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 وکار کسب هايتوسعه خوشه يبرا یافتيره 

  برنامه هفتم توسعه رد

 

  

 
 

 

 

 

 چكيده

 روابط ساختار خصوصدر راهكار ارائه و ضعف نقاط شناسايی وضعیت، بررسی گزارش اين نگارش از هدف

 ساختار عنوانافقی به سازیشبكه روازاين. تاس کشور صنايع در بنگاهی مختلف هایاليه عمودی و افقی

 ،يافتگیتوسعه هایشاخص مبنایبر و ایخوشه توسعه برنامه بر تمرکز با هااليه افقی سطح در روابط مطلوب

 فناوری سطح و کار نیروی مهارت يافتگی،تخصص سطح تولیدی، محصوالت کیفیت بودن، صنعتی میزان

 شاخص سه تحلیل بر تكیه با نیز عمودی سازیشبكه. گرفت قرار تحلیل ردمو کشور صنعتی هایخوشه در

 وارداتی تولید مورد ارزيابی قرار گرفت.  وابستگیصنعتی و  هایکارگاه وریبهره بنگاه، بلوغ

درصد  79 که دهدمی نشان کشور در ایخوشه توسعه برنامه بر تكیه با افقی سازیشبكه ارزيابی نتايج

 هایخوشه درصد 21 تنها و هستند توسعه حال در و جنینی مراحل در کشور وکارکسب هایخوشه

 میزان همچنین،. ندارد هاخوشه در مطلوب يافتگیتوسعه درجه از نشان که انديافته خاتمه شده، شناسايی

 قرار ارزيابی مورد ایخوشه تولیدات در استفاده مورد مكانیزاسیون سطح مبنایبر هاخوشه بودن صنعتی

 60 سهم مقابل در باال مكانیزاسیون سطح با هایبنگاه تولیدات( درصدی 5) اندك سهم از حاکی که گرفت

 تولیدات درصد 53 کیفیت طرفی، از. است پايین و متوسط مكانیزاسیون سطح با تولیدات درصدی 35 و

 تولیدات درصد 12 نهات و شوندمی ارزيابی پايین کیفیت سطح در شده شناسايی هایخوشه در محصوالت

 64 به نزديك دهدمی نشان نیز، صنعتی هایخوشه در 1يافتگیتخصص سطح. برخوردارند باال کیفیت از

 برخوردار ارزش زنجیره هایفعالیت در کم گذاریاشتراك و پايین يافتگیتخصص سطح از هابنگاه درصد

 هاینیرو از است ذکر شايان. برندمی بهره باال يافتگیتخصص سطح از هابنگاه از درصد 8 تنها و اندبوده

 که هستند فصلی اشتغال دارای مابقی و دائم اشتغال دارای درصد 62 حدود صنعتی هایخوشه در شاغل

 صنعتی هایخوشه در شاغل( درصد 39) غیرماهر و( درصد 56) ماهرنیمه(، درصد 5) ماهر نیروهای ترکیب

 کار ماهر است.  یرویو ن گرايیتخصص از ضعیف مندیبهره از حاکی ،شده شناسايی

های در خوشه تنها يك درصد از فناوری مورد استفاده واحدهاذکر اين نكته حائز اهمیت است که 

کنند. درصد واحدها از فناوری پايین استفاده می 45در کشور، فناوری پیشرفته و باالست و  وکارکسب

های انجام شده در تالش با وجودوکار، های کسبسعه خوشهدرخصوص توگفته با توجه به مطالب پیش

                                                 

1. Specialization 
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 ها، تا رسیدن به وضعیت مطلوب مسیر طوالنی در پیش است.جهت شناسايی اين خوشه

 نایمببر عمودی سازیشبكه قالب در کشور بنگاهی مختلف سطوح بین يافتهتوسعه روابط ساختار

 که گرفت قرار یارزياب مورد ،تولید وارداتی وابستگی و صنعتی هایکارگاه وریبهره بنگاه، بلوغ هایشاخص

 هایه، سهم کارگاروند رو به رشد خلق و ايجاد بنگاه در کشور رغمعلیآمده حاکی از آن است که  دستهب نتايج

 هایبنگاه لوغب مراحل ؛ يعنیکاهشی داشتههی گاروند ثابت و  تقريباً اخیر هایسال طی کشور بزرگ و متوسط

 صنعتی افزودهارزشآنها به بنگاه متوسط با موفقیت انجام نشده است. از طرفی، اگرچه سهم  یارتقا و کوچك

 صنعتی هایکارگاه صنعتی افزودهارزش مجموع درصد 80 حدود بیشتر، و کارکن نفر 100 صنعتی هایکارگاه

ويكرد کشور در راما  ،دارند یصنعت هایرا در میان کارگاه وریبهره بیشترين و است بیشتر و کارکن نفر 10

 هایسیاست دهدمی نشان که بوده( درصد 8/65) محورتولید محصوالت صنعتی به سمت محصوالت منبع

 صنايع در تنهانه باال فناوری و افزودهارزش با تولیدات توسعه منجربه کشور معادن و صنايع از دولت حمايتی

 .ستا نشده نیز بزرگ صنايع در که متوسط و کوچك

 تحريك رد ثریؤم نقش اندنتوانسته کشور در مصرفی صنايع که است اهمیت حائز بسیار نكته اين ذکر

 تلويزيون، و ورادي نظیر محورساخت نهايی کاالهای که ایگونهبه ،باشند داشته ایواسطه محصوالت بازار

 تجهیزات به وارداتی ابستگیو ضريب باالترين پزشكی ابزار و اداری آالتماشین مكانیكی، آالتماشین

 شاخص همچنین،. است شده صنعتی تولیدات وارداتی وابستگی افزايش موجب که اندداشته را ایسرمايه

 تجهیزات و آالتماشین تولید جملهاز ایسرمايه و مصرفی صنايع خصوصدر افزودهارزش خلق توانمندی

وده است که بفته و تولید مبلمان، با کاهش مواجه کاهش يا (مكانیكی آالتماشین)صنعت  نشده بندیطبقه

 در يینها کاالهای ضعیف نقش تبعدر اين صورت، موجب کاهش سهم اين صنايع از تولیدات صنعتی و به

 که ستا داليلی از يكی عمالً  که شد خواهد مختلف صنايع زنجیره در ایواسطه محصوالت بازار تحريك

 . شودمیعمودی در صنايع کشور  سازیشبكه و يافتهتوسعه روابط مطلوب ساختار گیریشكل عدم موجب

 توسعه بر تكیه با کشور صنايع در بنگاهی مختلف هایاليه بین مندمنظا روابط ساختار به دستیابی

 ضرورتبهینه در اين ارتباط، مواجه است. لذا  یالگوها سازیپیاده و سیاستگذاری سطح در موانعی با هاخوشه

 هایخوشه توسعه ملی سند»در قالب  سازیبلندمدت خوشه یاستراتژ يگاهبه جا یقانون یاعتباربخشبا  دارد

 و درست هایگام کشور، حاکمیتی پشتیبان نهادهای و هادستگاه همه اجماع بر کیدأبا ت «کشور وکارکسب

 هفتم برنامه نتدوي در شودمی پیشنهاد اساس اين بر. برداشت کشور اقتصادی توسعه مسیر در ثریؤم

 اجراي بر نظارت منظوربه قانونی الزام ايجاد و صنعتی هايخوشه توسعه بر تمرکز با کشور توسعه

 گام خصوص، اين در ربطذي هايدستگاه حداکثري و مندمنظا مشارکت بر کيدأت با آن صحيح

 تفكيكی انهيلسا عمل جامع برنامه ملی، سند اين تصويب و تدوين صورت در. شود برداشته ثريؤم

که با همكاري  شودمی ابالغ و تدوين محلی و ملی سطح دو در متولی نهاد و موضوع برمبناي



 

 

 

3 

شايان ذکر است احكام پيشنهادي  .نمايد ايجاد حوزه اين در تحولی تواندمی پشتيبان، نهادهاي

ت از مدنظر جهت درج در برنامه هفتم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی در راستاي حماي

 .است شده ارائه گزارش پيشنهادهاي قسمت در وکارکسب هايبرنامه توسعه خوشه

 

 مقدمه

 ینيکارآفر و یتيريمد توان رفتن باال و یانسان یهاهيسرما رشد ،یالحظه یهاینوآور ،یتیجمع یفشارها

 یهامهدر دستور کار برنا 1متوسط و کوچك یهااز بنگاه تيحما شده موجب کوچك مشاغل صاحبان

 در هابنگاه نيا کارکرد شدن تربرجسته با ریاخ انیسال یط. ردیگ قرار مختلف یکشورها توسعه و رشد

 شیپ از شیب یاقتصاد رشد و درآمد شيافزا جهیدرنت و اشتغال جاديا در آنها عمده نقش کشورها، اقتصاد

 نییتع در یدیکل ریمتغ كي وسعه،ت حال در یکشورها در( آن سن از)فارغ  بنگاه اندازه. است شده انينما

 یکشورها در یشتریب تیاهم متوسط و کوچك یهابنگاه گفت توانیم یکل طوربه. است اشتغال رشد

 اشتغال جاديا در یریچشمگ مشارکت توانندیم کهچرا ،دارند شرفتهیپ یکشورها به نسبت توسعه حال در

 به یررسمیغ بخش تيهدا ن،یهمچن. (Altenburg & Meyer – Stamer, 1963)  باشند داشته

 به یبخشتنوع و یريپذانعطاف شيافزا و درآمد عيتوز رد،خُ یندازهااپس عیتجم اقتصاد، مولد بخش

 .است کشور اقتصاد در متوسط و کوچك یهابنگاه یکارکردها ازجمله کشور داتیتول

 حدود عمده سهم وجود با که است اين کشور در کوچك هایبنگاه وضعیت بررسی در ملأت قابل نكته

 و افزودهارزش اشتغال، سهم کشور، در صنعت کل از کارکن نفر 49 تا 10 صنعتی هایکارگاه درصدی 80

 16 و 14، 27 ترتیبهب بیشتر و کارکن نفر 10 صنعتی هایکارگاه کل به واحدها اين گذاریسرمايه ارزش

 حمايت درخصوص توسعه، ششم و پنجم چهارم، هایبرنامه در که کیداتیأتبا وجود  از طرفی، 2.است درصد

 هایشچال و داليل. است نشده تبیین راستا اين در معینی سازوکار تاکنون گرفته، صورت هابنگاه اين توسعه و

 حاضر، ارشگز در منظور همین به که بوده دخیل کشور در هابنگاه اين مناسب چنداننه وضعیت در مختلفی

 توسعه برنامه بر کیدأت با افقی سازیشبكه: بخش دو در متوسط و کوچك هایبنگاه هایچالش اهم ابتدا

 عمودی سازیشبكه قالب در کشور بنگاهی مختلف سطوح بین يافتهتوسعه روابط ساختار نبود و یاخوشه

 توسعه بهینه الگوی مطروحه، موارد یبندجمع از پس ادامه، در. است شده گرفته قرار تحلیل و کیدأت مورد

 با هدف انسجام و همگرايی نهادهای پشتیبان توسعه خوشه ارائه شده است.  وکارکسب هایخوشه
 

                                                 

براساس  های کوچک و متوسط در اقتصاد جهانی وجود ندارد، اما هر کشور و سازمانی. اگرچه تعریف واحدی درخصوص بنگاه1

ها را متمایز و معیارهایی همچون تعداد کارکنان، میزان سرمایه، ارزش دارایی، میزان فروش سالیانه و نوع مالکیت، این بنگاه
های کوچک و متوسط محسوب نفر کارکن، بنگاه 50های کمتر از اند. براساس تعریف وزارت صمت، بنگاهبندی کردهتقسیم

ترتیب نفر كاركن را به 49تا  10نفر كاركن و  10هاي كمتر از ر بانك مركزي و مركز آمار ايران، بنگاهشوند. از طرفي اداره آمامی
 كند.ُخرد و كوچك تعريف مي

 .1۳99ماه ارائه شده در فروردين 1۳9۶نفر کارکن و بیشتر کشور ـ  10های صنعتی . نتایج طرح آمارگیری از کارگاه2
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 بر زنجيره ارزش و فضاتوسعه مبتنیاي؛ توسعه خوشهالگوي 

 هایاستسی ،است بخشی هایبندیتقسیم برمبتنیکه  یاقتصاد سیاستگذاریبه  و مرسوم سنتی رويكرد

رشد و  يعکمك به تسر یمثال برا طورهب و کرده تجويز صنعت و اقتصاد مسائل مقابل در را اقتصادی کالن

 که است درحالی اين. کردمی معرفی پیشران هایرشته عنوانبهرا  هايییترشته فعال ياها اشتغال، بخش

صنعت، خدمات( و  ی،)کشاورز یقتصادا یهابخش یانم ينامیسمو د هايايیبلكه پو ،فعلی وضعیت فقطنه

است  یریتوسعه مس یرباشد. مس یتاهم یدارا سیاستگذاری ينددر فرا يدبا یاقتصاد هایيربخشز یانم

و  گیردیها شكل مها و رستهبخش يررسته به سا يابخش  يكاز  یاقتصاد هاییتکه با گذار کانون فعال

 پرداخت. سیاستگذاریبه  هايربخشها و زبخش يندهآبا شناخت از روند گذشته و  يدبا یرمس يندر ا

توان سخن ها میبا نگاه به ادبیات سیاست صنعتی، حداقل از چهار رويكرد مرتبط با توسعه بنگاه

وکار، رويكرد رويكرد سنتی، رويكرد بهبود محیط کسب :که عبارتند از (1396منصوری,  &)ربیعی   گفت

 اند. صورت مختصر معرفی شدهبهدر ادامه،  که کاروای و رويكرد دينامیك کسبوسعه خوشهت

 

 یسنت كرديرو. 1

های بخشی )صنعت، بندیو تقسیمها های اقتصادی براساس نوع فعالیت، فعالیت)همان( در رويكرد سنتی

گیرد. در ت میبندی صوربرحسب همین تقسیم سیاستگذاریتقسیم شده و کشاورزی و خدمات( 

 1های اقتصادیفعالیت دهیسازمانها که بر حل مشكالت چارچوب رويكرد سنتی، در آن بخش از سیاست

 2ها در درون يك بنگاه تولیدیاز آنجا که ادغام عمودی فعالیتاختصاص دارد،  در درون يك زنجیره ارزش

های ها و محدود کردن حمايتهاشود، توصیه به ادغام بنگهای هماهنگی تلقی میموجب کاهش هزينه

شوند. در اين رويكرد، های حمايتی محسوب میترين توصیهمهم های بزرگدولت به حمايت از بنگاه

 شود.گذاری در آنها میها مواجه هستند که مانع سرمايههای کوچك با انواعی از عدم مزيتبنگاه

 

 وکارکسب يفضا بهبود كرديرو. 2

و شناخت  سیاستگذاریدر عرصه  یشترب ،(1387, قودجانی & یدری)م وکارکسب فضای بهبود رويكرد

 یانم يزیتما يكرد،رو ينبوده است. ا مؤثر گذاردیم تأثیرها که بر عملكرد بنگاه یرقیمتیعوامل غ

 يریناپذرقابت يا يریذپکه بر رقابت یطیبر عوامل مح یشترو ب نشده قائلو کوچك  گزرب یهابنگاه

 .دارد تمرکز ندمؤثرها بنگاه

ها وجود دارند که بر خارج از بنگاه زيادیعوامل  ،وکارکسب یطبهبود مح يكردچارچوب رو در

                                                 

مثال  طورهب هم، به نسبت ارزش رهیزنج کی دکنندگانیتول تعهداتموقع به انجامو  یهماهنگمسائل مربوط به  حل درباره. 1

 سازان و خودروسازان.قطعه انیم روابطدر 

2. Productive Enterprise 
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 تواندیمهم م یاستس يكو  دهندیقرار م تأثیرتحت  راآنها  سودآوری و بوده گذارتأثیرها عملكرد بنگاه

  باشد.ها بنگاه ينبهبود عملكرد ا

ها با تمرکز بر عوامل های عمیقی که اين رويكرد راجع به عوامل بهبود عملكرد بنگاهرغم بینشعلی

آنها  ها و شكل توسعهدهد، اين رويكرد در تحلیل عمیق ساختارهای آرايش فضايی بنگاهمحیطی ارائه می

 های مشخصی در بر ندارند.توصیه

 

 ايخوشه توسعه الگوي. 3

 برخالف دو رويكرد پیشین، دو مسئله(Andersson, & et al., 2004)  ایه خوشهرويكرد توسع

 دهد که هر دودر طول زنجیره ارزش مورد توجه قرار می را آنها ها و پیوندهای میانآرايش فضايی بنگاه

 ازمندین یاوشهتوسعه خ یبه الگو یابیدستدر رويكرد سنتی مغفول واقع شده بودند. به تعبیر ديگر، آنها 

و  هاوندیپ، ارزش رهیزنجبر مبتنی یهاسیاستگذاریبه  یبخش یهاسیاستگذاریاز  ینگاه سنت رییتغ

 یبررس ازمندیرا ن یاتوسعه خوشه یالگو نییموضوع، تب نياست. ا طیها در محبنگاه انیم یهایهمكار

شده و بعد  یبررس یاوشهابتدا سازمان توسعه خ نجايکه در ا سازدیم یتوسعه صنعت دهیسازمانانواع 

 انجام شده است. یصنعت دهیسازمان یهاوهیش گريبا د یاسهيمقا

صنعتی ناحیه سوم )مرکزی(  دهیسازمانو براساس بررسی  1970مفهوم خوشه از انتهای دهه 

 های در حوزطور فزايندهبهمیالدی  1990ويژه در دهه هايتالیا و صنايع مستقر در آن مطرح شده و ب

ها قرار گرفت. ای در محوريت تدوين سیاستو مفاهیم کلیدی رويكرد خوشه هی گسترش يافتاستگذارسی

به  1ها دخیل دانست، اولی گذار از دوره تولید انبوهتوان در اهمیت يافتن خوشهدو تحول عمده را می

 3.و دومی، اهمیت يافتن کارايی جمعی 2دوره تولید ناب

 ناب توليد هب انبوه توليد از گذار. 3ـ1

 های بزرگ بودهای میانی قرن بیستم تمرکز بر صنايع مدرن و بنگاهدر ادبیات توسعه صنعتی در دهه

(Karlsson, 2008)های های مقیاس، کاهش هزينههای بزرگ به داليلی نظیر صرفه. درواقع بنگاه

ری در تحقیق و توسعه و توان بازاريابی و فروش در بازارهای گذازنجیره ارزش، توان سرمايه دهیسازمان

شدند. الگوی اصلی تولید دارای برتری شناخته می (SMEs)های کوچك و متوسط دوردست بر بنگاه

کرد. در اين چارچوب، مشخص می «فورديسميا  انبوه تولید»تولید را  قرن بیستم های میانیدر دهه

 4،با استفاده از صرفه مقیاس های بزرگه کاال در حجم انبوه توسط بنگاههای استاندارد شدتولید مدل

 يیخودرو دیتوانیم شما»فورد که  یجمله مشهور هنر نيابخشید. های آشكاری به اين صنايع میمزيت

                                                 

1. Mass Production 

2. Lean Production 

3. Collective Efficacy 

4. Economy of Scale 
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 است. یستيفورد دیاز تول ینماد 2«1!باشد اهیرنگ س نيا کهید تا زمانیبه رنگ دلخواه خود داشته باش

میالدی که به افول  70رکود صنايع بزرگ در دهه د رواج تولید انبوه در میانه قرن بیستم، با وجو

 همكارانتوسط سابل و  3«يافتگی منعطفتخصص»ها تعبیر شد، معرفی الگوی شیوه تولید انبوه بنگاه

ی تولید جاتنوع محصوالت مورد تقاضای مشتريان و نیاز به تولید ناب به دنبال داشت. ( را به1989)

 صنعتی را دچار تحول کرد. دهیسازمانانبوه، 

ها از سیستم اين تحوالت صنعتی را موجب فاصله گرفتن بنگاه( 1989سابل و همكاران )

پذيری و نوآوری بیشتری سوی سیستم تولیدی که از انعطافناپذير تولید انبوه و حرکت بهانعطاف

که قابلیت  )SMEs(4های کوچك و متوسط بنگاه برای ایبرخوردار باشد تعبیر کرده و جايگاه ويژه

 پذيری بااليی در برابر تغییرات شیوه و میزان تولید دارند، در نظر گرفتند. انعطاف

تر از يافتگی منعطف، تنوع تولید و پاسخگويی سريع به تقاضاهای متنوع مشتريان مهمدر تخصص

ه صنايع های بزرگ که به است. درنتیجه خط تولیدهای استاندارد شده تولید انبوساختار تولید مدل

مراتبی لهداد، اهمیت خود را از دست داده و در مقابل، ساختار سلسها مزيت میبزرگ در کاهش هزينه

را با  گیری و پاسخگويی آن به تغییراتها که انتقال تقاضای مشتريان به شرکت و تصمیماين شرکت

 شد.ها در دستیابی به کارايی محسوب میرابر اين شرکتب ساخت، مانعی دروقفه همراه می

 جمعی کارايی به دستيابی .3ـ2

های هستند. بنگاه های بزرگ برای تحقق سود نیازمند دستیابی به کارايی و تولید با کمترين هزينهبنگاه

درحالی  ،نندکبهترين مقیاس تولید )صرفه مقیاس( محقق میبه بزرگ اين کارايی را بعضاً با دستیابی 

های يی برای بنگاهدر يك سده گذشته، انواع ديگری از کارابوده و  تر فاقد اين توانايی های کوچكکه بنگاه

 (Schmitz & Nadvi, 1999). تر به رسمیت شناخته شده استکوچك

 هاهبنگا اين که اقتصادی مزايای و مكان يك در هابنگاه تمرکز بررسی با( 1890) مارشال بار اولین

 5،تجمیع هایصرفه از بیاورند دستبه توانندمی هازيرساخت و ماهر کار نیروی ذخیره به دستیابی طريق از

 یآثار خارج صورتبه صرفه، اين. داد خبر هابنگاه مكانی تمرکز از ناشی کارايی از ديگری شكل عنوانبه

 گذاریرتأثقرار گرفته در آن منطقه  یهابنگاه تمام يیاما بر کارا ،ها بودهتك بنگاهکه مستقل از تك یمثبت

 .شودیظاهر م ،است

های رشد را در قالب قطب 6شدنهای مكانیای انواعی از صرفهمنطقه پردازان اقتصادنظريهدر ادامه، 

                                                 

1. You Can Have Any Colour, as Long as It's Black 

 .خودنوشت فورد نامهیمشهور از زندگ نقل. 2

3. Flexible Specialization 

4. Smal and Medium Enterprises 

5. Economies of Agglomeration 

6. Localisation Economies 
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( 1958) 3رشمنی( و ه1966) 2لي(، بودو1950) 1پرو اتيبه نظر توانیماند. ها برشمردهو... برای بنگاه

بر در طول زمان منطقه  كيهمكار در  یهابنگاه عیکه تجم يیزهايبر آثار و سرر اتينظر نيکرد. ااشاره 

 (23ـ7 صص، 1381 نژاد،يرانو ا ی)رضوداشتند.  دیدارد تاکآنها  و امكان رشد و توسعه یسودآور

ازان به پرديافتگی منعطف، توجه نظريهدر ربع پايانی قرن بیستم نیز، در مقابل طرح مباحث تخصص

و  های پويای تجمیع جلب شد. در اين چارچوب، با موفقیت نواحی موسوم به ايتالیای سوم، بكانتینیصرفه

و اظهار  ه( با تجزيه و تحلیل اين نواحی عوامل تئوری مارشال را با عوامل کیفی در هم آمیخت1990) 4همكاران

ها روابط بین شرکتروی اريخی و فرهنگی است که های بیرونی و پیوندهای مشترك تداشتند که تلفیقی از صرفه

 با قرار را معرفی کرد. در نظر وی بنگاه 5«قرار گرفتن در بستر مناسب»گذارد. وی مفهوم کلیدی می تأثیرو افراد 

 . )همان(کندیرا کسب م یاریبس هایيتاز مز یبردار(، توان بهرهیرونیب يیگرفتن در بستر مناسب )کارا

پذير امكان را از طريق تمرکز بنگاه بر درونی کردن آن ی که در نظريات مرسوم، کارايیهمچنین درحال

، پورتر کارايی را عمدتاً در خارج بنگاه و محصول محیط استقرار بنگاه معرفی کرد. بر همین مبنا، دانستندمی

ها ای شدن بنگاهمنظومه ها )در چارچوب محیط خرد استقرار آنها( مورد توجه قرار گرفت وروابط میان بنگاه

ای شدن آنها( راهی برای کسب کارايی شمرده شد. پورتر استدالل کرد که مجاورت جغرافیايی، وضوح )خوشه

عنوان يك کل( پذيری خوشه )بهشود رقابتکند، که اين امر موجب میو شفافیت میان رقبا را تسهیل می

طور عمده به آثار خارجی و های کوچكی که بهی برای بنگاهپذيريابد. از نظر وی اين افزايش رقابتافزايش 

 (50 ـ23 صص، 2008 6،. )کارلسونای دارداهمیت ويژه ،تكنولوژی متكی هستند

(، مفهوم کارايی جمعی را برای آثار مثبت کار در يك خوشه 1992ـ  1999) 7در ادامه، اشمیتز

تجمیع برای  هاید دارند که اصطالح صرفه( اعتقا11 ، ص1997) 8معرفی کرد. فرانك کاس و ديگران

آيد توصیف دست میصورت تبعی بهها در کنار يكديگر بهبنگاه 9يابیهايی که به دنبال مكانتوصیف صرفه

 10ها ممكن است از طريق عمل مشتركجمعی مزيتی است که بنگاه شود درحالی که اصطالح کارايیمی

مفاهیم شهرت، اعتماد، همكاری و عمل مشترك آمیخته است دست آورند. درواقع کارايی جمعی با به

مبادله در اقتصاد است. در وضعیتی که با نااطمینانی، پیچیدگی و  که همگی مرتبط با مفهوم هزينه

اما پايداری روابط بین ؛ های مبادله گرايش به خیلی باال بودن دارندهزينه ،طلبی باال همراه استفرصت

 دهد.طلبانه را کاهش میها خطر رفتار فرصتاهمیت ايجاد و حفظ شهرت برای بنگاهو  ها در خوشهبنگاه

                                                 

1. Perroux 

2. Boundville 

3. Hirschman 

4. Becattini et al.  

5. Embeddedness 

6. Karlsson 

7 . Schmitz 

8 . Cass 

9. Localization  

10. Joint Action 
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ای برای اقدام مشترك است و چراکه پايه ،بسیار مهم است 2«اعتماد»( معتقد است 1995) 1ون جیك

 صورت جمعی انجام شود. اقدام محیطی )مربوط به فضا و زيربناها( بايد به

درون زنجیره  دهیسازمانهای اقتصادی که در قالب دی از کارايی و صرفهدرمجموع، شناسايی انواع جدي

ه حاضر صنعتی در دور دهیسازمانگیرد مبنايی برای معرفی دو شكل مهم ارزش و بیرون از بنگاه شكل می

ت. در های صنعتی( قابل بیان اس)يا خوشه وکارکسبهای های تولیدی و خوشهبوده است که در قالب شبكه

 ها بررسی شده است.های متفاوت بنگاهدهیسازمانهای دستیابی به کارايی در شكل 1ل جدو

 

 متوسط و کوچک يهابنگاه يبرا شدن ياخوشه يهاصرفه .1جدول 

 شدن یاخوشه حالت در هاSME يیکارا منفرد حالت در هاSME يیکارا عدُ ب

 بازار یهافرصت از یریگبهره از ناتوان بازار وسعت

 یافق و یعمود مراحل یبعض یسپاربرون و یبخش یابيتمرکز قيطر از

 به قادر ارزش رهیزنج كي طول در هابنگاه گريد با شدن شبكه و دیتول

 .است بازار از یناش یهافرصت از استفاده

 بازار تا فاصله

 مصرف

در بازار  یحت نقلوحمل نهيهز بودن کم درصورت

 یهارقابت با بنگاه یبرا تيمز عدم یادار یمحل

 .است دستدور یمستقر در نواح اي یخارج بزرگ

 و دهندهخدمات ینهادها یابيمكان از یبرخوردار و عیتجم واسطهبه

 ابترق به قادر کاال یگروه صادرات و هیاول مواد مشترك ديخر امكان

 ت.اس (نقلوحمل نهيهز بودن کم صورت در) دوردست یبازارها در

 یوندهایپ

 یعمود

 دیتول یعمود مراحل بر کنترل عدم واسطهبه

 نهيهز بودن باال طيشرا در خصوصبه)

 است. تيمز عدم یدارا( مبادله

 گريد به دیتول یهابخش یبعض( هيتجز) یسپاربرون با همراه

 دجايا صورت در روابط در اعتماد وجود واسطهبه خوشه، یهابنگاه

 است. تيمز یدارا ارزش رهیزنج رد یقو یعمود یوندهایپ

 بازار سهم
 یاستراتژ در یریدرگ و یکوچك واسطهبه

 است. در کسب سهم بازار تيمز فاقد ،يیبقا

 یارادآنها  دیتول شدن دارامعن و خوشه در هابنگاه عیتجم واسطهبه

 .شودمی تيمز

 کنترل اثر
 اما تيمز یدارا رانيمد اکثر بودن مالك لیدلبه

 است. تيمز فاقد رانيمد یريناپذسكير هواسطبه
 ست.ا تيمز و شتریب کنترل یدارا رانيمد اکثر بودن مالك لیدلبه

تطابق با 

 تحوالت بازار

 دیتول خط رییتغ امكان و یکوچك واسطهبه ـ

 اما ،تيمز یدارا مناسب یهاهيسرما با

 یکاف یمال منابع به یدسترس عدم واسطهبه

 .است تيمز عدم یدارا

 عدم یدارا یابيبازار واحد فقدان واسطهبه ـ

 است. تيمز

 یابيمكان و خوشه یهابنگاه یریگوام شدن دارامعن واسطهبه ـ

 .است تيمز یدارا خوشه مجاورت در یمال ینهادها

 تمجاور نقش و خوشه در یابيبازار ینهادها یابيمكان واسطهبه ـ

 یداراها بنگاه ريسا یبرا شرویپ یهابنگاه از دیدر تقل تیشفاف و

 است. تيمز

 عوامل بیترک

 استفاده مورد
 کار یروین از شتریب استفاده

 یروین رهیذخ وجود واسطهبه) ماهر کار یروین از شتریب استفاده

 (خوشه درون ماهر کار

 موارد ريسا

 کار یروین آموزش در تيمز عدم ـ

 ماهر کاریروین از یبرخوردار در تيمز عدمـ 

 کم حجم لیدلبه( کار انجام ضمن یریادگي)

 تیفعال

 محصوالت فروش و یابيبازار در تيمز عدم ـ

 دوردست یبازارها در خود

 یانسان یروین رهیذخ) عیتجم یهاصرفه از یبرخوردار لیدلبه ـ

 است. تيمز یدارا( محل در ماهر

 یروین آموزش و جستجو یهانهيهز کاهش و مجاورت لیدلبه ـ

 است. تيمز یدارا کار

 در خوشه در بانیپشت ینهادها استقرار و یابيمكان لیدلبه ـ

 است. تيمز یدارا دوردست یبازارها در محصوالت یابيبازار

 .(125 ص ،1383 ،كي)تور: خذأم

                                                 

1. Van Dijk 

2. Trust 
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های کوچك و ويژه برای بنگاههای شدن بمشخص است، تجمیع و خوشه 1همچنان که در جدول 

 پذيری ياری دهد.را در دستیابی به کارايی و رقابتآنها  توانده و میهای فراوانی بودمتوسط دارای صرفه

 

 وکارکسب يهاخوشه انواع. 3ـ3

های مختلف ها در بخشهاست. خوشه، تنوع اين خوشهوکارکسبهای ديگر موضوع مهم در زمینه خوشه

 ست.اارزش آمده  ها در طول زنجیرهانواع خوشه 1 نمودارتوانند ظاهر شوند. در زنجیره ارزش می

 

 ارزش رهيزنج طول در هاخوشه. 1 نمودار

Source: (Andersson & et. al, 2004, p. 33). 

 

توانند در نقاط مختلف زنجیره ارزش شكل ها میمشخص است، خوشه 1 نمودارهمچنان که در 

 وکارکسبهای های صنعتی، خوشهبر اين اساس از خوشه .های بسیار متنوعی داشته باشندگرفته و شكل

هايی از اين های مختلف خوشه نام برده شده که در باال هم نمونهشكلعنوان بههای تكنولوژی و خوشه

های صنعتی )فعالیت اصلی های علمی )تحقیقاتی(، خوشهسه نوع خوشه ها معرفی شده است.خوشه

ای بازاريابی و فروش( در ههای گردشگری )متمرکز در فعالیتخوشه متمرکز در صنايع ساخت( و خوشه

 قابل تشخیص است. وکارکسبهای قالب خوشه

از اهمیت بیشتری نسبت به  )مانند خوشه اتومبیل( های صنعتیگیری خوشهدر اين میان، شكل

گیری های ساخت و تولید، مبنای اصلی شكلها، فعالیتدر اين خوشهساير انواع خوشه برخوردار است. 

رسانی يا توزيع و زنجیره ارزش برمبنای تهیه مواد اولیه، خدمات یو بقیه اجزاواحدها در خوشه بوده 

کنند. در فروش محصوالت نهايی با محوريت اين واحدها در ايجاد قراردادهای خريد و فروش فعالیت می

فناوری و  یسازی و ارتقاهای صنعتی نقش اصلی را در درونیوکار، خوشههای کسبمیان انواع خوشه

 پذيری محصوالت تولیدی برعهده دارند.بترقا

چهار شكل  ،2 نمودارتوانند به خود بگیرند. در های مختلفی میهای صنعتی نیز شكلاين خوشه

 ای معرفی شده است.يابی خوشهاصلی سازمان
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 خوشه انواع .1 نمودار

 
Source: (Mariussen, 2004). 

 

 نیز ارائه شده عبارتند از: 2 نموداردر  که (2004) 1وسنيماريد شكل خوشه از د چهار

 های کوچك و متوسط با مالكان محلی متمرکز در صنايعوکارکسبشامل  :مارشالی هايخوشه 

ها تجارت در اين خوشه .فناوری پیشرفته و صنايع هنریبر مبتنیکننده خدمات تولیدی، صنايع ارائه

 .(هستند نوع اين از کشور هایخوشه اکثر) ذيرد.پها صورت میاصلی بین شرکت

 تر و کوچك کنندهتأمین نيچند شرکت بزرگ و چند اي كيکه از  :ايپرهـتوپی هايخوشه

ت فروش به شرک اياز/  ديخر یکوچك ممكن است برا یهااند. بنگاهشده لیمرتبط تشك یهاتیفعال

 نیب یر. همكانديوجود آبه یمحور یهاحضور شرکت از یناش یهاتیفعال تياستفاده از مز ايو  یمحور

 تیثبت سك،يجهت کاهش ر بیرق یهاشرکت نیب یاما همكار ،کوچك و بزرگ وجود دارد یهانگاهب

 وجود ندارد.  ینوآور میبازار و تقس

 یهااز شرکت یاحضور و شاخه واسطههستند که به یصنعت یهاخوشه :اقماري ساختارهاي 

ستند. در هبزرگ و نسبتًا مستقل  ،یانشعاب یهاکارخانه نياند. اوجود آمدهبه یخارج یاچند کارخانه

و ظهور  ردیگیشكل م خوشه یاانهشعب کارخ انیم یسازشبكه ايتبادل  نيها کمترخوشه نيا

 . استکم  یطور نسب( بهینيو کارآفر کنندهتأمین یهاشرکت سیسأو ت شي)زا یشيزا یهاتیفعال

 نهاد  كيتوسط  یمحل وکارکسبهستند که ساختار  یمناطق :محورايالت صنعتی هايخوشه

 یخدمات یهابخش وجود آمده است.( بهینظام گاهيو پا ی)مانند دانشگاه، دفاتر دولت یرانتفاعیغ اي یعموم

 هگوننيا هدر توسع یمحل یهابنگاه نياما ا ند،يآیوجود مها بهمجموعه نياطراف ا کنندگانتأمین

 هستند. تیاهمیها بخوشه

ه به و خوشه بست رنديپذیم یگوناگون یهاشكل زمان طول در البته باال در شده ذکر یهاخوشه

آن را  دهیسازمانتوسعه خوشه و  نديفرا 3 نمودار. ديایگوناگون درب یهابه شكل تواندیتوسعه خود م

 .دهدینشان م

  

                                                 

1. Mariussen  
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 خوشه توسعه نديفرا .2 نمودار

 

 

 

 

 

 
 

 

Source: (Andersson & et. al, 2004, p. 29). 

 

دهد فرايند توسعه خوشه از مرحله تجمیع شروع شده و پس از نشان می 3 نمودارهمچنان که 

پیدايش روابط و ظهور خوشه، با گسترش پیوندها خوشه توسعه يافته و با تشكیل شبكه روابط، خوشه 

تواند به چند خوشه ديگر تقسیم پس از اين مرحله خوشه با ادامه توسعه خود می رسد.به مرحله بلوغ می

 وجود بیايد.ههای ديگر زنجیره ارزش بای در زيربخششده و با گسترش تقسیم کار، روابط خوشه

 هاي صنعتیبازيگران خوشه. 3ـ4

ود را زنجیره ارزش و جای تمرکز بر يك بخش يا يك صنعت، مبنای تحلیل خهبای الگوی توسعه خوشه

رزش صنايع های درون زنجیره ادهد. تفاوتدر طول اين زنجیره قرار می ی خوشههانیازهای متفاوت بنگاه

يك مدل  یاجزاکند. های متفاوتی را ايجاب میسیاستآنها  کار متفاوتومختلف و ساختارهای کسب

 :توسعه خوشه عبارتند از

لی خوشه که فعالیت تولیدی را انجام داده و در مرکز های خوشه: واحدهای اصوکارکسب. 1

 های ساخت زنجیره ارزش قرار دارند.فعالیت

های مساست. مانند مكانی عملكرد واحدهای اصلیهای پشتیبان که متضمن تسهیل فعالیت. 2

 ره.های انسانی، مراکز تحقیق و توسعه و غیها و ظرفیتهای ارتباطی، دانش، مهارتهماهنگی، کانال

های کار، تشكلودهندگان خدمات کسبکار، دولت، ارائهوهای کسبنهادهای پشتیبان مانند بنگاه. 3

 ای و... .های توسعهها، سازمانعضوپذير، اتحاديه

 

 وکارکسب کيناميد كرديرو .4

نظر، با دو  نياست و از ا یارزش مبتن رهیزنج لیخوشه بر تحل كرديمشابه رو زین کاروکسب كیناميد كرديرو

 بدون زمان، طول در هابنگاه انیم وندهایپ توسعه یالگوها كرد،يرو نيا در ،اين وجوداول متفاوت است. با  كرديرو

 رهیزنج بخش هر در تا شودیم تالش و بوده توجه مورد( هیاول یهاخوشه یریگ)شكل آنها يیفضا تمرکز بحث

 .ردیمورد توجه قرار گ دهدیقرار م ریتأثتحت  راآنها  تحول ریمس و هابنگاه عملكرد که یمختلف عوامل ارزش،
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 کاروکسب کيناميد ياجزا. 1-4

روی کار، سرمايه، کار اولیه، با بازارهای نیومرکزيت قرار دارد و در فضای کسب ، بنگاه دراين رويكرددر 

بر  ا عالوهامشده است. ها، اطالعات و فناوری احاطه محصول، فروشندگان تجهیزات و مواد اولیه، شبكه

که  رد توجه استتری بوده و در اين مدل، تحلیل اين نیروها نیز موعوامل گسترده تأثیراينها بنگاه تحت 

 عبارتند از:

 .لیاقتصاد کالن: شامل پايش مالی و پولی، سیاست تجاری، سیاست صنعتی و سیاست بخش ماـ 

 .ايداری و امنیتو قانونگذاری، قوه قضائیه، پ استگذاریسیدولت و سیاستگذاران )ملی و محلی(: فرايند ـ 

 .امكانات ....، زيرساخت، آّب و برق و سايرشت، آموزش وبهدا شامل خدمات دولت: خدمات اولیهـ 

 .فناوری و اطالعات ،های مالیکمك ،شرايط تجاری: تجارتـ 

 .وکارسبکنحوه برخورد مردم با  ،سلیقه و ذائقه مشتريان ،فرهنگ و جامعه: روند رشد و کاهش جمعیتـ 

 .وکارهای کشتچرخه ،هوا ،اقلیم و محیط زيست: منابع طبیعیـ 

 وکارکسب کيناميد انواع .2-4

ل بايد به قرار دارد. برای اين تحلی وکارکسبهای دينامیك ، در کانون تحلیلوکارکسبتحلیل ساختار 

ها )مقیاس( هرون زنجیره ارزش، تغییرات درون بنگاها توجه کرد. دو پويايی مهم دزنجیره ارزش فعالیت

 ها درون زنجیره ارزش است.و تغییر نحوه آرايش عمودی و افقی بنگاه

های ايستا، یلرو هستند. در تحلههای متفاوتی روبها و عدم مزيتها بسته به مقیاس خود با مزيتبنگاه

وچك ناديده کهای متوسط و وجه قرار گرفته و بنگاههای خود مورد تدلیل مزيتهای بزرگ بهمعموالً بنگاه

طور که در های کوچك، همانهای متفاوت بنگاهتوجه به مزيت شوند، اين درحالی است که باگرفته می

توانند به مزيت های مختلفی در طول زنجیره ارزش میها از طريق آرايشگفته شد، اين بنگاه بخش پیش

توسعه »، «وکارکسبهای ها و زنجیرهتوسعه شبكه»توان به ها میله اين روشجمو کارايی دست يابند. از

 اشاره کرد.« توسعه کنسرسیوم صادراتی»و « توسعه پیمانكاری فرعی»، «اقتصاد محلی

اهمیت  ها در طول زنجیره ارزش است که برای کارايیو آرايش بنگاه دهیسازمانبنابراين نحوه 

ها در طول زنجیره ارزش ختار درون يك بنگاه. در عمل از نظر نحوه آرايش بنگاهدارد نه صرفاً توجه به سا

 دسته تقسیم کرد: پنجتوان به های ارزش را در يك برش، میتنوع زيادی وجود دارد. زنجیره

صورت عام به همراه دارد و کاال برای مشتری: که تولید کاالی استاندارد ساده را بهبازارمحور. 1

 شود.ید میانبوه تول

کند و دو طرف تری برای خريدار مشخص تولید میکننده، کاالی پیچیدهتأمینکه  وابسته:. 2

 طور نزديك به هم وابسته هستند.به
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ا تسهیل و شان مبادله بین آنها رکه فعاالن، يكديگر را تكمیل و روابط نزديك محور: ـرابطه. 3

 کند.تقويت می

وی برخوردار ق تأمینیدکنندگان بايد از قابلیت تكنولوژی، تخصص و شبكه که در آن تول ماژوالر:. 4

 گو باشند.خوبی از طريق توان طراحی و تولید پاسخهای منحصر به فرد را بهباشند تا بتوانند سفارش

، تأمینيند های رقابتی ايجاد شده، همه فرادلیل مزيتکه تولیدکننده تمايل دارد به يكپارچه:. 5

های بزرگ خودداری نمايد. شرکتآنها  سپاریفروش را در شرکت خود متمرکز کند و از برونتولید و 

 سپاری کنند.نهايی از فعالیت خود را بروتدريج بخشتوانند در اين دسته قرار گیرند و بهصاحب برند می

 

 وکارکسب کيناميد .3 نمودار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کالن اقتصاد
 تجاری سیاستـ 
 صنعتی سیاستـ 
 اعتباری سیاستـ 

 ـ کنترل مالی و پولی
 

 (ملی و)محلی  یاسيس سطحو  دولت
  سیاستگذاری فرايندهای و قانونگذاری  -
 دادرسی فرايندـ   -
 ثبات و امنیتـ  -

 دولتی خدمات
 سالمت و آموزش: پايه خدمات -

 زيرساختـ 
 تیامن خدماتـ 

 وکارتوسعه محيط کسب

 
 تجارت
 (ی)خارج کمك
 قيسال و روندها
 اطالعات یفناور

 فرهنگ و جامعه

 تیجمع یروندهاـ  -

 کنندگانمصرف قيسالـ  -

 وکارکسب به هانگرشـ  -

 آب، هوا و محيط
 طبیعی منابعـ 

 آبـ 

 یکشاورز یهاچرخهـ 

 وکارتوسعه محيط کسب

 

 بخش مداخالت

 یعموم

 به مالی خدماتـ 

 وکارهاکسب

 یاتوسعه خدماتـ 

 وکارمحيط کسب
 و یبوروکراس

 يمقرراتگذار
 یتامن مقررات، قوانین،ـ 

 مالیاتـ 

 مجوزهاـ 

 استانداردهایـ 

 فراوری و تولید

 کننده مصرف از حمايتـ 
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از  تواند از هريكتار تولید يك صنعت مشخص در يك کشور، میها، ساخاز منظر تحلیل پويايی

منطقه استقرار  های فوق به ساختار ديگر تغییر يابد که اين امر به بازار و محیط نهادی کشور و ياحالت

ور تولید مح ـ ر بازاروابسته است. معموالً بخش عمده محصوالت در کشورهای در حال توسعه در ساختا

ختار توان ، اين سامدتبلندشوند و توان پوشش حجم عظیمی از نیروی کار را دارند. اما در و عرضه می

 ود و کوچك است.پاسخ به نیازهای اشتغال کشورها را ندارد؛ چراکه بازار قابل ايجاد توسط آن بسیار محد

طور هکنند. بمی المللی برقراربا بازارهای بین ز سوی ديگر، هرکدام از اين ساختارها نسبت متفاوتیا

اين حالت،  است. در« وابسته»گیری ساختار مثال، اولین گام برای ورود پايدار به بازار جهانی، شكل

 و جريان تر خواهند بود و جريان محصول از پايین به باالهای بزرگتر، متصل به شرکتهای کوچكبنگاه

اتصال به  های کوچك درنتیجهت، بنگاهگیرد. در يك فرايند بلندمدن شكل میيادگیری از باال به پايی

 ند. شوتبديل تر و مدعی های بزرگتوانند به شرکتها و بازارهای بزرگ، رشد کرده و خود میشرکت

 ياخوشه توسعه مدل با تفاوت. 3-4

ی وکارکسبا يك گرايش متمرکز در يك منطقه جغرافیايی ي وکارکسببه واحدهای  وکارکسبخوشه 

ا تولید ی يكديگر، محصوالت و خدمات مشترکی روکارکسبهای نهادی و که با همكاری و تكمیل فعالیت

ها تعداد شهشود. عمومًا خواطالق می ،های مشترکی نیز برخوردارندها و فرصتو ارائه کرده و از چالش

ن واحدها گیرند که از نظر جغرافیايی ايمیرد، کوچك و متوسط را در بر زيادی واحدهای اقتصادی خُ

 اش پراکنده باشند.توانند در سطح تعدادی روستا، يك شهرستان يا يك شهر و حومهمی

ورد توجه های درون زنجیره ارزش را مای، رويكردی سیستمی وجود داشته و پويايیدر مدل توسعه خوشه

رکز اصلی بر طور يك جغرافیای محدود است. تملی و همینها و بازيگران محلفهؤاما محدود به م ،دهدقرار می

ا ساير تهای تولید و فراوری است اجرای میدانی و فعاالن اصلی در محدوده جغرافیايی مشخص و در حوزه

موالً عبارت ديگر، اين مدل بخش محدودی از زنجیره ارزش )مع. بهوکارکسبهای فراگیر در سیستم قسمت

 دهد.یمطور معدودی از کارکردهای پشتیبان و قواعد و قوانین محلی را پوشش مینتولید و فراوری( و ه

ای ملی و تواند پیوندهای که می، روابط را در ساختارهای شبكهوکارکسبدرواقع رويكرد دينامیك 

عتی واحدهای صن ها با تمرکز بردهد. اما در کل هر دو اين روشفراملی را در بر گیرد مورد توجه قرار می

 کنند.ند جلب میمؤثرها بنگاه ای که بر فعالیتدر طول زنجیره ارزش، توجه را به عوامل گسترده

 

 هاي صنعتیهاي کوچک و شهركهاي بنگاهاهم چالش

درصد(، تورم  39مین مالی )أهای کوچك در دنیا؛ مشكالت تروی بنگاه ترين مشكالت پیشازجمله مهم

درصد(  31درصد( و جرائم خیابانی ) 35ها )درصد(، عدم ثبات سیاست 36ت )درصد(، قوانین و مالیا 37)
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های کوچك در ايران نیز ناکارآمدی و معیوب بودن چارچوب نهادی کارآمد برای حمايت از بنگاه 1است.

ای های اقتصادی مولد و رونق تولید انگیزهرد برای ورود به فعالیتگذاران خُو متوسط موجب شده سرمايه

اشته باشند و حتی برخی نیز به سمت بازارهای غیررسمی سوق داده شوند. همچنین، باال بودن سهم ند

های کوچك و متوسط و ناکارآمدی ها و بنگاهدولت در اقتصاد، نامساعد بودن فضای تعاملی میان بانك

  ها در کشور افزوده است.نهادهای ضمانت اعتبار در اين بخش نیز بر مشكالت اين بنگاه

 الحاق قانون (81) ماده براساس و کشور توسعه یهابرنامه یدائم احكام قانون( 54) ماده استناد به

 برنامه بینیشپی و نیاز مورد بودجه مینأت(، 2) دولت یمال مقررات از یبخش میتنظ قانون به مواد یبرخ

 تا تلفن و زگا برق، آب، ،راه ازجمله اصلی هایزيرساخت درخصوص یسنوات بودجه حهيال در آن اعتبار و

 در ،سفانهأمت اما شده، گذاشته دولت عهدهرب صنعتی نواحی و هاشهرك در مستقر یواحدها یورود

 عدم لیلدبه است ذکر شايان. است شده غفلت مهم اين از تاکنون 1395 هایسال سنواتی بودجه تنظیم

 ایهدستگاه هایبرنامه در نعتیص نواحی و هاشهرك اساسی هایزيرساخت ايجاد برنامه تعیین

 سازمان توسط اطالعات، فناوری و ارتباطات شهرسازی، و راه نیرو، وزارت هایبرنامه ازجمله رسانخدمات

 اجرای در ورمذک هایوزارتخانه الزام عدم آن تبعبه و سنواتی بودجه قانون در کشور بودجه و برنامه

 ودر مناطق محروم  خصوصبهدر کشور  یصنعت ینواح و هاشهرك از توجهی قابل تعداد زيرساخت،

 صنعتی، ایهشهرك برخی در که ایگونهبه ،است ساخته مواجه جدی هایچالش با را يافتهکمتر توسعه

 حال در شهرك برق هایپست و خطوط و نیست متناسب شده ايجاد زيرساخت با شده واگذار برق میزان

 در قرمست واحدهای همه اگر که است حالی در اين. هستنددها با حداکثر ظرفیت به واح رسانیبرق

 از جبمو که شوندمی مواجه برق قطع و بحران با شوند مشغول تولید به خود اسمی ظرفیت با شهرك

 احدهایو اشتغال و تولید ظرفیت کاهش درنهايت و زيان و ضرر تولید، حال در اولیه مواد رفتن بین

 و کوچك هایبنگاه هایچالش ترينمهم از همگی گفته،پیش هایشچال اگرچه. شد خواهد صنعتی

 افقی ازیسشبكه تحلیل گزارش، اين در اصلی کیدأاما با توجه به هدف گزارش حاضر، ت ،هستند متوسط

 .است شده پرداخته آن به ادامه در که است متوسط و کوچك صنايع در عمودی و

 

 ايبرنامه توسعه خوشهکيد بر أسازي افقی با تضعف در شبكه. 1

 طی متوسط و کوچك صنايع توسعه جهت نوين رويكردی عنوانبه وکارکسب 2هایخوشه توسعه و ايجاد

 بسیاری در اگرچه. است گرفته قرار صنعتی توسعه ريزانبرنامه و صاحبنظران توجه مورد اخیر دهه سه

 عنوانبه اندتوانسته سازیخوشه زايایم از گیریبهره با متوسط و کوچك هایبنگاه جهان، کشورهای از

                                                 

هاي كوچك و هاي كوچك و متوسط )تحلیلي بر مفهوم و اهمیت تأمین مالي بنگاهالگوي تأمین مالي بنگاه». گزارش 1

 .1۳94هاي مجلس، سال ، مركز پژوهش«متوسط(

های یکدیگر، محصوالت وکار متمرکز در یک منطقه جغرافیایی که با همکاری و تکمیل فعالیتبه واحدهای کسبوکار . خوشه کسب2

 شود.های مشترکی نیز برخوردارند، اطالق میها و فرصتو یا خدمات مشابه و یا مشترکی را تولید و ارائه کرده و از چالش
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 ها،بنگاه اين درصدی 80 از بیش سهم وجود رغمیعل يران،اما در ا ،بخش از اقتصاد مطرح شوند ترينمهم

 بررسی منظوربهادامه و  درنقش بپردازند.  يفایاقتصاد کشور به ا گذارتأثیربخش  عنوانبه اندنتوانسته

 آن جايگاه و خوشه توسعه درخصوص جهانی رويكرد به نگاهی ابتدا ر،کشو در افقی سازیشبكه وضعیت

مورد  تبیین و کشور در خوشه توسعه فعلی وضعیتسپس  ؛شده کشور باالدستی اسناد و قوانین در

 تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

 جايگاه و رويكرد جهانی به توسعه خوشه در مقايسه با ايران. 1-1

 محسوب صنعتی هایخوشه يابیتنوع و رشد دوره بیستم قرن آخر دهه ود شد، بحث که طورهمان

آنها  باالی زايیاشتغال و کوچك هایبنگاه پذيریرقابت بهآنها  کمك ها،خوشه اين گسترش. شودمی

صلی که ا همصوب ايتالیا در نمونه، عنوانبهشد.  یاتوسعه خوشه يتتقو یتالش دولت برا ساززمینه

 در که تاس 317 قانون کند،می ايجاد ایمنطقه هایخوشه هدف با یسیاستگذاربرای  ینهاد یچارچوب

 زمال حمايتی بستر ايجاد ويژههب متوسط، و کوچك هایبنگاه روی آن تمرکز و شده مصوب 1991 سال

 .استوده بمنفرد معموالً بزرگ  هایبنگاه از حمايت جایهب کوچك هایبنگاه از متشكل هایگروه برای

وانسته ت ،ايتالیاست اقتصاد در صنعتی مناطق مدل به يیدیأت مهر اينكه عین در قانون، اين تصويب

 رسمیت هابنگاه هایکوچك و تأمین خدمات مشترك را برای گروه یهامفهوم کنسرسیوم بین بنگاه

 قالب در یاخوشه توسعه اهداف پیشبرد برای نهادها هایفعالیت هماهنگی فنالند، و ژاپن در .بخشد

 مايتیح هایسیاست بین تعامل رويكرد با فناوری و علم سیاستگذاری شورای و هماهنگی هایکمیته

 ملی اتتحقیق شورای توسط ،ایخوشه هتوسع از حمايت کانادا در. شودمی انجام شده تدوين ایخوشه

 سیاست وبیجن کره در. است ملی سطح در صنعتی اقتصادی مستحكم رکن يك عنوانهب کانادا

. استور متوازن ملی اين کش هتوسع هبرنام راستای در دولت هایسیاست از يكی نوآوری هایشهرخوشه

 وکار،کسب هایخوشه توسعه به معطوف مقررات و سیاستگذاری حوزه در کشورها ديگر تجارب مطالعه

 یدمانچ و ترتیبات خود، صنعتی و اقتصادی اقتضائات و ساختار به توجه با کشوری هر دهدمی نشان

 گیریجهت داشتن ها،برنامه اين اغلب مشترك وجه اما ،نموده اتخاذ ایخوشه توسعه حوزه در مشخصی

 هاست.خوشه توسعه حاکمیتی حوزه در جامع و مشترك برنامه و مشخص

انبوه،  م با تولیدأپذيری توتوان به انعطافجمله مزايای ايجاد و توسعه خوشه صنعتی برای بنگاه میاز

های تخصصی و نیروی کار متخصص، دسترسی به اطالعات و تسهیل گردش آن، دسترسی به نهاده

ها و ايجاد انگیزه و امكان سنجش عملكرد، ايجاد و های تكمیلی بنگاهوری از طريق فعالیتافزايش بهره

ها و کاهش هزينه زايی، تنوع محصوالت تولیدی،کارهای جديد و اشتغالوتقويت نوآوری، تشكیل کسب

ای از طريق تناسب خوشه با ساختارهای بومی کمك به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه
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 در قالب همكاری با 2های صنعتی ايرانبه همین منظور، سازمان صنايع کوچك و شهرك 1اشاره کرد.

ها ملی توسعه خوشه طرح 1380های کوچك و متوسط از سال يونیدو در راستای بهبود وضعیت بنگاه

های بعدی اين گزارش به تبیین و تحلیل وضعیت ده است که در بخشکرای( را آغاز )برنامه توسعه خوشه

 شود.موجود توسعه خوشه پرداخته می

 ها در قوانين و اسناد باالدستی کشور جايگاه توسعه خوشه .2-1

وکارهای اقتصاد کشور، موجب شده کسب وکارها با اتمسفرتناسب کارکردهای الگوی توسعه خوشه کسب

منظور آشنايی و بررسی کرات اين الگو مورد تأکید قرار گیرد. بههای توسعه بهدر اسناد باالدستی و برنامه

وکار اشاره شده های کسببیشتر، در ادامه به اهم مبانی و سوابق قانونی معطوف به برنامه توسعه خوشه

 دهیسامانن برنامه چهارم توسعه کشور موظف شد، با اصالح ساختار و ( قانو39است. دولت در ماده )

پذيری، از دو طريق؛ يكی، حمايت از ايجاد پیوند مناسب، بین های اقتصادی و تقويت رقابتمناسب بنگاه

ها و ها و زنجیرهها، خوشههای هدفمند(، توسعه شبكههای کوچك، متوسط و بزرگ )اعطای کمكبنگاه

های تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاريابی در بنگاهـ  مهندسیـ  یدات الزم برای تقويت توان فنیانجام تمه

رسانی و تجارت الكترونیك برای آنها و ديگری، رفع مشكالت و کوچك و متوسط و توسعه مراکز اطالع

بزرگ و  هایهای کوچك و متوسط و کمك به بلوغ و تبديل آنها به بنگاهموانع رشد و توسعه بنگاه

 های اقتصادی اقدام کند.پذير و اصالح ساختار قطبی در جهت تجديد ساختار و نوسازی بخشرقابت

ات دولت کشور در مقايسه با برنامه چهارم، الزام توسعه پنجم برنامه مواد از برخی در اگرچه

 در اراختی به پذيریاقتصادی و تقويت رقابت یهامناسب بنگاه دهیساماناصالح ساختار و  خصوصدر

 حمايت لزوم و زیساشبكه جملهاز ها،خوشه توسعه از ترییعاما ابعاد وس ،کرد پیدا تقلیل فعالیت انجام

 احكامی، (194) و( 105(، )104(، )80) مواد قالب در اساس اين بر و گرفت قرار توجه مورد آنها از

اجازه  ينولت ادنامه پنجم توسعه کشور به ( قانون بر80ماده ) «الف»نمونه، در بند  عنوانبه. شد مصوب

 توسعه و یاداده شد تا در راستای ايجاد اشتغال پايدار، توسعه کارآفرينی، کاهش عدم تعادل منطقه

 برنامه قانون (39) ماده در آنكه حال دهد،انجام  هاشبكه و هاخوشه توسعه جهت در اقداماتی نو مشاغل

 بود.  نظر دمور اقدامات انجام به موظف چهارم

صادرات محصوالت  یتاهم ،گرفت قرار توجه مورد توسعه پنجم برنامه در که مهمی موضوعات از يكی

مشارکت  یارتقا منظوربه( EMC) صادرات مديريت هایشرکت ايجاد لزوم و متوسط و کوچك هایبنگاه

                                                 

 .1۳99های اتاق ایران، کز پژوهش، مر«اقتصاد به زبان ساده ـ خوشه صنعتی». گزارش 1

با اهداف راهبردي توسعه صنايع كوچك و تالش در جهت بهبود فضاي « هاي صنعتي ايرانسازمان صنايع كوچك و شهرك. »2

ها و نواحي صنعتي و تعالي سازمان هاي مورد نیاز استقرار صنايع در شهركوكار اين بخش، توسعه و تكمیل زيرساختكسب
عنوان پذيري و همسو با تحوالت جهاني بهگرايي، تحولگرايي، علمهاي صنعتي ايران با رويكرد دانششهرك صنايع كوچك و

( ۳ماده )« الف»جزء « 5»فعالیت خود را آغاز کرد که مطابق تبصره  1۳84متولي اين بخش )در قالب فعلي( از شهریورماه 
عنوان ن اساسي، این سازمان و واحدهاي تابعه استاني آن، به( قانو44وچهارم )هاي كلي اصل چهلقانون اجراي سیاست

 ای تعیین شده و امور حاكمیتي آنها مشمول واگذاري نیست.سازمان توسعه
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( در حوزه صادرات هاسیوم)کنسر هاشرکت اتحاديه ها،خوشه ها،ها، شبكهها و افزايش سهم تشكلبنگاه

 هایشرکت ايجاد تفاهمنامه اساس، اين برنامه بود. بر ين( ا104ماده ) «الف»غیرنفتی در قالب بند 

 سال در تجارت توسعه سازمان و صنعتی هایشهرك و کوچك صنايع سازمان بین ما صادرات مديريت

 صادرات مديريت شرکت 62 تعداد 1398 سال پايان تا. شد آغاز آنها فعالیت و رسید امضا به 1390

 کشورهای در کاری دفاتر ايجاد به اقدام هاشرکت اين از برخی و اندکرده دريافت فعالیت اولیه مجوز

 و فنی خدمات صدور در فعالیت همچنین و عمان و قرقیزستان عراق، روسیه، قزاقستان، جملهاز هدف

 وجود عدم جملهاز هايیچالش ها،شرکت اين توسط رفتهگ انجام هایفعالیت وجود با. اندنموده مهندسی

 روزرسانیهب و شفافیت صحت، هایشاخص با محلی تولیدات و محصوالت واردات جامع اطالعاتی بانك

 برمبنای کاال و حجم ارزش، تفكیك به صادرات و واردات داخلی، مصرف هایحوزه در اطالعات شده

 حقوقی هایخأل کوچك، هایبنگاه برای آنها تأثیر و نقش خصوصدر مكفی رسانیاطالع عدم هدف، کشور

 توسعه سازمان خصوصی، بخش مابین ثرؤم هماهنگی عدم و هابنگاه با ارتباط و قراردادها نوع درخصوص

 قالب در حمايت و ريسك کاهش بازار، تحلیل جهت در هاشهرك و کوچك صنايع سازمان و تجارت

 نشود.  يابیمطلوب ارز هاشرکت اين دکارکر است شده موجب تضامین،

 اهبردر تدوين قالب در شد موظف صمت وزارت توسعه، پنجم برنامه قانون( 150) ماده در همچنین

 لقخ و فناوری هایقابلیت توسعه جملهاز راهبردی محورهای معدنی، و صنعتی توسعه)استراتژی( 

 شتربی پردازش دارای محصوالت سهم زايشاف و صنعتی صادرات پايه سازیمتنوع رقابتی، هایمزيت

 هایشهخو گیریشكل و بزرگ و متوسط کوچك، صنايع مناسب پیوند توسعه صادرات، در( نهايی)صنايع 

 تمحصوال اساسی، فلزات)پتروشیمی،  ایواسطه صنايع دستیپايین ارزش زنجیره توسعه و صنعتی

 ايجاد بر تأکید با غیردولتی هایبخش گذاریسرمايه گسترش ترغیب طريق از( غیرفلزی معدنی

وجود م هاینابرابری کاهش منظوربه دولت. دهد قرار مدنظر را غیردولتی تخصصی صنعتی هایشهرك

نجم توسعه پ( قانون برنامه 194ماده ) «ب»بین جامعه روستايی، عشايری و جامعه شهری، در قالب بند 

 و هابا اولويت توسعه خوشه را ع روستايیمكلف شد حمايت از گسترش کشاورزی صنعتی و صناي

 رافیایجغ در آن تولید عوامل و هانهاده اعظم بخش که متوسط و کوچك کشاورزی ـ صنعتی هایزنجیره

 در دستور کار قرار دهد. ،دارد وجود روستايی

(، دولت 27ماده ) «الف»جزء  «4»در قانون برنامه ششم توسعه کشور نیز، مطابق بند  یطرف از

های کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، بستر الزم را برای توسعه منظور تحقق سیاستوظف شده است بهم

 1914ناحیه صنعتی روستايی و ايجاد  98برداری و ساخت وکار روستايی، بهرهخوشه کسب 54حداقل 

پذير رقابت های اقتصادیهزار فرصت شغلی در روستاها و مناطق عشايری از طريق احداث و توسعه بنگاه

های کلی نظام در ( سیاست10های خصوصی و تعاونی فراهم نمايد. ماده )گرا از طريق بخشو صادرات

های صنعتی از طريق مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بر ايجاد خوشه 22/5/1384بخش صنعت مصوب 
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خوشه های شناسايی

شده

جنینی در حال توسعه خاتمه يافته

شه
خو
د 
دا
تع

مراحل بلوغ خوشه

برنامه چهارم توسعه برنامه پنجم توسعه

 یفزايی صنعت و ارتقاامنظور همتقويت صنايع کوچك و متوسط و برقراری پیوند آنها با صنايع بزرگ به

( قانون برنامه ششم توسعه کشور، ايجاد 33ماده ) «پ»کید دارد. همچنین، در بند أتوان رقابتی ت

طور کلی اگر قیاسی بین های صادراتی )در بخش کشاورزی( از تكالیف قانونی دولت بوده است. بهخوشه

وضوح ششم توسعه کشور انجام شود، بهاحكام و جايگاه توسعه خوشه در قوانین برنامه چهارم، پنجم و 

مراتب بهتر ها در برنامه پنجم توسعه بهشود جايگاه و جامعیت احكام مدنظر در توسعه خوشهمشخص می

اما، ضمانت اجرای متناسب با آن کمتر ديده شده و به همین  ،از برنامه ششم توسعه کشور بوده است

 اين جايگاه مدنظر قرار گیرد.  یاصالح و ارتقادلیل نیاز است در برنامه هفتم توسعه کشور 

 تاکنون ورکش توسعه ششم و پنجم چهارم، برنامه در هاخوشه بلوغ مراحل از کلی شمای 5 نمودار در

(، گیریكلش حال)در  جنینی هایخوشه تعداد افزايش رغمعلینمودار  ينا براساس. است شده داده نشان

 تبعبه و اندهنداشت افزايشی روند کشور توسعه ششم تا چهارم هاینامهبر طول در توسعه حال در هایخوشه

. افتاد نخواهد اتفاق نظر مورد رشد با متناسب هم يافتهخاتمه هایخوشه تعداد فعلی روند ادامه صورت در

 هایوشهخ همچنین و گیریشكل حال در و شده شناسايی هایخوشه تعداد به توجه با، 5 نمودار براساس

 که نحویبه ،تهداش بهتری عملكرد تاکنون، ششم و چهارم برنامه نسبت به توسعه پنجم برنامه يافته،تمهخا

 تا ششم نامهبر طول در يافتهخاتمه هایحال آنكه تعداد خوشه .است يافته خاتمه دوره اين در خوشه 75

 .است بوده پنجم برنامه( خوشه 35) نصف از کمتر(، ششم برنامه آخر)سال  1399 آذرماه

 

 هاي چهارم، پنجم و ششمها در برنامه. توزيع مراحل بلوغ خوشه5نمودار 

 1399توسعه کشور تا پايان آذرماه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های صنعتی ايران.سازمان صنايع کوچك و شهرك خذ:أم
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 اي در کشورتحليلی بر وضعيت موجود برنامه توسعه خوشه .3-1

ه خوش 526، 1399دهد تا پايان آذرماه ای در کشور نشان میشهوضعیت اجرای برنامه توسعه خو

است خوشه در حال اجر 32های کشور شناسايی شده که برنامه توسعه برای وکار در سطح استانکسب

دهد می ننشا 6گونه که نمودار خوشه، خاتمه يافته است. همان 110ای هم در های توسعه خوشهو پروژه

هان درصدی متعلق به استان اصف 4/10خوشه صنعتی با سهم  55اسايی شده، های شناز مجموع خوشه

های وکار رتبهخوشه کسب 38و  40ترتیب با های آذربايجان شرقی و مازندران بهاست و پس از آن استان

 دوم و سوم را از اين حیث دارا هستند. 

 

 1399ه ها در کشور تا پايان آذرما. وضعيت توزيع استانی خوشه6نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .همان خذ:أم

 

کد دورقمی آيسیك )زيربخش صنعتی(  9وکار شناسايی شده براساس های کسبتنوع فعالیت خوشه

نشان داده شده  7و يك زيربخش غیرصنعتی )ساير شامل گردشگری، پرورش گل و گیاه و...( در نمودار 

ها و دخانیات با ع غذايی، آشامیدنیها مربوط به صنايشناسايی شده خوشه هایاست. بیشترين گرايش

بخشی درصد و کمترين آنها مربوط به صنايع کاغذی، مقوا و صحافی است. تنوع 34سهم بیش از 

های صنايع غذايی خصوصاً در حوزه صنايع تبديلی مرتبط وکار شناسايی شده در زمینههای کسبخوشه

های بر خوشهکانی غیرفلزی مشتمل با بخش کشاورزی، صنايع نساجی و همچنین صنايع محصوالت

وری محصوالت معدنی اهای فعال در حوزه فرهای سفال و سرامیك و ساير خوشهوری سنگ، خوشهافر

در صورت اجرای صحیح آن، قابلیت موفقیت بااليی وکار های کسبدهد استفاده از الگوی خوشهنشان می

 وکارهای مرتبط دارد.در حصول توسعه صنايع و کسب

  



 

 

 

21 

صنايع مواد 

غذايی، 

آشامیدنیها و

دخانیات

صنايع 

محصوالت 

کانی 

غیرفلزی

صنايع 

نساجی، 

پوشاك و 

چرم

ساير 

گردشگری،)

پرورش گل و

...(گیاه و 

، ماشین آالت

تجهیزات و 

ابزار صنايع

ماشین

صنايع 

شیمیايی

صنايع 

متفرقه و 

طبقه بندی

نشده

صنايع چوب

و محصوالت 

چوبی

ید صنايع تول

فلزات 

اساسی

، صنايع کاغذ

مقوا، چاپ و 

صحافی

ل
ز ک
ه ا
شد

ی 
ساي

نا
 ش
ي
ها
ه 
وش

 خ
هم
س

(
صد

در
)

 وکار شناسايی شدههاي کسب. تنوع فعاليت و سهم خوشه7نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

  

 همان. خذ:أم 
 

گونه ای، همانهای توسعه خوشهدستاوردهای ساختاری و اقتصادی اجرای پروژه ترينمهمجمله از

های هتوان به افزايش میزان اشتغال، فروش و صادرات در بنگامی ،نشان داده شده است 8که در نمودار 

به قبل از شروع اين برنامه اشاره کرد که  1398ای تا پايان سال تحت حمايت برنامه توسعه خوشه

 1شده است. هزار دالر 440میلیارد تومان و  84نفر، حدود  1104602ترتیب به

 

 ايهاي توسعه خوشهدستاوردهاي ساختاري و اقتصادي اجراي پروژه ترينمهم. 8نمودار 

 هاي تحت حمايتهخصوص بنگادر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 همان. خذ:أم

 

                                                 

ارسالی به مرکز  167954/60هاي صنعتي ايران با شماره نامه . آمار و اطالعات از گزارش سازمان صنايع كوچك و شهرك1

 است.های مجلس استخراج شده پژوهش
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 ايارزيابی برنامه توسعه خوشه .4-1

نعتی صيافتگی، میزان های توسعهای در کشور شاخصمنظور بررسی دقیق وضعیت برنامه توسعه خوشهبه

های يافتگی، مهارت نیروی کار و سطح فناوری در خوشهبودن، کیفیت محصوالت تولیدی، سطح تخصص

 شور مورد ارزيابی قرار گرفته است. صنعتی ک

 يافتگیتوسعه شاخصـ 

 مجموع از، 1399کشور تا پايان آذرماه  يافتهخاتمه و توسعه حال در وکارکسب هایخوشه آمار براساس

 درصد 73 حدود هستند جنینی مراحل در که هايیخوشه سهم شده، شناسايی وکارکسب خوشه 526

 اساس ينا بر(. 9)نمودار  است درصد 21 و 6 ترتیببه يافتهخاتمه و توسعه درحال هایخوشه سهم و

 ،ستنی مطلوبی وضعیت در کشور وکارکسب هایخوشه در يافتگیتوسعه درجه گرفت نتیجه توانمی

 که ستاو در حال توسعه هستند. ذکر اين نكته حائز اهمیت  ینیدرصد آنها در مراحل جن 79چراکه 

 دستیابی یاصل مالك اينكه به توجه بااما  ،انديافته خاتمه شده شناسايی ایهدرصد خوشه 21اگرچه 

 المللیبین و ایمنطقه بازارهای در پذيریرقابت و جمعی همكاری توانايی بلوغ، مرحله به خوشه يك

 ، محل ابهام و پرسش است.هاخوشه اينسطح و درجه بلوغ است، 

 

 اسايی شده در کشوروکار شنهاي کسب. ترکيب خوشه9نمودار 

 

 

 

 

 

 
 

 

 همان. خذ:أم

 

 شاخص ميزان صنعتی بودنـ 

آالت صنعتی در فرايند تولید خوشه وابسته است. در سطح مكانیزاسیون به میزان استفاده از ماشین

صورتی که فرايند تولید، سنتی باشد، سطح مكانیزاسیون در خوشه پايین و در صورتی که تولید کاماًل 

سطح  10مطابق نمودار  شود.آالت صنعتی باشد، سطح مكانیزاسیون باال برآورد مینبر ماشیمبتنی

درصد از تولیدات  5ای که تنها گونهپايین بوده به ،1398ای تا پايان سال مكانیزاسیون در تولیدات خوشه

ولیدات به نسبت اند و مابقی تای، از سطح مكانیزاسیون باال بهره بردههای تحت حمايت برنامه خوشهبنگاه
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سطح مكانيزاسيون

پايين

35%

سطح مكانيزاسيون

متوسط

60%

سطح مكانيزاسيون باال

5%

توان اند. بر اين اساس، میترتیب با سطح مكانیزاسیون متوسط و پايین تولید شدهدرصد به 35و  60سهم 

وکار های کسبيند تولید خوشهاآالت صنعتی در فرگونه نتیجه گرفت که میزان استفاده از ماشیناين

وکار مورد حمايت، های کسباهمیت است که همه خوشه کشور اندك است. البته ذکر اين نكته حائز

 کید نیست.أسطح مكانیزاسیون در آنها مورد ت های صنعتی نیستند و لزوماًخوشه

 

 وکار هاي کسب. ميزان صنعتی بودن واحدها در خوشه10نمودار 

 1398شناسايی شده تا پايان سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 همان. خذ:أم

 

 شاخص کيفيت توليداتـ 

ت تولیدات خوشه براساس مقايسه با کیفیت محصوالت رقبای اصلی داخلی و خارجی خوشه تعیین کیفی

تر باشد، سطح کیفی پايین شود. در صورتی که کیفیت تولیدات خوشه نسبت به بیشتر رقبا ضعیفمی

لیدات طور مشابه، اگر کیفیت تولیدات خوشه از کیفیت توشود. همچنین بهنظر گرفته می برای خوشه در

، کیفیت 11شود. مطابق نمودار اکثر رقبا باالتر باشد، سطح کیفی تولیدات خوشه باال ارزيابی می

های شناسايی شده در مقايسه با رقبای داخلی و خارجی در اغلب موارد محصوالت تولیدی در خوشه

تولیدی اين  درصد محصوالت 53ای که گونهبه .تری برخوردار استتر و از سطح کیفی پايینضعیف

بر اين  درصد تولیدات از کیفیت باال برخوردار است. 12ها با کیفیت پايین، برآورد شده و تنها خوشه

پذيری در ها به مرحله بلوغ دست نیافته و فاقد توانايی برای رقابترسد، اکثر اين خوشهنظر میبهاساس 

برای واحدهای درون خوشه، هنوز  ای شدنهای خوشهالمللی هستند. درواقع صرفهبازارهای بین

 ند و مراحل توسعه خوشه، تكمیل نشده است.اهای اولیهصرفه
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کيفيت پايين 

53%

کيفيت متوسط

35%

کيفيت باال

12%

سطح تخصص 

يافتگی پايين

64%

سطح تخصص 

يافتگی متوسط

28%

السطح تخصص يافتگی با

8%

 وکارهاي کسب. کيفيت محصول توليدي واحدها در خوشه11نمودار 

 1398تا پايان سال  شده شناسايی

 

 

 

 

 

 

 
 

 همان. خذ:أم
 

 يافتگیشاخص سطح تخصصـ 

میزان  هبه اين معنا که هرچ .بین اعضای خوشه اشاره دارديافتگی به میزان تقسیم کار سطح تخصص

های زنجیره ارزش را در درون تقسیم کار بین اعضای خوشه کمتر باشد و يك عضو خوشه اکثر فعالیت

مشارکت در تقسیم کار  هيافتگی در خوشه کمتر است و برعكس هرچبنگاه انجام دهد سطح تخصص

، سطح 12گونه که در نمودار رود. همانه همان نسبت باال میيافتگی نیز بباالتر باشد سطح تخصص

دهد حدود را نشان می 1398های صنعتی شناسايی شده تا پايان سال ها در خوشهيافتگی بنگاهتخصص

های زنجیره ارزش گذاری کم در فعالیتيافتگی پايین و عمالً اشتراكها از سطح تخصصدرصد بنگاه 64

درصد  8درصد و تنها  28اند يافتگی متوسط قرار گرفتههايی که در سطح تخصصبنگاهاند. برخوردار بوده

  برند.باال بهره میيافتگی تخصصها از سطح از بنگاه

 

 1398 شده تا پايان سالوکار شناسايیهاي کسبواحدها در خوشهيافتگی تخصص. سطح 12نمودار 
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اند. درواقع های موجود، به مرحله بلوغ نرسیدهدهد که خوشهنشان میروشنی به فوقنمودار 

 های تجمیعبه صرفهآنها  ها در يك منطقه و دستیابیوکارکسبها برپايه تجمع فیزيكی شناسايی خوشه

ده مزايای گیری ذخیره نیروی کار ماهر در منطقه، امكان مشاهمانند شكل هايیصورت گرفته است، صرفه

ريافت خدمات ددهندگان تعمیرات و بهبود تجهیزات )کاهش هزينه يابی خدماتلید از آنها، مكانرقبا و تق

ی دولت تعمیر و نگهداری تجهیزات( و نیز افزايش توان اقدام جمعی برای درخواست خدمات زيرساخت

های هبرخی صرفتواند میويژه برای واحدهای کوچك و متوسط، هب که)مانند جاده، آب، برق و گاز( 

کار  تقسیم وها از ايجاد پیوندهای افقی و عمودی وکارکسباين اما  ،باشدهمراه داشته اقتصادی را به

های بادوام و کنش جمعی صورت کلی، همكاریتولیدی میان خود، بازاريابی مشترك در بازارهای دور و به

المللی قبای بینرالزم برای رقابت با  اند و فاقد توانايیيك خوشه بالغ است بازمانده گیریکه مبنای شكل

 يا فروش و صدور محصوالت خود به بازارهای دوردست هستند.

 شاخص مهارت نيروي کارـ 

مابقی نیز  های صنعتی دارای اشتغال دائم ودرصد از نیروی کار خوشه 62الف حدود  ـ13مطابق نمودار 

نیروی کار  درصد از 39و  56ترتیب حدود هر بهماماهر و غیردارای اشتغال فصلی هستند. نیروهای نیمه

 مندی ضعیفی ازدهد بهرهشوند که نشان میهای صنعتی شناسايی شده را شامل میشاغل در خوشه

ر حالی دب(. اين  ـ13گیری از نیروی کار ماهر صورت گرفته است )نمودار گرايی و بهرهمزايای تخصص

، 1399ه های صنعتی ايران تا پايان شهريورماوچك و شهركسازمان صنايع کاست که طبق آمار اعالمی 

  اند.ناظر فنی آموزش ديدهـ  ها و مشاورعنوان عامالن توسعه خوشهنفر به 931

 

 (، الف1398تا پايان سال  شدهوکار شناسايیهاي کسب. وضعيت نيروي کار در خوشه13نمودار 

 ماهر و غيرماهرر ماهر، نيمهسهم نيروي کا (دائمی يا فصلی بودن نيروي کار، ب

 

 
 (ب) (الف)

 همان. خذ:أم

اشتغال 

دائم

62%

اشتغال 

فصلی

38%
غير ماهر

39%

نيمه ماهر

56%

ماهر

5%
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فناوري باال

1%

فناوري متوسط

54%

فناوري پايين

45%

 شاخص سطح فناوريـ 

 ستهد سه به نیز کشور در شده يیشناسا وکارکسب یهامورد استفاده واحدها در خوشه یفناور سطح

 هاییفناور شامل پايین فناوری. شودمی تفكیك پیشرفته فناوری و معمولی فناوری پايین، فناوری

 یشرفته،پ فناوری مقابل در. است دستی صنايع در استفاده مورد فناوری مانند غیرمكانیكی، و سنتی

ت هستند. آالت خط تولید اتوماسیون و بدون دخالت دست در حال فعالیاست که بیشتر ماشین ایفناوری

 شناسايی وکارکسب های، تنها يك درصد از فناوری مورد استفاده در واحدهای خوشه14مطابق نمودار 

به را درصد 45 و 54 ترتیببه پايین و متوسط فناوری و کنندمی استفاده باال و پیشرفته فناوری از شده

 .اندداده اختصاص خود

 

 

 شده شناسايی وکارکسبهاي . نوع فناوري مورد استفاده واحدها در خوشه14نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 همان. خذ:أم

 

 هایتالش رغمعلی کشور در موجود صنعتی هایخوشه ه،مطروح هایشاخص بررسی به توجه با

 شرايط از آنها، شناسايی جهت در ايران صنعتی هایشهرك و کوچك صنايع سازمان توسط شده انجام

 نكته اين ذکر. دارند پیش در زيادی راه مطلوب وضعیت به رسیدن تا و نیستند برخوردار مناسبی

 ديگر همانند ایخوشه توسعه برنامه کلی طوربه و وکارکسب هایخوشه کلیه که است اهمیتحائز

 دارند قرار کشور سیاسی و اجتماعی اقتصادی، کالن مسائل تأثیر تحت کشور، اقتصادی هایزيرسیستم

 و هاچالش عنوانبه شوندمی محسوب وکارکسب فضای عمومی هایچالش زمره در که مسائلی همه و

  .آيندمی حسابهب نیز وکارکسب هایخوشه مسائل

تواند ای که میسازی الگوی توسعه خوشهبا توجه به موانع موجود در سطح سیاستگذاری و پیاده

هفتم توسعه  ای مطرح باشد، ضروری است در تدوين برنامهعنوان موتور محرك اقتصاد ملی و منطقهبه
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کید بر أت بر اجرای صحیح آن با تهای صنعتی و ايجاد الزام قانونی و نظارکشور تمرکز بر توسعه خوشه

ربط در اين خصوص مدنظر قرار گیرد. همچنین ضروری های ذیمند و حداکثری دستگاهممشارکت نظا

است، با اعتباربخشی و لحاظ نمودن يك جايگاه اساسی و قانونی در نظام صنعت کشور و تدوين استراتژی 

ها و وکار کشور با اجماع همه دستگاهی کسبهاسازی در قالب سند ملی توسعه خوشهبلندمدت خوشه

 ثری در مسیر توسعه اقتصادی کشور برداشت.ؤهای صحیح و منهادهای حاکمیتی، گام

 

 قالب در کشور بنگاهی مختلف سطوح بين يافتهتوسعه روابط مطلوب ساختار نبود. 2

 عمودي سازيشبكه

صلی توسعه صنعتی )دولت، طرف عرضه و عنوان حلقه واسط بین سه رکن اای بههای توسعهسازمان

وکارها، رسانی کسبهمگستری و بهبر توسعه و گسترش فناوری، شبكهکارکرد اصلی مشتمل 6تقاضا(، 

گذاری، منابع مالی و توسعه سرمايه تأمینتوسعه مديريت و عملیات، گسترش تجاری و توسعه صادرات، 

رسانی همگستری و بهاين کارکردها، شبكه ترينمهم يكی از های خارجی دارند.گسترش و جذب سرمايه

بر توسعه رشته صنعتی در سطح کشور با رويكرد منظور توسعه صنايع کوچك مبتنیوکارها بهکسب

در اين خصوص  ايران های صنعتیجمله اقداماتی که سازمان صنايع کوچك و شهركسازی است. ازشبكه

الگوی توسعه نظام مبادالت پیمانكاری است.  1الت پیمانكاری فرعیبرنامه توسعه نظام مباد ،انجام داده

متوسط است که سازمان توسعه صنعتی ملل متحد )يونیدو(  از الگوهای توسعه صنايع کوچك و 2فرعی

کوشد. اين الگو، يكی از الگوهای توسعه المللی میمیالدی در ترويج آن در سطح بین 1970از سال 

و متوسط  وسیعی از اهداف حمايتی صنايع کوچك هتا گستر نظر دارددر  های عمودی است کهشبكه

روزآوری به زايی،ازجمله تقويت توانايی صنايع کوچك و متوسط برای افزايش سطح تولید و اشتغال

تشويق جايگزينی  گذاری وجلب سرمايه المللی،فرايندهای فنی و محصوالت، بهبود قابلیت رقابت بین

های اصلی اين برنامه شامل شناسايی، ايجاد و توسعه بازار، موريتأدرات را در بر گیرد. مواردات و رشد صا

تسهیل و برقراری ارتباط میان پیمانكاران فرعی، ارتقا و توانمندسازی پیمانكاران فرعی است. اين الگو از 

 3:هتوان بدر کشور اجرايی شد که ازجمله دستاوردها و نتايج اين برنامه می 1394سال 

 دبیرخانه تخصصی در سطح کشور 10ايجاد  .1

 نفر نیروی متخصص 20سازی آموزش و تیم .2

 تفاهمنامه همكاری با کارفرمايان بزرگ ملی هشتانعقاد  .3

                                                 

1. SPX(Subcontracting and Partnership Exchange) 

هاي مدرن و مؤثر سازماني براي تولید محصوالت صنعتي از راه همكاري واحدهاي پیمانكاري فرعي صنعتي يكي از راه .2

عبارت ارند. بهكنندگان پیمانكاري فرعي متعدد، وجود دتولیدي مكمل است. در اين حالت يك پیمانكار اصلي، همراه با عرضه
 گیرد.مبنای صرفه اقتصادی شکل میبر تخصص و یا بربر ظرفیت یا مبتنيديگر در نظام پیمانكاري فرعي، پیمانكاري یا مبتني

 هاي صنعتي ايران.  سازمان صنايع كوچك و شهرك .۳
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جواز تاسيس صنعتی پروانه بهره برداري صنعتی

 کارفرما  50پیمانكار و  1000شناسايی و ثبت اطالعات بیش از  .4

 نانسازی پیمانكاران و توسعه بازار آبرنامه حمايتی و توانمند 300انجام بیش از  .5

 برای اعضا میلیارد ريال بازاريابی مستقیم 1000بیش از  .6

سازی بستر شود اگرچه اين برنامه تاکنون در قالب فراهمگونه که مشاهده میاشاره کرد. همان

شود نتوانسته هايی که در ادامه اشاره میدلیل وجود چالشاما به ،هايی داشتهسازی عمودی فعالیتشبكه

انكاری فرعی های برنامه توسعه مبادالت پیمجمله چالشهداف مدنظر داشته باشد. ازعملكرد متناسب با ا

هانی مناسب های جهانی و عدم بازاريابی جدلیل عدم اتصال به شبكهسازی آن بهتوان به موانع پیادهمی

تخصصی  انشدهای بزرگ، عدم دسترسی به دانش فنی و استانداردهای اجرای برنامه و ناکافی بودن بنگاه

توجه  دهندگان خدمات تخصصی برنامه اشاره کرد. باوکیفی در ارائهمرتبط و همچنین محدوديت کمی

سازی عمودی های مشخص، به تحلیل وضعیت شبكهبه اهمیت موضوع، در اين قسمت براساس شاخص

ی قیقتوان ارزيابی دشود که در اين صورت میو روابط بین سطوح مختلف صنعت کشور پرداخته می

ع کشور يافتگی روابط در سطوح افقی و عمودی صنايها و وضعیت توسعهنسبت به کارآمد بودن برنامه

وری ؛ بلوغ بنگاه، بهرهکید بر سه شاخصأاساس در ادامه به بررسی و ارزيابی اين موضوع با ت اين داشت. بر

 شود.های صنعتی و وابستگی وارداتی تولید پرداخته میکارگاه

 هاي کوچک در کشوربلوغ بنگاه .1-2

برداری صنعتی سیس و پروانه بهرهأطور متوسط صدور مجوزهای تطی سالیان اخیر، به 15مطابق نمودار 

اد بنگاه دهد کشور در خلق و ايجدرصد رشد داشته است. اين موضوع نشان می 15و  6ترتیب بیش از به

های ها براساس شاخصاگرچه درخصوص توسعه بنگاه ،براساس آمار ارائه شده، روند رو به رشدی داشته

 .شودمیکه در ادامه به آن پرداخته  است مدنظر، عملكرد مناسبی نداشته

 

 1398 تا 1393 هايسال طی کشور در صنعتی برداريبهره پروانه و مجوز صدور روند. 15 نمودار

 

 

 

 

 

 

 
 

 .1398تا  1394های كرد وزارت صمت طی ساللگزارش عم خذ:أم
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ر (  نفر کارکن49تا 10)کارگاههای کوچك  (نفر کارکن99تا 50)کارگاه های متوسط 
(نفر کارکن بیشتر100از )کارگاه های بزرگ 

د، کوچك، صنايع براساس معیارهای کمی از قبیل تعداد کارکنان يا میزان گردش مالی به صنايع خُر

ز کل انفر کارکن  500های بیش از سهم کارگاه 16شوند. براساس نمودار بندی میمتوسط و بزرگ طبقه

ست که سهم ن در حالی اونیم( درصد است، اي)يك 5/1کارکن و بیشتر در کشور کمتر از  نفر 10های کارگاه

 رصد است. د 80کارکن و بیشتر در کشور حدود  نفر 10های نفر کارکن از کل کارگاه 49تا  10های کارگاه

 

 1396بندي تعداد کارکن در سال کارکن و بيشتر براساس تقسيم نفر 10هاي . نحوه توزيع کارگاه16نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .1397مرکز آمار ايران ،  ،نفر کارکن و بیشتر کل کشور 10های صنعتی جداول آماری کارگاهخذ: أم

 

  بررسی مورد هایسال طی کوچك هایکارگاه سهم ،شده داده نشان 17 نمودار در که گونههمان

 است حالی در اين. است بوده درصد 80 حدود متوسط طوررو به افزايش و به تقريباً ( 1396 تا 1388 سال )از

 درصد بوده است.  20متوسط حدود  طوررو به کاهش و به تقريباً کشور بزرگ و متوسط هایکارگاه سهم که

 

 کارکن و بيشتر نفر 10هاي صنعتی هاي صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ از کل کارگاه. سهم کارگاه17نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جداول آماری مرکز آمار ايران.خذ: أم

https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1396/sanat96-50Nafar.xlsx
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(ساخت)ارزش افزوده صنعت 

1390به قیمت ثابت سال ( ساخت)سهم ارزش افزوده صنعت 

به قیمتهای جاری( ساخت)سهم ارزش افزوده صنعت 

نها به بنگاه آ یارتقا و کوچك هایبنگاه بلوغ مراحل که گرفت نتیجه گونهاين توانمی اساس اين بر

. اين موضوع متوسط با موفقیت انجام نشده است هایبنگاه تعداد تغییر روند کمی شاخص برمتوسط مبتنی

 تولید حنهص از اول سال پنج در و فعالیت ابتدايی مراحل همان در کوچك هایبنگاه از بخشی موجب شده

رای توسعه بچراکه راهبرد جامع و مشخصی  ،دهند ادامه خود فعالیت به غیررسمی بازارهای در يا و حذف

 .ندارد وجود سازیشبكه رويكرد با کشور سطح در صنعتی رشته توسعه بریکوچك مبتن يعصنا

 هاي صنعتی وري کارگاهبهره. 2-2

 سالیان طی ثابت قیمت براساس( GDP) داخلی ناخالص تولید در)ساخت(  صنعت بخش افزودهارزش سهم

 1395های جاری سهم بخش تا سال اما براساس قیمت ،است بوده درصد 13 حدود و ثابت تقريباً  اخیر

های ا سايز بخش صنعت در مقايسه با ساير بخشپیدا کرده که اين بیانگر کاهش نسبی اندازه ي کاهش

 در)ساخت(  صنعت بخش افزودهارزش سهم 1398 تا 1395 سال از ،18. مطابق نمودار استاقتصاد کشور 

 1399 سال اولماهه 6 در و داشته افزايشی و مداوم روند جاری، هایقیمت براساس داخلی ناخالص تولید

 نشان را کاهشی روند 1396 سال از)ساخت(  صنعت افزودهارزش مقابل، در. است رسیده درصد 3/18 به

برابر است. موارد طرح شده  1393با سال  تقريباً 1398 سال در صنعت افزودهارزش که ایگونهبه ،دهدمی

 1 .در کشور در حال وقوع است زودرس زدايیمبین اين موضوع است که پديده صنعت

 

 زوده صنعت )ساخت( و سهم آن در توليد ناخالص ملی اف. روند تغييرات ارزش18نمودار 

 1398تا  1392هاي طی سال

 

 

 

 

 

 

 

 .1399ماهه 6تا  1392های كرد وزارت صمت طی ساللمرکز آمار ايران و گزارشات عم خذ:أم

 

                                                 

ش سهم بخش صنعت و خدمات از . تحوالت بخشی در اقتصادهای در حال توسعه معموالً با کاهش سهم بخش کشاورزی و افزای1

شوند، این روند در ادامه و در پی دستیابی این اقتصادها به موقعیت درآمد سرانه نزدیک به اقتصادهای تولید کل اقتصاد آغاز می
پیشرفته با کاهش سهم بخش صنعت همراه شده و معموالً بخش صنعت در حدود سی درصد این اقتصادها هستند، این درحالی 

در اقتصاد ایران، بدون پشت سر گذاشتن مرحله توسعه صنعتی و دستیابی به درآمد سرانه باال، در حال تجربه کاهش است که 
موسوم شده است. کشورهایی « زدایی زودرسصنعت»سهم بخش صنعت است که این پدیده در اقتصادهای در حال توسعه به 

 مانند.بهره میصنعتی برای دستیابی به درآمدهای سرانه باال بیهای رشد تولید شوند از صرفهکه به این پدیده دچار می
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نفرکارکن49تا 10ارزش افزوده  نفرکارکن99تا 50ارزش افزوده  نفرکارکن و 100ارزش افزوده 
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کارگاه هاي صنعتی
1393 1394 1395 1396

 بررسی دمور دوره در تبع،به نیز بیشتر و کارکن نفر 10 صنعتی هایکارگاه صنعتی افزودهارزش

 نمودار در هک گونههمان. دارد)ساخت(  صنعت افزودهارزش روند با متناسب روندی موجود، ارآم براساس

 80 ودحد بیشتر و کارکن نفر 100 صنعتی هایکارگاه صنعتی افزودهارزش سهم ،شده داده نشان 19

 ،نكهآ حال. است بوده بیشتر و کارکن نفر 10 صنعتی هایکارگاه صنعتی افزودهارزش مجموع درصد

 درصد 8/6 به درصد 5/6 حدود از کارکن نفر 99 تا 50 صنعتی هایکارگاه صنعتی افزودهارزش سهم

کارگاه یصنعت افزودهارزش سهم 1394 سال در يعنی وضعیت بهترين در اينكه به توجه با. است رسیده

 نعتیص ایهکارگاه ثیرگذاریأت از نشان وضوحبه بوده، درصد 21 حدود متوسط و کوچك صنعتی های

 صنعتی دارد.  افزودهارزش در بزرگ

 

 نفر کارکن و بيشتر 10هاي صنعتی افزوده صنعتی کارگاه. روند تغييرات ارزش19نمودار 

 

 

 

 

 
 

 

 

 جداول آماری مرکز آمار ايران. خذ:أم

 

 را تجربه یکاهش یگاهثابت و  نسبتاً  روند بررسی مورد زمان مدت در نیز صنعتی هایکارگاه تعداد

 20 نمودار در بیشتر و کارکن نفر 10 صنعتی هایکارگاه تعداد در 1394 سال در که جهشی. اندکرده

 هاکارگاه اطالعات ثبت يكپارچه هایسامانه توسعه برپايه آمارگیری روند اصالح درنتیجه ،شودمی ديده

 جامع نظام قالب در ثبتی هایآمار از استفاده زمینه در ايران آمار مرکز رويكرد و اجرايی هایدستگاه در

هزار کارگاه به  13حدود  تعدادفعال طرح از  هایکارگاه تعداد اساس، اين بر. است بهنگام فرايند ثبت

 هزار کارگاه تغییر يافت.  33بیش از 
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مجموع ارزش افزوده مجموع کارگاهها

1393 1394 1395 1396

ی
عت
صن
ي 
ها
اه 
رگ
کا
ي 
ور
ره 

به

نفر کارکن49تا 10بهره وری کارگاه های صنعتی  نفر کارکن99تا 50بهره وری کارگاه های صنعتی 

نفر کارکن و بیشتر100بهره وری کارگاه های صنعتی  بهره وری مجموع کارگاه های صنعتی 

 1396تا  1390 هايسال طی صنعتی  هايکارگاه تعداد و صنعتی افزودهارزش تغييرات روند. 20 نمودار

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 .همان خذ:أم

 10 صنعتی هایکارگاه عملكرد ارزيابی هایشاخص ترينمهماز  يكی یصنعت هایکارگاه وریبهره

. آيدمی دستهب موجود هایکارگاه تعداد به صنعتی افزودهارزش نسبت از که است بیشتر و کارکن نفر

 مورد زمانی بازه در بیشتر و نکارک نفر 100 صنعتی هایکارگاه وریبهره ،21اگرچه مطابق نمودار 

 مورد زمان مدت طی صنعتی هایکارگاه وریاما رشد بهره ،دهدمی نشان را وریبهره بیشترين بررسی

ترکیب  بايداين موضوع  تردقیق تحلیل منظوربه که با هم برابر بوده تقريباً بندی،دسته سه هر در نظر

 .محصوالت تولیدی براساس سطح فناوری مشخص شود

 

 نفر کارکن و بيشتر 10هاي صنعتی کارگاه وريبهره. 21 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .همان خذ:أم
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محصوالت منبع محور

66%

محصوالت با فناوری 

پايین

8%

محصوالت با فناوری 

متوسط

25%

محصوالت با فناوری باال

1%

ای ايران نشان المللی در حوزه سطح فناوری محصوالت صنعتی يا کارخانههای بینبررسی شاخص

 5/52 2،درصد محصوالت با سطح فناوری پايین 9/7 1،محوردرصد اين محصوالت منبع 8/65دهد که می

 ( 22)نمودار  .هستند 4درصد محصوالت با سطح فناوری باال 9/0و  3درصد محصوالت با سطح فناوری متوسط

 

 . سطح فناوري محصوالت صنعتی ايران22نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

  میالدی. 2020المللی )يونیدو(،توسعه صنعتی بین سازمان خذ:أم

 

افزوده بااليی توسعه باال بوده، از ارزشهای تحقیق و در محصوالت با سطح فناوری باال، هزينه

برخوردارند و به دانش و فناوری بااليی برای تولید نیاز دارند. سهم صادرات صنايع با فناوری متوسط و 

که اين سهم در کشورهای ژاپن، کره  حالی استدرصد است، اين در  26باال در کل صادرات ايران حدود 

كه سهم صادرات ايندرصد است. جالب توجه  70و  75، 76، 80حدود  ترتیبجنوبی، تايوان و سنگاپور به

درصد و در  60صنايع با فناوری متوسط و باال در کل صادرات در کشورهای چین، مالزی و تايلند حدود 

 درصد است. 45کشورهای عربستان سعودی، آفريقای جنوبی و ترکیه حدود 

توان نتیجه گرفت اگرچه های صنعتی، میارگاهوری کخصوص بهرهبا توجه به موضوعات مطروحه در

اما از آنجا که رويكرد  ،های صنعتی دارندرا در میان کارگاه وریهای بزرگ، بیشترين بهرهوری کارگاهبهره

محور بوده و درنتیجه سهم ای به سمت محصوالت منبعکشور در تولید محصوالت صنعتی يا کارخانه

و باال در مقايسه با کشورهای در حال توسعه پايین است، عمالً نشان  صادرات صنايع با فناوری متوسط

افزوده های حمايتی دولت از صنايع و معادن کشور منجربه توسعه تولیدات با ارزشدهد که سیاستمی

 و فناوری باال نبوده است. 

                                                 

1. Resource Base 

2. Low Technology 

3. Medium Technology 

4. High Technology 
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 وابستگی وارداتی توليدات صنعتی. 3-2

 طرفی، از و اندنگرفته شكل خوبیبه محورساخت صنايع و محورمنبع صنايع فاصل حد صنايع که آنجا از

 وابستگی ،باشند داشته ایواسطه محصوالت بازار تحريك در مثمرثمری نقش اندنتوانسته مصرفی صنايع

 برخی در داخلی مینأت شبكه وکیفیکمبودهای کمی 1.است يافته افزايش صنعتی، تولیدات وارداتی

نادرست در الگوی تعیین قیمت و ضوابط قیمتگذاری  هایسیاست و سويك از ایسرمايه و مصرفی صنايع

 و مصرفی صنايع وابستگی ضريبو همچنین، الگوی نامناسب توزيع آمايشی از ديگر سو، موجب شده 

نشان داده شده  23که در نمودار  گونههمان. يابد افزايش ساختهنیمه کاالهای واردات به ایسرمايه

 ابزار و اداری آالتماشین مكانیكی، آالتماشین تلويزيون، و راديو نظیر محورختسا نهايی کاالهای

 محصوالت بازار اندنتوانسته و اندداشته را ایسرمايه تجهیزات به وارداتی وابستگی ضريب باالترين پزشكی

 .کنند تحريك را داخلی ایواسطه

 

 هاي صنعتیفعاليتاي در رشته. ضريب وابستگی وارداتی به تجهيزات سرمايه23نمودار 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 .1398 ماهپذيری پايین تولیدات صنعتی، افسانه شفیعی، بهمنثر بر رقابتؤهای بازرگانی، تحلیل عوامل مسسه مطالعات و پژوهشؤم خذ:أم

 

شود کاهش سهم صنايع مصرفی از موضوع ديگری که موجب افزايش وابستگی وارداتی تولیدات می

افزوده کل صنعت به ستانده ارزش شودمینمايش داده  24گونه که در نمودار عتی کشور است. همانتولیدات صن

ای کاهش و حتی در برههداشته روندی ثابت  افزوده نامید تقريباً توان آن را شاخص خلق ارزشکه درحقیقت می

يان ذکر است کاهش شديد اتفاق درصد بوده است. شا 23های اخیر حدود ای که در سالگونهبه ،هم پیدا کرده

از  «های حاصل از پااليش نفتوردهاتولید کك، فر»درصدی  87افزوده مربوط به افت ارزش 24افتاده در نمودار 

                                                 

. البته ذكر اين نكته حائز اهمیت است كه نقايص نظام ارزشگذاري پول ملي )ارز( كه تأثیرگذار بر انگیزه واردات بوده، نیز به 1

 شود.وابستگي وارداتي تولیدات صنعتي دامن زده است كه در اين گزارش به آن پرداخته نمي اين
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تولید محصوالت رايانه ای، الكترونیكی و نوری تولید تجهیزات برقی

بندی نشده در جای ديگرآالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین تولید مبلمان

نسبت ارزش افزوده کل به ستانده صنعتی کل

آالت و تجهیزات جمله تولید ماشینازای است. درخصوص صنايع مصرفی و سرمايه 1390به  1389سال 

افزوده مشهود بوده است. ید مبلمان، کاهش خلق ارزشآالت مكانیكی( و تولبندی نشده )ماشینطبقه

درصد در سال  31به  1389درصد در سال  41آالت مكانیكی از افزوده در صنعت ماشینخلق ارزش

به  1392درصد در سال  41افزوده در صنعت تولید مبلمان نیز از کاهش يافته است. خلق ارزش 1396

وضعیت اين شاخص در صنعت تولید تجهیزات برقی از سال کاهش يافته است.  1396درصد در سال  32

ای، الكترونیكی خصوص تولیدات رايانهدرصد( را طی کرده است. در 29)حدود  ثابتی روند نسبتاً  1392

درصد  50روند روبه رشدی داشته و تا حدود  1395افزوده تا سال و نوری اگرچه شاخص خلق ارزش

 درصد ارزش ستانده رسیده است.   45افزوده آن به حدود ته و ارزشکاهش ياف 1396اما در سال  ،رسیده

 
 1396تا  1383هاي اي طی سالافزوده صنايع مصرفی و سرمايه. روند خلق ارزش24نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انه، مرکز آمار ايران.یهای مالی سالجداول آماری، حساب خذ:أم

 

ای موجب کاهش سهم اين صنايع از سرمايهافزوده در صنايع مصرفی و کاهش توان خلق ارزش

ای در زنجیره صنايع تولیدات صنعتی و نقش ضعیف کاالهای نهايی در تحريك بازار محصوالت واسطه

صورت مشخص، گیری ساختار روابط توسعه يافته و بهمختلف خواهد شد و درنتیجه، عدم شكل

دل بهینه روابط افقی و عمودی بین سازی عمودی در صنايع کشور را در پی خواهد داشت. مشبكه

های افقی در اتصال به های مختلف بنگاهی برمبنای دو اصل؛ همكاری و اقدام مشترك شبكهاليه

های مختلف با هدف دستیابی به بازارهای های عمودی و همچنین روابط عمودی قوی بین اليهشبكه

 ( 25)نمودار  .نا شده استتر بهای بزرگطور ويژه خارجی از طريق بنگاهداخلی و به
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 هاي مختلف بنگاهیمدل بهينه روابط افقی و عمودي بين اليه. 25نمودار 

 ودمام

 ماخذ: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 . بخش صنعت.1 ،1398ها و راهكارهای رونق تولید در سال های مجلس، چالشمرکز پژوهش :مأخذ

 

 گیریشكل عدم درنتیجه و باالتر اليه هایاهبنگ با هابنگاه بین ندمغیرنظام و زياد فاصله کلی، طوربه

 بین عمودی و افقی روابط سازیشبكه قالب در کشور هایبنگاه مختلف سطوح بین يافتهتوسعه ساختار

در صنايع کشور  ایشبكه ندمنظام و يافتهتوسعه روابط ساختار گیریشكل عدم منجربه مختلف، هایاليه

 شده است. 

جمله قانون مشاغل خانگی، قانون نظام صنفی و قوانین متعدد حمايت از زبررسی قوانین موجود ا

صورت مجزا، هدف در عمده آنها به که واحدهای کوچك و متوسط و صنايع بزرگ نیز حاکی از آن است

صورت مستقل نسبت به گسترش کمی ها بهاز بخش کمك به بخش تولید کشور است و در عمل هريك

های منظور ايجاد ارتباط سیستمی بین تولیدات بخشعبارتی تاکنون بهبه د.انبخش خود اقدام نموده

رد و کوچك ای که واحدهای خانگی به سمت اصناف و اصناف به سمت واحدهای خُگونهمختلف به

حرکت کنند و واحدهای کوچك و متوسط در زنجیره ارزش واحدهای بزرگ و واحدهای بزرگ در فضای 

 و شرايط برای عملیاتی ثیرگذار و مشخصی در اين زمینه وجود نداشتهأراهبرد ت الملل قرار گیرند،بین

 1های مختلف فراهم نبوده است.سازی در حوزهکردن شبكه

  

                                                 

 . بخش صنعت.1، 1۳98ها و راهکارهای رونق تولید در سال هاي مجلس، چالش. مركز پژوهش1
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 بندي و ارائه پيشنهادهاجمع

 بنديجمع (الف

وکار، های کسبی و مقررات معطوف به توسعه خوشهسیاستگذارمطالعه تجارب ديگر کشورها در حوزه 

دهد هر کشوری با توجه به ساختار و اقتضائات اقتصادی و صنعتی خود، ترتیبات و چیدمان شان مین

ها، داشتن ده است. اما وجه مشترك اغلب اين برنامهکرای اتخاذ مشخصی در حوزه توسعه خوشه

 هاست.گیری مشخص و برنامه مشترك و جامع در حوزه حاکمیتی توسعه خوشهجهت

وکارهای اقتصاد کشور، موجب وکارها با اتمسفر کسبالگوی توسعه خوشه کسب یکارکردها تناسب

 و احكام مقايسه .گیرد قرار تأکید مورد الگو اين کراتبه توسعه هایبرنامه و باالدستی اسناد درشده 

 هاخوشه توسعه احكام جامعیت دهدمی نشان کشور توسعه هایبرنامه قوانین در خوشه توسعه جايگاه

متناسب با آن  یاما ضمانت اجرا ،بوده کشور توسعه ششم برنامه از بهتر مراتببه توسعه پنجم رنامهب در

 شناسايی هایشده است. همچنین، عملكرد برنامه پنجم توسعه کشور با توجه به تعداد خوشه يدهکمتر د

 تاکنون، توسعه شمش و چهارم برنامه نسبت به يافته،خاتمه هایخوشه نیز و گیریشكل حال در و شده

 دوره خاتمه يافته است.  خوشه در اين 75 يافته، خاتمه خوشه 110 از که حوینبه ،داشته بهتری عملكرد

 526 که است آن از حاکی 1399 آذرماه پايان تا کشور در ایخوشه توسعه برنامه اجرای وضعیت

 حال در خوشه 32 برای عهتوس برنامه که شده شناسايی کشور هایاستان سطح در وکارکسب خوشه

 شناسايی هایخوشه مجموع از. است يافته خاتمه خوشه، 110 در هم ایخوشه توسعه هایپروژه و اجراست

 هایاستان آن از پس و است اصفهان استان به متعلق درصدی 4/10 سهم با صنعتی خوشه 55 شده،

 دارا حیث اين از را سوم و دوم هایرتبه اروککسب خوشه 38 و 40 با ترتیببه مازندران و شرقی آذربايجان

 و هاآشامیدنی غذايی، صنايع به مربوط هاخوشه شده شناسايی گرايشات بیشترين طرفی، از. هستند

. است صحافی و مقوا کاغذی، صنايع به مربوط آنها کمترين و درصد 34 از بیش سهم با دخانیات

 وکارکسب هایخوشه الگوی از استفاده دهدمی ننشا شده شناسايی وکارکسب هایخوشه بخشیتنوع

 .دارد مرتبط وکارهایکسب و صنايع توسعه حصول در بااليی موفقیت قابلیت آن، صحیح اجرای صورت در

، براساس 1398ای در کشور تا پايان سال های تحت حمايت برنامه توسعه خوشهارزيابی بنگاه

يافتگی، طح تخصص، کیفیت محصوالت تولیدی، سيافتگی، میزان صنعتی بودنهای توسعهشاخص

 دهد: و سطح فناوری نشان می مهارت نیروی کار

درجه  وکار کشور در مراحل جنینی و در حال توسعه هستند،های کسبدرصد خوشه 79از آنجا که ـ 

درصد  21 شود. ذکر اين نكته حائز اهمیت است اگرچهها در وضعیت مطلوبی برآورد نمیخوشه يافتگیتوسعه

 اما سطح و درجه بلوغ آنها، محل ابهام و پرسش است. ،اندهای شناسايی شده خاتمه يافتهخوشه
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 یدرصد 5 سهم به توجه با(، بودن صنعتی میزان) ایخوشه تولیدات در مكانیزاسیون سطحـ 

 یزاسیوننمكا سطح با تولیدات درصدی 35 و 60 سهم و باال مكانیزاسیون سطح با هایبنگاه تولیدات

 وکارکسب ایهخوشه تولید يندافر در صنعتی آالتماشین از استفاده میزان دهدمی نشان پايین و متوسط

  .است اندك کشور

 در جیخار و داخلی رقبای با مقايسه در شده شناسايی هایخوشه در محصوالتتولیدات  کیفیتـ 

 اين لیدیتو محصوالت که ایگونهبه .ستا برخوردار تریپايین کیفی سطح از و ترضعیف موارد اغلب

باال  یفیتاز ک یداتدرصد تول 12و تنها  شودمی شامل را تولیدات درصد 53 پايین، کیفیت با هاخوشه

 برخوردارند. 

 درصد 64دهد حدود های صنعتی شناسايی شده نشان میها در خوشهبنگاه يافتگیسطح تخصصـ 

رخوردار بهای زنجیره ارزش گذاری کم در فعالیتن و عماًل اشتراكيافتگی پايیها از سطح تخصصبنگاه

ها د از بنگاهدرص 8درصد و تنها  28 انديافتگی متوسط قرار گرفتههايی که در سطح تخصصاند. بنگاهبوده

 برند.يافتگی باال بهره میاز سطح تخصص

اشتغال  م و مابقی نیز دارایهای صنعتی دارای اشتغال دائدرصد از نیروی کار خوشه 62حدود ـ 

وی کار شاغل درصد از نیر 39و  56، 5ترتیب حدود ماهر بهماهر و غیر، نیمهنیروهای ماهرفصلی هستند. 

ای مندی ضعیفی از مزايدهد بهرهشوند که نشان میهای صنعتی شناسايی شده را شامل میدر خوشه

 رفته است.گیری از نیروی کار ماهر صورت گگرايی و بهرهتخصص

دهد یمشده در کشور نشان  شناسايی وکارکسبهای مورد استفاده واحدها در خوشه سطح فناوریـ 

کنند استفاده می نظر از فناوری پیشرفته و باال تنها يك درصد از فناوری مورد استفاده در واحدهای مورد

 اند.دادهخود اختصاص درصد را به 45و  54ترتیب و فناوری متوسط و پايین به

 ولیانمت توسط شده انجام هایتالش رغمعلی کشور در موجود وکارکسب هایخوشه کلی، طوربه

 شرايط از آنها، شناسايی جهت در ايران صنعتی هایشهرك و کوچك صنايع سازمان جملهاز حوزه اين

 کلیه اگرچه، .دارند پیش در طوالنی مسیر مطلوب وضعیت به رسیدن تا و نیستند برخوردار مناسبی

 کشور، ادیاقتص هایزيرسیستم ديگر همانند ایخوشه توسعه برنامه کلی طوربه و وکارکسب هایخوشه

ر سطح اما موانع موجود د ،دارند قرار کشور سیاسی و اجتماعی اقتصادی، کالن مسائل تأثیر تحت

 هاینهاد بین ماهنگیه و اعتباربخشی صورت در ایخوشه توسعه الگوی سازییادهو پ یاستگذاریس

 و زمینه اين در یاستگذارس یهادستگاه یانم یفقدان هماهنگ .است حل قابل ها،خوشه توسعه پشتیبان

 .شودمی محسوب خوشه توسعه هایبرنامه توفیق مانع نیز مناسب نهادی نگاشت فقدان

 سازیشبكه قالب در کشور بنگاهی مختلف سطوح بین يافتهتوسعه روابط مطلوب ساختار نبود

 فرعی پیمانكاری مبادالت توسعه برنامه. است کشور صنعت در اساسی هایچالش از ديگر يكی عمودی

 بستر سازیفراهم برای صنعتی هایشهرك و کوچك صنايع سازمان هایبرنامه ترينمهم از يكی



 

 

 

39 

 جهانی هایشبكه به اتصال عدم به توانمی برنامه اين سازیپیاده موانع ازجمله. است عمودی سازیشبكه

 اجرای استانداردهای و فنی دانش به دسترسی عدم بزرگ، هایبنگاه مناسب جهانی بازاريابی عدم و

 خدمات دهندگانارائه در وکیفیکمی محدوديت همچنین و مرتبط تخصصی دانش بودن ناکافی و برنامه

 صنعت مختلف سطوح بین یعمود سازیشبكه وضعیت ارزيابی منظوربه. کرد اشاره برنامه تخصصی

 تولید وارداتی وابستگیصنعتی و  هایکارگاه وریبهره بنگاه، بلوغ شاخص؛ سه برمبنای تحلیلی کشور،

 :است ذيل شرح به آن نتايج که شده انجام

طور متوسط برداری صنعتی بهسیس و پروانه بهرهأاز آنجا که در پنج سال اخیر، صدور مجوزهای تـ 

ايجاد  گونه نتیجه گرفت که کشور در خلق وتوان ايندرصد رشد داشته، می 15و  6 ترتیب بیش ازبه

د مناسبی داشته ها نیز، عملكرخصوص توسعه و بلوغ بنگاهاما آيا در ،و به رشدی داشته استبنگاه، روند ر

تا  1388های مورد بررسی )از سال های کوچك طی سالدهد سهم کارگاهها نشان میاست؟ بررسی

ه سهم کدرصد بوده است. اين در حالی است  80طور متوسط حدود رو به افزايش و به ( تقريبا1396ً

ست. اين درصد بوده ا 20طور متوسط حدود رو به کاهش و به های متوسط و بزرگ کشور تقريباً کارگاه

نجام نشده اقیت آنها به بنگاه متوسط با موف یهای کوچك و ارتقادهد مراحل بلوغ بنگاهموضوع نشان می

ز صحنه اهای کوچك در همان مراحل ابتدايی فعالیت و در پنج سال اول که موجب شده بخشی از بنگاه

شخصی برای چراکه راهبرد جامع و م ؛تولید حذف يا در بازارهای غیررسمی به فعالیت خود ادامه دهند

 ارد.سازی وجود ندرد شبكهبر توسعه رشته صنعتی در سطح کشور با رويكتوسعه صنايع کوچك مبتنی

های جاری، روند افزوده بخش صنعت )ساخت( در تولید ناخالص داخلی براساس قیمتسهم ارزشـ 

افزوده رزشادرصد رسیده است. در مقابل،  3/18به  1399ماهه اول سال 6مداوم و افزايشی داشته و در 

 1398افزوده صنعت در سال ارزشای که گونهبه ،روند کاهشی داشته 1396صنعت )ساخت( از سال 

وفیق در افزايش و عدم ت زودرس زدايیصنعت پديده برابر بوده است که نشان از وقوع 1393با سال  تقريباً 

 در کشور دارد.  سهم صنعت در مرحله کنونی توسعه

 مجموع درصد 80 حدود بیشتر، و کارکن نفر 100 صنعتی هایکارگاه صنعتی افزودهارزش سهم

 صنعتی افزودهارزش سهم آنكه، حال. است بیشتر و کارکن نفر 10 صنعتی هایکارگاه صنعتی افزودهارزش

 از نشان وضوحبه که رسیده درصد 8/6 به درصد 5/6 حدود از کارکن نفر 99 تا 50 صنعتی هایکارگاه

 بیشترين زرگ،ب هایکارگاه اگرچهصنعتی دارد.  افزودهارزش در بزرگ صنعتی هایکارگاه ثیرگذاریأت

 مورد زمان مدت طیصنعتی  هایکارگاه وریبهره رشد اما) دارند صنعتی هایکارگاه میان در را وریبهره

 ترکیب به نگاهی اما ،(با هم برابر بوده است تقريباً بزرگ، و متوسط کوچك، بندیدسته سه هر در نظر

 سمت به محصوالت اين تولید در رکشو رويكرد دهدمی نشان کشور ایکارخانه يا صنعتی محصوالت

 در باال و متوسط فناوری با صنايع صادرات سهم که ایگونهبه ،بوده( درصد 8/65) محورمنبع محصوالت

 هایسیاست که دهدمی نشان موضوع اين. است بوده ترپايین توسعه، حال در کشورهای با مقايسه



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

 

40 

و فناوری باال نه تنها در  افزودهارزش با تولیدات توسعه منجربه کشور معادن و صنايع از دولت حمايتی

 صنايع کوچك و متوسط که در صنايع بزرگ نیز نشده است. 

حريك ثری در تؤاند نقش مدهد که اين صنايع نتوانستهبررسی صنايع مصرفی در کشور نشان میـ 

و تلويزيون،  ر نظیر راديومحوای که کاالهای نهايی ساختگونهبه ،ای داشته باشندبازار محصوالت واسطه

ه تجهیزات آالت اداری و ابزار پزشكی باالترين ضريب وابستگی وارداتی بآالت مكانیكی، ماشینماشین

 ست. ااند و همین موضوع موجب افزايش وابستگی وارداتی تولیدات صنعتی شده ای را داشتهسرمايه

 ثابت روندی تقريباً 1396 تا 1383 دوره طی صنعت افزودهارزش خلق توانمندی شاخص طرفی، از

. است بوده صددر 23 حدود اخیر هایسال در که ایگونهبه ،کرده پیدا هم کاهش ایو حتی در برهه بوده

 دیبنطبقه تجهیزات و آالتماشین تولید ازجمله ایسرمايه و مصرفی صنايع درخصوص شاخص اين

 کاهش 1396درصد در سال  31به  1389ال درصد در س 41مكانیكی از  آالتماشین)صنعت  نشده

، با کاهش کاهش يافته( 1396درصد در سال  32به  1392درصد در سال  41يافته( و تولید مبلمان )از 

 مواجه بوده است. 

 ای موجب کاهش سهم اين صنايع ازافزوده در صنايع مصرفی و سرمايهکاهش توان خلق ارزش

نايع صای در زنجیره نهايی در تحريك بازار محصوالت واسطهتولیدات صنعتی و نقش ضعیف کاالهای 

صورت مشخص، يافته و بهگیری ساختار روابط توسعهمختلف خواهد شد و درنتیجه، عدم شكل

 سازی عمودی در صنايع کشور را در پی خواهد داشت. شبكه

 پيشنهادها (ب

 دی،اقتصا کالن مسائل تأثیر تتح اقتصادی، هایزيرسیستم ديگر همانند ایخوشه توسعه برنامه

 گذاریسیاست سطح در موانعی با مطلوب وضعیت به رسیدن برای و دارد قرار کشور سیاسی و اجتماعی

 ایمنطقه و ملی اقتصاد محرك موتور عنوانبه تواندمی که ایخوشه توسعه بهینه الگوی سازیپیاده و

 برنامه نتدوي در است ضروری گفته،پیش چالش ایبرنامه ماهیت به توجه با. است مواجه باشد، مطرح

 اجرای بر ارتنظ منظوربه قانونی الزام ايجاد و صنعتی هایخوشه توسعه بر تمرکز با کشور توسعه هفتم

 ثریؤم گام خصوص، اين در ربطذی هایدستگاه حداکثری و مندمنظا مشارکت بر کیدأت با آن صحیح

در قالب  زیساخوشه بلندمدت استراتژی جايگاه به قانونی اربخشیاعتب با اساس، اين بر. شود برداشته

 شتیبانپ نهادهای و هادستگاه همه اجماع بر کیدأبا ت «کشور وکارکسب هایخوشه توسعه ملی سند»

 اساس،ينا بر. برداشت کشور اقتصادی توسعه مسیر در ثریؤم و صحیح هایگام توانمی کشور، حاکمیتی

 برنامه زا حمايت راستای در فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه هفتم برنامه حكم عنوانبه ذيل متن

 :شودمی پیشنهاد وکارکسب هایخوشه توسعه
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 تقويت و متوسط و کوچک رد،خ  وکارهايکسب توسعه از حمايت راستاي در»

ک کوچ يعصنا توسعهدر چارچوب رويكرد  کاروکسب مختلف هايبخش در آنها پذيريرقابت

 جمعی، حمايت هايبرنامه در افزايیهم تقويت و کاروکسب هايشبكه و( SMEsو متوسط )

 :است مكلف دولت

يند، ساختار، اهداف، اوکار را که متضمن اصول، فرهاي کسبسند ملی توسعه خوشهـ 

 هايمنظور ايجاد انسجام و هماهنگی بين نهادها و دستگاهمنابع و تقسيم کار نهادي است، به

وکار با محوريت هاي کسبکننده در فرايند توسعه خوشه)سطحی ملی و استانی( مشارکت

 سازمان برنامه و بودجه کشور تهيه، تنظيم و تصويب نمايد.

 خوشه انهيسال عمل جامع برنامه قالب در را وکارکسب هايخوشه کشوري نقشه ـ

 يتمحور با و اجرايی هايدستگاه يهمكار با ،نظر مورد خدمات و حمايتی هايبرنامه برمشتمل

 هاياولويت با متناسب و نموده روزبه و تنظيم انهيسال طوربه کشور بودجه و برنامه سازمان

 دارمزيت حوزه در ايخوشه توسعه هايبرنامه اجراي به اقدام کشوري نقشه در شده مشخص

 .نمايد

هاي وکار در حوزههاي کسبهانه مورد نياز براي توسعه خوشيمنابع و اعتبارات سال ـ

هاي اجرايی و با هاي مختلف برنامه توسعه حسب نيازسنجی از دستگاهلمختلف را طی سا

 .«بينی شده، در نظر بگيردهاي پيشمحوريت سازمان برنامه و بودجه در قالب رديف

نهادهای  مايتکید بر نوع و نحوه حأوکار با تهای کسباز طرفی، الگوی بهینه برنامه توسعه خوشه

 ارائه شده است.  2و جدول  27و  26پشتیبان در قالب نمودارهای 
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 ها. مدل )الگوي( بهينه برنامه توسعه خوشه26نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 وکار کشورهای کسبسند ملی توسعه خوشه

های بر برنامهبرنامه جامع عمل سالیانه خوشه مشتمل

 حمايتی و خدمات مورد نظر

تولی انه تفكیكی برمبنای موضوع، نهاد مبرنامه عمل سالی

 در سطح ملی و محلی اولیه

 ابالغ و اجرای برنامه عمل سالیانه تفكیكی نهايی  

خصوص در ارسال و کسب نظر از نهادهای پشتیبان

 (کارکردی و مالی هایهای حمايتی )پشتیانیبرنامه

نیاز به اصالح 

 دارد

کارگروه سازمان کارگزار 

توسعه خوشه و نهاد 

 پشتیبان

 برنامه عمل سالیانه تفكیكی نهايی

ارائه راهكار و حذف موانع 

توسط شورای راهبری توسعه 

 خوشه

 نقاط استخراج و شناسیآسیبـ 

 عمل برنامه تهديدات و ضعف

  تفكیكی سالیانه

بینی پیش متغیرهای معرفی ـ

حین ثیرگذار در أبیرونی ت نشده

  برنامه اجرای

 بله

 خیر

 ابی اثربخشی برنامه توسعه خوشهارزي

 سالهدر بازه يک

 سالهدر صورت نياز در بازه پنج
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مشخص شده است گام نخست در توسعه  2و جدول  26گونه که در فلوچارت نمودار همان

مه وکار است که با محوريت سازمان برناهای کسبوکار تدوين سند ملی توسعه خوشههای کسبخوشه

 رسد. ت وزيران يا مجلس شورای اسالمی بئو بودجه و همكاری همه نهادهای پشتیبان به تصويب هی

 

 کيد بر متولی و سطح مداخلهأبرنامه عمل و اقدام توسعه خوشه در کشور با ت. 2جدول 

 مداخله سطح اقدام و عمل برنامه اقدام متولی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کالن 

 (وزيران)هيئت 

 توسعه عامليت تيم محوريت با

 تأکيد با کارگزار سازمان و خوشه

 راهبردي شوراي در تصويب بر

 خوشه توسعه

 توسعه کارگزار مانساز محوريت با

 عامليت تيم همكاري و خوشه

 خوشه توسعه

 بودجه و برنامه سازمان محوريت با

 کارگزار نهاد همكاري و کشور

 جامع سامانه قالب در خوشه توسعه

 وکارکسب هايخوشه توسعه

 بخشی و کالن خوشه توسعه برنامه اثربخشی ارزيابی

 برنامه عمل سالیانه برمبنای  تفكیك

  موضوع ـ

  متولی نهاد ـ

 محلی و ملی سطح دو در تفكیك ـ

 هايهماهنگی

 بخشی بين

 برمشتمل خوشه سالیانه عمل جامع برنامه

 نظر مورد خدمات و حمايتی هایبرنامه

  بخش

 راهبري)شوراي 

 (خوشه توسعه

 و بودجه و برنامه سازمان محوريت با

 تعاون، وزارت صمت، وزارت همكاري

 جهاد وزارت و یاجتماع رفاه و کار

 متولی هايدستگاه ديگر و کشاورزي

 شوراي مجلس در تصويب بر تأکيد با

 وزيران هيئت يا اسالمی

 وکارکسب یاهخوشه توسعه یمل سند

 رکشو
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و  2با محوريت سازمان کارگزار توسعه خوشه 1انهیدر چارچوب اين سند ملی، برنامه جامع عمل سال

انه یآن برنامه عمل سال و پس از 4)با تصويب شورای راهبری توسعه خوشه( 3تیم عاملیت توسعه خوشه

وسیله سازمان کارگزار توسعه خوشه مبنای موضوع و نهاد متولی در دو سطح ملی و محلی بهیكی برتفك

انه یعنوان برنامه عمل سالبه 5،و همكاری تیم عاملیت، احصا و پس از کسب نظر نهادهای پشتیبان

 شود.تفكیكی نهايی به نهادهای پشتیبان، ابالغ می

ای، تضمین انجام کارها خوشه های توسعهقبول برنامهخصوص اجرای قابل نكته حائز اهمیت در

طور مداوم کنترل، های الزم و به حداقل رساندن انحرافات است. لذا ضروری است بهدبر استاندارمبتنی

های انجام شده در قالب يابیزنظارت و ارزيابی دقیقی از اثربخشی اين برنامه صورت پذيرد. نتايج ار

يید شورای راهبری توسعه خوشه أهكارهای اصالحی جهت حل آسیب، در صورت تشناسی و ارائه راآسیب

منظور افزايش شفافیت در ابعاد مختلف برنامه توسعه شود. بهانه اعمال مییجهت اصالح برنامه جامع سال

نحوی که همه فرايند وکار بههای کسبای، طراحی و استقرار سامانه مديريت جامع توسعه خوشهخوشه

انه تفكیكی در دو سطح ملی و محلی قابل رصد و رهگیری باشد از ابزار و ملزومات یبرنامه عمل سال اجرای

  6اجرای صحیح اين برنامه است.

آفرينی توسعه پايدار خوشه، مشارکت و نقشاهمیت در  گفته، نكته حائزمطابق مطالب پیش

بروز  ت. ازجمله فاکتورهايی که ازکار اسوهای کسبحداکثری تمامی نهادهای پشتیبان توسعه خوشه

نجام اکند، تعیین نوع، محدوده و متولی های نهادهای پشتیبان جلوگیری میکاری در فعالیتموازی

ها )تصويب انه خوشهیهای تعیین شده در برنامه عمل سالسازی اولويتنظر است. پیاده حمايت مورد

ها الیتهای پشتیبان توسعه خوشه در چارچوب فعسو و اقدام نهادشورای راهبری خوشه رسیده( از يك

ان خواهد شد. های نهادهای پشتیبهای ذاتی آنها، منجربه ايجاد انسجام و همگرايی در فعالیتو مأموريت

 ها ارائه شده است.گانه پشتیبان در جهت توسعه خوشهخدمات هشت 27در نمودار 

  

                                                 

شناختي و يان مطالعهمدت خوشه كه در پاهاي عملیاتي كوتاهها و برنامهانداز، استراتژيچشم. سند برنامه عمل خوشه: 1

نفعان خوشه تدوين و ارائه و به تأيید ساله بعدي ازسوي عامل توسعه خوشه و با مشاركت ذيسپس مقاطع حداكثر يك
 رسد.شوراي راهبري خوشه مي

منعقد  را با عامل توسعه توسعه خوشه )قرارداد عاملیت( پروژه : سازمان يا نهادي است كه قراردادخوشه كارگزار . سازمان2

 نمايد.مي

. تیم عاملیت توسعه خوشه: تیم عاملیت توسعه خوشه متشكل از عامل توسعه خوشه، دستیار عامل توسعه خوشه و ۳

 است.  خوشه در توسعه فرایند اجراي مستقیم خوشه، مسئول توسعه مسئول پیگیري است. عامل

و در عین حال  توسعه هر خوشه منظور نظارت عمومي بر فرايند پروژهوکار: بههاي کسب. شوراي راهبري توسعه خوشه4

هاي شود. همه دستگاهتشكیل می خوشه توسعه هبري، شوراي راهماهنگ شدن نهادهاي پشتیبان با فرايند اجراي پروژه
 توانند عضو اين شوراي راهبري يا نخبگاني اين برنامه باشند.پشتیبان مي

الت زيرساختي، آموزشي، دولتي داراي مأموريت ارائه خدمات و تسهیهای دولتي و غیرسازمان به كلیه . نهاد پشتیبان:5

 شود.نهاد پشتیبان گفته می بازرگاني و... به واحدهاي خوشه،

 هاي صنعتي ايران اقداماتي انجام داده است.. شايان ذكر است در اين خصوص سازمان صنايع كوچك و شهرك6
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ه عمل بر سند برنامثر، مبتنیؤها و نهادهاي موشهگانه حمايتی مورد نياز خ. خدمات هشت27نمودار 

 وکارهاي کسبانه خوشهيسال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تأمين مالی

های تجاری، تخصصی و بانك مرکزی، بانكـ 

 ایتوسعه

 الحسنههای مالی و قرضسسات مالی، صندوقؤمـ 

 بورس اوراق بهادارـ 

 مین مالی ازجمله فكتورينگ و...أابزارهای نوين تـ 

خدمات حمايتی 

مورد نیاز برنامه 

یكی عمل تفك

 سالیانه 

 سازي نيروي انسانیآموزش و توانمند

 ایوحرفهـ سازمان آموزش فنی

 ها و مراکز آموزش عالیـ دانشگاه

 ها و نهادهای دولتی و عمومیهای آموزشی ساير دستگاهـ بخش

 تحقيق و توسعه

 نظر وزارت علوم مراکز تحقیقاتی و پژوهشی زيرـ 

ر وابسته به سايها و مراکز تحقیقاتی آزمايشگاهـ 

 نهادها

 استاندارد و فناوري مورد نياز

 جمهوریمعاونت علمی و فناوری رياستـ 

 سازمان ملی استاندارد ايرانـ 

 معاونت تحقیقات و فناوری نهادهای مرتبطـ 

بر خدمات خدمات پشتيبانی مشتمل

 ايحقوقی، حسابداري و بيمه

 سازمان امور مالیاتی ـ

 عیمین اجتماأسازمان ت ـ

 سازمان بیمه مرکزی ـ

 سازمان حسابرسی ـ

 نهادهای مرتبط حقوقی ـ

 تأمين مواد اوليه

 مهوری اسالمی ايرانگمرك جـ 

 وزارت صمت ـ 

 بانك مرکزی ـ

 شرکت بورس کاال ـ

 مینأهای تها و تعاونیاتحاديه ـ

 هاي فيزيكی و لجستيكیزيرساخت

 ایهای منطقهوزارت نیرو و شرکتـ 

 )سازمان صنايع کوچك( وزارت صمتـ 

 وزارت راه و شهرسازی ـ 

 وزارت ارتباطاتـ 

 سازمان حفاظت محیط زيستـ 

 وزارت نفتـ 

 بازار و تجارت

 وزارت صمت )معاونت بازرگانی(ـ 

 گانه بخش خصوصی؛ ايران، تعاون و اصنافهای سهاتاقـ 

 سازمان توسعه تجارتـ 

 های توسعه بازار نهادهای مرتبطبخشـ 

 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
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