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چکیده
در این پژوهش به دلیل اهمیت صنایع کوچک و متوسط بر میزان اشتغال و در نتیجه توسعه اقتصادی ،ارتباط بین میزان
فعالیت صنایع کوچک و متوسط با سطح اشتغال در استان چهارمحال و بختیاری مورد بررسی قرار گرفته است؛ بدین منظور با
استفاده از تحقیقات کتابخانهای و میدانی به جمعآوری اطالعات مربوط به ظرفیت اسمی و واقعی اشتغال و همچنین میزان
فعالیت واحدهای صنعتی کوچک و متوسط موجود در نواحی و شهرکهای صنعتی استان پرداختیم .نتایج این پژوهش مؤید
اهمیت این صنایع در افزایش سطح اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در استان چهارمحال و بختیاری که دارای باالترین نرخ
بیکاری در کشور است ،میباشد.
واژههای کلیدی :صنایع کوچک و متوسط ،اشتغال ،شهرکهای صنعتی
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 - 9مقدمه
صنعت یکی از مهمترین عناصر و عوامل رشد و توسعه اقتصادی است .رشد و توسعه بخش صنعت ،زمینه و امکان رشد و توسعه
سایر بخش ها از جمله کشاورزی ،بهداشت و درمان ،حمل و نقل و انرژی را فراهم می کند .بنابراین بخش صنعت در تحوالت
اقتصادی کشور نقش کلیدی ایفا میکند و به واسطه اهمیتی که در ایجاد تقاضا و تأمین مواد اولیه،کاالهای واسطهای و
سرمایهای با منشأ صنعتی برای بخشهای مختلف اقتصاد دارد ،میتواند به نقش کلیدی خودکفا عمل کند.
از طرفی ،نگاهی به فعالیت صنایع کوچک و متوسط در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه ،بیانگر نوعی ارتباط تنگاتنگ
و مؤثر میان پیشرفت اقتصادی  -اجتماعی این کشورها با این بنگاهها است .اگرچه تا چند دهه پیش ایجاد و فعال بودن صنایع
بزرگ نشان از اقتصاد پویاتر و قدرتمندتر بود و بر پایه این تفکر بنگاههای غول پیکر پدیدار شدند ،اما تحوالت اخیر از جمله
فشارهای جمعیتی ،نوآوریهای لحظه به لحظه ،پیچیدهتر شدن فرآ یندهای مدیریتی و تصمیمگیری ،نیاز به تصمیمگیریهای
آنی و ضروری و تجارب حاصل از فعالیت بنگاههای کوچک و متوسط اهمیت این بنگاهها را روشن ساخته است .از مهمترین
اثرات وجود مؤسسات کوچک و متوسط در تمامی کشورها ،کمک به رشد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری می باشد ،باألخص در
کشورهای کمتر توسعه یافته و یا در حال توسعه که رشد بی رویه جمعیت ،نقصان تشکیل سرمایه انسانی و عدم کارآیی مکانیزم
بازار در ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای کار ،از ویژگیهای ساختار اقتصادی آنها بوده و باعث شده است که علیرغم انبوه
امکانات بالقوه اقتصادی ،اشتغال به معضلی الینحل و بحران زا تبدیل شود.
در پژوهش حاضر ،جهت بررسی ارتباط این واحدهای صنعتی بر اشتغال ابتدا مبانی نظری پژوهش شامل تعریف و اهمیت
صنایع کوچک و متوسط و سابقه تاریخی این صنایع در ایران و استان چهارمحال و بختیاری و همچنین میزان اعتبارات مصرف
شده جهت ایجاد این واحدها تشریح گردیده و در ادامه به بررسی میزان اشتغال و وضعیت صنایع فعال و غیرفعال مستقر در
شهرکهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری و موانع سرمایه گذاری و علل غیرفعال شدن برخی از این صنایع پرداخته و در
پایان ضمن بیان نتیجه گیری ،پیشنهاداتی برای توسعه صنایع کوچک و متوسط ذکر گردیده است.
 - 2مبانی نظری:
یکی از ریشهدارترین مؤلفههای توسعه اقتصادی هر کشور ،توسعه صنعتی است .توسعه صنعتی از ارکان اقتدار ،زیباترین جلوه
توانمندی و پشتوانه امنیت ملی یک کشور است .توسعه صنعتی در یک کشور عمدهترین شاخص شکوفایی علمی انسان در آن
جامعه است.
برخی از دانشمندان توسعه ،دو ویژگی برای نقش صنعت در توسع ه ،به ویژه در مراحل اولیه آن برشمردهاند:
 . 1سهم صنعت در درآمدزایی برای کل اقتصاد در طول زمان (در فرآیند توسعه) افزایش می یابد.
 . 2سهم نیروی کار بخش صنعت نیز در طول فرآیند توسعه روندی صعودی دارد .ترکیب این دو ویژگی در طول فرآیند توسعه
موجب افزایش درآمد سرا نه خواهد شد( .کالدور 1611 ،و دیتا.) 1692 ،
از دهه  1691به بعد ،اکثر اقتصاددانان توسعه برای رفع مشکل بحران بیکاری در جهان سوم ،پیوسته بر گرایش به صنایع
کوچک به عنوان عاملی اشتغالزا تأکید کردهاند  .یونیدو در گزارش ساالنه خود در سال  ،1669ضمن اعالم تجربه شکست
صنایع بزرگ در ایجاد اشتغال ،توصیه میکند که برای حل معضل بیکاری در کشورهای در حال توسعه ،از رشد صنایع کوچک
و متوسط حمایت مالی به عمل آید .دالیل عمده این محققین را میتوان به طور خالصه ذیل عنوان نمود:
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الف) تأسیس و توسعه صنایع کوچک و متوسط به منابع اندکی نیاز دارد :یکی از مشکالت کشورهای درحال توسعه ،محدودیت
منابع سرمایهگذاری است .صنایع کوچک به دالیل کاربر بودن فعالیتهای تولیدی آنها ،با منابع محدود قادر به شکلگیری و
گسترش می باشند.
ب) صنایع کوچک و متوسط از درجه اشتغالزایی باالیی برخوردار است :به دلیل کاربری بودن فعالیتهای تولیدی و استفاده
از روشهای سنتی در این کسبوکارها ،انتظار آن است که با توسعه آنها بتوان با استفاده از منابع محدود تعداد قابلتوجهی از
مشاغل را ایجاد نمود .باال بودن درجه اشتغالزایی کسبوکارهای کوچک و متوسط به این معنی نیست که یک واحد از این
دسته از کسبوکارها قادر به استخدام و پذیرش تعداد زیادی از نیروی کار باشد؛ بلکه با توسعه و گسترش تعداد کسبوکارها
میتوان مشاغل بیشتری ایجاد نمود.
ج) صنایع کوچک و متوسط اغلب متکی بر منابع داخلی هستند :در شرایطی که به لحاظ سیاسی یا به لحاظ اقتصادی امکان
استفاده از منابع خارجی وجود نداشته باشد ،اتکا به منابع داخلی امتیاز بزرگی به شمار میرود.کسبوکارهای کوچک به دلیل
ماهیت فعالیتهای خود بهگونهای عمل میکنند که عمدتاً به سرمایه مجریان یا به اعتبارات دریافتی اندک از بانکها ،با
استفاده از کاالهای واسطهای و سرمایهای داخلی به فعالیت خود ادامه دهند .این امتیازی است که صنایع بزرگ به ندرت
میتوانند از آن بهرهمند گردند.
د) صنایع کوچک و متوسط از انعطافپذیری باالیی برخوردارند :این کسبوکارها قادرند تا خود را با شرایط مختلف مطابقت
داده و سازوکارهای الزم را جهت ادامه فعالیت خود فراهم نمایند .این ویژگی موجب میگردد تا سیاستگذاران در اقدام به
توسعه این کسبوکارها در مناطق مختلف کشور ،برنامه دلخواه خود را طراحی و اجرا نمایند.
ه) صنایع کوچک و متوسط پرورشدهنده نیروهای مجرب و متخصص برای کسبوکارهای بزرگ به حساب میآیند :نیروهای
مورد استفاده در کسبوکارهای کوچک و متوسط غالباً با سطوح پایینی از آموزش عالی همراه می باشند .همین امر هزینه
آموزش نیروهای مورد نیاز برای این دسته از کسبوکارها را به نحو قابلمالحظهای کاهش میدهد .از طرف دیگر این دسته از
نیروهای کار به کار گرفتهشده در کسبوکارهای کوچک و متوسط پس از مدتی میتوانند از تجربه مفیدی برخوردار شده ،از
آن در بخش کسبوکارهای بزرگ استفاده نمایند .
و) مدیریت و کنترل صنایع کوچک و متوسط هزینه کمتری در بردارد :عملیات در کسبوکارهای کوچک و متوسط در اندازه
محدود انجام میگیرد که در نتیجه ،هزینه کنترل و مدیریت آنها در مقایسه با کسبوکارهای بزرگ ناچیز و اندک میباشد.
ز) مکانیابی صنایع کوچک و متوسط به سهولت و به نفع سیاستهای منطقهای دولت قابل انجام است :کسبوکارهای کوچک
و متوسط عمدتاً در شهرهای کوچک و خارج از مراکز عمده اقتصادی فعال می باشند که این امر عالوه بر تعدیل عدم توازن
منطقهای ،انگیزههای مهاجرت به شهرهای بزرگ را تقلیل میدهد.
ک) توسعه کسبوکارهای کوچک و متوسط فاصله طبقاتی را در جامعه کاهش داده و نحوه توزیع درآمد را به نفع افراد کم
درآمد بهبود میبخشد (انجمن ملی صنایع پالستیک و پلیمر ایران).
 - 2- 9تعریف بنگاههای کوچک و متوسط
تعریف صنایع کوچک و متوسط در میان کشورها و مناطق جهان بسیار متفاوت است .در حقیقت ،شرایط اقتصادی و صنعتی
حاکم بر هر کشور ،معرف صنایع کوچک و متوسط آن است .برخی از معیارهایی که معموالً در تعریف صنایع کوچک و متوسط
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به کار میروند عبارتاند از :تعداد کارکنان ،میز ان سرمایه ،حجم دارایی ،کل حجم فروش و ظرفیت تولید .اما رایجترین معیار
برای تعریف صنایع کوچک و متوسط ،معیار تعداد کارکنان است ( هارکسرور1661 ،و وایل.) 1661 ،
وجود حداقل  2مورد از ویژگیهای زیر در مؤسسات کوچک و متوسط ضروری است:
 oوحدت مالکیت و مدیریت.
 oسرمایه و یا مالکیت توسط یک شخص یا یک گروه کوچک تهیه شده باشد.
 oمحیط کاری عموماً محلی باشد و کارکنان و مالکان در یک منطقة جغرافیایی نزدیک به هم زندگی کنند.
 oاندازه نسبی فعالیت مورد نظر در درون صنعت مربوطه در مقایسه با بزرگترین واحد مشغول در صنعت کوچک باش د یا به
عبارتی از متوسط اندازه نسبی آن صنعت کوچکتر باشد (سایمون و همکاران.) 1661 ،
در ایران ،بر اساس تعریف وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی ،بنگاههای کوچک و متوسط ،واحدهای صنعتی و
خدماتی (شهری و روستایی) هستند که کمتر از  91نفر کارگر دارند .مرکز آمار ایران کسبوکارهای کمتر از  111نفر نیروی
کار را بنگاههای کوچک و متوسط محسوب میکند و سایر کسبوکارها را «کارخانجات صنعتی بزرگ» قلمداد میکند  .وزارت
تعاون نیز بر حسب مورد ،تعاری ف وزارت صنایع و معادن و مرکز آمار ایران را درباره این صنایع به کار می برد .بانک مرکزی ایران
نیز کسبوکارهای زیر  111نفر نیروی کار را به عنوان بنگاههای کوچک و متوسط تلقی میکند.
 - 2- 2تاریخچه بنگاههای با اندازه کوچک و متوسط در ایران
در ایران برای اولین بار در بودجه سال  1311به طور خاص به سرمایهگذاری و ایجاد واحدهای کوچک تولیدی توجه شد و در
نتیجه آن ،در دوره  1321- 1311در اثر تشویق به سرمایهگذاری صنعتی ،تعداد کارگاههای تولیدی کشور به  11هزار واحد
تولیدی و سطح اشتغال این کارگاهها به  111هزار نفر بالغ گشت صحرائیان (  .) 1311اما مقوله صنایع کوچک به طور مشخص
از سال  1343در ایران به صورت مباحث تئوریک مطرح گشت و در این سال دولت با همکاری سازمان ملل ،اقدام به تأسیس
سازمان نواحی صنعتی نمود که در سال  1349در چهارچوب برنامه چهارم عمرانی ،به س ازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی
ایران تغییر نام داد .اولین وظیفه این سازمان ،شناسایی و طبقهبندی واحدهای کوچک صنعتی و تعیین یک تعریف جامع برای
صنایع کوچک بود صحرائیان (  .) 1311در طول برنامه چهارم عمرانی  ، 1391- 1349تحت حمایتهای مالی صندوق ضمانت
صنعتی که مخصو ص صنایع کوچک تأسیس شده بود ،کارگاههای کوچک تولیدی بسیاری در سراسر کشور احداث شدند .هر
چند این رشد کمی ،اثرات بسیار زیادی بر اقتصاد ملی بر جای گذاشت ،اما بی توجه بودن به رشد کیفی تولیدات و تکمیل
حلقههای مفقوده در زنجیره تولیدات صنعتی ،از کاستیهای این امر بود.
در سال  ، 1392با شروع برنامه پنجم عمرانی ،بنا به پیشنهاد وزارت صنایع ،امور صنایع کوچک از نواحی صنعتی جدا شد و
سازمان صنایع کوچک ،وابسته به وزارت صنایع و معادن تأسیس گردید .پس از پیروزی انقالب و تقسیم وزارت صنایع و معادن
به وزارت صنایع ،وزارت صنایع سنگین و وزارت معادن و فلزات ،سازمان صنایع کوچک به وزارت صنایع منتقل شد و پس از
مدتی منحل گردید و امور مربوط به صنایع کوچک در بین وزارتخانههای مختلف تقسیم گشت .در سال  1312و با تصویب
تأسیس شهرکهای صنعتی ایران ،امور مربوط به صنایع کوچک به سازمان شهرکهای صنعتی ایران واگذار گردید و مقرر شد
کارگاههای کوچک تولیدی در شهرکهای صنعتی ،سازماندهی شوند .اما از آنجا که تعدد مراکز سیاستگذاری در امر صنایع
کوچک ،کار آیی شهرکهای صنعتی را بسیار محدود نموده بود ،دولت در سال  1314امور مربوط به صنایع کوچک را به
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وزارتخانههای صنایع و جهادسازندگی واگذار نمود و وظایف آنها را از یکدیگر تفکیک نمود .بر اساس آییننامه هماهنگی و
تفکیک وظایف ،کلیه واحدهای صنعتی کوچک ،اعم از صنایع تبدیلی کشاورزی و یا واحدهای صنعتی تکنولوژیک ،نظیر صنایع
الکترونیک و قطعهسازی که در روستاها تأسیس میشدند  ،به وزارت جهاد سازندگی محول شدند .مشکالتی که در نتیجه عدم
تمرکز حوزه ستادی صنایع کوچک به وجود آمده بود مانند سیاستگذاریهای نادرست ،تخصیص نامطلوب امکانات مالی،
تصمیمگیریهای موازی و تعدد وزارتخانههای متولی ،باعث شد پیشنهاد تشکیل یک سازمان حما یتی برای توسعه بنگاههای
کوچک و متوسط توسط دولت پذیرفته شود .این سازمان با عنوان« سازمان صنایع کوچک » از طرف وزارت صنایع و معادن در
سال  1396تشکیل شد .بر اساس ماده  1اساسنامه آن ،وظیفه برنامهریزی و سیاستگذاریهای مربوط به امور صنایع کوچک،
چه در مناطق روس تایی و چه در مناطق شهری ،به این سازمان واگذار گردید .این سازمان تا سال  1314به کار خود ادامه داد و
در سال  1314با سازمان شهرکهای صنعتی ادغام شد و به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تغییر نام داد.
طبق مصوبه شورای عالی اداری ،وظایف مربوط به سیاستگذاری و تنظیم مقررات مربوط به حمایتهای الزم از صنایع کوچک
به وزارت صنایع منتقل گردید و وظایف و فعالیتهای اجرایی حمایتی به این سازمان سپرده شد .هم اکنون این سازمان ،یک
شرکت مادر تخصصی است که بخش زیادی از هزینههای خود را از محل حقوق انتفاعی ناشی از واگذاری زمین و امکانات
زیربنایی به واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ تأمین میکند  .اهم وظایف سازمان به موجب اساسنامههای آن عبارتاند از:
تهیه و تدوین خطمشیهای اجرایی ،ایجاد و توسعه صنایع کوچک در چهارچوب سیاستهای کلی وزارت صنایع و معادن؛
ایجاد زمینههای الزم برای راهاندازی ،هدایت و توسعه سرمایهگذاریهای بخش غیردولتی در صنایع کوچک به ویژه مناطق
کمتر توسعه یافته؛
ساماندهی و پشتیبانی از توسعه کارآفرینی ،تأمین منابع مالی ،توسعه فنّاوری ،بهبود در روشهای تولید ،کاهش ضایعات و
ارتقای بهرهوری و کیفیت؛
سامانده ی ایجاد پیوند مناسب بین صنایع کوچک و متوسط و بزرگ و پشتیبانی از آنها؛
توسعه شبکهها ،خوشههای صنعتی ،مراکز اطالعرسانی و تجارت الکترونیک؛
حمایت و پشتیبانی از تحقیقات کاربردی ،توسعهای و ارتقای سطح فنّاوری در واحدهای کوچک صنعتی؛
سازماندهی احداث شهرکهای صنعتی و ارائه خدمات ضروری برای · متقاضی ان ایجاد کنندة واحدهای تولیدی و خدماتی
توسط شرکتهای زیرمجموعه
شرکت شهرکهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری از شرکتهای تابعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بوده
و محل کنونی آن در شهرک صنعتی شهرستان شهرکرد میباشد .شرکت مذکور دارای  11شهرک صنعتی و  1ناحیه صنعتی
(  2ناحیه توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان ایجاد گردیده و  4ناحیه از نواحی انتقالی از سازمان جهاد کشاورزی به شرکت
شهرکها میباشند ) است.
جدول ذیل نیز نشان دهنده میزان مخارج انجام شده از محل اعتبارات منابع داخلی (آماده سازی زمینهای شهرکها،
تأسیسات عمومی در جریان ساخت ،واحدهای کارگاهی و خدماتی در جریان ساخت ،تأسیسات زیربنایی در جریان ساخت،
سایر تأسیسات در جریان ساخت و  )...و اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای (تأسیسات آبرسانی ،تأسیسات تصفیهخانه،
تأسیسات عمومی و حقاالمتیازها و  )...شرکت شهرکهای صنعتی استان جهت شهرکها و نواحی صنعتی (از زمان ایجاد
شهرکها و نواحی صنعتی تا  ) 1369 /13 /29به صورت تجمیعی میباشد.
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جدول شماره (  :)9میزان اعتبارات مصرف شده از محل منابع داخلی و تملک داراییهای سرمایهای جهت ایجاد
شهرکها و نواحی صنعتی
اعتبارات
ردیف

شرح (شهرک  /ناحیه)

اعتبارات تملک

منابع داخلی

میزان درصد به

مبلغ (میلیون

کل اعتبارات

ریال)

داراییهای سرمایه  -میزان درصد به
ای مبلغ (میلیون

کل اعتبارات

ریال)

1

شهرک صنعتی شهرکرد

163611

31

11311

33

2

شهرک صنعتی بروجن

19299

11

23311

11

3

شهرک صنعتی جونقان

14112

2

11122

1

4

شهرک صنعتی لردگان

11911

2

6149

9

9

شهرک صنعتی سفیددشت

91116

12

14199

9

1

شهرک صنعتی سامان  9و2

46311

1

12319

1

1

شهرک صنعتی هفشجان

11469

3

1419

3

6

شهرک صنعتی بلداجی

31211

9

3194

2

11

شهرک صنعتی فرخشهر

23316

4

9111

3

11

شهرک صنعتی فرادنبه

11316

2

4291

2

12

شهرک صنعتی تشنیز

19191

3

1911

3

13

شهرک صنعتی دستگرد

9344

1

3113

2

14

شهرک صنعتی ناغان

6

1

11

1

19

شهرک صنعتی بن

11446

2

9422

4

11

شهرک صنعتی کوهرنگ

49113

1

14992

9

19

ناحیه صنعتی وردنجان

9499

1

1411

1

11

ناحیه صنعتی گندمان

12111

2

4229

2

16

ناحیه صنعتی شوراب صغیر

31

1

1

1

21

شهرک صنعتی دشت زرین

4931

1

196

1

21

ناحیه صنعتی آب لردگان

1966

1

9142

3

22

سایر

13114

2

411

1

210125

911

210002

911

جمع
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به طور کلی اشتغال و شاخصهای مربوط به آن مبین کیفیت اقتصادی جمعیت است .چنانچه بسیاری از اندیشمندان توسعه و
علوم اقتصادی ،شاخص اشتغال را نبض قابل سنجش میزان سالمت و رکود و فالکت اقتصادی جامعه قلمداد میکنند و از این
دیدگاه ،با بیکاری ،رکود ،تورم و فقر ،به یکدیگر پیوستهاند و تأثیر چرخان و متقابل آنها میتواند ،اقتصاد ملی را به سقوط
مطلق سوق دهد (محمدی .) 1399 ،از طرفی ،مطالعه جمعیت شاغل در بخشهای سهگانه اقتصاد نیز اهمیت زیادی دارد و با
شناسایی سهم هریک از این بخشها در هر منطقه میتوان به وضع اقتصاد آن پی برد و همچنین برنامه الزم را برای آینده
اقتصادی آن منطقه طرح نمود .بررسی نرخ بیکاری در استان چهارمحال و بختیاری تا پایان خرداد  1369بیانگر باالترین نرخ
بیکاری در کشور با نرخ  22 /1درصد میباشد؛ همچنین مطابق نمودار ذیل بررسی اشتغال در بخشهای عمده فعالیت اقتصادی
در استان تا پایان سال 1361نشان میدهد که بخش خدمات با  43 /9درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده
است .در مراتب بعدی ،بخشهای صنعت با  36 /1و کشاورزی با  19 /2درصد قرار دارند.
عدم توجه به پتانسیلها و قابلیتهای استان و به موازات آن عدم برنامهریزیهای مناسب و مطابق با شرایط اکولوژیکی خاص
منطقه ،سبب خواهد شد در دهه آینده شاهد رشد بیشتر بخش خدمات در سطح استان باشیم لیکن رشد بیش از اندازه یک
بخش به ویژه بخش خدمات و در کنار آن پایین بودن میزان رشد سایر بخشها در مقایسه با بخش خدمات نمیتواند بازده
اقتصادی و به دنبال آن رشد و توسعه اقتصادی برای استان داشته باشد (غفاری و همکاران) 1361 ،؛ کما که روند نزولی اشتغال
در بخش صنعت نیز خود مؤید این موضوع است.

جدول ذیل تعداد و میزان اشتغال واحدهای صنعتی مستقر در شرکتها و نواحی صنعتی استان تا پایان خرداد  1369را نشان
میدهد:
جدول شماره ( : )2واحدهای صنعتی مستقر در شرکتها و نواحی صنعتی استان
واحدهای صنعتی بهرهبردار
مستقر
شرکتهای

غیربهره

در
فعال

غیرفعال

صنعتی استان
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واحد
اشتغال

تعداد

116

231

136

636

1991

درصد

%34

%13

%49

%93

%111

تعداد

6196

4391

درصد

%39

%11

11191 13411
%99

%49

24911
%111

بررسی جدول فوق نشان میدهد از مجموع  1991واحد صنعتی مستقر در 23شهرک و ناحیه صنعتی استان تنها  136واحد
به بهرهبرداری رسیدهاند که از این تعداد نیز  116واحد فعال هستند که تنها  %39از اشتغال پیشبینیشده در کل واحدهای
صنعتی محقق شده است و مابقی فرصتهای تولید و اشتغال همچنان بالاستفاده مانده است.
با توجه به مطالب بیان شده و مداقه در جداول شماره  1و  ،2میزان مخارج انجام شده توسط دولت جهت آماده سازی زمین و
امکانات در شهرکها و نواحی صنعتی استان ،اهداف توسعه ای صنعت ،اشتغال و تولید محقق نگردیده و مسئولین استانی در
جذب سرمایه گذار و بهره برداری موفق در شهرکهای صنعتی ایجاد شده ،موفقیت چندانی نداشته اند و بیش از  %11از ظرفیت
شهرکهای صنعتی بالاستفاده باقی مانده است .این میزان ظرفیت بالاستفاده با توجه به نرخ باالی بیکاری در استان ،مستلزم
ردیابی و مشخص نمودن دالیل عدم موفقیت واحدهای صنعتی استان است.
 - 3موانع سرمایهگذاری در شهرک های صنعتی استان چهارمحال و بختیاری
 عدم حمایت و پشتیبانی بانکها و مؤسسات اعتباری از متقاضیان ایجاد صنایع در شهرکها و مشکالت مربوط به ارائه
ضمانتنامههای بانکی
 عدم حمایت و مساعدت دولت از صنایع موجود در شهرکها
 نرخ باالی سود تسهیالت بانکی و مؤسسات اعتباری
 سیاستهای کالن اقتصادی و روابط حاکم بر کشورها
 تغییرات نرخ ارز و نوسانات بازار ارز
 انواع عوارض و مالیاتها
 - 0علل غیرفعال شدن صنایع موجود در شهرکهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری
 فشار مالیاتی چند سال اخیر
 کمبود نقدینگی و نبود سرمایه در گردش
 افزایش نرخ دالر ،بیثباتی قیمت ارز و نوسانات غیرقابل پیش بینی بازار ارز
 مشکالت بانکی مانند معوق شدن تسهیالت و تملیک واحدهای صنعتی توسط بانک به علت عدم پرداخت به موقع
تعهدات و باال بودن نرخ بهره تسهیالت
 فرسودگی ماشین آالت خط تولید (صنایعی که دارای ماشینآالت جدیدتر هستند بهای تمام شده کمتر و کیفیت
محصول باالتری دارند)
 مشکال ت مهارتی مدیریت و نیروی انسانی
 مشکالت و ناهماهنگی های بین واحدهای صنعتی و ادارات ذیربط از جمله اداره کل امور مالیاتی ،بیمه تأمین
اجتماعی ،امور کارگری و ...
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 نبود بازار فروش و ضعف بازاریابی و کمبود حمایت دولت در این زمینه
 واردات محصوالت تولید داخل از کشورهای همسایه
 مبهم بودن برخی از قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری
 باال بودن هزینههای تولید در شرکتها
 مجهز نبودن آزمایشگاهها به ابزارهای کنترل کیفیت مطابق با استانداردهای جهانی
 آشنایی کم واحدهای صنعتی با عوامل آمیخته بازاریابی و جدی نگرفتن تحقیقات بازاریابی
 عدم اصالح ساختارهای طراحی و تولید بر اساس جلب رضایت مشتریان داخلی و خارجی و بازارهای هدف
 کافی نبودن تسهیالت و حمایتهای مالی و غیرمالی به عمل آمده از بنگاههای کوچک و متوسط

- 5جمعبندی و نتیجهگیری
به طور کلی اشتغال و شاخصهای مربوط به آن مبین کیفیت اقتصادی جمعیت است .چنانچه بسیاری از اندیشمندان توسعه و
علوم اقتصادی ،شاخص اشتغال را نبض قابل سنجش میزان سالمت و رکود و فالکت اقتصادی جامعه قلمداد میکنند و از این
دیدگاه ،با بیکاری ،رکود ،تورم و فقر ،به یکدیگر پیوستهاند و تأثیر چرخ ان و متقابل آنها میتواند ،اقتصاد ملی را به سقوط
مطلق سوق دهد(.محمدی و همکاران .) 1399 ،گروه قابل توجهی از محققان بر این باورند که حل مشکل بیکاری ،فقر ،عدم
توازن منطقهای و دستیابی به توسعه صنعتی درکشورهای جهان سوم در گرو توسعه کسب و کارهایکوچک و متوسط در این
کشورها می باشد .بنگاههای با اندازة کوچک و متوسط با توجه به قدرت باالی اشتغالزایی ،اثر مثبت در توزیع درآمد ،فراهم
نمودن ارتباط مؤثر و سازنده بین بخشهای مختلف تولیدی ،انعطافپ ذیری فزایندة آنها و غیره ،نقش مهم و ارزندهای در
اقتصادهای ملی ایفا می نمایند .ویژگیهای بارز مؤسسات کوچک و متوسط نسبت به مؤسسات بزرگ عبارتاند از:
 کمک به رشد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری؛ تأثیر مثبت اینگونه صنایع در توزیع درآمد؛ ایجاد ارتباط بین تولیدات بخش کشاورزی و صنعتی؛ انعطافپذیری و تنوع بخشیدن به تولیدات کشور؛ کمک به انباشت سرمایه ملی ،به علت اتکا به آوردهها و سرمایههای شخصی. نیاز اندک به سرمایهگذاری در شبکه راه و ترابری و وابستگی به مواد اولیه موجود در کشور و عدم نیاز به سرمایهگذاریدولتی و هزینه زیاد برای زیرساختها در مراحل اولیه توسعه؛
 ایجاد زمینه مناسب برای آموزش عملی بازاریابی افراد شاغل در صنعت از نظر فنی ،مدیریت و دانش فنی؛ نقش قابلمالحظه در نوآوری؛چون مهمترین مشکلی که کشور ،و بالخص استان چهارمحال و بختیاری با آن روبرو است ،افزایش نرخ بیکاری است و از سوی
دیگر یکی از مزیتهای اساسی صنایع کوچک و متوسط توانایی آنها در اشتغالزایی ،به دلیل نیاز کم این صنایع به
سرمایهگذاریهای کالن و نیروی متخصص میباشد ،به نظر میرسد سرمایهگذاری در این نوع بنگاهها یکی از راهحلهای
کاهش معضل بیکاری باشد .مشکالت نقدینگی ،عدم انعطافپذیری قوانین کار ،قوانین دست و پا گیر اداری ،جرائم دیرکرد
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بانکی ،بیمهای و بانکی ،بیمهای و مالیاتی ،کشش ناپذیری بازار فروش داخلی ،عدم دسترسی به بازار تجارت جهانی و فقدان
شرکتهای مادر تخصصی ،مرگ و میر واحدهای صنعتی و صدها هزار فرصت شغلی را در استان به دنبال داشته است؛ حمایت
دولت در جهت حل مشکالت مذکور و کمک به راهاندازی و بهره برداری از صنایع غیرفعال استان و توسعه کسب و کارهای
جدید زمینه فراهم ساختن اشتغال بیشتر و رهایی از نرخ با الی بیکاری در استان را فراهم میکند.
 - 2پیشنهادات برای توسعه صنایع کوچک و متوسط در استان چهارمحال و بختیاری


برگزاری دورههای مرتبط با مشکالت صنایع ازجمله دورههای بازاریابی و فروش محصوالت ،دورههای مرتبط با مالیات
و امور مالیاتی ،دورههای برندسازی و ...



بازاریابی برای صنایع از طریق برگزاری تور ،هیأت تجاری ،کنسرسیوم و نمایشگاههای داخلی و خارجی



تشویق مردم به استفاده از کاالهای تولید داخل از طریق صدا و سیما



اعطای تخفیفات ،مشوقات و  ...به متقاضیان واحدهای صنعتی



هزینه کرد درست و صحیح اعتبارات در جهت باال بردن کیفیت شهرکها و زیرساختهای مربوط



توجه به این نکته که صنعت صرفاً به تسهیالت بانکی نیازمند نیست؛ افزایش بهرهوری ،آسیبشناسی مسیر طی شده و
برنامه ریزی برای تحقق اهداف آینده از دیگر نیازهای امروز این بخش است.
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