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اهمیت و نقش بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد
عماد هاللی نسب
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 1کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده
آنچه که تا چند دهه پیش به عنوان یک امتیاز اقتصادی تلقی می شد ،عبارت بود از برپایی و فعال نگهداشتن شرکت های
بزرگ و به تبع آن دولتی شدن اغلب سازمان ها ،و چنین هم استدالل میشد که هرچه این شرکت ها بزرگتر باشند ،اقتصاد
پویاتر و قدرتمندتر می گردد .اگرچه این تفکر طی چندین دهه رونق گرفت و بر پایه آن شرکت های غول پیکری هم پدیدار
شدند ،ولی تحوالت اخیر و به ویژه فشارهای جمعیتی ،نوآوری های لحظه به لحظه ،پیچیده تر شدن فرایندهای مدیریتی و
تصمیم گیری ،و نیاز به تصمیم گیری های آنی موجب به وجود آمدن تغییرات اساسی در ساختار این سازمانهای غول پیکر
گردیده است .به همین جهت امروزه اصالحات اقتصادی از نوع تشکیل و راه اندازی بنگاه های کوچک و متوسط مقیاس در
بسیاری از کشورها به و یژه کشورهای در حال توسعه به عنوان یک رویکرد راهبردی محسوب می شود و لزوم تغییر نقش دولت،
توانمندسازی بخش خصوصی ،رقابت پذیری اقتصاد و تعامل با قواعد جهانی سازی و ...سیاستگذاری های مبتنی بر آزادسازی
اقتصاد و تقو یت بخش خصوصی را جهت توسعه فعالیت های اقتصادی ضرورت می بخشد .از این رو برای روشن تر شدن نقش
بنگاه های کوچک و متوسط در این مقاله سعی شده است برخی از نقش های آنها و دالیل اهمیت آنها را بازگو کنیم.
واژههای کلیدی :بنگاه های کوچک و متوسط ،اشتغال ،کارآفرینی ،رقابت جهانی
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 .9مقدمه
تـوسعه صنایع کوچک و متوسط ،رمز تو سعه اقتصادی دهه آینده است .آمار مربوط به ارزشافزوده بر اساس طـبقه بندی
بنگاهها ،حاکی از این است که بنگاههای کوچک  %43 ،در ارزشافزوده و  % 33در اشتغال صنعتی سهم دارند [1 ] ،بر اساس
نتایج بهدستآمده بنگاههای کوچک و متوسط اثر مثبت و معنیدار بر اشتغال دار ند [2 ] .صـنایع کوچک و متوسط حداقل از
چهار جنبه بر اقتصاد جهانی تأثیر می گذارد :کارآفرینی ،نوآوری و تغییر فناوری ،پویایی صنعت و ایجاد اشتغال و درآمد35 .
درصد تـولید نـاخالص مـلی و  66درصد محصوالت نوآورانه و جدید نـیز تـوسط بنگاههای کوچک و متوسط ایجاد میشود .در
کشور ما بنگاههای کوچک و متوسط بیش از  %08از جامعه تجاری را تشکیل میدهند] .[4
صنایع کوچک و متوسط در کشورهای در حال گذار با موانع و چالشهای متعددی ازجمله محدودیت دسترسی به منابع،
فرآیندهای بوروکراتیک و سرعت نامطلوب تبادالت مالی مواجه هستند]  [3در کشور ما باوجود حضور کمّى قابلتوجه صنایع
کوچک در سـاختار صـنعتى آن ،این واحدها با معضالت متعدد و عقبماندگی فاحشى روبرو هستن،بهنحویکه از ایفاى نقش
استراتژیک مورد انتظار براى آنها ناتوان ماندهاند .در مورد بنگاههاى کوچک و متوسط،مهمترین مشکلى که وجود دارد این
است که بانکها خیلى راغب نیستند که به این بنگاهها تسهیالت بدهند،زیرا بانک ریسک اعتبارى چنین بنگاههایى را باال می
داند.درنتیجه موجب مىشود مقدار دسترسى آنها به منابع مالى کمتر از مؤسسات و بنگاههاى بزرگ باشد.مطالعات انجامشده
توسط بانک مرکزى ایران نشان مىدهد که تأمین مالى 45،درصد از مشکالت این بنگاهها را تـشکیل مىدهد[6 ] .
نگاهی به جایگاه و کارکردهای بنگاه های کوچک و متوسط نشان میدهد این بنگاه ها به عنوان موتور محرکه رشد
اقتصادی در کشورها نقش آفرین هستند و طی سالهای اخیر با فهم دولتها از نقش و جایگاه بنگاه های کوچک و متوسط،
کارکرد آنها در اقتصاد کشورها برجسته تر شده است .جهت تبیین اهمیت بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد میتوان
مهمترین کارکردهای این بنگاه ها را در اقتصاد بررسی کرد .در این مقاله سعی شده است برخی از مهمترین مؤلفه های این
بنگاه ها را در اشتغال ،در هدایت بخش غیر رسمی به بخش مولد ،در کارآفرینی و خلق ایده ،در افزایش رقابت پذیری کاالها در
بازار جهانی و نقش آنها در تجمیع پساندازهای خرد مورد بررسی قرار دهد.

.2نقش بنگاه های کوچک و متوسط در اشتغال
درصد باالیی از نیروی کار هر کشور در بنگاه های کوچک و متوسط فعالیت می کنند و همین دلیل کافی است تا دولتها
با حساسیت باالیی به عملکرد بنگاههای کوچک و متوسط نظارت داشته باشند؛ اما آنچه درباره بنگاه های کوچک و متوسط
حائز اهمیت است ،ظرفیت آنها در خلق فرصت های شغلی جدید و به کارگرفتن نیروهای بیکار در کشورها است که این
مکانیسم منجر به تعدیل نرخ بیکاری میشود .براساس آمار کمیسیون اروپا  24میلیون  sEMSبه عنوان "شریان های حیاتی
اقتصاد اروپا" که  80درصد کسب و کارهای اروپا را شامل می شوند  2 /4اشتغال خصوصی و  08درصد از خلق فرصت های
شغلی جدید در اتح ادیه اروپا را در پنج سال منتهی به سال  2812بر عهده داشتند .در نمودارهای زیر درصد اشتغال در بنگاه
های کوچک و متوسط به تفکیک کشورهای دارای گروه های درآمدی متفاوت ارائه شده است[5] .
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شکل - 9درصد اشتغال و تولید ناخالص داخلی بنگاه های کوچک و متوسط به تفکیک درآمدی کشورها ][7

مبنای دسته بندی بنگاه های کوچک و متوسط در این نمودار تعداد کارکنان  6تا  86نفر در نظر گرفته شده است.
تقسیم بندی رده درآمدی کشورها براساس تعریف بانک جهانی می باشد و این نمودار براساس دادههای  146کشور استخراج
شده است .همانطور که در نمودار دیده میشود بنگاههای کوچک و متوسط حدود  58درصد اشتغال و  68درصد تولید ناخالص
ملی را در کشورهای با درآمد باال به خود اختصاص داده اند .این نسبت در کشورهای کم درآمد به حدود  28درصد از اشتغال و
 16درصد از تولید ناخالص ملی کاهش می یابد[0 ].
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 .3نقش بنگاههای کوچک و متوسط در هدایت بخش غیر رسمی به بخش مولد اقتصاد
بخش غیررسمی  ، 1اقتصاد غیررسمی  2یا اقتصاد خاکستری  4بخشی از اقتصاد است که نه مشمول مالیات میشود و نه از
طرف دولت به هر شکلی بر آن نظارت می شود  .بر خالف اقتصاد رسمی ،فعالیتهای بخش غیررسمی اقتصاد در تولید ناخالص
ملی() GNPو تولید ناخالص داخلی() GDPگنجانده نمی شود.
یکی از راهبردهای مهم برای هدایت بخش غیررسمی بازار به بخش مولد اقتصاد ،توسعه و حمایت از بنگاه های کوچک و
متوسط است و رونق این بنگاه ها منجر به کاهش نرخ مشارکت نیروی کار در شغل های کاذ ب و غیررسمی میشود .این راهبرد،
به خصوص در مورد کشورهای کمتر توسعه یافته ،به دلیل نسبت باالی بخش غیررسمی ،میتواند مؤثر واقع شود .البته این
احتمال وجود دارد که کاهش در بازارهای غیررسمی ناشی از عوامل بسیار دیگری باشد .صرف اینکه بیان کنیم هرچه کشورها
پردرآمدتر شوند ،بنگاه های کوچک و متوسط در آنها بیشتر شده و بازارهای غیر رسمی به سمت بازارهای رسمی و مولد
هدایت میشوند ،کافی نیست .این بدان معنی است که گرچه همبستگی بین پردرآمد بودن و گسترش بنگاه های کوچک و
متوسط و کاهش سهم بازارهای غیررسمی در اقتصاد کشور وجود دارد ،اما کاهش بازارهای غیررسمی صرفا مربوط به افزایش
بنگاه های کوچک و متوسط نیست و برای هدایت منابع به سمت تولید و بخش مولد اقتصادی ،ضروری است سیاستهایی اتخاذ
شود تا سودآوری فعالیت های مولد بیشتر از فعالیتهای غیرمولد باشد تا به صورت طبیعی ،منابع به سمت تولید حرکت کند و
وظیفه نهادهای حاکمیتی در این وضعیت ،به صرفه کردن فعالیت های مولد نسبت به فعالیتهای غیرمولد با استفاده از
سازوکارها و قوانین و سیاستگذاری است.
لذا در این زمینه ضروری است تا دو راهبرد زیر به صورت همزمان پیگیری شود:
الف )افزایش هزینه فعالیت های غیرمول د اقتصادی،
ب ) کاهش هزینه فعالیت های مولد اقتصاد.
گسترش بنگاه های کوچک و متوسط به همراه افزایش هزینه فعالیتهای غیرمولد اقتصادی و کاهش هزینه فعالیت های
مولد اقتصاد است که میتواند به کاهش سهم فعالیت های غیرمولد در اقتصاد منجر شود .برای رسیدن به این مهم ،اولین قدم
ایجاد شفافیت اطالعاتی است .در فضای عدم شفافیت ،برنامه ریزی برای اقتصاد بسیار سخت میشود و به دلیل آثار مثبت
بسیاری که ایجاد شفافیت اقتصادی در پیاده سازی یک اقتصاد مقاومتی واقعی دارد ،الزم است تا این مسئله جدی تر پیگیری
شود[8 ].

Informal Sector
Informal Economy
Grey Economy
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شکل  - 2وضعیت بازار غیر رسمی کشورهای جهان به تفکیک رده درآمدی ][01
این نمودار براساس آمار  01کشور استخراج شده است.اگر این نمودار را با نمودار "درصد اشتغال و تولید ناخالص داخلی
بنگاه های کوچک و متوسط به تفکیک درآمدی کشورها" مقایسه شود ،نسبت معکوس اشتغال در بنگاه های کوچک و متوسط
و اشتغال نیروی کار در بازارهای غیررسمی قابل توجه است[11 ] .

 .4نقش بنگاههای کوچک و متوسط در کارآفرینی و خلق ایده های نو در تولید
ایده های کارآفرینی و دانش بنیان در بستر بنگاه های کوچک و متوسط رشد و گسترش پیدا می کنند .به همین دلیل
یک رابطه معنادار بین رونق بنگاه های کوچک و متوسط و توسعه کارآفرینی وجود دارد .به عبارت دیگر اگر کارآفرینی را یک
فرآیند در نظر بگیریم ،بنگاه های کوچک و متوسط ابزار اجرایی آن در بخش های مختلف اقتصاد هستند که حمایت از این
بنگاه ها به رشد و گسترش کارآفرینی منجر خواهد شد[11 ].
با جایگذاری صنایع بـزرگ بـه جای صنایع کوچک ومتوسط ،تمرکز اقتصادی اثرات منفی بر ارزشهای کارآفرینی،
نـوآوری و تـغییرات فـناوری میگذارد .لذا درتصمیمگیری بین صنایع بزرگ و صنایع کوچک باید توجهداشت که بنگاههای
کوچک و متوسط بـا تـوجه بـه هزینه های ثابت و متغیر پایین خود ،به راحتی از عهده ایفای نقشکارآفرینی بـرمـیآیند؛ شاهد
این مدعا اینکه امروزه درصد زیادی از کارآفرینی در دنیا ،از آنِ صنایع کوچک و متوسط است[1 ].
بنگاه های کوچک و متوسط از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار بوده و کارآفرینی،خالقیت و نوآوری بیشتری در آن ها
صورت می پذیرد .این بنگاه ها راحت تر می توانند خود را با تغییرات پر شتاب محیطی تطابق داده و نسبت به مولفه های
محیطی همچون عوامل اقتصادی،اجتماعی،تکنولوژیکی،سیاسی و قانونی سریع تر واکنش نشان دهند .در قرن بیست و
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یکم SMEs،منشاء ا صلی اشتغال مولد و تمهید محیط کارآفرینی،تسریع در خالقیت و نوآوری و گشایش فرصت های نوین
تجاری محسوب می شوند[2 ] .
یکی دیگر از نقاط قوت ایشان در دیوانساالریِ کمتر آنها نهفته است .در صنایع بـزرگ ،الیـههای مقاومت مانع ابراز
وجود تشکلهای جـدید و بـاعث محص ور کـردن آنـها در سـاختارهای تشکیالتی پیچیده میگردند .نکته ی دیگر آنکه ،چیزی
که اغلبمورد بی توجهی قرار می گیرد این است که بسیاری از پیشرفتها در فناوری نـاشی از اخـتراعات کوچکو در عین حال
دقیق مربوط بـه تـک تـک قـطعات ،مـواد و تکنیکهای تولید اسـت .ل یـکن چون بکارگیری و فروش اینگونه پیشرفتهای
کوچک و دقیق ،برای صنایع و شرکتهای غول پیکر قابلتوجیه اقتصادی نیست بـال اسـتفاده مـیمانند .در مقابل ،یک
کارآفرین ،محصول یا فرآیندی نـو و بـرخوردار از چـشمانداز فـروش خـوب را آنـقدر مورد استفاده قرار میده د تا درآمدی
معادل میلیونها دالر در سال برای او ایجاد کند .در حالی که چنین فرصتهای سرمایه گذاری کوچک به سختی میتوانند به
ساختار شرکتهای بزرگ راه یابند و در آنجا مستقر شوند .که این خود بدین معنا است که بنگاه های کوچک و متوسط با
ایجاد خالقیت و نوآور ی در فرآیندهای شرکت های بزرگ می توانند کسب درآمد کنند .و نکته ی آخر اینکه در سازمان
کوچک ،کنترل و هدایت احساسات به دلیل وجود ارتباط مستقیم بین چالش ها ،کارکنان و تشویق ها راحت تر صورت می
پذیرد و بهرهوری به صورت تـک بـه تک افزایش می یابد[1 ] .

.5نقش بنگاههای کوچک و متوسط در افزایش رقابت پذیری کاالها در بازار جهانی
طـی دو دهه اخیر ،سه تحولاساسی دراقتصاد جهانی رخ داد که موجبات رشد بیشتر فعالیت های اقتصادی کوچک را
نسبت به فعالیتهای بـزرگ فـراهم سـاخت؛ این تغییرات عبارتند از:
الف ) شدت یافتن رقابت جهانی ،توسعهحملونـقل،تـحول در تبادل اطالعات و فناوری ارتباطات که موجب افزایش
مبادالت بازرگانی و وحدت اقتصاد جهانی شد.
ب ) افزایش بیاطمینانی کـه تـاثیر مـستقیم بر رشد نرخ بهره ،تورمو بیکاری ،ناپایداری نرخ تسعیر ارز و افت شدید نـرخ
رشـد کـشورهای صنعتی داشت.
ج ) تشدید تقسیم بازارها ناشی از رشد تقاضای مصرفکنندگان برای تولیدات متنوع کـه ایـن تـحول،صنایع را مجبور
ساخت تا تاکید بیشتری بر تنوع محصوالت داشته باشند.
تشدید رقابت جهانی پدیـدهای اسـت شـناخته شده که ضرورتی ندارد در این مجالبرای اثبات آن دال یلی ارائه نماییم.
یادآوری این نکته کـافی اسـت که در دوره بعدازجنگ جهانی ،رشد مبادالت بازرگانی در سطح جهانی سرعت باالتری را
نـسبت بـه رشـد تولید در کشورهای صنعتی داشته است .برای مثال در فاصله سالهای  1868الی 1854تولید ناخالصداخلی
فرانسه ،آلمان ،ایـتالیا ،ژاپن ،انگلستان و ایاالت متحده ،رشد متوسطی معادل  6 /6درصد درسالرا داشته است؛ این در حـالی
اسـت کـه نرخ رشد متوسط صادراتاین کشورهادر این دوره برابر با  8 /5درصد بوده است .همچنین در دوره بعدی ( - 1854
 ) 1888کـهمـواجهبـاافت قابل مالحظه رشد بودهایم ،رشد حجم صادرات و همچنین رشد تولید نـاخالص بـه ترتیب معادل 3 /5
درصد در مقابل  2 /5درصد بوده است .از منظر یک بنگاه متوسط ،مطالبباال را میتوان به ایـن شـکل تفسیر نمود که بنگاه
نسبت به گذشته،مواجه با رقابتی شدیدتر در بـازارهای داخـلی خودبودهاست و سهم بیشتری از فروش در بازار جهانی را
داراست .در عین حال،بنگاه مورد نظر در آن بازار ها از تهدید رقبا در امان نیست.
به عالوه  ،بازارهای ملی نیز بیشتر از آنچه ارقام و آمار نشان می دهند،وحدت یافته اند .مؤید ادعا این واقعیت است که در
سال های اخیر سرمایه گذاری های مستقیم خارجی رشدی سریعتر از مبادالت بازرگانی داشته اند .نتیجه اینکه سهم قابل
مالحظه ای از بازرگانی در درون شرکت های بزرگ بین المللی صورت پذیرفته است .برای مثال در سال  26 ، 1800درصد
صادرات آمریکا شامل فروش کمپانی های مادر آمریکایی به شرکت های وابسته به آنها در خارج بوده است به عالوه  45درصد
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صادرات شرکت های مادر امریکایی به خریداران خارجی بوده است.به همین ترتیب  10درصد صادرات کشور امریکا فروش
شرکت های اقماری و وابسته به شرکت های بزرگ خارجی به همان شرکت های بزرگ یا خریداران غیر وابسته به آنها بوده
است .بنابراین مشاهده می شود که در سال مذکور حدود  08درصد صادرات آمریکا را شرکت های بین المللی بزرگ انجام داده
اند.
افزایش رقابت ناشی از رشد ،مبادالت بازرگانی خارجی و ادغام های اقتصادی ،کمپانی ها را تخصصی تر کرده است .با
گذشت زمان رقابت در بازارها سخت تر شده و حتی رقابت همزمان در بازارهای مختلف با وجود محصوالت متنوع بسیار
دشوارتر گشته است .بنابراین بسیاری از شرکت ها بازگشت به تولیدات اساسی و توانمندی های محوری خود را الزم یافته و
فعالیت های جنبی را کنار گذاشته اند .پیامد این تصمیمات کوچکتر شدن ،تجدید ساختار و غیره است.
تخصصی کردن امور شکلی های مختلفی چون سازماندهی مجدد داخلی ،تمرکززدایی و انجام ترتیباتی با فروشندگان
بیرونی از طریق پیمانکاری و تأمین نیاز از بیرون ،می تواند داشته باشد .در شق آخر آن یعنی تأمین نیاز از بیرون ،صنایع بزرگ
با صنایع کوچک (اغلب بسیار کوچکتر از آنها ) ولی متخصص در بعضی عملیات وارد همکاری می شوند .در این خصوص چند
مورد را در جدول زیر میتوان مشاهده کرد .چنانکه از جدول نیز برمی آید ،اکثر این عملیات مربوط به ارائه خدمات هستند .در
واقع درصد قابل توجهی از کاهش در مقیاس مربوط به انتقال وظایف بزرگ انجام می پذیرفت .تغییرات ممکن است باعث
کاهش تولید صنعتی و اشتغال از یک سو و افزایش تولید و اشتغال در صنایع خدماتی یا واسطه ای از سوی دیگر گردد که این
موضوع به نوبه ی خود موجب رشد سریع صنایع کوچک و شرکت های خدماتی می شود.
جدول  - 9عمل یاتی که از صنایع بزرگ به صنایع کوچک انتقال یافت] [11
طرف قرارداد

عملیات

Morrison Knudsen

مهندس پروژه و طراحی

Total System Services

کمپانى
DU Pont

پردازش کارتهای اعتباری

AT&T

COmptrOniX

تولید اجزاء و قطعات الکترونیکی

Northern Telecom

Businessland

خدمات پشتیبانی رایانه ای

Eastman Kodak

نگهداری پاالیشگاه

Mobile

Kenco Group

مدیریت مراکز توزیع

Whirlpool

AmeriSCribe

اتاق عملیات پست و امور کپی

National Steel

Serv-Tech

یکی از شاخص های کوچکتر شدن شرکت های بزرگ تغییر سهم صنایع بزرگ (متشکل از چند کارخانه ) از اشتغال
صنعتی در امریکا است .همانگونه که از گزارش دفتر سرشماری ایاالت متحده از سرشماری تولید کننده که در سال 1805
انتشار یافت برمی اید ،این سهم در دوران پس از جنگ تا سال های آخر دهه  1858رشد داشته و از  58درصد در سال 1863
به  55درصد در  1855رسیده است .ولی پس از  1855برای اولین بار سهم صنایع بزرگ رو به کاهش گذاشت و از کمتر از 56
درصد در سال  1802به  54درصد در  1805تقلیل یافت.این روند نشان دهنده ی اهمیت یافتن نسبی پیمانکاری و تامین
قطعات و خدمات از بیرون در طی سال های اخیر است.
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شکل  - 3سهم شرکت های بزرگ چند کارگاهی از اشتغال صنعتی در فاصله سال های [93] 9191- 9141

به سبب این تحوالت و تغییرات مشابه ،بسیاری از شرکت ها ،از جنبه تنوع محصول نسبت به یک دهه قبل کاهش های
قابل توجهی را تجربه کرده اند .براساس مطالعات لیکتنبرگ  3در نیمه دوم دهه  ،1808گستردکی تنوع صنعتی در ایاالت
متحده آمریکا شدیداً کاهش یافت .در فاصله ژانویه  1806تا نوامبر  ،1808شاخص متوسط صنعتی  6برای هر بنگاه کاهش را
نشان می دهد.درصد کمپانی های با تنوع باال (فعال در بیش از  28صنعت مختلف )  45درصد نزول کرده و سهم بنگاه های
تک محصولی در طول دوره فوق  63درصد رشد داشته است .دو عامل اصلی مؤثر در این تغییرات عبارتند از :اینکه کمپانی
هایی که در این دهه ظهور کرده اند تنوع بسیار کمتری نسبت به انها که فعالیت خود را متوقف کرده اند ،دارند.
دوم اینکه بنگاههای موجود تعداد صنایعی را که قبالً در آنها فعالیت داشتند ،کاهش داده اند .5در مطالعه ای مشابه توسط
با گارت  ،5الشالیفر  0و ویشنی  8بر روی  52درصد تملیک های اجباری در ایاالت متحده در فاصله سال های بین  1803و 1805
با قیمت خریدی معادل  68میلیون دالر یا بیشتر ،مشخص شد که بنگاه های خریداری شده به شکل قابل توجهی با فعالیت
های خریداران آنها مشابهت و همگنی داشته اند .بنگاه ها پس از خرید سهام واحدهای تولیدی بی ارتباط با رشته فعالیتشان
آنها را دوباره به فروش گذاشتند52 .درصد از سهامی که مالکیت آنها تغییر یافته بود ،به دست کسانی رسیده بود که مدیریت
آنها ،بنگاه های شبیه به آن فعالیت ها را از قبل انجام می دادند .همچنین واگذاری دوباره به مدیران گروه های خریدار ،گروه
های سرمایه گذار و تشکل های مشابه فقط درصد کمی (حدود 28درصد ) از کل سهام واگذار شده را شامل میشد .در حالی که
بیشتر موارد ،به اصطالح واگذاری دوباره استراتژیک سهام از نوعی بود که شرح آن رفت  .18نویسندگان نتیجه میگیرند که:
Lichtenberg 1992
Standard Industrial Classification - SIC - Codes
Lichtenberg 1992,pp.113-14
Bhagat
Shleifer
Vishny
Bhagat, Shleifer & Vishny, 1990,p.55
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« در دوران بعد از جنگ ،اجرای قوانین ضد تراست مانع تثبیت صنایع و شاید حتی موجب ترغیب ادغام های بزرگ در
دهه  58بود .از طرفی تجربه دهه  58نشان داد که این نوع ادغام ها شاید سودده ترین نوع انجام فعالیت اقتصادی نبوده اند و نیز
اینکه براساس آمار  38تا 58درصد خریدها در مراحل بعد به فروش مجدد منتهی شده که خود دلیلی بر شکست این نوع
اختالطهای غیراقتصادی بوده است».
بنابراین علی رغم انتظار عمومی ،حاصل بزرگترین موج ادغام های اقتصادی در تاریخ صنعت ایاالت متحده که اوج آن در
پایان دهه  1808بود ،افزایش شرکت های بسیار بزرگ نبود ،بلکه کاهش در مقیاس و افت تنوع در فعالیت های اقتصادی در
آمریکا بود.
مؤید این ادعا ،کاهش در مقیاس به  688بنگاه اول در رده بندی فورچون ،هم به شکل نسبی و هم به شکل مطلق است.
در این خصوص ،در سال  1852کل کارکنان  688کمپانی بزرگ آمر یکا  15/2میلیون نفر بود که از آن زمان در حال کاهش بوده
و در سال  1884به 11 /4میلیون نفر تقلیل یافته است.
ضمناً نمودار زیر نشان میدهد که سهم  08درصدی آنها از اشتغال صنعتی در  1816به  56درصد در  1888نزول کرده
است .همچنین سهم فروش  688بنگاه مورد مطالعه فورچون نسبت به کل محموله های صنعتی از تولید صنعتی  08در صد در
دهه  1858به حدود  56درصد در دهه 1808کاهش یافته است.
افت نسبی  688کمپانی مذکور اگر نسبت به کل اقتصاد اندازه گیری شود ،بسیار فراتر از ارقام باالست .چنانکه مشاهده
می شود سهم این کمپانی ها از اشتغال از  15درصد در  1856به ده درصد در  1882کاهش یافت و سهم فروش آنها از بیش
از نصف (  66درصد ) تولید ناخالص ملی به  38درصد در  1882تقلیل یافت.

شکل  4سهم  555شرکت انتخابی مجله فورچون از فعال یت های اقتصادی در سالهای 9115- 9112

بنابراین مشاهده می شود دالیل زیادی دال برشدت یافتن رقابت جهانی در چند دهه اخیر وجود دارد که شرکت ها را
مجبور به تخصصی کردن امور خود کرده است .تخصصی کردن نیز به نوبه خود اشکال مختلفی چون پیمانکاری ،بازگشت به
تخصصی های اصلی ،جدا کردن و فروش بخشهای غیرمحوری و غیره داشته که در نهایت به کاهش تنوع و کوچکتر شدن بنگاه
ها انجامیده است.
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به بیان دیگر در حالی که منطق حاکم الزمه رقابت جهانی را واحدهای بزرگ میداند ،شواهد و واقعیات داللت بر روندی
مخالف آن دارد [13 ] .و برای حضور و باقی ماندن در رقابت کسب بازار های جهانی قوت و رشد بنگاه های کوچک و متوسط
است.

 .6نقش بنگاههای کوچک و متوسط در تجمیع پساندازهای خرد
خلق کانالهای متنوع و کارآ برای هدایت پساندازهای خرد به سمت تولید در اقتصاد یکی از مهمترین دغدغه های
اقتصادی دولتها است .بنگاههای کوچک و متوسط به خوبی میتوانند ضمن تجمیع پساندازهای پراکنده در اقتصاد ،زمینه های
تزریق منابع مالی خرد به تولید را فراهم کنند[16 ].
مواردی که در باال اشاره شد ،به خوبی نقش بنگاههای کوچک و متوسط را به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشورها
نشان میدهد.یکی از مهمترین عوامل رشد چشمگیر اقتصادهای نوظهور دنیا رونق فضای رشد و توسعه بنگاه های کوچک و
متوسط این کشورها ا ست و این بنگاه ها به عنوان محور اصلی استحکام بازار مورد توجه قرار گرفته اند.
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.1نتیجهگیری
بنگاه های کوچک و متوسط از طریق کارآفرینی و ایجاد فرصتهای شـغلی و افـزایش درآمـد بـر اقتصـاد جهانی
تاثیرگذارهستند .و همچنین راحت تر می توانند خود را با تغییرات پرشتاب محیطی منطبق کرده و نسبت به عوامل اقتصادی
و سیاسی سریعتر واکنش
نشان دهند  .که این خصلت در مقاوم سازی اقتصاد با حضور این بنگاه ها خود را نمایان می سازد و به تحقق اهداف
اقتصاد مقاومتی کمک می کند.
بنابراین ،تحوال ت اخیر و بویژه فشارهای جمعیتی ،نوآوریهای لحظه به لحظه ،پیچیده تر شدن فرایندهای مدیریتی و
تصمیم گیری ،نیاز به تصمیم گیریهای آنی و ضروری و تجارب حاصل از فعالیتهـای بنگاههـای کوچـک و متوسـط اهمیـت
ایـن بنگاههـا را نمایان ساخته است .و در این شرایط  ،ایجاد فرصتهـای رشـد برای صنایع کوچک و متوسط ،ممکنالحصولتر
و راحتتر از توسعه صـنایع بـزرگ است.
توجه و روی آوردن به رشد و گسترش صنایع کوچک ،زودبازده و کارآفرین به عنوان یکی از راه های توسعه اقتصادی طی
سه دهه اخیر همواره مورد توجه کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه بوده است .نیاز به سرمایه اندک ،بازده باال و انعطاف
پذیری توجیه اقتصادی صنایع کوچک را بیش از پیش نمایان می کند.
بنگاه های کوچک و متوسط می توانند به عنوان بستر خلق و به کارگیری نوآوری ها و عامل محرک نظام های اقتصادی
در حرکت به سوی نظام اقتصادی دانش مدار شناخته شوند .این بنگاه ها می توانند به کمک کارآفرینان ،آموزش های مهارت
آموزی و ایده های جد ید تالش ها را با توجه به نیازهای روز بازار به محصول و یا خدمات تبدیل کرده و به خاطر انعطاف
پذیری باالیشان نسبت به صنایع بزرگ می توانند سهم باالیی در بر طرف سازی نیازهای مشتریان داشته باشند.
در کل می توان گفت حرکت به سوی حل مشکالت این بنگاه ها حرکت به سمت حل بسیاری از مسائل اقتصاد ایران
خواهد بود.
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