى کنیــم کــه دولــت و ســایر ســازمان هاى غیردولتــى 
بایــد بــه طــور منظــم ســمینارهایى بــراى اپراتورهــاى شــرکت کوچــک و متوســط   

فعــال و کارآمــد در مــورد چگونگــى برنامه ریــزى، ســازماندهى، هدایــت و کنتــرل 
ــد  ــن شــرکت ها، بای ــاى ای ــن اپراتور ه ــد و همچنی ــرار کنن کســب وکار خــود برق
اســتراتژى هاى بازاریابــى موثــر و مدیریــت مناســب روابــط مشــتریان را در همــه 

ــند. ــته باش ــا داش زمان ه
ــده اســت.  ــام ش ــن شــرکت ها انج ــى ای ــراى حــل مشــکالت مال ــى ب کار های
ماننــد طرح هــاى جدیــد وام دهــى و موسســه هاى اعتبــارى مثــل صنــدوق 
ــرکت هاى  ــراى ش ــاى وام ب ــى (NERFUND)، طرح ه ــادى مل ــازى اقتص بازس
ــه  ــادرات و واردات نیجری ــک ص ــى، بان ــک جهان ــک بان ــه کم ــک در زمین کوچ
(NEXIM)، بانــک نیجریــه (PBN) و انجمنــى کــه توســط دولــت فــدرال بــراى 
ــود  ــى خ ــاى مال ــن نیازه ــراى تامی ــه شــرکت هاى کوچــک متوســط ب کمــک ب

تاســیس شــده اســت.
ــاى  ــه و کمک ه ــاى دوجانب ــى، کمک ه ــاى مال ــى، کمک ه ــاى مال انگیزه ه
ــه منظــور ایجــاد  ــه و همچنیــن موسســه هاى تخصصــى ب آژانس هــاى چندجانب
طرح هــاى کوچــک و کارآفرینــى داده شــده اســت. نگرانى هــاى زیــادى از اینکــه 
ــود دارد.  ــد، وج ــواب ده ــارات ج ــر از انتظ ــى کمت ــاخت هاى حیات ــن زیرس ای
وضعیــت زمانــى کــه بــا ســایر کشــورهاى در حــال توســعه و پیشــرفته مقایســه 
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ــاه  ــکارى و رف ــنگى، بی ــر، گرس ــزان فق ــن می ــر اســت. بی ــود نگران کننده ت مى ش
اقتصــادى شــهروندان کشــورهاى عضــو و میــزان تحــرکات شــرکت هاى کوچــک 
ــا  ــم اینه ــود دارد. به رغ ــى وج ــتگى باالی ــورها همبس ــن  کش ــط در ای و متوس
ــى  ــوان مانع ــه عن ــط ب ــک و متوس ــرکت هاى کوچ ــه ش ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
بــراى گســترش اشــتغال و توســعه فنــاورى در نیجریــه در نظــر گرفتــه شــده اند 

ــى مواجــه اســت. ــا چالش هــاى فراوان ــن بخــش ب و ای
ــت  ــط مدیری ــان و رواب ــط صاحب ــا توس ــط عمدت ــرکت هاى کوچــک و متوس ش
مى شــوند. در اکثــر مــوارد بــه طــور معمــول توســط صاحبــان تامیــن مالــى شــده اند. 
ــى را  ــراى تامیــن مال ــع خارجــى ب ــان شــرکت  ها توانایــى درك اهمیــت مناب صاحب
ندارنــد تــا  بتواننــد بــر رشــد و گســترش تجارت شــان تاثیرگــذار باشــند. در بیشــتر 

مــوارد تامیــن مالــى توســط مالــک، اعضــاى خانــواده و دوســتان انجــام مى شــود.
شــرکت هاى کوچــک و متوســط مشــکلى در افزایشــحقوق صاحبــان ســرمایه 
ــه  ــى ک ــى زمان ــد. حت ــه کرده ان ــراد را تجرب ــا اف ــه ی ــى خان ــق اعتبارده از طری
حقــوق صاحبــان ســرمایه بــا اعتباردهــى خانــه موافقــت کــرده اســت کــه از ایــن 
ــه  ــوده اســت. هم ــرایط همیشــه مناســب نب ــد، ش ــن کن ــود را تامی ــرمایه خ س
اینهــا بــه ســرمایه ناکافــى در دســترس در بخــش مربــوط مى شــود و بــه همیــن 
ــن علــت باعــث بیشــترین  ــى ضعیــف مى شــود. ای ــه تامیــن مال دلیــل منجــر ب
نابــودى صنایــع روســتایى شــده اســت. حــدود 80 درصــد از شــرکت هاى کوچــک 
و متوســط بــه علــت مشــکل تامیــن مالــى ضعیــف و ســایر مشــکالت مرتبــط بــا 

ــد. مشــکالت ناشــى از تامیــن مالــى ضعیــف عبارتنــد از: آن از بیــن رفته ان
ــذب  ــان در ج ــى صاحب ــه ناتوان ــه نتیج ــب ک ــت مناس ــود مدیری ــف) نب ال

ــت. ــره اس ــان خب کارشناس
ب) اســتفاده از تجهیــزات منسوخ شــده و روش هــاى تولیــد بــه علــت ناتوانــى 

مالــک بــراى دسترســى بــه فنــاورى جدیــد اســت.
ج) رقابــت بیــش از حــد بــراى فــروش کــه نتیجــه تامیــن مالــى ضعیــف بــراى 

مقابلــه بــا رقابــت در صنعــت اســت.
ــى شــدن  ــش صنعت ــراى افزای ــال 1960 ب ــف از س ــات مختل ــم اقدام ــه رغ ب
ــخت  ــرایط س ــرض ش ــواره در مع ــط هم ــک متوس ــرکت هاى کوچ ــه، ش نیجری
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ــد: ــده مانن ــل محدودکنن ــه از عوام ــک نتیج ــوان ی ــه عن ــن ب ــتند. ای هس
الــف) هزینه هــاى بــاالى مــواد اولیــه موجــود در قیمــت مــواد غذایــى، تاثیــر 
مى گــذارد. ایــن مــورد نــه تنهــا بــر روى گــردش مالــى شــرکت تاثیــر مى گــذارد 

بلکــه بــر ســودآورى آنهــا نیــز موثــر اســت.
ــرق،  ــا، ب ــد جاده ه ــق مانن ــى در مناط ــات زیربنای ــه امکان ــى ب ب) دسترس

ــت. ــى اس ــه اى ناکاف ــل مالحظ ــور قاب ــه ط ــن آب و ... ب تامی
ــه  ــذف یاران ــد ح ــط مانن ــى غل ــات نظارت ــت ها و اقدام ــدادى از سیاس ج) تع

ــر وام. ــوارض ب ــات و ع ــات، مالی ســوخت، مالی
بااومبــک (1983)1 معتقــد اســت کــه اکثــر مشــکالت شــرکت هاى کوچــک 
و متوســط، از جملــه تولیــد، خــارج از آن اســت. مهم تریــن عوامــل خارجــى یــا 
ــه کمبــود ســرمایه، مالیــات و مقــررات، حــق ثبــت اختــراع  ــوط ب محیطــى مرب
ــا  ــاره آنه ــر درب محصــول و سوءاســتفاده از معافیت(فرانشــیزم) اســت کــه در زی

ــم: ــث مى کنی بح
 (MSEs) نبــود زیرســاخت هاى اساســى: شــرکت هاى کوچــک و میکــرو
ــد  ــا زیرســاخت هاى بســیار ضعیــف عمــل مى کن ــه در محیطــى ب بخــش نیجری
ــود  ــورها، نب ــیارى از کش ــود. در بس ــى مى ش ــت بین الملل ــع ورود و رقاب ــه مان ک
ــعه  ــرق، آب و ... ، از توس ــات، ب ــازار، ارتباط ــه ب ــى ب ــود دسترس ــاخت، نب زیرس

ــد. ــرى مى کن ــرو (MSE) جلوگی ــک و میک ــرکت  هاى کوچ ش
ــاه، متوســط و  ــه ســرمایه گذارى: نبــود ســرمایه کوت نبــود دسترســى ب
بلندمــدت، دسترســى نامناســب بــه منابــع مالــى و تســهیالت اعتبــارى بــر رشــد 

ــذارد. ــر مى گ ــرو (MSE) تاثی ــرکت هاى کوچــک و میک ش
ــک و  ــرکت هاى کوچ ــه ش ــت ک ــد اس ــنده معتق ــرمایه: نویس ــود س کمب

ــد: ــورد دارن ــه م ــل س ــدى را در حداق ــى ج ــکالت مال ــرو (MSE) مش میک
ــه توســط  ــرى ک ــا مقادی ــم در مقایســه ب ــر ک ــن وجــوه در مقادی ــف) تامی ال

ــود. ــت مى ش ــزرگ پرداخ ــع ب صنای
ب) ساخت و تولید ذخایر کافى مالى

ج) تامین سرمایه ثابت بلندمدت.
1. Baumback(1983)
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تــورم: ایــن یــک واقعیــت اســت کــه هزینــه ســرمایه اى بــراى تولیدکنندگان 
در مقیاس هــاى کوچــک باالتــر اســت، ایــن مــورد بــراى افزایــش نــرخ تــورم هــم 

ــت. صادق اس
چالش هــاى مختلفــى در ارتبــاط بــا شــرکت هاى کوچــک و میکــرو در 
ــى  ــى و برخ ــکالت مال ــن مش ــى از ای ــه برخ ــى ک ــود دارد؛ در حال ــه وج نیجری
ــه  ــت ک ــى اس ــامل عوامل ــى ش ــاى مال ــتند. محدودیت ه ــى هس ــر غیرمال دیگ
ــى  ــاى مال ــه کمک ه ــتیابى ب ــراى دس ــرو (MSE) ب ــرکت هاى کوچــک و میک ش
ــرمایه ها،  ــى س ــه ناکاف ــى و عرض ــع ناکاف ــن مناب ــد، همچنی ــرى مى کن جلوگی
باعــث شکســت بســیارى از ایده هــاى عالــى کســب وکار و توســعه کســب وکار هاى 
ــا  ــاال و در ارتبــاط ب موجــود مى شــود. تاریخچــه ضعیــف کســب وکار  ، خطــرات ب
شــروع کســب وکار جدیــد، بانک هــا تمایلــى بــه پرداخــت وام بــراى ضمانت هــاى 
ــرات  ــى از خط ــى و آگاه ــاى مال ــب صورت ه ــدارى نامناس ــد، نگه ــى ندارن ناکاف
کســب وکار خــود کــه صاحبــان بــا آن مواجــه هســتند، همگــى دســت بــه دســت 
هــم داده اســت تــا صاحبــان کســب وکار   ها نتواننــد ســرمایه مــورد نیــاز خــود را 

تامیــن کننــد.
ــراى یکپارچگــى کســب وکار بســیار  ــى ب ــدارى اســناد و صورت هــاى مال نگه
ــم  ــان ه ــاختار کارآفرین ــه در س ــه نیجری ــود در جامع ــاد موج ــت. فس ــم اس مه
نفــوذ کــرده اســت و مانــع بســیارى از شــرکت هایى مى شــود کــه حتــى ســوابق 
ــاز  ــر ب ــات س ــت مالی ــان از پرداخ ــن کارآفرین ــیارى از ای ــد و بس ــبى دارن مناس

مى زننــد.
ســاختار حکومتــى ضعیــف یکــى دیگــر از عواملى اســت کــه مانع از دسترســى 
شــرکت ها بــه بانک هــا و موسســه هاى مالــى تخصصــى مى شــود. یکــى از 
ــن اســت کــه ســرمایه گذاران  ــا آن مواجــه شــدن ای ــواردى کــه تحلیلگــران ب م
ــتند  ــرکت نیس ــهام از ش ــن س ــرکت و گرفت ــرمایه گذارى در ش ــه س ــر ب حاض
ــرکت هاى  ــور ش ــه اپرات ــه ب ــد ک ــگاه مى کنن ــوان وام ن ــه عن ــتر آن را ب و بیش

ــد. کوچــک و متوســط داده ان
بــراى دســتیابى بــه تامیــن مالــى مناســب، صاحبــان کســب وکار هاى کوچــک 
ــى  ــا طــرح مال ــه اى ب ــد کــه طــرح تجــارى واقع بینان ــاد بگیرن ــد ی و متوســط بای



فصل سوم

143

مناســبى ایجــاد کننــد تــا قبــل از اینکه بــه دنبــال تامین مالى باشــند، ســودآورى 
شــرکت  را پیش بینــى کننــد. ایــن شــرکت ها بایــد بــه طــور مناســبى کــه قادرنــد 
و از نظــر قانونــى ممکــن اســت، اســناد و صورت هــاى مالــى را ثبــت و آن را نــزد 

افــراد متخصــص نگهــدارى کننــد.
هــارون و همــکاران1(2013) بــه بررســى عوامــل موثــر بــر کســب تحصیــالت 
ــرکت هاى کوچــک و  ــد. ش ــط پرداختن ــرکت  هاى کوچــک و متوس ــى در ش بانک
متوســط ســتون فقــرات تمــام اقتصادهــا و یــک منبــع کلیــدى رشــد اقتصــادى 
هســتند. ســهم مهــم شــرکت هاى کوچــک و متوســط   (SME) در اقتصــاد، 
ــه خوبــى ثبــت شــده اســت. گرچــه نقــش  ــزى ب اشــتغال و صنعتــى شــدن مال
آنهــا در اقتصــاد قابــل توجــه اســت، بســیارى از شــرکت هاى کوچــک و متوســط   

ــا  ــازار ب ــاورى و ب ــرمایه انســانى، فن ــى، س ــن مال ــه تامی (SME) در دسترســى ب
مشــکل مواجــه هســتند. یکــى از دالیــل اصلــى ناتوانــى شــرکت هاى کوچــک و 
متوســط   (SME) در حفــظ کسب وکارشــان عــدم تامیــن مالــى مناســب اســت. 
یکــى از دالیــل اصلــى اینکــه موسســه هاى بانکــى و مالــى تمایلــى بــه پرداخــت 
وجــوه بــه شــرکت  هاى کوچــک و متوســط   (SME) ندارنــد، ناشــى از نبــود وثیقــه 
ــا  ــا اســتفاده از ایــن ســناریو، آنهــا ب ــراى شــرکت اســت. ب و ضمانــت مناســب ب
ــه رو مى شــوند. هــدف مطالعــه بررســى  ــى محــدودى روب گزینه هــاى تامیــن مال
ــش  ــه دان ــه مســلط ب ــا کســى ک ــده (ی ــا شــخص وثیقه دهن ــه آی ــن اســت ک ای
ــط  ــک و متوس ــرکت  هاى کوچ ــت وام ش ــن ظرفی ــت) و همچنی ــب وکار اس کس
 CCRIS ــط ــده توس ــزارش ش ــرض در وام گ ــش ف ــور پی ــه ط ــه ب (SME)  ک
ــرى در  ــزى) تاثی ــار مرک ــات مرجــع اعتب ــرى مى شــود (سیســتم اطالع اندازه گی
وام تاییدشــده توســط مدیــران بانــک خواهــد داشــت یــا خیــر. پرسشــنامه ها بــه 
مدیــران بانــک و کارکنــان واقــع در منطقــه شــمال مالــزى بــراى درخواســت وام 
مربوطــه ارســال شــد. 63 مدیــر بانــک در ایــن مطالعــه شــرکت کردنــد. یافته هــا 
نشــان داد کــه هــر ســه متغیــر تاثیــر قابــل توجهــی بــر احتمــال تصویــب وام از 
ــاري داشــته اند. شــرکت  هاى کوچــک و  ــران اعتب ــی از منظــر مدی موسســات مال
متوســط (SME) بایــد هنــگام درخواســت وام بــا گرفتــن وثیقــه، ارتبــاط خــوب 
1. Haron, H., Said, S. B., Jayaraman, K., & Ismail, I. (2013)
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ــا موسســه مالــى و یــک ســوابق مالــى خــوب داشــته باشــند. از ســوى دیگــر،  ب
 (SME) ــط ــک و متوس ــرکت هاى کوچ ــه ش ــک ب ــا کم ــى ب ــازمان هاى دولت س
بایــد آنهــا را آمــوزش دهنــد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه آنهــا بــا دانــش تهیــه 

ــده اند. ــز ش ــى تجهی ــه هاى مال ــاز موسس ــورد نی ــتندات م مس
ــرات  ــتون فق ــط (SME) س ــک و متوس ــرکت هاى کوچ ــاى1 (2015) ش تاس
اقتصــاد چیــن را نشــان مى دهنــد، بــا ایــن حــال آنهــا دسترســى بــه اعتبــار بانکى 
ندارنــد. بــه همیــن دلیــل شــرکت هاى کوچــک و متوســط بــه طیــف گســترده اى 
ــکار  ــاى هم ــمى، پلت فرم ه ــى غیر رس ــع مال ــه مناب ــن، از جمل ــع جایگزی از مناب
ــده (NBFI)2 و  ــى ثبت ش ــى غیربانک ــات مال ــن (P2P)، موسس ــورت آنالی ــه ص ب
ــواع مختلــف  ــان ان ــه متکــى هســتند. ایــن مطالعــه در می ســرمایه داران محرمان
ــورد  ــج در م ــط رای ــورات غل ــا تص ــد ت ــز مى کن ــایه اى3» را متمای ــدارى س «بانک
ــن  ــن را روش ــمى در چی ــى غیر رس ــطه هاى مال ــى از واس ــرات ناش ــت خط ماهی
ــه  ــد ک ــان مى ده ــر نش ــاى دیگ ــى در زمینه ه ــه هاى مال ــول موسس ــد. تح کن
NBFCهــاى تنظیم شــده و مدیریت شــده، حتــى در اقتصادهــاى پیشــرفته 

ــراى واســطه تجــارى اســت. ــه همیشــگى ب ــى، یــک پای صنعت
یــک از هــم گسســتگى بیــن اقتصــاد واقعــى چیــن و سیســتم مالــى وجــود 
ــک  ــرکت هاى کوچ ــاورزان، ش ــا از کش ــور عمدت ــن کش ــى ای ــاد واقع دارد. اقتص
ــر  ــى تحــت تاثی ــال بخــش مال ــن ح ــت و در عی ــده اس ــکیل ش ــط تش و متوس
ــد(  ــه کنن ــزرگ معامل ــرکت هاى ب ــا ش ــد ب ــح مى دهن ــزرگ، ترجی ــاى ب بانک ه

ــن4، 2014). لی
زانــول و آیادورایــى5 (2010) در ایــن تحقیــق، گرایش هــاى کارآفرینــى 
ــه پیشــینه  ــا توجــه ب ــا شــرکت هاى ماالیــى ب ــان محلــى ی (EO) را در کارآفرین
فرهنگــى بــه عنــوان ســوابق بررســى مى شــود. ایــن ســاختار بــراى توضیــح درك 
گرایش هــاى کارآفرینــى (EO) و پیامــد آن روى عملکــرد شــرکت ها مــورد 
اســتفاده قــرار مى گیــرد. هــدف ایــن پــروژه ایــن اســت کــه آیــا رابطــه اى بیــن 
1. Tsai, K. S. (2015).
2. Non-Banking Financial Institutions
3. Shadow Banking
4. (Justin Yifu Lin,2014)
5. Zainol, F. A., & Ayadurai, S. (2010). 
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ــود دارد؟ ــرکت ها وج ــرد ش ــى و عملک ــى کارآفرین ــینه فرهنگ پیش
ــا، رابطــه اى  ــان ماالیایى ه ــروژه نشــان مى دهــد کــه در می یافته هــاى ایــن پ
بیــن پیشــینه فرهنگــی بــا عملکــرد شــرکت ها، بــه واســطه گرایش هــاى 
ــرد  ــى عملک ــراى پیش بین ــاختارى ب ــى س ــدارد. ول ــود ن ــه (EO)، وج کارآفرینان
ــى  ــان بوم ــرى از کارآفرین ــق، درك بهت ــن تحقی ــد. ای ــد باش ــرکت ها مى توان ش
را بــه سیاســت گذاران، ســازمان هاى غیــر دولتــى، ســازمان هاى حمایــت از 
ــا  ــزى و ی ــراى برنامه ری ــوص ب ــه خص ــى ب ــان بوم ــود کارآفرین ــب وکار و خ کس

ــد. ــم مى کن ــى فراه ــاى دولت ــتفاده از برنامه ه اس
فدیــل1 (2015) بــه بررســى خلق ارزش دوباره شــرکت هاى کوچک و متوســط 
ــا رویکــرد پویایى شناســى  ــزار برندینــگ و بازاریابــى ویروســى ب ــا اســتفاده از اب ب
ــاره محصــوالت و خدمــات  ــه دالیــل گوناگــون درب ســامانه ها پرداخــت. مــردم ب
مختلــف صحبــت مى کننــد. ایــن گفت وگوهــا ممکــن اســت برخاســته از اعتبــار 
و شــهرت صاحــب آن برنــد باشــد یــا اینکــه مــردم نیــاز دارنــد بــه اینکــه تجــارب 
خریــد خــود را بــراى دیگــران بــه اشــتراك بگذارنــد. ســپس ایــن مکالمــات بــه 
خانــواده، دوســتان و دیگــر افــراد در شــبکه هاى اجتماعــى منتقــل مى شــود. ایــن 
فرآینــد مرجــع بــه عنــوان ارتباطــى از کلمــه دهــان بــه دهــان (WoM) شــناخته 
ــا طرفیــن  ــه دلیــل عقیــده و اعتبــار درك شــده مرتبــط ب شــده اســت و تنهــا ب
درگیــر آن اســت کــه بــه عنــوان یــک شــکل قدرتمنــد و تاثیرگــذار در نظــر گرفته 
مى شــود. بازاریابــى ویروســى بــا عنــوان فــرم الکترونیکــى اش نیــز ظهــور کــرده و 
شــامل اصــل انتقــال اخبــار، اطالعــات یــا ســرگرمى ها بــه شــخص دیگــرى اســت. 
بازاریابــى ویروســى یــک ابــزار ارتباطــات بازاریابــى اینترنتــى بســیار موثــر اســت 
و اگــر شــرکت ها مشــترى آنالیــن خــود را شناســایى و درك کننــد، خلــق ارزش 
بیشــترى نســبت بــه رقبــا کســب مى کننــد. متاســفانه بعضــى از مطالعــات نشــان 
داده انــد کــه ممکــن اســت شــرکت هاى کوچــک و متوســط (SME)  بــه دلیــل 
کمبــود در صالحیــت، ســطح آگاهــى و آمادگــى سازمانى شــان، ایــن رویکردهــاى 
ابتــکارى را بــراى تعامــل بــا مشــتریان اتخــاذ نکننــد. در همیــن حــال، فنــاورى 
اینترنــت بــه طــور مــداوم ابزارهــاى تحقیقاتــى جدیــدى را فراهــم مى کنــد کــه 
1. Fadil, A. (2015).
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ــد همــکارى  ــذارى برن ــا مشــتریان در ارزش گ ــا ب ــادر مى ســازد ت شــرکت ها را ق
و تعامــل داشــته باشــند.

هرمــن1 (2017) در محیــط پویــا، پیشــرفت تکنولــوژى، تغییــر بــازار و رقابــت 
ــراى  ــى ب ــاى مهم ــن چالش ه ــه ای ــد ک ــده مى کن ــا را پیچی ــاى م ــدید، دنی ش
خلــق ارزش کســب وکار اســت. در چنیــن جایگاهــى ارزش خلق شــده بــه ســرعت 
جــا مى مانــد چــون کــه ارزش بهتــرى مــورد انتظــار اســت. بنابرایــن چگونگــى 
ارزش گــذارى بــراى حفــظ جایــگاه رقابتــى خــود در صنعــت، مهم تریــن مســاله 
اســت. اگــر بخواهنــد شــرکت هاى کوچــک و متوســط (SME) در رقابــت بماننــد، 
بایــد ایــن تغییــرات را تعدیــل کننــد. هــدف از ایــن تحقیــق، یافتــن پاســخ  بــه 
اینکــه چگونــه شــرکت هاى کوچــک و متوســط (SME) مى تواننــد در یــک 
ــا  ــق ارزش ب ــد خل ــى فرآین ــیله بررس ــه وس ــر ب ــال تغیی ــا در ح ــط دائم محی

ــد. ــى بمانن ــامانه ها، باق ــى س ــرد پویایى شناس ــتفاده از رویک اس
ــه پتانســیل  ــن مطلــب اســت ک ــى بیانگــر ای ــات قبل هرمــن (2017) تحقیق
ــى  ــاد مل ــعه اقتص ــاى توس ــراى ارتق ــرکت هاى کوچــک و متوســط2(SME) ب ش
و کاهــش فقــر هســتند. بــا ایــن حــال  عوامــل زیــادى مانــع رشــد شــرکت هاى 
کوچــک و متوســط مى شــوند. مســائل مختلفــى همپوشــانى، بــر یکدیگــر تعامــل، 
ــک  ــاد ی ــب ایج ــن موج ــه ای ــد ک ــاف دارن ــل انعط ــل و غیرقاب ــات متقاب ارتباط
ــى،  ــه بازاریاب ــوط ب ــائل مرب ــود. مس ــر مى ش ــا یکدیگ ــاط ب ــورد در ارتب دور بازخ
کنتــرل موجــودى و جریان هــاى نقدینگــى انــرژى زیــادى را بــه خــود معطــوف 
مى کنــد. بنابرایــن زمانــى بــراى تفکــر دربــاره افزایــش کیفیــت محصــول و نحــوه 
ــرکت هاى  ــتر ش ــد. بیش ــان نمى مان ــراى کارآفرین ــى ب ــت صنعت ــروزى در رقاب پی
کوچــک و متوســط (SME) اهمیــت خلــق ارزش بــراى حفــظ کســب وکار خــود 
ــاد ارزش  ــد ایج ــوه فرآین ــى نح ــه بررس ــه ب ــن مطالع ــد. ای ــر نمى گیرن را در نظ
ــن دلیــل کــه  ــه ای ــردازد ب ــراى شــرکت هاى کوچــک و متوســط (SME) مى پ ب
ارزش ارائه شــده بــه مشــترى یکــى از عوامــل تعیین کننــده موفقیــت کســب وکار 
ــده  ــتفاده ش ــامانه ها اس ــى س ــرد پویایى شناس ــه از رویک ــن مطالع ــت. در ای اس
ــف  ــاى مختل ــا متغیره ــد ت ــى را مى ده ــن توانای ــا ای ــه م ــرد ب ــن رویک اســت. ای
1. Herman, F. (2017)
2. Small- And Medium-Sized Enterprises
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ــر را  ــر یکدیگ ــر شــرکت هاى کوچــک و متوســط (SME) و تاثیرشــان ب ــر ب موث
بررســى  کنیــم. اســتفاده ایــن رویکــرد همچنیــن فرصتــى بــراى مشــاهده اینکــه 
خلــق ارزش فرآینــدى نیســت کــه بنیان گــذاران شــرکت در شــروع کســب وکار   
داشــته اند بلکــه فرآینــدى اســت کــه در طــول عمــر شــرکت در حــال اجراســت.

ــه  ــط از جمل ــک و متوس ــاي کوچ ــر (1390) بنگاه ه ــى و زرگ ــن بیدخت امی
ــر  ــل در رشــد و توســعه سیســتم هاي اقتصــادي و اجتماعــی ه ــن عوام موثرتری
کشــوري محســوب می شــوند. از ایــن رو مــورد توجــه مســئوالن و دولت مــردان 
کشــورها قــرار گرفته انــد. در کشــور مــا بــا وجــود اینکــه بیــش از 95 درصــد کل 
ــد، ایــن  واحدهــاي تولیــدي در گــروه صنایــع کوچــک و متوســط قــرار می گیرن
ــزوده  ــی و ایجــاد ارزش اف ــص مل ــد ناخال ــل توجهــی در تولی ــا ســهم قاب بنگاه ه
ــد  ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــج می برن ــدیدي رن ــاي ش ــرده و از کمبوده ــب نک کس
ــع  ــه صنای ــاي کوچــک و متوســط نســبت ب ــت بنگاه ه ــت و مزی کاهــش موفقی
ــذا  ــد. ل ــددى باش ــی متع ــی و برون بنگاه ــل درون بنگاه ــر از عوام ــزرگ، متاث ب
ــع موجــود در توســعه بنگاه هــاي  ــن موان ــه شناســایى مهم تری تحقیــق حاضــر ب
ــراى حمایــت از ایــن بنگاه هــا  ــه چارچوبــى ب کوچــک و متوســط صنعتــى و ارائ
ــى و  ــه اى و تجرب ــات کتابخان ــر اســاس مطالع ــتا ب ــن راس ــه اســت. در ای پرداخت
ــا مســئوالن و کارشناســان دســتگاه هاى  ــه عمــل آمــده ب نتایــج مصاحبه هــاى ب
ــع  ــن موان ــط و شــرکت  هاى کوچــک و متوســط (SME)، مهم تری ــى ذي رب اجرای
ــنامه  ــزار پرسش ــتفاده از اب ــا اس ــط ب ــک و متوس ــاى کوچ ــکالت بنگاه ه و مش
مــورد بررســى و تحلیــل قــرار گرفــت. نتایــج حاصلــه نشــان داد کــه بنگاه هــاى 
کوچــک و متوســط بــا آســیب ها و مشــکالت درونــى و بیرونــى متعــددى مواجــه 
هســتند. همچنیــن تســهیالت و حمایت هــاى مالــى و غیرمالــى بــه عمــل آمــده 
ــى، و  ــى، بازاریاب ــى، فن ــوزه مال ــار ح ــط در چه ــک و متوس ــاى کوچ از بنگاه ه
ــوده و نتوانســته اســت راهگشــاي مشــکالت ایــن دســته از  مدیریتــى ناکافــى ب

ــد. ــا باش بنگاه ه
رضایــى و همــکاران (1394) بــه بررســى مفهــوم و ابعــاد بازاریابــى کارآفرینانه 
ــد  ــد. رش ــوالت پرداختن ــط تح ــک و متوس ــب وکارهاي کوچ ــر آن در کس و تاثی
پیچیــده و ســریع چنــد دهــه اخیــر موجــب شــده اســت کشــورهاي توســعه یافته 
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و در حــال توســعه، کســب وکارهاي کوچــک و متوســط را بــه عنــوان زمینه هایــى 
بــراي دســتیابى بــه اهــداف توســعه از جملــه توســعه اقتصــادي در نظــر بگیرنــد. 
ــر روي شــکل گیري  ــادي ب ــج بررســى ها حاکــى از آن اســت کــه عوامــل زی نتای
ــن  ــه در ای ــتند ک ــذار هس ــت کســب وکارهاي کوچــک و متوســط تاثیرگ و تقوی
ــر روي بازاریابــى  ــژه اي ب ــان، بســیاري از محققــان و صاحب نظــران تاکیــد وی می
کارآفرینانــه داشــته و آن را یکــى از مهم تریــن عوامــل تعیین کننــده بقــاى 
ــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع، هــدف اصلــى  کســب وکارها در نظــر مى گیرنــد. ب
ــط  ــى مرتب ــري و تجرب ــات نظ ــیع ادبی ــرور وس ــر م ــى ب ــه مبتن ــه ک ــن مقال ای
ــه و  ــى کارآفرینان ــاد بازاریاب ــوم و ابع ــى مفه ــت، بررس ــه اي اس ــع کتابخان و مناب
تاثیــر آن در کســب وکارهاي کوچــک و متوســط بــود. بــر اســاس نتایــج تحقیــق 
ــه پارادیمــى جدیــد و میــان رشــت هاي  مشــخص شــد کــه بازاریابــى کارآفرینان
مشــتري گرایى  و  نــوآوري  طریــق  از  مى توانــد  کــه  اســت  بازاریابــى  در 
محدودیت هــاي بازاریابــى ســنتى را رفــع کــرده و منجــر بــه ایجــاد ارزش بــراي 
مشــتري شــود. مــرور ادبیــات مرتبــط نشــان داد کــه اصلى تریــن ابعــاد بازاریابــى 
ــاد  ــوري، ایج ــودن، فرصت مح ــت ب ــامل ریســک پذیري، پیش دس ــه ش کارآفرینان
ــج  ــن، نتای ــع اســت. همچنی ــوآوري، مشــتري گرایى و اهــرم کــردن مناب ارزش، ن
تحقیــق حاکــى از آن بــود کــه بازاریابــى کارآفرینانــه جــزء جدایى ناپذیــر موفقیت 
ــود  ــى در بهب ــل اصل ــک عام ــوان ی ــط و به عن ــک و متوس ــب وکارهاي کوچ کس
ــه  ــش ب ــتن گرای ــود و نداش ــناخته مى ش ــب وکارها ش ــوع کس ــن ن ــرد ای عملک
ــه در کســب وکارهاي کوچــک و متوســط  ســوي اســتفاده از بازاریابــى کارآفرینان

منجــر بــه ســطوح پاییــن عملکــرد و شکســت خواهــد شــد.
کارآفرینــی  مزایــاي  از  برخــورداري  بــراي  همــکاران (1392):  و  فیــض 
ــی  ــر کارآفرین ــر ب ــل موث ــد روي عوام ــط، بای ــک و متوس ــرکت هاي کوچ در ش
سازمانی تمرکز و سرمایه گـــذاري کـــرد. یکـــی از ایـــن عوامـــل توجـــه و اهمیت 
ــان داده  ــا ایــن وجــود مطالعــات نشـ ــر اســت. ب ــاوري روز و برت ــه فن ســازمان ب
اســـت کـــه بیشـــتر شــرکت هاي کوچــک و متوســط نســبت بــه مزیت هایــی کــه 
ــتار  ــن نوشـ ــد. در ایـ ــی آورد، بی توجه انـ ــا براي شــان به وجــود مـ ــن فناوري ه ای
تاثیر فنـــاوري اطالعـــات و ارتباطـــات بـــر کـــارآفرینی ســـازمانی در شرکت هاي 
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کوچــک و متوســط شــهرك صنعتــی ســمنان مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. 
ــا از  ــراي جمــع آوري داده ه ــوده و ب ــوع توصیفی-پیمایشــی ب ــه از ن ــن مطالعـ ای
ابــزار پرسشــنامه اســتفاده شــده اســـت کــه پایایــی آن از طریــق ضریــب آلفــاي 
کرونبــاخ تاییــد شــد. نتایــج به دســت آمـــده از آزمـــون میـــانگین یــک جامعه ي 
آمـــاري، نشـــان داد کـه فنـاوري اطالعـات و ارتباطـــات تاثیر معنـاداري در بـروز 
ــوآوري در  ــد، نـ ــاغل جدی ــاد مش ــاد ایج ــن ابع ــازمانی و همچنی ــی س کارآفرین
ــت تهاجمــی در شــرکت هاي  ــدي و رقاب ــذیري، خودتجدی ــدها، ریسـک پـ فرآینـ
کوچــک و متوســط شــهرك صنعتــی ســمنان نداشـــته، ولــی در ابعــاد نــوآوري در 

ــوده اســت. ــر ب محصــوالت و خدمــات و پیشــگامی موث
ــى در  ــع کوچــک و متوســط نقــش مهم ــکاران(1393): صنای ــى و هم یعقوب
توســعه اقتصــادي یــک کشــور دارنــد و نظریه هــاي مختلــف بــر اهمیــت فنــاوري 
اطالعــات در کســب وکارهاي کوچــک و متوســط تاکیــد دارنــد. هــدف پژوهــش 
حاضــر، شناســایى عوامــل موثــر بر پذیــرش فنــاوري اطالعــات در صنایــع کوچک 
و متوســط بــا اســتفاده از تلفیــق ســازه هاي دو مــدل پذیــرش فنــاوري دیویــس 
ــتگى  ــق توصیفى-همبس ــت. تحقی ــزن اس ــده آج ــار برنامه ریزي ش ــه رفت و نظری
حاضــر بــه منظــور جمــع آوري داده هــا از ابــزار پرسشــنامه اســتفاده کــرده اســت. 
ــد  ــن گردی ــق تدوی ــدل تحقی ــنجش م ــراي س ــه ب ــور  38 گوی ــن منظ ــراي ای ب
ــاري  ــه آم ــت. جامع ــرار گرف ــات ق ــاوري اطالع ــوزه فن ــرگان ح ــار خب و در اختی
ایــن تحقیــق کلیــه مدیــران ارشــد کســب وکارهاي کوچــک و متوســط زیــر 50 
ــه تعــداد 117 واحــد اســت.  تــن کارکــن شــهرك هاي صنعتــى شــهر کرمــان ب
ــزار SPSS و Amos و از روش  ــتفاده از نرم اف ــا اس ــده ب ــت آم ــه دس ــات ب اطالع
الگویابــى معــادالت ســاختاري شــرکت هاى کوچــک و متوســط مــورد تجزیــه و 
تحلیــل قــرار گرفــت. نتایــج نشــان داد کــه کلیــه متغیرهــاي ایــن مــدل بــه غیــر 
از رابطــه میــان ســهولت اســتفاده درك شــده بــر نگــرش بــه اســتفاده از فنــاوري 
اطالعــات در صنایــع کوچــک و متوســط داراي تاثیــر مثبــت و معنــاداري اســت.

ــا عنــوان «برنامه ریــزى  ــازاده (1384): در پژوهــش خــود ب حســنقلى پور و آق
ــد  ــراز مى دارن ــن اب ــط» چنی ــک و متوس ــه هاى کوچ ــراى موسس ــتراتژیک ب اس
کــه برنامه ریــزى اســتراتژیک، در موفقیــت ســازمان ها در میــدان رقابــت 
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نقشــى کلیــدى دارد. ایــن نــوع برنامه ریــزى کــه تاکنــون غالبــا مــورد اســتفاده 
ــه  ــود، ب ــن ش ــتى تدوی ــر به درس ــت، اگ ــده اس ــع ش ــزرگ واق ــازمان هاى ب س
ــح و  ــراى صحی ــورت اج ــه در ص ــود ک ــر مى ش ــتراتژى هایى منج ــاب اس انتخ
به موقــع، تعالــى و پیشــتازى ســازمان را بــه ارمغــان مــى آورد. تحقیــق حاضــر در 
نظــر دارد تــا تفاوت هــاى موجــود بیــن برنامه ریــزى اســتراتژیک در ســازمان هاى 
ــوع برنامه ریــزى در موسســه هاى کوچــک را شناســایى کــرده،  ــا ایــن ن ــزرگ ب ب
ــراى  ــتراتژیک ب ــزى اس ــاى موجــود برنامه ری ــى مدل ه ــق مقایســه تطبیق از طری
ســازمان هاى بــزرگ و کوچــک، مدلــى مناســب از ایــن نــوع برنامه ریــزى بــراى 
ــزى  ــاى برنامه ری ــایى تفاوت ه ــراى شناس ــد. ب ــه کن ــک ارائ ــه هاى کوچ موسس
ــاوت مشــخص از  ــزرگ، تعــدادى تف اســتراتژیک بیــن ســازمان هاى کوچــک و ب
مطالعــه ادبیــات موضــوع اســتخراج  شــده، از نمونــه آمــارى تحقیــق در ایــن بــاره 
پرســش بــه عمــل آمــده و در نهایــت بــا گــردآورى و تجزیــه و تحلیل نظــرات آنها، 
تفــاوت هــا مــورد شناســایى قــرار گرفتــه اســت. بــراى طراحــى مــدل مفهومــى 
ــزرگ و  ــازمان هاى ب ــراى س ــتراتژیک ب ــزى اس ــدل برنامه ری ــق ، 9 م ــن تحقی ای
ســه مــدل برنامه ریــزى اســتراتژیک بــراى موسســه هاى کوچــک مــورد مطالعــه 
تطبیقــى قــرار گرفــت. از ایــن مقایســه تطبیقــى، ســه عامــل بــه عنــوان وجــوه 
مشــترك، 12 مــدل بررسى شــده شناســایى شــد، کــه ایــن ســه شــامل ماموریــت 
/ چشــم انــداز، عوامــل داخلــى / خارجــى و اســتراتژى در برنامه هــاى اســتراتژیک 
هســتند و بــه عنــوان شــاکله اصلــى مــدل مفهومــى جدیــد قــرار گرفتنــد. یــک 
عامــل دیگــر بــا توجــه بــه ویژگــى خــاص موسســه هاى کوچــک، بینــش مدیــران 
ــا چهــار  ــد ب ــه شــده و مــدل جدی ــه مــدل اضاف ارشــد ســازمان هاى کوچــک، ب
عامــل و بــه صــورت شــماتیک طراحــى شــده اســت. جامعــه آمــارى ایــن تحقیــق 
ــه  ــد ک ــران بودن ــتان ته ــودرو اس ــازى خ ــرکت  هاى کوچــک قطعه س ــران ش مدی
ــورت  ــه ص ــارى ب ــه آم ــترك، نمون ــاى مش ــوردارى از ویژگى ه ــاظ برخ ــه لح ب
ــاى  ــع آورى داده ه ــت جم ــد ه اند. جه ــاب ش ــا انتخ ــن آنه ــاده از بی ــى س تصادف
مــورد نیــاز، عــالوه بــر داده هاى ثانویــه از طریــق پرسشــنامه و مصاحبــه حضورى، 
داده هــاى اولیــه نیــز از نمونــه آمــارى جمــع آورى شــده اســت. نتیجــه تجزیــه و 
ــزى  ــن برنامه ری ــارى، بی ــه آم ــه از نظــر نمون ــا نشــان مى دهــد ک ــل داده ه تحلی
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ــرکت هاى  ــزى در ش ــوع برنامه ری ــن ن ــا ای ــزرگ ب ــرکت هاى ب ــتراتژیک در ش اس
ــده  ــدل ارائه ش ــود دارد و م ــادارى وج ــاوت معن ــف تف ــوارد مختل ــک در م کوچ
ــتراتژیک شــرکت هاى  ــزى اس ــراى برنامه ری ــف ب ــاد مختل ــق از ابع ــن تحقی در ای

کوچــک مناســب اســت.
فتحیــان و ابراهیمــى (1384): اثــرات به کارگیــري تجــارت الکترونیکــی در 
شــرکت هاي کوچــک و متوســط کشــور را بررســى کرده انــد. تجــارت الکترونیکــی 
بــه عنــوان یــک فنــاوري بــه شــرکت هاي کوچــک و متوســط اجــازه رقابــت در 
ــق نشــان داده اســت  ــن تحقی ــد داد. ای ــاي بزرگ ترشــان را خواه ــل همتاه مقاب
کــه مزایــاي مهــم و قابــل توجهــی پیــش روي شــرکت هاي کوچــک و متوســطى 
ــا  ــن مزای ــان ای ــده اند. در می ــی وارد ش ــارت الکترونیک ــه در عرصــه تج اســت ک
ــه  ــراي دســتیابی ب ــی ب ــروش و توانای ــا افزایــش ف ــه کاهــش هزینه ه ــوان ب می ت
یــک بــازار جهانــی اشــاره کــرد. چگونگــى قبــول و اســتفاده از تجــارت الکترونیکى 
ــه اى  ــردد به گون ــا بازمى گ ــارى آنه ــاى تج ــه ویژگى ه ــرکت ها ب ــه ش در اینگون
کــه یــک راه حــل خــاص تجــارت  الکترونیکــى کــه بــراى همــه مناســب باشــد 
ــه  ــط در زمین ــک و متوس ــرکت هاى کوچ ــت ش ــود. الزم اس ــد ب ــکل خواه مش
مزایــاى تجــارت الکترونیکــى و چگونگــى بهره گیــرى  از آن آمــوزش داده شــوند، 
ــه شــرکت ها نامناســب  ــاورى هنــوز توســط برخــى از این گون ــوع فن ــرا ایــن ن زی

ــود. ــى مى ش تلق
ــران  ــه مدی ــاى کارآفرینان ــى مهارت ه ــه بررس ــادرى (1387) ب ــى و ق مقیم
 (SMEs) متوســط  و  کوچــک  کســب وکارهاى  در  ســازمانى  اثربخشــى  و 
پرداخته انــد. بــر اســاس دیــدگاه نویســندگان ایــن مقالــه، صاحبنظــران و 
ــر  ــر اثربخش ت ــاره عالج ناپذی ــه چ ــد ک ــف دریافته ان ــات مختل ــان در مطالع محقق
کــردن کســب وکارهاى کوچــک و متوســط، اشــاعه فرهنــگ کارآفرینــى در 
ــز  ــازى نی ــه فرهنگ س ــت و الزم ــن سازمان هاس ــد ای ــل و فرآین ــى مراح تمام
وجــود مدیــران بــا مهارت هــاى کارآفرینانــه اســت. در ایــن مقالــه کــه برگرفتــه 
ــات  ــر ادبی ــرورى ب ــن م ــا ضم ــود ت ــالش مى ش ــت، ت ــازمانى اس از پژوهشــى س
ــط و  ــک و متوس ــب وکارهاى کوچ ــازمانى کس ــى س ــوزه اثربخش ــق در ح تحقی
ــا  ــت ب ــده و در نهای ــان ش ــق بی ــى تحقی ــى، روش شناس ــاى کارآفرین مهارت ه
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ــدى  ــاى تولی ــه از واحده ــاى پژوهشــى ک ــق، یافته ه ــات تحقی ــه فرضی ــه ب توج
ــنهادهاى  ــه و پیش ــرار گرفت ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی ــت، م ــده اس ــردآورى ش گ
حاصلــه بــراى بهبــود اثربخشــى در کســب وکارهاى کوچــک کشــورمان بــا تاکیــد 

ــت. ــده اس ــه ش ــران ارائ ــه مدی ــاى کارآفرینان ــعه مهارت ه ــر توس ب
ــع  ــت صنای ــم موفقی ــل مه ــه بررســى عوام ــکاران (1388) ب ــى و هم رهنمای
ــن  ــندگان ای ــاد نویس ــه اعتق ــد. ب ــران پرداخته ان ــاك ای کوچــک و متوســط پوش
مقالــه، اغلــب شــرکت هاي پوشــاك ایــران، در دســته صنایــع کوچــک و متوســط 
قــرار می گیرنــد. یکــی از ویژگی هــاي ایــن شــرکت ها محدودیــت جــدي منابــع 
آنهاســت. ایــن موضــوع ســبب می شــود ایــن شــرکت ها، توانایــی ســرمایه گذاري 
ــل  ــام عوام ــی، تم ــند. از طرف ــته باش ــت را نداش ــل موفقی ــی عوام ــر روي تمام ب
موفقیــت بــه طــور یکســان روي موفقیــت شــرکت ها تاثیــر نمی گذارنــد. برخــی 
از ایــن عوامــل تاثیــر چشــمگیرتري بــر روي موفقیــت شــرکت ها دارنــد. بنابرایــن 
بــا یافتــن ایــن عوامــل و تمرکــز منابــع شــرکت بــر روي آنهــا می تــوان احتمــال 
موفقیــت شــرکت را بــاال بــرد. در کشــورهاي توســعه یافته، در زمینــه عوامــل مهــم 
موفقیــت (Critical Success Factor) تحقیقــات زیــادي انجــام شــده اســت، امــا 
در کشــورهاي در حــال توســعه از جملــه ایــران کار چندانــی انجــام نشــده اســت. 
ــروژه عوامــل مهــم موفقیــت (CSF) شــرکت  هاي کوچــک و متوســط  ــن پ در ای
پوشــاك در ایــران مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. بــا تجزیــه و تحلیــل آمــاري 
ــرکت  هاي  ــت ش ــل موفقی ــن عوام ــش، مهم تری ــن پژوه ــل از ای ــاي حاص داده ه
کوچــک و متوســط پوشــاك در ایــران بــه ترتیــب شــامل: محصــول، شــیوه هاي 

مدیریــت، ارتبــاط بــا مشــتري و راهبــرد شــرکت شناســایی شــده اســت.
ــب وکارهاى  ــپارى در کس ــش برون س ــکاران (1388) در پژوه ــى و هم طالب
ــاى  ــروزه در دنی ــه ام ــد ک ــاره دارن ــت اش ــن حقیق ــه ای ــط، ب ــک و متوس کوچ
شــرکت  هاى  در  به ویــژه   گســترده،  طــور  بــه  برون ســپارى  کســب وکار  ، 
ــان رو  ــد همچن ــن رون ــد ای ــر مى رس ــه نظ ــده و ب ــى ش ــث و بررس ــزرگ بح ب
ــود،  ــت مى ش ــپارى صحب ــه از برون س ــى ک ــع زمان ــت. در واق ــش اس ــه افزای ب
ــد، در  ــن مى آین ــه ذه ــى کالن ب ــع و دانش ــا مناب ــزرگ ب ــازمان هاى ب ــب س اغل
ــه نســبت کوچــک هســتند. از  ــه در عصــر حاضــر، اغلــب شــرکت  ها ب ــى ک حال
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ــان  ــا همچن ــرد، ام ــن راهب ــزون ای ــداول شــدن روزاف ــم مت ــه رغ ــر ب طــرف دیگ
ــات  ــن مطالع ــت. همچنی ــده اس ــده باقیمان ــى کشف نش ــات کارآفرین در تحقیق
پیشــین دربــاره انــواع راهبردهــاى همــکارى در کســب وکار  هاى کوچــک و 
ــه در آن کســب وکار  هاى کوچــک  ــش دارد ک ــى گرای ــر روابط ــب ب ــط اغل متوس
بــراى  خدمــات  یــا  عناصــر  از  بخشــى  تامین کننــده  بیشــتر  متوســط،  و 
شــرکت هاى بزرگ تــر هســتند و نــه ســپارنده فعالیــت؛ بنابرایــن شــناخت 
ــده و  ــاى واگذارش ــت فعالیت ه ــوه آن و ماهی ــپارى، نح ــود برون س ــا نب ــود ی وج
ــط،  ــپارى در کســب وکار  هاى کوچــک و متوس ــت برون س ــى ماهی در کل چگونگ
بســیار حائــز اهمیــت اســت. ایــن مقالــه، بــه منظــور آشــنایى صاحبــان و مدیــران 
ــوزه  ــن ح ــاالن ای ــایر فع ــن س ــط و همچنی ــک و متوس ــب وکار  هاى کوچ کس
ــوع  ــت و ن ــن ماهی ــم چنی ــپارى و ه ــه برون س ــف، تاریخچ ــم و تعاری ــا مفاهی ب
فعالیت هــاى برون سپارى شــده به ویــژه  در ســطح کســب وکار  هاى کوچــک و 
ــه  ــده اســت. نمون ــن ش ــر تدوی ــا کســب وکار  هاى بزرگ ت ــز آن ب متوســط و تمای
ــه  ــال در زمین ــط فع ــک و متوس ــب وکارهاى کوچ ــامل کس ــق ش ــارى تحقی آم
ــکارى، تراشــکارى ســختکارى و  ــه جــز صنایــع جوشــکارى، آب صنایــع فلــزى (ب
ــرق و الکترونیــک در شــهرك هاى صنعتــى  ــع مشــابه) و ب ــب ســازى و صنای قال
ــد، شــمس آباد،  ــاد، پرن ــاد، چرمشــهر، اشــتهارد، نصیرآب ــران (عباس آب اســتان ته
ــاد) اســت. نتایــج تحقیــق حاضــر نشــان مى دهــد کــه ایــن کســب وکارها  على آب
برخــى از فعالیت هــاى خــود را به ویــژه  فعالیت هایــى همچــون «توزیــع و حمــل 
محصــوالت» و «بخشــى از فرآینــد تولیــد» بــه ســایر واحدهــا واگــذار مى کننــد 

ــود. ــام مى ش ــى انج ــورت توافق ــه ص ــا ب ــن واگذارى ه ــب ای ــه اغل ک
ــراي  ــده و انگیزشــی ب ــل بازدارن ــه عوام ــه مطالع ــور و انصــارى (1388) ب فک
نــوآوري در بنگاه هــاي کوچــک منتخــب ایــران پرداخته انــد. هــدف ایــن 
ــوآوري و  ــع ن ــه موان ــه، مطالع ــاي نوآوران ــزان فعالیت ه ــناخت می ــق، ش تحقی
ــران اســت.  ــوآوري در منتخبــی از صنایــع کوچــک ای ــراي ن عوامــل انگیزشــی ب
ــا انتخــاب 40 شــرکت حاضــر در گــروه ماشــین آالت  داده هــاي ایــن تحقیــق، ب
و تجهیــزات در نمایشــگاه صنعــت تهــران در ســال 1384، و بهره منــدي از 
ــی نظــري تحقیــق و همچنیــن روش  ــن مبان ــراي تدوی ــه اي ب مطالعــات کتابخان
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مصاحبــه نیمه ســاخت یافته بــا مســئوالن شــرکت هاي منتخــب گــردآوري 
ــتنباطی  ــی و اس ــار توصیف ــق آم ــا از طری ــل داده ه ــه و تحلی ــده اســت. تجزی ش
انجــام شــده، کــه در آمــار توصیفــی از میانگیــن، انحــراف معیــار و جــداول توزیــع 
فراوانــی و در آمــار اســتنباطی از آزمــون t اســتفاده شــده اســت. نتایــج تحقیــق 
ــا فراونــی 65 درصــد)  ــازار (ب نشــان مى دهــد کــه پاســخ بــه نیــاز مشــتریان و ب
ــی 5/37 درصــد)  ــا فراوان ــازار (ب ــت در مشــخصات محصــوالت ب ــش رقاب و افزای
ــرکت هاي  ــوآوري در ش ــراي ن ــی ب ــل انگیزش ــاي اول و دوم در عوام ــت ه اولوی
ــا  ــاز (ب ــورد نی ــی م ــع مال ــه مناب ــی ب ــکان دسترس ــود ام ــه، و نب ــورد مطالع م
ــوده اســت.  ــوآوري در آن شــرکت ها ب فراوانــی 5/52 درصــد)، مهم تریــن مانــع ن
ــا،  ــه آنه ــاي نوآوران ــزان فعالیت ه ــا در می ــدازه بنگاه ه ــش ان ــا نق ــاط ب در ارتب
ــادار بیــن 2 گــروه از شــرکت هاي مــورد مطالعــه مشــاهده نشــد. اختالفــی معن

روحانــى و رضوانــى (1392) رابطــه مــدل کســب وکار   و راهبــرد محصــول در 
ــرار  ــورد بررســى ق ــران را م ــى کوچــک و متوســط ای کســب وکار  هاى الکترونیک
داده انــد. بــر اســاس نگــرش ایــن مقالــه، انتخــاب نادرســت مدل هــاى کســب وکار   
ــع  ــن مان ــازمانى، مهم تری ــرایط محیطــى و س ــه ش ــه ب ــدون توج ــى، ب الکترونیک
گســترش تجــارت الکترونیــک اســت. آگاهــى از ایــن موضــوع کــه چــه ارتباطــى 
بیــن مدل هــاى کســب وکار   الکترونیــک و راهبردهــاى گوناگــون در خلــق، کســب 
و ارائــه ارزش رقابتــى وجــود دارد اهمیــت زیــادى بــراى محققــان و مدیــران دارد. 
ایــن تحقیــق بــا بررســى ادبیــات موضــوع، اقــدام بــه ارائــه گونه شناســى جدیــدى 
ــر مبنــاى نقــاط مرجــع راهبــردى کــرده  از مدل هــاى کســب وکار   الکترونیــک ب
اســت. جامعــه آمــارى ایــن تحقیــق، کلیــه کســب وکار  هاى الکترونیکــى کوچــک و 
متوســط حاضــر در ایــران اســت. ابــزار جمــع آورى داده بــراى آزمــون فرضیه هــاى 
ــق  ــنامه ها از طری ــت. پرسش ــى اس ــنامه الکترونیک ــز پرسش ــى نی ــى و فرع اصل
ــى  ــب وکار  هاى الکترونیک ــى کس ــى و میان ــطوح عال ــران س ــراى مدی ــه ب رایانام
ارســال و در نهایــت 400 پرسشــنامه از آنهــا دریافــت شــد. داده هــا بــا اســتفاده از 
نرم افزارهــاى SPSS و LISREL تجزیــه و تحلیــل شــد. نتایــج حاصــل از تجزیــه 
و تحلیــل داده هــا نشــان داد کــه دو نقطــه مرجــع محــوِر توجــه و میــزان کنتــرل، 
ــاى  ــک و راهبرده ــب وکار   الکترونی ــاى کس ــاب مدل ه ــرى در انتخ ــل موث عوام
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ــدل کســب وکار    ــوع م ــن ن ــه بی ــن مشــخص شــد ک محصــول هســتند. همچنی
الکترونیــک و انتخــاب نــوع راهبــرد محصــول رابطــه معنــادارى وجــود دارد.

باقــرى و همــکاران (1394) تاثیــر بازارگرایــى داخلــى بــر عملکرد شــرکت  هاى 
کوچــک و متوســط اســتان مازنــدران را بررســى کرده انــد. هــدف از ایــن پژوهــش، 
بررســى تاثیــر بازارگرایــى داخلــى بــر عملکــرد شــرکت  هاى صنعتــى کوچــک و 
متوســط بخش هــاى دولتــى و شــخصى اســت. در ایــن تحقیــق، مدلــى مفهومــى 
ترســیم شــده اســت کــه نشــان دهنده ارتبــاط مســتقیم بیــن بازارگرایــى داخلــى 
و عملکــرد شــرکت  هاى صنعتــى اســت. بــر اســاس روش تحقیــق مــورد اســتفاده، 
ــه جمــع آورى  ــق، ب ــاى تحقی ــن فرضیه ه ــات موضــوع و تعیی ــان ادبی پــس از بی
اطالعــات پرداختــه و پــس از آن، بــه تدویــن پرسشــنامه اولیــه پرداختــه شــده 
ــرکت  ها  ــرگان ش ــران و خب ــه مدی ــه ب ــنامه اولی ــع پرسش ــس از توزی ــت. پ اس
ــده  ــبه ش ــزار SPSS محاس ــا نرم اف ــاخ ب ــاى کرونب ــود، آلف ــرکت ب ــه 183 ش ک
اســت کــه برابــر بــا 0/856 نشــان دهنده اعتبــار بــاالى پرسشــنامه اســت و پــس 
ــا  ــاختارى و ب ــدل س ــادالت م ــاس مع ــر اس ــا ب ــص داده ه ــع آورى و تلخی از جم
اســتفاده از نرم افــزار LISREL مــورد تجزیــه تحلیــل قــرار گرفتــه اســت. نتایــج 
ــرد  ــر عملک ــى ب ــى داخل ــاد بازارگرای ــه ابع ــت ک ــى از آن اس ــق حاک ــن تحقی ای

شــرکت  هاى مــورد بررســى، تاثیــر مســتقیم داشــته اســت.
ــک  ــاى کوچ ــى بنگاه ه ــه آسیب شناس ــش (1395)، ب ــت کی ــورى و زراع غف
ــد. در  ــتان پرداخته ان ــتان کردس ــاورزى در اس ــش کش ــط (SMEs) بخ و متوس
ایــن پژوهــش بــه ایــن مســاله اشــاره شــده اســت کــه در ایــران طــرح گســترش 
بنگاه هــاى زودبــازده اقتصــادى و کارآفریــن، اشــتغالزایى و افزایــش فرصــت هــاى 
شــغلى جدیــد در پاییــز ســال 1384 در راســتاى کمــک بــه بنگاه هــاى کوچــک و 
متوســط در هیــات وزیــران بــه تصویــب رســید و در زمســتان همان ســال بــه اجرا 
ــاى  ــه آسیب شناســى بنگاه ه ــن منظــور در پژوهــش حاضــر، ب ــراى ای ــد. ب درآم
کوچــک و متوســط بخــش کشــاورزى واقــع در اســتان کردســتان پرداختــه شــده 
ــى  ــى هاى میدان ــه اى، بررس ــى هاى کتابخان ــات و بررس ــاس مطالع ــر اس اســت. ب
ــاى کوچــک و متوســط در اســتان کردســتان،  ــا مســئوالن بنگاه ه ــه ب و مصاحب
ــا اســتفاده از پرسشــنامه  مهم تریــن مشــکالت بنگاه هــاى کوچــک و متوســط، ب
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مــورد بررســى قــرار گرفتــه اســت. جامعــه آمــارى پژوهــش، بنگاه هــاى کوچــک 
و متوســط اســتان کردســتان بــه تعــداد 6945 واحــد در ســال 1393 را شــامل 
ــه  ــده اســت ک ــه دســت آم ــر ب ــورد بررســى 382 نف ــه م ــداد نمون مى شــود. تع
ــتفاده  ــا اس ــه ب ــن مقال ــده اند. در ای ــاب ش ــى انتخ ــرى تصادف ــاس نمونه گی براس
ــکالت  ــى مش ــه بررس ــن ب ــس و فریدم ــکال والی ــاى کاى دو، کروس از آزمون ه
ــه  ــتان پرداخت ــتان کردس ــاورزى اس ــط بخــش کش ــاى کوچــک و متوس بنگاه ه
شــده اســت. نتایــج نشــان داد کــه بنگاه هــاى کوچــک و متوســط اســتان 
ــدى  ــج اولویت بن ــد. نتای ــددى مواجه ان ــیب ها و مشــکالت متع ــا آس ــتان ب کردس
آســیب ها و مشــکالت بنگاه هــاى کوچــک و متوســط نشــان مى دهــد کــه 
ــره  ــرخ به ــا میانگیــن 39/10 بیشــترین اهمیــت و ن ــد ب ــاالى تولی هزینه هــاى ب

ــا میانگیــن 71/4 داراى کمتریــن اهمیــت اســت. مناســب اعتبــارات تولیــدى ب
ــرمایه  ــن س ــل مشــکالت تامی ــایى عل ــه شناس ــکاران (1395) ب ــورى و هم ن
در گــردش در شــرکت  هاى کوچــک و متوســط کشــور پرداخته انــد. هــدف 
ــن  ــه تامی ــى ب ــع و کاف ــش، بررســى مســاله دسترســى به موق ــن پژوه ــى ای اصل
ــرکت  هاى  ــى ش ــکالت اساس ــى از مش ــه یک ــت ک ــردش اس ــرمایه درگ ــى س مال
ــردى و  ــش کارب ــن پژوه ــن ای ــد؛ بنابرای ــمار مى آی ــه ش ــط ب ــک و متوس کوچ
ــران  ــى از مدی ــاى کیف ــع آورى داده ه ــاى جم ــتفاده از روش ه ــا اس ــى ب توصیف
منتخــب شــرکت  هاى کوچــک و متوســط مســتقر در شــهرك هاى صنعتــى 
تهــران، قزویــن، البــرز و مازنــدران انجــام شــده اســت. بــه همیــن منظــور، ابتــدا 
ویژگى هــاى بنگاه هــاى کوچــک و متوســط و مبانــى و مفاهیــم نظــرى ســرمایه 
درگــردش بررســى شــده اســت. در ادامــه، ریشــه ها و دالیــل دسترســى نداشــتن 
به موقــع و کافــى بــه منابــع ســرمایه درگــردش در شــرکت  هاى کوچــک و 
متوســط در مبانــى نظــرى و پژوهش هــاى پیشــین شناســایى شــده و در نهایــت، 
ــب،  ــاى منتخ ــران بنگاه ه ــا مدی ــق ب ــد و عمی ــه هدفمن ــتفاده از مصاحب ــا اس ب
ــر  ــردش ب ــرمایه در گ ــن س ــع و مشــکالت تامی ــان در خصــوص موان ــرات آن نظ
ــت  ــرى، دریاف ــى نظ ــتخرج از مبان ــاختاریافته مس ــش هاى نیمه س ــاى پرس مبن
ــع  ــان داد، موان ــه روش Top Ten نش ــج حاصــل از پژوهــش ب ــده اســت. نتای ش
ــک و  ــرکت  هاى کوچ ــردش در ش ــرمایه در گ ــع س ــن به موق ــکالت تامی و مش
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متوســط در دو حــوزه بیرونــى و درونــى، یعنــى طــرف عرضــه و طــرف تقاضــاى 
ــى، در خــور بررســى اســت. ــع مال مناب

ــاى کوچــک و  ــعه بنگاه ه ــر توس ــذار ب ــل اثرگ ــا (1395) عوام ــى و صف رضای
متوســط کشــاورزى در اســتان زنجــان را مــورد بررســى قــرار داده اند. ایــن تحقیق 
بــه لحــاظ روش، از نــوع تحقیقــات توصیفى-پیمایشــى محســوب مى شــود. جامعه 
آمــارى تحقیــق را تمامــى مدیــران و صاحبــان ایــن بنگاه هــا در اســتان زنجــان 
تشــکیل داده اســت کــه بــا توجــه بــه جــدول بارتلــت و همــکاران (2001)، یــک 
ــه اى انتخــاب  ــرى طبق ــا اســتفاده از روش نمونه گی ــا ب ــه 220 نفــرى از آنه نمون
شــده اســت. داده هــا بــا اســتفاده از یــک پرسشــنامه محقــق ســاخته جمــع آورى 
شــده و روایــى پرسشــنامه بــا نظــر پانلــى از کارشناســان مــورد تاییــد قــرار گرفته 
ــى اکتشــافى  ــاى عامل ــتفاده از تحلیل ه ــا اس ــا ب ــل داده ه ــه و تحلی اســت. تجزی
ــد  ــان مى ده ــافى نش ــى اکتش ــل عامل ــج تحلی ــه و نتای ــام گرفت ــدى انج و تایی
ــاى  ــر توســعه بنگاه ه ــذار ب ــل تاثیرگ ــس کل عوام ــه 67/747 درصــد از واریان ک
کوچــک و متوســط کشــاورزى را پنــج عامــل حمایتــى (19/189 درصــد)، مالــى- 
تســهیالتى (15/438 درصــد)، قانونــى- ادارى (12/388 درصــد)، آموزشــى 
(11/720 درصــد) و ارتباطــى (9/012 درصــد) تبییــن کرده انــد. همچنیــن، 
ــک از  ــر ی ــر t ه ــه مقادی ــود ک ــى از آن ب ــدى حاک ــى تایی ــل عامل ــج تحلی نتای
ــت و  ــر مثب ــل اث ــن عوام ــوده و ای ــر ب ــده از 1/96 بزرگ ت ــاره ش ــل اش ــج عام پن
ــر توســعه بنگاه هــاى کوچــک  معنــى دارى در تبییــن ســازه عوامــل تاثیرگــذار ب
ــه  ــوان نتیج ــق، مى ت ــاى تحقی ــن یافته ه ــر گرفت ــا در نظ ــتند. ب و متوســط داش
ــارات،  ــهیالت و اعتب ــاى تس ــى، اعط ــت هاى حمایت ــراى سیاس ــه اج ــت ک گرف
تدویــن قوانیــن مناســب و رفــع موانــع ادارى، آمــوزش مدیــران بنگاه هــا و ایجــاد 
ارتبــاط اثربخــش بیــن بنگاه هــا، پیش شــرط هاى اصلــى توســعه مطلــوب 
بنگاه هــاى کوچــک و متوســط کشــاورزى در اســتان زنجــان بــه شــمار مى آینــد.
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معرفى الگوى 
پویایى شناسى سامانه ها 
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4-1- مقدمه
ــر  ــگ بایکدیگ ــن خاصــی هماهن ــه تحــت قوانی ــا ک ــه اي از پدیده ه ــر مجموع ه
رفتــار می کننــد و زنجیره هایــی از روابــط علـّـی و معلولــی را بــه وجــود می آورنــد، 
بــا محــدوده و مــرز مشــخصی از محیــط اطــراف خــود سیســتم نامیــده می شــود. 
ــا  ــه اجــزا ب ــده هــاي مختلــف اقتصــادي، ارتبــاط دوطرف گاهــی در تحلیــل پدی
یکدیگــر را بــا ثابــت در نظــر گرفتــن ســایر عوامــل بررســی می کننــد در  صورتــی 
ــا یکدیگــر دارنــد در ایــن شــرایط  کــه در غالــب مــوارد اجــزا ارتبــاط متقابــل ب
ــراي تحلیــل سیســتم ها، رویکــرد پویایــی  نتایــج صحیحــی حاصــل نمی شــود. ب
ــت. در  ــب تر اس ــتماتیک مناس ــاي سیس ــر رویکرده ــه دیگ ــبت ب ــتمی نس سیس
ــازي  ــتم شبیه س ــود و سیس ــتفاده می ش ــی اس ــاي ریاض ــرد از مدل ه ــن رویک ای
ــدل  ــاز و م ــت مدل س ــت ذهنی ــوان صح ــازي می ت ــق شبیه س ــود. از طری می ش

ــرد. ــی ک ــده را بررس طراحی ش
در روش پویایــی سیســتمی بــراي تحلیــل پدیده هــا روابــط درونــی و متقابــل 
ــن  ــود. بنابرای ــه می ش ــر گرفت ــان در  نظ ــول زم ــتم در ط ــی سیس ــزاى درون اج
ــرد.  ــتفاده ک ــوان اس ــا می ت ــتا و پوی ــتم هاي ایس ــراي سیس ــرد را ب ــن رویک ای
پویایــی سیســتمی اصــوال داراي نظــم درونــی اســت. از ایــن رو می تــوان از ایــن 
ــی  ــذا پویای ــرد، ل ــتفاده ک ــی اس ــاي اجتماع ــار پدیده ه ــل رفت ــراي تحلی ــزار ب اب
ــر اســاس روانشناســی ادراکــی و اجتماعــی، اقتصــاد و ســایر علــوم  سیســتمی  ب

ــود.  ــی می ش ــی طراح اجتاع
مدل ســازي ابــزاري اســت کــه بــه مدیــران و سیاســت گذاران کمــک 
ــد و از  ــه کنن ــی توج ــاي کل ــل رونده ــی و تحلی ــف اصل ــه وظای ــا ب ــود ت می ش

ــد.  ــائل پرهیزکنن ــکالت و مس ــه مش ــی ب ــرش جزئ نگ
ــن  ــه ای ــا ک ــن معن ــه ای ــت ب ــتی اس ــی و بازگش ــازي چرخش ــد مدل س فرآین
فرآینــد بــر عملکــرد افــراد در دنیــاي بیرونــی تاثیــر می گــذارد و عمــل بیرونــی نیــز 
متقابــال بــر مــدل و اصــالح آن تاثیــر مســتقیم می گــذارد از ایــن رو پیوســته بایــد 
مــدل را بازبینــی کــرد و اصالحــات الزم را انجــام داد. متناســب بــا ارتقــاى مــدل 
ــود  ــتر می ش ــی بیش ــت بیرون ــاز از واقعی ــم مدل س ــت فه ــا واقعی ــق آن ب و تطبی
ــا مــدل ذهنــی وي  ــراي مدل ســاز فراهــم می کنــد ت مدل ســازي ایــن امــکان را ب
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بــه تصویــر کشــیده، در صــورت اشــتباه تصحیــح شــود. در واقــع هــدف اصلــی از 
ــاي  ــات و مدل ه ــی مفروض ــتم ها برون فکن ــی سیس ــک پویای ــازي در تکنی مدل س
ــه تعبیــر دیگــر مدل هــاي پویایــی سیســتم ها مدل هــاي ذهنــی  ذهنــی اســت. ب
ــن  ــه ای ــد ب ــازي بای ــد. در مدل س ــر می کن ــع آن نقدپذی ــه تب ــی و ب ــراد را علن اف
ــرا  نکتــه توجــه کــرد کــه مــدل ســاده بیان شــده، از پیچیدگــی پرهیــز شــود زی

هــدف از آن فهــم مشــکالت و یافتــن راه حل هــاي مناســب اســت.
ــزى اســت  ــن همــان چی ــد.» ای ــر مى کن ــز دوام نمــى آورد و تغیی ــچ چی «هی
ــى  ــت، زمان ــده اس ــاره ش ــه آن اش ــش ب ــا پی ــوس1 قرن ه ــط هراکلیت ــه توس ک
ــذارد.»  ــار گام نمى گ ــه دوب ــردى در یــک رودخان ــان داشــت: «هیــچ م کــه او بی
ــاى  ــادى دنی ــت اقتص ــاورى و فعالی ــت، فن ــت، جمعی ــریع در طبیع ــرات س تغیی
مــا را پیچیــده مى کنــد. پیچیدگــى نتیجــه بســیارى از عوامــل از جملــه تعــداد 
ــت،  ــد، علی ــى، رش ــى، پویای ــل غیرخط ــان، تعام ــزاى و تعامالت ش ــادى از اج زی

ــیال2، 1992). ــت اســت (سوش ــل و حــس و درك طبیع ــعه عوام توس
ــه درك  ــادر ب ــى ق ــه تنهای ــر اســاس مطالعــات انجام شــده، ذهــن انســان ب ب
ــد  ــزار نیازمن ــه اب ــور ب ــن منظ ــه ای ــت و ب ــا نیس ــاى پوی ــل پیچیدگى ه و تحلی
ــراى  ــل ب ــه راه ح ــل و ارائ ــزار درك، تحلی ــتم ها اب ــى سیس ــت. پویایى شناس اس
چنیــن سیســتم هایى اســت.3 ایــن روش بــراى اولیــن بــار در دهــه 60 میــالدى 
در موسســه فنــاورى ماساچوســت آمریــکا (ام آى تــى) توســط پروفســور فارســتر 

ــه شــده اســت.4 ــه کار گرفت ــف ب ــاى مختل ــداع شــد و از آن پــس در زمینه ه اب
مســائلى کــه انســان در دنیــاى امــروزى بــا آنهــا مواجــه مى شــود دربرگیرنــده 
ــوع پیچیدگــى اســت، پیچیدگــى ناشــى از جزئیــات و پیچیدگــى ناشــى از  دو ن
پویایــى. پیچیدگــى ناشــى از جزئیــات در واقــع همــان تاثیــر عوامــل متعــدد و 
متفــاوت در ایجــاد یــک پدیــده اســت در حالــى کــه سیســتم هایى بــا پیچیدگــى 
پویــا مواجه انــد کــه داراى ایــن ویژگى هــا باشــند: واکنــش کوتاه مــدت بــا 
واکنــش بلندمــدت سیســتم بــه کنش هــا متفــاوت باشــد، اعمــال در مکان هــاى 
1. Heraclitus
2. Sushil, 1992

3. (مشایخى،6934)
4. Sterman, 2000



فصل چهارم

163

ــا آنچــه کــه  ــار آورنــد و نتایــج نهایــى ب مختلــف سیســتم نتایــج متفــاوت بــه ب
کنشــگر بــه دنبــال آن بــوده متفــاوت یــا حتــى متضــاد باشــد.1

در چنیـن شـرایطى، علـم مدیریـت عمومـى کـه عمدتـا بـه صـورت خطـى 
فرمولـه شـده اسـت و معموال با سیسـتم حلقـه باز برخـورد مى کند، ناکافى اسـت. 
تحقیقـات قبلـى در مـورد شـرکت هاى کوچـک و متوسـط (SME) را مشـاهده 
مى کنیـم. بیشـتر تحقیقـات نشـان مى دهـد کـه شـرکت هاى کوچـک و متوسـط 
(SME) در توسـعه اقتصـادى در یـک کشـور نقـش اسـتراتژیک دارنـد. بعضـى از 
تحقیقـات در مسـائل مربـوط بـه مشـکالت عمـده شـرکت هاى کوچک و متوسـط 
(SME) را مـورد بحـث قـرار داده و مى گوینـد مشـکالت شـرکت هاى کوچـک و 
متوسـط (SME) را  مى تـوان بـه دو دسـته تقسـیم کـرد: مشـکل مالـى و غیرمالى 
(مدیریـت سـازمانى). تحقیقـات دیگـر سـعى دارند عوامـل موفقیت کلیـدى براى 
توسـعه شـرکت هاى کوچـک و متوسـط (SME) را پیـدا کننـد و دریافتنـد کـه 
رویه هـاى فنـى و تکنولوژى، سـاختار شـرکت، سـاختار مالى، بازاریابـى و بهره ورى 
و سـاختار منابـع انسـانى پنـج عامـل اصلـى اسـت کـه مى توانـد موجـب موفقیت 
در شـرکت هاى کوچـک و متوسـط (SME) شـود. (المـرورق2، 2010). برخـى از 
تحقیقـات بـر نقش دولـت، دانشـگاه، موسسـه مالى، مسـئولیت اجتماعى شـرکت 
بـزرگ در حمایـت از شـرکت هاى کوچـک و متوسـط (SME) تمرکـز مى کنند. ما 
بیـان مى کنیـم کـه همـه متغیرهـا بـر توسـعه هاى MVD تاثیـر مى گذارنـد، امـا 
بـراى پیـدا کـردن یـک مطالعه که در مـورد چگونگى همـکارى همه ایـن متغیرها 
بـا یکدیگـر بـراى تاثیر گـذارى بر شـرکت هاى کوچک و متوسـط (SME)، دشـوار 
اسـت. یکـى از دالیـل ایـن وضعیـت محدودیـت مدل هـاى علـم مدیریـت عمومى 
اسـت. رویکـرد علمـى مدیریـت عمومـى فضـا را بـراى دیـدن اینکـه چگونـه هـر 
یـک از متغیرهـا بـر یکدیگـر تاثیـر مى گـذارد، ایجـاد نمى کنـد. مـا بایـد روشـى 
دیگـر بـراى انجـام این کار داشـته باشـیم، رویکـردى کـه مى تواند به ما بـراى کار 
در سیسـتم هاى پیچیـده کمـک کنـد و بیـن هـر یـک از متغیرهـاى تاثیرگـذار بر 
شـرکت هاى کوچـک و متوسـط (SME) را به صـورت هم جهت یـا مخالف یکدیگر 

. ببیند
1.Senge, 1994
2. Al-Mahrouq, 2010
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پویایى شناســى ســامانه ها یــک روش بــراى افزایــش یادگیــرى سیســتم 
ــرا  ــت، زی ــته اى اس ــن رش ــا بی ــامانه ها اساس ــى س ــت. پویایى شناس ــده اس پیچی
ــامانه ها در  ــى س ــت، پویایى شناس ــط اس ــده مرتب ــتم هاى پیچی ــار سیس ــا رفت ب
تئــورى پویایــى غیــر خطــى و کنتــرل بازخــورد در ریاضیــات، فیزیک و مهندســى 

ــترمن1، 2000). ــت (اس ــده اس ــزى ش پایه ری
پویایى شناســى ســامانه ها یــک روش بــراى مطالعــه و مدیریــت سیســتم هاى 
پیچیــده بازخــورد اســت. بازخــوردى کــه در اینجــا مــد نظــر اســت وضعیتــى کــه 
A، B را تحــت تاثیــر قــرار مى دهــد و B بــه نوبــه خــود بــر A تاثیــر مى گــذارد 
کــه ممکــن اســت از طریــق یکســرى زنجیــره از روابــط اثــرات علیــت باشــد. در 
ایــن وضعیــت، مــا نمى توانیــم رابطــه بیــن A - B را مطالعــه کنیــم و بــه طــور 
ــتم  ــار سیس ــى رفت ــى چگونگ ــراى پیش بین ــن A - B را ب ــه بی ــه رابط جداگان
ــه  ــل ب ــط متقاب ــق رواب ــد از طری ــتم مى توان ــتى از سیس ــم. درك درس بیاموزی

عنــوان یــک کل (نــه یــک جــزء) بــه دســت آیــد.
ــى  ــه پویایى شناس ــد ک ــل کردن ــیه2 نق ــاب هس ــش از کت ــگ و همکاران چان
ــک پویایى شناســى  ــارى ی ــاى رفت ــه ویژگى ه ــراى مطالع ــک روش ب ــامانه ها ی س
ســامانه ها، مثــل ســازمان یــا تشــکیالت اقتصــادى اســت. نحــوه تاثیــر ســاختار، 
سیاســت و تاخیــر یــک ســازمان یــا سیســتم هاى تشــکیالت اقتصــادى، از طریــق 
تجزیــه و تحلیــل فرآینــد بازخــورد اطالعــات داخلــى و شبیه ســازى کامپیوتــرى 
کــه بــه طــور تعاملــى بــر رشــد و ثبــات سیســتم هاى آنهــا موثــر اســت بــه چــه 

نحــوى اســت (یــى چانــگ3، 2006).
هــدف از پویایى شناســى ســامانه ها، گســترش دامنــه تفکــر سیســتمى 
اســت کــه در مــورد مســائل اســتراتژیک بیشــتر مــورد اســتفاده قــرار مى گیــرد. 
ــس   ــه لم ــکالتى ک ــراى مش ــى ب ــات عملیات ــه تحقیق ــاد دارد ک ــتر4 اعتق فورس
ــى  ــات عمل ــرا تحقیق ــده، زی ــروع ش ــت ش ــن اس ــران غیرممک ــراى مدی ــا ب آنه
ــر مســائل تاکتیکــى خــاص تمرکــز مى کننــد. مســائل تاکتیکــى خــاص  تنهــا ب
1. Sterman, 2000
2. Hsieh
3. Yi Chung, 2006
4. Forrester, 1968.
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ــن  ــامل چندی ــا ش ــرا آنه ــرد، زی ــازى ک ــورت ریاضــى مدل س ــه ص ــوان ب را مى ت
ــتم هاى  ــال سیس ــن ح ــتند. در عی ــط هس ــور خطــى مرتب ــه ط ــه ب ــد ک متغیرن
ــر دیجیتالــى مــدرن  ــا اســتفاده از علــم بازخــورد و قــدرت کامپیوت دینامیکــى ب
ــاز کــردن اســرار سیســتم هاى پیچیــده غیر خطــى و دو ســیکلى کمــک  ــراى ب ب

مى گیرنــد (فورســتر، 1968).
در  متغیرهــا  از  اى  مجموعــه  ســامانه ها،  پویایى شناســى  بــه  توجــه  بــا 
یــک سیســتم پیچیــده ســبب ایجــاد رابطــه اثــر علیــت در یــک دوره بازخــورد 
ــذار هســتند. همبســتگى  ــر یکدیگــر اثرگ ــا ب ــه در آن همــه متغیره مى شــود ک
سیســتماتیک در دور بازخــورد، ســاختار سیســتم را تعییــن مى کنــد و بــه 

ــود. ــل مى ش ــتم تبدی ــار سیس ــى رفت ــده اصل ــاختار تعیین کنن س
ــى  ــه پویایى شناس ــرد ک ــار ک ــود اظه ــه خ ــیریف1 در مطالع ــد س ــر محم امی
ــل در 25  ــود) حداق ــناخته مى ش ــز ش ــتمى نی ــر سیس ــه تفک ــه ب ــامانه ها (ک س
ســال گذشــته در جامعــه علمــى و صنعتــى تحقیق و توســعه وجود داشــته اســت. 
ــه ى  ــک زمین ــوان ی ــه عن ــک ب ــتم هاى دینامی ــه سیس ــد ک ــاس مى کن او احس
داراى پتانســیل بــاال اســت کــه از طریــق فضــاى کســب وکار بیشــتر مــورد نظــر 
ــورد آن در حــال حاضــر  ــود درك و دانــش در م ــا کمب ــا ب ــرد و تنه ــرار مى گی ق
محــدود شــده اســت. آن دســته از محققــان و متخصصانــى کــه خــود را معتقــد 
بــه تجربیــات (وســواس و ســخت گیرى در ایــن مــورد) مى داننــد، تمایــل دارنــد 
کــه دینامیــک / تفکــر سیســتمى را کنــار بگذارنــد؛ زیــرا ظاهرپرســتى طبیعــى، 
ــت.  ــت اس ــه کم اهمی ــد ک ــر مى گیرن ــا را در نظ ــى از روش ه ــه بعض ــوط ب مرب
ــریف2،  ــت (ش ــرم» انسان هاس ــائل «ن ــازى مس ــردن مدل س ــدود ک ــن مح بنابرای

.(2005
پویایى شناسـى سـامانه ها، تئورى در مورد سـاختار (و نتیجه رفتار) سیستم هاى 
اجتماعـى اسـت و همچنیـن روشـى بـراى اینکـه سـاختار را در شـکل نمـودار و 
معـادالت ریاضـى نشـان دهنـد. بـا ایـن کار، هـدف ایـن روش تولیـد مدل هـاى 
شبیه سـازى اسـت کـه مى تواند بـراى انجـام آزمایش ها مورد اسـتفاده قـرار گیرد. 
در حالـى کـه در ابتـدا بـراى تجزیـه و تحلیل صنایع صنعتى طراحى شـده اسـت، 
1. Amir M. Syarif
2. Sharif, 2005
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امـروزه پویایى شناسـى سـامانه ها، سیسـتم هاى مختلفى کـه در طول زمـان تغییر 
مى کنـد، به ویـژه در زمینـه اقتصـادى و اجتماعـى کاربـرد دارد. (النـه1، 2007) 
عناصـر سـاختارى اساسـى کـه در مدل هاى پویایى شناسـى سـامانه ها مـورد توجه 
قـرار مى گیـرد عبارتنـد از: حلقه هاى بازخـورد؛ فرآیندهاى انباشـت؛ تاخیر و روش 

رفتارهـاى غیرخطى سیسـتم ها. (گروبلـر2، 2010)
روش پویایى شناسـى سـامانه ها، روشـى نسـبتا انعطاف پذیر اسـت کـه مى تواند 
در سـطوح مختلـف اجـرا شـود و پارامتـر مى توانـد بـه صـورت کیفـى یـا کمـى 
باشـد. وجـود انعطاف پذیـرى مشـکالت مدیریتى که به صـورت زنجیره اى وابسـته 

سـاختارمند یـا بـدون سـاختار را قابـل اجرا مى کنـد. (سوشـیال3، 1992)
ــا اســتفاده از تنهــا دو بلــوك اصلــى ســاخت (حالــت و جریــان) مدل هــاى  ب
ــد. او  ــزى کنن ــود طرح ری ــر را در خ ــت تغیی ــد ماهی ــتم مى توان ــى سیس پویای
ــا واژگان  فکــر مى کنــد کــه پویایــى سیســتم یکــى از زیباتریــن رشته هاســت. ب
کوچــک (ســهام و جریــان) مى تــوان عناصــر کلیــدى هــر تغییــرى را کــه تجربــه 
مى کنیــم، بیــان کنیــم (اغلــب اوقــات حتــى از آن آگاه نیســتیم). پویایى شناســى 
ســامانه ها بــا اســتفاده از نمودارهــاى گرافیکــى آســان و بصــرى ترکیــب مدل هــا 
ــامانه ها،  ــى س ــاى پویایى شناس ــود مدل ه ــث مى ش ــن باع ــد. ای ــان مى دهن نش
ــدارى  ــاط و نگه ــم، ارتب ــترده در درك و فه ــه گس ــاى صفح ــه مدل ه ــبت ب نس
ــت،  ــرى اس ــتر بص ــامانه ها بیش ــى س ــدل پویایى شناس ــد. م ــاده تر باش ــیار س بس
ــر از یــک  ــد واقعیــت را نزدیک ت ــرى اســت و مى توان ــرل کیفیــت بهت داراى کنت
ــوارد در  ــن م ــول ای ــطح قب ــال، س ــن ح ــا ای ــد. ب ــان  ده ــترده نش ــه گس صفح
میــان کاربــران کامــال متفــاوت اســت. صفحــه گســترده تقریبــا توســط تمامــى 
افــراد اســتفاده مى شــود، ولــى پویایى شناســى ســامانه ها را افــراد کمــى 
ــوژى اســت کــه از زمینــه  ــه تکنول اســتفاده مى کننــد. دلیــل ایــن امــر بســته ب
ــا  ــالت م ــن جم ــالح ای ــا اص ــت. ب ــده اس ــارج ش ــامانه ها خ ــى س پویایى شناس
ــد  ــد قدرتمن ــزان مى توان ــه می ــا چ ــامانه ها ت ــى س ــه پویایى شناس ــم ک مى فهمی
ــترده  ــه گس ــت. صفح ــان اس ــا آس ــى تقریب ــاد جهان ــردن اقتص ــدل ک ــد. م باش
1. Lane, 2007a
2. Größler, 2010
3. Sushil, 1992
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ــه  ــد چگون ــا چــون همــه مى دانن ــى مناســب اســت. ام ــراى حــل مســائل جزئ ب
اســتفاده نماینــد ایــن مــورد بــراى افــراد وسوســه برانگیز و مهــم اســت. مســائل 
پویــا کــه مســیرى خــارج از مســائل صفحــه گســترده هســتند. در پویایى شناســى 
ســامانه ها موضــوع اصلــى اختــالف اســت کــه ایــن، زمینــه اى بــراى حــل مســائل 
ــا  ــا رویکــردى کل نگــر بــه شــمار مــى رود. امــا در برخــورد ب ــا و بلندمــدت ب پوی
ــا آن کار  ــر روز ب ــد ادارى در ه ــا کارمن ــه میلیون ه ــاده ک ــى س ــواالت مفهوم س

ــت1، 2010). ــت (میرتویی ــب نیس ــد، مناس مى کنن
پویایى شناسـى سـامانه ها  نیاز به سـطح باالیى اشـراف به مسـاله اسـت، این یک 
روش اسـتراتژیک کـه بـر روى توانایـى کل نگـرى تاکیـد دارد و شایسـتگى پردازش 

داده هـاى کیفى را داشـته اسـت، امـا مـردم در داده هاى کّمى گیـر مى افتند.
اقتصاددان ها و متخصصان اسـتدالل کردند (شـریف آنها را ذکر کرده اسـت) اگر 
مرز هـاى یـک سیسـتم را تـا حـد ممکـن تعریـف کنیم، مدل سیسـتم حاصل شـده 

نیـز مى توانـد محـدود و واقع بینانـه و قابل اندازه گیرى باشـد (شـریف2، 2005).
امــروزه هنــوز ایــن بحــث وجــود دارد کــه آیــا سیســتم هاى دینامیکــى بایــد 
در متــن کّمــى و نــه بــه صــورت کیفــى اســتفاده شــود، بــا اینکــه تفاوتــى بیــن 
ــى و پویایى شناســى ســامانه ها وجــود دارد،  ــى، تحقیــق عملیات سیســتم اطالعات
ــط  ــى توس ــه کیف ــى و ن ــاى کم ــى در مدل ه ــتم هاى دینامیک ــث سیس ــا بح ام
ــه ســالوین و آنســونوف4  ــه عنــوان مبتکــر ایــن رویکــرد در جــواب ب فراســتر3 ب
پاســخ داده شــده اســت. فراســتر در ســخنان خــود گفــت: پویایى شناســى 
ــه کیفــى مناســب تر اســت چــون  ــه زمین ــه کیفــى نســبت ب ســامانه ها در زمین

کــه در آنجــا مهــارت انســانى بیشــتر نیازمنــد هســتیم.5

4-2- ساخت اولین مرحله از پویایى شناسى سامانه ها
ــراى کمــک  ــا ب ــتفاده از بعضــى نمودار ه ــا اس ــامانه ها ب ــدل پویایى شناســى س م
ــر  ــى نظی ــى از متغیرهای ــواع خاص ــتم، ان ــاختار سیس ــیدن س ــر کش ــه تصوی ب
1. Myrtveit, 2010
2. Sharif, 2005
3. Forrester
4. Ansoff And Slavin
5. Forrester, 1968
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ســطح، نــرخ، معادلــه روابــط متغیرهــاى مختلــف و پارامترهــاى مــدل، اســتفاده 
مى شــود. ســاختار سیســتم کــه در مــدل دینامیکــى نشــان داده شــده مبتنــى 
بــر بازخــورد در سیســتم اســت و بــه ایــن ترتیــب مهــم اســت کــه بتوانیــم انــواع 
پایــه ســاختار بازخــورد و رفتارهــاى پویــاى آنهــا را درك کنیــم. نمایــش ســاختار 
ــتم،  ــر در سیس ــد تاخی ــى مانن ــاى اساس ــى از عملکرده ــه برخ ــت ب ــن اس ممک
صــاف یــا متوســط، توابــع جــدول، توابــع ریاضــى، توابــع تصمیــم یــا منطقــى و 

توابــع آزمــون نیازمنــد باشــد (سوشــیال1، 1992).
ــرخ و  ــاى ن ــطح، متغیره ــاى س ــد از متغیره ــا عبارتن ــى متغیره ــواع اساس ان
متغیرهــاى کمکــى. متغیرهــاى ســطح اساســا نشــان دهنده انباشــت حاصــل از 
ــر  ــوع متغی ــا دو ن ــتم اساس ــت. در سیس ــان اس ــول زم ــا در ط ــاع جریان ه اجم
ــه زیرسیســتم فیزیکــى و زیرسیســتم  ــوع زیرسیســتم ها ک ــه ن ســطح -بســته ب
اطالعاتــى اســت- وجــود دارد. متغیرهــاى نــرخ در یــک سیســتم اساســا 
متغیرهــاى تصمیــم هســتند کــه توســط برخــى از ســاختارهاى سیاســتى حاکــم 
ــرى  ــه، تصمیم گی ــطح و در نتیج ــک س ــه ی ــروج  ب ــرخ ورود و خ ــوند. ن مى ش
ــه  ــوط ب ــا اطالعــات مرب ــر ســطح ی ــان ب ــرخ در طــول زم ــورد متغیرهــاى ن درم
ــرى  ــه اندازه گی ــد بالفاصل ــرخ نمى توانن ــاى ن ــذارد. متغیره ــر مى گ ــتم تاثی سیس
ــى از  ــاى کمک ــوند. متغیره ــرى مى ش ــى اندازه گی ــه زمان ــک فاصل ــوند و در ی ش
نظــر تجربــى بــه معنــاى متغیرهــاى اختیــارى اســت. متغیــر کمکــى با ســاختارى 
ــک  ــه ی ــى ک ــال روابط ــوان مث ــه عن ــد، ب ــف مى کن ــت ها را تعری ــوب سیاس خ
ــر کمکــى کــه در  ــه وســیله متغی ــد، جزئیاتــش ب ــرخ را تعریــف مى کن ــر ن متغی
ــیال2، 1992). ــود (سوش ــان مى ش ــود، بی ــف ش ــد تعری ــى مى توان ــتم واقع سیس

الیه بنــدى الگــوى میــان عناصــر ســاختارى در پویایى شناســى ســامانه ها 
ــر و  ــان، تاخی ــت و جری ــت)، حال ــه علی ــودار حلق ــورد (نم ــه: بازخ ــوان ب را مى ت
غیر خطــى بــودن طبقه بنــدى کــرد. جابه جایــى دو عنصــر در یــک سیســتم بایــد 
بــه شــکل رابطــه علـّـى (حلقــه علیــت) و حلقــه بازخــورد باشــد (آویانتــو3، 2010).

1. Sushil, 1992
2. Sushil, 1992
3. Avianto, 2010
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5-1- مقدمه
بــا مطالعــه پژوهش هــاى بنیــادى، تئوریــک، کاربــردى، عملیاتــى و میدانــى 
ــر موانــع ســاختارى رشــد و توســعه  انجام شــده در خصــوص مطالعــات متمرکــز ب
ــعه یافته داراى  ــر توس ــورهاى کمت ــران و کش ــاى کوچــک و متوســط در ای بنگاه ه
ــل متحــد  ــى مل ــعه صنعت ــازمان توس ــاى س ــه پژوهش ه ــابه، از جمل ــاختار مش س
(یونیــدو) (2003)، کروز-ســانا1 (2010)، برندیــت و همــکاران2 (2012)، دایســون3 
(2005)، واتســون4 (2010)، مــک  آن  بیــرد5 (2010)، جوهانســون6 (2004)، 
ــى  ــادى8 (2005)، اعراب ــا (1387)، قنات آب ــدى و طیب نی ــاد7 (2004)، ارش اعتم
ــورى11  و همــکاران9 (2011)، یوشــیرو و تقــى زاده حصــارى10 (2014)، عبــد اهللا  پ
ــو  ــو و همــکاران (b2011)، قباخ ل ــو و همــکاران12 (a2011)، قباخ ل (2016)، قباخ ل
و همــکاران (c2011)، آردیــک و همــکاران13 (2011)، رضائیــان و وایــن14 (2016)، 
 ،(a2010) 16افشــار جهان شــاهى و ژیانــگ15 (2013)، آل ابراهیــم و همــکاران
آل ابراهیــم و همــکاران (b2010)، آل ابراهیــم و همــکاران (c2010)، محمدجعفــرى 
ــکاران19  ــژاد و هم ــى18 (2014)، جعفرن ــى و طغرای ــکاران17 (2011)، فارس و هم
(2013)، گیالنى نیــا و همــکاران20 (2011)، دونگانــا21 (2003)، ســادات صفــوى و 
1. Cruz-Cunha
2. Behrendt et al.
3. Dyson
4. Watson
5. Mac An Bhaird
6. Johansson
7. Etemad
8. Ghanat-Abadi, F.
9.Aarabi et al.
10. Yoshino, N., & Taghizadeh-Hesary, F.
11. Abdollahpouri
12. Ghobakhloo et al.
13. Ardic et al.
14. Rezaeian, M., & Wynn, M. G.
15. Afshar Jahanshahi, A., X. Zhang, S.,
16. Ale Ebrahim et al.
17. Mohammadjafari
18. Farsi, J. Y., & Toghraee, M. T.
19. Jafarnejad et al.
20.  Gilaninia et al.
21. Dhungana
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همــکاران1 (2014)، شــاهین و همــکاران2 (2010)، ادواردســون و دارس3 (2013)، 
همــکاران6  و  حنفــى  زاده   ،(2013) همــکاران5  و  حورعلــى   ،(2007) طالبــى4 
(2012)، ناصــر و همــکاران7 (2011)، فتحیــان و همــکاران8 (2008)، وایــن و 
ــوى11 (2007)،  ــى و تق ــکاران10 (2010)، بیات ــهران و هم ــو9 (2012)، س الوبانج
روســلى12 (2012)، زارعــى و همــکاران13 (2011)، جعفــرى و همــکاران14 (2007)، 
ــکاران17 (2014)،  ــون و هم ــى و دووى16 (2011)، دائ ــژاد15 (2011)، کمیاب موالن
دامیرچــى و رحیمــى18 (2011)، آراســتى و همــکاران19 (2012) نژادایرانــى و 
ــکاران22  ــالم و هم ــکاران21 (2013)، س ــیان و هم ــکاران20 (2011)، خدابخش هم
ــوان  ــه عن ــر را ب ــع زی ــوان موان ــى و موســى خانى23 (2012)، مى ت (2013)، قره خان

ــت: ــاى کوچــک و متوســط در نظــر گرف ــگاه بنگاه ه ــاى جای ــى ارتق ــع اصل موان
ــب وکار،  ــع کس ــى، موان ــى و اجتماع ــع فرهنگ ــازارى، موان ــادى، ب ــع نه موان
ــوژى، موانــع مالــى اســت کــه در  ــى، موانــع ســازمانى، موانــع تکنول موانــع قانون

ــم. ــا مى پردازی ــدام از آنه ــر ک ــتر ه ــح بیش ــه توضی ــر ب زی

1. Sadat Safavi et al.
2. Shahin et al.
3. Edvardsson, I. R., & Durst, S
4. Talebi
5. Hourali et al.
6. Hanafizadeh et al.
7. Nawaser et al.
8. Fathian et al.
9. Wynn, M., & Olubanjo, O.
10. Sahran et al.
11. Bayati, A., & Taghavi, A.
12. Rosli
13. Zarei et al.
14. Jafari et al.
15. Molanezhad 
16. Kamyabi, Y., & Devi, S.
17. Daun et al.
18. Damirchi, Q. V., & Rahimi, G.
19. Arasti et al.
20. Nejadirani et al.
21. Khodabakhshian et al.
22. Saleem et al.
23. Gharakhani, D., & Mousakhani, M.
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5-2- موانع نهادى
ــر  ــى، 1386، ص 37-36) و دیگ ــوى بازرگان ــاى (موس ــه پژوهش ه ــه ب ــا توج ب
محققــان بــه بررســى موانــع نهــادى مى پردازیــم. بــراى تقویــت بخــش خصوصــى 
ــدار  ــد یــک رشــد ســریع و پای ــران بای ــل توجــه، ای و جــذب ســرمایه گذارى قاب

ایجــاد و دولــت، انجــام کســب وکار در ایــران را تســهیل کنــد.
ــع  ــدار منتف ــذاب و پای ــط کســب وکار ج ــرورش محی ــده از پ ــروه عم ــه گ س
مى شــوند: کارآفرینــان داخلــى کــه بــه دنبــال توســعه یــا شــروع عملیــات جدیــد 
هســتند، ایرانیــان مقیــم خــارج کــه بــه دنبــال ســرمایه گذارى در ایــران هســتند 
و شــرکت هاى چندملیتــى کــه بــا خــود تکنولــوژى، تخصــص و روش هــاى بهینــه 
مدیریــت و در کنــار آن زنجیره هــاى عرضــه و فرآیند هــا کســب وکار   را بــه 
ــک  ــران کم ــب وکار ای ــط کس ــاى محی ــه ارتق ــد ب ــه مى توان ــد ک ــران مى آورن ای
کنــد. ایــن مــورد مى توانــد آغــاز یــک چرخــه افزایــش ارزش و بهبــود کیفیــت و 
رقابت پذیــر ى باشــد کــه مى توانــد ایــران را قــادر ســازد. مانــع از بــروز مصبیــت 
منابــع ( نفریــن منابــع) شــود، کــه عمدتــا بــه فــروش مــواد خــام بــدون ایجــاد 
ارزش در آنهــا از طریــق اســتخراج و فرآورى هــاى اصلــى اطــالق مى شــود 

(موسســه جهانــى مکنــزى، دســامبر 2013).
در حــال حاضــر امتیــازات ایــران در رتبه بندى هــاى جهانــى بــه عنــوان یــک 
ــن کشــور در شــاخص هاى کســب وکار  ــن اســت. ای مقصــد ســرمایه گذارى، پایی
2016 بانــک جهانــى داراى رتبــه 118 در بیــن 189 کشــور اســت و در گــزارش 
رقابت پذیــرى جهانــى 2016-2015 مجمــع جهانــى اقتصــاد، رتبــه 74  در بیــن 
ــراى جــذب ســرمایه گذارى، دولــت بایــد  140 کشــور را کســب کــرده اســت.1 ب
ــاى  ــد ابزار ه ــط کســب وکار   مواجــه شــود: بای ــددى در محی ــاى متع ــا چالش ه ب
ــت و  ــرده اس ــل ک ــازار را مخت ــه ب ــا را ک ــا و یارانه ه ــد تعرفه ه ــى مانن حمایت
ــور  ــه منظ ــریفات ادارى را ب ــد. تش ــالح کن ــوند، اص ــرى مى ش ــع رقابت پذی مان
بهبــود هزینــه و ســهولت انجــام کســب وکار ها کاهــش دهــد و تضامیــن حقوقــى 

ــد. ــود بخش ــفافیت ها را بهب و ش
ــرکت هاى  ــت از ش ــه حمای ــه ب ــت ک ــده اس ــت ش ــزى درس ــا مراک در دنی
1. شــاخص انجــام کســب و کار 2016 : ســنجش کیفیــت و کارایــى قانون گــذارى، بانــک جهانــى، اکتبــر2015؛ گــزارش 

رقابــت پذیــرى جهانــى 2015-2016 ، مجمــع جهانــى اقتصــاد، ســپتامبر 2015.
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ــد  ــب وکار   مانن ــاالى کس ــطح ب ــات س ــه و موضوع ــط پرداخت ــک و متوس کوچ
برنامه ریــزى اســتراتژیک کســب وکار   بــراى مزایــده عمومــى ســهام مواجــه 
ــاى  ــاال در زمینه ه ــطح ب ــاوره اى س ــات مش ــى و خدم ــاى مال ــتند و کمک ه هس
مدیریــت، تامیــن مالــى و مســائل حقوقــى ارائــه مى دهنــد. در هــر یــک از ایــن 
مراکــز یــک مدیــر پــروژه وجــود دارد کــه داراى دانــش پیشــرفته و تخصــص در 
ــاى  ــه کار ه ــرکت  هاى کوچــک و متوســط اســت. از جمل ــت از  ش ــه حمای زمین
ایــن مراکــز بــه ارائــه مشــاوره پــروژه اى، اعــزام کارشــناس(جهت حــل مشــکالت 
ــود  ــت بهب ــمینار هایى جه ــه س ــروژه، ارائ ــنجى پ ــى امکان س ــى)، بررس مدیریت
ــع  ــه برنامه هــاى آموزشــى جهــت بهبــود کیفیتــى مناب کیفیــت مدیریتــى و ارائ
انســانى و ارائــه اطالعــات در زمینــه انــواع مختلــف معامــالت انجام شــده توســط 
ــره،  ــتى طاه ــرى آالش ــرا، اکب ــلطانى زه ــرا، س ــنود زه ــت (خش ــرکت ها اس ش

.(1390
کریمــى و همــکاران (1393) بــه تحلیل ســازوکارهاى توســعه کســب وکارهاى 
کوچــک و متوســط پرداختنــد. در یافته هــاى ایــن پژوهــش عوامــل وجــود رقابتــى 
ــه  ــه بیــن کســب وکار ها در رتبــه 17، ایجــاد مراکــز مشــاوره اى ب ســالم و عادالن
منظــور ارائــه خدمــات الزم در زمینه هــاى مختلــف بــه کســب وکارهاى کوچــک 
و متوســط در رتبــه 24 و ایجــاد مراکــز بــراى برقــرارى ارتباطــات مــداوم بــراى 
ــده  ــدى ش ــت رتبه بن ــر اهمی ــه 33 از نظ ــازار در رتب ــات ب ــه اطالع ــى ب دسترس
ــت  ــده و اهمی ــته بندى ش ــادى دس ــل نه ــمت عوام ــل در قس ــن عوام ــت. ای اس
ــر  ــر ب ــادى موث ــط عوامــل نه ــر نمــودارى از رواب ــز مشــخص اســت. در زی آن نی

شــرکت هاى کوچــک و متوســط آورده شــده اســت. 
جانبى/خارجــى  هزینه هــاى  افزایــش  بررســى  مــورد  عامــل  مهم تریــن 
ــا  ــت. در اینج ــه داراس ــن چرخ ــترین ورودى را در ای ــه بیش ــت ک ــا اس بنگاه ه
ــه  نوســانات اقتصــاد کالن قیمتــى و غیرقیمتــى روى عوامــل عــدم دسترســى ب
ــه  ــورد مى شــود. ب ــن م ــذار اســت و باعــث افزایــش ای ــات قیمــت، تاثیرگ اطالع
ــه  ــتیم ک ــى هس ــانات قیمت ــاهد نوس ــت دالر ش ــرات قیم ــا تغیی ــال ب ــور مث ط
ــات  ــه اطالع ــتن ب ــى نداش ــت دسترس ــه عل ــط ب ــک و متوس ــرکت هاى کوچ ش
ــاد  ــانات اقتص ــن نوس ــد. همچنی ــش مى یاب ــان افزای ــذارى، هزینه هاى ش قیمت گ
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ــط  ــک و متوس ــرکت هاى کوچ ــود ش ــث مى ش ــى باع ــى و غیرقیمت کالن قیمت
ــزى  ــود برنامه ری ــن نب ــد و ای ــدت را از دســت بدهن ــزى میان م ــى برنامه ری توانای
ــود  ــد. نب ــته باش ــراه داش ــه هم ــانى را ب ــروى انس ــرورى نی ــد کاهــش به مى توان
ــر روى کاهــش بهــره ورى نیــروى انســانى تاثیــر  برنامه ریــزى اســتراتژیک نیــز ب
مى گــذارد؛ بــه ایــن علــت کــه شــرکت نمى توانــد از ایــن نیــرو بــه نحــو احســن 

ــرد.  ــه کار گی ــود را ب ــیل هاى موج ــى پتانس ــد و تمام ــتفاده کن اس
شــرکت هاى کوچــک و متوســط بــه صــورت بســیار زیــاد دیــده شــده اســت 
کــه بــا کوچک تریــن بحــران موجودیت شــان بــه خطــر مى افتــد. بــه ایــن علــت 
کــه عمومــا شــرکت هاى کوچــک و متوســط برنامه ریــزى اســتراتژیک، دسترســى 
بــه اطالعــات بازاریابــى، دسترســى بــه اطالعــات قیمت گــذارى، رقابــت عادالنــه 
مناســبى ندارنــد کــه ایــن مــوارد منجــر بــه مدیریــت بحرانــى نامناســب از ســوى 

ــود. ــران مى ش مدی
ــث  ــازمان ها باع ــا س ــرات ب ــره در مذاک ــان خب ــردن از کارشناس ــتفاده نک اس
ــه اى  ــى ناعادالن ــاى جانب ــه شــرکت هاى کوچــک و متوســط هزینه ه مى شــود، ب
تحمیــل شــود و ایــن شــرکت ها بــه علــت اطــالع نداشــتن از حقــوق و شــرایطى 
کــه مى تواننــد کســب کننــد، عمومــا در حقشــان اجحــاف مى شــود و همچنیــن 
ــر  ــت و دیگ ــتفاده از ران ــا اس ــاوره ی ــکان مش ــرکت هایى از ام ــت ش ــن اس ممک
ــن  ــه ای ــد ک ــیارى ببرن ــود هاى بس ــرکت ها س ــر ش ــه دیگ ــبت ب ــا نس مزیت ه

ــد. ــر مى کن ــب وکار را ناعادالنه ت ــرایط کس ــورد ش م
ــض  ــث تبعی ــات باع ــن مالی ــن در گرفت ــفاف و معی ــاى ش ــود مکانیزم ه نب
بیــن شــرکت ها و ایــن مــورد باعــث افزایــش میــزان ناعدالتــى در رقابــت 
کســب وکارها و هزینه هــاى جانبــى بنــگاه مى شــود. اطــالع نداشــتن از الزامــات 
و اســتاندارد هاى بســته بندى و عرضــه محصــوالت، اســتفاده نکــردن از اطالعــات 
فــردى و عملیاتــى نیــز از مــواردى اســت کــه باعــث افزایــش هزینه هــاى بنگاه هــا 

شــده اســت.
اســتفاده نکــردن از مدیــران مالــى و حســابداران مالــى خبــره باعــث شــده کــه 
عمــوم شــرکت ها و بنگاه هــاى کوچــک و متوســط عمومــا در بحــث صورت هــاى 
ــذار  ــى از شــرکت  تاثیرگ ــه در اجــزاى مختلف ــد ک ــه مشــکل بخورن ــى و ... ب مال
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ــد  ــى دی ــاى بحران ــه در زمان ه ــود ک ــث مى ش ــن کار باع ــن ای ــت. همچنی اس
جامعــى از وضعیــت مالــى شــرکت  در دســت مدیــران نباشــد و نتواننــد مدیریــت 
ــز باعــث عــدم  ــازار عــادى نی ــع ب بحــران مناســب انجــام دهنــد. در دیگــر مواق
ــر خــود  ــدت مى شــود و در مناســبات شــرکت تاثی ــزى مناســب میان م برنامه ری

را مى گــذارد.
عاملــى دیگــر کــه تاثیــر بســزایى در موانــع دارد مدیریت ســنتى کســب وکارها  
ــواردى مثــل  ــا م ــا ب ــن بنگاه  ه ــران حاضــر در ای ــن صــورت کــه مدی اســت. بدی
اهــداف اســتراتژیک، مدیریــت بحران، اســتفاده از مشــاوران در مذاکرات، اســتفاده 
ــرا  ــا و مناســب و اج ــته بندى زیب ــه اى، بس ــابداران حرف ــى و حس ــران مال از مدی
ــد  ــه بتوان ــى ک ــوان روش و مهارت ــه عن ــف و ... را ب ــتاندارد هاى مختل ــردن اس ک
ــد و  ــد نمى دانن ــوارد بحــران نجــات ده ــز در م ــد و نی ــه کن ــا را بهین ــگاه  آنه بن
ــوز ایــن تفکــر را در ذهــن  ــد و هن ــه مدیریــت دارن ــدگاه ســنتى و قدیمــى ب دی

ــد کــه بازار هــا ماننــد گذشــته اســت. دارن

نمودار 5-1- موانع نهادى

5-3- موانع سازمانى
ــف  ــاى مختل ــه صورت ه ــان ب ــرکت هاى کوچــک و متوســط را در جه ــدازه ش ان
ــردش  ــزان گ ــان، می ــداد کارکن ــد تع ــى مانن ــد. روش های ــته بندى مى کنن دس
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مالــى، ارزش  دارایى هــاى تحــت مالکیــت شــرکت و ... اســت. متاســفانه یکــى از 
ــرد  ــرار نمى گی ــد نظــر ق ــن شــرکت ها م ــات از ای ــه در دریافــت مالی مســائلى ک
ــدازه بنگاه هــا و مــواردى اســت کــه وضعیــت بنگاه هــا را واضــح بیــان  همیــن ان

مى کنــد.
ــن  ــر تامی ــرات مســتقیمى ب ــد اث ــى مى توان ــى مالیات ــن مقررات ســاختار قوانی
ــرات مســتقیم  ــا اث ــى شــرکت هاى کوچــک و متوســط بگــذارد. در ارتبــاط ب مال
ایــن ســاختار مى تــوان بــه وجــود حــق تمبــر حســاب هاى دریافتــى در عملیــات 
ــى در  ــه هاى مال ــتقبال موسس ــش اس ــرى در کاه ــش موث ــه از نق ــت ک عاملی
اســتفاده از ایــن روش برخــودار اســت، اشــاره کــرد. همچنیــن تغییــرات جدیــد 
ــا  ــز ب ــى نی ــا و موسســات مال ــر بانک ه ــررات نظــارت ب ــن و مق ــه در قوانی حاصل
توجــه بــه رویکــرد و اســتراتژى نویــن مــد نظــر بــراى تامیــن مالــى شــرکت هاى 
ــه  ــى ب ــارات اعطای ــزان اعتب ــرى در می ــد نقــش موث کوچــک و متوســط، مى توان

ــد. ــا کن ــرکت ها ایف ش
ــر تامیــن مالــى شــرکت هاى  ــر تاثیــر مســتقیم ب ســاختار مقرراتــى عــالوه ب
کوچــک و متوســط، اثــرات غیرمســتقیمى را نیــز در بــر دارد، ایــن مقــررات نــه 
ــه  ــى دارد بلک ــه  هاى مال ــوه موسس ــاختار بالق ــر س ــده ب ــرات محدودکنن ــا اث تنه
ــى در موسســه هاى موجــود در ســرمایه گذارى  ــى محدودیت های ــه اعمال منجــر ب
در  نســبى  مزیــت  کــه  مى شــوند  اعتباردهــى  متفــاوت  تکنولوژى هــاى  در 
ــه آنهــا برخــوردار اســت. در ایــن زمینــه آن دســته از مقــررات دولتــى کــه  ارائ
ــع  ــى وض ــاى مال ــف نهاد ه ــواع مختل ــیس ان ــى را در ورود و تأس محدودیت های
ــیم  ــازار ترس ــى در ب ــاى مال ــک از نهاد ه ــر ی ــهم ه ــى را در س ــا محدودیت های ی
ــر  ــن موث ــر قوانی ــز دیگ ــذارد و نی ــر مى گ ــا اث ــى آنه ــدرت رقابت ــر ق ــد ب مى کن
ــوردار  ــت خاصــى برخ ــن موسســه ها، از اهمی ــت شــرکتى ای ــاختار حاکمی در س
ــى  ــاى جغرافیای ــع محدودیت ه ــورها رف ــیارى از کش ــال در بس ــراى مث ــت. ب اس
ــا  ــا ایف ــا بانک ه ــى ی ــاى مال ــن نهاد ه ــام بی ــرى در ادغ ــدى، نقــش موث ــا تولی ی

ــره، 1390). ــتى طاه ــرى آالش ــرا، اکب ــلطانى زه ــرا، س ــنود زه ــد (خش مى کن
موانــع ســازمانى و نهــادى شــبیه هــم هســتند و در مــدل تقریبــا در کنــار هــم 
ــا  ــاى پرداخت شــده توســط بنگاه ه ــازمانى، مالیات ه ــدل س ــان شــده اند. در م بی
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ــه شــده اســت کــه  ــان و حالــت در نظــر گرفت ــه صــورت یــک نمــودار جری را ب
ــى  ــتند و خروج ــده هس ــه مالیات دهن ــت ک ــرکت هایى اس ــزان ش ورودى آن می
آن فرار هــاى مالیاتــى اســت کــه رخ مى دهــد. پارامتر هایــى کــه روى نــرخ 
ــدازه بنگاه هــا  فــرار مالیاتــى موثــر اســت نبــود شــفافیت و توجــه نداشــن بــه ان
ــد.  ــى مى کن ــرار مالیات ــه ف ــرکت ها را وادار ب ــه ش ــت ک ــات اس ــن مالی در گرفت
نبــود شــفافیت شــرکت ها باعــث نامشــخص بــودن درآمــد و هزینه هــاى شــرکت 
شــده و ایــن بــه شــرکت کمــک مى کنــد کــه بهتــر بتوانــد فــرار مالیاتــى انجــام 
ــه بعضــى شــرکت ها کمــک  ــى باعــث مى شــود، ب ــه دولت ــن یاران ــد. همچنی ده
شــود و بــه طــور کامــل مشــخص نشــود کــه آیــا شــرکت نیازمنــد ایــن یارانــه 
هســت یــا خیــر و ایــن یارانــه ممکــن اســت تنهــا بــه بعضــى شــرکت ها تعلــق 

بگیــرد و بــه برخــى دیگــر تعلــق نگیــرد.
ــى ادارى  ــا و بروکراس ــکالت بنگاه ه ــل مش ــراى ح ــع ب ــى جام ــود مراجع نب
ــا مشــکل  ــره و مناقصــه ب ــگام مذاک ــن شــرکت ها در هن ــه ای باعــث مى شــود ک
ــد  ــان منعق ــراى شرکت ش ــبى را ب ــاى مناس ــد قرارداده ــوند و نتوانن ــه رو ش روب
کننــد. آیین نامه هــا قوانیــن متغیــر نیــز باعــث مى شــود بروکراســى ادارى 
ــن  ــز روى افزایــش ای ــد. تصمیمــات خلق الســاعه نی بیــش از پیــش افزایــش یاب
ــر شــرکت  ــورد باعــث مى شــود مدی ــن م ــذار اســت. ای ــى قوانیــن تاثیرگ بى ثبات
قــادر بــه برنامه ریــزى و حــل مشــکالت خــود نباشــد و ایــن قوانیــن و تصمیماتــى 
ــه شــرکت ها وارد مى کنــد. کــه یک شــبه تغییــر مى کنــد، ضررهــاى هنگفتــى ب

تخصصــى نبــودن نهادهــاى تصمیم گیرنــده و ناهماهنگى هــاى فراوانــى 
ــران  ــاعه مدی ــات خلق الس ــه تصمیم ــورد، ب ــم مى خ ــه چش ــازمان ها ب ــه در س ک
دولتــى و ســازمان ها مى انجامــد کــه در وهلــه اول ضــرر اصلــى را نیــز بنگاه هــاى 

ــد. ــط مى کنن ــک و متوس کوچ
تمامــى عواملــى کــه در بــاال ذکــر شــد تاثیــر بســزایى در توجــه نداشــتن بــه 
ــن  ــه بی ــن صــورت ک ــه ای ــات دارد؛ ب ــگام پرداخــت مالی ــا در هن ــدازه بنگاه ه ان
ــد و بنگاه هایــى  ــه حمایــت دولتــى دارن ــوان کوچــک و نیــاز ب بنگاه هایــى کــه ت
کــه وضعیــت بــه مراتــب مطلوب تــرى دارنــد، تفــاوت معنــادارى در هنــگام وضــع 
مالیــات، قائــل نمى شــوند. همچنیــن وجــود مالیات هــاى مختلــف مثــل مالیــات 
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بــر ارزش افــزوده و تســعیر ارز باعــث مى شــود، رونــد محاســبه مالیــات پیچیــده 
شــده و عمومــا بــه صــورت ســلیقه اى بــا ایــن مقولــه رفتــار کننــد و مکانیزمــى 
غیرشــفاف و غیرعادالنــه بــراى دریافــت مالیــات وضــع شــود. ایــن نبــود شــفافیت 
ــودن باعــث مى شــود کــه بنگاه هــا از پرداخــت مالیــات ســرباز زده  ــه ب و ناعادالن

و آن را مشــکلى بــزرگ بــراى بنــگاه خــود بداننــد.
مالیــات بــر نــرخ تســعیر ارز نیــز باعــث مى شــود کــه ســرمایه هاى ارزى کــه در 
اختیــار مــردم و شــرکت هاى صادرکننــده قــرار دارد هیــچ گاه بــه صــورت شــفاف و 
مشــخص در اختیــار دولــت قــرار نگیــرد و ایــن شــرکت درصــدد پنهــان کارى ایــن 

مــوارد در صورت هــاى مالــى خــود باشــند.
ــط  ــه دارد، توس ــى ک ــده پرداخت ــزوده عم ــر ارزش اف ــات ب ــن مالی همچنی
تولیدکننــده اســت، کــه ایــن مســاله بــا توجــه بــه وضعیــت نامطلــوب اقتصــادى 
کــه حاکــم بــر فضــاى کشــور شــده اســت، بســیار نامناســب بــوده و تولیدکننــده 

ــد.  ــاز مى زن ــر ب ــت آن س ــدارد و از پرداخ ــى مى پن ــورت نامطلوب ــه ص آن را ب
عمــده مشــکل در بحــث ارگان هــاى دولتــى، نبــود شایسته ســاالرى در 
ــتن تخصــص الزم  ــت نداش ــه عل ــه ب ــن ارگان هاســت ک ــاوران ای ــران و مش مدی
مجموعــه تحــت امــر خــود را بــه صــورت نامناســب اداره مى کننــد. ایــن مــورد 
باعــث مى شــود کــه ســازمان ها عمومــا اهدافــى کوتاه مــدت (بــا توجــه بــه عمــر 
ــع مشــکالت  ــراى رف ــدى بلندمــدت ب ــرد و مشــاورانش) داشــته و دی ریاســت ف
شــرکت هاى کوچــک و متوســط نداشــته باشــند کــه ایــن باعــث از بیــن رفتــن 
ــه در ســطور  ــواردى ک ــود. م ــى مى ش ــازمان هاى دولت ــا و س چابکــى وزارتخانه ه
بــاال ذکــر شــد بــر اهمیــت نــدادن بــه جایــگاه بخــش خصوصــى تاثیرگــذار اســت.
ــد،  ــک کن ــوارد کم ــن م ــل ای ــه ح ــد ب ــه مى توان ــى ک ــى از راهکار های یک
ــت  ــع اس ــى ذى نف ــش خصوص ــه بخ ــى ب ــاى تخصص ــذارى تصمیم گیرى ه واگ
ــا کمــک دولــت و مشــاوره ایــن افــراد، تصمیمــى  کــه بــه ایــن ترتیــب بتــوان ب

مناســب اتخــاذ شــود.
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نمودار 5-2- موانع سازمانى

5-4- موانع مالى
ــه  ــده اى ک ــش ارزن ــود نق ــا وج ــط ب ــک و متوس ــدازه کوچ ــا ان ــرکت هاى ب ش
در اقتصاد هــاى ملــى ایفــا مى کننــد، امــا بــه دلیــل ماهیــت ویژگى هــاى 
خــاص خــود، بــا مشــکالت زیــادى در تامیــن مالــى وجــوه مــورد نیــاز، نســبت 
ــر  ــل پ ــه دلی ــا ب ــا عموم ــن بنگاه ه ــتند. ای ــه هس ــزرگ مواج ــاى ب ــه بنگاه ه ب
ــوع  ــن ن ــم ای ــى حسابرسى شــده، از تنظی ــم صورت هــاى مال ــودن تنظی ــه ب هزین
ــت  ــا موقعی ــه ب ــاله، در مقایس ــن مس ــد. ای ــاب مى ورزن ــى اجتن ــاى مال صورت ه
ــتاندارد هاى  ــتم ها و اس ــتفاده از سیس ــر اس ــه در اث ــزرگ ک ــاى ب ــفاف بنگاه ه ش
ــه رســمیت  ــى (توســط حسابرســان ب حســابدارى و حسابرســى صورت هــاى مال
ــفافیت  ــن ش ــن رفت ــه از بی ــر ب ــت، منج ــده اس ــل ش ــده) حاص ــناخته ش ش
ــط  ــک و متوس ــدازه کوچ ــا ان ــرکت ها ب ــت ش ــورد فعالی ــى در م ــات مال اطالع
ــه  ــا در مقایس ــن بنگا ه ه ــر ای ــت کوتاه ت ــابقه فعالی ــن س ــر ای ــالوه ب ــود. ع مى ش
ــا بنگاه هــاى بــزرگ و همچنیــن، ضعــف ســوابق عملیاتــى مســتند موجــود در  ب
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ارتبــاط بــا فعالیــت ایــن شــرکت ها بــر عمــق عــدم شــفافیت اطالعاتــى موجــود 
افــزوده و امــکان بررســى دقیــق موقعیــت مالــى آنهــا توســط موسســه هاى مالــى 
را بــا اخــالل مواجــه مى ســازد. در کنــار ایــن مســاله، دسترســى نداشــتن آنهــا بــه 
وثیقــه کافــى، بازدهــى انــدك ســرمایه گذارى هاى ناشــى از فعالیــت آنهــا و دوره 
بقــا عمومــا کوتــاه آنهــا در مقایســه بــا بنگا ه هــاى بزرگ تــر، منجــر بــه بیــش از 
حــد بــرآورده شــدن خطــر فعالیت هــاى اعتباردهــى بــه شــرکت هاى کوچــک و 
متوســط شــده و تمایــل کمتــر نهاد هــاى مالــى فعالــى در بــازار پــول در تامیــن 

ــد مــى آورد. ــزرگ پدی ــى بنگ هــاى ب ــه تامیــن مال ــا را نســبت ب ــى آنه مال
ــزرگ،  ــر خــالف شــرکت هاى ب ــى شــرکت هاى کوچــک و متوســط ب از طرف
نــه تنهــا بــه دلیــل کوچــک بــودن، بلکه بــه دلیــل ثبــات کمتــر فعالیــت و ناتوانى 
ــورس اوراق  ــه شــدن در ب ــاى الزم جهــت پذیرفت ــردن پیش نیاز ه ــرآورده ک در ب
ــازار ســرمایه بپردازنــد.  ــه تامیــن مالــى از طریــق ب بهــادار، عمومــا نمى تواننــد ب
یــک نقطــه شــروع بــراى کشــور مى توانــد تقویــت و اصــالح سیســتم مالــى -کــه 
فاقــد ســاختار هاى بــازار ســرمایه و بــراى رشــد آتــى حیاتــى اســت- آزادســازى 
ــاد  ــه ایج ــه ب ــات توصی ــى مطالع ــور برخ ــن منظ ــد؛ بدی ــا باش ــراى آنه ــازار ب ب

ــد. ــا کرده ان ــن بنگاه ه ــژه ای ــى وی بورس
بنابرایــن، آنهــا در تامیــن مالــى وجــوه مالــى مــورد نیــاز، ابتــدا بــه منابــع مالى 
ــازار پــول تکیــه  ــه منابــع مالــى محــدود موجــود در ب داخلــى خــود و ســپس ب
مى کننــد. از ایــن رو کمبــود منابــع مالــى بــه عنــوان یکــى از مهم تریــن مشــکالت 
پیــش روى ایــن بنگاه هــا عمــل کــرده و فعالیــت آنهــا را بــا مســائل و تنگنا هــاى 
ــر کشــور هاى جهــان،  ــن وجــود، در اکث ــا ای بى شــمارى مواجــه خواهــد کــرد. ب
ــراى حــل مشــکل نبــود شــفافیت اطالعــات شــرکت هاى  روش هــاى مختلفــى ب
ــز  ــى نی ــى خاص ــه هاى مال ــت و موسس ــده اس ــى ش ــط طراح ــک و متوس کوچ
ــویق  ــرى در تش ــش موث ــه نق ــده اند ک ــى ش ــا معرف ــن روش ه ــال ای ــراى اعم ب
ــرا،  ــنود زه ــد (خش ــا مى کنن ــاد ایف ــرکت ها در اقتص ــن ش ــت ای ــترش فعالی گس

ســلطانى زهــرا، اکبــرى آالشــتى طاهــره، 1390).
از ویژگى هــاى مشــترك بنگاه هــاى کوچــک و متوســط ایــن اســت کــه اغلــب 
ــى، دسترســى و یافتــن بازار هــاى فــروش،  ــراى فراهــم کــردن منابــع مال آنهــا ب
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ــا مشــکل روبــه رو هســتند. اکثــر آنهــا  تحصیــل و ارتقــاى ســطح دانــش فنــى ب
ســابقه اى طوالنــى در کمبــود ســرمایه دارنــد. بخشــى از ایــن مشــکل مى توانــد 
مربــوط بــه ناتوانــى صنعتگــران در جــذب ســرمایه و دســتیابى بــه ســرمایه کافــى 
یــا ناتوانــى آنــان در کســب اعتبــار بــراى شــرکت  خــود باشــد کــه ممکــن اســت 
ایــن مــورد باعــث شــود کــه کارآفرینــان بــه ســمت اســتفاده از منابــع غیررســمى 

بــراى تامیــن نیاز هــاى مالــى خــود برونــد.
ــط  ــک و متوس ــرکت هاى کوچ ــاالى ش ــیار ب ــت بس ــا و قابلی ــت مزای ــه عل ب
ــائل و  ــه مس ــت ب ــا عنای ــز ب ــورها و نی ــاد کش ــا در اقتص ــته آنه ــش برجس و نق
ــور هاى  ــتند، در کش ــه رو هس ــا آن روب ــا ب ــروه از بنگاه ه ــن گ ــه ای ــکالتى ک مش
ــن  ــى از ای ــاى گوناگون ــان، حمایت ه ــعه جه ــال توس ــى در ح ــرفته و حت پیش
بنگاه هــا بــه عمــل مى آیــد کــه باعــث افزایــش کارآیــى  آنهــا شــده اســت. اکثــر 
ــه  ــوط ب ــدازى نهاد هــا و مراکــز مرب ــه صــورت تاســیس و راه ان ایــن حمایت هــا ب
ــى و  ــاى مال ــت. نهاد ه ــط اس ــک و متوس ــرکت هاى کوچ ــن ش ــکل ای ــل مش ح
ــه صــورت بانــک، موسســه هاى  ــوع مــوارد اســت کــه ب اعتبــارى یکــى از ایــن ن
تخصصــى امــور مربــوط بــه شــرکت هاى کوچــک و متوســط، تعاونى هــاى 
اعتبــارى و موسســه هاى مالــى خــرد بــه فعالیــت مى پردازنــد. محور هــاى 
ــرمایه  شــخصى و از  ــت س ــر تقوی ــک طــرف ب ــا، از ی ــن نهاد ه ــرمایه گذارى ای س
ــا شــرایط و تســهیالت مناســب تر بــه ایــن بنگاه هــا  طــرف دیگــر بــه وام دادن ب
متکــى هســتند. ایــن اقدامــات نتایجــى مناســب بــه همــراه دارد، ماننــد: اعطــاى 
ــه  ــا، ارائ ــارکت در پروژه ه ــارت1، مش ــرح تج ــر ط ــى ب ــدت مبت ــاى کوتاه م وام ه
تضمین هــاى الزم، ارائــه مشــاروه هاى مالــى، در نظرگرفتــن نــرخ بهــره مناســب 
بــراى وام هــا، اعطــاى وام هــاى بلندمــدت، معافیــت از پرداخــت ســود  بــراى چنــد 
ســال، تقویــت نقدینگــى شــرکت ها و در کل کمــک و ارتقــاى فعالیت هــاى 

ــى.  ــى، تکنولوژیک ــاى علم ــوآورى در زمینه ه ن
موسسه هایى که این کمک ها را انجام مى دهند به صورت زیر هستند:

ــا،  ــمى، وزارتخانه ه ــمى و غیررس ــش رس ــال در بخ ــى فع ــه هاى مال موسس
نهاد هــاى دولتــى و نهادهــاى بین المللــى.

1. Business Plan
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در بســیارى از کشــور ها دسترســى نداشــتن بــه تســهیالت مالــى در بازار هــاى 
رســمى رشــد شــرکت هاى کوچــک و متوســط را بــا مشــکالتى روبــه رو ســاخته 
اســت. از ایــن رو ایــن کشــور ها،  واســطه هاى مالــى غیررســمى پدیــدار 
ــطه ها،  ــن واس ــر ای ــد. اکث ــر مى کنن ــدى پ ــا ح ــود را ت ــأل موج ــوند و خ مى ش
وام دهنــدگان ســنتى هســتند. نقطــه قــوت اصلــى آنهــا ایــن اســت کــه مى تواننــد 
ــه  ــا نقط ــد، ام ــن کنن ــرعت تامی ــه س ــان را ب ــى کارآفرین ــدود مال ــاى مح نیاز ه
ــه  ــاال طلــب مى کننــد. ب ــه دلیــل ریســک ب ضعــف آنهــا هزینــه اى اســت کــه ب
منظــور افزایــش ســهم بخــش رســمى در بازار هــاى اعتبــارى، ســعى بــر آن اســت 
ــط وارد  ــک و متوس ــاى کوچ ــراى بنگاه ه ــى ب ــى مخصوص ــه هاى مال ــا موسس ت
بــازار شــوند؛ وظیفــه اصلــى موسســه ها و بانک هــا، تخصیــص وام هــاى یارانــه اى 

اســت.
در کشــور هاى مختلفــى بانک هایــى ویــژه بــراى ایــن بحــث بــاز شــده اســت 

کــه در زیــر بــه آنهــا اشــاره مى کنیــم:
ــه هاى  ــک موسس ــد1، بان ــاى کوچــک و متوســط تایلن ــعه بنگا ه ه ــک توس بان
کوچــک و متوســط پاکســتان2، بانــک دى تــى اى آلمــان3، بانــک کــى. اف دبلیــو4

5-4-1- چالش چک
یکــى از نمونه هــاى ناکافــى بــودن دسترســى بــه اعتبــارات، اســتفاده گســترده 
از چک هــاى مــدت دار اســت. در ایــران، چک هــا صرفــا در تاریخــى کــه در روى 
ــن  ــا از ای ــب وکار   ها و خانواره ــذا کس ــوند، ل ــد ش ــد نق ــده مى توانن ــا درج ش آنه
ــه  ــى ب ــاى آت ــه پرداخت ه ــد ب ــراى تعه ــارى ب ــوط اعتب ــاى خط ــه ج ــا ب چک ه
ــى و ریســک مى شــود.  ــن باعــث ایجــاد ناکارای ــد. ای فروشــنده اســتفاده مى کنن
ــده  ــول دریافت کنن ــه نک ــر ب ــد منج ــده مى وان ــط پرداخت کنن ــول توس ــک نک ی
ــکل  ــا را ش ــو از نکول ه ــک دومین ــن ی ــود و ای ــود ش ــدت دار خ ــاى م در چک ه
ــن  ــتفاده از ای ــر اس ــالوه ب ــد ع ــه شــرکت ها نتوانن ــد و باعــث مى شــود ک مى ده
ــد و  ــد کنن ــت نق ــوده اس ــورت چــک ب ــه ص ــه ب ــود را ک ــاى خ ــوارد درآمد ه م
1. Small And Medium Enterprise Development Bank Of Thailand.
2. Small And Medium Enterprise Bank
3. Deutsche Ausgleichs Bank (Dta).
4. Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (Kfw)
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ــک  ــاى بان ــر اســاس داده ه ــا مى شــود. ب ــاى آنه ــر در درآمد ه ــن، باعــث تاخی ای
مرکــزى ایــران، تعــداد چک هــاى برگشــتى از یــک میلیــون در ســال 2004 بــه 
6 میلیــون در ســال 2014 افزایــش یافتــه اســت. تقریبــا 60 درصــد افــرادى کــه 
در 9 مــاه آخــر ســال 2014 بــراى جرائــم غیــر عمــد زندانــى شــده اند، محکــوم 
ــابه  ــد مش ــى غیرعم ــم مال ــتى و جرائ ــاى برگش ــا چک ه ــط ب ــم مرتب ــه جرائ ب

بوده انــد.
در نمــودار زیــر عوامــل تاثیرگــذار در موانــع مالــى بــراى شــرکت هاى کوچــک 
و متوســط آورده شــده اســت. در ایــن نمــودار منابــع بانکــى بــه صــورت نمــودار 
ــرخ بازپرداخــت  ــان و حالــت در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه ورودى آن ن جری
وام و خروجــى آن نــرخ وام دهــى بانــک و منابــع بانکــى بــه عنــوان متغیــر حالــت 

اســت. 
ماهیــت دشــوار قراردادهــا مابیــن شــرکت هاى کوچــک و متوســط بــا 
ــه  ــاى حاصل ــت درآمد ه ــر در دریاف ــاى آن تاخی ــى از پیامد ه ــزرگ یک ــع ب صنای
از ایــن صنایــع بــزرگ اســت، بــه ایــن دلیــل کــه بیشــتر صنایــع بــزرگ کشــور 
ــت  ــه بودجــه دول ــادى ب ــا بســتگى زی ــى آنه ــع مال ــا دولتــى اســت و مناب عموم
ــود قوانیــن شــفاف در بحــث چــک و ســفته باعــث مى شــود  دارد. همچنیــن نب
ایــن شــرکت هاى کوچــک و متوســط توانایــى وصــول مطالبــات خــود را نداشــته 
باشــند و ایــن باعــث افزایــش میــزان تاخیــر در دریافــت درآمد هاســت. تاخیــر در 
ــرخ بازپرداخــت  ــر در ن ــول مى شــود و تاخی ــا باعــث کاهــش بهــرورى پ درآمد ه

ــد. ــاد مى کن ــک را ایج ــه بان ــرکت ها ب وام ش
ــول  ــرورى پ ــث به ــز باع ــفته نی ــث چــک و س ــفاف در بح ــن ش ــود قوانی نب
مى شــود و ریســک نکــول پــول را بــاال مــى رود. ایــن مــورد در بــازار باعــث شــده 
ــه  ــرد ک ــورت گی ــدى ص ــورت نق ــه ص ــا ب ــد و فروش ه ــده خری ــه عم ــت ک اس
ــن  ــه اصلى تری ــود ک ــرکت ها مى ش ــاالى ش ــى ب ــد نقدینگ ــب نیازمن ــن مطل ای
مشــکل شــرکت ها در ایــن برهــه زمانــى اســت. همچنیــن نــرخ بازپرداخــت وام 

شــرکت ها را طوالنــى مى کنــد.
عملکــرد نامناســب سیســتم بانکــى و بانــک مرکــزى باعــث بــاال رفتــن نــرخ 
بهــره بانکــى شــده اســت کــه ایــن مــورد ســرمایه گذارى در بانک هــا را جــذاب 
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کــرده و مــردم تشــویق بــه ســرمایه گذارى در بانک هــا شــده اند. بــه ایــن 
ترتیــب یــک حجــم نقدینگــى عظیمــى در بانک هــا بلوکــه شــده اســت کــه آزاد 
ــه هــم  ــازاى را ب ــد تعــادل عرضــه و تقاضــاى هــر ب شــدن بخشــى از آن مى توان
ــر  ــاه اخی ــد م ــن چن ــا در ای ــزد. بحــران ارزى و افزایــش سرســام آور قیمت ه بری
ــار تولیــد و  نیــز گــواه همیــن مطلــب اســت. ایــن نقدینگــى متاســفانه در اختی
بنگاه هــاى کوچــک و متوســط قــرار نمى گیــرد تــا بــا آن بتواننــد مشــکل کمبــود 
نقدینگــى شرکت هاى شــان را رفــع کننــد و بــه صــورت صحیحــى در جامعــه در 
ــا وجــود افزایــش فشــار نقدینگــى مضاعــف در سیاســت هاى  گــردش نیســت. ب
انقباضــى، شــرکت هاى کوچــک و متوســط درآمد هــاى خــود را بــا تاخیــر 
ــذار  ــز تاثیرگ ــا نی ــى بانک ه ــرخ وام ده ــن روى ن ــد و همچنی ــت مى کنن دریاف
ــراى  ــرکت ها ب ــه ش ــد، هزین ــش یاب ــا افزای ــى بانک ه ــرخ وام ده ــى ن ــت. وقت اس
دریافــت وام کاهــش مى یابــد بــه ایــن علــت کــه از مراجــع رســمى ماننــد بانــک 
ــمى  ــر رس ــازار غی ــه وام از ب ــه تهی ــازى ب ــر نی ــد و دیگ ــت کرده ان وام را دریاف
ندارنــد کــه ایــن مــورد در کارمــزد پرداختــى شــرکت ها بــراى دریافــت وام نیــز 

موثــر اســت. 
ــرى اســت  ــى) پارامت ــاى بین الملل ــرون زا (تحریم ه ــى ب ــاى مال ــت ه محدودی
کــه روى بیشــتر مولفــه سیســتم تاثیرگــذار اســت. بــا افزایــش تحریم هــاى مالــى 
بودجــه دولــت کاهــش یافتــه و باعــث تغییــر سیاســت ها بــه ســمت سیاســت هاى 
انقباضــى مى شــود و روى کمبــود تســهیالت دولتــى براى پیشــبرد ســرمایه گذارى 
مشــترك نیــز تاثیرگــذار اســت. همچنیــن تحریم هــا باعــث مى شــود کــه 
بانک هــاى تجــارى خارجــى و نیــز بانک هــاى تجــارى داخلــى مخصوصــى بــراى 
ــترك  ــرمایه گذارى مش ــدم س ــث ع ــاله باع ــن مس ــرد و ای ــکل نگی ــا ش بنگاه ه

ــد زد. ــم خواه ــه شــرکت ها را رق ــزان پرداخــت وام ب ــه کاهــش می مى شــود ک
ــراى  ــه ب ــد ک ــور مى کن ــرکت ها را مجب ــترك ش ــرمایه گذارى مش ــدم س ع
ــورد  ــن م ــه ای ــد ک ــوع کنن ــمى رج ــازار غیررس ــه ب ــود ب ــاى خ ــن هزینه ه تامی
ــرمایه گذارى  ــدم س ــز ع ــرد و نی ــاال مى ب ــراى شــرکت ب ــت وام را ب ــه  دریاف هزین
ــن کاهــش  ــر ای ــالوه ب ــر دارد. ع ــز در ب ــول را نی ــره ورى پ مشــترك، کاهــش به
ســرمایه گذارى مشــترك میــزان پرداخــت وام از طــرف بانک هــا را کاهــش 
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مى دهــد.
مشــکالت ناشــى از ارائــه ضامــن معتبــر بــراى دریافــت تســهیالت، باعــث نبود 
ــه شــرکت ها  ــراى شــرکت ها شــده ک ــراى اخــذ تســهیالت ب شــرایط یکســان ب
مجبورنــد بــراى تامیــن نیــاز خــود بــه بــازار غیررســمى رجــوع کننــد، همچنیــن 
ــا انجــام  ــن بنگاه ه ــز حمایــت مناســبى از ای ــدوق توســعه نی ــورد صن ــن م در ای

نمى دهــد. 
همین طــور کــه در نمــودار زیــر مشــخص اســت چندیــن عامــل مهــم 
باعــث کمبــود نقدینگــى مى شــود کــه باعــث شــده اند در حــال حاضــر کمبــود 
نقدینگــى بــه بزرگ تریــن مشــکل بنگاه هــا بــدل شــود، کــه عمــده ایــن مســاله 

ــت. ــط اس ــت گذارى هاى غل ــت سیاس ــه عل ب

نمودار 5-3- موانع مالى

5-5- موانع تکنولوژى
ــاالى علمــى موجــود در کشــور  ــدرت ب ــه ق ــزى ب در بررســى هاى موسســه مکن
ــبرد آن در  ــدرت و پیش ــن ق ــتفاده از ای ــا اس ــد ب ــور مى توان ــده و کش ــاره ش اش
ــن  ــط ای ــک و متوس ــرکت هاى کوچ ــن ش ــان و همچنی ــرکت هاى دانش بنی ش
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دانــش بالقــوه را بالفعــل کنــد و بــه جهــش مناســبى در رشــد اقتصــادى برســد. 
ــم: ــر بخشــى از اظهــارات ایــن موسســه را آورده ای در زی

اگــر ایــران بتوانــد برتــرى آموزشــى خــود را، بــه خصــوص در علــم و 
مهندســى تحــت کنتــرل درآورد، نــه تنهــا در بخش هــاى مرتبــط بــا تکنولــوژى 
ــمت  ــه س ــد و ب ــت کن ــود را تقوی ــان خ ــاد دانش بنی ــد کل اقتص ــه مى توان بلک
ــد در  ــوالت جدی ــعه محص ــد توس ــوآورى کلی ــردارد. ن ــز ب ــال خی ــر دیجیت عص
ــران  ــود. ای ــد ب ــى خواه ــوالت داروی ــا محص ــزار ت ــف از نرم اف ــاى مختل زمینه ه
همچنیــن فرصــت اســتفاده از نیــروى کار ماهــر خــود بــراى جــذب کار هــاى بــا 

ــاال را دارد. ــزوده ب ارزش اف
ایــران همچنیــن نیــاز بــه شــرکت هاى خدمــات حرفــه اى دارد کــه بتوانــد بــه 
ــردى، حســابدارى و  ــات راهب ــزرگ خدم ــاى کوچــک و ب کســب وکار ها و بنگاه ه
مشــاور هاى حقوقــى ارائــه کنــد. همچنیــن دولــت امیــد دارد کــه ســهم بخــش 
دانش بنیــان را در اقتصــاد افزایــش داده و ایــران را در ایــن زمینــه بــه یــک کشــور 

پیشــرو در منطقــه تبدیــل کنــد (موسســه جهانــى مکنــزى، ژوئــن 2016)1.
اگرچــه کاربــر بــودن فعالیــت کســب وکارهاي کوچــک و متوســط را به عنــوان 
ــاورى  ــل، اســتفاده از فن ــا در مقاب ــد، ام ــه شــمار مى آورن یــک ویژگــی مثبــت ب
ــد  ــط تولی ــه متوس ــش هزین ــه کاه ــر ب ــد منج ــین هاي جدی ــرفته و ماش پیش
ــش  ــه افزای ــر) و در نتیج ــروي کار کمت ــتفاده از نی ــل اس ــه دلی ــوص ب (به خص
ــارج از  ــه خ ــت ک ــري اس ــن ام ــد و ای ــد ش ــب وکار خواه ــک کس ــودآورى ی س
ــود  ــوده و خواهــد  ب ــر ب محــدوده کســب وکارهاي کوچــک و متوســط امکان پذی

(حســینی،1380، ص 54).
در ژاپــن در زمینــه توســعه تکنولــوژى اطالعاتــى در ایــن نــوع بنگاه هــا نیــز 
طرح هــاى توســط دولــت جهــت معرفــى و توســعه ایــن فرآیند هــا در شــرکت ها 
ــدى  ــکان بهره من ــال ام ــراى مث ــت. ب ــده اس ــته ش ــرا گذاش ــه اج ــى و ب طراح
شــرکت ها از تجربــه همــکارى بــا متخصصــان تکنولــوژى اطالعاتــى فراهــم شــده 
ــت  ــا جه ــن بنگاه ه ــه ای ــدك ب ــره ان ــا به ــا ب ــره ی ــدون به ــاى ب ــى وام ه و حت
ــى  ــات مالیات ــود و از تخفیف ــه مى ش ــوژى ارائ ــین آالت و تکنول ــانى ماش به روزرس

1. «ایران و رشد یک تریلیون دالرى؟»، مؤسسه جهانى مکنزى، ژوئن 2016.
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نیــز برخــوردار مى شــوند. حتــى بــه منظــور توســعه بیشــتر تکنولــوژى در حیطــه 
فعالیــت بنگاه هــا بســیارى از خدمــات دولتــى مربــوط بــه ایــن شــرکت ها توســط 
فرآیند هــاى پیشــرفته در دولــت الکترونیــک در دســترس آنهــا قــرار گرفتــه اســت 

(خشــنود زهــرا، ســلطانى زهــرا، اکبــرى آالشــتى طاهــره، 1390).
حالـت  متغیـر  صـورت  بـه  دانش بنیـان  شـرکت هاى  متغیـر  بخـش  ایـن  در 
ورشکسـتى  آن  خروجـى  و  شـده  ایجـاد  شـرکت هاى  تعـداد  آن  ورودى هـاى  و 
شرکت هاسـت. افزایـش تعـداد پارك هـاى علـم و فنـاورى بـه نفـع شـرکت هاى 
کوچـک و متوسـط اسـت و باعـث مى شـود نـرخ ایجـاد ایـن شـرکت ها بیشـتر از 
گذشـته شـود، همچنین دسترسـى به کارشناسـان خبـره و با تجربه کـه به عنوان 
مشـاور و ... در این پارك ها فراهم اسـت و به این شـرکت ها در توسـعه کارشـان و 
پوشـش ضعـف مدیریت تخصصـى موجود کمک مى شـود تا نرخ ورشکسـتگى این 
شـرکت ها کاهـش یابـد. همچنین افزایـش این پارك ها باعث مى شـود نـوآورى در 
محصـوالت تولیدشـده افزایش یابد و بهرورى سـرمایه اى مناسـبى داشـته باشـیم. 
همچنیـن حمایـت موسسـه هاى مالـى نویـن نیز بهـرورى سـرمایه اى و سـهولت 
ایجـاد شـرکت هاى دانش بنیـان را افزایش مى دهـد که تعداد شـرکت هاى دانش بنیان 

را زیـاد مى کنـد و روى تعـداد شـرکت هاى دانش بنیـان تاثیرگذار اسـت. 
ــوآورى در  ــش ن ــث کاه ــان باع ــرکت هاى دانش بنی ــتگى ش ــش ورشکس افزای
محصــوالت مى شــود و توجــه بــه ســرمایه فکــرى بــراى بومى ســازى تکنولــوژى 
ــه ایــن ترتیــب بهــرورى ســرمایه اى را نیــز کاهــش  نیــز کاهــش مى یابــد کــه ب
ــد. ــان را مى کاه ــن ســهولت در ایجــاد شــرکت هاى دانش بنی ــد و همچنی مى ده
ــتیم  ــوژى هس ــات و تکنول ــزون اطالع ــد روزاف ــاهد رش ــا ش ــن دوره م در ای
ــش داده  ــول را افزای ــر محص ــى ب ــعه مبتن ــق توس ــه تحقی ــاز ب ــورد نی ــن م و ای
ــا  ــده اولیــه (چالــش) ابتدایــى کــه شــرکت دانــش بنیــان ب اســت. همچنیــن ای
ــر  ــرکت ها تاثی ــاد ش ــهولت ایج ــد و روى س ــده مى کن ــه اســت را پیچی آن مواج
عکــس دارد. ایــن مــورد قابــل بیــان اســت کــه بــا رشــد تکنولــوژى بــراى تولیــد 
ــد به روزرســانى ماشــین آالت و دســتگاه هاى شــرکت هاى کوچــک  ــه نیازمن بهین
و متوســط هســتیم تــا بیشــترین بهــره روى ســرمایه اى را داشــته باشــیم. امــا بــا 
توجــه بــه افزایــش شــدید نــرخ ارز هزینــه تامیــن ایــن تکنولــوژى و دســتگاه هاى 
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ــراى  ــه بنگاه هــاى کوچــک و متوســط ب ــه طــرزى ک ــه ب ــاال رفت ــن بســیار ب نوی
تامیــن ایــن مــوارد بــه مشــکل برخورده انــد. یکــى از راه هــاى حــل ایــن مشــکل 
ــگان در  ــوان از حضــور نخب ــد بت ــروى متخصــص کشــور اســت؛ بای ــت نی مدیری
ــا آنهــا در ایــن شــرکت ها حضــور پیــدا  کننــد. بــه ایــن  کشــور حمایــت کــرد ت
ــز  ــراد، خالقیت شــان نی ــن اف ــه ای ــه آموزش هــاى فنــى ب ــر ارائ ــالوه ب ترتیــب ع
شــکوفا مى شــود و مى تــوان از خــروج ایــن نخبــگان از کشــور جلوگیــرى کــرد.

نمودار  5-4- موانع تکنولوژیکى و اقتصاد دانش بنیان

5-6- موانع بازارى
بازاریابى بر پایه آموزش استوار است: 

1- درباره خود محصول
2- مزایاى محصول 
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3- نقاط قوت محصول و نقاط ضعف محصوالت گذشته 
4- جزئیات و اصل محصول

وظیفه بازاریابى تبدیل خریدار به مشترى
در حالــى کــه بازاریابــى نقــش مهمــى در ســازمان هاي موفــق ایفــا مى کنــد، 
مى تــوان اســتدالل کــرد کــه بازاریابــى بــراي ســازمان ها از نظــر افزایــش 
مشــتري و کمــک بــه بقــاي شــرکت بســیار ضــروري بــه نظــر مى رســد؛ ایــن در 
حالــى اســت کــه بــا توجــه بــه افزایــش جمعیــت و در نتیجــه تقاضــاى روزافــزون 
ــد کــه در  و تغییــرات ســریع در جهــان امــروزي، بســیاري از محققــان دریافته ان
ــراي ســازمان ها شــرکت ها دیگــر  شــرایط کنونــى شــیوه هاي بازاریابــى ســنتى ب
ــا  ــکاران، 2012).1 ب ــى الزم برخــوردار نیســت (بچــرر و هم از اثربخشــى و کارای
نمایــان شــدن اهمیــت کســب وکارهاي کوچــک و متوســط در اقتصــاد کشــورهاي 
در حــال توســعه فعالیــت بیشــتري در زمینــه بازاریابــى اینگونــه شــرکت ها بایــد 

انجــام شــود.
 (IDEA – SME ) طرح حمایت از بنگاه هاي کوچک و متوسط در کانادا

ایــن طــرح شــامل یکســري کمک هــاي مالــی بــا اهــداف کمــک بــه توســعه 
بنگاه هــاي IDEA – SME برنامــه کوچــک و متوســط در ایالــت کبــک در کانــادا 
و هــدف اصلــی آن کمــک بــه رقابتى تــر شــدن ایــن بنگاه هــا در بازارهــاي جهانــی 
اســت. در اینجــا شــرح مختصــري در مــورد دامنــه فعالیت هایــی کــه ایــن طــرح 
ــا  ــن کمک ه ــى کــه ای ــل پرداخــت و بنگاه های ــرد و هزینه هــاي قاب ــر می گی در ب

شــامل حــال آنهــا می شــود آورده شــده اســت.
ــرار  ــش ق ــورد پوش ــرح م ــن ط ــه در ای ــی ک ــی، فعالیت های ــور کل ــه ط ب

از: عبارتنــد  کــه  مى شــود  طبقه بنــدي  دســته  چنــد  بــه  می گیرنــد 
-  نوآوري:

اگــر بنگاه هــاي کوچــک و متوســط تمایــل بــه توســعه محصــول و اصــالح و 
بهبــود روش هــاي تولیــد خــود داشــته باشــند. می تواننــد بــراي انجــام تغییــرات از 
ایــن امکانــات و کمک هــاي مالــی اســتفاده کننــد. فعالیت هایــی از قبیــل جهــت 
محصــوالت و R&D امکان ســنجی، مطالعــه بــازار، برنامه ریــزي اســتراتژیک 
1. Bechere, R.C., Helms, M.M. And Mcdonald, J.P. 2012.
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مقدماتــی بــراي شــروع خدمــات یــا فرآیندهــاي جدیــد، توســعه و اجــراى برنامــه 
بازاریابــی بــراي محصــوالت خدمــات جدیــد و امــور مربــوط بــه ارزیابــی و خریــد 

و ســرمایه گذاري بــر روي تکنولــوژي جدیــد را شــامل شــود.
ــز  ــاي کوچــک و متوســط نی ــا و تشــکل هاي حامــی بنگاه ه ــورد گروه ه در م
کلیــه فعالیت هایــی کــه بــه نوعــی قصــد گســترش نــوآوري در بنگاه هــا را داشــته 
باشــد از جملــه تــدارکات، ســازماندهى ســمینارها، نمایشــگاه ها وکارگاه هــا ارائــه 

ــه برترین هــا را شــامل می شــود. ــژه ب جوایــز وی
- بهره ورى:

جهــت بهبــود عملکــرد و ارتقــاى بهــره وري و افزایــش مزیــت رقابتــی و ارتقاى 
جایــگاه بنگاه هــاي کوچــک و متوســط در ایــن کمک هــا انجــام مى شــود.

ــش  ــاي افزای ــعه طرح ه ــتم ها، توس ــی سیس ــل عارضه یاب ــی از قبی فعالیت های
بهــره وري، خریــد دســتگا ه هاي جدیــد اســتراتژیک در راســتاي توســعه بهــره وري 

ــود. ــامل می ش را ش
- تجارت الکترونیک

موحــدى(1390)، یوکوایامــا، تقــوى نعمــت ا...، اســماعیل نیــا، محمــد 
رضــا(1382)، روحانــى و رضوانــى (1392)، فتحیــان و ابراهیمــى (1384) همگــى 
ــط  ــرکت هاى کوچــک و متوس ــک روى ش ــارت الکترونی ــرات تج ــى اث ــه بررس ب

ــته اند. ــش گذاش ــه نمای ــى ب ــه خوب ــوع را ب ــن موض ــت ای ــه و اهمی پرداخت
ــه تجــارت الکترونیــک  ــاي کوچــک و متوســط برنام ــه بنگاه ه ــی ک در صورت
بــراي افزایــش مزیــت رقابتــی و پتانســیل در بازارهــاي جدیــد اقتصــادي داشــته 

ــرد. ــق می گی ــا تعل ــه آنه ــا ب ــن بخــش از کمک ه باشــند ای
ایـن کمک هـا، فعالیت هـاي مربـوط بـه طـرح و برنامـه تجـارت الکترونیـک و 
پیاده سـازي ایـن طرح هـا، مطالعـات مربـوط بـه تجـارت الکترونیـک، انتشـار آنها، 
اسـتخدام افـراد متخصـص در ایـن زمینـه و پیاده سـازي شـبکه هاي مجـازي را 

شـامل می شـود. 
-  توسعه بازار صادراتی

در صورتـی کـه بنگاه هـاي کوچک و متوسـط تمایل بـه صادرات محصـوالت خود 
به خارج از کشـور را داشـته باشـند مى توانند از این بخش از کمک ها اسـتفاده کنند. 
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کســب وکارهاى کوچــک و متوســط نیــز بــه  واســطه تغییــر و تحــوالت 
ــات  ــعه ارتباط ــازمانى و توس ــاختارهاى س ــاورى، س ــه فن ــه در زمین ــده اى ک عم
ــى  ــه همگام ــاز ب ــد، نی ــه کرده ان ــادى را تجرب ــرات زی ــده، تغیی ــود آم ــه وج ب
ــا  ــوى جهت گیرى ه ــه س ــز ب ــب وکارها را نی ــن کس ــى، ای ــوالت محیط ــا تح ب
ــتفاده از  ــا اس ــد ب ــا بتوانن ــاخته اســت ت ــون س ــدى رهنم ــتراتژى هاى جدی و اس
قابلیت هاى شــان، نســبت بــه رقبــا پیشــى گرفتــه و عملکــرد بهتــرى را از خــود 

ــکاران، 1387). ــادى زاده و هم ــد (ه ــان دهن نش
ــى  ــن عامل ــارى) مهم تری ــاى تج ــارى (تحریم ه ــرون زا تج ــاى ب محدودیت ه
ــور  ــن منظ ــر دارد. بدی ــازارى تاثی ــع ب ــاى موان ــى متغیر ه ــه روى تمام ــت ک اس
ــا افزایــش محدودیت هــاى  ــم. ب ــر مى پردازی ــن متغی ــه بررســى ای ــدا ب ــا در ابت م
ــه  ــى ب ــى و خارج ــع  داخل ــى توزی ــاى بین الملل ــه کانال ه ــى ب ــرون زا، دسترس ب
ســختى ممکــن مى شــود کــه نبــود دسترســى مناســب و ورود نکــردن از مبــادى 
ــاى  ــد، محدودیت ه ــش یاب ــاق کاال افزای ــرخ قاچ ــه ن ــود ک ــث مى ش ــمى باع رس
تجــارى بــرون زا، مانــع بزرگــى در مقابــل شــرکت هاى کوچــک و متوســط اســت 

کــه محصــوالت خــود را بــه فــروش برســانند و بــه ســوددهى الزم برســند.
دیگــر متغیــرى کــه از محدودیــت تجــارى بــرون زا تاثیــر مى گیــرد تخصــص 
نداشــتن و دسترســى در تجــارت الکترونیکــى اســت. ایــن مــورد روى دسترســى 
بــه کانال هــاى داخلــى و خارجــى نیــز موثــر اســت و همچنیــن ایــن امــر باعــث 
ــت  ــد رقاب ــره اى نمى گیرن ــه از تجــارت الکترونیکــى به ــود شــرکت هایى ک مى ش
ســالمى بــا دیگــر شــرکت هاى داخلــى و خارجــى کــه از ایــن تجــارت بهره منــد 
ــش  ــا افزای ــر ى در اینج ــدم رقابت پذی ــر ع ــس متغی ــند. پ ــته باش ــتند، نداش هس
ــک  ــارت الکترونی ــه تج ــى ب ــتن و دسترس ــص نداش ــن تخص ــد. همچنی مى یاب
تاثیــر بســزایى در شــکل نگرفتــن بازاریابــى مناســب شــرکت ها دارد و ایــن نبــود 
بازاریابــى باعــث مى شــود شــرکت هاى خارجــى و داخلــى دیگــر ایــن شــرکت ها 
را بــه خوبــى نشــناخته و از خدمــات آنــان اســتفاده نکننــد، پــس روى دسترســى 

ــه کانال هــاى داخلــى و خارجــى تاثیــر دارد. نداشــتن ب
از عواملــى دیگــرى کــه محدودیــت تجــارى بــرون زا روى آن تاثیرگــذار اســت، 
نبــود برندینــگ مناســب اســت کــه ایــن مــورد روى عــدم بازاریابــى مناســب نیــز 
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اثرگــذار اســت و نبــود برندینــگ در ایــران بــه خصــوص در شــرکت هاى کوچــک 
ــرکت ها  ــه ش ــود ک ــث مى ش ــف باع ــاى مختل ــه یافته ه ــه ب ــا توج ــط ب و متوس
کاالهــاى خــود را بــا قیمت هایــى پاییــن بــه فــروش برســانند و نتواننــد حاشــیه 
ســود مناســبى را بــراى خــود رقــم بزننــد. همچنیــن نبــود دانــش کافــى بازاریابى 

در ایــن شــرکت ها نیــز علتــى دیگــرى بــراى مــوارد باالســت.
ــرون زاى تجــارى باعــث ایجــاد خریدهــاى انحصــارى،  همچنیــن محدویــت ب
بازارهــاى انحصــارى و ایــن مــوارد منجــر بــه نوســانات عرضــه و تقاضــا مى شــود 
ــا مقیــاس کــم و افزایــش  خرید هــاى انحصــارى منجــر بــه خریــد مــواد اولیــه ب
هزینــه بــراى بنگاه هــا مى شــود و نیــز وجــود بازارهــاى انحصــارى باعــث 
رقابــت نکــردن شــرکت ها مى شــود و نیــز نوســانات عرضــه و تقاضــا را افزایــش 
مى دهــد. عامــل موثــر دیگــر بــر روى نوســانات عرضــه و تقاضــا، میــزان قاچــاق 

ــد. ــرار مى ده ــعاع ق ــازار تحت الش ــور آن کاال را در ب ــود و وف ــه نب کاالســت ک
ISPX و SPX 5-6-1- مفهوم

نقــى زاده کاشــانى و همــکاران (1397) مــدل توســعه نظــام مبــادالت پیمانکارى 
ــط  ــک و متوس ــع کوچ ــعه صنای ــده توس ــاى عم ــى از روش ه ــى (SPX) یک فرع
ــدو  ــاد آن در یونی ــده ایج ــه ای ــت ک ــى اس ــکارى صنعت ــوزه پیمان ــژه  در ح به وی
(ســازمان توســعه صنعتــى ملــل متحــد) از ســال 1970 شــکل گرفــت و تــا ســال 
1985 بــه شــکل امــروزى خــود درآمــد. هــدف ایــن برنامــه تقویــت توانایــى صنایع 
ــه روزآورى فرآیند هــاى  ــراى افزایــش تولیــد و اشــتغالزایى، ب کوچــک و متوســط ب
فنــى و محصــوالت آنهــا، بهبــود قابلیــت بین المللــى آنهــا، جــذب ســرمایه گذارى 
و ســفارش هاى خارجــى، تشــویق جایگزینــى واردات و رشــد صــادرات محصــوالت 
تولیــد شــده اســت. ایجــاد مرکــز یــا دفتــرى غیر انتفاعــى جهــت برقــرارى ارتبــاط 
ــکل هاى  ــا تش ــى ی ــازمان هاى دولت ــط س ــى توس ــى و فرع ــکاران اصل ــن پیمان بی
بخــش خصوصــى، از راهکار هایــى اســت کــه مى توانــد در تولیــد و ارتقــاى 
ــا  ــى ب ــکاران فرع ــه پیمان ــن صــورت ک ــه ای ــد، ب ــر باش ــى موث محصــوالت صنعت
ــاى  ــا و توانایى ه ــى ظرفیت ه ــه معرف ــد ب ــه مى توانن ــامانه مربوط ــه س ــه ب مراجع
خــود بپردازنــد و پیمانــکاران اصلــى نیــز از طریــق آن مناســب ترین تامین کننــده 

را بــراى رفــع نیــاز خــود شناســایى کننــد.
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ــت  ــش صنع ــک بخ ــاد ی ــه ایج ــت ک ــان داده اس ــیارى نش ــات بس مطالع
ــن رو  ــود. از ای ــد ب ــده خواه ــورها در آین ــیارى از کش ــت بس ــر اولوی رقابت پذی
انتظــار مــى رود تمایــل دولت هــا بــه دخالــت در اقتصــاد، هــم در کشــورهاى در 
ــورهاى  ــد. در کش ــش یاب ــعه یافته افزای ــور هاى توس ــم در کش ــعه و ه ــال توس ح
توســعه یافته افزایــش نگرانــى دربــاره از دســت دادن فرصت هــاى شــغلى و 
ــى را  ــاى بلندمدت ــا برنامه ه ــه دولت ه ــت ک ــده اس ــث ش ــارى باع ــرى تج کس
ــه  ــد ک ــى کنن ــت طراح ــش صنع ــت از بخ ــت حمای ــرمایه گذارى جه ــراى س ب
ــق و توســعه  ــاى تحقی ــى برنامه ه ــن مال ــر تامی ــا بیشــتر ب ــن برنامه ه ــز ای تمرک
ــى  ــان دولت ــز کارشناس ــن نی ــکا و ژاپ ــد آمری ــورهایى مانن ــى در کش ــت. حت اس
زیــادى هســتند کــه نیــاز بــه دخالــت دولــت بــراى حفــظ رقابت پذیــرى صنعــت 

ــد.  ــز مى کنن ــده را تجوی در آین
ــرد  ــه رویک ــه ب ــا توج ــى (spx) ب ــکارى فرع ــادالت پیمان ــام مب ــوى نظ الگ
صادرات محــورى بــه جــاى توجــه صــرف بــه بازار هــاى داخلــى مى توانــد ضمــن 
کمــک بــه بنگاه هــاى پیمانــکارى صنعتــى جهــت تعمیــق دانــش فنــى، زمینه هاى 
الزم جهــت جهانــى شــدن تولیــدات ایرانــى در قالــب تشــکیل کنسرســیوم هاى 
ــى،  ــگاه هاى بین الملل ــور در نمایش ــت حض ــى جه ــاى حمایت ــى، برنامه ه صنعت

ــزارى Supply Day و  Partnership Day را فراهــم ســازد.  برگ
مهم ترین ماموریت هاى این مرکز عبارتند از:
1. شناسایى، ایجاد و توسعه بازار  براى اعضا

2. تسهیل ارتباط کارفرمایان و پیمانکاران و توسعه فرآیند پیمان سپارى 
3. ارتقا و توانمند سازى و پیمانکاران صنعتى

ــا  ــردارى از نحــوه فعالیــت بنگاه هــاى صنعتــى کوچــک و متوســط ب 4. الگوب
ــوان رقابتــى بنگاه هــاى داخلــى ــى جهــت افزایــش ت کالس جهان

ادبیات نظام مبادالت پیمانکارى فرعى
ــر  ــراى تغیی ــى ب ــط مش ــا خ ــى ی ــه گزینش ــوع مداخل ــعه1: هرن ــه توس برنام
ــى کــه انتظــار مــى رود چشــم انداز بهتــرى داشــته  ــد در بخش های ســاختار تولی

باشــد. 
1. Industrial Development Plan
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پیمانــکارى فرعــى صنعتــى1: پیمانــکارى فرعــى صنعتــى از راه هــاى مــدرن و 
ــدى  ــاى تولی ــکارى واحد ه ــان هم ــى، از می ــازمان دهى محصــول صنعت ــر س موث
مکمــل مختلــف اســت. در ایــن مــدل ذى نفعــان مختلفــى شــامل یــک پیمانــکار 
اصــل، عرضه کننده هــاى مختلــف و پیمانکار هــاى فرعــى وجــود دراد کــه از 

ــا هــم همــکارى مى کننــد. طریــق یــک قــرارداد بیــن طرفیــن ب
ــک  ــه ی ــدارى ک ــا خری ــفارش دهنده ی ــا، س ــر کارفرم ــى2: ه ــکار اصل پیمان
یــا چنــد اقــدام مهــم تولیــد بخش هــاى خــود را بــه زیرمجموعه هــا یــا 
تهیه کننــدگان خدمــات ضــرورى صنعتــى بــراى تولیــد محصــول نهایــى واگــذار 
مى کنــد. پیمانــکاران اصلــى عمومــا، صنایــع بــزرگ هســتند کــه نیازمنــد حجــم 

ــى هســتند. ــاژ نهای ــراى مونت ــات و اجــزا ب ــل توجهــى از قطع قاب
ــر  ــه ب ــاورى ک ــى مش ــده و حت ــازنده، تامین کنن ــر س ــى3: ه ــکاران فرع پیمان
ــى  ــفارش هاى صنعت ــى س ــکار اصل ــط پیمان ــده توس ــخصات تهیه ش ــاس مش اس
ــک و  ــاى کوچ ــا، کارگاه ه ــى عموم ــى صنعت ــکاران فرع ــد. پیمان ــرا مى کن را اج
ــد و  متوســطى هســتند کــه در عملیــات و فرآیند هــاى معینــى تخصــص یافته ان
قــادر هســتند کاال هایــى را بــا کیفیتــى منطبــق بــا مشــخصات پیمانــکار اصلــى 

ــد. ــد کنن ــند، تولی ــادى باش ــاى اقتص ــوردار از مزیت ه ــان برخ ــه همزم ک
ــا نهــاد حقوقــى غیرانتفاعــى  ــکارى فرعــى4: انجمــن ی مرکــز مبــادالت پیمان
خودگردانــى از ســازندگان و پیمانــکاران اســت کــه کامــال مســتقل و بــر اســاس 
ــازمان هاى  ــى و س ــاى دولت ــوى نهاد ه ــى از س ــد ول ــل مى کن ــا عم ــع اعض مناف
صنفــى مرتبــط حمایــت و پشــتیبانى شــده و تیمــى از کارشناســان بــا صالحیــت 
ــد. ــد آن را اداره مى کنن ــژه اى دیده ان ــاى وی ــور آموزش ه ــن منظ ــراى ای ــه ب ک

SPX سیر تاریخى نظام مبادالت پیمانکارى فرعى
ــه  ــم در عرض ــروع دوره پسافوردیس ــوم و ش ــى س ــالب صنعت ــل از انق ــا قب ت
فعالیت هــاى صنعتــى و تولیــد، پیمانــکارى فرعــى بــا کارکــرد و گســتره امــروزى 
ــت  ــى اول و دوم و حاکمی ــالب صنعت ــع طــى انق ــوده اســت. در واق ــج نب آن رای
1. Industrial Subcontracting
2. Main Contractor
3. Subcontractor
4. Subcontracting Partnership & Exchange
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ــاى  ــده فرآیند ه ــودن بخــش عم ــز ب ــوه و متمرک ــد انب ــام فوردیســتى و تولی نظ
ــن  ــکارى بی ــل و هم ــر، فضــاى تعام ــول پیک ــزرگ و غ ــاى ب ــدى در بنگاه ه تولی
بنگاه هــا جهــت مشــارکت در تکمیــل و ســاخت محصــوالت صنعتــى در ســطح 
ــب  ــزرگ اغل ــاى ب ــى بنگاه ه ــن دوران ــت. در چنی ــرار داش ــدودى ق ــیار مح بس
هنــگام احســاس نیــاز بــه خدمــات و همکارى هــاى ســایر بنگاه هــا ســعى 
مى کردنــد تــا از طریــق مکانیــزم ادغــام نســبت بــه ســازمان دهى مجــدد فرآینــد 

ــد. ــدام کنن ــود اق ــدى خ ــاختار هاى تولی و س
امــا بــا آغــاز انقــالب صنعتى ســوم و همزمــان بــا آن آغاز دوره پســا فوردیســم 
از اواســط دهــه 1970 میــالدى، تحــوالت فناورانــه، ســازمانى، مدیریتــى، تجــارى 
و اجتماعــى داراى ابعــاد بســیار گســترده و ریشــه اى بــوده اســت. در کنــار چنیــن 
ــران  ــیارى از ناظ ــه بس ــگیر توج ــده چمش ــه اى، دو پدی ــه ریش ــوالت فناوران تح
ــم  ــاى عظی ــر بنگاه  ه ــج اکث ــه به تدری ــت. اول آنک ــرده اس ــب ک ــود جل ــه خ را ب
اقتصــادى و صنعتــى بــراى حفــظ تــوان رقابتــى در شــرایط جدیــد، مجبــور بــه 
ــا  بازنگــرى در اصــول ســازمانى و مدیریتــى فوردیســتى شــده و بســیارى از آنه
ــب  ــله مرات ــر سلس ــى ب ــودى و مبتن ــه عم ــام یافت ــز، ادغ ــاختار هاى متمرک از س
ــه ســمت ســاختار هاى غیرمتمرکــز، جداســازى عمــودى، تثبیــت  غیرمنعطــف ب
همکارى هــا و اتحادهــاى منعطــف، بــاز و داوطلبانــه روى مى آورنــد. پدیــده 
ــه  ــه ب ــت ک ــط اس ــک و متوس ــاى کوچ ــبکه هایى از بنگاه ه ــور ش ــز ظه دوم نی
ــى را در  ــى باالی ــوان رقابت ــزرگ ت ــاى ب ــا بنگا ه ــه ب ــا در رابط ــتقل ی ــور مس ط
ــورها  ــى از کش ــد. در برخ ــان داده ان ــود نش ــى از خ ــاى جهان ــن رقب ــرایط نوی ش
ماننــد: ایتالیــا، آلمــان، ژاپــن و تایــوان زمانــى کــه شــرکت هاى بــزرگ مشــغول 
کوچک ســازى و کاهــش اشــتغال بودنــد، بنگاه هــاى کوچــک و متوســط تبدیــل 

ــده اند.  ــادى ش ــت اقتص ــاى فعالی ــن حوزه ه ــه امیدبخش تری ب
ــن و آلمــان  ــا، ژاپ ــه روى نظام هــاى صنعتــى ایتالی ــات گســترده اى ک تحقیق
صــورت گرفتــه نشــان مى دهــد کــه پایه هــاى رقابــت نویــن در بخــش عمــده اى 
از صنعــت ایــن کشــور ها بــا رویکــرد افزایــش سلســله مراتــب و ادغــام عمــودى 
ــه اســت، بلکــه بیــن  ــازار شــکل نگرفت ــر اســاس عملکــرد ســازوکار ب ــا ب و صرف
ایــن دو قطــب، حــوزه بســیار مهــم دیگــرى نیــز وجــود دارد کــه عبــارت اســت 
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از روى آوردن بنگاه هــا بــه ســمت ســاخت همکارانــه یــا ایجــاد روابــط پایــدار و 
منطعــف کــه در آن قرارداد هــا مقطعــى و صرفــا مبتنــى بــر قیمــت نیســتند و در 
ــه ادغــام شــرکت ها در یکدیگــر و تحکیــم  عیــن حــال، ایــن همــکارى منجــر ب
ســاختار سلســله مراتبــى نمى شــود. در واقــع چگونگــى عملکــرد زیرســاخت هاى 
ــد  ــق عق ــا از طری ــد ت ــب مى کن ــن را ترغی ــاى ژاپ ــه بنگاه ه ــى اســت ک اجتماع
ــد و  ــازماندهى کنن ــن را س ــط فیمابی ــدآور رواب ــا تعه ــه اى ی ــاى رابط قرارداد ه
ــد  ــت یابن ــى دس ــاى جهان ــى در بازار ه ــى باالی ــوان رقابت ــه ت ــق ب ــن طری از ای

(رضــوى، 1381).
ســه دهــه اخیــر یکــى از کم ســابقه ترین دوره هــا در تاریــخ تحــوالت فناورانــه 
ــاد شــده  ــوان انقــالب صنعتــى ســوم ی ــه عن ــا آنجــا کــه از آن ب ــوده اســت، ت ب
ــرعت  ــه س ــات ب ــک و ارتباط ــژه  در میکروالکترونی ــوالت به وی ــن تح ــت. ای اس
ــور  ــت. ظه ــه اس ــوخ یافت ــى رس ــى و بازرگان ــدى، مدیریت ــاد تولی ــه ابع در هم
ــراى  ــدى را ب ــاى جدی ــز زمینه ه ــوژى نی ــون بیوتکنول ــى همچ ــاى نوین حوزه ه
ــر اثــر ایــن  ــا فراهــم آورده اســت. ب ســرمایه گذارى و شــکل گیرى بنگاه هــاى نوپ
ــاى  ــده و بازار ه ــون ش ــى دگرگ ــع صنعت ــرف در جوام ــاى مص ــوالت الگو ه تح
ــل  ــات تبدی ــبتا بى ثب ــده و نس ــاى پراکن ــه بازار ه ــى ب ــات قبل ــا ثب ــه و ب یکپارچ

ــل، 1984). ــور و یاب ــده اند (پی ش
ــه،  ــه اى فناوران ــرات ریش ــا تغیی ــزرگ ب ــاى ب ــه بنگا ه ه ــن ک ــرایط نوی در ش
ــاال  ــر محصــوالت و ب ــاه شــدن چرخــه عم ــى، کوت ــد جهان ــاى جدی حضــور رقب
ــى  ــتراتژى هاى نوین ــد، اس ــه رو بوده ان ــعه روب ــق و توس ــاى تحقی ــن هزینه ه رفت
ــه  ــود را ب ــى خ ــد دسترس ــه بتوانن ــراى اینک ــا ب ــن بنگاه ه ــد. ای ــاذ کرده ان اتخ
ــوالت  ــا را در محص ــن فناورى ه ــد و ای ــش دهن ــه افزای ــن فناوران ــات نوی اطالع
ــاى  ــا بنگاه ه ــا ب ــور شــدند ت ــد، مجب ــه کار گیرن ــدى خــود ب ــاى تولی و فرآیند ه
ــمگیرى  ــرمایه گذارى چش ــه س ــن زمین ــال در ای ــه قب ــطى ک ــک و متوس کوچ
صــورت داده و از تخصــص باالیــى برخــوردار بودنــد، ارتبــاط برقــرار کننــد. آنهــا 
ــاال  ــرمایه گذارى ب ــاى س ــه ج ــازار، ب ــات در ب ــود ثب ــه نب ــه ب ــا توج ــن ب همچنی
ــرده  ــع ک ــد ریســک را توزی ــح مى دهن ــد، ترجی ــاى جدی ــاد ظرفیت ه ــراى ایج ب
ــات دیگــران اســتفاده کننــد. همــان عواملــى کــه در دوره فوردیســتى  و از امکان
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ــه  ــد ب ــود در شــرایط جدی ــى شــده ب ــت رقابت ــا از مزی موجــب برخــوردارى آنه
ــه در  ــرا ک ــت. چ ــده اس ــدل گردی ــزرگ ب ــاى ب ــراى بنگاه ه ــدى ب ــکلى ج مش
ــاى  ــه روى فعالیت ه ــورت گرفت ــرمایه گذارى هاى ص ــاس س ــا، مقی ــن بنگاه ه ای
ــت در  ــژه و روال کارى ثاب ــاى وی ــکل گیرى مهارت ه ــا ش ــراه ب ــه هم ــاص ک خ
ــه  ــازمان ها ب ــه س ــه این گون ــود ک ــب مى ش ــت موج ــراه اس ــروى هم ــان نی می
ــزرگ  ــاى ب ــد. بنگاه ه ــان دهن ــت نش ــر مقاوم ــل تغیی ــده اى در مقاب ــور فزاین ط
ــده در  ــب ای ــراد صاح ــه اف ــد ک ــى برخوردارن ــغلى غیرمنعطف ــاختار هاى ش از س
ــاختار  ــى در س ــان ترق ــن نردب ــاال رفت ــن ب ــد. همچنی ــر دوام مى آورن ــا کمت آنه
ــش  ــررات از پی ــع مق ــد و تاب ــیار کن ــزرگ بس ــرکت هاى ب ــى ش ــله مراتب سلس
ــه  ــت. مجموع ــازگار نیس ــى س ــه کارآفرین ــا روحی ــه ب ــت ک ــده اى اس تدوین ش
ــورهاى  ــرکت ها در کش ــیارى از ش ــه بس ــت ک ــده اس ــبب ش ــوق س ــل ف دالی
ــود  ــازمانى خ ــاى س ــازمانى زده ، هرم ه ــاختار س ــد س ــه تجدی ــى دســت ب صنعت
را بــر هــم زننــد، درجــه ادغــام عمــودى را در نظــام تولیــد پاییــن آورنــد و وارد 
ــکاران بیرونــى  ــا تامین کننــدگان و پیمان روابــط گســترده، منعطــف و پایــدارى ب

ــمیت، 1993). ــاول واس ــوند (پ ش
ــه ســاختارهاى  ــاز ب ــا نی ــات در بازار ه ــود ثب ــر پراکندگــى و نب از ســوى دیگ
ــد  ــط قادرن ــک و متوس ــى کوچ ــاى صنعت ــه بنگاه ه ــى دارد ک ــدى منعطف تولی
ــاى  ــور فناورى ه ــا ظه ــند. ب ــته باش ــه آن داش ــبت ب ــرى نس ــل بهت عکس العم
جدیــد، مزیــت شــرکت هاى بــزرگ کــه ناشــى از دسترســى بــه آنهــا بــه اطالعــات 
ــرایط  ــه در ش ــرا ک ــه، چ ــش یافت ــت، کاه ــى اس ــترده درون بنگاه ــع و گس جام
ــه کســب اطالعــات ضــرورى  ــادر ب ــن، بنگاه هــاى کوچــک و متوســط نیــز ق نوی
بــوده و پــردازش آنهــا در زمــان کوتــاه و اســتفاده از ایــن اطالعــات بــراى توســعه 
فعالیت هــا یــا مقابلــه بــا مشــکالت احتمالــى هســتند. در نظــام پسافوردیســتى، از 
یــک ســو بنگاه هــاى بــزرگ مجبــور بــه ایجــاد روابــط وســیع ترى بــا بنگاه هــاى 
ــک و  ــاى کوچ ــر، بنگاه ه ــوى دیگ ــده اند و از س ــى ش ــط بیرون ــک و متوس کوچ
متوســط قــادر بــه ایجــاد تــوان رقابتــى بــاال هســتند. از ایــن رو ظهــور اشــکال 
ــام دانســت  ــن نظ ــاى ای ــوان از ویژگى ه ــکارى را مى ت ــط پیمان ــدى از رواب جدی

(رضــوى، 1381).
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پیاده سازى نظام مبادالت پیمانکارى فرعى در ایران 
در دفاتـر محلـى SPX یـک تیـم محلـى مسـتقر اسـت کـه وظیفـه آن ایجـاد 
ارتبـاط میـان کارفرمایـان اصلـى و عرضه کنندگان یـا پیمانکاران فرعى اسـت. این 
تیـم بایـد جمـع آورى، تحلیـل، ذخیره سـازى و سـازماندهى  داده هـا و اطالعـات 
پیرامـون ظرفیت هـا و توامندى هـاى تولیـدى موجـود صنایـع بـه منظـور بازیابـى 
سـریع اطالعـات را در دسـتور کار خـود قـرار دهد. توسـعه بـازار پیمانـکاران عضو 
از طریـق ایجـاد و تکمیـل بانـک اطالعاتـى شـرایط و توانمندى هـاى شـرکت هاى 
پیمانکارى، صحت سـنجى اطالعات و معرفى پیمانکاران متناسـب با خواسـته هایش 

کارفرمایـان از جملـه اقدامـات الزم در مرحلـه match making  اسـت.
1) ایجاد پایگاه داده ها از ظرفیت ها، توانمندى ها تولید و صنعتى 

2) ایجاد توسعه یک تیم حمایتى فنى
3) شناسایى درخواست و سفارش هاى تامین

4) پیمانگیرى یا مشارکت از خریداران یا پیمانکاران اصلى بزرگ داخلى یا خارجى 
و توزیع این سفارش ها میان تامین کنندگان، پیمانکاران فرعى یا شرکاى بالقوه.

ــات  ــوال اطالع ــى معم ــاى صنعت ــه واحده ــى spx  ب ــر محل ــه دفات در مراجع
ــود: ــع آورى مى ش ــر جم ــکل زی ــه ش ــد ب واح

1) اطالعات عمومى واحد صنعتى 
2) اطالعاتى در خصوص محل استقرار واحد صنعتى 

3) جزئیاتى در خصوص ویژگى هاى آن محصوالت و خدمات قابل ارائه 
4) وضعیت منابع انسانى و تخصص 

5) وضعیت مالى و اقتصادى 
6) بازار هاى فعال و هدف و نیز بازار هاى صادراتى واحد صنعتى 

7) کیفیت محصوالت و خدمات
8) جزئیاتى از فرآیند هاى کارى، مدیریتى و تولیدى

9) حمایت هاى فنى و پشتیبانى مورد نیاز
مزیت هاى پیمانکارى فرعى صنعتى براى صنایع کوچک و متوسط:

1) بهره منـدى از تجربه هـاى فنى-تخصصـى کارشناسـان طـرف قـرارداد و در 
نتیجـه ارتقـاى تـوان علمى-تخصصـى و بهـره ورى واحد هـاى صنعتـى کوچک
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2) حداکثــر بهره بــردارى از امکانــات آزمایشــگاهى و سیســتم کنتــرل موجــود 
در صنایــع طــرف قــرارداد

ــا در  ــود تقاض ــکل کمب ــع مش ــدى و رف ــوه تولی ــوان بالق ــتفاده از ت 3) اس
واحد هــاى تولیــدى مــورد نظــر، بــه لحــاظ تولیــد انبــوه، قیمــت تمام شــده کاال 

ــرد.  ــرار مى گی ــل ق در حداق
4) توزیع درآمد بهتر و افزایش درآمد کارکنان و در نهایت اجتماع 

ــث  ــرد و باع ــکل مى گی ــه اى ش ــى و حرف ــورت تخصص ــه ص ــدات ب 5) تولی
ــه  ــود و در نتیج ــد مى ش ــت در تولی ــا و خالقی ــه نوآورى ه ــریع تر ب ــتیابى س دس

ــد. ــش مى یاب ــدات افزای ــوع در تولی تن
مزیت هاى پیمانکارى فرعى صنعتى براى صنایع بزرگ 

از نقطه نظر دالیل سازمانى:
1) افزایــش اثربخشــى از طریــق تمرکــز بــر روى کارى کــه ســازمان در انجــام 

آن بهتریــن اســت.
2) افزایــش انعطاف پذیــرى بــراى مقابلــه بــا شــرایط کســب وکار، تقاضــا بــراى 

محصــوالت و خدمــات و تکنولــوژى 
3) افزایش ارزش محصوالت و خدمات، رضایت مشتریان و ارزش سهام

از نقطه نظر دالیل بهبود:
1) بهبود عملکرد عملیات

ــال  ــه قب ــى ک ــا و تکنولوژى های ــا، مهارت ه ــت آوردن تخصص ه ــه دس 2) ب
ــوده اســت. ــل دســتیابى نب قاب
3) بهبود مدیریت و کنترل 

4) بهبود مدیریت ریسک
5) به دست آوردن ایده هاى نوآورانه

6) بهبود اعتبار و تصویر سازمان به وسیله مشارکت با ارائه دهندگان خدمت برتر
از نقطه نظر مالى:

1) ایجاد نقدینگى از طریق انتقال دارایى ها به ارائه دهندگان خدمت 
2) کاهش سرمایه گذارى روى دارایى ها و آزادسازى آنها براى سایر اهداف 

از نقطه نظر دالیل درآمدى:
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1) بــه دســت آوردن ســهم بــازار و فرصت هــاى کســب وکار از طریــق شــبکه 
ارائه دهنــدگان

ــان  ــرار گرفتــن در جری ــق ق ــت، از طری 2) تســریع در رشــد و توســعه ظرفی
فرآیندهــا و سیســتم هاى ارائه دهنــده

ــکان  ــه ام ــى ک ــى، وقت ــازه زمان ــدى در ب ــت تولی ــروش و ظرفی ــد ف 3) رش
ــد. ــته باش ــود نداش ــازمان وج ــدى در س ــن رش ــى چنی ــن مال تامی

4) گسترش تجارى مهارت هاى موجود
از نقطه نظر دالیل هزینه اى:

1) کاهــش هزینه هــا از طریــق عملکــرد برتــر و ســاختار هزینــه اى پایین تــر 
ــت ــدگان خدم ارائه دهن

2) تغییر هزینه هاى ثابت به متغیر

ــازارى  ــاد ب ــى در ایج ــاز، ناتوان ــورد نی ــفارش هاى م ــت س ــى درخواس ناتوان
مناســب بــراى پیمانــکاران داخلــى در محیــط بین المللــى، جــذب نشــدن 
ــدگان  ــى عرضه کنن ــان اصل ــن کارفرمای ــال نیافت ــى، اتص ــرمایه گذارى خارج س
ــى، دسترســى  ــکاران صنعت ــدى پیمان ــردن توانمن ــدا نک ــا پی ــکاران، ارتق و پیمان
نداشــنن بــه اطالعــات مــورد نیــاز صنایــع، ایجــاد حمایت هــاى فنــى پشــتیبانى 

ــود. ــث آن مى ش ــه ISPX,SPX باع ــى ب ــود دسترس ــه نب ــت ک ــى اس عوامل
یکـى از مـواردى کـه تاثیـر زیـادى بـر بـازار دارد، نـرخ ارز اسـت. تغییـر قوانین 
مربـوط بـه نرخ گـذارى ارز، عـدم تدویـن سـازوکارى شـفاف بـراى بازگشـت حاصل 
از صـادرات، محدودیـت دسترسـى بـه ارز اسکناسـى و اعتبـارى، تفـاوت زیاد قیمت 
رسـمى بـا قیمـت بـازار آزاد نـرخ ارز و چند نرخـى بـودن آن، محدودیت بـرون زاى 
تجارى(تحریم هـا)، تخصیـص نیافتـن ارز به قیمـت ثابت، تبلیغات منفـى در جامعه 
و هجـوم مـردم بـراى خریـد ارز همگـى باعـث ایـن مطلـب شـده اسـت کـه یـک 
نااطمینانـى شـدید ارزى در جامعـه رخ دهـد کـه تبعـات شـدیدى را در جامعـه بـه 
وجـود آورده اسـت. تجربـه تاریخـى و همین چند ماه گذشـته (سـال هاى 98 و 99) 
نشـان داده اسـت کـه افزایش نـرخ ارز، بـه همراه خود تـورم افسارگسـیخته اى را به 
ارمغـان مـى آورد و عـالوه بـر ایـن بـا به صرفه شـدن صـادرات مـواد اولیه بیشـتر این 
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مـواد بـه خـارج صادر و با کمبود داخلى مواجه شـده  اسـت، که باعث افزایش شـدید 
قیمـت مـواد اولیه شـرکت ها شـود. همچنیـن عدم سـفارش گذارى مـواد و کاالها به 
علـت نوسـانات ارزى نیـز باعث مى شـود، هزینه مـواد اولیه و کاال باالتـر رود و هزینه 
بنگاه هـا بـه شـدت افزایـش یابـد و همچنین باعث نوسـاناتى اسـت کـه در عرضه و 
تقاضـا رخ مى دهـد. دیگـر عامـل شـفاف نبـودن بـازار، وجـود داللى و واسـطه گرى 
اسـت کـه روى عرضـه و تقاضـا تاثیـر مسـتقیم دارد. عامـل دیگـر تحویل بـه موقع 
کاال هـا و خدمـات اسـت که مى تواند تاثیـر مطلوبى در عرضه و تقاضا داشـته باشـد. 
دخالـت دولـت در بـازار و قیمت گـذارى دسـتورى نیز دیگـر عاملى اسـت که عرضه 
و تقاضـا را بـا مشـکل مواجـه مى کنـد و ممکن اسـت این عمـل باعث شـود بنگاه ها 
تحویـل کاالى خـود را به تاخیر بیندازند تا این قیمت هاى دسـتورى برداشـته شـود 

کـه خـود عاملـى دیگـر براى بـر هم خـوردن عرضه و تقاضاسـت.
عـدم تامیـن ارز بنگاه هـا نیـز دغدغـه دیگـرى اسـت کـه مدیـران بنگاه هـا بـه 
آن دچارنـد؛ بـه خصـوص آنهایـى کـه داراى بدهـى ارزى نیـز هسـتند. ایـن مـورد 
درصـورت تخصیـص نیافتـن ارز بـه نـرخ ثابـت رسـمى (بـر مبنـاى اینکـه در چـه 
تاریخـى سـفارش گذارى رخ داده اسـت) باعـث مى شـود هزینـه وحشـتناکى به این 
بنگاه هـا بـه صورت ناخواسـته اعمال شـود و همچنیـن این تـرس را در دیگر بنگاه ها 
ایجـاد کنـد کـه ایـن بى ثباتى نـرخ ارز نیز دامن آنهـا را در آینـده بگیرد و آنهـا را از 
ورود تکنولـوژى و ماشـین آالت بـه کشـور منصـرف کنـد. با ایـن حال یکـى از فواید 
افزایـش نـرخ ارز، کاهـش واردات کاال هایـى اسـت کـه مشـابه داخلـى آن در کشـور 
تولیـد مى شـود زیـرا دیگـر ایـن واردات صرفـه اقتصـادى نـدارد و ایـن مـورد بـراى 
شـرکت هاى فعـال در داخـل، سـبب مى شـود کـه بتوانند بـازار داخلى را بـراى خود 
کننـد کـه در واقـع بایـد از ایـن فرصت به نحو احسـن اسـتفاده کـرد. البتـه باید در 
نظـر داشـت کـه بـه خاطـر افزایـش تـورم، قـدرت خریـد مصرف کننده نیـز کاهش 

فراوانـى داشـته (در موانع ارزش کسـب وکار  ) اسـت.
کرد،  خواهد  کشور  تولید  و  صنعت  به  زیادى  کمک  که  مواردى  از  دیگر  یکى 
عضویت در سازمان تجارت جهانى است. این مورد باعث مى شود که دیگر کشور ها 
به راحتى نتوانند ما را از چرخه اقتصاد جهانى خارج کنند. همچنین باعث کاهش 
رانت هاى دولتى و بازار هاى انحصارى مى شود که رقابت را در جامعه مختل کرده 
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است. صنایع مختلف باید هوشیار باشند و به فکر ارتقاى کیفیت محصوالت و خدمات 
خود شوند وگرنه دیگر جایى در بازار نخواهند داشت. مهم ترین عاملى که به تبع 
عضویت در این سازمان در ایران رخ مى دهد، افزایش رقابت پذیر ى است. همچنین 
باعث مى شود که تولیدکننده ایرانى توانایى حضور در بازار هاى جهانى را داشته و به 
این بازار ها نیز فکر کند. به خصوص که هزینه نیروى انسانى و دیگر هزینه ها با توجه 
به نرخ ارز، ارزان ترین ها در جهان شده و این بازار کار و نیروى انسانى ایران را بسیار 
جذاب کرده است و به سرمایه گذار خارجى نیز سیگنال ورود و سرمایه گذارى در ایران 
را مى دهد که در این مورد Ispxها مى توانند بسیار کمک کننده باشند. این راهى است 
که بسیارى از کشور ها طى کرده اند و بهتر است هرچه سریع تر و با کمترین هزینه 

ممکن این کار در وقت مقتضى صورت گیرد.

نمودار  5-5- موانع بازارى
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5-7- موانع فرهنگى و اجتماعى
تاکیــد  کــه  شــرکت هایى  اســت  آن  از  حاکــى  متعــدد  تحقیقــات  نتایــج 
ــد (بچــرر و همــکاران،  ــد، موفق ترن ــر مشــتري و مشــترى مدارى دارن بیشــتري ب
ــى در  ــات بازاریاب ــه در خدم ــتري گرایى را ریش ــات مش ــل، ادبی 2012)1. در اوای
ــود  ــر بهب ــه خاط ــتري ب ــر روي مش ــدان ب ــز کارمن ــه تمرک ــد ک ــر مى گرفتن نظ
ــان  ــمندان و محقق ــتر دانش ــروزه، بیش ــى ام ــود، ول ــرکت ب ــات ش ــت خدم کیفی
مشــتري گرایى را بــه عنــوان ســتون اصلــى بازاریابــى در نظــر مى گیرنــد (جونــز 
ــوآوري را  ــد شــکاف ن ــى، مشــتري گرایى مى توان ــور کل ــه ط ــى، 2011)2. ب و رول
برطــرف کــرده و منجــر بــه ایجــاد رویکردهاي نوآورانــه در ایجــاد و حفــظ ارتبــاط 

ــکاران، 1393). ــدي زاده و هم ــود (حمی ــا مشــتریان ش ب
بحث فرهنگ کارآفرینى و اهمیت آن

ــاس  ــدت احس ــى به ش ــود کارآفرین ــرورت وج ــروز، ض ــاد ام ــاى اقتص در دنی
ــور  ــوان موت ــه عن مى شــود. در حقیقــت کارآفرینــى و کســب وکارهاى کوچــک ب
ــه  ــده گرفت ــمت هاى نادی ــت درآوردن قس ــه حرک ــن ب ــه ضم ــت ک ــى اس محرک
شــده، امــا در عیــن حــال مســتعِد درآمدزایــى، ســبب رشــد و پویایــى اقتصــاد 
جامعــه مى شــود. کارآفرینــى و راه انــدازى کســب وکارهاى کوچــک، بــراى عرضــه 
ــتعدادها و  ــژه  اس ــه به وی ــته جامع ــواره خواس ــه، هم ــد و خالقان ــاى جدی ایده ه
ــعه  ــک در توس ــب وکارهاى کوچ ــت کس ــت. اهمی ــه اس ــوان جامع ــت ج ظرفی
اقتصــادى کشــورهاى توســعه یافته و در حــال توســعه بــه خوبــى شــناخته شــده 
اســت (الهــام قــادرى قه فرخــى، محمــد مهــدى محبــى، کارآفرینــى و بنگاه هــاى 

کســب وکار کوچــک).
تضعیف فرهنگ کار آفرینى 

درگــزارش مکنــزى از ایــران بــه ایــن مورد اشــاره شــده اســت کــه ایــران از دیرباز 
بــه علــت قــرار داشــتن در مســیر جــاده ابریشــم داراى فرهنــگ قــوى کارآفرینــى و 
تجــارت در ســطح بین الملــل اســت. بــر اســاس آمــار دیده بــان جهانــى کارآفرینــى، 
کارآفرینــان ایرانــى همتــراز بــا آمریکایى هــا بــوده و در موقعیــت بهتــرى نســبت بــه 
1. Bechere, R.C., Helms, M.M. And Mcdonald, J.P. 2012.
2. Jones, R. And Rowley, J. 2011. 
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فرانســه قــرار دارنــد (گــزارش جهانــى 2014، دیده بــان جهانــى کارآفرینــى، 2015). 
کــه افــراد ایرانــى مقیــم خــارج نیــز یکــى از شــواهد ایــن امــر را بیــان کــرده اســت 
ولــى در ســال هاى اخیــر بــه دلیــل سیاســت هاى غلــط اقتصــادى، فرهنــگ مــردم 
بــه ســمت ســرمایه گذارى در بانک هــا و اســتفاده از ســود ســپرده ها رفتــه اســت و 
ســپس بانک هــا بــه جــاى ســرمایه گذارى ایــن پول هــا در فعالیت هــاى کارآفرینانــه 
ــه در اقتصــاد پرداختنــد. ایــن  ــه ســمت بنــگاه دارى و فعالیت هــاى دالالن ــد ب و مول
مــورد باعــث شــده اســت کــه فرهنــگ کارآفرینــى و ایجــاد اشــتغال کــه زمانــى در 
کشــور رواج زیــادى داشــته اســت مــورد تخریــب قــرار گیــرد. فرهنــگ کارآفرینــى 
یــک دارایــى چشــمگیر خواهــد بــود. تحقیقــات گســترده، نقــش حیاتــى بنگاه هــاى 
کوچــک و متوســط را در ایجــاد اشــتغال نشــان مى دهــد. بــه عنــوان مثــال ایــاالت 
ــام شــغل هاى  ــا دو ســوم تم ــد، تقریب ــر از 500 کارمن ــا کمت ــاى ب متحــده، بنگاه ه
جدیــد را ایجــاد مى کننــد، و بــه طــور نامتناســبى بــه ابداعــات و ابتــکارات کمــک 
مى کننــد، به گونــه اى کــه تعــداد ثبــت اختراعــات بــه ازاى هــر کارمنــد، توســط ایــن 
ــد  ــور رش ــدد موت ــدازى مج ــت (راه ان ــزرگ اس ــرکت هاى ب ــر ش ــرکت ها 13 براب ش

کســب وکار   هاى خــرد در ایــاالت متحــده، مکنــزى و شــرکت، نوامبــر 2012).
یکــى دیگــر از مــواردى کــه هــم مى توانــد بــه کمــک شــرکت ها بیایــد و هــم 
آنهــا از آن لطمــه بخورنــد، مباحــث فرهنگــى و اجتماعــى اســت. بــه ایــن صــورت 
کــه فرهنــگ کارآفرینــى مى توانــد بــه تولیــد محصــوالت و ... منجــر شــود ولــى 
متاســفانه در ســال هاى اخیــر بــه جــاى ایــن فرهنــگ کــه در قدیــم در جامعــه 
ایرانــى رواج داشــته، ایــن عمــل بــاب شــده اســت کــه پــول و ســرمایه خــود را در 
بانــک نهــاده و بــه وســیله ســود آن درآمــد کســب کننــد کــه ایــن عمــل فرهنــگ 

کارآفرینــى، کار و تــالش  را بــه چالــش مى کشــد. 
تضعیف فرهنگ استفاده از کاالى داخلى:

ــار  ــه را در اختی ــى روزان ــاى مصرف ــى و کاال ه ــى، خرده فروش ــاى داخل برند ه
ــى اســت کــه حضــور چشــمگیرى در  ــور1 تنهــا خرده فروشــى جهان ــد. کارف دارن
ــدورف3 و  ــتله2، بیرس ــد نس ــى مانن ــاى جهان ــى برند ه ــداد اندک ــران دارد و تع ای
1  . Carrefour
2. Nestle
3. Beiersdorf
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ــى هاى  ــق بررس ــود طب ــن وج ــا ای ــتند. ب ــران هس ــد در ای ــور1 داراى تولی یونیل
داراى  بین المللــى  برند هــاى  کــه  درانــد  اعتقــاد  ایرانیــان  صورت گرفتــه 
ــن  ــوه ای ــى هســتند. یــک جل ــاى داخل ــه برند ه ــرى نســبت ب ــاى باالت کیفیت ه
ــزا  ــد پیت ــدى مانن ــاى تقلی ــا نام ه ــى ب ــواد غذای ــوه فروشــگاه هاى م موضــوع، انب
هــات2، مــرغ ســوخارى کابوکــى(KFC)3 و مــک دونالــد4 اســت. در فوریــه 2016، 
ــاح  ــران افتت ــه ته ــه زعفرانی ــى در محل ــک لباس فروش ــى5 ی ــو کاوال ــد روبرت برن

کــرد. 
ــگ  ــر فرهن ــال هاى اخی ــه در س ــت ک ــورد اس ــن م ــى از ای ــا نمونه های این ه
جامعــه ایرانــى بــه ســمت اســتفاده از کاالى  خارجــى و برنــد رفتــه و کاالى داخلى 
را بى کیفیــت قلمــداد مى کنــد. نیــاز بــراى تغییــر ایــن نگــرش در جامعــه بیــش 
از پیــش دیــده مى شــود، خوشــبختانه مســئوالن بــه ایــن مــورد واقــف هســتند و 
در ســال  هاى اخیــر تالش هایــى بــراى حمایــت از کاالى ایرانــى و فرهنگ ســازى 

بــراى اســتفاده از ایــن  کاال هــا افزایــش یافتــه اســت.
همچنیــن پیش زمینــه فرهنگــى مى توانــد روى فرهنگ ســازى کاال هــاى 
ــه فرهنگ ســازى صورت گرفتــه اســتفاده از  ــا توجــه ب ایرانــى تاثیرگــذار باشــد. ب
کاالى خارجــى در ذهنیــت عمــوم جامعــه باعــث شــده اســت، حتــى اگــر کاالى 
داخلــى داراى کیفیــت خیلــى بهتــرى از نمونــه خارجــى اش هــم باشــد، بــاز عموم 
ــند  ــر باش ــد و حاض ــرار دهن ــت ق ــى را در اولوی ــتفاده از کاالى خارج ــردم اس م
ــراى  ــد. ب ــا پرداخــت کنن ــن کاال ه ــد ای ــه خری ــغ بیشــترى نســبت ب حتــى مبال
اصــالح ایــن تفکــر بایــد اســتفاده از کاالى ایرانــى را بــا تبلیغــات و فرهنگ ســازى 
در جامعــه بــاب کــرد کــه یکــى از ایــن وســایل اســتفاده از شــبکه هاى اجتماعــى 
ــا  ــدگان ب ــا مصرف کنن ــى اســت ت ــت ایران ــاى باکیفی ــغ کاال ه ــعه و تبلی در توس
حمایــت خــود از ایــن کاال هــا عــالوه بــر رفــع احتیاجــات خــود بــه اقتصــاد ایــن 

مــرز و بــوم نیــز کمــک کننــد.
اگــر فرهنگ ســازى مناســب در زمینــه اســتفاده از کاالهــاى ایرانــى رخ دهــد 
1. Unilever
2. Pizza Hat
3. Kabooky Fried Chicken
4. Mash Donald
5. Roberto Cavalli
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ایــن مطلــب وفــادارى مشــترى را نیــز بــه همــراه دارد کــه ایــن مــورد کاهــش 
بى اخالقى هــا در کســب وکار را ســبب مى شــود. همچنیــن رعایــت اخــالق 
ــراه  ــه هم ــز ب ــرکت ها را نی ــى ش ــش بى  اخالق ــرکت ها کاه ــط ش ــه اى توس حرف

خواهــد داشــت.
از مــواردى بــى اخالقــى کــه در بــازار مشــاهده مى شــود مى تــوان بــه رشــوه 
و فســاد ادارى، تدویــن نکــردن منشــور اخالقــى مشــترك و مــدون بــراى تمامــى 
اصنــاف و احتــکار در کاال هــا و... را برشــمرد کــه بــا رعایــت ایــن مــوارد مى تــوان 
ــراى  ــم ب ــا ه ــن فض ــدن ای ــر ش ــرد و در بهت ــت ک ــب وکار   را رعای ــالق کس اخ

ــود.  ــد و ســودمند ب ــراى شــرکت ها مفی مشــتریان و هــم ب
دسترســى بــه شــبکه هاى اجتماعــى مى توانــد ایــن فرصــت را بــراى بنگاه هــا 
و دولــت به منظــور تبلیــغ کاال هــاى ایرانــى و ایجــاد فرهنــگ اســتفاده از کاالى 
ــاد  ــا ایج ــوان ب ــى مى ت ــبکه هاى اجتماع ــن در ش ــرد. همچنی ــاد ک ــى ایج ایران
همبســتگى هاى اجتماعــى و پویش هــاى مردمــى، مــردم را بــه اســتفاده از ایــن 
کاالهــا ترغیــب کــرد کــه ایــن مــورد روى وفــادارى مشــترى نیــز تأثیرگــذارى 

خاصــى دارد.
تبلیغــات و جــو منفــى علیــه ســرمایه داران و کارخانــه داران در جامعــه باعــث 
شــده کــه دیگــر ایــن قشــر از احتــرام کمتــرى در جامعــه برخــوردار باشــند و آنها 
ــد.  ــد، مقایســه کنن ــروت خــود را از راه نامشــروع درآورده ان ــه ث ــا کســانى ک را ب
ــا تــالش و کوشــش خــود و زحمــت فراوانــى کــه  ــراد ب در صورتــى کــه ایــن اف
ــاى  ــه معن ــگاه ب ــن جای ــب ای ــیده اند و تخری ــگاه رس ــن جای ــه ای ــیده اند ب کش
ــاز  ــروز نی ــران ام ــه ای ــى ک ــت در صورت ــا و کوشش هاس ــن تالش ه ــب ای تخری
فراوانــى بــه ایــن تالشــگران اقتصــادى دارد. ایــن تفکــر باعــث مى شــود فرهنــگ 
ــه فرهنــگ  ــا در جامعــه لطمــه بخــورد. همچنیــن ب ــد و پوی ایجــاد فعالیــت مول
ــه دولــت  ــه ســنگینى وارد مى کنــد و اعتمــاد ایــن قشــر ب کارآفرینــى نیــز ضرب
ــى و  ــع مل ــر مناف ــرمایه گذاران دیگ ــن س ــت ای ــن اس ــى رود و ممک ــن م از بی
ــع خــود باشــند، متاســفانه  ــر مناف ــه فک ــه و بیشــتر ب ــى را در نظــر نگرفت میهن
ــرخ ارز  ــانات ن ــت نوس ــه عل ــنگینى ب ــرمایه هاى س ــروج س ــر خ ــاى اخی در ماه ه
و نااطمینانى هــاى ایــن حــوزه و ایــن عوامــل دســت بــه دســت هــم داده اســت 
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ــراى خــروج از کشــور باشــند و ســرمایه  ــا ســرمایه گذاران داخلــى در تــالش ب ت
ــاى  ــر راه ه ــک و دیگ ــد مل ــه خری ــه ب ــل ترکی ــر مث ــود را در کشــور هاى دیگ خ

ــد. ــرف کنن ــرمایه گذارى ص س
ــه مجموعــه کارى خــود و ارجــح دانســتن  نبــود احســاس تعلــق کارکنــان ب
منافــع شــرکت بــه منافــع خــود دیگــر عاملــى اســت کــه ایــن روز هــا شــاهد آن 
هســتیم. بــه عبارتــى کارکنــان منافــع خــود را بــر منافــع شــرکت ارجــح دانســته 
و گاهــى کارى بــه زیــان شــرکت  انجــام مى دهنــد. متاســفانه فرهنــگ کارگــرى 
ــا ایــن موضــوع  ــان شــرکت ها ب ــدارد و صاحب ــز در جامعــه وجــود ن مناســبى نی

نیــز دســت بــه گریبــان هســتند.

نمودار  5-6- موانع فرهنگى و اجتماعى

5-8- موانع ارزش کسب وکار
خلــق  ارزش: ایجــاد ارزش، محــور و هســته مرکــزي فعالیت هــاي کارآفرینــى و 
بخــش جدایى ناپذیــر از فعالیت هــاي بازاریابــى یــک شــرکت محســوب مى شــود. 
شــرکت هاي موفــق بــر فعالیت هــاي ایجــاد ارزش در اهــداف راهبــردي در 
ــرض  ــن پیش ف ــکاران، 2012). ای ــرر و هم ــد .(بچ ــد دارن ــت تاکی ــه رقاب صحن
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ــه  ــط اســت، وظیف ــراي انجــام معامــالت و رواب ــازى ب ــراى ارزش پیش نی مهــم ب
ــات  ــاد ترکیب ــتري و ایج ــراي مش ــاد ارزش ب ــر، ایج ــع بک ــاب کشــف مناب بازاری

ــت. ــاد ارزش اس ــراي ایج ــع ب ــردي از مناب منحصربه ف
خلــق ارزش، بــه ایــن معناســت کــه ارزش افــزوده جدیــدى بــا فراهــم کــردن 
محصــوالت ســریع، دقیــق، کارآمــد، کیفیــت باالتــرى، پاســخگو و انعطاف پذیرتــر، 
اضافــه کنــد. خلــق ارزش بــه پایــه اى بــراى فرآیندهــاى ســازمانى تبدیــل خواهــد 
شــد، زیــرا ارائــه ارزش بــراى مشــتریان بــدون شــک یکــى از عوامــل تعیین کننــده 

موفقیــت تجارى اســت.
ــدف  ــوان ه ــه عن ــات کســب وکار ب ــى در ادبی ــدت طوالن ــه م ــاد ارزش ب ایج
اصلــى ســازمان ها تاکیــد شــده اســت. بعضــى از نویســندگان اظهــار کردنــد کــه 
ســازمان بایــد ارزش خــود را بــراى صاحبانــش ایجــاد کنــد در حالــى کــه دیگــران 
اصــرار دارنــد کــه ارزش نــه تنهــا بــراى بخشــى از ســهامداران بلکــه بــراى همــه 
ــادى، خلــق  ــز هاکــس1، 2004). از لحــاظ بنی ســهامداران ایجــاد شــود. (کنیگی
ــود،  ــده توســط س ــاى اندازه گیرى ش ــرکت اســت. ارزش ه ــک ش ــدف ی ارزش، ه
ــا برخــى از اهــداف اســتراتژیک دلیلــى نهایــى  ــان نقــدى، قیمــت ســهام ی جری
ــراى  ــق ارزش ب ــو2، 2007). خل ــوى چی ــت. (ج ــرکت اس ــک ش ــود ی ــراى وج ب
مشــتریان، یــک وظیفــه مهــم بــراى بازاریابــان اســت، به ویــژه  هنگامــى کــه در 
حــال توســعه محصــوالت و خدمــات جدیــد یــا شــروع کســب وکار جدیــد هســتند 
(بــراك اســمیت3، 2007). مارتینــز4 مى گویــد کــه در محیــط کســب وکار، هنــگام 
انتخــاب یــک پیشــنهاد ارزش بــراى ارائــه در بــازار، مدیــران بایــد عوامــل مهمــى 
ــر  ــد، در نظ ــد مى گیرن ــه خری ــم ب ــداران تصمی ــه خری ــه اى ک ــه در لحظ را ک

بگیرنــد. (خــوزه مولویــو مارتینــز5، 2015).
ــن  ــود دارد، ای ــق ارزش وج ــورد خل ــه در م ــا ک ــواع دیدگاه ه ــاس ان ــر اس ب
ــى  ــرد پویایى شناس ــتفاده از رویک ــدگاه اس ــا دو دی ــد ت ــالش مى کن ــه ت مطالع
ســامانه ها بــا ایــده اینکــه خلــق ارزش بــراى هــر دو طــرف، مشــترى و شــرکت 
1. Cenngiz Haksever, 2004
2. J. Joy Choi, 2007
3. J. Brock Smith, 2007
4. Martins
5. Jose Moleiro Martins, 2015
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ــک  ــان، ی ــتریان و بازاریاب ــدگاه مش ــد. ارزش، از دی ــق ده ــت، تطبی ــم هس مه
ــک  ــان دهنده ی ــوم، نش ــک مفه ــوان ی ــه عن ــت. ارزش ب ــدى اس ــوم چندبع مفه
ــا درك شــده  نمــره خــام اســت کــه شــامل اندازه گیــرى مزایــاى دریافت شــده ی
و هزینه هــاى کلــى خریــد، اســتفاده و توزیــع یــک محصــول یــا خدمــات اســت 

ــاید1، 2008). ــى. وودس (آرچ ج
هنگامــى کــه ایــن شــرکت موفــق بــه ایجــاد ارزش بــراى مشــتریان نشــود، 
مشــتریان آن را رهــا خواهنــد کــرد، بنابرایــن ایــن شــرکت از بیــن خواهــد رفــت. 
ــرکت  ــترى، ش ــراى مش ــق ارزش ب ــراى خل ــالش ب ــر در ت ــر، اگ ــوى دیگ از س
همچنــان روى بخــش خــود را تاکیــد کنــد، ایــن شــرکت به تدریــج ارزش خــود 
ــج  ــط (SME) رای ــک و متوس ــرکت هاى کوچ ــن در ش ــد. ای ــت مى ده را از دس
اســت. در حالــى کــه قیمــت مــواد خــام یــا هزینــه تولیــد افزایــش مى یابــد، بــه 
جــاى اینکــه فکــر کنیــد کــه چگونــه ارزش جدیــدى ایجــاد کنیــد، آنچــه کــه 
آنهــا انجــام مى دهنــد، کاهــش حاشــیه ســود اســت، زیــرا افزایــش قیمــت باعــث 
حرکــت (فــرار) مشــتریان خواهــد شــد. ایــن نمونــه واقعــى از چیــزى اســت کــه 
ــداران  ــوان «آنچــه کــه خری ــه عن ــى کــه ارزش ب ــد در حال ــر معنــى مى کن پورت
ــر2،  ــده اســت (پورت ــف ش ــراى آن هســتند» تعری ــه ب ــه پرداخــت هزین ــل ب مای
1998). بــه عبــارت دیگــر، بــه جــاى ایجــاد ارزش جدیــد، بــه طــورى کــه آن را 
ــد بخــش  ــل دارن ــد، شــرکت هاى کوچــک و متوســط (SME) تمای ــر کن بزرگ ت
ــت ارزش  ــه در نهای ــورى ک ــه ط ــد، ب ــى کنن ــده قربان ــراى مصرف کنن ــود را ب خ

ــد و از کســب وکار خــود اخــراج مــى شــوند. ــز دســت مى دهن خــود را از نی
بــراى حفــظ موجودیــت شــرکت بایــد تعــادل بیــن ارزش انتظــارات 
ــه شــود، و ارزش  ــد توســط شــرکت ارائ ــا ارزشــى کــه مى توان مصرف کننــده را ب
ــى  ــب وکار فعل ــد کس ــط فرآین ــد توس ــه مى توان ــا ارزش ک ــب وکار ب ــار کس انتظ
ارائــه شــود، حفــظ شــود. بــراى انجــام ایــن کار، شــرکت هاى کوچــک و متوســط 
(SME) بایــد عواملــى را کــه بــر ارزش مشــترى و کســب وکار تاثیــر مى گذارنــد، 
مــد نظــر قــرار  دهنــد. شــرکت هاى کوچــک و متوســط (SME) بایــد بــه عوامــل 
ــه  ــت توج ــر اس ــب وکار موث ــترى و کس ــه روى ارزش مش ــى ک ــت بحران موفقی
1. Arch G. Woodside, 2008
2. Porter, 1998
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داشــته باشــند، چــرا کــه عوامــل موفقیــت بحرانــى آن مــواردى اســت کــه بــراى 
ــا یــک ســازمان بایــد به خوبــى انجــام شــوند و  ــران ی اطمینــان از موفقیــت مدی
ــراى رســیدن بــه عملکــردى  ــا ســازمانى را ب بنابرایــن آنهــا مناطــق مدیریتــى ی
بــاال نمایــش مى دهنــد تــا بــه آن توجــه خــاص و مســتمرى داده شــود. عوامــل 
ــازمان و  ــى س ــاى فعل ــى در فعالیت ه ــائل حیات ــامل مس ــى ش ــت بحران موفقی

ــون، 1984) ــت. (بویت ــده آن اس ــاى آین موفقیت ه
 (SME) مطالعــات قبلــى نشــان داد موفقیــت شــرکت هاى کوچــک و متوســط
ــارکت  ــا در مش ــى آنه ــه توانای ــادى ب ــروز بســتگى زی ــفته ى ام ــاى آش در بازاره
ــط دارد  ــد در محی ــار و رون ــراى درك رفت ــى ب ــش محیط ــاى پوی در فعالیت ه
ــر اســاس  (تیمتیــن1، 2001). چیتیتــى هــاورن2 در مطالعــه خــود گفــت کــه ب
ــب وکار  ــت کس ــر موفقی ــر ب ــل موث ــى، عوام ــات قبل ــاى تحقیق ــى از یافته ه یک
شــرکت هاى کوچــک و متوســط (SME) بــه صــورت دســته بندى هاى زیــر طبقــه 
بنــدى شــدند: (1) ویژگى هــاى کارآفرینــان (کریستیانســن، فوروهولــت و واهیــد، 
ــک و  ــرکت هاى کوچ ــات ش ــوالد3، 2000) (2) خصوصی ــورد و اوس 2003؛ رادرف
ــت و  ــد4، 2003)  (3) مدیری ــن،فوروهولت و واهی ــط (SME) (کریستیانس متوس
دانــش  (ســویرزیگ و هــاء2003،5) (4) محصــوالت و خدمــات (ویکالنــد، 1998؛ 
ــوزان7،  ــز و س ــام، جیم ــا (ویلی ــتریان و بازاره ــد2000،6) (5) مش ــت و ایرلن هی
2005)، (6) راه انجــام تجــارت و همــکارى (هیــت و ایرلنــد، 2000؛ و جاریلــو8، 
1988). (7) منابــع و مالــى (ســویرزیگ و هــاء، 2003؛ کریستیانســن،فوروهولت 
ــى  ــط خارج ــون2001،10) (9) محی ــتراتژى(مک ماه ــد9، 2003) (8) اس و واهی
(هاگینــز، 2000؛ و نــورال ایندارتــى و مارجــا لنگــن بــرگ2005،11) (10) 
1. Temtine, 2001
2. Chittithaworn
3. Kristiansen, Furuholt, & Wahid, 2003; And Rutherford & Oswald, 2000
4. Kristiansen, Furuholt, & Wahid, 2003
5. Swierczek & Ha, 2003
6. Wiklund 1998; And Hitt & Ireland 2000
7. William, James, & Susan; 2005
8. Hitt & Ireland 2000; And Jarillo 1988
9. Swierczek & Ha, 2003; And Kristiansen, Furuholt & Wahid, 2003
10. Mcmahon, 2001
11. Huggins, 2000; And Nurul Indarti & Marja Langenberg, 2005
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ــه و  ــج تجزی ــر بنگــز1، 2002). نتای ــر، و پیت ــت هســلمن، کامکی ــت (هنری اینترن
تحلیــل رگرســیون نشــان داد کــه مهم تریــن عوامــل موثــر بــر موفقیــت تجــارى 
ــرکت هاى  ــاى ش ــد ویژگى ه ــط (SME) در تایلن ــک و متوس ــرکت هاى کوچ ش
کوچــک و متوســط (SME)، مشــترى و بــازار، روش کســب وکار  ، منابــع و مالــى، 

ــاورن2، 2011). ــى اســت (چیتتی ــط خارج ــتراتژى و محی اس
ــه  ــا کســب وکارهاى کوچــک در نیجری ــر رشــد و بق ــر ب ــارا3 عوامــل موث اوکپ
را بررســى کــرد و دریافــت کــه ســرمایه هاى اضافــى اغلــب بــراى انجــام فعالیــت 
ــران  ــکار جب ــت و ابت ــق خالقی ــرمایه از طری ــود س ــوده و کمب ــق نب تجــارى موف

.(2011 ،Okpara4) مى شــود 
در ایــن مطالعــه، عوامــل موفقیــت بحرانــى بــراى توســعه شــرکت هاى 
ــورد  ــاى م ــترى و ارزش ه ــاس ارزش مش ــر اس ــط (SME)، ب ــک و متوس کوچ

انتظــار شــرکت هاى کوچــک و متوســط (SME)، تعییــن شــده اســت.
5-8-1- ارزش جانبى مشترى

ــوس و  ــوس و نامحس ــاى ملم ــن مزای ــه بی ــترى، مقایس ــى مش ارزش جانب
هزینه هــاى درك شــده توســط مشــتریان اســت. شــرکت بایــد بــه درك و بیــان 
شــدن خواســته هاى مشــتریان در بازارهــاى خدمت رســانى خــود و توســعه 
ــد، تمرکــز کنــد  ــرآورده مى کن محصــوالت و خدماتــى کــه ایــن خواســته ها را ب
ــزوده  ــى، ارزش اف ــق قبل ــاس تحقی ــر اس ــالتر5، 1998). ب ــت اس ــتنلى فال (اس
مشــترى بــا بهبــود محصــول و هزینــه احتمالــى همــراه اســت. مــوارد مرتبــط بــه 
بهبــود محصــول، طراحــى محصــول و کیفیــت محصــول اســت هزینــه مشــترى، 

قیمتــى اســت کــه بایــد پرداخــت کنــد. 
5-8-2- ارزش جانبى کسب وکار 

تغییــر در اطالعــات و دانــش، چالش هــاى مهمــى را بــراى خلــق ارزش 
ــره ورى  ــزان به ــاظ می ــى، از لح ــاد صنعت ــد. در اقتص ــاد مى کن ــب وکار ایج کس
ــاال، ارزش کســب وکار ابتــدا از ماشــین ها و ســپس از تــالش هــاى نیــروى کار  ب
1. Henriette Hesselmann, Comcare, And Peter Bangs; 2002
2. Chittithaworn, 2011
3. Okpara
4. Okpara, 2011
5. Stanley F. Slater, 1998
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ــور از  ــان تیل ــد ارزش کســب وکار از زم ــروزه شــرایط تولی ــد. ام ــه دســت مى آی ب
زمیــن، مــواد و ســرمایه بــه منابــع دانــش و منابــع انســانى تغییــر یافتــه اســت. 

ــگ1، 2010) ــن و برامین ــگ، کلیم (بن
اگــر ارزش کســب وکار شــامل تمام اشــکال ارزش اســت که ســالمتى کســب وکار 
را در یــک بــازه بلندمــدت تعییــن مى کنــد، ارزش کســب وکار آن مفهــوم را بــه مانند 
ارزش ســهام، ارزش کارکنــان، ارزش مشــترى، ارزش عرضه کننــده و ارزش محیطــى 
ــاى  ــى از روش ه ــوازن یک ــازى مت ــنجش کارت امتی ــد. روش س ــترش مى ده گس
اندازه گیــرى ارزش کســب وکار اســت. کارت امتیــازى متــوازن اقدامــات مالــى 
ــا اقدامــات اجراکننــدگان عملکــرد آینــده تکمیــل مى کنــد.  عملکــرد گذشــته را ب
اهــداف و معیارهــاى کارت امتیــازى از دیــدگاه و اســتراتژى ســازمان اســت. اهداف و 
اقدامــات عملکــرد ســازمانى را از چهــار دیــدگاه: مالــى، مشــترى، فرآیند کســب وکار 

داخلــى و یادگیــرى و رشــد مشــاهده مى کننــد. (کاپــالن و نورتــون2، 1996)
 ،(SME) بــر اســاس مطالعــات قبلــى دربــاره شــرکت هاى کوچــک و متوســط
ارزش کســب وکار   بســتگى بــه اســتفاده از تکنولــوژى، ســاختار شــرکت، ســاختار 
مالــى، بازاریابــى و بهــره ورى و ســاختار منابع انســانى دارد (آل محــروق3، 2010).
ــى موفقیــت شــرکت هاى کوچــک و  ــد اسمیتســون،4 شــش عامــل اصل دیوی
متوســط (SME) را شناســایى کــرده اســت: آنهــا تمرکــز دقیقــى بــر روى بــازار 
دارنــد، انعطاف پذیــرى دارنــد و بــا انضبــاط مالــى کار مى کننــد ، انــدازه مناســب 
ســازمان را رعایــت مى کننــد، افزایــش چشــم انداز بین المللــى و گســترش 
حضــور جغرافیایــى را در نظــر دارنــد و کیفیــت تیــم مدیریــت را حفــظ کرده انــد 
ــل  ــه عوام ــان داد ک ــزى نش ــرى در مال ــات دیگ ــون5، 2014). تحقیق (اسمیتس
ــرل  ــد از: کنت ــط (SME) عبارتن ــرکت هاى کوچــک و متوس ــت ش ــى موفقی اصل
مالــى قــوى، بهبــود مســتمر، ایمنــى و تضمیــن کیفیــت محصــول، کار ســخت و 

کار تیمــى، و چالش گیرندگان/ریســک پذیران. (زاریــم6، 2017)

1. Bang, Cleemann, & Bramming, 2010
2. Kaplan & Norton, 1996
3. Al-Mahrouq, 2010
4. David Smithson
5. Smithson, 2014
6. Zarim
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در ایــن مطالعــه ارزش کســب وکار را بــه صــورت مقایســه ســود و هزینــه بــراى 
تعییــن ارزش کســب وکار و رفــاه شــرکت در بلندمــدت به ســادگى بیــان کردیــم و 
خالصــه متغیرهــاى مــورد نیــاز بــراى ایجــاد ارزش تجــارى بــه شــرح زیــر اســت: 
(1) کنتــرل مالــى، توانایــى مدیریــت جریــان نقــدى را نشــان مى دهــد. اهمیــت 
مدیریــت جریــان نقــدى بــه عنــوان شــاخصى بــراى حفــظ ســالمت مالــى، بایــد 
بــا توجــه بــه نقــش حیاتــى آن در کســب وکار، تعجب برانگیــز نیســت. ایــن امــر 
مســتلزم ایــن اســت کــه کســب وکار بــه طــور موثــر و ســودآور اجــرا شــود. تمرکز 
بیــش از حــد بــر نقدینگــى، هزینــه اى در ســودآورى خواهــد بــود (زاریــم، 2017). 
در اینجــا مــا توانایــى مدیریــت جریــان نقــدى را بــه عنــوان توانایــى نگه داشــتن 
مقــدار پــول نقــد در شــرکت بــراى پوشــش دادن نیازهــاى عملیاتــى روزانــه بیــان 
ــهام  ــان س ــوق صاحب ــى و حق ــب بده ــد ترکی ــى، بای ــاى واقع ــم. در دنی مى کنی
را در نظــر بگیریــم بــه ایــن دلیــل کــه هزینــه ســرمایه اى را تحــت تاثیــر قــرار 
خواهــد داد. (2) کنتــرل موجــودى، زیــرا کنتــرل موجــودى، کارآیــى و اثربخشــى 
ــرکت هاى  ــان ش ــون کارآفرین ــا کن ــد. ت ــرار مى ده ــر ق کســب وکار را تحــت تاثی
کوچــک و متوســط (SME) ، ســوابق موجودى(مالــى) کافــى را ایجــاد نکرده انــد، 
ــوان کســرى در موجــودى مــورد نیــاز داشــته باشــیم، امــا خــرج  بنابرایــن مى ت
بیــش از حــد و هزینه هــاى نگــه دارى موجــودى تبدیــل بــه یــک مشــکل شــده 
ــه عنــوان توانایــى شــرکت هاى  ــوان ب اســت. بنابرایــن کنتــرل موجــودى را مى ت
ــزان  ــه می ــودى (ک ــدارى موج ــدارى مق ــراى نگه کوچــک و متوســط (SME) ب
ــرا ایــن امــر ممکــن اســت موجــب  شــود کــه  کمــى نیســت) تعریــف کــرد، زی
ــت  ــود را از دس ــول خ ــد محص ــت تولی ــادى فرص ــک اقتص ــرکت هاى کوچ ش
ــدارى  ــاى نگه ــه هزینه ه ــل ک ــن دلی ــه ای ــد) ب ــش از ح ــه بی ــا ن ــد (ام بدهن
ــى  ــودى به خوب ــرل موج ــا کنت ــه آی ــرى اینک ــراى اندازه گی ــد. ب ــش مى یاب افزای
ــودى  ــرل موج ــرى کنت ــراى اندازه گی ــه ب ــاخص هایى ک ــه، ش ــا ن ــده ی ــام ش انج
ــروش اســت. (3)  ــد و ف ــى متعادل ســازى ظرفیــت تولی اســتفاده مى شــود توانای
ــترى و  ــار مش ــورد انتظ ــر ارزش م ــز ب ــى، تمرک ــه در بازاریاب ــى، از جمل بازاریاب
پیــدا کــردن یــک بــازار گوشــه اى اســت. تمرکــز بــر ارزش مشــترى زمینــه اى از 
حفــظ مشــترى اســت. بایــد در نظــر گرفتــه شــود کــه مشــترى تنهــا یــک بــار 
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اولیــن خریــد خــود را انجــام مى دهــد، ایــن مــورد در رابطــه بــا مشــترى بســیار 
بااهمیــت اســت. خریــد اول فقــط شــروعى اســت و ارزش واقعــى کســب وکار بــه 
حفــظ آن مشــترى وابســته  اســت، بــه همیــن دلیــل تمرکــز بــر ارزش مشــترى 
بایــد در توســعه بازاریابــى مــورد توجــه باشــد. ارزش مــورد انتظــار مشــترى یکــى 
از مــواردى اســت کــه کســب وکار بایــد بــراى افزایــش ســود و تضمیــن توســعه 
پایــدار خــود در نظــر بگیــرد. در همیــن حــال، بــازار گوشــه اى بــه معنــى، یــک 
طــرح بازاریابــى هدفمنــد اســت کــه بــر یــک بخــش خــاص از بــازار تمرکــز دارد. 
ــد،  ــد بده ــد نمى توان ــه مشــترى مى خواه ــواردى را ک ــه م ــک کســب وکار   هم ی
بنابرایــن بهتــر اســت شــرکت هاى کوچــک و متوســط (SME) روى ایجــاد یــک 

بــازار خــاص تمرکــز کننــد.
5-8-3- چارچوب ارزش خلق شده

در بخــش قبلــى مــا مشــاهده کردیــم کــه خلــق ارزش شــرکت هاى کوچــک 
و متوســط (SME) بایــد بــه ارزش مشــترى و ارزش کســب وکار خــود توجــه الزم 
را داشــته باشــند. عــالوه بــر ایــن عوامــل مطالعــات مختلــف نقــش مهــم دولــت، 
ــى و دانشــگاه ها را در حمایــت از توســعه شــرکت هاى کوچــک  موسســه هاى مال
ــه رشــد شــرکت هاى  و متوســط (SME) نشــان دادند. نقــش دولــت در کمــک ب
کوچــک و متوســط (SME) توســط بســیارى از محققــان مطالعــه شــده اســت. 
ــرکت هاى  ــه ش ــى ک ــد و نقش ــا رش ــه ب ــه اى در رابط ــکاران1 مطالع ــک و هم ب
کوچــک و متوســط (SME) مى تواننــد در کاهــش فقــر بــازى کننــد، پرداختنــد. 
ــک و  ــرکت هاى کوچ ــت از ش ــى در حمای ــش مهم ــت نق ــه، دول ــن مطالع در ای

متوســط (SME) بــراى توســعه داشــته اســت (تورســتن2، 2005).
دولت هــا مى تواننــد از طریــق مقــررات مختلــف، اجــراى نمایشــگاه هاى 
ــرورش از  ــوزش و پ ــازى آم ــى و توانمندس ــف، سیاســت هاى مالیات ــع مختل صنای
عملکــرد ایــن شــرکت ها حمایــت کنــد (منســاه3، 2010). بنابرایــن، ایــن تحقیــق 
ــرکت هاى کوچــک و  ــزان از ش ــه می ــت چ ــه دول ــاره دارد ک ــه اش ــن نکت ــه ای ب

متوســط (SME) حمایــت مى کنــد.
1. Beck, et al
2. Thorsten Beck, 2005
3. S.N.A. Mensah, 2010
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موسســه هاى مالــى مى تواننــد از طریــق ســرمایه گذارى در شــرکت هاى 
ــه  ــن گزین ــه راحت تری ــد ک ــت کنن ــا حمای ــط (SME) از آنه ــک و متوس کوچ
ــدازه اى کــه  ــه همــان ان ــه ســرمایه اى پاییــن اســت؛ ب ــا هزین ــار ب دریافــت اعتب
ــده  ــه انجام ش ــود. مطالع ــارت مى ش ــرمایه از محــل وام نظ ــوه مصــرف س ــر نح ب
در آفریقــا نشــان داده کــه مشــکل دسترســى بــه امــور مالــى بــه عنــوان یکــى از 
ــط  ــرکت هاى کوچــک و متوس ــد ش ــا و رش ــع از بق ــه مان ــده ک ــاى عم چالش ه

ــه1، 2014). ــى این ــود (امیکای ــى مى ش ــور هاى آفریقای ــر کش (SME) در اکث
ــل  ــه دلی ــژه  ب ــت، به وی ــاله اس ــک مس ــورد ی ــن م ــان ای ــزى همچن در اندون
ــه  محدودیت هــاى توانایى هــاى شــرکت هاى کوچــک و متوســط (SME) در تهی
ــراى  ــار ب ــن اعتب ــراى تامی ــزى ب ــى اندون ــررات بانک ــق مق ــى، طب ــزارش مال گ
ــن  ــى از قوانی ــد. یک ــه آن نیازمندن ــط (SME) ب ــک و متوس ــرکت هاى کوچ ش
بانکــى اندونــزى، مقــررات بانــک اندونــزى شــماره PBI / 22/14 / 2012 «مــاده 
ــراى  ــارى ب ــاى تج ــى توســط بانک ه ــن مال ــا تامی ــار ی ــه اعتب ــورد ارائ 5» در م
ــراى  ــان شــده اســت کــه ب توســعه شــرکت هاى کوچــک و متوســط (SME) بی
 ،(SME) ــراى شــرکت هاى کوچــک و متوســط ــى ب ــا تامیــن مال ــار ی ــه اعتب ارائ
ــاله  ــت. مس ــاز اس ــورد نی ــى م ــاى مال ــب صورت ه ــابدارى در قال ــات حس اطالع

ــد. ــرآورده کنن ــون را ب ــن قان ــد ای ــان نمى توانن ــه کارآفرین اینجاســت ک
ــا برنامــه  بنابرایــن در ایــن مطالعــه، دانشــگاه بــه عنــوان بخشــى اســت کــه ب
ــد، آورده  ــت مى کن ــط (SME) را حمای ــک و متوس ــرکت هاى کوچ ــاوره اى ش مش
شــده اســت. مطالعــات قبلــى نشــان داد کــه ایجــاد توســعه اقتصــادى از طریــق 
برنامه هــاى مختلفــى کــه توســط دانشــگاه ها انجــام مى شــود، یــک رویــداد مهــم 
ــامل  ــف ش ــاى مختل ــت. برنامه ه ــادى اس ــعه اقتص ــاى توس ــل فعالیت ه در تکام
ــرکت  هاى  ــه ش ــک ب ــوژى، کم ــال تکنول ــات، کار، انتق ــوژى اطالع ــعه تکنول توس
کوچــک و متوســط  و همچنیــن مشــارکت بــا آنــان پیشــنهاد شــده اســت. (لیائــو2، 
ــک  ــط (SME) ی ــک و متوس ــرکت هاى کوچ ــه ش ــک ب ــا کم ــت ی 2007). هدای
مــوردى اســت کــه تاثیــر مثبتــى بــر عملکــرد شــرکت ها داشــته اســت. (بــارت 3، 
1. Emeka E. Ene, 2014
2. Liao, 2007
3. Barrett R, 2006
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2006). برنامــه مشــاوره اى نیــز به خوبــى انجــام مى شــود، زیــرا بــه منابــع عظیــم 
ــورگ1، 2014).  ــاول، 2012؛  هامب ــدارد (پ ــازى ن ــر نی ــاى موث و هزینه ه

شکل 3، چارچوب خلق ارزش را نشان مى دهد.
5-8-4- خلق ارزش به عنوان روندى مداوم

در محیــط پویــا، پیشــرفت فنــاورى، تغییــر بــازار و رقابــت شــدید، بــه دلیــل 
ارزش مــورد انتظــار باالتــر، ارزش ایجادشــده بــه ســرعت از دســت رفتــه و پشــت 
ــراى حفــظ  ــن، چگونگــى ارزش گــذارى مجــدد ب ســر گذاشــته مى شــود. بنابرای
جایــگاه رقابتــى خــود در صنعــت مهــم مى شــود. بــه عبــارت دیگــر، خلــق ارزش 
تنهــا یــک بــار نیســت، همان طــور کــه در مــورد شــرکت هاى کوچــک و متوســط 
ــط (SME) در  ــک و متوس ــرکت هاى کوچ ــان ش ــیارى از کارآفرین (SME)، بس
ــردن کســب وکار  ــاز ک ــاده ب ــه آم ــى ک ــن زمان ــا در اولی ــق ارزش تنه ــورد خل م
هســتند بــه آن فکــر مى کننــد، امــا پــس از آن، اگــر پیشــنهاد ارزش خــود هنــوز 
بــا آنچــه کــه مشــترى مــورد انتظــارش اســت در حــدى مناســب باشــد به نــدرت 
ــه  ــه عنــوان مثــال، زمانــى کــه محصــول جایگزیــن ب آن را بررســى مى  کننــد. ب
 (SME) ــار دارد شــرکت هاى کوچــک و متوســط ــد، مشــترى انتظ ــازار مى رس ب
محصــول بــا کیفیــت بهتــر را بــا همــان قیمــت یــا همــان کیفیــت را بــا قیمــت 
ــه  ــه ک ــترى، آنچ ــاى مش ــه نیازه ــخگویى ب ــراى پاس ــد. ب ــه دهن ــر ارائ پایین ت
شــرکت هاى کوچــک و متوســط (SME) بــه دســت مى آورنــد، کمــک بــه 
ــى کســب وکار کاهــش  ــن ارزش جانب ــت، بنابرای ــان اس ــده خودش ارزش جمع ش
ــد  ــط (SME) را آزار مى ده ــک و متوس ــرکت هاى کوچ ــورد ش ــن م ــد. ای مى یاب

ــد. ــف مى کن ــان را متوق ــت کسب وکارش و در نهای
یکــى از فوایــد پویایى شناســى ســامانه ها اســتفاده از اثــر بازخــورد اســت. ایــن 
ــده  ــه ارزش خلق ش ــه چگون ــد ک ــم دی ــت، خواهی ــده اس ــق ارزش خلق ش تحقی
ــت.  ــته اس ــورت پیوس ــه ص ــه ب ــد بلک ــار رخ نمى ده ــک ب ــا ی ــدش تنه فرآین
فرآیندهایــى کــه در ایــن زمــان در ســازمان اتفــاق مى افتــد بایــد پایــه اى بــراى 
ایجــاد ارزش جدیــد بــا توجــه بــه انتظــارات مشــتریان جدیــد و انتظــارات تجــارى 
خــود باشــد. خلــق ارزش مجــدد شــرکت را بــراى مواجــه شــدن بــا فرصت هــا و 
1. Powell, 2012, Hamburg, 2014
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ــق  ــوب خل ــوان چارچ ــر مى ت ــد. در زی ــا در کســب وکار منعطــف مى کن چالش ه
ارزش و نمــودار علیــت خلــق ارزش را مشــاهده کــرد: 

نمودار 5-7- موانع ارزش کسب و کار

5-9- موانع قانونى
ــى،  ــاى وام ده ــترش فعالیت ه ــت گس ــوب جه ــون مطل ــى و قان ــاختار حقوق س
عمومــا منــوط بــه برخــوردارى از قوانیــن و مقــررات تجــارى مناســب در تصریــح 
ــاالى اجــراى ایــن قوانیــن  ــه تجــارى و قــدرت ب ــه در یــک معامل حقــوق مالکان
ــح  ــه ضــرورى اســت در قوانیــن تجــارى تنظیم شــده تصری ــن زمین اســت. در ای
ــه، چگونگــى تعییــن اولویــت در  کاملــى از چگونگــى اعمــال حــق تصــرف وثیق
تصــرف وثیقــه و چگونگــى اعــالم و ثبــت حــق تصــرف، صــورت پذیرفتــه شــود. 
در صــورت ثبــت چگونگــى اعــالم و ثبــت حــق تصــرف وثیقــه، ضــرورى اســت 
ــم  ــه در تنظی ــه نحــوى ک ــه وجــود داشــته باشــد، ب سیســتم ثبــت کاراى وثیق
چندیــن حــق تصــرف بــر وثیقــه، مشــکلى حاصــل نشــود. همچنیــن الزم اســت 
قوانیــن تجــارى و حقوقــى بــه نحــوى تنظیــم شــده باشــد کــه امــکان طراحــى 
حــق تصــرف بــه صــورت گروهــى بــر مجموعــه اى از ایــن دارایى هــا امکان پذیــر 
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باشــد. همچنیــن کارآیــى قوانیــن ورشکســتگى، مدت زمــان الزم جهــت انحــالل 
شــرکت و همچنیــن بــه رســمیت شــناختن حــق تصــرف اولیــه از اهمیــت خاصى 
برخــوردار اســت. ایــن امــر کمــک قابــل توجهــى بــه تامیــن مالــى بــراى وام دهــى 
بــه پشــتوانه دارایــى مى شــود و همچنیــن نــرخ دعــاوى در دســت بررســى قــوه 
ــرى  ــرا، اکب ــلطانى زه ــرا، س ــنود زه ــد داد (خش ــش خواه ــز کاه ــه را نی قضایی

آالشــتى طاهــره، 1390).
یکــى دیگــر از معضالتــى کــه صنایع کوچک و متوســط بــا آن روبه رو هســتند، 
طوالنــى بــودن فرآینــد بهره بــردارى از کسب وکار هاســت و بــه طــور نمونــه آمــار 
ــى  ــه بنگاه های ــوط ب ــار مرب ــن آم ــا در دســترس اســت. ای رشــد فیزیکــى بنگاه ه
ــى  ــد ول ــروع کرده ان ــودر را ش ــر ادارى خ ــاختمانى و دفات ــه کار س ــود ک مى ش
ــزان  ــن می ــى، مبی ــرفت فیزیک ــد پیش ــیده اند. درص ــردارى نرس ــه بهره ب ــوز ب هن
آمــاده شــدن بنــگاه اســت. از آنجایــى کــه در ســال هاى اخیــر وضعیــت مناســبى 
نبــوده اســت. مى تــوان نتیجــه گرفــت کــه مدت زمــان نســبتا زیــادى از مرحلــه 
ــل  ــردارى از کســب وکار ســپرى مى شــود و دلی ــه بهره ب اخــذ مجــوز و شــروع ب

کنــدى و طوالنــى بــودن ایــن فرآینــد را مى تــوان بــه دالیــل زیــر دانســت:
- بروکراسى ادارى براى اختصاص وام به کارآفرین

- کمبود منابع ارزى براى خرید ماشین آالت، تجهیزات و مواد اولیه خارجى
ــا و شــرایط  ــه اقتصــادى طرح ه ــه توجی ــان در زمین ــش کارآفرین ــود دان - نب

حاکــم بــر بــازار 
5-9-1- قانون کار

بخــش مالــى یــک بخــش توانمندکننــده اســت کــه ارزش آن بــه طــور برابــر 
ــى  ــرد. در حال ــر مى پذی ــم از آن تاثی ــته و ه ــر گذاش ــاد تاثی ــر ارزش کل اقتص ب
ــطه گرى و  ــه واس ــى از جمل ــات مال ــى، خدم ــش مال ــى بخ ــى اصل ــه خروج ک
معامــالت اســت، بــرآورد ارزش افــزوده آنهــا مى توانــد دشــوار باشــد. یــک معیــار 
ــوان  ــه عن ــى اســت کــه ب ــى، دارایى هــاى مال ــدازه بخــش مال ــراى ان اســتوارتر ب
ــزار  ى ســهام تعریــف مى شــود. تحقیقــات موسســه  کل ارزش بدهــى معــوق و اب
جهانــى مکنــزى نشــان داده اســت کــه نســبت دارایى هــاى مالــى بــه کل تولیــد 
ناخالــص داخلــى در بازار هــاى در حالــى ظهــور بــه طــور میانگیــن 200 درصــد 
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اســت (ترســیم بازار هــاى جهانــى 2011، تحقیــق به روزشــده، موسســه جهانــى 
مکنــزى، اوت 2011) بــا فــرض حاشــیه ارزش افــزوده ناخالــص ثابــت در آینــده، 
ــه  ــت ک ــص آن اس ــزوده ناخال ــع ارزش اف ــدل جام ــه م ــى ب ورودى بخــش بانک
بخــش را بــه همــان نســبت میانگیــن بازار هــاى در حــال ظهــور رشــد مى دهــد.

5-9-2- ارائه قوانین منعطف  تر براى استفاده بهتر از نیروى کار 
ــل  ــرکت هایى عم ــراى ش ــى ب ــوان مانع ــه عن ــران ب ــت هاى ای ــى سیاس برخ
مى کننــد کــه اشــتغال دائــم را پیشــنهاد مى دهنــد. یکــى از ســخت ترین 
ــه عنــوان مثــال،  ــه شــغل اســت. ب آنهــا، دشــوارى و هزینه هــاى خاتمــه دادن ب
ــور  ــه ط ــوند، ب ــراج مى ش ــابقه کار اخ ــال س ــر از 10 س ــا کمت ــه ب ــى ک کارکنان
میانگیــن مســتحق دریافــت حــق انفصــال از خدمــت (بیمــه بیــکارى) بــه میــزان 
23 هفتــه هســتند. ایــن رقــم در برزیــل و آفریقــاى جنوبــى کمتــر از 9 هفتــه 
اســت. ایــن حــق انفصــال از خدمــت در ایــران بیــش از دو برابــر حــق انفصــال از 
خدمــت در روســیه و هنــد اســت (شــاخص کســب وکار   2015؛ حرکــت بــه ســوى 

ــى، اکتبــر 2014). کارایــى، بانــک جهان
ــا  ــق ب ــه مطاب ــده ک ــون کار محدودکنن ــن قان ــا ای ــه ب ــا مواج ــرکت ها ب ش
ــا  ــه آنه ــه ب ــد ک ــه اى یافته  ان ــاى خالقان ــت، راه حل ه ــب وکار   نیس ــاى کس نیاز ه
ــد. یکــى از  ــت را مى ده ــرى بیشــتر همچــون اشــتغال پاره وق ــازه انعطاف پذی اج
نتایــج آن، تمایــل نداشــتن شــرکت ها بــراى اســتخدام کارکنــان تمــام وقت اســت. 
ــاى قرارداد هــاى  ــر مبن ــى ب ــران ایران درحــال حاضــر، بیــش از 80 درصــد کارگ
ــد شــده اند (مهــدى منصــور، مهــران  ــا شــرایط ثابــت کار مى کننــد کــه تجدی ب
لطفــى فروشــانى و پرویــز باقــرى، 2012). از ســال 2003، کســب وکار   هاى خــرد 
بــا کمتــر از 10 کارکــن از برخــى الزامــات قانــون کار معــاف شــده اند و ایــن بــه 
نوبــه خــود احتمــال اینکــه کارآفرینــان بتواننــد از طریــق کســب وکار   هاى خــرد 

ــد.  هــم شــغل ایجــاد کننــد افزایــش مى یاب
ــان مواجــه هســتیم. یکــى  ــا دو نمــودار حالــت و جری ــا ب در ایــن قســمت م
ــوه  ــى ق ــاوى دســت بررس ــرى دع ــاى کوچــک و متوســط و دیگ ــداد بنگاه ه تع
ــرخ  قضاییــه در مــورد کســب وکار   اســت کــه ورودى هــاى ایــن متغیــر حالــت ن
ــاوى  ــم دع ــاى خت ــرخ پرونده ه ــى آن ن ــاوى و خروج ــاى دع ــکیل پرونده ه تش
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شــده و ورودى متغیــر تعــداد بنگاه هــاى کوچــک و متوســط، نــرخ شــروع بــه کار 
ــرکت ها اســت. ــتگى ش ــرخ ورشکس ــى آن ن و خروج

مــواردى کــه روى نــرخ شــروع بــه کار شــرکت هاى کوچــک و متوســط موثــر 
اســت عبارتنــد از: نیــاز بــه هیــات مدیــره جهــت تاســیس شــرکت، اتــالف زمــان 
بــراى ثبــت کســب وکار  ، قانــون کار نامناســب، قوانیــن تجــارى بازدارنــده. کــه در 

زیــر بــه توضیــح هرکــدام مى پردازیــم.
ــد شــروع  ــراى ثبــت شــرکت  باعــث مى شــود رون ــره ب ــات مدی ــه هی ــاز ب نی
ــت کســب وکارها  ــراى ثب ــان ب ــالف زم ــود. ات ــد ش ــى کن ــرکت ها کم ــه کار ش ب
کــه بروکراســى ادارى یکــى از عوامــل مهــم  تاثیرگــذار بــر روى آن اســت و خــود 
بروکراســى ادارى از ســه عامــل نشــأت میگیــرد و روى آن تاثیرگــذار اســت. نبــود 
ــت  ــاوى دس ــت دع ــر حال ــب وکار و متغی ــراى کس ــع ب ــى جام ــوب قانون چارچ
ــت.  ــر اس ــده روى آن موث ــارى بازدارن ــن تج ــه و قوانی ــوه قضایی ــى در ق بررس
ــرکت ها  ــادى ش ــاى اقتص ــرکت در مناقصه ه ــور ش ــز حض ــى ادارى نی بروکراس
ــاال  ــیار ب ــت کســب وکار را بس ــراى ثب ــان ب ــالف زم ــز ات ــد و نی ــوار مى کن را دش

مى بــرد.
قوانیــن بازدارنــده تجــارى نیــز باعــث مى شــود تمامــى شــرکت ها نتواننــد بــه 
طــور عادالنــه در مناقصــات شــرکت کننــد. قوانیــن تجــارى نامناســب و قوانیــن 
ــه و  ــط را گرفت ــک و متوس ــرکت هاى کوچ ــوى ش ــد جل ــب مى توان کار نامناس

باعــث ورشکســتگى زودهنــگام آنــان نیــز شــود.
ــى در  ــت بررس ــاوى در دس ــت دوم دع ــر حال ــى متغی ــه بررس ــا ب در اینج
قوه قضاییــه مى  پردازیــم. متغیــر ورودى آن نــرخ تشــکیل پرونــده و متغیــر 
ــى  ــر اصل ــن دو متغی ــم پرونده هــاى دادرســى شــده اســت و ای خروجــى آن خت
دعــاوى در دســت بررســى قــوه قضاییــه را مشــخص مى کنــد. مــواردى کــه روى 

ــتند.  ــده آن هس ــل تعیین کنن ــت عوام ــر اس ــى موث ــن دو ورودى و خروج ای
عوامــل موثــر روى نــرخ تشــکیل پرونــده دعــاوى عبارتنــد از: نبــود نهــاد ویــژه 
قــوه قضاییــه بــراى حــل دعــاوى مخصــوص کســب وکار  ، نبــود چارچــوب قانونــى 
جامــع بــراى کســب وکار، قانــون کار نامناســب، قوانیــن تجــارى بازدارنــده و تعــداد 

بنگاه هــاى کوچــک و متوســط.
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بــا افزایــش تعــداد بنگاه هــاى کوچــک، متوســط میــزان تشــکیل پرونده هــاى 
ــراى  ــى ب ــژه قضای ــاده وی ــود نه ــود و نب ــاد مى ش ــع آن زی ــه طب ــز ب ــاوى نی دع
کــه  اختالفــات  ایــن  مى شــود  باعــث  کســب وکار    مخصــوص  پرونده هــاى 
ــود، وارد  ــل ش ــى آن حل وفص ــژه و تخصص ــع وی ــرعت در مرج ــه س ــد ب مى توان
مراحــل و بروکراســى قــوه قضاییــه شــده و مراحــل تشــکیل پرونــده تــا حــل آن 
اختــالف بــه درازا کشــیده شــود. در صورتــى کــه اگــر مرجعــى ویــژه ایــن مــوارد 
وجــود داشــت، عــالوه بــر تخصــص قضــات آن مرجــع و اشــراف آنــان بــه بحــث 
کســب وکار در ســرعت و نحــوه رســیدگى بــه پرونده هــا شــاهد عملکــردى بهتــر 
خواهیــم بــود و همچنیــن اگــر تعــداد بنگاه هــا افزایــش یابــد، ایــن امیــد مــى رود 
ــوه  ــا درخواســت هاى خــود بتواننــد ایــن کمبــود مرجــع تخصصــى را از ق کــه ب

ــه ایــن مطلــب برســد.  قضاییــه طلــب کننــد و نهــاد قوه قضاییــه ب
ــه  ــراى کســب وکار   اســت ک ــع ب ــى جام ــود چارچــوب قانون ــر، نب ــل دیگ عام
ــا  ــن بنگاه ه ــداد ای ــر تع ــود و اگ ــا مى ش ــات و درگیرى ه ــش اختالف ــث افزای باع
افزایــش یابــد نیــاز بــه چنیــن چارچــوب قانونــى بیــش از پیــش واضــح مى شــود 
تــا از وقــوع دعــاوى پیشــگیرى و قبــل از تشــکیل پرونده هــا میــزان ایــن دعــاوى 
ــوق خــود و  ــه حــق و حق ــرد ک ــد ک ــراد کمــک خواه ــه اف ــد و ب را کاهــش ده

ــا آن عمــل کننــد.  دیگــران را دانســته و متناســب ب
عامــل بعــدى، قانــون کار نامناســب اســت کــه روى نــرخ تشــکیل پرونده هــاى 
دعــاوى تاثیــر مســتقیمى دارد. اگــر قانــون کار شــفاف و معیــن باشــد و تمامــى 
مــواردى کــه ممکــن اســت بیــن کارگــر و کارفرمــا اختــالف بیانــدازد را به خوبــى 
پوشــش دهــد مى توانــد از دعــاوى کــه ممکــن اســت در آینــده بــه وجــود آیــد 

جلوگیــرى کنــد.
ــى و  ــت، طوالن ــرح اس ــون مط ــع قان ــه در موان ــکالتى ک ــر از مش ــى دیگ یک
ــاوى در  ــا و دع ــداد بنگاه ه ــه تع ــت. هرچ ــى اس ــل دادرس ــدن مراح ــر ش زمان ب
ــن  ــود همچنی ــز مى ش ــر نی ــان طوالنى ت ــن زم ــد، ای دســت بررســى بیشــتر باش
ــتورات  ــذارى و دس ــاعه در قانونگ ــات خلق الس ــد تصمیم ــرى مانن ــل دیگ عوام
ــى  ــفانه عزم ــود. متاس ــازار مى ش ــا در ب ــتر تنش ه ــاد بیش ــث ایج ــى باع حکومت
جــدى بــراى برطــرف شــدن ایــن مســائل در دولــت و بدنــه حکومــت مشــاهده 
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ــراوان  ــاى ف ــن مشــکل دار و داراى خالءه ــخ قوانی ــى راس ــا عزم ــا ب ــود، ت نمى ش
ــه بیــش از  ــورد اســت ک ــر م ــن دیگ ــانى قوانی ــود به روزرس ــد. نب را اصــالح کنن
پیــش خودنمایــى مى کنــد و در قانــون کار و تجــارت و بیمــه تامیــن اجتماعــى 
ــى  ــه بنگاه ــت ک ــده اس ــده ش ــى دی ــت. گاه ــوس اس ــال محس ــورد کام ــن م ای
بــراى وصــول مطالبــات خــود چندیــن مــاه درگیــر دادرســى شــده اســت. ایــن 
شــرایط باعــث مى شــود کــه حتــى گاهــى بنگاه هــا از احقــاق حــق خــود صــرف 
ــث  ــکل باع ــن مش ــى ای ــوند. از طرف ــى نش ــل دادرس ــد و وارد مراح ــر کنن نظ
ــود  ــاى خ ــا و خریدوفروش ه ــترى در قرارداد ه ــاط بیش ــا احتی ــود بنگاه ه مى ش
ــود  ــائل، نب ــر از مس ــى دیگ ــد. یک ــام دهن ــارى انج ــاى اعتب به خصــوص فروش ه
مرجعــى جامــع بــراى مشــکالت ایــن بنگاه هاســت کــه بتواننــد مشــکالت خــود را 

ــان داشــته باشــند. ــه آنهــا بگوینــد و توقــع رفــع آن را از آن ب

نمودار 5-8- موانع قانونى
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5-10- موانع عامل  بنیان مدیران کسب وکار
ــرکت هاى  ــان ش ــران و صاحب ــط مدی ــه توس ــنامه هایى ک ــه پرسش ــه ب ــا توج ب
کوچــک و متوســط تکمیــل شــده اســت و نکاتــى کــه توســط اعضــاى محتــرم 
کمیســیون  صنایــع اتــاق بازرگانــى، صنایــع، معادن و کشــاورزى ایران در جلســات 
و   1397/07/29  1397/05/28  ،  1397/04/03 تاریخ هــاى  در  کمیســیون 
1397/08/28 (پــس از ارائــه گزارش هــاى مدل ســازى و تبییــن موانــع پیشــین 
ــاى  ــوان متغیره ــد، مى ت ــه ش ــه اضاف ــع پیش گفت ــه موان ــن جلســات)، ب در همی

زیــر را نیــز بــه طــور صریــح و عامل بنیــان بــه مــدل اضافــه کــرد:
1- مدیریت سنتى

2- استفاده نکردن از مدیران مالى و حسابداران خبره
3- نبود نظام ارتقاى نیروى انسانى

4- ناتوانى شرکت در مناقصه ها
5- بروکراسى ادارى

ــک و  ــرکت هاى کوچ ــکالت ش ــل مش ــراى ح ــع ب ــى جام ــود مرجع 6- نب
ــط متوس

7- آیین نامه و قوانین موازى و متغیر(ثبات نداشتن قوانین)
8- تصمیمات خلق الساعه 

9- وجود نهاد هاى تصمیم گیرنده متعدد
10- تخصصى نبودن نهاد هاى تصمیم گیرنده

11- واگـذارى تصمیم هـاى موثـر بـر شـرکت ها بـه اتحادیه هـا و انجمن هـاى 
خصوصى بخـش 

12- اهمیت ندادن به جایگاه بخش خصوصى
13- وجود مالیات بر تسعیر ارز

14- مالیات بر ارزش افزوده
15- چابک نبودن مناسب وزارتخانه ها

ــا و نداشــتن  ــد ســازمان ها و وزارتخانه ه ــودن اهــداف و دی 16- کوتاه مــدت ب
ــد بلندمدت دی

17- توجه نداشتن به آموزش فنى نیروى انسانى 
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18- مدیریت نیروى کار متخصص
19- کمک به حضور نخبگان در شرکت ها

20- تالش براى جلوگیرى از خروج نخبگان
21- عدم به روزرسانى ماشین آالت و فناورى هاى مورد نیاز

22- بلوکــه شــدن پول هــا در بانک هــا و دسترســى نداشــتن بــه ایــن منابــع 
ــا ــراى بنگاه  ه ب

23- گردش نداشتن سرمایه 
24- نرخ باالى بهره بانکى

25- عملکرد نامناسب بانک مرکزى و سیستم بانکى
26- حمایت نکردن مناسب صندوق توسعه از بنگاه ها

27- کاهش خرید هاى اعتبارى و افزایش خرید هاى نقدى
28- کمبود نقدینگى در بنگاه ها

29- هزینه باالى دریافت وام
30- تاخیر در دریافت درآمد ها

31- نااطمینانى نرخ ارز 
32- تبلیغات منفى در جامعه و هجوم نقدینگى به سمت بازار ارز

33- تفاوت نرخ بازار رسمى و غیررسمى نرخ ارز و چندنرخى بودن بازار
34- صادرات بیش از حد مواد اولیه و کسرى داخلى

35- دخالت دولت و تعیین قیمت
36- ناتوانى بنگاه  براى تسویه بدهى ارزى

37- هزینه باالى مواد اولیه
38- تغییر قوانین مربوط به نرخ گذارى ارز
39- عدم سفارش گذارى کاال هاى وارداتى

40- تامین نکردن ارز بنگاه ها
41- تخصیص نیافتن ارز با قیمت ثابت

42- محدودیت دسترسى به ارز اسکناسى و اعتبارى
43- تدوین نکردن سازوکار شفاف براى بازگشت ارز هاى حاصل از صادرات

44- مشکالت تحویل به موقع مواد و کاال ها
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45- لزوم عضویت در WTO سازمان تجارت جهانى
46- تبلیغات و جو منفى علیه سرمایه گذاران و کارخانه داران در جامعه

47- نداشتن احساس تعلق کارکنان به منافع شرکت و ارجحیت دادن آن
48- از بین رفتن اعتماد عمومى به دولت

49- تغییرات سلیقه اى در قوانین و مقررات اجتماعى
50- فرهنگ نامناسب کارگرى

51- بى ارزش شدن فعالیت هاى مولد
52- تمایل به کاالى خارجى

53- کاهش میهن دوستى و توجه به منافع ملى
54- طوالنى و زمان بر بودن مراحل دادرسى

55- نبود آمادگى الزم در بدنه حاکمیت براى تغییر قوانین
56- به روزرسانى نکردن قوانین

57- قوانین بیمه تامین اجتماعى
58- نبود هماهنگى بین قوانین و بخشنامه هاى دستورى

در نهایــت، مجموعــه کامــل موانــع پیــش روى بنگاه هــاى کوچــک و متوســط 
در نمــودار زیــر ارائــه شــده اســت. بــا توجــه بــه اینکــه ایــن نمــودار تلفیقــى از 
نمودارهــاى قبلــى اســت، از پیچیدگــى و گســتردگى زیــادى برخــوردار اســت. بــه 
منظــور ایجــاد قابلیــت مشــاهده مناســب، نمــودار 9-5 در لینــک زیــر بارگــزارى 

شــده اســت:
yun.ir/qw8ui5
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نمودار 5-9- الگوى جامع
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بنگاه هــاى کوچــک و متوســط، اثــرات متعــددى بــر متغیرهــاى اقتصــاد کالن 
و بخش هــاى اقتصــادى کشــور دارنــد. چنانچــه جایــگاه ایــن بنگاه هــا بــه طــور 
ــط  ــوان محی ــه عن ــا ب ــک سیســتم پوی ــن ی ــا در نظــر گرفت ــع و ب ــق و جام دقی
فعالیــت بنگاه هــا، مــورد بررســى قــرار گیــرد، مى تــوان نحــوه تاثیرگــذارى مثبــت 
بنگاه هــاى کوچــک و متوســط بــر اقتصــاد کشــور را بــه وضــوح مشــاهده نمــود. 
ــاى  ــرد بنگاه ه ــل عملک ــذارى متقاب ــیوه تاثیرگ ــش، ش ــن پژوه ــت ای در حقیق
کوچــک و متوســط و اقتصــاد کشــور را مــورد بررســى قــرار داده اســت و از ایــن رو 
مى تــوان اثــرات بازخــورد میــان ایــن عرصــه را بــه دقــت مــورد بررســى قــرار داد.

ــر و  ــطه تغیی ــه  واس ــط ب ــک و متوس ــب وکارهاى کوچ ــر کس ــوى دیگ از س
ــعه  ــازمانى و توس ــاختارهاى س ــاورى، س ــه فن ــه در زمین ــده اى ک ــوالت عم تح
ارتباطــات بوجــود آمــده، تغییــرات زیــادى را تجربــه کرده انــد. نیــاز بــه همگامــى 
ــا  ــت گیرى ه ــوى جه ــه س ــز ب ــب وکارها را نی ــن کس ــى، ای ــوالت محیط ــا تح ب
ــتفاده از  ــا اس ــد ب ــا بتوانن ــاخته اســت ت ــون س ــدى رهنم ــتراتژى هاى جدی و اس
قابلیت هاى شــان، نســبت بــه رقبــا پیشــى گرفتــه و عملکــرد بهتــرى را از خــود 

ــکاران، 1387). ــادى زاده و هم ــد (ه نشــان دهن
در ایـن پژوهـش بـا اسـتفاده از یـک نگـرش سیسـتمِى پویـا به مطالعـه جامع 
عوامـل و راهبردهـاى توسـعه بنگاه هـاى کوچک و متوسـط، پرداخته مى شـود. در 
حقیقـت بـه جـاى تصریح یـک رابطه یک طرفـه و بخشـى، تمامى جنبه هـاى موثر 
بـر توسـعه بنگاه هـاى کوچـک و متوسـط مـورد بررسـى قـرار گرفته و نـوع تعامل 
و اثرگـذارى ایـن جنبه هـا بـر توسـعه بنگاه هـاى کوچـک و متوسـط نیـز در یـک 

چارچـوب پویـا و زمان محـور مـورد بررسـى قرار گرفته اسـت. 
ــب وکارهاى  ــه کس ــرد ک ــأت مى گی ــا نش ــى از آنج ــن نگرش ــرورت چنی ض
کوچــک و متوســط بــراى اینکــه حضــور فعــال در عرصه هــاى رقابتــى بازارهــاى 
ــا  ــر هســتند ت ــند، ناگزی ــته باش ــى داش ــازار داخل ــدن در ب ــق مان ــى و موف جهان
بــراى دســتیابى بــه مزیــت رقابتــى پایــدار تــالش کننــد. (لــى و هســیه1، 2010).

بــا بررســى ها و مدل ســازى انجام شــده در ایــن مطالعــه در زیــر بــه اولویت بنــدى 
موانــع مى پردازیــم:

1. Lee & Hsieh
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1- موانع مالى
2- موانع بازارى
3- موانع قانونى
4- موانع نهادى

5- موانع سازمانى
6- موانع تکنولوژیکى

7- موانع ارزش کسب وکار  
8- موانع فرهنگى و اجتماعى

ــب  ــه ترتی ــع را ب ــر روى موان ــذار ب ــاى تاثیرگ ــن پارامتر ه ــن مهم تری همچنی
ــان کــرد: ــوان بی ــر مى ت ــه صــورت زی اهمیــت ب

1- نا اطمینانى نرخ ارز
2- دخالت دولت و شبه دولت در بازار و قیمت گذارى

3- کمبود نقدینگى
4- تاخیر در دریافت درآمد ها

5- قوانین نامناسب در بحث چک
6- نبود بانک هاى تجارى و تخصصى مربوط به بنگاه هاى کوچک و متوسط

7- دسترسى نداشتن به کانال هاى توزیع داخلى و بین المللى
8- محدودیت تجارى برون زا

 ISPX  و  SPX 9- دسترسى به
10- قانون کار نامناسب

11- نبود نهاد قضایى ویژه دعاوى بنگاه هاى کوچک و متوسط
12- نوآورى نداشتن در محصوالت تولیدشده

13- نوسانات عرضه و تقاضا
14- بازاریابى مناسب

15- افزایش هزینه جانبى و خارجى بنگاه ها
16- نرخ فرار مالیاتى

17- کاهش قدرت خرید مردم به علت تورم
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18- کنترل موجودى کاال
19- اتالف زمان براى ثبت کسب وکار   ها

20- ضعف مدیریت تخصصى 
21- توجه نداشتن به سرمایه فکرى در بومى سازى تکنولوژى ها

22- سهولت ایجاد شرکت هاى دانش بنیان 
23- تعداد پارك هاى علم و فناورى

24- وفادارى مشترى
25- پیش زمینه هاى فرهنگى و اجتماعى

ــک و  ــاى کوچ ــر در بنگاه ه ــل موث ــن عوام ــوان مهم تری ــل را مى ت ــن عوام ای
متوســط در نظــر گرفــت.

6-1- پیشنهادهاى پژوهش
ــاى کوچــک و متوســط  ــع و بنگاه ه ــت صنای ــدى در نقــش و اهمی ــروزه تردی ام
بــراى رشــد و توســعه اقتصــادى کشــورهاى وجــود نــدارد و هــر گــروه، کشــورهاى 
ــدد  ــزى الزم درص ــت گذارى و برنامه ری ــا سیاس ــعه ب ــال توس ــى و در ح صنعت
ــم  ــب وکار و فراه ــاى کس ــود فض ــکالت و بهب ــع و مش ــع موان ــازمان دهى، رف س
ــع  ــن صنای ــتر از ای ــه بیش ــر چ ــرى ه ــور بهره گی ــه الزم به منظ ــاختن زمین س
ــزوده  ــش ارزش اف ــکارى، افزای ــل معضــل بی ــى، ح ــعه کارآفرین ــتاى توس در راس
ــد در  ــع درآم ــود و توزی ــه اى و کمــک و بهب ــى، توســعه منطق و صــادرات صنعت

ــان، 1383: ص 39). ــتند (زولت ــل هس ــن قبی ــواردى از ای ــه و م جامع
تاکیــد بــر جایــگاه و اهمیــت ویــژه بنگاه  هــاى کوچــک و متوســط در 
کشــورهاى مختلــف دنیــا باعــث شــده اســت کــه نظــام سیاســت  گذارى کشــورها 
در دولــت و بخــش خصوصــى، تاکیــد ویــژه  اى بــراى گســترش و قدرتمندســازى 
ایــن بنگاه  هــا داشــته باشــد. پژوهش  هــاى بنیادیــن و کاربــردى از قبیــل پژوهــش 
ــرى در  ــازى و تصمیم  گی ــوه تصمیم  س ــر نح ــزایى ب ــر بس ــد تاثی ــر، مى  توان حاض
ــال در  ــراى مث ــد. ب ــته باش ــى داش ــتم  هاى مدیریت ــل سیس ــوع تعام ــوص ن خص
ژاپــن، سیاســت  گذارى در مــورد بنگاه  هــاى کوچــک و متوســط در مراحــل 
ــاى  ــاس اولویت  ه ــر اس ــر دوره ب ــته و در ه ــداوم داش ــن ت ــعه ژاپ ــف توس مختل
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توســعه  اى همــان دوره ایــن گونــه سیاســت  ها اعمــال شــده اســت، بــه طــور کلــى 
ــى،  ــراى تامیــن مال ــر اعمــال سیاســت  هایى ب ایــن سیاســت گذارى  ها مشــتمل ب
خصوصــا بــه صــورت بلندمــدت، مشــاوره و راهنمایــى و معافیــت مالیاتــى، تقویــت 
ــى  ــادى و اجتماع ــرات اقتص ــا تغیی ــازگارى ی ــهیل س ــى و تس ــاى مدیریت پایه  ه
بــوده اســت و عــالوه بــر امــکان تامیــن مالــى، مــواردى از قبیــل بیمــه اعتبــارى، 
تضمیــن اعتبــار، مشــاوره و راهنمایــى مدیریتــى، ایجــاد مراکــز اطالعاتــى، ایجــاد 
مراکــز حمایتــى، اعطــاى مشــوق  هایى بــه منظــور شــروع بــه کســب وکار جدیــد 
ــعه،  ــق و توس ــرمایه  گذارى در تحقی ــه س ــک ب ــب وکار  ، کم ــوآورى در کس ــا ن ی
ــکان  ــه ها، ام ــه موسس ــن گون ــه ای ــى ب ــفارش هاى دولت اختصــاص بخشــى از س
ــر  ــوژى را در ب ــات تکنول ــز اطالع ــاد مراک ــرمایه و ایج ــازار س ــوه از ب ــه وج تهی
مى  گیــرد. همچنیــن ایتالیــا از معــدود کشــورهاى صنعتــى اســت کــه حــدود 98 
درصــد از بنگاه  هــاى صنعتــى آن کمتــر از 100 نفــر کارکــن دارنــد، در این کشــور 
ــر  ــه همدیگ ــى ی ــه  هاى صنعت ــکل خوش ــه ش ــط، ب ــک و متوس ــاى کوچ بنگاه  ه
متصــل هســتند و بــه تولیــد بخش هــاى مختلــف یــک کاال مى پردازنــد و ضمــن 
ــد. در  ــیار انعطاف پذیرن ــکارى، بس ــت و هم ــى از رقاب ــه باالی ــوردارى از درج برخ
ــن  ــه تامی ــا دو موسس ــر بانک  ه ــالوه ب ــى، ع ــن مال ــه تامی ــور در زمین ــن کش ای
ــک و  ــاى کوچ ــت از بنگاه  ه ــراى حمای ــى ب ــه صادرات ــز بیم ــک مرک ــار و ی اعتب
ــر  ــه فقیرت ــا توجــه ب متوســط وجــود دارد و در زمینــه سیاســت  هاى حمایتــى ب
ــه  ــن ناحی ــه ای ــى معطــوف ب ــر سیاســت  هاى حمایت ــا، اکث ــوب ایتالی ــودن جن ب
ــر نوســازى تجهیــزات  ــر تامیــن مالــى ب اســت. اهــداف اساســى دولــت عــالوه ب
تولیــد، انتقــال تکنولــوژى، بهبــود تحقیقــى کاربــردى و بهبــود موقعیــت 
ــه  ــت. در س ــز اس ــى متمرک ــاى خارج ــط در بازاره ــک و متوس ــاى کوچ بنگاه  ه
ــاى کوچــک و  ــه نقــش بنگاه  ه ــه ب ــا توج ــى ب ــى و آلبان ــتان، رومان ــور لهس کش
ــه  ــازار، توجــه خاصــى ب ــه اقتصــاد ب متوســط در انتقــال از یــک اقتصــاد ملــى ب
ایــن بنگاه  هــا (خصوصــا از طــرف کشــورها و نهادهــاى خارجــى) معطــوف شــده 
اســت؛ به گونــه  اى کــه حجــم وســیعى از تامیــن مالــى و حتــى انتقــال تکنولــوژى 
یــه ایــن ســمت ســرازیر شــده اســت. در ایــن ســه کشــور نهادهــاى متعــددى بــه 
ــن  ــه مهم تری ــد ک ــتغال دارن ــاى کوچــک و متوســط اش ــت از بنگاه  ه ــر حمای ام
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آنهــا بنیــاد حمایــت و توســعه بنگاه هــاى کوچــک و متوســط، آژانس  هــاى 
ــر  ــى دفات ــاى بازرگان ــب وکار  ، اتاق  ه ــت از کس ــز حمای ــه  اى، مراک ــعه منطق توس
ــا در  ــن نهاده ــه ای ــتند ک ــر هس ــرمایه مخاطره  پذی ــاى س ــه  اى و صندوق  ه منطق
لهســتان قوى  تــر از دو کشــور دیگــر عمــل مى کننــد. در برنامه  هــاى مربــوط بــه 
ــى، موضوعــات  ــر تامیــن مال حمایــت از بنگاه  هــاى کوچــک و متوســط، عــالوه ب
مربــوط بــه مشــاوره و راهنمایــى، آمــوزش، ارائــه اطالعــات مربــوط بــه بــازار یــا 
ــوژى نیــز در نظــر گرفتــه شــده اســت (ســلطانى و همــکاران، 1390، ص  تکنول

.(169-0  17
ــت  ــا محوری ــه ب ــى ک ــاى بازرگان ــد اتاق ه ــى همانن ــکل هاى بخش ــش تش نق
تعامــالت درونــى بخــش خصوصــى شــکل گرفته انــد نیــز در ایــن زمینــه بســیار 
ــاس  ــر اس ــط ب ــک و متوس ــاى کوچ ــى بنگاه ه ــان تمام ــت. در آلم ــگ اس پررن
ــف  ــن کشــور هســتند. از وظای ــى ای ــاق بازرگان ــت در ات ــه عضوی ــزم ب ــون مل قان
ــر  ــراى تســهیل در ام ــان ب ــا ســایر کشــورهاى جه ــاق، ایجــاد رابطــه ب مهــم ات
ــات  ــق خدم ــن طری ــه از ای ــت ک ــادرات و واردات اس ــادى، ص ــادالت اقتص مب
برجســته اى را در اختیــار بنگاه هــاى کوچــک و متوســط قــرار مى دهنــد. عــالوه 
ــاى  ــت از بنگاه ه ــه حمای ــال در زمین ــى فع ــا ســایر نهادهای ــاق ب ــن ات ــر آن، ای ب
ــعه  ــک توس ــز بان ــوژى و نی ــاد و تکنول ــر وزارت اقتص ــط، نظی ــک و متوس کوچ
ــه صــورت برگــزارى کنفرانس هــا و  1KFW همــکارى مى کنــد. ایــن همــکارى ب

همایش هایــى در راســتاى تامیــن مناقــع بنگاه هــاى کوچــک و متوســط از جملــه 
ــاى  ــه بنگاه ه ــوط ب ــت هاى مرب ــازار کار، سیاس ــا، ب ــى آنه ــن مال ــى تامی چگونگ
کوچــک و متوســط، سیاســت هاى مالیاتــى و مبادلــه اطالعــات اســت. بــه عــالوه 
ــار  ــه خودمخت ــترده ترین موسس ــن و گس ــتان بزرگ تری ــى در لهس ــاق بازرگان ات
ــق اعضــاى خــود شــامل  ــاق از طری ــن ات ــه شــمار مــى رود. ای ــن کشــور ب در ای
ــب وکار  ــاى کس ــه، اتحادیه ه ــى و دوجانب ــه اى، بخش ــى منطق ــاى بازرگان اتاق ه
ــرار داده  ــار یکدیگــر ق ــال را کن ــزار شــرکت فع و ســازمان هاى اقتصــادى، 50 ه
اســت. ایــن اتــاق مقــررات حقوقــى جدیــدى بــراى فعالیت هــاى اقتصــادى طــرح 
کــرده و بیان کننــده عالیــق کارآفرینــان لهســتانى اســت. در ژاپــن، حمایت هــاى 
1. Kfw Development Bank
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ارائه شــده توســط انجمن هــاى صنعتــى و بازرگانــى و اتاق هــاى صنعــت و 
تجــارت بــه نحــوى اســت کــه ایــن اتــاق بــه منظــور حمایــت از همــه جوانــب 
ــى و  ــت واقع ــا وضعی ــق ب ــک، در تطاب ــاس کوچ ــرکت ها در مقی ــى ش مدیریت
ــت و  ــاى صنع ــا و اتاق ه ــارکت انجمن ه ــا مش ــا، ب ــى آنه ــاخت هاى مدیریت زیرس
ــردارى، تامیــن  تجــارت در زمینه هــاى عمومــى مدیریــت ماننــد روش هــاى دفت
ــى  ــاوره و راهنمای ــرکت ها مش ــن ش ــه ای ــوژى ب ــروى کار و تکنول ــى، اداره نی مال
ارائــه مى دهنــد. ایــن اتاق هــا از راهنمایــان مدیریتــى و کارشناســان متخصــص در 
زمینه هــاى مختلــف برخوردارنــد کــه در صــورت درخواســت بنگاه هــاى کوچــک 
و متوســط جهــت ارائــه راهنمایــى الزم، بــه ایــن شــرکت  ها ارســال خواهــد شــد. 
ــاى کوچــک و  ــورد بنگاه ه ــات در م ــى مأخــذ اطالع ــاى بازرگان ــا اتاق ه در ایتالی
ــاى  ــق اتاق ه ــا از طری ــوع بنگاه ه ــن ن ــه ای ــاوره ب ــه مش ــتند و ارائ متوســط هس
ــد و  ــوژى تولی ــازار، تکنول ــورد ب ــى در م ــا اطالعات ــى انجــام مى شــود. آنه بازرگان
ــن،  ــر ای ــالوه  ب ــد. ع ــه مى کنن ــارى ارائ ــگاه هاى تج ــى و نمایش ــات آموزش امکان
اتحادیــه اتاق هــاى بازرگانــى بــا ســایر اتــاق هــاى اروپــا موافقتنامــه همــکارى دارد 
ــاى  ــود و همکارى ه ــه مى ش ــى مبادل ــات علم ــه آن، بعضــى اطالع ــه در نتیج ک

ــا تلخیــص). ــان، ص 168-100؛ ب ــرد (هم ــز شــکل مى گی ــه اى نی منطق

6-2- پیشنهاد طراحى، بهبود و توسعه خوشه  هاى صنعتى
ــت  ــد آن اس ــل مى کنن ــى عم ــاى رقابت ــاى کوچــک ایتالی ــه بنگاه ه ــل اینک دلی
کــه در ایتالیــا بنگاه هــاى کوچــک یــک موسســه فــردى نیســتند، بلکــه گروهــى 
ــق  ــه خل ــادر ب ــد ق ــر دارن ــه یکدیگ ــه ب ــا ارتباطــى ک ــه ب ــا هســتند ک از بنگاه ه
ــه  ــد آن نیســت و از آن ب ــه تولی ــادر ب ــردى ق ــگاه ف ــى مى شــوند کــه بن محصول

ــود.  ــرده مى ش ــام ب ــى ن ــه هاى صنعت ــا خوش ــى ی ــاى صنعت ــوان بخش ه عن
خوشــه شــرکت هاى کوچــک و متوســط بــه گروهــى از شــرکت هاى کوچــک 
و متوســط اشــاره دارد کــه در یــک محــدوده جغرافیایــى معینــى قــرار دارنــد و به 
تولیــد بخش هــاى مختلــف یــک کاال مى پردازنــد. گرچــه درجــه باالیــى از رقابــت 
بیــن بنگاه هــا وجــود دارد امــا درجــه باالیــى از همــکارى نیــز بیــن آنهــا دیــده 
ــده و  ــیم ش ــزا تقس ــاى مج ــه فازه ــد ب ــد تولی ــه فرآین ــه اى ک ــود. به گون مى ش
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بنگاه هــاى مجــزا مســئول انجــام فاز هــاى مختلــف هســتند. بنابرایــن بنگاه هــاى 
ــازار  ــات ب ــر اســاس الزام ــد و ب ــد کار تقســیم کرده ان کوچــک متخصــص، فرآین
ــا مجــددا خوشــه بندى شــوند.  ــا یکدیگــر تشــکیل خوشــه دهنــد ی مى تواننــد ب
ایــن مــدل، انعطاف پذیــرى و زمــان کوتــاه در واکنــش ایجــاد مى کنــد، فرآینــدى 
کــه بنگاه هــاى بــزرگ بــا خــط تولیــد ثابــت اغلــب در انجــام آن ناتــوان هســتند. 
ــر مســتقل  ــا از همدیگ ــن بنگاه ه ــه ای ــه ضــرورى اســت ک ــن نکت ــه ای ــه ب توج

هســتند، گرچــه وابســتگى هایى بیــن آنهــا برقــرار اســت.
ــد، داراى  ــرار مى گیرن ــه ها ق ــه در خوش ــطى ک ــرکت هاى کوچــک و متوس ش
ســه مزیــت نســبى عمــده از قبیــل تخصــص، همــکارى و انعطاف پذیــرى هســتند. 
تخصــص بنگاه هــا بــراى موفقیــت بخــش یــا گــروه، اساســى اســت. زیــرا موجــب 
مى شــود آنهــا منابــع محــدود خــود را بــه کارى اختصــاص دهنــد کــه بــه بهتریــن 
وجــه آن را انجــام مى  دهنــد. تخصــص در فرآینــد، بــر اســاس تقســیم کار بیــن 
ــى  ــار بنگاه های ــه در کن ــى ک ــگاه در صورت ــک بن ــد. ی ــود مى آی ــه وج ــا ب بنگاه ه
ــد در انجــام  ــه در فاز هــاى مکمــل متخصــص هســتند، مى توان ــد ک فعالیــت کن
یــک فــاز از فرآینــد تولیــد بــه تخصــص الزم دســت پیــدا کنــد. مزیــت تخصــص 
ــر  ــه بیــان دقیق ت ــه خوشــه مى شــود. ب ــوط ب ــه بنــگاه و هــم مرب ــوط ب هــم مرب
توســعه خوشــه منجــر بــه افزیــش تخصــص فنــى و کارآیى بــازار ســرمایه انســانى 
ــب از  ــران و مشــاوران، اغل ــى، تکنســین ها، مدی ــران محل ــى مى شــود. کارگ محل
ــتم  ــه سیس ــت تخصــص ب ــد و مزی ــت مى کنن ــر حرک ــگاه دیگ ــه بن ــى ب بنگاه
ــه عــالوه زیرســاخت هاى  ــا یــک بنــگاه خــاص. ب ــدا مى کنــد ت محلــى تعلــق پی
ــه فعالیــت خوشــه   ــده در زمین ــور فزاین ــه ط ــى و موسســه هاى آموزشــى ب محل
ــل،  ــده در مح ــى تجمیع ش ــش عمل ــب دان ــن ترتی ــه ای ــوند. ب متخصــص مى ش

ــراى ســرمایه گذاران خارجــى مى شــود. ــد حتــى ب ــى فعالیــت مول عامــل اصل
ــن  ــیم کار بی ــر اســاس تقس ــه ب ــى ک ــروه از بنگاه های ــن، آن گ ــر ای ــالوه ب ع
ــى  ــن بنگاه ــکارى بی ــى از هم ــه باالی ــه درج ــاز ب ــد، نی ــت مى کنن ــا فعالی اعض
ــه  ــه در زمین ــع بلک ــه مناب ــط در زمین ــه فق ــى ن ــن  بنگاه ــکارى بی ــد. هم دارن
انعطاف پذیــرى نیــز مهــم اســت. رابطــه تعاونــى بیــن بنگاهــى، بــه بنــگاه کمــک 
مى کنــد کــه در زمینــه میــزان تولیــد انعطــاف بیشــترى داشــته باشــد و در زمــان 
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افزایــش تقاضــا بخــش بیشــترى از کار و در زمــان کاهــش تقاضــا بخــش کمتــرى 
از آن را بــه خــارج بنــگاه واگــذار کنــد. همچنیــن همــکارى بیــن بنگاه هــا موجــب 
ــا  ــن بنگاه ه ــکارى بی ــوع هم ــن ن ــود. ای ــد مى ش ــوع تولی ــرى در ن انعطاف پذی
ــور  ــال در ام ــى فع ــازمان هاى دولت ــن بخــش س ــى دارد. در ای ــه هماهنگ ــاز ب نی
اقتصــادى حضــور قــوى دارنــد و نقــش اساســى در تســهیل فعالیت هــاى تعاونــى 

ــد. ــا مى کنن ــا ایف ــگاه و نهاد ه ــن بن ــز بی ــا و نی ــن بنگاه ه بی
مدل هــاى متعــددى از توســعه محلــى وجــود دارد کــه اغلــب تحــت عنــوان 
خوشــه شــرکت هاى کوچــک و متوســط از آنهــا نــام بــرده مى شــود. متغیر هــاى 
ــط را  ــک و متوس ــرکت هاى کوچ ــه هاى ش ــن خوش ــن ای ــاوت بی ــى تف مختلف
ــل  ــورد حداق ــى در م ــورى خاص ــچ تئ ــود هی ــن وج ــا ای ــد. ب ــح مى دهن توضی
ــدازه شــرکت هاى  ــدازه خوشــه ها نیســت. در ایتالیــا محــدوده گســترده اى از ان ان
ــه  ــروع و ب ــرکت ش ــزار ش ــش از 40 ه ــه بی ــود دراد ک ــط وج ــک و متوس کوچ
ــود.  ــم مى ش ــگاه خت ــر از صــد بن ــروى کار و کمت ــد صــد نی ــا چن ــه هاى ب خوش

اندازه این خوشه ها به موارد زیر بستگى دارد:
- سن بخش

- گستردگى بازار مرتبط با آن
ــى  ــق فرهنگ ــى، ادارى و ح ــکالت فیزیک ــامل مش ــى ش ــاى محل - گلوگاه ه
بــراى گســترش تولیــد، محدودیــت نیــروى انســانى، تحرك ناپذیــرى قابلیت هــاى 

کارآفرینــى و فنــى.
ــدازه موسســه هاى کوچــک و متوســط  ــه ها، ان ــن خوش ــاوت بی ــزء دوم تف ج
فعــال در آن روابــط بیــن شــرکت هاى محلــى اســت کــه حداقــل پنــج سیســتم 

مولــد محلــى وجــود دارد:
ــود  ــگاه کوچــک و متوســط وج ــادى بن ــداد زی ــه در آن تع ــتمى ک 1- سیس
دارد و بــراى تولیــد محصــول یکســانى مســتقیما بــا یکدیگــر رقابــت مى کننــد و 

ارتبــاط متقابــل آنهــا ناچیــز اســت.
ــا تولیــد  ــا تعــداد زیــادى از بنگاه هــاى کوچــک و متوســط ب 2- سیســتمى ب
ــه  ــا ســایز متوســط در آن ب ــداد کمــى از بنگاه هــاى ب ــا تع ــه یــک ی یکســان ک

ــد. ــل مى کنن ــر عم ــوان رهب عن
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3- سیســتمى کــه بنگاه هــاى خــرد و کوچــک بــا روابــط متقابــل مقاطعه کارى 
بســیار زیــادى در آن بــه وجــود آورده اند.

4- سیســتم مقاطعــه کارى کــه در اطــراف یــک یــا چنــد مقاطعــه کار اصلــى 
بــزرگ قــرار دارد.

5- سیســتمى کــه از شــرکت هاى تخصــص بــا انــدازه متوســط تشــکیل شــده 
اســت کــه ایــن شــرکت ها کســب وکار   هاى مکمــل همدیگــر را انجــام مى دهنــد. 
ــک  ــود در ی ــط موج ــک و متوس ــرکت هاى کوچ ــوق ش ــوارد ف ــر م ــالوه ب ع
خوشــه بــا شــرکت هاى خــارج از خوشــه نیــز در شناســایى نــوع خوشــه 
ــن  ــت. از ای ــوردار اس ــى برخ ــت باالی ــط از اهمی ــک و متوس ــرکت هاى کوچ ش

ــود دارد: ــر وج ــتم هاى زی ــر سیس ــه نظ نقط
ــه کاران  ــوان مقاطع ــه عن ــاى خارجــى ب ــه بنگاه ه 1- سیســتم هاى وابســته ب

اصلــى بــراى مقاطعــه کاران محلــى.
ــواد  ــردن م ــا وارد ک ــى ی ــام محل ــواد خ ــال م 2- سیســتم هاى مســتقل انتق

ــى. ــتم محل ــد در سیس ــازمان دهى کل دور تولی ــام و س خ
ــاز کــه قــادر بــه فعــال کــردن مقاطعــه کاران خارجــى یــا  3- سیســتم هاى ب

ســرمایه گذرى خــارج از منطقــه محلــى و حتــى خــارج از کشــور هســتند. 
ــه دو و  ــک ب ــه ی ــه ها از مرحل ــعه خوش ــیر توس ــه در مس ــت ک ــن اس روش
ســپس مرحلــه ســوم عبــور مى کننــد. بــر اســاس متغیر هــاى فوق الذکــر 
ــه  ــى، پابرجــا شــده و تکامل یافت ــى جنین ــوع اصل ــه ســه ن ــد ب خوشــه ها مى توان

ــوند. تقســیم ش
یــک خوشــه جنینــى خوشــه اى اســت کــه عمدتــا بــه بــازار محلى-منطقــه اى 
ــراى  ــزء، ب ــه کار ج ــوان مقاطع ــه عن ــه ب ــت ک ــى اس ــدود و داراى بنگاه های مح
ــه  ــى ک ــه وقت ــک خوش ــد. ی ــل مى کن ــه عم ــارج از منطق ــزرگ خ ــاى ب بنگاه ه
قــادر بــه دســتیابى بــه بــازار وســیع ترى باشــد و تعــداد بنگاه هــاى تخصصــى آن 
بــه طــور فزاینــده افزایــش یابــد، خوشــه پابرجــا شــده اســت و بلــوغ یــک خوشــه، 
ــا  ــد کاالهــاى ب ــه ســوى تولی ــوآورى موفــق در خوشــه، حرکــت ب ــى ن ــا توانای ب
ارزش افــزوده بیشــتر و فرآینــد بین المللــى شــدن همــراه اســت (خشــنود زهــرا، 

ســلطانى زهــرا، اکبــرى آالشــتى طاهــره، 1390)
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بــا توجــه بــه مــوارد گفتــه شــده  بــا توجــه بــه اینکــه در خوشــه ها بنگاه هــاى 
ــر  ــالوه ب ــم جمــع شــده اند، ع ــار ه ــا در کن ــا آنه ــط ب کوچــک و متوســط مرتب
ــه هاى  ــب، خوش ــازماندهى مناس ــورت س ــى، در ص ــى از هم مکان ــاى ناش صرفه ه
کســب وکار از بســیارى از مزایــاى دیگــر همچــون مزیــت جمعــى، وجــود ذخیــره 
مناســب نیــروى کار ماهــر، حضــور تولیدکننــدگان کاال هــاى واســطه اى، وجــود 
ــرریز  ــات و س ــردش اطالع ــهیل در گ ــى، تس ــتیبان خدمات ده ــاى پش بنگاه ه
ــات  ــم از خدم ــب وکار   اع ــات کس ــکل گیرى خدم ــهیل در ش ــز تس ــش و نی دان
اعتبــارى، بیمــه ، بازاریابــى، حقوقــى، آموزشــى و مشــاوره اى و ... کــه منجــر بــه 
ــر ى بنگاه هــاى مســتقر در خوشــه  ــوان رقابت پذی ــا و افزایــش ت کاهــش هزینه ه

ــکاران، 1397). ــى و هم ــاد مقیم ــود ( فرش مى ش
ــع  ــمت صنای ــه س ــش ب ــا گرای ــا ب ــورهاى دنی ــر کش ــه اکث ــود اینک ــا وج ب
کوچــک و متوســط و توجــه ویــژه بــه طراحــى روش هــاى مناســب جهــت تامیــن 
ــته اند  ــا)، توانس ــاص آنه ــاى خ ــى و نیازه ــه ویژگ ــر پای ــا (ب ــن بنگاه ه ــى ای مال
ــد آن  ــتغال مول ــاز و اش ــورد نی ــم م ــرمایه ک ــت، س ــن صنع ــرى ای از انعطاف پذی
ــا  ــور م ــا در کش ــد، ام ــتفاده کنن ــزرگ اس ــع ب ــل صنای ــوان بخــش مکم ــه عن ب
چنیــن فرآینــدى تــا کنــون در حــد مقبولــى مشــاهده نشــده اســت. در حقیقــت 
ــاز، در  ــورد نی ــوه م ــى وج ــن مال ــع در تامی ــن صنای ــش روى ای ــکالت پی مش
ــاالى آنهــا  ــازار و آســیب پذیرى ب ــه خــروج آنهــا از ب بســیارى از مــوارد منجــر ب
شــده اســت. هــر چنــد شــواهد آمــارى نشــان دهنده توانایــى بــاالى ایــن توقــع 
بنگاه هــا در ایجــاد اشــتغال در کشــور اســت، امــا برنامه ریــزان کشــورى تــا کنــون 
ــه  ــد. دامن ــه نداده ان ــا ارائ ــى آنه ــن مال ــت تامی ــته اى را جه ــزى شایس برنامه ری
ــا توجــه  ایــن مســاله تــا حــدى گســترده اســت کــه هــر نهــاد و وزارتخانــه اى ب
ــاى کوچــک و  ــزى از بنگاه ه ــف خــاص و متمای ــى تعری ــود، حت ــرد خ ــه عملک ب

ــد. ــه مى ده ــط ارائ متوس
در امــر برنامه ریــزى اقتصــادى انجام شــده در مــورد ایــن بنگاه هــا نیــز صرفــا 
ــن  ــده اســت. در ای ــا ش ــن بنگاه ه ــه ای ــه بیشــترى ب ــر، توج ــاى اخی در برنامه ه
زمینــه نیــز در برنامــه چهــارم در مقایســه بــا برنامــه ســوم، توجــه بیشــترى بــه 
زیرســاخت هاى الزم بــراى رشــد و توســعه فعالیــت بنگاه هــاى کوچــک و متوســط 
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صــورت گرفتــه اســت و ســعى شــده زیرســاخت ها و امکانــات زیرینایــى الزم بــراى 
توســعه فعالیــت بنگاه هــاى کوچــک و متوســط در ســطح اقتصــاد شــکل گیــرد. 
در ایــن راســتا گرایشــى از تامیــن مالــى خــرد بــه ســمت طرح هــاى کوچــک و 
ــا وجــود ایــن، در زمینــه تامیــن  متوســط در ایــن برنامــه پدیــد آمــده اســت. ب
ــرورت  ــر ض ــا ب ــه، صرف ــن دو برنام ــط در ای ــک و متوس ــاى کوچ ــى بنگاه ه مال
ــاى  ــى نهاده ــا و طراح ــن بنگاه ه ــه ای ــى ب ــوه اعطای ــارات و وج ــترش اعتب گس
خاصــى بــه منظــور تامیــن مالــى آنهــا تاکیــد شــده اســت. در حقیقــت اعتبــارات 
ارزان قیمــت بــه صــورت راحت تــرى در دســترس آنهــا قــرار گرفتــه اســت ولــى 
توجــه خاصــى بــه روش هــاى ویــژه تامیــن مالــى بنگاه هــاى کوچــک و متوســط 
ــا دارد، صــورت  ــن بنگاه ه ــاز ای ــورد نی ــرى در تامیــن وجــوه م ــه نقــش مهم ت ک
نپذیرفتــه اســت. رویکــرد فــوق در طراحــى و تدویــن قوانیــن بودجــه ســال هاى 
ــارم  ــوم و چه ــه س ــراى برنام ــال هاى اج ــده س ــر گیرن ــه در ب 1385-1379 (ک
اســت) نیــز دنبــال شــده اســت. در حقیقــت قوانیــن بودجــه ســال هاى 1384-

ــا قوانیــن بودجــه  ــا برنامــه چهــارم اســت) در مقایســه ی 1385 (کــه منطبــق ب
ــد)  ــرار مى ده ــت پوشــش ق ــوم را تح ــه س ــه برنام ــال هاى 1379-1383 (ک س
توجــه بیشــترى یــه بنگاه هــاى کوچــک و متوســط و ضــرورت تامیــن مالــى آنهــا 
ــه،  ــز هماننــد قوانیــن برنام ــن، در قوانیــن بودجــه نی ــا وجــود ای کــرده اســت. ب
ــوع بنگاه هــا و تســهیل شــرایط اخــذ  ــا افزایــش وجــوه در دســترس ایــن ن صرف
اعتبــار (به ویــژه  از طریــق افزایــش یارانــه ســود و کارمــزد اعتبــارات اعطایــى بــه 
ایــن نــوع طرح هــا) مــورد توجــه قانون گــذاران بــوده ولــى بــه ضــرورت طراحــى 
روش هــاى نویــن و تخصصــى در تامیــن مالــى بــر اســاس خصوصیــات و نیازهــاى 

آنهــا اشــاره اى نشــده اســت. 
پراکندگــى موضوعــى و نــوع فعالیــت ایــن نــوع بنگاه هــا ســبب شــده اســت 
تــا نهادهــا و دســتگاه هاى مختلــف دســت اندرکار امــور ایــن بنگاه هــا باشــند. در 
حــال حاضــر وزارت بازرگانــى و وزارت صنایــع در کنــار زیرمجموعه هایــى از وزارت 
ــده  ــتگاه هاى پیگیرى کنن ــن دس ــه مهم تری ــاون، از جمل ــاورزى و تع ــاد کش جه
ــده  ــاى تدوین ش ــى برنامه ه ــا بررس ــد. ب ــمار مى آین ــه ش ــا ب ــن بنگاه ه ــور ای ام
ــى  ــاى مال ــى حمایت ه ــه تمام ــویم ک ــه مى ش ــا، متوج ــن وزاتخانه ه ــوى ای از س
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ارائه شــده توســط ایــن نهادهــا بــه دلیــل برخــوردار نبــودن از اســتراتژى مشــخص 
ــا در  ــط (مخصوص ــک و متوس ــاى کوچ ــت بنگاه ه ــترش و تقوی ــه گس در زمین
گذشــته)، از نگــرش و رویکــرد کوتاه مــدت و موقتــى برخــوردار هســتند. عــالوه 
بــر ایــن، تنــوع نهادهــاى موظــف بــه حمایــت از بنگاه هــاى کوچــک و متوســط 
ــا ســازمان هاى گوناگــون، امــکان بهره منــدى آنهــا از حمایــت  در وزارتخانه هــا ی
ــیارى از  ــاند و در بس ــل مى رس ــه حداق ــى و کارا ب ــورت اصول ــه ص ــت را ب دول
مــوارد، مــوازى کارى و تداخــل حیطــه خدمــات آنهــا ســبب آشــفتگى بیشــتر امور 
شــده اســت. مطالعــه روش هــاى تامیــن مالــى ارائه شــده توســط ایــن نهادهــا نیــز 
مبیــن بــه کار نگرفتــن روش هــاى متعــارف در تامیــن مالــى بنگاه هــاى کوچــک 
و متوســط در ایــران اســت؛ بــه نحــوى کــه ارائــه تســهیالت بــا شــرایط آســان تر 
ــا وام هــاى اعطایــى بــه صنایــع بــزرگ، عمومــا مــورد توجــه قــرار  در مقایســه ب
گرفتــه اســت. بنابرایــن مشــاهده مى شــود کــه نــه تنهــا در حــوزه برنامه ریــزى، 
بلکــه در حیطــه اجرایــى نیــز رویکــرد مناســبى جهــت تامیــن نیازهــاى اساســى 
ایــن بنگاه هــا در کشــور دنبــال نشــده اســت. هــر چنــد پــس از برنامــه چهــارم، 
توجــه دولــت بــه ایــن نــوع بنگاه هــا پررنگ تــر شــده اســت امــا بــه دلیــل توجــه 
ــع  ــا صنای ــن صنعــت در مقایســه ب ــاوت ای ــه ویژگى هــاى متف نداشــتن دقیــق ب
بــزرگ، نــه تنهــا تاکنــون یــک نهــاد مالــى تخصصــى مناســب جهــت تامیــن مالى 
و تســهیل امــور آنهــا طراحــى نشــده، بلکــه بــه ضــرورت به کارگیــرى شــیوه هاى 
خــاص تامیــن مالــى و تســهیل امــور ایــن بنگاه هــا نیــز توجهــى نشــده اســت. از 
ایــن رو ضــرورى اســت تحولــى شــگرف در دیــد و رویکــرد برنامه ریــزان در ایــن 
زمینــه حاصــل شــود و از تجربه هــاى موجــود در کشــورهایى کــه بــر ایــن نــوع 
ــد، در زمینــه تامیــن مالــى و تشــویق فعالیــت بنگاه هــاى  بنگاه هــا تکیــه کرده ان
کوچــک و متوســط اســتفاده شــود (ســلطانى و همــکاران، 1390، ص 250-252).
ــتراتژى هاى  ــا و اس ــان چالش ه ــن همزم ــر گرفت ــا در نظ ــر ب ــش حاض پژوه
توســعه در چارچــوب یــک الگــوى پویــاى سیســتمى،  مى توانــد ایده هــاى 
جدیــدى را پیــش روى سیاســت گذاران در افق هــاى زمانــى مختلــف قــرار 
ــون  ــتراتژى هاى گوناگ ــف و اس ــت هاى مختل ــذارى سیاس ــوه تاثیرگ ــد و نح ده

ــد. ــن کن را تعیی
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ــه مــواردى کــه در ایــن مطالعــه انجــام شــد و 21 مــوردى کــه  ــا توجــه ب ب
ــه  ــى ب ــه هاى صنعت ــوارد در خوش ــن م ــد، ای ــان ش ــل بی ــن عوام ــزء مهم تری ج
ــود  ــث مى ش ــر باع ــار یکدیگ ــا در کن ــن بنگاه ه ــع ای ــانى و تجم ــل همپوش دلی
ــد همچنیــن در  ــه عمــل آی ــن خوشــه ها ب نظــارت و حمایــت مناســب ترى از ای
ــت و  ــعه، کیفی ــق و توس ــى، تحقی ــه، طراح ــواد اولی ــن م ــوارد تامی ــات م مطالع
اســتاندارد، فنــاورى، تولیــد، توســعه بــازار، تامیــن مالــى، توســعه منابــع انســانى 
را بــه عنــوان اهــداف خوشــه هاى صنعتــى مطــرح کرده انــد و ایــن عوامــل هــم 
بخشــى از مــواردى اســت کــه مــا در ایــن پژوهــش بــه آن پرداختیــم و بــا توجــه 
بــه بررســى تجربــه دیگــر کشــور ها انتخــاب راهــکار خوشــه هاى صنعتــى مــورد 

ــراى کســب وکار ایــران اســت. مناســبى ب
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7-1- منابع فارسى
 1- ارشــدى، وحیــد و طیب نیــا، یاســر (1387)، «بررســى و شناســایى موانــع 
ســرمایه گذارى در تولیــد (بــا رویکــرد اصــالح قوانیــن در بخــش صنایــع کوچــک 

و متوســط)»، مرکــز پژوهش هــاى مجلــس، مطالعــات زیربنایــى.
2- امیــن بیدختــى، علــى اکبــر و  زرگــر ســید مجتبــى (1390)، «بررســى 
ــوب  ــه چارچ ــط و ارائ ــک و متوس ــاى کوچ ــعه بنگاه ه ــود در توس ــع موج موان

ــماره 138. ــه، ش ــریه کار و جامع ــا»، نش ــن بنگاه ه ــت از ای حمای
3- امین آقایــی، (1388)، "بررســی عوامــل موثــر بــر عملکــرد صنایــع کوچــک 
از دیــدگاه کارشناســان توســعه روســتایی"، فصلنامــه روســتا و توســعه، ســال 11، 

ش 4، صــص. 146-125
 4- آقــازاده، هاشــم (1383)، «تفاوت هــاى برنامه ریــزى اســتراتژیک در 
ســازمان ها»، ماهنامــه تدبیــر، تهــران، شــماره 147، صــص 20-31، مــرداد 
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5- آق اولــى، فریــد و ســلجوقى، خســرو، (1386)، «ســاز و کار مدیریــت 
ــی)»، وزارت کار  ــازمان کارآفرین ــی در کشــور (طــرح ایجــاد س توســعه کارآفرین
و امــور اجتماعــی، معاونــت برنامــه ریــزي منابــع انســانی و توســعه کارآفرینــی، 

ــان. ــور کارآفرین ــر توســعه ام دفت
6- بابایــى، حبیــب (1392)، «بازاریابــى اینترنتــى در کســب وکار   هاى کوچــک 

و متوســط»، مجلــه کار و جامعــه، اردیبهشــت 1392، شــماره 156، ص 84-74.
 7- باقــرى، ســید محمــد؛ حســین زاده نصرتــى، نســیم و نــازك تبــار، حســین 
(1394)، «بررســى تاثیــر بازارگرایــى داخلــى بــر عملکــرد شــرکت هاى کوچــک و 

متوســط اســتان مازنــدران»، نشــریه پــارس مدیــر، ، شــماره 1، زمســتان 1394.
 8- بهــرام زاده، محمــد مهــدى (1387)، «بررســى نقــش مدیریت اســتراتژیک 
ــومین  ــاالت س ــه مق ــط»، مجموع ــک و متوس ــاى کوچ ــر ى بنگاه ه در رقابت پذی

کنفرانــس بین المللــى مدیریــت اســتراتژیک، صــص: 1-20.
ــی روش  ــوي گرافیک ــار (1388)، «الگ ــارى، غف ــنگ و ت ــى زاده، هوش  9- تق
ــت  ــی مدیری ــا»، آینده پژوه ــرد آزمودنی ه ــج عملک ــر آن در نتای ــق و تاثی تحقی
(پژوهش هــاي مدیریــت)، بهــار 1388، دوره 20، شــماره 80، صــص 140-117.
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ــران  ــع، معــادن و کشــاورزى ای ــى، صنای ــاق بازرگان  10- چکیــده گــزارش ات
ــراي کوچک هــا»، روزنامــه دنیــاي اقتصــاد،  ــاق مالیاتــی ب (1396)، «فرمــول ارف

ــورخ 96/5/28، ص3. ــماره 4122، م ش
ــزى  ــم (1384)، «برنامه ری ــازاده، هاش ــورث و آق ــور، طهم ــنقلى پ  11- حس
ــت، شــماره  ــراى مؤسســات کوچــک و متوســط»، فرهنــگ مدیری اســتراتژیک ب

ــال 1384. 8، س
12- حمیــدي زاده، محمدرضــا؛ قرهچــه، منیــژه؛ عطایــى، مهــدى و پشــاآبادى، 
ــرد  ــر عملک ــه ب ــى کارآفرینان ــاد بازاریاب ــر ابع ــى تأثی ــل (1393)، «بررس میکایی
ــعه  ــه توس ــى»، فصلنام ــط آموزش ــک و متوس ــات کوچ ــاري موسس ــه تج شناس

ــتان 1393. ــماره2، ص347 -327، تابس ــى، دوره 7، ش کارآفرین
13- رشــید، کریــم؛ خلیــل مقــدم، بیــژن و جاللــى، محمــود(1389)، 
ــگاه اى اقتصــادى  ــک توســط بن ــارت الکترونی ــاورى تج ــرش فن ــى پذی «چارچوب
کوچــک و متوســط در نیوزلنــد»، شــماره 122، ص 31-37، مــرداد 1389.

ــى  ــال (1394)، « بررس ــا لی ــرین و صف ــى نس ــه؛ منگل ــى، روح ال 14- رضای
ــه و تأثیــر آن در کســب وکار هاى کوچــک و  مفهــوم و ابعــاد بازاریابــى کارآفرینان

ــماره دوم. ــد دوم، ش ــاورزى، جل ــى در کش ــریه کارآفرین متوســط»، نش
ــعه  ــر توس ــذار ب ــل اثرگ ــال (1395)، «عوام ــا، لی ــى، روح اهللا و صف 15- رضای
ــا و  ــتان زنجــان»، اقتصــاد فض ــاورزى در اس ــاى کوچــک و متوســط کش بنگاه ه

ــى 18). ــماره 4 (پیاپ ــم، زمســتان 1395، ش ــال پنج ــتایى، س ــعه روس توس
 16- روحانــى، امیررضــا و رضوانــى، حمیدرضــا (1392)، «رابطــه مــدل 
کســب وکار   و راهبــرد محصــول در کســب وکار  هاى الکترونیکــى کوچــک و 
ــز و زمســتان  ــم، پایی ــردى، ســال هفت ــران»، اندیشــه مدیریــت راهب متوســط ای

1392، شــماره 2 (پیاپــى 14).
 17- رهنمایــی، زهــرا؛ صادقــی، عبدالحســین و ســحرخیز، ســیامک (1388)، 
ــار و  ــران»، به ــاك ای ــع کوچــک و متوســط پوش ــت صنای ــم موفقی ــل مه «عوام

ــماره  د-70، صــص 60-53. ــتان 1388، دوره 20، ش تابس
ــع کوچــک در اقتصــاد  ــان، جــى اکــس و دیگــران، «نقــش صنای  18-  زولت
ــات  ــه خدم ــران، موسس ــاپ دوم، ته ــدى، چ ــر مجی ــه جهانگی ــدرن»، ترجم م
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ــا، 1383. ــى رس فرهنگ
 19- ســازمان توســعه صنعتــى ملــل متحــد (یونیــدو) (2003)، «اســتراتژى 
افزایــش مشــارکت موثــر و رقابتــى بخــش صنایــع کوچــک و متوســط در اقتصــاد 
ــعود  ــقاقى و مس ــا ش ــم : عبدالرض ــران»، مترج ــالمى ای ــورى اس ــت جمه و صنع

شــفیعى (1383)، چــاپ اول، تهــران: موسســه فرهنگــى رســا.
 20- ســرمد، زهــره؛ بــازرگان، عبــاس و حجــازى، الهــه (1385) روش هــاى 

تحقیــق در علــوم رفتــارى، نشــر آگــه، تهــران.
 ،(1390) آالشــتى  اکبــرى  و  زهــرا  خوشــنود،  زهــرا؛  ســلطانى،   -21  
گــزارش  متوســط»،  و  کوچــک  شــرکت هاى  مالــى  تامیــن  «ســازوکارهاى 
پژوهشــى پژوهشــکده پولــى و بانکــى، بانــک مرکــزى جمهــورى اســالمى ایــران، 

.  03-90/wp شــماره 
ــى،  ــرو و بهلول ــى، خس ــان؛ صدرحقیق ــى، احس ــژاد چرنداب ــیروس ن  22- س
ــع  ــدى موفقیــت در صنای ــدى عوامــل کلی ــت بن ــادر(1391)، «بررســى و اولوی ن

ــگاه آزاد اســالمى. ــه دانش ــان نام کوچــک»، پای
ــل  ــدي عوام ــت بن ــی و اولوی ــان (1391)، «بررس ــیروس نژاد، احس  23- س
ــوردي  ــه م ــع کوچــک (مطالع ــت در صنای ــدم موفقی ــا ع ــت و ی ــدي موفقی کلی
ــه  ــذ درج ــت اخ ــه جه ــان نام ــکالت)»، پای ــیرینی و ش ــک ش ــع کوچ : صنای

ــالمى. ــگاه آزاد اس ــى، دانش ــت اجرائ ــد مدیری ــی ارش کارشناس
 24- شــهبازى غیاثــى موســى، « توســعه کســب وکارهاي کوچــک و متوســط 
در ایــران؛ راهکارهــا و پیشــنهادات سیاستی»،راهبردتوســعه - 1391 - شــماره : 

30 - صفحــه:91 -111
 25- شــهبازى غیاثــى، موســى(1390)، « جایــگاه و نقــش بنگاه هــاى 
ــماره  ــس، ش ــاى مجل ــز پژوهش ه ــه»، مرک کوچــک و متوســط در اقتصــاد ترکی

مسلســل 12132.
 26- طالبــى، کامبیــز؛ زالــى، محمدرضــا و پیرویــان، بنفشــه (1388)، 
«برون ســپارى در کســب وکارهاى کوچــک و متوســط»، توســعه کارآفرینــى، 

آذر 1388. شــماره 5،  دوم،  دوره 
 27- ظهوریــان، میثــم و رحیم نیــا، فریبــرز (1394)، «ارائــه الگــوى توســعه 
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پایــدار خوشــه هاى صنعتــى کســب وکار   در ایــران»، توســعه کار آفرینــى، دوره 8، 
شــماره 1، ص 41-59، بهــار 1394.

ــوب، (1395)، «آســیب  ــش، ســید یعق ــث و زراعــت کی ــورى، حدی  28- غف
شناســى بنگاههــاى کوچــک و متوســط (SMEs) بخــش کشــاورزى در اســتان 
ــتان  ــى 38)، تابس ــماره 2 (پیاپ ــاورزى، دوره 10، ش ــاد کش ــتان»، اقتص کردس

.1395
 29- فتحیــان، محمــد و ابراهیمــی، مســیح (1384)، «بررســی اثــرات 
ــور»،  ــط کش ــک و متوس ــرکت هاي کوچ ــی در ش ــارت الکترونیک ــري تج بکارگی

ــتان 1384. ــز و زمس ــماره 12، ص143، پایی ــردا، ش ــت ف ــریه مدیری نش
 30- فکــور، بهمــن و انصــاري، محمدتقــی (1388)، «مطالعــه عوامــل 
ــران»،  ــاي کوچــک منتخــب ای ــوآوري در بنگاه ه ــراي ن ــده و انگیزشــی ب بازدارن

ــتان 1388. ــص 39-65، تابس ــماره 4، ص ــی، ش ــعه کارآفرین ــه توس فصلنام
 31- فیــض، داود؛ زارعــى، عظیــم و کریمــى، بهــاره (1392)، «بررســى تأثیــر 
فنــاورى اطالعــات و ارتباطــات بــر کارآفرینــى ســازمانى در شــرکت هاى کوچــک 

و متوســط»، مدیریــت فنــاورى اطالعــات، دوره 5، شــماره 2، صــص 151-170.
ــوزه  ــی ح ــش حمایت ــگاه و نق ــواد (1385)، «جای ــد ج ــمی، محم  32- قاس
معاونــت فنــاوري وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوري در ارتقــاي ســطح فنــاوري در 
بنگاه هــاي کوچــک و متوســط ایــران»، ســازمان پژوهش هــاي علمــی و صنعتــی 

ایــران.
 33- کشــمیرى حــق، محمــد امیــن، (1393)، «گــزارش سیاســتهاى توســعه 
ــیون  ــوان»، کمیس ــور تای ــط (SMEs) درکش ــک ومتوس ــاى کوچ ــب وکاره کس

کارآفرینــى و کســب وکار مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام.
ــى در  ــل موفقیــت سیســتم هاى اطالعات ــر (1382)، «عوام ــان، امی  34- مانی

صنایــع کوچــک»، نشــریه دانــش مدیریــت، شــماره 60 ، ص 179.
ــع  ــایى موان ــى و شناس ــس (1387)، «بررس ــاى مجل ــز پژوهش ه  35- مرک

ــل 8938. ــماره مسلس ــت 1387، ش ــد»، اردیبهش ــرمایه گذار در تولی س
 36- مرکــز پژوهش هــاى مجلــس (1392)، «وضعیــت شــرکت هاى کوچــک 

و متوســط در مالــزى»، خــرداد 1392، شــماره مسلســل 13022.
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 37- معرفــى، ابوالفضــل؛ آشــتیانى، وحیــد و ایالنلــو، مهــدى (1392)، 
ــن  ــارات آیی ــه اى»، انتش ــزى منطق ــى در برنامه ری ــه هاى صنعت ــعه خوش «توس

ــاپ اول. ــود، چ محم
ــى  ــه بررس ــماعیل (1387)، «ب ــادرى، اس ــد و ق ــید محم ــى، س  38- مقیم
مهارت هــاى کارآفرینانــه مدیــران و اثربخشــى ســازمانى در کســب وکارهاى 
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