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 های اقتصادی  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست- مجله اقتصادی 
 41-62، صفحات1390شهریور و مرداد ، 6 و 5های  شماره

  
  های صنعتی راهبرد نوین حل مشکالت صنایع کوچک خوشه

  
  1عمران ا آلیرو

  2حبیبه منصوری
  3الناز باباپور

  
هـه اخیـر در بازارهـای جهـانی رخ داده و            با توجه به تغییرات محتوایی و کیفی بسیار زیادی کـه از چنـد د              

شدن بازارها شروع و به موازات آن دوره تولید محـوری در انتهـای حیـات خـود و                    حرکت به سوی جهانی   
 تولیدکننـدگان صـنعتی بـا هـدف اسـتفاده بهینـه از امکانـات و                 .گرفتن اسـت   مشتری محوری در حال نضج    

. اند که نتیجه آن تغییر ساختار صـنعتی اسـت    اقدام نمودهارزش به تمهیداتی جلوگیری از هدر رفتن منابع با     
هـای اخیـر توجـه       در سـال  . از مشخصات اصلی این تغییر ساختار، ترویج بیش از پیش صنایع کوچـک اسـت              

 با وجود اینکه .ی کوچک و متوسط افزایش یافته استها بنگاهسازی شده و روند توسعه  ای به کوچک فزاینده
بع در  باشند، کوچک بـودن و حجـم پـایین منـا            نسبت به صنایع بزرگ می     بسیاریزایای   دارای م  ها  بنگاهاین  

 که  رابطهن  یهای نظری متفاوتی درا    بحث. شود  می ها  بنگاههایی برای این     دسترس موجب ایجاد محدودیت   
و  مشکالت خود غلبه کرده و به توسعه کمک کنند توسـط اقتـصادانان               رتوانند ب  ی کوچک می  ها  بنگاهچگونه  
شدن و   شبکههدی شده است مربوط به پدها بنگاه  ینن نگرشی که به ای اما جالبترنظران ارائه شده است، صاحب
ـ   شـده اسـت    تالشنیز  در این مقاله    . باشد ع می یا به طور کلی تجم    یسازی   خوشه  بررسـی مـشکالت صـنایع       ا ب

ی ها بنگاههای کمک به  کی از راه به عنوان ی  های صنعتی      به بحث خوشه   )به ویژه در ایران    (کوچک و متوسط  
  .این پدیده پرداخته شودو مزایای برای حل مشکالت آنها متوسط  کوچک و

  
   .های صنعتی  خوشه صنایع کوچک و متوسط،: کلیدی های هواژ
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  مقدمه. 1
  اصطالح توسعه19ست و در کتب اقتصادی دانشمندان قرن یدی نیده و اصطالح جدیتوسعه، پد

ش یافزا آن بر ریکار، تأث میبحث تقس ت در چارچوبیاسم ه آدامچ چنان.شد می  عنوانگاهی اقتصادی 
ا رابرت مالتوس در یان کرده است یاقتصادی کشورها ب ثروت ملل را به منظور بسط و توسعه

 به مسئله توسعه ای گونهکاردو در بحث قانون بازده نزولی به ید ریویت و دیچارچوب تحول جمع
  .اند اشاره کرده

دی اعم از یهای تول تیش ظرفیاقتصادی عبارت است از رشد همراه با افزا  امروزه توسعه
 اما ،د حاصل خواهد شدیکمی تول اقتصادی، رشد توسعهدر . یکی، انسانی و اجتماعیزیهای ف یتظرف
برداری از منابع  ر خواهند کرد، توان بهرهییها تغ  نگرشوکنار آن نهادهای اجتماعی متحول  در
 ،بنابراین. دی صورت خواهد گرفتی جدنوآوریافته و هر روز یش یا افزایصورت پو بوجودم

  .ک استینامیا و دیر و پویفی، فراگیای ک دهیتوسعه پد
سه با یک سال خاص در مقاید در یش در تولیان ساده عبارت است از افزایاقتصادی به ب  رشد

 به .کند ن مییین را بر سطح رفاه مردم جامعه تعاقتصادی آثار آ ت رشدیماه. هیمقدار آن در سال پا
های  تیها و فعال ست به سهم نسبی بخشیبا میاقتصادی نه تنها  ان رشدی در جر،گریعبارت د

ت یز از اهمیشوند ن د مییاقتصادی در رشد حاصله توجه داشت بلکه نوع کاالها و خدماتی که تول
  .باشند  برخوردار میبسیاری

یش استفاده د در اثر افزایش تولین منبع رشد افزایتر ییابتدا.  مختلفی داردرشد اقتصادی منابع
ن نوع رشد در ی ا کهتوان گفت می. باشد یی اقتصاد میش کارایافزا، منبع دوم. باشد ها می از نهاده

ل به ین. دهد رخ میید دهی تول ز سطوح باالتر تکنولوژی و سازماناقتصادهای برخوردار ا
 یچ امروز هیای در دنزیرااشد، ب انتهای رشد می ک منبع بییوری  ش بهرهی اثر افزااقتصادی در رشد

ری یاقتصادی، بکارگ  ن منبع رشدیسوم .ی وجود نداردیوری و کارا ش بهرهیحدی برای افزا
در ن منابع ویابی به اینظران برای دست  صاحب.باشد یک اقتصاد میهای احتمالی خالی در  تیظرف
شدن  اما برای تبدیل ،دانند ن عامل مییتر ن و مهمیشدن را بهتر  صنعتی،اقتصادی  رشددن بهیجه رسینت

های گذشته که برخورداری از صنایع بزرگ و عظیم  به کشوری صنعتی و پیشرفته برخالف دهه
شرط الزم بود امروزه توجه به صنایع کوچک و برقراری تعامل هرچه بیشتر این صنایع با صنایع 

های بسیاری که صنایع کوچک و  باوجود مزیت. حظه کارشناسان قرار گرفته استبزرگ مورد مال
، این بخش از اقتصاد دارای مشکالت فراوانی است که تالش برای دنکن  میهر کشورمتوسط نصیب 
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 کارشناسان و به ویژه اقتصاددانان غلب اای که ه گونه اخیر شدت گرفته است بهای رفع آنها طی سال
اند که بهترین نظریه،  این صنایع و بهبود عملکرد آنها نظریات مختلفی را ارائه دادهبرای کمک به 

   .سازی است نظریه خوشه
 به اهمیت صنایع کوچک و متوسط و نقش آنها در توسعه با توجهدر این مقاله تالش شده تا 

ایع به معرفی های رفع موانع پیشرفت این صن حل اقتصادی و نیز با عنایت به ضرورت شناسایی راه
به . سازی برای صنعت و در نتیجه اقتصاد بپردازیم های صنعتی و بیان منافع حاصل از خوشه خوشه
 بخش اول به ارائه تعاریف، .دهی شده است مطالب موردنظر در شش بخش سازمانمنظور همین 

ت شدن اهمیت صنایع کوچک در اقتصاد، بخش سوم به بررسی مشکال بخش دوم به روند نمایان
نظری مورداستفاده در مقاله و بخش پنج به بررسی  ی کوچک، بخش چهار به ارائه مبانیها بنگاه

بندی و   ششم به جمعبخشنهایت در در . سازی در ایران اختصاص داده شده است وضعیت خوشه
  . ایم ارائه پیشنهاد پرداخته

  
  تعریف. 2

   تعریف صنعت. 1-2
د یتولند یت فرایمبتنی بر ماهرین آنها ت که یکی از معمول برای صنعت وجود دارد مختلفیفیراتع

کند که  یند و فرض میب د مییدهی تول سازمانق خاصی از ی طرف، صنعت را به منزلهین تعریا. است
ی جامعه را یوسته توانایطور په ر فنی و اجتماعی وجود دارد که بییند ثابتی از تغی فرا،ن رابطهیدر ا

شدن عبارت است از روندی   همچنین، صنعتی.دهد ش میی از کاالها افزاعیی وسهد گستریجهت تول
ارهای یاقتصاددانان مع. شود ل مییک کشور صنعتی تبدیافته به ی ک کشور کمتر توسعهیکه طی آن 

ن یاند و توافق قطعی ب کار گرفتهیرصنعتی ببندی کشورهای صنعتی و غ مختلفی را برای طبقه
ک روند یداند که  ای را صنعتی می یا منطقهکوزنتس کشور  ،ه عنوان مثالب. اقتصاددانان وجود ندارد

ن بخش را یه مادی بکار گرفته شده در ایروی کار و سرمایا نید کل صنعتی و یش در تولیدار افزایپا
  . تجربه کند
وری در بخش  ش بهرهشدن در تأثیری است که این امر بر افزای  اهمیت اولیه صنعتیدلیل

های مدیریت دارد   پیشرفت تکنولوژی و بهبود در روش،ها از طریق نوآوری ر بخشصنعت و سای
های   از بخشیک توان گفت که هیچ می. باشد هبودهای فوق افزایش درآمد ملی میکه نتیجه ب
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وری  یی و بهره ندارند بلکه افزایش کارا راهای فوق کشاورزی و خدمات توانایی این بخش در زمینه
  .  میزان استفاده آن بخش از صنعت بستگی داردها به درآن بخش

  
  کوچک  تعریف صنایع.2-2

تعریف صنایع کوچک و متوسط به طور گسترده میان کشورها و مناطق مختلف جهان متفاوت 
باشد و شرایط اقتصادی و صنعتی حاکم بر آن کشورها معرف صنایع کوچک و متوسط در آنها  می
روند   در تعریف صنایع کوچک و متوسط بکار میعموالًهایی که م برخی از شاخص. باشد می

ترین   اما رایج،های تولیدی کل، حجم فروش و ظرفیت کارکنان، سرمایه، دارایی  تعدادعبارتند از
 به عنوان مثال،. باشد شاخص برای تعریف صنایع کوچک و متوسط، استفاده از تعداد کارکنان می

 میلیون دالر تایوان به عنوان 60فر کارمند و سرمایه کمتر از  ن200در تایوان صنایع دارای کمتر از 
صنایع کوچک و متوسط دارای یک مؤلفه برجسته . شود صنایع کوچک و متوسط شناخته می

  .کند و آن استقالل مدیریت آنها است باشند که آنها را از صنایع بزرگ متمایز می می
ا توجه به آمارهای موجود به چهار اندازه ب ی صنعتی ایران بر حسب اندازه بنگاه وها بنگاه
 نفر کارکن 150 نفر کارکن و 100 – 149 نفر کارکن، 50 -99 نفر کارکن، 10 -49متفاوت با 

 درصد از کسب و کارهای ایران از نوع 4/98 آخرین آمار، اساسبر . اند وبیشتر تفکیک شده
 تا 10از (ی کوچک ها بنگاهکه نسبت کل   هستند در حالی ) نفر9 تا 1کار  با نیروی(ی خرد ها بنگاه

  . درصد است4/1تنها )  نفر کارکن49
  
   کوچک در اقتصاد روند آشکار شدن اهمیت صنایع .3

. دیان رسیسنتی به پا روی بخار همراه بود عصریبا وقوع انقالب صنعتی در انگلستان که با کشف ن
ر یج در سایحمل و نقل انگلستان و به تدرستم یم در سیجاد تحولی عظی ا،ن انقالبیج ایکی از نتای

رد خام مو سو موجب دسترسی انگلستان به مواد کینقل از  توسعه حمل و. شدیی کشورهای اروپا
 بازاری به بزرگی جهان برای فروش ،گریسوی دشور شد و از کن یاز صنعت در حال گسترش این

د یو دسترسی به عوامل تولتکنولوژی مدرن . ن کشور گشودیمحصوالت صنعتی خود فراروی ا
  .ن کشورها فراهم نمودیع ایز و توسعه اقتصادی سریآم یتشدن موفق ارزان راه را برای صنعتی

گرفته  کاری سراسر جهان صنعتی را در بریکه بحران ب) 1929-1939(در دوران رکود بزرگ 
دی برای ساخت یک تولش به واحدهای کوچیا و ژاپن گرایتالیسم در آلمان، ایکالیبود، با ظهور راد
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. ..های صنعتی راهبردی نوین برای حل مشکالت خوشه  45

د اقماری یا نظام تولیتالین بار در اینخستن دوران برای یدرا. حاتی معمول شدیقطعات و ابزارآالت تسل
ن نظام یا. ت پرداختندیع بزرگ به فعالیدی در رابطه با صنایهای کوچک تول د و کارگاهیمطرح گرد

ن دوران یحدهای کوچک صنعتی دراتوسعه وا. دا کردیبه زودی به کشورهای آلمان و ژاپن تسری پ
ای دست  های فنی گسترده ن فرصت را برای صنعتگران جزء فراهم آورد تا به تکنولوژی و مهارتیا
های اقتصادی و  یهای مالی سازمان همکار ه کمکیافته و در دوران بعد از جنگ جهانی دوم در سای

 در دهه افته و بعضاًیای دست  ترده غربی به بازارهای صادراتی گسیها دولتهای  تیتوسعه و حما
  .رهیط و غیونال، زنی هوندا، ناسانندل شوند میهای صنعتی تبد  خود به غول1970

 که از چند دهه اخیر در بازارهای جهانی رخ داده یبا توجه به تغییرات محتوایی و کیفی بسیار
حوری در انتهای حیات شدن بازارها شروع و به موازات آن دوره تولید م و حرکت به سوی جهانی

 تولیدکنندگان صنعتی با هدف استفاده بهینه از . گرفتن استقوت و مشتری محوری در حال  خود
ه نتیجه آن تغییر کاند  ارزش به تمهیداتی اقدام نموده  باامکانات و جلوگیری از هدررفتن منابع

پیش صنایع کوچک از مشخصات اصلی این تغییر ساختار، ترویج بیش از . صنعتی استساختار
ی کوچک ها بنگاهسازی شده و روند توسعه  ای به کوچک یندههای اخیر توجه فزا در سال. است

ی نسبت به صنایع بسیاریای  دارای مزاها بنگاهاین .  افزایش یافته است چشمگیریه طورمتوسط بو
ذیری بیشتر نسبت به پ آفرینی و انعطاف افزده، نوآوری، اشتغال ارزشباشند که از آن جمله  بزرگ می

 ، دیگرسویاز . باشد بنابراین لزوم توجه به این بخش از اقتصاد ضروری می ،باشند صنایع بزرگ می
هایی برای این   و حجم پایین منابع در دسترس موجب ایجاد محدودیتها بنگاهکوچک بودن این 

  .باشند زاریابی و غیره میهای مالی، تحقیق و توسعه، با شود که از آن جمله محدودیت  میها بنگاه
طور مشخص ه جهانی و ب های متعدد در اقتصاد ل بروز بحرانین سو به دلی به ا1970از دهه 

ن یا. عی را متحمل شدندیهای وس انیری کم زیپذ یل انعطافع بزرگ به دلی صناهای نفتی شوک
اقتصادی  دع کوچک و نقش آنها در رشی بزرگ به صنایعها از صنا  سبب شد که نگاهموضوع

نانی، یش رقابت، نااطمی عوامل متعددی از جمله افزا کهتوان گفت تر مییقطور دقه ب. معطوف گردد
ع کوچک و یع کوچک و بزرگ نقش صناید و تعامل صنایقه عمومی، توسعه فناوری تولیر سلییتغ

گرفتن از   اصلهر و فیهای اخ ید در دههر فناوری تولییتغ. تر کرد متوسط را در اقتصاد جهانی پررنگ
ع کوچک و متوسط یر در صنایپذ د انعطافیش به سمت تولیع بزرگ و گراید انبوه در صنایتول

های  تیش داده و منجر به انتقال فعالیهای صنعتی کوچک را افزا تیی رقابت فعالیهرچند توانا
ع بزرگ و ی به معنای حذف صنااماع کوچک شده، یع بزرگ به سمت صنایاقتصادی از صنا
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ن دو با یشتر ایچه ب ع کوچک نبوده است بلکه روند حرکت به سوی تعامل هرینی آن با صنایگزیجا
  .گر بوده استیکدی

شبکه اینترنت تحوالتی در های جدید و دستیابی همگان به  در دو دهه اخیر با ظهور فناوری
اد شده که عموماً بر  ایجها بنگاهو توزیع و ساختار تشکیالتی های تولید  های صنعتی، روش توانایی

 ای که ه گونه افزوده است بهااهمیت نقش واحدهای کوچک و متوسط در ساختار صنعتی کشور
اساسی اقتصاد هر کشور شناخته واحدهای کوچک صنعتی و بازرگانی به عنوان بخش مکمل و 

ه نقش به اهداف توسعاری از کشورهای در حال توسعه ضمن دستیابی یاین واحدها در بس. اند شده
ن یادیک سری اهداف بنید و در اهتمام به ندات صنعتی داریای در گسترش و تنوع تول کننده تعیین

ازهای اساسی یع درآمد و برآوردن نیکن کردن فقر، بهبود توز یشهجاد اشتغال، ریهمچون ا
صنایع کوچک در ماهیت عامل پرورش . کشورهای درحال توسعه دارای نقش مؤثری هستند

این صنایع در مقیاس تناسب . باشند ابتکارات فنی نوین و پویایی مدیریت تولید می  وها خالقیت
افزایش نرخ ها در جهت  های اندک و جذب این سرمایه ایه به تولید عامل تجهیز سرمایهضریب سرم

  .   باشند رشد تولیدات صنعتی می
  
  ی کوچک و متوسطها بنگاهمسائل و مشکالت . 4

بیعت طارند که ناشی از اندازه، ماهیت و های ذاتی د محدودیتشکالت وصنایع کوچک ومتوسط م
 نوآوری، کارآفرینی وهای   خدمات، دیدگاهدسترسی به فناوری واولیه، ثبات و محیط رقابتی، 

 ی ضعیف ورگذا مشی عت به صورت انفرادی، ابزارهای خطمهم در صننداشتن نقش برجسته و 
 توان باالیی برای ایجاد های کوچک و متوسط هابنگنکه علیرغم ای. باشد عوامل مربوطه می

عدم ، ها این بنگاه شایعترین مشکالت .اقتصادی مداوم دارند، اما توسعه آنها امری مشکل است رشد
.  استانسانی و کمبود دسترسی به سرمایه دسترسی به اطالعات بازار، فناوری، کیفیت پایین نیروی

چه و  است؟ به چه میزانازار به چه کاالهایی نیاز دارد، وسعت آن دانند ب نمیها  این بنگاهاغلب 
های کوچک و  هابنگ همچنین ؟زمانی به کاالها نیاز است و چگونه باید کاالها را تحویل دهند

زنی به ویژه در معامله با خریداران عمده دارند حتی اگر بازار را  هایی در قدرت چانه  ضعفمتوسط
 مواجه  دسترسی و چه قیمتلحاظ مواد اولیه چه از تأمین مشکالتی در زمینه ی مواقع بارخببشناسند 

  .شوند می
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. ..های صنعتی راهبردی نوین برای حل مشکالت خوشه  47

در ایران ی کوچک و متوسط ها بنگاهی که بسیاردر بررسی انجام شده توسط یونیدو موانع 
   : های زیر تقسیم نمود توان به دسته چالش برای ادامه حیات با آنها مواجه هستند را می

  
  مقیاسبودن مشکالت کوچک −

 های کوچک و متوسط هابنگاین دسته مشکالت مربوط به معایب ناشی از کوچک بودن اندازه 
جویی ناشی از مقیاس دارند، اندازه  های تولیدی و بازاریابی صرفه که فعالیت درجایی. باشد می

اگرچه اینها . شود میها  این بنگاهها و کاهش نوآوری در فعالیت  کوچک باعث افزایش هزینه
در  بایست ها می این بنگاه که استین معنا ه اباشند، اما ب های صنعتی می های ساختاری زمینه جنبه

توانند  با انجام این کار آنها می. های بزرگ متخصص شوند فعالیت و فرایندهای مختلف شرکت
   .پذیری و همکاری درونی خود را بهبود بخشیده و مورد استفاده قرار دهند مزایای انعطاف

  
 های کوچک و متوسط بنگاهمشکالت مالی  −

باشد، اما یکی از مشکالت اساسی   جهت رشد نمیها این بنگاهدسترسی به منابع مالی تنها محدودیت 
ها وجود  بنگاهمالی  تأمیندر زمینه ها  یک سوءتفاهم عمومی بین بانک. رود ها به شمار میآنتوسعه 

کوچک  های هابنگ. باشد از لحاظ اقتصادی به نفع آنها نمیها آن مالی تأمینکنند  دارد؛ زیرا تصور می
کافی جهت گردش  سرمایه دارند اغلب به مهمی فقر نقش کاهش که در زمینه رشد مداوم و و متوسط
  :از عبارتند مالی به اعتبار مشکالت در زمینه دسترسی یرخب. کار خود دسترسی ندارند کسب و

 نرخ بهره باال −

 اتالزامات دو طرفه تعهد −

 های کوچک و متوسط هابنگ مالی تأمینها جهت  ی بانکرخنگرش ب −

 عدم دسترسی به سرمایه اولیه جهت شروع کار −

 های حسابداری کمبود دانش سیستم −
  
  فروش نسیه −
 کاالهایشان را به شوند میمشتری مجبور  به دلیل رکود یا عدم وجود  گاهیها این بنگاهی مواقع رخب

در برد،  رمایه کمی دارند نسیه فروختن ریسک شرکت را باال میصورت نسیه بفروشند و چون س
  . باشد های بزرگ یا وجود ندارد یا این حد مهم نمی حالی که این مشکل برای شرکت
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 ضعف مدیریت −
دهی، بازاریابی،  سازمانتمام امور مدیریتی از جمله . ی کوچک یک مالک دارندها شرکتاغلب 

بار سنگین بر دوش این مدیران مانع از . گیرد خود مدیر صورت میتولید، حسابداری و غیره توسط 
 کنند ؛ زیرا تمام وقت خود را صرف انجام امور عادی شرکت میشود میتدوین برنامه راهبردی 

 ضعف مدیریت ،های کوچک و متوسط هابنگویژه  ها به داخلی شکست اغلب بنگاه ترین عامل مهم
. شوند میر به طور غیرقابل اجتناب به ضعف مدیریت مربوط باشد حتی تمام عوامل درونی دیگ می

باشد؛ زیرا این  ها مهم می  در تمام اندازهها بنگاههای مدیریتی برای  واضح است که شایستگی
 اما هرچه شرکت ،باشد مدیریت است که مسئول اخذ تصمیمات مهم بازرگانی در شرکت می

 مهارت کافی  دارای با تجربه وینآن متخصصکوچکتر باشد احتمال کمتری وجود دارد که در 
  . جهت اخذ تصمیمات صحیح و در جهت منافع شرکت وجود داشته باشد

  
 کمبود نوآوری −

. نشان دادند بیشتر کشورها نوآوری کمی از خود در های کوچک و متوسط هابنگ، بر اساس مطالعات
ها، فرایندهای  نوآوری در ایدهکنند و  سیس اغلب کارهای دیگران را تکرار میتازه تأهای  شرکت

. کند های موجود نیز صدق می  این موضوع برای شرکت کهنمایند تولید و بازارهای هدف ایجاد نمی
 در واقع مربوط باشد می از کارآفرینان بسیاریها و مشکالت بازاریابی که مشکل اصلی  محدودیت

، سلیقه، طرح و قیمت را برآورده های کیفیت به خود محصول است که نیازهای مشتریان در زمینه
   . سازد نمی

  
  مشکالت فناوری −

ثیر قرار أرا تحت ت های کوچک و متوسط هابنگت یا موفقیت سیکی از عوامل اساسی که شک
 استفاده بهینه از فناوری باعث کاهش  کهتوان گفت بدون شک می. باشد میدهد فناوری  می

پذیری بنگاه را بهبود   رقابت،نهایتدر شده و  وری ههای تولید، تداوم کیفیت و بهبود بهر هزینه
اند، اما در فرایند انتقال آن با مشکل مواجه   کشورها به اهمیت فناوری پی بردهغلبا. بخشد می
  .شوند می
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  های نادرست دولت مشکالت ناشی از سیاست −
 اقتصادی - اجتماعیهای در رابطه با پدیده معموالً کار و کسب های درفعالیت دولت های دخالت )الف

 ها دولت که الزم است استبه اقداماتی  اشتباهات مربوطازیکی . شوند میاشتباه   دچار دوها دولت
نوع . )اشتباهات اهمالی (کنند  اتخاذ نمیاما اتخاذ کنند  اقتصادی- محیط اجتماعیءبه منظوراعتال

بایست از انجام آن  می اما کنند یم اتخاذ ها دولت که شود میدوم اشتباهات مربوط به اقداماتی 
 باشند می زیرا این اقدامات اساساً ورای اختیارات قانونی و تخصصی آنان نمایندخودداری 

به منظورحمایت .  اشتباه مواجه هستندنوعی کوچک و متوسط با هر دو ها بنگاه). اشتباهات ارتکابی(
های توسعه  وصی، سیاستبایست با مشورت نزدیک با بخش خص میاز صنایع کوچک دولت 

ی بخش کوچک ومتوسط و ابزارهای اجرایی را طراحی و گسترش دهد تا راه را برای رشد ها بنگاه
 خواهد ها بنگاهخیر و یاحتی توقف رشد این أعدم توجه الزم به این عوامل باعث ت .آنان هموار سازد

  . شد
  ساالری اداری  مقررات و دیوان )ب

ی کوچک و متوسط به وجود ها بنگاهبرای الری اداری مشکالت بیشتری سا مقررات دولتی و دیوان
صنایع کوچک و متوسط برای حل مشکالت خود باید به نهادهای مختلف مراجعه کنند و . آورند می

های الزم برای مذاکره با این نهادها برخوردار نیستند قادر به  کار کافی یا مهارت چون آنها از نیروی
   .ستندحل مشکالت خود نی

    
   نظری   مبانی.5

د غلبه توانند به مشکالت خو ی کوچک میها بنگاهن مورد که چگونه یهای نظری متفاوتی درا بحث
بندی از  ک جمعی. ران ارائه شده استـنظ و صاحبادانان ـتوسط اقتصبه توسعه کمک کنند  کرده و

 ءاعضایگرند، کدیعی ین حال که رقبای طبیهای کوچک در ع ن است که شرکتیات این نظریا
 الزم برای هینکننده زم یجاد شغل را دارند و فراهمک شبکه مستقل داخلی هستند که توانمندی ای
 شده است ها بنگاهین ن نگرشی که به ایجالبتر اما، باشند های فناورانه می یتفعالیجاد نوآوری وا

 عبارت است صنعتی خوشه .اشدب ع مییا به طور کلی تجمیسازی  شدن و خوشه  شبکههدیمربوط به پد
ا یهای خاص و  تیی به سبب وجود مزیایع که در مناطق جغرافیای همگن از صنا از مجموعه

 با اهداف اقتصادی شکل گرفته و همکاری توأم با ه اجتماعی چون فن و مهارتافتیهای قوام  هیسرما
رونی یهای ب ییجو از صرفهها در خوشه  ع و همکاری شرکتیق تجمیاز طر. گر دارندیکدیرقابت با 
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ها و  آالت، دستگاه ینه، قطعات، ماشیاول کنندگان مواد کنند از جمله حضور عرضه یت میکسب مز
 محصوالت و دین تجار فراوانی را جهت خریخوشه همچن .یژههای و یزحضور کارگران با مهارتن

رائه خدمات و امکانات ی که این از آنجایهمچن. دینما دست جذب میبازارهای دور آنها درفروش 
ها، ارائه خدمات توسط دولت،  سازی شرکت خوشه باشد، ها به صورت انفرادی گران می به شرکت
کاهش . کند یل میکننده توسعه را تسه بانییهای پشت یگر سازمانها و د های بزرگ، دانشگاه شرکت

تی به جای یفیرقابت کنی یگزیت شغلی، دسترسی آسان به اطالعات، جایت امنینه مبادله، تقویهز
ر یکننده و سادیاز به ادغام عمودی، فشار به تولید، کاهش نیخر ییکارا متی، بهبودیرقابت ق
یش توان تر افزا ی و از همه مهمیافزوده به منظور ارتقاء کارا ره ارزشیکنندگان در زنج عرضه
  .شود های خوشه محسوب می تیری از مزیپذ رقابت

پردازی هنوز دارای  بودن و عدم استحکام کافی در نظریه  تازهدلیل های صنعتی به مفهوم خوشه
) Porter, 1990 (1990پورتر در توسط صنعتی  خوشهایده هرچند . استبرد ابهاماتی در تعریف و کار

های صنعتی  خوشه .ردید گصنعتی ارائه  پس از آن تعاریف متعددی ازیک خوشهاماشروع شد 
 ، و عنصرشوند میهای غیرتجاری تعریف  جاری و سازمان یها گاهبن روهی از گعموماً به عنوان

 را به یکدیگرمرتبط ها خوشهنچه این آکردن آنهاست،   رقابتی عمل، گروهءکلیدی برای اعضا
 یکدیگر، نیازهایکننده  آنها به عنوان خریدار و عرضه دری عضو ها بنگاهوابط متقابل ر، سازد می

 و ذخیره همشاورمشترک، های توزیع  لک، خریداران مشترک، کانااستفاده از تکنولوژی های مشتر
های  نمایند و جاذبه ی رقابتی را ایجاد میها خوشه بتی،اهای رق شرکت. نیروی کار همگانی است

  .),Enright 1996 ( را به یکدیگر نزدیک خواهد نمودها خوشهاقتصادی در نهایت 

ن است که با یافته و منفرد دراین ازمانع کوچک سیهای صنعتی با صنا یز خوشهوجه تما
ع ین صنایتوان ا یه بردانش فنی و محلی می تکهای صنعتی و با ع پراکنده در خوشهیدهی صنا ازمانس

ضمن آنکه برعکس های انبوه کرد،  اسیمقدرکننده در صاهای برونگرا و ل به اقتصادیرا تبد
تعدد  از تنوع و ت باالیفیت استاندارد کیها عالوه بررعا خوشه اس انبوه،یدکنندگان با مقیتول

  .ندیگو ابی منعطف میی مند هستند که به آن مدل تخصص یز بهرهاس باال نیمحصوالت درکنار مق
 در کشورهای مختلف و ها خوشهجاد یبراساس بررسی به عمل آمده در خصوص چگونگی ا

ک یها  یرغم تمام مشابهتا علن رابطه وجود دارد، امیچه مشترکاتی در ا ع گوناگون اگریبرای صنا
س خوشه که جهان شمول بوده و در تمام کشورهای یالگوی خاص، عمومی و مشترک برای تأس

ات و ی هر منطقه براساس خصوص،گرید عبارت به. ی داشته باشد وجود نداردساز یادهت پیا قابلیدن
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مه خاص خود را برای ست برنایبا میهای صنعت موردنظر  یژگیهای خود و با توجه به و لیپتانس
ها در کشورهای مختلف مراحل  ن با مطالعه خوشهامحقق. ها به اجرا درآورد یجاد و توسعه خوشها

دگاه پورتر به یل خوشه از دیمراحل و عوامل مهم در تشک. اند یل خوشه ارائه کردهکلی را برای تشک
  :ر استیشرح ز
 شدن و گذارد، جهانی یر می قدرت تأثبرهای حمل و نقل  ینه هزاز آنجایی که: انتخاب مکان −

 .ابندیشوند، تمرکز تر حاصل می ها راحت که نهاده ییکند که در جا ب میی را ترغها بنگاهصادرات 

ی در خوشه وجود داشته باشد که موجب اتصال یرویا نی الزم است عامل :تعهد و الزام محلی −
ا عوامل ینه منطقه یشیات و پیق دولت، تجربیتواند تشو ین عامل میا. جاد خوشه گرددی و اها بنگاه

 .گر باشدید

ق با یت تطبیست در طول زمان در حال رشد و تحول بوده و قابلیبا میخوشه  :ی خوشهیایپو −
 .ط و مسائل روز را داشته باشدیشرا

خصوصی  بخش در گروهی کار که باشد ای به گونهست یبا می خوشه تیفعال روش :گروهی کار −
 .ش باشدیها جزء برنامه

ل یی رهبر، نهادها و دولت در تشکها بنگاه که نقش  کرد، پورتر اشاره عالوه بر عوامل فوق
ن و مقررات و یها، قوان رساختیسازی ز  در ارتباط با آمادهنقش دولت عمدتاً. ار مهم استیخوشه بس

ن یطرفه بک یالوگ یهای صنعتی د وی معتقد است که خوشه. باشد یگر میکدی به ها بنگاهاتصال 
  . دهند ییر میالوگ و ارتباط دوطرفه و متقابل تغی را به دها بنگاهدولت و 

ای را  ند هشت مرحلهیک فرایالمللی  نیات بیصنعتی براساس تجرب توسعه خوشهجاد یراهنمای ا
  :ن مراحل عبارتند ازیا. )2001کالستر نویگیتورز، (نماید  میسازی ارائه  برای خوشه

 ای تصاد محلی و منطقهل اقیه و تحلیتجز −

 ه خوشهیابی اولیبررسی و ارز −

 جاد گروه راهبرییا −

 ن راهکار توسعه خوشهیتدو −

 های عمده و اصلی راهکار خوشه  ن گامییی و تعیشناسا −

 اتیین برنامه عملیتدو −

 نهادسازی −

 بروز سازی برنامه راهبردی −
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  ی صنعتیها خوشههای کلیدی و منافع  ویژگی. 1-5
دهنـد کـه حـداقل دارای مزایـای اقتـصادی       ی را پـرورش مـی     کوچک و متوسـط    های  هابنگ،  ها  خوشه

 همکـاری وتـشریک   . هـای ناشـی از مقیـاس و فرصـت هـای متعـدد باشـند                جویی بیرونی شامل صرفه  
معلومـات،   اطالعـات، منـابع و    دلیـل مـشارکت در     هـا بـه    شـبکه   و ها  خوشه درونی عوامل مساعی بین 

سـازی   بهینـه  هـا در معـامالت و      هزینـه  ت مشترک موجب کاهش   دیگر افعال فعالی   نظرات فنی و  راظها
ی هـا   خوشـه پـورتر منـافع زیـر را بـرای          . شود  مینوآوری    منجر به تسریع یادگیری و     کهرقابت است   

   :صنعتی برشمارد
  
 ها و کارکنان تخصصی  و دسترسی به نهادهها خوشه •

هـای تخصـصی از       تـر بـه نهـاده      ههزین تواند موجب دسترسی بهتر یا کم       گرفتن در یک خوشه می     قرار
ادغام عمودی،  همچون هایی ی و کارکنان نسبت به گزینهآالت، خدمات بازرگان قبیل قطعات، ماشین  

ادغام عمودی  . های دور شود   ها از محل     نهاده  وارد کردن  از بنگاه یا شرکت یا    روابط رسمی با خارج     
، مقابـل در  . یگر از آنها اسـتفاده شـود      مستلزم صرف نیروهای مدیریتی است که بهتر است در جای د          

 نزدیـک کـه روابـط آشـنا و خاصـی بـا بنگـاه دارد واجـد مزایـای                     هکننـد  ها از یک عرضه     تهیه نهاده 
 امـروز بزرگتـر شـدن عمـق و تخـصص            هدر نظـام اقتـصادی پیـشرفت      . باشـد   ای و نیز کیفـی مـی        هزینه
های بازار و کاهش مخـاطرات        تر شدن شناسایی فرصت    کنندگان در یک خوشه ناشی از آسان       عرضه

  تنهـا  یافتـه  های توسعه   عالوه بر این، خوشه   . دهد   وجود چندین مشتری محلی رخ می      دلیلاست که به    
چنـین  . باشـند  مـی انـد بلکـه مـشتمل بـر تعـدادی از صـنایع مـرتبط          از یک صنعت منفرد تشکیل نشده     

هـای پـیش روی      ه این ترتیـب، فرصـت     های یکسان یا مشابه استفاده کرده و ب         صنایعی معموالً از نهاده   
 اهمیت آثار بیرونی و سرریزهای موجـود        دلیلبه همین دلیل و به      . دهد  افزایش می کنندگان را    عرضه

 یـا صـنایع منفـرد موجـود در آن           هـا   بنگـاه  هدر هر خوشه گستردگی و عمق یک خوشه بیش از انداز          
  .خوشه در مزیت رقابتی آن سهم دارد

  
 دسترسی به اطالعات •

 و نهادهای محلـی  ها بنگاهل فنی و سایر موارد تخصصی در   ئ بازار، مسا  خصوصالعات فراوانی در    اط
 کمتـر و بـا سـهولت بیـشتر قابـل       هاین اطالعات در داخل خوشه با هزینـ       . گردد  یک خوشه انباشته می   
ی شـدن بـه مرزهـای نهـای        وری و نزدیـک    ای را قادر به ارتقـاء بهـره        های خوشه  دسترسی بوده و بنگاه   

. چنین تأثیری در جابجایی اطالعات بین واحدهای یک شرکت  نیز صادق اسـت             . دنکن  وری می  بهره
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. ..های صنعتی راهبردی نوین برای حل مشکالت خوشه  53

 محلی هورانه و برقراری روابط شخصی مکرر و عالیق جامع      افن ای و   نزدیکی مکانی، پیوندهای عرضه   
   .سازد می را راحت ها خوشهاز طریق گسترش اعتماد جابجایی اطالعات در داخل 

  

 مکمل بودن •

هـا بلکـه بـا تـسهیل وجـوه        وری را نه تنها از طریق تملک و گـرد هـم آوردن نهـاده               ک خوشه، بهره  ی
هـای یـک خوشـه دارای وابـستگی           بخـش . دهد  می ء خوشه ارتقا  ءهای اعضا  کننده بین فعالیت   تکمیل

 .تواند توفیق دیگران را کاهش دهـد        ها می   متقابل به یکدیگر هستند و عملکرد ضعیف یکی از بخش         
ل بودن نه تنها در محصوالت بلکه در طراحی، پشتیبانی و خدمات پس از فروش کاالهـا وجـود                مکم

 خوشه  ء اعضا سویهماهنگی و فشارهای درونی از      . انجامد داشته و به ایجاد ارزش نزد خریداران می       
زایش یی کلی را افاتواند در نهایت کیفیت یا کار برای بهبود نتایج از طریق هم محلی میسر شده و می

بازاریابی یکی . کند ورانه و همکاری مداوم را تسهیل میاهم محل بودن دستیابی به پیوندهای فن  . دهد
 و صنایع مرتبط با یکـدیگر  ها بنگاهوجود گروهی از . هاست کنندگی در خوشه دیگر از وجوه تکمیل   

مـشتریان،  ل در مراجعـات     امثـ بـه عنـوان     (یی در بازاریـابی مـشترک       ادر یک محل موجب بروز کـار      
  . گردد می) های تجاری، نشریات تجاری و مذاکرات بازاریابی نمایشگاه

  
 دسترسی به نهادها و کاالهای عمومی •

 صـورت  فـراهم کـردن آنهـا بـه          شـود کـه در غیـر اینـصورت           تولید می  های بسیاری   نهاده ها  خوشهدر
مکـان اسـتخدام مجـدد     ابـه عنـوان مثـال،   . شـود  مـی کاالهای عمومی یا شبه عمومی بسیار گران تمام    

هـای آمـوزش درون       اند به حـذف یـا کـاهش هزینـه           های محلی آموزش دیده     کارکنانی که در برنامه   
هـای   بناهای پیشرفته و تخصصی یا مـشاوره       ها همواره به مزایایی همچون زیر      بنگاه. انجامد بنگاهی می 

، اطالعات موجود در    در واقع . های اندک دسترسی دارند      مؤسسات محلی با هزینه    سویتخصصی از   
کاالهـای عمـومی موجـود در        .تـوان همچـون یـک کـاالی شـبه عمـومی دانـست               یک خوشه را می   

نامید زیـرا دسترسـی بـه آنهـا مـستلزم           حی مناسبتر کاالهای شبه عمومی      توان با اصطال     را می  ها  خوشه
  . باشد  می- معموله بسیار کمتر از هزین-صرف هزینه اندکی

  
  عملکردها و ارزیابی انگیزه •

ی ادغـام شـده در حـل یـا تخفیـف برخـی از مـشکالت                 ها  بنگاهی منفرد یا    ها  بنگاه نسبت به    ها  خوشه
وری  هـا بـرای دسـتیابی بـه بهـره            شـرکت  هها به چند دلیل، انگیز      خوشه. کنند  ها بیشتر کمک می    بنگاه

 رقبای مستقر در محل     رقابت با .  این دالیل، فشار رقابت است     تمامتر از    مهم. کنند  میبیشتر را تقویت    
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54 5 و 6های   شمارهسال یازدهممجله اقتصادی  

هـای   زینهـمثالً ه ( مشابه   رایط عمومی تقریباً  ـود ش ـل وج ـ امکان مقایسه دایمی و مکرر و به دلی        دلیلبه  
به .  فعاالن یک خوشه امری بسیار اثربخش است  تمامبرای  ) به بازارهای محلی   یـو دسترس  کار نیروی

گیـری   هـا، ارزیـابی و انـدازه        خوشـه . این ترتیب باید رقابت بر سر شرایط غیرعمومی صـورت گیـرد           
های محلـی بـه       بنگاه  بیشتر  زیرا در آنها   ،کنند  های انجام شده در محل را نیز آسان می         عملکرد فعالیت 

هـای داخلـی خـود در معـامالت           برای مقایـسه هزینـه     ها  بنگاهمدیران  . پردازند  های مشابهی می   فعالیت
طریق بررسی عملکرد کارکنان سایر نهادهـای محلـی         مطمئن فرصت بیشتری برای مقایسه داشته و از         

  . دهند ی نظارت بر کارکنان خود را کاهش میها هزینه
  
    و نوآوریها خوشه •

تـر از      بـسیار مهـم    وری  بهره از لحاظ نوآوری و رشد       -ی منفرد ها  بنگاه در مقایسه با     -ها  مزایای خوشه 
برخـی از  . مـورد مخـاطراتی نیـز وجـود دارد     البتـه در ایـن     باشد کـه     می  ایستا وری  بهرهمزایای آن در    

هـایی کـه درون      بنگـاه . ثیر دارد أ جـاری تـ    وری  بهـره  در نوآوری بیش از بهبـود        ها  خوشههای   ویژگی
کنند معموالً با شفافیت و سرعت بیـشتری قـادر بـه شناسـایی نیازهـای خریـداران         می فعالیت ها  خوشه
 تمرکـز   دلیـل اهی از نیازهای فعلی خریداران به       های موجود در یک خوشه عالوه بر آگ        بنگاه. هستند

هایی که به صنایع مرتبط با یکـدیگر تعلـق دارنـد بـه دلیـل تمرکـز                   خود و کنار هم قرار گرفتن بنگاه      
تـر بـودن روال کـار خریـداران صـاحب             پیـشرفته  دلیلآوری اطالعات و به      مؤسسات تخصصی جمع  

ی هـا   بنگـاه ر از   ـتـ   داران را سـریع   ـییرات رفتار خریـ   ای معموالً روند تغ     ی خوشه ها  بنگاه. مزیت هستند 
ورانه، عملیاتی اها در شناسایی و درک امکانات جدید فن        عضویت در خوشه  . دهند  منفرد تشخیص می  

 اعـضای خوشـه بـه طـور مـداوم و در اسـرع وقـت در               . مند اسـت   یا تحویل کاالها نیز از مزایایی بهره      
آالت موجود، مفاهیم خدماتی و بازاریـابی و مـواردی           های کاملتر، قطعات و ماشین      وریخصوص فنا 

 ء روابط مداوم با سایر اعـضا هگیرند که این یادگیری سریع در نتیج از این قبیل مطالب فراوانی یاد می    
 اما یک   ،شود   و تماس چهره به چهره دایمی میسر می        ها  بنگاه سایر   هخوشه، سهولت بازرسی و مشاهد    

تری را تحمل کند تا به اطالعاتی مشابه دسـت یابـد و          بیشتر و موانع سخت    های  بنگاه منفرد باید هزینه   
کند که بـرای تولیـد دانـش مزبـور در             به همین دلیل نیازی فزاینده برای تخصیص منابعی احساس می         

  . درون بنگاه خود الزم دارد
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   گیری کسب و کارهای جدید  و شکلها خوشه •
)  مرکزی آنها و نه شعبات یا تأسیسات و امکانات فرعی آنهادفتر(بسیاری از کسب و کارهای جدید 

به چند . شوند های موجود تأسیس می گیرند در همان خوشهشکل  منفرد صورتبه جای آنکه به 
ها،  رسانی مناسبتر در مورد فرصت ها از طریق اطالع نکه خوشهای نخست. دلیل اینگونه است

وجود یک خوشه خود دلیلی برای وجود . کنند فراهم میهای ورود را برای متقاضیان ورود  انگیزه
ها و  ها یا نزدیک به آنها به کار مشغولند از کاستی  و افرادی که درون خوشهها بنگاه. فرصت است

ی قدیمی و باسابقه را ها بنگاهبا چنین شناختی آنها . خألهای تولید و خدمات بیشتر اطالع دارند
 .اندازی کنند های موجود راه کاستیار جدیدی را برای جبران کنند تا کسب و ک تر رها میآسان

ها کمتر از هر جای  موانع ورود به خوشه زیرا شود میها ردیابی  شده در خوشه های شناسایی فرصت
 همگی در محل خوشه وجود دارند و برای رت و کارکنان الزمها، مها ها، نهاده دارایی. دیگری است

 مؤسسات مالی محلی و. توان آنها را گردآوری کرد به راحتی میاندازی یک شرکت جدید  راه
 قیمت کمتری بابت مخاطره اند احتماالً گذاران حاضر در محیط که قبالً با خوشه آشنا شده سرمایه
. توجهی دارد محلی قابل عالوه بر این، خود خوشه نیز معموالً بازار. کنند می خود طلب هسرمای

دهد که در  دار و دیرینه است معموالً ترجیح می سب سود از روابط ریشهکارآفرینی که به دنبال ک
 این عوامل یعنی موانع محدودتر برای ورود، مشتریان محلی تمام.  محلی خود باقی بماندههمان جامع

 مخاطرات اند سامان دادهکارها را  ی محلی کهها بنگاهمتعدد بالقوه، روابط دیرینه و حضور سایر 
 کاهش نیاز به دلیلموانع خروج از خوشه نیز به . دهند رود به خوشه را کاهش می وهشناخته شد

  .ها تخصصی و سایر عوامل کمتر است  تر برای دارایی گذاری تخصصی و بازارهای جا افتاده سرمایه
دن به رشد اقتصادی    یی صنعتی راه مؤثری برای رس     ها  خوشه ضمن اشاره به اینکه   ) 1999(ماینچ  

  :کند بندی وتشریح می ر دستهیسازی را به صورت ز اصل از خوشهاست، منافع ح
  

   اقتصادی داریمنافع برای توسعه پا •
 کاراتری تخـصیص بهینـه منـابع را        تورص که به    کنند  میی صنعتی به بخش عمومی کمک       ها  خوشه

ه  خوشه صنعتی رابطه دولـت را بـا صـنایع زیـاد نمـوده و لـذا موجـب اسـتفاد                     ،در واقع . کنترل نمایند 
  . نماید مناسبتر از منابع شده و به توسعه پایدار کمک می
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   منافع برای بخش عمومی •
توانند خدمات خود را به گروه بزرگتر و به          های موجود در جامعه می     با وجود خوشه صنعتی، سازمان    

 تـر انجـام     خدمات آموزشی ترویجی و زیرساختی راحت      به عنوان مثال،  . صورت کاراتری ارائه دهند   
  .شود می

  
  عیصنا استقرار ای سیتأسمنافع برای  •

کیــد بــر نیازهــای صــنعتی، بخــش خــصوصی و دولتــی را بــه بــرآورده شــدن أتوانــد بــا ت خوشــه مــی
ی موجـود درخوشـه بـا تخـصص یـافتن، بـاال بـردن        هـا  بنگاههمچنین  .های خود ترغیب نماید    خواسته

اطالعات و اخبار تخصـصی، بـه اسـتقرار         تر به منابع و داشتن شبکه        زنی، دسترسی مناسب   قدرت چانه 
  .تر صنایع کمک نمایند مناسب

   
  انسانی روینیگذاری در  هیسرما منافع برای •

تـری در    یافتـه  تخـصص  را بـه طـور     نیاز خـود   سسات علمی، نیروی مورد   ؤتواند با ترغیب م    خوشه می 
  . شوند می گذاری بیشتر در نیروی انسانی سرمایه  موجبها خوشهدر واقع . اختیار بگیرد

  
   منافع برای اجتماع •

 ،لامثبه عنوان . توانند خدمات خود را ارائه دهند میات خدماتی بهتر سسؤبا وجود خوشه، م
کار را مورد حمایت قرار داده و  تر نیروی توانند راحت های خدماتی می اجتماعی و سایر سازمان تأمین

  . تر درآمد در جامعه شود باعث رشد و توزیع مناسب
  
 ایرانی صنعتی در ها خوشهبررسی توسعه . 6

   ل ومعضالتئمسا. 1-6
ا یگرفتن واقعی  هم قرار ط مساعد در جهت کناریجاد شرایی صنعتی به معنای اها خوشهدادن به  شکل

ان آنها از جمله راهبردهای موفق در توسعه یی میافزا های هم جاد حلقهیمجازی واحدهای مرتبط و ا
 محلی و د توجه داشت که نگاه صرفاًیان باین میدر ا. شود وسعه ملی محسوب می تتاًیای و نها منطقه

ی صنعتی در نظام صنعتی و ها خوشهگاه یا جایتوجهی به ارتباطات آنها و   و بیها خوشهمنطقه ای به 
 .ی صنعتی را در کشور ابتر خواهد گذاشتها خوشهاقتصادی کشور بحث 
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ی مشکالت و یشناسا صنعتی در مناطق مستعد کشور، های یر توسعه خوشهن قدم در مسینخست
ند یاگر، فریا به عبارت دیهای صنعتی و  جاد و توسعه خوشهیی است که در سطوح مختلف، ایتنگناها
  :سازد سازی صنعتی را با مشکل مواجه می خوشه

. ن مشکالت، ضعف فرهنگ همکاری و کارگروهی در کشور استین ایتر کی از اساسیی. 1
ن یحل ا. سازد ن عامالن اقتصادی را با مشکل مواجه مییکی و اعتمادسازی بیله امکان نزدن مسئیا

 .اج داردیسازی و معرفی منافع گسترده حاصل از همکاری احت معضل به فرهنگ

ز یای در کشور است که حل آن ن ش منطقهیگر، ضعف مطالعات بوم شناسی و آمایله دأمس. 2
  .اج داردین جهت احتیانسانی در ا روییت نیبها و تر کردن دانشگاه به فعال
های صنعتی در  های الزم در جهت توسعه خوشه زیرساختعدم برخورداری از له دیگر، أسم. 3

ما هنوز بر تعریف صنایع کوچک و متوسط و یا متولی این بخش عظیم از صنعت . کشور است
ای  له موجب پارهأین مسایم وهم بندی نرسیده کشور درسطح نظام اجرایی کشور به یک جمع

  . ها شده است کاری ها وموازی ناهماهنگی
ی ها خوشههمچون (ی صنعتی ها خوشهعالوه بر این، با توجه به وجود انواع مختلفی از . 4

 الزم است با )شود میکید أیی که در آنها به صنایع کاربر تها خوشههای پیشرفته یا  مبتنی بر فناوری
  . ی صنعتی متناسب با وضعیت ایران تعیین شودها خوشهوع مالحظه شرایط خاص کشور ن

  
  الزامات. 2-6

نیست با ایجاد  ای کنونی که قادر است از نگاه ذره صنعتی در کشور الزمی ها خوشهبرای توسعه 
توسعه  نهایتاً در جهت خدمت توسعه یکدیگر و صنعتی را دری ها خوشه توان افزایی های هم حلقه
کشور مجموعه ران گذا سیاستو والنئمس حرکت عمومی بین یک با ایجاد  رفته ودهد فراتر قرار ملی

 امکانات دولت را در در یک جمله تمام توان و قانونی و ابزارهای عمرانی، مالیاتی، ها و حمایت
  :اقدامات صورت گیرد بایست این میزمینه  در این. مت پیشبرد این هدف قرار داد خد

  
 سازی   خوشهتدوین استراتژی بلندمدت −

 در نظام صنعت کشور تعریف ها خوشهاوالً باید براساس یک راهبرد کلی و بلندمدت جایگاه اساسی 
 امکانات دولتی را در جهتی تمامشده و با یک عزم عمومی و ملی و در قالب یک طرح کلی که 

جایگاه ثانیاً باید . مرتفع گرددی صنعتی در کشور ها خوشه موانع توسعه کند میخاص بسیج 
در سطح ملی به روشنی بدانیم که کدام ی صنعتی در سیاست صنعتی کشور تعیین شود یعنی ها خوشه
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58 5 و 6های   شمارهسال یازدهممجله اقتصادی  

 ههای توسع گیرد و مسیر زمانی و اولویت شکل ها خوشه دربایست میبخش از تولیدات و خدمات 
عه  آیا دولت خود به توس که نقش دولت دراین زمینه روشن باشد،همچنین. آنها نیز مشخص گردد

  .طرف را دارد و یا اینکه صرفاً نقش حمایت و پشتیبانی بی) نگاه باال به پایین (کند می اقدام ها خوشه
  
 دهی صنایع موجود  سازمان −

 یکی تالش برای تمرکز جغرافیایی واحدهای همگن . داردنیازی صنعتی به دو عامل ها خوشهایجاد 
دادن به آنها در   و سازمانها بنگاه افزایی این هم بیری در جهت ایجاد ارتباط وعدیگری اتخاذ ت و

ی جنینی و ناقص در بسیاری از مناطق کشور به ها خوشهبا توجه به وجود  .ای واحد قالب مجموعه
 ءی صنعتی از طریق اعطاها خوشهرسد اقدام درجهت سازماندهی این واحدها درقالب  نظر می
افزایش  ها و تواند به رشد این مجموعه تیبان میای و ایجاد نهادهای خدماتی و پش های مشاوره کمک

  .افزایی بین آنها بیانجامد ارتباطات هم
  
  گسترش رقابت توأم با همکاری  −

 که رقابت و همکاری:  احتیاج داریمبه دو چیز برای موفقیت در بازارهای داخلی و خارجی
: شود میالحاً گفته در ادبیات اصط. شور موجـود نیستـ در ساختار صنعت کاکنون هم هیچکدام

له اصلی، أمس. مد استاهر یک بدون دیگری ناکار. رقابت برای همکاری و همکاری برای رقابت
  .  البته با حفظ و تقویت رقابتا و تعامالت اقتصادی و صنعتی استه دهی همکاری سازمان

  
 سازی خوشه و) مادر(ارتباط صنایع جامع  −

 صنایع جامع آنهایی هستند که. ایع جامع یا مادر استسازی، صن های مهم خوشه یکی از خواستگاه
 آنها بسیار در استفاده قطعات مورد و ها سر وکار دارند، مقدار حجم ولوژیناز تک تعداد وسیعیبا 

حرکت بسیاری  صنایع لوکوموتیو به عبارت دیگر، این. داند بسیاریارتباطات  دیگر صنایع با و است
صنایع زیاد نیست و   تعداد این.دارند مطمئنی مدتاً بازار بزرگ وصنایع ع این. ازصنایع دیگراست

در .  از جمله صنعت خودرو، صنعت هوا فضا و صنعت دریاباشند میعمدتاً صنایع بخش حمل ونقل 
توان گفت تمام بازیگران قابل   صنعت خودرو به حدی رسیده است که میاکنون همکشور ما 

  .شود میداده است واین موفقیت بزرگی محسوب تعریف در این صنعت را در خود جای 
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 سازی با رویکرد هدفگیری  خوشه −

هدفگیری انتخابی باشد یعنی دولت تصمیم  سازی در کشور ما باید با توجه به رویکرد راهبرد خوشه
ی موجود مورد حمایت قرار ها خوشهسازی شود یا   در چه صنایعی و در چه مناطقی خوشه کهبگیرد
   .گیرند

  
   ها خوشهکردن  دانشی −

 ها بنگاه تجمیع فیزیکی. ها بنگاههای مشترک بین  انداز و ارزش سازی یعنی داشتن چشم اساس خوشه
 در ارزش ترین بنیادی. زا باشند  انسجامو آفرین ارزش روابط ایردا نیست و باید افیی کتنهای به

 یها خوشه ایجاد بر بنیان، متکی شدان ایجاد اقتصاد ،دیگر عبارت به. است دانش ریز سر،سازی خوشه
  .است بنیان دانش

  
  خوشه  توجه به فاکتورهای موفقیت −

مشترک،  و عمومی یانداز ی صنعتی عبارتند از ترسیم چشمها خوشه فاکتورهای اساسی موفقیت
 سازی چارچوب بهینه موفق، های تجربه الگوها و بهترین ، توصیهها بنگاهمیان  هماهنگی ایجاد اعتماد و

 سازی ، بهینه)ها و نهادهای اجتماعی شکلت(مردمی  و دولتی های خصوصی، مکاری بین بخشه
 ده ازا، استفها بنگاهسازی  خصوصی، توانمند بخش در جود، ایجاد انگیزهومنابع م برداری از بهره
ارد  و نهایتاً وها بنگاهحفظ خود مدیریتی و استقالل مالی ، مداها و ابزارهای پیشرفته و کار دانش

  . ی کوچک در زنجیره جهانی ارزشها بنگاهکردن 
  
  بندی و پیشنهاد جمع .7

 در بخش خصوصی مشارکت و فرینیآکار میزان دهنده نشان کشوری هر در متوسط و کوچک یها بنگاه
کشور اقتصاد  که آن گفت توان باشد می تعداد آنها بیشتر  لذا هر چه،باشد میجامعه  اقتصاد آن

اری خود ـمتوسط با توجه به ماهیت ساخت و ی کوچکها بنگاه البته این. اشتپویاتری خواهد د
  . باشند میهایی  همچنین محدودیت دارای مزایا و

ی کوچک و متوسط و نقش دولت در توسعه آنها حجم باالی ها بنگاهیکی از دالیل تمرکز بر 
اسب و با توجه به تشدید جو ریزی من  لذا در صورت عدم برنامه،باشد می در کشورمان ها بنگاهاین 

. ای از صنعت کشور از بین رفته و از صحنه رقابت محو شود رقابتی جهان ممکن است بخش عمده
ی کوچک و متوسط، منافع و مشکالت آنها و ها بنگاهآنچه در این مقاله ارائه شد مروری بر موضوع 
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ویت صنایع کوچک و  و منافع آن در جهت حل مشکالت و تقسازی خوشه بحث ،از سوی دیگر
 در کشور اگر کاراترین سازی خوشه اکنون همیابیم که  می با دقت در این مباحث در. متوسط بود

سفانه أترین راهبردهای ممکن خواهد بود که مت  یقیناً یکی از محورینباشدراهبرد در توسعه صنعتی 
 مورد  )ی بزرگها بنگاهد گذاری خارجی و ایجا همچون توسعه سرمایه(به اندازه راهبردهای دیگر 

  . توجه نبوده است
 ها بنگاهاست که راهکار بسیاری از مشکالت اساسی  دهنده این  مطالعات نشان،در مجموع

حرکت به سمت بکارگیری این   لزوم،بنابراین.  باشدها بنگاه این سازی خوشه تواند تجمیع و می
تجربیات  و  مطالعات محققانحاصل. شود میمتوسط احساس  کوچک و یها بنگاهدر  مفهوم

های  اقدامات اساسی، توصیه  و شایدسازی خوشهسمت   چگونگی حرکت بهخصوصدر  متخصصین
  :تواند در این زمینه توسط دولت انجام گیرد میسیاستی زیر است که 

 های کشور در زمینه توسعه خوشه شناسایی قابلیت −

 ی صنعتی ها خوشهشارکت و توسعه سازی و افزایش آگاهی و انگیزه عمومی برای م فرهنگ −

 ی کوچک و متوسط در زمینه خوشه و مزایای آنها بنگاهآموزش فراگیر  −

 سازی خوشهآموزش کارگزاران  −

  در کشورسازی خوشه در زمینه گرفته صورت اقدامات خصوصرسانی مستمر در  خبر −

 ادغام اصناف و صنایع کوچک و متوسط و تعیین یک متولی واحد برای آن −

 ها خوشهها در زمینه  کاری وازیحذف م −

 ها خوشهبرنامه راهبردی توسعه  تدوین −

 خوشه، قابل دسترس همگان متوسط و ی کوچک وها بنگاهایجاد بانک اطالعاتی  −

 دولت توسط ها خوشههای ویژه از  حمایت −

 ها خوشه اعتبار و تضمین قراردادهای تأمین −

  ها نظارت و پیگیری در اجرای صحیح برنامه −
  

  منابع
ای در کشور و نقش دولت در گسترش  های منطقه ی صنعتی؛ راهبرد اساسی ایجاد مزیتها خوشه"اهللا،  یزدخواه، روحا

   .www. Itsr.ir بازرگانی، های ات و پژوهشعسسه مطالؤ، پایگاه اینترنتی م"آنها
  .انتشارات طرح نو: نتهرا، های صنعتی رویکردی نوین در توسعه صنعتی خوشه، )1381(  زندباف و عباسخبر، عباسم

  .انتشارات موحد: مشهد، اقتصاد توسعه، )1382(فر، مصطفی سلیمی
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 ،ثر و رقابتی بخش صنایع کوچک و متوسطؤاستراتژی افزایش مشارکت م، )1384(  شفیعی و مسعودشقاقی، عبدالرضا
  .انتشارات رسا

  .تشارات معارف، اندهی صنایع کوچک اقتصاد ایران سازمان، )1380 (مهدی صحرائیان، سید
ی کوچک و متوسط ها بنگاهپذیری   درافزایش رقابتسازی خوشهنقش  ،)1385( بازرگانی های پژوهش و اتعمطال سسهؤم
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