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موجب بخش بزرگتری از صنایع کوچک و متوسط میشود ) .(Rocha, 2012بههمیندلیل ،بستر
اجتماعی -فرهنگی ،طبیعی -فیزیکی ،سیاسی -قانونی ،اقتصادی و عنصر دولت بر توسعة بازار
صنایع کوچک و متوسط تأثیر عمیقی دارد .توسعة بازار نیز از جهاتی ،متأثر از مسائل ویژة هر
صنعت است .کمتربودن حلقههای مفقوده در زنجیرة ارزش ،شاخصها و جهتگیری درون
صنعت ،از آن جملهاند .درنهایت ،مهمترین منافع توسعة بازار صنایع کوچک و متوسط ،کاهش
هزینههای بازاریابی و ارتقای توان رقابتی واحدهای صنعتی در سطح خرد و افزایش سهم آنها در
تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده در سطح کالن است.
پیشنهادها
یافتههای پژوهش حاضر ،برای متولیان دولتی توسعة صنایع کوچک و متوسط و مدیران/
مالکان صنایع کوچک و متوسط مفید است؛ بنابراین ،براساس یافتههای پژوهش ،پیشنهادهای
زیر برای توسعة بازار صنایع کوچک ارائه میشود:
 .1مهمترین پیشنیاز برای توسعة بازار ،ظرفیتسازی قانونی است؛ بنابراین ،در اسناد باالدستی
نظام باید به نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعة اقتصادی کشور توجه شود .هماکنون،
قانون ویژهای برای حمایت از این صنایع وجود ندارد؛ بنابراین ،الزم است هرچه سریعتر
الیحة قانون ویژة حمایت از صنایع کوچک و متوسط تدوین ،تصویب و اجرایی شود.
 .2نتایج پژوهش حاضر بر اهمیت نهادسازی در ارضای نیازهای صنایع کوچک و متوسط
در زمینة فعالیتهای بازاریابی تأکید دارد .از اینرو ،متولیان صنایع کوچک و متوسط
باید از شکلگیری و توسعة نهادهای مرتبط با این صنایع حمایت کنند.
 .3بیتوجهی و بیاعتنایی مخاطبان به برنامههای حمایتی ،از آسیبهایی است که موجب
شکست این برنامهها میشود؛ بنابراین ،قبل از تدوین و اجرای طرح ،الزم است
حساسسازی نسبت به مفهوم بازاریابی و طرحهای حمایت از توسعة بازار صورت پذیرد.
 .4اعتمادسازی برای جلب مشارکت حداکثری و تداوم فعالیتهای توسعة بازار ضروری
است؛ بنابراین ،در گام اول باید اعتماد مالکان /مدیران به منافع حاصل از توسعة بازار
جلب شود و در گام دوم ،باید اعتماد به برنامههای حمایتی فراهم شود تا مالکان /مدیران
با متولیان همراهی کنند و در برنامهها مشارکت کنند.
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 .5شاخصهای بودجهای (منابعی که صرف حمایت از توسعه بازار شده است) و شاخصهای
سنجش عملکرد (دستاوردهای طرح توسعة بازار) تدوین شود و تحلیل همزمان آنها برای
جلوگیری از انحراف در طرح توسعة بازار صورت گیرد .پیشنهاد میشود نظارت بر
شاخصها توسط نهادهایی مثل اتاق بازرگانی یا خانة صنعت و معدن صورت پذیرد.
 .6یافتهها نشان میدهد حمایت از توسعة بازار فعالیتی فرایندی ،مستمر و یکپارچه است؛
بنابراین ،الزم است دستگاه متولی انجام حمایتها را بهصورت فرایندی و یکپارچه-
مطابق آنچه در مدل به آن اشاره شده است -پیگیری کند .برای اینمنظور پیشنهاد
میشود تمام فعالیتهای مرتبط با توسعة صنایع کوچک و متوسط بهصورت متمرکز در
دستگاهی متولی تجمیع شود.
 .7با استفاده از نتایج پژوهش ،میتوان گفت صنایع متفاوت ،ظرفیتهای متفاوتی برای
توسعة بازار دارند؛ بنابراین ،با توجه به محدودیت در منابع ،اولویتبندی صنایع برای
حمایت از توسعة بازار آنها ،بسیار ضروری است.
 .8به مدیران /مالکان صنایع کوچک و متوسط پیشنهاد میشود با مشارکت در طرح
حمایت از توسعة بازار صنایع کوچک و متوسط ،قابلیتهای بازاریابی خود را گسترش
دهند و از این مهارت بهعنوان ابزار توسعة کسبوکار استفاده کنند.
پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
 .1توسعة بازار فقط یکی از ابعاد توسعة صنایع کوچک و متوسط است .برای دستیابی به
هدف نهایی ،یعنی توسعة صنایع کوچک و متوسط کشور ،باید در هریک از حلقههای
زنجیرة ارزش رشتة صنعت (کد دو رقمی  ،)ISICمقولة توسعه را بررسی کرد.
 .2شبکهسازی ،روش مفیدی برای مدیران /مالکان صنایع کوچک و متوسط است تا بتوانند
خبرگی و دانش بازاریابی خود را گسترش دهند ()McGrath, 2008؛ بنابراین،
تحقیقات جامع دربارة شبکههای بازاریابی در صنایع کوچک و متوسط ،به اجرا و
پیادهسازی طرحهای توسعة بازار این صنایع کمک بسیار مؤثری میکند.
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