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 تهراندر  1وکارهای خردموانع محیطی تأسیس و رشد کسب
 

 

 

 یدهكچ

وكارهای خرد، كوچک و سبهای اخير تمركز زيادی بر روی نقش كدر ادبيات علمی كارآفرينی در سال

دليل تحريک رشد اقتصادی كشورها از طريق خالقيت باال و نوآوری سازمانی درون آنها شده متوسط به

است.  تهرانهای خرد در وكاركسبو رشد  تأسيسهدف اين گزارش پرداختن به موانع محيطی است. 

كنندگان ل مبتال به ساير توليدئای از مسانمونهتواند ل توليدكنندگان خرد در پايتخت میئاز آنجا كه مسا

شد تولد و ر»تواند در تحقق راهبرد خرد در ديگر نقاط كشور باشد، توجه به نتايج اين گزارش می

 ثر باشد. ؤشهرهای كشور محداقل در كالن« های خردبنگاه

 دهدنشان می در ساير كشورها های خردوكاركسبرشد و  تأسيسمطالعات تطبيقی در رابطه با  

های مالياتی ، سيستمدر دستيابی به نقدينگی مورد نيازكاهش تقاضا در بازار، عدم توانايی مواردی چون 

انجام مطالعه اساس های خرد هستند. بروكاركسبتولد و توسعه  موانع ،شرايط ناپايدار اقتصادی و پيچيده

باال بودن ميزان شوندگان درصد مصاحبه 60د در تهران، خر وكاركسب 40ميدانی با مصاحبه بيش از 

 تأسيسرا به عنوان مانعی مهم در برابر ها ناعادالنه بودن مالياتدرصد  38ود بازار و كردرصد  50ها، اجاره

 . اندعنوان كردههای خرد وكاركسبو رشد 

يی برای عرضه توليدات ايرانی با هزينه هامكانكردن ساماندهی اجاره واحدهای اقتصادی يا فراهم  

اجرای صحيح قانون ماليات با  ويژهبهها مالياتبودن شهرداری، تالش در جهت عادالنه دولت و م توسط ك

از  با هدف ايجاد تقاضا گردشگریو گسترس صادرات و صنعت  و ايجاد رونق اقتصادیافزوده بر ارزش

 .استور كشونده برای رفع موانع مذخرد مصاحبههای موارد پيشنهادی واحد

 

 مقدمه

های كلی اقتصاد مقاومتی، عنوان يكی از بندهای مورد تأكيد سياستاز آنجا كه مردمی كردن اقتصاد به

های تسهيل تولد و رشد بنگاه»های خرد تلقی شود، راهبرد تواند تسهيل شروع به فعاليت بنگاهمی

ها در اين راستا پيشنهاد شده است كه اجرای اين پژوهش در دفتر مطالعات اقتصادی مركز« كوچک

 رسد. تحقيق و مطالعات مشابه برای تحقق اين راهبرد ضروری و مهم به نظر می

خرد بوده و به  وكاركسبنترل صاحبان كه خارج از اراده و كز بر موانعی است كدر اين گزارش تمر 

                                                 
1. Microenterprise 
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چرا شود. در حقيقت قصد بر اين است تا مشخص شود می عبارتی محيط خارجی برای ايشان محسوب

 ده و آن را رشد دهد؟كرايجاد  وكاركسبتواند نمیكارآفرين بالقوه و توانمند  کي

الت ك، اهميت آنها و مشخرد وكاركسببرای اين منظور ابتدا سيری در ادبيات رشد واحدهای 

خرد مستقر در تهران،  وكاركسبصاحب  40هايی از حدود آنها شده و سپس با انجام مصاحبه احتمالی

 و رشد، ارائه شده است. تأسيسالت از دو منظر كالت استخراج و سپس پيشنهادهای رفع اين مشكمش

 

 خرد وکارکسبتعريف  .1

ه شده است. تمامی اين ئهای جهانی اراهای خرد تعاريف متعددی توسط مراجع و سازمانوكاركسبدر مورد 

 :كردتوان به دو دسته تقسيم حال اين تعاريف را میادی بر هم منطبق بوده ولی با اينريف تا حدود زيتعا

 اساس تعداد نيروی انسانیتعاريف بر -

 وكاركسباساس ميزان سرمايه مورد نياز تعاريف بر  -

دارايی، فروش و های خرد از ميزان سرمايه و وكاركسبات مالی برای تعريف مؤسسو  هابانکحالی كه در 

ها بر روی وكاركسببرای تعريف اين  معموالًی دولتی هاسازمانكنند، دولت و می مالی استفادههای ساير شاخص

 .(Michèle O’Dwyer, Eamon Ryan, (2002))تعداد نيروی انسانی مشغول به كار در آنها تمركز دارند. 

 شوند.می صورت خانوادگی يا فاميلی ادارهبههايی هستند كه وكاركسب معموالًهای خرد وكاركسب

چند نفری را هم برای كمک  ها يک خانواده به كار و كاسبی مشغول بوده و نهايتاًوكاركسبدر اين  غالباً

 ها را تشكيلوكاركسبدرصد از  95ها برای نمونه در اياالت متحده وكاركسباين  استخدام كرده است.

قابليت انعطاف فنی و فناوری، سهولت شروع و خروج از بازار،  (http://census.gov.com)دهند می

 شوند.های خرد محسوب میوكاركسبهای سهولت رشد و انعطاف باال نسبت به تحوالت بازار، از ويژگی

نفر نيروی  5هايی كه دارای حداكثر وكاركسب از نظر تعريف به كمک تعداد نيروی انسانی در يک تعريف 

 هاسازماناز  معموالًها وكاركسباين  آيند.می خرد به حساب وكاركسبانسانی در مجموعه خود باشند يک 

 پردازندمی وكاركسبهای ی بزرگ مستقل بوده و به صورت مستقل و شخصی به فعاليتهاشركتو 

(Catherine Needham et al ,2015). هايی وكاركسبهای خرد شامل وكاركسبحال در اكثر تعاريف با اين

های خرد وكاركسبشود طبق گزارش دفتر ملی آمار انگلستان می نفر نيروی انسانی 10با كمتر از 

 .(ONS, 2010) نفر باشد 9هايی هستند كه تعداد نيروی كار آنها كمتر و يا مساوی وكاركسب

ميليون  3ه دارای سرمايه كمتر از كهايی هستند وكاركسبهای خرد وكاركسبدر اكثر تعاريف  

 Recommendation) ميليون يورو در نظر گرفته است 2اتحاديه اروپا اين مبلغ را برابر  .دالر باشند

by The European Commission) 

اين تعريف بخواهد در  وكارهای خرد وجود ندارد و درصورتی كهدر ايران تعريف مشخصی برای كسب

http://census.gov.com/


 

 _______________________________________________________________________  
 

 

3 

بايد اين مقدار بر اساس ريال و قدرت خريد تبديل شود نه با مقياس اسمی  ايران به كار گرفته شود قطعاً

 تعريف شده در منابع خارجی. 

 

 های خرد در اقتصاد امروز کشورهای جهانوکاراهمیت و جايگاه کسب .2

وكارهای خرد، كوچک و زيادی بر روی نقش كسبی اخير تمركز هاسالادبيات علمی كارآفرينی در 

توانند رشد اقتصادی را برای كشورها تحريک می وكارها از نظر اين ادبياتمتوسط داشته است. اين كسب

آوری سازمانی كه در ذات خود دارند، ابزار توانند از طريق خالقيت باال و نووكارها میكنند. اين كسب

  .(Ahmad et al, 2010) بازارهای مختلف باشندثری برای دستيابی به ؤم

اجتماعی و توسعه سياسی در  –كنندگان اقتصادی های خرد و كوچک به عنوان تسريعوكاركسبدر حال حاضر 

  (Gebregziabher Haileselasie Gebru, 2009)شوند می يافته و در حال توسعه شناختهكشورهای توسعه

كنند. به عنوان مثال تنها می در كشورهای مختلف جهان بازیهای خرد نقش مهمی را وكاركسب

ميليون نفر در آنها به كار مشغول  69خرد وجود دارد كه  وكاركسبميليون  29در هندوستان بيش از 

كنند. می كاردرصدی  7انه يبا نرخ رشد سالميليون زن هندی  2ها بيش از وكاركسبدر اين  هستند.

 های روستايی هند را تشكيلوكاركسبدرصد  51، بيش از ميليون 15تعداد بيش از ها با وكاركسباين 

 . (MSME Census, Ministry of MSME, 2010) دهندمی

درصد كل صادرات آن  40درصد توليدات كشور هندوستان و  45های خرد وكاركسبدر مجموع 

های وكاركسبدرصد  94در اين كشور  شودمی كنند. اين آمار در حالی است كه گفتهمی را پشتيبانی

رسمی به فعاليت مشغول هستند. در حالی كه رشد اقتصادی هند در صورت غيرخرد ثبت نشده و به

درصد را در اقتصاد اين كشور  11ها رشدی بيش از وكاركسبدرصد بوده، اين  8ی اخير برابر هاسال

ی اخير محسوب هاسالالعاده باالی هند در ها و عوامل رشد اقتصادی فوقو يكی از ريشه اندهداشت

  (Report of Small and Medium Enterprises , 2010) شوندمی

يافته حال توسعه و كمتر توسعههای خرد فقط مخصوص اقتصادهای درسهم و نقش باالی بنگاه

های خرد بيشتر از  وكاركسبه كدهد می منتشر شده برای كشور انگلستان نشان هایگزارشنيست. 

دهند. در انگلستان از می های غيرمالی را در كشورهای اتحاديه اروپا تشكيلوكاركسبدرصد از  8/91

درصد از  89بيش از  2010شوند. همچنين در سال می خرد محسوب وكاركسبچهار  وكاركسب 5هر 

 (ONS, 2010). دهندمی ها تشكيلوكاركسبهای انگلستان را اين نوع از وكاركسب

های بخش خصوصی اين وكاركسبدرصد از  95بيش از  2012عالوه در آمار منتشر شده سال به

 600ميليون  4ها به وكاركسبدهند. تعداد اين می های خرد تشكيلوكاركسبرا )از نظر تعداد( كشور 

 درصد از اقتصاد بخش خصوصی را تشكيل 20های خرد در اين كشور وكاركسبرسد. می هزار عدد
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 تعداد شاغالن

ميليون و هشتصد  7 درصد اشتغال اين كشور را برعهده دارند. يعنی حدوداً 32ها وكاركسبدهند. اين می

 هستندبه كار مشغول  های خردوكاركسبهزار نفر از مردم انگلستان در 

 75 تقريباًدهند می لهای اين كشور را تشكيوكاركسبدرصد  95های خرد كه وكاركسباز ميان 

باشند. يعنی تنها يک نفر و آن هم كار فرما در حال نمی ها دارای هيچ نيروی استخدامیوكاركسبدرصد 

 (Lord Young,2013باشد )می خود وكاركسباداره 

های خرد وكاركسبمثال برای دهد. نشان می انگلستان های خرد را در اقتصادوكاركسبنقش  1 شكل

طور كه ها همانوكاركسبدر قسمت چپ قرار دارند كه سه ستون برای آن در نظر گرفته شده است. اين 

باشد، درصد می ترنفر نيروی انسانی دارند. در ستون اول سمت چپ كه تيره 9تا  1شود بين می ديده

ستون وسط درصد سهم  در باشد.می هاوكاركسبدرصد كل  95دهد كه می كارهای خرد را نشانوكسب

زايی نشان داده شده و در ستون كمرنگ سوم درصد گردش مالی از كل های خرد در سطح اشتغالوكاركسب

 كشور نشان داده شده است.

 و متوسط ناميدههايی كه خرد، كوچک وكاركسبشود كه در ميان می اين آمار مشخصطبق 

ی بسيار هاشركتبا نقش  تقريباًهای خرد باالترين نقش را دارند. نقش اين بخش وكاركسبشوند، می

نيروی انسانی( قابل رقابت است. اين  250يی با بيش از هاشركتهای سمت راست يعنی )ستون بزرگ

 .دهدمی خبر اقتصاد انگلستاندر  كوچکی متوسط و هاشركتنمودارها از نقش كم 
 

 ی خرد در اقتصاد انگلستانوکارهانقش کسب .1 شكل

 سهم از تعداد                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source:young,p7 

 

دهد تعداد نشان می 2شكل . نداوكارهای خرد رشد چشمگيری داشتهكسب تعدادی اخير هاسالدر 

اين رشد  2شكل  درصد رشد داشته است. 40حدود 2012تا  2000از سال  در انگلستان هاشركتاين 
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  .دهدمی شركت در كشور انگلستان نشانهای را در مقايسه با ساير اندازه
 

 بخش خصوصی های وکارکسبتعداد مقايسه رشد  .2 شكل

 2012تا  2000ی هاسالدر انگلستان طی 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source: young , p8 
 

دهد. در می ی خرد را در اقتصاد كشور انگلستان نشانهاشركتميزان رشد انواع  3 شكلهمچنين 

های بدون نيروی انسانی، با يک نيروی انسانی، وكاركسبهای خرد به چهار دسته وكاركسباين تصوير 

طور كه در اين تصوير همان .اندهنيروی انسانی تقسيم شد 9تا  5نيروی انسانی و دارای  4تا  2دارای 

های با يک نفر نيروی انسانی دچار رشد وكاركسبسال پايه قرار گرفته است.  2000شود سال می ديده

های خرد بدون نيروی وكاركسبو در اين ميان  اندهها دارای رشد مثبت بودوكاركسبمنفی بوده و ساير 

 .(Young, P8) اندهانسانی دارای رشد چشمگيری نسبت به بقيه بود
 

 2012تا  2000ی هاسالوکارهای خرد در کشور انگلستان بین اع کسبمیزان رشد انو .3 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: young , p8. 
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ی اخير نيست. هاساليافته محدود به وكارهای كوچک در اقتصاد كشورهای توسعهاهميت كسب

وكارها درصد از كسب 98در ايرلند  1994دهد كه در سال قديمی در اين زمينه نشان می آمارهای نسبتاً

 . O’Dwyer, 2002)اند )نفر نيروی انسانی داشته 10درصد از آنها زير  90نفر و  50زير 

وكارها را در اتحاديه اروپا تشكيل داده و بار درصد از تعداد كسب 99وكارهای كوچک بيش از كسب

درصد اشتغال و درصد  1 از كل اشتغال بخش خصوصی را در اين كشورها برعهده دارد. جدول درصد 67

و  ميالدی به تفكيک خرد، كوچک، متوسط 2008وكارها را در كشورهای اتحاديه اروپا در سال كسب

 دهد.بزرگ نشان می

ه وجود دارد كه وكار خرد در اين اتحاديميليون كسب 19شود طور كه در اين جدول ديده میهمان

ميليون نفر را در اين اتحاديه  39/  6ها را دربر گرفته است. اين تعداد شركت درصد كل تعداد شركت 91

)چه خصوصی و چه دولتی و خارجی( را برعهده  درصد از كل اشتغال 29/  7به كار مشغول كرده كه 

 (.Daskalakis, 2013دارد )

 

 اتحاديه اروپا  کشور 27 دروکارها تعداد و درصد کسب .1جدول 

 هاشرکت شاغالن 

 درصد )هزار شرکت( تعداد درصد )هزارنفر( تعداد اندازه شرکت

 92 19076 30 39653 خرد

 7 1425 21 27671 كوچک

 1 226 17 22682 متوسط

 99 20727 67 90006 خرد، كوچک و متوسط

 1 43 33 43448 بزرگ

 100 20771 100 133454 کل
Source: Daskalakis, 2013. 

 

 های خردوکارکسبو رشد  تأسیستجربیات جهانی در زمینه موانع  .3

ی برای هايتواند ايدهمی های كوچکوكاركسببررسی وضعيت كشورهای موفق در زمينه استفاده از ظرفيت 

ازی و شروع اندهخرد را وكاركسبمرحله عمر يک ترين سخت معموالً گذاران ايرانی داشته باشد.تسياس

شوند. صاحبان اين می ها در همان سال اول با شكست مواجهوكاركسببسياری از اين  .شودمحسوب می

آنها سه سال اول شروع به كارشان بوده است  وكاركسبمرحله ترين ها اذعان دارند كه سختوكاركسب

(O’Dwyer, 2000مطالعات مختلف نشان .) در اكثر  تقريباً، وكاربكسغ از اندازه يک دهد كه فارمی

 بوده است. های خرد و كوچکوكاركسبها دستيابی به نقدينگی مانع اساسی و كليدی صاحبان وكاركسب
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مالی و  توانند به منابعمی ترهای بزرگ بسيار سختوكاركسبهای خرد نسبت به وكاركسب

 نقدينگی بانكی دسترسی داشته باشند.

به احتمال زياد دست به گريبان موانع همچون كمبود  تأسيسخرد و تازه های وكاركسبصاحبان 

اين  وكاركسبتر شدن با گذر زمان و بزرگ .باشندمی نقدينگی، محصوالت ضعيف و بازاريابی ناقص

شود می های مديريتی مربوطو محيطی و مهارتموانعشان به مسائل استراتژيک  هاشركت

(Storey,1994). های خرد و كوچک وجود وكاركسبای مختلف يكی از موانع توسعه در كشوره

كه برای كنترل  هستند باشد. مانع بعدی قوانينیمی ناپايدار اداری شديد و ثانياً اوالًهای بوروكراسی

شود. به طور خاص مواردی همچون قوانين ثبت شركت برای ايجاد می ی خصوصی وضعهاشركت

 ند.هست هاوكاركسبمهمی در برابر ايجاد و رشد  موانعهای مالياتی پيچيده و همچنين سيستم وكاركسب

حقوق  2،و همچنين قوانين مربوط به عقد قراردادها 1قوانين تجاری معموالًدر كشورهای مختلف 

به طرز بدی طراحی  6خصوصیهای و دارايی 5قوانين ورشكستگی 4،اجرايیهای رويه 3،فكریهای دارايی

 صورتی كه قوانين خوبی نيز در اين زمينه وجود داشته باشد اين قوانين به خوبی اجرا. در اندهشد

 7توان اين دسته از موانع را موانع مربوط به محيط قوانين تجاری دانستمی شوند. در مجموعنمی

Ahmad, 2012)). 

در  باشد.یم 8هاساختهای خرد عدم كفايت در زيروكاركسبهمچنين يكی از موانع مهم در برابر 

اين  ها در بسياری از موارد توانايی جذب و استخدام كاركنان مناسب وجود ندارد.وكاركسباين 

ی خرد در هاشركتهمچنين اين  توانند به خوبی مديريت بازاريابی را به اجرا بگذارند.نمی هاوكاركسب

 .((Ahmad, 2012دارند  ایهدتخصصی موانع عديهای توليد، كار، امور مالی و تكنيكی و اخذ راهنمايی

های وكاركسبكيسرت و همكاران كه در مورد موانع كشورهای جهان سوم در زمينه موانع رشد 

دارای  معموالًهای كوچک در اين كشورها وكاركسبكنند كه می چنين اشاره اندهخرد تحقيق كرد

 24توانند می بانكی تنهاهای وامباشند. در كشوری مانند زامبيا نمی سرمايه كافی برای رشد و توسعه

 معموالًها را برای رشد فراهم سازند. در كشورهای جهان سوم وكاركسبدرصد از سرمايه مورد نياز اين 

توانند به راحتی نمی هاوكاركسبمنابع خارجی كسب سرمايه به داليل مختلف در دسترس نبوده و اين 

درحال توسعه قوانين و روندهای ارائه وام در جهت حمايت  در كشورهای معموالًاز آنها برخوردار شوند. 

 .(Chilosi, 2001)باشد نمی های خرد و كوچکوكاركسباز 

                                                 
1. Commercial Laws 

2. Contractual Laws 

3. Intellectual Property Rights 

4. Administrative Procedures 

5. Bankruptcy Laws 

6. Private Property Laws 

7. Regulatory Business Environment 

8. Infrastructure 
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دهد كه ميزان دسترسی به سرمايه اوليه نقش بسيار مهمی در می مطالعات صورت گرفته نشان

لعات خود در مطا 2010احمد و همكاران  .(Koopet al, 2000 )های تجاری دارد.وكاركسبموفقيت 

های و افزايش هزينه 3كاهش تقاضا 2،شرايط ناپايدار اقتصادی 1،مواردی همچون رقابت سخت و مستقيم

 حال توسعههای كوچک در كشورهای دروكاركسبعنوان موانع مهم در برابر رشد و توسعه را به 4عملياتی

 كه شروع به فعاليت ایهكافی در زمينتوان مواردی همچون نداشتن تجربه می معرفی كردند. همچنين

ريزی مناسب، های مديريتی و كمبود برنامهشود، نداشتن دانش الزم در آن زمينه، ضعف در مهارتمی

 دانست هاكمبود تحقيقات بازار،كمبود اعتماد و اطمينان و كمبود آموزش را از ديگر موانع رشد اين واحد

Ahmad, 2011a)). 

های رقابت 5،های خرد مواردی همچون كمبود سرمايه الزموكاركسبازی اندهدر زمينه موانع را

و  8كمبود مشتری 7،هانوسان قيمت 6،بند و فسادزدو سخت برای جلوگيری از ورود به بازار،

 . ,Fumo and Jabbour)2011( كردتوان از موارد مهم قلمداد می را 9ناپايدارهای سياستگذاری

توان عدم دسترسی مناسب به می خرد راهای وكاركسبهای پيش روی وديتترين محديكی از بزرگ

. همچنين (Gunasekaranet al., 2001)كاری مورد نظر دانست های مناسب در زمينههای فناوری

 (Chorda et al., 2002)و كمبود فروش اثربخش  توسعه محصولهای بيش از اندازه برای پروژههای هزينه

های خرد دانسته وكاركسبازی اندهاز ساير موانع در توسعه و را (Ahmad, 2012)كمبود تحقيقات بازاريابی 

ها از ديگر موانع افزارنرمشده است. شكاف اطالعاتی بين وظايف بازاريابی و توليد و كمبود سرمايه برای اجرای 

 (Xionget al., 2006).  باشدمی هاوكاركسبن اي هتوسع

های ی مختلف در راستای سياستهادولتكند كه می ويساجی در نتيجه تحقيقات خود چنين اشاره

 ایهو متوسط حمايت شايست کهای خرد، كوچوكاركسباز بايد  اقتصادی خود و برای حمايت از اشتغال

ت دهند. در های خرد صوروكاركسبهای مناسبی از در اين زمينه بايد حمايت هادولت به عمل بياورند.

 ها حمايت كنند:وكاركسبزير از اين های بايد در زمينه هادولتاين راستا اين 

 های الزم در زمينه حضور در بازار و صنعتدسترسی به راهنمايی -

 یقانونگذارانجام اقدامات اصالحی الزم در زمينه قوانين و شرايط  -

 دسترسی به بازاريابی و ملزومات  -

                                                 
1. Stiff Competition 

2. Unstable Economic Conditions 

3. Reducing Demand 

4. Increasing Operation Costs 

5. Lack Of Funding 

6. Corruption 

7. Price Fluctuation 

8. Lack of Clients 

9. Policy Uncertainties 
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 یدسترسی به منابع مال -

  هازيرساختدسترسی به  -

 دسترسی به آموزش -

 مناسبهای دسترسی به تكنولوژی -

 هاشركتتشويق ارتباطات بين  -

( Visagie, 1997) 

 صورتبهو رشد را  تأسيستوان موانع با جستجو در ادبيات تحقيق و تجربيات ديگر كشورها می

تواند در واحدهای خرد ايرانی نيز وجود داشته می . موانع استخراج شده از ادبياتكردبندی ذيل دسته

 باشد. 

 

  موانع تأسیس

 وكاربرای ايجاد كسبها شركتقوانين راجع به ثبت  .1

قوانين  اجرايی،های فكری، رويههای نامناسب بودن قوانين مربوط به قراردادها، حقوق دارايی .2

 خصوصی های ورشكستگی و دارايی

 باالهای علت ضعف در بازار كار و يا هزينهكاركنان مناسب بهعدم توانايی جذب و استخدام  .3

 سخت برای جلوگيری از ورود به بازارهای رقابت .4

 افی و نقدينگیكعدم دستيابی به سرمايه اوليه  .5

 مبود مشتریك .6

 

 موانع رشد 

 عدم توانايی در دستيابی به نقدينگی مورد نياز .1

 های مديريتی و بازاريابیمبود آموزش مهارتك .2

 و ناپايدار اداری شديدهای بوروكراسی .3

 هاساختفايت زيركعدم  .4

 های مالياتی پيچيدهسيستم .5

 شوركشرايط ناپايدار اقتصادی  .6

 كاهش تقاضا در بازار  .7

 رقابت سخت و مستقيم با واحدهای بزرگ و قوی .8

 كمبود سرمايه الزم  .9

 بند و فسادزدو .10
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  هانوسان قيمت  .11

 ناپايدار دولتیهای سياستگذاری  .12

 مناسب هایفناوریدسترسی مناسب به عدم  .13

 مبود اعتماد و اطمينانك .14

 

 تهرانهای خرد در وکارکسبموانع . 4 

ها بنگاه تأسيسهای اقتصادی همواره مورد انتقاد فعاالن اقتصادی و داوطلبان و اداره بنگاه تأسيسموانع 

در ايران بوده است. هرچند درباره ميزان تعطيلی واحدهای توليدی آمارهای رسمی موجود نيست، اما 

داليل مختلف شده به تأسيسهای دهد درصد قابل توجهی از بنگاهوالن مربوطه نشان میئاظهارات مس

ی قديمی و مقياس فناوراثر مين مالی، ماليات، ركود، باال بودن قيمت تمام شده محصوالت بر أجمله تاز

 اند.توقف توليد قرار گرفتهی قاچاق و ... در وضعيت تعطيلی يا نامناسب، وجود كاالها

ای ميدانی در وكارهای خرد در ايران، مطالعهو رشد كسب تأسيسبرای روشن شدن موانع محيطی 

های مجلس شورای اسالمی تعريف و اجرا شده است. الزم به يادآوری است در مركز پژوهش 1394سال 

 و موضوعات مختلف تحت بررسی قرار داد، در هر تحليلها توان در زمينهمی وكارهای خرد راموانع كسب

 زه محيط داخلی و خارجی صورت داد.توان كار را در دو حومی

تواند با می شود كه تحت كنترل سازمان بوده و سازمانمی به تمامی عواملی گفته 1محيط داخلی

 .اصالح خود آنها را تغيير دهد

شامل تمامی عواملی است كه يک سازمان و مديريت آن كنترلی در ايجاد و يا رفع  2محيط خارجی

 شوندمی های خرد يک احتمال و شانس محسوبوكاركسبجمله يک سازمان ازرد. اين عوامل برای آن ندا

 .(96 :)ديويد

ها خود وكاركسبالزم است تا مديران اين  وكاركسببرای اصالح و حذف موانع محيط داخلی يک 

ی بی و غيره موارد داخلی بازارياهاروشی توليد، هاروشتی، يی مديرهاروشرا تغيير دهند. مواردی مانند 

توانند اولويت اصالح محيط نمی جمله دولت و مجلسور طبيعی در مرحله اول حاكميت ازطهستند. به

به نحوی باشد كه يک  وكاركسبم بايد شرايط كرا بر روی محيط داخلی قرار دهند. دست وكاركسب

 شود. در هرآفرين و مدير اليق و كاردان بتواند رشد كند و سپس بايد موضوع محيط داخلی بررسی كار

و رشد  تأسيستوان انتظاری برای نمی آفرينان اليق فراهم نباشدصورت تا محيط برای مديران و كار

 داشت.ها بيشتر اين واحد

                                                 
1.  Internal Environment 

2. External Environment 
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است. های خرد وكاركسبدر همين راستا در اين تحقيق تمركز بر روی موانع محيط خارجی 

های مناسب با قابليت وكاركسبمدير عبارت ديگر هدف در اين تحقيق يافتن مسائلی است كه يک به

 محيط خارجی از دو منظر قابل تحليل است: آفرينانه با آن دست به گريبان است. بررسیكار

 –سياسی  3،فرهنگی -اجتماعی 2،های اقتصادیشامل تحليل محيط 1:عمومی تحليل محيط  -

 6.و جهانی 5،یفناور 4،قانونی

شامل عواملی همچون تحليل مشتريان، تحليل رقبا، تحليل  7:تحليل محيط نزديک يا صنعت -

 كنندگان، تحليل بازارتأمين

 

 ت تحقیقسؤاال

گيرد و در مورد تربيت می مورد بررسی قرار وكاركسباز آنجا كه در اين تحقيق نقش حاكميت در محيط 

و مورد بررسی قرار نگرفته ، محيط نزديک نشدههای خرد بحث وكاركسبافراد كارآفرين و مدير برای 

. بنابراين در ه استی بودفناورقانونی و  –های اقتصادی، سياسی ز تحقيق بر روی محيطكتمر

ازی در اين اندهو را تأسيسها در دو حوزه وكاركسبشود موانع می صورت گرفته سعی هایمصاحبه

 بود:شرح زير خواهد ت مصاحبه بهسؤاالاوی شود. بنابراين كها وامحيط

 يد؟اهتان با چه موانعی روبرو بودوكاركسب( تأسيس) ازیاندهالف( شما برای را

 يد؟اهتان با چه موانعی روبرو بودوكاركسبب( شما برای رشد 

 

 روايی و پايايی تحقیق

يفی كتفا شده است. تحقيقات كدر اين گزارش به يک تحقيق كيفی و بدون محاسبات آماری و رياضی ا

توان روايی محتوی و ظاهری می ل هستند. البتهكدارای مش در زمينه روايی و پايايی ذاتاً ایو مصاحبه

را تا حدی با استفاده از تحقيق در ادبيات نظری و مصاحبه با خبرگان قابل دستيابی دانست ولی روايی 

حدی نشان  تواند تامی فايت نظری همكيفی انجام نشدنی است. كی هاروشعاملی و همچنين پايايی در 

می و كی هاروشميل اين موارد بايد از كای داشته باشد. برای تيفی و مصاحبهكروش  کاز پايايی ي

ه البته در حيطه اين تحقيق نيست. با اين حال برای افزايش روايی از ادبيات تحقيق كآماری استفاده شود 

صريح در مورد  سؤاليق است. مورد پرسش در مصاحبه نيز همان هدف اصلی تحق سؤال استفاده شده و

توان گفت اين تحقيق می های خرد است. بنابراينوكاركسب تأسيسموانع رشد و ديگری در مورد موانع 

                                                 
1. General Analysis 

2. Economical 

3. Social 

4. Legal , Political 

5. Technological 

6. Global 

7. Industry Analysis 
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 درست به دنبال همان چيزی بوده كه هدفش را داشته است.

فايت هنگامی ك. يافته استفايت نظری ادامه كار مصاحبه تا رسيدن به كدر زمينه رسيدن به پايايی 

تحقيق های دادهردن به كشونده چيز جديدی برای گفتن و اضافه ه افراد جديد مصاحبهك شودمیحاصل 

 نداشته باشند. 

ام، داده سیوكارهای خرد مصاحبه شده است و بعد از نفر نفر از مديران كسب 40در اين تحقيق، 

 ها متوقف شده است.صاحبهجديدی به تحقيق اضافه نشد لذا در مصاحبه چهلم، تعداد م

 

 گیریجامعه و روش نمونه

هايی است كه امكان انجام آن به صورت خرد وجود وكاركسباين تحقيق در حوزه موضوعی در زمينه 

نوع از  4های توليدی و نوع از كارگاه 4، ایهبرداری ابتدا به صورت روش خوشدارد. برای نمونه

جهت دستيابی به كفايت نظری  كه در مرحله بعد اندهانتخاب شد های خدماتی به عنوان نمونهوكاركسب

مصاحبه  40. يعنی حدود اندهمورد به روش تصادفی برای مصاحبه انتخاب شد 5از هر كدام  حدوداً

 دهد.می گيری برای مصاحبه را نشاننمونههای خوشه 2صورت گرفته است. جدول 

 

 هاگیری شده برای انجام مصاحبهمونههای خرد نوکارکسبانواع  .2جدول 

 خرد وکارکسبنوع  وکارکسب

 توليدی

 نجاری مبلمان

 كپوشا

 فشكيف و ك

 صنايع دستی

 خدماتی

 یكخورا

   تاب فروشیك

 لوازم خانگی

 كفروش پوشا

 

و  وكاركسبتصادفی است و نيز محيط  صورتبهگيری در حوزه مكانی اين تحقيق از آنجا كه نمونه

را ها توان هر يک از نمونهمی يكسان است، تقريباًقوانين در ايران متمركز بوده و در تمام جاهای ايران 

بنابر احتياط، نتايج اين تحقيق را به شهر تهران محدود دانسته و آن را قابل . كرداز هر جای كشور اخذ 

توانند حداقل برای سياستگذاری در رفع ؛ هرچند نتايج آن میكنيمنمی تعميم به كل كشور محسوب

 شهرها مورد استفاده قرار گيرد.های خرد در كالنوكاركسبموانع تولد و رشد 
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 صورت گرفتههای مصاحبهخالصه  

خرد در سطح شهر تهران مصاحبه شده  وكاركسب انبا مدير 1394در اين تحقيق طی مرداد و شهريور

های انتخاب شده به شرح اصلی تحقيق به تفكيک خوشه سؤالشوندگان به دو است كه پاسخ مصاحبه

ع وها با ادبيات اقتصادی رايج در موضلحاظ تطابق نتايج مصاحبهر هستند. الزم به يادآوری است بهزي

ها، خالصه نويسی و با كمک ادبيات تخصصی موجود، بازنويسی وكار، متن پياده شده مصاحبهمحيط كسب

 اند.شده

 

 ارهای تولیدی خرد:وککسب (الف

 اری و تولید مبلمانوکار از نظر فعاالن نجو رشد کسب تأسیسموانع  .1الف

ركود باعث شده  ركود موجود در بازار باالدستی )ساختمان( و كمبود مشتری برای محصوالت توليدی. .1

 بيايد.رند و قدرت توليد پايين ببهای بلندمدت و ثانياً محصول را با چک و وعده اوالً فروش كم شود

 بينی بيش از حد توان و درآمد واقعی و بدون منطق و عدالتهای غيرقابل پيشاخذ ماليات .2

 جمله تابلوی كارگاههای مختلف ازن شهرداری به بهانهموراأتراشی ممانع .3

 های مختلفای تعزيرات به بهانههای دورهجريمه .4

 هابينی بودن آنو غيرقابل پيش وليهنوسان قيمت مواد ا .5

 وجود كاالهای تقلبی در بازار .6

 قاچاق محصوالت و ورود محصول به بازار خارج از مسير گمرك .7

فايده بودن فقدان امنيت اقتصادی و ضمانت اجرايی الزام طرفين قرارداد به اجرای تعهداتشان و بی .8

 ها به مراجع انتظامی و قضايیمراجعه مالباخته

 ناكارآمدی اتحاديه برای استماع و پيگيری و حل مشكالت اعضا .9

 و رشد از نظر فعاالن تولید پوشاك تأسیسموانع  .2الف

 مبود مشتری برای محصوالت توليدیركود موجود در بازار باالدستی و ك .1

 بينی بيش از حد توان و درآمد واقعی و بدون منطق و عدالتهای غيرقابل پيشاخذ ماليات .2

 ناكارآمدی اتحاديه برای استماع و پيگيری و حل مشكالت اعضا .3

 فقدان نيروی كار ماهر و با انگيزه. 4

 مشتری دستبهضعف سازوكار توزيع در رساندن محصول  .5

 های توليد و توزيعوكار ميان بخشكسبعادالنه از سود ی غيربرسهم .6

 اقتصادی كرده است.كه توليد با تسهيالت را غيرسود باالی تسهيالت بانكی تا حدی  .7

 های اجاره يا خريد محل كار )كارگاه يا سرقفلی(باال بودن هزينه .8



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش __________________________________________________________ 

 

 

14 

دريافت تسهيالت مالی به حدی پيچيده و سخت است كه گاهی اقتصادی بودن استفاده از اين  فرآيند .9

 برد.می سؤالتسهيالت را زير 

 قاچاق محصوالت و ورود محصول به بازار خارج از مسير گمرك .10

المال كاهش يافته و های بزرگ از بيتثر اخبار اختالسسرمايه اجتماعی و اعتماد و تعهد نيروی كار بر ا .11

 و بر كيفيت كار و محصول توليدی اثر گذاشته است.دزديده كارگران از كار 

 پرداز و سالم.های رشوهاهموران دولتی و ايجاد ناعدالتی ميان بنگأخواری موجود رشوه. 12

اند( در شده مينأتكه با شرايط سهل و وام ارزان االهای خارجی ارزان )نرخ تعرفه پايين و وفور ك. 13

 بازار ايران

وكار را كمتر عنوان مواد اوليه افزايش قابل توجهی يافته و حاشيه سود كسبفاز به 3قيمت برق . 14

 كرده است.

تر از توليد تر و راحتوكارهای رقيب توليد پوشاك )نظير داللی امالك تجاری( مقرون به صرفهكسب. 15

 است.

 شود.تر تمام میگران و در نتيجه محصول داخلیالتر است ی رقبای خارجی خيلی بافناور. 16

 وکار از نظر فعاالن تولید کیف و کفشو رشد کسب تأسیسموانع . 3الف

 باالست. های اجاره يا خريد محل كار )كارگاه يا سرقفلی(هزينه. 1

دريافت تسهيالت مالی به حدی پيچيده و سخت است كه گاهی اقتصادی بودن استفاده از اين  . فرآيند2

 برد.می سؤالتسهيالت را زير 

های معامالتی باال دليل هزينهبه) بسيارسخت و گران است كنندهارتباط ميان توليدكننده و مصرف. 3

 .فروشی(رقفلی واحدهای خردهسفروشی بر اثر باال بودن اجاره و جمله سود باالی خردهاز

 وکار از نظر فعاالن تولید صنايع دستیو رشد کسب تأسیسموانع . 4الف

 باالست. های اجاره يا خريد محل كار )كارگاه يا سرقفلی(هزينه. 1

 شكايت هم روشن يا نتيجه بخش نيست. فرآيندشود و های هنری كپی مینوآوری. 2

والن ئكنند وعده مسنمی دهند اما عملهايی برای حمايت میوعدهوالن دولتی به طور مكرر ئمس. 3

زحمات هدر كند اما با تو خالی بودن وعده، گذاری میدلگرم به كار و سرمايه را فعاالن اين بخشگاهی 

 شود.رود و يأس بيشتر میمی

واردان ود و تازهشنمی ها منتقلوكاركسبتجربيات خبرگان ثبت نشده و به عالقمندان ورود به اين . 4

 بايد با آزمون و خطا كار را بياموزند.

 بر است.يچيده، مبهم و قابل تفسير و زماناخذ مجوز بسيار پ . فرآيند5
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دست همين مواد اوليه مرغوب و رساندن محصول بأدستی برای تهای ارزش باالدستی و پاييننجيرهز. 6

 مشتری داخلی و عرضه در بازار خارجی وجود ندارد.

 

 ی خرد:وکارهای خدماتکسب (ب

پزی، عطاری، کتابفروشی، فروش از نظر فعاالن صنوف شیرينی وکارکسبو رشد  تأسیسموانع 

 و لوازم خانگی پوشاك

 اجاره ملک بسيار باالست.. 1

 شدت افزايش يافته است.ماليات اخيراً به. 2

 بازار راكد است و فروش ثابت مانده است.های باالسری و دستمزد، وجود افزايش نرخ اجاره و هزينه با. 3

 كنندهتوليد دستبهچرخه توزيع مواد اوليه گران و انحصاری است و با هزينه مبادله بسيار باال كاال را . 4

 رسانند.می

 بسياری از شهروندان، عالقه و تمايل به مصرف كاالهای مشابه خارجی دارند.. 5

درآمد واقعی و بدون منطق و عدالت اخذ بيش از حد توان و  هستند و  بينیغيرقابل پيش هاماليات. 6

 شوند.می

بدون اجازه يا جبران خسارت، برای مدتی مانع  توانندمینهادهای دولتی نظير شركت گاز يا آب . 7

 صنوف شوند. امكان شكايت نيز عمالً وجود ندارد يا مقرون به صرفه نيست. وكاركسب

 گران و محدود است. رساندن محصول به مشتری، بسيار سازوكارهای پخش و. 8

لكرد فعاالن بخش وزارت ارشاد، اداره امكان ناجا، تعزيرات و... بر عم نظارت نهادهای نظارتی نظير. 9

 شفاف است.غير ای وخصوصی، سليقه

 آميز است.حكومتی از فعاالن اقتصادی، تبعيض –های دولتی حمايت. 10

پراكندگی توليدكنندگان باعث شده قيمت تمام شده محصول زياد باشد. بايد سازوكاری ساختار و . 11

 هی به مقياس، فراهم شود.ن به نقطه بهينه توليد از نظر بازدگاكنندبرای هدايت يا اجازه رفتن توليد

 .موانع قانونی وجود دارد ،برای واردات تجهيزات مورد نياز توليد. 12

شود. تغيير در كيفيت مواد اوليه بر كار و محصول اثر وسيع توليد يا وارد نمی مواد اوليه در حجم. 13 

 گذرد.منفی می

 كنند.تراشی میمانع جمله تابلوی كارگاهازهای مختلف موران شهرداری به بهانهأم. 14

 گذارد.ثباتی سياسی بر ميزان فروش و رونق در بازار اثر میبی. 15

گيرد. شكايت هم نمی هم جلوی متقلبان رامحصوالت تقلبی در بازار بسيار زياد است و حكومت . 16

 ای ندارد.نقدر طوالنی است كه در عمل فايدهآ
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و  كننده، معيار و قاعده روشنی وجود ندارد و شرايط سردرگموكاركسببرای دريافت مجوز )شروع( . 17

 مغاير خالقيت و نوآوری است.

سرقت ايده ثبت شده در دادگستری و نيروی انتظامی بسيار پرهزينه )از نظر صرف وقت و  پيگيری .18

 تجاری وجود ندارد.های كارشناسی( است و عمالً امنيت خاطر بابت سرقت ايده

پيچيده ديوانساالری قابل دريافت است و  فرآيندبنيان با ی دانشهاشركتدولتی از های حمايت. 19

 رسد.ها میشركتاين  دستبهبعضاً بسيار گران 

 

 پیشنهادهاج( 

 با جذب گردشگران خارجی(و توسعه صنعت گردشگری  ويژه از طريق)بهتقاضا تقويت . 1

دستی نظير دستی و پايينهای مولد و دارای ارتباطات پيشينی و پسينی و باالرونق دادن به بخش. 2

 ساختمان.

ها محدوديت تا فشار سايرشود تر ای كمتجهيزات سرمايهنرخ تعرفه گمركی و سود بازرگانی برای . 3

 كه قابل كنترل و چاره نيست، جبران شود. مانند سود بانكی يا قاچاق

هايی برای عرضه محصول و ارتباط با مشتری تدارك شود به ويژه با برای توليدكنندگان خرد، محل. 4

 نرخ تمام شده يا مشاركت در سود فروش.

جانبی شايان توجهی نيز  تهيه اين گزارش، اطالعات فرآيندهای ميدانی و در در انجام مصاحبه

ها، اعتقاد داشتند دولت بايد محصوالت را شوندهازجمله اينكه تعداد زيادی از مصاحبهآمد؛  دستبه

مالی  آالت و تسهيالتاتحاديه بايد مواد اوليه و ماشينها نظارت كند و دولت و بر قيمت و قيمتگذاری

ی هاوكاركسبدهد بخش قابل توجهی از فعاالن ل نشان میئد. اين مسانقيمت در اختيار آنها قرار دهارزان

 های اقتصادی، حقوقی عمومی ندارند.اند، دانش عمومی كافی در حوزهخرد كه مورد مصاحبه قرار گرفته

 

 و پیشنهاد بندیجمع

خرد مطرح شده بود كه  وكاركسبو موانع رشد واحدهای  تأسيسدو حوزه موانع  ت اين تحقيق درسؤاال

اساس ديدگاه مديران اين پيشنهادها برپيشنهادهای مديران واحدها در بخش قبلی مرور شد.  به همراه

بوده و به همين دليل ممكن است علمی و تخصصی باشد يا نباشد شونده های خرد مصاحبهوكاركسب

توان در تحقيقی مجزا اين پيشنهادها را با خبرگان امور مورد می ت.از جنس تجربه ملموس اس ولی قطعاً

توان می . البته از همان خبرگانكردو برخی را نيز مردود اعالن  تأييدمشورت قرار داده و برخی از آنها را 

 ه. اين امر نيازمند تكميل اين تحقيق با يک تحقيق ديگر بوده و در حوزكردجديد نيز اخذ  یپيشنهادها

 ن تحقيق نيست.اي
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ست كه ا اهای خرد در ايران باال بودن اجارههوكاركسبمهمترين مانع از ديدگاه  1اساس نمودار بر 

درصد از  50اند. خود دانسته وكاركسبدهندگان آن را مانع اصلی شروع و توسعه درصد پاسخ 60حدود 

 38ها با اند. ناعادالنه بودن مالياتكرده شوندگان نيز به مشكل كمبود تقاضا و ركود بازار اشارهمصاحبه

تری بيان شده است. مانع بعدی عدم نظارت درصد مانع بزرگ 28ها با درصد از باال بودن ميزان ماليات

درصد و پس از آن كمبود نقدينگی و عدم  27در زمينه قاچاق و فساد گمركی با  ويژهبهدولت  ثرؤم

و هم در مرحله رشد عنوان شده  تأسيسنع مهمی هم در مرحله درصد ما 25دسترسی به وام مناسب با 

 .است

 

 ترتیب اولويتبه تهراندر  های خردوکارکسبو رشد  تأسیسموانع مهمترين . 1نمودار 

 
 .نتايج تحقيق :مأخذ

 

به همراه پيشنهادهای های خرد، وكاركسبو رشد  تأسيسرا به تفكيک مهمترين موانع  3جدول 

 دهد. نشان میرا ها وكاركسبارائه شده از صاحبان اين 
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 و  تهراندر  های خردوکارکسب تأسیسموانع رشد و مهمترين . 3جدول 

 پیشنهادهايی برای رفع آنها
 برای رفع موانع شوندگانی مصاحبهپیشنهادها موانع 

 تأسیس

 باال بودن اجاره

اجاره، تخصيص مكان عرضه توسط برای نظارت و معيارگذاری 

به ويژه با نرخ تمام شده  كنندگانبرای توليد دولت و شهرداری

 يا مشاركت در سود فروش

دسترسی به وام مناسب و كمبود  عدم

 نقدينگی

تر و با شرايط راحت ،به توليد ويژهبهوام با سود كم تخصيص 

 بوروكراسی كمتر

 مراحل اداریكاهش كاغذ بازی و  بوروكراسی

 تر و با هزينه كمتر امكان دسترسی سريعفراهم نمودن  )آب، برق و گاز( ضعف زيرساخت

 كردن مراجع صدور مجوز و كاهش زمان صدور مجوزمشخص  پيچيدگی و زمانبر بودن اخذ مجوز

عدم حمايت از حق مالكيت فكری و 

 معنوی

تربيت ، از آنسازوكاری برای حمايت ايجاد و  هابه ايدهاهميت 

 بنيان دانشهای حمايت از شركتشناسان متخصص برای كار

 مراكز مشاوره و آموزش توسط دولت ايجاد  فقدان آموزش و مشاوره كافی كارآفرينان

 رشد

 باال بودن اجاره

تخصيص مكان عرضه توسط اجاره، برای نظارت و معيارگذاری 

به ويژه با نرخ تمام شده  كنندگانبرای توليد دولت و شهرداری

 يا مشاركت در سود فروش

 و صادرات گردشگریصنعت تقاضا، تقويت تقويت  ركود بازار 

 ناعادالنه بودن ماليات
ها عالوه واسطهماليات از اخذ ،  معيار مشخص و عادالنهتعيين 

 ها توليدكنندهبر 

 مالياتارائه خدمات در ازای  نرخ و كاهش باال بودن ميزان ماليات

، ك)واردات، گمر دولت ثرؤمعدم نظارت 

 قاچاق و ...( گارانتی،

نظارت بر واردات، گارانتی، هزينه گمركی، برند تقلبی، قاچاق، 

 هااتحاديهعملكرد 

دسترسی به وام مناسب و كمبود  عدم

 نقدينگی

تر و با شرايط راحت ،به توليد ويژهبهوام با سود كم تخصيص 

 بوروكراسی كمتر

)گرايش به كاالی  مسائل فرهنگی

عدم تمايل به كتابخوانی و خريد ، خارجی

 (كاالهای هنری

 ایهرسان سازی و تبليغاتفرهنگ

 آنرائه خدمات در مقابل كمتر شدن عوارض و ا می و نابجای شهرداریعوارض دائ

 ایهكاالهای سرماي كاهش نرخ ارز يا هزينه گمركی گرانی مواد اوليه

 و اخذ ماليات از آنها هانظارت بر واسطه كنندهبيشتر بودن سود واسطه از توليد

 ايجاد ثبات اقتصادی و سياسی نبود ثبات اقتصادی و سياسی

 عدم وجود امنيت قضايی
ی كارشناسان متخصص كارگيربهو  تخصصیهای ايجاد دادگاه

 طرفو بی

 

های های خرد اجاره بيشترين سهم را در هزينه توليد دارد و لذا بنگاهوكاركسببنابر اظهارات اكثر 

توليد و عرضه محصوالت خود های بيش از هر چيز خواهان ساماندهی وضعيت اجاره مكان در تهرانخرد 

نه با وجود هزينه باالی توليد را عامل ورشكستگی و يا در آستا ركود بازارها وكاركسبهستند. بسياری از 
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ها در دو سال اخير اند. افزايش مالياتتعطيلی و كاهش نيروی انسانی شاغل در واحد خود بيان كرده

به نحوی كه از توليدكننده )افزوده اجرای ناقص قانون ماليات بر ارزشبدون آنكه توليد رونق يافته باشد و 

باعث شكل گرفتن  (پردازندنمی راها ماليات خود شود اما هنوز واسطهاليات اخذ میو فروشنده نهايی م

ها مبتنی بر ناعادالنه بودن نظام مالياتی شده است. توليدكنندگان از وكاركسبدر ميان  ایهنگاه بدبينان

سرمايه در گردش و نيز طوالنی و پر هزينه بودن دسترسی به وام برای شروع كار  ويژهبهكمبود نقدينگی 
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 آنها را در پی داشته باشد. 
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