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  مقدمه

فاوت تدالیل راستی در این تحقیق در پی یافتن پاسخی جامع و راهگشا براي این سوال بودیم که به

دن در صورت امکانپذیر بو هاي خصوصی مختلف در محیط کسب و کار یکسان چیست وعملکرد بنگاه

ا بسازي توانمند هاي خصوصی، راهکارهاي ممکن چیست؟ از این منظر بحثارتقاي قابلیت درونی بنگاه

 اي همهت و برمحیط کسب و کار یک متغیر برونزا اس شودفرض میمیان آمد که در آن رویکرد خرد به

ملی ها چیست و چه عواشود که ریشه تفاوت بنگاهسپس این پرسش مطرح می بنگاهها یکسان است.

  دهند.هاي بنگاه را در سطح خرد توضیح میتفاوت توانمندي
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بخش اول: کلیات طرح و رویکردهاي موجود در ادبیات توانمندسازي  .1

  هاي خصوصی و تعاونیبخش

  هاي تعیین کنندهتوانمندسازي: تعاریف و مؤلفه .1,1

ي هزمین عنوان مدخل ورود به بحث، بررسی نسبتاً جامعی از رویکردهاي موجود دردر بخش اول به

آیندي توان فرتوانمندسازي را میین مفهوم تعریف شد. ادبیات توانمندسازي صورت پذیرفت و در ابتدا ا

یابند. به د میهاي مؤثر بر زندگی خوگیرياز طریق آن، مردم کنترل بیشتري بر تالشها و تصمیم دانست که

مع از وضعیت و جوا عبارت دیگر، توانمندسازي در مفهوم کلی آن، فرآیندي است که در آن افراد، گروهها

شرایط  شرایط موجود به سمت کنند و براي تغییرایط حاکم بر آن آگاهی پیدا میموجود زندگی و شر

د ول، نبایخش ابئه شده در با توجه به مفاهیم ارا .دهندمطلوب، اقدام آگاهانه و سازمان یافته انجام می

ما اصاحب قدرت رسمی شدن دانست.  و شرکت توانمندسازي را مترداف با ثروتمند شدن، بزرگ شدن

 یعنیاي به سمت موضوع اصلی توانمندسازي بالذات براي ما موضوعیت نداشت و دریچه خود

ازي بخش تجارب عملی نیز حکایت از آن دارد که توانمندسچرا که بود. توانمندسازي بخش غیردولتی 

ک غیردولتی (بخش خصوصی و تعاونی) شرط موفقیت خصوصی سازي و رشد بخش غیردولتی است. از ی

دتر بتواند جایگزین بخش دولتی شود و واگذاري امور به آن موجب یردولتی ضعیف نمیطرف، بخش غ

ر غیردولتی د شود و از طرف دیگر، کاهش سهم دولت و حضور بیشتر بخششدن عملکرد اقتصادي می

ایش افزازي سازي از طریق توانمندسین بخش است. احتمال موفقیت خصوصی افزایی ااقتصاد مستلزم توان

که  ان طورو لذا توانمندسازي راهکاري جهت توسعه بخش غیردولتی از طریق واگذاري است. هم ابدیمی

مسائل زیست  ثباتی اقتصاد کالن، فساد، مسائل حساس اجتماعی (نظیر دارو)،ذکر شد، بی در فصول قبلی

ازار از بوسعه تست گذاري در امور زیربنایی از جمله دالیل شکمحیطی، بازارهاي انحصاري و کمبود سرمایه

 ویکردطریق خصوصی سازي است. در میان صاحبنظران این اعتقاد راسخ وجود دارد که با تأسی به ر

  د. ایش داتوان اثرگذاري موانع فوق را کاهش و احتمال موفقیت خصوصی سازي را افزتوانمندسازي می

و قدرت این بخش در مهار افزایش ظرفیت منظور از توانمندسازي یا توان افزایی بخش غیردولتی 

. معیار توانمندي بخش غیردولتی، قدرت این بخش در فراهم آوردن شرایط مناسب شرایط محیطی است

وري و نباید توانمندسازي را با سودآوري یا بهرهرشد اقتصادي براي خود و مجموعه آحاد جامعه است. 

اي مکن است یک شرکت یا مجموعهمیا هر شاخص دیگري از عملکرد درونی شرکتها یکسان پنداشت. 
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ور باشند اما توانمند نباشند. تا زمانی که محیط پیرامون شرکتها نامناسب است ها سودآور و بهرهاز شرکت

 شوند و باطل نشده کنار گذاشته می شوند یا تورم بسیار باال است(مثالً قوانین و مقررات یک شبه وضع می

حکوم به نابودي هستند یا حداقل سهم خود از بازار را به نفع رقبا از ) همه این شرکتها دیر یا زود مو..

است. بنابراین  »توانایی آنها در تغییر محیط«دست خواهند داد. از این رو، معیار اصلی توانمندي شرکتها 

به معناي  ،سازي براي حضور بخش غیر دولتی و توانمندسازي این بخشگونه که تصریح شد، زمینههمان

اي جدید در اقتصاد نیست. آنچه مالك اصلی توانمندسازي ت از این بخش و ایجاد یک بخش گلخانهحمای

است ایجاد محیط مناسب و توانمندساز است به نحوي که فعاالن اقتصادي بتوانند با هزینه قابل قبول وارد 

شوند و گیر میز زمیناقتصاد شوند و فعالیت نمایند. در محیط نامناسب قدرتمندترین فعاالن اقتصادي نی

دهند. لذا رمز توسعه بخش غیر دولتی هاي موجود به حیات خود ادامه میعموماً از محل رانت ،ماندگانباقی

به صورت  ،ایجاد فضاي مساعد کسب و کار است ولی این بدان معنا نیست که محیط و ساختار فرصتی

  دستوري و از باال به پایین قابل اصالح است.

است. به همین قیاس، توان » ساختار فرصتی توانمندساز«و » عاملیت توانمند«ازي متأثر از توانمندس  

 ف بخشافزایی بخش خصوصی و تعاونی نیازمند عاملیت بخش غیردولتی و محیط توانمند ساز است. ضع

هره بهاي درونی این بخش است. در شرایط تورم شدید، نرخ غیردولتی محصول محیط نامناسب و ضعف

، رشد و سیاسی تماعیثباتی قوانین و مقررات، دستگاه اداري ناکارآمد، نظام قضایی فاسد، ناامنی اجال، بیبا

المت ره، سبخش خصوصی و تعاونی ناممکن یا بعید است. هر چند تغییر در شرایط محیطی (تورم، نرخ به

ست و اکومت ل جامعه با حاداري و قضایی و ...) تابع رفتار حکومت است اما رفتار حکومت محصول تعام

یا  عامل تواند در رفتار حکومت مؤثر باشد. از همین روبخش غیردولتی به عنوان جزیی از جامعه می

 ه اینکارگزار مؤثر براي بهبود شرایط محیطی همان بخش غیردولتی است. عاملیت بخش غیردولتی ب

د ی توانمنردولتبرداري کند. بخش غیبهره معناست که این بخش باید از همه توان خود براي تغییر در محیط

تی ط در صوریر محیالبته الزم به ذکر است، تغی در محیط را داشته باشد. اراده و قدرت تغییربخشی است که 

ها یط نه تنییر محنفعان سازگار باشد. تغبا نظریه توانمندسازي سازگار است که با منافع بلندمدت همه ذي

خوان یز همتها صورت گیرد بلکه باید با منافع کارگران و مصرف کنندگان نباید در جهت سودآوري شرک

 باشد.
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طور که گفته شد توانمندسازي نیازمند عاملیت بخش خصوصی و تعاونی است. این عاملیت یا همان  

 نجمناشرکتها و  ،توسط شرکت هاي منفرد صورت می گیرد و یا توسط انجمن. در نظریه توانمندسازي

ثانیاً  وبدانند  ر محیطبراي انجام این مسئولیت باید اوالً خود را مسئول تغیی اماتی مسئول هستند هاي غیردول

 ر دارد وت بسیاهاي الزم براي تغییر محیط را به دست آورند. موضوع مسئولیت پذیري شرکتها قدمتوانایی

ازم از لو یونیدو آن را هایی مانندالمللی براي آن تعریف شده و سازمانامروزه استانداردهاي بین

ر دتوانند هاي منفرد به ویژه شرکتهاي بزرگ به تنهایی میدانند. شرکتتوانمندسازي بخش خصوصی می

. بحث دارد توانمندسازي بخش غیردولتی نقش داشته باشند. در این زمینه شواهد مختلفی در جهان وجود

مروزه ما اا ،لمنفعه و محیط زیست اختصاص داشتاهاي عامپذیري اجتماعی شرکتها ابتدا به کمکمسئولیت

ا فساد رزه ببرد از جمله حمایت از صنایع کوچک و متوسط، مبااي که اجتماع از آن نفع میبه هر مسأله

  .اي، و اصالح نظام اداري تعمیم داده شده استاداري، آموزش فنی و حرفه

  

 جمع جهانی اقتصاد و یونیدوبانک جهانی، م هاي بدیل به توانمندسازي: مقایسهرویکرد .1,2

ر سه هوانمندسازي بخش غیردولتی مطرح شد. مساله تگانه به در ادامه بخش اول رویکردهاي سه

متري هزینۀ ک دي بابر این نکته تأکید دارند که هر چه محیط اقتصادي بارورتر باشد و فعاالن اقتصا رویکرد

و  وانمندترتتصاد ي تحصیل اهداف خود گام بردارند اقبتوانند مبادالت خود را سازماندهی کنند و در راستا

ل ی از قبینع محیطبه دنبال تدوین چارچوبی براي شناسایی موا این رویکردهاتر خواهد بود. توانمند کننده

 ا زیاد ورتصادي اي هستند که هزینه ورود و فعالیت در محیط اقشرایط نظام اداري، مقرراتی، و زیرساختی

  کنند.رقابتی را از فعاالن اقتصادي سلب میدر نتیجه مزیت 

گرا و ناظر به تغییر شرایط بیرونی است. گروه رویکرد اول که متعلق به بانک جهانی است بیشتر برون

هاي اقتصادي را از طریق کسب و کار بانک جهانی که منتج از این نوع نگاه است، توانمندسازي بنگاه

هاي اداري د. محیط کسب و کار نیز شامل نهادها، مقررات و رویهکناصالح محیط کسب و کار دنبال می

کند. هر هاي غیرفنی فعالیت اقتصادي را تعیین میمندرج در محیط فعالیت اقتصادي است و به نوعی هزینه

ثبت شرکت، اخذ مجوز از شهرداري و سایر دستگاههاي ها و زمان انجام دادن مراحل چه مراحل، هزینه

أسیس محل فعالیت، دریافت انشعاب برق، استخدام و اخراج کارکنان، ثبت دارایی در سازمان مرتبط براي ت

ثبت امالك، اخذ تسهیالت و اعتبارات، حمایت از حقوق سهامداران کوچک، پرداخت مالیات، تجارت 
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، کمتر باشد خارجی، صدور حکم در نظام قضایی و اعالم ورشکستگی و خاتمه بخشیدن به کسب و کار

گیري کسب و کارها افزایش یابد و احتمال شکلهاي شروع و تداوم فعالیت اقتصادي کاهش میینههز

این گروه تحت تاثیر مبحث هزینه مبادله و موضوع حقوق مالکیت بر این مدعاست که انجام دادن  یابد.می

بر بوده و مجموع ههر فعالیت اقتصادي مستلزم تعهد مبادالت متعددي است که هریک از این مبادالت هزین

  چربد یا خیر.هاي آن میکند آیا منافع یک فعالیت اقتصادي بر هزینهها است که مشخص میاین هزینه

ل پورتر ي مایکپذیري و آراادبیات رقابت متاثر ازرویکرد دوم مربوط به مجمع جهانی اقتصاد است که 

ه مبناي پورتر ک در نظریه مایکلنگرد. تی میاي دیگر به مبحث توانمندسازي بخش غیر دولاست و از زاویه

 وکسب  روش شناسی مجمع جهانی اقتصاد است عملکرد شرکتها بستگی دارد به محیط کالن کشور، فضاي

و  جتماعیاکند. محیط کالن اعم از شرایط سیاسی و کار صنعت و راهبردهایی که خود شرکت انتخاب می

لیت و عملکرد شرکت و صنعتی را که شرکت در آن فعا اقتصادي بر محیط صنعت و شرکت تسلط دارد

ایط فش و شرسازد. به طور مثال، عملکرد یک شرکت تولیدکننده کفش بستگی به صنعت ککند متأثر میمی

 یر خواهدهاي عملکرد تأثکشور دارد. البته انتخابهاي خود شرکت بر سودآوري و سایر شاخصآن کلی 

یک  د و وضع این صنعت در کشور نامناسب باشد احتمال موفقیتگذاشت، اما اگر فضاي کلی اقتصا

 شده تدوینپذیري شرکتها گیري و تحلیل رقابتیابد. این نظریه براي اندازهشرکت خاص بسیار کاهش می

ین فت. بدتوان از آن براي سنجش شرایط محیط توانمندساز و عاملیت بخش خصوصی بهره گراست اما می

م شده هاي شرکتهاي توانمند تقسیهاي محیطی و شاخصجی این مجمع به شاخصمنظور سؤالهاي نظرسن

  است.

بحث مر به رویکرد سوم متعلق به سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) است که نگاهی درونزات

حفظ  د ضمنتوانمندسازي داشته، عمدتاً تحت تأثیر آراي پیتر اوانز است. طبق این رویکرد دولت بای

ب و کار الن کسهاي ذینفع، ریشه در جامعه داشته باشد و تبلور خواست و نیاز فعاخود از گروه استقالل

هاي د بنگاهتواند در خدمت توسعه صنعتی و رشها باشد به خوبی میباشد. دولتی که داراي این مشخصه

 حبان کسبا صااط باقتصادي قرار گیرد. در این چارچوب، دولت یا سیاستگذار از طریق برقرار نمودن ارتب

ان عاالن همفمشکالت توسعه هر رشته فعالیت شناخته شود و تا کند و کار در فعالیتهاي مختلف کمک می

یفی از ر تعربصنعت بتوانند راهکارهایی براي غلبه بر مشکالت خود بیابند. این رویکرد کامالً منطبق 

  یرفته شده است.توانمندسازي است که در این گزارش به عنوان مبناي نظري پذ
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هر  ال درهاي تولیدي و ایجاد اشتغاز لحاظ نظري، یونیدو رعایت یک اصل را براي ارتقاي ظرفیت

ردار گی برخودر این چارچوب، دولت باید از دو ویژمتکی بر جامعه.  : دولت مستقلِداندکشور ضروري می

ر. ب و کابا جامعه و صاحبان کسنفوذ و دوم ارتباط نزدیک باشد: یکی استقالل دولت از گروههاي ذي

دانند درهم تنیدگی دولت با صاحبان کسب و کار از این رو ضروري است که صاحبان کسب و کار می

به  شتغال راایش اچگونه فعالیتهاي خود را گسترش دهند و با رشد فعالیتهاي خود زمینه رشد اقتصادي و افز

ا ازارهوي براي کشف فرصتهاي سودآور و تصاحب بوجود آورند. عالوه بر این، بخش خصوصی انگیزه ق

ی در و حت تواند همچون بخش خصوصی فعالیتهاي سودآور و رقابت پذیر را شناسایی کنددارد. دولت نمی

ک کشور، در ی صورت کشف این فرصتها قادر به اداره کارآمد آنها نیست. براي ارتقاي ظرفیتهاي اقتصادي

به  ي بایدریزي شود. نظام سیاستگذاري اقتصادسیاستگذاري و برنامهبخش خصوصی باید همکار دولت در 

و  اي طراحی شود که صاحبان کسب و کار دانش عملی خود را به سیاستگذاران انتقال دادهگونه

وصی هاي سودآوري بخش خصوصی، راه را براي رشد بخش خصگیران با تکیه بر دانش و انگیزهتصمیم

مه هنافع مدولت نباید منافع یک گروه خاص را نمایندگی کند بلکه باید  فراهم سازند. از سوي دیگر

ب و کار ان کسگروهها و حتی نسل آتی را نیز تأمین نماید. همکاري نزدیک دولت با جامعه از جمله صاحب

  ت.اس» عهدولت مستقل متکی بر جام«و در عین حال استقالل آن از منافع یک گروه خاص، همان مفهوم 
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  نیدو و توانمندسازي بخش غیر دولتییو .2

  اصول حاکم. 2,1

ک از بان یونیدو بیشچرا که  تفصیل روش یونیدو براي توانمندسازي بخش غیر دولتی بود؛بخش دوم 

هاي انجمن هاي اجتماعی و تقویتجهانی بر عاملیت بخش غیردولتی تأکید، و سعی دارد با ایجاد شبکه

به و تجربنابراین و شرایط رشد بخش خصوصی را فراهم نماید.  کسب و کار محیط را دگرگون ساخته

تا این  ن بودسعی برآ از این جهت در ادامهدسازي بخش غیردولتی مفید بوده و اصول یونیدو براي توانمن

  تجارب و اصول تفسیر و تبیین گردد. 

ورد مو کار  هاي کسبنگاه جدید یونیدو در جهت توانمندسازي بنگاهتا  در این فصل تالش شد

سط اجرا تو در حال وهاي اجرا شده هاي فکري برنامهبررسی قرار گیرد. به این منظور ابتدا مروري بر بنیان

ند. سپس ین شدبرنامه تبی سازي و مشارکت مدنی به عنوان محورهاي اینالمللی شد و شبکهاین سازمان بین

د کنکاش قرار سال گذشته مور 20ها در ي پروژهادامه گزارش مهمترین تجربیات به دست آمده از اجرا در

  گرفت.

ین هاي روش اترین ویژگیهاي مشخصی دارد که مهمالمللی تفاوتروش یونیدو با سایر نهادهاي بین

اعتقاد به  در بخش دوم قید شد. تحلیل و سیاستگذاري در سطح میانی که همانا سطح صنعت است، سازمان

هاي گري که حل چالشوان ابزار اصلی توانمندسازي، رویکرد تسهیلعنسازي بهسازي و شبکهخوشه

نها حل آ داند که از وجود مشکالت متضرر و ازروي بخش غیر دولتی را در گروي مشارکت کسانی میپیش

  از خصوصیات این روش است. هاي کوچک و متوسطشوند و تاکید بر بنگاهمنتفع می

عه صنعتی ملل متحد (یونیدو) در این بخش به این دلیل بود که از طرفی تاکید بیشتر بر سازمان توس

ریزي توسعه طی نیم قرن گذشته تحوالت مهمی را در هاي برنامههمگام با دیگر سازمان فوق، سازمان

میالدي (دهه  1960است. این سازمان در رویکردهاي ابتدائی در دهه اي خود تجربه نموده رویکرد توسعه

خدمات سپس ارائه  هاي صنعتی را مورد توجه قرار داد.هایی مانند شهركزیرساخت شمسی) توسعه 1340

ي مستقیم در جاي مداخلهدولت بهصنعتی قرار گرفت که بر طبق آن  يهاي توسعهاي، محور پروژهتوسعه

کیفیت و  هاي مختلف مانند بازاریابی، ارتقايو کار در حوزه ي کسبها نسبت به ارائه خدمات توسعهبنگاه

افزاري توسعه تمرکز دارد که بر هاي نرمتوسعۀ فناوري تغییر جهت داد. رویکرد متاخر این سازمان بر جنبه
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نیاز  آنشوند به نحوي که پس از ها با هدف توانمندسازي و پایداري توسعه پیگیري میبرنامه ،طبق آن

  اي وجود نداشته باشد.مجددي براي مداخله توسعه

 توسط راهاي کوچک و مهاي بنگاهشدن با همه ابعاد و عواقب آن، یونیدو ضعفجهانیذیل چارچوب 

 ردیرگذاري اي تاثربهاي منفرد، قدرت کمی دهد و به این نکته امعان نظر دارد که بنگاهمورد توجه قرار می

 توجه به با د.نکنند که از طریق دیگر رقبا کنار زده شوبازار دارند و با این خطر دست و پنجه نرم می

 يعهیونیدو استراتژي توس ،هاي موجود در تقویت بخش غیر دولتی در کشورهاي در حال توسعهضعف

 با آنها مرتبط ها و شرکاي کلیدي، و نیز نهادهاي حمایتیبخش خصوصی بر مبناي پرورش ارتباط بین بنگاه

ر ا آنها دبرتبط نهادهاي پیرامونی م را ارائه نموده است. بر اساس رویکرد یونیدو واحدهاي کسب و کار و

و  ت یابندهاي هم را تکمیل کرده و به اقتصاد مقیاس دستوانند قابلیتصورت همکاري با یکدیگر می

  دسترسی به منابع و بازارها را در قالب محیط نهادي مناسب ارتقا بخشند.

ر نظر دعۀ بخش خصوصی هاي خود در استراتژي توسسازي را به عنوان محور برنامهیونیدو شبکه

دهاي یز نهانها و شرکاي کلیدي آنها و پرورش ارتباط بین بنگاه ،گرفته است و مبناي این شبکه سازي

بخشی ت که اثرده اسحمایتی مرتبط با آنها است. از طرفی تجربیات یونیدو این سازمان را به این نتیجه رسان

  د.پیگیري شو» هاتوسعۀ خوشه«عنوان  سازي باتواند در قالب نوع خاصی از شبکهجمعی می

ي تالیزورهاکا توانندهاي صادراتی میها و کنسرسیومها، شبکههایی چون خوشهاز این منظر قالب

ویا با هایی پهدر ارتباط دادن بنگارا محوري  یتوانند نقشمناسبی براي رشد اقتصادي باشند چرا که می

عۀ ر در توساضامحون کوچک مقیاس ایفا کنند. در این حالت اثري تقکنندگامشتریان و خریداران و نیز تأمین

 کسب یرغرغم وجود برخی ارتباطات کسب و کاري و کلی جامعه کسب و کار خواهند داشت؛ چرا که علی

ه اي مواجهافی برهاي کوچک از دانش و منابع کهاي اقتصاد محلی، معموالً بنگاهو کاري (نهادي) در سیستم

 پذیريبتر رقاانی برخوردار نیستند. لذا دسترسی به دانش فنی و مهارت خارجی نقش حیاتی دبا رقابت جه

یفی کیازهاي نماید. دانش فنی و مهارت نیز از طریق پاسخگوئی به نهاي کوچک و متوسط ایفا میبنگاه

بل تر قاشهاي جدید و یا حرکت به سمت فرآیندهاي تولیدي با ارزش افزوده بیبازار، معرفی فناوري

  تحصیل است.

 فرایندها بر اساس اهداف مشترك و پایداري انداز، توسعه قابلیترویکرد مشارکتی به ایجاد چشم

مورد اول اشاره به این موضوع  هاي توسعه خوشه و شبکۀ یونیدو است.توسعه سه اصل محوري در برنامه
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زي بین کسب و کارها و نهادهاي مرتبط با هاي توسعه خوشه و شبکه، اعتمادسادارد که اولین کار در پروژه

نفعان پایین است و معموالً کارآفرینان و عالوه بر آنها آنها است. در بیشتر موارد سطح اعتماد موجود بین ذي

هاي محلی و نهادهاي غیر دولتی یکدیگر را براي هاي کوچک و متوسط، دولتنهادهاي حمایتی بنگاه

هاي کوچک و متوسط هستند ر مورد دوم، بازیگران محلی که همان بنگاهکنند. دشرایط موجود سرزنش می

هاي شوند تا برنامهسازي مشارکت داده میسازي یا خوشههاي شبکهبه شکلی کامالً فعاالنه در برنامه

پایش  ریزي الزم براي انجام آنها را تدوین کنند و به اجرا در آورند و نهایتاً بامشترك را تعریف کنند، برنامه

مورد آخر نیز در  هاي خود را افزایش دهند.پیشرفت آنها با روشی مبتنی بر یادگیري بر مبناي عمل، قابلیت

پایداري فرآیند صنعتی شدن در همه خدمات بر طبق این مورد،  هاي محلی است.تالش براي توسعه قابلیت

رسد که منابع انسانی مرحله نهائی می اي یونیدو بهیونیدو گنجانده شده است و هنگامی یک برنامه توسعه

گذاري به همین دلیل یونیدو سرمایه مهارت کافی براي مالکیت فرآیند توسعه و تداوم آن را داشته باشند.

  نماید.هاي محلی براي توسعۀ صنعتی میها و مهارتزیادي در توسعه قابلیت

  

  یونیدو در سازي شبکه و خوشه توسعه تجربه .2,2

 سازي بود. ازسازي و خوشهي شبکهبررسی تجارب کشورها در زمینه ن فصلی از ایبخش اعظم

روند، حضور سازي نمیسازي، سراغ شبکهرغم وجود امکان بالقوه شبکهها علیآنجایی که بنگاه

دام به دو اقیابد. از این منظر، یونیهایی ضرورت میهایی همچون یونیدو براي ایجاد چنین شبکهسازمان

 ترویج اي براي همکاري کسب و کارهاي کوچک و متوسط نموده است. محور این برنامهامهطراحی برن

کمک  به آنها ه است تابود» ها و نهادهاي مرتبط با آنها از سوي دیگرها از یک سو و بنگاهروابط بین بنگاه«

هر یک  ایی کهمزایهاي رقابتی جمعی جدیدي به دست آورند؛ کند بر مشکل ایزوله بودن غلبه کنند و مزیت

  اند. به تنهائی قادر به دستیابی به آنها نبوده

ها، امکان دستیابی به ها و شبکهطور که اشاره شد، با توجه به تجربیات یونیدو در توسعه خوشههمان

سازي یونیدو مهیا شده است و شگلی و دینی در هاي شبکهمندي و اصول برنامهنتایج مهمی در مورد روش

ریزي استراتژي توسعۀ اند. برنامهنسبت به استخراج برخی نتایج مهم در مورد آن اقدام کرده 1999سال 

- طور که در مبانی روش توسعه. همانانداز مشترك، اولین نوع خدمات یونیدو استمشارکتی و ایجاد چشم

غیر انتفاعی نفعان مختلف کسب و کاري و غیرکسب و کاري (نهادهاي اي یونیدو تشریح شد مشارکت ذي
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آثار بسزایی دارد. به همین  ولی با مأموریت در حوزة کسب و کار) در پایداري توسعۀ خوشه و شبکه

هاي ها و نهادها در کلیۀ پروژهسازي در بنگاهها، توانمندسازي و ظرفیتجهت، در کنار رشد اقتصادي بنگاه

اي یونیدو ترین چارچوب توسعهروش توسعه خوشه از این منظر کامل باشد.یونیدو مورد هدف می

(متشکل از معرفی خوشه، مطالعه روندها در  ي شناختیمطالعه مراحل با انجام یونیدو روش ن. در ایباشدمی

اعتمادسازي، تدوین برنامه عمل خوشه،  المللی، تحلیل فعاالن اصلی و سایر فعاالن)سطح خوشه، ملی و بین

اقدام به اجراي پروژه توسعه نماید تا یک خوشه توسعه  وج از برنامه،و خر هاي عملیاتیسازي برنامهپیاده

  .اي پایدار هدایت نمایداي توسعه یافته با توسعهنایافته را به خوشه

 هۀ اخیرطی دو ددومین مورد در این زمینه است.  هاي افقیسازي با تأکید بر شبکهترویج شبکه

 اجتماعی با ارزیابی -و بخصوص توسعه اقتصادي نظران و فعاالن توسعهگذاران، صاحبسیاست

ز طریق توسعه ا اند، تمایل بیشتري بههاي گذشته مورد توجه بودهاي که در دههرویکردهاي مختلف توسعه

ي بر اساس سازاند. شبکهاجتماعی پیدا کرده - اقتصادي  سازي بین واحدهاي فعال در یک سیستمشبکه

  ه است.هاي هدف توسعه و پایایی آن دارد، محور توسعه قرار گرفتنقشی که در توانمندسازي گروه

شود با توجه به عدم وجود تجربه پیشین سازي فرآیندي تدریجی است؛ چرا که فرض میفرآیند شبکه

هایی با نماید. به همین دلیل در ابتدا، وارد فعالیتاندك اندك عمل میبه صورت مبتنی بر اعتماد، گروه 

تر هاي پیچیدهشوند و هنگامی که حد مناسبی از اعتماد متقابل شکل گرفت به سمت پروژهیریسک پایین م

هاي ترویجی قرار اي از برنامهمحور مجموعهها در ابتدا کنند. طبق تجربیات یونیدو، بنگاهحرکت می

مشابهی به گیرند که با هدف شناسائی حد بحرانی واحدهاي کوچک و متوسطی است که مسائل مبتالمی

سازي و نهایتاً ظهور رهبر یا گروه رهبري مناسب شبکه سازي آنها در مورد شبکهدارند؛ و سپس حساس

گردد که پذیر میریزي استراتژیک امکانبعد حرکت به سمت مرحله برنامه شود. در مرحلهپیگیري می

تار سازمانی گروه در هاي مشترك، ایجاد یک برنامه کاري مشترك و حصول ساختحلیل مشکالت و فرصت

هاي پایلوت که سازي پروژهریزي استراتژیک راه را براي پیادهپذیرد. اتمام مرحله برنامهاین مرحله انجام می

ها در این مرحله کند. در حالت کلی پروژهگردد، باز میدر قالب آن به تدریج فواید همکاري روشن می

ها، خرید مشترك مواد اولیه، کت مشترك در نمایشگاهباشند و مواردي چون شرتجاري یا ترویجی می

هدف از این مرحله به دست آوردن نتایجی (هر چند کوتاه  شوند.طراحی کاتالوگ مشترك و ... را شامل می

 سازي و ایجاد اعتماد و خواست همکاري بیشتر در اعضا است.مدت) براي نشان دادن عملیاتی بودن شبکه
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ها دارند، سازي و تکمیل تولید بنگاههاي استراتژیک که تمرکز بر تخصصیروژهپیگیري پها براي بنگاه

  . کننداقدام میهاي جدید طریق ایجاد بنگاه زدر جهت جذب تسهیالت و امکانات مشترك، ا معموالً

ت و زدیک اسسازي به هم بسیار نسازي نقش کارگزار توسعه و واحد شبکهدر ابتداي یک پروژه شبکه

- زي برنامهسایادهپشود. نهادهاي نوع دوم در اما با پیشرفت پروژه وظایف آنها تفکیک می ،نی داردپوشاهم

ز ها اایتن نوع حمشوند و دستیابی شبکه به ایهاي مالی و فنی دخیل میها با ارائه حمایتهاي کاري شبکه

مت فه به سموالً این وظیکند. در یک محیط نهادي ضعیف معسازي دنبال میوظایفی است که واحد شبکه

  یابد.ارتقاء مراکز ارائه خدمات تخصصی و حتی در برخی موارد ایجاد مراکز جدید سوق می

ند توای میي دولتهاها را به گردن دولتها انداخت. یارانهاولین نکته این است که نباید همه مسئولیت

ه تا کت، چرا اي نیسسیاست قابل توصیه هاي توانمند سازي را تأمین کند ولیهاي پروژهبخشی از هزینه

ی از ن بخشآخود فعاالن اقتصادي تقاضایی براي خدمات ارائه شده نداشته باشند و حاضر نباشند براي 

  گذاري کنند پروژه به نتیجه نخواهد رسید.منابع خود را سرمایه

ه ها بیتاري مسئولهم راستا با واگذ -مرحله واگذاري مدیریت به گروه  - سازي مرحله آخر شبکه

- یمشبکه  هاي مشترك بعدي توسطاعضاي شبکه از طرف کارگزار توسعه و توسعه قابلیت پیگیري برنامه

ها و مسئولیت اگذاريوانجامد و مرحله استقالل مدیریتی شبکه معموالً بیشتر از حد انتظار به درازا میباشد. 

ود: شرعایت  جلوگیري از وابستگی، دو قاعده بایدرود. براي جدا شدن کارگزار توسعه به سختی پیش می

- ه میعضاي شبکا ،ولااوالً همکاري کارگزار نباید تا وقتی نامعین ادامه پیدا کند، چرا که در این صورت از 

ه ت استفادت نهایتوانند روي کارگزار توسعه حساب کنند و باید از وقدانند که تنها براي مدت محدودي می

ه تدریج به باید ب ،وده استبپردازد که در ابتدا بسیار اندك اي که شبکه براي کارگزار میهزینه را بکنند. ثانیاً

  .سوق یابدگذاري در اهداف جدید سمت سرمایه

. در مراحل اولیه بودسازي مطرح شد که مربوط به نقش رهبران شبکه در ادامه نکته مهمی در شبکه

اما با بلوغ شبکه نقش کارگزار توسعه باید به  ،رگزاران توسعه هستندکا ، همانرهبر شبکهعمالً  ،ایجاد گروه

ها از او به اعضاي شبکه متحول گردد. با کم شدن تدریجی نقش رهبري سمت هماهنگی و انتقال مسئولیت

سازي و به روزرسانی برنامه ها اقدام به استخدام مدیر براي کمک به پیادهکارگزار توسعه معموالً شبکه

از یک حالت ارتباط نرم بین واحدها که به راحتی  که با رعایت چنین نکات ظریفی، شبکه کنند.تی میعملیا
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توانند از ها نمیسخت که به راحتی بنگاه به حالتی شود،قابل شکستن و برقرار کردن است شروع می

  گردد.یکدیگر جدا شوند، متحول می

ت. اس کنندگان خدمات توسعه کسب و کارائهتوسعۀ ار) 1999گیري شگلی و دینی(سومین نتیجه

طور مانخوشه ه هاي توسعهکنندگان خدمات توسعه کسب و کار ذیل پروژههاي مرتبط با توسعه ارائهبرنامه

وسعه تاي در بخش دوم مطرح گردید، تقویت ظرفیت بازیگران مختلف که در تبیین روش توسعه خوشه

جه نها مواآها و تهدیدهایی مشترکی است که با بتنی بر فرصتانداز مشترك مخوشه جهت ایجاد یک چشم

ن هت تحقق آجهاي عملیاتی متناسب ها و برنامهانداز مشترك، پروژهباشند. سپس بر اساس این چشممی

  شوند. پیاده می

ا کمبود ی (مثالً مرتبط با ناکارایی ،باشندکه اعضاي خوشه با آن مواجه می ايگفتیم مشکالت ساختاري

باشد مینموجود  کنندگان خدمات توسعه کسب و کارکنندگان خدمات) در بازار ارائهنبود رقابت بین ارائه

 زي مشترك،اندامباشد)؛ اما در مقابل یکی از دالیل عدم توانائی در ایجاد چش(یا حداقل دلیل اصلی نمی

خش ببراي هر خوشه. در  کنندگان خدمات توسعه کسب و کار شخصیعدم وجود ارائه عبارت است از

ه ا توجه بشد و بباگذاري در کاالهاي عمومی میدوم اشاره کردیم که غلبه بر چنین شکافی نیازمند سرمایه

ین حوزه اري در گذاکنندگان و نه متقاضیان از توجیه کافی براي سرمایهه ارائه، نماهیت کاالهاي عمومی

ضا بیین تقاتطریق  ظر داشتن این شرایط شامل تحریک تقاضا (ازباشند. رویکرد یونیدو با در نبرخوردار نمی

ی و سازي کسب و کارهاي کوچک و متوسط در مورد آن) و نیز تحریک عرضه (از طریق طراحو حساس

  باشد. هاي کوچک و متوسط در خوشه) میانداز مشترك بنگاهتوسعه خدمات متناسب با نیازهاي چشم

نندگان کرائهااز ارائه یارانه به  تا حداکثر کوشش خود را کرده استباید یادآوري شود که یونیدو 

ري پذییهشود بازیگران خوشه در مورد توجچرا که یارانه موجب می ،خدمات کسب و کار پرهیز نماید

هاي لیته فعاهمکاري در این حوزه گمراه شوند. ارائه یارانه در مواردي توجیه داشته است ک اقتصاديِ

ه انجام شد سازيساند و حساهاي جدید، مدیریت کیفیت و ...) مورد نظر بودهدستیابی به فناورينوآورانه (

 اراي اثردجاري که هاي تها براي پروژهاز ارائه یارانه چنینهممنجر به توجیه کامل بازیگران نشده است. 

ناب شده اجتحد ممکن  تاها، طراي محصول جدید) اند (شرکت در نمایشگاهسریعی بر کسب و کار بوده

ي بعدي هابرنامهریزبراي ارائه یارانه تا شود است. حتی در صورت ارائه یارانه به یک ریزبرنامه سعی می

  به یارانه جلوگیري شود. ایشاناز وابسته شدن یابد تا کاهش 
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طور که ماناست. ه نهادسازي و بهبود محیط نهادي) مبتنی بر 1999( گیري نهایی شگلی و دینینتیجه

: کت دارندهاي یونیدو مشارخدمات توسعه کسب و کار در پروژهارائه کننده ، دو نوع نهاد اشاره شد

- یادهایت از پرند (حمها دارند و آنهائی که نقش غیرمستقیم داسازي پروژهنهادهایی که نقش مستقیم در پیاده

متعلق  ،ا شبکهارگزاران توسعه خوشه یهایی که توسط نهادهاي نوع اول طراحی شده است). کبرنامه سازيِ

 نی هستندارگزاراها دارند. آنها کباشند و نقشی محوري در کمک مستقیم به بنگاهبه نهادهاي نوع اول می

تراتژیک صلی و اساسازي بازیگر باشند. واحد شبکهها میکننده ایجاد شبکه(نهادها یا مشاوران) که تسهیل

بر  کشور را سازي دراوالً مسئولیت طراحی و ترویج برنامه شبکهن واحد سازي است. ایهاي شبکهپروژه

- قدام میارند ادسازي را هاي صنعتی که پتانسیل شبکهبه شناسایی مناطق یا بخش تعهده دارد؛ ثانیاً نسب

اران رگزاً کاند؛ رابعکهاي کوچک و نهادهاي محلی را دنبال میساز بین بنگاههاي آگاهنماید؛ ثالثاً فعالیت

 و نمایدراهم میسازي یک استراتژي پایدار را فدهد؛ خامساً منابع الزم براي پیادهتوسعه را آموزش می

  ارد.ر عهده د) را بسازي و ارائه بازخور به دیگر بازیگران (نهادهاسادساً پایش توسعه و اثر برنامه شبکه

ستند رد. برخی از موانع کالن هپیش روي توسعه بخش خصوصی و تعاونی موانع متعددي وجود دا

هاي زه بنگاهاندا مثل نرخ بهره باال و عدم دسترسی مناسب به منابع بانکی. برخی از منابع خرد و در حد و

ناسایی ابل شمنفرد هستند مثل نداشتن مهارتهاي مدیریتی و فنی. برخی مشکالت هم در سطح یک فعالیت ق

ران). (مثل واردات بنزین در ایهاي خاصعالیتهاي بخشاست مثل عدم امکان ورود بخش خصوصی به ف

ین است اسی ارفع هر کدام از این موانع گامی است در جهت توانمند سازي بخش غیر دولتی. اما نکته اس

  توانند این مشکالت را شناسایی و حل و فصل کنند.که چه کسانی و با چه ساز و کاري می

ع ان رفمقیاس تو شکالت خود دارند اما به دلیل کوچکیِاز م هاي منفرد گاهی شناخت کمیبنگاه

جماع به ان رسیدشناسند ولی مشکل را ندارند. دولت و سایر نهادهاي پشتیبان نیز گاهی مشکالت را می

ین است تر انکته مهمراجع به یک موضوع خاص در سطح کالن اقتصادي بسیار دشوار و پر هزینه است. اما 

ی روي و گاه ي منفرد تصویر روشنی از فعالیت خود و موانع پیش روي آن ندارندهابسیاري از بنگاه که

م هها ولتیقابل دکنند که اهمیتی در موفقیت یا عدم موفقیت کسب و کار آنها ندارد. در منکاتی تمرکز می

ر این، الوه بعشوند و بینند ولی لزوماً موفق به شناسایی علل اصلی مشکالت نمیبرخی بروندادها را می

  اي هم براي رفع مشکالت مذکور ندارند.گاهی انگیزه
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این  ند.کتها میینی دولکند و نه برنامه خود را وابسته به نقش آفرهاي منفرد تکیه مییونیدو نه بر بنگاه

 ه فعالیتیک رشت کند که غالباً (و نه همیشه) دراي از صاحبان کسب و کار را شناسایی میمجموعه سازمان

پس یک سارند. ددر یک زنجیره ارزش  حضورو با هم پیوندهایی نظیر پیوندهاي جغرافیاي یا فنی یا  هستند

 به تدریج که کند.عامل توسعه را جهت شناسایی فعالیت آنها و تقویت پیوندهاي ایشان به آنها ملحق می

ود را مشکالت خدهند که خودشان بتوانند فعاالن مورد نظر متشکل شدند آنها را به سمتی سوق می

- قسیس صندویر تأشناسایی و رتق و فتق نمایند. اگر در سطح کالن مشکل تأمین مالی دارند با ابداعاتی نظ

د. کاهنمی ت خودهاي تأمین اعتبار یا برقراري ارتباط محکم با شبکه پولی و بانکی کشور از دامنه مشکال

ضمن  ،ستباال ردار نیست و میزان مرجوعی آنهااگر در سطح خرد کاالهاي ایشان از استاندارد الزم برخو

- هیه میزم را تالهاي دهند و دستگاههاي الزم را به کارگران میهاي خود، آموزشاستاندارد سازي فعالیت

ر ي مشترك دگذارکنند تا کیفیت محصوالت باال رود. اگر در سطح میانی توان بازاریابی ندارند با سرمایه

د رلذا در رویک . ...کنند ووي انسانی متخصص تأسیس مییک واحد بازاریابی با نیربهترین بازار هدف خود 

ی به ي جهانشود از الگوهایونیدو راهکارها و عوامل توانمندسازي تا حد ممکن درونزاست و تالش نمی

  طور کامل نسخه برداري گردد.

  

  یونیدو تجربه و زمینه پیش: هند در خوشه توسعه تجربه .2,3

سازي در سازي و شبکهتجارب مفید یونیدو در بحث خوشه یک بحث نسبتا مبسوط،در ادامه در 

ي قتصادحل مناسب براي توسعه ادنبال یافتن راهتر بهکشورهاي کمتر توسعه یافته مطرح شد که پیش

شورهاي کجارب تي توسعه خوشه در کشور هند در دستور کار قرار گرفت که از اولین اند. ابتدا تجربهبوده

چک و هاي کواي به عنوان استراتژي توسعه کسب و کاردر حال توسعه در زمینه استفاده از توسعه خوشه

  متوسط بوده است. 

یونیدو در حوزه توسعه منابع انسانی، ارتقاء دانش فنی کارگران و سرکارگران و بهبود نقش زنان کارگر 

سازي هاي الزم براي نیروي کار در خوشهموزشهاي نساجی و ایجاد نظامی پایدار براي ارائه آدر کارخانه

کنندگان خدمات کسب و کار در حوزه است. در این راستا ابتدا نیازهاي آموزشی و ارائهههند نقش داشت

هاي الزم براي کسب و کار به صورت مستمر ارائه شده و آموزش است؛ آموزش شناسائی شده و ارتقا یافته

عامل توسعه خوشه  ها، نهادسازي در خوشه انجام شده است.تداوم برنامه سپس با تأمین منابع الزم براي
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سازي براي صادرات، تنوع را در حوزه زیرساخت، شبکههاي متعددي برنامه ،تحت پروژه یونیدو

 بهمشارکت دادن امکان با  ،هاي بازاریابی نیز به اجرا درآورد که در همه آنها محوریتمحصوالت و تکنیک

تعامل آنها با یکدیگر و با بخش دولتی و بهبود نهادهاي موجود و در صورت لزوم  بخش خصوصی،

  نهادسازي جدید بوده است. 

ین فصل اامه اي از همکاري یونیدو در توانمندسازي بخش غیر دولتی هند در ادنکات مفید و آموزنده

طی خلی و محیشرایط خاص دا پذیري باها جهت تطبیقپذیري برنامهتقاضا محور بودن و انعطافذکر شد. 

وسعه ر حوزه تدهاي یونیدو هاي به دست آمده از بررسی فعالیتترین آموزههاي هدف، یکی از اصلیبنگاه

 لِحلیل کاما بر تهباشد. تقاضا محور بودن پروژه از طریق مبتنی بودن پروژهمی در این کشور خوشه و شبکه

تبیین  ها درهشده است. مشارکت بنگایط محیطی آنها حاصل میهاي هدف و شراشناختی در مورد نیاز گروه

در  بخصوص ها موجب شده است که رویکرد تقاضا محور یونیدو فعاالنه (و نه منفعالنه) باشد وتحلیل

- ا نمیهه چالشبگوئی استراتژیک هاي الزم براي پاسخها داراي قابلیتکشورهاي در حال توسعه که بنگاه

 نحو عمل کند. باشند به بهترین

اصلی  و جزءي مهم بعدي از فعالیت یونیدو در هند، مبتنی بودن بر کسب و کاري است که بر دآموزه

شارکت مهاي اهسازي باید با اهداف روشن در بهبود کسب و کار و اقتصاد بنگباشد. اوالً شبکهمتکی می

مکررًا ا امبرسد،  ممکن است بدیهی به نظردر نگاه اول اگرچه ها همراه باشد. این موضوع کننده در برنامه

 ردهابا ساختن اطالعات براي مثبت نشان عملک سازيمشاهده شده است که با هدف بودن خود شبکه

. انددهشها به سختی به سمت اهداف مشخص اقتصادي هدایت شده است. در حالت مذکور بنگاه جایگزین

ت تغییرا هاي مشخص عملیاتی که منجر بهبه برنامهدر مرحله بعدي نیز تبدیل کردن اهداف اقتصادي 

قابتی رمزیت اد ایجمنجر به سازي باید شبکهساختاري و نه موقتی شوند با مشکل مواجه بوده است. ثانیاً 

 تر ازر سطحی باالها ببر اثرگذاري پروژهمبنی به تأکید یونیدو دارد اشاره  این امر در واقع .دوش يجدید

ک ابی به یها دستیسازي تنهاي شبکه. بسیاري از برنامهبرداري از مزایاي آنمعی و بهرهانجام کار ج صِرف

یاي لق مزاهاي یونیدو خدر حالی که در برنامه ،دهندسري منافع گذرا در کار جمعی را هدف قرار می

یت ورمح باشد.رقابتی جدید که ممکن است در قالب یک کسب و کار جدید بروز یابد مورد توجه می

باشد که می دني این یافته یونیدو در هکنندههاي کوچک و متوسط تکمیلتولید از طرفی و تمرکز بر بنگاه

  . ه استدر بخش دوم آمد هاتفصیل آن
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ها رنامهکه در ب سازي افرادي هستندهاي شبکهمنبع اصلی در برنامهدهد تجربه یونیدو در هند نشان می

دمات خنندگان کها، کارگزاران توسعه شبکه و ارائهذاران، صاحبان بنگاهگمشارکت دارند و شامل سیاست

مالکیت  مثل وژه، موضوعات اثرگذار بر موفقیت پرعامالنباشد. با در نظر داشتن این چهار کسب و کار می

ح مطر ناسبمهاي ها و انگیزهو وجود مشوق هاي افرادپروژه توسط افراد، توانمندسازي افراد، مهارت

هاي وژههاي خصوصی و دولتی بهترین روش براي تأمین مالی پرگذاريترکیب سرمایهاز طرفی  ند.شد

انتی ربدیل به هاي دولتی تگذاريها و سرمایهسازي بوده است. ولی باید توجه داشت که وجود مشوقشبکه

ود شاعث میصوصی بگذاري از طرف بخش خوجود سرمایهدر واقع ها به آن وابسته شوند. نگردد که بنگاه

 کند.اه پیدا نها به برنامه رهاي نامتناسب با سود اقتصادي بنگاهگیريهاي تحمیلی و جهتکه برنامه

ر چند همعیارهاي ارزیابی توسعه شبکه باید به طور دقیق طراحی شوند. طور که مشخص شد، همان

نایع ورد صمطالعات قابل اتکا در معیارهاي کمی همیشه مطلوب هستند اما باید توجه داشت که اوالً ا

اي وچک برهاي کباشد؛ ثانیاً عدم عالقه بنگاهکوچک (بخصوص در کشورهاي در حال توسعه) موجود نمی

ابی راي ارزیکمی ب رسد و ثالثاً معیارهايارائه اطالعات محرمانه در مورد کسب و کارشان منطقی به نظر می

  باشد. ناسب نمیچندان م ..هایی چون نهادسازي و فعالیت

سازي پیاده اي برايهیچ مسیر یکتا و از پیش تعریف شدهنکته مهم دیگر در این زمینه این بود که 

ا هرنامهبپذیر ها امکان تعریف انعطافتوسعه خوشه وجود ندارد و متناسب با کشورهاي مختلف و بخش

ا نانه و بارآفریاندازي کستیابی به چشممهم این است که رویکردي پایین به باال با محوریت د وجود دارد.

  مشارکت و حمایت نهادهاي محلی پیش برود.

  

 سازي شبکه هايپروژه سیرتکاملی: نیکاراگوئه و هندوراس در شبکه توسعه تجربه .2,4

- بنگاه بخش از یونیدو درخواست کرد که پروژه همکاري براي توسعه 1993دولت هندوراس در سال 

ی از ت سازمانکشور را طراحی و اجرا کند. در ابتدا به دلیل فقدان فضاي حمایاین هاي کوچک و متوسط 

ک تیم یه بر ی، پروژه مستقیماً بر سطح بنگاهی معطوف شد و سپس با تکهاي کوچک و متوسطتوسعه بنگاه

و یونید هاي مدیریتی و مهندسی که تحت هدایت نمایندگی محلیهشت نفره از مشاورین ملی با مهارت

  داشتند، پروژه کار خود را آغاز کرد. قرار
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ن ردید. هماگخراج و خیزهاي فراوانی همراه بود، اما نکات مفیدي از آنها است این پروژه هرچند با افت

ن ه سبب ایسازي بین نهادها در دو سطح شد. بگیري توسعه شبکهکه شرح داده شد پروژه سبب شکل طور

عه دمات توسخکنندگان هایش را با سایر ارائهي، پروژه فعالیتنهادگیري کمیته بینشبکه سازي و شکل

ه جمل زاها و خدمات کسب و کار محلی تقسیم کرده است. این کمیته امروز در طیف وسیعی از فعالیت

 حی فرمهاي کوچک و متوسط، هماهنگی در طراهمکاري در گسترش دسترسی به وام براي کمک به بنگاه

 دهندگانارائه ها به دیگرهاي کوچک و متوسط، انتقال متدولوژي توسعه شبکهگاهارزیابی عملکرد براي بن

. ردازدپبه همکاري می ،هاي مشترك که سبب ارضاي عالیق مشترك طرفین باشدخدمات و اجراي پروژه

و  پذیريتر از اعضاي پروژه دعوت شد تا نقش مهمی را در انجمن ملی رقابتهمچنین، در سطحی کالن

صی و اصلی و مهم بخش خصو نپایدار (که متشکل از مسئوالن رده باالي کشوري و نمایندگا توسعه

وسعه اري تگذهمچنین دانشکده اقتصاد دانشگاه نیکاراگوئه است) بر عهده گیرند و در طراحی و سیاست

  آفرینی کنند.هاي کوچک و متوسط نقشبنگاه

 دند افرادعال بوفلی بود. مشاوران ملی که در پروژه هاي مهم این پروژه، ظرفیت سازي محیکی از مؤلفه

وشه و هاي ختالمللی نداشتند و از دانش مستقیم در زمینه سیاساي محلی بودند و هیچ تجربه بینحرفه

ی شدن و تخصص لذا نیاز بود که پروژه توجه خاصی به آموزش این افراد براي ارتقا .آگاه نبودند شبکه

گزاري یدو با برالمللی و کارکنان یوناین مهم توسط مشاوران بینداشته باشد. ن هایشاتوانایی و مهارت

  حین کار صورت پذیرفت. هاي آموزشی و آموزشِسمینارهاي موضوعی و دوره

  

  و شبکه در پاکستان خوشه توسعه تجربه .2,5

نامه از بر زئیجدر پاکستان که به عنوان  هاي کوچک و متوسطبنگاهاي اي و شبکهبرنامه توسعه خوشه

ین تحقیق قرار اراه اندازي شد، مورد دیگري بود که زیر ذره بین  2001جامع یونیدو در پاکستان در سال 

ادهاي بخش هاي دولتی و نه، بسیاري از آژانسیونیدوهاي اولیه اساس بخش عظیمی از تالش برگرفت. 

هاي بنگاهعمده براي گسترش خصوصی در پاکستان رویکرد توسعه خوشه و شبکه را به عنوان ابزار 

تژي همی از استراماکنون بخش بسیار  شبکه و توسعه خوشههاي اند. این برنامهاتخاذ کرده کوچک و متوسط

أکید تآینده  رود دردهد که با وجود این، انتظار میدولت را تشکیل می هاي کوچک و متوسطبنگاهتوسعه 

  بیشتري بر این رویکرد صورت گیرد.
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جراي اهاي توانمندسازي بخش غیر دولتی در پاکستان شامل هاي یونیدو از اجراي پروژهحمایت

ه بکردن  ها براي کاردر پنج خوشه منتخب، آموزش پاکستانی توسعه خوشه و شبکههاي آزمایشی فعالیت

ر خصوص ، انتشار اطالعات درباره نتایج برنامه و به طور کلی د(CDAs)عنوان عوامل توسعه خوشه 

به  هو شبک توسعه خوشهبوده است. انتشار اطالعات براي افزایش آگاهی از  توسعه خوشه و شبکهپیشرفت 

ر کشور دهاي خصوصی و عمومی در میان آژانس هاي کوچک و متوسطبنگاهعنوان ابزاري براي پیشرفت 

 را دروجهی تقابل هاي همکار سرمایه موازي ها و سازمانپروژه، شرکتاین ه دلیل موفقیت ب بوده است.

- عالیتر دیگر فدطالعات پنج خوشه اولیه را عالوه بر آموزش و انتشار ا یونیدواند. هها قرار داداختیار پروژه

 یعی ازاست و شناساندن مفاهیم و کاربردهاي این روش به دامنه وسساز پشتیبانی کردههاي ظرفیت

  است. یافته گسترشسازمانهاي پاکستانی (اعم از عمومی و خصوصی) 

  

  

  هاي صنعتی در ایرانتوسعه خوشه .2,6

ینکه به ا هاي صنعتی در ایران مورد توجه قرار گرفت که با توجهدر انتهاي این بخش توسعه خوشه

 هاي صنعتیهاي صنعتی یونیدو در ایران با همکاري سازمان صنایع کوچک و شهركپروژه توسعه خوشه

پس از  طف نبود.پایان یافته است، این بررسی خالی از ل 1389ور و در شهری شروع شده 1384ایران از سال 

شور کاي جهت الگوسازي در هاي صورت گرفته در قالب پروژه یونیدو، سه پروژه توسعه خوشهبررسی

جین هسفال و سرامیک الل«، »چرم تهران«هاي خوشه ،انتخاب شدند. این سه خوشه پایلوت در کشور

  باشند.می» بریزقطعات خودرو ت«و » همدان

اي با عاملین توسعه محلی بود و در سطح هاي توسعه خوشهبر اساس روش یونیدو، مسئولیت پروژه

اول نظارت و مشاوره توسط مدیر ملی پروژه توسعه خوشه یونیدو در ایران و در سطح عالی نظارت بر 

یونیدو در سازمان صنایع  پروژه در وین و دیگر مشاوران یونیدو صورت گرفته است. استقبال از روش

هاي صنعتی هاي شهركهاي تابعه استانی آن یعنی شرکتهاي صنعتی ایران و شرکتکوچک و شهرك

هاي صنعتی است که خیلی زود درخواست تکرار برگزاري دوره عاملین توسعه خوشهاستانی به حدي بوده

اي رسانی در زمینه توسعه خوشهزي و اطالعسابه یونیدو ارائه گردید و یونیدو در راستاي استراتژي فرهنگ
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هاي صنعتی در دوره دیگر آموزشی فاز اول عاملین توسعه خوشه 7از برگزاري  1388از آن تاریخ تا سال 

  راستاي پروژه حمایت نمود.

ع صنای هاي صنعتی سازمانهاي مهم دیگر که با هدایت یونیدو، توسط دفتر خوشهاز جمله فعالیت

 است. بر اساسهاي صنعتی بودههاي صنعتی ایران پیگیري شد، تهیه نقشه کشوري خوشهکوچک و شهرك

اند. دهباشند که در آن واقع شاي میهاي منطقههاي کسب وکار (صنعتی) معرف مزیتروش یونیدو خوشه

هت گیرند. لذا جهاي متعدد اجتماعی و اقتصادي شکل میکنشها به تدریج و بر اساس بر هماین خوشه

داخله مبندي آنها جهت ها باید در مرحله اول نسبت به شناسایی تمامی آنها و سپس اولویتتوسعه خوشه

  اي با توجه به محدودیت منابع براي توسعه، اقدام گردد.توسعه

اندرکاران اي در کشور به پیشنهاد دستهمچنین یونیدو در راستاي نهادینه ساختن روش توسعه خوشه

 یل نهاديز تشکااي و مشاوره و نظارت آنها درگیر بودند، هاي توسعهتا آن زمان در پروژه توسعه خوشه که

 سیا حمایتهاي کسب و کار آها و شبکهملی، غیرانتفاعی، غیردولتی و غیرسیاسی به نام بنیاد توسعه خوشه

، کوچک ي خردو کارهاهاي کسب ها و شبکهنمود. این بنیاد با موضوع ارائه راهکار در زمینه توسعه خوشه

آفرینی در سازي و نقشو متوسط از طریق توسعه منابع انسانی و خدمات پژوهشی، مشاوره و پیاده

اي انته المللی به شکل یک مؤسسه غیرتجاري دراي و بینگذاري در سطوح بنگاهی، محلی، منطقهسیاست

  تأسیس شد. 1387سال 

هاي توسعه خوشه در ایران صورت گرفت و میزان سپس ارزیابی نسبتا مختصري از وضعیت پروژه

ها به تفکیک استان بیان گردید. نتایج حاصل از اجراي پروژه مطالعه فراگیر و تهیه نقشه کشوري موفقیت آن

هاي کشور گشته خوشه صنعتی در سطح استان 192هاي صنعتی در کشور تاکنون منجر به شناسایی خوشه

هاي صنعتی ایران تمرکز ده توسط سازمان صنایع کوچک و شهركاست. بر اساس اطالعات ارائه ش

تر شامل تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، هاي صنعتیهاي استانهاي شناسایی شده در سازماخوشه

هاي خراسان رضوي و مازندران بوده است (به استثناء استان سیستان و بلوچستان) و تمرکز بخشی خوشه

حوزه صنایع غذایی، نساجی (شامل پوشاك و چرم) و محصوالت کانی غیرفلزي  شناسائی شده نیز در سه

هایی که از سطح توسعه بوده است. شناسایی تعداد زیادي خوشه در سیستان و بلوچستان در مقایسه با استان

هاي دیگر) نشان هاي گردشگري در مازندران (و نه استانیافتگی مشابهی برخوردارند و شناسایی خوشه
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تواند انعکاسی کلی از وضعیت باشد ولی میدهد که مطالعه انجام شده از دقت کافی برخوردار نمیمی

   .باشد ها در کشورخوشه

 طور که ازاي مواجه بوده است و همانهاي توسعه خوشه در کشور با مشکالت عدیدهاجراي پروژه

هاي ژهز پرورغم تمایل باال براي آغاهاي قبلی و نیز مستندات و مشاهدات قابل برداشت است علینمونه

انون جود قوده است. عدم وها در مراحل اجرایی با کندي مواجه بتوسعه خوشه در کشور، پیشرفت پروژه

هاي صنایع و خانهاي، عدم هماهنگی بین وزارتی بخصوص در رابطه با وزارتفراگیر توسعه خوشه

هاي کتتوسعه خوشه، ناکارایی و عدم آمادگی شر بازرگانی، عدم وجود بودجه مشخص براي حمایت از

عدم  ووشه شناسی و تحمیل عاملین توسعه خهاي توسعه خوشه، انتخاب غیرکاراستانی براي اجراي پروژه

 ست کهاهاي توسعه خوشه از این دست موانع هاي اجرایی ذیل پروژهوجود بودجه براي پیشرفت پروژه

  اي برایشان اندیشید.باید چاره

  

  

  

  هاي آننقش رویکرد یونیدو در توسعه بخش خصوصی و چالش .2,7

سی هاي آن مورد برردر انتهاي این بخش، نقش رویکرد یونیدو در توسعه بخش خصوصی و چالش

ن بدون وسعه آهاي چشم گیري به همراه داشته اما تقرار گرفت. با اینکه اتخاذ رویکرد یونیدو موفقیت

رف طدم بر دي گریبانگیر این روش توانمند سازي است که در صورت عهاي متعدچالش نبوده و ناهمواري

برنامه  اشت کهها محدود خواهد شد. در این زمینه باید توجه دنمودن آنها در عمل امکان موفقیت پروژه

ر دود و پذیري دیده شهاي ارتقاء رقابتاي به طور کلی باید به عنوان جزئی از برنامهتوسعه خوشه

 . تجربیاتهاي بهبود فضاي کسب وکار که مکمل آن می باشد مورد توجه قرار گیردکنار سیاست

د به گیري در سطح خرهاي چشماي حتی اگر موفقیتهاي توسعه خوشهاست که برنامهجهانی نشان داده

د دم وجوعهاي بهبود فضاي کسب و کار یا راستایی با برنامهزمانی و همدست آورند در صورت عدم هم

ر ي کسب و کار مناسب، موفقیت کالن بزرگی را به نمایش نخواهند گذاشت. محیط کسب و کافضا

ع از الشعاع قرار دهد. این موضواي را تحتهاي توسعه خوشههاي جزئی پروژهتواند حتی موفقیتمی

  گردد.هاي جدي روش یونیدو تلقی میضعف
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ی و تعاونی در کشور (نتایج حاصل از مستندات، هاي خصوصشناسایی نقاط قوت و ضعف فعالیت بخش .3

  انتشارات و همچنین مطالعه میدانی)

سب و کهاي هاي آنها، شرکتهاي عضو انجمندر بخش سوم براي شناخت شرکتهاي توانمند و ویژگی

تها و ین شرکاکنند شناسایی شدند. همچنین از قِبل شناخت کار در ایران که براي تغییر محیط تالش می

بتدا بر اردید. هاي آنها، راهکارهاي توانمندسازي بخش غیر دولتی در ایران استخراج گها و ویژگیمنانج

بال ضر به دنعه حاالمللی در مورد ایران و مطالعات انجام شده در جهاد دانشگاهی و مطالاساس مطالعات بین

و  ند در تغییر محیطهاي توانمشناسایی موانع رشد بخش خصوصی در ایران بودیم. همچنین شرکت

ها جمنها و انهاي توانمند در این مورد شناسایی گردید و در انتها تجارب موفق اغلب این شرکتانجمن

  تدوین شد. 

  

  موانع محیطی توانمند سازي بخش خصوصی. 3,1

لیت در بخش اول که به بررسی موانع محیطی توانمندسازي بخش خصوصی اختصاص دارد، چهار فعا

  :مطالعه انتخاب شد ه عنوان نمونه مورداقتصادي ب

 صنعت برق به عنوان صنعتی استراتژیک و با ارزش افزوده باال؛ .1

 ر؛کارب صنعت نساجی به عنوان صنعتی با قدمت طوالنی، پراکندگی جمعیتی زیاد و صنعتی .2

زنی  صنعت قطعه سازي خودرو به عنوان صنعتی که دچار انحصار در خرید و قدرت چانه .3

 میان انبوه قطعه سازان و چند خودروساز است؛ ونامتوازن 

 کسب و هاي اقتصادي و به ویژهصنعت بانکداري به عنوان تأمین کننده اعتبار فعالیت .4

 کارهاي کوچک و متوسط

ها هاي اصلی این بخشگذاري، اشتغال و سایر شاخصدر این بخش تصویري از ارزش افزوده، سرمایه

ها و دهد، ثانیاً تحوالت، موفقیترا در نظام اقتصادي کشور نشان میاهمیت آن فعالیت  شد کهارائه 

هاي ساختاري صنعت را نمایان دهد و ثالثاً برخی از ضعفهاي گذشته نشان میهاي آن را طی سالشکست

کند. سپس مشکالت خاص صنعت از یک طرف و مشکالت محیط کسب و کار بطور عام مورد بررسی می

د آن بیشتر معطوف به همان صنعت مورد نظر بود. در نهایت براي ارزیابی ظرفیت قرار گرفت که رویکر

عنوان ي عضویت، خدمات به اعضا، میزان نفوذ تشکل و ساختار سازمانی بهبخش خصوصی و تعاونی، دامنه
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شد. ترکیب این چهار شاخص ظرفیت سازمان را کار گرفتهچهار محور کلیدي انتخاب و براي هر بخش به

هاي اي شناسایی مشکالت و ایجاد تغییر در محیط مشخص و تصویري کلی از چگونگی تشکلبر

خصوصی و تعاونی و توانمندي آنها در اصالح محیط کسب و کار ارائه نمود. عالوه بر این، در مورد هر 

 هایی براي تغییر محیط کسب و کار انجام شده است وتشکل این پرسش مطرح شد که تا کنون چه تالش

  برداري کرد یا خیر.ها جهت الگوبرداري بهرهتوان از این تالشآیا می

  

  موانع محیطی توانمندسازي بخش خصوصی: مطالعه موردي صنعت برق. 3,1,1

 ت استصنعت برق، اولین صنعت مورد بررسی در این بخش است. این بررسی از آنجایی حائز اهمی

ترین د. مهمسازمی ها را به طور مستقیم متأثرو رشد همه بخشکه از صنایع بنیادین و زیربنایی کشور بوده 

روشنده نها فتچالش این صنعت این است که دولت تنها عرضه کننده برق در ایران است. از آنجا که دولت 

لت عمترین باشد. این انحصار از یک سو مهبرق است تنها خریدار تجهیزات و خدمات این صنعت نیز می

  از سوي دیگر مشکل اصلی رشد بخش خصوصی در این صنعت است.رشد این صنعت و 

 طور که اشاره شد، بخش خصوصی در صنعت برق، عالوه بر مشکالت رایج بخش خصوصی درهمان

ولت از د ایران، دو مشکل اصلی دارد. اولین مشکل اصلی این بخش، مطالبات معوق صاحبان کسب و کار

بخش  ن اینمورد بحث قرار گرفت. از آنجا که مشتري اصلی فعاالعنوان یکی از موانع محیطی است که به

ت در کند، هر نوع کندي دولدولت است و دولت به طور تعهدي محصوالت این صنعت را خریداري می

ع ت به موقپرداخ کند. عدم تواناییپرداخت مطالبات فعاالن صنعت برق، کل زنجیره تأمین بخش را متأثر می

ست. اهاي دولت به این صنعت سنگین مترتب بر آن اولین پیامد انباشت بدهی هايمالیات و جریمه

ها و اماخت وخورد؛عدم امکان بازپردها نیز به دو مشکل اصلی برمیهمچنین صنعت برق در تعامل با بانک

 اتوانیدهی نها از طرف دیگر. سومین پیامد این بجریمه دیرکرد از طرفی و توقف خط اعتباري این شرکت

زمان ین ساهاي سنگین توسط اپرداخت سهم کارفرما به تامین اجتماعی و به تبع آن محکومیت به جریمه

ده یداري شتوانند بخشی از کاالهاي خرهاي عضو نمیشرکتخواهد بود. همچنین با توجه به این معضل، 

 کند.ه میو را جریمهاي عضدرصد در ماه شرکت 5/2از خارج را از گمرك ترخیص کنند، گمرك ایران نیز 

تیجه نهاي دولت است و که ریشه همه این مشکالت عدم پرداخت به موقع بدهیدر نهایت تاکید شد 

  مستقیم آن اخراج کارکنان و تعطیل شدن خطوط تولید است.
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 ی دههدومین مشکل بزرگ فعاالن این صنعت تورم دو رقمی اقتصاد کالن و ثبات نسبی نرخ ارز ط

ه مام شدتموضوع باعث شده است به اندازه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی، هزینه گذشته است. این 

ز رخ ارنمحصوالت این بخش اضافه شود. بررسی گروه تحقیق نشان داد که ریشه مشکل تنها در تثبیت 

 موجب نبوده بلکه تبدیل شدن چین به شریک اصلی تجارت کاالهاي صنعتی همراه با تثبیت نرخ ارز

قابت ریی در ایران شده است. افزایش نسبی هزینه فعالیت در صنعت برق به معناي کاهش صنعت زدا

 رقبا در سایر ها واست که چینیپذیري این صنعت در برابر رقباي خارجی است. دقیقاً همین امر باعث شده

ر چین درا  ودها جهت عرضه کاال در ایران کارگاه خاین صنعت جاي پا بازکنند به نحوي که حتی ایرانی

دي یکی ري هلناین دست مشکالت عواقب ناخوشایندي را نیز به دنبال خواهد داشت که بیما کنند.ا میبرپ

ولت فتی به دافتد که رونق ننیز مشهور است زمانی اتفاق می» زداییصنعت«این مشکل که به از آنهاست. 

ر شود، لی منجید به کاهش ارزش پول داخرغم افزایش واردات و تورم داخلی که قاعدتاً بادهد علی اجازه

هاي خشبر به نرخ ارز را ثابت نگاه دارد. در نهایت تقویت پول ملی باعث افزایش واردات و آسیب بیشت

  شود. تولیدي می

عنوان ی بهدر ادامه این گزارش سایر موانع محیطی صنعت برق نیز به اختصار بیان شد. نظام بانک 

 الی ومصوصی در صنعت برق است که باال بودن نرخ تسهیالت، کمبود منابع ي بخش خبزرگترین دغدغه

عدم  هاست. وجود کاالهاي غیر استاندارد،هاي بانکی از اعظم این گالیهشرایط سخت ضمانت نامه

ر دسازي، عدم وجود شرایط یکسان همکاري دولت در پرداخت هزینه هاي تحقیق و توسعه و نمونه

ش ر ارزهاي دولتی و بخش خصوصی،و مشکالت مالیاتی از جمله پرداخت مالیات بمناقصات براي بنگاه

انع ست موجاي فروش صادراتی از این دافزوده در معامالت دولتی، معافیت مالیات بر سود صادرات به

  باشد.می

 

  موانع محیطی توانمند سازي بخش خصوصی: مطالعه موردي صنعت نساجی. 3,1,2

ي اغلب کشورهاي وانع محیطی صنعت نساجی که موتور محرك توسعهي بخش سوم مدر ادامه

 ي، زمینهعتی قوهاي صنبا توجه به این که کشورهاي داراي پایهیافته بوده مورد بررسی قرار گرفت. توسعه

ذاري در مایه گاند و تمایل چندانی به سرفعالیت خود را به صنایع با ارزش افزوده باالتر گسترش داده

  شود. یمجی ندارند، اهمیت تقویت این صنعت براي حضور در بازارهاي جهانی نیز دوچندان صنعت نسا
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براي بدست آوردن تصویري اجمالی از مشکالت و موانع محیطی بخش خصوصی فعال در صنعت 

شر شده، منت 1389نساجی، نظر سنجی انجام شده توسط انجمن صنعت نساجی ایران که در مهر ماه سال 

کار  وي مشکالت خاص، مشکالت عمومی فضاي کسب گرفت. نتایج این نظرسنجی در سه دستهمبنا قرار 

فی هد کاکه به طور ویژه براي صنعت نساجی موضوعیت دارد و مشکالت اظهار شده ولی بدون وجود شوا

  ارائه و بحث شد. 

 ین آنه اولباال بودن قیمت تمام شدشود که ابتدا مشکالت خاص صنعت نساجی به اجمال مرور می

- ن بهرهیکی از مسایل و مشکالتی که در درون صنعت نساجی و پوشاك قابل طرح است پایین بوداست. 

سال  رژي دردهی اندهی انرژي و بهره وري نیروي کار) است. متوسط شاخص بهرهوري عوامل تولید (بهره

 باشد. بر اساسمی 9/17است. این شاخص براي صنعت نساجی معادل  8/25براي کل صنعت  1386

 33معادل  باشد. این رقمهزار ریال می 101536وري نیروي کار در صنعت نساجی آمارهاي موجود بهره

روه گ 23در بین  است که سبب شده صنعت نساجیوري نیروي کار در سایر صنایع درصد متوسط بهره

 ایش یابد،وامل تولید افزرا به خود اختصاص دهد. پرواضح است که هرچه بهره وري ع 20صنعتی، رتبه 

  قیمت تمام شده کاال کاهش خواهد یافت. 

در  شده براي خدمات آموزشیهزینه انجامعدم خالقیت و نوآوري دومین مشکل این صنعت است. 

تحقیقات  دهد. همچنین هزینههاي خدمات را تشکیل میدرصد از کل پرداختی 58/0صنعت نساجی معادل 

مار و ارقام آباشد. هاي پرداختی خدمات غیرصنعتی میدرصد از کل هزینه 71/0و آزمایشگاه سهمی معادل 

 ست کهامذکور حاکی از آن است که مدیریت این صنعت توجهی به تحقیقات نداشته است. این درحالی 

یت یکی از مهمترین مسایلی که در صنعت نساجی و پوشاك مطرح است، موضوع مد، نوآوري و خالق

ي بیشتر شود که تولیدات از تنوعه به نوآوري و خالقیت در صنعت نساجی سبب میاست. در واقع توج

  برخوردار باشد و با تقاضاي گوناگون مصرف کنندگان تطابق حاصل نمایند. 

درصد نیروي کار  90گیري که بیش از با توجه به نتایج آمارپایین بودن سطح سواد و مهارت کارکنان، 

 5/0سواد برخوردارند و کمتر از ح تحصیالت دیپلم، کمتر از دیپلم و بیبخش منسوجات و پوشاك از سط

باشند، سومین ضعف اساسی این حوزه از صنعت را نمایان درصد ایشان داراي تحصیالت تکمیلی می

درصد شاغالن در بخش تولیدي در  93توان گفت که سازد. از سوي دیگر برحسب مهارت نیز میمی

درصد در قالب تکنسین مشغول  8/3درصد به صورت مهندس و  1/3ند و تنها سطوح مختلف کارگري هست
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به کارند. نتیجه آن که بخش اعظمی از نیروي کار در صنعت نساجی فاقد هرگونه تحرك براي فراگیري 

سازد تکنولوژي جدید هستند. از سوي دیگر پایین بودن سطح تحصیالت و مهارت این نکته را روشن می

تفاوت هستند. به تعبیر ها و واحدهاي تولیدي نسبت به سطح تحصیالت کارکنان بیخانهکه مدیریت کار

کند و هنوز از نظر تکنولوژیکی به هاي صنعت نساجی نقش کمرنگی را ایفا میدیگر دانش در کارگاه

  شود.صورت سنتی اداره می

ت اما ت نیسر بازار در دسهر چند آمار دقیق و مستندي از میزان یا درصد پوشاك عرضه شده قاچاق د

میلیارد  8617توان رقمی در حدود بر اساس آمار ستاد مرکزي مبارزه و درنظر گرفتن نسبت کشفیات می

وشاك در نظر پبرآورد نمود. اگر این محاسبات فقط براي  1387ریال براي قاچاق پارچه و پوشاك در سال 

ین اح قاچاق در ن ارقام حاکی از باالبودن نسبی سطمیلیارد ریال خواهد بود. ای 6839گرفته شود، معادل 

 کی ازتواند از مشکالت خاص آن محسوب شود. باید این نکته را یادآوري نمود که یبخش است و می

  است.شده مهمترین مسایلی که به قاچاق پوشاك طی این سالها دامن زده باال بودن نرخ تعرفه اعمال

و  رش کسببر اساس اطالعات استخراج شده از گزاد بعدي است. نرخ باالي بیمه تأمین اجتماعی مور

ن د را به تأمیکشور کارفرمایان نسبت به کارفرمایان ایرانی سهم بیشتري از سو 37کار بانک جهانی، در 

ایسه با کشور در مق 143دهند. بر اساس همین محاسبه کارفرمایان در اجتماعی کارگران اختصاص می

ه به ه با توجارد کهم کمتري در تأمین اجتماعی کارکنان دارند. ذکر این نکته ضرورت دکارفرمایان ایرانی س

دي بیش ي تولیهاي واحدهاتواند در افزایش هزینهکاربر بودن صنعت نساجی، نرخ بیمه تأمین اجتماعی می

ار نقش کروي ینکند که از سایر صنایع مؤثر و معنادار شود. به بیان بهتر، این نرخ زمانی خودنمایی می

ید جموع نباه در منماید. البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست کمهمتري را در قیاس با سرمایه ایفا می

کر این د. اما ذه نموتمام مشکالت کارفرمایان در تأمین اجتماعی را به مسأله باالبودن سهم کارفرمایان خالص

 ر افزایشاند دتوساجی، نرخ بیمه تأمین اجتماعی مینکته ضرورت دارد که با توجه به کاربر بودن صنعت ن

مانی نرخ ز هاي واحدهاي تولیدي بیش از سایر صنایع مؤثر و معنادار شود. به بیان بهتر، اینهزینه

  نماید.کند که نیروي کار نقش مهمتري را در قیاس با سرمایه ایفا میخودنمایی می

دهد که مطالعات نشان میاص صنعت نساجی تلقی کرد. توان از مشکالت خقانون کار را میدر نهایت 

با تصویب قانون کار فعلی، مقررات حمایت شغلی نسبت به قوانین کار قبلی به شدت به نفع کارگران تغییر 

را داراست. بررسی  35کشور مورد مطالعه، رتبه  37کرده است. شاخص مقررات حمایت شغلی در میان 
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کشور داراي  28دهد که ایران در بین براي قراردادهاي دائم نشان میشاخص کلی مقررات حمایت شغلی 

ترین مقررات حمایت شغلی در رابطه با قراردادهاي دائم است. همچنین نتایج مطالعه دیگري در سخت

دهد کشش اشتغال نسبت به دستمزد واقعی در راستاي ارزیابی قانون کار در کارگاه هاي صنعتی نشان می

باشد که بیشترین رقم محاسبه شده در بین صنایع مختلف است. می 64/0ساجی و پوشاك خصوص صنایع ن

یابد. این واحد اشتغال کاهش می 64/0به بیانی بهتر درصورتی که یک واحد دستمزد افزایش یابد به میزان 

وضیح هاي دستمزد است که یکی از مهمترین تموضوع نشان دهنده حساسیت باالي صنعت نساجی به هزینه

هاي نیروي انسانی را تحت تأثیر هاي آن در مدل مذکور قانون کار است. قانون کار از دو کانال هزینهدهنده

هاي دهد. اول اینکه قانون کار از طریق مقررات، ضوابط و معیارهاي جدید موجب افزایش هزینهقرار می

هاي اخراج نیروي کار ن و یا افزایش هزینهکردگردد و دوم اینکه قانون کار از طریق مشکلنیروي انسانی می

هاي تعدیل، سرعت تعدیل بر تقاضاي نیروي کار مؤثر است. در چنین شرایطی به دلیل باالبودن هزینه

  یابد.نیروي کار کاهش می

رار حال مختصري از مشکالت عام فضاي کسب و کار صنعت نساجی که در فصل سوم مورد مداقه ق

تا  1380ساس آمارهاي بانک مرکزي سهم تسهیالت بانکی صنعت و معدن از سال بر ا شود.گرفت ذکر می

نعت و صدرصد تسهیالت بانکی به بخش  5/33، 1383اي که در سال افزایش یافته به گونه 1383سال 

این  1387روند کاهشی آغاز شده بطوري که در پایان سال  1384معدن اختصاص یافته است اما از سال 

له هاي آن از جمبخش صنعت و زیرمجموعهصد رسیده است. در چنین شرایطی است که در 26رقم به 

چنین با همد. کنننساجی و پوشاك عدم نقدینگی و یا کمبود نقدینگی را به عنوان مهمترین مشکل بیان می

هاي کچاز سوي دیگر، نسبت  !شودچک، یکی به مهر برگشت مزین می 8/7از هر  توجه به آمار موجود

ن نسبت در سه ماه درصد رسیده که نه تنها باالتری 7/12رگشتی به مبادله شده در خرداد ماه سال جاري به ب

. بنابراین رودسال گذشته نیز به شمار می 30اول سال جاري است، بلکه باالترین نسبت در طول بیش از 

نعت یدي از جمله صهاي برگشتی در حال حاضر به عنوان یکی از موانع مهم صنایع تولموضوع چک

  آید.نساجی به حساب می

رسد در زمینه توان در خصوص گمرك بیان نمود اما به نظر میمشکالت مختلفی میبطور کلی 

محصوالت نساجی و پوشاك طبقه بندي غیرواقعی کاالها مشهودترین مشکل باشد چرا که در این گروه از 

باشد. به عبارت دیگر با درصد در نوسان می 100تا  17محصوالت وارداتی میانگین نرخ تعرفه گمرکی از 
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باشد درنتیجه براي کاهش توجه به اینکه اختالف نرخ حقوق ورودي در بین محصوالت نساجی زیاد می

  گردد. عوارض گمرکی امکان طبقه بندي غیرواقعی کاال بیشتر می

مدت بلند درثبیت نرخ ارز مشکل بعدي که در بررسی موانع محیطی صنعت برق نیز بدان اشاره شد، ت

 413/0تا  303/0است. بر این اساس کشش صادرات محصوالت نساجی نسبت به نرخ واقعی ارز از 

واحد  08/0باشد. همچنین در کوتاه مدت به ازاي افزایش یک واحد در نرخ ارز صادرات به اندازه می

ات و ش صادردر بلندمدت به افزای یابد. بنابراین افزایش نرخ ارز هم در کوتاه مدت و همافزایش می

  انجامد.درنتیجه افزایش درآمدهاي صادرکنندگان می

ی نساج طور عام و صنعتباال بودن تعطیالت رسمی به وجهی دیگر از مشکالت فضاي کسب و کار به

ته طیالت آخر هفروز به عنوان تع 104روز کاري تقویم سال،  365از طور اخص اشاره دارد. اشاره شد که به

سی و ال شمسعمالً فعالیت اقتصادي از هیچ رونقی برخوردار نیست. با توجه به اختالف تعداد روزهاي 

ز میزان روز دیگر به مناسبت هاي مختلف و تحت عنوان تعطیالت مذهبی و یا ملی ا 24الی  20قمري 

ین رورداوایل ف که تعطیالت غیررسمی هفته هاي آخر اسفندماه وروزهاي کاري کم می گردد. درصورتی

ي اد روزها، تعدماه(تا مقطع سیزده به در) و همچنین تعطیل هاي توافقی بین دو روز تعطیل را حساب کنیم

عطیل وجود کند. به بیانی دیگر براي هر سه روز کاري یک روز تروز تجاوز می 135تعطیل در کشور از 

  دارد. 

ختلف العات مبا توجه به نتایج مطگیرد. ي میاالمللی نیز در این گروه از مشکالت جهاي بینتحریم

وي سزات) از اي (ماشین آالت و تجهیها قیمت کاالهاي سرمایهتوان اشاره کرد که با تشدید تحریممی

نشان  1386ل است. از سوي دیگر آمارهاي موجود در سادرصد افزایش یافته 10الی  7فروشندگان اروپایی 

وام ایل کار بادد ریال فقط صنعت نساجی به خرید ماشین آالت، ابزار و وسمیلیار 1229دهد که بیش از می

 توانمی العاتاست که با در نظر گرفتن نتایج مطو لوازم و تجهیزات ادراي و وسایل نقلیه اختصاص داده

  یال تخمین زد.رمیلیارد  123الی  86اي هاي تحریم را آن هم فقط در بخش واردات کاالهاي سرمایههزینه

با توجه به اینکه سهم است. عدم دسترسی به مواد اولیه نیز این صنعت را بطور خاص به چالش کشیده

درصد ارزش کل واردات محصوالت نساجی بوده و درصورتیکه ارزش مواد  87مواد اولیه وارداتی بیش از 

د مواد اولیه به واردات درص 58اولیه وارداتی با ارزش مواد خام و اولیه صنعت نساجی مقایسه شود، بیش از 

وابسته است. بنابراین دسترسی به مواد اولیه با توجه به اینکه بخش اعظمی از آن از طریق واردات تامین 
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  دلیل وجود تحریم هاي بین المللی مشکل تر خواهد بود. هشود بمی

مهمترین آن  د .گیردر ادامه باید اضافه کرد که به طورکلی حضور رقباي خارجی از دو عامل نشأت می

ارز را  ن نرخبه قیمت محصوالت وارداتی در قیاس با کاالهاي داخلی برمی گردد. ضمن اینکه در این میا

 جی اثرمیت خارتوان نادیده گرفت. به عبارتی بهتر پایین بودن و یا تثبیت نرخ ارز در ورود محصوالنمی

 ک نماید،خلی کممؤثر رقباي خارجی در بازار داتواند به حضور گذارد. مسأله دیگري که در این زمینه نمی

ه کجاري تآگاهی مصرف کنندگان از محصوالت خارجی است. این موضوع نیز با معرفی برند و یا عالمت 

  مصرف کننده از آن وقوف کامل دارد، صورت می پذیرد. 

 

  سازيموانع محیطی توانمندسازي بخش خصوصی: مطالعه موردي صنعت قطعه. 3,1,3

سازي طعهدامه روند بررسی موانع محیطی توانمندسازي بخش خصوصی در ایران، نوبت به صنعت قدر ا

خطر  ست کهاهاي آن، به این دلیل مهم رسید. زیر ذره بین گذاشتن این صنعت و استخراج موانع و چالش

. از است لآزاد سازي واردات قطعات خودرو با توجه به قدرت خریداران آن (خودروسازان) بسیار محتم

ا طراحی هاي آتی خود رسازان باید با توجه به وضعیت مالی دولت و روندهاي جهانی برنامهاین رو قطعه

 سازي در ایران بوده،که مقارن با رشد سریع صنعت خودرو و قطعه 1990 – 2004کنند. همچنین در دوره 

ی ي خارجي تجاري و سرمایه گذارهاسازي در جهان به دلیل آزاد سازي رژیمصنعت خودروسازي و قطعه

هاي شرکت و فنون تولید و استراتژي ادغام پیچیده ICTدر اغلب کشورها، پیشرفتهاي علمی و فنی در 

پس  فتن دربیش از همیشه به سمت جهانی شدن حرکت کرد. بنابراین در چنین فضایی سنگر گر فراملیتی،

مشارکت  انی ودهاي جهرسد. همگرایی با روننظر می دیوارهاي بلند حمایتی و انتخاب انزوا غیر ممکن به

ست و سازي کشور االمللی تنها گزینه ممکن و مطلوب براي صنعت خودرو و قطعهیم کار بینفعال در تقس

  زدایی در این دو صنعت اجتناب کرد.اي شدن و ملیتتوان از حاشیهتنها از این طریق نمی

بندي هاي انجام شده با فعاالن این بخش و تقسیموجه به مصاحبهبراي درك بهتر موانع کسب و کار، با ت

سازان در چهار حوزه زیر مورد بررسی قرار گرفت: ارتباط مشکالت موجود در صنعت مشکالت قطعه

ساز با عوامل تولید (کارکنان،مواد اولیه و منابع مالی)، ارتباط ساز با مشتري (خودرو ساز)، ارتباط قطعهقطعه

گونه که تاکید شد، دولت و اقتصاد سازان با یکدیگر. همانبا خدمات پشتیبانی و ارتباط قطعه سازقطعه

گذارد و ارائه راه حل بدون توجه به این دو عامل نادرست است. جهانی بر تمام چهار حوزه فوق تأثیر می
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دیگر در فضاي  سازي مانند صنایعاهمیت پرداختن به روندهاي جهانی بدین دلیل است که صنعت قطعه

زند، و یکی از آن را رقم می يجهانی زندگی می کند و خواسته یا ناخواسته مسیر صنعت داخلی و حتی بقا

باشد. خالی از لطف نیست که بدین چهار حوزه شدن تجارت کاالها و خدمات میشدن، جهانیابعاد جهانی

  نگاهی موجز و گذرا بیفکنیم.

نعت صاین  تري که همانا خودروساز است، پس از بررسی ادوار مختلفساز با مشدر مورد ارتباط قطعه

یابی به ر دستدباره اراده جدي ترین نکته در اینو سیر تکاملی آن، به مقتضیات هر دوره اشاره شد. مهم

ر دشد.  اهداف دوره سوم بود که از قِبل آن صنعت خودروسازي کشور از رشد درخور توجهی برخوردار

ین اهاي فعال در ا توجه به مصاحبه و جلسات متعدد با فعاالن این بخش و همچنین شرکتب این راستا

حصار یم: انمشکل به عنوان شاخص استخراج گردید که آنها را در چهار محور زیر خالصه نمود 17صنعت، 

هاي تر شرکهاي تامین مالی، مشکالت مدیریتی دخریدار در بازار، دسترسی به بازارهاي مایل و هزینه

ن ت ایخودروساز و مشکل کارفرما کارگزار. در جایی ذکر شد که انحصاري بودن بازار خرید محصوال

می  رگ بازاراز بزگذاري در اختیار دو خودروسآید. اوالً قیمتصنعت دو پیامد عمده دارد که به نظر مهم می

 ر شده بامحصو ري در بازار داخلیها می دهد محصوالت خود را به قیمت انحصاباشد و این امکان را به آن

ت روثانیاً به ص اي به فروش رسانند و از این طریق سود انحصاري کسب نمایند.اي و غیر تعرفهموانع تعرفه

ول ژگی اسازان داخلی مواجه شوند. ویها در بازار داخلی با قطعهخریدار انحصاري قطعات و مجموعه

رید خگی دوم موجب قدرت انحصاري خودرو ساز در موقع موجب انحصار در بازار فروش داخلی و ویژ

یان زه به گیري الگوي رفتاي می شود کقطعات می شود. هر دو ویژگی بازار خودرو در ایران موجب شکل

سازان وست که خودرمده است. اما نکته در اینجاسازان عمشتري محصوالت و فروشنده قطعات به خودرو

اند میزان هناگزیر شد کنند،تحت مالکیت و هدایت بخش عمومی فعالیت میعمده کشور با توجه به اینکه 

  ها را حداکثر می سازد افزایش دهند. تولید خود را فراتر از حدي که سود آن

سازان، به مسائل صوري همچنین مشکالت قابل توجه دیگر در حوزه تعامل خودروسازان و قطعه

گردد. قراردادها در این زمینه در یک جمله ضمانت اجرایی براي قراردادها و مشکالت پیرامونی آن برمی

تواند دست خریدار را در مقابل فروشنده باز بگذارد و هاي خودروساز ندارد. ابهام در قراردادها میشرکت

راه را براي اعمال فشار بیشتر به فروشنده هموار سازد. در واقع این ابهامات لزوما تصادفی نمی باشد! 

طرف را مسئول رسیدگی به است در چند سال اخیر یک نهاد داوري بیخوشبختانه انجمن توانستههرچند 



 
31 

 

کنیم که فقدان بنیاد قانونی الزم براي به اختالفات اعضاي خود با خودروسازان کند. اما دوباره تاکید می

ران دولتی کند. در تواند سرنوشت آن را دستخوش تمایالت و سلیقه هاي مدیرسمیت شناختن این نهاد می

سازان به ارائه راهبردهایی براي ایجاد مناسبات بهتر خودروسازان با قطعه انتهاي محور اول مشکالت قطعه

پارس، حل مسائل ناشی از سوء مدیریت در - سازان بسنده نمودیم. الگوقراردادن رفتار شرکت رنو

گستر، تنظیم زمان اپکو و سازههاي سکارگزار در شرکت-هاي خودروساز، حل مشکل کارفرماشرکت

گستر و تعبیه ساز و کار تعدیل قیمت هاي آنالیز قیمت در دو شرکت ساپکو سازهها، بهبود روشپرداخت

  قراردادها از این مجرا به تفصیل مورد بحث قرار گرفت.

بع لیه و مناواد اساز با عوامل تولید اعم از کارکنان، موسازان به ارتباط قطعهمحور دوم مشکالت قطعه

رکنان، و اط با کاارتب گشت. در این راستا موانع ناشی از تامین مواد اولیه و واسطه، موانع ناشی ازمالی برمی

ولیه و واد اسازان در بحث تامین مهاي تامین مالی معرفی شد. قطعهدسترسی به بازارهاي مالی و هزینه

شده، يریدارانبار، کیفیت نامناسب مواد اولیه خ واسطه، نگران نگهداري طوالنی مدت موجودي مواد در

ز قبیل اي موثري بردهاعدم تحویل به موقع مواد اولیه و قیمت باالي مواد اولیه هستند. در این راستا نیز راه

و جبران ولیه،اتعدیل قیمت قراردادها، تدارك یکجاي مواد اولیه وارداتی، مقابله با کیفیت نازل مواد 

   ت مواد پیشنهاد شد.هاي وارداتعرفه

طور که ي عمده در مشکالت قطعه سازان، ارتباط آنها با خدمات پشتیبانی است. همانسومین حوزه

شود. رك نمیاما اهمیت آن به خوبی دباشد، اشاره شد، خدمات پشتیبانی براي توسعه هر صنعتی الزم می

 ستفاده ازاطور مثال براي ه آن اقدام کنند بهجاي خرید خدمات پشتیبانی خود به تهیهتوانند بها میشرکت

ر شرکت برا  هاي مختلفی خدمات بازاریابی، واحدي را تاسیس کنند. درونی سازي این قبیل خدمات، هزینه

ختلف به مور مادارد. تخصصی بیشتر و واگذاري را از پرداختن به فعالیت اصلی باز مینماید وآنتحمیل می

  د به کاهش هزینه و ارتقاءکیفیت بیانجامد. توانبیرون از شرکت نمی

سازان با یکدیگر است. در این راستا رقابت سازان، ارتباط نابسامان قطعههاي قطعهي نهایی چالشحوزه

باشد که باید منصفانه و مطابق با اصول حرفه اي باشد. اما رقبا براي جذب داخلی رمز ارتقاء صنعت می

قی مانند رشوه زنند، آسیب جدي به صنعت وارد خواهد کرد. رقابت در مشتري دست به اعمال غیر اخال

منجر شود، زیرا  هاي ناکارآمداي کارآمد و بقاء شرکتهبه حذف شرکت تواندمیفضاي غیر شفاف 

کنند. در نهایت مزایاي سوي خود جلب میه هاي ناکارا با توسل به روشهاي نادرست مشتري را بشرکت
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شد و تاکید کردیم که دولت و انجمن با تعریف اصول اخالق حرفه اي در سامان دهی  استانداردسازي ذکر

تعریف استاندارد قطعات گامی  دارند و براي بهبود مشکالت ناشی از رقباي داخلی،به رقابت نقش مهمی

  ثر است.ؤم

  

  موانع محیطی توانمندسازي بخش خصوصی: مطالعه مورد صنعت بانکداري. 3,1,4

ا ببار نوبت به بررسی صنعت بانکداري انع محیطی توانمندسازي بخش خصوصی، ایندر بحث مو

 روانی رفشا 44هاي کلی اصل هاي تجاري خصوصی رسید. شاید در ظاهر امر، ابالغ سیاسترویکرد بانک

 زا بسیاري اما شد، همراه بخش این با کشور اقتصادي ادبیات و را کاست خصوصی بخش بر حاکم

 پوست یرز در همچنان داشت ما دولتی اقتصاد و فرهنگ در عمیق و دیرین هاییریشه که نپیشی مشکالت

حضور  .شد تبدیل هاي خصوصیبانک فعالیت برابر در ستبر موانعی بود که همین مشکالت به مانده باقی

یرجاري بات غهاي قانونی فعالیت بانکی و مطالبانکی کشور، فراهم نبودن زیرساخت پررنگ دولت در شبکه

  روي این صنعت است که در بخش سوم تبیین گشت. سه گروه عمده از مشکالت پیش

 98ی ماده بر اساس پیش بین 1379در ابتدا تصویب قانون اجازه تأسیس بانکهاي غیردولتی در سال 

ن آ رچند ازرد. هقانون برنامه سوم، زمینه فعالیت بانکهاي خصوصی و رقابت پذیري نظام بانکی را فراهم ک

ل ؤسسات در طواند، اما این بانکها و مبانک و مؤسسه اعتباري غیر دولتی تأسیس گشته 12زمان تاکنون 

شوار نها را دیشتر آباند که توسعه هر چه سالهاي فعالیت خود از تأسیس تا حال با موانع مختلفی روبرو بوده

ا فراهم رولتی دکان توسعه بانکهاي غیر عبارتی دیگر رفع این موانع و مشکالت است که امساخته است و به

ي هاي خصوصی گفتیم که حضور بانکهاي دولتی در کنار بانکهاآورد. در تشریح مشکالت بانکمی

 امکانات زات وکند، اما از سوي دیگر به دلیل وجود برخی امتیاخصوصی هر چند زمینه رقابت را ایجاد می

. به شودل میی تحمیبین رفته و هزینه هایی به بانکهاي غیردولتبراي بانکهاي دولتی، امکان رقابت سالم از 

بر ازات براامتی سخنی دیگر براي اینکه بانکهاي خصوصی بتوانند مزایاي رقابتی کسب کنند نیاز است که از

 با بخش دولتی نیز بهره برند.

ند این امر همچنین سرمایه اندك بانکهاي خصوصی معضل دیگري است که این بانکها با آن مواجه

باعث شده که این بانکها کفایت سرمایه الزم را نداشته و در مواردي براي اعتباردهی و اعطاي تسهیالت 

مجبور به استقراض از بانک مرکزي شوند. محرومیت از مشارکت اعتباري در طرحهاي بزرگ با سودهاي 
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صوصی براي آنها ایجاد تضمین شده نیز مشکل دیگري است که در راستاي سرمایه اندك بانکهاي خ

 شود.می

نکها را ین بایکی از مواردي که در غالب بانکهاي غیردولتی قابل مشاهده است این است که مدیران ا

که  شده است باعث افرادي عهده دارند که پیش از این در پستهاي دولتی مشغول فعالیت بوده اند. این مسأله

  رد. گی راد و شیوه و روشهایی دولتی مورد استفاده قرنگرش و اسلوب دولتی بر این بانکها حاکم شو

 تصادياین موانع اشاره شد که دستوري نمودن نرخ سود تسهیالت بانکی کاهش سود اق هدر ادام

ار در اعتب واست، زیرا که نرخهاي سود تعیین شده توسط شوراي پول بانکهاي خصوصی را به همراه داشته

 در برخی انکهاده و این مسأله نیز منجر به منفی شدن نرخ سود حقیقی بتر بوغالب موارد از تورم پایین

هش ز این کااهایی راست. بانکها هم براي سالها (سالهایی که نرخ تورم از سود تعیین شده باالتر بوده) شده

نند ی کعطا ماتی را اند و تسهیالسود و براي جلوگیري از زیانهاي احتمالی به تغییر ترکیب عقود سوق یافته

  اي از قبل تعیین شده و دستوري نباشد. که نرخ سود آنها مانند عقود مبادله

د. تعدد هستن کننده مقررات در نظام بانکییکی دیگر از مشکالت بانکهاي غیر دولتی، نهادهاي تنظیم

نک ی که بالاست. در حااین نهادها و ناهماهنگی میان آنها، نوعی سردرگمی را در نظام بانکی فراهم آورده

کنند نه ا میمرکزي نهاد مقررات گذاري بازار پول است اما هیات وزیران و گاه مجلس نقش اصلی را ایف

فعاالن  ملکردعبانک مرکزي. در واقع نهاد تصمیم گیر واقعی در نظام مقررات گذاري بازار پول ایران و 

میت ت حاکالل بانک مرکزي از دولخصوصی هیات وزیران است نه بانک مرکزي. به زبانی دیگر عدم استق

 ور در سالکشکی است. از طرفی، از آنجا که قوانین مادر پولی و باندولت بر نظام بانکی را افزون ساخته

ا در ست، لذااست و پس از ایجاد بانکهاي خصوصی نیز مورد بازنگري قرار نگرفته به تصویب رسیده 1351

 ناظر بر نهاد صوصی ندارد. به عنوان مثال درحالی بانک مرکزيبرخی موارد تناسب الزم با قوانین بخش خ

وعی به ن فعالیتهاي بانکهاي خصوصی است که این نهاد در تعیین سیاستها از دولت استقالل ندارد و

یازهاي نن با سرسپرده دولت است. تأخیر در به روز رسانی قوانین پولی و مالی کشور و متناسب نمودن آ

  دیگر از مشکالتی است که این بانکها با آن مواجهند. بانکهاي خصوصی یکی

در نهایت عنوان شد که رشد صعودي مطالبات معوق، منابع موجود بانکی را با تهدید روبرو ساخته 

است. عوامل متعددي چون عدم ارزیابی صحیح پروژه ها، فضاي نامناسب کسب و کار، تحریمهاي 

بسیاري موارد دیگر در ایجاد این مطالبات اثرگذارند. مطالبات  اقتصادي، رکود، تعیین دستوري نرخ سود و
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توان کاهش سوددهی بانکها، معوق آسیبهاي فراوانی را به سیستم بانکی وارد می آورد که از آن جمله می

  کاهش رتبه بانکها از منظر ریسک اعتباري، کاهش سالمت دارایی بانکها و ... را نام برد. 

  

  سازي بخش تعاونی  موانع محیطی توانمند .3,2

یت بی وضع، پیرامون موانع محیطی توانمندسازي بخش تعاونی بود که به ارزیااین بخشي دوم نیمه

اصل  هاي تعاونی در ایران، و موانع محیطی بازار مسکن و صنعت مرغداري پرداخت. به موجبشرکت

حسوب منظام اقتصادي کشور اي هعنوان یکی از پایه) قانون اساسی، بخش تعاونی به44وچهارم (چهل

 بر انسان است، ضمن تأکید) این قانون که ضوابط نظام اقتصادي کشور احصا شده43است و در اصل (شده

اي است. در راستاي شدهمحوري اقتصاد و تحقق اهداف عدالت اجتماعی، به بخش تعاونی تاکیدي ویژه

رنامه بسی، قانون اصالح موادي از قانون ) قانون اسا44وچهارم (هاي اصل چهلاجرایی کردن سیاست

 25/3/1387) قانون اساسی در جلسه مورخ 44وچهارم (هاي کلی اصل چهلچهارم توسعه و اجراي سیاست

غ ابال جمهور به وزارت امور اقتصادي و داراییمجمع تشخیص مصلت نظام نهایی شده و از سوي رئیس

راکه ست؛ چعی در حوزه اقتصاد، واجد اهمیت فراوانی اشد. در این مرحله، عطف توجه به عدالت اجتما

به  ممکن است جهش اقتصادي ناشی از اجراي قانون مذکور و نیز انتقال بخشی از مالکیت عمومی

د و افرا هاي غیردولتی، موجب اختالف فاحش طبقاتی شده و نتایج حاصل از رشد اقتصادي را عایدبخش

هاي ها و قابلیتري از وضعیت نامطلوب، استفاده مؤثر از ظرفیتمنظور پیشگیهاي خاص سازد. بهگروه

 لیدي وها نیز الزم است مشکالت کبخش تعاونی داراي اهمیت است. جهت استفاده مؤثر از توانایی

ه بعاون تنگناهاي اصلی حوزه مورد بررسی قرار گیرد. لذا در این بخش از گزارش ضمن معرفی بخش ت

ن طریق شود تا از ایر اقتصاد کشور مشکالت اصلی و ساختاري آن نیز بررسی میعنوان بخشی تأثیرگذار د

  بتوان به راهکارهایی عملیاتی جهت توسعه بخش تعاون دست یافت.

تفاوت شرکت تعاونی با دیگر شرکتهاي فعال موجود و به خصوص با شرکتهاي سهامی از جمله 

رو در ادامه، براي روشن شدن ابعاد بحث د. از اینگیرمیقرار پرسش   مورداالت متداول است که معموالًؤس

تفاوت بین شرکتهاي تعاونی با سایر  شد.به تفاوت بین بخش تعاونی و بخش خصوصی نیز گریزي زده

در فلسفه و ماهیت  تفاوت .1: باشندبه هم مرتبط می شرکت ها را از دو جنبه بررسی کردیم که البته کامالً
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- هاي تعاونی در مقایسه با شرکتتفاوت در ساختار عملکرد شرکت. 2ونی و هاي تعاشکل گیري شرکت

  هاي غیرتعاونی.

 ي قیمتهاي تعاونی ارائه خدمات بر مبناطبق تعریف و بر اساس فلسفه تعاون، هدف اصلی شرکت

ر یست. دعضا نتمام شده است. لذا یک شرکت تعاونی نوعی به دنبال حداکثر سازي سود و توزیع آن میان ا

أکید شده تنیز بر این نکته  1370شهریور  13قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسالمی ایران مصوب 

رفی و وزیع معهاي تولید و تهاي توزیع. در فصل پنجم این قانون تعاونیاست، منتها فقط براي تعاونی

یاز مشاغل تولیدي که ن هاییهاي توزیع عبارتند از تعاونیتعاونی«قانون،  27تفکیک شده است. مطابق ماده 

ها و قیمتها تأمین کاهش هزینه منظور کنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و بهو یا مصرف

ر مربوط به هایی است که در اموتعاونی هاي تولید شاملتعاونی«قانون،  26و مطابق ماده » نمایندمی

ستایی و معدن، عمران شهري و رو ، شیالت، صنعت،ماهی کشاورزي، دامداري، دامپروري، پرورش و صید

ر مورد ی کشور دشود قانون بخش تعاونهمان طور که مالحظه می» .نمایندمی عشایري و نظایر اینها فعالیت

ا ب باال با مطالهاي تولید تصریح بر کاهش قیمت تمام شده و ارائه خدمات بر این مبنا ندارد. لذتعاونی

نی تعاو ق است که به لحاظ تعریف و مبناي تعاون، کسب سود هدف اصلی فعالیتمالحظه این نکته صاد

منی طور ض هاي تولید بهنیست، ولی بر اساس قانون بخش تعاونی اقتصاد کشور، کسب سود براي تعاونی

  .پذیرفته شده است

د کرده است ها ایجاهاي غیر تعاونی برخی مزایا را براي این شرکتهاي تعاونی از شرکتتمایز شرکت

ها در صورتی که به لحاظ افقی و ها دارد. تعاونیگیري و موفقیت تعاونیکه نقش قابل توجهی در شکل

هاي فراوانی برخوردار شوند. آنها به ویژه توانند از مزیتعمودي با یکدیگر به انسجام الزم دست یابند می

یوندهاي پیشین یا پسینی هستند، ارتباط برقرار نمایند. هاي تعاونی که با آنها داراي پتوانند با دیگر بنگاهمی

ها ظرفیت ها است، معموالً این شرکتها جزء اصول مورد توجه تعاونیبا توجه به اینکه تعامل بین تعاونی

گذاري بخش ها کمتر از شرکت هاي سرمایهها دارند. همچنین تعاونیباالیی براي تعامل با دیگر شرکت

ها مدت خارجی وابستگی دارند و با عنایت به همین واقعیت است که تعاونیهاي کوتاهخصوصی به سرمایه

هاي بخش خصوصی، به مراتب کمتر در معرض نفوذ و دخالت هاي غیر سهامداران خود نسبت به شرکت

هاست. تصمیمات در شرکت هاي قرار دارند. مزیت مهم دیگر وجود و حاکمیت نگاه بلندمدت در تعاونی

نی معموال توسط خود اعضا یا حداقل در جهت منافع اعضا اتخاذ می شوند. اساسا همکاري و تعاو
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ي دیدگاهی متکی به منافع درازمدت است. یعنی در واقع متکی و هماهنگی با یک تعاونی غالبا در برگیرنده

ه هاي داخلی متمرکز بر درك اعضا از خطراتی است که بالقوه موجودند و به همین دلیل اتکا به سرمای

ها به عنوان تنها راه ممکن مورد تایید (متعلق به خود اعضا) هم از سوي اعضا و هم توسط تعاونی

بود؛ چرا که خود اعضا هم از حجم اطالعات یکسان و در عین حال وضعیت مالکیتی برابر خواهد

داده و سطح وفاداري افزایش برخوردارند. و این امر به نوبه خود، اعتماد اعضا و تعاونی ها را به یکدیگر

نماید که سطحی ما فوق آن براي هیچ شریک دیگري قابل بین طرفین را از چنان جایگاهی برخوردار می

هاي ذکر شده توان بر دیگر مزیتهاي اخذ اطالعات و تجربیات را میدسترس نباشد. سطح پایین هزینه

گذاري در لقوه و نیز منافع ناشی از اعتماد در سرمایهرسانی باهاي کم اطالعات و اطالعافزود. رمز هزینه

است که اساسا اطالعات در فضایی غیر متمرکز براي همه اعضا قابل دسترس ها در این حقیقت نهفتهتعاونی

است. معذلک این دسترسی همچنان براي هماهنگی صرف است. عدم انتقال اطالعات بین افراد خاص و 

موزش و استفاده اقتصادي از آ« قباي بالقوه محسوب می شوند به حقیقت عموم افرادي که در واقع ر

دار (بخش ها در مقایسه با دیگر سازمانهاي سرمایهگردد که ریشه تمام مزایا و منافع تعاونیبر می» اطالعات

  هاي رسمی، در آن نهفته است. خصوصی) و واسطه

دارد، توسعه این بخش اقتصادي مطابق  رغم تأکید خاصی که بر بخش تعاون در ایران وجودعلی

است. این مسئله به دلیل وجود مشکالت و موانعی است که در این بخش اقتصادي وجود انتظارات نبوده

اي از این مشکالت واکاوي است. در بخش سوم سعی بر آن شد تا پارهداشته و شکوفایی آن را مانع شده

ها هستند، میلیون نفر از جمعیت کشور عضو تعاونی 24ود حال حاضر حدشود. به عنوان مثال هرچند در

هزار  800و  ها بسیار کمتر از مقدار فوق است. براي مثال یک میلیونمیزان مشارکت افراد در فعالیت تعاونی

ها عضو تعاونی شهرستانی سهام عدالت تهران هستند که اغلب قریب به اتفاق آنها نه نفر از اعضاي تعاونی

هاي این تعاونی گسترده کمترین اطالعی ندارند. در شناسند و از فعالیتمدیره را نمیو نه هیئت مدیرعامل

چنین ساختاري حتی اگر هر فرد یک حق رأي داشته باشد، در عمل تعداد قلیلی از افراد تصمیمات را اتخاذ 

هاي رفته شده شرکتالمللی پذیهاي بینحالی است که مشارکت و خودیاري از ارزشکنند. این درمی

باشد. شرکتی که اساس آن بر مشارکت براي تأمین نیازهاي مشترك است، بدون حضور و تعاونی می

هاي سهامی را از دست ها نظیر شرکتمشارکت اعضا، مهمترین مزیت خود در رقابت با دیگر انواع شرکت

برجاست. یکی از د همچنان پاهاي آن نظیر عدم وجود انگیزه کسب سوحالی که عدم مزیتدهد، درمی
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تواند عدم وجود انگیزه و دالیل عدم رونق بخش تعاون در ایران و سهم محدود آن در اقتصاد ملی می

هاي کافی براي مشارکت فعال اعضا باشد. در بسیاري از کشورها شروطی را براي عضویت افراد در بستر

  هاي تولیدي یا استفاده از تولیدات شرکت است.فعالیت جمله آنها شرط مشارکت آنها درگیرند که ازنظر می

ه برند. دو مسئلها رنج میها در ایران از ساختارهاي ناکارآمد حاکم بر مدیریت تعاونیهمچنین تعاونی

ر دتخصص ها وجود دارد عدم استفاده از نیروهاي ممرتبط با مدیریت شرکت که اغلب در مورد تعاونی

 دیریتهاست. تفکیک مدیریت انتخابی و منی و موروثی شدن مدیریت این شرکتهاي تعاوي شرکتاداره

نی هاي تعاوگیرد، در شرکتهاي سهامی صورت میها نظیر شرکتگونه که در سایر انواع شرکتاجرایی آن

ان مدیره (مدیراهدات حاکی از آن است که معموالً اعضاي هیئتمش تعاونی شود. در شرکتمشاهده نمی

گیرند. عهده میخب) بدون در نظر گرفتن آنکه متخصص هستند یا خیر، مدیریت اجرایی را نیز بهمنت

اونی و یت تعشود که مدیریت نامحدود برخی از اعضا در فعالها مشاهده میهمچنین در بسیاري از تعاونی

ز ن نییایی آقدر که ثبات مدیریت براي یک شرکت ضروري است، پومجامع عمومی آن وجود دارد. همان

میان  عادلتیجاد ها سعی در احائز اهمیت است. در برخی کشورها با الزام سیستم چرخشی مدیریت تعاونی

اي قبلی ز اعضاها معموالً در پایان هر دوره مدیریتی حداقل یکی اند. در این کشورثبات و پویایی کرده

اي ستهي شایرتیب امکان استفاده از اعضاصورت چرخشی مجبور به جایگزینی با نفر جدید است. بدین تبه

جود از و مدیره به یکبارهشود، ضمن آنکه هیئتاند فراهم میکه تاکنون در مدیریت شرکت نقش نداشته

 اکمیتهاي تعاونی و عدم حشود. عدم توجه به مسئله مدیریت شرکتتجربه قبلی خالی نمیمدیران با

ر انواع ها با سایند عامل مهمی در عدم توانایی رقابت این شرکتتواساالري در مدیریت آنها، میشایسته

ها تن شرکساالرانه در ایهاي تجاري باشد. تدوین شرایط نهادي مناسب براي ایجاد فضاي شایستهشرکت

  یکی از اقدامات مهمی است که باید مورد پیگیري قرار گیرد.

ایران، طبیعی است که شاهد حضور پررنگ  با توجه به بزرگ بودن غیرطبیعی بخش دولتی در اقتصاد

دولت در بخش تعاون باشیم و آنرا به لیست مشکالت پیش روي این صنعت بیفزاییم. مهمترین شاهد مثال 

ها را این مسئله قانون فعلی بخش تعاون کشور است که امکان مداخله قابل توجه دولت در امور تعاونی

عنوان نماینده دولت در حوزه تعاونی) ش تعاون، وزارت تعاون (بهاست. براساس قانون فعلی بخفراهم کرده

 گیري و تدوین اساسنامه تعاونی (بندهايامکان مداخله در همه مراحل و فعالیت یک تعاونی از مرحله شکل

ب )) و نظارت بر انتخا66ماده (» 17«و » 11«ها (بندهاي تا اداره تعاونی ))66ماده (» 30«و » 28«، »24«، »2«
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هاي موجود نتوانند )) را دارد. مسئله فوق سبب شده است که تعاونی68ها (ماده (دیره شرکتمهیئت

صورت کامالً مستقل عمل کرده و کارآیی اقتصادي را حاصل کنند. از طرف دیگر فعاالن اقتصادي هم با به

شکالت موجود در این ها (البته در کنار سایر متوجه به وضع موجود و دخالت دولت در امور تعاونی

  بخش)، انگیزه کافی براي شروع فعالیت اقتصادي در قالب تعاونی را ندارند.

م هاي تعاون به چشخصوص اتاقمشکل بعدي در ساختار نامناسب نهادهاي مرتبط با بخش تعاون به

تعاون در  هاي))، تشکیل اتاق57خورد. در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسالمی ایران (ماده (می

هاي انه استهاي تعاون در عمدگیري اتاقرغم شکلحال، علیاست. با اینبینی شدهها پیشتهران و شهرستان

 عیت اتاقعه وضهاي دولتی و حاکمیتی نیست. براي مثال مطالآنها عمدتاً مستقل از دستگاه کشور، فعالیت

هاد عنوان یک نبه هاي تعاونی سراسر کشور بوده ودیههاي تعاون و اتحاتعاون مرکزي ایران که نماینده اتاق

دهد یشان مندولتی در کنار وزارت تعاون، مسئول پیگیري و پیشبرد اهداف مشترك بخش تعاونی است، غیر

میتی از هاي حاکهاي کشور باشند، نماینده ارگانمدیره آن، بیش از آنکه نماینده تعاونیکه اعضاي هیئت

یران رکزي اشوراي اسالمی هستند. مسئله فوق نشان از ساختار دولتی اتاق تعاون مقبیل دولت و مجلس 

تعاون  ه اتاقنحوي اصالح شود کمدت ساختار این اتاق به رسد که الزم است در بلندنظر میدارد. لذا به

هاي حادیها و اتهتر و با کارآمدي بیشتري براي پیشبرد اهداف تعاونیصورت مستقلمرکزي ایران بتواند به

تبط براي مراي هاي تعاون و دیگر نهادهتعاونی فعالیت کند. با توجه به اهمیت زیاد فعالیت مستقل اتاق

مکان ورت اتالش جهت رفع تنگناهاي بخش تعاون، توجه ویژه برنامه پنجم توسعه به این مسئله و در ص

  رسد.نظر میاصالح قانون موجود بخش تعاونی اقتصاد ایران ضروري به

نظر، مگیرد. از این ها سرچشمه میمشکل بعدي از ساختار نامناسب نهادي براي فعالیت تعاونی

ها در این بخش ها به بخش تعاون مستلزم وجود مزایاي فراتر از سایرعوامل تولید از سایر بخش جابجایی

 جنبه مدت دولتی است که بیشترهاي کوتاهها و معافیتهایی نه کمکبخش است. منظور از چنین مزیت

یه به سرما باشد. نیازمیمدت براي گرایش فعالیت اقتصادي به این بخش هاي بلندزایی دارد، بلکه جاذبهرانت

ند. در ن هستهاي بخش تعاواقتصادي در کنار اهداف اقتصادي آنها مهمترین مزیتکم و پیشبرد اهداف غیر

 احبانهاي تعاونی سبب کاهش انگیزه فعالیت اقتصادي و صکنار این مزایا، برخی مسائل خاص شرکت

  شود. می عوامل تولیدي براي تخصیص منابع در دست خود در این بخش

درحال حاضر حداقل سه قانون کلی در ارتباط با بخش تعاون وجود دارد که هرکدام حوزه فعالیت 
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ها و مقررات خاص انواع حالی است که بعضی دستورالعملگیرد. این درها را دربر میبرخی از تعاونی

ا تداخل دارند که این مشکل را ها نیز موجود است که بعضاً با قوانین کلی تعاونی تناقض یخاصی از تعاونی

  باید به بقیه افزود.

اشد. الت بتواند در چهار قالب نظارت، هدایت، حمایت و یا دخها میهمچنین رابطه دولت و تعاونی

ها ونیه تعاتواند مانع رشد و توسعهایی است که میها ازجمله آفتدخالت دولت در امور اجرایی تعاونی

لت در ه دخابطور کنترل شده و تا جایی که منجر ها بههدایت و حمایت تعاونی حال نظارت،باشد، با این

 خش تعاونبا ب اي که در رابطهتواند مفید باشد. مسئلهپذیرفته و می ها نشود از جانب دولتامور تعاونی

یا  ودایت ایران وجود دارد آن است که در بسیاري از موارد دولت در قالب مفاهیمی همچون حمایت، ه

ها تعاونی و ولتدلیل عدم شفافیت رابطه دکند. این مسئله بهها مینظارت اقدام به دخالت در امور تعاونی

تواند ها میسازي و مرزبندي رابطه دولت و تعاونیاقدامی در جهت شفافدر اقتصاد ایران است. هرگونه 

  ها باشد. یهاي رشد و توسعه تعاونیکی از گام هاي مهم در جهت ایجاد زمینه

هاي خصوص تعاونیهاي مسکن و بهنظیر تعاونیهاي دوجنسیتی نظارتی در تعاونی ناسازگاري وظایف

هاي دو نهاد متفاوت هستند نیز لحاظ ماهوي داراي ساختاري هستند که ملزم به تبعیت از سیاستاعتبارکه به

زارت تعاون از یک طرف و بانک مرکزي از هاي وهاي اعتبار ملزم به تبعیت از سیاستمشهود است. تعاونی

هاي دو وزارتخانه تعاون و مسکن است. هاي مسکن نیز تابع و سیاستطرف دیگر هستند و تعاونی

ها را براي تعاونیها از آن نهاد مشکالتی ناسازگاري وظایف نظارتی نهادهاي مرتبط و لزوم تبعیت تعاونی

  است. وجود آوردهبه

د در ترین مسائل موجومدیره یکی از شایعاعضاي تعاونی از مدیرعامل و هیئت ظنشاکی بودن و سوء

یشه راي اوالً شود. چنین مسئلههاي تعاونی است که در بعضی موارد منجر به شکایت رسمی نیز میشرکت

از  ضاادي اعاقتص ها و ثانیاً ناشی از عدم احساس امنیتدر ساختار نامناسب نهادي حاکم بر فعالیت تعاونی

ها را جز در گیري و توسعه تعاونیمدیره است. عدم احساس امنیت اقتصادي اعضا شکلتخلفات هیئت

گاه د دادتواند عدم وجوسازد. ازجمله دالیل وجود چنین مشکلی میموارد اضطراري با مشکل مواجه می

  ها باشد.تخصصی ویژه براي تعاونی

مالی از موانع پیشرفت و شکوفایی این بخش است.  ها در بازارهاي پولی وحضور کمرنگ تعاونی

حال حاضر سیستم بانکی کشور مانعی براي حمایت مالی از بخش تعاونی ندارد، فعالیت رغم اینکه درعلی
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حال هاي تعاون داشته باشد. درتوانند اثر قابل توجهی بر تأمین مالی پروژهها در این حوزه میخود تعاونی

هایی که پیگیري هرچندی از بازار پولی کشور بسیار محدود و نزدیک به صفر است. حاضر سهم بخش تعاون

هاي سهامی عام) در بورس اوراق بهادار صورت گرفته است، خصوص تعاونیها (بهبراي حضور تعاونی

  بورس وجود ندارد.حال حاضر امکان حضور این نوع شرکت در بورس یا فرادر

و  1370ال حاضر قانون بخش تعاون جمهوري اسالمی ایران مصوب طور که اشاره شد، در حهمان

 وت موجود درقرغم برخی نقاط باشد. علیها می، مهمترین قانون ناظر بر فعالیت تعاونی1377اصالحیه 

ها الح آنسال از تصویب آن، برخی مشکالت متوجه قانون است که اص 20این قانون، با توجه به گذشت 

ستاي دي در رادات مفیها مفید باشد. البته در ادامه تحقیق پیشنهاود فضاي فعالیت تعاونیتواند براي بهبمی

ون بخش تعاون از قان 49و  46، 43، 42، 40، 37، 36، 35، 33، 32، 22، 20، 14، 13، 12، 5اصالح ماده 

  ها منشا اثر باشد.تواند در زمینه پیشبرد اهداف تعاونیارائه شد که می

  

  

  

  هاي مسکنطی توانمندي بخش تعاون: مطالعه موردي بازار و تعاونیموانع محی .3,2,1

گرفت.  قرار ي موردي در بحث توانمندسازي بخش تعاون مورد مداقهعنوان اولین مطالعهبازار مسکن به

- هیین کنندقش تعنزیرا بخش مسکن به عنوان یک صنعت تأثیرگذار در اقتصاد ایران و با ارزش افزوده باال، 

 از یک کند. ضریب نفوذ این بخش در سطح جامعههاي اقتصادي ایفا میکت و رشد سایر بخشاي در حر

ز سوي سکن اسو، و به کار گرفتن صنایع مختلف از جمله تولید مواد اولیه، ساخت و ساز و حتی فروش م

فهوم منها است. امروزه مسکن تدیگر، صنعت ساخت و ساز را در جایگاه موتور محرك اقتصاد قرار داده

تغال جاد اششود. اهمیت بخش مسکن در اییک سرپناه را ندارد، بلکه یک کاالي اقتصادي نیز محسوب می

 ه عنوانبشرایط بحران اقتصادي و جدي شدن معضل بیکاري از این بخش  درباعث شده که اکثر کشورها 

  .اشتغال کمک گیرند موتور رشد و مولد

نیز مشکالت عرضه مسکن به طور عام و مشکالت تعاونیهاي  در این مطالعه به معرفی بازار مسکن و

 مسکن، بازار در تعاون بخش ایران، سهم اقتصاد در مسکن بازار مسکن به طور خاص پرداختیم. اهمیت

 در مسکن عرضه عمومی مشکالت ایران، در مسکن بازار توسعه بر مؤثر عوامل مسکن، بازار هايویژگی
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مسکن از این منظر بررسی شد. در ادامه به  عرضه در مسکن هاي تعاونی خاص ایران، و مشکالت اقتصاد

 در ساز و ساخت طور کلیمنظور معرفی بخش مسکن در ایران آمار و ارقام مربوطه ارائه و تفسیر شد. به

 که گیردمی صورت هاو تعاونی خصوصی بخش دولتی)، شرکتهاي (یا دولتی عمده گروه سه طریق از کشور

 کشور ساز و ساخت بازار درصد در 7/2 دولتی هايشرکت و 8/1 هاتعاونی، 2/89 صوصیخ بخشسهم 

است. همچنین در بخش تسهیالت اعطایی به مسکن عنوان شد که تسهیالت بانکی که هم براي  برآورد شده

کند. تا نقش مهمی در بازار مسکن ایفا می ،شودتولید و ساخت مسکن و هم براي خرید مسکن اعطا می

بر اساس بسته کلیه بانکها اجازه ارائه تسهیالت مسکن را داشتند اما از این سال به بعد  1387پیش از سال 

سیاستی نظارتی بانک مرکزي که به تصویب کمیسیون اقتصادي دولت رسید و توسط بانک مرکزي به 

مسکن از ارائه هاي لیزینگ به جز بانک خصوصی و شرکت هاي دولتی وها ابالغ شد، همه بانکبانک

سابقه قیمت مسکن در سال تسهیالت خرید مسکن به متقاضیان منع شدند. این تصمیم در پی افزایش بی

   .اتخاذ شد 1386و به تبع آن در سال  1385

سهم بخش تعاون در بازار مسکن نیز خالی از لطف نبود. شرکت هاي تعاونی مسکن در گرایش  ائهار

هاي فعال فرهنگیان و مسکن مهر درحال فعالیت هستند. از میان شرکتهاي کارمندي، کارگري، آزاد، 

اعضاي  %55درصد از کل تعاونیهاي مسکن فعال را گرایش کارمندي با مجموع  54تعاونی مسکن 

اعضا و  %8درصد را گرایش آزاد با  12اعضا،  %22درصد را گرایش کارگري با  29تعاونیهاي مسکن فعال، 

اعضا تشکیل می دهند. در نهایت آمار ساخت وساز شرکتهاي  %15هاي فرهنگیان با یدرصد را نیز تعاون 5

تعاونی مسکن به تفکیک تعاونی هاي مسکن فعال و غیر فعال و به هدف رسیده و با دو سر فصل تعداد 

هاي مسکن فعال (غیر مهر) شامل واحد در دست اقدام و تعداد واحد تکمیل شده نیز تشریح شد. تعاونی

واحد مسکونی تا پایان  139667استان کشور فعال بوده و در مجموع  30تعاونی مسکن بوده که در  8904

باشد. الزم به ذکر است که مجموع واحد در دست اقدام می 191486تحویل اعضاء شده و  1388شهریور 

درصد  15ود نفر بوده که بیانگر ساخت و ساز مسکن براي حد 1270929ها بالغ بر اعضاء این تعاونی

باشد که در تمامی استانها تعاونی می 3613فعال، شامل اي مسکن (غیرمهر) غیرهباشد. تعاونیاعضاء می

اند. تعداد کل اعضاء این واحد به اعضاء شده 6649وجود دارند و تا قبل از غیرفعال شدن ، موفق به تحویل 

درصد اعضاء موفق به احداث  3یر فعال حدود هاي غتعاونیدر . می باشد 259672تعاونیها بالغ بر نوع 

هاي واحد در دست اقدام نیز در این نوع تعاونیها وجود دارد. تعاونی 1004واحد مسکونی شده و همچنین 
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اند و موفق استان توزیع گردیده 26باشد که در تعاونی می 1243مسکن (غیرمهر) به هدف رسیده نیز شامل 

  واحد در دست اقدام دارند. 4977واحد شده و  92313به تحویل 

 ه عرضه وباختن ي این بخش به اختصار بررسی شد که در آن با پردعوامل موثر بر بازار مسکن، در ادامه

تأثیر  نحوه وتقاضاي مسکن و تعیین عناصر تشکیل دهنده هر یک از این دو به بررسی متغیرهاي اثرگذار 

ند، این رگذارامل متعددي بر عرضه، تقاضا و قیمت مسکن اثهر یک بر قیمت مسکن در ایران اشاره شد. عو

م یر در حججب تغیو برونزا تقسیم کرد؛ عواملی که در بازار مسکن مو به دو دستۀ درونزاتوان عوامل را می

 ر و مثالبازا زا و عواملی که در اثر نواساناتی خارج ازو چگونگی عرضه و تقاضا می شوند، عوامل درون

آیند، عوامل یبوجود م ...ت بازار سرمایه، سیاستهاي دولت وهاي مثبت و منفی نفتی، نوساناناشی از شوك

  برونزا هستند.

ه س، از در نهایت بحث مشکالت عمومی عرضه مسکن در اقتصاد ایران که هدف اصلی این بررسی بود

 ی مسکن،مثل گران تقاضاکنندگان مسکننظر ممشکالت مسکن از دیدگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

ه ک دگاننظر تولیدکننممشکالت مسکن از  .ها و کمبود مسکن اجاره ايبها و افزایش سریع قیمتاجاره

زد دستم عبارتند از گرانی و کمبود عرضه زمینهاي مناسب شهري، کمبود و گرانی مصالح ساختمانی و

داري، اا گیر پمقررات و ضوابط دست و  ،ماهر، عدم کفایت تسهیالت و وامهاي بانکیکارگران ماهر و نیمه

لی مقتصاد انظر ممسائل و مشکالت مسکن از در نهایت  .مسائل موجود در زمینه عوارض شهري و مالیاتها

ري و امع شهکه عبارتست از عدم تطابق رشد تولید مسکن با رشد جمعیت و خانوار بویژه در جومطرح شد 

ل ه حاصکد قیمت مسکن و اجاره، داللی روي زمین و مسکن اي کم در آمد، افزایش سریع نرخ رشهگروه

ولید ابر تافزایش نقدینگی بخش خصوصی و سوق سرمایه ها به سوي نقل و انتقاالت مسکن و زمین در بر

  ژیک.سایر تولیدات و خدمات استرات مسکن یا

کن ف مسعنوان خاتمه این بحث باید گفت فزونی تقاضاي مسکن نسبت به عرضه آن و لذا شکابه

و  شکالتماهمیت تولید و عرضه مسکن را روشن می سازد، اما آنچه این شکاف را گسترده تر می سازد 

  موانعی است که بر سر راه تولید مسکن وجود دارد مشکالتی چون:

 عدم کفایت تسهیالت بانکی بخش مسکن 

  تولید فرایندکیفیت مواد اولیه و سنتی بودن پایین بودن سطح تکنولوژي و  

 وريدم تخصص و مهارت نیروي انسانی و پایین بودن بهرهع 
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 عدم وجود نظام استاندارد در بخش مسکن  

 مشکالت ناشی از زمین  

 مشکالت ناشی از مصالح  

 و ... رکود شدید 

یالت ز تسهاترین مشکلی که تولیدکنندگان مسکن از آن نام می برند موانع ناشی در حال حاضر اصلی

نکی به ت باعنوان مثال گسیل تسهیالدر ایجاد این مشکل دخیل بوده اند. به بانکی است، عوامل مختلفی

است، ختهمهري را با کمبود تسهیالت مواجه ساسوي مسکن مهر که این مساله سایر تولیدکنندگان غیر

ضه ت عرهاي انقباضی پولی دولت که این امر منجر به محدود شدن تسهیالت خرید و نیز تسهیالسیاست

 ست کهها به عقد قراردادهاي مشارکتی و اخذ سود باال مساله دیگري ااست، تمایل بانکهمسکن شد

با عدم  انکهابهاي سود باالي پیشنهادي از سوي دریافت اعتبار را براي تولیدکنندگان مسکن به علت نرخ

ر اعتبا فتدریا انزمانبر دریافت وام مشکل دیگر متقاضی فرایندسازد، بوروکراسی پیچیده و صرفه مواجه می

ت که دانس توان از دیگر مشکالتی... را مین وهاي مسکهاي اعطایی با قیمتاست، عدم تناسب مبلغ وام

  تولیدکنندگان مسکن در ارتباط با تسهیالت مسکن با آن مواجهند.

از  الذکر از جمله مشکالت عام بازار مسکن بودند بدین معنا که تولیدکنندگان مسکن اعممشکالت فوق

هاي مسکن به کنند اما مشکالتی نیز هستند که تعاونیبخش خصوصی و تعاونی با آن دست و پنجه نرم می

خود با آنها روبرو هستند. طور خاص و به علت شرایط ویژه عنوان بخشی از تولیدکنندگان مسکن به

هم وزارت تعاون،  هاي مسکن به علت ساختار خود هم ملزم به تبعیت از وزارت مسکن هستند وتعاونی

هاي این دو وزارتخانه در برخی موارد متعارض است و مشکالتی را براي تعاونی هاي مسکن به سیاست

همراه دارد از سوي دیگر حجم قوانین و مقررات و آیین نامه ها نیز به تبع آن براي تعاونی ها افزایش می 

گیرند که ها را مدیرانی بر عهده میاداره تعاونیها مشکل دوم است؛ معموال یابد. اداره غیر تخصصی تعاونی

تخصص الزم در امور اجرایی را ندارند و بدون جداسازي کادر اجرایی و مدیریتی و بدون داشتن 

شوند و این امر نیز خود طوالنی هاي الزم خود وارد امور اجرایی ساخت مسکن میها و توانمنديتخصص

هاي مسکن در شود. یکی دیگر از مشکالت تعاونی... را منجر میوکیفیت ساخت، تولید بی فرایندشدن 

هاي مدیریتی و ها مدیران بیش از آنکه به جهت توانمنديیابد؛ در این تعاونیانتخاب مدیران بروز می

شوند و لذا به دلیل ضعف دار میتخصصی انتخاب شوند بر اساس اعتماد و آشنایی مدیریت را عهده
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هاي مسکن شوند. از طرفی اغلب تعاونیهاي اجرایی با مشکل مواجه میفرایندانایی در اطالعات و عدم تو

پشتوانه مالی ضعیفی دارند و این توانایی محدود مالی به دلیل ضعف عملکردي در بخش تسهیالت وسیع 

  است. تر هم شده

ی در بخش خصوصي شدیدي به فعاالن هاي موجود در آن نیز لطمهمشکالت ناشی از قانون و تناقض

مراه هبا نقض  جراستزند. بسیاري از قوانینی که در حال حاضر در ارتباط با تعاونیها در حال ااین زمینه می

ري از ر بسیااست. ضعف قانونی داین مساله تعاونی هاي مسکن را در اجرا با مشکل مواجه ساخته که است

  فایده و بالاثر شوند.ر اداري بیها درگیر اموشود که تعاونیموارد باعث می

ست که ابرداشت و شناخت مردم از تعاونی ها به همان اندازه محدود و کم  در نهایت باید گفت،

ها به تعاونی وط بهاعضاي تعاونی ها. در بسیاري از تعاونی ها اعضا و حتی مدیران از قوانین و مقررات مرب

عدم  هاست. از سویی،اري از مشکالت تعاونیمقدار کافی مطلع نیستند و این عدم اطالع سر منشا بسی

ر هاي بیشتر بها به علت قدرت، وجود تشکیالت موازي و تحمیل هزینهاجراي قانون از سوي شهرداري

ن هاي مسکاي دیگر مشکالت تعاونیها، حضور پررنگ دولت و رشد طبیعی در مقابل رشد گلخانهتعاونی

شوند یمحمیل ه این مشکالت که غالبا از سوي محیط به صنعت تهستند. به عنوان نتیجه بحث، اشاره شد ک

سازي انمندآید که الزمۀ توسعه و توهاي مسکن به شمار میعنوان موانع محیطی رشد و توسعه تعاونیبه

  تعاونی هاي مسکن رفع این مشکالت است.

  

  توانمند سازي بخش خصوصی و تعاونی (مطالعه موردي صنعت مرغداري) .3,2,2

داري و پرورش ها، به صنعت مرغمطالعه این بخش در بررسی موانع توانمندسازي تعاونی دومین مورد

ي جمعیت و محدودیت منابع تولید غذایی، ضرورت و اهمیت بذل توجه گردد. رشد فزایندهطیور برمی

از کشورها توسعه را بیش از پیش نمایان ساخته و بسیاري  فرایندوري عوامل تولید در بیشتر به ارتقاء بهره

 کاراییبودن سطح تخصص و اند. نظر به پاییناي دست یافتهاز رهگذر این امر به توفیقات قابل مالحظه

نیروي انسانی و وضعیت نامطلوب بهره برداري از منابع و امکانات موجود کشورهاي در حال توسعه، سطح 

ح بوده و برخی دیگر اساسًا عنوان یکی از خصوصیات مشترك جوامع مزبور مطروري بهپایین بهره

رغم برخورداري از منابع دانند. کشور ایران نیز علیوري عوامل میبودن بهرهنیافتگی را مولود نازلتوسعه

وري پایین عوامل تولید، هاي متعدد من جمله بهرهپروري، به دلیل وجود نارساییه کشاورزي و دامقابل توج
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است. ا و اعمال شیوه ي سنتی تولید از نیل به هدف توسعه بازماندهواحده کاراییضعف در مدیریت و عدم 

هاي مختلف تولید در زمینه ي تحلیل بهره وري عوامل و تخصص به همین دلیل، انجام پژوهش در بخش

هاي مختلف کشاورزي از جمله واحد هاي پرورش طیور به ویژه در شرایط فعلی ها در زیر بخشي آنبهینه

) مطرح است W.T.Oالزم در خصوص پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی ( هايکه حساسیت

  نماید. ضروري می

یاسی ساز سوي دیگر جایگاه و نقش مواد غذایی در تقویت بنیان هاي اقتصادي، اجتماعی و حتی 

 همیتاجهانی،  هاي مختلف تجارتها در عرصهجوامع و در نتیجه استقالل و افزایش توان رقابتی آن

ین که اسازد. با هایی که موجب افزایش کمی و کیفی مواد غذایی می شود را مشخص میدستیابی به راه حل

ورت صهاي اخیر در کشور ما اقدامات قابل توجهی ي تولید گوشت مرغ و تخم مرغ طی سالدر زمینه

ید و امل تولعو کاراییهاي این صنعت عظیم هنوز عملکرد در واحد سطح، گرفته ولی در اغلب واحد

امناسبی نرقام عنوان مثال بازده تولید گوشت مرغ از هر واحد خوراك مصرف شده اوري پایین است. بهبهره

 قیاس با طوري که دري نسبتاً زیادي دارد. بههاي پیشرفته فاصلهدهد که با میانگین در کشوررا نشان می

باشد تلف یمتن خوراك طیور که اغلب وارداتی  هزار 600هاي پیشرفته ساالنه حدود عملکرد تولید کشور

  شود. می

 گذاري بخش خصوصی، صنعتیصنعت مرغداري کشور با وجود جذب حجم عظیم سرمایه سفانه،أمت

یانده، ها چهره نماهایی که گاه در قالب یارانهاست. حمایتهاي دولت بودهاست که همواره محتاج حمایت

ا الت بکنندگان در دسترسی به محصواردات گوشت مرغ از رفاه مصرفواسطه ممنوعیت وو گاه تنها به

هانی جپذیر در سطح کیفیت تر و ارزانتر خارجی کاسته تا بر رفاه تولید کنندگان محصوالت غیر رقابت

 اي است که طیاین صنعت با وجود گستردگی در سطح کشور، دچار معضالت پیچیده و عدیده بیافزاید.

ها و رينوآو ان و نیز مرتبطین با این صنعت را درگیر مسائل روزمره خود کرده و ازاین سالها مرغدار

  است. ها کم و بیش بازداشتهنگريآینده

پیکره سرمایه گذاري عظیم صنعت مرغداري بعد از طرح آزادسازي  طور که در بخش سوم آمد،همان

گذاري شود و کشتی این سرمایهفزون میسازي است که دامنه آنها روز به روز اهاي ویرانآماج تکانه

سازد. طرح آزادسازي و کننده مواجه میساله دارد را با امواجی شکننده و خرد 70ارزشمند ملی که قدمتی 

هاي قیمتی کاهش نقدینگی ناشی از آن، بازار سامان نیافته و در هم ریخته عرضه وتقاضاي آزاد، محدودیت
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هاي تولید، مسدود کردن مسیر حساب و کتاب پروانهولید بیشتر، صدور بیها، فشار براي تهرازگاهی دولت

صادرات، چراغ سبز مداوم واردات نابهنگام گوشت مرغ، بیماري فوق حاد پرندگان در ابعاد جهانی و 

هاي سرایت آن به واحدهاي مرغداري داخل کشور، بگیر و ببندهاي هرازگاهی تعزیرات، سودجویی

هاي صنعت مرغداري و نهایتاً اجراي نقش هاي طیور، ضعف تاریخی تشکلشتارگاهنامعقول بعضی از ک

گذاري متضاد و دوگانه متولیان تولید براي جلب رضایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، سرنوشت سرمایه

یدي گذاران قدیمی و واقعی را دچار سرگردانی و ناامدر این صنعت را در مخاطره جدي قرار داده و سرمایه

هرچند افزایش تولیدات بیانگر پویا بودن صنعت مرغداري در ایران است اما به هر ترتیب وجود  است.کرده

است. پذیرترین صنایع تبدیل کردهترین و ریسکچالش هاي فراوان در این صنعت آن را به یکی از بحرانی

وسعت زیاد و  ،انگستردگی صنعت مرغداري ایر توانمیدرخصوص مخاطرات فراروي این صنعت 

پراکندگی ارکان مختلف صنعت در سراسر کشور، تنوع محصوالت و زمینه هاي فعالیت، سطح پایین سواد و 

معلومات فنی در بین تولید کنندگان، طبیعت پویا در تولیدات طیور، وابستگی به مواد اولیه وارداتی، 

 را نام برد. نوسانات فراوان نرخ نهاده ها و محصوالت تولیدي

سودمند  آن در این بخش بطور مفصل بررسی شد که ذکر مختصري ازت صنعت طیور کشور مشکال

ت ترین مشکالو در نتیجه افزایش قیمت تمام شده محصوالت تولیدي از اصلی بودن هزینه تولید باالاست. 

باز در صنعت یکی از مسائل مهم و تعیین کننده که از دیرهمچنین شود. صنعت طیور در کشور محسوب می

مرغ داري وجود داشته و هنوز منشأ بسیاري از مشکالت این صنعت به شمار می رود آن است که در کشور 

هاي آبی به شمار ما اراضی آبی محدود است و دو محصول اصلی خوراك یعنی ذرت و سویا جزو کشت

یشتر تکیه کند، تولید گندم هاي کالن بخش زراعت بر روي این دو محصول و توسعه بروند. اگر برنامهمی

دید. اگر چه تولید ذرت داخلی هم در چند سال اخیر از رشد قابل مالحظه اي برخوردار آسیب خواهد

هاي موجود، امکانات و اعتبارات بخش کشاورزي است. در حال ریزي ظرفیتاست اما بحث؛ برنامهبوده

در حالی که صنعت  ،کنیمخل کشور تولید میمیلیون تن ذرت در دا 2حاضر و در شرایط متعارف بیش از 

یابی به آمار تولید اي دارد. اگر ما برنامه چهارم را مالك قرار دهیم براي دستمیلیون تن ذرت دانه 4نیاز به 

میلیون تن خوراك نیاز است. اگر بخواهیم به آنچه که در برنامه چهارم براي  7هاي طیور حداقل به فراورده

هاي تعریف شده و یک برنامه نابع داخلی اعالم شده دسترسی پیدا کنیم در قالب راهبردمصرف سرانه از م

میلیون تن ذرت در داخل کشور تولید کنیم و در مورد سویا نیز یک میلیون تن  4بندي کوتاه مدت باید زمان
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 250تا  200ید از یک میلیون و چهارصد تن سویا از طریق واردات دانه روغنی است و با توجه به رقم تول

تولید داخل دست یافت. لذا ي توان به رقم قابل توجهی در کنجاله سویاهزار تن دانه سویا داخل کشور نمی

یک روش تجاري تعریف شده اي را که مستمر و مطمئن باشد و طبق آن بتوانیم این مواد اولیه را در داخل 

حال یکی از مشکالت که می تواند در شرایطی  یا از منابع خارجی تأمین کنیم، الزم و ضروري است به هر

فراورده هاي  فرایندتهدید به شمار آید موضوع تغذیه طیور و مناسب با برنامه هاي رشد کمی و کیفی در 

  نهایی است، حمایت هاي برنامه اي الزاماً باید هدفمند شود.

جموع معات موجود از براساس اطال گردد.بر می ساختار فیزیکی واحدهاي مرغداريمشکل بعدي به 

نداشتن  ه علتبند. این واحدها هزار واحد مرغداري گوشتی، بیش از پنج هزار واحد غیراستاندارد هست 15

ی در ماهنگهعدم همچنین  .کنندمی شرایط مناسب پرورش طیور، اقدام به تولید گوشت مرغ با هزینه باال

شت یمت گوقنیاز بازار مصرف، موجب تغییر شدید توسعه بخش صنعت طیور و عدم تناسب میزان تولید با 

 یکی دیگر از مهم ترین موضوعات مطرح وپیش روي صنعت مرغداري است.مرغ در سطح جامعه شده

ماهنگ و ظام هسازد نبود یک نایط نابسامان بازرگانی که آسیب زیادي را به تولید وارد میرایران در ش

تولید چند سالی است توسط  فرایندسازي یکپارچه ي صنعت مرغداري است.یکپارچه در زنجیره

خرده  ه شکلشود. تهدید اصلی این است که ما در صنعت مرغداري هنوز بگذاران مطرح و دنبال میسرمایه

ر دذشته کنیم. به هر حال این اتفاق طی هفتاد سال گهاي کوچک) و جدا از هم کار میمالکی (جزیره

گذاري رمایههاي این زنجیره سگذاري خود جداگانه در یکی از حلقهمایهنعت مرغداري افتاده که هر سرص

ي بعدي قه هاهاي خود را به حلفعال شده و حسب یک بازار سنتی سامان نیافته غیر مرتبط هر کدام کاال

ي نیاز است. به عبارت دیگر تولید مرغ اجداد نه بر اساس تقاضاي مشخص و پوشش دهندهعرضه داشته

 نهایتاً  وکنندگان کند و به همین ترتیب بقیه تولیدصورت کامالً منفرد فعالیت میبعدي بلکه به هايحلقه

گذاري اي سرمایههاي موجود در منطقهدهندگان مرغ گوشتی بدون ملحوظ کردن ظرفیت کشتارگاهپرورش

ي هستند و اهاي جداگانههاي مختلف صنعت داراي تشکلدر حال حاضر زنجیرهکنند. و تولید می

کند ش میت منسجم و واحدي براي زنجیره تولید وجود ندارد. در شرایط فعلی هر تشکل تالتشکیال

  !هاي پیشین و پسین منتقل کندت بخش خود را به بخشمشکال

 نیز هاي گوناگون در مراحل مختلف تولید و فرآوري صنعت طیورمتأسفانه وجود عوارض و مالیات

 است.کننده را متحمل پرداخت هزینه بیشتر کردهام شده گوشت مرغ شده و مصرفموجب افزایش قیمت تم



 
48 

 

هاي مختلف صنعت طیور در دسترس نیست و به همین دلیل، عات صحیح از حلقهآمار و اطالهمچنین 

 .کنندهاي مرتبط خود، اقدام به پرورش و تولید میع از وضعیت بخشهاي مختلف بدون اطالحلقه

 هاي مختلف زنجیره اصلی صنعت طیور به خصوص دونظارت بخش دولتی بر حلقهدر حال حاضر 

ز کشی و کشتارگاهی بسیار ضعیف است. این دو بخش از مراکبخش مهم صنعت یعنی واحدهاي جوجه

در  این در حالی است که کننده قیمت جوجه یک روزه و قیمت گوشت مرغ حاصل هستند.عمده تعیین

یر زه آن خت یارانه به منظور خرید گوشت مرغ در شرایط رکودي بازار و عرضحال حاضر دولت با پردا

ی توجه هاي مرغداري، پرداخت سهم قابلت به تشکلکنندگان، پرداخت تسهیالقیمت تمام شده به مصرف

اي در و موانع غیرتعرفه هاي خاص، وضع حقوق ورودي باالها، اعمال معافیتاز حق بیمه مرغداري

ت حمای مایتی، از این بخشهاي حت نهایی مختلف این صنعت و سایر اقدامها و محصوالادهواردات نه

ید رخه تولها در قالب اهداف مشخص که در برگیرنده منافع کل چگونه حمایت در صورتی که این؛ کندمی

  شد، به طور قطع دستاورد بهتري در تنظیم بازار داشت.و مصرف بود، متمرکز می

صنعت  عه دربا وجود توس نیز قابل بحث است. هاي تولیدنعت مرغداري به واردات نهادهمتکی بودن ص

 80هاي الین و اجداد درصد و از نظر جوجه 50مین خوراك بیش از أاز نظر ت مرغداري کشور این صنعت

عنوان  هتحول بزرگی در صنعت مرغداري و در تولید ذرت ب 1360از سال . به خارج است درصد وابسته

. دهدوشش میمرغداري را پ درصد نیاز صنعت 50اي که تاکنون بیش از غذاي اصلی مرغ ایجاد شد به گونه

اله کلزا و این صنعت از داخل تولید و کنج درصد نیاز 10هاي روغنی و کنجاله سویا اما در بخش دانه

درصد  85تا  84ه از نظر کنجالکند اما نقش قابل توجهی ایفا می گذارآفتابگردان به ویژه در جیره مرغ تخم

درصد  85رقم  شود که از اینهزار تن سویا در کشور تولید می 150تا  140ساالنه  .وابسته به خارج هستیم

لید کشور که مربوط به تو شودمین میأکشی تاز محل استحصال دانه لوبیاي سویاي وارداتی براي روغن

مر عسال  20و تأسیسات واحدهاي مرغداري باالي درصد تجهیزات  50همچنین اشاره شد که  .نیست

طح ( سواحد  میزان تولید گوشت مرغ به ازاياي که به گونه باشند.وري و بازدهی میدارند و فاقد بهره

با توجه به  کیلوگرم بوده 60 -70علت فرسودگی تجهیزات و مدیریت سنتی سالیانه همترمربع) در کشور ب

  کنند.کیلوگرم گوشت برداشت می 120ـ  130 اینکه در جهان از واحد سطح

به طرح آزاد دارد و ریشه تاریخی  در این بخش نیز بانکی تکمبود نقدینگی و باال بودن سود تسهیال

سازي بر می گردد که در آن مقطع نرخ ارز مداوم افزایش داشت. نظام تولید دولتی با نرخ ارز ثابت و 
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تولید نداشت اما بعد از طرح، میزان نقدینگی  فرایندان تنشی در فروش محصول نهایی با قیمت مصوب چند

به خاطر افزایش مداوم نرخ ارز که بسیاري از نهاده از طریق واردات انجام می شد موجب نوسانات شدید 

در بازرگانی پیش از تولید گردید و نقدینگی اندك مرغداران را با چالش جدي مواجه ساخت. عدم توان 

- پرداخت به موقع اعتبارات سال به سال افزایش یافت و در شرایط کنونی، با توجه به سیاستمرغداران در 

ها، عدم پرداخت اعتبارات بانکی براي مرغداران بدهکار به سیستم بانکی، اخذ جرائم هاي انقباضی بانک

نکی و عدم آوردن به منابع غیر باهاي قبلی و در نتیجه رويدیرکرد و عدم تمدید یا استمهال بدهی

باشد که هیچ هاي تولید مییابی مجدد و ثائق از جمله عوامل مهم و قابل توجه به امر افزایش هزینهارزش

عدم حضور گسترده نشده و تأثیرات آن در قیمت تمام شده قابل توجه است. توجهی به آن نشان داده

عدم امکان گذاران این بخش، هایین دانش سرمایسطح پ، سیستم بیمه و خالء حمایت از تولیدکنندگان

باز بودن دروازه هاي واردات  و مداوم تعرفه واردات و صادرات،نوسان ، صادرات مرغ و تخم مرغ

  نیز در ادامه این مشکالت تبیین گشت.محصوالت نهایی و بسته بودن دروازه هاي صادراتی 

طور کلی، هبمحیطی این صنعت ، فارغ از مشکالت و موانع موانع و مشکالت تعاونی هاي مرغدارياما 

ا تعداد ب 82در سال  سراسري شرکتهاي تعاونی صنعت مرغداري کشور اتحادیهمورد واکاوي قرار گرفت. 

 از موضوعاتی کیی .یدبا موضوع فعالیت تأمین نیاز اعضاء تحت پوشش به ثبت رس اتحادیه استانی 4اعضاء 

ر تعاون وجود داشته و دارد چندگانگی د و حتی قبل از آن در حوزه 44که پس از ابالغ اصل 

،  این اساسگیري از سوي دستگاههاي مختلف غیر از وزارت تعاون است. بر گذاري و تصمیمسیاست

شود یمها در زمانی یکپارچه نبودن مدیریت و برنامه ریزي در بخش تعاون خود باعث آسیب دیدن تعاونی

ترین گرایش روند. یکی از مهمسمت توسعه سهم خود پیش می، آنها به 44که پس از ابالغ سیاستهاي اصل 

 ست کهاهاي کشاورزي ها که هم اکنون در بخشهاي مختلف اقتصادي کشور فعالیت دارد تعاونیتعاونی

رد هیچ ی مواگیرد که در برخمدیریت کالن آنها عالوه بر وزارت تعاون در وزارت کشاورزي نیز صورت می

 گیرند. عهده نمییک مسئولیت آنها را بر 

ویژه در ها بهاقدامات متفاوت باعث آسیب دیدن کارکرد واقعی تعاونی گذاري و بعضاًدوگانگی سیاست

هایی که ها بر اساس وظیفه ذاتی خود و همچنین اولویتشود چرا که هر یک از دستگاهبخش کشاورزي می

شود. در زمینه ها نیز میمنافع تعاونیباعث مخدوش شدن  کند که بعضاًریزي میدر نظر دارد برنامه

اي از سوي وزارت گانهتصمیمات دو هاي تعاونی از جمله کشاورزي که بعضاً مشکالت برخی گرایش
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هاي کشاورزي بین وزارت جهاد کاري تعاونیتعاون و کشاورزي براي آنها گرفته می شود، پراکنده

گوید شود و هر دستگاهی میز تعاونیها مخدوش میمنافع این گرایش ا کشاورزي و تعاون است که بعضاً

گري قابل توجه هاي کشاورزي در حذف واسطهمسئولیت مربوط به دستگاه دیگري است. نقش تعاونی

مین و توزیع کاال و خدمات أها در این است که با مشارکت مردم و توسط خود آنها تاست. کارکرد تعاونی

   شوند.هاي غیر ضروري نیز حذف می شود و از این طریق واسطهانجام می

سفانه أمت ست.هاي تولیدي اتوجهی متولیان به اتحادیه مرغداري بیتعاونی هاي از مشکالت  دیگر یکی

ال در ان مثکند هیچ نقشی ندارد. به عنوهایی که جهادکشاورزي اتخاذ میداران در تصمیم اتحادیه مرغ

 رل تولیدر کنتدصلی صدور مجوز فعالیت، نقش دارند و در واقع ها به عنوان عامل اتمامی اصناف، اتحادیه

تواند با یشود و هر فردي مها نمینقش اساسی دارند اما در صنعت مرغداري هیچ استعالمی از اتحادیه

ر ا نقشی ده ادیهاشکال کار این است که اگر اتح برداري دریافت کند. مراجعه به جهادکشاورزي، مجوز بهره

 از جمله داماتتوانند از این موضوع به عنوان اهرمی براي بعضی اقباشند بعدها نمیه نداشتهصدور پروان

 کاهش قیمت محصوالت تولیدي استفاده کنند.

جراي انع ام، عدم وجود مدیریت واحد از جانب دولت در بخش تعاون و وجود متولیان دولتی گوناگون

ها و شود و اتحادیهمی هاي کشورر توسعه تعاونیهاي حمایتی و نظارتی و ساماندهی الزم دسیاست

ن تعاون هاي دولتی بخصوص سازماسازمان هاي تحت نظارت وزارت تعاون دائماً با موازي کاريتعاونی

هاي وزارت ها و حمایتتخصیص کمک روستایی روبرو هستند و اغلب با اعمال تبعیض در

وستایی رفعالیت مشابه تحت نظارت سازمان تعاون  هاي تعاونی با موضوعجهادکشاورزي نسبت به شرکت

 . کشاورزي مواجه هستند وزارت جهاد

 وو گستردگی  تهاي دام و طیور تحت پوشش وزارت تعاون به جهت کثرنظارت بر امور تعاونی

ز طرف آن ا غنامه نظارتی و ابالو نیاز به تدوین یک آئین است امري مشکل ،نابسامانی تشکیالتی آنها

همچنین  .باشدمربوطه می هايهاي سراسري و استانی در نظارتت تعاون و مشارکت جذبی اتحادیهوزار

تبلیغات  وتوزیع محصوالت دام و طیور  هایی چون بازاریابی وریزي مناسب در زمینهعدم وجود برنامه

ه هنگ تغذیردن فرال بمنظور باه نمایشگاه و سازمان میادین ب، هاي غذاییگسترده در قالب برگزاري جشنواره

با  شترمرغ و بلدرچین ،مصرف محصوالت غذایی مانند گوشت بوقلمون سازي آن جهتجامعه و بهینه

 .باشدکه باعت ارتقاء سالمت اقشار مردم در سنین متفاوت می ارزش غذایی بسیار باال
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 ،تخصصی ریتی ومنظور باال بردن اطالعات مدیه جهت برگزاري دوره آموزشی ب هاي ویژهعدم حمایت

اي وسیع مابین و متعاقب آن ایجاد شبکه کشور سراسر هايایجاد ارتباط موثر و تنگاتنگ با اتحادیه

اده از نظرات و عدم استف، بندينندگان صنایع تبدیلی و بستهتولیدک تأمین نیاز ،مصرف ،هاي تولیديتعاونی

هیه و تکمبود منابع مالی جهت و دینگی کمبود نق، الذکرفوق هاي کارشناسی جهت نیل به اهدافطرح

ت تسهیال هاي مورد نیاز اعضاء و مشکالت عدیده و طاقت فرساي موجود جهت دریافتنهاده توزیع

ت منسجم الیشکت عدمنهایتا  قوانین دست و پاگیر بهره باالي تسهیالت بانکی و ،بانکی از قبیل کاغذ بازي

 است. نیز از این دست مشکالت نمایدي و سازماندهی تولید را از ابتدا تا انتهاي آن راهبر که

رفت از رونب ی برايو راه کارهای هاپیشنهادبندي بررسی صنعت پرورش مرغ، در انتها به عنوان جمع

دولت  حمایت وضع مقررات و، ایجاد مرکز اطالعات و آمار قابل اتکاارائه شد.  بحران در صنعت مرغداري

و  دارانامر آموزش مرغ ،گرفتن نظرات نخبگان صنعتکارگذاري صحیح و باز طریق نظام بانکی، سیاست

 ب،مناس گذاران و کسب آخرین اطالعات و تکنولوژي روز در این صنعت نظام تعیین تعرفهسرمایه

عتی و صن هايایجاد و احداث کشتارگاه و نهایتا هاي قانونی و تسهیالت جهت بیمه نمودن واحدهامایتح

  ترین این پیشنهادات بود.از مهم طیوردي و فرآوري تولیدات بنصنایع بسته

  

  موانع درونی توانمند سازي بخش خصوصی و تعاونی .3,3

ر نوان عصعهاي آغازین قرن بیست و یکم و در عصري که از آن با در سالگونه که اشاره شد، همان

یک  ه مثابههاي کسب وکار بشود، سازمان هاي جامعه مدنی چون انجمنهاي جدید یاد میظهور دموکراسی

سی بر ه سیانیروي اجتماعی، نقش پر اهمیتی در کنار سایر بازیگران اعم از دولت، بخش خصوصی و جامع

- یمه خود هاي خاصی را بنفعان سازمان، ویژگیعهده دارند و در راستاي اهداف خود و جلب رضایت ذي

ند آیساب میبه حسعه کنار دولت و بازار، از ارکان تودر ها امروزه در بسیاري از کشورها گیرند. این انجمن

  گیري هستند.و از بازیگران اصلی فرآیند تصمیم

به دنبال  مستقیم و در سطح خرد، و غیر مستقیم و در سطح کالن هاي کسب و کار به دو صورتانجمن

ها صاحبان بنگاه هاست.این دو هدف در واقع فلسفه وجودي انجمن کسب منافع براي اعضاي خود هستند.

هاي ها به ویژه بنگاهاند، و برقراري این ارتباط براي بنگاهبراي تحقق اهداف خود نیازمند ارتباط با حکومت

کوچک و متوسط خصوصی به صورت انفرادي و جداگانه ناممکن یا بسیار پرهزینه است. انجمن مجراي 
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دهند انجمن عالیق خود را به حکومت انتقال میارتباطی اعضاء با نهادهاي حکومتی است. اعضاء از طریق 

ها را لحاظ نماید. این کارکرد هاي خود منافع و موجودیت آنگیريخواهند که در تصمیمو از حکومت می

ها در ملل و ادوار تاریخی مختلف است. سازماندهی ارتباط اعضاء با حکومت ها ویژگی همه انجمنانجمن

  اي بسیار پیچیده و دقیق است.ها و در عین حال وظیفهمناز وظایف اصلی و همیشگی انج

شناسی خاصی تعریف و سپس با در انتهاي بخش سوم موانع درونی بخش خصوصی ابتدا با روش

سنجی مورد یتهاي ارزیابی و ظرفسنجی ارائه و روشظرفیت ابتدا مفهومی از ي موردي پایان یافت.مطالعه

سنجی در خصوص سه انجمن بخش خصوصی و تعاونی به ظرفیتسپس مطالعه گرفت. کنکاش قرار 

هاي مهندسی و سنجی انجمن شرکتظرفیت، سنجی سندیکاي صنعت برق ایرانظرفیتشد، تفکیک انجام 

، و هاي خودروسنجی انجمن سازندگان قطعات و مجموعهظرفیت، پیمانکاري صنعت نفت ایران

  .هاي بخش تعاونیاي از تشکله عنوان نمایندهسنجی تعاونی سراسري مرغداران کشور بظرفیت

اشد که باین موضوع می  ،قابل فهم استدر مورد مطالعه سندیکاي صنعت برق آنچه از این گزارش 

اختیار  دي درسندیکاي صنعت برق روند رو به رشدي را در چند سال اخیر داشته است. هیئت مدیره توانمن

 راي سایرباسبی است. بسیاري از دستاوردهاي آن می تواند الگوي مندارد که به خوبی سازمان به پیش برده

هایی ا برنامهبارد. دهاي اقتصادي باشد. با این وجود این سازمان هنوز با یک سازمان استاندارد فاصله انجمن

ت متیازاطبع الها و بارود ظرفیتکه این سازمان در آینده و تشکیل فدراسیون صنعت برق دارد انتظار می

  فوق افزایش یابد.

ه این کباید اذعان داشت  انجمن شرکت هاي مهندسی و پیمانکاري نفت، گاز و پتروشیمیدر مورد 

است. با این و بودهروند رو به رشدي را در چند سال اخیر نداشته و سازمان با رکودي دامنه دار روبرانجمن 

. غاز نمایدآهاي جدیدي را ر آن است تا فعالیتوجود تحرکات محیط بر آن تأثیر گذار بوده و هیئت مدیره ب

د نیازمن دهد سازمان در وضعیت ضعیفی قرار دارد کهنشان می کسب شده این انجمن از تحقیق،امتیاز 

  سازي گسترده اي در بخش هاي مختلف سازمان است. ظرفیت

صنعت خودرو در ایران سازان مورد بررسی قرار گرفت. گونه که عنوان شد، انجمن قطعهدر ادامه همان

واردات از صنایعی است که در دو دهه گذشته از نرخ رشد بسیار باالیی برخوردار بوده است. ممنوعیت 

این امکان را براي صنعت خودرو فراهم  و وجود دو خودروساز بازاري انحصاري را خلق کرد و خودرو

 1370هزار خودرو در ابتداي دهه  50متر از ساخت که فارغ از فشارهاي رقابتی بتواند تولیدات خود را از ک
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شرایط هاي خودروساز در سازان و مجموعهانجمن قطعه برساند. 1380به یک میلیون خودرو در پایان دهه 

هاي پویا و توانمند ایران باشد. با این رود این انجمن از تشکلاست. انتظار میفوق متولد شده و رشد یافته

از نظر مهارت سازمانی، ارایه  نجمنی با این اوصاف دانست. انجمنتوان ایوجود انجمن مذکور را نم

  خدمات و ارتباط با حکومت انجمنی ضعیف است.

ضاي از فهرست خدمات عضویتی یعنی خدماتی که یک انجمن می تواند به اعهمچنین این انجمن، 

ه جمن ارایرف انطات پرسود است از دهد. نمایشگاه که از خدمخود ارایه دهد تقریبا هیچکدام را ارایه نمی

شود در سایت اندازي میهاي فعال در این زمینه راهها که از سوي شرکتشود تنها اطالعات نمایشگاهنمی

. ی بردتوان ضعف مفرط انجمن را در ارایه خدمات پشود. از سایت رسمی انجمن میانجمن گذاشته می

الی خفهرست اعضا و فهرست کمیته ها همگی سفید و  صفحات مهم این سایت از اساسنامه گرفته تا

ضا تی به اعه خدمکند و در این زمیناي استفاده نمیهستند. انجمن از کارشناسان براي انجام خدمات مشاوره

اه براي گردد. آزمایشگتواند براي انجمن درآمدزا باشد ارایه نمیدهد. خدمات آموزشی که میارایه نمی

  است. ت توسط انجمن راه اندازي نشدهاستاندارسازي قطعا

رتباط ااصلی  انجمن با وزارت صنایع ارتباط مستمر دارد. نوشتن نامه و نشست هاي نامنظم ابزاراین 

 ز گزارشییر نیهاي موضوعی و دایمی وجود ندارد و در یک سال اخانجمن با این وزارتخانه است اما کمیته

اط تبیز اراست. با مجلس شواري اسالمی نو اعضا ارسال نشده به این وزارتخانه در مورد وضعیت صنعت

رتباط اشود اما این کمیسیون صنایع مجلس در مواقع مختلف دعوت میو انجمن به  زیادي وجود دارد

نایع صزارت وعموما به صورت مذاکره شفاهی بوده و گزارشی براي کمیسیون صنایع تهیه نمی شود. به جز 

 ین منافعي تامبا سایر دستگاههاي دولتی ارتباط چندانی وجود ندارد. انجمن برا و کمیسیون صنایع مجلس

. ندهی کندسازما گمرك ارتباط خود را اعضاي خود باید با سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و

ا این بباطی یژه سازمان تامین اجتماعی دارند اما انجمن ارتون بهاعضا مشکالت جدي با این سه سازما

  ها ندارد.دستگاه

رار ررسی قمورد بدو اتحادیه ي سراسري تعاونی هاي مرغداران (مرغ گوشتی و تخم گذار) در نهایت 

ب نتخمخود  ها هستند که آنها نیز به نوبههاي استانهریک از این دو اتحادیه منتخب تعاونی گرفت که

  کنند. اونی هاي مرغداران فعالیت میشهرستان تع 200هاي شهرستان می باشند. در حدود تعاونی

گذار نمایندگان فعالین این صنعت در سطح ملی هستند و قاعدتا دو اتحادیه مرغداران گوشتی و تخم
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منافع اعضاي خود را باید در سطح کشور پشتیبانی کنند. اما هردو تشکل فاقد ساختار الزم براي ایفاي این 

گردد. بر اساس اساسنامه مصوب این دو لی این دو اتحادیه بر میمسئولیت هستند. این ضعف به ساختار ما

گونه وجهی به عنوان حق عضویت هاي استانی که اعضاي اتحادیه محسوب می شوند هیچاتحادیه تعاونی

ي عدم پرداخت حق عضویت که عنصر تفکیک ناپذیر هرفعالیت صنفی است، در اتحادیه کنند.پرداخت نمی

 است. شود. همین ضعف مالی به این دو تشکل ضربه اساسی وارد ساختهمرغداران رعایت نمی

. ري استهاي مرغداران بیش از آنکه نهادي سندیکایی باشد، شرکتی تجاي تعاونیاتحادیههمچنین 

ن در آوزیع تي مذکور انجام امور تجاري مختلف مانند خرید تخم مرغ و مرغ و فعالیت اصلی دو اتحادیه

کی از یهاي کشور است. هاي الزم براي اعضا و توزیع آنها در سطح تعاونیانبوه نهاده دسطح کشور، خری

ي ادیههاي تجاري است. این آفت در اتحهاي صنفی تبدیل شدن آنها به شرکتآفات و نقاط ضعف تشکل

امري  فیهاي صنهاي تجاري در تشکلباشد. پرداختن به فعالیتمرغداران یک امر پذیرفته شده و عادي می

ه مذکور تحادیاهاي تجاري تبدیل به فعالیت اصلی یک تشکل صنفی شود. در دو رایج است اما نباید فعالیت

لذکر وق ایه ي فها، دو اتحاداي است که در صورت قطع این دسته از فعالیتهاي تجاري به گونهفعالیت

 وضعیت هایی در موردیه گزارشاین دو اتحادتعطیل خواهند شد. در نهایت این گالیه مطرح شد که، 

امه لین نصنعت خود به طور منظم تولید نمی کنند. بلکه بر حسب مسائل و مشکالت پیش آمده به مسئو

ن یندگانویسند. عالوه بر نوشتن، حضور فعالی در کمیسیون کشاورزي مجلس شوراي اسالمی با نمامی

ي مرغداران زي غیر منظم است. تنها اتحادیهمجلس دارند و ارتباط این دو تشکل با وزارت جهاد کشاور

ل در و تشکگذار جلسات ماهانه با معاون وزیر دارند. بر اساس اظهارات اعضاي هیات مدیره این دتخم

بازار  ریمت دکنند و در زمانی که قزمان افزایش قمیت تخم مرغ و مرغ مسئولین مختلف از آنها دعوت می

فعالیت  تحادیهاین دو اهمچنین، شود. نگري برگزار نمیریزي و آیندهنامهاي براي برپایین است، هیچ جلسه

ربه از ال تجچندانی در زمینه ارتقاي تکنولوژي و افزایش ظرفیت اعضا ندارند. تنها شکل آموزش، انتق

- ایه نمیعضا ارآموزشی براي اگونه دوره یا متن اعضاي موفق به سایر اعضا از طریق بازدیدهاست اما هیچ

  دهند.

هاي کسب و کار نقاط قوت و ضعفی ظرفیت سنجی این چهار انجمن نشان داد که هر یک از انجمن

ها از وضعیت دارند. به جز سندیکاي صنعت برق ایران که در مسیري رو به توسعه قرار دارد سایر تشکل

را شناسایی کنند، توانند مشکالت خود باشند. طبیعی است که در این وضعیت نمیمناسبی برخوردار نمی



 
55 

 

بندي کنند و در قالب یک برنامه استراتژیک جهت رفع مشکالت کمر همت ببندند و تا چنین آنها را اولویت

کردن این دستورالعمل داد. لذا عملیاتیتوانمندي به معناي واقعی کلمه رخ نخواهد ،اتفاقی رخ ندهد

صاد ایران است که در گزارش چهارم بدان صی و تعاونی در اقتمهمترین راهکار توانمندسازي بخش خصو

  ایم.پرداخته

  

  

  هاي خصوصی و تعاونیراهکارهاي عملیِ توانمندسازي بخش .4

 عاونیتهاي خصوصی و بخش چهارم و نهایی این تحقیق، همانا راهکارهاي عملی توانمندسازي بخش

لزم مندي مستارتقاي توان است.» توانایی فعاالن اقتصادي در تغییر محیط«معیار اصلی توانمندي است. 

تی یردولغتقویت دو مؤلفه مهم است: عاملیت بخش غیردولتی و محیط توانمندساز. در واقع، ضعف بخش 

 بهره هاي درونی این بخش است. از یک سو، در شرایط تورم شدید، نرخمحصول محیط نامناسب و ضعف

، رشد و سیاسی تماعیظام قضایی فاسد، ناامنی اجثباتی قوانین و مقررات، دستگاه اداري ناکارآمد، نباال، بی

ورم، طی (تبخش خصوصی و تعاونی ناممکن یا بعید است و از سوي دیگر، با اینکه تغییر در شرایط محی

امعه جعامل تنرخ بهره، سالمت اداري و قضایی و ...) تابع رفتار حکومت است اما رفتار حکومت محصول 

ز ااشد. تواند در رفتار حکومت مؤثر بعنوان جزیی از جامعه می با حکومت است و بخش غیردولتی به

ش یت بخهمین رو عامل یا کارگزار مؤثر براي بهبود شرایط محیطی، همان بخش غیردولتی است. عامل

ند. بخش کبرداري غیردولتی به این معناست که این بخش باید از همه توان خود براي تغییر در محیط بهره

  د بخشی است که اراده و قدرت تغییر در محیط را داشته باشد.غیردولتی توانمن

  

  بخش خصوصی و راهکارهاي آن انمنديمهمترین موانع تو .4,1

ه) مهمترین موانع توسعه بخش خصوصی (که در گزارش سوم شناسایی شد این بخش، در فصل اول

گیري اي شکلهن و ریشه. در مورد هر مانع اصل موضوع، اهمیت آن در اقتصاد ایراگرفتمورد توجه قرار 

  شد.چهار مشکل اساسی شناسایی گرفته و مشکل و راهکارهاي رفع آن مورد بحث و بررسی قرار 

  

  تعهدات مالی دولت در قبال بخش خصوصی .4,1,1
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اد شان دنمطالعه موردي صنعت برق  اولین مشکل در این زمینه بود. مطالبات بخش خصوصی از دولت

ت. رق اسباالن اقتصادي این بخش بدهی دولت به پیمانکاران صنعت که در حال حاضر مهمترین مشکل فع

اخت د پردبا اینکه صورت وضعیت کارهاي انجام شده مورد تأیید کارفرما قرار گرفته، هزینه قراردا

شان عالیت ایر کل فداي را براي فعاالن اقتصادي ایجاد کرده و اثر آن است. این مسأله پیامدهاي عدیدهنشده

ي اسی براهاي دولت معضلی بومی است و مانعی اسکه معضل بدهی همچنین نشان دادیمه است. منتشر شد

ومی در براي کاهش تعهدات مالی بخش عم. گرددتوسعه بسیاري از کسب و کارهاي اقتصادي محسوب می

ر در زی مفیدي ارائه شد که اعم آنقبال بخش خصوصی و ایجاد ثبات در فضاي کسب و کار راهکارهاي 

 :است آمده

 دهی باشت بهاي ایجاد امنیت کاري میان کارفرما و پیمانکار و نیز جلوگیري از انیکی از روش

 ان داخلیازندگکارفرما و متضرر شدن پیمانکار، گشایش اعتبار اسنادي ریالی براي پیمانکاران و س

مور نها بر اشتر آکز بیاعتبار اسنادي کارفرمایان را از مسایل مالی دور نگه داشته و باعث تمراست. 

حوله امور م دهد تا براي انجامگردد و به پیمانکاران داخلی این امکان را میفنی و تخصصی می

  ریزي مناسبی انجام دهند.برنامه

 ی فعاالن بخش خصوصی مطالباتی از بخش عمومی دارند و از سوي دیگر نیز این بخش خصوص

ن امور ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمابانکهایی از بخش عمومی چون است که به سازمان

هاتر مکان تاتوان در چارچوب قوانین و مقررات فعلی مالیاتی، گمرك و ... بدهکار است. لذا می

ا بها را براي بخش خصوصی فراهم آورد و مطالبات بخش خصوصی را میان مطالبات و بدهی

 .پاسخ دادمطالبات بخش عمومی 

 ایش بههبخش خصوصی از معضل مطالبات این است که دولت بابت بدهی یِهاي رهایاز دیگر راه 

ت این الزم به ذکر است که بهتر اس .هاي دولتی را به آنها واگذار کندبخش خصوصی، شرکت

ها متناسب با تخصص بخش خصوصی صورت گیرد و فعالیت شرکت واگذار شونده واگذاري

 مرتبط با بخش خصوصی طلبکار باشد. 

 طور که بندي مبنی بر جریمه ست رویه ایجاد تعهد و قوانین مربوط به آن تغییر یابد و همانالزم ا

بینی شده، راهکاري نیز تولیدکننده یا پیمانکار در صورت تأخیر در تحویل پروژه یا کاالها پیش

 اي به کارفرما نیزبینی شود تا در صورت عدم پرداخت وجه قرارداد در موعد مقرر، جریمه پیش
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هایی قانونی به منظور اجراي تعلق گیرد و قرارداد از حالت یک طرفه خارج شود. همچنین اهرم

  کامل و صحیح این مفاد در نظر گرفته شود.

 گزاري مالی آن قبل از بر تأمینطور که بیان شد یکی از مشکالت انباشت بدهی ها عدم همان

بخشی  ود کهشاي تنظیم ادها باید به گونهلذا قرارد .پیش پرداخت است در قالب مذاکره و پرداخت

فی توان کا ار نیزمنابع مالی قبل از برگزاري مناقصه و عقد قرارداد صورت گیرد تا پیمانک تأمیناز 

ر ورت تأخیدر ص د کهباید به نحوي تنظیم شوقراردادها  براي اجراي پروژه را داشته باشد. یا اینکه

 ارداد افزایش یابد.مبلغ قر در پرداخت از سوي کارفرما،

  هايفرایندالزم است سازوکاري مناسب براي نظارت عمومی بر چگونگی انجام مناقصات و 

ر اي باجرایی دولت صورت گیرد. الزم است مجلس شوراي اسالمی و دیوان محاسبات توجه ویژه

بذول ت مقانون برنامه چهارم توسعه و قانون مناقصا 32هاي سنواتی، ماده حسن اجراي بودجه

اي یچ پروژهویب هدارند تا اوالً پایبندي به تعهدات در بدنه حکومت افزایش یابد، ثانیاً امکان تص

شود نیجاد اوجود نداشته باشد مگر در صورت برخورداري از توجیه فنی اقتصادي و ثالثاً تعهدي 

 مگر در صورت وجود اعتبارات الزم.

 نها طالبات آتواند به کاهش مار دیگري است که میهاي طلبکار راهکها و شرکتتجمیع توان تشکل

منه شناخت دا اي فراگیر نسبت بهبا تشکیل کمیتهتواند می طلبکاران از دولت از دولت کمک کند.

ل اي حاهکارهرهاي پیدایش مطالبات و مطالبات، تشریح پیامدهاي دریافت با تأخیر مطالبات، ریشه

حل  برايسازان نظام ر تماس مستمر با مسئوالن و تصمیمد و دو فصل مطالبات معوق اقدام نمای

بخش  يهاتشکلها و شرکتد. در حال حاضر ارتباط ارگانیکی بین جویی نمایاین مشکل چاره

لی که ها مطلع نیستند، در حاهاي مختلف از مشکالت بقیه تشکلوجود ندارد و تشکلخصوصی 

 ود. ارتباطششکل مطالبات مشاهده میفعاالن بخش خصوصی مبدنه بسیاري از هاي بخشدر

- یفزایش مزنی آنها را اگی آنها براي حل مشکل، قدرت چانهها با هم و همکاري و هماهنتشکل

 هایی را وارد سازد.تواند به دولت تحمیلمی زنیچانه افزایش قدرت و دهد

 رتی که دولت توان آید منابع تأمین مالی آن مشخص باشد و در صوپیش از آن که طرحی به اجرا در

زیرا که شروع نکردن یک طرح بهتر از نیمه  .مالی الزم براي انجام پروژه را ندارد آن را آغاز نکند

در دسترس باید اصالح شود و  هاي دولت به منابعِکاره رها کردن آن است. در واقع نسبت عملیات
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هاي جدید شروع کردن طرح به نسبتی کمتر و یا مساوي یک تغییر یابد. براي این کار باید از

از جهت نیازهاي اولویت باالتري  دارايهایی که طرحهاي موجود، اجتناب ورزید و از میان طرح

 اجرا شود.مردم برخوردارند، 

 ري از بسیا آورد کهاستفاده از صکوك و ابزارهاي تأمین مالی اسالمی این امکان را به وجود می

 ن مالیوصی انجام شود و نیازي به حضور دولت جهت تأمیهاي اقتصادي با تأمین مالی خصطرح

 وجه بهگیرد و با تها نباشد. بدین ترتیب، بخش خصوصی در مقابل بخش خصوصی قرار میپروژه

 گیرد.هاي اجرایی این ابزارها، تأمین مالی با سهولت بیشتري صورت میضمانت

رفع مشکالت و اقدامات اجرایی الزم جهت  يي پیشنهادراهبردهاها، مشکل بدهیاي از جدول ذیل خالصه

  دهد: ارائه می
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 یشنهادات و اقدامات عملی الزم براي مقابله با مشکل انباشت تعهدات مالی دولتپ. 1 جدول

  (راهکارهاي اجرایی) اقدمات عملی  سازمان مجري  عنوان پیشنهاد  مشکل

  مشکل کلی مطالبات از دولت
گشایش اعتبار اسنادي ریالی براي 

  پیمانکاران داخی

 تدوین و تسهیل فرایند گشایش اعتبار اسنادي ریالی  بانکها  

  مجلس  

 دیوان محاسبات  

  اي دولتیگذاري و کنترل قراردادهقانون رفع موانع سرمایه 11الزام دولت به رعایت بند 

  مشکل کلی مطالبات از دولت
تهاتر مطالبات و بدهیهاي بخش خصوصی 

  و عمومی

 ریزي و نظارت معاونت برنامه

  راهبردي رئیس جمهور

ه تشکیل کارگروه تهاتر مطالبات و بدهیهاي بخش خصوصی و عمومی(وظایف این کارگرو

  اشد)بشناسایی، مذاکره و هماهنگی بین دستگاههاي دولتی و پیمانکاران بخش خصوصی می

  واگذاري شرکتهاي دولتی به پیمانکاران  مشکل کلی مطالبات از دولت

 صی سازيسازمان خصو  

  

  عرضه به موقع و زمان بندي شده شرکتهاي دولتی قابل واگذاري

  ارزشگذاري واقعی و درست شرکتها

 ریزي و نظارت معاونت برنامه

  راهبردي رئیس جمهور

  

ی و ریزي با طلبکاران بخش خصوصی جهت واگذاري شرکتهاي دولتمذاکره معاونت برنامه

  ارزشگذاري مناسب و همچنین قوانین ضد انحصها بر اساس ارنظارت بر نحوه واگذاري

بینی ضمان اجراي تعهدات کارفرما در عدم پیش

  قرارداد

اضافه نمودن جریمه تاخیر در پرداختها از 

  سوي کارفرما در قراردادها

  مجلس 

 دیوان محاسبات  

  

 تصویب قوانین مربوطه  

 نظارت بر قراردادهاي دولتی  

رچوب هاي عمرانی خارج از چاتعریف پروژه

  هاي سنواتیبودجه اي وهاي کلی توسعهسیاست
  هاشفاف شدن منابع تامین مالی پروژه

 ریزي و نظارت معاونت برنامه

  راهبردي رئیس جمهور
  نظارت دقیق بر قراردادها و انطباق هر یک بر قوانین بودجه ساالنه کشور

  مشکل کلی مطالبات از دولت
لت توجه به افزایش مبالغ قراردادها به ع

  تاخیر، تورم ساالنه و...

 ریزي و نظارت معاونت برنامه

 راهبردي رئیس جمهور

 دستگاه کارفرما  

 زي باریها از سوي معاونت برنامهنظارت بر تدوین صحیح و دقیق طرحهاي توجیهی پروژه

  توجه تورم ساالنه و با توجه به عملکرد گذشته طرحهاي مشابه
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  هاشفافیت منابع تامین مالی پروژه

ثبت نشدن بدهی هاي داخلی دولت در 

  گزارشهاي عمومی

هاي داخلی ساالنه از سوي اعالم بدهی

  دولت در گزارشهاي عمومی

 االنه نه و سهاي مربوطه در گزارشهاي ماهاهاي داخلی و زیرمجموعهاضافه نمودن اقالم بدهی  بانک مرکزي

  بانک

مخدوش بودن فرایند برگزاري برخی مناقصات و 

  قانون مناقصات 10گرفتن ماده در نظر ن
  پایبند نمودن دولت به قوانین مناقصات

 مجلس 

 دیوان محاسبات  
  نظارت بر اجراي دقیق قوانین از سوي دولت

  باالتر بودن نسبت عملیات به منابع در دسترس

  

تدوین دقیق جدول جریانات نقدي پروژه با 

 ذکر محل تامین منابع طی سالهاي آتی

 و نظارت  ریزيمعاونت برنامه

 راهبردي رئیس جمهور

 دستگاه کارفرما  

  الیمخارج کردن پروژه هاي فاقد طرح توجیهی دقیق و متقن و غیر شفاف از حیث تامین 

  

ها بدون مطالعات توجیهی و عدم آغاز کردن طرح

  هابرآورد دقیق حجم مالی پروژه
  هاي دولتینظارت مجلس بر پروژه

 ها توسط کمیسیونی خاص درگزارشهاي پیشرفت پروژه کنترل دقیق طرحهاي توجیهی و  مجلس 

  مجلس

  وجود نظام حسابداري نقدي
اصالح ساختار حسابداري دولت از نقدي به 

  تعهدي

 ریزي و نظارت معاونت برنامه

 راهبردي رئیس جمهور

 دیوان محاسبات  

  

هاي مختلف از مشکالت بقیه مطلع نبودن تشکل

  ان آنهاها و نبود ارتباط ارگانیک میتشکل
  تجمیع توان تشکلهاي طلبکار از دولت

  اتاق بازرگانی و صنایع و

 معادن ایران

 تشکلهاي طلبکار  

 تشکیل کمیته اي فراگیر از تشکلهاي طلبکار از دولت 

 همکاري و ارتباط مستمر تشکلهاي طلبکار با هم  

  انحصار خرید دولتی
و  44هاي کلی اصل اجرایی کردن سیاست

  یهاي دولتکاهش تصدي

 سازمان خصوصی سازي  
  تسریع در فرآیند خصوصی سازي شرکتهاي تولیدکننده دولتی

  مشکل کلی مطالبات از دولت
حذف مالیات بر ارزش افزوده از درآمدهاي 

  وصول نشده پیمانکاران

 سازمان امور مالیاتی 

 مجلس  
  اصالح قوانین مربوطه

  مشکل کلی مطالبات از دولت
د جهت تامین استفاده از ابزارهاي مالی جدی

  هامالی پروژه

 ر دن مالی میأت هايها و استفاده از سایر پتانسیلبکارگیري ابزارهاي مختلف تامین مالی پروژه  سازمان بورس و اوراق بهادار

  کشور
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  گذاري کمتر از حد نرخ ارز و واردات از چینارزش .4,1,2

ی عموم بی با افزایش سطحمطالعات گزارش سوم نشان داد که افزایش نرخ ارز طی دهه گذشته تناس

است. لی شدهها در عرصه بین الملپذیري بنگاهها نداشته و همین موضوع سبب از دست رفتن رقابتقیمت

. ن استایرا یکی از تبعات نوظهور این شیوه تنظیم نرخ ارز افزایش فزاینده صادرات محصوالت چینی به

اربري یژگی کاي صادراتی چینی باید عمدتاً از وکند که کاالهجمعیت باالي چین این حدس را تقویت می

- ید نمیا تأیکه آمار و اطالعات صادرات چین به کشورهاي مختلف این موضوع ردر حالی ،برخوردار باشند

بیش  2009ال دهد که سهم ماشین آالت برقی از کل صادرات چین در سالمللی نشان میکند. آمارهاي بین

را به خود  درصد رده دوم 20آالت و وسایل مکانیکی با سهمی نزدیک به درصد بوده است. ماشین  25از 

ند. شودرصد صادرات چین را شامل می 45است. در مجموع این دو فصل رقمی در حدود اختصاص داده

ي ه کدهادهد که ماشین آالت و وسایل مکانیکی کهمچنین آمار گمرك جمهوري اسالمی ایران نشان می

به خود  1388درصد صادرات چین را در سال  50شود نزدیک به را در اینجا شامل می 85و  84تعرفه فصل 

  است.اختصاص داده

- هاي مختلف همواره آسیبتثبیت نرخ ارز موضوع جدیدي نیست و طی سال گونه که اشاره شد،همان

است. از این ههایی به اقتصاد کشور وارد نموده و طی مطالعات گوناگون از سوي صاحبنظران مستند گردید

هاي اخیر در قامت یکی از صادرکنندگان عمده ظهور کرده، در ابتدا نقش ارز جهت که کشور چین در سال

به . براي این منظور ابتدا مباحث نظري ارایه و سپس گرفتاز منظر کنترل کننده نرخ تورم مورد بررسی قرار 

د. در نهایت به استناد مطالعات موجود رابطه بین شاره اند، اشمطالعاتی که به ارتباط نرخ ارز و تورم پرداخته

. ذکر این نکته ضرورت دارد که به لحاظ نظري ارتباط مستقیم بین گرفتنرخ تورم و ارز مورد توجه قرار 

دهد که نتایج مطالعات مختلف نشان می گردد.نرخ ارز و تورم از طریق قیمت نهاده هاي وارداتی برقرار می

العات ارز ارتباط مستقیمی وجود دارد اما ذکر این نکته ضرورت دارد که در همگی مط بین تورم و نرخ

استفاده  مورد ر نرخ ارز، تولید و حجم نقدینگی نیز براي توضیح دادن نرخ تورممورد اشاره، عالوه بر متغی

به خود . از سوي دیگر حجم نقدینگی همواره سهم باالیی را براي توضیح رفتار تورم اندواقع شده

هایی مورد توجه قرار گیرد که به است. به بیانی بهتر براي کنترل نرخ تورم، باید سیاستاختصاص داده

بود. نتیجه خواهدعوامل دیگر بی ن ثبات نرخ ارز بدون درنظر گرفتنکاهش رشد نقدینگی منجر شود. بنابرای

عنوان ابزاري براي کنترل تورم بکار گرفته ضمن اینکه با توجه به سابقه کشورها، زمانی تثبیت نرخ ارز به 
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درصد براي نرخ تورم  5/9رسد با میانگین هاي تورم باال را تجربه نماید. به نظر نمیمی شود که اقتصاد نرخ

  ماهه سال جاري اقتصاد ایران داراي این ویژگی باشد. 9طی 

 ریالت در حال حاضر قیم و نرخ تورم خیلی بیش از افزایش نرخ ارز بوده 1380طی سالهاي دهه 

ز اازار بگرفتن واردات از صادرات و اشباع شده و همین امر موجب پیشیگذاريبسیار بیش از حد ارزش

ي رقبا د را باتولیدکننده توان رقابت خو است. در این شرایطاي شدهمحصوالت خارجی در هر زمینه

دینگی جم نقو رقمی در کشور و عدم کنترل حاست. با اینکه ریشه این مسأله تورم دخارجی از دست داده

خ ارز و ین نراست ولی با توجه به انحراف زیاد نرخ ارز از قیمت واقعی ضرورت دارد ارتباطی حداقلی ب

را  ل ملیباید هزینه کاهش ارزش پو ،تا سیاستگذار بداند که در صورت خلق پول ،تورم برقرار گردد

. بران کردجات را توان بخشی از هزینه تحمیل شده به تولید و صادربپردازد. عالوه بر این، بدین طریق می

ر خلق و ز و کاریزي و به تبع آن ساشود که براي حل اساسی این مشکل باید نظام بودجهباز هم تأکید می

  دد.انتشار پول را مدیریت نمود تا در نظام کنونی تنظیم نرخ ارز، انحراف قیمتی ایجاد نگر

 چین در سخ به این سوال که راهکارهاي پیشنهادي جهت مدیریت واردات از کشوردر پادر ادامه  

 ایند؛ جاي عوارض ارزشی اولین مورد بوبه مقداريچیست به نکات مهمی اشاره شد. برقراري عوارض 

ر این ثال، دشود. به طور متعرفه عوارضی است که بر حسب وزن، تعداد و ... کاالي وارداتی تعیین می

ارض پرداخت ریال عو 1000شود که مثالً به ازاي هر کیلوگرم واردات، نحوي مقررات تنظیم می روش به

ست. در صورت ارزشی اشود، بهاي که براي واردات کاالها اعمال میحالی که در حال حاضر تعرفهشود. در

اص و یا ورت خبه ص شود. اما اگر مبناي تعیین تعرفهواقع، این نوع تعرفه بر مبناي ارزش کاال وضع می

عرفه تیزان مشوند به یک غیرارزشی صورت گیرد، براي تمام کاالهایی که با یک کد تعرفه وارد کشور می

 هايثقیلظیر جرشود. بطور مثال اگر دو وارد کننده یکی از چین و دیگري از آلمان کاالي خاصی ناخذ می

اکتورهاي کننده بر اساس ارزشی که فر واردوارد کشور کنند، در حال حاض 842611سقفی با کد تعرفه 

ر طبیعی به طو دهد باید حقوق گمرکی بپردازد. در این حالت کاالیی که قیمت بیشتري داردخرید نشان می

ر دد، یعنی ضع شواز تعرفه وارداتی بیشتري نیز برخوردار است. اما اگر مبناي حقوق گمرکی بر طبق کاال و

فاوتی زش متعیین کننده تعرفه نباشد، عوارض ورودي هر کاالیی اگرچه اراینجا ارزش کاالي وارداتی ت

 و کاالي چینی داشته باشند، یکسان خواهد بود. به بیانی ساده تر عوارض ورودي هر دو کاال یعنی کاالي

  ود. شود که ورود کاالهاي بی کیفیت به کشور کمتر ششود. این امر سبب میآلمانی، برابر می
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- یقیمت شکنی یکی از مهمترین مسایلی است که م شکنی است.ضع عوارض ضد قیمتدومین مورد و

 رتبه عبارت به تواند با توجه به حضور ایران در سازمان تجارت جهانی از اهمیت باالیی برخوردار باشد.

مله از ج زمانی که قدرت مانور براي افزایش نرخ هاي تعرفه وجود ندارد، بکارگیري موضوعات دیگري

ن ینکه ایقیمت شکنی براي کاهش آسیب به تولیدات داخلی درخور توجه خواهد بود. ضمن اوجود ات اثب

مکلف است  است. بر اساس این بند دولتقانون برنامه چهارم نیز اشاره شده 33موضوع در بند ح ماده 

با  ه کاالییدي کارنسبت به اتخاذ و اعمال تدابیر و اقدامات مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضد قیمت شکنی در مو

 ستاندارداش سطح همچنین افزای شود، اقدام نماید.شرایط غیرمتعارف و با امتیاز قابل توجه وارد کشور می

مسئول  صنعتی با توجه به قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقاتمحصوالت وارداتی پیشنهاد شد. 

شد. باطه میمربو جراي آنها و همچنین انجام تحقیقاتتعیین، تدوین و نشر استانداردهاي ملی و نظارت بر ا

غوب کیفیت و نامربنابراین این مؤسسه استاندارد است که باید براي جلوگیري از ورود کاالهاي بی

رد توجه ان موکنندگان لحاظ شود و هم منافع تولیدکنندگاستانداردهایی را وضع نماید که هم حقوق مصرف

  قرار گیرد.

  کند.یرا بیان م آن و همچنین الزامات اجرایی ي رفع مشکلمشکل، راهکارهابیان ضمن  )2(جدول 

 

  ارزش گذاري کمتر از حد نرخ ارز و واردات از چین .2جدول 

 الزامات اجرایی راهکارها مشکالت

ارزش گذاري پایین نرخ 

 ارز

مشخص نمودن سهم کاالهاي سرمایه اي در هزینه هاي  - افزایش نرخ ارز

 تولید

  داتتوجه قرار دادن سهم باالي قاچاق کاال از وار مورد -

افزایش واردات کاالهاي 

 چینی

مقایسه قیمت صادراتی محصوالت چینی با قیمتهاي  - بهره گیري از عوارض مقداري

 داخلی کشور چین

  بررسی کیفیت محصوالت چینی -
 وضع عوارض قیمت شکنی

افزایش سطح استاندارد 

 محصوالت وارداتی
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  هاي اقتصاد کالن. نوسانات بودجه و بی ثباتی4,1,3

ترین و بزرگ آن است که دولت در بحث توانمندسازي و توانایی تغییر محیط، اقتصاد ایران مشکل سوم

ر ب و کاهاي دولت صاحبان کسمهمترین کارفرماي فعاالن اقتصادي است و نوسانات تصمیمات و سیاست

یم و یران ترساکالن  تمرکز بر نوسانات بودجه، بی ثباتی هاي اقتصاد کند. در این فصل بارا بسیار متضرر می

ه ب بودجه صتخصی در نوساناتی که گفت توانمی کلی طوره براهکارهایی براي کاهش نوسانات ارائه شد. 

 الس مختلف فصول در بودجه تخصیص در نوساناتی همچنین و بودجه مختلف فصول بین و ساالنه طور

 اثر هک وقتی خصوص بهاست،  بارزیانبسیار  خصوصی بخش کار و کسب براي نوسانات این. دارد وجود

 از ماتخد و کاالها براي تقاضا نوسانات. گیریممی نظر در خصوصی بخش بر را نوسانات این تجمعی

 بخش فعالیت ثباتیبی به تواندمی مختلف هايسال و اقتصادي مختلف هايبخش در دولت طرف

  .دشو منجر خصوصی

اي از آن ي خالصهنیز ذکر شد که ارائهتواند مفید باشد مهمترین راهکارهایی که در این رابطه می

  ناپذیر است:اجتناب

 ه برحی بنا طها تخصیص یابد و اگر بودجه ها و سازمانها، پروژهبودجه متناسب با عملکرد طرح

 .باشدی وجود داشتههر دلیلی در یک سال جذب نشد امکان استفاده از آن در سال آت

  طور  ریزي در کشور به نحوي اصالح شود که بودجه هر سال بهبودجه فرایندضرورت دارد که

 متوازن در طول سال تخصیص یابد.

  ي ا برارسیاستگذاران اقتصادي باید یک خط مشی بلند مدت اقتصادي برگزینند و دامنه مشخصی

شور ابع کثباتی محیط کسب و کار و اتالف من نوسانات فصول مختلف بودجه لحاظ کنند تا از بی

 جلوگیري کنند.

  

  مشکل تأمین مالی و اصالح نظام بانکی .4,1,4

تأمین  شد. عنوان چهارمین مانع توانمندسازي محیطی بخش خصوصی اشارهمین مالی بهأدر ادامه به ت

زارهاي مالی، فعاالن اقتصادي را دچار مشکل نموده و علی رغم توسعه نسبی با ها است کهمالی مدت

ها و آن نظام تأمین مالی در کشور مبتنی بر بانک در حال حاضر است. هاي تأمین مالی کاهش نیافتههزینه

سال از آغاز اجراي آن بر اساس  26هم مبتنی بر عملیات بانکی بدون ربا است. این نوع از بانکداري که 
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یازمند بازنگري اساسی است. چرا که در عمل و گذرد امروزه نقانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران می

برخالف روح بانکداري اسالمی با عدم استقالل و توانایی بانک مرکزي در نظارت بر اجراي قانون و وجود 

  هاي دولتی همراه شده و در نتیجه آن نظام تأمین مالی ناکارآمد گشته است.گذاريانواع مقررات و قیمت

هاي بازدهی خهاي بازدهی در بخش مالی متناسب با نرید متضمن ایجاد نرخاز سویی اجراي قانون که با

زیر جاي سرا لی بهدر بخش حقیقی و بازار واقعی کاال و خدمات باشد، تحقق نیافته و در این مسیر منابع ما

که ت اس شده کار گرفتهبه گري هاي تجاري و واسطههاي تولیدي و مولد اقتصاد در بخششدن به بخش

د نرخ ا وجوبهاي گذشته و . بنابراین در طول سالسازدهاي کوتاه میسر میزمان هاي سود باال را درنرخ

نابع مست و ا هاي اقتصادي کشور بودهرشد باالي نقدینگی همواره بحران نقدینگی در صدر مشکالت بنگاه

  ست.ا مین شدهمی تأزارهاي غیررسهاي بسیار باالیی از سوي نظام بانکی و باها با نرخمالی مورد نیاز بنگاه

هاي ت، هزینهمندي از تسهیالها براي بهرهها بنگاهدر این زمینه عالوه بر نرخ سود اعالمی از سوي بانک

مندي از هگذاري براي بهراند. الزام براي سپردهبه مراتب باالتري را به صور مختلف پرداخت نموده

اري، ه اجبهایی براي بیمالت در مواقع مقتضی، پرداخت هزینهاطمینان از دریافت تسهیتسهیالت و عدم

 وقتصاد ااگر چه وجود ساختارهاي غیررقابتی در گونه که تاکید شد، همان هاست.بخشی از این هزینه

قعی نه بر اساس نیاز وا ،هاي غیربازاري در مؤسسات اعتباري کشور و اعطاي واموجود محدودیت

ه باید بنولی در کنار آن ، هاي موجود استهاي غیربازاري بخشی از چالشهها بلکه بر اساس رویشرکت

ي اصالح ش برااعتنا بود. این معضل که نیازمند پویایی قانون و تالهاي بانکداري بدون ربا بیمحدودیت

  است.یدهمداوم و تطبیق آن با نیازهاي روز است انجام نگرفته و از این جهت اقتصاد کشور آسیب د

ارچوب در چ مالی هاي تأمین مالی راهکاري در جهت تقویت تأمینپس از بررسی چالش ،روي هر به

الی یازهاي مکیک نقوانین موجود ارایه شد. این راهکار بیش از هر چیز بر نظم دادن به عملیات بانکی و تف

 ست که درین اااکی از هاي موجود در اقتصاد ایران حها به نیازهاي خرد و کالن مبتنی است. واقعیتبنگاه

ی از هاي دولتی که بخش اعظمدرصد تعداد تسهیالت ارایه شده از سوي بانک 99بیش از  1386سال 

ز تسهیالت امیلیون ریال بوده است. این حجم  500دهند تسهیالت خرد و زیر خدمات بانکی را ارایه می

ه ببا توجه  دارد و زمینه رات کالن باز میها را از نظارت مؤثر در مصرف منابع مالی و تسهیالخرد، بانک

ی در ع مالهاي دولت در تعیین نرخ سود و ساختارهاي غیررقابتی براي انحراف از استفاده منابدخالت

  آورد.مصارف تولیدي فراهم می
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دار اعطاي ها عهدهگذاري باید بخشی از بانکهاي تخصصی و سرمایهبنابراین ضمن گسترش بانک

ن د. ایهاي مؤثر باشندار اعطاي تسهیالت کالن و همراه با نظارتو بخش دیگري عهده تسهیالت خرد

ي ه بسترهاوجه بتتفکیک کمک خواهد کرد تا ارتباط بازار پول با بازار سرمایه نیز بیشتر شود و در کنار 

مات الزا زا ها و مشکالت تأمین مالی در کشور بینجامد.هاي بانکی به تخفیف چالشرقابتی در فعالیت

جدد معریف چارچوب پیشنهادي اصالحات حقوقی و قانونی محدود، مرز بندي بازارهاي پول و سرمایه و ت

در  هاهاي خاص و فروش صکوك در بانکوظایف بانک مرکزي و سازمان بورس و همچنین ایجاد سپرده

ه ه را بوان شدتوان مطالب عنمی مدت و بلندمدت است.دار کوتاهگذاري مدتهاي سرمایهکنار افتتاح سپرده

  خالصه کرد: )3(طور خالصه در جدول 
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 و الزامات اجرایی ي اصالح نظام بانکی، راهکارهاتأمین مالی شکالتم .3جدول 

 الزامات اجرایی راهکارها  بیان مشکل

ها با اجراي قانون عدم تناسب ساختار بانک

اقعی عملیات بانکی بدون ربا و انجام و

مشارکت در سود و زیان که منجر به 

  شودها میپذیري شرکتآسیب

ها و یا اصالح بازنگري و تحول در ساختار بانک

  قانون

 با اصالح و بازنگري در قانون عملیات بانکی بدون ربا

همکاري مجلس شوراي اسالمی، دولت و نظام بانکی 

  کشور

ها عدم وجود اختیار کافی براي شرکت

ر اوراق مشارکت و فروش در جهت انتشا

  بورس

هاي بزرگ به تامین مالی سازي و هدایت بنگاهفرهنگ

تعریف مجدد وظایف بانک از طریق بورس که نیازمند 

اق مرکزي و سازمان بورس اوراق بهادار در انتشار اور

مشارکت و انواع صکوك که قابلیت خرید و فروش 

  داشته باشد است در بازارهاي ثانویه

یمه و تعیین ضوابط بي بازارهاي پول و سرمایه مرز بند

و تضمین اوراق و نیز تعیین نحوه همکاري موسسات 

بیمه، حسابرسی، مشاوره و نظارت به نحوي که 

ها  و پوشش ریسک و افزایش ضریب اطمینان شرکت

  گذاري روي دهدهاي بانک سرمایهفعالیت

  تعیین دستوري نرخ سود بانکی

عیین نرخ سود و بازگذاشتن عدم دخالت دولت در ت

 دست شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي براي تعیین

هاي بانکی آن. همچنین اصالح ساختار بازار فعالیت

  کشور به نحوي که رقابت در آن ایجاد شود

شوراي پول و اعتبار شوراي رقابت موضوع قانون 

قانون اساسی، بانک مرکزي  44هاي کلی اصل سیاست

هاي ري اسالمی ایران باید بازار فعالیتو دولت جمهو

وق سبانکی را به سمت بازاري با ساختار کامال رقابتی 

  دهند
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 وجود ساختارهاي غیررقابتی در اقتصاد و

هاي غیربازاري در وجود محدودیت

مؤسسات اعتباري کشور و اعطاي وام نه بر 

ها بلکه بر اساس اساس نیاز واقعی شرکت

  هاي غیربازاريرویه

دم تعیین دستوري نرخ سود و تسهیل ورود سرمایه ع

  هاي خارجی به کشورو بانک

شوراي پول و اعتبار شوراي رقابت موضوع قانون 

قانون اساسی، بانک مرکزي  44هاي کلی اصل سیاست

هاي و دولت جمهوري اسالمی ایران باید بازار فعالیت

وق سبانکی را به سمت بازاري با ساختار کامال رقابتی 

  دهند

هاي خرده ها عموما به فعالیتفعالیت بانک

بانکداري محدود شده و از پرداختن به 

  ها غافلندمسایل تخصصی تامین مالی بنگاه

و نظم دادن گذاري و تخصصی هاي سرمایهایجاد بانک

ها به به عملیات بانکی و تفکیک نیازهاي مالی بنگاه

  نیازهاي خرد و کالن

هاي کالن به ایت سپردهاز الزامات این مهم هد

ها و موسسات تسهیالت کالن، گسترش شرکت

حسابرسی جهت نظارت و بررسی سود و زیان واقعی 

اي و نظارت هاي مشاورهها، و گسترش شرکتشرکت

  است در اجرا

هاي بانکداري بدون ربا در عدم محدودیت

اعطاي تسهیالت غیر از موارد برشمرده در 

  قانون و عقود مصرح

سازي ري در عقود جدید مانند مرابحه و زمینهنوآو

براي  تامین نیازهاي بادوام و خدماتی از طریق 

  هاي لیزینگشرکت

با بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار باید 

بخشی به قانون و تالش براي اصالح مداوم و پویایی

این معضالت را برطرف  تطبیق آن با نیازهاي روز

  سازند.
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  توانمندسازي بخش تعاونی و راهکارهاي آنمهمترین موانع  .4,2

 . اینراهکارهاي توانمندسازي بخش تعاونی مورد بحث قرار گرفتبخش آخر از این فصل در 

این  درست. به طور مستقیم مربوط به مشکالتی است که در گزارش سوم تحقیق شناسایی شده اراهکارها، 

ت شکالتی اسمها، عالوه بر این تعاونیمشکالت  اشاره به دو نکته حایز اهمیت است. اول اینکهخصوص، 

اي بر ی،خصوصعالوه بر بخش  که هر فعال اقتصادي پیش رو دارد. یعنی مشکالت و راهکارهاي فصل اول

سازي از انمندتو طور که در کلیت طرح اشاره گردیده است،همان ها نیز موضوعیت دارد. دوم اینکهتعاونی

 اب تقویتبده از هاي الزم براي تغییر محیط است. لذا راهکارهاي ارائه شمنظر این تحقیق ایجاد توانایی

اع یجاد انوامالی،  که تزریق منابع در این تحقیق ادعا شدها است. ساختار و شاکله و بستر فعالیتی تعاونی

ر رقابت د لکه مخلها نیست بهاي گوناگون اقتصادي نه تنها مقوم تعاونیهاي مالیاتی و توزیع رانتمعافیت

  باشد.گستره اقتصاد نیز می

راي مشارکت بایجاد بستر مناسب توان به میتوانمندسازي بخش تعاونی در ایران عوامل مهمترین از 

، هاو تعاونی سازي رابطه دولتشفاف، هاچرخشی کردن مدیریت تعاونی ،اعضا در فعالیت اقتصادي تعاونی

 خش تعاونهماهنگی سیاستگذاري در ب، قوانین بخش تعاون تجمیع، هاي بخش تعاوناصالح ساختار تشکل

 و، مالی افزایش مشارکت بخش تعاون در بازارهاي، تأسیس دادگاه تخصصی تعاون ،هاي بخشیبا سیاست

  اشاره نمود. تالش بلند مدت براي توسعه فرهنگ مشارکت در جامعه

 ک منجیشکالتش نباید منتظر یکه بخش خصوصی براي حل م یافتاین ایده توسعه  نیز در فصل سوم

عضاي اند و باشد، بلکه باید خود متشکل شود، موانع بیرونی کسب و کار را شناسایی و اولویت بندي ک

- ي تشکلدستورالعمل توانمندسازفصل سوم  از خود را جهت حل مشکالت بسیج نماید. لذا در بخش اول

رد اقتصادي مو هايهاي تشکلهایی از توانمندينمونهچنین در این راستا هم. گردیدهاي اقتصادي ارائه 

ی در هاي مهماند گامها چگونه با سازماندهی خود موفق شدهکه تشکل شدو نشان داده  گرفتبررسی قرار 

 اماتی ران اقدتواند چنیجهت بهبود محیط کسب و کار بردارند. اما مسأله این است که هر تشکل زمانی می

رزیابی اهنماي با ارائه را از فصل سوم نیزت و ضعف خود آگاه باشد. بخش سوم انجام دهد که از نقاط قو

   نمود.را مهیا  ايهاي اقتصادي زمینه چنین آگاهیهاي تشکلتوانمندي

دار اعطاي ها عهدهگذاري باید بخشی از بانکهاي تخصصی و سرمایهبنابراین ضمن گسترش بانک

هاي مؤثر باشند. این طاي تسهیالت کالن و همراه با نظارتدار اعتسهیالت خرد و بخش دیگري عهده
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تفکیک کمک خواهد کرد تا ارتباط بازار پول با بازار سرمایه نیز بیشتر شود و در کنار توجه به بسترهاي 

از الزامات  ها و مشکالت تأمین مالی در کشور بینجامد.هاي بانکی به تخفیف چالشرقابتی در فعالیت

بندي بازارهاي پول و سرمایه و تعریف مجدد الحات حقوقی و قانونی محدود، مرزي اصچارچوب پیشنهاد

در  هاهاي خاص و فروش صکوك در بانکوظایف بانک مرکزي و سازمان بورس و همچنین ایجاد سپرده

ي اتوان جدول زیر را خالصهمی مدت و بلندمدت است.دار کوتاهگذاري مدتهاي سرمایهکنار افتتاح سپرده

  از مطالب باال دانست:
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 . اصالحات پیشنهادي در راستاي توانمندسازي بخش تعاون4جدول 

  نهادهاي مرتبط  تغییرات الزم  وضعیت مطلوب  وضعیت موجود  ردیف

1  
مشارکت محدود اعضاء در فعالیت 

  هاتعاونی

مشارکت اعضاء تعاونی در استفاده از خدمات 

  تعاونی، تولید خدمات و تصمیم گیري

انون بخش ) ق13هاي تعاونی از طریق اصالح ماده (م اعضاء به مشارکت در فعالیتالزا - 1

 تعاون

  توسعه آموزش تعاون - 2

 وزارت تعاون - 1

مجلس شوراي  - 2

  اسالمی

2  
موروثی شدن (تداوم نامحدود) مدیریت 

  هاتعاونی
  هامکانیسم چرخشی مدیریت تعاونی

  وم نامحدود مدیریت) قانون بخش تعاون براي جلوگیري از تدا36اصالح ماده (

 وزارت تعاون - 1

مجلس شوراي  - 2

  اسالمی

  ) قانون بخش تعاون39اصالح ماده (  تفکیک مدیریت اجرایی از مدیریت انتخابی  هاغیر تخصصی بودن مدیریت تعاونی  3

 وزارت تعاون - 1

مجلس شوراي  - 2

  اسالمی

  هاشفاف سازي رابطه دولت و تعاونی  هامداخله دولت در امور اجرایی تعاونی  4

 یسازي مفاهیم نظارت، هدایت و دخالت و شناسایی مصادیق آنها در تعاونشفاف - 1

واگذاري امور هدایتی و برخی امور نظارتی به دولت و امور اجرایی و برخی امور  - 2

 1هاي مختلف قانون بخش تعاونهاي تعاونی از طریق اصالح قسمتنظارتی به تشکل

  در اجراهاي تعاونی بر عدم مداخله دولت نظارت تشکل - 3

  وزارت تعاون - 1

وزارت جهاد  - 2

 کشاورزي

مجلس شوراي  - 3

  اسالمی

  هاي تعاوناتاق - 4

  هاي تعاونیاتحادیه - 5

                                                             
  ها بدون مداخله دولت هستند.) از جمله مصادیق هدایت تعاونیهااین قسمت از مطالعه (شفاف سازي رابطه دولت و تعاونی 3موارد ذکر شده در بند  -  1
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  ساختار تشکیالتی نامناسب بخش تعاون  5
هاي اعتباري، اقتصادي و نظارت و ایجاد اتحادیه

  هماهنگی

 اصالح فصل هفتم قانون بخش تعاون - 1

  گانههاي سهبه اتحادیهواگذاري برخی وظایف وزارت تعاون و اتاق تعاون  - 2

  وزارت تعاون - 1

وزارت جهاد  - 2

 کشاورزي

مجلس شوراي  - 3

  اسالمی

  هاي تعاوناتاق - 4

  هاي تعاونیاتحادیه - 5

  هاي تعاونساختار نهادي نامناسب اتاق  6
ها به تعاونگران و حذف واگذاري مدیرت اتاق

  ) قانون بخش تعاون59اصالح ماده (  مسئولین دولتی و حاکمیتی از مدیریت آنها

  وزارت تعاون - 1

مجلس شوراي  - 2

  اسالمی

  هاي تعاوناتاق - 3

  وجود یک قانون جامع براي بخش تعاون  تعدد قوانین مرتبط با بخش تعاون  7

 تدوین قانون جامع بخش تعاون - 1

 1370و  1350ملغی کردن قوانین تعاون مصوب  - 2

  ونتعا در نظر گرفتن مقررات بخش(مثال قوانین پولی و بانکی) در تدوین قانون بخش - 3

  وزارت تعاون - 1

وزارت جهاد  - 2

 کشاورزي

مجلس شوراي  - 3

  اسالمی

  

8  
رسیدگی به مسائل قضایی بخش تعاون 

  هاي عمومی (حقوقی)در دادگاه

ها در رسیدگی به مسائل قضایی و دعاوي تعاونی

  هاي اختصاصی تجارتی(تعاونی)دادگاه

ر امور ل دهاي عمومی و انقالب(کتاب او) قانون آیین دادرسی دادگاه1اصالح ماده ( - 1

 مدنی)

  ارائه الیحه آیین دادرسی تجارتی - 2

 قوه قضائیه - 1

 وزارت تعاون - 2

مجلس شوراي  - 3

  اسالمی

  وزارت تعاون - 1 آموزشی ها و مؤسساتهاي تخصصی تعاون در دانشگاهایجاد و توسعه رشته - 1وجود مکانیسم مستمر و خودفزاینده آموزش و محدود شدن آموزش به برخی تبلیغات   9
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  هاي تعاوناتاق - 2  ایجاد مراکز آموزشی و تحقیقاتی خاص تعاونی - 2  ترویج تعاون  هاي آموزشی محدودو دوره

وزارت علوم،  - 3

  تحقیقات و فناوري

10  
عدم ترویج فرهنگ مشارکت و تعاون در 

  میان کودکان و نوجوانان

ایجاد مکانیسم آموزشی و تجربی تعاونی براي 

  هاي تعاونی محصلینایجاد شرکت  کودکان و نوجوانان

 ارت تعاونوز - 1

وزارت آموزش و  - 2

  پرورش

11  
عدم مشارکت فعال بخش تعاون در 

  هاي بزرگطرح

هاي تعاونی با تجربه و مشارکت فعال وجود شرکت

  هاهاي عمومی به تعاونیواگذاري برخی از فعالیت  هاي بزرگ اقتصاديآنها در طرح

  وزارت تعاون

  هاشهرداري

12  
عدم وجود مکانیسم مناسب تأمین مالی 

  هاتعاونی

 وجود مکانیسم مناسب تأمین مالی پایدار مبتنی بر

  منابع داخلی تعاونی

ده ح ماعدم تقسیم سود تعاونی بیشتر از سود سهام با نرخ سود معمول از طریق اصال - 1

 ) قانون بخش تعاون25(

 تعریف صندوق ذخیره قانونی - 2

  عاوننون بخش ت) قا25ها از طریق اصالح ماده (تعریف مازاد برگشتی براي تعاونی - 3

  وزارت تعاون - 1

مجلس شوراي  - 2

  اسالمی

  

13  
عدم رعایت اصل هر نفر یک رأي در 

  هاي سهامی عامتعاونی
  قانون اساسی 44هاي کلی اصل ) قانون اجراي سیاست12اصالح ماده (  هارعایت اصل هر نفر یک رأي در همۀ انواع تعاونی

  وزارت تعاون - 1

مجمع تشخیص  - 2

  مصلحت نظام

مجلس شوراي  - 3

  المیاس
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  دستورالعمل توانمندسازي بخش خصوصی و تعاونی .4,3

ه ارائ در ادامه بخش چهارم، راهکارهاي توانمندسازي بخش خصوصی از طریق توسعه خوشه و شبکه

ست به دقانونی  ها با موانع نهادي وهاي صنعتی در ایران حاکی از آن است که این خوشهبررسی خوشهشد. 

رد رویک ا توجه به تجربیات کشورهاي مختلف و همچنین در نظر گرفتنگریبانند. لذا در این قسمت ب

- یمرایه ااین رویکرد  کارایییونیدو به توانمندسازي بخش خصوصی، راهکارهایی به منظور اثربخشی و 

  گردد.

هر  یبوم مهمترین پیام یونیدو براي توانمندسازي بخش خصوصی و تعاونی توجه به مسائل و مشکالت

  است دربه باال نفعان است. این رویکرد که نوعی توسعه درونزا و از پایینآنها به کمک ذيفعالیت و حل 

نی، رهاي جهاماع نظگیرد. در رویکرد اخیر با توجه به اجمقابل توسعه برونزا و از باال به پایین قرار می

صیه ناطق توه همه مشود و براي توسعه بهاي تنظیم میهاي اقتصادي و تجارب گذشته دستورالعملنظریه

پرسش  شخص اینمها و تجربیات گذشته به طور گردد. اما در رویکرد درونزا، ضمن امعان نظر به نظریهمی

 ه مشکلگردد که مهمترین مانع توسعه یک فعالیت خاص چیست. سپس با مشارکت ذي نفعانی کمطرح می

ا بنند و کراي حل آن مشکل پیدا میاند راهکارهایی برا با پوست و گوشت و استخوان خود لمس کرده

 مل عمومیتورالعگذارند. لذا از این منظر توانمندسازي یک دسکمک همان ذي نفعان راهکار را به اجرا می

طح سه در حل مسأل فرایندبراي همه فعاالن اقتصادي ندارد و در عوض توانمندسازي مستلزم فعال شدن 

ه یا توصی ه اتخاذبن منظر، جهت تعمیق پروسه توانمندسازي نباید ها و نظایر آن است. از ایها، شبکهخوشه

  .ه بودیک راه براي همه اندیشید بلکه باید به دنبال شناسایی ابزارهایی براي تسهیل این پروس

اگر بپذیریم که توسعه مورد بعدي است.  ها جهت تسهیل پروسه توانمندسازياستفاده از ظرفیت تشکل

 ،حل مسأله و در گروي مشارکت ذي نفعان است فرایندکارهاي خصوصی یک و توانمندسازي کسب و 

بلکه  ،هاي دولتی نظیر سازمان صنایع کوچک نیستآنگاه بهترین راهکار توانمندسازي استفاده از سازمان

هاي خصوصی و تعاونی جهت شناسایی مشکالت خود و حل و فصل آنها است. افزایش ظرفیت تشکل

بلکه به  ،هاي سودمند سازمان صنایع کوچک و سایر نهادهاي درگیر نیستنفی فعالیت البته این به معناي

نفعان و واگذاري امور به خود ایشان است. در صورتی سازي ذيها از طریق فعالفعالیتمعناي تقویت آن 

لت و انند در تعامل با دوهاي خصوصی و تعاونی این وظیفه را بر عهده بگیرند و خودشان بتوکه تشکل
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توانمندسازي به معناي واقعی کلمه (توانایی  ،نفعان مشکالت خود را شناسایی و حل و فصل کنندسایر ذي

  داد.تغییر محیط کسب و کار) رخ خواهد

و  ین کسببهاي توسعه خوشه و شبکه، اعتمادسازي بر اساس رویکرد یونیدو، فعالیت اول در پروژه

 ،نداز یافتهی تمرکها در یک منطقه خاص جغرافیایبه دلیل آنکه خوشه کارها و نهادهاي مرتبط با آنها است.

هد یشتر خوابها از سایر نهادهاي دست اندر کار ها و شبکههاي محلی در توسعه خوشهاثرگذاري حکومت

ه ر محدوددهاي اقتصادي در یک مکان جغرافیایی خاص اي از بنگاهبود. در واقع قرار گرفتن مجموعه

نهادهایی  شود. از این رو الزم است به منظور هماهنگی بیشتر سازمانها،محلی محسوب می هايحکومت

رد طقه موها در سطح منها نیز مشابه یک حکومت محلی و در راستاي توانمندسازي خوشهنظیر شهرداري

ی رسو بر ها از دو منظر قابل تحلیلهاي محلی در توانمندسازي خوشهتوجه قرار گیرند. نقش حکومت

- ز بنگاهاز برخی اي از سوي دولت در راستاي حمایت انامهاست. اول اینکه در صورتی که مصوبه و یا آیین

اي محلی هومتهاي اقتصادي نظیر صادرکنندگان اعمال شود (مانند تخفیف مالیاتی)، با توجه به حضور حک

ارد. دوجود  ذف عوارض محلی نیزهاي اقتصادي امکان کاهش و یا حدر این میان و قدرت چانه زنی بنگاه

  ینجامد.صنعتی ب هايتواند به بهبود عملکرد خوشههاي مناسب میها و انگیزهدر واقع بهره گیري از مشوق

نبود پیشنهاد بعدي این تحقیق بود.  هاي صنعتیارایه یک معیار مناسب و هماهنگ براي شناخت خوشه

هایی که در اثر شود که حتی برخی از خوشهسبب میهاي استانی یک سنجش شایسته در انتخاب خوشه

هاي بعد نتوانند به کار اند در اثر همان عوامل با تغییر شرایط کسب و کار در سالعواملی توجیه پذیر بوده

توان به خوشه تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان که تولیدکننده خود ادامه دهند. در این زمینه می

هاي ابتدایی جنگ تحمیلی و به دلیل باشد و در سالمورد نیاز در صنایع نفت و گاز می قطعات و تجهیزات

- المللی و ارجاع ساخت تجهیزات صنعت نفت به سازندگان داخلی از طرف شرکتهاي بیناعمال تحریم

ره رشد یافته است، اشا 1370هاي دهه هاي زیر مجموعه وزارت نفت شکل یافته و به واسطه اعمال تحریم

واحد خرد و کوچک که در ابتداي  170دلیل مواردي همچون تحریم، از حدود ه نمود. اما همین خوشه ب

در حال حاضر بیش از نیمی از آن به شکل غیررسمی تعطیل گردیده است. در  ،پروژه شناسایی شده بودند

ت گرفته، شاهدي بر این اي صوراي که براي آنها اقدام توسعهپروژه 52پروژه از  12حالت کلی نیز توقف 

مدعاست. بنابراین داشتن معیارهاي مناسب براي انتخاب خوشه در استانهاي کشور ضروري است. ضمن 



 راهکارهاي عملی توانمند سازي بخش هاي خصوصی و تعاونی

 

 
80 

 

اینکه دستیابی به اجماع در مورد معیارهاي ارزیابی موفقیت برنامه در کوتاه، میان و بلندمدت از الزامات 

 اصلی است. 

 راستاي توان گفت این است که یونیدو دري صنعتی میهایکی دیگر از مسایلی که در زمینه خوشه

وره دیگر د 7از برگزاري  1388اي تا سال رسانی در زمینه توسعه خوشهسازي و اطالعاستراتژي فرهنگ

 ه اینهاي صنعتی در راستاي پروژه حمایت نمود. علت نیاز بآموزشی فاز اول عاملین توسعه خوشه

کی از ی اي ذکر شده است.هاي توسعه خوشهاستانی براي شروع پروژههاي آموزشی تقاضاي باالي دوره

ر یانی بهت. به بباشدها مؤثر است، عامل توسعه میمهمترین عواملی که در موفقیت و یا عدم موفقیت پروژه

ل توسعه که عام نماید. به همین دلیل استهاي توسعه یونیدو نقش مهمی را ایفا میعامل توسعه در پروژه

هاي  سیستم هاي مهندسی صنایع، اقتصاد واز تحصیالت در رشته باید وه بر آنکه باید بومی باشد،عال

قابلیت  تمی واقتصادي، حداقل سه سال سابقه کاري در حوزه مدیریت صنعتی، توانایی در زمینه تفکر سیس

 در وده است.اه بیی همررهبري نیز برخوردار باشد. اما انتخاب عاملین توسعه خوشه در ایران با خطاي باال

 رده است.ها فراهم آوها را تحت تأثیر قرار داده و موجبات خطا را در پروژهنتیجه موضوع پیشرفت پروژه

دیریتی مالی و متوان با ایجاد یک مرکز ملی براي توسعه خوشه که مشاوران براي انتخاب عامل شایسته می

 دهند و به پرورشو صنایع کوچک مشاوره می هادر آن استخدام شده و متناسب با شرایط خوشه

 رسانند، استفاده نمود.ها یاري میوکار در خوشهکنندگان خدمات کسبارائه

نبود  نعتی وهاي صتوان به آن اشاره نمود، عدم هماهنگی در بین اعضاي خوشهاز جمله مسایلی که می

دم ع. این ابقه طوالنی نیز برخوردارندباشد، حتی آنهایی که به نظر از سفصل مشترك بین ایشان می

ز تجمع اگیري از مزایاي حاصل شود که هدف مشترك خوشه یعنی بهرههماهنگی در بین اعضاء سبب می

  .ها در یک مکان خاص به طورکلی نادیده گرفته شودبنگاه

ش ی بخلبراساس مراح هاي مندرج در فصل سوم،به کمک فرم پس از شناسایی موانع درونی و بیرونی

ش کلی مراحل رو ریزي کرد. اینتوان براي اصالح موانع درونی و بیرونی برنامهمیگزارش چهارم،  از اول

هاي هر ظرفیت دهد و بدون تردید باید با توجه به توانایی واصالح موانع بیرونی و درونی را نشان می

   تشکل تعدیل گردد.

طور که همان هاي اقتصادي براي تکمیل بحث ارائه شد.هاي تشکلراهنماي ارزیابی توانمنديدر نهایت 

یکی از اقدامات ضروري در راستاي توانمندسازي تشکلهاي کسب و کار، شناسایی نقاط قوت و اشاره شد، 
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ضعف آنها جهت ایجاد خودآگاهی نسبت به وضعیت موجود است. این اقدام منجر به تقویت هر چه بیشتر 

ساختن نقاط ضعف آنها می شود. ارزیابی ظرفیت شاید مهمترین اقدام و  نقاط مثبت و تالش براي برطرف

زیرا به کمک این ارزیابی خودآگاهی نسبت به وضعیت  .سیاست براي توانمندسازي بخش غیر دولتی باشد

موجود و کاستی هاي تشکل کسب و کار روشن می شود. ارزیابی، فاصله یک تشکل را با معیارهاي 

ها را به تغییر بوده و انگیزه الزم براي ارتقا ظرفیت أی دهد. همین شناخت می تواند مبدپذیرفته شده نشان م

  ها خالصه شده است.مراحل اجراي دستورالعمل توانمندسازي تشکل )5(جدول وجود آورد. 

  هاي بخش خصوصی و تعاونی. دستورالعمل توانمندسازي تشکل5جدول 

قبل از اجرا: 

تصویب تهیه 

  برنامه

ترین باال مطالعه کتابچه راهنماي توانمند سازي تشکل هاي صنفی توسط هیأت مدیره انجمن یا پس از

ویب مورد بحث قرار گرفته و در صورت موافقت تصتوانمندسازي رکن انجمن موضوع تهیه برنامه 

ت دعو کاره شود. در این صورت بودجه اجرا باید تخمین زده شود و دبیر برنامه و کارشناس ارشد بمی

  شود.ف دبیر و کارشناس ارشد به طور دقیق نوشته و به آنها داده مییشوند. شرح وظا

مرحله اول: تهیه 

  پرسشنامه

وهشگر ري پژدهد. کارشناس ارشد با همکادبیر اسناد مورد نیاز را در اختیار کارشناس ارشد قرار می

هاي تا نشسکمیل پرسشنامه مجمع یکنند. بهترین زمان براي تتحقیقات پیمایشی پرسشنامه را تهیه می

توان  ع، میعمومی است. در صورت عدم استقبال اعضا از این نشست یا فاصله زمانی زیاد برگزاري مجم

واهد اعضا بخ اید ازاز طریق پست یا نمابر ارسال کرد. باالترین مقام انجمن با ارسال نامه ب پرشسنامه را

روز و تکمیل آن  15ي کنند. زمان مورد نیاز براي تهیه پرسشنامه در تهیه برنامه و تکمیل پرسشنامه همکار

  روز صورت گیرد. 15نیز حداکثر باید ظرف مدت 

مرحله دوم: 

تجزیه و تحلیل 

  اطالعات

یروي اید نتجزیه و تحلیل اطالعات وظیفه کارشناس ارشد است. براي ورود اطالعات و پردازش آنها ب

  روز خواهد بود. 15ار گیرد. زمان مورد نیاز متخصص در اختیار کارشناس ارشد قر

مرحله سوم و 

چهارم: تعیین 

و اهداف 

  هاحلراه

هداف السه گیرد. باید سعی شود با برگزاري حداکثر هشت جاین دو مرحله توسط گروه برنامه صورت می

ار ین برمشخص و برنامه براي رفع یک یا چند مشکل تدوین شود. کارشناس ارشد در این مرحله بیشت

یل ا تسهریابی به نتیجه هاي پس از جلسه او باید زمینه دستکاري را به دوش خواهد کشید و بررسی

  کند.

 مرحله پنجم:

  تصویب

امه را میته برنضاي کتصویب برنامه از اختیارات هیأت مدیره یا باالترین رکن انجمن است. این مقام باید اع

نامه شد که برده باهاي خود را به کمیته انتقال دامه آنچنان دغدغهچنان انتخاب کرده باشد و در طول برنا

فته از دو ه د بیشپیشنهادي کمیته برنامه با حداقل تغییرات تصویب شود زمان مورد نیاز براي تصویب نبای

  باشد.

کند. زمان مورد نظرسنجی میباالترین مقام انجمن برنامه مصوب را براي اعضا ارسال یا از گروهی از آنها مرحله ششم: 
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  نیاز دو هفته است.  بازخورد

  مرحله هفتم: اجرا
ص نامه مشخیک بر شده در برنامه دارد. هرسال باید حداقل اجرا زمانبر است و بستگی به اقدامات پیشنهاد

  و سعی در اجراي آن نمود. را دنبال

مرحله هشتم: 

  ارزیابی

س از نامه و پیر بررد. مسئول ارزیابی در حین برنامه دبارزیابی باید در حین برنامه و پس از آن صورت گی

جرا ازارش گشود. در پایان هر سال باید آن شخص دیگري خواهد بود که توسط باالترین مقام تعیین می

  و ارزیابی برنامه تهیه و به اعضا داده شود.

   

  

کیل ن با تشعی از محققیگیرد. گاه جمها به دو طریق صورت میطور معمول عملیات ارزیابی تشکله ب

ود به لها خیک گروه کارشناسی، اقدام به ارزیابی تشکلهاي کسب و کار می کنند و در برخی مواقع تشک

ق و سنجش عملکردشان می پردازند. باید توجه داشت که در هر دو حالت انجام ارزیابی هاي دقی

ی ک جهانارایه این چارچوب، بانکارشناسی، مستلزم وجود یک معیار و چارچوب مشخص است. به منظور 

عه و نیاد توسبرك و با همکاري موسسه مطالعاتی وابسته به اتاق بازرگانی آمریکا و کنفدراسیون صنایع دانما

ا ره اي آموزش هاي فنی و حرفه اي و همچنین انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان کانادا پرسشنام

ا برود.  سنجش و ارزیابی تشکلهاي کسب و کار بکار میطراحی کرده است که به عنوان یک الگو، جهت 

 9ر شتمل بماین پرسشنامه  استفاده از این چارچوب می توان نقاط قوت و ضعف تشکل ها را تعیین کرد.

ز آن افاده در این بخش از گزارش با است که بخش کلی است که ذیل هر یک از آنها معیارهایی بیان شد

، لرهبري تشک، وضعیت تشکیالتی، ه است. شرح حال تشکل کسب و کارپرسشنامه چارچوبی طراحی شد

ت وضعی، خدمات ارایه شده از سوي تشکل، عضویت در تشکل، زیرساخت هاي دفتري، کارکنان تشکل

فصیل تبه  صل،ف در ادامهي این پرسشنامه هستند. دهندهاجزاي تشکیل گريروابط بیرونی و حمایت، و مالی

این  شد. بکارگیريو اهمیت طرح آنها تشریح  سشنامه مورد بررسی قرار گرفتت پرهر یک از سؤاال

دست به نآملکرد تحلیل و ارزیابی مناسبی از عتواند پرسشنامه براي هر بنگاه فعال در بخش غیردولتی، می

  بدهد.
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