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سطح ضايتمن يذينفها »ومتغيار«ا تقاايبهارهو يكاا وسارمايه»باهترتياو
با ترينوپايينترين ضريو اكساوندودنا .د مياا متغيرهاايمرباوطباهتوساهه
عدلياتیه متغير«افزايشفروشمحصو توخا مات»بيشاترينومتغيار«ما يريت
يسكوتقويتكنترلهايداخلی»كدترينع د ابهخوداختصاصدادنا  كاههاردو

متغير،با عاملیمناسبیبرمکنو مربوطبهخود ادا اهستن  .

واژههای كلیدی:خطمشیهايتوسههكسووكا هاا،بنگااههاايكوچاكومتوساط،
عدلکردبنگاههايكوچكومتوسط ،اهبرد 

طبقهبندی  Z18, H3, M0, M13:JEL

مقدمه
امروزه سرعت بسيار زياد تحوالت محيطی و بازارهاي رقاابيی شااار معااعری را
به شركتها براي سازگاري بسيار سريع و تغييرات در سطوح باال تحميل می كنا .
( )Englehardt & Simmons, 2012بنابراين پويايی و انعطافپذيري باراي ساازگاري
با محيط پرتالطم كسب و كار در جهت حرظ مزيت رقابيی يكای از ااا

هااي

اساسی شراروي م يران امروز است ( )Hatum & Pettigrew, 2006كه ايان مهام باه
خوبی توسط  SMEsقابل پيگيري و انجام است.
كسب وكارهاي كواک و ميوسط به منز ه يكی از نيروهاي پي برنا ه اقياااد
م رن نق

بسزايی در بهبود شرصتهاي اشيغال تاويق اشزاي

صادرات و تقويات

نوآوريهاي شناورانه دارن  .در سالهاي اخير اهميت اين بنگاهها به ان ازهاي اشزاي
ياشيه است كه از آنها به عنوان سيون شقرات توسعه صانعيی در كااورهاي ملي ا
ناام بارده مایشاود )Zulkepli et al, 2015( .ايان شاركتهاا ع ای رغام آن كاه باه
سرمايهگذاري كمير ريا ی و ارزي نياز دارنا باازدهی بياايري داشايه و راحاتتار
می توانن خود را با تغييرات پرشياب و سريع محيطی منطبق كرده و سريع تر واكان
ناان دهن  .پويايی شبكهاي بودن انعطافپذيري باال خالق و نوآور و بهارهمنا از
شناوريهاي نوين اطالعاتی از مهمترين ويژگیهاي شركتهااي كوااک و ميوساط
هسين  .به عبارت ديگر اگر ان ازه يک سازمان بزرگير باشا كاارايی و ابربلاای آن
هم بياير است و ی با توجه به سن شركت شركتهاي جوانتار ناوآورتر هساين .
هم ويژگی هاي مبينی بر راهبرد و هام عوامال مارتبط باا رقابات تاسبير مسايقيم بار
نوآوري سازمانی دارن )Lin Carol & et al, 2007: 119-121( .
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كارآشرينی شراين شناسايی و خ ق شرصاتهاا در بازارهاا و بهارهبارداري باا
اساايراده از منااابع مااورد نياااز بااراي راه ان ا ازي و اجراياای كااردن آن شرصااتهااا
( )Gorgiveski & et al, 2007بارون ساااري شعا ياتهاا ( )Nayak & et al, 2007و
اساايراده از شناااوري اطالعااات و ارتباطااات بااراي كاااه

هزينااههاااي تبااادل

( )Samii, 2004از ديگر ويژگیهاي ارزشمن كسب و كارهااي كوااک و ميوساط
است كه در دنياي پيچي ه مبهم و غيرقابل پاي بينای شعااي اقيااادي اماروزين
جهان نق

اساسی در ت اوم شعا يتها و پاي اري سود شركتها دارن .

در بسياري از كاورها به ويژه كاورهاي ععو سازمان توسعه همكاريهااي
اقياادي ( )OECDدو تها با اا

هايی مانن نرخ پايين رش اقياادي ضاع

سرمايهگذاري و نابرابري پاي ار رو باه رو مایباشان .
شرايط بنگاههاي كواک و ميوسط نق

(2016

 )OECD,تحات ايان

حائز اهمييی را در اقيااد بازي مایكننا .

اين بنگاهها به عنوان موتور محركه رش اقياادي ت قی ش ه و در ميان كااورهاي
جهان با سطوح ملي

توسعه ياشيگی نق

مؤبري را در دساتياابی باه اها اف

توسعه پاي ار از طريق ايجاد رشا اقيااادي پايا ار اشايغال ميناساب باا شاسن و
كرامت انسانی تاويق نوآوري و صنعيی ش ن و كااه
ماینماينا .

(2017

ناابرابري درآما ي ايراا

 )OECD,دركااورهاي ععاو ساازمان توساعه همكااريهااي

اقياادي بنگاههاي كواک و ميوسط شكل غا ب بنگاههاي اقيااادي باوده و 99
درص از ك يه بنگاههاي اقياادي را شامل میشود .اين بنگاهها اصا یتارين منباع
ايجاد اشيغال بوده و به صورت ميوسط حا ود  70درصا از ماااغل كااورها را
ايجاد كرده ان و از طرف ديگر نيز اص یترين عامل ايجاد ارزش اشزوده هسين باه
نحوي كه به صورت ميوسط  50ا ی  60درص از ارزشاشزوده كاور توساط ايان
گروه از بنگاهها ايجاد میشود.

(2016

 )OECD,در اقياادهاي نوظهور بنگااههااي

كواک و ميوساط خاا ق  45درصا از اشايغال كااورها و  33درصا از تو يا
ناخا ص داخ ی میباشن  .در صورتی كه كسب و كارهاي غيررسمی را هم ما نظر
قرار دهيم بنگاههاي كواک و ميوساط خاا ق باي

از نيمای از اشايغال و تو يا

ناخا ص داخ ی در بياير كاورها ب ون توجه به سطوح درآم ي آنها مایباشان .

نقش راهبردها و خطمشیهای توسعه کسب و کارها بر عملکرد بنگاههای159 ...
(2010

 )IFC,در اتحاديه اروپا بنگااههااي كوااک و ميوساط  93مي ياون نرار را

اسيل ام كردهان و ميو ی  67درص از اشيغال بل
از ارزشاشزوده بل

غيرما ی میباش و  57درص

غيرما ی را ايجاد كردهان  .شايان ذكار اسات كاه حا ود 93

درص از بنگاههااي كوااک و ميوساط نياروي انساانی كميار از  10نرار را دارا
میباش )European Commission, 2017( .
در ايران نيز خيل عظيم ميو ين دهههاي  60و  70كه در ان سال اخيار باه
عنوان جوين گان شغل به بازار كار كاور وارد ش هان اشزاي

نسبت زناان دانا

آموخيه با م رک داناگاهی كه در گذشيه و حيی تا دهاه قبال هام ساابقه ن اشايه
است و قرار گرشين آنها در ص

بيكاران در جسيجوي كاار كاه منايه باه ايجااد

تقاضاي وسيع در بازار كار ش ه و نيز كمبود سرمايهگذاريها مهاجرت روساياييان
به شهرها اشزاي

شارغا يحايالن داناگاهی و جوانی جمعيات ك ياه امكاناات و

ظرشيتهاي ايجاد شغل در كاور را به اا ای ج ي كاان ه و در حاال حاضار و
ان سال آين ه از مععالت اص ی كاور در حوزههااي اقيااادي و اجيمااعی باه
شمار میرود .در برنامه شام توساعه اقيااادي اجيمااعی و شرهنگای جمهاوري
اسالمی ايران ( )1396-1400نيز اشيغال به عنوان يكی از موضوعات خاص كاالن
شرابلای مطرح و كااه

نارخ بيكاري از  12/6درصاا در ساال پاياه  1395باه

 8/6درص در سال ( 1400سال پايان برنامه شام توسعه يعنای باه طاور ميوساط
ح اقل  %./ 8كاه

در هر سال مبينی بر سن م ی كار شايسيه) و همچنين ميوساط

رش ساالنه اشيغال معادل  3/9درص در طول سالهاي اجراي برنامه شاوق ها ف
گذاري ش ه و در ماده  24آن نيز دو ت مك ا

باه انجاام تمهيا ات قاانونی الزم

جهت دستيابی سهم تعااون در اقياااد كااور باه  %25باا رويكارد كاارآشرينی
اشيغالزايی حمايت از كسب و كارهاي كواک و ميوسط و دان

بنياان گرديا ه

است.
ب ون شک يكی از مهمترين راهبردهاا و اها اف كاالن توساعه در كااور و
دغ غه دو تها در طی اهار دهه از وقوع انقالب اسالمی موضوع اشايغال پايا ار
و كاه

بيكاري در جامعه میباش و هر دو يی نيز تالش نموده است باا در نظار
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گرشين شعارهاي انيلاباتی و نگرشهااي سياسای و اجيمااعی حااكم بار گريماان
خوي

برنامه يا برنامههاي ميع دي را حيی با عنااوين پار طمطاراق «طارحهااي

ضربيی اشيغال» طراحی و پيگيري نماي  .به عنوان مثال طرحهااي خوداشايغا ی باا
پرداخت وامهاي  3مي ياون توماانی در دو ات هرايم و هاايم طارح بنگااههااي
زودبازده و مااغل خانگی در دو ت نهم و دهم و طارح تكااپو و برناماه اشايغال
شراگير در دو ت يازدهم و دوازدهم از جم ه مهمترين طرحهايی هسين كه در ساه
دو ت اخير با ش

دوره حعور ه ف گذاري و مورد توجه ج ي قرار گرشيه ان

و مركز بقل تمامی آنها نيز اگونگی تسمين و تسهيل دسيرسی به منابع ما ی ماورد
نياز كسب و كارهاي كواک و ميوسط (در حوزه راهانا ازي تا اوم و ياا توساعه
شعا يت) به عنوان مهمترين اا

اين كسب و كارها بوده است.

به عبارت ديگر اص یترين راهبرد توسعه كسب و كارهاي در دو اتهاا و از
جم ه دو ت دوازدهم و در ق مرو زمانی تحقيق حاضر نيز بار تاسمين و تلاايص
منابع ما ی ميمركز بوده و كمير به ساير عوامل تسبيرگاذار باه وياژه در حاوزههااي
بهبود شعاي كسب و كار شرهنگسازي ببات ميغييرهاي كالن اقيااادي توساعه
زيرساختهاا اصاالح شراينا و سااخيار تساهيلگاري و انيقاال و باه كاارگيري
تكنو وژيهاي نوين توجه ش ه اسات و ياا اينكاه حا اقل اسايراتژي جاامعی در
سياستگذاري براي توسعه كسب و كارهااي كااور باه وياژه كساب و كارهااي
كواک و ميوسط كه نق
اشزاي

اساسای در رشاع مععال بيكااري و حراظ و ايجااد و

اشيغال پاي ار دارنا و پرهياز از تكارار تجربياات نااموشق گذشايه (عا م

تلايص كامل و به موقع منابع پي بينی ش ه براي اجراي طرحهااي ماورد نظار
ع م نظارت بار محال هزيناه كارد مناابع تلاايص ياشياه در خاارو از موضاوع
طرحهاي پيانهادي و ع م توجه كاشی به بازار و ميزان نيازهااي كااور) ماااه ه
نا ه و اين گونه به نظر میرس ع یرغم برخی اق امات ارزشمن انجاام شا ه در
اين دوران (توجه به مزيتهاي منطقهاي شناساايی كساب و كارهااي اشايغالزا و
شناسايی مااغل پياران هر منطقه) اين دو ت نيز در نظر دارد هماون دو تهاي
گذشاايه موضااوع اشاايغال را بااه جاااي طراحاای نظااام جااامع و اصااالح شرايناا

نقش راهبردها و خطمشیهای توسعه کسب و کارها بر عملکرد بنگاههای161 ...

خطمایگذاري در توسعه كسب و كارهااي كوااک و ميوساط و بهارهگياري از
تمااامی تجربيااات و ظرشيااتهاااي موجااود كاااور از طريااق توزيااع پااول بياااير
ارزانقيمت پيگيري نماي كه با ت اوم راهبرد شوق بيم آن میرود كاه باا اتاالف و
ه ر رشت منابع ما ی محا ود در اخيياار ضامن عا م تحقاق اها اف هار ياک از
طرحهاي اعالم ش ه منجر به اشزاي

ش ي نق ينگی و رش سرساامآور تاورم در

كاور گردد كه خود باعث تا اوم و تاا ي دور باطال تس سال عا م اسايراده از
تجربيات گذشيه بهرهوري پايين و تكرار دوران ركود تورمی در كاور شود.
بر اين اساس و با توجه به مراهيم مطرحشا ه و نقا

ارزشامن و بایبا يل

سياستگذاريهاي توسعه كسب و كارهاي كواک و ميوسط در حراظ و اشازاي
سطح اشيغال پاي ار كاور مقا ه حاضر به بررسی نق

راهبردها و خطماایهااي

توسعه كسبوكارها بر عم كرد بنگاههاي كوااک و ميوساط از ابعااد راهباردي و
عم ياتی و زير مؤ رههاي مربوط به هر يک از آنهاا پرداخياه اسات تاا باا شاراهم
نمودن امكان اتلاذ سياست هاي منطقی توسط دو ت و تمركاز بار حاوزههااي باا
تسبيرگذاري باالتر به طور كارآم از منابع مح ود در اخييار اسيراده شا ه و ضامن
ارتقاي بهره وري عوامل تو ي در جهت بهباود شعااي كساب و كاار كااور نياز
جهتگيري گردن .
در اين مقا ه ابي ا مبانی نظري و ا گوهااي ملي ا

خاطماایهااي توساعه

كسااب و كارهاااي كواااک و ميوسااط ارائااه و ساااو روش پااژوه

و نيااايه و

ياشيههاي توصيری و اسينباطی آن بياان مایشاود و در نهايات نياز نييجاهگياري و
پيانهاداتی به تركيک هريک از خطمایهااي اهارگاناه توساعه كساب و كارهاا
(خطمایهاي عمومی انعاباطی و بازدارنا ه خاطماایهااي عماومی تاوزيعی
خطمایهاي توزيع مج د و خطمایهاي قانونی و سياسی) ارائه ش ه است.
 .1مبانی نظری
 .1-1خطمشی

خط مای عبارت است از تاميمات اتلاذ شا ه توساط دو اتهاا كاه ها شی را
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و ابزاري را براي دستيابی به آن مالص می كن ( .ا وانی و شاري زاده

تعري
)1393

خط مای عمومی مجموعهاي از اقا امات نسابياث بابات و پايا ار و ه شمنا
دسيگاه اجرايی و دو ت به منظور حل ماكالت يا دغ غاههااي عماومی جامعاه
میباش )Anderson, 2011( .
«داي» )1976( 1خطمایهاي عمومی را هر آنچه دو ت تاميم به انجام يا ع م
انجام آن دارد تعري

میكن « )Smith & Larimer, 2017( .انا ر و پالناو»)1988( 2

خطمای هاي عمومی را به عنوان اسيراده اسيراتژيک از منابع براي كاه
م ی و يا نگرانیهاي دو يی تعري

مااكالت

میكن )Nduka Eneanya & et al, 2010( .

 .2-1كسب وكارهای كوچک و متوسط

تعري

صنايع كواک و ميوسط در ميان كاورها و مناطق جهاان بسايار ميرااوت

است .در حقيقت شرايط اقياادي و صنعيی حاكم بر هار كااور معارف صانايع
كواک و ميوسط آن است .برخای از معيارهاايی كاه معماوالث در تعريا

صانايع

كواک و ميوسط به كار می رون عبارت هسين از :تع اد شاغ ين  /كاركنان ميزان
سرمايه /سرمايهگذاري حجام دارايای كال ميازان شاروش و ظرشيات تو يا  .اماا
رايه ترين معيار براي تعري

صنايع كواک و ميوسط معيار تع اد كاركناان اسات

كه ا بيه بسيه به كاورهاي ملي

سطوح ان ازهگيري آن ميرااوت مایباشا  .باه

عنوان مثال در كانادا بنگاههايی با كميار از  500نرار كااركن در گاروه بنگااههااي
كواک و ميوسط طبقهبن ي میشون  .برخی از اععاي اتحاديه اروپا نياز تعااري
خاص خود را براي  SMEدارن  .براي نمونه در آ مان كسب و كارهاي با كميار از
 250نرر پرسنل را  SMEمی شناسن كه اين ح براي ب ژيک  100نرار اسات .اماا
اكنون اتحاديه اروپا تعري

 SMEرا اسيان ارد كرده است كه بر اساس آن كساب و

كارها با اشيغال كمير از  250نرر «ميوسط» كمير از  50نرر «كواک» و كمير از 10
نرر «خرد» نامي ه میشون  .اتحاديه اروپا از ساه معياار باراي تعريا

و شناساايی
1. Dye

2. Chandler and Plano
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 SMEها اسيراده می كن كه عبارتن از تع اد كاركنان حجام گاردش ماا ی سااالنه
بنگاه و ميزان دارايی و ب هیهاي آن (سايت اتحاديه اروپا)
در حال حاضر قسمت بنگاههااااااي كواک و ميوسط بانک جهانی بر اساس
تعاري

ذيل كاار میكن :
 -1بنگاه خرد كمير از ده نرر كاركن با سق

شروش ساالنه تاا ساق

دارايی تا ده هزار دالر آمريكا و

ص هزار دالر

 -2بنگاه كواک تا  50نرر كاركن با سق

دارايی و شروش تا سه مي ياااااون

دالر
 -3بنگااه ميوسط با ح اكثر 300نرر كااركن وباا حا اكثر دارايای و شااروش

كال معاادل  15مي ياون دالر ))Gibson & Vaart, 2008
تعري

بنگاههاي كواک و ميوسط در ايران از سازمانی به سازمان ديگر شرق

می كن  .آنچه كه اداره آمار بانک مركزي به عنوان طبقه بن ي واحا هاي صانعيی در
نظر می گيرد به اين صورت است كه بنگاه هاي با كمير از  10نرار كااركن «خارد»
 10تا  49نرر كاركن «كواک»  50تا  99نرر كاركن «ميوسط» و باالتر از  100نرار
كاركن «بزرگ» نامي ه میشون ( .احم پور داريانی و كريمی )1398
الزم به ذكر است كه به موجب دسيورا عمل تسمين ما ی بنگاههااي كوااک و
ميوسط سال  1398بانک مركزي جمهوري اسالمی ايران بنگاههااي اقيااادي كاه
تع اد كاركنان آنها طی يک سال گذشيه كمير از  50و بين  50تا  100نرر تعريا
ش هان به ترتيب در معانی بنگاه كواک و بنگاه ميوسط به كار برده ش هان كاه در
مقا ه حاضر نيز از همين تقسيمبن ي ش ه است.
 .3-1خطمشیهای توسعه كسب وكارهای كوچک و متوسط

در اين مقا ه تعري

خطمایهاي توسعه كسب و كارهاي كوااک و ميوساط بار

اساس تقسيمبن ي « وي»  1كه مبينی بر كاركردهاا و ويژگایهااي خاطماایهااي
عمومی (ا وانی و شاري

زاده  1394و ا اوانی  )1396و باا تسكيا بار مطا عاات

نظري و نيايه حاصل از مااحبههاي انجام ش ه با خبرگاان ارائاه شا ه اسات باه
1. Lowi
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شرح ذيل میباش :
 -1خطمایهاي انعباطی و بازدارن ه :اين خطمایها شعا يتهاي مرتبط باا
راهان ازي و توسعه كسب و كارهاي كواک و ميوسط در كاور را تنظيم میكننا
به گونهاي كه اق امات معينی را منع (اسيل ام اشراد زير  18سال سن ع مپرداخت
كمير از ح اقل حقوق ماوب به كارگران) و يا برخی شعا يتهاي الزم و ضروري
را مقرر میسازن (حرظ و صيانت از محيط زيسات رعايات قاوانين و مقاررات
پرداخت ما يات و بيمه).
 -2خطمایهاي توزيعی :خطماایهااي شاوق نحاوه اسايراده از كاالهاا و
خ مات را براي بل هاي معينی از جامعه تعيين نموده و يا امكانات را در اخيياار
قارهايی از مردم كه داراي شرايط ويژه هسين قرار مایدها (اعماال بلااودگی
ما ياتی براي منااطق مارزي و كميار توساعه ياشياه اعطااي مجاوز واردات با ون
عوارض و حقوق گمركی براي تعاونیهااي مارزي او ويات پرداخات تساهيالت
ارزانقيمت به زنان بیسرپرست كارآشرين و تعاونیهاي روسيايی مناطق محروم).
 -3خطمایهاي توزيعی مج د :اين خاطماایهاا توزياع مجا د مزيات و
امكانات و يا منابعی از كاور به منظور تنظيم و اجراي برناماههااي رشااه و تاسمين
اجيماعی در جامعه و تساهيل راه انا ازي و توساعه كساب و كارهااي كوااک و
ميوسط براي گروهها و طبقاتی از جامعاه ماورد ها ف را امكاانپاذير مایساازن
(تلايص بلای از منابع يارانهها به منظاور تاسمين كااه

مجا د نارخ ساود و

كارمزد تسهيالت پرداخيی ارزانقيمت به زنان بیسرپرست كارآشرين و تعاونیهاي
روسيايی مناطق محروم و يا اشزاي

طول دوران پرداخت اقساط).

 -4خطمایهاي قانونی -سياسيی :خطماایهاايی هساين كاه باه وضاع و
اصالح قوانين و مقررات اتلاذ رويكردهاي سياسيی و راهباردي عماومی تحقاق
اصول قاانون اساسای و ارتقااي كاارايی و ابربلاای اركاان حاكميات و پيگياري
حكمرانی خوب براي تساهيل راهانا ازي و توساعه كساب و كارهااي كوااک و
ميوسط میپردازن .

نقش راهبردها و خطمشیهای توسعه کسب و کارها بر عملکرد بنگاههای165 ...

 .4-1الگوهای خطمشیهای توسعه كسب و كارهای كوچک و متوسط

كارآشرينی يكی از او ويتهاي اص ی خطمایگذاران دو يای اسات .و ای تا وين
خطمایهاي كارآشرينی در مراحل او يه و ابي ايی تكامل خاود اسات .باه منظاور
آشنايی با خطمایهاي كارآشرينی وضع ش ه در دو تها در بل

زير تع ادي از

ا گوهاي خطمایهاي توسعه كسب وكارهاي كواک و ميوسط معرشی میشون .
الف) الگوی لوندرسترم و استیونسن

«اسييونسن و ون رسيورم )2001( »1خطمایهاي دو يی مرتبط با كارآشرينی را باه
اهار دسيه اص ی تقسيم كردهان كاه عبارتنا از :توساعه شاركتهااي كوااک و
ميوسط تمركز بر گروههاي خاص تسسيو يک شركت ج ي و خطمای كلگارا.
هر يک از اين خطمایها از حاظ ه ف تسكي رويكارد و سااخيار باا يكا يگر
ميراوت هسين و مجموعه اي از مح وديتها و يا اا

ها را به وجود میآورنا .

()Lunderstom & Stevenson, 2002; Stevenson & Fellow, 2002
 توسعه شركتهای كوچک و متوسط

در اين خطمای شعا يتها در جهت حمايت از صاحبان كسب و كارهاي ج ي و
كارآشرينان نوپا انجام میشود كه مكمل خ مات و برنامههاي «شركتهاي كوااک
و ميوسط »2است .اناين خا ماتی بيااير در ساطح مح ای توساط «ساازمانهااي
حمايت كسب و كار» و «سازمانهاي توسعه اقيااادي ماننا ساازمان نوساازي و
گسيرش صنايع» انجام میشون  .اين خاطماایهاا شاامل آماوزش خوداشايغا ی
مااوره در زمينه برنامههاي كسب و كار و شركتهاي نوپا جايزههاي مح ی و ياا
حمايت از شعا يتهاي ملاطرهآميز نوپا میشود.
 تمركز بر گروههای خاص

در اين خطمای دو ت تالشهاي كارآشرينی ه شمن ي را باراي گاروههااي وياژه
جامعه كه داراي شرصتهاي با قوه براي اشزاي

ما كيت كسب و كارن اخيااص
1. Lundstrom, A., Stevenson
2. SME Policy Extension
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میده  .در اين خطمای«گروههاي خااص »1باه دو گاروه تقسايم مایشاون كاه
عبارتن از:
 اين دسيه شامل گروههايی مانن زنان جوانان اق يتهاي قومی مع اوالن وغيره است .اين اشراد با موانع اجيماعی اقياادي يا ذهنی خاصی مواجه هسين كاه
توانايی آنها را در دسيرسی به منابع مح ود میكن و حمايتهاي الزم براي اداماه
يک كسب و كار نوپاي موشق را براي آنها ماكل میسازد .دو ت با ما نظر قارار
دادن اين موانع ااره ان يایهايی را براي شاائق آما ن بار ايان مااكالت انجاام
می ده  .ب ين ترتيب اه اف جامع اجيماعی مانن ارائه خ مات پاييبانی كساب و
كار ايجاد مراكز خ مات مااورهاي كه عالوه بر برنامههاي اعطاي وام به آماوزش
و ارزيابی نيز میپردازن شكل میگيرد.
 اشرادي كه از ظرشيت زيادي باراي تبا يل شا ن باه كارآشريناان ناوآور يااكارآشرينان شنآور برخوردارنا  .ايان اشاراد داراي زميناه مسااع ي باراي تسسايو
شركتهايی با رش سريع هسين مانن پژوهاگران و شارغا يحاايالن دانااگاهی.
ه ف اين رويكرد تاويق تو ي اتی با ارزشاشزوده باال است كه رشا اقيااادي و
تو ي بروت را تسريع میكنن مانن پاييبانی از شرآين تجاريسازي پژوه هااي
داناگاهی تسمين سرمايه براي شعا يتهاي ملاطرهآميز ارائه مااوقهااي ما يااتی
تسمين سرمايه مراكز رش و برنامههاي مااوره.
 تأسیس یک شركت جدید

2

اين خطمای بر سادهسازي و تسهيل شراين خ ق يک كسب و كار و كاه

مواناع

ايجاد شركتهاي نوپا تسكي دارد .اين خطماای مایتوانا شاامل بررسای شراينا
تاكيل شركت و رويههاي خ ق كسب و كار كاه

زمان و هزينههاي مربوط باه

شراين ببت شركت كوتاهسازي شراين تسسيو شركت و مااورههاي مارتبط باا آن
باش .

1. Niche Entrepreneurship Policy
2. New Firm Creation Policy
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 خطمشی كل گرا

1

در اين رويكرد خطمای كار آشرينی از طريق وزارتلانههاي دو يی اجرا میشود و
در برگيرن ه تالشهايی است كه منجار باه بهباود دسيرسای باه مناابع مایشاود .
همچنين در برگيرن ه حمايتهايی است كه شامل كمک ما ی آماوزش كاارآشرينی
به صورت يكااراه و منسجم و ارتقا دادن شرهنگ و جو كارآشرينی میشود.
ب) الگوی حمایت و تشویق كارآفرینی و شركتهای كوچک و متوسط پویا

اين ا گو براساس تجارب كاور تركيه و برخی ديگر از كاورها معرشی ش ه است.
خطمایهاي موردنظر در اين ا گو به شرح زير است.
 ایجاد بستر قانونی

به منظور ايجاد محيط مساع جهت كاارآشرينی شاركتهااي كوااک و ميوساط
ايجاد «بسير قانونی »2حماييی الزم است .همچنين دو ت بايسايی باا شاركتهااي
كواک و ميوسط ارتباط قانونی برقرار كن زيرا شاركتهااي كوااک و ميوساط
همانن شركتهاي بزرگ به راحيی نمیتوانن با دو ت ارتباط برقرار كارده و نيااز
خود را برطرف كنن .
 خطمشیهای ویژه شركتها

3

در جهت كمک به شركتهاي كواک و ميوسط بايسيی خطمایهاي وياژهاي باه
كار گرشيه شون  .برخی از مهمترين خطمایها به شرح زير است:
 -تاويق ببت شركتها و ايجاد بل هاي رسمی

4

قوانين و مقررات مسئو يتهاي قانونی و م يرييی ما يات و تسمين اجيماعی
شركت هاي كواک كارآشرين را به ساوي غيررسامی مانا ن و پرهياز از پاذيرش
مسئو يتهاي م يرييی و قانونی وا میدارد .بنابراين دو اتهاا بايسايی باا تساهيل
1. Holistic Entrepreneurship Policy
2. Regulation and Law
3. Company Specific
4. Encouraging Registration and the Formal Sector

راهبرد اقتصادی ♦ سال هشتم ♦ شماره بیستونهم ♦ تابستان 1398

168

شرايط به رسمیسازي و ببت شركتها كمک كنن .
 -حكمرانی

1

محيط رقابيی جهان امروز به م يريت شراف صادق و نگرشی باز نياز دارد و
دو تها بايسيی از ب بينی به بل
بايسيی بين دو ت و بل

خاوصی و نهادهاي م نی بارهيزنا  .بناابراين

خاوصی و نهادهاي م نی ارتباطی منارانه و مبينی بر

روابط شبكهاي و نه س س ه مراتبی برقرار شود.
 كمک به شركتهاي كواک و ميوسط ورشكسيهدر يک اقيااد پويا و داراي رش برخی از شركتها ورشكست میشاون كاه
مانعی براي كارآشرينی محسوب میشود .ذا تساهيل شارايط انحاالل در صاورت
ورشكسيگی به رش كارآشرينی كمک میكن .
 -تعري

و حرظ ما كيت معنوي

2

حرظ حقوق اخيراعها طرحها كای رايت و عالئم تجاري به رش كارآشرينی
شركتهاي كواک و ميوسط كمک میكن .
 توسعه زیرساختها

3

توسااعه زيرساااختهاااي حماال و نقاال ملااابرات شناااوري اطالعااات و ساااير
زيرساختهاي صنعيی بر رش كارآشرينی تسبير مثبت دارد.
 فرهنگسازی

شرهنگ يک كاور تعيينكنن ه اسيع اد نهريه مردم جامعه است .رش كاارآشرينی در
شركتهاي كواک و ميوسط تحت تسبير ميزان عجين ش ن شرهناگ ياک كااور
با كارآشرينی و نوآوري است .بنابراين ايجاد نگرش مثبت به كاارآشرينی در ساطوح
ملي ا

جامعااه تاااويق داناااگاههااا بااه برگاازاري دورههاااي آمااوزش عمااومی

كارآشرينی ايجاد دورههاي كارورزي داناگاهی در شركتهاي كواک و ميوساط
میتوان به رش كارآشرينی كمک كن .
1. Governance
2. Intellectual Property Clearly Defined
3. Infrastructure Policy
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 ارائه خدمات به شركتهای كوچک و متوسط و كارآفرینان

به منظور حمايت از كارآشرينان و شركتهاي كواک و ميوسط میتوان باه انجاام
شعا يتهاي زير پرداخت:
 ساده سازي قوانين و روياههااي اداري :باراي دساتياابی باه ايان ها فدو تها با سادهسازي رويههاا ي شاروع ياک كساب و كاار ج يا ايجااد نظاام
بانك اري و سيسيم حساب اري سا م میتوانن به كارآشرينان كمک كنن .
 دسيرسی به اطالعات :دو ت به منظور تسهيل دسيرسی به اطالعات میتوانابا بهبود دسيرسی كارآشرينان و شركتهاي كواک و ميوسط به اطالعات ماورد نيااز
از طريق ايجاد سيسيمهاي خاص و جريانهاي اطالعات بين آژاناوهااي حمااييی
كارآشرينان و شركتهاي كواک و ميوسط را در توسعه كارآشرينی ياري ده .
 آموزش و ارتباط با صنعت

1

 انيقال تكنو وژي :2انيقال تكنو وژي از روشهايی است كه دو تها از طرياق آنبه رش شركتهاي كواک و ميوسط و كارآشرينان كمک میكنن  .مانن در اخيياار
گذاشين تكنو وژيهاي ج ي و گران قيمت.
 مااوره رايزنی و خ مات تلاای :3مااوران و رايزنان اشرادي هسين كهتجربههاي ع می و اسيراتژيک دارنا و باه شاركتهااي كوااک و ميوساط ايان
تجربهها را انيقال میدهن  .اين مااوران شامل م يران حقوقدانان كاركنان مراكاز
نوآوري حساب اران خبره و غيره میباشن .
 شبكه سازي و خوشه سازي :4كمک به رش شبكهها و خوشههاي صانعيیمیتوان ع م اطمينانهاي مراحل او يه رش را كاه

ده .

 كمکهای مالی

دو تها با تسمين سرمايه براي شعا يتهاي ملاطره آميز و تاويق مردم به پو ان از
1. Education and Industry Interface Policy
2. Technology Transfer
3. Consultants, Mentors & Professional Services
4. Networks and Clusters
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و همچنين اعطاي وام رعايت ع ا ت در پرداخت وام (ج وگيري از رانتخواري)
و غيره به رش كارآشرينی در شركتهاي كواک و ميوسط كمک میكنن .
ج) الگوی سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه()OECD

1

در اين ا گو سه حوزه خطمای كه براي شعا ياتهااي كاارآشرينی اهميات دارنا
مورد مطا عه قرار گرشيه است .اين مطا عه بين اصول اقياادي مؤبر بر شعا يتهااي
اقياادي (مانن ببات اقيااد كالن بازارهاي كار زيرساخت مح ی و سطح ما يات
و غيره) و خطمایهاي مؤبر بر كارآشرينی تماايز قائال مایشاود .ايان حاوزههاا
عبارتن از :دسيرسی به منابع ما ی تسهيل ورود و خاروو شاركتهاا (تسسايو و
انحالل) و برنامههاي حماييی دو ت)UNCTAD, 2004( .
 دسترسی به منابع مالی

 دسيرسی به وامها :زمانی كه شركتهاي كواک دسيرسی مح ودي باه وامهاايبانكی و ديگر ابزارهاي سنيی تسمين ما ی دارن دو تهاا مایتواننا اعطااي وام را
براي شركتهاي نوپا اشزاي

دهن مانن برنامههاي ضمانت وام بانكی.

 بازارهاي سهام و سرمايهگذاري در شعا ياتهااي ملااطرهآمياز :ايان روشسازوكاري موشق براي كاه

خطر سرمايه گذاري در بلا هااي در حاال ظهاور

است .اين حوزه به ويژه براي شركتهاي كواک ناوآور كاه معماوالث باا اتكاا باه
دارايیهاي نامحسوس خود ياا محايطهااي ناامطمئن و كمباود نقا ينگی مواجاه
هسين كاربرد دارد .به د يل وجود ريسک باال در شعا يتهاي انين شاركتهاايی
بانکها به ن رت از آنها حمايت میكنن

ذا دو ت بايسيی اناين خ يای را پار

كن .
 تسهیل در ورود و خروج (تشکیل و انحالل شركت)

 -شرايط كارآشرينی بي

از آنكه تحت تسبير بازارها باش تحت تسبير محيط قاانونی

و اداري است .رويهها و قوانين و مقررات اداري نحوه شكلگياري شاركتهاا را
تحت تسبير قرار مایدهنا  .از آنجااي ی كاه وجاود ريساک بااال منجار باه كااه
)1. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD
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شعا يتهاي كارآشرينی میشود دو تها بايسيی ا زامات اداري خاصای را ايجااد و
هماهنگی بهير را بين سازمانهاي دو يی برقرار كنن  .دو اتهاا در جهات كااه
موانع موجود بر سر راه كسب و كارها بايسيی بين تسهيل شعا يتهااي كاارآشرينی
و م نظر قرار دادن ما حت عامه توازن ايجاد كنن .
 اعمااال «رشيااار ورشكساايگی» 1كااه تعاامينكنن ا ه تعطياال ش ا ن كارآم اشركتهاي ناموشق و تسهيل ورود و خروو شركتها است .خاطماایهاايی كاه
شرصت را براي سازماندهی مج د يا تعطي ی شاركتهاا ناديا ه مایگيرنا ماانع
تلايص مج د منابع به كسب و كارهاي مو ش ه و توانايی كارآشرينان در تغييار
سريع را كاه

میدهن .

 «برنامههاي پاداش» :2اين خطمای میتوان در مراحل او يه شعا يت شاركتكه نق ينگی 3با محا وديت روبروسات جاذابيت ياک شاركت را باراي كاركناان
اشزاي

داده و به انگيزش حرظ و نگه اري كاركنان كمک كن .

 برنامههای حمایتی دولت

4

برنامههاي حماييی دو ت پاييبان ساير خطمایها در ايجاد محيطی ماوق باراي
شعا يتهاي كارآشرينانه است .با توجه به وجود ماكالت ويژه بر سر راه رشيارهاي
كارآشرينانه باي اذعان داشت برنامههاي حماييی ابازار مهمای باراي شاكلگياري
مهارتهاي الزم كسب و كار هسين  .براي مثال برنامههايی كه به منظور تسكيا بار
نيازهاي شركتهاي داراي وضاعيت نامناساب شاكل مایگيرنا در شاركتهااي
كواک و ميوسط و يا گروههاي خاص (مانن زنان) بسيار مؤبرن .
يكی از برنامههاي حماييی دو ت برنامههاي اطالعرسانی است اين برنامههاا
میتوان به آگاه سازي در جهت اسايراده از شرصاتهااي كاارآشرينی كماک كنا .
همچنين اين برنامهها ماوقهاي اقياادي موجود براي شعا يتهاي كارآشريناناه را
1. Bankruptcy treatment
2. Remuneration Schemes
3. Cash Flow
4. Government Support Programs
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به اشراد معرشی میكنن و آنها را براي بهره بردن از اين شرصتها تاويق میكننا .
شناخت بياير شرصتهاي كارآشرينی باعث تربيت كارآشرينان بياير میشود.
 .5-1نقش راهبرد بر عملکرد بنگاههای كوچک و متوسط

كاركرد اص ی اسيراتژيها تحقق مسموريت هاي سازمان و حرظ بقا و رش كسب و
كارها (ت اوم حيات) از طريق ايجاد تمايز است و تمركز تاميمگياري را بار روي
اص یترين امور بنگاهها (تلايص بهينه منابع اسيراده از شرصاتهااي محيطای و
تب يل آنها به مزيتهاي رقابيی) قرار میدهن .
اسيراتژي جهتگيريهاي عم ه بنگاه ها را معاين می كنا و رهنمودهايی را
براي تلايص بهيناااااااااه منابع در مسير كسب اه اف ب ن م ت ارائه می ده .
(رضاييان )1390
«آكر» )1395( 1خ ق مزيت هااي اسايراتژيک كاه در بساير بازارهااي پوياا و
پيچي ه و واح هاي كسب و كار پراكن ه بيوانن پاي ار باشن را اا

زا می دانا

و بيان می كن در محيطی پويا توسعه بنگااههاا باه روشهااي خالقاناه عنااري
حياتی براي ربودن شرصتها و انطباق با شرايط تغيير باوده و رشا مای توانا از
طريق احياي كسب و كارهاي محوري و تب يل آنها به پايگاههاي رش و همچنين
با ايجاد پايگاه هاي كسب و كارهاي ج ي به دست آي  .به عبارت ديگر دستيابی
به عم كرد مط وب از سوي كسب و كارهاي كواک و ميوسط در شارايط رقاابيی
امروز كه داراي ماهييی پويا است و محيط عم ياتی و شناوريهاي باه كاارگيري در
آن با سرعت شزاين هاي در حال تغييار اسات دشاوار باوده و مساي زم مجهزشا ن
شركتها به قاب يتهاي محوري و اتلاذ راهبرد رقابيی مناسب است.
غراري و رازينی ( )1396تسكي میكنن مطا عات و بررسیهاي بسياري نااان
داده است كه درص زيادي از بنگاه هاي كوااک و ميوساط در طاول زماان تاوان
رقابيی و بقاي خود را از دست داده و يا در همان ساالهااي ابيا ايی باا شكسات
مواجه می شون .
عم كرد كسب و كارهاي كواک و ميوسط تحت تسبير عوامل بساياري اسات
1. Aaker
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و اشزاي

سطح عم كرد موقعيت و مزيت شاركتهااي شاوق نسابت باه صانايع

بزرگ ميسبر از برخورداري اين شركتها از داشين راهبردهااي توساعه مبينای بار
ساخيارهاي موجود واح هاي كواک تو ي ي و قاب ياتهااي محاوري اساتب باه
عبارت ديگر از عوامل اساسی در موشقيت اين بنگاهها براي كسب مزيت رقابيی و
رش و توسعه شعا يت و سودآوري بياير داشاين راهبردهااي رقاابيی و همچناين
آگاهی و شناخت سطح قاب ياتهااي بنگااه و اسايراده از آنهاا در جهات بهباود
عم كرد

است.

 .6-1مشکالت مشترك بنگاههای كوچک و متوسط

بنگاههاي كواک و ميوسط داراي ماكالت مايركی می باشن كه عم كرد و بقاي
آنها را به ملاطره میان ازد .اين ماكالت شاامل شقا ان قاب ياتهااي ما يرييی
ماكالت ناشی از مقياس سرمايه ناايز و ناتوانی در سازگار ش ن با دان

بازار و

تطابق با شناوريهاي ج ي می باشن  )Lauder & et al, 1994( .بنگاههاي كواک و
ميوسط به واسطه مح ود بودن منابع داخ یشان به ويژه در ارتباط با منابع ماا ی و
م يرييی تحت شاار قرار دارن  .محا ود باودن مناابع ماا ی بنگااههااي كوااک
دستيابی آنها به مزاياي شعا يتهاي نوآورانه به ويژه در زمينه تحقيق و توساعه و
بازاريابی نوآوريهاي محاوالت ج ي را با ماكل مواجه مایساازد .بنگااههااي
كواک و ميوسط در مقايسه با بنگاههاي بزرگتر توانايی كميري در شاكلدهای و
تسبيرگذاري بر محيط خارجی از قبيل :مايريان عرضهكنن گان و بازار نياروي كاار
دارن )North & et al, 2001( .
 SMEها با ماكالت ميع دي نظير مح وديت منابع روبهرو هسين كه مانع از
ارائه و تجاري كردن محاوالت يا سرويوهاا ياا شراينا هااي ج يا مایگاردد.
شركتهاي بزرگ شعال جهانی در حال نروذ هراه بياير به هماه بازارهاا هساين .
اين امر موجب رقابت ش ي تر و تغييرات ساريعتار در كال صانايع خواها شا .
شركتهاي كواک و پايينتر در زنجيره تسمين به د يل اين تغييرات و شرايط بايا
با باالبردن ناوآوري و مهاارت تكنو وژياک خاود را قاادر باه رقابات در صاحنه
بينا م ی نماين .
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بسياري از بنگاههاي كواک و ميوسط در بل هايی كه در آنجا موانع كمی در
برابر ورود بنگاه هاي ج ي وجود دارد و نيز در آنجاهايی كاه قا رت كمای جهات
ديكيه كردن نيازهاياان به عرضهكنن گان را دارن آسيبپذير هساين ( .

& Achanga

 )et al, 2006مناابع و شايسايگیهااي محاوري در موشقيات بنگااههاا در اسايراده از
شنآوري هاي ج ي نق

بسيار با اهمييی دارنا  .مناابع اطالعااتی و ماا ی محا ود

ريسکهاي بيايري را در كسب و كارهاي كواک ايجاد می كن و كميابی مناابع در
كسب و كارهاي كواک منجر باه همكااري نزدياکتار آنهاا باا ديگاران از قبيال
عرضهكنن گان مايريان و شركا می شود)Eikebrokk & Olsen, 2007( .
به دست آوردن سرمايه و تسمين ما ی براي راه ان ازي كساب وكاار و توساعه
آن همواره به عنوان مسس هاي ج ي براي كارآشرينان و صاحبان بنگاههااي تو يا ي
مطرح بوده است .صاحبان بنگاههاي تو ي ي براي شروع و ادامه شعا يت خود و در
واقع بقاي كسب وكار مورد نظر خوي

نيازمن تسمين سرمايه الزم هسين و ب ون

تسمين ما ی كاشی كسب وكارهاي نوپا هرگز به موشقيات نلواها رساي و كمباود
سرمايه موجب بسياري از شكستها در كسب وكار ج ي محسوب میشود.
اغ ب بنگاههاي كواک و ميوسط نمی دانن بازار به اه كاالهاايی نيااز دارد
وسعت آن اق ر است اه زمانی به كاالها نياز اسات و اگوناه بايا كاالهاا را
تحويل دهن

بنگاههاي كواک و ميوسط همچنين ضع هايی در ق رت اانهزنی

به ويژه در معام ه با خري ار عم ه دارن حيی اگر بازار را باناسن بععای مواقاع
با ماكالتی در زمينه تسمين مواد او يه اه از نظر دسيرسای و ااه قيمات مواجاه
میشون  .اكثر بنگاههاي كوااک بااالخص آنهاايی كاه در كااورهاي در حاال
توسعه هسين نمی توانن بر ايان مااكالت شاايق آينا  .اذا حمايات از توساعه
بنگاههاي كواک و ميوسط بل

خاوصی يک بلا

اصا ی از سياساتهااي

ك ی اقياادهاي توسعه ياشيه است)Atherton & Fairbanks, 2006( .
بر اساس ارزيابی «بانک جهانی» 1از وضعيت ايران در شاخص سهو ت كسب

1. Word Bank Group
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و كار در سال  12017شعاي كسب و كار 2در ايران نسبت به سال قبل ب تر ش ه و
در سال شوق با سه پ ه نزول در ردهبن ي جهانی شعااي كساب و كاار و در مياان
 190كاور در رده  120جهان قرار گرشيه است .شاخص ك ی شعاي كسب و كاار
بر پايه  11شاخص كواكير با عناوين آغاز كسب و كار كساب مجاوز اسايل ام
نيروي كار ببت دارايیها كسب اعيباارات حمايات از سارمايهگاذاري ما ياات
تجارت مرزي اجراي قراردادها و ورشكسايگی و درياشات انارژي بارق محاسابه
میشود .اين شاخص در واقع نااندهن ه سهو ت و مناسب باودن هركااور باراي
انجام شعا يتهاي اقياادي و تجاري و به عبارتی ديگر از داليال اصا ی روناق ياا
ركود در اقيااد هر كاور است و از آنجايی كه انجام شعا يتهاي اقيااادي بيااير
موجب رش سرمايهگذاري ايجاد اشيغال اشزاي

درآم مردم اشازاي

ما ياات و

درآم براي دو ت و در نهايت گسيرش رشاه جامعه میگردد ك ياه كااورها باراي
بهبود و تسهيل شعاي كسب و كار خود تالش میكنن و اق امات اصالحی زياادي
براي تحقق آن انجام میدهن  .هر كسب و كار از زماان شاكلگياري تاا توقا

و

انحالل كامل ارخهاي را طی میكن و در هر مرح ه بر اساس قاوانين و مقاررات
موجود براي شروع و ت اوم شعا يت خود ميحمال هزيناههااي گونااگون و صارف
زمان میشود.
مطابق با گزارش شوق بانک جهانی مهامتارين مااكالت ماايرک كساب و
كارهاااي كواااک و ميوسااط در ايااران را در معيارهاااي «شااروع كسااب و كااار»
«دسيرسی به برق» و «اخذ اعيبارات» میدان و بر ضرورت توجه و اصالح قاوانين
و مقررات و رويههاي مرتبط با شاخصهاي شوق و ت اوم شعا يتهاي بهبوددهنا ه
معيارهاي «حمايت از سرمايهگذاران خرد» و «تجارت شرامرزي» تسكي دارد.
با توجه به ياشيههاي مطا عات نظري پژوه
خبرگان و كارآشرينان ملي ا

و مااحبههااي انجاام شا ه باا

باه وياژه در موضاوعات مواناع كساب و كارهااي

كواک و ميوسط مبانی و مرروضات كارآشرينی ضرورت حمايتهااي قاانونی و
1. Doing Business 2017
2. The Business Space
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سياسيی دو ت جهت تساهيل راه انا ازي و توساعه كساب و كارهااي كوااک و
ميوسط و همچنين بررسی مجموعه گسيردهاي از عوامل ميع د و ميغيرهااي ماورد
تسكي در پژوه هاي شوق و ا گوهاي ملي

خاطماایگاذاري در توساعه ايان

كسب و كارها در نهايت  6عامل ك ي ي مؤبر بر توسعه كسب و كارهاي كوااک
و ميوسط شامل :قاوانين و مقاررات دسيرسای باه باازار انيقاال و باه كاارگيري
شنآوريهاي نوين و نوظهور شرهنگ و رشياار كارآشريناناه دسيرسای باه مناابع و
زيرساختها شناسايی و احاا گردي كه اين عوامال در ك ایتارين حا ات و در
صورت ع م توجه و شراهم ننمودن زمينههااي تحقاق آنهاا مایتوانا باه عناوان
مهمترين ماكالت و موانع ايجاد و توسعه  SMEsنيز در نظر گرشيه شون .
 .2پیشینه پژوهش
«رامكيسون -بابوا و ام سای ديويا » )2017( 1پژوهاای باا عناوان «پيااده ساازي
خط مای عمومی براي توسعه كسب و كار :توسعه م ی كارآشرينی شاركت» انجاام
دادن  .اين پژوه

ناان داد كه اركان اص ی براي موشقيت در اجراي سياست هااي

عمااومی عبارتن ا از :هاامسااويی بل ا

عمااومی پاساالگويی مااايري پااذيرش

جهتگيري بازار در عم يات ايجاد اتحاد اسيراتژيک در كساب و كاار كااورهاي
ععو اكو سيسيم و ايجاد ااراوب نظارت و ارزيابی.
«آنيون و اونوشري» )2016( 2پژوهای باا عناوان «سياساتهااي عماومی باراي
حمايت از كارآشرينی و شركتهاي كواک و ميوساط شاواه تجربای از روماانی»
انجام دادن  .بر اساس مجموعهاي از ميغيرهاي ان ازهگيري ش ه در مطا عاه ديا هباان
جهانی كارآشرينی ( )GEMپروشايل كارآشرينی اقيااد رومانيايی پو از شروع بحاران
مااا ی تجزيااه و تح ياال كاارده و درياشيناا كااه يكاای از پركاااربردترين ابزارهاااي
خط مای گذاري يارانه هاي عمومی براي كسب و كار ج ي و ضمانت وام می باشا .
نيايه اين مطا عه میتوان به بهبود محيط كارآشرين و همچنين براي طراحی اقا امات
خطمای ج ي با ه ف بهبود دسيرسی SMEها به منابع ما ی كمک كن .
1. Ramkissoon-Babwah1 , Jameela Mc David
2. ANTON, & Mihaela ONOFREI
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«امبوگوا» )2016( 1پژوهای با عنوان "تسبيرات سياست هاي دو ت مح ای بار

عم كرد شركت كواک و ميوسط در كنيا :مطا عاه ماوردي شهرسايان «كياامبو»" 2
انجام داد .ه ف از اين مطا عه بررسی ابارات سياسات گاذاري دو ات مح ای بار
عم كرد شركت هاي كواک و ميوسط در شهرسيان كيامبو كنيا بود .مطا عاه نااان
داد كه ما يات (نرخ ما يات باال مااركت ما ياتی تبعيت از قوانين ما يااتی و روش
پرداخت ما يات) و ص ور مجوز (ا زامات ص ور مجوز روش هاي ص ور مجوز و
ببت كسب و كار) تسبير معكوس و قابل توجهی بر عم كرد شركت هاي كوااک و
ميوسط در كنيا دارد .عالوه بر ايان مطا عاه نااان داد كاه آماوزش (موضاوعات
مباحث ما ی آموزش مؤسسه م ت زمان و شركانو) و تسمين ما ی سرمايه (روش
و ا زامات تسمين ما ی مق ار به دست آم ه طول م ت پرداخت و نرخ بهره) تاسبير
مثبت و قابل توجهی بر عم كرد شركتهاي كواک و ميوسط در كنيا دارد.
«ماساتو آباه و كوماار دوتاا )2014( »3پژوهاای باا عناوان «ياک اااراوب
سياستگذاري ج ي براي توسعه  SMEميانمار» انجام دادن  .توسعه شاركت هااي
كواک و ميوسط ( SMEها) يک مكانيزم مؤبر در دستيابی باه رشا اقيااادي و
اجيماعی است اما ميانمار يسيی از تع اد اا
مطرح كرده است از جم ه زيرساخت هاي ضعي
پژوه

هايی كه باي آنها را برطرف كنا
و دسيرسی به بازار مح ود .اين

توصيه هاي خط مای گذاري را تحات  7عناوان ك يا ي ارائاه كارده انا :

محيط مناسب كسب وكار توسعه كارآشرينی دسيرسای باه مناابع ماا ی خا مات
توسعه كسب و كار نوآوري و تكنو وژي دسيرسی به بازار و توسعه خوشه.
راميكسون -بابوا و بابوا ( )2013پژوهای با عنوان «رويكرد خاطماایگاذاري
توسعه كارآشرينی براي تريني اد و توباگو» انجام دادن  .اين مقا ه باه بررسای پوياايی
طراحی يک سياست كارآشرينی مناسب در كاور در حال توسعه می پاردازد و نااان
میده رويكردهاي خط ماای گاذاري در حاوزه توساعه كارآشريناان توساط ايجااد
تيمهاي كارآشرينی و شابكه ايجااد ماااركت پايا ار بلا

عماومی و خاوصای
1. MBUGUA
2. KIAMBU
3. Abe, M., & Kumar Dutta
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اجراي برنامه هاي آموزش كارآشرينی درون يک ااراوب جامع گسيرش پاياه هااي
اجيماعی و جنسييی باراي حمايات از كاارآشرينی و اتلااذ ياک روش سيسايماتيک
براساس نيازهاي مكمل در اكوسيسيم كسب و كار تريني اد و توباگو ايجاد میشود.
«اونگو و و اودهيمبو» )2013( 1پژوهای با عنوان «توسعه شركتهاي كواک
و ميوسط در سيسيم حاكميت تراوي

شا ه :گزيناههااي سياساتگاذاري باراي

اصالحات نهادي و نظارتی در كنيا» انجام دادنا  .ايان مطا عاه باه منظاور بررسای
اا

هاي با قوه نهادي و نظارتی كه مانع توسعه

انجااام و مع ااوم ش ا كااه اااا
شعا يت هاي
ضعي

SMES

SME

در سطح كاور مایشاود

هاااي شع اای عبارتن ا از :هماااهنگی ضااعي

در

گريگوهاي خاوصی و دو يی ناكاشی در سطح كاور اجاراي

قوانين نظارتی و شكاف دانای در سطح سياستهاي م ی و كاور.
مباركی ( )1395پژوهای با عنوان «شناساايی و او وياتبنا ي سياساتهااي

توسعه كارآشرينی بل

تعاون در اهاراوب سياست هاي حماييی دو ات» انجاام

داد .ه ف اين پژوه

شناسايی و او ويت بن ي خط مایهااي توساعه كاارآشرينی

بل

تعاون است .مهامتارين زيرمعيارهااي حاوزه بسيرساازي و نهاديناه ساازي

خط مای هاي آموزش و مهارت با وزن هاي  0.730و  0.695و در حوزه عم يااتی
خط مای هاي حوزه انگيزش با وزن  0.800استب بناابراين باه خاط ماای گاذاران
توصيه میشود بيايرين توجه آنها به بسيرسازي معطوف شود.
شري

زاده و همكاران ( )1395پژوهای با عنوان «ارزيابی مؤ راههااي ماؤبر

بر خطمای گذاري در صنعت نرت و گاز از منظر كاارآشرينی» انجاام دادنا  .ايان
مقا ه با بررسی و كنكاش در ادبيات موضوع توانسيه اسات تاا ابعااد مؤ راههاا و
شاخصهاي محرک و بازدارن ه كه تسبير عم هاي بر شكلگيري ا گوي خاطماای
گذاري كارآشرينی دارنا را شناساايی نمايا  .مؤ راههااي ماؤبر ما ل عبارتنا از:
ت اركات بهرهبرداري توزيع نگها اري و تعميارات شارآوردههاا در كاارآشرينی
كميت و كيريت منابع انسانی بودجه و منابع ما ی برنامهريازي و روش اجرايای و
قوانين و مقررات در صنعت مورد مطا عه از منظر كارآشرينی مراحل ت وين اجارا
1. Ong’olo & Samson Odhiambo
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ارزيابی در بحث خطمای گذاري.
حجازي و كايكار ( )1395پژوهای با عنوان «بررسی و رتبهبن ي عوامل مؤبر بار
توسعه كارآشرينی كسب و كارهاي كوااکب مطا عاه ماوردي شاروش پوشااک باانوان
درشهر كرو» انجام دادن  .نيايه مطا عاات شاوق نااان داد كاه عوامال مارتبط باا ناوع
محاول عرضاه شا ه در شروشاگاه باه عناوان بياايرين عامال تسبيرگاذار در توساعه
كارآشرينی صنعت شروش پوشاک و در رتبه هااي بعا ي باه ترتياب عوامال مارتبط باا
زيرساخيارهاي كسب و كار عوامل وضعيت ما ی و اقيااادي كساب و كاار عوامال
سياست هاي اقياادي دو ت و قوانين دو يای عوامال ناوع ما يريت و ساازمان دهای
كارها ويژگیهاي شردي و رواناناخيی عوامل اجيماعی و شرهنگی جامعه قرار دارن .
تالش هاي هريک از پژوهاگران شاوق توانسايه اسات بلاای از مهامتارين
مااااكالت توساااعه كساااب و كارهااااي كوااااک و ميوساااط را تااااريح و
سياستگذاري هاي ميناسب براي برون رشت از ماكالت شوق را بيان نموده اسات
كه در جايگاه خود بسيار ارزشمن و تسبيرگذار میباشن  .تحقيق حاضر با توجه باه
شرايط موجود كاور و مالحظه نيايه برنامههاي ملي

دو تهاي گونااگون كاه

در طی سا يان ميمادي براي بهبود شعاي كسب و كار كاور و رشع ماكل بيكااري
ه ف گذاري ش ه و ميسسرانه ناموشق بودهانا را بررسای مایكنا  .ايان پاژوه
توانسيه است به طور جامعتر ابعاد و عوامال ماؤبر بار توساعه كساب و كارهااي
كواک و ميوسط را شناسايی كرده و ضمن انا ازهگياري شا ت تسبيرگاذاري هار
عامل نيايه حاص ه را به تركيک خطمایهاي اهارگاناه توساعه كساب و كارهاا
ارايه نماي كه در نوع خود كمنظير بوده و مهمترين بل
اين پژوه

نوآوري و ج يا باودن

میباش .

 .3روش پژوهش
با توجه باه مطا عاات انجاام شا ه در خااوص مهامتارين ا گوهااي مارتبط باا
خااطمااایهاااي توسااعه كسااب و كارهاااي كواااک و ميوسااط پياااينه تحقيااق
پژوه هاي كيابلاناهاي و نياايه حاصال از ماااحبه باا خبرگاان روش تحقياق
پژوه

شوق باورت توصيری پيمايای و نحوه گاردآوري اطالعاات نياز از ناوع
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آميليه انجام گردي  .همچنين نظرات ميو يان و ذينرعان كسب و كارهاي كوااک
و ميوسط در قا ب پرسانامه نيمه ساخيار ياشيه اخذ گردي و دادههاي كسب شا ه
نيز با اسيراده از روشهاي آمار توصيری و آمار اسينباطی (م ل معادالت ساخياري)
و نرم اشزارهاي  SPSSو  SMART-PLSمورد تجزيه و تح يل قرار گرشين .
جامعه آماري پژوه

شاامل اععااي هياست ع مای رشايههااي ما يريت و

كارآشرينی م يران و كارشناسان مس ط باه موضاوع سياسات گاذاري و اشايغال و
تعاون در واح هاي سيادي و صنری وزارت تعاون كار و رشاه اجيمااعی و ادارات
كل اسيانی و ما يران و كارآشريناان نموناه كساب و كارهااي كوااک و ميوساط
كاوري كه در ق مرو مكانی تحقيق آورده ش ه است و همچنين كارشناسان برخای
دسيگاههاي اجرايی مهم و تسبيرگذار در عرصه محيط كسب و كار و اشيغال كااور
به ويژه باناک مركازي ساازمان برناماه و بودجاه كااور وزارتلاناههااي جهااد
كااورزي و صنعت و مع ن و تجارت و سازمانهاي تابعه آنهاا در مجماوع باه
تع اد  495نرر میباش كه بر اساس شرمول كوكران با سطح خطاي  5درص حجام
نمونه  216برآورد ش ه است.
شايان ذكر است كه با توجاه باه روششناسای كمای ماورد اسايراده در ايان
تحقيق ابزار اص ی براي جمعآوري دادهها و اطالعات الزم پرسانامه محقق باوده
است .در اين تحقيق به پايوانه ادبيات تحقيق و نيايه حاصل از مااحبه با خبرگان
و در راسياي اه اف و سؤاالت تحقيق دو پرسانامه نيمهساخيارياشيه تهيه گرديا .
پرسانامه اول جهت شناسايی و نهايی نمودن ابعاد و مؤ رههاي اسيلراو شا ه باا
اسيراده از روش د ری صورت گرشت .پرسانامه دوم جهت سنج

و تسيي عوامل

و روابط م ل تحقيق به كار گرشيه ش .
خبرگان پژوه

براي مااحبه را اععاي هيست ع می رشيههااي ما يريت و

كارآشرينی كه داراي تلاص در اين زمينه بوده و مقاالتی در زمينه مؤ رههاي شوق
داشين م يران و كارشناسان مسا ط باه موضاوع خاطماایگاذاري و شااغل در
واح هاي سيادي و صنری وزارت تعاون كار و رشاه اجيماعی و كارآشرينان نموناه
كسب و كارهاي كواک و ميوسط و همچنين خبرگان سياستگذار و برنامه ريزان
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سابق و شع ی دو ت و نهادهاي حاكمييی ملي

تاكيل میدهن  .تعا اد اععااي

خبرگان شوق  17نرر و شامل اشراد در دسيرس بودن .
با توجه به مبانی نظري و پياينه داخ ی و خارجی پژوه هااي انجاام شا ه
ميغيرها مؤ رهها سنجهها و ناانگرهاي هر سؤال به شرح ج ول  1مالص شا ه
است.
جدول  .1ابعاد ،مؤلفهها ،سنجهها و نشانگرهای هر سؤال

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

فرایند خطمشی گذاری

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

متغیرها

مؤلفه
خطمشیهای
توسعه کسب و
کارهای کوچک
و متوسط
نهادهای
خطمشی گذاری

توسعه راهبردی
توسعه
کسب و
کارهای
کوچک و
متوسط

توسعه عملیاتی

سنجهها
خطمشیهای انضباطی و بازدارنده
خطمشیهای توزیعی
خطمشیهای توزیع مجدد
خطمشیهای قانونی -سیاسی
نهادهای حاکمیتی (خارج از دولت)
نهادهای دولتی
نهادهای مردمی
میزان سرمایههای خطرپذیر
مدیریت بهینه پرتفوی تولید کاال و خدمات و سرمایهگذاریها
ارتقای بهرهوری کار و سرمایه
تولید محصوالت و خدمات با ارزشافزوده باال
ارتقای سطح رضایتمندی ذینفعان
ایفای مسئولیتهای اجتماعی
برند سازی
اجرای حاکمیت شرکتی
رعایت مالحظات زیست محیطی و الزامات توسعه پایدار
شناسایی و حضور و توسعه بازارهای هدف
همراستایی با سیاستها و برنامههای کالن اقتصادی و اجتماعی و
سیاسی کشور
هم افزایی با سایر کسب و کارهای مرتبط و ایجاد شبکهها و
خوشههای صنعتی
افزایش قدرت چانه زنی و سطح رقابتی کسب و کارها
کاربست فناوری اطالعات و هوش تجاری
میزان بازگشت سرمایهگذاریها
افزایش سطح تخصص (دانش و مهارت) مدیران و کارکنان
افزایش فروش محصوالت /خدمات
رشد سودآوری محصوالت /خدمات
بهبود فرآیندهای سازمانی کسب و کار
مدیریت ریسک و تقویت کنترلهای داخلی
افزایش سرعت و کیفیت ارائه خدمات پس از فروش
افزایش سهم بازار و جذب مشتریان نوظهور

شناسه
POLD

POLI

PERS

PERO

روايی ابزار تحقيق :در اين تحقياق باه پاايوانه مباانی نظاري و ادبياات تحقياق و
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مااحبههاي انجام ش ه با خبرگان پژوه

و در راسياي اه اف و سؤاالت تحقيق

پرسانامههايی تهيه گردي  .در ابي ا پرسانامه مذكور را به  8داناجوي دكياري كاه
همگی تجربه پژوه

و سابقه تحاايالت در دوره دكياري از ياک تاا  6ساال را

دارن و تحايالت آنها در رشيههاي دكياري ما يريت دو يای سياساتگاذاري
كارآشرينی نوآوري سيسيمها و آين هپژوهی بود ارائه گردي ه و بر اساس نظارات
آنها اصالحات و تغييرات او يه صورت گرشت .ساو به منظور حاول از روايای
قعاوتی الزم از تع ادي از خبرگان و اساتي دانااگاهی ازجم اه اسااتي راهنماا و
ماااور و همچناين تعا ادي از كارشناساان و ما يران وزارت تعااون كاار و رشااه
اجيماعی در حوزههاي مرتبط با كارآشرينی و اشيغال درخواست ش تا پرسانامهها
و نيايه مااحبههاي به عمل آم ه با خبرگان را مطا عه نماين كاه در نهايات مرااد
آنها مورد تسيي قرار گرشت .از سوي ديگار و باه منظاور تح يال روايای ساازه از
ا گوي تح يل اكيااشی دادههاا ( )Confirmatory Factor Analysis-CFAنياز اسايراده
ش ه است .پرسانامههاي مورد اسيراده در اين تحقيق از روايی مورد نياز (سازهاي و
قعاوتی) برخوردار هسين .
پايايی ابزار تحقيق :براي سنج

پايايی پرساانامههااي ايان تحقياق از روش

آ راي كرونباخ و تع اد  30پرسانامه به عنوان نمونه او يه اسايراده شا كاه ميازان
ضريب اعيماد پرسانامههاي جمع آوري شا ه باه كماک نارماشازار آمااري

SPSS

محاسبه گردي كه نيايه آن مطابق ج ول شاماره  2بياانگر ضارايب بااال و قابال
توجه در بسياري از ميغيرها و گويههاي م ل است.
جدول  .2آمارههای آزمون کرونباخ
ردیف
1
2
3
4

متغیرها
فرایند خطمشی
گذاری
توسعه کسب و
کارها

مؤلفهها
خطمشیهای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط
نهادهای خطمشی گذاری
معیارهای توسعه راهبردی
معیارهای توسعه عملیاتی

ضریب آلفای کرونباخ
0/718
0/824
0/730
0/825
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 .4نتایج و یافتههای تحقیق
الف) یافتههای توصیفی:

 85درصاا از پاساا دهناا گان ماارد و  15درصاا زن بااودهاناا  21 .درصاا از
پاس دهن گان داراي تحايالت داناگاهی يساانو  66درصا تحاايالت شاوق
يسانو و  13درص تحايالت دكيري بودهان  12 .درص از پاس دهن گان داراي
سابقه كار كمير از  5سال  66درص داراي سابقه كار بين  5تا  10سال  19درص
بين  10تا  20سال  3درص داراي سابقه كار بياير از  20سال بودهانا  5 .درصا
از پاس دهن گان م يران و كارآشرينان كسب و كارها  27درص ما يران ارشا و
 68درص كارشناسان بودهان .
ب) یافتههای استنباطی:

 ارزيابی م ل ان ازهگيري مربوط به توسعه كسب و كارهاي كواک و ميوسطدر صورتی م ل ان ازه گيري م ی همگن خواه بود كه ق ر مط ق بار عام ی
هر يک از ميغيرهاي مااه هپذير ميناظر باا ميغيار پنهاان آن ما ل داراي مقا اري
باالتر از  0/7باش  .برخی از صاحبنظران پيانهاد حذف ميغيرهاي مااه هپاذيري
را از م ل میدهن كه بار عام ی آنها زير  0/4باش  .همچنين انانچاه ايان مقا ار
كمير از  0/7بوده و ی تع اد ميغيرهاي مااه هپذير كم (دو ياا ساه) باوده و

AVE

ميغير مربوطه باال  0/5باش میتوان ميغير ماااه هپاذير را در ما ل انا ازهگياري
حرظ نمود .نمودار  1خروجی  SMART-PLSدر خاوص م ل ان ازهگيري مربوط
به توسعه كسب و كارهاي كواک و ميوسط می باش  .همچنين نماودار  2نمارات
تی t/مربوط به بارهاي عام ی نمودار  1را ناان میده

.
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نمودار  .1آزمون مدل اندازهگیری توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط

منبع :ياشيههاي تحقيق
نمودار  .2نمرات تی t/مربوط به آزمون مدل اندازهگیری توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط

منبع :ياشيههاي تحقيق
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در روش تح يل عام ی تسيي ي نلست الزم است تاا روايای ساازه ماورد مطا عاه
قرارگرشيه تا مالص شود ناانگرهاي انيلابش ه باراي انا ازهگياري ساازههااي
مورد نظر خود از دقت الزم برخوردار هسين  .باه ايان شاكل كاه باار عاام ی هار
ناانگر با سازه خود داراي مق ار  tباالتر از  1/96در سطح  0/05و  2/58در ساطح
 0/01و مثبت باش  .در اين صورت اين ناانگر از دقت الزم براي انا ازهگياري آن
سازه يا صرت مكنون برخوردار است).(Nunnally & Bernstein, 1994
در ج ول  3و با توجه به نمودارهاي  1و  2مقادير بار عام ی و آماره  tباراي
ناانگرهاي هر سازه آورده ش ه است.
جدول  .3مقادیر بار عاملی برای نشانگرهای هر سازه در قالب مدل اندازهگیری توسعه کسب و کارهای
کوچک و متوسط
گویهها

بارعاملی

آماره t

سطح معنیداری

S1

0.743

6.348

0.05

سازه

S2

0.408

5.075

0.05

S3

0.778

2.749

0.05

S4

0.794

7.514

0.05

S5

0.765

24.627

0.05

S6

0.616

11.594

0.05

S7

0.468

5.240

0.05

S8

0.543

7.357

0.05

S9

0.786

2.899

0.05

S10

0.655

14.091

0.05

S11

0.762

2.609

0.05

S12

0.750

2.866

0.05

S13

0.681

4.453

0.05

S14

0.871

67.783

0.05

S15

0.827

42.265

0.05

S16

0.908

111.949

0.05

توسعه عملیاتی

S17

0.814

31.500

0.05

PERO

S18

0.884

66.141

0.05

S19

0.791

22.231

0.05

S20

0.836

43.870

0.05

S21

0.810

33.391

0.05

توسعه راهبردی
PERS

نتیجه
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
تأیید نشانگر
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همانطور كه از ج ول  3مالص است تمامی گويهها داراي بار عام ی مناسبی بار
ميغير مكناون مرباوط باه خاود هساين و ايان بارهااي در ساطح  0/05معنایدار
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میباشن  .به عبارتی ديگر مق ار  tميناظر با هر بار عام ی بيااير از مقا ار بحرانای
آن ( )1/96در سطح  0/05است .در نييجه میتوان گرات ايان نااانگرها از دقات
الزم براي ان ازهگيري سازههاي مربوط به خود برخوردار هسين .
آزمون پايايی :براي بررسی پايايی از دو معيار پايايی تركيبی و آ راي كرونبااخ
اسيراده ش  .ميزان اين دو معيار باي باالتر از  0/70باش  .همانطور كه از ج ول 4
مالص است پايايی تركيبی ( pد اوين -گ شاياين) و آ رااي كرونبااخ توساعه
كسب و كارهاي كواک و ميوسط باالتر از  0/70است ذا پايايی ابزار ان ازه گيري
مورد تسيي قرار میگيرد.
جدول  .4مقادیر پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ برای مدل اندازهگیری توسعه کسب و کارهای کوچک و
متوسط
عوامل
توسعه راهبردی
توسعه عملیاتی PERO
توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط PERF

Composite Reliability

Cronbach's Alpha

0.759

0.780

0.952

0.942

0.819

0.759

PERS

منبع :ياشيههاي تحقيق

آزمون روايی :براي بررسی روايی م ل ان ازهگيري از روايی همگرا و روايی واگارا
اسيراده گردي .
 )1روايی هم گرا :براي بررسی روايی همگارا از شااخص مياانگين وارياانو
اسيلراوش ه ( ) AVEاسيراده گردي ه است .ميزان اين شاخص باي بااالتر از 0/50
باش  .با توجه به ج ول  5شااخص  AVEدر ماورد هماه ميغيرهاا از ميازان 0/50
بياير است كه خود د يل بر روايی همگرايای مناساب ما ل انا ازهگياري توساعه
كسب و كارهاي كواک و ميوسط است.
جدول  .5مقادیر  AVEبرای مدل اندازهگیری توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط
عوامل
توسعه راهبردی
توسعه عملیاتی PERO
توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط POLD
PERS

AVE
0.52
0.712
0.694

منبع :ياشيههاي تحقيق

 )2روايی واگرا يا تاليای :جهت بررسای روايای تالياای ياا واگاراي ما ل

نقش راهبردها و خطمشیهای توسعه کسب و کارها بر عملکرد بنگاههای187 ...

ان ازهگيري در نرماشزار  SMART-PLSاز معيار آزمون شورنل -الركر اسيراده شا ه
است .طبق اين شاخص جذر ميانگين واريانو اسيلراوش ه ( )AVEهار ميغيار
پنهان باي بياير از ح اكثر همبسيگی آن ميغير پنهان با ميغيرهاي پنهان ديگر باش .
همان طور كه در ج ول  6مالص است جذر ميانگين واريانو اسيلراوش ه هار
ميغير پنهان بياير از ح اكثر همبسيگی آن ميغير پنهاان باا ميغيرهااي پنهاان ديگار
باش كه اين خود بيانكنن ه روايای تالياای مناساب ما ل انا ازهگياري ماورد
بررسی میباش .
جدول  .6نتایج شاخص فورنل الرکر برای آزمون روایی تشخیصی مدل اندازهگیری توسعه کسب و کارهای
کوچک و متوسط
توسعه راهبردی

توسعه عملیاتی

PERS

PERO

توسعه راهبردی
توسعه عملیاتی
توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط PERF
PERS

توسعه کسب و کارهای
کوچک و متوسط

PERF

0.569

PERO

0.446

0.844

0.444

0.843

0.833

منبع :ياشيههاي تحقيق

آزمون كيريت م ل ان ازه گيري :كيريت م ل ان ازه گيري توسط شاخص اشيراک باا
روايی ميقاطع

(Com

 )CVمحاسبه میشود .در واقاع ايان شااخص تواناايی ما ل

مسير را در پي بينی ميغيرهاي مااه هپذير از طريق مقادير ميغير پنهان ميناظرشاان
میسنج  .اناناه اين شاخص ع دي مثبت را ناان دها ما ل انا ازهگياري از
كيريت الزم برخوردار است .همانطور كه از جا ول  7ماالص اسات در ما ل
ان ازهگيري مورد بررسی مقادير شاخص اشيراک باا روايای ميقااطع مثبات و بااال
میباش كه اين خود تسيي كنن ه كيريت م ل ان ازهگيري مورد بررسی است.
جدول  .7شاخص اشتراک با روایی متقاطع برای مدل اندازهگیری توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط
عوامل
توسعه راهبردی
توسعه عملیاتی PERO
توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط PERF

شاخص اشتراک با روایی متقاطع ( )CV Com

PERS

0.404
0.596
0.544

منبع :ياشيههاي تحقيق

تح يل عام ی تسيي ي مرتبه دوم :در اين م ل عاملهاي مكناون كاه باا اسايراده از
ميغيرهاي مااه ه ش ه ان ازهگيري میشون خود تحت تسبير يک ميغيار زيربناايی
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تر (ميغير مكناون) اماا در ياک ساطح بااالتر قارار دارنا ( .ساي عباس زادگاان و
همكاران  )1391همانطور كه ج ول  8و با توجه به نمودار  1و  2ناان میدها
مقادير بار عام ی در سطح  0/01معنیدار است .به عبارتی ديگر مق ار  tمينااظر باا
هر بار عام ی بياير از مق ار بحرانای آن ( )2/58در ساطح  0/01اسات .همچناين
مقادير پايايی مركب و آ راي كرونباخ خود بيانگر همسانی درونای بااالي ميغيرهاا
است .مق ار  AVEبرابر با  0/694گزارشش ه كه از ميزان  0/50بيااير باوده و در
نييجه روايی همگراي م ل نيز تسيي میشود .ضريب تعيين  R2ارتباط بين واريانو
مای نمايا  .مقا ار

تبيين ش ه يک ميغير مكنون را با مق ار كل واريانو آن سنج

اين ضريب بين صرر تا  1است كه مقادير بزرگ تر مط وب تر است .مقاادير 0/19
 0/33و  0/67به ترتيب ضعي

ميوسط و قابلتوجه توصي

ش ه است .با توجاه

به ج ول  8مقادير  R2قابل توجه میباش .
جدول  .8نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم برای مدل اندازهگیری توسعه کسب و کارهای کوچک و
متوسط
سازه
توسعه راهبردی
توسعه عملیاتی PERO
EVA
ρc
α

PERS

ضریب مسیر

مقدار t

سطح معنیداری

R2

0.844

46.808

0.01

0.712

0.843

59.484

0.01

0.711

0.694
0.819
0.759

منبع :ياشيههاي تحقيق

در ادامه شاخص اشيراک با روايی ميقااطع

(Com

 )CVباراي كال ما ل محاسابه

گردي  .اناناه اين شاخص ع دي مثبت را ناان ده م ل ان ازه گيري انعكاسی
از كيريت الزم برخوردار است .ميزان اين شاخص برابر با  0/772گزارش شا كاه
ناان از كيريت بااالي ما ل دارد .در واقاع مایتاوان گرات ما ل مساير تواناايی
پي بينی ميغيرهاي مااه هپذير (در اينجا ميغيرهاي مكناون ساطح اول) از طرياق
مقادير ميغير پنهان ميناظرشان را دارد.
همچنين كيريت م ل ساخياري توسط شاخص اشزونگای باا روايای ميقااطع
( )CV Redمحاسبه ش  .معروفترين و شناخيهش هتارين معياار انا ازهگياري ايان
توانايی شاخص  Q2اسيون  -گايس ر است كه بر اسااس ايان ماالک ما ل بايا
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ناانگرهاي ميغيرهاي مكنون درونزا انعكاسی را پي بينی نماي  .مقادير  Q2بااالي
صرر ناان می دهن كه مقادير مااه ه ش ه خوب بازسازي ش هان و م ل تواناايی
پي بينی دارد .به عبارتی ديگر در صورتی كه ك يه مقاادير باه دسات آما ه باراي
شاخص  CV Redبا در نظر داشين ميغير پنهان درونزا انعكاسی ش ه مثبات باشا
می توان گرت م ل ساخياري از كيريت مناسبی برخوردار است .هنس ر و همكاران

1

( )2009در مورد ش ت ق رت پي بينی م ل در ماورد ميغيرهااي پنهاان درونزا
سه مق ار  0/15 0/02و  0/35را به ترتيب باه عناوان مقاادير ضاعي

ميوساط و

قوي براي اين شاخص معرشی نمودن كه با توجه به ج ول  9قوي میباشن .
جدول  .9شاخص افزونگی با روایی متقاطع برای مدل اندازهگیری توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط
سازه
توسعه راهبردی
توسعه عملیاتی PERO

شاخص افزونگی با روایی متقاطع ()CV Red

PERS

0.438
0.472
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همانطور كه از ج ول  9مالص است ميزان  Q2در همه ميغيرها مثبات و بااالتر
از  0/35میباش كه اين خود نااندهن ه كيريت مناساب ما ل اسات .باه عباارت
ديگر م ل می توان ناانگرهاي ميغيرهاي مكناون درونزا انعكاسای را پاي بينای
نماي .
نتیجهگیری
ا

 -نيايه تح يلهاي صورت گرشيه بر روي دادههاي تحقياق باا اسايراده از نارم

اشزارهاي  SMART-PLSو  SPSSناان میده :
ا

 -1/خطمایهاي توسعه كسب و كارهاي كواک و ميوساط بار توساعه

 SMEsاز هر دو بُع توسعه راهبردي و توسعه عم يااتی ابرگاذار و داراي ارتبااط
معنیداري هسين و هر دو بُع نيز از ضرايب بسيار باال و قابل توجهی ()=0/939
و ( )=0/748برخوردارن .
ا

 -2/مااه ه ش ميغيرهااي «ارتقاا ساطح رضاايت منا ي ذينرعاان» و

«شناسايی و حعور و توسعه بازارهاي ه ف» در بُع توسعه راهبردي به ترتيب از
1. Henseler et al
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ضرايب قابل توجهی ( )=0/794و ( )=0/786برخوردارن كه با توجه باه ماهيات
كسب و كارهاي كواک و ميوساط كاه مبينای بار شناساايی و حعاور ساريع در
بازارهاي مورد نظر میباش و همچنين ويژگیهاي شلااييی كارآشريناان از منظار
ارضاي انگيزههاي درونای قاوي آنهاا قابال توجياه اسات .از طارف ديگار نياز
ميغيرهاي «ارتقاي بهرهوري كار و سرمايه» ( )=0/408و «اجراي حاكميت شركيی»
( )=0/468پايينترين ضرايب را به خود اخيااص دادنا  .بهارهوري ذاتای بااالي
كارآشرينان در راهان ازي و اداره بنگاههاي كواک و ميوسط در ك یترين حا ات و
مح وديت شنی ارتقاي سطح بهرهوري عم ياتی كسب و كارها و زمانبر بودن آن و
همچنين اسيقرار كامل نظام حاكميت شركيی باا توجاه باه ارخاه عمار ساازمانی
 SMEsنيايه به دست آم ه را تسيي مینماي .
ا

 -3/در ميان ميغيرهاي مرباوط باه توساعه عم يااتی نياز ميغيار «اشازاي

شروش محاوالت و خ مات» ( )=0/908بااالترين و ميغيار «ما يريت ريساک و
تقويت كنيرلهاي داخ ی» ( )=0/791كميرين ضريب را كسب نمودهان كه هر دو
ميغير بار عام ی مناسبی بر مكنون مربوط به خود را دارا هسين .
شركتهاي كواک و ميوسط با برخورداري از سيسيمها و رويههاي ساده و
همچنين پويايی و انعطافپذيري باال اين امكان را دارن تا در جهت ايجاد مزيات
رقابيی حركت نموده و هراه بياير با محيط پرتالطم كساب و كارهااي موجاود
سازگاري يابن و به سارعت پاسالگوي نيازهااي ماارفكننا ه باشان و ضامن
حعور ج ي در بازارهاي ج ي شروش محاوالت و خا مات تو يا ي خاود را
نيااز اشاازاي

دهنا ااذا كسااب باااالترين ضااريب توسااط ميغياار اشاازاي

شااروش

محاوالت و خ مات در ميان ميغيرهاي توسعه عم ياتی قابل قبول و ماورد تسييا
اساات .از طاارف ديگاار هران ا ميغياار م ا يريت ريسااک و تقوياات كنياارلهاااي
داخ ی كميرين ضريب را در مقايسه با ساير ميغيرها كسب نموده كه آن هم ناشای
از ا زامات و ويژگیهاي كسب و كارهااي كوااک و ميوساط و ضارورت حراظ
پويايی و انعطافپذيري باالي آنها و ساخيار م يرييی اين بنگاهها توساط شالص
كارآشرين میباش و يكن توانسيه است اميياز قابالتاوجهی را باه دسات آورد كاه
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تسيي كنن ه اهميت توجه به عنار م يريت ريساک و تقويات كنيارلهااي داخ ای
 SMEsهمزمان با رون رو به رش شعا يتها و بزرگ ش ن آنها میباش .
ا

 -4/بر اساس ميزان  tبهدست آم ه از آزماون ما ل انا ازهگياري توساعه

كسب و كارهاي كواک و ميوسط باالترين تسبير در بُع توسعه راهباردي مرباوط
به عامل «ايراي مسئو يتهاي اجيماعی» ( )24/627و در بُع توساعه عم يااتی نياز
مربوط به عامل «اشزاي

شروش محاوالت و خ مات» ) (111.949میباش .

توجه به مسئو يت هاي اجيماعی در بُع توساعه راهباردي كساب و كارهااي
كواک و ميوسط تسكي ي بر ضرورت رعايات ا زاماات ا گاوي توساعه پايا ار و
توجه به مالحظات زيست محيطی جامعه به عنوان مهمترين شاخص براي ت اوم و
توسعه شعا يتهاي تمامی بنگاهها و از جم ه كسب و كارهااي كوااک و ميوساط
است كه بايسيی توسط  SMEsمورد م اقه الزم قرار گيرن .
ب -مطابق با پياينه تحقيق و نيايه به دست آما ه از ماااحبههااي صاورت
گرشيه ياشيهها و پيانهادات زير براي توسعه كسب و كارهاي كواک و ميوسط به
تركيک هريک از خطمایهاي توسعه كسب و كارها به دست آم ه است:
ب -1/خطمایهاي عمومی انعباطی و بازدارن ه
 -1كاه

سهام اري كنير ی و در نهايت خروو نهادهاي عماومی غيردو يای

به وياژه صان وقهااي بيماهاي و بازناسايگی از بنگااهداري و رقابات باا بلا
خاوصی
 -2گسيرش تعامالت سازن ه در باين تماامی باازيگران و مياا يان توساعه
كسب و كارهاي كواک و ميوسط باه وياژه وزارت صانعت و معا ن و تجاارت
(سازمان صنايع كوااک و شاهرکهااي صانعيی) وزارت اماور خارجاه وزارت
تعاون كار و رشاه اجيماعی ساازمان برناماه و بودجاه وزارت جهااد كاااورزي
بانک مركزي و ساير دسيگاههاي اجرايی كاور به د يل همپوشانیهاي بسيار آنهاا
در وظاي

و مسئو يت هاي مربوط و وجود ظرشيت هاي مناسب كااري موجاود در

زمينه كسب و كارهاي كوجک و ميوسط
 -3نظارت كارآم بانک مركزي بر تمامی بانکها و مؤسسات ما ی و اعيباري
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مجاز و ج وگيري از شعا يت مؤسسات غيرمجاز و بازار غيرمياكل پو ی
 -4تاريه كامل ب هی هاي بانک ها و ساير مؤسسات ما ی و اعيباري به باناک
مركزي تا پايان برنامه شام توسعه كاور
 -5نظااارت و پاااي

مساايمر و نظااام ياشيااه در خاااوص محاال هزينااهكاارد

تسهيالت پرداخيی بابت توساعه كساب و كارهااي كوااک و ميوساط تطاابق و
تناسب طرحهاي اجرايی و ماوب ش ه با باشت سياسی و شرهنگای و اجيمااعی و
اقياادي مناطق ملي

ايجاد اشيغال دايمی و راسيیآزمايی آنها

 -6حمايت دسيگاه قعايی از شعا يت سارمايه گاذاران و بلا

خاوصای و

برخورد قاطع و عادالنه با هرگونه شساد در ارخه شعا يتهاي اقياادي
 -7وضع و اصالح قوانين و مقررات انعباطی كارآم به منظور مبارزه جا ي
و مسيمر با قاااق كاال و ارز و ج وگيري از واردات كاالي ماابه تو يا داخال باا
ه ف حمايت از شعا يتهاي كارآشرينانه و تو ي م ی
 -8ايجاد سازوكارهاي الزم براي تعامالت م ی و شرام ی كارآشرينان و توسعه
و تقويت شبكههاي مناسبات م ی و شرام ی كارآشرينان دانامن ان و پژوهااگران و
همكاري بينا م ی با او ويت كاورهاي اسالمی و كاورهاي شارسی زبان
ب -2/خطمایهاي توزيعی
 -1او ويت شبكه بانكی كاور به تسمين منابع ما ی و سرمايه درگاردش ماورد
نياز كسب و كارهاي كواک و ميوسط
 -2ا اازام صاان وق توسااعه م ای بااه پرداخاات تسااهيالت ارزي و همچنااين
تلايص بلای از سارده گاذاريهااي سااالنه ارزي صان وق شاوق باراي ارائاه
تسهيالت ريا ی به كسب و كارهاي كواک و ميوسط ماابه بنگاههاي بزرگ
 -3اشزاي
تسهيالت

مح وده وبيقهاي ماورد قباول (دارايایهااي منقاول) باراي اخاذ

توسط SMEs

 -4اشزاي

سرمايه صن وق ضمانت سارمايه گاذاريهااي صانايع كوااک و

ميوسط و در نييجه ق رت ضمانتدهی آن
 -5اسيراده از منابع ما ی كمک اكو  ECOو بانک توسعه اسالمی براي توساعه
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كسب و كارهاي كواک و ميوسط
 -6اخذ عام يت و انياار اناواع اوراق بهاادار از جم اه اوراق گاواهی ساارده
خاص مااركت و صاكوک و همچناين اخاذ خطاوط اعيبااري ارزي و رياا ی از
صن وق توسعه م ی توسط بانک توسعه تعاون (زير مجموعه وزارت تعاون كار و
رشاه اجيماعی) با ه ف تقويت تاوان تساهيالتدهای باناک ماذكور باه كساب و
كارهاي كواک و ميوسط تعاونیمحور
 -7ارائه بسيه حماييی و يارانهاي وياژه باراي حمايات از صانايع كوااک و
ميوسط با تسكي بر ارائه خ مات بيمهاي اعطااي تساهيالت ارزان قيمات و اعماال
معاشيااتهاااي ما ياااتی بااه طاارحهاااي ايجااادي تكمي ای و توسااعهاي صااادراتی
تكميلكنن ه زنجيره ارزش دان بنياان و شناوورمحور توساعه ماااغل خاانگی و
روسيايی و كارآشرينان سا لورده ناتوان جسمی زنان بیسرپرسات ياا سرپرسات
خانوار و اشاراد بایبعااعت باا او ويات كساب و كارهااي كوااک و ميوساط و
بنگاههاي مسيقر در شهرکها و نواحی صنعيی.
 -8تاويق تسهيل و حمايت از حعور كسب و كارهاي كوااک و ميوساط
در بازار سرمايه به ويژه بازار شركتهاي كوااک و ميوساط ( )SMEشراباورس از
جم ه در زمينه كاه

ا زامات مربوط به سالهااي شعا يات سارمايه ببيای تعا اد

سهامداران اعمال مساع ت ما ياتی با ه ف بهبود برن رتبه اعيباري و تسمين منابع
مااا ی مااورد نيااز بااا اساايراده از ابزارهااا و نهادهاااي مينااوع مااا ی (صاان وقهاااي
سرمايه گذاري زمين و ساخيمان صن وقهاي سرمايه گذاري قابال معام اه ()ETF
صن وقهاي جسورانه ( )VCاوراق تسمين ما ی اسيان ارد اوراق تسمين ما ی واجا
شرايط خاص اسناد خزانه اسالمی تسهيالت مساكن انواع اوراق مااركت انواع
گواهی سرمايهگذاري و انواع صكوک)
 -9اصالح ماده  4قانون تسهيالت روسيايی ( 1/5مي يارد دالر صان وق ارزي)
با او ويت قايل ش ن براي كسب و كارهاي كواک و ميوسط و بنگاههااي مسايقر
در شهرکهاي صنعيی اطراف روسياها.
 -10تسهيل حعاور كساب و كارهااي كوااک و ميوساط در كنرارانوهاا

194

راهبرد اقتصادی ♦ سال هشتم ♦ شماره بیستونهم ♦ تابستان 1398

سمينارها و دورهها و كارگاههاي آموزشی بينا م ی با پرداخت تمام ياا بلاای از
هزينههاي آن توسط دو ت
 -11ا زام دو ت به ايجاد سازوكارهاي الزم براي بهرهمن ي كسب و كارهااي
كواک و ميوسط كاور از ظرشيتهاي همكاري بين ا م ای باا سااير كااورها و
پرداخت هزينههاي ععويت در پايگاههااي اطالعااتی باينا م ای و در دسايرس
قراردادن پايگاههاي شوق براي تمامی ذينرعان و ميو يان كسب و كارهاي كوااک
و ميوسط كاور
 -12تهيه بانک جامع اطالعات تلاای كارآشرينان داخل و خاارو كااور و
صادرات كاالها و خ مات ارائه ش ه توسط كسب و كارهاي كواک و ميوسط باه
وسي ه دو ت و به هزينه آن و به روزرسانی مسيمر آن
 -13نامگذاري يک روز در تقويم كاور بنام روز حمايت از كسب و كارهاي
كواک و ميوسط
ب -3/خطمایهاي توزيع مج د
 -1برقراري سازوكارها و ماوقهاي ما ی مينوع از جم ه معاشيتهاي ماا ی و
ما ياتی و گمركی و تعرشهاي كمکهاي بالعوض اعطااي تساهيالت باانكی ارزان
قيمت و يارانهاي ارائه پوش هاي بيمهاي مناسب با او ويت ما دجويان بهزيسايی
و كمييه ام اد اماام خمينای (ساا لورده نااتوان جسامی زناان بایسرپرسات ياا
سرپرست خانوار و اشراد بیبعاعت و غيره) و كسب و كارهاي كواک و ميوساط
و بنگاههاي مسيقر در شهرکها و نواحی صنعيی.
 -2كاه

نرخ ما يات شروش سهام و حق تق م ساهام بنگااههااي كوااک و

ميوسط پذيرشيهش ه در بازار سرمايه از  0.5درص ارزش شروش به  0.1درصا تاا
پايان برنامه شام توسعه ()1400
 -3پيگيري اخيااص معادل ريا ی ده درص ( )10%ورودي سااالنه صان وق
توسعه م ی نزد بانکهاي عامل مطابق ضوابط صن وق مذكور در قباال اخاذ خاط
اعيباري ريا ی جهت پرداخت تسهيالت ارزانقيمت به كسب و كارهاي كوااک و
ميوسط تعاونی و غيردو يی (موضوع بن چ ماده  46قانون برنامه شام توسعه)
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 -4اشزاي

سرمايه صن وق كارآشرينی اميا (وابسايه باه وزارت تعااون كاار

ورشاه اجيماعی) باا تس كيا بار تلاايص مناايع ماا ی صان وق شاوق باا او ويات
م دجويان بهزيسيی و كمييه ام اد (سا لورده ناتوان جسمی زنان بیسرپرست ياا
سرپرست خانوار و اشراد بیبعاعت و غيره) و كسب و كارهاي كواک و ميوساط
و بنگاههاي مسيقر در شهرکها و نواحی صنعيی.
 -5حمايت دو ت از انجام سرمايه گذاري هاي ج ي و توسعهاي در بنگاه ها و
هاي غيردو يی و خاوصی به ويژه كارآشرينان كسب و

صنايع موجود توسط بل

كارهاي كواک و ميوسط از طريق انيقال تماام ياا بلاای از ساود تقسايم ناا ه
شركت ها به حساب سرمايه و در پی آن اشزاي

سرمايه شركت از محل منابع شوق

براي اجراي طرح هاي توسعه با اعطاي معاشيت ما يات بر درآم آن بلا
اشزاي

كاه باه

سرمايه تلايص ياشيه است
ب -4/خطمایهاي قانونی-سياسی
 -1ت وين و اجراي بسيه جامع حماييی قانونی و سياسی از كسب و كارهاي

كواک و ميوسط و كارآشرينی در ايران
 -2ايجاد سازوكارهاي الزم به منظور اجراي كامل قوانين و مقاررات موجاود
مؤبر بر كسب و كارهاي كواک و ميوسط به وياژه قاانون بهباود مسايمر محايط
كسب و كار قانون اجراي سياستهااي ك ای اصال اهال و اهاارم ( )44قاانون
اساسی قاانون برناماه پانهساا ه شاام توساعه اقيااادي اجيمااعی و شرهنگای
جمهوري اسالمی ايران (1400اا  )1396قاانون معاشيات از پرداخات ساهم بيماه
كارشرمايانی كه ح اكثر پنه نرر كارگر دارن قانون احكام دائمی برنامههااي توسعه
كاور قانون رشع موانع تو ي رقابتپذير و ارتقاي نظام ما ی كاور و آييننامههاي
مربوط به آنها و پاي

مسيمر اجراي قوانين و آييننامههاي شوق و رشاع مواناع و

ماكالت اجرايی احيما ی.
 -3تسسيو يک بانک مسايقل و تلااای باراي توساعه كساب و كارهااي
كواک و ميوسط به منظور ارائه ك يه خ مات ما ی مورد نياز اين كسب و كارها و
يا ايجاد دشاتر و بل هاي تلاای مربوط به بنگااههااي كوااک و ميوساط در
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تمامی بانکها و مؤسسات ما ی و اعيباري كاور
 -4ايجاد سازوكارهاي الزم براي اجراي كامل قانون حقوق ما كيت شكاري و
تجاري سازي اخيراعات و اي ههاي كارآشرينان و اصالح قوانين و مقررات مربوط
 -5تنظيم قانون جامع و يكااراه براي شراهم ش ن امكان ارائاه حماياتهااي
تلاای و حرشه اي و ه شمن از كسب و كارهاي كواک و ميوسط و ج وگيري
از پراكناا گی امااور مربااوط بااه  SMEsبااه ويااژه وضااع قااوانينی در خاااوص
سرمايهگذاري و تسمين ماا ی و اشايغال و كماک باه راهانا ازي كساب و كارهااي
كواک و ميوسط.
 -6پي

بينی سازوكارهاي قانونی الزم در حمايات از موضاوع تاسمين مناابع

ما ی كسب و كارهاي كواک و ميوسط و پاي اري و اسايمرار ايان حماياتهاا و
تلايص به موقع منابع با توجه به يكسا ه بودن بودجه عمومی كل كاور.
 -7وضع قاوانين بيماهاي ج يا باراي تاسمين ريساک سارمايهگاذاريهااي
خطرپذير كارآشرينی
 -8ايجاد شهرک هاي كااورزي و شهرکهاي تلاای و شنآوري تعاونیها
ماابه شهرکهاي صنعيی به ترتيب ذيل وزارت جهاد كااورزي و وزارت تعااون
كار و رشاه اجيماعی (اجراي طارحهااي تعااونی در شاهرکهااي صانعيی و ذيال
خوشههاي صنعيی).
 -9ايجاد دشاتر كاارآشرينی و كساب و كارهااي كوااک و ميوساط در ك ياه
دسيگاههاي اجرايی و داناگاهها
 -10ايجاد يک مؤسسه بينا م ای كساب و كارهااي كوااک و ميوساط باا
حعور كاورهاي اسالمی يا كااورهاي منطقاهاي ياا در مياان كااورهاي ععاو
سازمانهاي بين ا م ی موجود كه ايران نيز ععو آنها میباش
 -11برگزاري جانواره هااي كاارآشرينی باراي تكاريم كارآشريناان و ارتقااي
شرهنگ و روحيه كارآشرينی در كاور و ايجااد و راه انا ازي شابكه كاارآشرينی در
ص ا و سيماي جمهوري اسالمی ايران
 -12ايجاد ببات در شعاي اقيااد كالن كااور تقويات سارمايه اجيمااعی و
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حكمرانی شايسيه
 -13تسهيل شراين جذب سارمايه گاذاري مسايقيم خاارجی  FDIو سارمايه
گذاري پرتروي خارجی  FPIبه ويژه جذب سرمايههاي كارآشرينان ايرانی خاارو از
كاور
 -14ايجاد سازوكارهاي الزم براي پيادهسازي م لهااي شرشايگان و خيارين
حامی كارآشرينی
توصیههای سیاستی
نيايه به دست آم ه در اين پژوه

تالشی براي ارائه راهبردهاا و خاطماایهااي

مناسب براي توسعه كسب و كارهاي كواک و ميوسط بود تاا سياساتگاذاران و
م يران و كارآشرينان كاور با اسيراده از آن نسبت به تلاايص بهيناه و مط اوب
منابع در اخييار اتلاذ سياستهاي هوشمن انه بهرهمن ي از شنآوريهاي ناوين و
ترويه شرهنگ كارآشرينی در كاور اق ام نماين  .با توجه به مراتب شوق و همچنين
ابعاد مينوع اين پژوه

و تسبيرگذاري ملي

هار ياک از مؤ راههاا و ميغيرهاا و

عوامل بر توسعه كسب و كارهاي كواک و ميوسط توصيههاي سياسيی ذيل قابل
ارائه میباشن :
ا
ملي

 با توجه به تهيه زيرساختهااي الزم در شاهرکهاا و ناواحی صانعيیدر سراسر كاور و انجام هزينههاي قابل توجه در ايان خااوص توساط

دو ت و ضرورت بهرهبرداري هراه بهير از هزينههاي سرمايهاي شوق (با توجه باه
ميزان ريا ی هزينهها و ساير هزيناههااي ميرتاب بار اسايهالک و نگها اري آن) و
همچنين ضرورت تسريع در راهان ازي بنگاهها و ايجاد اشايغال پايا ار در كااور
توصيه میگردد كارآشريناان او ويات راهانا ازي و توساعه بنگااههااي كوااک و
ميوسط خود را در شهرکها و نواحی صنعيی ملي

در سراسر كاور قرار دهنا

تا قادر باشن با ح اقل هزينه ممكن از امكانات و زيرساختهاي شاراهم شا ن در
اين مناطق اسيراده نماين .
ب -تقويت همكاري اتحاديههاي صنری با مجموعههاي دو يی و ساير نهادها
و سازمانهاي مرتبط براي كمک به ايجاد نظاام اطالعاات شراگيار و قابال اسايراده
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براي همه كسب و كارها يک راهكار اجرايی مناساب باراي مقاب اه باا ته يا ات
محيطی و ارتقاي سطح ابربلای نظام تاميم گيري براي ت اوم و توساعه شعا يات
كسب و كارهاي كواک و ميوسط میباش كاه بايسايی ماورد پيگياري الزم قارار
گيرد .انين رويكردي میتوان دو مؤ ره ديگر زيرسااخيی يعنای شابكه توزياع و
زيرساخت قانونگذاري را نيز مورد تسبير قرار ده .
و -پيانهاد میشود كه سياستگذاران كالن كاور با پي بينی ساازوكارهايی
همچون تاويب قوانين ض انحاار برقراري مااوقهاا و حماياتهااي دو يای
مناسب و خاوصی سازي واقعی ارتباط ميان شركتهاي بزرگ باا شاركتهااي
كواک و ميوسط را تسهيل و شراهم نماين .
د -تسكي خطمایهاي توسعه كسب و كارهاي كواک و ميوساط ايرانای باه
حرظ مزيتهاي رقابيی بنگاهها در ارائه اي ههاي خالقانه و صانايع ماورد شعا يات
آنها و ان ازهگيري درست از م ت زمان پاي اري مزيتها و عوامل ته ي كنن ه آن
و ميزان پيانسيل سودآوري هر اي ه
هااا -تقويات تااوان بااومیسااازي مؤ رااههاااي نااوآوري در توسااعه محاااول
(مجموعهاي از اي هپردازيها طراحی محااول انيلااب صاحيح باازار ها ف و
ت وين اسيراتژيهاي مناسب) براي بازار داخ ی و دستيابی به دان

تو يا آن باا

توجه به ماهيت تق ي ي بودن نوآوريها در كساب و كارهااي كوااک و ميوساط
ايرانی
و -اتلاذ خطمایهاي توسعه كسب و كارهاي كواک و ميوسط با تسكي بار
تو ي و ارائه محاوالت و خ مات با ارزشاشزوده باال به جااي تمركاز بار تو يا
كاالها و خ مات موجود
ز -توصاايه ماایگااردد بااه منظااور ايجاااد هماااهنگیهاااي الزم و پرهيااز از
دوبارهكاريها و اسيراده بهينه از تماامی امكاناات و ظرشياتهااي موجاود كااور
نسبت به ادغام و يا تجميع صن وقهاي ملي

سرمايهگذاري و ضامانت و بيماه

كه در طی سالهاي گذشيه و به داليل ملي

در كاور ايجاد ش هان در صان وق

ضمانت سرمايهگذاري صنايع كواک (باا اصاالح اساسانامه و حاوزه شعا يات باه
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صن وق ضمانت سرمايهگذاري صنايع كواک و ميوسط تغيير نام خواه داد) و يا
در يک صن وق ج ي اق ام شود و معاونت و يا دشيري در رياست جمهاوري (باه
د يل ضرورت امكان اشراف و جامعيت و پذيرش توسط اركان ملي ا
بل

دو ات و

خاوصی) مسموريتهاي اين صن وق كه تنظيم كننا ه مقاررات و نااظر بار

نحوه عم كرد آن ها خواه بود را بر عه ه گيرد.
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