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  چکیده 

تداوم  برايواحدها  ینا اقتصاد جهان، و با توجه به مشکالت خاص نقش و سهم عمده واحدهاي اقتصادي کوچک و متوسط دربا توجه به 
بیش از سه دهه است که مباحث مربوط به چگونگی حفاظت و حمایت از نقش واحدهاي کوچک و  ،ورود به عرصه رقابت جهانی فعالیت و

در این زمینه تئوریها و مدلهاي . متوسط تولیدي در دستور کار کشورهاي توسعه یافته و محققین حوزه اقتصاد صنعتی قرار گرفته است
تداوم  زمینه واحدها، نه تنها اینگونه در توان رقابتی مناسب از مسیر ایجادتا  اینگونه واحها ارائه گردیدهحمایت منطقی از تلفی براي مخ

ی مناسب از بازارهاي جهانی بازارهاي خارجی و کسب سهم آنها در، بلکه امکان نقش آفرینی جهانی شدن پرشتاب در فرآیندآنها حیات 
 ،مجري این سیاستدر اکثر کشورهاي که  است هاییروش ترینعمده  ازایجاد و توسعه خوشه هاي صنعتی،  راستااین  در .فراهم گردد

با بهره گیري از فرآیند خوشه  طی چند دهه گذشته صنعت مبلمان از عمده ترین صنایعی است که .استشده  ت آمیزيموفقی به نتایجمنجر 
صنعت مبلمان ایران متشکل ازهزاران واحد کوچک و  .است دست یافته ر عرصه بازارهاي جهانید سازي به رشد و توسعه قابل توجهی

نه تنها از توان مناسبی براي  ،که به سبب کوچکی واحدهاي تشکیل دهنده آن شوداز جمله صنایعی در کشور محسوب میمتوسط تولیدي 
هه با حضور فزاینده بازیگران قدرتمند خارجی در اخیر به سبب مواج سالیان تی جهان برخوردار نیست بلکه درحضور در بازارهاي رقاب

سازماندهی و توسعه خوشه هاي سنتی مبلمان موجود در  رسدبه نظر می برهمین اساس .بازارهاي داخلی، با خطر رکود مواجه گردیده است

استراتژي قابل  ،در واحدهاي کوچک  تولید مبلمان ایجاد توان رقابت مناسب مدرن با هدف هاي صنعتی خوشهو توسعه  کشور و نیز ایجاد
خوشه  ارکان، ساختار و انواعمعرفی  کند ضمناین مقاله تالش می .محسوب می شود درابعاد ملی و جهانی براي توسعه این صنعت تاملی

را مورد بررسی خوشه سازي  ندفرآی چالش هاي پیش رويو توان صادراتی،  رقابتی هاي مزیت ایجادآنها در  پتانسیل نیز هاي صنعتی و
  .قرار دهد

    یرقابتمزیت صنعت مبلمان، واحدهاي کوچک و متوسط، ، سازيخوشه : واژگان کلیدي
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  مقدمه

صنعت تولید مبلمان و مصنوعات چوبی که تا اواسط قرن بیستم به عنوان یکی از اصناف تولیدي هر کشور، صرفا منطبق با فرهنگ و نیاز 
هاي صنعتی مولد اشتغال و ثروت تولید محصوالت مورد نیاز مردم می پرداخت، به مرور زمان به یکی از مهمترین شاخه بومی آن کشور به

درصد از  2این صنعت در حال حاضر حدود . الملل تبدیل شدهاي مهم تجارت بیندر درون کشورهاي در حال توسعه و نیز یکی از شاخه
، اتحادیه صادرکنندگان مبلمان منزل و اداري(اص داده است و هر ساله میزان آن افزایش می یابد مبادالت تجاري جهان را به خود اختص

تواند بعنوان موتور توسعه بخش عظیمی ازصنایع مرتبط و وابسته مبلمان یک کشور عمل کند و رشد و توسعه صنعت مبلمان می ).2009
اي هاي باال هنوز به توسعهصنعت مبلمان کشور با وجود پتانسیل. اشته باشدتاثیر بسزایی در افزایش تولید ناخالص داخلی آن کشور د

سهم ایران از بطوریکه  شایسته و کافی نرسیده است و به دلیل مشکالت مختلف جایگاه واقعی خود را در بازارهاي جهانی پیدا نکرده است
 2مبلمانی که در سطح دنیا صادرات می شود فقط  10000ر درصد می باشد، به عبارت دیگر به ازاي ه02/0تجارت جهانی مبلمان فقط 

بصورت واحدهاي   اکثر واحدهاي تولیدي مبلمان در کشور .)2009اتحادیه صادرکنندگان مبلمان منزل و اداري(مبل ایرانی وجود دارد 
تی و رها کردن واحدهاي کوچک بدلیل نداشتن استراتژي توسعه مبتنی بر ساختارهاي موجود صنع کوچک و متوسط فعالیت می کنند که

ها نتوانسته اند سهم قابل توجهی در تولید ناخالص ملی و ایجاد ارزش افزوده داشته باشند و از کمبود هاي  واحدتولیدي به حال خود، این 
   :ی از آنها اشاره می شودشدیدي در رنج هستند که در زیر به برخ

  تولید و بازار مایه، مختلف سر فقدان مقیاسهاي الزم از جنبه هاي -1

  ...ه هاي مختلف حقوقی، قانونی وفقدان محیط هاي مناسب رشد کسب و کار از جنب - 2 

  دم دسترسی به تکنولوژیهاي نوین تولید با فناوریهاي کهنه و ع -3

  .و غیره عدم شناخت از بازارهاي هدف - 5با شبکه هاي بانکی و مالی کشور فقدان ارتباط منسجم  -4

 توسعه راهکاري مناسب بمنظور افزایش توان رقابت و 1بر این اعتقادند که توسعه خوشه هاي صنعتی صنعت مبلمانمتخصصان  بسیاري از
مبلمان چوبی در آسیا به این نتیجه رسیدند که با بررسی پایداري صنعت  2)2003(راتنازینگام و لوراس . می باشداین صنعت صادرات 

، از جمله عواملی هستند که مبلمان تحقیق و توسعه و توسعه خوشه هاي صنعتیافزایش فعالیت هاي فاکتورهاي آزاد سازي اقتصادي، 
همچنین این محققین معتقدند که صنعت مبلمان تایوان قادر است علیرغم . باعث توسعه هر چه بیشتر این صنعت در آینده خواهند شد

ادرکنندگان بزرگ در دنیا حفظ کند که علت آنرا در ساختار متفاوت تولید مبلمان هاي تولید، موقعیت خود را بعنوان یکی از صافزایش هزینه
معتقدند که با توسعه خوشه هاي صنعتی مبلمان، اعضاي  )2008( 3گوپتا و سابرامانیان .هاي صنعتی مبلمان می داننددر تایوان یعنی خوشه

سرانه هزینه تبلیغات، استفاده از پشتیبانی و خدمات مستقر در مزایایی همچون سینرجی قدرت جذب مشتري، کاهش  آن می توانند از
نزدیکترین منطقه ممکن همراه با سرانه هزینه کمتر و فراهم آمدن زمینه تشکیل اتحادیه هاي صنفی براي سازماندهی و ارتقاء سطح 

در این زمینه می توان به  .مبلمان دارند همکاري در آینده بهره مند شوند و بیان می کنند این خوشه ها نقش بسزایی در توسعه صنعت

                                                        
1 - Industrail Cluster 

2 - Ratnasignam And F. Loras 

3- Gupta And Subramanian  
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کل صادرات مبلمان مالزي را به خود % 40توانست بیش از  2002واحد تولیدي اشاره کرد که در سال  176در مالزي با  4خوشه صنعتی موآر
  ).1382فتح اهللا زاده (ختصاص دهد ا

   انواع آنصنعتی و خوشه مفهوم 

در چارچوب . جمیع را اولین بار آلفرد مارشال در نظریه صرفه هاي اقتصادي ناشی از تجمیع بیان کردپشتوانه نظري پدیده ایجاد خوشه یا ت
. )1381زندباف و مخبر، ( این نظریه شرکت هاي کوچک درعین حال که رقباي طبیعی همدیگرند، اعضاي داخل یک شبکه مستقل هستند

مفهوم خوشه هاي . اي رقابت صرفاً درچارچوب این تجمع می تواند معنا پیدا کندآثار ناشی از تجمیع آنقدر می تواند محسوس باشد که مزای
هرچند ایده خوشه صنعتی . صنعتی به علت تازه بودن و عدم استحکام کافی در نظریه پردازي هنوز داراي ابهاماتی در تعریف و کاربرد است

در مجموع یک خوشه صنعتی مجموعه . وشه صنعتی ارائه گردیددي از یک خشروع شد ولی پس از آن تعاریف متعد 1990توسط پورتر در 
اي از بنگاههاي تجاري و غیرتجاري متمرکز در یک مکان جغرافیایی در یک منطقه اقتصادي را شامل می شود که براي تولید یک یا چند 

و افقی برقرار نموده و ضمن رقابت با محصول نهایی مشابه و مرتبط براي کسب صرفه هاي اقتصادي بیرونی با یکدیگر ارتباطات عمودي 
تجربیات کشورهایی ماننـد ایـاالت   . )1385دل انگیزان و همکاران، ( کاري جمعی و اقدامات مشترك دارندیکدیگر در بسیاري از موارد هم

هاي صنعتی کشور  مهد خوشه. است تیمتحده، کانادا، ایتالیا، هند، ژاپن، استرالیا، انگلستان و غیره، بیانگر موفقیت این رویکرد در توسعه صنع
 هاي صنعتی در زمینه صنعت چوب و مبلمان، در این کشور خوشه. نظران را به خود جلب کرد توجه صاحب 1970ایتالیا بوده است که از دهه 

ز انتشار نتایج تحقیقات و پس ا. ترین نواحی صنعتی در دنیا تبدیل شده است بافی، چرم و نظایر آنها توسعه یافته و به موفق سرامیک، پارچه 
المللی و وابسته به سازمان ملل، خوشه صنعتی را به عنوان الگـوي توسـعه    ، سازمانهاي بیندر مورد خوشه هاي صنعتی مطالعات محققین

عالیـت  با این وجود در کشور ما ایران هنوز در زمینـه و توسـعه خوشـه هـاي صـنعتی ف      .اي در بسیاري از نقاط جهان مطرح نمودند منطقه
هاي صنعتی بـه واسـطه تقسـیم کـار تخصصـی،      خوشه .منسجمی صورت نگرفته و به لحاظ نظري و اجرایی راه درازي را در پیش داریم

مند شدن صنایع الزم است می توانند الگـوي مناسـبی بـراي توسـعه     همکاري بین صنایع، یادگیري تعاملی و سایر اموري که براي رقابت
اقتصاددانان عمدتا چهار دلیل براي تجمیع مکانی و شکل گیري صرفه هاي اقتصادي  .)2004پویا و مجیدي مهر(صنعتی محسوب گردند 

  ):1381زندباف ومخبر، (ناشی از آن متصور هستند که بشرح زیر می باشند 

دش اطالعات و سرریز تسهیل در گر -3 .حضور تولیدکنندگان کاالهاي واسطه اي -2 .وجود ذخیره اي از نیروي کار ماهر و تخصصی -1
در کنار ). همچون خدمات اعتباري، بازاریابی، بیمه اي، آموزشی و غیره(مرتبط  تسهیل در شکل گیري خدمات کسب و کاري -4 .تکنولوزي

هم قرار گرفتن عوامل فوق منجر به کاهش هزینه هاي محتلف براي بنگاه هاي صنعتی و اقتصادي شده و عالوه بـر آن موجـب بهبـود    
 .این فرایند را بهتر نشان می دهد) 1(شکل . گرایی در میان آنها می گردد تخصص

 

  

  

  

  

  

                                                        
4 - Muar furniture zone 

 وان رقابت پذیري در صادراتافزایش ت

 وجود ذخیره اي از نیروي کار ماهر و متخصص

 حضور تولیدکنندگان کاالهاي واسطه اي

 در گردش اطالعات و فناوريتسهیل 

 تسهیل در شکل گیري خدمات عمومی کسب و کار

 

 تجمع مکانی در 

 یک فضاي 

 جغرافیایی

 ها کاهش هزینه

 تخصص گرایی
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پا، زبان و   هنگامی که اجزاي بدن مانند قلب، مغز، دست،: اي تشبیه نمود توان خوشه را به یک بدن یا موجود زنده در تمثیل کوتاهی می
هاي صنعتی با صنایع کوچک سازمان  وجه تمایز خوشه. کنند هماهنگ عمل مینظایر آن با هم فعال هستند، با یکدیگر همبستگی داشته و 

توان این صنایع را  هاي صنعتی و با تکیه بر دانش فنی و محلی، می نیافته و منفرد در این است که با ساماندهی صنایع پراکنده در خوشه
ها با نظام تولید انبوه در آن است که  طرف دیگر تفاوت اصلی خوشهاز . گرا و صادرکننده در مقیاسهاي انبوه کرد تبدیل به اقتصادهاي برون

عالوه بر رعایت استانداردهاي کیفی باال، از تنوع و تعدد محصوالت در کنار مقیاس باال نیز   آنها برعکس تولیدکنندگان با مقیاس انبوه،
  . گویند می» یابی منعطف تخصص«مدل   مند هستند که به آن، بهره

  )1385ایزدخواه،( هاي صنعتی انواع خوشه
  : شود ها صورت گرفته است که به چند نمونه از مشهورترین آنها در زیر اشاره می هاي مختلفی از خوشه بندي طبقه

ابزار جراحی و صنایع   خوشه کفش،  به عنوان مثال،. خوشه صنعتی و خوشه تکنولوژي: بندي بر دو گونه است این دسته: هویت خوشه -1
  .باشند و خوشه بیوتکنولوژي از نوع خوشه تکنولوژي می ITاما خوشه هاي صنعتی هستند  همچنین خوشه مبلمان، خوشه غذایی و

  . تقسیم می شود استانی و غیرهاي،  در این دسته بندي خوشه ها بصورت خوشه ملی، منطقه: حوزه عملکرد خوشه -2
خارجی شود که یا مرتبط با بازارهاي  می براساس بازار محصوالت خوشه انجام بندي این تقسیم: گرا هاي صادرات محور یا درون خوشه -3

  . است یا محدود به یک منطقه خاص

ممکن است تنها یک نشان تجاري در خوشه حاکم باشد؛ در این صورت تمام : وابستگی یا عدم وابستگی به یک نشان تجاري -4
هاي تجاري متعددي بر روي محصوالت خوشه قرار خواهد  در غیر این صورت نام. ردهاي خوشه تحت آن نام تجاري فعالیت خواهند ک بنگاه
  .اي با یک نام تجاري است به عنوان نمونه شرکت نایک که در زمینه کفش، البسه و لوازم ورزشی فعالیت دارد خوشه. گرفت

بندي، واحدها به صورت عمودي  در نوع اول این دسته. هاي خوشه است بندي ترین نوع دسته یکی از معروف: زنجیره ارزش یا خزانه کار -5
به علت تمرکز جغرافیایی خوشه با اعضایی که در یک حوزه و یا زنجیره   در نوع دوم،. ستانده دارند -در زنجیره تولید با یکدیگر ارتباط داده

کند و   نیروي کار ماهر را از نواحی دیگر جلب میشود که اوال اي ایجاد می اي ویژه تولید فعال هستند، زمینه و بازار کار تخصصی و حرفه
شود و واحد  سازند که در بازار به وفور یافت می اي فراهم می ثانیا خدمات آموزشی ویژه براي پرورش استادکاران مرتبط با خوشه را به گونه

تنها ادعا و توقع افزایش دائمی و یا ناگهانی تولیدي نیازي به جستجوي کارگران مورد نیاز ندارند و همچنین کارگران به علت رقابت نه 
ثالثا واحدهاي تولیدي، نیازي به هزینه . دستمزدها را ندارند بلکه به عنوان نیروي کار ارزان و با حقوق غیرتورمی در دسترس هستند

ارگران مورد نیاز از بازار کار ها نداشته و به راحتی از قدرت انتخاب ک گذاري خاصی براي تعلیم و پرورش استعدادها و مهارت سرمایه
ناپذیر نیست بلکه کارفرما به  اي جبران فاجعه  ها از دست دادن کارگران و استادکاران ماهر، در این نوع خوشه  از سوي دیگر،. برخوردارند

  .آسانی قادر به جایگزین کردن آنها است

هاست که  بندي براي خوشه شد یافته، پیر و ایستا نوعی دیگر از طبقههاي نوپا، بالغ، ر خوشه: ها براساس چرخه عمر بندي خوشه تقسیم -6
  . گردد مبناي آن بیشتر به زمان و مراحل عمر خوشه برمی

هاي بازرگانی و  هاي وابسته به سازمان هاي وابسته به صنایع بزرگ، خوشه هاي تحت حمایت دولت، خوشه خوشه: نوع وابستگی -7
ها را از دیدگاه وابستگی در قالب  بندي دیگري خوشه در دسته. هاي صنعتی است بندي خوشه دیگر از طبقه هاي آزاد یا طبیعی، نوعی خوشه

  .کنند ارزیابی می» وابسته به تولید نهایی«و خوشه » خوشه وابسته به مصرف نهایی«
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  توانمندي ها و مزیت هاي خوشهویژگی ها، 

هاي مرتبط سبب می شود تا مجموعه اي از صرفه هاي بیرونی در محل بوجود آید بطور کلی مجتمع شدن شرکت هاي همکار یا داراي کار
عالوه بر صرفه جویی هاي بیرونی که پیامد ناخودآگاه خوشه سازي است، خواست . که هزینه هاي تولیدکنندگان خوشه را کاهش می دهد

به این ترتیب . عی است از ویژگی هاي اغلب خوشه ها استاگاهانه براي انجام اقدامات مشترك نیز که هدف آن برخورداري از کارایی جم
  :می توان دو نوع مزیت را براي خوشه ها تعریف کرد

  .مزیت هایی که خود به خود نصیب تولیدکنندگان می شود -1

  .مزیت هایی که بدست آوردن آنها به کوشش هاي مشترك نیاز دارد -2

در خوشه ها به سرمایه کالنی نیاز نیست، . ر قالب گام هاي کوچک تسهیل می کندایجاد خوشه ها تخصص گرایی و سرمایه گذاري را د
از لحاظ نیروي . هنگامی که تامین کنندگان متخصص مواد خام و قطعات در دستري باشند به ذخیره سازي نهاده ها نیز چندان نیاز نیست

 :اي  تشکیل خوشه ها را میتوان به شرح زیر بر شمردمزیت هدر نهایت . می توان کار را پیش بردانسانی نیز با شمار اندکی 

  .خوشه سازي بسیج منابع مالی و انسانی را تسهیل می کند -1

  .درخوشه سازي سرمایه گذاري به مراحل کوچک و با ریسک پایین تقسیم می شود -2

  .خوشه سازي بستري براي صعود و بالندگی شرکت هاي کوچک فراهم می آورد -3

  .امکان انباشت سرمایه و مهارت ها را براي یکدیگر اغلب ناخواسته و گاهی آگاهانه به وجود می آورند خوشه سازي،شرکت ها در -4

  .افزایش قدرت رقابت پذیري در بازارهاي جهانی و توان صادراتی را بوجود می آورند -5

شوند که  هاي صنعتی منجر به ایجاد مزایاي متعدد دیگري می ههاي انجام شده توسط محققین دیگر نشان داده که خوش همچنین بررسی
  : بعضی از آنها در ذیل آمده است

  . دهد ها را کاهش می هاي موجود در آن به بازارهاي جدید دست پیدا کرده و هزینه خوشه با همکاري بنگاه. 5
  . ابدی هاي موجود افزایش می وري و قدرت رقابت، با تشکیل خوشه در بنگاه بهره. 6
  . نمایند هاي کوچک طی همکاري با واحدهاي بزرگ امکان استفاده از تسهیالت آنها را پیدا می بنگاه. 7
  . شود گذاري در منطقه می خوشه منجر به رشد اقتصاد محلی و تشویق سرمایه. 8
  . گیرد همکاري موثرتري به واسطه وجود خوشه بین بخش خصوصی و دولتی شکل می. 9

  . گردد گذاري خارجی می ذب سرمایهتی منجر به شناسایی بیشتر صنعت موردنظر و افزایش احتمال جخوشه صنع. 10

  رقابت پذیري و تشکیل انواع صرفه هاي اقتصادي در خوشه ها

مل هر چند عوا. هر نوع صرفه اقتصادي با کاهش هزینه تولید همراه است و رقابت پذیري با کاهش هزینه ها رابطه اي دو سویه دارد 
خوشه هاي صنعتی با تدارك انواع صرفه ها . متعددي در رقابت پذیري نقش دارند، ولی محوریترین عنصر آن تولید با کمترین هزینه است

  رقابت  و حفظ مشتریان  جلب  براي  شدت  رقبا به. کنند می را تبلیغ   همکاري  و هم  رقابت  خوشه ها هم .به کاهش هزینه ها کمک می کنند
در   همکاري  و ایننیز وجود دارد   آنها همکاري وجود میان  با این. ، مو فقیتی براي یک خوشه قابل تصور نیست جدي  رقابت  بدون. نندک می

ابعاد   باشد زیرا که  همکاري  از طریق  تواند همزیستی می  رقابت.  خوشه است  درون  مرتبط و مؤسسات  در صنایع  شرکتهایی  برگیرنده
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، نهاده ها را از سایر اعضاي خوشه خریداري می کنند و اي درون خوشهبنگاه ه. پذیرد می  صورت  متفاوت بازیگران   دارد و در میان  نگوناگو
به طور جمعی ظرفیت تولید خود را در کسب جایگاه در بازار هاي بین المللی افزایش می  ،ر خدمات سایر بنگاه ها درون خوشهبا تکیه ب

صاد منطقه اي علت عمده توسعه مناطق صنعتی و تشکیل شهرهاي بزرگ صنعتی را وجود صرفه جوئی هاي ناشی از تجمع در اقت .دهند
لید بنگاههاي دیگر کاهش  واحدها می دانند که در اثر آنها عوارض جانبی مثبت در تولید شکل گرفته و هزینه تولید بنگاه در اثر افزایش تو

افزایش تولید آن صنعت  ها زمانی روي می دهد که هزینه هاي تولید بنگاهها در یک صنعت خاص بااین گونه صرفه جوئی . می یابد
چند نوع عمده این صرفه جوئی ها که . صنعت باید در کنار هم قرار گیرندبراي تحقق این صرفه جوئی ها بنگاههاي آن . کاهش یابد

  :بوجود می آورند عبارتند ازهاي عضو تشکل هاي خوشه اي امکان بهره برداري از آنها را در بنگاه

ها به دلیل نزدیکی و همجواري واحدهاي مشابه یا مکمل در یک ناحیه به دست  این نوع از صرفه: هاي ناشی از تجمیع صرفه -1
نظیر (مات کسب و کار ها، دسترسی به نیروي کار ماهر، مواد اولیه، قطعات مصرفی و خد عنوان مثال در اثر تجمع جغرافیایی بنگاه به. آیند می

بر این   عالوه.هایی کمتر انجام خواهد شد تر و با هزینه بسیار آسان) بازاریابی، فروش، مشاوره، حمل و نقل، بیمه، خدمات مالی و اعتباري
  .کند ها کمک می وري بیشتر اعضاي خوشه انتقال سریع تجارب و گردش آسان اطالعات نیز به کارآیی و بهره

 "صرفه به مقیاس "کاهش هزینۀ متوسط تولید در بلندمدت، بر اثر افزایش حجم تولید را اصطالحاً  :ناشی از مقیاس هاي  صرفه  -2
یابی به شمارگان تولید باال از مزایاي حاصل از این  تواند با دست هیچ وجه نمی واضح است که یک بنگاه کوچک یا متوسط به. گویند می

افزایی ایجاد شود و از تمام ظرفیت ها به  ها در ساختار یک خوشه صنعتی، ارتباط و هم ین این نوع بنگاهصرفه، استفاده کند ولی چنانچه ب
هاي ناشی از مقیاس نیز  توان از صرفه اند، می هاي کوچک و متوسط که اکنون در قالب یک خوشه سازمان یافته درستی استفاده شود، بنگاه

کند و از سوي دیگر به دلیل  صنعتی از جهت امکان تولید انبوه مانند یک شرکت بزرگ عمل میعبارت دیگر، یک خوشه  به. استفاده کنند
  .هاي بزرگ فاقد آن هستند پذیري باالیی نیز برخوردار است که معموآل شرکت تشکیل یافتن از واحدهایی مجزا، از قدرت انعطاف

معموالً . راهبردهاي موثر براي نفوذ در بازارهاي هدف استتنوع بخشیدن به محصوالت تولیدي از  :هاي ناشی از تنوع صرفه -3
هاي تجاري مختلف به بازار عرضه کرده و از این طریق سعی در جلب سالیق  هاي بزرگ کارهایی مشابه را با اندك تغییراتی و با نام  شرکت

صورت یک خوشه  هایی هستند؛ ولی وقتی به تطور منفرد کمتر داراي چنین قابلی هاي کوچک و متوسط، به بنگاه. ها دارند همۀ مشتري
بزرگ اقتصادي  احدو یک عنوان  توانند با تولید محصوالت مختلف میزان تنوع را در کل خوشه، که در واقع به یابند، می صنعتی سامان می

  .شود، را افزایش دهند قلمداد می

در . اره دارد که منبع و منشاً آن در خارج از شرکت قرار داردها اش این نوع صرفه، به هر نوع کاهش در هزینه :هاي بیرونی صرفه -4
هاي  هاي فعال در قالب خوشه عنوان مثال ممکن است دولت به شرکت به. ها هستند هاي ناشی از تجمع، بخشی از این نوع صرفه واقع صرفه

هاي  ناگاه رشد چشمگیري یافته و یا بنگاه آنها به کنندگان صنعتی تسهیالت خاصی ارائه دهد و یا آنکه با اجتماع واحدهاي تولیدي، مصرف
  .شوند ها از ابعاد غیرارادي و ناآگاهانه کارآیی جمعی محسوب می در هر صورت، این نوع صرفه. اي در کنار آنها شکل گیرند خدمات توسعه

توانند  مثالً اعضاي یک خوشه صنعتی می .شود اقدام جمعی اصطالحاً به وجوه ارادي و خودآگاه کارآیی جمعی اطالق می: اقدام جمعی -5
تولید در همکاري با یکدیگر برخی از احتیاجات مجموعه مانند آموزش، بازاریابی، خرید و غیره را فراهم کنند و یا آنکه در بازار و فرآیندهاي 

اي  تواند مزایاي گسترده تی میهاي عضو یک خوشه صنع هرحال همکاري آگاهانه شرکت به. محصوالت خود تغییرات خاصی را اعمال کنند
 .براي مجموع آنها به همراه داشته باشد
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براین اساس با ایجاد این صرفه ها و وجود همزمان عنصر رقابت و  .هر کدام از عوامل فوق سهم مهمی در ایجاد توان رقابتی دارند
را بر دوش  7و اقدام جمعی 6دن هزینه هاي معامالتیپایین بو ،5خوشه ها بار معنایی عباراتی چون صرفه هاي اقتصادي بیرونی همکاري،

  .می کشند که منجر به افزایش کارایی جمعی می شود

 خوشه هاي صنعتی و نقش آنها در صادرات 

یکی از دالیل اقبال طراحان استراتژي توسعه صادرات در دهه اخیر به ایجاد خوشه هاي صنعتی ، نقش انکارناپذیر آنها در افزایش رقابت 
امروزه موضوع افزایش بهره وري مهمترین عامل افزایش دهنده مزیت  .می کند ضوع را شواهد نظري و تجربی تاییداین مو .ري استپذی

وقتی خوشه صنعتی به مرحله . رقابتی است و کشورهاي صادرات گرا نیز از این طریق در پی کسب سهم بیشتري از بازار جهانی بر آمده اند
این ایده مناسبی براي  .وچکی از شبکه تولید بزرگ می گرددولید به طور فزاینده افزایش می یابد و هر بنگاه واحد کبلوغ می رسد، مقیاس ت

افزایش قدرت رقابت پذیري بنگاه کوچک و متوسط مقیاس است و خوشه ها به واسطه استفاده از صرفه ها و عوارض خارجی مثبت 
خوشه هاي نساجی و پوشاك چین نمونه مناسبی از . ش افزوده و تجارت جهانی قرار بگیرداقتصادي به آسانی می توانند در زنجیره ارز

مثال تولید (ترکیب بنگاه هاي کوچک و متوسط مقیاس و تشکیل خوشه هاي صادرات گرا هستند که از طریق تشکیل خوشه ها تخصصی 
ایجاد خوشه استفاده کرده و با افزایش بهره وري و کاهش از تمام صرفه هاي اقتصادي ) کروات در یک خوشه بعنوان اصلی ترین محصول

برزیل  این مدل از سازمان تولید در بخش هایی از چین، تایوان،.قیمت، سهم باالیی از ارزش افزوده و تجارت جهانی را نصیب خود می کنند
وغ خود را طی کرده اند و وارد مرحله رشد خود  نکته قابل ذکر این است که این خوشه ها مرحله بل. و ایتالیا بسیار موفق عمل کرده است

  .شده اند و توانستند با استفاده از انواع صرفه هاي اقتصادي، محصوالتی با رقابت پذیري باال به بازار هاي جهانی عرضه کنند

  رین چالش هاي پیش روي خوشه سازي       مهمت

در جهت کنار هم قرار گرفتن واقعی یا مجازي واحدهاي مرتبط و ایجاد  هاي صنعتی، به معناي ایجاد شرایط مساعد شکل دادن به خوشه
  میان باید در این. شود محسوب می اي و نهایتا توسعه ملی افزایی در میان آنها، از جمله راهبردهاي موفق در توسعه منطقه هاي هم حلقه

هاي صنعتی در نظام صنعتی  باطات بین آنها و یا جایگاه خوشهتوجهی به ارت ها و بی اي به خوشه توجه داشت که نگاه صرفا محلی و منطقه
هاي صنعتی در مناطق مستعد  نخستین قدم در مسیر توسعه خوشه. ی را در کشور ابتر خواهد گذاشتهاي صنعت اقتصادي کشور، بحث خوشه

  :کندرا با مشکل مواجه میهاي صنعتی  کشور، اقدام به شناسایی مشکالت و تنگناهایی است که در سطوح مختلف، ایجاد و توسعه خوشه
این مساله امکان نزدیکی و اعتمادسازي بین . ترین این مشکالت، ضعف فرهنگ همکاري و کار گروهی در کشور است یکی از اساسی -1

یاج دارد که تا سازي و معرفی منافع گسترده حاصل از همکاري احت حل این معضل به فرهنگ. سازد عامالن اقتصادي را با مشکل مواجه می
  . کنون به صورت جدي به آن توجه نشده است

 ها و تربیت نیروي ل کردن دانشگاهاي در کشور است که حل آن نیز به فعا شناسی و آمایش منطقه مساله دیگر ضعف مطالعات بوم -2
  . سانی در این جهت احتیاج داردان

ما هنوز بر روي تعریف صنایع . هاي صنعتی در کشور است ت توسعه خوشههاي الزم در جه مساله دیگر، عدم برخورداري از زیرساخت -3
ایم و همین مساله  بندي نرسیده کوچک و متوسط یا متولی این بخش عظیم از صنعت کشور، در سطح نظام اجرایی کشور به یک جمع

                                                        
5- External Economies  

6- Transaction Cost  

7- Collective Action  
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تی به یک متولی و سیاستگذار واحد نیاز دارد هاي صنع از طرف دیگر توسعه خوشه. ها شده است کاري ها و موازي اي ناهماهنگی موجب پاره
هاي  ریزي، اختیارات الزم جهت ایجاد و توسعه خوشه رسد بهترین پیشنهاد در این باره آن است که سازمان مدیریت و برنامه و به نظر می

 .هاي مختلف برعهده گیردهدایت و هماهنگی این مساله را در کنار نهاد صنعتی را به یک سازمان خاص تفویض کند یا آنکه راساً

  نتیجه گیريبحث و 

یکی از مهمترین مسائل و مشکالت بنگاههاي کوچک و متوسط در کشور، محدودیتهایی است که به خاطر اندازه کوچک به آنها تحمیل 
تبدیل شوند، لذا برنامه  از آنجایی که این بنگاهها با برنامه ریزي صحیح می توانند به یکی از عوامل اصلی توسعه اقتصادي کشور. می شود

یکی از بهترین راهکارهاي ارائه شده براي حل مشکالت بنگاههاي . ریزي براي توسعه و تقویت آنها از اهمیت باالیی برخوردار می شود
عه سازي در کشور اگر نگوییم کاراترین راهبرد در توس خوشه .کوچک و متوسط راهکار خوشه سازي و تجمیع آنها در قالب خوشه است

همچون توسعه (ترین راهبردهاي ممکن خواهد بود که متاسفانه به اندازه راهبردهاي دیگري  صنعتی است یقینا یکی از محوري
تواند بسیار مؤثر واقع این ساختار در توسعه صنعت مبلمان ایران می . مورد توجه نبوده است) هاي بزرگ گذاري خارجی و ایجاد بنگاه سرمایه

توانند در بازارهاي صادراتی هاي کوچک می باشند که به تنهایی نمیهاي تولیدي مبلمان در کشور بصورت کارگاهواحد شود چرا که اکثر
توان با کننده مبلمان ایجاد شود، میموفق باشند، بنابراین چنانچه مناطق صنعتی خاصی در کشور جهت اسکان واحدهاي کوچک تولید

بی تردید با انجام سازماندهی بر . ی موثر در جهت ارتقاء کیفیت و توسعه صادرات مبلمان برداشتتخصصی کردن هر چه بیشتر کارها گام
بر اساس مدل ها و تجربیات آزموده شده در کشورهاي صاحب سبک در ایجاد و بسط خوشه هاي در کشور روي خوشه هاي سنتی موجود 

 لمان در مناطق مستعد کشور، این امکان فراهم خواهد شد تا واحدهاي کوچکمبلمان نظیر ایتالیا و نیز طراحی و ایجاد خوشه هاي مدرن مب
و نیز ) ملی و جهانی(تولیدي با دستیابی به مزیت مقیاس در بخشهاي خرید مواد اولیه، تیراژ تولید، توان حضور در بازارهاي بزرگ  و متوسط

رشد و  ،هزینه، بازاریابی و ریسک سرمایه گذاري تداوم حیات کاهش هزینه در زمینه هاي بهره گیري از تکنولوژي و زیر ساختهاي پر
در نهایت بیان این مطلب ضروري است که خوشه ها در واقع ساختارهاي نوینی هستند که کیفیت، کمیت و  .توسعه خود را تضمین نمایند

نعتی سازماندهی می ش به روز کرده و سازماندهی صرفه هاي ناشی از تجمیع را که زمانی در قالب قطب هاي صنعتی و یا شهرك هاي ص
  .به شیوه هاي پیچیده تري به توسعه صنعتی و منطقه اي کمک می کنند
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