
  تحلیل 8نکته و  8در  استان کرمانشاه بخش صنعتنگاهی گذرا به 

  :  1نکته 

واحـد نیـز    300واحد فعال هستند و ظرفیت بهره برداري شده ایـن   300واحد صنعتی داراي جواز بهره برداري حدود  1000از حدود 

  درصد است. 50نزدیک 

  : 1تحلیل 

  بالفعل شده است بسیار باالتر است. ظرفیت بالقوه بخش صنعت استان نسبت به آنچه از آن

 50تومان آن به بهره برداري رسیده است و آن هـم بـا بهـره وري     30تومانی که در بخش صنعت سرمایه گذاري کرده ایم  100از هر 

  درصد.

ي صـنعتی در  درصد است. از هر واحد سرمایه گذار 15در کل نرخ بهره برداري از هر واحد سرمایه گذاري صنعتی در استان نزدیک 

  درصد است. 50درصدي هم که به بهره برداري میرسد با نرخ  30درصدش بیکار میماند و  70استان 

درصد برسد، به صورت تـاریخی و   15عناصري که باعث شده اند تا نرخ بهره برداري از هر واحد سرمایه گذاري صنعتی در استان به 

  ر ده سال گذشته این ویژگی اصلی بخش صنعت استان بوده است.ساختاري انسجام یافته اند به صورتی که حداقل د

با همین نرخ بهره برداري صنعتی در استان هر نوع سرمایه گذاري جدید صنعتی ظرفیت بالقوه تولید صنعتی را در استان باال  تقریباً

  برده است بدون این که بتواند اثر معنی داري در تولید صنعتی در استان داشته باشد.

  

  :2ته نک

   ارتباطات پیشین و پسین واحدهاي صنعتی در استان در سطح بسیار پائینی است، حتی در شهرکهاي صنعتی.

  :2تحلیل 

بنگاههاي اقتصادي استقرار یافته در شهرکهاي صنعتی تقریباً هیچ گونه ارتباطی چه از نظر فعالیت و چه از نظر روابـط اجتمـاعی و   

یعنی محصول یک بنگـاه، توسـط   کاري ندارند. جزیره اي عمل میکنند و به صورت مستقل نسبت به فعالیتهاي خود اقدام میکنند. 

  یه خریداري نمیگردد.بنگاه بعدي به صورت مواد اول

زنجیره هاي تأمین صنعتی که از صفر تا صد تولید کاالهاي مصرفی جامعه را پوشش میدهند در شـهرکهاي صـنعتی اسـتان شـکل     

نگرفته اند. تقریباً این گونه است که هر واحد اقتصادي مواد اولیه خود را از بیرون استان میخرد و محصول خود را نیـز مسـتقل بـه    

وشد. لذا هزینه هاي حمل و نقل، بازار، قراردادها، خرید مواد اولیه، فروش محصول، آمـوزش نیـروي انسـانی، تعمیـر و     بیرون میفر

  نگهداري، طراحی و بسته بندي محصول و ... براي هر واحد اقتصادي بسیار باالست.

ا اگر وجود دارد بسیار ضعیف و نـاقص، البتـه   در بین واحدها و کارخانه هاي صنعتی استان روابط پیشین و پسین  یا وجود ندارد و ی

  اتفاقی و تصادفی شکل گرفته است.

زنجیره هاي تأمین صنعتی استان به صورت دقیق و بر اساس یک برنامه مدون و مهندسی شده شناسایی نشـده انـد. حلقـه هـاي     

رت تصادفی و بدون مطالعه دقیق در حوزه مفقوده و یا بحرانی آنها تعیین نشده است و هرنوع تخصیص منابع در بخش صنعتی به صو

زنجیره تأمین صنعتی از گذشته صورت گرفته و در حال حاضر نیز همین رویه ادامه دارد. یعنی ننکن است مجوزهاي موافقت اصولی 

کـد در  و سرمایه گذاري هاي جدیدي که صورت میگیرد صرف حلقه هاي صنعتی گردد که هم اکنون وجود دارند و البته واحدهاي را

آنها هم کم نباشد، و بالعکس حلقه هاي صنعتی که از آنها کم داریم و یا نداریم و به عنوان مفصل سایر حلقه هاي فعالیت صـنعتی را  

  به یکدیگر وصل میکنند، مورد توجه سرمایه گذاري جدید و یا تکمیلی نگردند.

  

  

  



  :3نکته 

  شهرکهاي صنعتی شکل نگرفته اند.  تقریباً مشاهده میگردد که بازارهاي کار محلی تخصصی در

  :3تحلیل 

، نسبت به انتخـاب و  یعنی واحدهاي اقتصادي بدون توجه به ظرفیتی که در هر شهرك صنعتی از نیروهاي ماهر میتواند شکل بگیرد

صـنعتی بـه    بکار گیري نیروهاي کار اقدام میکنند. در هر شهرك صنعتی و الجرم در استان یک ذخیره از نیروهاي تخصصی و ماهر

  صورت رسمی شکل نگرفته و متولی مشخصی ندارد. 

کاریابی هاي استان تقریباً هیچ کدام نسبت به تسهیلگري در بازار کار مهارتی و تخصصی در شهرکهاي صنعتی و یا شهرستانها کـه  

، اقـدام مشخصـی انجـام    بتواند ذخیره موجود نیروهاي ماهر و متخصصی را شناسایی، تعیین سطح، جایـابی و سـازماندهی نمایـد   

  نمیدهند.

  

  :4نکته 

نفر شاغل صنعتی در استان گزارش شده  18000بر اساس آمارهاي رسمی و بیان متولیان بخش صنعت کارخانه اي استان چیزي حدود 

  نفر است.  13000است. بر اساس بیان غیر رسمی متولیان صنعت استان این تعداد به صورت واقعی کمتر از 

  :4تحلیل 

واحد صنعتی درست گزارش شده باشد که فرض سنگینی است، و نیـز   300عددي براي  18000اگر فرض کنیم که که وضعیت اشتغال 

واحد صنعتی راکد استان در صورت راه اندازي ماهیت اشتغال مشابهی پیدا کنند، در این صـورت بـا یـک     700فرض کنیم که سایر 

 18000این اشتتغال از واحد صنعتی داراي جواز بهره برداري  1000با بکار افتادن هر که  حساب سرانگشتی ساده میتوان انتظار داشت

که در کارخانه هاي استان براي سرمایه هاي صنعتی شـکل گرفتـه اسـت حـداقل     عددي  700هزار برسد. یعنی با این بیکاري  60به 

  سرمایه ها و بیکاري در نیروي انسانی را نشان میدهد.این موضوع تناسب بین بیکاري در  شغل صنعتی از دست رفته است. 42000

  

  : 5نکته 

  برآورد حجم سرمایه گذاري صنعتی درجا در استان

  :5تحلیل 

آمارهاي موجود حجم سرمایه گذاري درجا در استان به علت این که سرمایه گذاري انجام شـده را در روز سـرمایه گـذاري مـالك     

  ت سرمایه هاي بکار گرفته شده را به روز نمیکنند، قابل جمع کردن با یکدیگر نیستند.گزارش قرار داده است و هیچکدام قیم

ها میلیارد تومان سرمایه گذاري ساخته  100در بین این کارخانه هاي راکد تنوع در حجم سرمایه گذاري فراوان است. برخی از آنها با 

میلیارد تومان. اگر فرض کنیم متوسط سرمایه اي که در هر واحد  10تا یک  میلیارد و برخی نیز با نزدیک 100تا   10 شده اند و برخی با

جا در استان نزدیک میلیارد تومان باشد در این صورت سرمایه گذاري انجام شده در 10صنعتی راکد سرمایه گذاري شده به نرخ روز 

 2میلیـارد تومـان (بیشـتر از     7000خ روز حـدود  واحدهاي راکد استان به نر میلیارد تومان و سرمایه گذاري صرف شده براي 10000

  میلیارد دالر) است. این یعنی ما منابع ارزشمند و کمیابمان را نابود کرده ایم.

  

  :6نکته 

  هم مکانی و همکاري بین واحدهاي اقتصادي یکسان از نظر فعالیت در سطح نازلی است.

  :6تحلیل 

با وجود انبوه قابل قبول و قابل برنامه ریزي از برخی زیربخشهاي فعالیت صنعتی از تعداد بنگاههاي فعـال، متاسـفانه بـه علتهـاي     

ساختاري و مدیریتی هیچ گونه همکاري و هم مکانی که بتواند به شکل گیري خوشه هاي صنعتی دامن بزند و هزینه هـاي تولیـد را   



همکاري و به اشتراك گذاري تجارب و توانمندي ها را ممکن سازد و هویتی جمعی در قالب یک برند  کاهش دهد، مزیت هاي ناشی از

  محلی و منطقه اي بوجود آورد شکل نگرفته است. 

خوشه هاي صنعتی در استان کرمانشاه با وجود زمینه شکل گیري به علتهاي بسـیاري داراي هویـت مشـخص و چـارچوب توسـعه      

توسعه خوشه تقریباً کم تجربه و جوان هستند. منابع توسعه خوشه اي ناکافی هسـتند و سـازماندهی ایـن     منطقی نیستند. عاملین

  حوزه نارساست.

  

  :7نکته 

  مدیریت واحدهاي صنعتی و در سطح باالتر بخش صنعت استان کند، ناقص، بی هدف و همراه با اتالف منابع است.

  :7تحلیل 

ی به صورت برنامه هاي رسمی ابالغ شده از تهران به سازمانهاي ذیربط صورت گرفته است به اقداماتی که در حوزه هاي مختلف صنعت

علتهاي بسیاري از جمله وجود رابطه به جاي ضابطه در انتخاب و بکار گیري نیروهاي تخصصی و مدیریتی، عدم دانـش تخصصـی و   

هاي نظـارتی در تخصـیص منـابع، وجـود دخالتهـاي بسـیار       مدیریتی، ناکافی بودن منابع در اختیار، وجود دخالتهاي بسیار سازمان

نمایندگان مجلس در تخصیص منابع و تعیین مدیران، تاخیر هاي بیمورد و فلج کننده سازمان مـدیریت و برنامـه ریـزي در انعقـاد     

تشخیص، برنامـه ریـزي،    بسته ماندن حلقه هايتوافقنامه ها و تخصیص حتی با وجود منابع (قبالً معاونت برنامه ریزي استانداري)، 

راهبري و مدیریت در بین گروه هاي مشخص و عدم بکارگیري نیروهاي داراي توان باالتر و متفاوت و... متاسفانه نه توانسـته اسـت   

  مشکلی از مشکالت گذشته را حل کند و نه از تولید مشکالت جدید جلوگیري نماید.

  

  :8نکته 

  هاي بازاریابی و فروش همه واحدهاي صنعتی استان دچار بحران است.تقریباً به صورت یک بیماري همه گیر بخش

  :8تحلیل 

متاسفانه با وجود یک بیماري مشترك و همه گیر در حوزه بازاریابی و فروش واحدهاي صنعتی در استان، سازمان متولی این بخـش  

دهاي صنعتی هر یک به تنهایی و به صورت منتشر شده اي جهت حل این مشکل ندارد و واحهیچ گونه برنامه ریزي مدون و مشخص 

جزیره اي و با صرف هزینه هاي باال در حال تالش در این حوزه هستند، بدون این که سازمان متولی این تالشها را در یک راستا و به 

  صورت هم افزا مدیریت و کارگشایی نماید.

ا در داخل و خارج، برنامه هاي نمایشگاههاي متفاوت فروش و برنامه هاي معرفی محصوالت واحدهاي صنعتی به خریداران بالقوه آنه

معرفی محصوالت در استانها و کشورهاي متفاوت، برنامه هاي تورهاي صنعتی ورودي و خروجی سازگار و کـافی در راسـتاي تـامین    

نبال میگردد، ولی سازمان مواد اولیه و فروش محصوالت بخش صنعت و... همه و همه اگر چه توسط اطاق بازرگانی به صورت رسمی د

  صنعت، معدن و تجارت در این حوزه تقریبا هیچ برنامه مشخص پوشش دهنده و کمک کننده و راهگشایی نداشته است.

  

  

  گروه پژوهشی 

  مرکز مطالعات و پژوهشهاي اقتصادي اتاق بازرگانی کرمانشاه
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