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مهندس سید موسی میرقربانی گنجی

مدیر عامل شرکت نیكان آرامیس
info@nikanaramis.com
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تقریباً حدود دو دهه اس��ت است که توسعه ی صنعتي 
مبتني بر خوش��ه ها ، به عنوان ی��ک راهبرد نوین مورد 
توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران در کشورهاي صنعتي 

و در حال توسعه است . 
خوش��ه ی صنعتي از جمله الگوهاي موفق سازماندهي 
صنایع کوچک و متوس��ط است که کاستي هاي صنایع 
کوچک و متوس��ط را رف��ع و مزیت هاي مختلف مانند 

انعطاف پذیري و تنوع را تقویت مي کند.
خوش��ه ی صنعتي مجموعه اي از بنگاه هاي تولیدي و 
خدماتي در یک رش��ته ی صنعتي اس��ت که با تکیه بر 
سرمایه هاي قوام یافته ی اجتماعي در مناطق مختلف 
جغرافیایي ، در کنار نهادهاي پشتیبان و از طریق روابط 

متراکم میان شرکتي شکل مي گیرد.
با الگوگیري از تأثیر خوش��ه هاي صنعتي در کشورهاي 
موفق صنعتي مي توان موضوع لزوم تشکیل کنسرسیوم ها 

را مطرح نمود.

با این توصیف می توان گفت که خوشه هاي صنعتي در صنایع 
مختلف ، مي توانند کنسرسیومي از شرکت هاي کوچک 
بسازند و نظر مشتري هاي شرکت هاي بزرگ را جلب کنند. 
این مس��أله رقابت درخشاني را رشد مي دهد که سدهاي 
بین بازار هاي داخلي و حتي بازارهاي خارجي را مي شکنند.  
همچنین کنسرسیوم ها به همکاري شرکت هاي فعال در 
یک حوزه ی فناوري خاص اطاق مي شود که در تعامل با 
یکدیگر به سر مي برند و بر اساس طراحي جامع و به منظور 
تحقق توانمندي هاي خاص در حوزه هایي معین طراحي 
و پیاده س��ازي مي ش��وند، که در مجموع داراي کارکرد 
اقتصادي بوده و موجبات توس��عه و ارزش آفریني را در 
آن حوزه فراهم مي کنند. در واقع کنسرسیوم زمینه اي 
است براي تبادل امکانات ،  فرصت ها و ... میان مجموعه 
اي از شرکت هاي با اهداف مشترک که مي تواند باعث 
همکاري و فعالیت هاي مشترک شود،  مشکات را مرتفع 

سازد و آنها را در منافع ،  با یکدیگر سهیم کند .

Consortium

نقش كنسرسیوم ها
در توسعه ي 

فناوري، 
خوشه اي و 

زنجیره اي شدن 
صنايع 

و افزايش 
صادرات

واژه های کلیدی :
کنسرسیوم

خوشه های صنعتی
پیوند

شرکت های چند ملیتی



91
ن 

ردی
فرو

 و 
 9

0 
ند

سف
 / ا

13
و0

 1
29

ی 
یاپ

 / پ
12

 و 
11

ره 
شما

 / 1
ل 4

سا

27

Consortium
ت

ري
ــ

ديـ
مـ

توس��عه ي R&D يكي از نيازهاي پوياي شركت هاي 
چند مليتي و از سوي ديگر اقتصاد ملي كشورها است. 
در سال هاي گذشته سياست اين شركت ها صرفاً انتقال 
فناوري به كشورهاي كمتر توسعه يافته بوده، و حركت 
اقتصادي خ��ود را اين گونه آغ��از مي نمودند. اين در 
حالي اس��ت كه اي��ن روند موجب افزايش وابس��تگي 
فناورانه ي كش��ور ميزبان مي شد. اما با گذشت زمان و 
افزايش رقابت، ش��ركت هاي چند مليتي پي بردند كه 
توس��عه ي فناوري و گس��ترش نوآوري و خالقيت در 
كش��ورهاي ميزبان از ملزومات است و اين شركت ها 
مجبورند تا گروهي از فعاليت هاي تحقيق و توس��عه را 
در كش��ورهاي ميزبان مديري��ت و برنامه ريزي نمايند. 
چرا كه در بس��ياري از موارد نياز اس��ت تا محصوالت 
بومي ش��ده وارد بازار اين كشورها شود و اين نيازمند 

تطبيق نوآوري با محيط مي باشد.
بدون شك افزايش چالش هاي كس��ب و كار و از بين 
رفتن انحصار باعث شده است تا نياز به نوآوري افزايش 
يابد. اين پديده تأثير خود را بر س��اختارهاي س��ازماني 
ش��ركت هاي چند مليتي نيز گذاشته است. امروز ديگر 
در رابطه ي اين ش��ركت ها با ش��ركاي تجاري خارجي 
از واژه ي اختالف طبقات قدرت يا ساختار هرمي اثري 
نيست و همكاري ها بيش��تر به شكل چند جانبه است و 
تمامي طرف ها از قدرت مس��اوی و اختيارات متناسب 
برخودار می باش��ند. بدي��ن ترتيب س��اختارهايي پديد 
آمده اس��ت كه ط��ي آنها چند ش��ركت مختلف واقع 
در ناحيه هاي متف��اوت با يكديگر پيوند خ��ورده و در 
نهايت شبكه اي از كسب و كار را ايجاد مي كنند. حتي 
تخصصي نمودن اين مناطق در راستاي سودآوري بيشتر 
در بخش هاي پ��رارزش بازار مانند اختصاص نواحي به 
صادرات از جمله تصميم گيري هاي اخير بوده اس��ت. 
به ترتيبي كه شعبات ش��ركت هاي چندمليتي كه داراي 
توانمندي توليدي بااليي هستند به عنوان مركز صادرات 

انتخاب مي شوند.
ب��ه همي��ن جه��ت بودجه ه��اي تحقيق و توس��عه ي 
ش��ركت هاي چندمليتي افزايش خيره كننده اي داشته 
و در اي��ن راس��تا بيش��تر اي��ن بودجه ها را به ش��كل 
غيرمتمرك��ز صرف نموده ان��د. عمده ترين داليل اين 

رشد عبارتند از: 

1- افزايش نرخ توليدات خارجي و متناسب با آن نياز 
به تطابق كشورهاي ميزبان با فناوري هاي پيشرو؛

2-  افزايش كاركنان تحصيل كرده در سبد استخدامي 
كشورهاي ميزبان؛

3- تسهيل ارتباط بين دفتر مركزي و شعبات )هم زباني 
صنعتي(؛ 

4- افزايش رقابت در كشورهاي ميزبان؛
5- ظه��ور پدي��ده اي ب��ه ن��ام فن��اوري اطالع��ات و 

ارتباطات؛
6- كاهش هزينه هاي اس��تخدام ني��روي كار تحصيل 

كرده؛
يكي از م��وارد جديد، تغيير مناب��ع مالي فعاليت هاي 
تحقيق و توسعه مي باشد. به شكلي كه امروزه صنعت 
در س��رمايه گذاري براي فعاليت هاي تحقيق و توسعه 
به شكل چش��م گيري از دولت پيشی گرفته است. به 
واسطه ي ش��كل گيري س��ازمان تجارت جهاني و از 
بين رفتن محدوديت ه��اي تجارت خارجي، تحرك 
نيروي انس��اني و سرمايه در س��طح دنيا تسهيل شده و 
اين امر موجب افزايش روند سرمايه گذاري خارجي 

توسط صنعت در بخش تحقيق و توسعه شده است.
ش��ركت هاي چند مليتي براس��اس چند مش��خصه ي 
بارز، راهبرد هاي س��رمايه گذاري خارجي خود را در 
قال��ب همكاري هاي صنعتي انتخ��اب مي نمايند. اين 

مشخصه ها عبارتنداز:
1. ميزان دسترسي به مواد اوليه ي استاندارد براي ورود به 
فرآيندهاي توليدي تعريف ش��ده، اين ويژگي به عنوان 
اصل تمايز بين كشورها مورد استفاده قرار مي گيرد. در 
آينده نيز فعاليت ها به سمت كشورهاي انتخاب شده به 

منظور انتقال و تطبيق فناوري حركت خواهد كرد.
2. شرايط متفاوت نياز در بين كشورها از ديگر وجوه 
تمايز مي باش��د. تمايل مشتريان معموالً ممكن است با 
توليدات موجود تفاوت هاي بنيادي داش��ته باشد؛ كه 
اي��ن امر بروز تغييرات گس��ترده اي را در محصوالت 
اس��تاندارد شده ي شركت باعث مي ش��ود. از اين رو 
مقدار تقاضا، نوع آن و ش��رايط بازار قطعاً در انتخاب 
مح��ل فعاليت اثرگ��ذار خواهد بود. اي��ن تغييرات و 
مزاياي اقتصادي آن با يكديگر مقايس��ه شده و تجزيه 

و تحليل هزينه- فايده انجام مي شود.

3. دو نكته ي ذكر ش��ده در باال باعث تخصصي ش��دن 
بسياري از كشورها در زمينه ي توليد محصوالت خاص 
مي ش��ود كه هر كدام ممكن اس��ت در بخشي به عنوان 
رهبر فعاليت  كنند. اما متأسفانه آنها را تبديل به وابستگاني 
مي كند كه در زمينه هاي ديگر كاماًل وابستگي دارند. به 
همين دليل شركت هاي چند مليتي به جداسازي كشورها 
به دو دسته ي توليدكننده و مصرف كننده مي پردازند كه 
موجب مي ش��ود تا سمت و سوي س��رمايه گذاري هاي 
R&D نيز جهت دار شود. چرا كه دسته اي از كشور ها 
فناوري هاي وابس��ته ب��ه توليد را نياز خواهند داش��ت و 
دس��ته ي ديگر تمايل به بكارگيري نوآوري هاي مرتبط 
با س��امانه هاي توزيع و انجام فعاليت ه��اي بازاريابي را 

پيگيري خواهند نمود.

2. كنسرسیوم
كنسرس��يوم1 ش��ركتي است بزرگ متش��كل از چند 
ش��ركت كه ب��راي ائت��الف چند ش��ركت اقتصادي 
و تج��اري با هم براي انج��ام امور انتفاع��ي، ائتالف 
انحص��ار متاعي ي��ا بهره برداري از مع��دن و مانند آن 
تشكيل مي ش��ود؛ مانند كنسرسيوم سنگ،  نفت و .... 
شركت هاي كوچك با يك شركت بزرگ،  ائتالف 
بانك ه��اي كوچك ب��ا بانك هاي بزرگ، ش��ركت 
خريد و فروش، شركت تجارتي، شركت در شركت 

و...
از جمله مس��ايل مهم و اساس��ي در جهت رسيدن به 
توسعه ي پايدار جهت دهي صنايع به سمت خوشه اي 
و زنجيره اي شدن و برقراري ارتباط متقابل و انجام كار 
جمعي مي باشد. ايجاد مجموعه اي هم افزا با فرصت ها 
و تهديدات مش��ترك مي تواند از جمله مواردي باشد 
كه ما را به س��مت كارايي بيش��تر و صادرات و يافتن 
بازاره��اي هدف س��وق دهد. توس��عه ي فعاليت هاي 
ش��ركت هاي كوچك و متوس��ط و رس��يدن به يك 
ت��وان رقابتي مناس��ب در بازاره��اي داخلي و جهاني 
جز با تمركزگرايي متعامل و داشتن رابطه اي مبتني بر 
هم افزايي در درون ش��ركت بزرگي به نام كنسرسيوم 

حاصل نخواهد گرديد.

1- Consortium و konsorisiyom 
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ش��يوه ي خوش��ه اي كاركردن چيزي تازه و نوين در 
فرهنگ ايران نمي باش��د اي��ن ش��يوه كار در دوران 
اش��كانيان رواج فراوان داش��ته اس��ت و با مطالعه در 

تاريخ تجارت اشكانيان به اين نكته پي خواهيم برد.
به صورت خوش��ه اي عم��ل كردن مزاي��اي فراواني 

دارد:
•  تسهيل بسيج منابع مالي و انساني 

• تقس��يم شدن س��رمايه گذاري به مراحل كوچك و 
با ريسك پايين 

• فراهم ش��دن بستري مناسب براي صعود و بالندگي 
شركت هاي كوچك 

• برق��راري پيونده��اي متنوع بين عام��الن اقتصادي 
درون خوشه 

•  امكان ارايه ي پروژه هاي مش��ترك فناوري، بازار، 
ارتقا سطح توليد و دوره هاي مشترك آموزشي 

• در كش��ورهاي در حال توس��عه، صنايع كوچك و 
متوس��ط عامل راهب��ردي براي توس��عه ي اقتصادي، 
اشتغال زايي و رقابت پذيري صنايع مي باشند. بنابراين 
كنسرس��يوم ها با هدف هدايت و س��امان دهي به اين 
صناي��ع مي توانند پتانس��يل ها را متمرك��ز نمايند و از 
رها ش��دن واحدهاي كوچك توليدي و بي برنامگي 
براي واحدهاي متوسط جلوگيري كرده و راه را براي 

توسعه ي پايدار هموار سازند.
كنسرس��يوم ها برخي از كمبودها را جب��ران كرده و 

دستاوردهاي زيادي خواهند داشت. 
1. كنسرس��يوم باع��ث ايج��اد مقياس ه��اي الزم از 

جنبه هاي مختلف سرمايه،  توليد و بازار مي شود؛ 
2. محيط هاي مناس��ب رشد كسب و كار از جنبه هاي 

مختلف حقوقي، قانوني و... را ايجاد مي كند؛ 
3. باع��ث توس��عه ي زيرس��اخت هاي نرم اف��زاري و 

تشكيالتي مي شود؛

4. تولي��د ب��ا فناوري ه��اي روز دني��ا و دسترس��ي به 
فناوري هاي نوين از جمله عملكردهاي آن است؛

5. ارتباط منس��جم با ش��بكه هاي بانكي و مالي كشور 
ايجاد مي كند؛

6. وجود شبكه هاي همكاري ميان بنگاهي به صورت 
رفت و برگشت 

7. ش��ناخت از بازاره��اي ه��دف و برنامه ريزي براي 
نفوذ در اين بازارها را تسهيل مي كند.

كنسرس��يوم  مجموعه اي است متش��كل از بنگاه هاي 
توليدي، خدماتي و س��رمايه گذاري در يك رشته ي 
صنعت��ي، ك��ه با تكي��ه بر س��رمايه هاي ق��وام يافته ي 

اجتماع��ي در مناط��ق مختل��ف جغرافياي��ي در كنار 
نهاده��اي پش��تيبان و از طري��ق رواب��ط متراكم ميان 
بنگاهي ش��كل مي گي��رد. در اين س��اختار اعضاي با 

يكديگر ارتباط متقابل دارند.
از تعاريف ذكر شده در باب خوشه هاي صنعتي چنين 
برمي آيد كه ساماندهي واحدهاي كوچك و متوسط 
درقالب خوش��ه اثرات وفوايد چندي را به دنبال دارد 
كه هريك نياز به مختصري تش��ريح دارند. مفاهيمي 
از قبي��ل دس��تيابي به مزي��ت توليد انبوه، دس��تيابي به 
مزيت ه��اي ه��دف، كارآي��ي گروه��ي، صرفه هاي 
حاص��ل از تجمي��ع )هم مكاني(، صرفه هاي ش��هري 
ش��دن ، صرفه هاي مقياس و صرفه ه��اي تنوع همگي 
حاصل ارتباط متقابل صنايع، افزايش توليد واحدهاي 
انف��رادي پس از خوش��ه اي ش��دن، افزاي��ش قدرت 
رقابت واحدهاي كوچك و متوسط در بازار، تمركز 
جغرافياي��ي واحدها و ش��كل دادن ب��ه مزيت رقابتي 
مي باش��ند. به عبارتي منافع ياد شده در حقيقت بسط 

عيني مفهوم خوشه صنعتي هستند. 
اساس��ی ترين اص��ل ش��كل گيری همكاري های دو 
طرفه اعتماد متقابل اس��ت. ش��ركت های چند مليتی 

ب��ا توجه به س��وابق و اعتبار باالی اقتص��ادی در بازار 
معموالً از صداقت كاری ويژه ای برخودار می باش��ند 
و س��اختارهای قانونی خاص خود را دارند. از اين رو 
در طرف ديگر، يعنی بخش تحقيق و توسعه نياز است 
تا اعتماد اين ش��ركت ها را چه به لحاظ كارايي و چه 
به لحاظ اخالقی جل��ب نمايند. عالوه بر اين مطالب، 
ش��اهد بين المللی ش��دن فعاليت های تحقيق و توسعه 
بوده اي��م و جهانی ش��دن آنها روی داده اس��ت. پس 
در حال حاضر با فضای رقابتی روبرو می باشيم. برای 
ورود به اين فضا نيز بايد قبل از هر چيز تمرين مناسب 
نمود كه طب��ق نظريه ي الماس ماي��كل پورتر رقابت 

داخل��ی به عنوان پيش فرضی حتمی اس��ت. به همين 
جهت و برای اعتمادس��ازی الزم است تا از ابزارهای 
ديگری نيز در جهانی س��ازی تحقيق و توسعه استفاده 

نمود.  
ام��روزه ش��ركت هاي كوچك و متوس��ط در دنيا به 
س��مت همكاري های چند جانبه رو آورده كه درون 
و برون صنعتی می باش��د. اين مهم در چند سال اخير 

بسيار تسهيل شده است چرا كه: 
1.  رش��د توس��عه ي ICT هزينه هاي ناشي از اين نوع 

همكاري ها را كاهش داده است؛
2.  شكل گيري WTO حركت سرمايه و نيروي كار 

را تسهيل نموده است؛ 
3.  كشورهاي مختلف نياز به يكسان سازي فناوري را 

در دنيا به عنوان هدف مي دانند؛ 
4.  خوش��ه هاي صنعتي با فناوري هاي پيش��رفته شكل 

گرفته اند؛
5.  فناوري هاي چند رشته اي ظهور يافته اند؛

6.  ريس��ك و هزين��ه ي ن��وآوري نيز بدي��ن صورت 
كاهش مي يابد.

ساختار همكاري های شركت های كوچك و متوسط 

كنسرسیوم  مجموعه اي است 
متشكل از بنگاه هاي تولیدي، 

خدماتي و سرمايه گذاري 
در يك رشته ي صنعتي، كه 
با تكیه بر سرمايه هاي قوام 

يافته ي اجتماعي در مناطق 
مختلف جغرافیايي در كنار 

نهادهاي پشتیبان و از طريق 
روابط متراكم میان بنگاهي 

شكل مي گیرد. در اين ساختار 
اعضاي با يكديگر ارتباط 

متقابل دارند.
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را مي توان به 3 شكل مختلف تعريف نمود:
1.  پيوند2: مي تواند در س��طح افق��ي و عمودي انجام 
گيرد. در س��طح افقي بين رش��ته اي است و در سطح 
عم��ودي معم��والً  براي تأمي��ن مواد اوليه م��ورد نياز 

مي باشد.
2.  مش��اركت: بي��ن دو بخش خصوص��ي و يا بخش 
دولتي و خصوصي )دانش��گاه مراكز تحقيقاتي( انجام 
مي گيرد. در حالت دوم اي��ن همكاري صرفاً به دليل 
دست يابي به دانش جديد مي باشد و در حالت اول باز 
هم دو حالت وجود دارد. اوالً دو ش��ركت هم اندازه 
باش��ند كه به منظور شركت در هزينه ي R&D است 
و اگ��ر در اندازه هاي متفاوت باش��ند ب��ه دنبال انتقال 

فناوري و منابع و توليد محصوالت جديد مي باشند.
3.  تيم��ي: اين نوع همكاري غير س��اختاري اس��ت و 

بيشتر بر مبناي روابط فردي صورت مي گيرد. 
4. نوع همكاري اين شركت ها با يكديگر به دو گروه 

كلي تقسيم بندي مي شود:
1. توافقات يكسان

2- Linkage

- سرمايه گذاری مشترك3؛ 
- شعبات 

2. توافقات غيريكسان 
- شبكه 

- پروژه هاي مشترك
- معامالت بازاري

هر چند اطالعات منتش��ر شده ي اندكي در خصوص 
كنسرس��يوم ها به عن��وان يك كل موجود اس��ت اما 

مي توان چنين گفت:
هر شكلي از همكاري مي تواند در قالب نوعي خاص 
از همكاري بگنجد. در ادامه به تشريح داليل اين نوع 

از همكاري ها خواهيم پرداخت. 

الف. پیوند 
همانطور كه اش��اره ش��د، پيوند بر دو نوع است و هر 
ك��دام از آنها با توجه ب��ه نيازهايي كه دارند نوعي از 

همكاري را مي طلبند.
پیوند افقـي: در اين پيوند دو ش��ركتي كه به نوعي 
با يكديگر وجه اشتراكي دارند همكاري مي نمايند. به 
عنوان مثال اگر دو شركت در كانال هاي توزيع يا بخشي 
از فناوري توليد خود مشترك هستند تصميم مي گيرند 
كه با يكديگر همكاري نمايند. در اين نوع از همكاري 
نياز مشترك هر دو واحد دليل اصلی مشاركت است؛ 
ضم��ن اين كه به دليل عدم همپوش��اني در بخش هاي 
بازار ب��ا يكديگر رقابتي احس��اس نمي كنند. از طرفي 
در فرآيند تحقيق و توس��عه اين دو ش��ركت صرفاً در 
بخ��ش تحقيق با يكديگر مش��اركت داش��ته و بخش 
توس��عه ي را خود با توجه به س��امانه ي داخلي شركت 
پيش مي برن��د. بنابراين بخش جديدي پديد مي آيد به 
عنوان واحدي مس��تقل كه صرفاً براي انجام تحقيقات 
بر روي موضوعات مورد توافق طرفين باشد. حال اگر 
اين همكاري داراي افق كوتاه مدت باشد مي توان آن 
را در قالب پروژه ي مشترك به صورت برون سپاري به 

يك واحد سومي واگذار نمود.
پیوند عمودي: در اين پيوند دو ش��ركت رابطه اي 
در قالب تأمين كننده و مصرف كننده داشته و با توجه 
به اي��ن كه در نهاي��ت معرفي محصول به ب��ازار و به 
دست آوردن س��هم مطلوب از بازار نيازمند رابطه ي 
تنگاتنگي بين دو شركت است؛ از اين رو معموالً  در 
اين موارد ش��ركت هاي بزرگ تر اق��دام به ادغام و يا 
تصاحب مي نمايند و اگر در محل جغرافيايي متفاوت 
نيز باشند به صورت شعبات آغاز به كار مي كنند. البته 
در اي��ن بين مي توان بحث Stock option را نيز به 
عنوان راهكار ايجاد انگيزه به كار بست. اين رابطه در 
بخش هاي تحقيق و توس��عه نيز به همين ترتيب است 
يعني يك مركز تحقيق و توسعه توان خلق فناوري را 
دارد كه به طور مستقيم در فرآيند توليد درگير باشد. 
ب��ه همين دليل چون به مزيت رقابتي ش��ركت مرتبط 

3-  Joint venture 

اس��ت معموالً  شركت ها تمايل دارند تا تمامي تحقيق 
و توس��عه را در مالكيت خود بگيرند. اما به واسطه ي 
ايج��اد انگيزه در واحد تحقيق و توس��عه و ش��راكت 
آنها در اين فرآيند و از طرفي مش��اركت در هزينه ها، 
راهكار stock spilit  يا stock option مطلوب 

به نظر مي رسد. 

ب. مشاركت 
مشاركت بين شركت ها خود بر دو نوع مي باشد:

مشـاركت خصوصـي- خصوصـي: در اين نوع 
مش��اركت دو ش��ركت خصوص��ي ب��ا يكديگ��ر به 
مش��اركت مي پردازند. حال ممكن اس��ت كه اين دو 
ش��ركت به لحاظ اندازه با يكديگر يكس��ان نباش��ند. 
از اين رو در اين دس��ته نيز دو گروه خواهيم داشت؛ 
ه��م ان��دازه و با ان��دازه ي متف��اوت. زمان��ي كه دو 
ش��ركت هم اندازه باش��ند و بنا به داليلي بخواهند با 
يكديگ��ر همكاري نمايند بايد ضم��ن مالكيت در به 
اش��تراك گذاري منابع خود همكاري كنند به همين 
دلي��ل معموالً  افق همكاري ه��م مي تواند بلندمدت و 
هم كوتاه مدت باش��د و از آن جايي كه در نوع شبكه 
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و پروژه هاي مشترك با حفظ حق مالكيت صرفاً منابع 
به اش��تراك گذارده مي ش��ود به همين جهت بهترين 

نحوه ي همكاري به حساب مي آيند.
در »ان��دازه ي متف��اوت« دو ش��ركت غير يكس��ان، 
مشاركت مي كنند. اين در حالي است كه معموالً در 
اين نوع همكاري رابطه ي تأمين كننده و مصرف كننده 
وجود دارد. اما به دليل عدم هم پوشاني بازاري تمايل 
ب��ه ادغام و يا تملك وجود ندارد و در مقطع كوتاهي 

همكاري در غالب شعبه انجام مي گيرد. 
مشـاركت خصوصـي- عمومـي: در اي��ن ن��وع 
همكاري نهادهايي مانند دانشگاه و يا مراكز تحقيقاتي 
متعلق ب��ه دولت و يا حتي بخش خصوصي توانمندي 
خاصي داش��ته و براي برطرف نم��ودن نياز خاصي از 
صنعت با شركت هاي موجود در بخش خصوصي به 
همكاري مي پردازن��د. افق اين همكاري كوتاه مدت 
ب��وده و به دليل نياز خاصي ش��كل مي گيرد. به همين 
جه��ت مناس��ب ترين روش آن تعري��ف پروژه هاي 

مشترك است. 

ج. تیمي و انفرادي
اگر اين تيم ها و افراد در لواي ش��بكه با شركت هاي 
خصوصي ارتباط برقرار كنند نوع همكاري مي تواند 
مانند شبكه باشد در غير اين صورت به شكل معامالت 

بازاري انجام خواهد شد.
 

2. 1.  نقش كنسرسیوم در كاهش هزينه ي 
تولید و بهاي تمام شده 

o كاهش هزينه و زمان؛ زماني يك سازمان از راهبرد 
كاهش اس��تفاده مي كند كه مي خواهد با گروه بندي 
جدي��دي در دارايي ها و هزينه ها س��ير نزولي فروش 
و س��ود را معكوس نمايد. گاهي اي��ن پديده را تغيير 
جهت ي��ا متحول نم��ودن راهبرد س��ازمان مي نامند، 
ه��دف از كاهش اين اس��ت كه س��ازمان در زمينه ي 
تخصصي، جاي��گاه خود را مس��تحكم نمايد. امكان 
دارد شركت به هنگام كاهش مجبور شود براي تأمين 
پ��ول نقد مورد نياز، بخش هايي از زمين يا س��اختمان 
خود را به فروش برس��اند،  برخ��ي از خطوط توليد را 
كاه��ش دهد،  فعاليت هاي حاش��يه اي را تعطيل كند، 
 واحده��اي قديم��ي و منس��وخ را ببن��دد،  از فناوري 
پيشرفته يا دستگاه هاي خودكار استفاده نمايد،  تعداد 
نيروه��ا را كاهش دهد و س��رانجام س��امانه ی كنترل 

هزينه را بكار گيرد.
•  قدرت و توان فني باال

• باال بردن كيفيت محصوالت
•  ايجاد قدرت اعتماد به شركت

•  ايجاد راهبرد تركيبي
•  انعقاد قراردادهاي بزرگ

•  خارج كردن قدرت و انحصار از برخي شركت هاي 
بزرگ

•  جمع آوري نيروهاي متخصص با توان باال بدون در 

نظر گرفتن شركت ، ... محل خدمت
•  جلوگيري از خروج نيروهاي متخصص از كشور

•  گرفتن مناقصات گروهي
•  دريافت تسهيالت و برطرف شدن موانع وثيقه اي

•  رهبري در هزينه ها و...

در اين نوع از راهبرد،  شركت اقدام به توليد و عرضه ي 
محصوالت استاندارد مي كند. مشاركت شركت ها با 
يكديگر در قالب كنسرس��يوم باعث كاهش هزينه ي 
تولي��د و در نتيج��ه به��اي تمام ش��ده براي مش��تري 
مي گردد. در واقع صرفه جويي، چش��م گير است و به 
دس��ت آوردن مواد اوليه و تهيه ي آن با قيمت ارزان 
از جمل��ه مزاياي ديگر كنسرس��يوم ها مي باش��د. در 
كنسرسيوم افراد در هزينه ها سهيم هستند و مهارت ها 
و دانش موجود بيش��تر مي گردد . هزينه هاي تحقيق و 
توسعه ي مربوط به توليد و عرضه ي محصول جديد يا 
اصالح محصوالت موجود،  هزينه هاي دستمزد، نرخ 
ماليات،  هزينه ي انرژي و هزينه هاي حمل و نقل و ... 
كاهش مي يابد. يكي از اهداف، توليد محصوالت با 
قيمت پايين تر از ش��ركت هاي رقيب و كيفيت خوب 
و به دس��ت آوردن سهم بيشتري از بازار مي باشد. در 
كنسرس��يوم تالش بر اين است كه شركت هاي رقيب 

به كلي از بازار خارج شوند. 
روش ديگري كه در كنسرسيوم ها مي توان پياده كرد 
مربوط به مشترياني است كه حساسيت نسبت به قيمت 
كاال ندارند و به دنبال محصوالت و خدمات منحصر 

به فرد و شناخته شده هستند .
در واقع مي توان گفت كل ش��ركت ها به س��ه روش 

عمده راهبرد خود را متنوع مي كنند:
•  تنوع همگون

•  تنوع ناهمگون
•  تنوع افقي

در واقع به س��ازمان ها توصيه مي ش��ود در زمينه هاي 
تخصصي خود فعاليت نمايند و از حوزه ي تخصصي 
و شايس��تگي هاي بالق��وه ي خ��ود فاصل��ه ي چندان 
زيادي نگيرند و باتش��كيل كنسرس��يوم ها اين موارد 
عملي مي گردد. در كنسرس��يوم ش��ركت مي كوشد 
محص��والت و خدماتي جديد و مرتبط با محصوالت 

و خدمات فعلي خود توليد كند.
كنسرس��يوم اين امكان را مي دهد ك��ه از مزيت هاي 
رقابتي به��ره گيرد و آن عبارت اس��ت از رهبري در 
هزينه ه��ا،  متفاوت ي��ا متمايز س��اختن محصوالت و 
خدم��ات، تمرك��ز نمودن بر محص��والت و خدمات 
حاصل. اين ش��ركت هاي بزرگ از نظ��ر رهبري در 
هزينه به رقاب��ت مي پردازند يا درص��دد مي آيند كه 
محصوالت و خدماتي ويژه و متمايز از ش��ركت هاي 
رقيب عرضه نمايند، در حالي كه اغلب ش��ركت هاي 
كوچ��ك توجه خ��ود را معطوف ب��ه محصوالت و 
خدمات خاص مي كنند، ادغام اين دو گونه ش��ركت 

در كنسرسيوم سبب اعتال و قدرت بيشتر مي گردد.

Co
ns

or
tiu

m

از تعاريف ذكر شده در باب خوشه هاي 
صنعتـي چنین برمي آيد كه سـاماندهي 
واحدهـاي كوچك و متوسـط درقالب 
خوشـه اثـرات و فوايـد چنـدي را بـه 
دنبـال دارد كه هريك نیاز به مختصري 
تشريح دارند. مفاهیمي از قبیل دستیابي 
بـه مزيـت تولیـد انبـوه، دسـتیابي بـه 
مزيت هـاي هـدف، كارآيـي گروهي، 
صرفه هاي حاصل از تجمیع )هم مكاني(، 
صرفه هـاي شـهري شـدن ، صرفه هـاي 
مقیاس و صرفه هاي تنوع همگي حاصل 
ارتبـاط متقابـل صنايـع، افزايـش تولید 
واحدهـاي انفـرادي پس از خوشـه اي 
شدن، افزايش قدرت رقابت واحدهاي 
كوچـك و متوسـط در بـازار، تمركـز 
جغرافیايـي واحدهـا و شـكل دادن بـه 
مزيت رقابتي مي باشند. به عبارتي منافع 
ياد شـده در حقیقت بسـط عیني مفهوم 

خوشه ی صنعتي هستند. 
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كنسرس��يوم پس از مطالع��ه ي دقيق درب��اره ي نيازها و 
س��ليقه هاي خريداران درصدد اجراي اين راهبرد يعني 
راهب��رد متمايز در درون خود برمي آيد و در اين راس��تا 
با متمايز س��اختن محصول، محصولي منحصر به فرد به 
بازار عرضه مي نمايد ك��ه داراي ويژگي هاي مورد نظر 
مصرف كنندگان باشد، ويژگي هاي خاصي كه مي تواند 
يك محصول را از محصوالت شركت هاي رقيب متمايز 
نمايد؛ )منظور رقيب خارجي( مانند خدمات عالي پس از 

فروش، طراحي و مهندسي، عمر مفيد و ...
 كنسرسيوم خطر ناشي از ريسك در اين موارد را كاهش 
مي دهد،  با ايجاد يك ويژگي خاص در محصول مي توان 
از خطر شركت هاي خارجي تا حدودي جلوگيري كرد 
و در واقع كنسرس��يوم باعث هماهنگ��ي بين واحدهاي 
تحقيق و توس��عه و بازاريابي و جذب نيروهاي خالق و 

دانشمند و تسهيالت ويژه مي گردد.
مي توان گفت كنسرس��يوم يك راهبرد تركيبي است 
كه با اس��تفاده از دو يا چند راهبرد به صورت همزمان 
و گس��ترش دامنه ي فعاليت باعث تقويت و اعتال در 

كارها مي گردد. 
دالي��ل متنوع��ي براي ش��كل گيري كنسرس��يوم ها 
وج��ود داش��ته اس��ت. اما ي��ك هدف ب��زرگ در 
تش��كيل تمامي كنسرسيوم ها مش��ترك است و آن 

»صرفه در مقياس4« مي باش��د. 
در ابتدا كنسرسيوم به دنبال ارايه ي خدمات به ديگران 
و اس��تفاده ي متقابل از خدمات آنها بوده است. بعدها 
كنسرسيوم راهي مناسب و ارزان براي ارايه ي خدمات 
و كاال و گرفت��ن پروژه هاي بزرگ صنعتي،  توليدي، 
 تج��اري و ... با صرف هزينه ي زمان��ي و مالي كم و 
بازده باال بوده اس��ت. در واقع شركت هاي خصوصي 
و دولت��ي با يكديگر همكاري مي كنند و منابع خود را 
به اش��تراك مي گذارند هر چند ش��ايد در برخي ابعاد 
رقباي هم محس��وب شوند ولي به علت داشتن هدف 
مش��ترك با يكديگر همكاري و مشاركت مي نمايند 
و در واقع هم افزايي از جمله مس��ايل مهم و اساس��ي 
در اين مش��اركت اس��ت.  در كنسرسيوم ها شركت ها 
به صورت ش��بكه اي باهم كار مي كنن��د و مي توانند 
حلقه هاي بيش��تري را به ش��بكه اضافه كرده و باعث 
قوي تر ش��دن و كارآمدي بيش��تر كنسرس��يوم و در 
نتيجه درآمد باال و سود بيش��تر گردند.  كنسرسيوم ها 
باعث توزيع عادالنه ي س��هام شركت ها و استفاده از 
سود مناسب و جلوگيري از انحصاري شدن سرمايه و 

قدرت به دست يك شركت بزرگ مي شوند.
در واق��ع ش��ركت هايي ك��ه زمينه هاي مش��تركي 
دارند براي دس��تيابي به اهداف مشترك با هم كار 
مي نماين��د و تركي��ب قدرتمند و غي��ر قابل نفوذي 
در مقاب��ل صدم��ات بيرون��ي تش��كيل مي دهن��د و 
صرفه جويي ه��اي زيادي ايج��اد مي كنند. از طرف 
ديگ��ر به غي��ر از اه��داف خارجي، هم��كاري بين 

4- Economies of scale

ش��ركت ها مي تواند به صورت ايجاد گروه داخلي 
براي برطرف ك��ردن نيازهاي همديگ��ر با هزينه و 
زم��ان كمتر باش��د. در واقع يك��ي ديگر از اهداف 
كنسرس��يوم فراه��م آوردن خدم��ات الزم و مورد 
ني��از ب��راي اعض��ا از جمل��ه پايين آم��دن هزينه ها 
براي ش��ركت در نمايش��گاه هاي خارجي، حضور 
در مجال��س مختل��ف، ش��ركت فعال و مس��تمر در 
طرح ه��اي جدي��د، اس��تفاده از تجربي��ات عمل��ي 
و آكادمي��ك اعض��ا و... خواه��د ب��ود. اعض��اي 
كنسرس��يوم ها مي توانند متخصصان و بزرگان و در 
ام��ور مورد نظ��ر را با هزينه هاي ك��م براي هريك 
از اعض��ا دعوت نمايند و از تخص��ص و علم افراد 
مختل��ف اس��تفاده كنند.  برخ��ي از كنسرس��يوم ها 
فاقد س��اختار هاي رسمي مديريتي هس��تند و تأمين 
كليه ي نيازها از طريق اعضا انجام مي ش��ود. اما در 
كنسرسيوم هاي بزرگ، تش��كيالتي، شامل اداره ي 
اجراي��ي كارمن��دان و ... وج��ود دارد، در پاره اي 
از م��وارد كارمن��دان در حوزه ه��اي مش��خص و 
تخصص هاي ويژه كار مي كنند. صرف نظر از نوع 
س��ازمان، به طور كلي ارزش اقتصادي كنسرس��يوم 
بس��تگي به اين دارد كه در آمد آن بيش از هزينه ها 
باشد و در صورت مش��اركت مستمر محقق خواهد 
شد. حس��ن ديگر كنسرس��يوم فراهم كردن محيط 
دوستانه و عميق براي آموزش و ارايه ي تخصص ها 

و بهره گيري از آنهاس��ت.

3. خوشه های صنعتی
خوش��ه های صنعتی معموالً متش��كل از شركت های 
كوچك و متوس��ط بوده كه با يكديگر ارتباط برقرار 
می كنن��د و ب��ه منظ��ور كاه��ش هزينه ه��ا و افزايش 
به��ره وری با يكديگر هم��كاری می نمايند و در يك 
جمله ش��بكه های هم��كاری را به وج��ود می آورند. 
عمده ترين وظيفه ي اي��ن مجموعه توليد محصوالت 
و ايجاد يك هس��ته ي مرك��زی می باش��د. اما از آن 
جايي ك��ه اين ش��ركت ها در مت��ن و به عنوان بس��تر 

توسعه ي نوآوری قرار دارند بايد:
•  اعتماد الزم را به شركت های تحقيق و توسعه داشته 

باشند؛
و  ب��ا ش��ركت های ديگ��ر  را  •  نهاي��ت هم��كاری 

انجمن های كسب و كار داشته باشند؛
•  مسايل اخالقی دركسب و كار را رعايت نمايند؛

• روحي��ه ي نوآوری و توان ريس��ك پذيری داش��ته 
باشند.

در اي��ن صورت می توان اميد داش��ت كه نوآوری و 
فعاليت های تحقيق و توس��عه بتوانن��د نتايج عملياتی 

خود را در بازارهای بين المللی به ظهور برسانند.
از جمله تفاوت هاي كنسرس��يوم و خوش��ه ي صنعتي 
اين است كه در كنسرسيوم هدف استفاده ي حجمي 
از ظرفيت هاي كاري ش��ركت هاي مورد نظر است و 
به پتانس��يل ها توجه مي شود و در خوش��ه استفاده از 

ظرفيت تخصصي اعضا مطرح اس��ت. در كنسرسيوم 
ش��ركت ها هم��ه ي اجزا را به صورت مج��زا دارند و 
ش��خصيت حقوقي جدايي نيستند. در خوشه هر كدام 
از اج��زا تكميل كنن��ده ي يك كار كالن هس��تند و 
ش��خصيت حقوقي مي باشند. در كنسرسيوم يك كار 
يا پروژه يا يك بازار مشترك وجود دارد و در خوشه 

جنبه ي نظارتي برقسمت ها قوي تر است.

4. مزاياي ايجاد كنسرسیوم ها در ايران
با توجه به اهميت مزيت هاي نسبي بخش هاي مختلف 
ب��ه ويژه بخش صنعت و معدن و به منظور بكارگيري 
صحي��ح اي��ن مزيت ه��ا در جه��ت اجراي��ي نمودن 
خواس��ته ها و افزايش بهره وري، پيش��نهاد می شود تا 
به كمك بخش خصوصي و با هدايت دس��تگاه هاي 
اجراي��ي ذيرب��ط كنسرس��يوم هاي تحقيقاتي صنعتي 
ايجاد شوند. تأس��يس اين كنسرسيوم ها كمك شايان 
توجهي به توس��عه ي بخش صنعت و معدن و درنتيجه 

اقتصاد كشور خواهد نمود.
از مزاي��اي ايجاد اين كنسرس��يوم ها مي توان به موارد 

اشاره نمود:
1. حماي��ت از ايجاد پيوند مناس��ب، بي��ن بنگاه هاي 
اقتص��ادي، متوس��ط، ب��زرگ )اعط��اي كمك هاي 
هدفمند( توسعه ي شبكه ها، خوش��ه ها و زنجيره ها و 
انجام تمهيدات الزم براي تقويت توان فني- مهندسي 
تخصصي، تحقيق و توس��عه و بازاريابي در بنگاه هاي 
كوچك و متوس��ط و توسعه ي مراكز اطالع رساني و 

تجارت الكترونيك براي آن ها؛ 
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2. رفع مش��كالت و موانع رشد و توسعه ي بنگاه هاي 
كوچ��ك و متوس��ط و كمك به بل��وغ و تبديل آنها 
ب��ه بنگاه هاي بزرگ و رقابت پذير و اصالح س��اختار 

قطبي كنوني؛
3. ايجاد زمينه ي اش��تغال براي نيروهاي كارآمد بخش 
غيردولتي و خصوصي و اس��تفاده از ظرفيت هاي خالي 
و بدون استفاده ي صنايع، جذب سرمايه هاي غيردولتي، 
توانمندس��ازي بخش هاي خصوصي به منظور گسترش 
رقابت و افزايش سهم بازار، و ارتقاي خود كفايي ملي. 

5. نتیجه گیری و پیشنهادات
يك��ي از اهداف مهم در كش��ور های در حال توس��عه، 
جهت دهي، سازمان دهي وهم افزايي بخش هاي مختلف 
صنعت، از قبيل، خدمات مختلف فني و مهندسي، تأمين 
و س��اخت تجهيزات مي باشد. كش��ورايران با دارا بودن 
تعداد بی شماری از واحدهای صنعتي، موقعيت ويژه اي 
براي توس��عه ي اقتصادي دارد. با اين ديدگاه و براساس 
مطالعات انجام شده در كشور، مشاهده شد كه اين صنايع 
بايد داراي بازار مطمئن و هدفمندي باشند تا براين اساس 
بتوانند ادامه ي حيات و فعاليت داش��ته باش��ند. از طرف 
ديگر وجود پراكندگي در اين قبيل صنايع باعث گرديده 
است كه بهره برداري از منابع خدادادي و طبيعي به نوعي 
غير اقتصادي گردد، در حالي كه با يك سياست صحيح 
و اصولي اين صناي��ع مي توانند در قالب يك زنجيره ي 
كامل توليد ضمن حمايت از همديگر، موجبات رشد و 

تعالي خود و ساير واحدها را فراهم نمايند.
اي��ن كنسرس��يوم ها، وظيف��ه دارن��د ت��ا ب��ا هدايت 
تش��كل هاي خصوصي)NGO(  و غير دولتي از قبيل 
خان��ه ي صنعت، انجمن س��ازندگان، انجمن خدمات 
مهندسي و اتاق بازرگاني، انجمن صنايع و ... شرايط 
الزم را جهت تحقق هدف مورد نظر كه همانا حضور 
در عرص��ه ي رقابتي مي باش��د را براي ش��ركت ها و 

واحدهاي توليدي فراهم نمايند.ژ
---------------------------
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داليل متنوعي 
براي شكل گیري 

كنسرسیوم ها وجود 
داشته است. اما 

يك هدف بزرگ 
در تشكیل تمامي 

كنسرسیوم ها مشترک 
است و آن »صرفه در 

مقیاس« مي باشد. 

شكل 1. نمونه ي ارتباطات در كنسرسيوم 

نقش كنــــسرســـــیوم ها

شكل 2. نمونه ي 
ارتباطات در يك 

خوشه ي صنعتي




