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  مقدمه

دالیل تفاوت راستی در این تحقیق در پی یافتن پاسخی جامع و راهگشا براي این سوال بودیم که به

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

اي ممکن چیست؟ از این منظر بحث توانمندسازي با هاي خصوصی، راهکارهارتقاي قابلیت درونی بنگاه

ت و براي همه محیط کسب و کار یک متغیر برونزا اس شودفرض میمیان آمد که در آن رویکرد خرد به

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

  دهند.توضیح می هاي بنگاه را در سطح خردتفاوت 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 عنوان مدخل ورود به بحث، بررسی نسبتاً جامعی از رویکردهاي موجود در زمینهدر بخش اول به

توان فرآیندي توانمندسازي را میسازي صورت پذیرفت و در ابتدا این مفهوم تعریف شد. ادبیات توانمند

یابند. به هاي مؤثر بر زندگی خود میگیرياز طریق آن، مردم کنترل بیشتري بر تالشها و تصمیم دانست که

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

شرایط موجود به سمت شرایط  کنند و براي تغییرموجود زندگی و شرایط حاکم بر آن آگاهی پیدا می

ئه شده در بخش اول، نباید با توجه به مفاهیم ارا .دهندمطلوب، اقدام آگاهانه و سازمان یافته انجام می

قدرت رسمی شدن دانست. اما  صاحب و شرکت توانمندسازي را مترداف با ثروتمند شدن، بزرگ شدن

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

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

یردولتی است. از یک غیردولتی (بخش خصوصی و تعاونی) شرط موفقیت خصوصی سازي و رشد بخش غ

تواند جایگزین بخش دولتی شود و واگذاري امور به آن موجب بدتر طرف، بخش غیردولتی ضعیف نمی

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

افزایش طریق توانمندسازي  سازي ازین بخش است. احتمال موفقیت خصوصی افزایی ااقتصاد مستلزم توان

و لذا توانمندسازي راهکاري جهت توسعه بخش غیردولتی از طریق واگذاري است. همان طور که  یابدمی

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

مور زیربنایی از جمله دالیل شکست توسعه بازار از گذاري در امحیطی، بازارهاي انحصاري و کمبود سرمایه

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

  توان اثرگذاري موانع فوق را کاهش و احتمال موفقیت خصوصی سازي را افزایش داد. توانمندسازي می

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

. 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 ممکن است یک شرکت یا مجموعهدرونی شرکتها یکسان پنداشت.  یا هر شاخص دیگري از عملکرد
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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

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

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

به معناي  ،ندسازي این بخشسازي براي حضور بخش غیر دولتی و توانمگونه که تصریح شد، زمینههمان

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

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

شوند و گیر میقدرتمندترین فعاالن اقتصادي نیز زمیناقتصاد شوند و فعالیت نمایند. در محیط نامناسب 

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

  یین قابل اصالح است.دستوري و از باال به پا

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

افزایی بخش خصوصی و تعاونی نیازمند عاملیت بخش غیردولتی و محیط توانمند ساز است. ضعف بخش 

شرایط تورم شدید، نرخ بهره  هاي درونی این بخش است. درغیردولتی محصول محیط نامناسب و ضعف

ثباتی قوانین و مقررات، دستگاه اداري ناکارآمد، نظام قضایی فاسد، ناامنی اجتماعی و سیاسی، رشد باال، بی

بخش خصوصی و تعاونی ناممکن یا بعید است. هر چند تغییر در شرایط محیطی (تورم، نرخ بهره، سالمت 

ست اما رفتار حکومت محصول تعامل جامعه با حکومت است و اداري و قضایی و ...) تابع رفتار حکومت ا

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

کارگزار مؤثر براي بهبود شرایط محیطی همان بخش غیردولتی است. عاملیت بخش غیردولتی به این 

برداري کند. بخش غیردولتی توانمند ه توان خود براي تغییر در محیط بهرهمعناست که این بخش باید از هم

البته الزم به ذکر است، تغییر محیط در صورتی  در محیط را داشته باشد. اراده و قدرت تغییربخشی است که 

تنها  نفعان سازگار باشد. تغییر محیط نهبا نظریه توانمندسازي سازگار است که با منافع بلندمدت همه ذي

باید در جهت سودآوري شرکتها صورت گیرد بلکه باید با منافع کارگران و مصرف کنندگان نیز همخوان 

 باشد.



 
٤ 

 

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

شرکتها و انجمن  ،زيتوسط شرکت هاي منفرد صورت می گیرد و یا توسط انجمن. در نظریه توانمندسا

براي انجام این مسئولیت باید اوالً خود را مسئول تغییر محیط بدانند و ثانیاً  اماهاي غیردولتی مسئول هستند 

هاي الزم براي تغییر محیط را به دست آورند. موضوع مسئولیت پذیري شرکتها قدمت بسیار دارد و توانایی

هایی مانند یونیدو آن را از لوازم تعریف شده و سازمانالمللی براي آن امروزه استانداردهاي بین

توانند در هاي منفرد به ویژه شرکتهاي بزرگ به تنهایی میدانند. شرکتتوانمندسازي بخش خصوصی می

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

اما امروزه  ،المنفعه و محیط زیست اختصاص داشتهاي عامشرکتها ابتدا به کمکپذیري اجتماعی مسئولیت

برد از جمله حمایت از صنایع کوچک و متوسط، مبارزه با فساد اي که اجتماع از آن نفع میبه هر مسأله

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

  

 بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد و یونیدو مندسازي: مقایسههاي بدیل به توانرویکرد .1,2

وانمندسازي بخش غیردولتی مطرح شد. هر سه مساله تگانه به در ادامه بخش اول رویکردهاي سه

بر این نکته تأکید دارند که هر چه محیط اقتصادي بارورتر باشد و فعاالن اقتصادي با هزینۀ کمتري  رویکرد

را سازماندهی کنند و در راستاي تحصیل اهداف خود گام بردارند اقتصاد توانمندتر و  بتوانند مبادالت خود

به دنبال تدوین چارچوبی براي شناسایی موانع محیطی از قبیل  این رویکردهاتر خواهد بود. توانمند کننده

صادي را زیاد و اي هستند که هزینه ورود و فعالیت در محیط اقتشرایط نظام اداري، مقرراتی، و زیرساختی

  کنند.در نتیجه مزیت رقابتی را از فعاالن اقتصادي سلب می

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 کند. محیط کسب و کار نیز شامل نهادها، مقررات و رویهح محیط کسب و کار دنبال میاصال

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

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

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

ثبت امالك، اخذ تسهیالت و اعتبارات، حمایت از حقوق سهامداران کوچک، پرداخت مالیات، تجارت 



 
٥ 

 

، کمتر باشد دن به کسب و کارخارجی، صدور حکم در نظام قضایی و اعالم ورشکستگی و خاتمه بخشی

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

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

بر بوده و مجموع ت که هریک از این مبادالت هزینههر فعالیت اقتصادي مستلزم تعهد مبادالت متعددي اس

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

پذیري و آراي مایکل پورتر ادبیات رقابت متاثر ازرویکرد دوم مربوط به مجمع جهانی اقتصاد است که 

در نظریه مایکل پورتر که مبناي نگرد. مبحث توانمندسازي بخش غیر دولتی می اي دیگر بهاست و از زاویه

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

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

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

سازد. به طور مثال، عملکرد یک شرکت تولیدکننده کفش بستگی به صنعت کفش و شرایط کند متأثر میمی

هاي عملکرد تأثیر خواهد کشور دارد. البته انتخابهاي خود شرکت بر سودآوري و سایر شاخصآن کلی 

گذاشت، اما اگر فضاي کلی اقتصاد و وضع این صنعت در کشور نامناسب باشد احتمال موفقیت یک 

 تدوین شدهپذیري شرکتها گیري و تحلیل رقابتیابد. این نظریه براي اندازهشرکت خاص بسیار کاهش می

رفت. بدین توان از آن براي سنجش شرایط محیط توانمندساز و عاملیت بخش خصوصی بهره گاست اما می

هاي شرکتهاي توانمند تقسیم شده هاي محیطی و شاخصمنظور سؤالهاي نظرسنجی این مجمع به شاخص

  است.

رویکرد سوم متعلق به سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) است که نگاهی درونزاتر به مبحث 

کرد دولت باید ضمن حفظ توانمندسازي داشته، عمدتاً تحت تأثیر آراي پیتر اوانز است. طبق این روی

هاي ذینفع، ریشه در جامعه داشته باشد و تبلور خواست و نیاز فعاالن کسب و کار استقالل خود از گروه

هاي تواند در خدمت توسعه صنعتی و رشد بنگاهها باشد به خوبی میباشد. دولتی که داراي این مشخصه

ذار از طریق برقرار نمودن ارتباط با صاحبان کسب اقتصادي قرار گیرد. در این چارچوب، دولت یا سیاستگ

مشکالت توسعه هر رشته فعالیت شناخته شود و فعاالن همان تا کند و کار در فعالیتهاي مختلف کمک می

صنعت بتوانند راهکارهایی براي غلبه بر مشکالت خود بیابند. این رویکرد کامالً منطبق بر تعریفی از 

  گزارش به عنوان مبناي نظري پذیرفته شده است. توانمندسازي است که در این
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هاي تولیدي و ایجاد اشتغال در هر از لحاظ نظري، یونیدو رعایت یک اصل را براي ارتقاي ظرفیت

در این چارچوب، دولت باید از دو ویژگی برخوردار متکی بر جامعه.  : دولت مستقلِداندکشور ضروري می

نفوذ و دوم ارتباط نزدیک با جامعه و صاحبان کسب و کار. ي ذيباشد: یکی استقالل دولت از گروهها

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

چگونه فعالیتهاي خود را گسترش دهند و با رشد فعالیتهاي خود زمینه رشد اقتصادي و افزایش اشتغال را به 

وه بر این، بخش خصوصی انگیزه قوي براي کشف فرصتهاي سودآور و تصاحب بازارها وجود آورند. عال

تواند همچون بخش خصوصی فعالیتهاي سودآور و رقابت پذیر را شناسایی کند و حتی در دارد. دولت نمی

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

ریزي شود. نظام سیاستگذاري اقتصادي باید به بخش خصوصی باید همکار دولت در سیاستگذاري و برنامه

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

صوصی فراهم هاي سودآوري بخش خصوصی، راه را براي رشد بخش خگیران با تکیه بر دانش و انگیزه

سازند. از سوي دیگر دولت نباید منافع یک گروه خاص را نمایندگی کند بلکه باید منافع همه گروهها و 

حتی نسل آتی را نیز تأمین نماید. همکاري نزدیک دولت با جامعه از جمله صاحبان کسب و کار و در عین 

  است.» متکی بر جامعه دولت مستقل«حال استقالل آن از منافع یک گروه خاص، همان مفهوم 
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  یونیدو و توانمندسازي بخش غیر دولتی .2

  اصول حاکم. 2,1

یونیدو بیش از بانک چرا که  تفصیل روش یونیدو براي توانمندسازي بخش غیر دولتی بود؛بخش دوم 

هاي هاي اجتماعی و تقویت انجمنجهانی بر عاملیت بخش غیردولتی تأکید، و سعی دارد با ایجاد شبکه

تجربه و بنابراین سب و کار محیط را دگرگون ساخته و شرایط رشد بخش خصوصی را فراهم نماید. ک

سعی برآن بود تا این  از این جهت در ادامهدسازي بخش غیردولتی مفید بوده و اصول یونیدو براي توانمن

  تجارب و اصول تفسیر و تبیین گردد. 

و کار مورد  هاي کسبهت توانمندسازي بنگاهنگاه جدید یونیدو در جتا  در این فصل تالش شد

هاي اجرا شده و در حال اجرا توسط هاي فکري برنامهبررسی قرار گیرد. به این منظور ابتدا مروري بر بنیان

ند. سپس برنامه تبیین شد سازي و مشارکت مدنی به عنوان محورهاي اینالمللی شد و شبکهاین سازمان بین

سال گذشته مورد کنکاش قرار  20ها در ن تجربیات به دست آمده از اجراي پروژهادامه گزارش مهمتری در

  گرفت.

هاي روش این ترین ویژگیهاي مشخصی دارد که مهمالمللی تفاوتروش یونیدو با سایر نهادهاي بین

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

هاي گري که حل چالشعنوان ابزار اصلی توانمندسازي، رویکرد تسهیلسازي بهسازي و شبکهخوشه

داند که از وجود مشکالت متضرر و از حل آنها روي بخش غیر دولتی را در گروي مشارکت کسانی میپیش

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

رفی تاکید بیشتر بر سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) در این بخش به این دلیل بود که از ط

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 شهركشمسی) توسعه زیرساخت 1340

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

مختلف مانند بازاریابی، ارتقاي کیفیت و هاي و 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



 
٨ 

 

نیاز  آنشوند به نحوي که پس از ها با هدف توانمندسازي و پایداري توسعه پیگیري میبرنامه ،طبق آن

  وجود نداشته باشد.اي مجددي براي مداخله توسعه

هاي کوچک و متوسط را هاي بنگاهشدن با همه ابعاد و عواقب آن، یونیدو ضعفذیل چارچوب جهانی

 اي تاثیرگذاري درهاي منفرد، قدرت کمی بردهد و به این نکته امعان نظر دارد که بنگاهمورد توجه قرار می

با توجه به  ز طریق دیگر رقبا کنار زده شوند.کنند که ابازار دارند و با این خطر دست و پنجه نرم می

 يیونیدو استراتژي توسعه ،هاي موجود در تقویت بخش غیر دولتی در کشورهاي در حال توسعهضعف

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

رد یونیدو واحدهاي کسب و کار و نهادهاي پیرامونی مرتبط با آنها در را ارائه نموده است. بر اساس رویک

هاي هم را تکمیل کرده و به اقتصاد مقیاس دست یابند و توانند قابلیتصورت همکاري با یکدیگر می

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

هاي خود در استراتژي توسعۀ بخش خصوصی در نظر رنامهسازي را به عنوان محور بیونیدو شبکه

ها و شرکاي کلیدي آنها و نیز نهادهاي پرورش ارتباط بین بنگاه ،گرفته است و مبناي این شبکه سازي

حمایتی مرتبط با آنها است. از طرفی تجربیات یونیدو این سازمان را به این نتیجه رسانده است که اثربخشی 

  د.پیگیري شو» هاتوسعۀ خوشه«سازي با عنوان قالب نوع خاصی از شبکهتواند در جمعی می

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

هایی پویا با در ارتباط دادن بنگاهرا محوري  یتوانند نقشمناسبی براي رشد اقتصادي باشند چرا که می

کنندگان کوچک مقیاس ایفا کنند. در این حالت اثري تقاضامحور در توسعۀ و خریداران و نیز تأمینمشتریان 

کسب  رغم وجود برخی ارتباطات کسب و کاري و غیرکلی جامعه کسب و کار خواهند داشت؛ چرا که علی

کافی براي مواجهه  هاي کوچک از دانش و منابعهاي اقتصاد محلی، معموالً بنگاهو کاري (نهادي) در سیستم

پذیري با رقابت جهانی برخوردار نیستند. لذا دسترسی به دانش فنی و مهارت خارجی نقش حیاتی در رقابت

نماید. دانش فنی و مهارت نیز از طریق پاسخگوئی به نیازهاي کیفی هاي کوچک و متوسط ایفا میبنگاه

هاي تولیدي با ارزش افزوده بیشتر قابل هاي جدید و یا حرکت به سمت فرآیندبازار، 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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ي توسعه خوشه و شبکه، اعتمادسازي بین کسب و کارها و نهادهاي مرتبط با هادارد 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 برايهاي کوچک و متوسط، دولتنهادهاي حمایتی بنگاه

هاي کوچک و متوسط هستند کنند. در مورد دوم، بازیگران محلی که همان بنگاهشرایط موجود سرزنش می

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

به اجرا در آورند و نهایتاً با پایش ریزي الزم براي انجام آنها را تدوین کنند و مشترك 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 اي یونیدو به مرحله نهائی مییک برنامه توسعه یونیدو گنجانده شده است و هنگامی

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 ازيس شبکه و خوشه توسعه تجربه .2,2

سازي بود. از سازي و خوشهي شبکهبررسی تجارب کشورها در زمینه ی از این فصلبخش اعظم

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

ظر، یونیدو اقدام به یابد. از این منهایی ضرورت میهایی همچون یونیدو براي ایجاد چنین شبکهسازمان

اي براي همکاري کسب و کارهاي کوچک و متوسط نموده است. محور این برنامه ترویج طراحی برنامه

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

بتی جمعی جدیدي به دست آورند؛ مزایایی که هر یک هاي رقاکند 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

است و شگلی و دینی در  سازي یونیدو مهیا شدههاي 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

اري و غیرکسب و کاري (نهادهاي غیر انتفاعی نفعان مختلف کسب و کاي 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 توسعهش توسعه خوشه از این منظر کاملرو 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  و خروج از برنامه، هاي عملیاتیسازي برنامهپیاده

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

طی دو دهۀ اخیر دومین مورد در این زمینه است.  هاي افقیسازي با تأکید بر شبکهترویج شبکه

اجتماعی با ارزیابی  -نظران و فعاالن توسعه و بخصوص توسعه اقتصاديان، صاحبگذارسیاست

اند، تمایل بیشتري به توسعه از طریق هاي گذشته مورد توجه بودهاي که در دههرویکردهاي مختلف توسعه

س سازي بر اسااند. شبکهاجتماعی پیدا کرده -اقتصادي  سازي بین واحدهاي فعال در یک سیستمشبکه

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

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

هایی با د فعالیتنماید. به همین دلیل در ابتدا، واراندك اندك عمل میبه صورت مبتنی بر اعتماد، گروه 

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

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

به مشابهی متوسطی است که مسائل مبتالگیرند که با هدف شناسائی حد بحرانی واحدهاي کوچک و می

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

برنامه کاري مشترك و حصول ساختار سازمانی گروه در  هاي مشترك، ایجاد یکتحلیل 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، باشند و مواردي چون شرکت مشترك در نمایشگاهویجی میتجاري یا تر

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

 ا است.سازي و ایجاد اعتماد و خواست همکاري بیشتر در اعضمدت) براي نشان دادن عملیاتی بودن شبکه
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ها دارند، سازي و تکمیل تولید بنگاههاي استراتژیک که تمرکز بر تخصصیپیگیري پروژهها براي بنگاه

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

هم بسیار نزدیک است و  سازي بهسازي نقش کارگزار توسعه و واحد شبکهدر ابتداي یک پروژه شبکه

- سازي برنامهشود. نهادهاي نوع دوم در پیادهاما با پیشرفت پروژه وظایف آنها تفکیک می ،پوشانی داردهم

ها از شوند و دستیابی شبکه به این نوع حمایتهاي مالی و فنی دخیل میها با ارائه حمایتهاي کاري شبکه

کند. در یک محیط نهادي ضعیف معموالً این وظیفه به سمت سازي دنبال میوظایفی است که واحد شبکه

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

تواند هاي دولتی میها را به گردن دولتها انداخت. یارانهاولین نکته این است که نباید همه مسئولیت

اي نیست، چرا که تا توانمند سازي را تأمین کند ولی سیاست قابل توصیههاي هاي پروژهبخشی از هزینه

خود فعاالن اقتصادي تقاضایی براي خدمات ارائه شده نداشته باشند و حاضر نباشند براي آن بخشی از 

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

ها به هم راستا با واگذاري مسئولیت -یت به گروه مرحله واگذاري مدیر -سازي مرحله آخر شبکه

- هاي مشترك بعدي توسط شبکه میاعضاي شبکه از طرف کارگزار توسعه و توسعه قابلیت پیگیري برنامه

ها و انجامد و واگذاري مسئولیتمرحله استقالل مدیریتی شبکه معموالً بیشتر از حد انتظار به درازا میباشد. 

رود. براي جلوگیري از وابستگی، دو قاعده باید رعایت شود: سعه به سختی پیش میجدا شدن کارگزار تو

- اعضاي شبکه می ،اوالً همکاري کارگزار نباید تا وقتی نامعین ادامه پیدا کند، چرا که در این صورت از اول

هایت استفاده توانند روي کارگزار توسعه حساب کنند و باید از وقت ندانند که تنها براي مدت محدودي می

باید به تدریج به  ،پردازد که در ابتدا بسیار اندك بوده استاي که شبکه براي کارگزار میرا بکنند. ثانیاً هزینه

  .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  ،کارگزاران توسعه هستند ، همانرهبر شبکهعمالً  ،روهایجاد گ

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

زي و به روزرسانی برنامه ساها 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.عملیاتی می
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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

است.  کنندگان خدمات توسعه کسب و کارتوسعۀ ارائه) 1999ري شگلی و دینی(گیسومین نتیجه

طور هاي توسعه خوشه همانکنندگان خدمات توسعه کسب و کار ذیل پروژههاي مرتبط با توسعه ارائهبرنامه

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

ها و تهدیدهایی مشترکی است که با آنها مواجه انداز مشترك مبتنی بر فرصتهت ایجاد یک چشمخوشه ج

هاي عملیاتی متناسب جهت تحقق آن ها و برنامهانداز مشترك، پروژهباشند. سپس بر اساس این چشممی

  شوند. پیاده می

بط با ناکارایی (مثالً کمبود یا مرت ،باشندکه اعضاي خوشه با آن مواجه می ايگفتیم مشکالت ساختاري

باشد کنندگان خدمات توسعه کسب و کار موجود نمیکنندگان خدمات) در بازار ارائهنبود رقابت بین ارائه

اندازي مشترك، باشد)؛ اما در مقابل یکی از دالیل عدم توانائی در ایجاد چشم(یا حداقل دلیل اصلی نمی

ان خدمات توسعه کسب و کار شخصی براي هر خوشه. در بخش کنندگعدم وجود ارائه عبارت است از

باشد و با توجه به گذاري در کاالهاي عمومی میدوم اشاره کردیم که غلبه بر چنین شکافی نیازمند سرمایه

گذاري در این حوزه کنندگان و نه متقاضیان از توجیه کافی براي سرمایهه ارائه، نماهیت کاالهاي عمومی

باشند. رویکرد یونیدو با در نظر داشتن این شرایط شامل تحریک تقاضا (از طریق تبیین تقاضا برخوردار نمی

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

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

کنندگان از ارائه یارانه به ارائه تا باید یادآوري شود که یونیدو حداکثر کوشش خود را کرده است

پذیري شود بازیگران خوشه در مورد توجیهچرا که یارانه موجب می ،خدمات کسب و کار پرهیز نماید

هاي است که فعالیت همکاري در این حوزه گمراه شوند. ارائه یارانه در مواردي توجیه داشته اقتصاديِ

سازي انجام شده اند و حساسهاي جدید، مدیریت کیفیت و ...) مورد نظر بودهنوآورانه (دستیابی به فناوري

هاي تجاري که داراي اثر ها براي پروژهاز ارائه یارانه چنینهممنجر به توجیه کامل بازیگران نشده است. 

اجتناب شده تا حد ممکن ها، طراي محصول جدید) یشگاهاند (شرکت در نماسریعی بر کسب و کار بوده

هاي بعدي ریزبرنامهبراي 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 است. همان و بهبود محیط نهادينهادسازي ) مبتنی بر 1999( گیري نهایی شگلی و دینینتیجه

هاي یونیدو مشارکت دارند: خدمات توسعه کسب و کار در پروژهارائه کننده ، دو نوع نهاد اشاره شد

- ها دارند و آنهائی که نقش غیرمستقیم دارند (حمایت از پیادهسازي پروژهنهادهایی که نقش مستقیم در پیاده

متعلق  ،هاي نوع اول طراحی شده است). کارگزاران توسعه خوشه یا شبکههایی که توسط نهادبرنامه سازيِ

ها دارند. آنها کارگزارانی هستند باشند و نقشی محوري در کمک مستقیم به بنگاهبه نهادهاي نوع اول می

ک سازي بازیگر اصلی و استراتژیباشند. واحد شبکهها میکننده ایجاد شبکه(نهادها یا مشاوران) که تسهیل

سازي در کشور را بر اوالً مسئولیت طراحی و ترویج برنامه شبکهسازي است. این واحد هاي شبکهپروژه

- سازي را دارند اقدام میهاي صنعتی که پتانسیل شبکهبه شناسایی مناطق یا بخش تعهده دارد؛ ثانیاً نسب

کند؛ رابعاً کارگزاران لی را دنبال میهاي کوچک و نهادهاي محساز بین بنگاههاي آگاهنماید؛ ثالثاً فعالیت

و  نمایدسازي یک استراتژي پایدار را فراهم میدهد؛ خامساً منابع الزم براي پیادهتوسعه را آموزش می

  سازي و ارائه بازخور به دیگر بازیگران (نهادها) را بر عهده دارد.سادساً پایش توسعه و اثر برنامه شبکه

و تعاونی موانع متعددي وجود دارد. برخی از موانع کالن هستند پیش روي توسعه بخش خصوصی 

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

منفرد هستند مثل نداشتن مهارتهاي مدیریتی و فنی. برخی مشکالت هم در سطح یک فعالیت قابل شناسایی 

(مثل واردات بنزین در ایران). هاي خاصعدم امکان ورود بخش خصوصی به فعالیتهاي بخشاست مثل 

رفع هر کدام از این موانع گامی است در جهت توانمند سازي بخش غیر دولتی. اما نکته اساسی این است 

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

مقیاس توان رفع  از مشکالت خود دارند اما به دلیل کوچکیِ هاي منفرد گاهی شناخت کمیبنگاه

به اجماع رسیدن شناسند ولی مشکل را ندارند. دولت و سایر نهادهاي پشتیبان نیز گاهی مشکالت را می

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

هاي منفرد تصویر روشنی از فعالیت خود و موانع پیش روي آن ندارند و گاهی روي بسیاري از بنگاه که

ها هم کنند که اهمیتی در موفقیت یا عدم موفقیت کسب و کار آنها ندارد. در مقابل دولتینکاتی تمرکز می

شوند و عالوه بر این، صلی مشکالت نمیبینند ولی لزوماً موفق به شناسایی علل ابرخی بروندادها را می

  اي هم براي رفع مشکالت مذکور ندارند.گاهی انگیزه



 
١٤ 

 

این  کند.کند و نه برنامه خود را وابسته به نقش آفرینی دولتها میهاي منفرد تکیه مییونیدو نه بر بنگاه

میشه) در یک رشته فعالیت کند که غالباً (و نه هاي از صاحبان کسب و کار را شناسایی میمجموعه سازمان

در یک زنجیره ارزش دارند. سپس یک  حضورهستند و با هم پیوندهایی نظیر پیوندهاي جغرافیاي یا فنی یا 

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

دهند که خودشان بتوانند مشکالت خود را وق میفعاالن مورد نظر متشکل شدند آنها را به سمتی س

- شناسایی و رتق و فتق نمایند. اگر در سطح کالن مشکل تأمین مالی دارند با ابداعاتی نظیر تأسیس صندوق

کاهند. هاي تأمین اعتبار یا برقراري ارتباط محکم با شبکه پولی و بانکی کشور از دامنه مشکالت خود می

ضمن  ،ایشان از استاندارد الزم برخوردار نیست و میزان مرجوعی آنها باالست اگر در سطح خرد کاالهاي

- هاي الزم را تهیه میدهند و دستگاههاي الزم را به کارگران میهاي خود، آموزشاستاندارد سازي فعالیت

شترك در گذاري مکنند تا کیفیت محصوالت باال رود. اگر در سطح میانی توان بازاریابی ندارند با سرمایه

. لذا در رویکرد  ...کنند ووي انسانی متخصص تأسیس میبهترین بازار هدف خود یک واحد بازاریابی با نیر

شود از الگوهاي جهانی به یونیدو راهکارها و عوامل توانمندسازي تا حد ممکن درونزاست و تالش نمی

  طور کامل نسخه برداري گردد.

  

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

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

حل مناسب براي توسعه اقتصادي دنبال یافتن راهتر بهکشورهاي کمتر توسعه یافته مطرح شد که پیش

فت که از اولین تجارب کشورهاي ي توسعه خوشه در کشور هند در دستور کار قرار گراند. ابتدا تجربهبوده

اي به عنوان استراتژي توسعه کسب و کارهاي کوچک و در 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 خوشهجاد نظامی پایدار براي ارائه آموزشهاي نساجی و ایدر 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 وآموزش است؛ آموزش شناسائی شده و ارتقا یافته

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

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

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

  نهادسازي جدید بوده است. 

این فصل اي از همکاري یونیدو در توانمندسازي بخش غیر دولتی هند در ادامه نکات مفید و آموزنده

پذیري با شرایط خاص داخلی و محیطی ها جهت تطبیقبرنامه پذیريتقاضا محور بودن و انعطافذکر شد. 

هاي یونیدو در حوزه توسعه هاي به دست آمده از بررسی فعالیتترین آموزههاي هدف، یکی از اصلیبنگاه

 ها بر تحلیل کاملِباشد. تقاضا محور بودن پروژه از طریق مبتنی بودن پروژهمی در این کشور خوشه و شبکه

ها در تبیین شده است. مشارکت بنگاههاي هدف و شرایط محیطی آنها حاصل میمورد نیاز گروه شناختی در

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

- ها نمیه چالشگوئی استراتژیک بهاي الزم براي پاسخها داراي قابلیتکشورهاي در حال توسعه که بنگاه

 باشند به بهترین نحو عمل کند.

ي مهم بعدي از فعالیت یونیدو در هند، مبتنی بودن بر کسب و کاري است که بر دو جزء اصلی آموزه

هاي مشارکت سازي باید با اهداف روشن در بهبود کسب و کار و اقتصاد بنگاهباشد. اوالً شبکهمتکی می

مکرراً اما در نگاه اول ممکن است بدیهی به نظر برسد، اگرچه این موضوع  ها همراه باشد.کننده در برنامه

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

اند. ها به سختی به سمت اهداف مشخص اقتصادي هدایت شدهشده است. در حالت مذکور بنگاه جایگزین

هاي مشخص عملیاتی که منجر به تغییرات نیز تبدیل کردن اهداف اقتصادي به برنامهدر مرحله بعدي 

مزیت رقابتی ایجاد منجر به سازي باید شبکهساختاري و نه موقتی شوند با مشکل مواجه بوده است. ثانیاً 

 حی باالتر ازها بر سطبر اثرگذاري پروژهمبنی به تأکید یونیدو دارد اشاره  این امر در واقع .دوش يجدید

سازي تنها دستیابی به یک هاي شبکه. بسیاري از برنامهبرداري از مزایاي آنانجام کار جمعی و بهره صرف

هاي یونیدو خلق مزایاي در حالی که در برنامه ،دهندسري منافع گذرا در کار جمعی را هدف قرار می

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

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

  . ه استدر بخش دوم آمد هاتفصیل آن
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ا هسازي افرادي هستند که در برنامههاي شبکهمنبع اصلی در برنامهدهد تجربه یونیدو در هند نشان می

کنندگان خدمات ها، کارگزاران توسعه شبکه و ارائهگذاران، صاحبان بنگاهمشارکت دارند و شامل سیاست

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

مطرح  هاي مناسبها و انگیزهو وجود مشوق هاي افرادپروژه توسط افراد، توانمندسازي افراد، مهارت

هاي هاي خصوصی و دولتی بهترین روش براي تأمین مالی پروژهگذاريترکیب سرمایهاز طرفی  شدند.

هاي دولتی تبدیل به رانتی گذاريها و سرمایهسازي بوده است. ولی باید توجه داشت که وجود مشوقشبکه

شود گذاري از طرف بخش خصوصی باعث میجود سرمایهودر واقع ها به آن وابسته شوند. نگردد که بنگاه

 ها به برنامه راه پیدا نکند.هاي نامتناسب با سود اقتصادي بنگاهگیريهاي تحمیلی و جهتکه برنامه

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

اما باید توجه داشت که اوالً اطالعات قابل اتکا در مورد صنایع معیارهاي کمی همیشه مطلوب هستند 

هاي کوچک براي باشد؛ ثانیاً عدم عالقه بنگاهکوچک (بخصوص در کشورهاي در حال توسعه) موجود نمی

رسد و ثالثاً معیارهاي کمی براي ارزیابی ارائه اطالعات محرمانه در مورد کسب و کارشان منطقی به نظر می

  باشد. چندان مناسب نمی ..ایی چون نهادسازي و هفعالیت

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

ها پذیر برنامهها امکان تعریف انعطافتوسعه خوشه وجود ندارد و متناسب با کشورهاي مختلف و بخش

اندازي کارآفرینانه و با ردي پایین به باال با محوریت دستیابی به چشممهم این است که رویک 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 

این کشور را طراحی و اجرا کند. در ابتدا به دلیل فقدان فضاي حمایت سازمانی از هاي کوچک و متوسط 

، پروژه مستقیماً بر سطح بنگاهی معطوف شد و سپس با تکیه بر یک تیم هاي کوچک و متوسطتوسعه بنگاه

ایت نمایندگی محلی یونیدو هاي مدیریتی و مهندسی که تحت هدهشت نفره از مشاورین ملی با مهارت

  قرار داشتند، پروژه کار خود را آغاز کرد.
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و خیزهاي فراوانی همراه بود، اما نکات مفیدي از آنها استخراج گردید. همان  این پروژه هرچند با افت

سازي بین نهادها در دو سطح شد. به سبب این گیري توسعه شبکهکه شرح داده شد پروژه سبب شکل طور

کنندگان خدمات توسعه هایش را با سایر ارائهنهادي، پروژه فعالیتگیري کمیته بینازي و شکلشبکه س

جمله  ازها و خدمات کسب و کار محلی تقسیم کرده است. این کمیته امروز در طیف وسیعی از فعالیت

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

دهندگان ها به دیگر ارائههاي کوچک و متوسط، انتقال متدولوژي توسعه شبکهارزیابی عملکرد براي بنگاه

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

پذیري و انجمن ملی رقابتتر از اعضاي پروژه دعوت شد تا نقش مهمی را در همچنین، در سطحی کالن

اصلی و مهم بخش خصوصی و  نتوسعه پایدار (که متشکل از مسئوالن رده باالي کشوري و نمایندگا

گذاري توسعه همچنین دانشکده اقتصاد دانشگاه نیکاراگوئه است) بر عهده گیرند و در طراحی و سیاست

  آفرینی کنند.هاي کوچک و متوسط نقشبنگاه

مهم این پروژه، ظرفیت سازي محلی بود. مشاوران ملی که در پروژه فعال بودند افراد  هايیکی از مؤلفه

هاي خوشه و المللی نداشتند و از دانش مستقیم در زمینه سیاستاي محلی بودند و هیچ تجربه بینحرفه

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

المللی و کارکنان یونیدو با برگزاري این مهم توسط مشاوران بینداشته باشد. هایشان توانایی و مهارت

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

  

  و شبکه در پاکستان خوشه توسعه تجربه .2,5

در پاکستان که به عنوان جزئی از برنامه  طهاي کوچک و متوسبنگاهاي اي و شبکهبرنامه توسعه خوشه

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

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

هاي بنگاهوشه و شبکه را به عنوان ابزار عمده براي گسترش خصوصی در پاکستان رویکرد توسعه خ

اکنون بخش بسیار مهمی از استراتژي  شبکه و توسعه خوشههاي اند. این برنامهاتخاذ کرده کوچک و متوسط

رود در آینده تأکید دهد که با وجود این، انتظار میدولت را تشکیل می هاي کوچک و متوسطبنگاهتوسعه 

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

ها براي کار کردن به در پنج خوشه منتخب، آموزش پاکستانی توسعه خوشه و شبکههاي آزمایشی فعالیت

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

به  توسعه خوشه و شبکهبوده است. انتشار اطالعات براي افزایش آگاهی از  توسعه خوشه و شبکهپیشرفت 

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

را در هاي همکار سرمایه موازي قابل توجهی ازمانها و سپروژه، شرکتاین ه دلیل موفقیت ب بوده است.

- پنج خوشه اولیه را عالوه بر آموزش و انتشار اطالعات در دیگر فعالیت یونیدواند. هها قرار داداختیار پروژه

است و شناساندن مفاهیم و کاربردهاي این روش به دامنه وسیعی از ساز پشتیبانی کردههاي ظرفیت

  است. گسترش یافته(اعم از عمومی و خصوصی)  سازمانهاي پاکستانی

  

  

  هاي صنعتی در ایرانتوسعه خوشه .2,6

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

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

پس از  پایان یافته است، این بررسی خالی از لطف نبود. 1389و در شهریور  شروع شده 1384ز سال ایران ا

اي جهت الگوسازي در کشور 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» قطعات خودرو تبریز«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 

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

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 خوشهسازي و اطالعو در راستاي استراتژي فرهنگبه یونیدو ارائه گردید و یونید
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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.

عتی سازمان صنایع هاي صنهاي مهم دیگر که با هدایت یونیدو، توسط دفتر خوشهاز جمله فعالیت

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

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

گیرند. لذا جهت و اقتصادي شکل میهاي متعدد اجتماعی کنشها به تدریج و بر اساس بر هماین خوشه

بندي آنها جهت مداخله 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 د دستاي در کشور به پیشنهاهمچنین یونیدو در راستاي نهادینه ساختن روش توسعه خوشه

اي و مشاوره و نظارت آنها درگیر بودند، از تشکیل نهادي هاي توسعهتوسعه خوشه که تا آن زمان در پروژه

هاي کسب و کار آسیا حمایت ها و شبکهملی، غیرانتفاعی، غیردولتی و غیرسیاسی به نام بنیاد توسعه خوشه

هاي کسب و کارهاي خرد، کوچک ها و شبکهتوسعه خوشهنمود. این بنیاد با موضوع ارائه راهکار در زمینه 

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

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

  تأسیس شد. 1387سال 

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

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

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

هاي صنعتی ایران تمرکز است. بر اساس اطالعات ارائه شده توسط سازمان صنایع کوچک و شهرك

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

هاي وشهخراسان رضوي و مازندران بوده است (به استثناء استان سیستان و بلوچستان) و تمرکز بخشی خ

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

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

هاي دیگر) نشان (و نه استانهاي گردشگري در مازندران یافتگی 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 از اي مواجه بوده است و همانهاي توسعه خوشه در کشور با مشکالت عدیدهاجراي پروژه

هاي رغم تمایل باال براي آغاز پروژهو مشاهدات قابل برداشت است علیهاي قبلی و نیز مستندات نمونه

وده است. عدم وجود قانون ها 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 وجود بودجه مشخص براي حمایت از توسعه خوشه، ناکارایی و عدم آمادگی شرکتبازرگانی، عدم 

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

هاي توسعه خوشه از این دست موانع است که هاي اجرایی ذیل پروژهوجود بودجه براي پیشرفت پروژه

  اي برایشان اندیشید.د چارهبای

  

  

  

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

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

هاي چشم گیري به همراه داشته اما توسعه آن بدون قرار گرفت. با اینکه اتخاذ رویکرد یونیدو موفقیت

هاي متعددي گریبانگیر این روش توانمند سازي است که در صورت عدم بر طرف الش نبوده و ناهمواريچ

برنامه ها محدود خواهد شد. در این زمینه باید توجه داشت که نمودن آنها در عمل امکان موفقیت پروژه

یري دیده شود و در پذهاي ارتقاء رقابتاي به طور کلی باید به عنوان جزئی از برنامهتوسعه خوشه

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

گیري در سطح خرد به هاي چشماي حتی اگر موفقیتهاي توسعه خوشهاست که برنامهجهانی نشان داده

ضاي کسب و کار یا عدم وجود هاي بهبود فراستایی با برنامهزمانی و همدست آورند در صورت عدم هم

فضاي کسب و کار مناسب، موفقیت کالن بزرگی را به نمایش نخواهند گذاشت. محیط کسب و کار 

الشعاع قرار دهد. این موضوع از اي را تحتهاي توسعه خوشههاي جزئی پروژهتواند حتی موفقیتمی

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

  انتشارات و همچنین مطالعه میدانی)

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

ز قبل شناخت این شرکتها و کنند شناسایی شدند. همچنین اکار در ایران که براي تغییر محیط تالش می

هاي آنها، راهکارهاي توانمندسازي بخش غیر دولتی در ایران استخراج گردید. ابتدا بر ها و ویژگیانجمن

المللی در مورد ایران و مطالعات انجام شده در جهاد دانشگاهی و مطالعه حاضر به دنبال اساس مطالعات بین

هاي توانمند در تغییر محیط و بودیم. همچنین شرکت شناسایی موانع رشد بخش خصوصی در ایران

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

  تدوین شد. 

  

  موانع محیطی توانمند سازي بخش خصوصی. 3,1

ص دارد، چهار فعالیت در بخش اول که به بررسی موانع محیطی توانمندسازي بخش خصوصی اختصا

  :مطالعه انتخاب شد اقتصادي به عنوان نمونه مورد

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

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

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

 نامتوازن میان انبوه قطعه سازان و چند خودروساز است؛ و

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

 کارهاي کوچک و متوسط

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

ها و دهد، ثانیاً تحوالت، موفقیتاهمیت آن فعالیت را در نظام اقتصادي کشور نشان می شد کهارائه 

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

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

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

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

هاي براي شناسایی مشکالت و ایجاد تغییر در محیط مشخص و تصویري کلی از چگونگی تشکل

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

حیط کسب و کار انجام شده است و هایی براي تغییر متشکل 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

صنعت برق، اولین صنعت مورد بررسی در این بخش است. این بررسی از آنجایی حائز اهمیت است 

ترین سازد. مهمها را به طور مستقیم متأثر میبنیادین و زیربنایی کشور بوده و رشد همه بخشکه از صنایع 

چالش این صنعت این است که دولت تنها عرضه کننده برق در ایران است. از آنجا که دولت تنها فروشنده 

و مهمترین علت باشد. این انحصار از یک سبرق است تنها خریدار تجهیزات و خدمات این صنعت نیز می

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

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

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

عنوان یکی از موانع محیطی مورد بحث قرار گرفت. از آنجا که مشتري اصلی فعاالن این بخش به است که

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

خت به موقع کند. عدم توانایی پرداپرداخت مطالبات فعاالن صنعت برق، کل زنجیره تأمین بخش را متأثر می

هاي دولت به این صنعت است. هاي سنگین مترتب بر آن اولین پیامد انباشت بدهیمالیات و جریمه

ها و خورد؛عدم امکان بازپرداخت وامها نیز به دو مشکل اصلی برمیهمچنین صنعت برق در تعامل با بانک

سومین پیامد این بدهی ناتوانی  ها از طرف دیگر.جریمه دیرکرد از طرفی و توقف خط اعتباري این شرکت

هاي سنگین توسط این سازمان پرداخت سهم کارفرما به تامین اجتماعی و به تبع آن محکومیت به جریمه

توانند بخشی از کاالهاي خریداري شده هاي عضو نمیشرکتخواهد بود. همچنین با توجه به این معضل، 

 کند.هاي عضو را جریمه میدرصد در ماه شرکت 5/2ز از خارج را از گمرك ترخیص کنند، گمرك ایران نی

هاي دولت است و نتیجه 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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رخ ارز طی دهه دومین مشکل بزرگ فعاالن این صنعت تورم دو رقمی اقتصاد کالن و ثبات نسبی ن

گذشته است. این موضوع باعث شده است به اندازه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی، هزینه تمام شده 

محصوالت این بخش اضافه شود. بررسی گروه تحقیق نشان داد که ریشه مشکل تنها در تثبیت نرخ ارز 

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

صنعت زدایی در ایران شده است. افزایش نسبی هزینه فعالیت در صنعت برق به معناي کاهش رقابت 

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

عرضه کاال در ایران کارگاه خود را در چین ها جهت این صنعت جاي پا بازکنند به نحوي که حتی ایرانی

این دست مشکالت عواقب ناخوشایندي را نیز به دنبال خواهد داشت که بیماري هلندي یکی  کنند.ا میبرپ

افتد که رونق نفتی به دولت نیز مشهور است زمانی اتفاق می» زداییصنعت«این مشکل که به از آنهاست. 

ات و تورم داخلی که قاعدتاً باید به کاهش ارزش پول داخلی منجر شود، رغم افزایش وارددهد علی اجازه

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

  شود. تولیدي می

عنوان در ادامه این گزارش سایر موانع محیطی صنعت برق نیز به اختصار بیان شد. نظام بانکی به 

ي بخش خصوصی در صنعت برق است که باال بودن نرخ تسهیالت، کمبود منابع مالی و بزرگترین دغدغه

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

یکسان در  سازي، عدم وجود شرایطهمکاري دولت در پرداخت هزینه هاي تحقیق و توسعه و نمونه

هاي دولتی و بخش خصوصی،و مشکالت مالیاتی از جمله پرداخت مالیات بر ارزش مناقصات براي بنگاه

جاي فروش صادراتی از این دست موانع افزوده در معامالت دولتی، معافیت مالیات بر سود صادرات به

  باشد.می

 

  عت نساجیموانع محیطی توانمند سازي بخش خصوصی: مطالعه موردي صن. 3,1,2

ي اغلب کشورهاي ي بخش سوم موانع محیطی صنعت نساجی که موتور محرك توسعهدر ادامه

هاي صنعتی قوي، زمینه با توجه به این که کشورهاي داراي پایهیافته بوده مورد بررسی قرار گرفت. توسعه

ی به سرمایه گذاري در اند و تمایل چندانفعالیت خود را به صنایع با ارزش افزوده باالتر گسترش داده

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

منتشر شده،  1389ال نساجی، نظر سنجی انجام شده توسط انجمن صنعت نساجی ایران که در مهر ماه س

ي مشکالت خاص، مشکالت عمومی فضاي کسب و کار مبنا قرار گرفت. نتایج این نظرسنجی در سه دسته

که به طور ویژه براي صنعت نساجی موضوعیت دارد و مشکالت اظهار شده ولی بدون وجود شواهد کافی 

  ارائه و بحث شد. 

باال بودن قیمت تمام شده اولین آن شود که ابتدا مشکالت خاص صنعت نساجی به اجمال مرور می

- یکی از مسایل و مشکالتی که در درون صنعت نساجی و پوشاك قابل طرح است پایین بودن بهرهاست. 

دهی انرژي در سال دهی انرژي و بهره وري نیروي کار) است. متوسط شاخص بهرهوري عوامل تولید (بهره

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

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

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

پرواضح است که هرچه بهره وري عوامل تولید افزایش یابد، را به خود اختصاص دهد.  20صنعتی، رتبه 

  قیمت تمام شده کاال کاهش خواهد یافت. 

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

یقات دهد. همچنین هزینه تحقهاي خدمات را تشکیل میدرصد از کل پرداختی 58/0صنعت نساجی معادل 

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

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

وري و خالقیت یکی از مهمترین مسایلی که در صنعت نساجی و پوشاك مطرح است، موضوع مد، نوآ

شود که تولیدات از تنوع بیشتري است. در واقع توجه به نوآوري و خالقیت در صنعت نساجی سبب می

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

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

 5/0سواد برخوردارند و کمتر از بخش منسوجات و پوشاك از سطح تحصیالت دیپلم، کمتر از دیپلم و بی

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

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

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

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

تفاوت هستند. به تعبیر ها و واحدهاي تولیدي نسبت به سطح تحصیالت کارکنان بیکه مدیریت کارخانه

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

  شود.صورت سنتی اداره می

ا درصد پوشاك عرضه شده قاچاق در بازار در دست نیست اما هر چند آمار دقیق و مستندي از میزان ی

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

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

میلیارد ریال خواهد بود. این ارقام حاکی از باالبودن نسبی سطح قاچاق در این  6839گرفته شود، معادل 

تواند از مشکالت خاص آن محسوب شود. باید این نکته را یادآوري نمود که یکی از بخش است و می

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

بر اساس اطالعات استخراج شده از گزارش کسب و باالي بیمه تأمین اجتماعی مورد بعدي است.  نرخ

کشور کارفرمایان نسبت به کارفرمایان ایرانی سهم بیشتري از سود را به تأمین  37کار بانک جهانی، در 

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

کارفرمایان ایرانی سهم کمتري در تأمین اجتماعی کارکنان دارند. ذکر این نکته ضرورت دارد که با توجه به 

هاي واحدهاي تولیدي بیش تواند در افزایش هزینهکاربر بودن صنعت نساجی، نرخ بیمه تأمین اجتماعی می

کند که نیروي کار نقش خ زمانی خودنمایی میاز سایر صنایع مؤثر و معنادار شود. به بیان بهتر، این نر

نماید. البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در مجموع نباید مهمتري را در قیاس با سرمایه ایفا می

تمام مشکالت کارفرمایان در تأمین اجتماعی را به مسأله باالبودن سهم کارفرمایان خالصه نمود. اما ذکر این 

تواند در افزایش با توجه به کاربر بودن صنعت نساجی، نرخ بیمه تأمین اجتماعی می نکته ضرورت دارد که

هاي واحدهاي تولیدي بیش از سایر صنایع مؤثر و معنادار شود. به بیان بهتر، این نرخ زمانی هزینه

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

دهد که مطالعات نشان میتوان از مشکالت خاص صنعت نساجی تلقی کرد. ون کار را میقاندر نهایت 

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

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

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

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

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

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

ستمزد است که یکی از مهمترین توضیح هاي دموضوع 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 کردن و یا افزایش هزینهکه قانون کار از طریق مشکلگردد و دوم ایننیروي انسانی می

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

  یابد.نیروي کار کاهش می

قه قرار حال مختصري از مشکالت عام فضاي کسب و کار صنعت نساجی که در فصل سوم مورد مدا

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

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

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

هاي آن از جمله بخش صنعت و زیرمجموعهدرصد رسیده است. در چنین شرایطی است که  26رقم به 

همچنین با کنند. نساجی و پوشاك عدم نقدینگی و یا کمبود نقدینگی را به عنوان مهمترین مشکل بیان می

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

درصد رسیده که نه تنها باالترین نسبت در سه ماه  7/12برگشتی به مبادله شده در خرداد ماه سال جاري به 

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

ان یکی از موانع مهم صنایع تولیدي از جمله صنعت هاي برگشتی در حال حاضر به عنوموضوع 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  17یانگین نرخ تعرفه گمرکی از محصوالت وارداتی م
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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

در بلندمدت صنعت برق نیز بدان اشاره شد، تثبیت نرخ ارز مشکل بعدي که در بررسی موانع محیطی 

 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

نرخ ارز هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت به افزایش صادرات و  یابد. بنابراین افزایشافزایش می

  انجامد.درنتیجه افزایش درآمدهاي صادرکنندگان می

طور عام و صنعت نساجی باال بودن تعطیالت رسمی به وجهی دیگر از مشکالت فضاي کسب و کار به

روز به عنوان تعطیالت آخر  104روز کاري تقویم سال،  365از طور اخص اشاره دارد. اشاره شد که به

هفته عمالً فعالیت اقتصادي از هیچ رونقی برخوردار نیست. با توجه به اختالف تعداد روزهاي سال شمسی 

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

ررسمی هفته هاي آخر اسفندماه و اوایل فروردین که تعطیالت غیروزهاي کاري کم می گردد. درصورتی

ماه(تا مقطع سیزده به در) و همچنین تعطیل هاي توافقی بین دو روز تعطیل را حساب کنیم، تعداد روزهاي 

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

  دارد. 

با توجه به نتایج مطالعات مختلف گیرد. ي میای نیز در این گروه از مشکالت جالمللهاي بینتحریم

اي (ماشین آالت و تجهیزات) از سوي ها قیمت کاالهاي سرمایهتوان اشاره کرد که با تشدید تحریممی

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

میلیارد ریال فقط صنعت نساجی به خرید ماشین آالت، ابزار و وسایل کار بادوام  1229دهد که بیش از می

توان است که با در نظر گرفتن نتایج مطالعات میو لوازم و تجهیزات ادراي و وسایل نقلیه اختصاص داده

  میلیارد ریال تخمین زد. 123لی ا 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 

درصد مواد اولیه به واردات  58اجی مقایسه شود، بیش از اولیه وارداتی با ارزش مواد خام و اولیه صنعت نس

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

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

به قیمت محصوالت وارداتی در قیاس با کاالهاي داخلی برمی گردد. ضمن اینکه در این میان نرخ ارز را 

توان نادیده گرفت. به عبارتی بهتر پایین بودن و یا تثبیت نرخ ارز در ورود محصوالت خارجی اثرمی نمی

تواند به حضور مؤثر رقباي خارجی در بازار داخلی کمک نماید، این زمینه نمی گذارد. مسأله دیگري که در

آگاهی مصرف کنندگان از محصوالت خارجی است. این موضوع نیز با معرفی برند و یا عالمت تجاري که 

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

 

  سازيلعه موردي صنعت قطعهموانع محیطی توانمندسازي بخش خصوصی: مطا. 3,1,3

سازي در ادامه روند بررسی موانع محیطی توانمندسازي بخش خصوصی در ایران، نوبت به صنعت قطعه

هاي آن، به این دلیل مهم است که خطر رسید. زیر ذره بین گذاشتن این صنعت و استخراج موانع و چالش

ن آن (خودروسازان) بسیار محتمل است. از آزاد سازي واردات قطعات خودرو با توجه به قدرت خریدارا

هاي آتی خود را طراحی سازان 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 

هاي تجاري و سرمایه گذاري خارجی هان به دلیل آزاد سازي رژیمسازي در جصنعت خودروسازي و قطعه

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

بیش از همیشه به سمت جهانی شدن حرکت کرد. بنابراین در چنین فضایی سنگر گرفتن در پس  فراملیتی،

دهاي جهانی و مشارکت رسد. همگرایی با رونتی و انتخاب انزوا غیر ممکن به نظر میدیوارهاي بلند حمای

سازي کشور است و المللی 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 تقسیمرك بهتر موانع کسب و کار، با توجه به مصاحبهبراي د

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

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

گونه که تاکید شد، دولت و اقتصاد سازان با یکدیگر. همانساز با خدمات پشتیبانی و ارتباط قطعهقطعه

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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سازي مانند صنایع دیگر در فضاي که صنعت قطعهاهمیت پرداختن به روندهاي جهانی بدین دلیل است 

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.

ساز با مشتري که همانا خودروساز است، پس از بررسی ادوار مختلف این صنعت در مورد ارتباط قطعه

یابی به باره اراده جدي در دستترین نکته در اینو سیر تکاملی آن، به مقتضیات هر دوره اشاره شد. مهم

ی برخوردار شد. در اهداف دوره سوم بود که از قبل آن صنعت خودروسازي کشور از رشد درخور توجه

هاي فعال در این با توجه به مصاحبه و جلسات متعدد با فعاالن این بخش و همچنین شرکت این راستا

مشکل به عنوان شاخص استخراج گردید که آنها را در چهار محور زیر خالصه نمودیم: انحصار  17صنعت، 

هاي ن مالی، مشکالت مدیریتی در شرکتهاي تامیخریدار در بازار، دسترسی به بازارهاي مایل و هزینه

خودروساز و مشکل کارفرما کارگزار. در جایی ذکر شد که انحصاري بودن بازار خرید محصوالت این 

گذاري در اختیار دو خودروساز بزرگ بازار می آید. اوالً قیمتصنعت دو پیامد عمده دارد که به نظر مهم می

محصوالت خود را به قیمت انحصاري در بازار داخلی محصور شده با  ها می دهدباشد و این امکان را به آن

اي به فروش رسانند و از این طریق سود انحصاري کسب نمایند. ثانیاً به صورت اي و غیر تعرفهموانع تعرفه

سازان داخلی مواجه شوند. ویژگی اول ها در بازار داخلی با قطعهخریدار انحصاري قطعات و مجموعه

صار در بازار فروش داخلی و ویژگی دوم موجب قدرت انحصاري خودرو ساز در موقع خرید موجب انح

گیري الگوي رفتاي می شود که به زیان قطعات می شود. هر دو ویژگی بازار خودرو در ایران موجب شکل

ن سازاست که خودرومده است. اما نکته در اینجاسازان عمشتري محصوالت و فروشنده قطعات به خودرو

اند میزان ناگزیر شده کنند،عمده کشور با توجه به اینکه تحت مالکیت و هدایت بخش عمومی فعالیت می

  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 ها و مشکالت پیرامونی آن برمیقرارداد

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

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

طرف را مسئول رسیدگی به است در چند سال اخیر یک نهاد داوري بیهرچند خوشبختانه انجمن توانسته
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کنیم که فقدان بنیاد قانونی الزم براي به اختالفات اعضاي خود با خودروسازان کند. اما دوباره تاکید می

ستخوش تمایالت و سلیقه هاي مدیران دولتی کند. در تواند سرنوشت آن را درسمیت 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 هاي ساپکو و سازهکارگزار در شرکت- کارفرماهاي خودروساز، حل مشکل شرکت

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.

تولید اعم از کارکنان، مواد اولیه و منابع  ساز با عواملسازان به ارتباط قطعهمحور دوم مشکالت قطعه

گشت. در این راستا موانع ناشی از تامین مواد اولیه و واسطه، موانع ناشی از ارتباط با کارکنان، و مالی برمی

سازان در بحث تامین مواد اولیه و هاي تامین مالی معرفی شد. قطعهدسترسی به بازارهاي مالی و هزینه

شده، اري طوالنی مدت موجودي مواد در انبار، کیفیت نامناسب مواد اولیه خریداريواسطه، نگران نگهد

عدم تحویل به موقع مواد اولیه و قیمت باالي مواد اولیه هستند. در این راستا نیز راهبردهاي موثري از قبیل 

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

   هاي واردات مواد پیشنهاد شد.تعرفه

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

شود. اما اهمیت آن به خوبی درك نمیباشد، اشاره شد، خدمات پشتیبانی براي توسعه هر صنعتی الزم می

طور مثال براي استفاده از رید خدمات پشتیبانی خود به تهیه آن اقدام کنند بهجاي خهتوانند بها میشرکت

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

تلف به دارد. تخصصی بیشتر و واگذاري امور مخرا از پرداختن به فعالیت اصلی باز مینماید وآنتحمیل می

  تواند به کاهش هزینه و ارتقاءکیفیت بیانجامد. بیرون از شرکت نمی

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

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

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

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

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

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

  ثر است.ؤم

  

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

بار نوبت به بررسی صنعت بانکداري با در بحث موانع محیطی توانمندسازي بخش خصوصی، این

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

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

 پوست زیر در همچنان داشت ما دولتی اقتصاد و فرهنگ در عمیق و دیرین هاییریشه که پیشین مشکالت

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

نونی فعالیت بانکی و مطالبات غیرجاري هاي قابانکی کشور، فراهم نبودن زیرساخت پررنگ دولت در شبکه

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

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

بانکی را فراهم کرد. هرچند از آن  قانون برنامه سوم، زمینه فعالیت بانکهاي خصوصی و رقابت پذیري نظام

اند، اما این بانکها و مؤسسات در طول بانک و مؤسسه اعتباري غیر دولتی تأسیس گشته 12زمان تاکنون 

اند که توسعه هر چه بیشتر آنها را دشوار سالهاي فعالیت خود از تأسیس تا حال با موانع مختلفی روبرو بوده

این موانع و مشکالت است که امکان توسعه بانکهاي غیر دولتی را فراهم  عبارتی دیگر رفعساخته است و به

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

کند، اما از سوي دیگر به دلیل وجود برخی امتیازات و امکانات خصوصی هر چند زمینه رقابت را ایجاد می

شود. به ي دولتی، امکان رقابت سالم از بین رفته و هزینه هایی به بانکهاي غیردولتی تحمیل میبراي بانکها

سخنی دیگر براي اینکه بانکهاي خصوصی بتوانند مزایاي رقابتی کسب کنند نیاز است که از امتیازات برابر 

 با بخش دولتی نیز بهره برند.

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

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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راستاي سرمایه اندك بانکهاي خصوصی براي آنها ایجاد  تضمین شده نیز مشکل دیگري است که در

 شود.می

یکی از مواردي که در غالب بانکهاي غیردولتی قابل مشاهده است این است که مدیران این بانکها را 

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

  گیرد.  رب دولتی بر این بانکها حاکم شود و شیوه و روشهایی دولتی مورد استفاده قراکه نگرش و اسلو

این موانع اشاره شد که دستوري نمودن نرخ سود تسهیالت بانکی کاهش سود اقتصادي  هدر ادام

است، زیرا که نرخهاي سود تعیین شده توسط شوراي پول و اعتبار در بانکهاي خصوصی را به همراه داشته

تر بوده و این مسأله نیز منجر به منفی شدن نرخ سود حقیقی بانکها در برخی الب موارد از تورم پایینغ

است. بانکها هم براي رهایی از این کاهش سالها (سالهایی که نرخ تورم از سود تعیین شده باالتر بوده) شده

اند و تسهیالتی را اعطا می کنند افتهسود و براي جلوگیري از زیانهاي احتمالی به تغییر ترکیب عقود سوق ی

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

کننده مقررات در نظام بانکی هستند. تعدد یکی دیگر از مشکالت بانکهاي غیر دولتی، نهادهاي تنظیم

است. در حالی که بانک بانکی فراهم آوردهاین نهادها و ناهماهنگی میان آنها، نوعی سردرگمی را در نظام 

کنند نه مرکزي نهاد مقررات گذاري بازار پول است اما هیات وزیران و گاه مجلس نقش اصلی را ایفا می

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

مرکزي. به زبانی دیگر عدم استقالل بانک مرکزي از دولت حاکمیت خصوصی هیات وزیران است نه بانک 

کشور در سال است. از طرفی، از آنجا که قوانین مادر پولی و بانکی دولت بر نظام بانکی را افزون ساخته

است و پس از ایجاد بانکهاي خصوصی نیز مورد بازنگري قرار نگرفته است، لذا در به تصویب رسیده 1351

رد تناسب الزم با قوانین بخش خصوصی ندارد. به عنوان مثال درحالی بانک مرکزي نهاد ناظر بر برخی موا

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

با نیازهاي  سرسپرده دولت است. تأخیر در به روز رسانی قوانین پولی و مالی کشور و متناسب نمودن آن

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

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 

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

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

  

  موانع محیطی توانمند سازي بخش تعاونی   .3,2

، پیرامون موانع محیطی توانمندسازي بخش تعاونی بود که به ارزیابی وضعیت این بخشي دوم نیمه

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

اي نظام اقتصادي کشور محسوب شدههعنوان یکی از پایهونی به) قانون اساسی، بخش تعا44وچهارم (چهل

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

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

) قانون اساسی، قانون اصالح موادي از قانون برنامه 44وچهارم (اصل چهلهاي اجرایی کردن سیاست

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

جمهور به وزارت امور اقتصادي و دارایی ابالغ مجمع تشخیص مصلت نظام نهایی شده و از سوي رئیس

رحله، عطف توجه به عدالت اجتماعی در حوزه اقتصاد، واجد اهمیت فراوانی است؛ چراکه شد. در این م

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

هاي غیردولتی، موجب اختالف فاحش طبقاتی شده و نتایج حاصل از رشد اقتصادي را عاید افراد و بخش

هاي ها و قابلیتمنظور پیشگیري از وضعیت نامطلوب، استفاده مؤثر از ظرفیتهاي خاص سازد. بهگروه

ها نیز الزم است مشکالت کلیدي و بخش تعاونی داراي اهمیت است. جهت استفاده مؤثر از توانایی

اون به تنگناهاي اصلی حوزه مورد بررسی قرار گیرد. لذا در این بخش از گزارش ضمن معرفی بخش تع

شود تا از این طریق عنوان بخشی تأثیرگذار در اقتصاد کشور مشکالت اصلی و ساختاري آن نیز بررسی می

  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  مورد که معموالًاالت متداول است ؤس

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

و ماهیت در فلسفه  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. 2هاي تعاونی و شکل گیري شرکت

  هاي غیرتعاونی.

هاي تعاونی ارائه خدمات بر مبناي قیمت طبق تعریف و بر اساس فلسفه تعاون، هدف اصلی شرکت

و توزیع آن میان اعضا نیست. در  تمام شده است. لذا یک شرکت تعاونی نوعی به دنبال حداکثر سازي سود

نیز بر این نکته تأکید شده  1370شهریور  13قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسالمی ایران مصوب 

هاي تولید و توزیع معرفی و هاي توزیع. در فصل پنجم این قانون تعاونیاست، منتها فقط براي تعاونی

که نیاز مشاغل تولیدي  هاییهاي توزیع عبارتند از تعاونییتعاون«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

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

معدن، عمران شهري و روستایی و  ماهی، شیالت، صنعت، ي، دامپروري، پرورش و صیدکشاورزي، دامدار

شود قانون بخش تعاونی کشور در مورد همان طور که مالحظه می.» نمایندمی عشایري و نظایر اینها فعالیت

ب باال با هاي تولید تصریح بر کاهش قیمت تمام شده و ارائه خدمات بر این مبنا ندارد. لذا مطالتعاونی

مالحظه این نکته صادق است که به لحاظ تعریف و مبناي تعاون، کسب سود هدف اصلی فعالیت تعاونی 

هاي تولید به طور ضمنی نیست، ولی بر اساس قانون بخش تعاونی اقتصاد کشور، کسب سود براي تعاونی

  .پذیرفته شده است

ها ایجاد کرده است زایا را براي این شرکتهاي غیر تعاونی برخی مهاي 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

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

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

گذاري بخش ایهها کمتر از شرکت هاي سرمها 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

است. تصمیمات در شرکت هاي هقرار دارند. مزیت مهم دیگر وجود و حاکمیت نگاه بلندمدت در تعاونی

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

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

ها به عنوان تنها راه ممکن مورد تایید خواهد(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 برخوردارند. و 

داده و سطح وفاداري بین طرفین را از اعضا و تعاونی ها را به یکدیگر افزایشاین امر به نوبه خود، اعتماد 

نماید که سطحی ما فوق آن براي هیچ شریک دیگري قابل دسترس نباشد. چنان جایگاهی برخوردار می

هاي ذکر شده افزود. رمز هزینهتوان بر دیگر مزیتهاي اخذ اطالعات و تجربیات را میسطح پایین هزینه

ها در این گذاري در تعاونیرسانی بالقوه و نیز منافع ناشی از اعتماد در سرمایهي کم اطالعات و اطالعها

است که اساسا اطالعات در فضایی غیر متمرکز براي همه اعضا قابل دسترس است. معذلک حقیقت نهفته

اص و عموم افرادي که این دسترسی همچنان براي هماهنگی صرف است. عدم انتقال اطالعات بین افراد خ

گردد بر می» موزش و اطالعاتاستفاده اقتصادي از آ« در واقع رقباي بالقوه محسوب می شوند به حقیقت 

دار (بخش خصوصی) و واسطهها در مقایسه با دیگر سازمانهاي سرمایهکه ریشه تمام مزایا و منافع تعاونی

  هاي رسمی، در آن نهفته است. 

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

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 24حال حاضر حدود وان مثال هرچند درشود. به عن

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

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

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

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

هاي المللی پذیرفته شده شرکتهاي بینري از ارزشحالی است که مشارکت و خودیاکنند. 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 ن نظیر عدم وجود انگیزه کسب سود همچنان پاهاي آحالی 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.جمله آنها شرط مشارکت آنها در فعالیتگیرند که ازنظر می

برند. دو مسئله ها رنج میها در ایران از ساختارهاي ناکارآمد حاکم بر مدیریت تعاونیهمچنین تعاونی

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

هاست. تفکیک مدیریت انتخابی و مدیریت هاي تعاونی و موروثی شدن مدیریت این شرکتي شرکتاداره

هاي تعاونی گیرد، در شرکتهاي سهامی صورت میها نظیر شرکتگونه که در سایر انواع شرکتاجرایی آن

مدیره (مدیران اعضاي هیئت مشاهدات حاکی از آن است که معموالً تعاونی شود. در شرکتمشاهده نمی

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

شود که مدیریت نامحدود برخی از اعضا در فعالیت تعاونی و ها مشاهده میهمچنین در بسیاري از تعاونی

یت براي یک شرکت ضروري است، پویایی آن نیز قدر که ثبات مدیرمجامع عمومی آن وجود دارد. همان

ها سعی در ایجاد تعادل میان حائز اهمیت است. در برخی کشورها با الزام سیستم چرخشی مدیریت تعاونی

ها معموالً در پایان هر دوره مدیریتی حداقل یکی از اعضاي قبلی اند. در این کشورثبات و پویایی کرده

اي گزینی با نفر جدید است. بدین ترتیب امکان استفاده از اعضاي شایستهصورت چرخشی مجبور به جایبه

مدیره به یکباره از وجود شود، ضمن آنکه هیئتاند فراهم میکه تاکنون در مدیریت شرکت نقش نداشته

هاي تعاونی و عدم حاکمیت شود. عدم توجه به مسئله مدیریت شرکتتجربه قبلی خالی نمیمدیران با

ها با سایر انواع تواند عامل مهمی در عدم توانایی رقابت این شرکتساالري در مدیریت آنها، میشایسته

ها ساالرانه در این شرکتهاي تجاري باشد. تدوین شرایط نهادي مناسب براي ایجاد فضاي شایستهشرکت

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

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

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) است. براساس قانون فعلی بخش تعاون، وزارت تعاون (بهردهفراهم ک

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

)) و نظارت بر انتخاب 66ماده (» 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 (مدیره شرکتهیئت

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

ها (البته در کنار سایر مشکالت موجود در این اونیتوجه به وضع موجود و دخالت دولت در امور تع

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

هاي تعاون به چشم خصوص اتاقمشکل بعدي در ساختار نامناسب نهادهاي مرتبط با بخش تعاون به

هاي تعاون در ))، تشکیل اتاق57ن (ماده (خورد. در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسالمی ایرامی

هاي هاي تعاون در عمده استانگیري اتاقرغم شکلحال، علیاست. با اینبینی شدهها پیشتهران و شهرستان

هاي دولتی و حاکمیتی نیست. براي مثال مطالعه وضعیت اتاق آنها عمدتاً مستقل از دستگاه کشور، فعالیت

عنوان یک نهاد هاي تعاونی سراسر کشور بوده و بههاي تعاون و اتحادیهنماینده اتاقتعاون مرکزي ایران که 

دهد دولتی در کنار وزارت تعاون، مسئول پیگیري و پیشبرد اهداف مشترك بخش تعاونی است، نشان میغیر

حاکمیتی از  هايهاي کشور باشند، نماینده ارگانمدیره آن، بیش از آنکه نماینده تعاونیکه اعضاي هیئت

قبیل دولت و مجلس شوراي اسالمی هستند. مسئله فوق نشان از ساختار دولتی اتاق تعاون مرکزي ایران 

نحوي اصالح شود که اتاق تعاون مدت ساختار این اتاق به رسد که الزم است در بلندنظر میدارد. لذا به

هاي ها و اتحادیهري براي پیشبرد اهداف تعاونیتر و با کارآمدي بیشتصورت مستقلمرکزي ایران بتواند به

مرتبط براي هاي تعاون و دیگر نهادهاي تعاونی فعالیت کند. با توجه به اهمیت زیاد فعالیت مستقل اتاق

تالش جهت رفع تنگناهاي بخش تعاون، توجه ویژه برنامه پنجم توسعه به این مسئله و در صورت امکان 

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

گیرد. از این منظر، 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

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

باشد. نیاز به سرمایه میمدت براي گرایش فعالیت اقتصادي به این بخش هاي بلندزایی دارد، بلکه جاذبهرانت

هاي بخش تعاون هستند. در اقتصادي در کنار اهداف اقتصادي آنها مهمترین مزیتکم و پیشبرد اهداف غیر

هاي تعاونی سبب کاهش انگیزه فعالیت اقتصادي و صاحبان کنار 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.

تواند در چهار قالب نظارت، هدایت، حمایت و یا دخالت باشد. ها میهمچنین رابطه دولت و تعاونی

ها تواند مانع رشد و توسعه تعاونیهایی است که میها ازجمله آفتدخالت دولت در امور اجرایی تعاونی

طور کنترل شده و تا جایی که منجر به دخالت در ها بههدایت و حمایت تعاونی حال نظارت،باشد، با این

اي که در رابطه با بخش تعاون تواند مفید باشد. مسئلهپذیرفته و می ها نشود از جانب دولتامور تعاونی

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

ها تعاونی و دلیل عدم شفافیت رابطه دولتکند. 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

ترین مسائل موجود در مدیره یکی از شایعاعضاي تعاونی از مدیرعامل و هیئت ظنشاکی بودن و سوء

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

ضا از ها و ثانیاً ناشی از عدم احساس امنیت اقتصادي اعدر ساختار نامناسب نهادي حاکم بر فعالیت تعاونی

ها را جز در گیري و توسعه تعاونیمدیره است. عدم احساس امنیت اقتصادي اعضا شکلتخلفات هیئت

تواند عدم وجود دادگاه سازد. 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. علی ها در بازارهاي پولی وحضور کمرنگ تعاونی

حال حاضر سیستم بانکی کشور مانعی براي حمایت مالی از بخش تعاونی ندارد، فعالیت خود رغم اینکه در
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حال حاضر هاي تعاون داشته باشد. درتوانند اثر قابل توجهی بر تأمین مالی پروژهها در این حوزه میتعاونی

هایی که براي پیگیري هرچندی از بازار پولی کشور بسیار محدود و نزدیک به صفر است. سهم بخش تعاون

حال هاي سهامی عام) در بورس اوراق بهادار صورت گرفته است، درخصوص تعاونیها (بهحضور تعاونی

  بورس وجود ندارد.حاضر امکان حضور این نوع شرکت در بورس یا فرا

و  1370ال حاضر قانون بخش تعاون جمهوري اسالمی ایران مصوب طور که اشاره شد، در حهمان

رغم برخی نقاط قوت موجود در باشد. علیها می، مهمترین قانون ناظر بر فعالیت تعاونی1377اصالحیه 

ها سال از تصویب آن، برخی مشکالت متوجه قانون است که اصالح آن 20این قانون، با توجه به گذشت 

ها مفید باشد. البته در ادامه تحقیق پیشنهادات مفیدي در راستاي ود فضاي فعالیت تعاونیتواند براي بهبمی

از قانون بخش تعاون  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

ي موردي در بحث توانمندسازي بخش تعاون مورد مداقه قرار گرفت. عنوان اولین مطالعهبازار مسکن به

- زیرا بخش مسکن به عنوان یک صنعت تأثیرگذار در اقتصاد ایران و با ارزش افزوده باال، نقش تعیین کننده

کند. ضریب نفوذ این بخش در سطح جامعه از یک هاي اقتصادي ایفا میکت و رشد سایر بخشاي در حر

سو، و به کار گرفتن صنایع مختلف از جمله تولید مواد اولیه، ساخت و ساز و حتی فروش مسکن از سوي 

مفهوم است. امروزه مسکن تنها دیگر، صنعت ساخت و ساز را در جایگاه موتور محرك اقتصاد قرار داده

شود. اهمیت بخش مسکن در ایجاد اشتغال یک سرپناه را ندارد، بلکه یک کاالي اقتصادي نیز محسوب می

شرایط بحران اقتصادي و جدي شدن معضل بیکاري از این بخش به عنوان  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 

ي این بخش به اختصار بررسی شد که در آن با پرداختن به عرضه و عوامل موثر بر بازار مسکن، در ادامه

تقاضاي مسکن و تعیین عناصر تشکیل دهنده هر یک از این دو به بررسی متغیرهاي اثرگذار و نحوه تأثیر 

امل متعددي بر عرضه، تقاضا و قیمت مسکن اثرگذارند، این هر یک بر قیمت مسکن در ایران اشاره شد. عو

و برونزا تقسیم کرد؛ عواملی که در بازار مسکن موجب تغییر در حجم  به دو دستۀ درونزاتوان عوامل را می

زا و عواملی که در اثر نواساناتی خارج از بازار و مثال و چگونگی عرضه و تقاضا می شوند، عوامل درون

آیند، عوامل بوجود می ...ت بازار سرمایه، سیاستهاي دولت وهاي مثبت و منفی نفتی، نوساناناشی از شوك

  برونزا هستند.

در نهایت بحث مشکالت عمومی عرضه مسکن در اقتصاد ایران که هدف اصلی این بررسی بود، از سه 

مثل گرانی مسکن،  تقاضاکنندگان مسکننظر ممشکالت مسکن از دیدگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

که  نظر تولیدکنندگانممشکالت مسکن از  .ها و کمبود مسکن اجاره ايبها و افزایش سریع قیمتاجاره

عبارتند از گرانی و کمبود عرضه زمینهاي مناسب شهري، کمبود و گرانی مصالح ساختمانی و دستمزد 

مقررات و ضوابط دست و پا گیر اداري،  ،ماهر، عدم کفایت تسهیالت و وامهاي بانکیکارگران ماهر و نیمه

نظر اقتصاد ملی ممسائل و مشکالت مسکن از در نهایت  .مسائل موجود در زمینه عوارض شهري و مالیاتها

که عبارتست از عدم تطابق رشد تولید مسکن با رشد جمعیت و خانوار بویژه در جوامع شهري و مطرح شد 

د قیمت مسکن و اجاره، داللی روي زمین و مسکن که حاصل اي کم در آمد، افزایش سریع نرخ رشهگروه

افزایش نقدینگی بخش خصوصی و سوق سرمایه ها به سوي نقل و انتقاالت مسکن و زمین در برابر تولید 

  ژیک.سایر تولیدات و خدمات استرات مسکن یا

ف مسکن عنوان خاتمه این بحث باید گفت فزونی تقاضاي مسکن نسبت به عرضه آن و لذا شکابه

اهمیت تولید و عرضه مسکن را روشن می سازد، اما آنچه این شکاف را گسترده تر می سازد مشکالت و 

  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 

ترین مشکلی که تولیدکنندگان مسکن از آن نام می برند موانع ناشی از تسهیالت در حال حاضر اصلی

عنوان مثال گسیل تسهیالت بانکی به در ایجاد این مشکل دخیل بوده اند. به بانکی است، عوامل مختلفی

است، مهري را با کمبود تسهیالت مواجه ساختهسوي مسکن مهر که این مساله سایر تولیدکنندگان غیر

هاي انقباضی پولی دولت که این امر منجر به محدود شدن تسهیالت خرید و نیز تسهیالت عرضه سیاست

ها به عقد قراردادهاي مشارکتی و اخذ سود باال مساله دیگري است که است، تمایل بانکهمسکن شد

هاي سود باالي پیشنهادي از سوي بانکها با عدم دریافت اعتبار را براي تولیدکنندگان مسکن به علت نرخ

اعتبار  ان دریافتزمانبر دریافت وام مشکل دیگر متقاضی فرایندسازد، بوروکراسی پیچیده و صرفه مواجه می

توان از دیگر مشکالتی دانست که ... 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. تعاونیطور خاص و به علت شرایط ویژه عنوان بخشی از تولیدکنندگان مسکن به

هم وزارت تعاون، سیاست هاي مسکن به علت ساختار خود هم ملزم به تبعیت از وزارت مسکن هستند و

هاي این دو وزارتخانه در برخی موارد متعارض است و مشکالتی را براي تعاونی هاي مسکن به همراه 

دارد از سوي دیگر حجم قوانین و مقررات و آیین نامه ها نیز به تبع آن براي تعاونی ها افزایش می یابد. 

گیرند که ها را مدیرانی بر عهده میاداره تعاونیها مشکل دوم است؛ معموال اداره غیر تخصصی تعاونی

تخصص الزم در امور اجرایی را ندارند و بدون جداسازي کادر اجرایی و مدیریتی و بدون داشتن تخصص

شوند و این امر نیز خود طوالنی شدن هاي الزم خود وارد امور اجرایی ساخت مسکن میها و توانمندي

هاي مسکن در انتخاب شود. یکی دیگر از مشکالت تعاونی... را منجر میوکیفیت ساخت، تولید بی فرایند

هاي مدیریتی و تخصصی ها مدیران بیش از آنکه به جهت توانمنديیابد؛ در این تعاونیمدیران بروز می

شوند و لذا به دلیل ضعف اطالعات و عدم دار میانتخاب شوند بر اساس اعتماد و آشنایی مدیریت را عهده
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هاي مسکن پشتوانه مالی شوند. از طرفی اغلب تعاونیهاي اجرایی با مشکل مواجه میفرایندانایی در تو

ضعیفی دارند و این توانایی محدود مالی به دلیل ضعف عملکردي در بخش تسهیالت وسیع تر هم شده

  است. 

بخش خصوصی در ي شدیدي به فعاالن هاي موجود در آن نیز لطمهمشکالت ناشی از قانون و تناقض

زند. بسیاري از قوانینی که در حال حاضر در ارتباط با تعاونیها در حال اجراست با نقض همراه این زمینه می

است. ضعف قانونی در بسیاري از این 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

برداشت و شناخت مردم از تعاونی ها به همان اندازه محدود و کم است که  در نهایت باید گفت،

ها به اعضاي تعاونی ها. در بسیاري از تعاونی ها اعضا و حتی مدیران از قوانین و مقررات مربوط به تعاونی

هاست. از سویی، عدم اري از مشکالت تعاونیمقدار کافی مطلع نیستند و این عدم اطالع سر منشا بسی

هاي بیشتر بر ها به علت قدرت، وجود تشکیالت موازي و تحمیل هزینهاجراي قانون از سوي شهرداري

هاي مسکن اي دیگر مشکالت تعاونیها، حضور پررنگ دولت و رشد طبیعی در مقابل رشد گلخانهتعاونی

شوند ه این مشکالت که غالبا از سوي محیط به صنعت تحمیل میهستند. به عنوان نتیجه بحث، اشاره شد ک

آید که الزمۀ توسعه و توانمندسازي هاي 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 اساساً 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

از سوي دیگر جایگاه و نقش مواد غذایی در تقویت بنیان هاي اقتصادي، اجتماعی و حتی سیاسی 

جهانی، اهمیت  هاي مختلف تجارتها در عرصهجوامع و در نتیجه استقالل و افزایش توان رقابتی آن

سازد. با این که هایی که موجب افزایش کمی و کیفی مواد غذایی می شود را مشخص میدستیابی به راه حل

هاي اخیر در کشور ما اقدامات قابل توجهی صورت ي تولید گوشت مرغ و تخم مرغ طی سالدر زمینه

امل تولید و بهرهعو کاراییهاي این صنعت عظیم هنوز عملکرد در واحد سطح، گرفته ولی در اغلب واحد

عنوان مثال بازده تولید گوشت مرغ از هر واحد خوراك مصرف شده ارقام نامناسبی را وري پایین است. به

طوري که در قیاس با ي نسبتاً زیادي دارد. بههاي پیشرفته فاصلهدهد که با میانگین در کشورنشان می

باشد تلف تن خوراك طیور که اغلب وارداتی می هزار 600هاي پیشرفته ساالنه حدود عملکرد تولید کشور

  شود. می

گذاري بخش خصوصی، صنعتی صنعت مرغداري کشور با وجود جذب حجم عظیم سرمایه سفانه،أمت

ها چهره نمایانده، هایی که گاه در قالب یارانهاست. حمایتهاي دولت بودهاست که همواره محتاج حمایت

کنندگان در دسترسی به محصوالت با اردات گوشت مرغ از رفاه مصرفواسطه ممنوعیت وو گاه تنها به

پذیر در سطح جهانی کیفیت تر و ارزانتر خارجی کاسته تا بر رفاه تولید کنندگان محصوالت غیر رقابت

اي است که طی این صنعت با وجود گستردگی در سطح کشور، دچار معضالت پیچیده و عدیده بیافزاید.

ها و ان و نیز مرتبطین با این صنعت را درگیر مسائل روزمره خود کرده و از نوآورياین 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



 
٤٦ 

 

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.

عات موجود از مجموع براساس اطال گردد.بر می ساختار فیزیکی واحدهاي مرغداريمشکل بعدي به 

ند. این واحدها به علت نداشتن هزار واحد مرغداري گوشتی، بیش از پنج هزار واحد غیراستاندارد هست 15

عدم هماهنگی در همچنین  .کنندمی شرایط مناسب پرورش طیور، اقدام به تولید گوشت مرغ با هزینه باال

نیاز بازار مصرف، موجب تغییر شدید قیمت گوشت 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

سازد نبود یک نظام هماهنگ و ایط 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

شود. تهدید اصلی این است که ما در صنعت مرغداري هنوز به شکل خرده گذاران مطرح و دنبال میسرمایه

کنیم. به هر حال این اتفاق طی هفتاد سال گذشته در هاي کوچک) و جدا از هم کار میمالکی (جزیره

گذاري هاي این زنجیره سرمایهگذاري خود جداگانه در یکی از حلقهمایهنعت مرغداري افتاده که هر سرص

هاي خود را به حلقه هاي بعدي فعال 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

کنندگان و نهایتاً 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
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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 دو نظارت بخش دولتی بر حلقهدر حال حاضر 

کشی و کشتارگاهی بسیار ضعیف است. این دو بخش از مراکز بخش مهم صنعت یعنی واحدهاي جوجه

در این در حالی است که  کننده قیمت جوجه یک روزه و قیمت گوشت مرغ حاصل هستند.عمده تعیین

خت یارانه به منظور خرید گوشت مرغ در شرایط رکودي بازار و عرضه آن زیر حال حاضر دولت با پردا

هاي مرغداري، پرداخت سهم قابل توجهی ت به تشکلکنندگان، پرداخت تسهیالقیمت تمام شده به مصرف

اي در و موانع غیرتعرفه هاي خاص، وضع حقوق ورودي باالها، اعمال معافیتاز حق بیمه مرغداري

مایتی، از این بخش حمایت هاي حت نهایی مختلف این صنعت و سایر اقدامها و محصوالادهواردات نه

ها در قالب اهداف مشخص که در برگیرنده منافع کل چرخه تولید گونه حمایت در صورتی که این؛ کندمی

  شد، به طور قطع دستاورد بهتري در تنظیم بازار داشت.و مصرف بود، متمرکز می

با وجود توسعه در صنعت  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  تحول بزرگی در صنعت مرغداري و در تولید ذرت به 1360از سال . به خارج است درصد وابسته

. دهدمرغداري را پوشش می درصد نیاز صنعت 50اي که تاکنون بیش از غذاي اصلی مرغ ایجاد شد به گونه

این صنعت از داخل تولید و کنجاله کلزا و  درصد نیاز 10هاي روغنی و کنجاله سویا اما در بخش دانه

درصد  85تا  84از نظر کنجاله کند 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

که مربوط به تولید کشور  شودمین میأکشی تاز محل استحصال دانه لوبیاي سویاي وارداتی براي روغن

سال عمر  20و تأسیسات واحدهاي مرغداري باالي درصد تجهیزات  50همچنین اشاره شد که  .نیست

میزان تولید گوشت مرغ به ازاي واحد سطح ( اي که به گونه باشند.وري و بازدهی میدارند و فاقد بهره

کیلوگرم بوده با توجه به  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 ارزشآوردن به منابع غیر باهاي قبلی و در نتیجه رويدیرکرد و عدم تمدید یا استمهال بدهی

باشد که هیچ توجهی هاي تولید مییابی مجدد و ثائق از جمله عوامل مهم و قابل توجه به امر افزایش هزینه

عدم حضور گسترده سیستم بیمه و نشده و تأثیرات آن در قیمت تمام شده قابل توجه است. به آن نشان داده

عدم امکان صادرات مرغ و تخم گذاران این بخش، هایین دانش سرمایسطح پ، خالء حمایت از تولیدکنندگان

باز بودن دروازه هاي واردات محصوالت نهایی و بسته  و مداوم تعرفه واردات و صادرات،نوسان ، مرغ

  نیز در ادامه این مشکالت تبیین گشت.بودن دروازه هاي صادراتی 

طور کلی، محیطی این صنعت به، فارغ از مشکالت و موانع موانع و مشکالت تعاونی هاي مرغدارياما 

با تعداد  82در سال  سراسري شرکتهاي تعاونی صنعت مرغداري کشور اتحادیهمورد واکاوي قرار گرفت. 

کی از موضوعاتی ی .یدبا موضوع فعالیت تأمین نیاز اعضاء تحت پوشش به ثبت رس اتحادیه استانی 4اعضاء 

تعاون وجود داشته و دارد چندگانگی در سیاست و حتی قبل از آن در حوزه 44که پس از ابالغ اصل 

، یکپارچه  این اساسگیري از سوي دستگاههاي مختلف غیر از وزارت تعاون است. بر گذاري و تصمیم

شود که پس ها در زمانی مینبودن مدیریت و برنامه ریزي در بخش تعاون خود باعث آسیب دیدن تعاونی

روند. یکی از مهمترین گرایش تعاونیسمت توسعه سهم خود پیش می، آنها به 44از ابالغ سیاستهاي اصل 

هاي کشاورزي است که مدیریت ها که هم اکنون در بخشهاي مختلف اقتصادي کشور فعالیت دارد تعاونی

گیرد که در برخی موارد هیچ یک کالن آنها عالوه بر وزارت تعاون در وزارت کشاورزي نیز صورت می

 گیرند. عهده نمیمسئولیت 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 بعضاًمشکالت 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 هاي تولیدي است.توجهی متولیان به اتحادیه مرغداري بیتعاونی هاي از مشکالت  دیگر یکی

کند هیچ نقشی ندارد. به عنوان مثال در هایی که جهادکشاورزي اتخاذ میداران در تصمیم اتحادیه مرغ

صلی صدور مجوز فعالیت، نقش دارند و در واقع در کنترل تولید ها به عنوان عامل اتمامی اصناف، اتحادیه

تواند با شود و هر فردي میها نمینقش اساسی دارند اما در صنعت مرغداري هیچ استعالمی از اتحادیه

ها نقشی در   اشکال کار این است که اگر اتحادیه برداري دریافت کند.  مراجعه به جهادکشاورزي، مجوز بهره

توانند از این موضوع به عنوان اهرمی براي بعضی اقدامات از جمله باشند بعدها نمیه نداشتهصدور پروان

 کاهش قیمت محصوالت تولیدي استفاده کنند.

مانع اجراي ، 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

هاي دولتی بخصوص سازمان تعاون سازمان هاي تحت نظارت وزارت تعاون دائماً با موازي کاريتعاونی

هاي وزارت ها و حمایتتخصیص کمک روستایی روبرو هستند و اغلب با اعمال تبعیض در

فعالیت مشابه تحت نظارت سازمان تعاون روستایی  هاي تعاونی با موضوعجهادکشاورزي نسبت به شرکت

 . کشاورزي مواجه هستند وزارت جهاد

 و گستردگی و تهاي دام و طیور تحت پوشش وزارت تعاون به جهت کثرنظارت بر امور تعاونی

آن از طرف  نامه نظارتی و ابالغو 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

توزیع محصوالت دام و طیور و تبلیغات  هایی چون بازاریابی وریزي مناسب در زمینهعدم وجود برنامه

ال بردن فرهنگ تغذیه منظور باه نمایشگاه و سازمان میادین ب، هاي غذاییگسترده در قالب برگزاري جشنواره

شترمرغ و بلدرچین با  ،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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 ،ریتی و تخصصیمنظور 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

عدم استفاده از نظرات و ، بندينندگان صنایع تبدیلی و بستهتولیدک تأمین نیاز ،مصرف ،هاي تولیديتعاونی

کمبود منابع مالی جهت تهیه و و دینگی کمبود نق، الذکرفوق هاي کارشناسی جهت نیل به اهدافطرح

تسهیالت  هاي مورد نیاز اعضاء و مشکالت عدیده و طاقت فرساي موجود جهت دریافتنهاده توزیع

الت منسجم یشکتعدم نهایتا  قوانین دست و پاگیر بهره باالي تسهیالت بانکی و ،بانکی از قبیل کاغذ بازي

 نیز از این دست مشکالت است. نمایدي و سازماندهی تولید را از ابتدا تا انتهاي آن راهبر که

رفت از برون ی برايو راه کارهای هاپیشنهادبندي بررسی صنعت پرورش مرغ، در انتها به عنوان جمع

وضع مقررات و حمایت دولت ، ایجاد مرکز اطالعات و آمار قابل اتکاارائه شد.  بحران در صنعت مرغداري

امر آموزش مرغداران و  ،گرفتن نظرات نخبگان صنعتکارگذاري صحیح و باز طریق نظام بانکی، سیاست

 مناسب، گذاران و کسب آخرین اطالعات و تکنولوژي روز در این صنعت نظام تعیین تعرفهسرمایه

صنعتی و  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

هاي آغازین قرن بیست و یکم و در عصري که از آن با عنوان عصر در سالگونه که اشاره شد، همان

هاي کسب وکار به مثابه یک شود، سازمان هاي جامعه مدنی چون انجمنهاي جدید یاد میظهور دموکراسی

نیروي اجتماعی، نقش پر اهمیتی در کنار سایر بازیگران اعم از دولت، بخش خصوصی و جامعه سیاسی بر 

- هاي خاصی را به خود مینفعان سازمان، ویژگیعهده دارند و در راستاي اهداف خود و جلب رضایت ذي

آیند به حساب میکنار دولت و بازار، از ارکان توسعه در 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 هاي ارزیابی و ظرفیتسنجی 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 

ظرفیت، و هاي خودروسنجی انجمن سازندگان قطعات و مجموعهظرفیت، پیمانکاري صنعت نفت ایران

  .هاي بخش تعاونیاي از تشکله عنوان نمایندهسنجی تعاونی سراسري مرغداران کشور ب

این موضوع می باشد که  ،قابل فهم استدر مورد مطالعه سندیکاي صنعت برق آنچه از این گزارش 

سندیکاي صنعت برق روند رو به رشدي را در چند سال اخیر داشته است. هیئت مدیره توانمندي در اختیار 

است. بسیاري از دستاوردهاي آن می تواند الگوي مناسبی براي سایر دارد که به خوبی سازمان به پیش برده

هایی هاي اقتصادي باشد. با این وجود این سازمان هنوز با یک سازمان استاندارد فاصله دارد. با برنامهانجمن

ت طبع امتیازالها و بارود ظرفیتکه این سازمان در آینده و تشکیل فدراسیون صنعت برق دارد انتظار می

  فوق افزایش یابد.

باید اذعان داشت که این  انجمن شرکت هاي مهندسی و پیمانکاري نفت، گاز و پتروشیمیدر مورد 

است. با این روند رو به رشدي را در چند سال اخیر نداشته و سازمان با رکودي دامنه دار روبرو بودهانجمن 

هاي جدیدي را آغاز نماید. ر آن است تا فعالیتوجود تحرکات محیط بر آن تأثیر گذار بوده و هیئت مدیره ب

دهد سازمان در وضعیت ضعیفی قرار دارد که نیازمند نشان 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.

از فهرست خدمات عضویتی یعنی خدماتی که یک انجمن می تواند به اعضاي همچنین این انجمن، 

ات پرسود است از طرف انجمن ارایه 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

توان ضعف مفرط انجمن را در ارایه خدمات پی برد. شود. از سایت رسمی انجمن میانجمن گذاشته می

فهرست اعضا و فهرست کمیته ها همگی سفید و خالی  صفحات مهم این سایت از اساسنامه گرفته تا

کند و در این زمینه خدمتی به اعضا اي استفاده نمیهستند. انجمن از کارشناسان براي انجام خدمات مشاوره

گردد. آزمایشگاه براي تواند براي انجمن درآمدزا باشد ارایه نمیدهد. خدمات آموزشی که میارایه نمی

  است. ت توسط انجمن راه اندازي نشدهاستاندارسازي قطعا

انجمن با وزارت صنایع ارتباط مستمر دارد. نوشتن نامه و نشست هاي نامنظم ابزار اصلی ارتباط این 

هاي موضوعی و دایمی وجود ندارد و در یک سال اخیر نیز گزارشی انجمن با این وزارتخانه است اما کمیته

اط است. با مجلس شواري اسالمی نیز ارتبو اعضا ارسال نشده به این وزارتخانه در مورد وضعیت صنعت

شود اما این ارتباط کمیسیون صنایع مجلس در مواقع مختلف دعوت میو انجمن به  زیادي وجود دارد

عموما به صورت مذاکره شفاهی بوده و گزارشی براي کمیسیون صنایع تهیه نمی شود. به جز وزارت صنایع 

با سایر دستگاههاي دولتی ارتباط چندانی وجود ندارد. انجمن براي تامین منافع  و کمیسیون صنایع مجلس

گمرك ارتباط خود را سازماندهی کند.  اعضاي خود باید با سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و

با این یژه سازمان تامین اجتماعی دارند اما انجمن ارتباطی ون بهاعضا مشکالت جدي با این سه سازما

  ها ندارد.دستگاه

مورد بررسی قرار دو اتحادیه ي سراسري تعاونی هاي مرغداران (مرغ گوشتی و تخم گذار) در نهایت 

ب ها هستند که آنها نیز به نوبه خود منتخهاي 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

هاي مرغداران بیش از آنکه نهادي سندیکایی باشد، شرکتی تجاري است. ي تعاونیاتحادیههمچنین 

ي مذکور انجام امور تجاري مختلف مانند خرید تخم مرغ و مرغ و توزیع آن در فعالیت اصلی دو اتحادیه

هاي کشور است. یکی از هاي الزم براي اعضا و توزیع آنها در سطح تعاونیانبوه نهاده دسطح کشور، خری

ي هاي تجاري است. این آفت در اتحادیههاي صنفی تبدیل شدن آنها به شرکتآفات و نقاط ضعف تشکل

فی امري هاي صنهاي تجاري در تشکلباشد. پرداختن به فعالیتمرغداران یک امر پذیرفته شده و عادي می

هاي تجاري تبدیل به فعالیت اصلی یک تشکل صنفی شود. در دو اتحادیه مذکور رایج است اما نباید فعالیت

یه ي فوق الذکر ها، دو اتحاداي است که در صورت قطع این دسته از فعالیتهاي تجاري به گونهفعالیت

هایی در مورد وضعیت یه گزارشاین دو اتحادتعطیل خواهند شد. در نهایت این گالیه مطرح شد که، 

صنعت خود به طور منظم تولید نمی کنند. بلکه بر حسب مسائل و مشکالت پیش آمده به مسئولین نامه می

نویسند. عالوه بر نوشتن، حضور فعالی در کمیسیون کشاورزي مجلس شوراي اسالمی با نمایندگان مجلس 

گذار ي مرغداران تخمزي غیر منظم است. تنها اتحادیهدارند و ارتباط این دو تشکل با وزارت جهاد کشاور

جلسات ماهانه با معاون وزیر دارند. بر اساس اظهارات اعضاي هیات مدیره این دو تشکل در زمان افزایش 

بازار پایین است،  کنند و در زمانی که قیمت درقمیت تخم مرغ و مرغ مسئولین مختلف از آنها دعوت می

این دو اتحادیه فعالیت چندانی در همچنین، شود. نگري برگزار نمیریزي و آیندهنامهاي براي برهیچ جلسه

زمینه ارتقاي تکنولوژي و افزایش ظرفیت اعضا ندارند. تنها شکل آموزش، انتقال تجربه از اعضاي موفق به 

  دهند.آموزشی براي اعضا ارایه نمیگونه دوره یا متن سایر اعضا از طریق بازدیدهاست اما هیچ

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

بندي کنند و در قالب یک برنامه استراتژیک جهت رفع مشکالت کمر همت ببندند و تا چنین آنها را اولویت
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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

هاي خصوصی و تعاونی بخش چهارم و نهایی این تحقیق، همانا راهکارهاي عملی توانمندسازي بخش

ارتقاي توانمندي مستلزم  است.» توانایی فعاالن اقتصادي در تغییر محیط«معیار اصلی توانمندي است. 

تقویت دو مؤلفه مهم است: عاملیت بخش غیردولتی و محیط توانمندساز. در واقع، ضعف بخش غیردولتی 

هاي درونی این بخش است. از یک سو، در شرایط تورم شدید، نرخ بهره محصول محیط نامناسب و ضعف

ظام قضایی فاسد، ناامنی اجتماعی و سیاسی، رشد ثباتی قوانین و مقررات، دستگاه اداري ناکارآمد، نباال، بی

بخش خصوصی و تعاونی ناممکن یا بعید است و از سوي دیگر، با اینکه تغییر در شرایط محیطی (تورم، 

نرخ بهره، سالمت اداري و قضایی و ...) تابع رفتار حکومت است اما رفتار حکومت محصول تعامل جامعه 

تواند در رفتار حکومت مؤثر باشد. از عنوان جزیی از جامعه می با حکومت است و بخش غیردولتی به

همین رو عامل یا کارگزار مؤثر براي بهبود شرایط محیطی، همان بخش غیردولتی است. عاملیت بخش 

برداري کند. بخش 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

مهمترین موانع توسعه بخش خصوصی (که در گزارش سوم شناسایی شده)  این بخش، در فصل اول

گیري هاي شکلن 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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مطالعه موردي صنعت برق نشان داد  اولین مشکل در این زمینه بود. مطالبات بخش خصوصی از دولت

االن اقتصادي این بخش بدهی دولت به پیمانکاران صنعت برق است. که در حال حاضر مهمترین مشکل فع

با اینکه صورت وضعیت کارهاي انجام شده مورد تأیید کارفرما قرار گرفته، هزینه قرارداد پرداخت نشده

اي را براي فعاالن اقتصادي ایجاد کرده و اثر آن در کل فعالیت ایشان است. این مسأله پیامدهاي عدیده

هاي دولت معضلی بومی است و مانعی اساسی براي که معضل بدهی همچنین نشان دادیمه است. منتشر شد

براي کاهش تعهدات مالی بخش عمومی در . گرددتوسعه بسیاري از کسب و کارهاي اقتصادي محسوب می

مفیدي ارائه شد که اعم آن در زیر قبال بخش خصوصی و ایجاد ثبات در فضاي کسب و کار راهکارهاي 

 :است آمده

 هاي ایجاد امنیت کاري میان کارفرما و پیمانکار و نیز جلوگیري از انباشت بدهی یکی از روش

 کارفرما و متضرر شدن پیمانکار، گشایش اعتبار اسنادي ریالی براي پیمانکاران و سازندگان داخلی

کز بیشتر آنها بر امور اعتبار اسنادي کارفرمایان را از مسایل مالی دور نگه داشته و باعث تمراست. 

دهد تا براي انجام امور محوله گردد و به پیمانکاران داخلی این امکان را میفنی و تخصصی می

  ریزي مناسبی انجام دهند.برنامه

  فعاالن بخش خصوصی مطالباتی از بخش عمومی دارند و از سوي دیگر نیز این بخش خصوصی

ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور بانکهایی از بخش عمومی چون است که به سازمان

توان در چارچوب قوانین و مقررات فعلی امکان تهاتر مالیاتی، گمرك و ... بدهکار است. لذا می

ها را براي بخش خصوصی فراهم آورد و مطالبات بخش خصوصی را با میان مطالبات و بدهی

 .پاسخ دادمطالبات بخش عمومی 

 هایش به بخش خصوصی از معضل مطالبات این است که دولت بابت بدهی یِهاي رهایاز دیگر راه

الزم به ذکر است که بهتر است این  .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.

 مالی آن قبل از برگزاري  تأمینطور که بیان شد یکی از مشکالت انباشت بدهی ها عدم همان

اي تنظیم شود که بخشی ادها باید به گونهلذا قرارد .پیش پرداخت است در قالب مذاکره و پرداخت

منابع مالی قبل از برگزاري مناقصه و عقد قرارداد صورت گیرد تا پیمانکار نیز توان کافی  تأمیناز 

د که در صورت تأخیر باید به نحوي تنظیم شوقراردادها  براي اجراي پروژه را داشته باشد. یا اینکه

 ارداد افزایش یابد.مبلغ قر در پرداخت از سوي کارفرما،

  هاي فرایندالزم است سازوکاري مناسب براي نظارت عمومی بر چگونگی انجام مناقصات و

اي بر اجرایی دولت صورت گیرد. الزم است مجلس شوراي اسالمی و دیوان محاسبات توجه ویژه

بذول قانون برنامه چهارم توسعه و قانون مناقصات م 32هاي سنواتی، ماده حسن اجراي بودجه

اي دارند تا اوالً پایبندي به تعهدات در بدنه حکومت افزایش یابد، ثانیاً امکان تصویب هیچ پروژه

وجود نداشته باشد مگر در صورت برخورداري از توجیه فنی اقتصادي و ثالثاً تعهدي ایجاد نشود 

 مگر در صورت وجود اعتبارات الزم.

 تواند به کاهش مطالبات آنها ار دیگري است که میهاي طلبکار راهکها و شرکتتجمیع توان تشکل

اي فراگیر نسبت به شناخت دامنه با تشکیل کمیتهتواند می طلبکاران از دولت از دولت کمک کند.

ل هاي پیدایش مطالبات و راهکارهاي حمطالبات، تشریح پیامدهاي دریافت با تأخیر مطالبات، ریشه

براي حل سازان نظام ر تماس مستمر با مسئوالن و تصمیمد و دو فصل مطالبات معوق اقدام نمای

ي بخش هاتشکلها و شرکتد. در حال حاضر ارتباط ارگانیکی بین جویی نمایاین مشکل چاره

ها مطلع نیستند، در حالی که هاي مختلف از مشکالت بقیه تشکلوجود ندارد و تشکلخصوصی 

ود. ارتباط ششکل مطالبات مشاهده میفعاالن بخش خصوصی مبدنه بسیاري از هاي بخشدر

- زنی آنها را افزایش میگی 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، 

 آورد که بسیاري از استفاده از صکوك و ابزارهاي تأمین مالی اسالمی این امکان را به وجود می

وصی انجام شود و نیازي به حضور دولت جهت تأمین مالی هاي اقتصادي با تأمین مالی خصطرح

گیرد و با توجه به ها 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  

  گذاري و کنترل قراردادهاي دولتیقانون 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

تشکیل کارگروه تهاتر مطالبات و بدهیهاي بخش خصوصی و عمومی(وظایف این کارگروه 

  باشد)شناسایی، 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

  

ریزي با طلبکاران بخش خصوصی جهت واگذاري شرکتهاي دولتی و مذاکره معاونت برنامه

  زشگذاري مناسب و همچنین قوانین ضد انحصارها 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  

ریزي با ها 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

 هاي مربوطه در گزارشهاي ماهانه و ساالنه هاي 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  

  خارج کردن پروژه هاي فاقد طرح توجیهی دقیق و متقن و غیر شفاف از حیث تامین مالی

  

ها بدون مطالعات توجیهی و عدم آغاز کردن طرح

  هابرآورد دقیق حجم مالی پروژه
  هاي دولتینظارت مجلس بر پروژه

 ها توسط کمیسیونی خاص در گزارشهاي 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

 مین مالی در أهاي تها 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

بی با افزایش سطح عمومی مطالعات گزارش سوم نشان داد که افزایش نرخ ارز طی دهه گذشته تناس

است. ها در عرصه بین المللی شدهپذیري بنگاهها نداشته و همین موضوع سبب از دست رفتن رقابتقیمت

. یکی از تبعات نوظهور این شیوه تنظیم نرخ ارز افزایش فزاینده صادرات محصوالت چینی به ایران است

اي صادراتی چینی باید عمدتاً از ویژگی کاربري کند که کاالهجمعیت باالي چین این حدس را تقویت می

- که آمار و اطالعات صادرات چین به کشورهاي مختلف این موضوع را تأیید نمیدر حالی ،برخوردار باشند

بیش  2009دهد که سهم ماشین آالت برقی از کل صادرات چین در سال المللی نشان میکند. آمارهاي بین

درصد رده دوم را به خود  20آالت و وسایل مکانیکی با سهمی نزدیک به درصد بوده است. ماشین  25از 

شوند. درصد صادرات چین را شامل می 45است. در مجموع این دو فصل رقمی در حدود اختصاص داده

دهد که ماشین آالت و وسایل مکانیکی که کدهاي همچنین 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 

 ریالدر حال حاضر قیمت  و نرخ تورم خیلی بیش از افزایش نرخ ارز بوده 1380طی سالهاي دهه 

گرفتن واردات از صادرات و اشباع بازار از شده و همین امر موجب پیشیگذاريبسیار بیش از حد ارزش

د را با رقباي تولیدکننده توان رقابت خو است. در این شرایطاي شدهمحصوالت خارجی در هر زمینه

و رقمی در کشور و عدم کنترل حجم نقدینگی است. با اینکه ریشه این مسأله تورم دخارجی از دست داده

است ولی با توجه به انحراف زیاد نرخ ارز از قیمت واقعی ضرورت دارد ارتباطی حداقلی بین نرخ ارز و 

باید هزینه کاهش ارزش پول ملی را  ،تا سیاستگذار بداند که در صورت خلق پول ،تورم برقرار گردد

توان بخشی از هزینه تحمیل شده به تولید و صادرات را جبران کرد. بپردازد. عالوه بر این، بدین طریق می

ریزي و به تبع آن ساز و کار خلق و شود که براي حل اساسی این مشکل باید نظام بودجهباز هم تأکید می

  انتشار پول را مدیریت نمود تا در نظام کنونی تنظیم نرخ ارز، انحراف قیمتی ایجاد نگردد.

سخ به این سوال که راهکارهاي پیشنهادي جهت مدیریت واردات از کشور چین در در پادر ادامه  

این جاي عوارض ارزشی اولین مورد بود؛ به مقداريچیست به نکات مهمی اشاره شد. برقراري عوارض 

شود. به طور مثال، در این تعرفه عوارضی است که بر حسب وزن، تعداد و ... کاالي وارداتی تعیین می

ریال عوارض پرداخت  1000شود که مثالً به ازاي هر کیلوگرم واردات، نحوي مقررات تنظیم می روش به

صورت ارزشی است. در شود، بهاي که براي واردات کاالها اعمال میحالی که در حال حاضر تعرفهشود. در

به صورت خاص و یا  شود. اما اگر مبناي تعیین تعرفهواقع، این نوع تعرفه بر مبناي ارزش کاال وضع می

شوند به یک میزان تعرفه غیرارزشی صورت گیرد، براي تمام کاالهایی که با یک کد تعرفه وارد کشور می

هاي شود. بطور مثال اگر دو وارد کننده یکی از چین و دیگري از آلمان کاالي خاصی نظیر جرثقیلاخذ می

کننده بر اساس ارزشی که فاکتورهاي ر واردوارد کشور کنند، در حال حاض 842611سقفی با کد تعرفه 

دهد باید حقوق گمرکی بپردازد. در این حالت کاالیی که قیمت بیشتري دارد به طور طبیعی خرید نشان می

از تعرفه وارداتی بیشتري نیز برخوردار است. اما اگر مبناي حقوق گمرکی بر طبق کاال وضع شود، یعنی در 

عیین کننده تعرفه نباشد، عوارض ورودي هر کاالیی اگرچه ارزش متفاوتی اینجا ارزش کاالي وارداتی ت

داشته باشند، یکسان خواهد بود. به بیانی ساده تر عوارض ورودي هر دو کاال یعنی کاالي چینی و کاالي 

  شود که ورود کاالهاي بی کیفیت به کشور کمتر شود. شود. این امر سبب میآلمانی، برابر می
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-قیمت شکنی یکی از مهمترین مسایلی است که می شکنی است.ضع عوارض ضد قیمتدومین مورد و

تواند با توجه به حضور ایران در سازمان تجارت جهانی از اهمیت باالیی برخوردار باشد. به عبارت بهتر 

زمانی که قدرت مانور براي افزایش نرخ هاي تعرفه وجود ندارد، بکارگیري موضوعات دیگري از جمله 

قیمت شکنی براي کاهش آسیب به تولیدات داخلی درخور توجه خواهد بود. ضمن اینکه این وجود ات اثب

است. بر اساس این بند دولت مکلف است قانون برنامه چهارم نیز اشاره شده 33موضوع در بند ح ماده 

اردي که کاالیی با نسبت به اتخاذ و اعمال تدابیر و اقدامات مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضد قیمت شکنی در مو

همچنین افزایش سطح استاندارد  شود، اقدام نماید.شرایط غیرمتعارف و با امتیاز قابل توجه وارد کشور می

با توجه به قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مسئول محصوالت وارداتی پیشنهاد شد. 

باشد. جراي آنها و همچنین انجام تحقیقات مربوطه میتعیین، تدوین و نشر استانداردهاي ملی و نظارت بر ا

کیفیت و نامرغوب بنابراین این مؤسسه استاندارد است که باید براي جلوگیري از ورود کاالهاي بی

کنندگان لحاظ شود و هم منافع تولیدکنندگان مورد توجه استانداردهایی را وضع نماید که هم حقوق مصرف

  قرار گیرد.

  کند.را بیان می 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

خ ارزش گذاري پایین نر

 ارز

مشخص نمودن سهم کاالهاي سرمایه اي در هزینه هاي  - افزایش نرخ ارز

 تولید

  توجه قرار دادن سهم باالي قاچاق کاال از واردات 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

آن است که دولت بزرگترین و  در بحث توانمندسازي و توانایی تغییر محیط، اقتصاد ایران مشکل سوم

هاي دولت صاحبان کسب و کار مهمترین کارفرماي فعاالن اقتصادي است و نوسانات تصمیمات و سیاست

تمرکز بر نوسانات بودجه، بی ثباتی هاي اقتصاد کالن ایران ترسیم و  کند. در این فصل بارا بسیار متضرر می

ه ب بودجه تخصیص در نوساناتی که گفت توانمی کلی طوره براهکارهایی براي کاهش نوسانات ارائه شد. 

 سال مختلف فصول در بودجه تخصیص در نوساناتی همچنین و بودجه مختلف فصول بین و ساالنه طور

 اثر که وقتی خصوص بهاست،  بارزیانبسیار  خصوصی بخش کار و کسب براي نوسانات این. دارد وجود

 از خدمات 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

 ها تخصیص یابد و اگر بودجه طرحی بنا به ها و سازمانها، پروژهبودجه متناسب با عملکرد طرح

 .باشدی وجود داشتههر دلیلی در یک سال جذب نشد امکان استفاده از آن در سال آت

  ریزي در کشور به نحوي اصالح شود که بودجه هر سال به طور بودجه فرایندضرورت دارد که

 متوازن در طول سال تخصیص یابد.

  سیاستگذاران اقتصادي باید یک خط مشی بلند مدت اقتصادي برگزینند و دامنه مشخصی را براي

ثباتی محیط کسب و کار و اتالف منابع کشور  نوسانات فصول مختلف بودجه لحاظ کنند تا از بی

 جلوگیري کنند.

  

  مشکل تأمین مالی و اصالح نظام بانکی .1,1,4

تأمین  شد. عنوان چهارمین مانع توانمندسازي محیطی بخش خصوصی اشارهمین مالی بهأدر ادامه به ت

زارهاي مالی، هزینهفعاالن اقتصادي را دچار مشکل نموده و علی رغم توسعه نسبی با ها است کهمالی مدت

ها و آن هم نظام تأمین مالی در کشور مبتنی بر بانک در حال حاضر است. هاي تأمین مالی کاهش نیافته

سال از آغاز اجراي آن بر اساس قانون  26مبتنی بر عملیات بانکی بدون ربا است. این نوع از بانکداري که 
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یازمند بازنگري اساسی است. چرا که در عمل و برخالف گذرد امروزه نعملیات بانکی بدون ربا در ایران می

روح بانکداري اسالمی با عدم استقالل و توانایی بانک مرکزي در نظارت بر اجراي قانون و وجود انواع 

  هاي دولتی همراه شده و در نتیجه آن نظام تأمین مالی ناکارآمد گشته است.گذاريمقررات و قیمت

هاي بازدهی هاي بازدهی در بخش مالی متناسب با نرخید متضمن ایجاد نرخاز سویی اجراي قانون که با

در بخش حقیقی و بازار واقعی کاال و خدمات باشد، تحقق نیافته و در این مسیر منابع مالی به جاي سرازیر 

که است  شده کار گرفتهبه گري هاي تجاري و واسطههاي تولیدي و مولد اقتصاد در بخششدن به بخش

هاي گذشته و با وجود نرخ . بنابراین در طول سالسازدهاي کوتاه میسر میزمان هاي سود باال را درنرخ

است و منابع  هاي اقتصادي کشور بودهرشد باالي نقدینگی همواره بحران نقدینگی در صدر مشکالت بنگاه

  است. زارهاي غیررسمی تأمین شدههاي بسیار باالیی از سوي نظام بانکی و باها با نرخمالی مورد نیاز بنگاه

هاي مندي از تسهیالت، هزینهها براي بهرهها بنگاهدر این زمینه عالوه بر نرخ سود اعالمی از سوي بانک

مندي از گذاري براي بهرهاند. الزام براي سپردهبه مراتب باالتري را به صور مختلف پرداخت نموده

هایی براي بیمه اجباري، الت در مواقع مقتضی، پرداخت هزینهاطمینان از دریافت تسهیتسهیالت و عدم

اگر چه وجود ساختارهاي غیررقابتی در اقتصاد و گونه که تاکید شد، همان هاست.بخشی از این هزینه

نه بر اساس نیاز واقعی  ،هاي غیربازاري در مؤسسات اعتباري کشور و اعطاي واموجود محدودیت

ولی در کنار آن نباید به ، هاي موجود استهاي غیربازاري بخشی از چالشهها بلکه بر اساس رویشرکت

اعتنا بود. این معضل که نیازمند پویایی قانون و تالش براي اصالح هاي بانکداري بدون ربا بیمحدودیت

  است.مداوم و تطبیق آن با نیازهاي روز است انجام نگرفته و از این جهت اقتصاد کشور آسیب دیده

در چارچوب  مالی هاي تأمین مالی راهکاري در جهت تقویت تأمینپس از بررسی چالش ،روي هر به

قوانین موجود ارایه شد. این راهکار بیش از هر چیز بر نظم دادن به عملیات بانکی و تفکیک نیازهاي مالی 

اکی از این است که در هاي موجود در اقتصاد ایران حها به نیازهاي خرد و کالن مبتنی است. واقعیتبنگاه

هاي دولتی که بخش اعظمی از درصد تعداد تسهیالت ارایه شده از سوي بانک 99بیش از  1386سال 

میلیون ریال بوده است. این حجم از تسهیالت  500دهند تسهیالت خرد و زیر خدمات بانکی را ارایه می

دارد و زمینه را با توجه به ت کالن باز میها را از نظارت مؤثر در مصرف منابع مالی و تسهیالخرد، بانک

هاي دولت در تعیین نرخ سود و ساختارهاي غیررقابتی براي انحراف از استفاده منابع مالی در دخالت

  آورد.مصارف تولیدي فراهم می



 
٦٦ 

 

دار اعطاي ها عهدهگذاري باید بخشی از بانکهاي تخصصی و سرمایهبنابراین ضمن گسترش بانک

هاي مؤثر باشند. این دار اعطاي تسهیالت کالن و همراه با نظارتو بخش دیگري عهده تسهیالت خرد

تفکیک کمک خواهد کرد تا ارتباط بازار پول با بازار سرمایه نیز بیشتر شود و در کنار توجه به بسترهاي 

ز الزامات ا ها و مشکالت تأمین مالی در کشور بینجامد.هاي بانکی به تخفیف چالشرقابتی در فعالیت

چارچوب پیشنهادي اصالحات حقوقی و قانونی محدود، مرز بندي بازارهاي پول و سرمایه و تعریف مجدد 

در  هاهاي خاص و فروش صکوك در بانکوظایف بانک مرکزي و سازمان بورس و همچنین ایجاد سپرده

ه توان مطالب عنوان شده را بمی 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

اصالح و بازنگري در قانون عملیات بانکی بدون ربا 

با 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 

مرکزي و سازمان بورس اوراق بهادار در انتشار اوراق 

مشارکت و انواع صکوك که قابلیت خرید و فروش 

  داشته باشد است در بازارهاي ثانویه

و تعیین ضوابط بیمه ي 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

بانکی را به سمت بازاري با ساختار کامال رقابتی سوق 

  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

بانکی را به سمت بازاري با ساختار کامال رقابتی سوق 

  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

. این راهکارهاي توانمندسازي بخش تعاونی مورد بحث قرار گرفتبخش آخر از این فصل در 

در این به طور مستقیم مربوط به مشکالتی است که در گزارش سوم تحقیق شناسایی شده است. راهکارها، 

ها، عالوه بر مشکالتی است این تعاونیمشکالت  اشاره به دو نکته حایز اهمیت است. اول اینکهخصوص، 

براي  خصوصی،عالوه بر بخش  که هر فعال اقتصادي پیش رو دارد. یعنی مشکالت و راهکارهاي فصل اول

توانمندسازي از  طور که در کلیت طرح اشاره گردیده است،همان ها نیز موضوعیت دارد. دوم اینکهتعاونی

هاي الزم براي تغییر محیط است. لذا راهکارهاي ارائه شده از باب تقویت منظر این تحقیق ایجاد توانایی

که تزریق منابع مالی، ایجاد انواع  در این تحقیق ادعا شدها است. ساختار و شاکله و بستر فعالیتی تعاونی

رقابت در ها نیست بلکه مخل هاي گوناگون اقتصادي نه تنها مقوم تعاونیهاي مالیاتی و توزیع رانتمعافیت

  باشد.گستره اقتصاد نیز می

ایجاد بستر مناسب براي مشارکت توان به میتوانمندسازي بخش تعاونی در ایران عوامل مهمترین از 

، هاسازي رابطه دولت و تعاونیشفاف، هاچرخشی کردن مدیریت تعاونی ،اعضا در فعالیت اقتصادي تعاونی

هماهنگی سیاستگذاري در بخش تعاون ، قوانین بخش تعاون تجمیع، هاي بخش تعاوناصالح ساختار تشکل

، و افزایش مشارکت بخش تعاون در بازارهاي مالی، تأسیس دادگاه تخصصی تعاون ،هاي بخشیبا سیاست

  اشاره نمود. تالش بلند مدت براي توسعه فرهنگ مشارکت در جامعه

شکالتش نباید منتظر یک منجی که بخش خصوصی براي حل م یافتاین ایده توسعه  نیز در فصل سوم

باشد، بلکه باید خود متشکل شود، موانع بیرونی کسب و کار را شناسایی و اولویت بندي کند و اعضاي 

- دستورالعمل توانمندسازي تشکلفصل سوم  از خود را جهت حل مشکالت بسیج نماید. لذا در بخش اول

هاي اقتصادي مورد هاي تشکلهایی از توانمندينمونهچنین در این راستا هم. گردیدهاي اقتصادي ارائه 

هاي مهمی در اند گامها چگونه با سازماندهی خود موفق شدهکه تشکل شدو نشان داده  گرفتبررسی قرار 

تواند چنین اقداماتی را جهت بهبود محیط کسب و کار بردارند. اما مسأله این است که هر تشکل زمانی می

با ارائه راهنماي ارزیابی  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

) قانون بخش 13هاي 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

  تفکیک مدیریت اجرایی از مدیریت انتخابی  هاغیر تخصصی بودن مدیریت تعاونی  3
  ) قانون بخش تعاون39اصالح ماده (

 وزارت تعاون - 1

مجلس شوراي  - 2

  اسالمی

  هاشفاف سازي رابطه دولت و تعاونی  هامداخله دولت در امور اجرایی تعاونی  4

 سازي مفاهیم نظارت، هدایت و دخالت و شناسایی مصادیق آنها در تعاونیشفاف - 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

  در نظر گرفتن مقررات بخش(مثال قوانین پولی و بانکی) در تدوین قانون بخش تعاون - 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

ل در امور هاي 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

9  
  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 
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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

عدم تقسیم سود تعاونی بیشتر از سود سهام با نرخ سود معمول از طریق اصالح ماده  - 1

 ) قانون بخش تعاون25(

 تعریف صندوق ذخیره قانونی - 2

  نون بخش تعاون) 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
  هارعایت اصل هر نفر یک رأي در همۀ انواع تعاونی

  قانون اساسی 44هاي کلی اصل ) قانون اجراي سیاست12اصالح ماده (

  وزارت تعاون - 1

مجمع تشخیص  - 2

  مصلحت نظام

مجلس شوراي  - 3

  المیاس
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  دستورالعمل توانمندسازي بخش خصوصی و تعاونی .4,3

در ادامه بخش چهارم، راهکارهاي توانمندسازي بخش خصوصی از طریق توسعه خوشه و شبکه ارائه 

ها با موانع نهادي و قانونی دست به هاي صنعتی در ایران حاکی از آن است که این خوشهبررسی خوشهشد. 

ا توجه به تجربیات کشورهاي مختلف و همچنین در نظر گرفتن رویکرد گریبانند. لذا در این قسمت ب

- این رویکرد ارایه می کارایییونیدو به توانمندسازي بخش خصوصی، راهکارهایی به منظور اثربخشی و 

  گردد.

ی هر مهمترین پیام یونیدو براي توانمندسازي بخش خصوصی و تعاونی توجه به مسائل و مشکالت بوم

نفعان است. این رویکرد که نوعی توسعه درونزا و از پایین به باال است در آنها به کمک ذيفعالیت و حل 

گیرد. در رویکرد اخیر با توجه به اجماع نظرهاي جهانی، مقابل توسعه برونزا و از باال به پایین قرار می

ه همه مناطق توصیه شود و براي توسعه بهاي تنظیم میهاي اقتصادي و تجارب گذشته دستورالعملنظریه

ها و تجربیات گذشته به طور مشخص این پرسش گردد. اما در رویکرد درونزا، ضمن امعان نظر به نظریهمی

گردد که مهمترین مانع توسعه یک فعالیت خاص چیست. سپس با مشارکت ذي نفعانی که مشکل مطرح می

کنند و با راي حل آن مشکل پیدا میاند راهکارهایی برا با پوست و گوشت و استخوان خود لمس کرده

گذارند. لذا از این منظر توانمندسازي یک دستورالعمل عمومی کمک همان ذي نفعان راهکار را به اجرا می

حل مسأله در سطح  فرایندبراي همه فعاالن اقتصادي ندارد و در عوض توانمندسازي مستلزم فعال شدن 

ن منظر، جهت تعمیق پروسه توانمندسازي نباید به اتخاذ یا توصیه ها و نظایر آن است. از ایها، شبکهخوشه

  یک راه براي همه اندیشید بلکه باید به دنبال شناسایی ابزارهایی براي تسهیل این پروسه بود.

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

هاي توسعه خوشه و شبکه، اعتمادسازي بین کسب و بر اساس رویکرد یونیدو، فعالیت اول در پروژه

 ،اندها در یک منطقه خاص جغرافیایی تمرکز یافتهبه دلیل آنکه خوشه کارها و نهادهاي مرتبط با آنها است.

ها از سایر نهادهاي دست اندر کار بیشتر خواهد ها و شبکههاي محلی در توسعه خوشهاثرگذاري حکومت

هاي اقتصادي در یک مکان جغرافیایی خاص در محدوده اي از بنگاهبود. در واقع قرار گرفتن مجموعه

شود. از این رو الزم است به منظور هماهنگی بیشتر سازمانها، نهادهایی محلی محسوب می هايحکومت

ها در سطح منطقه مورد ها نیز مشابه یک حکومت محلی و در راستاي توانمندسازي خوشهنظیر شهرداري

رسی ها از دو منظر قابل تحلیل و برهاي محلی در توانمندسازي خوشهتوجه قرار گیرند. نقش حکومت

- اي از سوي دولت در راستاي حمایت از برخی از بنگاهنامهاست. اول اینکه در صورتی که مصوبه و یا آیین

هاي محلی هاي اقتصادي نظیر صادرکنندگان اعمال شود (مانند تخفیف مالیاتی)، با توجه به حضور حکومت

ذف عوارض محلی نیز وجود دارد. هاي اقتصادي امکان کاهش و یا حدر این میان و قدرت چانه زنی بنگاه

  هاي صنعتی بینجامد.تواند 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 
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اینکه دستیابی به اجماع در مورد معیارهاي ارزیابی موفقیت برنامه در کوتاه، میان و بلندمدت از الزامات 

 اصلی است. 

توان گفت این است که یونیدو در راستاي ي صنعتی میهایکی دیگر از مسایلی که در زمینه خوشه

دوره دیگر  7از برگزاري  1388اي تا سال رسانی در زمینه توسعه خوشهسازي و اطالعاستراتژي فرهنگ

هاي صنعتی در راستاي پروژه حمایت نمود. علت نیاز به این آموزشی فاز اول عاملین توسعه خوشه

یکی از  اي ذکر شده است.هاي توسعه خوشهاستانی براي شروع پروژههاي آموزشی تقاضاي باالي دوره

باشد. به بیانی بهتر ها مؤثر است، عامل توسعه میمهمترین عواملی که در موفقیت و یا عدم موفقیت پروژه

نماید. به همین دلیل است که عامل توسعه هاي توسعه یونیدو نقش مهمی را ایفا میعامل توسعه در پروژه

هاي مهندسی صنایع، اقتصاد و سیستم هاي از تحصیالت در رشته باید وه بر آنکه باید بومی باشد،عال

اقتصادي، حداقل سه سال سابقه کاري در حوزه مدیریت صنعتی، توانایی در زمینه تفکر سیستمی و قابلیت 

 یی همراه بوده است. دررهبري نیز برخوردار باشد. اما انتخاب عاملین توسعه خوشه در ایران با خطاي باال

ها فراهم آورده است. ها را تحت تأثیر قرار داده و موجبات خطا را در پروژهنتیجه موضوع پیشرفت پروژه

توان با ایجاد یک مرکز ملی براي توسعه خوشه که مشاوران مالی و مدیریتی براي انتخاب عامل شایسته می

دهند و به پرورش و صنایع کوچک مشاوره می هادر آن استخدام شده و متناسب با شرایط خوشه

 رسانند، استفاده نمود.ها یاري میوکار در خوشهکنندگان خدمات کسبارائه

هاي صنعتی و نبود توان به آن اشاره نمود، عدم هماهنگی در بین اعضاي خوشهاز جمله مسایلی که می

ابقه طوالنی نیز برخوردارند. این عدم باشد، حتی آنهایی که به نظر از سفصل مشترك بین ایشان می

گیري از مزایاي حاصل از تجمع شود که هدف مشترك خوشه یعنی بهرههماهنگی در بین اعضاء سبب می

  .ها در یک مکان خاص به طورکلی نادیده گرفته شودبنگاه

ی بخش براساس مراحل هاي مندرج در فصل سوم،به کمک فرم پس از شناسایی موانع درونی و بیرونی

ریزي کرد. این مراحل روش کلی توان براي اصالح موانع درونی و بیرونی برنامهمیگزارش چهارم،  از اول

هاي هر دهد و بدون تردید باید با توجه به توانایی و ظرفیتاصالح 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

مطالعه کتابچه راهنماي توانمند سازي تشکل هاي صنفی توسط هیأت مدیره انجمن یا باالترین  پس از

مورد بحث قرار گرفته و در صورت موافقت تصویب توانمندسازي رکن انجمن موضوع تهیه برنامه 

ت کار دعوه 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

دهد. کارشناس ارشد با همکاري پژوهشگر دبیر اسناد مورد نیاز را در اختیار کارشناس ارشد قرار می

هاي کمیل پرسشنامه مجمع یا نشستکنند. بهترین زمان براي تتحقیقات پیمایشی پرسشنامه را تهیه می

عمومی است. در صورت عدم استقبال اعضا از این نشست یا فاصله زمانی زیاد برگزاري مجمع، می توان 

از طریق پست یا نمابر ارسال کرد. باالترین مقام انجمن با ارسال نامه باید از اعضا بخواهد  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

تجزیه و تحلیل اطالعات وظیفه کارشناس ارشد است. براي ورود اطالعات و پردازش آنها باید نیروي 

  روز خواهد بود. 15ار گیرد. زمان مورد نیاز متخصص در اختیار کارشناس ارشد قر

مرحله سوم و 

چهارم: تعیین 

و اهداف 

  هاحلراه

اهداف گیرد. باید سعی شود با برگزاري حداکثر هشت جلسه این دو مرحله توسط گروه برنامه صورت می

ین بار مشخص و برنامه براي رفع یک یا چند مشکل تدوین شود. کارشناس ارشد در این مرحله بیشتر

یابی به نتیجه را تسهیل هاي پس از جلسه او باید زمینه دستکاري را به دوش خواهد کشید و بررسی

  کند.

 مرحله پنجم:

  تصویب

تصویب برنامه از اختیارات هیأت مدیره یا باالترین رکن انجمن است. این مقام باید اعضاي کمیته برنامه را 

هاي خود را به کمیته انتقال داده باشد که برنامه مه آنچنان دغدغهچنان انتخاب کرده باشد و در طول برنا

پیشنهادي کمیته برنامه با حداقل تغییرات تصویب شود زمان مورد نیاز براي تصویب نباید بیش از دو هفته 

  باشد.

کند. زمان مورد نظرسنجی میباالترین مقام انجمن برنامه مصوب را براي اعضا ارسال یا از گروهی از آنها مرحله ششم: 



 راهکارهاي عملی توانمند سازي بخش هاي خصوصی و تعاونی

 

 
٨٢ 

 

  نیاز دو هفته است.  بازخورد

  مرحله هفتم: اجرا
شده در برنامه دارد. هرسال باید حداقل یک برنامه مشخص  اجرا زمانبر است و بستگی به اقدامات پیشنهاد

  و سعی در اجراي آن نمود. را دنبال

مرحله هشتم: 

  ارزیابی

رد. مسئول ارزیابی در حین برنامه دبیر برنامه و پس از ارزیابی باید در حین برنامه و پس از آن صورت گی

شود. در پایان هر سال باید گزارش اجرا آن شخص دیگري خواهد بود که توسط باالترین مقام تعیین می

  و ارزیابی برنامه تهیه و به اعضا داده شود.

   

  

عی از محققین با تشکیل گیرد. گاه جمها به دو طریق صورت میطور معمول عملیات ارزیابی تشکله ب

یک گروه کارشناسی، اقدام به ارزیابی تشکلهاي کسب و کار می کنند و در برخی مواقع تشکلها خود به 

سنجش عملکردشان می پردازند. باید توجه داشت که در هر دو حالت انجام ارزیابی هاي دقیق و 

ارایه این چارچوب، بانک جهانی کارشناسی، مستلزم وجود یک معیار و چارچوب مشخص است. به منظور 

با همکاري موسسه مطالعاتی وابسته به اتاق بازرگانی آمریکا و کنفدراسیون صنایع دانمارك و بنیاد توسعه و 

آموزش هاي فنی و حرفه اي و همچنین انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان کانادا پرسشنامه اي را 

سنجش و ارزیابی تشکلهاي کسب و کار بکار می رود. با طراحی کرده است که به عنوان یک الگو، جهت 

 9این پرسشنامه مشتمل بر  استفاده از این چارچوب می توان نقاط قوت و ضعف تشکل ها را تعیین کرد.

در این بخش از گزارش با استفاده از آن  که بخش کلی است که ذیل هر یک از آنها معیارهایی بیان شد

، رهبري تشکل، وضعیت تشکیالتی، ه است. شرح حال تشکل کسب و کارپرسشنامه چارچوبی طراحی شد

وضعیت ، خدمات ارایه شده از سوي تشکل، عضویت در تشکل، زیرساخت هاي دفتري، کارکنان تشکل

به تفصیل  فصل، در ادامهي این پرسشنامه هستند. دهندهاجزاي تشکیل گريروابط بیرونی و حمایت، و مالی

شد. بکارگیري این و اهمیت طرح آنها تشریح  سشنامه مورد بررسی قرار گرفتت پرهر یک از سؤاال

دست به تحلیل و ارزیابی مناسبی از عملکرد آنتواند پرسشنامه براي هر بنگاه فعال در بخش غیردولتی، می

  بدهد.
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