آرایش سازمانی پیشبرد استراتژی توسعه صنعتی

ارائه دهنده :حسین رجب پور
بهار 1401

سازمان و آرایش سازمانی
بنگاه ،دولت

به استدالل وبر ،سازمان ها عبارتند از
روشهای هماهنگ سازی فعالیت های
آدمیان ،یا کاالهایی که آنان تولید
میکنند ،به شیوه ای پایدار در طول زمان
و مکان
در اقتصاد نهادی ،بنگاه و روش هماهنگی
از طریق دستور (فرمان ،برنامه) در مقابل
روش هماهنگی خود انگیخته (بازار) قرار
میگیرد.

در قالب بنگاه ،سازمان به معنای گروه
بندی بزرگی از افرادی است که براساس
اصول غیرشخصی ساخت یافته اند و در
پی دستیابی به اهداف خاصی هستند.

هماهنگی مبتنی بر فرمان (نیازمند سازمان)

جامعه مدنی ،خانواده

هماهنگی خود انگیخته

هماهنگی کامالً داوطلبانه

بازار ،شبکه

آرایش سازمانی میتواند معرف سطح توسعه سازمانی
باشد و از روابط شخصی شده (روابط مبتنی بر
رابطه) تا روابط غیر شخصی (مبتنی بر ضابطه) را
در تعامالت درون و برون سازمانی در بر گیرد.
همچنین آرایش سازمانی می تواند ترکیبی از
دستور و بازار را در برگیرد.
آرایش سازمانی در اینجا همچنین اشاره به سطح
توسعه یافتگی سازمان ،یعنی سطح هماهنگ سازی
است که در قالب اقتصاد تکاملی (قابلیتهای
سازمانی) مورد توجه است.

بحث دربااره آرایاش ساازمانی اساترات ی
توسعه صنعتی ،بحث درباار شای

های اعمال دست ر و فرمان ،برای
هماهنااگ سااازی فعالیاات هااای
اقتصادی و صنعتی است.

هدف از توسعه صنعتی
کیفیت زندگی
رفا مادی

• کش رها محص التی را که نیاز دارند ت لید نمیکنند،
ذخیر دانش م لد
(قابلیت ها)

بلکه محصوالتی را تولید می کنند که قادر به تولید
آنها باشند.
• برای آنکه کش رها بت انند به رفا باالتری دست یابند
نیاز دارند کاالهای مشابه با کشورهای پیشرفته تولید
کنند.
• تح ل ساختارهای ت لیدی به واسطه تغییر جریان منابع

از فعالیتهای با بهر وری پایین به س ی فعالیتهای
دارای بهر وری باال م جب ارتقای رشد اقتصادی
میگردد.

➢ رفاه بشر در دو سده اخیر به حد بی سابقه ای رشد کرده است.
➢ افزایش این رفاه باعث شده تا چنین حجم عظیمی از جمعیت بدون
خشونت و درگیری بتوانند در کنار یکدیگر زندگی کنند.
➢ این رفاه مرهون شیوه جدید تولید است.
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دوگانه استراتژی توسعه صنعتی
مزیت عقب

• نیروی کار ارزان

• ضعف زیرساخت ،سرمایه ،دانش مولد و کارآفرین

• امکان انتقال فناوری

• صنایع نوزاد و رقبای قدرتمند بین المللی

عقب ماندگی

ماندگی

• استراتژی توسعه منبع محور (مزیت نسبی)
استراتژی توسعه
صنعتی

عصر جهانی شدن

• حذف اختالل ها (آزادسازی ،مقررات زدایی و
خصوصی سازی)

استراتژی توسعه
صنعتی

• تقویت بنیه تولیدی (مزیت نسبی پویا) با مجموعه
ای از مداخالت (تعرفه گذاری ،مقررات گذاری و
سرمایه گذاری مستقیم)

• مشارکت در زنجیره های جهانی ارزش با جذب FDI

• اهمیت تنوع یابی پیش از تخصص یابی

• سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه

• کمک دولت به خوداکتشافی (ایجاد مزیت)
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مسیر توسعه

مقایسه میزان تنوع محصوالت ایران با ترکیه که در قالب ترکیب رنگها و پیوندها در نمودار باال آمده ،نشان میدهد ایران از نظر
ترکیب محصوالت از تنوع بسیار کمتری نسبت به ترکیه برخوردار است.
ایران برای غلبه بر وضعیت فعلی نیازمند استراتژی توسعه صنعتی است ،استراتژی ای که بر تنوع یابی محصول و ایجاد توان

تولید محصوالت جدید در کشور استوار باشد.

سه گام مهم استراتژی
ارتقاء سازمان صنعتی
ارتقاء ساختار صنعتی
هدف گیری صنعتی

• افزایش رقابت پذیری در
بازارهای انحصاری

• مالحظه آثار پسین و پیشین
• کمک به ایجاد شبکه
• شناسایی صنایع پیشران
• ارتقاء مزیت این صنایع

منبع)Yoon,2001( :

بحث آرایش سازمانی در اینجا ،بررسی ظرفیت های دولت برای کمک به ایجاد زیرساخت سخت و نرم ،یادگیری،
خوداکتشافی ،تنوع یابی و نهایتاً تحول ساختاری است.

➢تنشهای سیاست خارجی
➢حقوق مالکیت غیرکارآ
➢تغییرات و بی ثباتی سیاستهای کالن
➢عدم اجرای قراردادها

➢فساد و فقدان شفافیت
➢انتصاب مدیران

هزینه های مبادالتی ملی
❖افزایش ریسک

پیامدها

وضعیت ساختار صنعتی

❖افزایش هزینه ها
❖کاهش س د

هزینه های مبادالتی
محلی
❖فروش های تکلیفی

❖سرمایه گذاری غیر اقتصادی

❖خرید های تکلیفی

❖کمکهای مالی تکلیفی

❖استخدام های تکلیفی

❖بی ثباتی و تغییرات رویه ها

❖خدمات جانبی تحمیلی

❖انتصاب مدیران

کاهش رقابت
پذیری

هدفگیری صنعتی

اول یت های سند سیاست های تجاری و صنعتی 1400
صمت

صورت های تاریخی آرایش سازمانی :عصر قاجار

• سیاست درهای باز
سیاست صنعتی

• تخصص یابی مبتنی بر منابع (ت لیدات
کشاورزی) برای ارزآوری

سازمان صنعتی

• فقدان سازمان صنعتی

امکانات (خارجی) اقتصاد ایران برای رشد در قرن نوزدهم
رشد خام فروشی در این نیم قرن در این نمودار مشخص است
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صورت های تاریخی آرایش سازمانی :عصر پهلوی اول
• گسترش بازارها (رفع محدودیت های گمرکی درون کش ر ،لغ تبعیض های گمرکی روس ها)
1300-1309

• ایجاد زیرساخت نرم (نظام حق قی) و سخت (جاد )
• محدودیت مقداری ارز (ملی کردن بازرگانی خارجی)

• تهاتر م اد خام با تجهیزات آلمانی

1310-1320

• استقرار صنایع سبک (منسوجات ،کبریت سازی ،صاب ن و ش یند با سرمایه گذاری مستقیم دولت یا حمایت دولتی)

• اول یت فرمان نسبت به سازمان
سازمان صنعتی • عدم تدوین نقشه اقتصادی (استراتژی)

تعمیق ساختار نامولد
رشد و گسترش کارخانجات
بزرگ در دور پهل ی اول

دور بحران ارزی و ملی
شدن تجارت خارجی

دور بی ثباتی سیاسی
(رشد در ص رت فقدان
سیاست گذاری)
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تعمیق ساختار نامولد
شکل گیری صنایع
نساجی

رشد کارگران
صنعتی
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صورت های تاریخی آرایش سازمانی :دهه 1320

سیاست صنعتی

• بحث منابع ایران در خارج -بحث وام های اصل  4و نیاز به
تعریف طرح
• طرح های زیرساختی و ت لیدی

سازمان صنعتی

• ایجاد سازمان برنامه (سازمان مجری سرمایه گذاری های دولت)
• واگذاری مدیریت شرکت های دولتی به سازمان برنامه

صورت های تاریخی آرایش سازمانی :دهه 1330
• تالش ناکام برای بهر گیری از نفت برای ت سعه
سیاست صنعتی

• تالش ناکام برای افزایش سهم نفت در ت سعه
• تالش برای استفاد از منابع بانکی برای ت سعه
• ایجاد بانک اعتبارات صنعتی

سازمان صنعتی

• تقویت سازمان برنامه به عنوان مجری پروژه های زیرساختی ()1334-37
• تحول سازمان برنامه به سازمان خط دهنده (تلفیق برنامه و بودجه)
• جدایی بانک مرکزی از بانک ملی برای تنظیم سیاست پولی

علی رغم فساد طرح تسعیر :پایه گذاری صنایع شیمیایی (پاالیشگاه شیراز) ،صنایع کانی غیرفلزی (سیمان و کاشی) ،پوشاک و نساجی

صورت های تاریخی آرایش سازمانی :دهه 1340
• جایگزینی واردات (حمایت تعرفه ای دولت)
سیاست صنعتی

• سرمایه گذاری مستقیم دولت (طرح های عمرانی ،صنایع مادر ،صنایع سنگین)
• حمایت مالی دولت (تسهیالت ت سعه ای ،اختصاص منابع به صنعت)
• بانکداری توسعه ای (بانک صنعتی و معدنی)

سازمان صنعتی

• ادغام سازمانی (صنعت و معدن ،بازرگانی ،دارایی)
• ایجاد سازمان توسعه ای (شرکت سرمایه گذاری) (ایدرو -ملی صنایع پتروشیمی)
• هماهنگی شخصی شده (سازمان برنامه و بودجه ،بانک مرکزی و وزارت اقتصاد)

• شکل گیری صنایع مادر (فلزات اساسی) ،ماشین سازی ،خودرو ،پتروشیمی و شیمیایی ،لوازم خانگی

صورت های تاریخی آرایش سازمانی :دهه 1350
• جایگزینی واردات (حمایت تعرفه ای دولت)
سیاست صنعتی

• سرمایه گذاری مستقیم دولت (طرح های عمرانی ،صنایع مادر ،صنایع سنگین)
• مالی شدن (رشد بانکداری خص صی)
• تضعیف سازمان برنامه و ب دجه (برنامه عمرانی پنجم و قان ن برنامه و ب دجه)

سازمان صنعتی

• تجزیه وزارت اقتصاد
• عدم هماهنگی شخص مح ر
• تفوق فرمان بر سازمان

• تضعیف بخش م لد در برابر بخش نام لد
• عدم استقرار صنایع جدید

در دوره مورد نظر ،کاهش سهم کشاورزی ،جهش
درآمد نفتی و سهم صنعت تقریباً ثابت مانده

تحول تاریخی نهادها در ایران
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رشد سهم خ درو در برابر

تحول تاریخی نهادها در ایران
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کاهش سهم نساجی

صورت های تاریخی آرایش سازمانی :دهه 1360
• محدودیت مقداری ارز (کنترل بازرگانی خارجی)

سیاست صنعتی

• ملی سازی بانکها (کنترل منابع بانکی)

• سرمایه گذاری مستقیم دولت (طرح ژنریک دارو ،صنایع تبدیلی کشاورزی)
• تنش بر سر سازمان برنامه و ب دجه
سازمان صنعتی

• ملی سازی شرکت ها (سازمان صنایع ملی ،شرکت داری ایدرو)
• مصادر شرکت ها (شکل گیری بنیادها)

• ت سعه صنایع دارویی (طرح ژنریک دارو) و تجهیزات پزشکی
• ت سعه صنایع غذایی (جایگزینی کمب د کاالی اساسی)
• ت جه به صنایع ک چک (شهرک سازی)

صورت های تاریخی آرایش سازمانی :دهه 1370
• آزادسازی و مقررات زدایی (رفع م انع تجاری ،کاهش قیمت گذاری)
• خص صی سازی
سیاست صنعتی

• کنترل مقداری ارز (ت سعه خ دروسازی)
• سرمایه گذاری مستقیم دولت (وزارتخانه های بخشی و سازمان های ت سعه ای)
• حمایت مالی دولت (وزارتخانه های بخشی)
• انتقال فناوری (وزارتخانه های بخشی)
• ایجاد مناطق آزاد و ویژ
• سازمان خص صی سازی

سازمان صنعتی

• ایجاد سازمان ت سعه و ن سازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو)

• تقسیم کار سازمان گسترش و خ دروسازها (ت سعه قطعه سازی)
• تاسیس شرکت های دولتی مدیریت پروژ

•
•
•
•
•

اف ل صنایع نساجی (در نتیجه ش ک های ارزی و ضعف مدیریتی)
ت سعه صنایع فلزات اساسی ،پتروشیمی و کانی های غیرفلزی
ت سعه زنجیر ارزش خ درو
ت سعه صنایع غذایی با گسترش بازار داخلی
ت سعه صنایع تجهیزات نیروگاهی

صورت های تاریخی آرایش سازمانی :دهه 1380

• آزادسازی و مقررات زدایی (رفع م انع تجاری ،کاهش قیمت گذاری)
سیاست صنعتی

• خص صی سازی (واگذاریهای اصل )44
• مالی شدن (رشد بانکداری خص صی)

• سازمان سهام عدالت (واگذاری ک پنی)
• ت سعه شستا (واگذاری رد دی ن)
سازمان صنعتی

• واگذاری شرکتهای سازمان های ت سعه ای
• حساب ذخیر ارزی (بعدتر صندوق ت سعه ملی)
• شکل گیری ان اع صندوق های مالی-اعتباری

• عدم ت سعه صنایع جدید
• اف ل صنایع کاربر (نساجی و  )...در نتیجه بیماری هلندی و تحریم ها

بانک های خصوصی

صندوق های توسعه ای

بانک های تخصصی

سهم بخش مولد و نامولد از اعتبارات بانکی (ستون سمت راست) وسهم زیربخش ها از تسهیالت (ستون سمت چپ)

صورت های تاریخی آرایش سازمانی :دهه 1390
• آزادسازی و مقررات زدایی (رفع م انع تجاری ،کاهش قیمت گذاری) -دور
برجام
سیاست صنعتی

• خص صی سازی (واگذاریهای اصل )44
• محدودیت مقداری ارز (دور تحریم ها )
• مالی شدن (رشد بانکداری خص صی)

سازمان صنعتی

• معاونت علمی و فناوری
• ادغام برخی صندوق ها

• شکل گیری شرکت های دانش بنیان (صنایع آی تی)
• رشد محدود صنایع نساجی
• رشد محدود صنایع ل ازم خانگی

جمع بندی آرایش سازمانی
• هر دهه پیشرفت ها و پسرفت های
خاص خ د را داشته است
• دهه های  1360 ،1340 ،1310و
 1370دهه های ارتقاء صنعتی
• دهه های  1350و  1380دهه های
اف ل صنعتی
• دهه  ،1390وضعیت بسیار متناقضی
داشته است

رویکرد تنوع
بخشی

الگوی مصرف
وابسته

عوامل ارتقاء صنعتی
• زمینه اندکی برای ت سعه صنعتی
بازار و تقاضا

• بیشتر مش ق ت سعه منبع مح ر و س داگری ب یژ بات جه به الگ ی مصرف وابسته

• عمدتاً تابع رانت ها و مش ق های دولت
توسعه صنعتی

• در دور های م ثر ،مش ق ت لید کنندگان به سرمایه گذاری های پرریسک یا بلندمدت

• صنایع م رد بحث عمدتاً متاثر از حمایت های دور ای دولت
رشته های
اولویت دار

آرایش سازمانی

• ت سعه اول یت ها نیازمند هدفمندشدن اول یت ها

• نقش جهت دهند به م ثر یا نام ثر ب دن رانت ها

اعتبارات بانکی ( -)1340سازمان ت سعه ای
()1370

جایگزینی واردات (دهه  -)1310اعتبارات بانکی
(دهه )1330

اعتبارات بانکی و سیاست تجاری (-)1340
سیاست تجاری ()1370

جایگزینی واردات (دهه  -)1310اعتبارات
بانکی (دهه )1330

اعتبارات بانکی (دهه  -)1330سازمان
ت سعه ای ()1380 ،1370 ،1340
سرمایه گذاری مستقیم ()1370-1350-1340
– سازمان ت سعه ای ()1380

سازمان ت سعه ای ()1340

هدفگیری
صنعتی

سرمایه گذاری مستقیم و اعتبارات
بانکی ()1360

اعتبارات بانکی ()1360-1350

سرمایه گذاری مستقیم ()1370

عوامل افول صنعتی
• خص صی سازی و ایجاد مناطق آزاد سیاست های اصلی فرابخشی کش ر

ب د است .به نظر نمیرسد این دو سیاست دستاورد چندانی داشته است.

ناهماهنگی در هدفگیری

• خص صی سازی به مسئله فضای کلی کسب و کار و ریسک های سرمایه
گذاری و آرایش سازمانی واحدها (ک چک و بزرگ) بی ت جه ب د است.
• سیاست های تسهیل گر فضای کسب و کار در تن ع بخشی ناکام ب د

ناهماهنگی در دستگاه های
فرابخشی و بخشی

اند ،زیرا با اقتضائات سیاسی و محیط اقتصاد سیاسی و نیز بسترهای
اجتماعی (الگ ی مصرف) ناهمخ انی داشته اند.
• نتیجه پیگیری این سیاست ها ،اختالل ،م ازی کاری و صنعت زدایی ب د

است.

ناهماهنگی در ایجاد نهادهای
تنظیم گر و توسعه ای

آرایش سازمانی مقوم ارتقاء صنعتی
تنظیم سیاست

تنظیم سیاست

تنظیم سیاست

سرمایه گذاری

تجاری

اعتباری

ادغام سازمانی
(ادار گمرک با
صمت)

ادغام صندوق ها

احیاء
سازوکارهای
تنظیم بازار

ایجاد بانک
ت سعه ای

اصالح قان ن
اصالح 44
مام ریت گرا
شدن سازمان
ت سعه ای

جایگاه سازمان های توسعه ای در ارتقاء صنعتی

امتیاز مهم سازمان های
توسعه ای

ماموریت

• بی نیازی به منابع دولت -امکان گردش منابع– امکان
اجرای طرح های س دآور

• ت سعه زنجیر ارزش -حل معضالت زنجیر

با تشکر از توجه شما

