بررسی از منظر اقتصادی ،تولیدی و زیست محیطی

اثر بخشي توسعه
خوشههای صنعتی خرمای کشور
خوشه مجموعه اي از شركتهاســت كه در ناحيه يا حوزه
جغرافيايي تمركز يافته و با فرصتها و چالشهاي مشتركي
مواجهاند .اين شــركتها مجموعهاي از محصوالت مرتبط و
مكمل را توليد ميكنند و ميفروشند .چنين تمركزي باعث
ايجاد كسب و كارهاي مرتبط ميشود و به پيدايش نهادها و
خدمات تخصصي در زمينهاي فنــي ،مديريتي و مالي منجر
*
مقداد تکلوزاده
ميشــود .که آگاهي الزم پيرامون اين موضوع شكل نگرفته
است .اين در حالي اســت كه اجرا و پياده ســازي موفقيت
آميز برنامههاي توسعهاي رويكرد خوشهاي تا حد بســيار زيادي مستلزم شناخت و آگاهي
ذينفعان مختلف جامعه و باور آنها به اين مقوله است .توجيه پذير بودن اجراي يك پروژه،
خصوصاً يك پروژه توسعهاي با توجه به اينكه منابع قابل توجه مالي ،انساني و زماني را در بر
میگیرد ،و شرط اساسي موفقيت آن پروژه بهشــمار ميرود .به طور بديهي اگر اجراي يك
پروژه از ديدگاههاي مختلف اقتصادي ،اجتماعي و زيست محيطي قابل توجيه نبوده و به لحاظ
تكنولوژيك امكانپذير نباشد نه تنها هدف توسعهاي حاصل نميشود بلكه در اثر انحراف ايجاد
شده راه براي افول و آسيب پذيري بيشتر كسب و كار فراهم ميشود و در عين حال منابع نيز به
هدر خواهد رفت .در اين تحقیق به دنبال بررسي روش امکانسنجی و هزينه اثربخشي توسعه
خوشههای صنعتی خرمای کشور میباشیم .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که توسعه
خوشههای صنعتی خرمای کشور با رعایت اصول تعریف خوشه میتواند تأثیرات مثبت زیادی
در حوزههای اقتصادي ،توليدي ،اجتماعي و زيست محيطي داشته باشد.
با وجود اينكه چندين دهه از مطرح شدن موضوع خوشه هاي صنعتي در ادبيات توسعه مي
گذرد و تجارب متعددي نيز به لحاظ اجرايي در كشــورهاي مختلف درحال توسعه و توسعه
يافته در اين حوزه حاصل شده است ،اما متأسفانه ادبيات و فرهنگ توسعه خوشهاي به داليل
مختلف در بسياري از كشورها آنگونه كه بايد نهادينه نشده است و آگاهي الزم در اين جوامع
پيرامون اين موضوع شكل نگرفته است .اين در حالي اســت كه اجرا و پياده سازي موفقيت
آميز برنامه هاي توســعهاي ذيل رويكرد خوشه اي تا حد بســيار زيادي مستلزم شناخت و
آگاهي ذينفعان مختلف جامعه و باور آنها به اين مقوله مي باشد .اين امر بيشتر از آن حيث
موضوعيت مييابد كه اين رويكرد توســعهاي يك رويكرد مشاركتي است كه براي انجام آن
لزوماً بايد افراد ،گروهها و نهادهاي مختلف به انحاي مختلف و در موثرترين حالت مشاركت
داشته باشند .متمركزشدن يا خوشهشدن ،مزيتي را براي بنگاههاي درون خوشه بيشتر از
رقبايي كه جدا از هم فعاليت ميكنند ،ايجاد مينمايد که آن دســتيابي به عرضهكنندگان
بيشتر ،خدمات مورد نظر سفارشــي ،مجموعهاي از نيروهاي كاري مجرب و متخصص و نيز
انتقال اجتنابناپذير دانش را در جايي كه افراد براســاس قصد و هدفي همديگر را مالقات
كرده و در مورد كسب و كار صحبت وگفتگو مينمايند ،فراهم ميسازد .در ميان كليه مزاياي
عنوان شده براي خوشه ،هيچكدام به اندازه «دستيابي به نوآوري ،دانش و فنون» از اهميت
برخوردار نميباشند (اشميتز؛ ندوي و همکاران .)1381
پشتوانه نظري پديده ايجاد خوشــه يا تجميع را اولين بار آلفرد مارشال در نظريه صرفههاي
اقتصادي ناشي از تجميع بيان كرد .در چارچوب اين نظريه شركت هاي كوچك درعين حال
كه رقباي طبيعي همديگرند ،اعضاي داخل يك شبكه مستقل هستند .آثار ناشي از تجميع
آنقدر مي تواند محســوس باشــد كه مزاياي رقابت صرفاً درچارچوب اين تجمع مي تواند
معنا پيدا كند ( .)1890 ,Marshallمفهوم خوشــه هاي صنعتي به علت تازه بودن و عدم
استحكام كافي در نظريه پردازي هنوز داراي ابهاماتي در تعريف و كاربرد است .هرچند ايده
خوشه صنعتي توسط پورتر در  ) 1990 ,Porter ( 1990شروع شد ولي پس از آن تعاريف
متعددي از يك خوشه صنعتي ارائه گرديد .خوشــههاي صنعتي عموماً به عنوان گروهي از
بنگاههاي تجاري و سازمانهاي غيرتجاري تعريف ميشــوند ،و عنصر كليدي براي اعضاي
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گروه ،رقابتي عمل كردن آنهاســت ،آنچه اين خوشــهها را به يكديگر مرتبط مي سازد،
روابط متقابل بنگاههاي عضــو در آنها بهعنوان خريدار و عرضه كننــده نيازهاي يكديگر،
استفاده از تكنولوژيهاي مشترك ،خريداران مشترك ،كانالهاي توزيع مشترک ،مشاوره و
ذخيره نيروي كار همگاني است .شركتهاي رقابتي ،خوشههاي رقابتي را ايجاد مينمايند و
جاذبههاي اقتصادي در نهايت خوشهها را به يكديگر نزديك خواهد نمود (.)1996 ,Enright
براساس بررســي به عمل آمده درخصوص چگونگي ايجاد خوشهها در كشورهاي مختلف و
براي صنايع گوناگون اگرچه مشتركاتي در اين رابطه وجود دارد ،اما عليرغم تمامي مشابهتها
يك الگوي خاص ،عمومي و مشترك براي تأسيس خوشه كه جهان شمول بوده و در تمامي
كشورهاي دنيا قابليت پيادهســازي داشته باشــد ،وجود ندارد .به عبارت ديگر ،هر منطقه
براساس خصوصيات و پتانسيلهاي خود و باتوجه به ويژگيهاي صنعت موردنظر ميبايست
برنامه خاص خود را براي ايجاد و توسعه خوشهها به اجرا درآورد.
هدف از مطالعه حاضر پاسخ به این سوال است که آيا اساساً تعريف و اجراي يك پروژه توسعه
خوشه امكانپذير است و مي تواند منجر به نتايج مثبت توســعهاي شود يا خير؟ همچنين
به دنبال و مبتني بر تحليل انجام يافته مشــخص ميكنيم كه بايد از چه مدلي براي توسعه
مجموعهها استفاده شود تا بيشترين كارايي و اثر بخشی حاصل شود.
امكانسنجي و تحليل اثر بخشي توسعه خوشه صنعتی خرمای کشور؛
* از نظر اقتصادي:
به عنوان يك نكته مهم آغازين بايد گفت كه روش هاي امكانسنجي و شيوه بررسي توجيه
پذيري اجراي يك پروژه توســعهاي( اعم از مجموعه صنعتي ،خوشه صنعتي و  )...از جهات
متعددي با بررسي توجيه پذيري اجراي يك پروژه عمراني و فيزيكي( تأسيس واحد توليدي
و  )...متفاوت مي باشد .در بررسي توجيه پذيري اجراي يك پروژه توسعه خوشه اي به سختي
مي توان از شيوه هاي متعارف امكانسنجي چون «بررســي ارزش خالص فعلي پروژه»« ،
بررسي نرخ بازدهي داخلي پروژه » « ،تجزيه و تحليل نقطه سر به سر» و غيره استفاده نمود.
در واقع اين روش ها نيازمند پيش بيني دقيق تر عوايد و مخارج اجراي طرح است كه طبعاً
براي يك پروژه عمراني ميتــوان با درصدي از اطمينان برآوردي از آنها داشــت .اما براي
اجراي پروژه توسعه خوشهاي براي يك تجمع يا خوشه صنعتي با مجموعه اي از واحدهاي
فعال مواجهايم كه دستيابي به دادهها و اطالعات آنها كار بسيار دشواري است و لذا چنين
محدوديتي امكانپذيري اجراي اين روشها را بسيار پايين ميآورد .عالوه بر اين از داده هاي
مربوط به واحدهاي فعال در يك مجموعه صنعتي به لحاظ زماني ،مكاني و اندازه اي همگن و
يكسان نبوده و در اغلب موارد تمامي اين واحدها قابل احصال نيستند و اين امر نيز محدوديت
ديگري را بر مطالعه تحميل مي نمايد.
از اينرو هم معيارهاي و شاخص هاي ارزيابي متفاوت مي شوند و هم بخش قابل مالحظه اي از
نتيجه گيري ها مبتني بر استنتاج كيفي خواهد بود و نه لزوماً كمي .از مهمترين شاخصهايي
كه ميتوان با استفاده از آنها اثربخشي اقتصادي اجراي يك پروژه توسعه را براي يك مجموعه
و يا خوشه صنعتي بررسي نمود ،مي توان به مواردي چون تغييرات ايجاد شده در ميزان توليد
و ظرفيت توليدي مجموعه صنعتي و تغييرات ايجاد شده در ارزش فروش و صادرات مجموعه
صنعتي اشاره داشت.
بر اساس تجارب حاصله از اجراي پروژه هاي توسعه اي براي خوشه ها و مجموعه هاي صنعتي
براي اجراي كامل يك پروژه توسعه اي در حدود  10ميليارد ريال هزينه خواهد شد .به عبارت
ديگر مخارج الزم براي اجراي چنين پروژه اي معادل یک ميليارد تومان خواهد بود كه بايد از
منابع استاني و توسط سازمانهاي مختلف توسعهاي تأمين گردد.
با توجه به اينكه در راستاي اجراي پروژههای توسعه خوشهای سطح رقابت پذيري واحدها
افزايش خواهد يافت ،حتي اگر در بدبينانه ترين حالت سهم اين واحدها از صادرات ثابت بماند

