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چکیده

در حال توسعه  و  توسعه یافته  کشورهای  همه  در  حاضر  عصر  در 
و  کوچک  شرکت های  روی  سرمایه گذاری  سمت  به  حرکت 
متوسط ]1[ افزایش یافته است. شرکت های کوچک و متوسط به 
دلیل ساختار انعطاف پذیری و پویایی که دارند به راحتی می توانند 
خود را با تقاضاهای مشتریانی که نسبت به گذشته تغییر سلیقه 
داده، انطباق دهند و وارد بازارهای کشور های مختلف شوند. از 
طرفی به دلیل این که شرکت های کوچک و متوسط سهم بزرگی 

را  درحال توسعه  و  توسعه یافته  کشور های  تولیدات  و  اشتغال  از 
و  بیشتر  حمایت  سمت  به  سیاست گذاری ها  می دهند،  تشكیل 
این  بر  است.  پیدا کرده  سوق  اقتصاد  از  بخش  این  کردن  فعال 
از  حمایتی  تواناسازهای  شناسایی  به  حاضر  پژوهش  اساس 
SME                      ها پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از 

لحاظ روش تحلیلی است. به منظور شناسایی عوامل ضمن مرور 
و  معدن  صنعت،  وزارت  نظر  زیر  سازمان   7 مستندات  و  اسناد 
)سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرك های صنعتی،  تجارت 
صنایع  سرمایه گذاری  ضمانت  صندوق  تجارت،  توسعه  سازمان 
کوچک، صندوق ضمانت صادرات، سازمان گسترش و نوسازی، 
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و  مصرف کنندگان  از  حمایت  سازمان  معدن،  و  صنعت  بانک 
از  آگاه  خبرگان  با  ساختاریافته  نیمه  مصاحبه  و  تولیدکنندگان( 
روش کیفی تم استفاده شده است. نتایج پژوهش تم و مصاحبه 
به 6 تم اصلی )شامل حمایت مالی و اعتباری، حمایت تجاری، 
حمایت زیرساختی، حمایت اطالعاتی و دانش، قوانین و مقررات 
تسهیل گر، حمایت اجتماعی و فرهنگی( طبقه بندی و به 31 تم 

فرعی منجر شد.

مقدمه

در  زیادی  بسیار  کیفی  و  محتوایی  تغییرات  اخیر  دهه  دو  در 
بازارهای جهانی رخ  داده است. حرکت به سوی منطقه ای شدن 
انتهای  به  محوری  تولید  دوره  و  گرفته  سرعت  جهانی شدن  و 
حیات خود رسیده و دوره مشتری محوری در حال شكل گیری 
پاسخگویی  در  را  انعطاف الزم  که  آنجا  از  بزرگ  صنایع  است. 
سمت  به  تمایل  نداشتند  جهانی  بازار  در  جدید  نیازهای  به 
برون سپاری بخش های غیرضروری افزایش یافت و شرکت ها با 
ادغام عمودی و جدا کردن بخش های غیرضروری تر دست زدند. 
بنگاه های  برای رشد و گسترش  را  زمینه  تغییر و تحوالت  این 
 .]2[ نمود  فراهم  جهانی  سطح  در  صنعتی  متوسط  و  کوچک 
شرکت های کوچک و متوسط انواع خاصی از واحدهای تجاری 
هستند که در طول یک دهه آخر قرن بیستم، اهمیت بیشتری 
شناخته  ملی  اقتصاد  رشد  موتور  به عنوان  آن ها  کردند.  پیدا 
بالقوه،  خوداشتغالی  بزرگ ترین  عنوان  با  SME                      ها   .]3[ شده  اند 
ملی،  توسعه  روی  عالی  تأثیر  دارای  جدید،  شغل  ایجادکننده 
محلی، منطقه ای، دارای توان ابزاری برای جلوگیری از مهاجرت 
که  شرکت هایی  به عنوان  و  اقتصادی  ناشناخته  مناطق  از  افراد 
معیارهای  اساس  بر   .]4[ شناخته شده اند  دارند،  جهانی  اهمیت 
SME                      ها  انجام شده اند،  اروپایی  کمیته  به وسیله  که  تعریفی 
به عنوان شرکت هایی تعیین می شوند که تعداد کارمندان آن ها تا 
سقف 250 نفر باشد. همچنین گردش مالی شان ساالنه بیش تر 
شرکت هایی  و  تومان(  میلیارد   210 )تقریبًا  یورو  میلیون   50 از 
که ترازنامه ساالنه آن ها بیشتر از 43 میلیون یورو )تقریبًا 181 
تعریف  اساس  بر  ایران  در  اما   .]5[ نباشد  بیشتر  تومان(  میلیارد 

سازمان شهرك های صنعتی، صنایعی با 10 تا 100 نفر کارکنان 
و  انعطاف پذیر  ساختار   .]6[ می شوند  شناخته  متوسط  و  کوچک 
وفق پذیر با بازار، بهبود نوآوری های فّناورانه، همكاری و رقابت 
خود  در  عمودی  افقی-  ارتباطات  وجود  کامل،  رقابت  بازار  در 
صنایع کوچک از ویژگی مهم این گونه واحدها است ]7[. از جمله 
ویژگی های دیگر این واحدها می توان به قدرت نوآور بودن، روح 
کارآفرینی، عدم بوروکراسی، انعطاف پذیری و توانایی پاسخگویی 
نزدیک  با   تأمین کنندگان  همكاری  پیش بینی نشده،  شرایط  در 
منابع  بالقوه  علت محدودیت  به  اما   .]8[ کرد  اشاره  مشتریان  و 
نیاز  اضافی   ]9[ حمایتی  خدمات  به  SME                      ها  که  است  آشكار 

دارند ]4[.
اروپا در حقایق  اتحادیه  ایران و  اهمیت بخش SME                      ها در 
اروپا 99/8 درصد  اتحادیه  SME                      ها در  اداری منعكس می شود: 
درصد شغل ها  داده، 66/8  اختصاص  به خود  را  از کسب وکارها 
را در اقتصاد کسب وکارهای غیرمالی، 64/3 درصد گردش مالی 
اساس  بر   .]10[ است  کرده  ارزش افزوده  ایجاد  درصد   58/1 و 
داده های مرکز آمار صنایع کوچک و متوسط 82 درصد از مجموع 
واحدهای صنعتی فعال در ایران را به خود اختصاص می دهد و 
واحدهای  این  به وسیله  ایران  در  صنعتی  تولیدات  از  درصد   17
صنعتی  واحدهای  می شود.  انجام  متوسط  و  کوچک  صنعتی 
کوچک برای 59/2 درصد از جمعیت فعال در صنعت ایران شغل 
ایجاد کرده اند و به همین دلیل اهمیت زیادی برای اقتصاد ایران 
بازرگانی و صنایع و  اتاق  اقتصادی،  دارند. )معاونت بررسی های 
معادن(. از طرفی فعالیت های صادراتی واحدها نیز برای دولت ها 
بسیار مهم می باشند زیرا به توسعه اقتصادی ملت ها، توسعه صنایع 
می کند.  کمک  جدید  شغل های  ایجاد  و  بهره وری  بهبود  ملی، 
همچنین در سطح شرکت  به  شرکت ها اجازه می دهد تا بازارهای 
جدید را توسعه دهند ]10[. اگرچه تعداد زیادی از شرکت ها درگیر 
صادرات می باشند ولی شرکت های کوچک تر تمایل کمتری را به 
صادرات نشان می دهند. بنابراین حمایت از شرکت های کوچک و 
اقتصادی  اولویت های اساسی در رشد و توسعه  از  متوسط یكی 
بسیاری از کشورها به شمار می رود و نقش اصلی را در توسعه 

اقتصادی بیشتر کشورها ایفا می کند ]12[.
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اما از جمله پژوهشگرانی که به این مقوله پرداخته اند کریمی و 
بوذر جمهری )1391( ]13[، کمبود منابع مالی را به عنوان مشكالت 
فارسجیانی  کرده اند.  بیان  SME                      ها  شكست  عوامل  و  اصلی 
شرکت های  که  اند  کرده  گزارش  نیز   ،]14[  )1391( همكاران  و 
با مشكالت ساختاری  در حال حاضر  ایران  در  متوسط  و  کوچک 
بازاریابی مواجه هستند و قادر به تولید  و قانونی، فناورانه، مالی و 
نیستند.  جهانی  بازارهای  در  صادرات  و  رقابت  قابل  محصوالت 
اظهار می دارند که شرکت های   ،]15[  )1391( و مشیری  استیری 
تامین  مدیریت،  توسعه  چون  اموری  زمینه  در  متوسط  و  کوچک 
و  زاد  کابران  می باشند.  ضعیف  فناوری  و  نوآوری  کاربرد  و  مالی 
همكاران )1390( ]16[، هم اظهار می دارند که SME                      ها به واسطه 
ضعف نیروی مالی، فناوری و همچنین کمبود نیروی انسانی ماهر 
در افزایش ظرفیت فناوری و درنتیجه در توسعه اقتصادی، ناتوان 

بوده و نیازمند حمایت های ساختاری و حاشیه ای مختلف هستند.
که  می شود  مشخص  شده  ذکر  مطالب  اساس  بر  بنابراین 
کسب و کار های کوچک و متوسط در ایران نیازمند حمایت های 
مناسب است. در این راستا پژوهش حاضر به شناسایی و تحلیل 
و  اسناد  درون  از  SME                      ها  صادرات  از  حمایتی  تواناسازهای 
صنعت،  وزارت  نظر  زیر  حمایت کننده  سازمان  هفت  مستندات 
یک  بخش  در  پژوهش  این  در  است.  پرداخته  تجارت  و  معدن 
به  پرداخته خواهد شد، در بخش دوم  به مبانی نظری پژوهش 
پژوهش  یافته های  به  سوم  بخش  در  و  پژوهش  روش شناسی 

پرداخته خواهد شد.

1. مبانی نظری پژوهش

1-1. تعاریف و نقش شرکت های کوچک و متوسط

بلكه  جهانی  اقتصاد  در  نه تنها  متوسط  و  کوچک  بنگاه های 
مهم ترین  از  می باشند.  مختلف  تعاریف  دارای  نیز  کشورها  در 
متوسط  و  کوچک  بنگاه های  آن ها  مبنای  بر  که  معیارهایی 
سرمایه،  میزان  کارکنان،  تعداد  از:  عبارت اند  می شوند  تعریف 
مهم ترین  مالكیت.  نوع  و  سالیانه  فروش  میزان  دارایی،  ارزش 
تعریفی که از این واحدها در اقتصاد جهانی شده مربوط به بانک 
جهانی ]17[ است که حداکثر تعداد کارکنان این واحدها را 300 

مالی )دالر(15000000 و حداکثر  یا گردش  نفر، حداکثر درآمد 
دارایی )دالر(15000000 اعالم کرده است.

و  کوچک  بنگاه های  از  رسمی  و  واحد  تعریف  ایران  در  اما 
طرف  از  موجود  تعاریف  همه  همچنین  نیست؛  موجود  متوسط 
است.  ارائه شده  کارکنان  تعداد  مبنای  بر  رسمی  سازمان های 
متوسط  و  کوچک  بنگاه های  درزمینه  موجود  تعاریف  مهم ترین 

از سوی نهادهای مختلف کشور در جدول )1( ارائه شده است.

  جدول 1. تعاریف سازمان های مختلف از SME                      ها 
در ایران

تعریف بنگاه های کوچک و متوسطنام سازمان

بنگاه های وزارت صنعت، معدن و تجارت کارکن  نفر   50 از  کمتر  بنگاه های 
کوچک و متوسط تعریف می شوند.

مرکز آمار ایران

طبقه بندی شده  گروه  چهار  به  تا  کسب وکار 
کارکن   10-49 خرد،  کارکن   1-9 است: 
کوچک، 99-50 کارکن متوسط و بیش از 100 

کارکن بزرگ

و  کوچک  صنایع  سازمان 
شهرك های صنعتی

بنگاه های بین 5 تا 50 نفر بنگاه های کوچک و 
متوسط تعریف می شوند.

اداره آمار بانک مرکزی

بنگاه های با کمتر از 10 نفر کارکن خرد، 10-
49 نفر کارکن کوچک، 50 تا 99 نفر کارکن 
بزرگ  کارکن  نفر   100 از  باالتر  و  متوسط 

تعریف می شوند.

 Source: http://www.cbi.ir/showitem/12096.aspx

اقتصادی  رشد  موتور  به عنوان  متوسط  و  کوچک  بنگاه های 
تولید  در  اساسی  دارای شش نقش  و  کشورها شناخته می شوند 

اقتصادی کشورهای می باشند ]18[:
کشورهای  اشتغال  از  بزرگی  بخش  اشتغال:  1-نقش 
که  به صورتی  می دهند.  تشكیل  را  توسعه یافته  و  درحال توسعه 
1394 شرکت های  سال  در  مرکزی  بانک  آماری  سالنامه  طبق 
کوچک و متوسط بیش از 82 درصد از واحدهای خصوصی ایران 
را تشكیل داده است بنابراین بخش بزرگی از اشتغال کشور مربوط 
به این واحدهاست ]19[. 2-هدایت بخش غیررسمی به بخش 
مولد اقتصاد: بخشی از اقتصاد هر کشور به بخش غیررسمی و 
از  حمایت  از طریق  می شود.  مربوط  اقتصادی  کاذب  شغل های 
را  غیررسمی  بخش  این  می توان  متوسط  و  کوچک  بنگاه های 
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بنابراین می توان سودآوری و هزینه  اقتصاد برد.  به بخش مولد 
بخش های مولد اقتصاد را در مقابل بخش غیرمولد و غیررسمی 
فعال تر کرده و از این طریق به کاهش بازارهای غیررسمی دامن 
زد. 3- کارآفرینی و خلق ایده های نو در تولید: در همه کشورها، 
فرصت های  اول،  شیوه  می شود.  شیوه  ایجاد  دو  به  کارآفرینی 
نوآورانه است که کارآفرینان به ابداع و خلق جدید روش، ابزار، 
کسب وکار  فرایند  در  مورداستفاده  دیگر  نوآوری  هر  یا  و  بازار 
کارآفرینان  که  آربیتراژ  فرصت های  شیوه،  دومین  و  می پردازد 
و  می کنند  ایجاد  را  دیگران، کسب وکارشان  نوآوری  از  تقلید  با 
موجب  می توانند  واحدها  این  کیفی،  بعد  از  می دهند.  رونق  یا 
افزایش   -4  .]18[ شوند  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 
رقابت پذیری کاالها در بازار جهانی: رقابت پذیری واقعیتی است 
که  می دهد  نشان  بازار  از  افزایش سهم  در  را  بنگاه  قابلیت  که 
این خود متضمن توسعه فضا و مقیاس تولید است. شرکت های 
کوچک و متوسط به دلیل انعطاف پذیری و انطباق بهتر در بازار 
خدمات  و  محصوالت  اصالح  یا  بخشیدن  بهبود  با  می توانند 
فروش  افزایش  دنبال  به  مشتریان  نیازهای  اساس  بر  کنونی 
رقابت پذیری  قدرت  افزایش  باعث  طریق  این  از  و  باشند  خود 
بازارهای صادراتی شوند ]20[. 5-تجمیع پس اندازهای  خود در 
خرد: به دلیل اینكه نهادهای مالی ترجیح می دهند با شرکت های 
بزرگ که ریسک کمتری دارد فعالیت کنند و تمایل کمتری به 
همكاری با شرکت های کوچک و متوسط دارند ]7[. و از طرفی 
کوچک  شرکت های  که  می دارند  اظهار   )1998(  ]21[ آیروین 
از  پراکنده  به طور  مالكان  و  صاحبان  که  درآمدی  به  متوسط  و 
کسب وکار  محیط  یا  و  دارایی ها  و  شخصی  صرفه جویی  طریق 
این  رشد  درنتیجه   .]21 و   22[ می شوند  تأمین  می کنند،  قرض 
واحدها می تواند در تجمیع پس اندازهای خردنقش مؤثری بازی 
کند. 6- پویایی صنعت: ملكی نژاد ]23[ )1385( از قول آکس 
و  کوچک  »صنایع  که  می کند  نقل   )1991(  ]24[ آلدرش  و 
رسیدن  راه  در  که  شده اند  تشبیه  جنگل"  "درختان  به  متوسط 
به نور آفتاب باید بكوشند تا از سایه مرگبار رقبای مسن تر خود 
بگذرند«. بنگاه های جدید در هر صنعت با تولیدات جدید باعث 
را  بنگاه های قوی  بازار  تحول صنعت می شوند و به مرور قدرت 

بنگاه های کوچک و متوسط کمكی  اقدام  این  محدود می کنند. 
اساسی به اقتصاد کشورها می کند تا در جهت بهبود و سالمت 

اقتصاد مؤثر گام بردارند.

2-1. خدمات حمایتی از شرکت های کوچک و متوسط

برای  طراحی شده  عمومی  برنامه های  و  سیاست ها  به تمامی   
مشوق های  مشاوره،  از  بنگاه  صادراتی  فعالیت های  به  کمک 
تجاری  نمایشگاه های  تا  گرفته  صادرات  مالی  تأمین  و  مالیاتی 
و کمک به توسعه فروش اطالق می گردد، برنامه های صادراتی 
گفته می شود ]25[. برخی از این برنامه ها به شرکت ها اطالعات 
یا  ایجاد  باهدف  تجاری و صادراتی فراهم می کند، برخی دیگر 
انجام می شود،  افزایش صادرات شرکت ها  برای  انگیزه  افزایش 
)مانند  عملیاتی  و  مالی  حمایت های  شامل  نیز  مهمی  بخش  و 
تأمین مالی صادرات، بیمه صادرات، آموزش حمل ونقل صادرات، 
پژوهش  این  در  اما   .]26[ می شود  انجام  صادرات(  بازاریابی 
از  برنامه ها تحت عنوان خدمات حمایتی  و  این حمایت ها  کلیه 
مفهوم  و  است  شده  برده  به کار  متوسط  و  کوچک  شرکت های 
خدمات حمایتی در درون خودش به تواناسازهایی اشاره می کند 
که شرکت ها را در مسیر صادرات توانمند می کند و یک مفهوم 
جامع تری نسبت به مشوق های صادراتی یا محرك های صادراتی 
ادبیات  در  که  برمی گیرد.  در  را  صادرات  توسعه  برنامه های  در 
خدمات  اقسام   .]4[ می شود  تقسیم  غیرمالی  و  مالی  نوع  دو  به 

حمایتی طبق ادبیات شامل:
از   )2014(  ]27[ فریكات  و  آیوب  مالی:  1-حمایت های 

حمایت مالی به عنوان حمایت ضروری یاد می کنند که در مراحل 
اولیه صادرات الزم می باشد. به دلیل اینكه شرکت های کوچک و 
متوسط نمی توانند نیاز خود را از طریق بانک ها رفع کنند، بنابراین 
همچنین  می دهند.  انتقال  دولت  به سمت  را  خود  مالی  مشكل 
محیط اقتصاد کالن و سیستم های تأمین مالی و قانونی کشورها 
کوچک  شرکت های  و  می باشد.  مؤثر  شرکت ها  مالی  تأمین  در 
و  نهادی  توسعه  از  باالتری  درجه  که  کشورهایی  در  متوسط  و 
محافظت بهتر از حق مالكیت رسیده اند، از محدودیت های مالی 

کمتری برخوردارند.
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از  است  عبارت  صادراتی  عملكرد  صادراتی:  2-عملکرد 

اقتصادی  و  راهبردی  اهداف  شامل  که  بنگاه  اهداف  که  حدی 
باشد برای صادرات یک محصول از طریق برنامه ریزی و اجرای 
و  سوسا   .]28[ می شود  محقق  صادراتی  بازاریابی  راهبردهای 
همكاران )2009( ]29[، اشاره می کنند که دولت ها می توانند از 
طریق ایجاد جذابیت در امر صادرات، عملكرد صادراتی شرکت ها 

را بهبود دهند.
3- دانش: الو، روپر و زو ]30[ )2016( هم به نبود دانش 

بازار بین المللی اشاره می کنند و نبود آن را اغلب به عنوان یكی از 
موانع اصلی برای صادرات و بین المللی سازی از طرف شرکت ها 
می کنند  اشاره   )2017(  ]31[ چایلد  و  ناروز   .]30[ می کنند  ذکر 
که حمایت اطالعاتی و مالی منابع مهمی هستند که برای حضور 
شرکت های کوچک و متوسط در بازارهای خارجی الزم می باشند. 
این  تا  نیازمند می باشند  به موسسه هایی  این شرکت ها  بنابراین 
که  ذکر می کند  و همچنین  کنند  فراهم  برایشان  را  مهم  منابع 

بدون این منابع مهم تالش SME                      ها بی نتیجه خواهد بود.
4- شبکه ای: »شبكه به گروهی از شرکت ها اطالق می شود 

که در رابطه با پروژه خاصی با هم همكاری دارند و از تخصص 
یكدیگر به منظور غلبه بر مشكالت معمول و روزمره و دستیابی 
بر  را  شبكه ها   .]32 و  می کنند«]33  استفاده  بهتر  راندمان  به 
و  صنایع  )بین  افقی  شبكه های  به  واحدها  بین  ارتباط  اساس 
کسب وکارهایی شكل می گیرد که در جایگاه مشابهی در زنجیره 
در  که  یابند  دست  به صرفه هایی  می توانند  و  دارند  قرار  ارزش 
حالت فعالیت انفرادی قابل دستیابی نیست( و عمودی )بنگاه های 
تولیدی در بخش های متفاوتی از زنجیره ارزش قرار دارند اغلب 
روابط  مانند  می شوند.  محسوب  همدیگر  فعالیت های  مكمل 

پیمانكاری بین صنایع کوچک و بزرگ( تقسیم می کنند ]33[.
در  مشاوره  به   )2010(  ]34[ یاکوب  و  یوسف  5- مشاوره: 

به عنوان  کسب وکار  "مشاور  اشاره کرده اند  این طور  کسب وکار 
دانش  و  مهارت  چند  یا  یک  که  می شود  تعریف  شخصی 
مشاوره های  این  می کند"  فراهم  کسب وکار  عملیات  با  مرتبط 
و  می شود.  انجام  خصوصی  بخش  یا  دولت  توسط  کسب وکار 
بسیاری از کشورها خدمات مشاوره ای و برنامه های آموزشی را 

میزان  امروزه  می دهند  ارائه  متوسط  و  کوچک  شرکت های  به 
این  و  است  داشته  چشمگیری  افزایش  مشاوره ای  خدمات 
به  رسیدن  و  بازار  شكست های  کاهش  هدف  با  بیشتر  خدمات 
انجام می شود  اقتصادی  و  اجتماعی  بعد  از آن در  منافع حاصل 
که  می کنند  اشاره   )2006(  ]36[ گوتو  و  سوئینگ  بری،   ]35[
اقدامات  یا  تجاری  عالقه های  دلیل  به  کسب وکار  مشاوره های 
دولتی ایده های جدید را به مالكان شرکت های کوچک و متوسط 
می فروشند. هم چنین در ادامه اشاره می کنند این مشاورها رابطه 
مدیریت  برنامه ریزی  در  که  دارند  با کسب وکار  منحصربه فردی 
نرخ  درنتیجه  می کند  کمک  آن ها  به  بحران  کنترل  و  عمومی 

استفاده از مشاورهای بیرونی در رشد آن ها مؤثر می باشد.
 ،)2010(  ]22[ زانگ  و  زا  چو،  مراکز رشد کسب وکار:   -6

مهم ترین  از  یكی  کسب وکار  رشد  مراکز  که  می دهند  توضیح 
نوآوری  و  متوسط  و  کوچک  شرکت های  توسعه  برای  عوامل 
که  است  فیزیكی  فضای  یک  کسب وکار  رشد  مراکز  است. 
شرکت های خدمات کسب وکار، امكاناتی را برای خدمات حمایتی 
کسب وکار و مسیرهای حمایت برای شروع و توسعه کسب وکار 
حمایتی  خدمات  و  زیرساخت ها  مراکز  این  می کنند.  فراهم 
موردنیاز استارت آپ                      ها را باهدف کاهش هزینه و ریسک، بهبود 
ارتقا دستاوردهای علمی مهیا می کنند.  و  نرخ کارآفرینی موفق 
راشیویج از قول المبارکی و بوسلر ]37[ )2016( نقل می کند که 
مرکز رشد کسب وکار فرایند حمایت کسب وکار است که توسعه 
موفق استارت آپ                      ها و شرکت های جوان را به وسیله مهیاکردن 
منابع هدف و خدمات به کارآفرینان تسریع می کند. مراکز رشد 
مزایایی مانند حجم هزینه کم، تجهیزات مشترك و انواع خدمات 

و نیز دوستی و حمایت دیگر کارآفرینان را ارائه می دهد.
7- خوشه ها: نظریه خوشه های صنعتی را اولین بار مایكل 

بهبود  نتیجه  به عنوان  به خوشه ها  ]38[ مطرح کرد. وی،  پورتر 
یک  می دهد،  توضیح  و  می کند  نگاه  کسب وکار  محیط  در 
خوشه صنعتی حاصل نزدیكی جغرافیایی و اجتماعی گروهی از 
شرکت های مرتبط به هم و نهادهای وابسته به آن هاست که در 
یک زمینه خاص، کاالهای همانند یا مكمل تولید می کنند ]39[. 
یاماواکی نقل می کند که چهار مزیت  از قول  راشیویج )2016( 
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که شامل: تخصصی سازی،  کرد  ارائه  می توان  از خوشه ها  مهم 
تسهیل فرایند تأمین کننده، انتشار تكنولوژی، و حمایت خط مشی 
عمومی می باشد و خوشه می توانند نقطه مهمی برای سیاست های 
حمایتی جهت ترغیب شرکت های کوچک و متوسط باشند ]4[.

8-زیرساختی: سرمایه گذاری در زیرساخت ها توسط دولت، 

یكی  الزم،  هماهنگی های  انجام  طریق  از  یا  و  مستقیم  به طور 
ابزارهای مهم سیاست صنعتی در کشورها و مناطق مختلف  از 
که  می کنند  بحث   )1391( همكاران  و  مشبكی   .]40[ است 
تخصصی  زیرساخت های  ارائه  و  زیرساخت ها  در  سرمایه گذاری 
مناسب به صادرات کمک و آن را تسهیل می نماید. راشیویج هم 
که حمایت های  می کند  اشاره   ]40[ و همكاران  ویگین  قول  از 
زیرساختی بیشتر باید در مناطق روستایی به عمل آید و حمایت 
زیرساختی در مناطق روستایی از طریق )تأمین تجهیزات، کاالها 
و خدمات عمومی مانند جاده ها، الكتریسیته، زیرساخت فیزیكی، 
موسسه های  کردن  بالغ  ایمن،  و  سالم  آب  تربیت،  و  تعلیم 
کوچک  واحدهای  فعالیت های  با  غیرمستقیم  به طور  روستایی(، 
اقتصادی در ارتباط است و به توسعه آن ها کمک می کند ]18[.

3-1. محدودیت ها و معایب بنگاه های کوچک و متوسط

است  پرداخته  واحدها  این  معضالت  به   )1386(  ]42[ حیدرپور 
و اشاره می کند که معضالت عمده بنگاه های کوچک در ایران 
به دو حوزه برمی گردد، یكی عدم سازمان دهی ارتباط بنگاه های 
عدم  دیگر  سوی  از  و  بزرگ تر  بنگاه های  با  متوسط  و  کوچک 
است.  مالی  و  فنی  درزمینه  دولت  شده  کارشناسی   حمایت های 
سخت افزاری  قالب  بیش تر  موجود  حمایت های  به بیان دیگر 
داشته و هنوز به مرحله حمایت نرم افزاری نرسیده است. درواقع 
کوچک  بنگاه های  از  گسترده  و  منسجم  پشتیبانی  نظام  فقدان 
بنگاه های  روی  پیش  و  اصلی  ضعف های  از  یكی  زودبازده،  و 

کوچک و متوسط است ]42[.
همچنین در باب عدم موفقیت بنگاه های کوچک و متوسط، 
SME                      ها  موانع  مورد  در  جهانی  بانک  گزارش های  به  می توان 
اشاره کرد در جدول زیر مهم ترین موانع این بنگاه ها آمده است.

جدول 2-مهم ترین موانع SME                      ها طبق گزارش بانک 
جهانی

بنگاه های متوسطبنگاه های کوچکرتبه

تأمین مالیتأمین مالی1

قوانین و مالیاتتورم2

تورمقوانین و مالیات3

عدم ثبات سیاست هاعدم ثبت سیاست ها4

نرخ مبادلهجرائم خیابانی5

فسادفساد6

جرائم خیابانینرخ مبادله7

جرائم سازمان یافتهجرائم سازمان یافته8

شیوه های ضد رقابتیشیوه ها ضد رقابتی9

زیرساخت هازیرساخت ها10

قضاییقضایی11

 Source: Firm Size and the Business Environment: worldwide Sur-
vey Results, IFC, p.14.

4-1. مشکالت پیش روی صادرات بنگاه های کوچک و متوسط

به  نسبت  خارجی  بازارهای  در  موفق  حضور  که  است  بدیهی 
بنگاه های  به همین دلیل  بازارهای داخلی بسیار دشوارتر است. 
کوچک و متوسط اغلب به دلیل پیچیدگی های صادرات و رشد 
باالی آن، از ورود به بازارهای خارجی اجتناب می کنند. تالش های 
صادراتی درصورتی که با آمادگی و دانش کافی توأم نباشد اغلب 
محكوم  به شكست بوده و ممكن است بقای شرکت را با خطر 
جدی روبرو سازد. به منظور دستیابی به بازارهای خارجی، منابع 
مالی، تالش و دانش چگونگی انجام کار باالیی موردنیاز است. 
دارند.  را  خودشان  خاص  الزامات  و  ویژگی ها  خارجی  بازارهای 
این الزامات نه تنها نیازهای مشتریان نهایی را در برمی گیرد بلكه 
شامل التزامات قانونی و فنی کشورهای مقصد نیز هستند ]43[. 
از طرفی وقتی شرکت های کوچک و متوسط اقدام به صادرات 
می کنند، معمواًل به صورت مقیاس کوچک انجام می دهند که این 
مانع اصلی برای این بنگاه هاست که باعث می شود سرمایه گذاری 
برای بسیاری از این واحدها غیرسودآور شود به عالوه هزینه های 
بیشتری  تأثیر  مالی  منابع  به  دستیابی  و  قطعیت  عدم  مستقیم، 
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روی صادرات SME                      ها به نسبت شرکت های بزرگ دارد ]44[. 
بهتر  تجاری  موانع  با  تعامل  در  مقابل،  در  بزرگ  شرکت های 
می توانند نسبت به SME                      ها پاسخ دهند و در بازارهای بین المللی 
مزیت رقابتی داشته باشند درنتیجه از قابلیت ها و منابعی که در 
طول زمان از صادرات به دست آورده اند می توانند در فعالیت های 
به  هم  همكاران  و  کاردوزا   .]45[ کنند  شرکت  بهتر  صادراتی 
کیفیت ضعیف چارچوب قواعد مقرراتی به عنوان مانعی در توسعه 
اظهار  ادامه  در  می کنند.  ذکر  شرکت ها  این  شدن  بین المللی 
می کند که محیط نامطلوب کالن اقتصادی باعث می شود وجود 
برنامه های کمک صادراتی به نتیجه ختم نشود درنتیجه SME                      ها 
کوچک باقی می مانند، در صادرات به دلیل تجربه هزینه مبادله 
باالتر شرکت نمی کنند و نرخ شكست این واحد افزایش می یابد. 
صادراتی  موانع  و  چالش ها   )2017(  ]45[ گوپتا  و  پائول   .]46[
شرکت های کوچک و متوسط را به دودسته موانع داخلی )موانع 

خرد( و موانع بیرونی )موانع کالن( تقسیم کرده است.

 جدول 3ـ چالش ها و موانع صادراتی از دیدگاه 
پائول و همکاران

موانع درونیموانع بیرونی

فاقد موسسه های تجاری مناسب،
طرف  از  محافظت  و  تحریک  عدم 

دولت،
ناپایداری سیاسی،

مشكالت سیاسی و قانونی،
تقاضای ناکافی،

مشكل انطباق در ورود به بازار،

سختی در انتخاب توزیع کننده قابل اعتماد،
فاقد قدرت مذاکره،

دانش اندك از بازار هدف و چالش هایش،
سازمان ضعیف بخش صادرات،

عدم توانایی به دستیابی به اطالعات،
تجربه بین المللی کم،

عدم توانایی به دستیابی به مزیت رقابتی در 
بازار خارجی، عدم سرمایه و منابع ناکافی

2. روش شناسی تحقیق

به طورکلی روش های تحقیق در علوم رفتاری را می توان با توجه 
به دو مالك هدف تحقیق و نحوه گردآوری داده ها تقسیم کرد. 
پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی است زیرا درصدد 
توسعه دانش کاربردی در حل مسئله خدمات حمایت ارائه شده به 
شرکت های کوچک و متوسط است. و به بیان دیگر این پژوهش 
ازنظر  و   .]47[ می شود  هدایت  دانش  عملی  کاربرد  سمت  به 
ماهیت پژوهش توصیفی است زیرا هدف آن توصیف شرایط و 

پدیده های مورد بررسی است.
در این تحقیق برای شناسایی تواناسازهای حمایتی از صادرات 
شرکت های کوچک و متوسط از روش تحلیل محتوا استفاده شد. 
بدین صورت که اسناد و مستندات هفت سازمان حمایت کننده زیر 
نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت )شامل سازمان صنایع کوچک 
صندوق  تجارت،  توسعه  سازمان  صنعتی،  شهرك های  شرکت  و 
ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق ضمانت صادرات، 
سازمان گسترش و نوسازی، بانک صنعت و معدن، سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان( مورد تحلیل محتوا قرار گرفت و 
سپس با استفاده از روش مصاحبه با خبرگان مورد تایید قرار گرفت.

استنباط کردن،  برای  فنی  از هرگونه  را عبارت  تحلیل محتوا 
از طریق شناسایی عینی و نظام اند مشخصات ویژه پیام ها می داند. 
بنا بر این تعریف، فن تحلیل محتوا تنها محدود به حیطه تحلیل 
نمی شود و در دیگر حوزه ها نیز می تواند به کار گرفته شود؛ مانند 
کدگذاری  یا  می دهند  انجام  آموزان  دانش  که  کدگذاری هایی 
عملیات مشاهده شده در مطالعات ضبط شده ویدیویی ]48[. تحلیل 
محتوا نخستین روشی تحلیل کیفی است که محققان باید فرابگیرند 
از  بسیاری  اجرای  برای  که  اصلی  مهارت های  روش  این  زیرا 
روش های دیگر کیفی الزم است را فراهم می آورد و شامل شش 
کدهای  2-ایجاد  موردبررسی،  داده های  با  است:1-آشنایی  مرحله 
اولیه، 3-جست وجوی تم ها،4-بازبینی تم ها، 5-تعریف و نام گذاری 

تم های اصلی، 6-تهیه گزارش ]49[.

3. یافته های تحقیق

 137 محتوا  تحلیل  انجام  و  مستندات  و  اسناد  بررسی  از  پس 
آیتم استخراج شده و موردبررسی قرار گرفت. با کمک از ادبیات 
نفر   2 سیاست گذار،  نفر   4( انجام گرفته  مصاحبه های  و  موجود 
فرایند صادرات(  با  آشنا  نفر صنعتگر   2 و  دانشگاه،  هیئت علمی 
برخی از تم ها ادغام و بر اساس اهمیت و در قالب 31 تم فرعی 
تم های   )4( جدول  در  که  گردیدند.  طبقه بندی  اصلی  تم   6 و 

اصلی به همراه تم های فرعی ارائه گردیده است. 
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جدول 4ـ نتایج تحلیل محتوا

تم های فرعی یا زیر معیارهاکدهاتم های اصلی

تسهیالت و 
حمایت های مالی 

)F( و اعتباری

F1)کمک به تأمین نقدینگی تولید )ازجمله تسهیالت سرمایه در گردش، صادراتی، توانمند ساز، توسعه بازار صادراتی

F2تخفیف یا معافیت مالیاتی

F3پرداخت تسهیالت ارزی برای واردات مواد اولیه موردنیاز

F4پرداخت تسهیالت برای انتقال و مبادله فناوری

F5)کمک هزینه حمل ونقل محصول صادراتی )20 درصد هزینه

F6
اقسام حمایت های بیمه نامه ای و ضمانت نامه ای مناسبی )ازجمله بیمه نامه کوتاه مدت، میان مدت، بلندمدت، ضمانت نامه های اعتبار بانكی و تولیدی، 

اعتبار سنجی خریداران خارجی( جهت اخذ تسهیالت، صادرات و واردات

حمایت تجاری 
)T(

T1طراحي و استقرار روش های تجاری سازی دانش فني تدوین شده در سازمان و تبدیل آن به فناوری های قابل سرمایه گذاری اقتصادي

T2کمک برای شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی

T3کمک به شكل گیری و رتبه بندی شرکت های مدیریت صادرات

T4تدوین جوایز صادراتی مناسبی توسط سازمان ها مثل سازمان توسعه تجارت

حمایت های 
اطالعاتی و دانش 

)IK(

IK1اطالع رسانی در مورد تكنولوژی های جدید و پیشرفته

IK2ارائه خدمت مشاوره ای در طراحی محصول و فرایندهای تولید

IK3
ایجاد بانک های اطالعاتی و مراکز اطالع رسانی برای افزایش آگاهی شرکت های تولیدی از آخرین تحوالت اقتصادی و بازرگانی داخل و خارج 

کشور

IK4شناسایی نیازها و مستندسازی مشكالت فناورانه شرکت های کوچک و متوسط 

IK5کمک به شناسایی بازارهای داخلی و خارجی و تحقیقات بازاریابی

حمایت های 
)IN( زیرساختی

IN1بهبود عملكرد بنگاه های کوچک و متوسط و ارتقا توان رقابتی از طریق خدمات کسب وکار

IN2ارائه خدمات مناسب در قالب فن بازار برای حل نیازهای فن آوری شرکت ها از طرف سازمان هایی مثل شرکت شهرك های صنعتی

IN3تسریع در شناسایی نیازها و مشكالت واحدهای فناوری و تولیدی استان برای حل آن ها

IN4برگزاری دوره های آموزشی، مهارتی و مدیریتی از طرف سازمان هایی مثل شرکت شهرك های صنعتی

IN5کمک به ایجاد یک دفتر کار الكترونیكی مجازی و طراحی وب سایت شرکت ها از طرف سازمان ها مثل شرکت شهرك های صنعتی

IN6تشكیل و حمایت از کنسرسیوم ها و ایجاد پایانه های صادراتی

IN7)کمک به بهینه سازی خطوط تولید و کاهش هزینه ها )فن های مدیریت تولید

قوانین و مقررات 
)R4( تسهیل گر

R1.ایجاد موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی برای واردات )منظور واردات مواد اولیه کاالهای واسطه ای جهت صادرات مخصوصاً دانش بنیان( ممنوع باشد

R2تسریع در ترخیص ورود موقت مواد اولیه و کاالهای متعلق به واحدهای تولیدی

R3.عمل ترخیص با حداقل اسناد و تعهدات و فرایند ثبت سفارش )در گمرك( توسط دستگاه های متولی سریع و ساده انجام شود

R4.کاالهایی که برای تولید وارد می کنیم حداکثر با اخذ یک برابر حقوق ورودی به صورت تضمین از مبادی عبور )ترانزیت( شود

R5تدوین سازوکارهای مناسب برای بازپرداخت تسهیالت ریالی و ارزی

حمایت های 
اجتماعی و 

)SC( فرهنگی

SC1اقدامات مناسبی در راستای ارتقای فرهنگ کار گروهی و جمعی و تقویت سرمایه اجتماعی جهت تشویق صادرات توسط صداوسیما

SC2
ساماندهی تبلیغات کاالها و خدمات )توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاری صداوسیمای( در جهت تشویق صادرکنندگان و افزایش 

رقابت پذیری

SC3پوشش وسیع خبری در خصوص دستاوردهای علمی و فناوری و صادرات هر استان و انتشار خبرنامه فناوری

SC4کمک هزینه تبلیغات شهری و رسانه ای
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جمع بندی و مالحظات

به  رسیدن  پژوهشی  فرایند  یک  پایان  در  پژوهشی  هر  هدف 
مشخصی  اهداف  به  بتوان  آن ها  طریق  از  که  است  نتایجی 
این  در  کرد.  فراهم  پژوهش ها  سایر  برای  پایه ای  و  دست یافت 
پژوهش به مشكالت شرکت های کوچک و متوسط و شناسایی 
و  توانمندسازی  جهت  واحدها  این  از  حمایتی  تواناسازهای 
حمایت کننده  سازمان های  مستندات  و  اسناد  درون  از  صادرات 

زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخته شد.
از آنجا که شرکت های کوچک و متوسط در ایران از وجود 
آسیب ها  با  و  می برند  رنج  بنگاه  خارج  و  داخل  در  مشكالتی 
همچنین  می کنند،  نرم  دست وپنجه  بسیاری  مشكالت  و 
سیاست گذاری ها در یک دهه اخیر در پی حمایت ها از این واحدها 
ارزش افزوده  به طوری که  نماید،  مرتفع  را  مشكالتشان  نتوانسته 
 1394 سال  مرکزی  بانک  آماری  سالنامه  طبق  واحدها  این 
بوده،  ثابت   %13 تقریبًا  میزان  به   1393 تا   1385 سال های  از 
درحالی که شرکت های کوچک و متوسط 82% از واحدهای کشور 
را تشكیل می دهند. از طرفی سازمان های حمایت کنند، در ایران 
به طور جدا از هم از این واحدها حمایت می کنند، بنابراین شكافی 
بین سیستم خدمات حمایتی و مشكالت SME                      ها وجود دارد. به 
همین خاطر در این پژوهش سعی بر آن شد تا با شناسایی اقسام 
تواناسازهای حمایتی پژوهش قرار گیرد. و دسته بندی آن ها دید 
بهتری از اقسام حمایت ها و سازمان های حمایت کننده ارائه شود.

آقایان  مطالعات  ادامه  داخلی  مطالعات  در  حاضر  پژوهش 
 ناصحی فر و یاراحمدی )1391( که به اولویت بندی کلی حمایت های

دولت، فارسجیانی و همكاران )1391(، استیری و مشیری )1391( 
SME                      ها  مشكالت  به  که   )1390( همكاران  و  زاد  کابران  و 
پرداخته اند، هست. همچنین در مطالعات خارجی پژوهش حاضر 
ادامه مطالعات یوسف و یاکوب )2010(، آیوب و فریكسنت  در 
)2014( و راشیویج و همكاران )2016( که به ترتیب به بررسی 
به  مالزی،  در  حمایتی  خدمات  سیستم  و  صادراتی  مشكالت 
به طراحی سیستم خدمات  و  برنامه های صادراتی  تأثیر  بررسی 
حمایتی و سفارشی کردن خدمات حمایتی از صادرات متناسب با 

نیاز SME                      ها در صربستان پرداخته اند، می باشد. در این پژوهش 
مستندات  و  اسناد  درون  از  حمایتی  تواناسازهای  شناسایی  به 

پرداخته شد که متمایزکننده آن از پژوهش های پیشین است.
پیشنهادهای تحقیق را می توان به دودسته پیشنهاد کاربردی 
پیشنهادهای  کرد.  دسته بندی  آتی  تحقیقات  برای  پیشنهاد  و 
کاربردی را با استفاده از نتایج تحقیق و ابزار تحقیق بدین گونه 
کوچک  شرکت های  اهمیت  به  توجه  با  که  کرد  ارائه  می توان 
فعال  ضرورت  و  ملی  منطقه ای،  اقتصاد  توسعه  در  متوسط  و 
اقسام  بایستی  حمایت کننده  سازمان های  واحدها  این  کردن 
حمایت ها را در کنار یكدیگر انجام دهند و تنها به حمایت مالی 
می باشند.  یكدیگر  مكمل  حمایت ها  اقسام  زیرا  نكرد،  بسنده 
SME                      ها  پراکنده  به صورت  سازمان های حمایت کننده  همچنین 
قرار می دهند که درنتیجه آن در برخی زمینه ها  را موردحمایت 
همپوشانی هایی دارند و حل مشكل بروکراسی درزمینه حمایت 
این پژوهش پیشنهاد می شود  باشد که در  می تواند کمک کننده 
برای افزایش ثمربخشی و حل مشكل اداری یک واحد هماهنگی 

بین سازمان های ارائه کننده تواناساز شكل گیرد.
برای  پیشنهادهایی  تحقیق،  محدودیت های  به  توجه  با  اما 
توجه  با  که  نمود  ارائه  می توان  شرح  بدین  نیز  آتی  تحقیقات 
دسته بندی  اقسام  پیشنهاد می شود  تحقیق  زمانی  به محدودیت 
محصول  عمر  چرخه  تئوری  با  شد  انجام  پژوهش  این  در  که 
مورد پژوهش قرار گیرد. همچنین به پژوهش های آتی پیشنهاد 
این  معیارهای  و  زیرمعیار                      ها  از  کلی  اولویت بندی  تا  می شود 

پژوهش انجام دهند.
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