
به نظر شــما صنايع خرد و كوچك 
مي توانند چه نقشــي در توســعه  

كشورها ايفا  كنند؟
 اثربخشــي بنگاه هاي كوچك در اشتغال زايي 
و هزينه ي كم اســت. يعني با هزينه ي كمتري 
نســبت به بنگاه هاي بزرگ به وجود مي آيند، 
توســعه پيدا مي كنند و در زمان كوتاه تري اين 
اشتغال و تحرك اقتصادي ايجاد مي شود. ويژگي  

بعدي اين صنايع خرد و كوچك اين اســت كه 
آنها وابسته به اشــخاص و مردم هستند. يعني 
يك اقتصاد مردمي اســت. ويژگــي بنگاه هاي 
كوچك درواقع مردمي بودن و وابستگي به مردم 
و مقاومتي بودنشان است. برعكس، بنگاه هاي 
بزرگ عمدتا وابســته به آحاد مردم نيستند و 
به نهادهاي عمومي، بنگاه هاي شــبه دولتي يا 
نهادهاي خصوصي خيلي بزرگ هستند. بنابراين 

وابستگي صنايع بزرگ به مردم و آحاد جامعه، 
كمتر است. مسئله ي بعدي زودبازده بودن اين 
بنگاه هاســت كه در زمان كوتاهــي مي توانند 
منعطف باشــند، خط توليد و محصول را تغيير 
دهند و از تكنولوژي هاي موجود استفاده كنند. 
اينها نقشي است كه اين بنگاه ها ايفا مي كنند. 
قطعا در توسعه هم به اقتصاد مقاومتي وابسته و 

يكي از مظاهر اقتصاد مقاومتي هستند. 

در حالي كه در دو دهه ي اخير به واسطه ي مزيت هاي گوناگون، رشد صنايع كوچك و متوسط در كشورهاي  مريم رضواني
توسعه يافته ي دنيا افزايش يافته است اما در كشــور ما در جريان بحران هاي اقتصادي سال هاي گذشته 
آسيب هاي جدي به اين بخش از صنعت كشور وارد شده است. اين در حالي است كه با توجه به تأثيرگذاري اين صنايع در توليد ناخالص 
ملي و به دليل زودبازده بودن و بهره وري بيشتري كه اين بنگاه هاي كوچك نسبت به صنايع بزرگ دارند، در شرايط اقتصادي حال 
حاضر ايران، مي توانند نقشي دوچندان داشته باشند. با وجودي كه در حال حاضر بسياري از واحدهاي توليدي در شهرك هاي 
صنعتي براي ادامه ي حيات خود با مشكالت بسيار مواجه اند يا در تعطيلي كامل به سر مي برند، نگراني  هاي جدي نسبت به آينده ي 
اين واحدهاي صنعتي در اقتصاد ايران ايجاد شده است. اينكه ريشه هاي وضع نابسامان موجود چيست و چه عواملي موجب شده 
اين واحدها به سمت ورشكستگي و تعطيلي بروند؟  در اين زمينه با مهندس علي تعقلي، مديرعامل صندوق ضمانت از سرمايه گذاري 
صنايع كوچك، به گفت و گو نشسته ايم  و ضمن طرح مسائل ياد شده از ايشان پرسيديم كه دولتمردان براي تغيير وضعيت موجود 

بنگاه هاي خرد و كوچك چه دستور كاري مي توانند در پيش گيرند. 

گفتوگو

 علي تعقلي، مديرعامل 
صندوق ضمانت از 

سرمايه گذاري صنايع 
كوچك

بنگاه هاي خرد، شكل دهنده ي اقتصاد مردمي هستند
تقويت كسب وكارهاي كوچك و متوسط از مظاهر تحقق اقتصاد مقاومتي است

 خرد شدن  
بنگاه های خرد

 اقتصاد

96
  همشهريماه    دي 94  



اين صنايع چه ســهمي در اقتصاد 
ايران دارند؟  

 در اقتصــاد ايران اين صنايع، در شــاخص هاي 
بيكاري و اشــتغال اثربخشي شان خيلي بيشتر 
از بنگاه هاي بزرگ اســت. در زودبــازده بودن و 
برگشت شــان به توليد، باز هم اثربخشي شــان 
نسبت به بنگاه هاي بزرگ بيشتر است. در ايجاد 
ارزش افزوده و رسيدن به يك ارزش افزوده پايدار 
و ايجاد توليد ناخالــص ملي، مي توان گفت كه با 
بنگاه هاي بزرگ برابري دارند. بنابراين اين بنگاه ها 
در ايجاد ارزش افزوده، اشــتغال و سرعت عمل 

مي توانند سهم داشته باشند. 
موتور اقتصادي تمامي كشــورهاي 
توسعه يافته، صنايع خرد و كوچك 
هستند. آيا در ايران هم اين صنايع 

چنين نقشي دارند؟
ايران هم مانند بســياري از كشــورها حدود 
90درصد صنايعش، صنايع كوچك است. قطعا 
در اين كشــورها با اينكه ساختارهاي حمايت 
از سرمايه گذاري، ســاختارهاي غير دولتي اي 
دارند، ولي حمايت شــان از صنايع كوچك از 
طريق صندوق هاي صنايع كوچك شان درواقع 
در حال انجام اســت. ما هم در حقيقت همان 
مسير را انجام مي دهيم اما در حوزه ي آموزش 
صنايع كوچك، در حوزه ي توانمندسازي آنها، 
اتصال شــان به زنجيره هاي تأمين و فروش و 

تأمين مالي  شان، در واقع نياز به كمك داريم.
به نظر شما چه عواملي موجب شده 
تا واحدهاي صنعتي به سمت ركود و 

ورشكستگي بروند؟
اين مســئله يكباره اتفاق نيفتاده اســت، بلكه 
فرآيند مدت داري بوده اســت كه موجب شده 
به اين سمت حركت كنند. يك علتش به فضاي 
كلي اقتصاد كشــور بازمي گردد كه هم صنايع 
كوچك و هم صنايع بــزرگ را تحت تأثير قرار 
داده اســت، همان فضايي كه در حوزه ي ساير 
كسب و كارها هست، در اين حوزه هم به همين 
منوال مســتولي اســت؛ يعني ما نمي توانيم 
بگوييم كه بخشي از اقتصاد قوي و بخشي ديگر 
ضعيف تر و ناكارآمدتــر عمل مي كند. بنابراين 
فضاي صنايع كوچك، متأثر خواهد بود از كل 
فضاي اقتصادي كشــور كه بر آن حاكم است. 
كاهش درآمدهاي نفتــي، كاهش درآمدهاي 
دولت و درواقع تعهداتي كه در سنوات گذشته 
بر دوش دولت گذاشــته شــده و اكنون دولت 
بايد پاســخگوي آنها باشــد، نبود درآمدهايي 
كــه پيش بيني مي كرد از محــل فروش اموال 
محقق شود، افزايش هزينه ها و كاهش قيمت 
نفت و محصوالت صادراتــي، باعث عدم ايجاد 
توازن شده است و اگر به اين مسائل، مشكالت 
كســب وكار را هم دامن بزنيــم، درواقع عدم 

وصول درآمدهاي بخــش  خصوصي هم اضافه 
شده است كه جمعا باعث تشديد شدن فضاي 
اقتصادي مي شــود. اين فضاي كلي اســت اما 
خاص خــود صنايع هم مســائلي وجود دارد. 
خود صنايع كوچك عالوه  بــر اينكه از اقتصاد 
كل كشور متأثر هســتند، با يكسري مشكالت 
ديگري هــم درگيرند. در صنايــع كوچك هر 
فردي كــه واحد توليدي كوچكــي راه اندازي 
مي كند، هم خودش حســابدار، هم فروشنده، 
هم خريدار و هم سرمايه گذار است. سرمايه گذار 
با مديريت تلفيق شــده است. ممكن است آن 
تجربه ي كافي و آن مشاوره هايي كه درواقع در 
حوزه ي صنايع بزرگ وجود دارد، نداشته باشد. 
بنابراين حوزه  هايي كه اطالعات كافي در خريد، 
فروش، بازاريابي و حتي استفاده از قوانين جاري 
كشور و موضوعات حقوقي ندارند، در حقيقت 
به بنگاه هاي كوچك آســيب مي رسانند. اين 
حوزه  ها، چــه در فضاي اقتصادي باشــيم چه 
نباشيم، ممكن است آســيب ببينند. حو زه ي 
بعدي  كه  آسيب مي بيند، حو زه ي تأمين مالي 
اســت؛ حوزه اي كه با گرفتن منابــع بانكي و 
غيربانكي و اعتبارات، به راحتي نمي تواند تعامل 
برقرار كند. يك شركت بزرگ مي تواند مدت دار 
خريداري كند و بفروشد و راحت تر تأمين مالي 
كند ولي يك بنگاه كوچك كمتر مي تواند اين 
كارهــا را انجام دهد. ضمــن اينكه در حوزه ي 
بازاريابي و ايجاد برند هم اين مشكل وجود دارد 
كه بنگاه ها و صنايع بزرگ برند معتبرتري دارند 
اما بنگاه هاي كوچك كمتر در حوزه ي برند كار 
كردند. خود برند، كار هزينه بري اســت و بايد 
براي يــك  واحد برند ديگــري كار كند. اينها 
مسائلي است كه بنگاه هاي كوچك با آن دست 

به گريبانند.
در حال حاضر برخــي از واحدهاي 
صنعتي كوچك و كارگاه ها با 20-30 
نفر كارگر مشــغول به كار هستند، 
چرا اين واحدها بــا حداقل ظرفيت 
كار مي كنند؟ به نظر شما مشكل اين 

واحدهاي صنعتي چيست؟ 
يكي از مشكالت شــان از حوزه ي تقاضا شكل 
مي گيــرد. يعني ما توليــد رقابت پذيري را در 
حوزه ي صنعتي ارائه نداديم. براي اينكه توليد 
رقابت پذيري را ارائه دهيم، نيازمند تكنولوژي، 
فناوري و سرمايه هســتيم. يعني بايد توليدي 
را ارائه دهيم كــه حداقل هزينه و كيفيت قابل 
قبولي داشته باشــد كه تقاضا برايش به وجود 
بيايد. حوزه ي ديگر، حوزه ي كم دانش بودن و 
كاهش مديريت در حوزه ي صنايع كوچك در 
حد بنگاه ها نه در حد مديريت است كه آگاهي 
ندارند از اينكه مواد را بايد از كجا خريداري كرده 
و به چه كسي بفروشند، در چه فرهنگي توليد 

كنند يا به كار توليــدي ادامه دهند يا قطعش 
كنند و در چه بخشــي اش قرار گيرند و در چه 
برندي بايد كار كنند. اينها حوزه هايي هستند 
كه در بخــش بازرگاني و خريد دچار مشــكل 
هســتند. در بخشــي هم كه به طور حاد دچار 
مشــكل هســتند، بخش تأمين مالي و تأمين 
اعتبار اســت كه در اينجا هم منابعي از طرف 
بانك به آنها تزريق نشده است و به اندازه كافي 
منابع ندارند يا اگر هم منابعــي وجود دارد، با 
اين نرخي كه بانك به آنهــا ارائه مي دهد، نرخ 

مطلوبي برايشان نيست.
 به نظر شما دولت در اين زمينه بايد 
چه تدبيري را اتخاذ كند كه واحدهاي 
كوچك همچنان به كارشــان ادامه 
دهند و به ايجاد اشتغال كمك كنند؟

ضرورت دارد دولــت توانمندســازي صنايع 
كوچك از لحاظ مشــاوره، تأمين مالي صنايع 
كوچك و تأمين اعتبارآنها را دنبال كند. اگر روي 
همين دو بستر كار شود، بستر مناسب و پايداري 
براي صنايع كوچك ايجاد خواهد شــد. دولت 
بايد سياست هايي را اتخاذ كند كه فعاليت هاي 
فعــاالن اقتصادي و كســاني كه ســرمايه در 
دستشــان است، غير از مســير توليد مسيري 
نداشته باشند. يعني سرمايه گذاري هايشان را 
در مســير توليد قرار دهند و از مسير غيرتوليد 
خارج كنند. يعني سياست هايي را در حوزه هاي 
مالياتي و اجرايي به كار بندنــد كه افرادي كه 
منابع مالي دارند و مي خواهند سرمايه گذاري 
كنند، مسيري جز توليد نداشته باشند و اگر در 
ساير مسيرها رفتند، در آن مسيرها با مشكالتي 
روبه رو شــوند كه به مســير توليد بازگردند. 
وقتي به مسير توليد بازگردند، درواقع مشكل 
سرمايه ي توليد هم حل مي شود. آن زمان بهاي 
تمام شد ه ي توليد پايين مي آيد و سپرده گذاري 
در بانك ها بيشتر مي شــود. بنابراين نرخ پول 
دوباره پايين تر مي آيد اما وقتي ما مســيرهاي 
غيرتوليدي در كشــور داريم، در مســير آنها 
سنگ اندازي نمي شود. يعني همان موانعي كه 
سر راه توليد وجود دارد را در مسير فعاليت هاي 
غيرتوليدي هم قرار دهند. براي مثال اگر فردي 
طال، دالر يا ملك ذخيره سازي كند، هيچ عامل 
كنترل كننده اي وجود نــدارد؛ يعني براي اين 
فرد نه عامل مالياتي و نه اقــدام بازدارنده و نه 
دادگاهي وجود دارد. ولي اگر دســت به توليد 
مي زند تمــام اقدامات بازدارنــده مانند بيمه، 
ماليات، قوانين پولشويي و عمده ي قوانين ديگر 
در مســيرش قرار گرفته مي شود. بنابراين اگر 
ما براي فضاي غيرتوليد هــم همين قوانين را 
قرار دهيم، پول ها به سمت توليد خواهد رفت. 
بنابراين نرخ پول پايين خواهد آمد. اين يكي از 

اقدامات مؤثر براي افزايش رونق توليد است. 

ضرورت 
دارد دولت 

توانمندسازي 
صنايع كوچك از 

لحاظ مشاوره، 
تأمين مالي 

صنايع كوچك و 
تأمين اعتبارآنها 
را دنبال كند. اگر 

روي همين دو 
بستر كار شود، 
بستر مناسب و 
پايداري براي 
صنايع كوچك 

ايجاد خواهد 
شد
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