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بخش  (SMEsآسیب شناسی بنگاههای کوچک و متوسط)

 کشاورزی در استان کردستان
 1سیدیعقوب زراعت کیش،  حدیث فغفوری

 21/41/2931 تاریخ پذیرش:                                                                                      21/22/2931 تاریخ دریافت:
 چكیده

یافته و همچنین کشورهای در نقش و اهمیت بنگاههای کوچک و متوسط در کشورهای توسعهاخیر، های  در طی سال
ئه راهکارهای حمایتی و نظارتی و ارا ریزی درست و بهینهتوان با برنامه که می ال توسعه رو به افزایش بوده استح

. از تولید و صادرات ملی نیز کمک کرد ش، به افزایبیکاری و ایجاد اشتغال چالشی از توجه شایانبر رفع بخش  افزون
زایی و افزایش فرصت های شغلی  ، اشتغالهای زودبازده اقتصادی و کارآفرین رو در ایران نیز طرح گسترش بنگاه این

ین منظور در رای ا. بر زمستان همان سال به اجرا درآمددر هیئت وزیران به تصویب رسید و د 4831جدید در پاییز سال 
استان کردستان پرداخته شده  های کوچک و متوسط بخش کشاورزی واقع در شناسی بنگاهبه آسیب،  پژوهش این

چالش ترین  های میدانی و مصاحبه با مسئوالن بنگاههای کوچک و متوسط در استان کردستان، مهمبررسی بااست. 
رخانه ای، محصوالت باغی و درچهار حوزه محصوالت دامی، محصوالت تبدیلی و کا بنگاههای کوچک و متوسط های

های کوچک و  ، با استفاده از پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش، بنگاهزراعی، شیالت 
نفر بدست  833را شامل می شود. تعداد نمونه مورد بررسی  4848واحد در سال  5416متوسط استان کردستان به تعداد 

 ،والیسکروسکال هایبا استفاده از آزمون نوشتاردر این  .شده اندری تصادفی انتخاب گیآمده است که براساس نمونه
بنگاههای کوچک و متوسط بخش کشاورزی استان کردستان پرداخته شده  چالش هایدو  و فریدمن به بررسی کای

می  روبه رو دیچن چالش هایها ونتایج نشان داد که بنگاههای کوچک و متوسط استان کردستان با آسیباست. 
با های باالی تولید هزینهنشان می دهد که  های کوچک و متوسطها و مشکالت بنگاهبندی آسیبنتایج اولویت .باشند

 را دارند.کمترین اهمیت  14/1نرخ بهره مناسب اعتبارات تولیدی با میانگین بیشترین اهمیت و  84/41میانگین 

 jel :Q,Q13,Q19طبقه بندی 

 .شناسی، استان کردستانهای کوچک و متوسط، آسیببنگاه :واژگان کلیدی

                                                   
 دانشگاه آزاد اسالمی،واحدعلوم تحقیقات ،تهران ،ایرانبه ترتیب دانشجو کارشناسی ارشد و استادیار  1

Email: drzeraatkish@gmail.com 
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 مقدمه

یعنی دوران طرح  -میالدی 05و اوایل دهه  05های کوچک و متوسط به اواخر دهه  بحث بنگاه

ده توجه به این علت عم. (1522)واسیلو و باسکو،گردد میباز در قالب جدید ، ای های توسعهبحث

 ی به این بنگاهشتغال و کاهش فقر است. همه کشورها در مقاطع خاصه ایجاد ابنگاه ها بیشتر مسئل

، یا کشورهای که بحث توسعه مطرح شد هنگامیتین ، کشورهای آمریکای الاندها توجه داشته

-ورهای توسعهکه خواستند بازارشان را به بازار آزاد تبدیل کنند و حتی کش هنگامیسوسیالیستی 

بنگاههای کوچک و  شان به سمتوجهفرانسه در یک مقطع خاصی ت، آلمان و یافته ای مانند ژاپن

اقتصادی و درجه توسعه  -که شرایط اجتماعی از آنجایی (.2830)آرامنش،بوده است بیشتر متوسط

گذاری، حجم و ارزش تولیدات در کشورها متفاوت است، یافتگی، تحوالت  فناوری، حجم سرمایه

مکن است از یک کشور به کشور دیگر متفاوت های کوچک و متوسط نیز متعریف بنگاه

   . (2830)مظفری،باشد

ای در میان کشورها و مناطق مختلف جهان  های کوچک و متوسط به طور گسترده بنگاه تعریف

های  و شرایط اقتصادی حاکم برآن کشورها، معرف بنگاه (1550)برگرو یودل،باشدمتفاوت می

های  در تعریف بنگاه به طورمعمولشاخص هایی که کوچک و متوسط در آن ها است. برخی از 

کوچک ومتوسط ، تعداد کارکنان، سرمایه، دارایی کل، حجم فروش و ظرفیت های تولیدی می 

 .(1553)ایوزیان وسانتور،باشد

است. براساس تعریف  کوچک ومتوسط تعداد کارکنان های شاخص برای تعریف بنگاه اما رایج ترین

های کوچک و متوسط کسب و کارهای تولیدی و  بنگاه (2،2111بن و نرتاسمالاتحادیه اروپا )

بنگاههای به نفر باشد.بنگاههای کوچک و متوسط  105ها کمتر از  خدماتی هستند که کارکنان آن

 -05بنگاههای متوسط)و نفر نیروی کار(  91 -25بنگاههای کوچک)، نفر نیروی کار(  1 -2خرد)

سازمان  ،)گزارش مالی بنگاه های کوچک و متوسطدی می شوندتقسیم بن نفر نیروی کار( 191

 . (1529اقتصادی کشورهای توسعه یافته،

                                                   
Smallbon& North (1999)  1 
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و بیشتر  دارندهای بسیاری  همانندیهای کوچک و متوسط در کشورهای مختلف جهان  بنگاه

در   (1522)اتحادیه اروپا،تعریف ها بر اساس تعداد کارکنان و میزان گردش مالی مطرح شده اند

بر حسب تعداد شاغلین در  اندازه رشته فعالیت های تولیدی کوچک و متوسط میانگین (2)ل جدو

 .نشان داده شده است. مختلف جهان کشورهای

میانگین اندازه رشته فعالیت های تولیدی کوچک و متوسط  بر حسب تعداد شاغالن در (1)جدول 

 کشورهای مختلف جهان

 نفر11-02 نفر11-1 سال کشور     

 

باالی  نفر122-911

 نفر022

 کل

 9/17 3/883 9/234 1/93 9/7 2331 کانادا
 2/17 1129 281 1/12 3/1 2332 ایاالت متحده

 11 2199 8/234 1/98 8 2383 ژاپن
 79 2433 7/141 8/11 9/29 2331 فرانسه
 91 1473 8/129 7/11 3/3 2331 آلمان
 19 339 1/237 12 9/29 2383 یونان
 11 817 211 9/12 1/24 2334 کره

 18 749 7/234 98 1/1 2334 مکزیک
 21 2231 1/149 3/93 2/1 2334 نیوزیلند

 99 2314 1/144 1/11 7/3 2332 هلند
 8/21 718 1/281 1/13 1/1 2334 پرتغال

 1520منبع:الالی،
، مختلف های کوچک و متوسط وجود دارد. وزارت خانه های از بنگاه چندی های ریفدر ایران تع

بندی و تعریف ها، هر کدام به روشی توصیف، طبقههای مرتبط با این بنگاهو سازمان مؤسسه ها

، همانند تعریف نیز دهند. معیار تعریف در ایرانخاص خود را از بنگاههای کوچک و متوسط ارائه می

 .(2833، نیا و همکاران)صدری رایج در کشورهای جهان، شاخص تعداد کارکنان است.
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، نقش مهمی در یادشدهای معطوف به گسترش بنگاههای هشورهای مختلف جهان، سیاستدر ک

 توجه به. در ایران سیاست (1550، 2)یه یانگ و زنگاجتماعی کشورها دارد _توسعه اقتصادی 

بر اساس گزارش وزارت  ادامه یافت. 2815و تا سال آغاز شد 2839بنگاههای زود بازده از سال 

نفر کارکن دارای پروانه  05های کمتر از تعداد کارگاه 2811ت تا پایان سال صنعت، معدن و تجار

درصد از کل تعداد  0/12هزار واحد بوده است که سهمی معادل  3/31برداری در کشور بهره

اند. با این وجود، سهم این برداری صنعتی را به خود اختصاص دادهواحدهای دارای پروانه بهره

باشد. در نقطه درصد می 1/92و  9/19اشتغال کل واحدهای صنعتی به ترتیب  واحدها از سرمایه و

برداری های بهرهنفر کارکن و بیشتر به رغم سهم پایین خود از تعداد پروانه 05های مقابل، کارگاه

درصدی به ترتیب از سرمایه و اشتغال کل واحدهای صنعتی به خود  3/03و  0/50موجود، سهم 

)عسگری و  باشدنفر کارکن می 05های کمتر از که به مراتب بیش از کارگاه انداختصاص داده

عموم در کشورهای توسعه یافته )مانند آمریکا ،استرالیا ، آلمان( بنگاه های به طور(.2835همکاران، 

طور میانگین بیش از نیمی از نیروی انسانی شاغل در اقتصاد را به کار گمارده ه کوچک و متوسط ب

درصد از تولید  90 یانگینطور مه یمی از کل مشاغل جدید را فراهم می آورند . عالوه بر این باند و ن

درصد از محصوالت نوآورانه و جدید نیز در این کشورها توسط بنگاه های کوچک  00ناخالص ملی و 

 (. 2831و متوسط ایجاد می شود)موسوی و همکاران ،

هزار واحد می باشد که سهم  32به  نزدیکری رسیده ، در ایران تعداد صنایع کوچک به بهره بردا

درصد از کل صنایع موجود  می باشد. سهم صادرات این صنایع از کل  11صنایع کوچک حدود 

 درصد از اشتغال صنعتی را در خود جای داده اند 05درصد می باشد و بیش از  25صادرات حدود 

عقب ماندگی های زیاد باز مانده دلیل ه ایران ، ب اما همچنان از ایفای نقش راهبردی خود در اقتصاد

و آسیب پذیری باالی بنگاه های کوچک و متوسط نسبت به بنگاه های  چالش هابا توجه به  .اند

بزرگ صنعتی ، همچنین کمبود تقاضا برای محصوالت این بنگاه ها با توجه به ضعف بازاریابی و 

)قاسمی  به این واحدهای تولیدی بیشتر می کندرا  و پایه ای ویژه ایلزوم توجه  بازاررسانی ،

ررسی ساختاری بنگاه های کوچک و متوسط را می توان از دو بعد کمی یا ب .(2833وهمکاران،

                                                   
1 Yeh-Yan lin&zhang 
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ش زتوجهی از ساختار صنعتی و همچنین ار شایانکیفی مورد توجه قرار داد. از نظر کمی ، بخش 

ند و از نظر کیفی نیز می توانند بخش خصوصی را در افزوده کشور را این نوع بنگاه ها در اختیار دار

با  به طور معمولسرمایه گذاری ها تشویق کنند زیرا بخش خصوصی برای ایجاد بنگاه های بزرگ 

. از این رو، در بسیاری از کشورهای (2830)فتاح،است  روبه روات ، نقدینگی و سرمایه کمبود امکان

-جاد و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط، یکی از اولویتیافته جهان، ایپیشرفته و تازه توسعه

به شمار ادی به ویژه بیکاری با مشکالت اقتص رویاروییهای اساسی در برنامه توسعه اقتصادی برای 

 . (15532، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد)می آید

لیدی کوچک و های توثیر سرمایه اولیه در بقای شرکتأت"مقاله ای با عنوان(، 2830مدهوشی)

است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر سرمایه اولیه در بقای  کردهرا بررسی  "متوسط در ایران

باشد. در نتیجه می  2839-2805های های تولیدی کوچک و متوسط در ایران در فاصله سالشرکت

های رکتگیری شد که بین توابع بقای شپژوهشی پذیرفته شده، و نتیجه این تحقیق، فرضیه های

 .داری وجود داردتولیدی کوچک و متوسط تفاوت معنی

یع کوچک در ثر بر سودآوری صنامؤ امل هایارزیابی ع"ژوهشی با عنوان (، در پ2838)موالیی

ر های دولت و مکان استقرا، حمایتبهینهکار، مدیریت )کیفیت نیرویر کیفیمتغی 9 "ایران

موثر  عامل های کار و موجودی سرمایه( را به عنوانوی)تعداد نیرمتغیر کمی 1واحدهای تولیدی( و 

در یادشده های  ها را بر سودآوری بنگاه ثیر آنهای کوچک شناسایی کرد و تأ ی بنگاهبر سودآور

. نتایج پژوهش نشان داد که در بین متغیرهای مورد بررسی، مکان استقرار کردایران بررسی 

ودآوری بنگاههای ی دولت، بیشتر از سایر متغیرها در سهاواحدهای تولیدی و برخورداری از حمایت

 است.بوده ثر کوچک در ایران مؤ

ثیر پیشرفت و توسعه بنگاههای کوچک و أ(، در پژوهشی به بررسی ت1551)1راداس و بوژیک

بیکاری، فقر و دستیابی به  چالشمتوسط در جامعه پرداختند و به این نتیجه رسیدند که حل 

گروه توسعه بنگاههای کوچک و متوسط است. در کشورهای در حال توسعه این توسعه اقتصادی در 

                                                   
1UNIDO | United Nations Industrial Development Organization.<http//www.unido.org سازمان توسعه صنعتی ملل

.متحد  
2Radas & Bozsik (2009) 

https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijhuzG17PMAhXQUI4KHQgRBTsQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unido.org%2F&usg=AFQjCNFVWLHB8qMizTEBqZ33AXJYrMvkLg
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به شمار می آیند و نقش بسیار مهمی  یکار آفرینو محلی برای  بودهترین منبع درآمد  ها مهمبنگاه

 دارند. یاشتغال  زایدر 

یی شمال افتاده روستاهای کوچک در مناطق دور (، به بررسی توسعه بنگاه2111)2اسمالبن و نرت

انگلستان پرداخته و به رابطه میان سطح بنگاههای کوچک و متوسط و اشتغال ایجاد شده در 

که تفاوت اندکی بین  به این نتیجه رسیدند، در حالی اند. آنانمناطق جغرافیایی مختلف پرداخته

بنگاه نها وجود دارد؛ اما شهری و روستایی در شرایط رشد آبنگاههای کوچک و متوسط در مناطق 

 داری امکان ایجاد اشتغال بیشتری دارند.طور معنیه های روستایی بشرکتها و 

بنگاه های کوچک و متوسط در  نارسایی هایحاضر به بررسی مهمترین چالش ها و  این پژوهشدر 

استان کردستان پرداخته می شود و تاثیرسیاست های های حمایتی دولت در طول دهه گذشته از 

راهکارهای الزم تقویت این بنگاه ها ارایه ، ک و متوسط ارزیابی و با توجه به نتایج بنگاه های کوچ

 نارسایی هادر این شرایط ایجاد فرصت های رشد برای  صنایع کوچک و متوسط و رفع  خواهد شد.

 ،و چالش های آن و نیز اهمیت آن برای دولت و کثرت  واحدهای کوچک و متوسط در استان 

 این بنگاه ها می پردازد. چالش هایآسیب شناسی و شناسایی  مطالعه حاضر به

 روش تحقيق

نظران و مدیران  ابتدا بر اساس ادبیات تحقیق و مصاحبه با کارشناسان ، صاحب پژوهشدر این 

ها در بنگاه نارسایی هایها و چالشبا بنگاه های کوچک و متوسط ، مهمترین  مرتبطسازمان های 

ای، محصوالت باغی، زراعی و شیالت  کارخانهمی، محصوالت تبدیلی و چهار گروه محصوالت دا

و آسیب های بنگاه های کوچک و  ارسایی هانمورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد. بدیهی است که 

و  ها زیر ساخت، ضعف  اجرایی، فنی و  بازار رسانیمتوسط در بخش های مختلف بازاریابی و 

)باح و سیاست های حمایتی می باشد دیگرهیالت اعتباری و تس ،حمل و نقل کاال سامانه

 .(1522ویجیت،

برای تجزیه و  آسیب شناسی بنگاه های زود بازده با استفاده از اطالعات  پرسشنامه ای  گردآوری  و

( و 2185) فریدمنآزمون  ( ،2101) والیس ها از آمار استنباطی شامل آزمون کروسکالتحلیل داده

                                                   
1  Smallbon & North (1999) 
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جامعه آماری تحقیق  .(2815)بیدختی و زرگر ،استفاده می شود spss و نرم افزار  دوآزمون کای

های کوچک و متوسط اقتصادی در بخش کشاورزی استان کردستان می باشد بنگاهواحد از   0190

ها  میان آنبر اساس جدول مورگان و کرجسی و روش نمونه گیری تصادفی  پرسشنامه  831که

های بنگاه های زود  ( مدل مفهومی تحقیق وچالش2در شکل  .(1525کو،)کارپاک و توپشدتوزیع 

 .(1551)هیرچی وندراچکا، نشان داده شده است در بخش کشاورزی بازده
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 نتایج و بحث
 استان کردستان ورزیبخش کشا بنگاههای کوچک و متوسط چالش هایها و در این تحقیق آسیب

، نقدینگی ،تسهیالت اعتباری  و مالی، اجراییفروش ، بازاریابی و بازاررسانی، فنی و  های بخش در 

حمل و  امانهاداری و موانع قانونی،  ضعف در زیرساخت ها و س دیوان ساالریسیاست های حمایتی،

تغیرهای مورد آزمون بر حسب به منظور مقایسه نگرش نسبت به  م.شودبررسی و ارزیابی قرار نقل 

والیس داری وجود دارد یا نه،  از آزمون کروسکالنوع بنگاهها و بیان اینکه آیا بین آنها اختالف معنی

استفاده شده است. در این آزمون بنگاههای کوچک و متوسط را به چهار گروه: محصوالت دامی، 

بندی گردیده است. در شیالت تقسیممحصوالت تبدیلی و کارخانه ای، محصوالت باغی و زراعی، 

نتایج این   باشد. 50/5داری کمتر از والیس برای استنباط تفاوت باید سطح معنیآزمون کروسکال

 شود.( مالحظه می1آزمون در جدول)
 واليس در مورد متغيرهای پژوهش( نتایج آزمون  کروسکال0جدول)

 داریسطح معنی ودکای ایمیانگین رتبه هانوع بنگاه متغیر مستقل

مالی بنگاه در  چالش های

 تامین هزینه جاری و نقدینگی

 81/11 محصوالت تبدیلی و کارخانه ای

190/205 555/5 
 88/281 محصوالت دامی

 23/190 شیالت

 38/101 محصوالت باغی و زراعی

کیفیت پایین محصوالت 

تولیدی برای عرضه به 

 بازارهای داخلی و خارجی

 98/255 الت تبدیلی و کارخانه ایمحصو

259/283 555/5 
 11/281 محصوالت دامی

 93/101 شیالت

 55/181 محصوالت باغی و زراعی

های تولید در بنگاه های هزینه

 بازدهزود

 02/295 محصوالت تبدیلی و کارخانه ای

180/99 555/5 
 18/202 محصوالت دامی

 35/122 شیالت

 03/125 ت باغی و زراعیمحصوال

م بازاریابی و بازار رسانی نظا

 مناسب محصوالت تولیدی

 50/255 محصوالت تبدیلی و کارخانه ای

981/21 552/5 
 01/125 محصوالت دامی

 98/239 شیالت

 19/205 محصوالت باغی و زراعی

بندی محصوالت تولیدی بسته

 هاشرکت

 10/205 یمحصوالت تبدیلی و کارخانه ا

333/21 521/5 
 10/159 محصوالت دامی

 90/230 شیالت

 33/210 محصوالت باغی و زراعی



 010های کوچک و متوسط...گاهآسیب شناسی بن

 واليس در مورد متغيرهای پژوهش( نتایج آزمون  کروسکال0جدول)ادامه  
  داریسطح معنی دوکای ایمیانگین رتبه هانوع بنگاه متغیر مستقل

 حمل و نقل کاال سامانه

 02/292 تبدیلی و کارخانه ایمحصوالت 

599/10 555/5 
 55/121 محصوالت دامی

 10/258 شیالت

 00/219 محصوالت باغی و زراعی

و تغییرات مستمر  نوسان ها

مقررات و سیاست های 

 تجاری و ارزی

 28/295 محصوالت تبدیلی و کارخانه ای

020/81 555/5 
 20/239 محصوالت دامی

 01/110 شیالت

 11/208 محصوالت باغی و زراعی

-عوامل محیطی مؤثر بر بنگاه

 های کوچک و متوسط

 91/150 محصوالت تبدیلی و کارخانه ای

915/0 200/5 
 55/231 محصوالت دامی

 03/203 شیالت

 93/230 محصوالت باغی و زراعی

اعطا تسهیالت مالی و اعتباری 

 با نرخ بهره مناسب تولید

 20/125 والت تبدیلی و کارخانه ایمحص

051/21 529/5 
 91/201 محصوالت دامی

 25/218 شیالت

 51/231 محصوالت باغی و زراعی

حمایت و همکاری دولت در 

راستای فراهم نمودن زمینه 

تجارت الکترونیک و خدمات 

 مرتبط

 55/210 محصوالت تبدیلی و کارخانه ای

180/9 850/5 
 30/203 میمحصوالت دا

 03/235 شیالت

 01/238 محصوالت باغی و زراعی

های مدیریتی و برنامه حمایت

ریزی تولید بر اساس مزیت 

 های نسبی منطقه ای

 38/155 محصوالت تبدیلی و کارخانه ای

151/9 115/5 
 52/230 محصوالت دامی

 12/238 شیالت

 88/208 محصوالت باغی و زراعی

ت تجاری وفعالیت های حمای

تبلیغی و حمایتی دولت از 

مصرف کاالهای داخلی نسبت 

 به محصوالت خارجی

 10/255 محصوالت تبدیلی و کارخانه ای

903/22 552/5 
 15/203 محصوالت دامی

 11/158 شیالت

 15/112 محصوالت باغی و زراعی

 های تحقیق: یافتهنبعم

-تفاوت معنی شده متغیرهای بررسی همه یشود در مورد ظه می( مالح1طور که در جدول) همان

داری بین چهار گروه محصوالت دامی، محصوالت تبدیلی و کارخانه ای، محصوالت باغی و زراعی، 

های کوچک و متوسط،   محیطی موثر بر بنگاه جود دارد به جز در سه متغیر عامل هایشیالت و
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دست داری بههای مدیریتی، که به دلیل اینکه سطح معنیرسانی و حمایتهای فنی و اطالعحمایت

داری در مورد این متغیرها در بین شده است، تفاوت معنی 50/5تر از سطح خطای  آمده بزرگ

 وجود ندارد. یاد شدهچهار گروه 

-درصد می 10داری از سطح خطا کوچکتر است لذا در سطح اطمینان با توجه به اینکه سطح معنی

این داری وجود دارد. بنابرها اختالف معنیبین دو زوج از رتبه میانگین ه دست کمتوان گفت ک

مورد آزمون  هایو چالش شود و نارسایی هارد می هاو چالشفرض برابری اهمیت همه نارسایی ها 

 ها تاثیرگذار هستند. متفاوتی در جهت توسعه بنگاه )پاسخگویان( با درجه های

بنگاه های کوچک و متوسط در  تاثیرگذار بر ( موانع و مشکالت8در جدول شماره  در ادامه

، و زراعی و باغی نشان داده شده چهاربخش محصوالت دامی ، شیالت صنایع تبدیلی و کارخانه ای

چهار بخش مورد بررسی بخش کشاورزی  ( مالحظه می شود در8)لطور که در جدو .همان است.

 و متغیرهای مورد اشاره در جدول، عامل ها گفت کهدرصد می توان  10ن در سطح اطمینا استان ،

های کوچک و متوسط بخش کشاورزی به شمار  بنگاه برای توسعه عنوان آسیب و بازدارنده ای به

 آیند.می
 دو در مورد متغيرهای پژوهشنتایج آزمون کای  (3جدول)

 آماره شاخص ها

 دوکای

 سطح

معنی  

 داری
 مایه اوليه و وضعيت مالینقدینگی ، سر

 555/5 005/209 میزان سرمایه اولیه مالک رشته فعالیت در آغاز کار

 555/5 555/202 روند بازدهی رشته فعالیت در سالیان اخیر

 555/5 531/230 نبود پیشینه وام گیری بنگاه در گذشته

 555/5 501/258 تشدید وضعیت رکود اقتصادی در کشور

 555/5 280/111 مین هزینه جاری و نقدینگیضعف بنگاه در تا

 555/5 019/18 چالش دسترسی آسان  به مواد خام و  اولیه

 555/5 191/253 هزیه های باالی تامین مواداولیه

 555/5 821/101 تحریم های ظالمانه مالی علیه کشور

 555/5 112/231 افزایش شاخص قیمت ها در کشور

 555/5 115/181 در چند سال اخیر میزان رشد درآمدناخالص شرکت



 013های کوچک و متوسط...گاهآسیب شناسی بن

 دو در مورد متغيرهای پژوهش(  نتایج آزمون کای3جدول)ادامه  

 حمایت های دولتی،تسهيالت اعتباری و ارزی

 555/5 081/122 نوسان ها و تغییرات مستمر مقررات و سیاست های تجاری و ارزی

 555/5 531/80 یدی کارخانه ای بخش کشاورزیکمک به تامین مواد اولیه مورد نیاز وارداتی واحدهای تول

 555/5 585/150 کمک به تامین نقدینگی برای پوشش هزینه های جاری بنگاه 

دوره های ترویجی سازمان جهاد کشاورزی برای واحدهای تولیدی با توجه به طبقه بندی فعالیت 

 ها
520/185 555/5 

 555/5 525/50 کشاورزیمشاوره مستمر کارشناسان ترویج وزارت خانه جهاد 

 555/5 550/291 مشوق های صادراتی برای محصوالت تولیدی بنگاه های کوچک ومتوسط 

همکاری دولت در راستای فراهم کردن زیرساخت های ارتباطی ، تجارت الکترونیک و خدمات 

 مرتبط
090/119 555/5 

 555/5 915/213 کمک های دولتی در راستای تامین مواد اولیه و خام تولید

 555/5 802/219 تامین ارز ترجیحی برای برای واردات مواد اولیه تولیدی بنگاه های کوچک و متوسط کشاورزی

 555/5 101/153 کمک دولت در فراهم نمودن تسهیالت بیمه ای مناسب برای بنگاه های تولیدی 

 555/5 018/89 نرخ بهره مناسب تولیدبخش کشاورزی برای اعطا تسهیالت اعتباری

 555/5 151/800 کمک به فراهم سازی فضای مناسب فعالیت و زمین مورد نیاز 

 555/5 512/59 فعالیت های تبلیغی و حمایتی دولت از مصرف کاالهای داخلی نسبت به محصوالت خارجی

 555/5 535/109 امتیازهای مالیاتی دولت به واحدهای کوچک و متوسط بخش کشاورزی

   هداری و حمل و نقل کاالضعف زیر ساخت  نگ

 555/5 885/805 نبود انبار و سردخانه های مناسب نگهداری محصوالت تولیدی
 555/5 583/201 مناسب نبودن زیرساخت های جاده ای ، ریلی و هوایی
 555/5 921/825 عدم وجود شرکت های مناسب تخصصی حمل و نقل 

 555/5 012/025 هزینه های باالی حمل و نقل کاال
 555/5 919/825 عدم وجود وسایط مناسب حمل ونقل محصوالت تولیدی  

   چالش های فنی و تکنيکی )توليدی(
 555/5 503/105 نبود برنامه ریزی تولید بر اساس مزیت های نسبی منطقه ای

 555/5 211/505 ضعف فناوری و بهره وری تولیدی 
 555/5 518/555 ولفاصله مکان تامین مواد اولیه و محل تولید محص

 555/5 352/850 بهره وری پایین نیروی انسانی
 555/5 023/852 های کوچک و متوسطمطلوب نبودن عامل های محیطی موثر بر فعالیت بنگاه

   بازدههای زودهای باالی تولید در بنگاههزینه
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 دو در مورد متغيرهای پژوهش(  نتایج آزمون کای3جدول)ادامه  

 فروش و بازاریابی محصوالت بنگاه های کوچک ومتوسط چالش های
 555/5 110/812 فعالیت های کنسولی دولت در شناسایی بازارهای خارجی برای عرضه محصوالت

 555/5 585/890 اشباع بازار از محصوالت تولیدی رقبای داخلی و ارزان قیمت خارجی
 555/5 105/189 نبود بسته بندی مناسب و بهداشتی محصوالت تولیدی

 555/5 282/853 نبود نظام تبلیغاتی مناسب برای عرضه و فروش محصوالت تولیدی
نبود پیام های تبلیغاتی مناسب روی بسته بندی و طراحی آن برابر با سلیقه و خواست 

 خریداران 
050/258 555/5 

 555/5 519/290 نبود امکان حضور فعال در نمایشگاه های داخلی و خارجی
 555/5 118/855 خدمات پس از فروش محصوالت تولیدیضعف 

کیفیت پایین محصوالت تولیدی برای عرضه به بازارهای داخلی و خارجی و مطابق با 

 سلیقه و درخواست مشتریان
295/809 555/5 

 های تحقیق: یافتهنبعم 

و  نوسان ها، ضعف تحریم های ظالمانه مالی علیه کشور و وضعیت رکود اقتصادی که  در حالی

ضعف زیر ساخت  نگهداری و حمل و نقل  ، تغییرات مستمر مقررات و سیاست های تجاری و ارزی

های کوچک و متوسط از جمله  محیطی موثر بر فعالیت بنگاه و مطلوب نبودن عامل های کاال

اولیه نقدینگی ، سرمایه بنگاه ها از جمله  چالش هایباشد سایر مشکالت ساختاری و زیربنایی  می

عدم وجود بسته بندی ،  بازاریابی و بازار رسانی مناسب محصوالت تولیدی نظام ، و وضعیت مالی

در زمره  دسترسی و هزینه های باال مواد خام و  اولیه چالش ،مناسب و بهداشتی محصوالت تولیدی

چالش های داخلی بنگاه های کوچک و متوسط به شمار می رود که باید مورد توجه سیاست 

 گذاران بخش کشاورزی قرار گیرند.
های ارائه شده برای شود که عملکرد دولت و حمایتهای گردآوری شده مالحظه میبا توجه به داده

ها خواستار توجه و های کوچک و متوسط بخش کشاورزی ناچیز بوده و مدیران این شرکت بنگاه

های به عمل آمده از مترین حمایتدر این زمینه کباشند. حمایت بیشتر دولت در این ارتباط می

 مالی های مالی و غیرردستان در حوزه تسهیالت و حمایتهای کوچک و متوسط استان ک بنگاه

 گذاران ذیربط استانی و کشوری قرار گیرد. ن و سیاستکه این امر باید مورد توجه مسئوالباشد می

ک و متوسط با استفاده از آزمون ها و مشکالت شرکتهای کوچآسیب یاولویت بند( نتایج 9جدول)

 دهد:فریدمن را نشان می



 011های کوچک و متوسط...گاهآسیب شناسی بن

 های کوچک و متوسطها و مشکالت بنگاهبندی آسيبنتایج اولویت (9جدول)
 

 میانگین هامتغیر
 81/25 بازدههای زودتولید در بنگاه باالی هایهزینه

 11/5 وسطهای کوچک و متهای بنگاهمحیطی موثر بر فعالیت مطلوب نبودن عامل های
 58/5 عدم وجود وسایط مناسب حمل ونقل محصوالت تولیدی

 01/5 عدم وجود بسته بندی مناسب و بهداشتی محصوالت تولیدی
 00/0 و تغییرات مستمر مقررات و سیاست های تجاری و ارزی نوسان ها

 33/0 ضعف بنگاه در تامین هزینه جاری و نقدینگی
 09/0 مشتریان ه و درخواستیقبرابر با سلی عرضه به بازارهای داخلی و خارجی و کیفیت پایین محصوالت تولیدی برا

 32/9 نبود سیستم بازاریابی و بازار رسانی مناسب محصوالت تولیدی
 52/9 بنگاه های کوچک و متوسط تولید بهضعف اعطا تسهیالت اعتباری با نرخ بهره مناسب 

 های تحقیق: یافتهمنبع
  هاهادگيری و پيشننتيجه

های کوچک و متوسط  های آماری نشان داد که بنگاهها و تحلیلاز بررسی نتایج به دست آمده

های مالی و کافی نبودن تسهیالت و حمایت مانند ها و چالش های چندیاستان کردستان با آسیب

نبودن  های تولید، مطلوبمالی، باال بودن هزینه ، چالش هایغیرمالی از بنگاههای کوچک و متوسط

های کوچک و متوسط در شناخت  استاندارد و کیفیت محصوالت تولیدی، کم بودن توانایی بنگاه

بندی محصوالت تولیدی، ضعف نظام حمل ونقل کاال، نبودن بستهبازارها و دانش بازاریابی، مطلوب

ثر بر ؤمحیطی بیرونی م مطلوبیت کم عامل هایکیفیت کم قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری، و 

ریزان و باید مورد توجه برنامه یادشدههستند که موارد  روبه روهای کوچک و متوسط  فعالیت بنگاه

 مسئوالن قرار گیرد.

های کوچک  ههای آماری نشان داد که تسهیالت و حمایت های مالی و غیرمالی از بنگانتایج تحلیل

با توجه به نتایج بدست اکافی بوده است. مالی، فنی، بازاریابی و مدیریتی ن و متوسط در چهار حوزه

های تجاری ، از نظر مدیران و مسئوالن بنگاههای کوچک و متوسط، حمایتاین پژوهش آمده در 

-های فنی و اطالعهای بعد، حمایتاول اهمیت است و در رتبهدر درجه  یادشدهبنگاههای دولت از 

نتظار مدیران بنگاههای کوچک و متوسط های مالی، مورد اهای مدیریتی، حمایترسانی، حمایت

ها از ها با توجه به اولویت و ارجحیت این حمایتهای دولت از این شرکتاست. بنابراین، حمایت
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جلوگیری  ی انجام شدههامنابع و تالش هدررفتدیدگاه مدیران این بنگاهها باید صورت گیرد تا از 

ای اطالعات مربوط به نیازهای اصلی گردآوری دورهاول ایجاد مراکزی برای شود. در نتیجه در وهله 

 این بنگاهها در مقطع زمانی مشخص ضروری است.

برای کاهش ویا در صورت امکان از بین بردن  هاییدست آمده پیشنهاده در ادامه با توجه به نتایج ب

وسط بنگاههای کوچک و مت توسعه بازدارندههای کوچک و متوسط که بنگاه چالش هایها و آسیب

 شود:گردد، ارائه میمی

اولویت های وام  می بایستیو معنادار شدن متغیر سرمایه اولیه به دست آمده  با توجه به نتایج -1

و بنیه مالی رشته فعالیت در سطح  که سرمایه اولیه ه شوددادبه رشته فعالیت هایی اختصاص  دهی 

را برای بنگاه ها حداقل بنیه مالی  و باالتری قرار داشته باشد یا اینکه شرط اعطای تسهیالت 

 قرار داد ی پیش بینی شده سرمایه اولیه تعیین شده برای رشته فعالیت ها

رشته فعالیت هایی که  وام بنگاه ها یا پیشینهتحقیق و معنادار شدن متغیر  با توجه به نتایج -1

حمایتهای تسهیالتی خود را بهتر است دولت  اند برای چندمین بار از تسهیالت بانکی استفاده کرده

تداوم  ی فعال و کارآمدو اعطای تسهیالت به بنگاه ها ها در یک مقطع زمانی محدود نکندبه بنگاه 

  داشته باشد

تحقیق از آنجایی که نقدینگی،هزینه جاری و موجودی سرمایه در به دست آمده با توجه به نتایج -8

ه نموده اند به عنوان یکی از آسیب های بنگاه های طرح هایی که از تسهیالت اعطایی بانکی استفاد

وه در اعطای اعتبارات به نحکوچک و متوسط مطرح شده است بنابراین پیشنهاد می گردد 

شود. به عبارت اقتصادی پیش بینی نشده دوره آتی توجه  بازپرداخت آن و همچنین نوسان های

س دارای دوره تنفس بنگاه های تازه تاسی بازپرداخت باید به گونه ای تعیین شود که دیگر چگونگی

که فعاالن این صنعت تا حدودی به خودکفایی مالی رسیده و نقدینگی کافی  طوری مناسب باشندبه

 پیش بینی نشده آتی ، برای مبارزه با نوسان هایباشند.همچنین  داشتهبرای بازپرداخت تسهیالت 

 کند.بیمه می تواند نقش مهمی ایفا 

دلیل به روز ه ذشت زمان بگکه کیفیت محصوالت بنگاه های کوچک و متوسط با از آنجایی  -9

رقابتی این بنگاه ها در رقابت با  توانلذا پیدا می کند  کاهشمرور زمان  هتولیدی ب فناورینکردن 

خرید  شرکت ها در سطوح کشوری و جهانی کاهش پیدا می کند لذا دولت با اعطای وام دیگر
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به شرکت های کوچک و متوسط  و نرم افزاری متناسب با شرایط جهانی ، تجهیزات سخت افراری

 کند. این شرکت ها کمک می تواند به نوسازی و تجهیز

مطابق نتایج با توجه به تاثیرگذاری آموزش و خدمات مشاوره ای بر روند فعالیت بنگاه های  -0 

و سازمان های تابعه در  کوچک و متوسط بخش کشاورزی پیشنهاد می شود وزارت جهاد کشاورزی

با سیاست های تشویقی و ترویجی و حتی الزام  و نحوه برگزاری دوره های موجود بازبینی نماید

همچنین می توان با ایجاد  کشاورزان استفاده کننده از تسهیالت به شرکت در دوره ترغیب کند.

مشاوره بازاریابی ه مدیریت ،در زمینه خدمات مشاورموسسات تخصصی و یا استفاده از افراد توانمند 

بدیهی است آموزش و تربیت مدیران کارآمد برای شرکت های کوچک و  و مالی صورت گیرد.

بهبود کیفی تولیدات ،اداره کارامدشرکت ها ،تبلیغات مناسب و بهبود تکنولوژی  متوسط در راستای

تولید و اشتغال  متوسط به سمت افزایش تولید می تواند راهگشای حرکت بنگاه های کوچک و

                                                                        باشد.
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