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هم به صورت مجزا و  هاي اقتصادي روستایی براي سازمآن"میان مقیاس  "و  "کوچک "مفهوم  ود
بیـان و تعریـف ایـن کـه      .هم به شکل مرکب ، معانی خاصی دارد که در اینجا به اختصار تشریح می شـود 

امـر   در فضاي اقتصادي اروپا بـراي ایـن  . هاي کوچک و میان مقیاس چه هستند، مشکلی اساسی است  بنگاه
  :سه معیار زیر تعریف ومشخص شده است

 .شمار نیروي کار •
 .ها که در تراز مؤسسه آمده است میزان دارایی •
 .وابستگی تشکیالتی •

  :توانـد بـه صـورت گسـترده بـه دو بخـش تقسـیم شـود         اي دیگر، واحدهاي کوچک مـی  اساس مطالعهبر 

بنگاههاي غیر رسمی ، حیاتی و یا معیشتی نامیده ها با اسامی مختلفی همچون  این نوع بنگاه :ي خردها بنگاه
در . اغلب یک مال ك و یا یکی دو نفر اعضا ي خـانواده یـا دسـتیار دارنـد    . اند ها بسیار کوچک آن. شوند می

در . بسیاري از نقاط روستایی این بنگاه توسط زنان اداره شده و فعالیت می کنند و تمایلی براي رشد ندارنـد 
ان و مالکان این فعالیت ها مخیر به انتخاب یا عدم انتخاب بین شروع یا عدم شـروع کـار   بیشتر موارد صاحب

اما به هر حال آنان پس از آغاز به کار مجبور به حفظ فعالیت ها بـراي بقـاي وابسـتگان و خـانوادة      ،هستند
 .خود هستند

سـال گذشـته    20مقیاس کـه در  هاي کوچک و متوسط  این مورد بیشتر با اصطالح بنگاه :هاي کوچک بنگاه
اند؛ اگر  رسمی  ها این بنگاه. قابل توجه نمایندگی هاي توسعۀ بنگاه کوچک بوده اند، مترادف دانسته شده اند

ها اعضاي غیرخویشـاوند را بـه    چه بسیاري از آنان کوچک و ناموفق می باشند، لیکن مستعد رشد هستند آن
برخی از  .شوند شتر آنان به وسیله مردان پایه گذاري و هدایت میشکلی منظم به استخدام در می آورند و بی

. انـد  بیشـتر آنـان نتیجـۀ یـک انتخـاب ارادي     . هاي کالن اقتصادي سر بر می آورنـد  مؤسسات از درون بنگاه
هـاي   اتحادیۀ اروپا بـرا ي تمـایز میـان بنگـاه     ..ها براي ادامۀ حیات گزینه هاي دیگري هم دارند صاحبان آن

هـاي کوچـک و    بر اساس این توصیه هـا، بنگـاه  . کوچک و میان مقیاس توصیه هایی را مطرح می کندخرد، 
 :نفر را در استخدام داشته و واجدشرایط زیر هستند250 میان مقیاس مؤسساتی هستند که بیش از

 .میلیون یورو در سال تجاوز نکند 40برگشت سرمایه به گونه اي که از رقم  •
 .میلیون یورو تجاوز نکند 27از رقم  دارایی هاي ترازنامه •
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رعایت اصل استقالل اصل استقالل با عدم تخصیص سرمایه و حق رأي به یک یا چند کمپانی  •
 .یابد گذار تحقق می سرمایه

 
هـاي میـان مقیـاس،     هـاي کوچـک مقیـاس و بنگـاه     توصیه هاي مذکور در مقام تفکیک بـین بنگـاه  

 :کند نفرحقوق بگیر و با شرایط زیر تعریف می 50هایی با کمتر از  اههاي کوچک مقیاس را به عنوان بنگ بنگاه
 .میلیون یورو تجاوز نکند 7برگشت سرمایه از •
 .میلیون یورو نباشد 27ارایی هاي ترازنامه بیش از د •
 10هـاي خـرد بـا معیـار بـه کـارگیري کمتـر از         رعایت معیار استقالل براساس توصیه هاي مزبور بنگاه  •

 .یابند تمایز مینفرکارگر 
 

بنـدي   به این ترتیب در هر نظام اقتصادي با توجه به ابعاد سرمایه و نیروي کار مـی تـوان بـه طبقـه    
در حال حاضر این موضـوع بـه طـور گسـترده      .خاصی از انواع خرد،کوچک و میان مقیاس مبادرت ورزید

حمایـت و  . خودکفـایی اسـت   پذیرفته شده که توسعه فعالیت هاي کوچک اقتصادي ابزار بـا دوامـی بـراي   
پژوهش هاي قبلی از این داعیـه  . هاي کوچک در کارایی و رشد عمومی اقتصادي تأثیر دارد گسترش فعالیت

تـا   30درصد اشتغال تمام وقت و  45تا  20بر اساس نتایج یک مطالعه فعالیت هاي کوچک .کند حمایت می
هاي خـرد بـه عنـوان ابـزاري      وع تأثیر توسعۀ بنگاهموض .درصد درآمد خانوار را در آسیا فراهم می آورد 50

درصـد   95در هندوسـتان بـیش از   . ضد فقر به طورگسترده در آسیا، آفریقا و آمریکـاي التـین مطالعـه شـد    
در  1998در سـال  .میلیون واحد قرار دارد 7/2مجموع واحدهاي صنعتی در بخش صنایع کوچک با مجموع 

در آمریکا نتایج   .زیر بخش صنایع کوچک اشتغال داشتند ر شاغل در میلیون نفر از نیروي کا 3/15 حدود 
درصـد کـارگران بخـش    60و  درصد از مکان هاي کسب درآمد تجاري 6/90یک بررسی نشان می دهد که 

در ایـن کشـور    .گیرنـد  در قالب شرکت هاي کوچک جاي مـی  1995خصوصی روستاهاي آمریکا در سال 
سـال   50این در حـالی اسـت کـه     .سزایی در اشتغال زنان داشته استفعالیت هاي کوچک اقتصادي نقش ب

زنـان از  .سـهم   70پـس از سـال هـاي دهـۀ     . درصد بـود  26پیش سهم زنان از مجموع نیروي کار کمتر از 
با وجود فراهم آمدن برخی مزایا همچون . درصد ارتقایافت  38درصد به  5هاي کوچک اقتصادي از  فعالیت

فعالیت دراقتصادهاي باز، بعضی چـالش هـاي عمـده در برابـر بـازیگران جدیـد در       سرمایه و فرصت هاي 
 .هاي این مؤسسات وجود دارد عرصه

وري تـا اسـتاندارهاي جهـانی ، معرفـی      این چالش ها در حوزه هاي متفاوتی همچون ارتقاي بهره 
برخی از پـیش  . می شود مفاهیم نوین مدیریت ، دستیابی به استانداردهاي جهانی بهره وري و کیفیت مطرح

نیازهاي الزم براي تحقق وضعیت مطلوب می تواند در مواردي نظیر دسترسی بـه آخـرین و مناسـب تـرین     
بعضی از محققان بـر اسـاس مطالعـات خـود در     . تجلی یابد"یزوا"فناوري ها و اقتباس نظام هاي کیفی نظیر
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ساختارهاي کوچک سازمانی در موفقیـت بنگـاه   هاي کوچک با فناوري باال معتقد به نوعی تأثیرگذاري  بنگاه
 :اند از ها عبارت مهمترین عوامل موفقیت این بنگاه .اند هشد
  .تعداد پرسنل خیلی کم است •
 .سرمایه در گردش و ارزش افزوده باالست   •
 .در شکل حقوقی تنوعاتی وجود دارد  •
 .کنند می گروه هاي کاري کوچک همچون گروه هاي عملیاتی پایه ، انجام وظیفه   •
  .یک ساختار جزمی حاکم نیست  •
 .حدود سازمان نامحدود است   •
 .شدید است هاي غیر رسمی داخلی و خارجی ها و پیوستگی وابستگی   •
 .مالکیت یا وابستگی به شرکت هاي بزرگ به ندرت در مؤسسه وجود دارد   •
 کند راهبرد و برنامۀ سازمانی شایستگی ها و منافع کارکنان را دنبال می   •

 .اند کارگران شاغل چند مهارتی   •
 .گرایش باالیی به مشتریان دارد   •
 .تطبیق پذیري و تحرك پذیري آن باالست   •
 .نه به وسیلۀ افزایش مقیاس ،رشد به واسطه فزونی فعالیت هاست   •

رسد موضوع تعداد اعضا و جمعیـت زیـر پوشـش در برخـی نظـام هـاي اقتصـادي بـا          به نظر می 
، درجـه رسـمیت و وابسـتگی اعضـا بـه      )ابعاد فعالیت ، مقیاس فعالیت و سطح فناوري موضوعاتی همچون

سـال در تأسـیس    20یکدیگر بی ارتباط نباشد، لیکن حتی در کشوري چون بنگالدش با سـابقه اي بـیش از   
ها تا یک چهارم استعداد بازار، هنوز مسـتندات انـدکی درخصـوص     کم سرمایه وتوسعۀ این بنگاه  هاي بنگاه

در هندوستان نیز با وجود کمک . دیده می شود "رسمی"از بنگاه خرد به وضعیتی  "ارتقاي وضعیت اعضا "
هـا خواهـان اسـتخدام     هاي خرد، درمـوارد معـدودي دیـده شـده کـه ایـن بنگـاه        برنامه هاي دولتی به بنگاه

مقیاس قابل حصول است در مطالعۀ دیگري مزایایی که از طریق صنایع کوچک  .باشند زیادي از افراد تعداد
 :شود بدین گونه جمع بندي می

 .سرمایه اي نسبتاً کوچک می توانند تسهیالت اشتغال را ایجاد نمایند .به سرمایه هنگفت نیازي ندارند •
هـاي   ها خودشان را به شکل انعطاف پذیري در برابـر شـرایط متغیـر دوره هـاي رکـود و بحـران       این بنگاه •

 .اقتصادي اصالح می کنند
 .براي صنایع نسبتاً بزرگ برنامه هایی تکمیلی دارند •

۳ 
 



در همان . تأسیس صنایع کوچک مقیاس در نواحی روستایی نابرابري ، فقر و عدم اشتغال را تقلیل می دهد •
ایـن امـر از   .حال تأسیس این صنایع روشی کارا براي اجتناب از مهاجرت روستاییان به مراکز شهري اسـت 

 .د اشتغال براي ساکنان روستا حاصل می گرددطریق ایجاد فرصت هاي جدی
 

٤ 
 


