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  چكيده

يري و توسعة اقتصادي پذ  به موضوعي محوري در بحث رقابت"هاي صنعتي خوشه"در دو دهه اخير مفهوم 

گرا بايد  هاي صادرات ويژه خوشه  به،هاي صنعتي يكي از مسائل كليدي كه در امر توسعه خوشه. است  تبديل شده

هايي كه در كشورهاي   گزينهوها بسياري از روش. هاست  چگونگي تأمين مالي اين خوشه،مورد توجه قرار گيرد

با توجه به . شوداستفاده نميتوسعه  شوند، در كشورهاي درحال  مي  گرفتهكار ها به پيشرفته براي تأمين مالي خوشه

است، ايجاد و   هاي كشور مورد تأكيد قرار گرفتهگرا اخيراً در سياست هاي صادرات اينكه توسعه و ارتقاي خوشه

. باشد رح ميعنوان يك ضرورت مطها به  تأمين مالي اين خوشهبرايكارگيري روشي مناسب با رويكردي علمي  به

كارهاي كارآفرينانه و تكنولوژيك  و  مين مالي كسبأترين منابع تعنوان يكي از مهمپذير به گذاري مخاطره سرمايه

 و تاكنون گذراندمي اين بحث در كشور ما مراحل آغازين معرفي خود ليكن. كند  ميءنقش مهمي را در اقتصاد ايفا

گرا  صادرات هاي خوشه تأثيراين مقاله ضمن بررسي  است  ه قرار نگرفتهكه بايسته و شايسته است مورد توجطورآن

گذاري  رويكرد جديدي براي تأمين مالي آنها با استفاده از صندوق سرمايهپذيري و توسعه اقتصادي،  رقابت بر

  .كرده استخطرپذير و مدل مشاركت بخش دولتي و خصوصي ارائه 

  .PPP ،SPVگذاري خطرپذير،  گرا، صندوق سرمايه  صادراتهاي هاي صنعتي، خوشه خوشه :كلمات كليدي

                                                
  مدير عامل بانك توسعه صادرات  1
  كارشناس اداره تحقيق و توسعه بانك توسعه صادرات  2
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  مقدمه

هاست كه مورد توجه دستي قرنويژه درحوزه صنايعهها در تجارت و بازرگاني ب اهميت خوشه

پذيري و توسعه اقتصادي در دو دهة  اي محوري در رقابت عنوان ايدهاما مفهوم خوشه به. است  بوده

هاي صنعتي به الگويي موفق   راهبرد خوشهكه امروزهصورتياست، به  گرفته مورد تأكيد قرار اخير

اي دوسويه با  رابطه، توانمندي در توسعه صنعتي. است  براي توانمندسازي صنعتي تبديل شده

كمك  هاي صنعتي قابليت  از اين رو الگوهايي از توسعه صنعتي كه بتوانند به.توانمندي صادراتي دارد

  .ادراتي نيز كمك خواهند كرد به كسب توان ص،كنند

هاي مرتبط به هم كه عنوان مركزيت جغرافيايي شركتتوان به صورت ساده خوشه را ميبه

رو هستند ه روبيكسانيها و تهديدات كنند و در نتيجه با فرصت محصوالت مشابهي را توليد مي

هاي خاصي از   جنبهكه هر يك براست   مختلفي انجام شدههايريفتعاما از خوشه . تعريف كرد

  :كنيم ها اشاره مياند كه در زير به آن كرده  تأكيدخوشه

  تمركز در يك منطقه جغرافيايي  •

  هاي عضو وجود ارتباط درون بنگاهي و درون صنعتي بين بنگاه •

  ) ارتباطات عمودي(ها در درون خوشه در طول هم قرار گرفتن بنگاه •

  هاي تجاري در درون يك خوشه هاي غيرتجاري در كنار بنگاهوجود سازمان •

  ها و انجام اقدامات مشترك و جمعي همكاري بين بنگاه •

  وجود رقابت بين اعضا •

  )تشكيل زنجيره ارزش(ها در يك شاخه يا دسته صنعتي خاص هم رشته بودن بنگاه •

  هاي درون خوشه هاي مشترك براي بنگاهوجود تهديدها و فرصت •

   و مالي در خوشه پيدايش خدمات تخصصي فني، مديريتي •

   اقتصادي -وابستگي به يك منطقه خاص جغرافيايي •

  افزايي رقابت و همكاري در خوشه هم •

  هاي اقتصادي بيروني كارايي جمعي و بهره برداري از صرفه •

  : زير را براي يك خوشه صنعتي ارائه دادجامع توان تعريف  با توجه به نكات مذكور مي

 هاي تجاري و غيرتجاري متمركز در يك مكاننگاهاي از بيك خوشه صنعتي مجموعه

 كه براي توليد يك يا چند محصول نهايي مشابه و است،جغرافيايي در يك منطقه اقتصادي 

 و كنندميهاي اقتصادي بيروني با يكديگر ارتباطات عمودي و افقي برقرار  مرتبط براي كسب صرفه
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ارتباط . ي جمعي و اقدامات مشترك دارند در بسياري از موارد همكار،ضمن رقابت با يكديگر

  ها، دانش و فناوري كننده دسترسي به نهاده ها و تسهيل ها كاهش دهنده هزينهدروني اين بنگاه

  .)1385 صادقي، و انگيزان محمدي، دل دين(و تأمين نيازهاي مشتري خواهد بود توليد، بازارهاي فروش

شواهد . ياري از كشورهاي جهان مرسوم استعنوان يك پديده صنعتي در بسبندي به خوشه

 متوسط هاي كوچك ودهد كه شركت يافته نشان مي تاريخي در كشورهاي درحال توسعه و توسعه

 تمايل دارند كه در ،هاي مرتبط مشغول به فعاليت هستندكه در يك بخش صنعتي يا در بخش

. داليل اقتصادي نيز وجود داردبراي اين پديده . كنار يكديگر قرار گرفته و تشكيل خوشه دهند

گيرند مزيت  ها قرار مي هاي كوچك و متوسطي كه در خوشهشود كه شركت موارد زير باعث مي

  :رقابتي كسب كنند

 ، نزديكي منابع مواد اوليه خام-

سازي  ها سفارشيصورت مناسبي براي آنه بهكدر دسترس بودن خدمات توسعه كسب و كار -

 است، شده

 شوند، شترياني كه جذب خوشه ميفراواني م -

 .وجود نيروي كار ماهر -

مناطق توان رقابتي را به  ها با رويكرد افزايش كارايي جمعي و تقسيم كار امكان افزايشخوشه

هاي شاخصي در اين الگو تجربه مناطق مركزي ايتاليا، اسپانيا، برزيل و تايوان تجربه. دهند مي

سوتا، شهرها و مناطق  همچون آريزونا، كاليفرنيا، فلوريدا، مينهاي از جهان   مناطق پيشرفته.است

اي چون  توسعه   و دانمارك، ژاپن و كشورهاي درحال انگلستان آلمان جنوبي،چوناروپايي 

را هاي صنعتي  كره، تايوان و مالزي همگي توسعه خوشه چون  كشورهاييو نيزهندوستان و چين 

  .اند ناطق مختلف خود قرار دادهدر مصنعتي  توسعه 1يراهبردهامبناي 

  :دهند  تأثير قرار مي  را تحت ، رقابت  طريق ها از سه خوشه

  .هااستقرار شركت  بر محل   مبتني وري  بهره با افزايش -اول

  .كند مي  را تضمين  آتي وري  رشد بهره ها كه   نوآوري   پيشرفت  سريع با هدايت - دوم

  دهد و تقويت  مي  امر خوشه را نيز توسعه  اين  جديد كه كارهاي و   كسب  تشكيل با ترغيب - سوم

  .كند مي

                                                
1 Strategy 



   همايش بانكداري اسالمي نوزدهمينمقاالت   مجموعه                                                                 152

 

 

 ، خود پذيري  انعطاف دادن  از دست  بدون دهد كه مي  را  امكان  خود اين  اعضاي هر خوشه به

  پيوسته  ديگر هاي شركت  و به برخوردار است  بزرگتري   از مقياس  گويي كه كند  عمل نحويبه

 .1)1998تر، پور(    است

هاي بزرگ صنعتي را اي علت عمده توسعه مناطق صنعتي و تشكيل شهر در اقتصاد منطقه

ها عوارض جانبي مثبت در دانند كه در اثر آن هاي ناشي از تجمع واحدها مي ييجو وجود صرفه

   .يابد هاي ديگر كاهش ميتوليد شكل گرفته و هزينه توليد بنگاه در اثر افزايش توليد بنگاه

ها در يك صنعت خاص با هاي توليد بنگاه دهد كه هزينه ها زماني روي مي ييجو گونه صرفهاين

هاي آن صنعت بايد  بنگاه،ها ييجو براي تحقق اين صرفه. اهش يابدافزايش توليد آن صنعت ك

داري بر بهره اي امكان هاي خوشه ها كه تشكل ييجو چند نوع عمده اين صرفه. گيرندكنار هم قرار در 

  :آورند عبارتند از وجود ميههاي عضو بها را در بنگاهاز آن

  هاي ناشي از نقل و انتقال   صرفه •

  هاي توليد در مواد واسطه صرفه •

  هاي داخلي ناشي از مقياس براي بنگاه  صرفه •

  هاي ناشي از شهرت صرفه •

  اما داخلي براي صنعت هاي خارجي ناشي از مقياس براي بنگاه،  صرفه •

  ي ناشي از نيروي كارها صرفه •

  هاي ناشي از ارتباطات  صرفه •

  هاي ناشي از ارائه خدمات پشتيباني صرفه •

  هاي ناشي از وجود عوامل زيربنايي مكاني صرفه •

  هاي ناشي از تسهيالت دولتي صرفه •

  هاي ناشي از جريان اطالعات صرفه •

  هاي مكمل  ي فعاليت گير هاي ناشي از شكل صرفه •

براين اساس با ايجاد اين . هم مهمي در ايجاد توان رقابتي دارندهر كدام از عوامل فوق س

هاي  ها بار معنايي عباراتي چون صرفه زمان عنصر رقابت و همكاري، خوشه ها و وجود هم صرفه

                                                
1Porter,1998 
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كشند كه   را بر دوش مي3 و اقدام جمعي2هاي معامالتي بودن هزينهپايين ،1اقتصادي بيروني

  .شود منجر به افزايش كارايي جمعي مي

هاي  توسعه صادرات در دهه اخير به ايجاد خوشه راهبرد يكي از داليل اقبال طراحان

اين موضوع را شواهد نظري و  .پذيري است ها در افزايش رقابتصنعتي، نقش انكارناپذير آن

دهنده مزيت  عامل افزايشترين مهم وري امروزه موضوع افزايش بهره .كند مي تجربي تأييد

گرا نيز از اين طريق در پي كسب سهم بيشتري از بازار جهاني  و كشورهاي صادراترقابتي است 

  طور فزاينده افزايش رسد، مقياس توليد بهوقتي خوشه صنعتي به مرحله بلوغ مي. اند برآمده

اين ايده مناسبي براي افزايش . گردد يابد و هر بنگاه واحدكوچكي از شبكه توليد بزرگ ميمي

ها  ها به واسطه استفاده از صرفه ست و خوشه ا 4 كوچك و متوسطهايشركتيري پذقدرت رقابت

توانند در زنجيره ارزش افزوده و تجارت جهاني  آساني ميو عوارض خارجي مثبت اقتصادي به

 كوچك و هايشركتهاي نساجي و پوشاك چين نمونه مناسبي از تركيب  خوشه. دنقرار بگير

 مثالً( تخصصي يها گرا هستند كه از طريق تشكيل خوشه راتهاي صاد متوسط و تشكيل خوشه

خوشه هاي اقتصادي ايجاد  از تمام صرفه) ترين محصول اصلي عنوانهيك خوشه ب وات دراكر توليد

وري و كاهش قيمت، سهم بااليي از ارزش افزوده و تجارت  استفاده كرده و با افزايش بهره

هايي از چين، تايوان، برزيل و  ز سازمان توليد در بخشاين مدل ا. كنند جهاني را نصيب خود مي

  .است  كرده  بسيار موفق عملي شمال شرقي و مركزيويژه در ايتالياهب

عنوان بقاياي دوران كسب و كار شد به هاي كوچك و متوسط كه زماني تصور ميشركت

 هاين اهداف سياستتري  گذشته به يكي از اصلي  طي دو دهة  شسته شوند،5نوسازيسنتي با موج 

 هاي كوچك وشركت حمايت از. اند رشد و اشتغالزايي در كشورهاي درحال توسعه تبديل شده

 كل كشور است و سود قوي به SMEكه داشتن يك بخش آناول . متوسط سه دليل عمده دارد

  آنكهدوم .شود كه بخش خصوصي وسيع و متنوع شده و اشتغالزايي نيز به همراه دارد باعث مي

كوچكي اندازه اين  .صورت قدرتمند ظاهر شودتواند بدون حمايت دولتي به اين بخش نمي

 سوم آنكهو  باشند   فني و بازار ضعف داشته هاي مالي، شود كه آنان در زمينه ها باعث ميشركت

  .شود با اين كار به قشر ضعيفتر جامعه كمك شده و براي آنان فرصت اشتغال فراهم مي

                                                
1 External economies 
2 Transaction cost 
3 Collective action 
4 SMEs:Small and Medium Enterpries  
5 Modernization 
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هاي كوچك و متوسط بسيار مورد توجه اي اخير ظرفيت بالقوه رقابتي شركتهاما در سال

 ليكنكند،  ها را محدود ميها آنشركت درست است كه كوچكي اندازه اين. است  قرار گرفته

پذيري و پاسخگويي منعطف  هاي كوچك از مزاياي انعطافهاي متشكل از همين شركت  خوشه

  .هاي بزرگ عمل كنندتر از شركت توانند رقابتي كه مي صورتي بهند،به بازار برخوردار

ا براي كشورهاي ه ترين مسائل و محدوديتها يكي از مهم موضوع تأمين مالي توسعه خوشه

  .استگرا  هاي صادرات ويژه در مورد خوشه  به،درحال توسعه در زمينه عملكرد موفق و توسعه

هاي دولت و   بازار، كاهش دخالتز و كارهايساغالب در زمينه توسعه بر  1بينيجهانامروزه 

هاي نوآورانه و مبتني بر بازار از  حل به اين ترتيب راه. ارتقاي فرهنگ كارآفريني تأكيد دارد

  . مورد تأمين مالي در كشورهاي درحال توسعه مورد نياز است جانب بخش خصوصي در

بسياري . استها مالي آن تأمين ها، خوشه هاي عمده در زمينه توسعه محدوديت از موانع و يكي

ها  هاي تأمين مالي موجود در كشورهاي درحال توسعه لزوماً در جهت توسعه خوشه از گزينه

كنندگان  تهيههاي صنعتي به  براي مثال در بسياري از كشورهاي پيشرفتة دنيا، خوشه. كنند نمي عمل

"گذار مايهفرشتگان سر" و "پذير مخاطره گذاران سرمايه" سرمايه تخصصي
٢
دسترسي دارند كه  

هاي بانكدر بعضي مناطق، . رايج نيستهايي در كشورهاي درحال توسعه  گزينه متأسفانه چنين

ندارند و هاي نوپا يا زيرساخت معمول را گذاري در شركت تجاري، دانش يا تمايل الزم براي سرمايه

. شود  براي رشد خوشه تبديل ميپذير به منبعي حياتي گذاران مخاطره در نتيجه، وجود سرمايه

  . باشد متأسفانه اين امر در بسياري از اقتصادهاي در حال توسعه و گذار متداول نمي

است   گزينه جديدي كه در اين حوزه مطرح شده و در عمل نيز كارآمدي خود را نشان داده

 .است 4هاي واسطه با هدف خاصاستفاده از شركتو  3مدل مشاركت بخش دولتي و خصوصي

اين . كندها را برآورده مي از جمله بانك،نفعان نيازهاي كليه ذي اين مدل تأمين مالي نوآورانه،

  .پردازد مي گذاري خطرپذير با رويكرد صندوق سرمايهمقاله در ادامه به تشريح مدل مذكور 

  

                                                
1 Ideology 
2 Angel investors  

شود كه سطح اوليه سرمايه خارجي الزم  پذيري اطالق مي  ريسك كنندگان سرمايه تأمين گذار، به فرشتگان سرمايه

  .ها را به سطح بعدي توسعه برسانند تا آنكنندهم ميهاي نوپاي كوچك را فرابراي شركت
3 ppp: public-private partnership 
4 SPV: Special purpose vehicle 
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  گذاري خطرپذير صندوق سرمايه

 هاي نوآوري براي مالي مينأت جديد منبع نعنوابه خطرپذير گذاري سرمايه، اخير هايسال طول در

 هاي فناوري با كوچك هاي شركت از بسياري ،متحده  تاياال در ويژه به .تاس  هشد پديدار تكنولوژيك

 و اروپايي كشورهاي در گذاري سرمايه نوع اين نقشبه تازگي  .اندكرده استفاده منابع اين از پيشرفته

 كه مورد  اين در ، ليكناست اندك زمينه اين در شواهد اگرچه .تاس شده مهم بسيار آسيايي

  .ندارد وجود ترديدي شوند، مي نوآوري هاي فعاليت انگيزش موجب پذيررخط هاي گذاري سرمايه

 كه چرا وند،ش مي محسوب آل ايده جديد كارهاي و كسب براي مالي مينأت منابع گونهاين

 عملكرد بيشتر ها بانك كهدرحالي كنند، يم تمركز شركت آتي انداز چشم بر اغلب منابع اين

 .دهند مي قرار مدنظر اصلي معيار عنوانبه را شركت گذشته

 و هابانك است، نامطمئن تاحدي نوآورانه هايفعاليت نتيجه كه آنجا از ديگر سوي از

 رو اين از .ددهن ينم نشان خود از هاآن در گذاري سرمايه براي چنداني گرايش دولتي هايصندوق

 سراغ به خود نياز مورد سرمايه جذب براي صنعتي و پيشرفته كشورهاي در كارآفرينان معموالً

 . روند مي خطرپذير ايه سرمايه بازار

طور مشخص اي است كه به  سرمايه،پذير گذاري خطر سرمايهآن پيداست كه از نام گونه همان

هاي خصوصي  ري خطرپذير، شركتگذا سرمايه هاي شركت. كند ميزان زيادي ريسك را تقبل مي

. كنندگذاري مي نوپا سرمايه هاي پرريسك يا هستند كه سرمايه خود را در فعاليتجوييو سود

هايي تعريف  شركت گذاري مالي در تواند سرمايه گذاري خطرپذير مي تر سرمايه طور تخصصيبه

  .باشند  چشمگيري مي رشدقابليتاست و داراي  ها تعيين نشدهشود كه هنوز قيمتي براي آن

هاي مديريتي، توسط افراد گذاري خطر پذير وجوهي است كه به همراه كمك سرمايه

هاي نوپا، كوچك و در گذاري خطرپذير در اختيار شركت سرمايه هاياي وابسته به شركت حرفه

  هاگذاري خطرپذير، شركت اي سرمايه حرفه هايشركت. گيرد حال رشد و داراي آتيه قرار مي

بازنشستگي، بنيادها،  هاي از صندوقاغلبهايي هستند كه منابع مالي را و تعاوني) هاصندوق(

 هايشركت. كنند مين ميأاران خارجي يا از منابع خودشان تگذ ها، افراد ثروتمند، سرمايهشركت

  گذاري خود نيستند و   كسب درآمد جاري و مستمر از سرمايهدر پيگذاري خطرپذير  سرمايه

ها از طريق فروش سهم گذاري آن كار مورد نظر سودآور باشد، سود سرمايه كسب و كهورتيدرص

  .شود مالكيتشان محقق مي

اي است كه از يك سو توسط  گذاري خطرپذير پل ارتباطي ميان سطوح سرمايه سرمايه

حله كه اغلب در مر- است  مين شدهأگذاران شخصي ت  و سرمايهندوستا خويشاوندان و, بنيانگذار
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كه درصورتي(يا اصالح و آزمايش مفهوم و نيز در مراحل آغازين  ساخت نمونه اوليه محصول،

 و از سوي ديگر مبالغ فراوان -تمام شده است  به مصرف رسيده و) كارآفرين تكنولوژيك باشد

 نهادي است ،گذاران سرمايه مورد نياز براي قرار گرفتن در فهرست بورس اوراق بهادار و جذب

  .كنند در حجم باال معامله ميكه 

 گذاري تمايلي به سرمايه گذاران نهادي اي كه سرمايه گذاران خطرپذير در مرحله سرمايه

 مينأشوند و با ت  وارد مي،دگي پذيرش چنين كسب وكاري را ندارندارند و بازار سهام نيز آماد

  .كنند كار فراهم مي و   شرايط را براي توسعه كسب،كار نوپا يا درحال رشد و  مالي كسب

مختلفي ها را از طرق گذاران در اين شركت  ريسك سرمايه،گذاري خطرپذير هاي سرمايهشركت

 و همچنين با از دارندها گونه طرحواسطه تخصصي كه در ارزيابي اين هب هاآن. دندهكاهش مي

و وجود اطالعات نبود اطالعات و يا محدوديت همچون  ميان برداشتن مانع نامتقارني اطالعات،

پرتفوليوهايي  ها از طريق ايجادافزون بر اين آن .كنندگذاران همجوار مينادرست راه را براي سرمايه

شركت از سهام كسب وكارهاي مختلف با كاهش ريسك غيرسيستماتيك مجموعه، ريسك را براي 

گذاران مشابه  سرمايههايي كه با  توانند با مشاركت مي هاهمچنين آن. رسانند به حداقل مي خود

 تنوع توانند با ايجاد گذاري خطرپذير مي هاي سرمايهشركت. انتقال دهند دارند بخشي از ريسك را

ها و همچنين تنوع صنعتي و محصولي  چرخه عمر شركت،طول مراحل گوناگون در گذاري سرمايه

ك در مديريت، مشاوره و كم ها باريسك خود را باز هم كاهش بخشند و سرانجام اينكه آن

تجربه را   مديران كمنادرستهاي نوپا، ريسك تصميمات  شركت…ريزي، بازاريابي، فروش و  برنامه

  .رسانند به حداقل مي

گذاري  هاي صنعتي با رويكرد صندوق سرمايه در ادامه به تشريح رويكرد تأمين مالي خوشه

  .پردازيم خطرپذير از طريق مشاركت بخش دولتي و خصوصي مي
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   مديريت صندوق-۱

  VC کمک به تأمين سرمايه-۲

Public Sector   - دولت و بخش عمومي
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هاي صنعتيخوشه  

  مدل مفهومي: 1شكل 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي صنعتي از  دهد در اين رويكرد، تأمين مالي خوشه كه مدل فوق نشان ميطورهمان

با توجه به اينكه . پذيرد گذاري خطرپذير صورت مي طريق بانك و با تضمين صندوق سرمايه

نيستند، ت از بانك  دريافت تسهيالبرايهاي كوچك و متوسط خود قادر به ارائه تضمين شركت

صندوق پس از دريافت پيشنهاد از جانب . سازد آنان را قادر به انجام اين امر مياين ساز و كار

پذير بودن طرح، ريسك مربوط به  هاي كارآفرين و پس از ارزيابي پروژه، در صورت توجيهشركت

 

  مدير تنظيم

  كننده پروژه

 
 دولت

  اعضاي خوشه

 )به عنوان كاربران خوشه(

 

پيمانكاران ساخت و ساز 

پيمانكاران اجرا و نگهداري 

 و تأمين كنندگان تجهيزات

  اعضاي خوشه

 )به عنوان سهامداران(

SPV 

 مديريت پروژه نويسي سهامپذيره

 ساخت و ساز قراردادهاي كمك در ايجاد زيرساخت

  ق نامهافتو
Leave&License 

 قرارداد اجاره و نگهداري
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بانك اعطا . كند ي و نسبت به مشاركت در طرح و يا صدور ضمانتنامه اقدام مپذيردميآن را 

كننده تسهيالت، عالوه بر تأمين مالي پروژه و نظارت بر آن از ديدگاه مصرف منابع، در تأمين 

هاي دولتي به صندوق دولت نيز با اعطاي كمك. سرمايه صندوق و مديريت آن نيز نقش دارد

هاي هبنگاها را صرف هدف واقعي خود كه همانا توسعه گذاري خطرپذير، اين كمك سرمايه

هاي بعدي به تشريح در بخش. كند هاي كارآفرين است ميو شركت 1صنعتي كوچك و متوسط

  .پردازيم هاي صنعتي و روابط ميان اجزاي آن ميزيرساخت مطلوب خوشه

  

از   با استفاده(PPP)مدل مشاركت بخش دولتي و خصوصي تشريح -1

   (SPV)هاي واسطه با هدف خاصشركت

هر خوشه صنعتي توسط يك .  استوار استSPV  براساس مالكيت و مديريت اين مدل،

اين . گيرد شركت واسطه با هدف خاص تأسيس شده و تحت مالكيت و مديريت آن قرار مي

  . كننده مشاركت، مالكيت و پايداري بيشتر برنامه است شركت راهبر اصلي برنامه است و تضمين

 سهام خود را براساس قرارداد ليزينگ SPV  زم براي خوشه، الهايپس از توسعه زيرساخت

 51بيش از (هاي كاربر درون خوشه سهام اكثريت شركت. كند به اعضا واگذار مي) اجاره(

سهام .  را دارند و به اين ترتيب مالكيت و كنترل الزم بر روي برنامه را دارندSPV) درصد

واحدهاي اين ترتيب،  به .دهاي مالي يا ديگران قرارگيردتواند تحت مالكيت دولت، نها مانده مي باقي

 كه SPV. نيز هستندSPV مالك  برند، كه از خدمات عمومي خوشه بهره ميخوشه درحاليدرون

تواند نقش مهمي در   مي،است   با هدف ايجاد و مديريت زيرساخت خوشه شكل گرفتهدر آغاز

  يافتن مواد اوليه و:مانندكسب و كار هاي عضو در عمليات مختلف ياري دادن به شركت

  . ايفا نمايد... آالت، بازاريابي، و  ماشين

  

                                                
1SMEs: Small and Medium Enterprises 
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SPVو زيربناي قانوني و مديريتي الزم كند در عملكرد اين مدل نقش مركزي را ايفا مي 

هاي عضو را از طريق  كه شركتSPVاين، مفهوم  بنابر. آورد براي اين مدل را فراهم مي

دهد، شكلي از رفتار همكارانه درون  يكديگر پيوند مي  تجاري و مالي بهساختارهاي قراردادي

نفعان مختلف  همچنين ساير ذيSPV.  در صنعت پايدارتر استرايجخوشه است كه از رويكرد 

  . سازد  خوشه را محقق و آزاد مي1افزايي آورد و به اين ترتيب هم را نيز گرد هم مي

  

  طريق مشاركت بخش دولتي و خصوصي ساختار تأمين مالي پروژه از  -2

 بايد از طريق  دارند كه لزوماً اجزاي اصلي وجود اي از  مجموعه در هر خوشه صنعتي،

. دهندگان خوشه چه از بخش دولتي و چه از بخش خصوصي فراهم شوند كارآفرينان يا توسعه

ك خوشه صنعتي هاي تأمين مالي براي يانواع روش. براي تهيه اين اجزا، سرمايه الزم است

  :است  شده  نساجي معمولي كه در يك كشور در حال توسعه متداول است در جدول زير آورده

 
  منابع تأمين مالي يك خوشه صنعتي: 1  شمارهجدول

  منبع تأمين سرمايه
  اجزا

  بانك  دولت  كارآفرين

      *  زمين

  *    *  آالت كارخانه و ماشين

  *    *  ساختمان

    *  *  زيرساخت درون خوشه

    *    زيرساخت بيروني

  

 فراهم ساختار تأمين مالي نوآورانه كه هماهنگي منابع شود كه بدون داشتن يك مشاهده مي

 دشوار  تأمين مالي پروژه، را تضمين نمايد-ها دولت و بانك  كارآفرينان،-نفعان شده از جانب ذي

   در همين راستا ساختار تأمين مالي براساس مشاركت بخش دولتي و خصوصي. خواهد بود

  . است  وجود آمدههب

  

                                                
1 Synergy 
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  :شرح زير استجزئيات اين ساختار به

  .شوند هاي خوشه براساس مشاركت بخش دولتي و خصوصي سازماندهي مي  تمامي پروژه- الف

 متداول هايساخت  محدود به تأمين بخشي از زير هاي دولت عموماًكه كمك درحالي-ب

هاي باقيمانده را از طريق تركيبي از سهام و  ايست هزينهب باشد، كاربران درون خوشه مي مي

  .بدهي متقبل شوند

ها كه از نوع شركت كوچك و متوسط هستند در موقعيتي نيستند كه از تأمين مالي  شركت-ج

، با SPVها در چارچوببندي اين شركت گروه. بدون ضمانت يا وثيقه استفاده كنند نهادي

واحدها را  -اسب، جريان تأمين مالي نهادي درون خوشهقراردادي من - ساختارهاي مالي

  .اي دريافت شود  بدون اينكه از هر كارآفرين وثيقه سازد، ممكن مي

 اقدام به استقراض از نهادهاي مالي SPVهاي دولتي، براساس تعداد سهام اعضاء و كمك- د

انه ماه) رژشا(ينه آوري سهم هز وسيله جمعهها ب اين بدهي.  تا خوشه را توسعه دهدكند مي

چارچوب . شود ها در خوشه بازپرداخت ميشده توسط آن از اعضا به تناسب ناحيه اشغال

 هايا براي اقدام ر1ساز و كاريكند و   و اعضاء اين امر را ضمانت ميSPVقراردادي ميان 

  .آورد  هريك از اعضا از  پرداخت سهم خود فراهم ميخودداريالزم در صورت 

هاي از شركت يك  كه هركرد ايجاد SPV يك صندوق خدمات بدهي تحت كنترل توان  مي-ـه

اين مبالغ توسط ). انه تأمين ماليدرصدي از شارژ ماه(  ماهانه مبلغي را به آن بپردازد،عضو

SPVي كه ذخيره صندوق با مبلغ باقيمانده بدهزماني .شوند  براي موارد ضروري استفاده مي

كنند و موجودي صندوق براي بازپرداخت  انه را پرداخت نميرژ ماه اعضا ديگر شا برابر شد،

  .گيرد بدهي مورد استفاده قرار مي

 واحدها مبلغي از پيش تعيين شده را براي عمليات و نگهداري تجهيزات درون خوشه به - و

SPVكنند  پرداخت مي .  

ضمانت و وثيقه،  كيه بركند تا بدون ت ها ايجاد مياعتماد زيادي در بانكساز و كاري  چنين -ز

 و تراكنش براي استقراض مبالغ جزييهاي مديريت   هزينه عالوه،به. كننددادن  اقدام به وام

  .شود ها از طريق اين چارچوب كاسته مياز جانب شركت

                                                
1 Mechanism 
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تقسيم شوند تا به اين ترتيب ريسك  تأمين مالي هر خوشه مي دارها عهدهاي از بانك مجموعه -ح

صورت مجزا وجود قل برسد و ديگر نيازي به مستندسازي وام براي هر بانك بهشده و به حدا

  .نداشته باشد

نفعان عمده در فرآيند ده براي تمامي ذيبرن - حل برنده راه اين ساختار تأمين مالي پروژه يك

  : ست، زيرا ا

    خود عي يعني صرف هدف واق.رسدهاي مالي دولت به مصرف تأمين مالي پروژه مي حمايت- الف

  .شود مي

هاي   با حداقل هزينهSPVها از جانب بازپرداخت وامپذيرش مؤسسات مالي، از جنبه -ب

 هاي نسبت به شركتSPVدليل درجه اعتباري بهتر هتراكنش با پوشش ضمانت مناسب كه ب

  .كند كوچك و متوسط بازپرداخت بهتر را تضمين مي

 توانند به مي، شود  قابل پذيرش در بانك ميهايشانهاي كوچك و متوسط، كه طرح شركت-ج

سختي صورت انفرادي برايشان بهصورت به اين   كه در غير تأمين مالي نهادي دست يابند،

  .امكانپذير بود

  

  در توسعه خوشه PPPنقش  مدير  -3

 :شاملاين وظايف . اند هايي بايد انجام شوند بسيار پيچيده كه در توسعه چنين خوشهوظايفي

،حصول 1DPRه، توسعSPVكوچك و متوسط، سازماندهي هايشركت سايي و بسيجشنا

 حصول اطمينان از  اطمينان از كفايت سرمايه، توسعه ساختارهاي قراردادي و حقوقي مناسب،

اجراي   و طراحي و هايي چون ارتباطات و آب و برق، وجود زيرساخت خارجي مناسب در زمينه

  .شود  مشاهده مي)2 (ه در شكلفرآيند توسعه خوش.باشد خوشه مي

  

                                                
1 DPR: Diversified Payment Rights 
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  فرآيند توسعه خوشه :2شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ها و خدمات بايد براي دهد كه محدوده وسيعي از فعاليت  نشان ميPPPتحليل نقش مدير

  :د كه عبارتند ازدار خوشه انجام شوتوسعه پاي

  

  ها و خدمات مورد نياز براي توسعه خوشهفعاليت - 4

  وسعه پروژه ت- الف

اطمينان از منظور حصول ها بهواحدهاي صنعتي بالقوه، برانگيختن و بسيج نمودن آن شناسايي -1

 از كارآفرينان كه تمايل به استقرار واحدهايشان در خوشه و عضويت چشمگيريوجود انبوه 

  . دارندSPVدر 

 شناسايي خوشه

ن تعامل با رابطا  
 و نمايندگان صنعت

 شناسايي كارآفرينان بالقوه

 شناسايي زمين

سازي نيازسنجي و ظرفيت  

سيس تأ SPV  

 خريد زمين

 تأمين مالي

ارزيابي زيرساخت، تسهيالت و 

  در خوشههاهاي كارخانهساختمان

 طرح اوليه

 مهندسي و تداركات

ريزي اوليه بودجه  

  SPVبررسي توسط 
 

 تأييد دولت

 عمليات و نگهداري

 بستن قرارداد

 ساخت و نظارت

ه 
ين

زم
ر 
 د

ت
ماي

ح
ي

ور
فنا

ي
ياب

زار
 با

 و
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 SPVكمك به كارآفرينان در تأسيس  -2

 سازي محيط اسب و آماده در خريد زمين منSPVكمك به  -3

 1اجرا و نگهداري و  نهادي هاي فني، مالي، دهنده جنبه  كه پوششDPRسازي يك  آماده -4

 .خوشه باشد

 هاي زيرساخت يند تأييد پروژه توسط دولت براي تأمين بخشي از هزينهآتسهيل فر -5

  

   مهندسي و تداركات -ب

تجهيزات  ، زيرساخت و سايرهاكارخانه   در طراحي و مهندسي دقيق ساختمانSPVكمك به  -1

  متداول درون خوشه

 هابنايند مناقصه و انتخاب بنگاه سازنده تأسيسات و  در فرآSPVكمك به  -2

  

   كفايت سرمايه- ج

كه منابع مالي الزم در زمان شروع  صورتي  در جذب منابع از مؤسسات مالي بهSPVكمك به  -1

  .اشدب  وساز تأمين شده  ساختشركتبه كار 

  

   انجام پروژه-د

وساز و حصول اطمينان از تكميل پروژه در زمان مقرر طبق جزئيات و بودجه  ساخت بر نظارت -1

  شده  مشخص

 
   SPVسازي  ظرفيت -هـ 

  هاي مالي، حقوقي و مديريتي مربوط به خوشه  در زمينهSPVآموزش اعضاي  -1

 ...انداردها، الزامات، كيفيت و است: مانندهاي مختلف  و اعضايش در زمينهSPVآموزش  -2

 افزايي هاي مهارت تسهيل برنامه -3

  

  فناوري شناسايي منابع - و

  مناسب 2فناوري و كارآفرينان در انتخاب SPVكمك به  -1

                                                
1 O&M:Operation & Maintanance 
2 Technology 
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ليها و مؤسسات مابانك  

 دولت

 PPPمدير

 SME ها

 ها منظور كاهش هزينهآالت به  ماشين در خريد انبوهSPVكمك به  -2

  

   بازاريابي-ز

  در استقرار روابط بازارSPVكمك به  -1

و كند  را نيز تملك SPV قسمتي از سهام PPP ممكن است مدير   بر خدمات فوق،ن بهافزو

   و نسبت به موفقيت و شكست خوشه تعهد بيشتري داشتهشودبه اين ترتيب در پروژه شريك 

  .باشد

 در وهله اول مبلغي است كه تحت عنوان مدير تأييد شده PPPانگيزه يا پاداش مالي براي مدير 

 همچنين در قبال خدماتي كه به .كند طرح دريافت مياجراي  براي طراحي و از جانب دولت

 SPVاي كه در  عالوة بازگشت سرمايه، بهكند  مبالغي را دريافت مي،دهد  ارائه ميSPVها و شركت

  .افتد اتفاق مي

هاي دولتي و ظرفيت محدود صنايع هاي ساختاري بسياري از سازمانبا توجه به محدوديت

نفعان مختلف را گردهم آورده اي واسط، كه ذي ر چنين وظايفي، نقش يك سازمان حرفهدر براب

  .دهد شكل زير اين نقش را نمايش مي. هاي آنان را مورد بحث قرار دهد ضروري استو چالش

  

  

  

  

  

سازي،  ظرفيتبه  مربوط هاياي واسطي بايد مهارت چنين سازمان حرفه ، يك  انجام اين وظايف براي

 را PPPهاي زيرساختي برمبناي  پروژهو اجرا و نگهداري سازي  مالي، پياده عه پروژه، تأمينتوس

  .باشد  داشته

است و در آن   بيش از يك مربي و شريك در فرآيند توسعه خوشه PPPبنابراين نقش مدير 

چارچوب وجود چنين . شود رساني، توسعه زيرساخت و مؤسسه مالي تركيب مي خدمات هاينقش

  .است PPPها براساس  شرط اساسي براي توسعه پايدار خوشه ادي يك پيشنه
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  گيري و نتيجهبندي جمع

 اقتصادهاي درحال توسعه و گذار و نيازها جهانيپذيري  ها در رقابت اين مقاله اهميت خوشه

 در محيط رقابتي كه امروزه به سرعت. است  هاي تأمين مالي آن را مورد بحث قرار داده و گزينه

 ساختار مشاركت بخش دولتي و خصوصي از اهميت بسيار ،رود شدن پيش مي رو به جهاني

بايد در چنين  اي را كه مي كننده  عوامل كليدي تعيينزيرچارچوب . استزيادي برخوردار 

 سه در اين چارچوب اين اجزاي كليدي در. است  باشند فهرست كرده  هايي وجود داشته برنامه

پروژه در سازي  سطح خرد يا سطح شركت و خوشه، سطح مياني يا فرموله. اند بندي شده سطح طبقه

اين . هاي دولت و محيط تجاري و سطح كالن يا سطح محيط كلي سياست سطح نهادي،

عنوان يك چك ليست يا ابزار تحليل فاصله براي بررسي وجود يا فقدان تواند به چارچوب مي

  .كار برده شوده توسعه خوشه بها در هر برنامهاين عوامل و فعاليت
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  هاي صنعتي هاي تأمين مالي خوشه  برنامهعوامل كليدي :2  شمارهجدول
سطح 

  استراتژي
  هاشاخص  اجزاء

  
  خرد

  خوشه و
  كارآفرينان

 وجود تعداد متنابهي كارآفرين -
 محصول داراي بازار بالقوه -
 هاي موجود گيري از خوشه مكان مناسب براي بهره -
"آفرين خوشه"وجود  -

١
 كندكه بتواند نقش پيشگام را ايفا  

  فرهنگ همكاري و اعتماد متقابل ميان كارآفرينان -

توسعه 
  خوشه

 جاي انجام كار پراكندهكاري بهالعمل وضوح در رويكرد، حق -
  گذاري منابع در توسعه پروژه سرمايه -

تأمين مالي 
  پروژه

ها و پروژه SMEنظور قابل پذيرش شدن مساختار تأمين مالي نوآورانه به -
 در بانك

  از شروع به فعاليتپيشكفايت سرمايه پروژه  -
  هاتنظيمات متناسب براي بازپرداخت وام/ساختار -

مالكيت 
  پروژه

 با PPP بر مبناي SPV به رويكرد "هاي صنعتي اتحاديه"حركت از رويكرد  -
 ديد تجاري

  اشتن سهام اكثريت توسط كارآفرينان با دSPVمالكيت  -

مديريت 
  پروژه

رساني، توسعه زيرساخت  هاي خدماتاي كه نقش يك نهاد مديريت پروژه حرفه -
 .و مؤسسه مالي را تركيب كند تا فرآيند را از مفهوم به اجرا برساند

  ساختار نظارتي مناسب -

O&M 
  برانآوري شارژ از كار  خوشه از طريق جمعO&Mچارچوب مناسب براي  -  پروژه

  مياني

ارتباطات 
تكنولوژي 
 و بازاريابي

 شناسايي تركيب محصول مناسب با بازار قابل اطمينان -
آالتي كه مناسب محصوالت موردنظر باشد، ترجيحاً  شناسايي منابع ماشين -

 . به كاهش هزينه منجر شود اي كه از طريق خريد عمده، گونه، بهSPVاز طريق 
   هايي براي تجمع منابع برنامه و ان بالقوه،روابط بازار با خريدار استقرار -

  . كه از مزيت ناشي از اقتصاد مقياس استفاده شوداي گونهبه

چارچوب 
  سياست

طرح دولت كه بايد منعطف بوده و برنامه و مالكيت صنعت كاربر  /سياست -
 .كندرا تشويق 

پذير  نظر مالي توجيهاي كه پروژه از  گونههاي زيرساخت به تأمين بخشي از هزينه -
 .باشد

از هاي فني كمك فعاالنه دولت به توسعه پروژه به شكل تأمين رويكرد پيش -
  اي مديريت پروژه هاي حرفهطريق آژانس

  
  
  كالن

محيط بازار 
و تجارت 
  جهاني

اي كه  گونهشده به محيط تجارت جهاني مساعد براي محصوالت مشخص -
  .ند كگذاري اعضاي صنعت را تشويق به سرمايه

  

                                                
1 clusterpreneur 
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ها و نقش SMEهاي اخير توجه زيادي به مفهوم طي سال شايان ذكر است در كشور ايران

هاي حمايتي زيادي به اجرا  است و برنامه  آن در فرآيند توسعه اقتصادي و ايجاد اشتغال شده

بازده  هاي زودها طي دو سه سال اخير، همان طرح بنگاهترين آن كه شاخص است  گذاشته شده

  .ي استاقتصاد

است  ها، اعطاي مستقيم وام به آنان بودهSMEهاي حمايت مالي كشور از  رويكرد اصلي در برنامه

هايي در مورد است و همواره نگراني  كه در مواردي، اثربخشي كامل اين روش مورد ترديد قرار گرفته

هاي ي از طريق مدلهاي صنعت استفاده از رويكرد تأمين مالي خوشه. است  انحراف منابع وجود داشته

هاي تواند يك رويكرد جديد و قابل اجرا در بخش مي گذاري خطرپذير مشاركتي و صندوق سرمايه

ها و همچنين رويكرد خاصي كه به  از منظر نقش آن در تضمين بازپرداخت وامويژه حمايتي باشد؛ به

 عطايي و انحرافهاي ابحث تأمين مالي دارد و اطمينان بيشتري كه در خصوص اثربخشي وام

رو شايسته از اين .آيدبه شمار ميها وجود دارد، يك مدل مناسب براي شرايط كشور  آننداشتن

  .هاي توسعه صادرات مورد توجه و بررسي قرار گيرد ها و برنامهاست كه در سياستگذاري
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