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        رفع ادعا و مسئوليترفع ادعا و مسئوليترفع ادعا و مسئوليترفع ادعا و مسئوليت

ازتاب مسئوليت نظرات و اطالعات ارائه شده به عهده نويسنده (نويسندگان) مي باشد و لزوما نبايد به عنوان ب

 شده انجام اينجا در اطالعات صحت حفظ براي زيادي هاي مراقبت گرچه نظرات يونيدو و يا تاييد آن ها فرض شوند.

  .دنندار آن ها از استفاده از ناشي پيامدهاي قبال در مسئوليتي هيچ آن عضو كشورهاي نه و يونيدو نه است،

  نياز به اطالع رساني دارد. اما ود دارد،وج چاپ اين سند به صورت آزاد تجديد يا قول امكان نقل

  

        تأييد و تصديقتأييد و تصديقتأييد و تصديقتأييد و تصديق

كشاورزي يونيدو با همكاري فرانك هارتويچ، جين ديوالين و  اين مدارك در شعبه توسعه تجارت محصوالت

از مؤسسه مطالعات توسعه در انگلستان و آميت كاپور از  ليزبث ناواس آلمن به عالوه،تهيه شده است.  پاتريك ُكرماوا

وسسه توسعه مديريت و موسسه رقابت در هند، نيز در تهيه اين سند مشاركت داشته اند. نظرات و پيشنهادات بيشتر، م

ميشل كالرا، كارلوس چانداوي سوريز، ايميلو هارناندز، اوجني اوجينيو، تيل من گاندر و يورگن راينهارد ارائه شده توسط 
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            پيشگفتارپيشگفتارپيشگفتارپيشگفتار
هاي توليدي از كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي در حال جهان شاهد انتقال تدريجي فعاليت در چند دهه اخير

افزايش درآمد و رشد اقتصادي و در نتيجه هاي جديد براي اشتغال، فرصتكه اين روند باعث ايجاد توسعه بوده است، 

 سود است. با اين وجود روند صنعتي شدن به طور مساوي بهشده ي فقير و كمتر توسعه يافته جهان برخي از كشورها

» ميليارد پايين«، يونيدو بين كشورهايي از 2009است. در گزارش توسعه صنعتي نبوده تمام كشورهاي در حال توسعه 

كنند تا به توليد مي تالش كه ا درآمد متوسط كه تمايل دارند به بازارهاي جهاني كاالهاي توليدي برسند و كشورهايي ب

  د. شوند، تمايز قائل ميستر برپيچيده

ساخت صنايع به منظور بهره مندي از ارزش افزوده  -1 :تي براي هر دو گروه وجود دارد. از جملههاي صنعالشچ

كه درآمد و اشتغال  رقابتيبه صنايع صنايع غير رقابتي تبديل  - 2 كاالهاي توليد شده در كشورهاي در حال توسعه 

سازگار كردن توسعه صنعتي -4و   كاهش فقر كليدي هدفبه ويژه اهداف توسعه هزاره، رسيدن به  - 3كنند.  ايجاد مي

با اين  .اثرات منفي بر تغييرات آب و هوايي از طريق استفاده از انرژي از بين بردناستفاده پايدار از منابع طبيعي و  با

اي از طريق رقابت و موانع تجاري به چالش ورهاي كوچكتر و كمتر توسعه يافته به طور فزايندهحال، به خصوص كش

در نتيجه، هاي توليد قرار دارند. هاي جديد و سيستمآوريدر عين حال تحت فشار براي معرفي فنشوند و كشيده مي

 از دست دادهارزش جهاني  هاي در زنجيرهمؤثر براي حضور هاي خود را توانند فرصتكشورهاي كمتر توسعه يافته مي

  باشند. ن به طور مجهز ايدر بازارهاي ملي و منطقهيا قادر به رقابت و 

پيچيده هستند. هم از لحاظ موارد مختلف پوشش دهي (از مواد اوليه تا مصرف) و هم  صنعتي ارزش هاي زنجيره

زنجيره ارزشي يونيدو ارائه  يابيعارضههدف از ابزار   ند.از لحاظ اثراتي كه پيشرفت و توسعه آنها مي تواند ايجاد ك

اي از ابعاد يك تصوير كامل از زنجيره با استفاده از مجموعه به اين طريق كه با كشيدن راهنمايي در همين زمينه است.

 .را توصيف مي كنده، يك زمينه داده شدوضعيت فعلي در  و تا جاي ممكن به گستردگي طبيعت، ،يابيعارضه

 ،در زنجيره ارزش تعامل هاهايي كه بر روي برخي از ها و محدويتبراي نشان دادن فرصت هايابيعارضه، اين همچنين

  .گذارداثر مي ،شودها و عوامل توسعه ايجاد ميبه صورت اتوماتيك يا از طريق دولت

ها و مديران پروژه در دولت ن برنامهطراحازنجيره ارزش صنعتي يك ابزار مفيد است كه به تحليلگران،  يابيعارضه 

كند. و اين مسئله به شناسايي هاي توسعه كمك ميهاي صنعتي و برنامههاي توسعه براي تشكيل سياستو آژانس

اين ابزار غالبا  كند. هاي تكنولوژيكي و بازار مربوط به يك كاالي خاص يا زنجيره ارزش كمك ميها و فرصتمحدوديت

زنجيره هاي توسعه شرطها و نهادها و فقدان امكانات خدماتي كه پيشسياست واضح دركمبود يك ممكن است به 

افزايش توليد، معرفي  مانند عملي اهداف شروع تجزيه و تحليل زنجيره ارزش اغلب اگرچه نقطهاست، اشاره كند.  ارزش

اما با استفاده صحيح از اين ابزار و مي باشد حصول خاص، مآوري جديد، بهبود پردازش و گسترش بازاريابي يك  فن

 و اقتصادي اجتماعي، اهداف به كمك با پايدار صنعتي مي تواند منجر به توسعه گسترده، ،چشم اندازي به قدر كفايت

  .شود محيطي زيست

  

  فيليپ شولتز. مديريت. شعبه توسعه كشاورزي. يونيدو



 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        فهرست موضوعاتفهرست موضوعاتفهرست موضوعاتفهرست موضوعات
        چهارچوب كليچهارچوب كليچهارچوب كليچهارچوب كليقسمت اول: قسمت اول: قسمت اول: قسمت اول: 

   دريافت كامل موضوعزنجيره ارزش؛  يابيعارضه 1 – 1

  در زنجيره ارزش صنعت يابيعارضهابعاد  2 – 1

  به توسعه يابيعارضه پيوند  3 – 1

  به عنوان بخشي از چرخه توسعه زنجيره ارزش يابيعارضه  4 – 1

        ترسيم زنجيرهترسيم زنجيرهترسيم زنجيرهترسيم زنجيره    قسمت دوم:قسمت دوم:قسمت دوم:قسمت دوم:

        زنجيرهزنجيرهزنجيرهزنجيره يابييابييابييابيعارضهعارضهعارضهعارضه    قسمت سوم:قسمت سوم:قسمت سوم:قسمت سوم:

  منابع ورودي و لوازم تامين : 1 بعد

  : ظرفيت توليد و تكنولوژي2بعد 

  و تجارت نهايي: بازارهاي 3بعد 

  زنجيره ارزش حكمراني: 4بعد 

  پايدار و مصرف انرژي: توليد 5بعد 

  زنجيره ارزش سرمايه گذاري: 6بعد 

  اجتماعي  - زمينه سياسي محيط تجارت و : 7 بعد

        يابييابييابييابيعازضهعازضهعازضهعازضهج ج ج ج استفاده از نتاياستفاده از نتاياستفاده از نتاياستفاده از نتاي    قسمت چهارم:قسمت چهارم:قسمت چهارم:قسمت چهارم:

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



 

 

        فهرست اشكالفهرست اشكالفهرست اشكالفهرست اشكال 
  ارزش صنعتيزنجيره  براي يابيعارضه: چارچوب 1شكل 

  ابعاد زنجيره ارزش و اهداف توسعه : رابطه بين 2شكل 

  در تانزانيا بادام زميني : نقشه زنجيره ارزش3شكل 

  در توسعه زنجيره ارزش يابيعارضه: ابعاد و اهداف 4شكل 

  منابع ورودي و لوازم در زنجيره ارزش  تامين يابيعارضهراي ب برنامه: 5شكل 

  ظرفيت توليد فناوري در زنجيره ارزش يابيعارضهبراي  برنامه: 6شكل 

  بازارها و تجارت در زنجيره ارزش  يابيعارضهبراي  برنامه: 7شكل 

  در زنجيره ارزش حكمراني يابيعارضهبراي  برنامه: 8شكل 

  زنجيره حكمراني هايبندي: دسته9شكل 

  توليد پايدار و استفاده از انرژي در زنجيره ارزش يابيعارضهبراي  برنامه: 10شكل 

  در زنجيره ارزش سرمايه گذاري يابيعارضهبراي  برنامه: 11شكل 

  كار در زنجيره ارزش روغن پالم نيجريه : جذابيت مالي كسب و12شكل 

در  تهيه نشاسته) برايآفريقا  در بومي يگياهكاساو (ه ارزش مالي زنجير خطرات: بررسي اجمالي بر 13شكل 

  نيجريه 

  سرمايه گذاري مرتبط و انواع  در يك زنجيره ارزش نيازهاي مالي :14شكل 

  محيط كسب و كار و مسائل اجتماعي و سياسي در زنجيره ارزش يابيعارضه برنامه براي: 15شكل 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

        فهرست جعبه هافهرست جعبه هافهرست جعبه هافهرست جعبه ها
  گي رسم نقشه زنجيره: چگون1جعبه 

    GOLF مدل -محصوالت  بندي اوليه: طبقه2جعبه 

  روابط تأمين كننده در زنجيره ارزش سيمان هند مشخص نمودن: 3جعبه 

  كننده تامينانواع قراردادهاي : 4جعبه 

  : بازه ي زماني براي توليد چرم5جعبه 

  لها و حمل و نقزير ساخت يابيعارضهبراي  هايي : شاخص6جعبه 

  : ماتريس اعتماد7جعبه 

  توان عملياتي تحليل و تجزيه معيارهايگيري ظرفيت توليد با استفاده از : اندازه8جعبه 

  زنجيره ارزش يابي در : استفاده از فناوري موقعيت9جعبه 

   هاي استفاده از دانش: شاخص10جعبه 

  زميني  بادام توليدسود خالص در  هاي : محاسبه حاشيه11جعبه 

  هاي توسعه زنجيره ارزش: استراتژي12جعبه 

  سيگار در كارائيب از ساخت الگوبرداري: 13جعبه 

   UNSDهاي اصلي محصول با توجه به بندي: دسته14جعبه 

  محصوالت زنجيره ارزش در چرخه زندگي محصوليابي : موقعيت 15جعبه 

  نشخص كردن شيوه ي بازاريابيپارامترهايي براي  :16جعبه 

  تحليل رقبا براي توليد سبوس افغانستان زيه و : تج17جعبه 

  مورد استفاده در زنجيره ارزش صنعتيمتداول  : استانداردهاي18جعبه 

  : شناسايي اهميت زنجيره ارزش19جعبه 

  .مي برد افزودهاز ارزش ين بهره رابيشتر  زنجيره: تحقيق در مورد اينكه چه كسي در 20جعبه 

     شيلي ،كولين پيزانتوليدكنندگان شراب در  )Map of Cluster(: نقشه خوشه 21جعبه 

  زنجيره حكمراني سريع ارزيابي براي شاخص هايي: 22جعبه 

  ارزش هاي : انواع ارتقاء در زنجيره23جعبه 

  در توسعه زنجيره ارزش» تفكر چرخه زندگي«: معرفي24جعبه 

  : طبقه بندي مواد25جعبه 

مقياسي از مقدار كل خروجي دي اكسيد كربن ومتانول مربوط به يك جمعيت، سيستم ( رد پاي كربن مقدمه اي بر: 26جعبه 

   يا فعاليت معين با در نظر گرفتن همه منابع، فرونشين ها، ذخيره شدن ها در محدوده زماني ومكاني آن جمعيت، سيستم يا فعاليت)
حجمي از آبي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم ردپاي آب شاخصي است براي نشان دادن (رد پاي آب اي بر : مقدمه27جعبه 

  )خدمات به مصرف مي رسد اي توليد كاال و يا ارائه هرگونهبر
  ي براي توليد پايدار و استفاده از انرژي در طول زنجيره ارزش يهافرصتنمايش : 28جعبه 



 

 

  و نرخ بازده داخلي  شده تنزيل نقدي جريانتجزيه و تحليل : 29جعبه 

  نيجريه  تهيه نشاسته) برايآفريقا  در بومي يگياه( كاساويه و تحليل ريسك مالي در زنجيره ارزش : تجز30جعبه 

  : اعتبار به عنوان يك عامل تعيين كننده در دسترسي به امور مالي 31جعبه 

 )Common Traits of Formal Financial Products( : صفات مشترك محصوالت رسمي مالي32جعبه 

   رسمي تامين سرمايه زنجيره به طور مستقيمهاي غير سم: مكاني33جعبه 

  در بخش گل  پيوسته گذاريسرمايه براي Rabobankطرح : 34جعبه 

  : شدت سرمايه در برابر شدت كار35جعبه 

  : سؤاالت راهنما براي مطالعه مقررات توليد و تجارت 36جعبه 

  براي مداخالت زنجيره ارزش نوع شناسي اهداف: 37جعبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

        واژه نامهواژه نامهواژه نامهواژه نامه
        

        رقابت پذيري:رقابت پذيري:رقابت پذيري:رقابت پذيري:
دهند) براي ارائه هايي كه با هم يك زنجيره ارزش را تشكيل مياي از شركتتوانايي يك شركت (يا مجموعهبه 

به پاييني قيمت شركت  هاي قيمت با جهاني را، و يا محلي بازارهاي كيفيت استانداردهايمحصوالت و خدماتي كه 

پذيري بستگي رقابت بتواند بازده كافي مرتبط با منابع استفاده شده داشته باشد. و در عين حالي گويند، هاي رقيب م

و  محيط اقتصادزنجيره ارزش و  موجود در شركت، شرايط يك داخلي هاي به طيف وسيعي از عوامل مرتبط با ظرفيت

  ه ارزش باشند. زنجير يابيعارضهها بايد بخشي از كه همه اين  كالن دارد، سياست
  

        خريداران نهايي:خريداران نهايي:خريداران نهايي:خريداران نهايي:
ها، صادركنندگان، واسطه شاملاغلب  نميشوند كه پردازش يا نميكنند تغيير بيشتر كه محصوالتيخريداران 

تجارت،  و بازاريابي به مشغول كارگزاراندهندگان خدمات و ارائه، خرده فروشان، كنندگان عمدهواردكنندگان، توزيع

  . بلكه كاالها را به مصرف كنندگان مي فروشندكنندگان نيستند صرف. خريداران نهايي مهستند
         

        بازار نهايي:بازار نهايي:بازار نهايي:بازار نهايي:
است كه محصول براي  زمانيمعموالً نزديك به  و شده است تعيينبازاري كه در آن ارزش كامل محصول 

 زنجيره محصوالتهاي نهايي در دسترس باشد. بازار يا كساني كه به مصرف كنندگان مي فروشند، دگاننكنمصرف

داخلي يا خارجي قرار  هايتوانند در بازارمي جذب مي كنند و افزوده ارزش اعمال و اتمام تغييرات از پس را ارزش

  گيرند. 
  

  خوشه صنعتي:خوشه صنعتي:خوشه صنعتي:خوشه صنعتي:
، يك خوشهدر  كنند.كه محصوالت مشابه يا خدمات مشابه توليد مي به هم پيوستههاي تمركز جغرافيايي شركت

هاي خدمات خريدار و زيرساخت ،كنندهمشابه، تبادل دانش و يا از حضور تأميناز فناوري مكن است م شركت ها

  مند شود. بهره
        

  زنجيره ارزش صنعتي:زنجيره ارزش صنعتي:زنجيره ارزش صنعتي:زنجيره ارزش صنعتي:
در  ،بويژه از طريق توليد و تغيير كاال، پردازش كه با استفاده از (به پايين صفحه نگاه كنيد) يك زنجيره ارزش

عواملي كه در پردازش و تغيير  از توجهي قابل ، سهمصنعتي ارزش هاي ند. در زنجيرهكمي ارزش افزوده مشاركت

   محصوالت اوليه به كاالهاي قابل مصرف دخالت مي كند، باعث توليد ارزش افزوده مي شود.

  



 

 

        توسعه صنعتي پايدار:توسعه صنعتي پايدار:توسعه صنعتي پايدار:توسعه صنعتي پايدار:
توسعه،  در بخش توليد است. اين زيست محيطيهاي اقتصادي، اجتماعي و توسعه صنعتي پايدار شامل پيشرفت 

پيشرفت هاي دراز مدت ساختاري و مرتبط با ظرفيت هاي توليد محلي، عملكرد زيست بر اساس  ي كهايعرشد صن

  محيطي و استانداردهاي زندگي بنا شده اند را، ممكن مي سازد.
  

        ::::بروز رسانيبروز رسانيبروز رسانيبروز رساني
در پاسخ به تالش براي ، يك زنجيره ارزش كاملها و يا شركتنشان دهنده مسير توسعه يك شركت، گروهي از 

 نوآوري از استفادهمعموالً از طريق  بروزرساني در مقايسه با رقبا است. اگرچه ،افزودهبود موقعيت خود و سطح ارزشبه

هاي بازاريابي تواند به بهبود سازماني و استراتژيمي همچنينآيد، بدست ميجديد  هاي آوري فن و دانش قالب در ها

ارتقاء "توان بين مي در نظر گرفت. مثبت دف با توسعه زنجيره ارزشمترا را مي توان، ارتقاء كلمنجر شود. به طور 

بهبود توليد و توزيع تكنولوژي و  به معناي» ارتقاء فرايند«كه نوآوري، تنوع و يا بهبود محصول نهايي است و  "محصول

 باالتر در افزودهاز ورود به توابع ارزش پيشرفت هاي حاصلمربوط به  "ارتقاء عملكردي"تداركات تمايز قائل شد. 

  زنجيره ارزش است.
  

        زنجيره ارزش:زنجيره ارزش:زنجيره ارزش:زنجيره ارزش:
(بدون در نظر گرفتن موقعيت زماني و مكاني) اين  ها و بازرگانانتوليدكنندگان، پردازنده بهمكانيسمي است كه 

به محصوالت و خدمات ارزش به تدريج  همانطور كه از حلقه اي در زنجيره به بعدي گذر مي كنند، امكان را مي دهد تا

شركت  ،در زنجيره ارزش اثر گذار امالنمهمترين ع تا به مصرف كننده نهايي (داخلي يا جهاني) برسند. ،اضافه كنند

تجاري و مالي  عي از خدمات عمومي و خدمات خصوصي فني،طيف وسي بخش خصوصي هاي بخش خصوصي هستند.

   سياسي بستگي دارند. - عي. آنها همچنين به قوانين ملي و جهاني و محيط اجتمارا در بر مي گيرد

  هاي مختلف متصل و تا حدودي هماهنگ شده است. هاي مختلف تجاري در بخشدر يك زنجيره ارزش، فعاليت

  
Source: UNIDO (2010). Value Chain Diagnostics for Industrial Development        



 

 

        زنجيره ارزش:زنجيره ارزش:زنجيره ارزش:زنجيره ارزش:    يابييابييابييابيعارضهعارضهعارضهعارضه
 خود كار و كسب و كنند مي عمل ،چارچوب هاي تعيين شده تحت ها شركت چگونه اينكه درك براي روشي است

 و فرم در نهايي كنندگان مصرف به و حمل ذخيره، تبديل، اوليه مواد كه شود حاصل اطمينان تا كنند مي هماهنگ را

به طور طبيعي  كهارزش را  زنجيره توسعه موجود براي هايفرصتها و محدوديت ،اين روش .رسند مي خاصي كيفيت

جست و جو مي كند. همچنين به دنبال اثرات مختلف مانند كاهش فقر، اشتغال، درآمدزايي، توسعه  گانه هستند،چند

   .نيز مي باشد داردهاي مردم گروهبر در زنجيره فعاليت هاكه  شركت، رشد اقتصادي و يا پايداري محيط زيست،
        

        توسعه زنجيره ارزش:توسعه زنجيره ارزش:توسعه زنجيره ارزش:توسعه زنجيره ارزش:
 مشاركت در تغيير مفهوم معموال هبود شرايط در زنجيره ارزش دارد وبهماهنگ براي  اشاره به تالشاين عبارت 

 و ها پاداش. را دارد خطرات قرار گرفتن در معرض كاهش يا و ها پاداش افزايش طريق از ارزش، زنجيره در ذينفعان

 .باشد درك قابل نيز جنسيتي برابري و فقر كاهش زيست، محيط با رابطه در بلكه مالي شرايط در تنها نه بايد خطرات

  در نظر گرفته شود.  "زنجيره ارزش ارتقا" تواند معادل با مفهومتوسعه زنجيره ارزش ميدر معناي كلي تر، 
  

        زنجيره ارزش:زنجيره ارزش:زنجيره ارزش:زنجيره ارزش:    حكمرانيحكمرانيحكمرانيحكمراني
اوليه تا  محصول را از توليد تبديلكه امكان  و هماهنگي ميان عامالن مربوطه، زنجيره ارزش به سازمانحكمراني، 

خاص در  عامالني با كمك آن، كه باشدو توانايي  قدرتشامل  مي تواند م مي كنند، اشاره دارد واستفاده نهايي فراه

   .كنند اعمالدر طول زنجيره را زنجيره ارزش، هماهنگي و كنترل 
  

  هاي زنجيره ارزش:هاي زنجيره ارزش:هاي زنجيره ارزش:هاي زنجيره ارزش:بخشبخشبخشبخش
اجزاي  ل،شوند. براي مثامختلف زنجيره ارزش، كه توسط يك تحول خاص و فرايند افزوده ارزش تعريف مي اجزا

هاي  گوجه فرآيند توليدتوليد اوليه (كشاورزي) گوجه فرنگي،  عبارت اند از: در زنجيره ارزش گوجه فرنگي مختلف

از  ها)، استفادهآن (به غير از كشاورزان يا پردازنده انبار كردنحمل و نقل و  ،كنسرو كردنرب شده و  و خورد شده

محصوالت گوجه فرنگي تا  يفروش خرده ه و عمده فروشي ودغذايي آماهاي پردازش شده در صنعت مواد فرنگيگوجه

  كننده نهايي برسند.زماني كه به مصرف

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

        ؟؟؟؟ابزارابزارابزارابزارچرا اين چرا اين چرا اين چرا اين 
هاي آژانسخصوصي و  دولت ها، بخش هاي مهم بسياري ازتوسعه زنجيره ارزش در حال حاضر يكي از اولويت

درآمد افزايش و  بتوانند باعث كاهش فقر، هاي ارزش يق توسعه زنجيرهاز طراين بخش ها انتظار دارند كه توسعه است. 

 پويايي بر مبتني ارزش زنجيره توسعه. بشوندكه در امتداد زنجيره ارزش قرار دارند،  يهاي مختلفبراي گروه الو اشتغ

 در .دارد قرار افزوده ارزش و رقابت بهبود جهت در كه است كارآفريني

 ،هستند فقر كاهش و يكپارچهو  پايدار توسعه ز،اهداف متشكل ا كه حالي

 ابزارهايي به وضوح ،فروش و پردازش توليد، در تجارت توسعه در بهبود

ايجاد ارتباط بين به طور تقريبي،  .هستند فاهدا رسيدن به اين براي

چيزي است كه اين راهنما قصد  گسترده تر،توسعه تجارت و اهداف توسعه 

   رسيدن به آن دارد.

زنجيره هاي ارزش صنعتي پيشنهاد مي دهد و يك راهنما براي مشخص كردن  يابيعارضهن سند ابزاري براي اي

 بر روي زنجيرهاين متن تمركز عناصر ضروري براي توسعه و ارتقا كل زجيره ارزش و نه فقط بخش هايي از آن، است. 

محصول اوليه به كاالهاي مصرفي مشاركت  در پردازش و تبديل يعني آن زنجيره هايي كه است صنعتي ارزش هاي

اي كنند. برخالف تجزيه و تحليل زنجيره ارزش متعارف، اين ابزار تأكيد ويژهكنند و در نتيجه ارزش افزوده ايجاد ميمي

يدگاه د« عبارت ،اين ابزار روابط پايين دست (بازار) و باال دست (منابع) دارد.استفاده از بخش هاي پردازش و توليد با بر 

تجزيه و تحليل  هايديگر ابزار و مكملكند اضافه مي 1ود در تجزيه و تحليل زنجيره ارزشادبيات موج بهرا  »صنعتي

  . هستندمتمركز  »جهت گيري بازار«و » توليد اوليه«در  است كه زنجيره ارزش

ك راه حل ساده يا آسان ندارد و تنها يكه توسعه زنجيره ارزش  ي اعمال شودتواند در مواردمي يابيعارضهامكانات 

توان به عنوان يكپارچه، عمومي و سريع مي را اين ابزاروجود دارد.  توسعه هاي فرصت و محدود موانع از بسياري

  توصيف كرد:

پويايي را در تمام بخش هاي  به اين معني كه يكپارچه (يا جامع)يكپارچه (يا جامع)يكپارچه (يا جامع)يكپارچه (يا جامع) •

ا مي زنجيره و پيامدهاي احتمالي زيادي كه توسعه در اين بخش ه

آن تأثيرات تواند براي زنجيره ارزش داشته باشد، در نظر مي گيرد و 

 و هزاره توسعه اهداف با مطابق( گستردهرا از ديدگاه توسعه  (پويايي)

 بهارزيابي مي كند،  )صنعتي پايدار توسعه مورد در يونيدو ديدگاه

 براي محدوديت چند يا يك بر كه جزئي هايرويكرد مخالف عنوان

  .است متمركز ارزش زنجيره در توسعه

                                                           
  بعضي ابزارهاي مهم تجزيه و تحليل رنجيره ارزش عبارتند از:  ١

  ). GIZ )links.de/manual-www.valueپيوندهاي ارزش 

  . ) www.microlinks.org(قابل دسترسي در USAIDايت قابل ويراش مانند ويكي پديا) توسعه زنجيره ارزش ويكي (وبس

  . )www.valuechains4poor.org(قابل دسترسي در  ارزش زنجيره تحليل و تجزيه متخصصان زنجيره ارزش براي جامعه فقير براي راهنماي كتاب

  ) chains.org-www.valueزنجيره ارزش ( قابل دسترسي در  براي تجزيه و تحليل و ارتقا ILOراهنماي 

كاهش فقر و توجه داشته باشيد: توجه داشته باشيد: توجه داشته باشيد: توجه داشته باشيد: 

تواند ديگر اهداف گسترده توسعه مي

تمركز  از طرق مختلف حاصل شود.

اين ابزار  بر دستيابي به اهداف توسعه 

 از طريق توسعه تجارت است. 

 ابزار اين توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:

 پيش از مداخله توجيه براي نبايد

 بهترين. شود استفاده شده نتعيي

 است هايي موقعيت در استفاده آن،

 الزم قطعات تمام آوري جمع هدف كه

  .است ارزش زنجيره توسعه براي
 



 

 

 و محصول ماهيت از نظر صرف ،شده داده صنعتي ارزش زنجيره هر به را آن توان ميبه اين معني كه  عموميعموميعموميعمومي •

 يك در ارزش زنجيره تحليل و تجزيه براي دقيق طرح يك ابزار اين حال، اين با. كرد اعمال، درگير عوامل

تر، به عهده ي ايط خاص و انجام تحليل ها و تفسيرهاي بيشسازگار كردن ابزار با شر .نيست خاص وضعيت

  تحليلگران مي باشد.

 در نتيجه اين ابزار ،شودانجام  يك دوره كوتاه مدتدر  دتوانميبرنامه به اين معنا كه ساده است و سريع سريع سريع سريع  •

 دليل همين به. استها و زمان كارمؤثر براي بدست آوردن اطالعات مربوطه و به حداقل رساندن هزينه يروش

 و تجزيه و آوري جمع براي كه ارزش زنجيره تحليل و تجزيه تر پيچيده ابزارهاي جايگزيني براي ابزار اين

 پروژه اجرايي توليد مي كنند كه براي دقيق بسيار اطالعات و دندار توجهي قابل منابع به نياز ها داده تحليل

  است نشده طراحيميگيرد،  قرار استفاده مورد

 در ذينفعان ساير و مديران برنامه، طراحان ، يابيعارضه از ادهاستف با

سازمان /  توسعهبخش  و عمومي خصوصي، بخش در ارزش زنجيره توسعه

 ها فرصت و ارزش زنجيره از تصويري سريع يك توانند مي هاي غير دولتي

اين از آنها ممكن است  .به دست آورند  آن توسعهبراي  ها محدوديت و

استفاده  تصميمات استراتژيك در سطح سياست و برنامه ايبراطالعات 

ارزش مي تواند و بايد  توسعه زنجيره در بدين معني كه آيا مداخالتنند، ك

 مشخص برايتصميمات،  اين پس از اتخاذ دنبال شود و تا چه حدودي.

 تكميلي تحليل و تجزيه بايد پروژه، سازي پياده هاي استراتژي كردن

   .ودش انجام بيشتري

  

در  هاي مختلفدنها را براي نيروها و همكاري در توسعه زنجيره ارزش اتحاد اين ابزاربا توجه به كاركرد يكپارچه، 

   ، ممكن مي سازد.توسعه، از جمله يونيدو هاي و انجمندولت ها 

  كند: اساساً سه خروجي توليد مي يابيعارضهابزار 

 ر يك كشور مشخص و تعامالت ميان آنهادر يك زنجيره ارزش خاص دعوامل نقشه دقيق  .1

تحليلي از جمله تأمين منابع، ظرفيت توليد و  هفت بعدشرح وضعيت توسعه در زنجيره ارزش با توجه به  .2

، توليد پايدار و مصرف انرژي و تامين سرمايه زنجيره ارزش مراني،آوري، بازارهاي پاياني و تجارت، حكفن

 سياسي اجتماعي و زمينه هايمحيط تجاري و 

هايي براي اجرا و  منجر به استراتژيها براي توسعه زنجيره ارزش كه ها و فرصتشناسايي محدوديت .3

  بين عوامل موثر كه از توسعه زنجيره حمايت مي كنند. مالي مداخالت

 يقا،آفر در خود همكاران با ارزش زنجيره تحليل و تجزيه در كه يونيدو مختلف هاي شاخه تجربيات از ابزار اين

، يك گروه از متخصصان 2009در سال  .است شده داده توسعه كنند، مي فعاليت گذشته دهه در التين آمريكاي و آسيا

. نتايج بدست ، شناسايي كردندبراي يك ابزار تحليلي يكپارچه را هاي ساختمانبلوك ،خارج زنجيره ارزش از يونيدو و

اين ابزار  توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:

اطالعات ورودي را براي توسعه 

طراحي يك پروژه و استراتژي پياده 

 بيشتر سازي فراهم مي كند. اطالعات

 براي است ممكن ياحتمال مطالعات و

 .باشد نياز مورد پروژه بيشتر طراحي

 كه جايي براي را مسيرهايي ابزار اين

 فراهم كند، تمركز بايد بيشتر مطالعات

  .كند مي
 



 

 

 برگزاري 2009در سپتامبر . شدجيره ارزش براي توسعه صنعتي) ارائه زن يابيعارضهو (دآمده در قالب يك مقاله يوني

. را گرد هم آوردتحليل زنجيره ارزش و محققان در زمينه  متخصصان برجسته ،در يونيدو گروه كارشناسي جلسه

جلسه: كردند، (گزارش  تعريف ارزش زنجيره تحليل و تجزيه براي يابيعارضه ابزار براي كلي طرح يك كنندگانشركت

اين  زنجيره ارزش براي تمرين مشترك در يونيدو) كه نقطه شروعي براي ايجاد سند حاضر بود. يابيعارضهتوسعه ابزار 

 و آزمايش تحت كه پيشرفت در نظر گرفته شود، حال در به عنوان يك كار همانطور كه مشخص است، بايد ابزار

 خاص هاي زمينه با سازگاري همچنين و تعديل به منجر گيرد، و مي قرار زنجيره مورد نظر زمينه در بيشتري استفاده

  .شد خواهد بعدي جديد هاي نسخه در

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

        چگونه از اين ابزار استفاده كنيمچگونه از اين ابزار استفاده كنيمچگونه از اين ابزار استفاده كنيمچگونه از اين ابزار استفاده كنيم
دهد. صنعتي ارائه مي ارزش هاي سريع زنجيره يابيعارضه هدايت رويكرد عملي را براييك  يابيعارضهاين ابزار 

 در راهنمايي و دهد مي پيشنهاد شاخص و پارامتر دهد، مي ارائه اساس و پايه و تحليلي بچارچو يك همچنين

  .دهد مي واقعي ارائه و شفاف نتايج ايجاد براي ها داده آوريجمع

بايد به عنوان بخشي از  حاصل از استفاده از اين ابزار يابيعارضه 

قرار گيرد.  توسعه زنجيره ارزش صنعتي مورد توجه تر فرايند گسترده

را  هاي توسعهو بايد فرصت است مشاركتي به طور طبيعي، اين فرايند

و ها، اهدا كنندگان دولتجوامع ديگر، هاي ذينفعان بالقوه، با خواسته

طراحي تواند براي . نتايج اين ابزار ميبخش خصوصي تطبيق دهد

   د.مورد استفاده قرار گيرسازي و نظارت و ارزيابي ، پيادهپروژه

 كنيم فرض است واقعي غير حال، اين با كمك مي كند.به طراحي برنامه در مرحله اوليه  يابيعارضه، ابزار ترجيحا

در تعدادي از مداخالت توسعه زنجيره ارزش  از قبلمعموالً  .شود مي شروع ابتدا از ارزش زنجيره توسعه هاي تالش كه

استفاده كرد. استفاده از  مختلف زنجيره جنبه هاياز مطالعات مربوط به توان از تعداد زيادي دارد و مي جاي خود قرار

اين ابزار  همچنين .اشاره كند زنجيره توسعه در گمشده تكه هاي به و هر مرحله اي شروع شودتواند در ابزار مي

ا نياز به تعديل و يا تكميل هكه آيا برنامهچرخه پروژه مورد استفاده قرار گيرد براي درك ايناي از تواند در هر نقطهمي

  مراجعه كنيد) 1-4ند. (به بخش تأثير توسعه را تقويت ك بتواند دارند تا

به نوع  مي شودكه با كمك اين ابزار ايجاد  يابيعارضهكيفيت 

براي نتايج  .بستگي دارد شودمي ساختهاطالعاتي كه بر روي آن 

نوان تحليلگران اشاره به ع كه از اين به بعددار، كاربران ابزار (معني

شامل  كه ،كنند مشاركتبايد در جمع آوري اطالعات مهم  )شودمي

، به ويژه اصليسهامداران ديگر مصاحبه با تعدادي از مقامات دولتي و 

-از تحليل تواند عمداكسب و كار در زنجيره ارزش است. تحليلگر مي

 اي ارزشزنجيره هكه در اغلب كشورها براي اغلب هاي زنجيره ارزش 

تا اطالعات متنوعي را كه در  ،در دسترس هستند استفاده كند

د. با اين نهاد شده است مورد بررسي قرار دهپيش يابيعارضهچارچوپ 

. سازماندهي مناسب و پردازش اين اطالعات در راستاي ابعاد ازبيني كنيدوجود، مهم است كه اطالعات در اين اسناد را ب

  باشد.  معنادار يابيعارضهري است تا نتايج روو پارامترهاي پيشنهادي ض

ها و تواند توسط تحليلگران مرتبط با دولتمي يابيعارضه 

توسعه، از جمله يونيدو و شركايي كه در توسعه و  آژآنس هاي

ارتقاء زنجيره ارزش دخالت دارند انجام شود. اين متخصصان بايد با 

به ژه آشنايي داشته و هاي زنجيره ارزش و مديريت چرخه پروپروژه

فرايند توسعه توجه داشته باشيد: توجه داشته باشيد: توجه داشته باشيد: توجه داشته باشيد: 

زنجيره ارزش، نياز به مشاركت فعال 

ريزي، تعيين الويت ها و ذينفعان در برنامه

مكملي براي مشاركت  اجرا دارد. اين ابزار

        نفع ذينفعان است و نه جايگزين آن.
 

آوري جمعتوجه داشته باشيد: توجه داشته باشيد: توجه داشته باشيد: توجه داشته باشيد: 

ها در اين زمينه تنها موقعي مفيد داده

است كه اطالعات از قبل موجود نباشد. 

تحليلگر بايد از مطالعات و منابع اطالعاتي 

موجود استفاده كند (البته نه بدون 

هاي ا و روشهارزيابي انتقادي اعتبار داده

آوري) و آنها را با اطالعات جمع جمع

        شده از منابع اوليه تركيب كند.
 

 در تواند مي ابزار اينتوجه داشته باشيد: توجه داشته باشيد: توجه داشته باشيد: توجه داشته باشيد: 

 قرار استفاده مورد پروژه چرخه از مرحله هر

 توسعه براي الزم قطعات آيا كه دريابد تا گيرد

        اند يا خير. شده جمع باهم ارزش زنجيره



 

 

تا عناصري از اين ابراز را كه بيشتر مرتبط هستند، انتخاب  زياد به اندازه كافي توانايي و تجربه داشته باشند احتمال

 زمينه از اي رشته چند تيم يك بهتر است ، يابيعارضه دامنه به توجه با .سازند سازگار خاصي زمينه با را آنها كنند و

 مديريت و كار و كسب مديريت اقتصاد، مالي، زاريابي،با مهندسي، هاي

 ها و داده تحليل و تجزيه و آوري جمع. شود تشكيل زيست محيط

 طول ماه چند تا هفته دو از تواند مي يابيعارضه گزارش يك نوشتن

 جزئيات سطح و ارزش زنجيره اندازه بكشد و اين زمان مورد نياز به

   ستگي دارد.بنياز  مورد

  هنمايي به شرح زير است: اين را

 معرفي مي كند. يابيعارضهرا براي چارچوب تحليلي قسمت اول  •

 كندزنجيره ارزش هدايت مي هاولي نگاشتخواننده را از طريق قسمت دوم  •

-هايي را براي جمعكند و توصيهمعرفي مي يابيعارضه بعدها را براي هفت پارامترها و شاخصقسمت سوم  •

در مورد  اين قسمت دهد. در نهايت،جاد اظهارات در مورد وضعيت فعلي زنجيره ارائه ميها و ايآوري داده

بيني سازد تا پيشدهد كه تحليلگران را قادر ميارائه مي راهنمايي هايي منطقي و استنتاجها فرضيه ايشآزم

 ذاشت.خواهد گبر اهداف مختلف توسعه تأثير  ها در زنجيره كنند كه چگونه هر يك از توسعه

سازي و مداخالت هاي پيادهدر زمينه استراتژيقسمت چهارم چگونه استفاده كردن از اطالعات قسمت سوم  •

  دهد.را توضيح ميزنجيره ارزش ارتقاء و توسعه مالي براي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

جمع آوري شيد: شيد: شيد: شيد: توجه داشته باتوجه داشته باتوجه داشته باتوجه داشته با

ابزار پيشنهاد  اطالعات همان گونه كه در

 شواهد تجربي، خالقانه شده و بر اساس

 زنجيره توسعه چگونگي مورد هايي درايده

  .بوجود مي آورد احتمالي، تاثير و



 

 

        قسمت اول: چارچوبقسمت اول: چارچوبقسمت اول: چارچوبقسمت اول: چارچوب
را براي  يابيعارضهارچوبي از ابعاد كند و چمعرفي مي يابيعارضهبراي اين ابزار را اساسي و پايه اين بخش منطق 

كند، را پيش بيني مي ممكن است توليد توسعه آن  ي كهدهد و  برخي از اثراتارائه مي زنجيره ارزشتوصيف وضعيت 

  كند.

        زنجيره ارزش: دريافت كامل موضوعزنجيره ارزش: دريافت كامل موضوعزنجيره ارزش: دريافت كامل موضوعزنجيره ارزش: دريافت كامل موضوع    يابييابييابييابيعارضهعارضهعارضهعارضه    1111----1111
براي شناسايي فرصت هاي رشد و  و آژانس هاي توسعه، هاتوسط بسياري از دولتبررسي زنجيره ارزش  و تحليل

پويايي ها در  به بررسي يونيدو خود .استفاده شده است توسعه مرتبط با كاالها، محصوالت و خدمات مشخص،

هاي مرتبط با افزايش رقابت، پرداخته است و ابزارهايي براي توسعه زنجيره ارزش و چالشصنعتي  ارزشهاي زنجيره

توسعه داده  ،كشاورزي، انرژي و غيره نبه، منسوجات، مبلمان، چرم، صنعتيي مانند پهابندي در بخشارتقاء و خوشه

  . است

ارها به مشاهده ليست ابز (برايامروزه ابزارهاي زيادي براي تحليل و توسعه زنجيره ارزش در دسترس هستند. 

با اين حال، پس  راجعه كنيد.)م» زنجيره ارزش براي توسعه صنعتي يابيعارضه «ت عنوان يونيدو تح 2009نشريه سال 

فقرا، توسعه  گنجاندن ،به سمت يك هدف خاص (به عنوان مثال، دسترسي به بازارها آن ، بيشتر نگاشت زنجيرهاز 

به عبارت  .دهندمي به طور مشخص نشانو تخصص فني خاصي را  حركت مي كنند سازماني، يا انطباق با استانداردها)

 انداز چشم نيستند؛ آنها يكپارچه و جامعبه طور طبيعي براي تجزيه و تحليل زنجيره ارزش،  موجود هايديگر، اكثر ابزار

بگيرد، ارائه نمي  نظر در را آن توسعه احتمالي تاثيرات و ارزش زنجيره هاي بخش تمام كه به حد كافي وسيعي كافي

تنگناهاي «ممكن است بر  ييقاو تحليل زنجيره ارزش كفش در يك كشور غربي آفري براي مثال، تجزيه دهند.

. نوع ديگر از تجزيه و تحليل چرم دوخت و برش تجهيزات از نادرست استفاده و كمبود ، مانندتمركز كند» تكنولوژيك

ممكن است بر نيازهاي مورد نياز براي فروش محصوالت كفش محلي به خريداران ديگر كشورهاي آفريقايي تمركز كند. 

  است. ابزار زئي از طبيعتهركدام از اين دو نكته ج

 سمت ريزان توسعه را بهگذاران و برنامهتواند بسياري از سياستهاي جزئي در تحليل زنجيره ارزش مياين ديدگاه

. زامات الزم در توسعه زنجيره ارزش، هدايت كندناديده گرفتن ال

همچنين، پيچيدگي اثراتي كه توسعه زنجيره ارزش ممكن است بر 

لف مردم از جمله ذينفعان اصلي در نظر گرفته شده و گروه هاي مخت

 نتيجه، در دست كم گرفته شود. ممكن استديگران داشته باشد، 

 زنجيره توسعه مداخالت در است ممكن گيرندگان تصميم از بسياري

و در نهايت هيچ تأثير كنند  شركت غلط يا كم حد از بيش ارزش

 مشخصي تكميل كنندهت دست نيامده است، زيرا مداخالاي بهتوسعه

   حضور ندارند.

تبديل به  ، از توليد اوليه تاتيك محصول يا خدمها و تعامالت مورد نياز براي ايجاد تمام فعاليت زنجيره ارزش

 ادامه دار افزايشبه فرايند » زنجيره ارزش«. اصطالح نهايي را، شامل مي شودكنندگان محصول تجاري براي مصرف

ابزارهاي توجه داشته باشيد: توجه داشته باشيد: توجه داشته باشيد: توجه داشته باشيد: 

ارزيابي زنجيره هاي ارزش فراوانند اما 

تعداد محدودي بر روي زنجيره هاي 

زش صنعتي تمركز دارند و طيف ار

ها و اي براي شناسايي محدوديتگسترده

هاي توسعه و در عين حال بررسي فرصت

        ها دارند.تأثير آن



 

 

و به  ، اتفاق مي افتدكندعبور مي يبه بعد در زنجيره عاملدر حالي كه محصول از يك  مي شود و اطالق ارزش افزوده

ها، توليدكنندگان، پردازندهتامين كنندگان، ، در زنجيره ارزشاصلي  عامالن دهد.تدريج درجه تحول خود را افزايش مي

 يك درشوند. خدمات فني، تجاري و مالي پشتيباني مي دهنگاناز ارائه يبازاريابان و خريداران هستند. آنها توسط طيف

 .شوند مي هماهنگ حدي تا و متصل مختلف هاي بخش در كار و كسب مختلف هاي فعاليت ارزش، زنجيره

چارچوب داده شده و هماهنگي  تحت شرايط ،عوامل ي براي درك چگونگي عملكردروش زنجيره ارزش يابيعارضه

در دسترس قرار گرفتن آن در شكل و انتقال و تبديل مواد اوليه، ذخيره،  از ميناناط حصول برايكسب و كار خود 

زنجيره ارزش همچنين تأثيرات مختلفي كه عمليات در  يابيعارضهكيفيت خاص در اختيار مصرف كننده نهايي، است. 

وليد درآمد، توسعه شركت، رشد به عنوان مثال در رابطه با كاهش فقر، اشتغال، ت ،داردهايي از مردم گروه بر زنجيره

  ي و پايداري محيط زيست، را بررسي مي كند.اقتصاد

  شود: ، شامل موارد ذيل ميرايجي كه تجزيه و تحليل زنجيره ارزش به دنبال پاسخ آن هاستسؤاالت 

 ؟ ، چه كساني هستندكندزنجيره ارزش شركت مي هايكاروعواملي كه در كسب •

 هماهنگ كنند؟  كلي ها را در زنجيره ارزشفعاليت عواملي وجود دارند كه آيا •

 هستند؟  چه ،كنند مي خريد و فروش آن، محصوالت را تحتعوامل  كه قراردادي هاي توافقنامه •

دريافت  راه حل هايي براي بهبود محصوالت و عملكرد كسب و كار ه تبادل اطالعات مي كنند وعوامل چگون •

 ؟مي كنند

 زنجيره در دسترس است؟  لي براي حمايت از عواملري و ماچه خدمات فني، تجا •

 چگونه و چيست آنها هاي هزينه ؟عوامل چه مقدار ارزش در مراحل مختلف زنجيره به محصول اضافه مي كنند •

  شود؟ مي توزيع ارزش اين

 نميا اقتصادي خطرات و ها دستاورد چگونه كه كنند مي تعيين ميزان چه به و چيست زنجيره در قدرت روابط •

 ؟ شود توزيع اي زنجيره عوامل

 ؟ چه موانعي براي ورود شركت ها به زنجيره ارزش وجود دارد •

 ها در زنجيره ارزش چقدر است؟ ميزان رقابت شركت •

 هايي براي توسعه (ارتقاء) زنجيره ارزش وجود دارد؟ ها و فرصتتنگناچه  •

 مي تسهيل را ارزش زنجير توسعه كنند ويحمايت مو يا  محدودها و نهادها، عوامل زنجيره را كدام سياست •

  ؟كنند

گرفته شود يا كه مداخالت بايد در نظر  آگاهي دهدكليدي تواند به مقامات دولتي و ذينفعان مي يابيعارضهنتايج 

 ارائه مداخالت اين طراحي نحوه درباره را هايي بينش توانند مي همچنين ؟ارزش خير و در كدام بخش هاي زنجيره

 دستيابي براي هايي گزينه ياو  محصول بهبود و ها هزينه كاهش در كه هايي فرصت و ها محدوديت مثال، رايب. دهند

 مبناي تواند مي ارزش زنجيره يابيعارضه رو، اين از. شود شناسايي تواند مي ،زنجيره عوامل بين بهتر هماهنگي به

 تواند مي همچنين ارزش زنجيره يابيعارضه ،در نهايت .شود مي زنجيره توسعه سبب كه باشد هايي برنامه و ها سياست

 كند. كمك مكمل خدمات ارائه و مشاركت ايجاد به و كند اشاره مختلف مداخالت بين همكاري و همبستگي به



 

 

        در زنجيره هاي ارزش صنعتيدر زنجيره هاي ارزش صنعتيدر زنجيره هاي ارزش صنعتيدر زنجيره هاي ارزش صنعتي    يابييابييابييابيعارضهعارضهعارضهعارضهعاد عاد عاد عاد اباباباب    2222----1111
 وسيعي طيف در را ارزش زنجيره سعهتو وضعيت بتواند بايد ارزش زنجيره يابيعارضه براي يكپارچه چارچوب يك

، چهار رويكردي هاي معمول در تجزيه و تحليل زنجيره ارزشبا بررسي شيوه .دهد نشان يابيعارضه ابعاد جنبه ها و از

  توانند از هم متمايز شوند:مي كه تا حدودي با هم همپوشاني دارند

نوعي را تحت توسعه شركت ت زنجيره تأمين و مديريرويكرد مديريت استراتژيك و مديريت كسب و كار كه الف)الف)الف)الف)

  :نظر دارد و تمركز آن عموما بر موارد زير است

 دهندگان ارائه و نهايي محصوالت خريداران ويژه به ارزش دارند، زنجيره در مهم هاي جايگاه كه عواملي - 1

  .عمده هاي ورودي

   دارند. نكنندگا تامين و خريداران اين با ها شركت كه قراردادي روابط - 2

   .نقل و حمل با ارتباط در به طور مثال ،هستند آن ارائه به قادر خاصي هاي شركت كه تداركاتي خدمات - 3

   آن. شخصي (منحصر به فرد)عوامل  و زنجيرهدر  رقابت سطح - 4

 را، سازي و شبكه شركت ها استراتژيك معاهداتضايي، ف دهيكه سازمانرويكردهاي توسعه خوشه صنعتي،  ب)ب)ب)ب)

  اغلب بر روي موارد زير است: آنها تمركز تحليلي فرض مي كند. يكاتمنابع رقابت سيستم

  ارتباط برقرار مي كنند.  ، خدمات و اطالعاتهاكاالبراي مبادله  عواملچگونه  - 1

 هاي كوچك تاشركت گنجاندن هاي صنعتي وخوشهساخت و سياسي كه به ترويج  سازمانيهاي چارچوب - 2

   زند.پردامتوسط مي

  .سطح دانش و تكنولوژي مورد استفاده - 3

 بهو به طور مثال،  دارد، تأكيد حكومتي ساختارهاي و اقتصادي بازده بر كه جهاني، ارزش زنجيره رويكرد ))))جججج

در اينجا تمركز  .شود مي تعيين كنند، مي فعاليت المللي بين سطح در كه فروشاني خرده و خريداران تسلط واسطه

  : بر موارد زير استعمده تحليلي به طور 

  ارتقاء و ايجاد ارزش. پويايي  - 1

شود و توزيع مي زنجيره عواملو خطرات اقتصادي در بين  دست آوردهاروابط قدرت در تعيين اينكه چگونه  - 2

  شود. با موانع ورود مواجه مي عواملاينكه چگونه برخي از 

 ، رقابت و بهبود تكنولوژيدهند تا با هماهنگيش اجازه ميمديريتي كه به زنجيره ارزحكمراني و ساختارهاي  - 3

  كار كند. 

هاي استفاده از آنها، به  دسترسي به دانش و تكنولوژي و فرصتفرض مي كند،  كه هاي نوآوري،رويكرد سيستم ))))دددد

  : استبر موارد زير اغلب . در اينجا تمركز تحليلي شركت كنند زنجيره هاي ارزشد تا در دهاجازه مي عوامل

   .زنجيره ارزش عواملهاي فردي و جمعي در بين ايجاد صالحيت - 1

  هاي تبادل دانش، يادگيري مشترك و توسعه تكنولوژي.شبكه - 2

 ،توسعه و استفاده از نوآوري به هدف زنجيره عواملبراي فعال  كه محيطي هاي سازماني و سياسيچهارچوب - 3

  كنند. ايجاد مي



 

 

 ارزش هاي زنجيره محتوايرا داشته باشد اما در  ابعادش يكپارچه بايد حداقل تركيبي از اين زنجيره ارز يابيعارضه

و  شرايط چارچوب اقتصادگذاري، توليد پاك و مالي و سرمايه جايي كه جنبه هاي ،به اهداف نمي رسند صنعتي

  هاي كالن نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. سياست

كه با هم اشتراكاتي دارند را  يابيعارضهاستفاده از هفت بعد  يونيدو،و تجربه  اهداتمش هميناين ابزار، بر مبناي 

  :كندپيشنهاد ميبراي تجزيه و تحليل زنجيره هاي ارزش صنعتي 

 ها درركز بر درك منابعِ محصوالت و خدماتي است كه شركتدر اينجا تم ::::تداركاتتداركاتتداركاتتداركاتتأمين منابع ورودي و تأمين منابع ورودي و تأمين منابع ورودي و تأمين منابع ورودي و     ----1111

ورودي در فرآيند  منابع ليدكنندگان مواد اصلي وتوبا  اتتوليد و ارتباط

را  يهاي مختلفتواند كامكنند. تأمين منابع ميصنعتي استفاده مي

 يك ورودي تواند مي ،يك فرآيند نهايي محصول ، زيرادربرگيرد

تمركزي كه بر  .دهد مي تغيير بيشتر را محصول كه باشد ديگر كارخانه

   د به سمت منشا محصول نظر دارد.تامين منابع و تداركات وجود دار

 كاركرد براي .است متكي نيشكر مهم اوليه محصول بهتنها  گياهانتقطير  برزيل،در صنعت بيولوژيكي اتانول  ::::مثالمثالمثالمثال

با اين حال، مقاديري كه تحويل . كنند دريافت كارخانه بدو ورود به در را نيشكر زياد مقادير روز هر بايد گياهان موثر،

 ها كارخانه، نيشكر پذيرش منطقي هاي پردازش روزانه باشد. به منظور سازماندهيت نبايد بيش از ظرفيتداده شده اس

هايي را مشخص مي كند كه چه زمان » پنجره«كه  كنند مي ايجاد نيشكر كنندگان توليد با قراردادي روابط

به عنوان يك  را محصول حداقل كيفيت اين قرارداها همچنين توليدكنندگان بايد مقادير مشخصي نيشكر تحويل دهند.

   .دكنمي ، مشخصپردازش در وري بهره هزينه تضمين شرط اضافي براي

توانايي  درك بر تاكيد اينجا، در ::::ظرفيت توليد و فناوريظرفيت توليد و فناوريظرفيت توليد و فناوريظرفيت توليد و فناوري    ----2222

 ماشين( توليد ابزار جمله از كاالها، تبديل و توليد در ها شركت هاي

 توليد، در استفاده مورد يها آوري فن و دانش و انساني سرمايه ،)آالت

 حاشيه و وري بهره هزينه فني، وريبهره هاي شاخص اغلب .مي باشد

   .شودمي استفاده توليدي هاي توانايي مقايسه و توصيف براي سود هاي

هاي تكنولوژي به چالش كشيده شده است. در صنعت پردازش پنبه در غرب آفريقا به منظور بهبود ظرفيت ::::مثالمثالمثالمثال

كنند، ، ريسندگي و بافندگي را مدرن ميپنبه پاك كنيهاي آسيا، بويژه چين، به طور مدام تجهيزات ازندهحاليكه پرد

همچنين نمي توانند به ظرفيت آالت نيستند. گذاري در ماشينهاي موجود در غرب آفريقا قادر به سرمايهاكثر پردازنده

هاي در نتيجه، هزينهيا و بازارهاي دست دوم اروپا برسند. كامل بهره برداري براي رقابت با منسوجات وارداتي از آس

گذاري سرمايه گذاري دوباره بسيار زياد است. با اين حال، عدم سرمايه سود كافي برايبراي توليد  (دستگاه) واحد

ر استفاده از د هاي قابل توجهگذاريسرمايه تا زمانيكه. كندمي نيز ترسخت را حتي هاي وارداتيپارچه با رقابت مجدد،

  صنعت پردازش پنبه آفريقا غربي احيا نخواهد شد.  تكنولوژي بيشتر نشود،

  

الزم   تحليلگرتوجه داشته باشيد: توجه داشته باشيد: توجه داشته باشيد: توجه داشته باشيد: 

است كه نگاهي خالف جهت داشته باشد،  

تبديل  فرآيند در كه منابعي و هاورودي از

        وليه.خام ا مواد منشا تا وارد مي شوند

تحليلگر بايد  توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:

دانش و تكنولوژي استفاده شده در تبديل 

محصوالت و ميزان كارايي اين تبديالت 

  نسبت به رقبا را بررسي كند. 



 

 

محصوالت زنجيره  ،كند كه در نهايتبه بازارهايي نگاه مي يابيعارضهدر اينجا  و تجارت:و تجارت:و تجارت:و تجارت:    ي نهاييي نهاييي نهاييي نهاييبازارهابازارهابازارهابازارها    ----3333

 در. كيفيت كاال نياز به اين نوع بازارها داردو را جذب مي كنند ارزش 

 براي را ارزش زنجيره در موجود ظرفيت بايد ليلگرتح نهايت

 درك بالقوه و موجود هاي بازار به دسترسي و ها خواسته به پاسخگويي

هاي اي از بخشبه مجموعه را نهاييبازارهاي معموال مي توان . كند

بازار تقسيم كرد كه انواع مختلفي از محصوالت زنجيره ارزش را جذب 

 محصوالت تر و يا ، محصوالت با كيفيت باالكنند. (به عنوان مثالمي

). براي هر يك از انواع محصول، ممكن است تعدادي از قيمت ارزان فله

به خريداران  بازرگانان به تحويل محصولخريداران وجود داشته باشد. 

. همچنين برخي از خريداران ممكن است نياز به مشغول هستند

  شته باشند. دااق با استانداردها و صدور مجوز انطب

، مخصوصاً انگلستان موفق بوده است. اما ورود سوپرماركت هاي اروپاييزامبيا در بازاريابي سبزيجات تازه به  ::::مثالمثالمثالمثال

 توليد شده است. اوال،هاي قابل توجهي را متحمل كه هزينه بوده دشواربه بازار اتحاديه اروپا يك روند طوالني و 

 انواع مستلزم كه غذايي، محصوالت و كشاورزي كاالهاي واردات مورد در اروپا اتحاديه قوانين با انطباق به نياز كنندگان

هاي خاصي ها درخواست پيروي از پروتكل. به عالوه سوپرماركتشود، داشتند مي وارداتي هاي مجوز و ها گواهينامه

ا اين استاندارها به اين معنا تطابق ب. داشتندو صدور گواهينامه مربوط به محصوالت ارگانيك را  EUREP-GAPنظير 

جديد را به كار گيرند و تنها بخش كوچكي از كشاورزان سنتي  ا بايد يك سيستم توليدتوليدكنندگان زامبي بود كه

صورت گرفت اما عمدتاً  نيز هاتيباني از مطابقت با استانداردها از سوي سوپرماركتتوانستند از آنها استفاده كنند. پش

  همكاري توسعه در همكاري با دولت زامبيا بود.هاي نتيجه تالش

) اغلب وابستگي 3و1تجزيه و تحليل روابط با تأمين كننگان و خريداران (ابعاد  مديريت زنجيره ارزش:مديريت زنجيره ارزش:مديريت زنجيره ارزش:مديريت زنجيره ارزش:    ----4444

بر قوانين و  حكمراني زنجيره،در مورد  يابيعارضهدهد. تمركز زنجيره ارزش را پوشش نمي عواملاي بين پيچيده

موانع ، عملكرد و هماهنگي را در يك زنجيره ارزشمقرراتي است كه 

 كنندگان تامين خريداران، مانند خاص عوامل غلبهموجود براي ورود و 

 و قراردادي روابط به مربوط همچنين .كند مي تعيين تجارت عوامل و

 و كسب كارآيي به كه است زنجيره در مختلف عوامل بين رسمي غير

 و جذب را ها صالحيت و وريآ فن دانش، و كند مي كمك كارها

   .كند مي منتشر

صنعت كفش اندونزي به يك عامل اصلي در زنجيره ارزش كفش جهاني و يك كارفرماي اصلي در اقتصاد  ::::مثالمثالمثالمثال

 است كرده ايجاد بزرگ تا متوسط كنندگان توليد ميان در توجهي قابل هاي ظرفيت صنعت ملي تبديل شده است. اين

 تامين نقل، و حمل مانند پشتيباني خدمات از اي مجموعه .اند شده سازماندهي افياييجغر هاي خوشه در اغلب كه

 از دسته آن ميان در آوري فن توسعه و يادگيري .است گرفته قرار كنندگان توليد اطراف در غيره، و بندي بسته مالي،

تحليلگر بايد  توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:

نگاهي در جهت مسير، به خريداران نهايي 

ارزش را  و بازرگانان كه محصوالت زنجيره

كنندگان مي رسانند، مقررات به مصرف

كننده آنها در پاسخ به اولويت هاي مصرف

و استانداردها و مقرراتي كه براي 

دسترسي به بازارهاي موجود و بالقوه بايد 

  با آنها مطابق شد، داشته باشد.

تحليلگر بايد  توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:

ارزش  زنجيره در هماهنگي و سازماندهي

توانند مي كه املعو از برخي تسلط نيز و ،

 محصول مشخصات و توليد شرايط بر

  اعمال نفوذ كنند، را در نظر داشته باشد.



 

 

 مارك و فروشان خرده .است توجه قابل يالملل بين بازار در رقابت حال، اين با .است بوده مهم بسيار ها خوشه در عوامل

 با يا و انطباق عدم صورت دركنند.  قدرت تمرين ،محصول نوع و ها قيمت تعيين طريق توانند از مي المللي بين هاي

 ها حقوق نتيجه، در .دهند تغيير را خود دهندگان ارائه سرعت به توانند مي آنها وري، بهره هزينه مباحث به توجه

   .است عقبتر مناسب كار المللي بين استانداردهاي از اغلب كار شرايط و است صنايع ساير از تر پايين

 بار يك عنوان به را محيطي زيست مسائل است ممكن سنتي هاي شركت توليد پايدار و استفاده ار انرژي:توليد پايدار و استفاده ار انرژي:توليد پايدار و استفاده ار انرژي:توليد پايدار و استفاده ار انرژي:    ----5555

 در حاضر حال در آگاهي حال، اين با .دهند قرار توجه مورد اضافي

وجود دارد  ي نيزخطرات زيست، محيط ابطه بادر ر كه است رشد حال

 هزينه در جويي صرفه براي هاي فرصت و كه بايد در نظر گرفته شود

 از بخش اين در هدف .دارد وجود جديد بازارهاي جستجوي و ها

 با مطابق ارزش زنجيره عوامل آيا كه است اين يابيعارضه

 براي ها رصتف از هستند، زيست محيطي پايدار توليد استانداردهاي

 و محصوالت تميزتر از و كنندمي  استفاده منابع از استفاده كاهش

   يا خير. كنند مي استفاده تكنولوژي هاي انرژي كارامد

 كنترل در نتيجه( كشاورزي هاي آلودگي كاهشچندين سال پيش صنعت گوجه فرنگي در مراكش براي  ::::مثالمثالمثالمثال

 اروپا اتحاديه در وضع شده تازه واردات قوانين رعايت منظور به) سازي ذخيره طول در ها نگهدارنده از استفاده و آفات

از شرايط  تنها نه كشور سازي، ذخيره تكنولوژي و آفات كنترل برنامه در گذاري سرمايه طريق زا .شد كشيده چالش به

 موقعيت و داد كاهش نيز را سازي ذخيره و توليد هاي هزينه بلكه ،ايمني مواد غذايي براي واردات به اروپا برخوردار شد

  .بخشيد بهبود مديترانه كشورهاي ساير در رقبا به نسبت را صنعت

در اين مبحث تاكيد بر چگونگي تامين مالي عمليات توسط عوامل مختلف در  ::::زنجيره ارزشزنجيره ارزشزنجيره ارزشزنجيره ارزشتهيه سرمايه تهيه سرمايه تهيه سرمايه تهيه سرمايه     ----6666

زنجيره ارزش، مناسب و كافي بودن مكانيسم هاي سرمايه گذاري 

 ارائه اعتبارات ميانكارامد تر، است. بايد موجود و چگونگي تحويل 

 بنگاه هاي اقتصادي و ها بانك مانند رسمي مالي موسسات توسط شده

زودتر يا ديرتر  هاي پرداخت و ها وام طريق از رسمي غير مالي تامين و

 روابط وجود تفاوت قايل شد. كننده تامين و خريدار روابط در از موعد

 تواند مي مالي مؤسسات و كنندگان تامين خريداران، بين مثلثي

   .باشد پيشرفته مالي هاي مكانيسم براي شاخصي

ش قهوه هندوراس، توليدكنندگان، قهوه تازه يا خشك را براي پوست گيري، تميز و مرتب در زنجيره ارز ::::مثالمثالمثالمثال

 هايبنگاه طريق از اغلب تهيه مي كنند و را رسمي غير اعتبار ها معموال پردازندهشدن به پردازندگان تحويل مي دهند. 

 برداشت زمان كنند، خريداري كش آفت و كود توانند مي كنندگان توليد در نتيجه اين كار صورت مي گيرد. خريد

 دانه تحويل از پس وام. سازماندهي كنند فرآيند پردازش به را دانه ها نقل و حمل و حقوق نيروي كار بپردازند محصول

 اغلب و دهند مي تحويل سوال پدرو سن بندر در صادركنندگان به را شده فرآوري قهوه ها پردازنده. ميشود بازپرداخت

 بايد تحليلگر توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:

 فن از محصوالت و فرآيندها كه اي درجه

 در جويي پاك و صرفه توليد هاي آوري

 تطابق كنند و مي استفاده انرژي مصرف

ت زيس پايدار توليد استانداردهاي با

  بررسي كند. محيطي، را

بايد  تحليلگر توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:

 هاي بخش عوامل در چگونه دريابد كه

  خود عمليات ارزش زنجيره مختلف

 كه صورتي در كنند، مي تامين مالي

 و باشند مناسب موجود سازوكارهاي

  .باشد كافي سرمايه حجم



 

 

در عوض، توليدكنندگان  .تا بتوانند دوباره از كشاورزان دانه بخرند هزينه را يك تا سه ماه جلوتر دريافت مي كنند

با  ازنگان حدودا سه ماه به تاخير اندازند.تا زمان فروش دانه ها به پردكود و آفت كش تهيه كنند و پرداخت را  ميتوانند

 مؤسسات طريق از اغلب ها فروشگاهكنند. ها تنها اين امكانات را به مشتريان بسيار قابل اعتماد ارائه مياين حال، مغازه

هاي زينهبا ه غير رسمي از آنجاييه تمام اين اعتبارات .شوند مي تامين دارند، تاخير با بازپرداخت كه اوليه مواد فروش

 بنگا هاي اقتصاديها و منابع تأمين مالي رسمي را در بانك اغلب، توليدكنندگان درصد سود در هر ماه) است، 4 (تا باال

مالي تامينهاي هاي اخير دولت و جامعه توسعه براي تسهيل دسترسي به چنين مكانيسم. تالشجست و جو مي كنند

توانند بيشتر در توليد و تكنولوژي هوه را بهبود بخشيد. كشاورزان مي، وضعيت بسياري از توليدكنندگان قرسمي

  افزايش يافته است.هاي كيفيت قهوه هندوراس در بازار جهاني رتبهگذاري كنند و توليد ملي به علت  بهبود سرمايه

هدف از تجزيه     ::::فضاي اجتماعي سياسيفضاي اجتماعي سياسيفضاي اجتماعي سياسيفضاي اجتماعي سياسيتجارت و تجارت و تجارت و تجارت و     محيطمحيطمحيطمحيط----7

ها و ونه اين سياستكه چگ در اين مبحث درك اين استو تحليل 

توانند،كسب وكار را در زنجيره ارزش محدود كنند و چه موسسات مي

 كنند.توانند از توسعه زنجيره ارزش حمايتنهادهاي دولتي مي

و صادرات  مواد اوليه هاي تجاري و مقررات وارداتهمچنين به رژيم

محصوالت، دسترسي به خدمات عمومي و خصوصي و فرهنگ تجاري 

   پردازند.دولتي و خصوصي مي عوامل

مبلمان  .صنعت مبلمان در نپال شامل چند كارخانه مدرن، صدها كارگاه كوچك و هزاران نجاري فردي است ::::مثالمثالمثالمثال

كنندگان مدرن جذاب است. هاي سنتي باشد كه براي مصرفتواند در سبكاست، زيرا مي يل صادراتنپال داراي پتانس

زينه حمل و نقل باال در كشور است (هنوز هاي هافزوده، مبلمان قادر به غلبه بر چالششبا توجه به درجه بااليي از ارز

دولتي  يهاشركت دستبا اين حال، ورود به سيستم در است).  حيوانات باربرراه دستيابي به روستاهاي زيادي پياده يا 

كند، وجود ه جنگلداري حمايت ميها در حوزهاي دولت كه از حفظ جنگلاست و كمبود مواد خام به دليل سياست

حسابداري ابتدايي و  شيوه هايدولت،  اتيهاي ماليبه دليل سياست تجارت نامناسب شرايطدارد. در عين حال 

وجود دارد. به طور كلي  ،آالت در بازار محلي به علت ماليات باالي وارداتمناسب و ماشن هاييافتن ابزار مشكالت در

  ست دامنه كوچكي براي توسعه صنعت مبلمان وجود داشته باشد. تحت شرايط فعلي، ممكن ا

  

 را پيشنهاد مي دهد آوري اطالعات در مورد تعدادي از پارامترها، جمع يابيعارضهابزار  هفت ابعاد،براي هر يك از 

 از يك هر براي بايد اطالعات كه است اين اصلي ايدهتوضيح داده خواهد شد.  3كه در بخش  ،نگاه كنيد) 1شكل(به 

  .دارد را نظر مورد يكپارچه كاراكتر ، يابيعارضه كه شود حاصل اطمينان تا شود آوري جمع پارامترها

  

  

  

  

تحليلگر بايد  توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:

ها و ز سوي دولتتمام شرايطي را كه ا

مؤسسات وضع ميشوند، براي تعيين 

چگونگي عملكرد كسب و كارها در 

  زنجيره ارزش، بررسي كند.
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 چارچوب با گونگي ارتباط آنچ دادن نشان براي و شود، مي استفاده ارزش زنجيره توسعه در اغلب "رقابت" مفهوم

 خدماتي و محصوالت در ارائه) ارزش زنجيره كل يا( شركت يك توانايي عنوان به توان مي را رقابت. است مفيد، فوق

 با ارتباط در كافي بازده دانست، در حاليكه رقابتي هايي قيمت با جهاني يا و محلي بازار كيفي استانداردهاي مطابق با

هاي داخلي كه به ظرفيت مشخص مي شود عواملطيف وسيعي از  پذيري بارقابت تامين مي كنند. ،استفاده مورد منابع

توان از شركت به ، بستگي دارد. اين مفهوم را مييك شركت، شرايط زنجيره ارزش و محيط اقتصاد كالن و سياست

رقابت را ظرفيت كشورها براي  گسترش داد. براي مثال، يونيدو در سطح ملي، هاو كل كشور زنجيره هاي ارزشسطح 

عتي خود در بازارهاي داخلي و جهاني، در حاليكه به توسعه ساختارهاي صنعتي در بخش ها و باال بردن حضور صن

(گزارش صنعتي يونيدو  كندتعريف مي فعاليت هايي با ارزش افزوده باالتر و محتواي تكنولوژيكي مشغولند،

باال  يابيعارضهارچوب معرفي شده در چ بعد هفتي، رقابت به شرايطي كه در همه . از ديدگاه سيستم)2002/2003

 يكعاتي را درباره رقابت سيستماطال صنعتي زنجيره ارزش يابيعارضهبستگي دارد. به عبارت ديگر، اتفاق مي افتد، 

 در هزينه مزيت يك تحت عنوان مثال براي رقابت، از دقيقتري تعريف حال، اين بادهد. نشان مي كلي در زنجيره ارزش

 نشان منابع و ورودي روي بر اول تحليلي بعد سه در را تجارت و بازارها و تكنولوژي و توليد تكنولوژيكي، توليد فرآيند

   .دهد مي

 توسعهتوسعهتوسعهتوسعه    بهبهبهبه    يابييابييابييابيعارضهعارضهعارضهعارضه    پيوندپيوندپيوندپيوند    3333----1111

 كامل يدرك روي بر و است شده يكپارچه ذات زنجيره ارزش در كه را ترويج مي دهد يابيعارضهاز  نوعي ابزار اين

  متمركزمعمول  شده پذيرفته توسعه اهداف از اي مجموعه با ارتباط بر ارزش زنجيره توسعه تاثيرات و هامحدوديت از

   اين قسمت رابطه بين توسعه زنجيره ارزش و اهداف توسعه را بررسي مي كند. .است

 از اي مجموعه در امروزه عمومي بخش مديريت حال، اين باها متفاوت است. كشورها و دولت بيناهداف توسعه 

 و ها شركت ي توسعه معيشت، بهبود اشتغال، و درآمد متوازن، اجتماعي توسعه اقتصادي، رشد مانند ركمشت اهداف

 كه مورد قبول ،موثر و كارآمد دولتي نهادهاي و دولتي بودجه به كمك غذايي، امنيت محيطي، پايداري خصوصي، بخش

 احتماال هست، توافق دارد. توسعه صليا هاي سازمان توسعه و حال در جهان سراسر در توسعه حال در هاي دولت

 اهميت و تفسير حال، اين با. است) MDGs( هزاره توسعه اهداف ،حاضر حال در پذيرفته شده توسعه اهداف بيشترين

   .باشد متفاوت كشورها بين است ممكن MDG چارچوب در متفاوت اهداف نسبي

 توسعه اهداف از مشترك مجموعه هر از اي وعهمجم زير كردن برآورده به قادر صنعتي توسعه معمول، طور به

 كه متحد ملل سازمان به عنوان تنها ،UNIDO ديدگاه اين موضوع در مثال، عنوان به. است هزاره توسعه اهداف مانند

   :است شده به شرح زير منعكس دهد، مي توسعه را صنعتي توسعه

 حمايت توليدي هاي فعاليت قطري از فقر كاهش در توسعه حال در كشورهاي از يونيدو« ... 
 المللي، از طريق بين بازارهاي به دستيابي و تجارت براي را آنها ظرفيت به اين شكل كه كند، مي

 با مقابله براي پذير تجديد هاي انرژي و انرژي وري بهره ارتقاي به عالوه ي انرژي به آنها دسترسي
  » .كند مي تقويت اقليمي، تغييرات



 

 

 ويژه به خود تعهد بر باشند، يونيدو داشته جهاني اهميت است ممكن هزاره توسعه اهداف مامت اگرچه حقيقت، در

   :دارد تاكيد اين مواردر ب

MDG1 :شديد گرسنگي و فقر بردن بين از  

MDG3ترويج برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان :  

MDG7 :اطمينان از حفاظت محيط زيست 

MDG8 :عهايجاد مشاركت جهاني براي توس  

 كار به صنعتي ارزش زنجيره توسعه براي توسعه هاي آژانس و دولتها توسط معموال كه توسعه اهداف حال، اين با

 در زير اهداف كه شد متوجه ارزش، زنجيره توسعه در معمول عملكرد بررسي در يونيدو .جدايي ناپذيرند اغلب ،روند مي

  :هستند رايج صنعتي ارزش زنجيره توسعه

  

 يك در ها شركت فروش و توليد گسترش براي بازاريابي و سازماني تكنولوژيكي، ارهايراهكتوسعه  •

 .ارزش زنجيره

بهره  حاصل سوداز  يا و گيرند نمي قرار ارزش زنجيره در كه كساني مشاركت تسهيل و ورود موانع كاهش •

 ايجاد امكان بهره وري آنها از ارزش افزوده. ونمي برند 

هاي كوچك و متوسط و كارگران فقير كه تعداد قابل توجهي از شركتايي در ج زنجيره ارزشتوسعه  •

 .سهيم هستند و در نتيجه از توسعه بهره مي برند

عوامل در كل زنجيره توسعه  تقويت جهت مهمكليدي و ارائه خدمات  عواملشناسايي و پشتيباني از  •

 ارزش.

 .ق با استانداردهاي محيطيپاكتر و انطباتوليد  براي توليد انرژي كارآمد تر وها آوريفنتوسعه و مديريت  •

 زنجيره ارزش.در  حكمرانيو بهبود مختلف  عواملبين  ادغام عموديهمكاري و تقويت  •

 زنجيره كاركرد براي فعال يمحيط ايجاد در راستاي سياسي اصالحات انجام و قانوني هاي چارچوب بهبود •

  .ارزش

 به "صنعتي ارزش زنجيره توسعه" براي عمده هدف پنج تواند مي صنعتي، توسعه موضوع با اهداف اين پيوند

   :دهد دست

 پذير در جامعه.هاي آسيبكاهش فقر به طور كلي و يا هدف قرار دادن برخي گروه .1

در جامعه، در حالي كه با معيارهاي كار  ي مشخصيهااشتغال به طور كلي و يا براي گروهتوليد ايجاد درآمد و  .2

 داشته باشد.مطابقت  نيز مناسب و معقول

 خاص. هاي اقتصادييا بخش بتي و كسب و كار در مناطق وگسترش رشد اقتصادي از طريق ايجاد صنايع رقا .3

در زنجيره ارزش محلي و  و مشاركت متوسط و وروددر ابعاد كوچك تا هاي توليدي، بويژه توسعه شركت .4

 جهاني.



 

 

پايداري جمله استفاده از استانداردها براي افزايش  و عملكرد زيست محيطي بهتر از پاك ترافزايش توليد  .5

 . محيطي

  

 يابيعارضهگذارد. ي به اهداف توسعه عمومي تأثير ميدستياب ، برهاي مختلفروش به ،هر نوع توسعه زنجيره ارزش

نجيره را در بايد تنها زن يابيعارضهكمك كند. براي اين منظور،  اين تاثيرات تواند به درك چگونگيزنجيره ارزش مي

  نشان دهد.  نيز تكامل احتمالي آن در واكنش به مداخالت توسعه رابايد  بلكه ،آن نشان دهدشكل فعلي 

براي مثال، تمركز بر توليد اشتغال  باشند. راستاتوانند همميبلكه اهداف فوق الزاماً نبايد با يكديگر متضاد باشند، 

منجر به اثرات مثبت در زمينه كاهش فقر، ايجاد مشاغل رقابتي، مشاركت  تواندسبزيجات صادراتي زامبيا ميزنجيره در 

با  ترويج توليد پاكيزه شود. ،محيطي  زيست نظر از شده گواهي محصوالتدر مورد  بندي كوچك وهاي بستهشركت

براي باشد. ضر متواند براي دستيابي به اهداف ديگر، تأكيد بر يك هدف، به عنوان مثال رشد اقتصادي، مياين حال، 

به دليل  صنعت ماهيگيري سنتيشد،  اشتغالباعث رشد اقتصادي و ماهي قزل آال در شيلي  اگرچه ترويج صنعتمثال، 

  شد. نابوديبزرگ سالمون، نزديك به ك محصور) (درياچه هاي كوچآلودگي مزارع 

  

است. اغلب مداخالت در توسعه  يتيجنس يكي از مسائل متقابل، بويژه در ارتباط با دو هدف اول، سهم در برابري

 زنان موارد، از بسياري در. اثر مي گذارد متفاوتبه طور  افزوده مقدار ارزش اززنان و مردان بر سهم زنجيره ارزش 

بايد به تأثيرات حساس به جنسيت زنجيره ارزش  يابيعارضه .شوند محروم ارزش زنجيره در بيشتر درآمد از است ممكن

بين دو جنس به طور  را تاثيرات كه است اين كار اين انجام هاي راه از يكيمردان و زنان نگاه كند.  پويايي حاكم بر

   .مي گيرند تأثير توانمندسازي و اشتغال درآمد، با رابطه در زنان و مردان چگونه كه ببينيد و ديده نشان مجزا

 خاصي تاثيرات اند شده ايجاد زنجيره كه در يها پيشرفت ثابت كند كه به دست آوردن اطالعاتي  زياد، احتمال به

تواند در تقابل تأثيرات كمك با اين حال يك ارزيابي كيفي از روابط علت و معلول مي ، سخت خواهد بوددارند توسعه در

 در بهبود براي ابعاد مختلف يك طرح كلي را از چگونگي تاثير مشاهده مي كنيد، 2در شكل  ي كهكننده باشد. ماتريس

ها عمومي هستند بندياين دسته ، نشان مي دهد.اي از اهداف توسعه تأثير بگذاردتواند بر مجموعهمي جيره ارزش كهزن

  ها صرفا فرضي هستند.و داده

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  : ارتباط بين ابعاد زنجيره ارزش و اهداف توسعه2شكل 
  اهداف توسعه  

ابعاد توسعه 
  زنجيره ارزش

كاهش فقر 
  (جنسيتي)

درآمد  اشتغال و
  (جنسيتي)

تر و پايداري توليد پاك  توسعه شركت  رشد اقتصادي
  محيطيزيست

تامين ورودي و 
  منابع بهبوديافته

+++  ++  +++  ++   -  
ظرفيت توليد و 

  تكنولوژي بهبوديافته
+  ++  +  ++  ++  

بازارهاي نهايي و 
  تجارت

 --    +  +    
حكمراني زنجيره 
  ارزش بهبوديافته

++  +  +  ++    
ار و توليد پايد

استفاده از انرژي 
  بهبوديافته

 -  +  ++   -  ++  

سرمايه زنجيره 
  ارزش

++  ++  ++  +++  +  
محيط كسب و كار و 
زمينه هاي اجتماعي 

سياسي  –
  بهبوديافته

+  +  +++  +  ++  

  +  ++  ++  +  ++  جمع
  + تاثير بسيار مثبت + +    + مثبت +    + كمي مثبت

  يار منفيتاثير بس - -  - منفي     - -كمي منفي     -
  

 به دستيابي آيا و ،خير يا دارد وجود اهداف ميان در ياولويت آيا كه گيرند مي تصميم گذاران سياست نهايت، در

 معياري چند اولويت تعيين ابزارهاي از تعدادي .كند جبران ديگري در را كمتر هاي موفقيت تواند مي واقعا هدف يك

 در منظور اين براي) غيره و Weighting، Balanced Scorecards، Analytical Hieravchy Process مثال(

  .هستند دسترس

 را زنجيره ارزش انخابروند نتظار دارند كه ا تجزيه و تحليلزنجيره ارزش و  يابيعارضهاز اغلب سياستگذاران 

و  رائه شدهاارزش  هاي يك مجموعه از زنجيره بيناست كه انتخاب كافي  امكان پذير . اين در شرايطيمشخص كند

وجود داشته باشد. با اين حال  در  هاه زنجير اين از يك هر براي كامل موازي هاي يابيعارضه انجام براي كافي فضاي

  گيرد كه: صورت مي شرايطيزنجيره ارزش در  يابيعارضهبيشتر موارد، 

زنجيره نوان تاييد اعتبار بيشتر به ع يابيعارضهاز پيش تعيين شده است. در چنين مواردي،  انتخاب زنجيره •

 .و فقط در صورتي استفاده مي شود كه انتخاب موجود را تاييد كند شودارزش موجود استفاده مي



 

 

 از بخش يك فقط يابيعارضه موارد، اين در به يك فرآيند بسيار سياسي تبديل شده است. انتخاب زنجيره •

 ارائه مند عالقه هاي گروه و مختلف ذينفعان توسط يباق و كند، مي فراهم گيري تصميم فرآيند در را اطالعات

 .داشته باشند يابيعارضهدر اين روند ممكن است سعي در استفاده يا سركوب نتايج  ذينفعان .شود مي

ير از پنج مورد (به غ از پيش انتخاب شدههدف يا مجموعه اي از  هدف و انتخاب زنجيره ارزش بر اساس يك •

عان به عنوان مثال، ذينف شوند.ناديده گرفته مي يابيعارضهر اين موارد، خطرات د است. )ذكر شده در باال

  نيستند.  تبطمر يابيعارضهممكن است استدالل كنند كه نتايج 

فرايند  نقش مهمي در ،پيشنهاد داده شده يابيعارضهدر هر سه حالت فوق، ابزار گفت كه توان با اين حال مي

 فراهم مي كند كه را يزنجيره ارزش اطالعات يابيعارضهكه  نيستدليل  فقط به ايناين  و زنجيره ارزش داردتوسعه 

انتخاب و اعتبار  كه با ارائه اهداف توسعه مشترك معمول كه ارتباطشان غير قابل انكار است، براي اصالح روند سياسي

 سازي مداخالت زنجيرهاحي و پيادهزنجيره ارزش همچنين به طر يابيعارضه. سازد زنجيره ارزش را ممكن ميتوسعه 

  . تاكيد دارد كنار هم قرار داده شوند، بايدزيرا بر عناصر مختلفي كه براي توسعه زنجيره ارزش  پردازد،مي

 به عنوان بخشي از چرخه توسعه زنجيره ارزشبه عنوان بخشي از چرخه توسعه زنجيره ارزشبه عنوان بخشي از چرخه توسعه زنجيره ارزشبه عنوان بخشي از چرخه توسعه زنجيره ارزش    يابييابييابييابيعارضهعارضهعارضهعارضه    4444----1111

است. مداخالت در اين فرايند معموالً  ارزش زنجيره زنجيره ارزش معموالً بخشي از فرآيند پويا توسعه يابيعارضه

. اين فازها خطي نيستند و نبايد به روش گام مي گذرندمتمايز يك چرخه پروژه  مراحل از كه استهايي در قالب پروژه

از تعدادي  و بروند به عقب و جلومراحل  اين توانند از طريقمي دهندگان زنجيرهبه گام استفاده شوند. در عوض توسعه

تواند به آنها زنجيره ارزش مي يابيعارضه چگونه اينكههاي بازخورد استفاده كنند. فازهاي اصلي اين فرايند و انيسماز مك

  . ، به شرح زير است:كمك كند

جمع آوري  در طي اين مرحله، اطالعات: : : : انتخاب زنجيره ارزشانتخاب زنجيره ارزشانتخاب زنجيره ارزشانتخاب زنجيره ارزش •

 گذاران بتوانند ازشود تا سياستمي مشاورهبا ذينفعان  شده و

انتخاب كنند. فرايند  از زنجيره هاي ارزشوسيع تر  اي مجموعه

زنجيره به طور طبيعي بر اساس تاثيرات اين نتايج انجام  انتخاب

به خاطر داليل و هميشه خطر انتخاب يك زنجيره ارزش مي شود 

چندين ابزار براي انتخاب زنجيره ارزش وجود  غلط وجود دارد.

 Evgeniev and(بهشود  دارد كه در اينجا به آنها پرداخته نمي

Gereffi  وGTZ 2007  وUSAID (2مراجعه كنيد.  

 براي. است مشترك توسعه اهداف به مربوط معموال انتخاب معيار

 يا رقابت و رشد براي آن پتانسيل اساس بر ارزش زنجيره مثال،

 از برخي .است شده انتخاب درآمد و اشتغال بر آن بالقوه تاثير

                                                           
٢ (2010)Evgeniev, E. And G. Gereffi   2010سابقه گزارش: شناسايي زنجيره ارزش برتر. بانك جهاني: واشنگتن. نوامبر  

GTZ (2007)  لينك هاي ارزش: انتخاب يك زنجيره ارزش براي پيشرفت 1ماژول  

USAID  .ويكي ميكرو لينك هاانتخاب زنجيره ارزش  

  

انتخاب يك توجه داشته باشيد: توجه داشته باشيد: توجه داشته باشيد: توجه داشته باشيد: 

زنجيره ارزش بايد به كمترين بر 

باشد و تشخيص  تاثيراتاساس 

تواند با اشاره به زنجيره ارزش مي

هاي بالقوه توسعه و نيازها و فرصت

ات احتمالي آن، كمك كند. هيچ تأثير

تضميني براي رسيدن  به اهداف 

توسعه مورد نظر به عنوان نتيجه 

انتخاب وجود ندارد. اين هنوز به نحوه 

  اجراي پروژه بستگي دارد. 
 



 

 

با سرعت  اقتصادي رشد با تنها است ممكن زيست محيط پايداري مثال، براي كنند؛ رقابت است ممكن اهداف

زياد  بعدييك زنجيره به سمت  از تاثيراتو  حاصل شوندتوانند به طور همزمان مي بقيه .شود حاصل كمتر

 يا پرهزينه حد از بيش ها توسعه از بعضي زيرا شود، ارزيابي هم موفقيت احتمال با بايد بالقوه تأثيراتشود. 

، برابري جنسيتي كاهش مناقشاتاهداف ميانبر مانند  .است دشوار

تواند به عنوان معيار در نظر گرفته شود. و امنيت غذايي نيز مي

اي از اهداف از پيش تعريف تصور غلط اين است كه مجموعهاغلب 

آيد. اما شده توسعه از طريق انتخاب يك زنجيره ارزش بدست مي

يابد به نوع مداخالت چطور توسعه مي زنجيره ن كهدر حقيقت اي

در راستاي انتخاب هميشه بايد  فرآيندبستگي دارد. در هر صورت، 

تواند يكپارچه مي شارززنجيره  يابيعارضهباشد و  تاثيرات كاهش

اب تواند انتخمي يابيعارضه ،براي اين كار مفيد باشد. به طور خاص

علت و معلول را بهبود رك روابط و د منطقي كنداهداف توسعه را 

 انتخاب شده اند،كه قبالً  اعتبارسنجي گزينه هاييتواند براي زنجيره ارزش همچنين مي يابيعارضه بخشد.

  مورد استفاده قرار گيرد.  

معموالً براي  جمع آوري مي شوند، فرايند انتخاب زنجيره ارزش ي كه دراطالعاتزنجيره ارزش: زنجيره ارزش: زنجيره ارزش: زنجيره ارزش: تجزيه و تحليل تجزيه و تحليل تجزيه و تحليل تجزيه و تحليل  •

 ها و مداخالت، معموالً نياز. به منظور توسعه استراتژيكافي نيستندهاي توسعه ها و فرصتتمام محدوديت فهم

هاي خاص با در نظر گرفتن زمينه هاي استراتژي ممكن بودنو  جمع آوري شود اطالعات اضافي است كه

به وضعيت توسعه در زنجيره  معموالً به صورت مفصلتجزيه و تحليل زنجيره ارزش ارزيابي شود.  پياده سازي

 تاكيد با تحليلي چارچوب يك يابيعارضه كند. ابزارهاي بالقوه براي توسعه آن نگاه ميحلارزش و همچنين راه

 روش اساس بر شده آوري جمع اطالعات وجود، اين با. دهد مي ارائه تحليلي ابعاد از اي گسترده مجموعه بر

 اندازه به است ممكن ملدستورالع اين در شده پيشنهاد هاي

 دقيق بررسي عميق براي تحليل و تجزيه خواستار و نباشد، كافي

به عنوان مثال، به  .باشد بازار و اقتصاد فناوري، مانند مسائل تر

مفصل مطالعه  ،توسعه برايمحصول يك منظور درك مشخصات 

 الزم است. يا ،به عنوان بخشي از تجزيه و تحليل كنندهمصرف

در حال هاي يك خوشه كند ظرفيتكه تالش مييك پروژه 

ممكن است به اطالعات دقيق در مورد  ،پردازش را بهبود بخشد

ظرفيت توليد  از جملهنياز داشته باشد.  ،آوري مورد استفادهفن

  و غيره . زمان نگهداري،مصرف انرژي، 

 را معلول و علت روابط به مربوط اتاطالع ارزش زنجيره تحليل و تجزيه ::::و طراحي مداخالتو طراحي مداخالتو طراحي مداخالتو طراحي مداخالت    هاهاهاهاتوسعه استراتژيتوسعه استراتژيتوسعه استراتژيتوسعه استراتژي •

 به منجر پروژه مداخالت چگونه دهد، مي توضيح كه دهد مي ارائه) منطقي چارچوب هاي( عّلي هاي مدل در

 تشخيص توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:

 مرحله در تواند مي ارزش زنجيره

 مداخالت طراحي و استراتژي توسعه

اينكه  مورد در اوليه اطالعات ارائه با

 براي اين مداخالت چگونه و كجا

 اعمال شوند، كمك زنجيره توسعه

  .كند

 مزيت توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:

 اين شده ارائه اينجا در كه يابيعارضه

 ابعاد تمام مورد در اطالعات كه است

 شده آوري جمع ارزش زنجيره توسعه

 است ممكن وجود، اين با .است

 احيطر براي تر عميق اطالعاتي

 سنجيامكان مطالعات براي مداخالت،

  .باشد نياز مورد اضافي،



 

 

استراتژي و توسعه  ،در نهايت .است داشته باشد ممكن تاثيراتي اين موضوع چه و شود مي زنجيره توسعه

آيد ، نياز دست ميزنجيره ارزش به يابيعارضهتر از آنچه كه در طراحي مداخالت به اطالعات اضافي و دقيق

 ذينفعان آينده، ساير و غيرمستقيم و مستقيم متقاضيان كه است در اين مرحله مطمئنا صورت، هر دردارد. 

 بايد بلكه باشند، مشغول »پروژه (اين اصطالح تقريبا به معادل سرمايه گذاري است) در خريد« به تنها نه بايد

ها و منابع روش .توسعه كمك كنند به اين ميتوانند آنها چگونه و ميدهد قرار تأثير تحت آنها را چگونه بدانند

  ذينفعان در اينجا بسيار مهم است.كافي براي تسهيل مشاركت 

 هپروژ اجرايي هاي برنامه در معموال ارزش زنجيره توسعه جهت مداخالت: : : : توسعه زنجيرهتوسعه زنجيرهتوسعه زنجيرهتوسعه زنجيره    پياده سازي مداخالتپياده سازي مداخالتپياده سازي مداخالتپياده سازي مداخالت •

و  عوامل جديدكه در آن شرايط بازار جديد،  زنجيره هاي ارزشبه علت پويايي شايع در  .گيرد مي صورت

 مداخالت را تنظيم كنيد و و باشيدپذير دهد، مهم است كه انعطافرخ مي ، به سرعتهاي تكنولوژيكينوآوري

. با در نظر گرفتن كنيدطراحي موارد اضافي در صورت لزوم 

اي كه بخشي از پروژه در حال نجيره ارزش در نقطهز يابيعارضه

توسعه بيشتري براي  ها و چالش هايفرصت توانياجرا است، مي

مورد بررسي  زنجيره ارزش و همچنين تأثيرات بالقوه را كه هنوز

 مي حتي ارزش زنجيره يابيعارضه. ادنشان دقرار نگرفته است، 

 كمك ارزش جيرهزن توسعه مداخالت اجراي و طراحي در تواند

 تر، يكپارچه را آنها و باشد، مي موجود مداخالت مكمل كه كند

  .سازد مي همگرا و سيستميك

استراتژي  اثر بخشي ز به اطالعات دارند تا بتوانندها و اهداكنندگان نيامديران پروژه، دولت نظارت و ارزيابي:نظارت و ارزيابي:نظارت و ارزيابي:نظارت و ارزيابي: •

ز طريق سيستم مشاهده و ارزيابي امكان پذير است و اين معموال ا . را قضاوت كنند و بهبود بخشندپروژه  هاي

ارزيابي عملكرد آنها در طول دوره كه با جمع آوري اطالعات اوليه بر مبناي شاخص هاي مشخص توسعه و 

كنند و نتايج تمركز مي پروژه فوري خروجي هايها بر روي شود. اغلب اين سيستمپروژه و فراتر از آن آغاز مي

 بالقوه در زنجيره تتوسعه و تأثيرامختلف د شود ابعاو باعث مي

زنجيره ارزش  يابيعارضه ،شود. در اين زمينهناديده گرفته مي

از هاي نظارت و ارزيابي كه شاخص هايفعاليت ايجادتواند در مي

جيره ارزش را براي بررسي يكپارچه توسعه زن پيش مشخص شده

- حتي مي ه ارزشزنجير يابيعارضه. كندبه كار مي گيرند، كمك 

هايي در مرحله اوليه آوري و تحليل چنين شاخصتواند در جمع

و پس از انجام تأثير گذار  طول آن(مطالعه پايه) و همچنين در 

  باشد. 

 يابيعارضه توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:

 پياده فرايند تواند مي ارزش زنجيره

 كه آنجا آگاهي دهد تا را سازي

مكمل كه مي تواند  و جديد اقدامات

براي توسعه زنجيره ارزش مورد نياز 

  باشد، شناسايي شود. 
 

 يابيعارضهد: د: د: د: توجه داشته باشيتوجه داشته باشيتوجه داشته باشيتوجه داشته باشي

تواند به شناسايي زنجيره ارزش مي

هاي مناسب مربوط به شاخص

هاي مختلف توسعه زنجيره جنبه

آوري و ارزش و همچنين به جمع

تجزيه و تحليل اطالعات مورد نياز 

  براي نظارت و ارزيابي كمك كند. 



 

 

در تواند مي ،پيشنهاد شده به شيوه اي كه در اين ابزارزنجيره ارزش  يابيعارضهشود كه معلوم مي اطالعاتاين  از

 به امر اين. اطالعات در اختيار قرار دهد در مراحل مختلف، نجيره ارزش،ز مداخالت توسعهعه و اجراي فرآيند توسمورد 

  .شوند برآورده  توسعه اهداف كه كند مي حاصل اطمينان و كند مي كمك فرآيند اين منطقي شدن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

        نقشه برداري زنجيرهنقشه برداري زنجيرهنقشه برداري زنجيرهنقشه برداري زنجيرهدوم: دوم: دوم: دوم: قسمت قسمت قسمت قسمت 
 قدم اولين عنوان به را ارزش زنجيره تشريح روش قسمت اين تحليل زنجيره ارزش است.هر  نقشه زنجيره، هسته

روش ارائه شده يك روش خاص يونيدو نيست، بلكه تركيبي از رويكردهاي مشترك و  .توضيح مي دهد يابيعارضه در

ها ازمانبانك جهاني و ديگر س GTZ,DFID,UNIDO,USAIDاست كه توسط  برداري زنجيرهتجربه در نقشه

 )ببينيد منابع بخش در را ها لينك(آوري و خالصه شده است. جمع

 نشان و شود مي منتقل نهايي بازارهاي به خام مواد از محصول چگونه كه دهد مي نشان ارزش زنجيره نقشه يك

زنجيره از ساختار  اوليه تجسم تصويري يك در مورد طراحي ،نقشه برداري صنعت چگونه عمل مي كند. كه دهد مي

شود، بلكه يك توصيف . اين روش نه تنها نقشه بصري را شامل ميمي باشدآن  اصلي هايويژگي شناساييارزش و 

 اطالعات سوم قسمت .نگاه كنيد) 1گام به گام به جعبه  راهنماي (براي هاي اصلي زنجيره ارزش استروايت از ويژگي

  .كند مي اضافه را تحليل ديگر هاي اليه و كرده انتخاب را برداري نقشه به مربوط

  

  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 پرسش هاي راهنما

 كنند چيست؟هايي كه زنجيره را تعريف ميماهيت محصول •

 تحول) در زنجيره ارزش چيست؟ هاي(فرايند دهاي اصليعملكر •

دهند و تعداد آنها چقدر و چه كارهايي انجام مي شركت مي كننددر زنجيره ارزش  عواملكدام نوع از  •

 است؟

 كنند؟تعامل و معامله محصوالت را سازماندهي مي عواملچگونه  •

 ؟حجم اين جريان ها چقدر است رسند ومي نهاييمحصوالت به بازارهاي  مسيرهايياز طريق چه  •

  ؟ تغذيه مي شودو خدماتي به زنجيره ارزش  منابعچه نوع  •
 

يابيعارضهاهداف   

 و ارزش زنجيره در آنها عملكرد و عوامل مورد در ازنگريب زنجيره، نقشهيعني  ،يابي عارضه اول بخش اين هدف

عملكردهاي  به مربوط اطالعات توانند مي همچنين زنجيره هاي نقشه. است زنجيره طريق از محصوالت جريان

 .دهند ارائه را ارزش زنجيره در پشتيبان



 

 

        پارامترهاي مفيدپارامترهاي مفيدپارامترهاي مفيدپارامترهاي مفيد
   بايد تحليلگر را در ترسيم نقشه هدايت كند، به ويژه در جمع آوري اطالعات و داده ها: زير يابيعارضهپارامترهاي  

. گيردمييل قرار كه زنجيره ارزش آن مورد تجزيه و تحل ي استدر ابتدا نياز به تعريف ماهيت محصول محصول:محصول:محصول:محصول:

مثالً، زنجيره ارزش پنبه به تعداد زيادي از  زيرا شيوه ي برخورد با يك محصول خام يا فرآوري شده متفاوت است.

(كيك دانه پنبه محصولي است كه بعد از روغن گيري  رسدروغن و كيك از دانه پنبه مي نخ، پوشاك ومحصوالت مانند 

از تحول مانند  ي. اگر تمركز روي يك محصول با درجه باالتردام مي رسد)دانه پنبه توليد مي شود و به مصرف 

و  رنگ آميزي، مواد محصوالت رنگرزيساير مواد مانند  و نيزبه مواد اوليه مانند پنبه  شرت باشد، پس زنجيرهتي

  رسد. مي دوخت آالتماشينبندي و همچنين برش و براي بسته پالستيك

 شركت عملكرد اين .شود مي ،تبديل مختلف فرايندهاي تعداد از شامل صنعتي محصول هر يبازارياب و توليدتوابع: توابع: توابع: توابع: 

به انجام رسند؛ به اين طريق ارزش اضافه شده و محصول  فرايندها اين است كه ارزش زنجيره در درگير مختلف هاي

توانند بسيار متفاوت باشند. ها بسته به محصول مياين پروسه تبديل شده و در نهايت به دست مصرف كننده مي رسد.

اد خام وهاي بسياري براي توليد مو شركت وجود دارديك ساعت مكانيكي  ساختهاي بسياري براي به عنوان مثال، گام

. در مقابل، توليد يك سطل مشغول هستند ،نهايي ساعت ساختو  سوار كردن چرخ دنده ها و موتورمانند فلز و طال، 

و  در قالب ها ميريزدكند و آن را و پلي اتلين را مخلوط مي خامتوسط يك شركت كه مواد تواند پالستيكي اغلب مي

 عمده پردازش، مونتاژ، توليد، ،ورود منابع ،ارزش زنجيره در متداول توابعشود. سطل وصل مي كند، انجام دسته را به 

   .توابعي مطرح كرد براي هر كدام مي توان زير و هستند، غيره و فروشي، خرده صادرات، فروشي،

عملكردهاي مختلفي به عهده دارند و در زنجيره ارزش هستند كه  يها و افرادشركت عوامل،    زنجيره ارزش:زنجيره ارزش:زنجيره ارزش:زنجيره ارزش:    عواملعواملعواملعوامل

هاي يا موقعيت و شوند. معموالً آنها مالك محصول ميكنند مي شركت بازاريابي و تجارت پردازش، توليد، در مستقيما

دسته بندي هاي خاصي از عوامل تعريف شود و به  در نقشه برداري زنجيره ارزش،بايد گيرند. دست ميفعال بازار را به

به طور مثال در زنجيره ارزش پنبه، اين عوامل عبارتند از: توليدكنندگان اوليه،  آنها عملكردهاي مختلف نسبت داد.

توليد اوليه، حمل و نقل،  عبارتند از:اك و برند سازها و عملكردهاي مختلف انها نيز توليدكنندگان پوشپنبه پاك كن ها،

        داشته باشند.  عملكردتوانند بيش از يك خاص ميعوامل اغلب  .اوليه، توليد و خرده فروشي فرآوري

كند. ايجاد مي موضوع ارتباطات اصلي را بين عوامل مختلف در زنجيره ارزش اين ::::نهايينهايينهايينهاييو بازارهاي و بازارهاي و بازارهاي و بازارهاي     جريان محصولجريان محصولجريان محصولجريان محصول

 نشان برسانند، يكديگر به را محصوالت عواملي نوع اينكه چه از تصويري تا باشد فيكا كلي نقشه يك براي است ممكن

اين نقشه همچنين بايد . شود مي داده تحويل محصوالت از چه مقدار كه بدانيد است جالب نيز اغلب حال، اين با .دهد

هايي مختلف محصوالت را از طريق ن اغلب بازارهاي شود.كه محصوالت به آن (ها) وارد مي بازار (هايي) را نشان دهد

  اين الگوهاي تامين منابع را نشان دهد.ها نقشه تامين مي كنند و مهم است كه عواملاز  تركيبات مختلفي

تجارت را كه عوامل در آن شركت  معامالت نوع مورد در اطالعاتي بايد برداري نقشه اين، بر عالوهتعامالت تجاري: تعامالت تجاري: تعامالت تجاري: تعامالت تجاري: 

قراردادهاي  براي اينكه محصوالت از يكي به ديگري منتقل شوند، هامعمول، شركتبه طور  .دهد نشان مي كنند،

را كه توسط  يقراردادهاي مربوط به كميت و نوع محصول ،كنند. توليدكنندگان صنايع خودروسازيخاصي را ايجاد مي

دهد تا توليد محصوالت زه ميكنند. و اين به توليدكنندگان اجاايجاد مي قبليك سال  تحويل داده ميشود، ارائه دهنده



 

 

كه يك  به شكلي، مشاركت مي كننداغلب در كشاورزي قراردادي  يا توليدكنندگان سبزيخود را سازماندهي كنند. 

هاي محصوالت هاي توليد را براي اطمينان از كيفيت پايدار و ويژگيسوپر ماركت يا شركت فرآوري مواد غذايي پروتكل

  د. كنمي تعييناوليه 

بندي، از جمله حمل و نقل، بسته حمايت مي كند، عملكرد زنجيره ي كه ازاين نقشه بايد انواع خدمات ئه خدمات:ئه خدمات:ئه خدمات:ئه خدمات:اراارااراارا

، پشتيباني مالي و غيره را شامل بشود. و فرآوريهاي كيفيت گواهينامه ،خدمات تجارت مانند مشاوره و حسابداري

 زنجيره در مستقيما عوامل اين كه زماني دهند، مي ارائه ار خدمات اين كه عوامل انواعمهمترين  به اشاره است ممكن

  .باشد مفيد، نيستند ارزش

  جمع آوري اطالعات
اطالعات براي انجام اين كار مي تواند با  شود.با ايجاد يك نماي كلي از زنجيره ارزش شروع ميترسيم نقشه  

با جمع آوري اطالعات از شركت هاي مختلف يد بااين نقشه اوليه سپس  به دست آيد. عموميو دانش  ثانويهتحقيقات 

مستقيم با ذينفعان اغلب مفيد به طور  نمايش گرافيكي زنجيرهو  ساير ذينفعان در زنجيره مطابق شود. مطرح كردن 

  تا نقشه را با توجه به ادراك خودشان تهيه كنند.    يا از آنها بخواهيد و است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : چگونه نقشه زنجيره را ترسيم كنيم1جعبه 

 اطالعات را از طريق تحقيقات ثانويه جمع آوري كنيد. .1

 فروشي، عمده زش،پردا مونتاژ، توليد، ورودي، تامين مانند دهند، مي رخ ارزش زنجيره در كه مختلفي عملكردهاي .2

 هاي مختلف جدا كنيد، بخش به گرافيكي صورت به را عملكردها غيره را تعريف كنيد. و فروشي، خرده صادرات،

 .سمت راست حركت كنيد در فروشي و به خرده در سمت چپ شروع كرده ورود منابع با مثال

يد. از از انواع عوامل به جاي شركت ها انواع عوامل را مشخص كنيد و آنها را زير هر عملكردهاي مختلف قرار ده .3

 استفاده كنيد.

براي نشان دادن جهت حركت محصول از يك عامل به بعدي از پيكان استفاده كنيد و اطالعات راجع به نوع توافق  .4

 هاي قراردادي را بگنجانيد.

مناسب قرار دهيد. مسيرهاي بازارهاي نهايي را مشخص كنيد و عوامل و پيكان ها را با توجه به آنها دوباره در جاي  .5

 بازار را تعيين كنيد و بازارهاي نهايي را در انتهاي نقشه مشخص كنيد.

دسته بندي كلي خدمات پشتيباني را قرار دهيد: خدمات مالي، حمل و نقل، بسته بندي و غيره. پيكان ها مي  .6

 ارائه شناسايي شامل تواند مي ينهمچن توانند نشان دهند كه كدام عوامل از اين خدمات بهره ميبرند. اطالعات

 .باشد خدمات اين اصلي دهندگان

هنگامي كه اطالعات براي تحليل زنجيره، در دسترس، مرتبط و مفيد است، پوشش هاي داده را اضافه كنيد.  .7

 V = Volume of Product(تعداد شركتها) يا  N = Number of Firmsپوشش ها مي تواند به صورت 

 ن داده شود.(حجم محصوالت) نشا

 از تحقيقات ثانويه، صحبت هاي مهم و يا پرسش نامه ها، براي بازبيني نقشه، اطالعات جمع آوري كنيد. .8

 ممكن فوق پارامترهاي ليست .بنويسيد زنجيره، در شرايط از داستان گونه نقشه نهايي را رسم كنيد و يك توضيح .9

 .كند كار ارائه اين براي كلي طرح يك است



 

 

 برداري نقشه احتمالي نتيجه است كه تانزانيا متحده جمهوري در بادام زميني ارزش زنجيره توسعه نقشه ،3 شكل

 و عوامل تعداد مورد در اطالعات شامل كند و مي مشخص را آنها عملكرد عوامل و . اين نقشهدهد مي نشان را زنجيره

همچنين عملكردها را از باال به پايين  .تمايز قائل است خارجي و داخليبازاريابي  كانال دو بين و است محصوالت كميت

  همانطور كه ارزش اضافه مشود، جدا ميكند، در حاليكه عملكردهاي پشتيبان در سمت راست مشخص شده اند.

  

  تانزانيا در بادام زميني ارزش زنجيره : نقشه3 شكل

  
Source: Masawe and Hartwich (2011). The Cashew Value Chain in Tanzania: A Diagnostic. 3ADI Reports,UNIDO, Vienna 

 

پيدا كنند و  ي نقشهگرافيك مايشحل خالقانه خود را براي نطور كلي، تحليلگران بايد تشويق شوند كه راهبه

  روند وجود دارد: در اين گم شدنهاي براي جلوگيري از هاي دقيق وجود ندارد. در اينجا توصيهنيازي به دستورالعمل

براي بهبود  واقعيت است و هرگز كامل نخواهد بود. هميشه عناصري شده نقشه ساده موضوع كه پذيرفتن اين •

بعد بهتر است كه االن به اين موارد رسيدگي نكنيد و و در صورت نياز بايد تنظيمات انجام شود اما وجود دارد 

  مجددا اقدام كنيد.از تجزيه وتحليل آينده 

 ساده كردنهاي مختلفي براي روش افراديك نقشه وجود داشته باشد.  پذيرفتن اين كه ممكن است بيش از •

 . ترسيم ميشوندها با اهداف متفاوتي و اغلب نقشه دارند

 با جزئيات عالي را متعادل كنيد. تصويربا هدف ارائه يك  كّليت بخشيدننياز به  •



 

 

توانند بزرگ و در هاي خاصي ميش، بخهيد. اگر جزئيات بيشتر مورد نياز استرا در يك صفحه قرار د زنجيره •

 . صفحات جداگانه قرار گيرند

با ورود و خروج عوامل، ظهور  ،تواند به سرعتاستاتيك است و مي يك تصوير كلينقشه كه توجه داشته باشيد  •

 بازارهاي نهايي جديد و توسعه عملكردهاي جديد، تغيير كند.

. توسعه كنيداز ذينفعان در مورد شكل واقعي آن استفاده  نقشه به عنوان يك فرصت براي ارتباط با بسيارياز  •

اجباري براي رسيدن به توافق  ،خواهد بود. با اين حال ، مفيددر مراحل بعدي توسعه زنجيره ،يك فهم مشترك

 نيست.

 يابينياز است كه عارضهتوسعه كافي نيست و  مداخالتاين نقشه اغلب براي پيدا كردن تنگناها و تعريف  •

  كه در قسمت سوم توضيح داده خواهد شد. انجام شود يبيشتر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

        

        

        

  

  

  

  

  

  

  

  بيشتربيشتربيشتربيشتر    مطالعهمطالعهمطالعهمطالعهمنابع براي منابع براي منابع براي منابع براي 
• FAIS - ارزش.  ). حركت به سمت رقابت پذيري: رويكرد زنجيره2007گذاري خارجي (خدمات مشاوره سرمايه

IFC .قابل دسترس در  - ، گروه بانك جهانيwww.ifc.org 

• GTZ )قابل دسترس در : تجزيه و تحليل زنجيره هاي ارزش2لينك هاي ارزش، ماژول ). ٢٠٠٧ .

http://www.valu_links.d/manual  

• Herr, M. and T. Muzira )2009.(  توسعه زنجيره ارزش براي كار با كفايت: راهنما براي راه اندازي بخش

المللي زش: درك روابط. سازمان بين. ترسيم نقشه زنجيره ار3هاي توسعه. فصل ها و سازمانهاي خصوصي، دولت

 ).2009كار، ژنو، (

• M4P )به كارگيري بهتر زنجيره ارزش براي كشورهاي فقير: كتاب راهنما براي متخصصين تجزيه و ). ٢٠٠٨

ابزار براي رسم نقشه زنجيره ارزش. به كارگيري بهتر بازارها براي كشورهاي فقير  .3تحليل زنجيره ارزش، نسخه 

 - المللي: پنوم پن، كامبوج.. توسعه كشاورزي بين(DFID)، انگلستان، دپارتمان توسعه بين المللي )M4P(پروژه 

  www.valuechains4poor.orgقابل دسترس در 

• USAID  ،(بدون تاريخ). فرايند ترسيم نقشه زنجيره ارزش. ويكي ميكرو لينك هاUSAID .قابل دسترس در 

http://apps.develebridge.net/amap/index.php   
 



 

 

        زنجيرهزنجيرهزنجيرهزنجيره    يابييابييابييابيعارضهعارضهعارضهعارضه: : : : سومسومسومسومقسمت قسمت قسمت قسمت 
قسمت گسترش درك اساسي حاصل از رسم نقشه زنجيره ( قسمت دوم) از طريق تحليل عميق تر هدف اين 

بع و امنتامين  - 1باشد: ند، مياجنبه هاي مهم زنجيره ارزش كه در ابعاد عارضه يابي هفت گانه گروه بندي شده

پايدار و مصرف  توليد - 5و ارتباطات  مرانيحك -4و تجارت  نهاييبازارهاي  -3آوري ظرفيت توليد و فن -2تداركات 

اجتماعي و سياسي. قسمت سوم مي تواند  هاي زمينهمحيط كسب و كار و  -7 سرمايه گذاري زنجيره ارزش -6انرژي 

را به ساختار د اطالعات توانمي اليه ها . هر يك ازه نقشه رسم شده در قسمت دوم اضافه كندپنج اليه تحليلي ديگر ب

  ند. اساسي نقشه اضافه ك

  شود: دنبال مي يابي، يك توالي مشابهعارضهبراي هر يك از ابعاد 

 يابيعارضهاهداف  •

 سؤاالت راهنما •

 پارامترهاي مفيد •

 لقوههاي توسعه و تأثير باتجزيه و تحليل فرصت •

 منابع اطالعاتي •

   منابع براي مطالعه بيشتر •

يابي عارضه كاريابي، عارضهشود كه پارامترهاي ه مييك جدول ارائ» پارامترهاي مفيد«در قسمت در ابتداي هر بخش، 

  كند. را خالصه مي مفيد هاي شاخص از اي مجموعه و مربوطه

  :كه سه نوع تحليل زير را انجام دهد سازد قادر راتحليلگر يد اطالعاتي كه براي هر پارامتر پينهادي ارائه مي شود با

 ارزش زنجيره با رابطه در و مطلق شرايط در ارزش زنجيره توسعه وضعيت اساس بركه     ،،،،تفسير وضعيت فعليتفسير وضعيت فعليتفسير وضعيت فعليتفسير وضعيت فعلي •

 هاي داده و اطالعات ي كهپارامترهاي از يك هر برروي را روايت تحليلگر ترجيحا، .شودانجام مي رقابتي هاي

تواند يك . تحليلگر همچنين ميكند مي آمادهارائه مي كند و داده هاي جمع آوري شده،  مرتبط كمي و كيفي

مانند ضعيف و  هايياستفاده از دسته اسطح توسعه در زنجيره ارزش ب نشان دادنبراي  را ساده بنديامتياز

 همسايهدر يك كشور  يره ارزشزنج تواند وضعيتبندي ميرتبه اينارائه دهد. مرجع براي  متوسط و پيشرفته،

 ديگر باشد.  ييا در زنجيره ارزش كشور

نياز به بازتاب احتماالت موجود براي توسعه زنجيره  تحليلگر در مرحله بعد،هاي اصلي توسعه. هاي اصلي توسعه. هاي اصلي توسعه. هاي اصلي توسعه. شناسايي فرصتشناسايي فرصتشناسايي فرصتشناسايي فرصت •

هر دو  در نظر گرفتنكند و با به خوبي عمل نمي در آنها زنجيره ارزش يي كهارزش دارد. با شناسايي پارامترها

توانند شناسايي ها مي، فرصتبه طور واقعي ها ها و شانس موفقيتو محدوديتامكان براي غلبه بر مشكالت 

را پيدا  هاي رقابتيها و استراژيها فكر كنيد و بهترين شيوهراه ديگر اين است كه خالقانه درباره راه حلشوند. 

از اطالعاتي كه تحت پارامترهاي تعريف  بلكه را انجام دهد،يابي جديد عارضه. الزم نيست كه تحليلگر يك كنيد

 استفاده كند.  هااي خالقانه براي شناسايي فرصتشده در باال مشخص شده است، به شيوه

 دستيابي چگونگه كه درك كند تحليلگرنياز است كه  نهايت در    احتمالي.احتمالي.احتمالي.احتمالي.    تاثيرگذارتاثيرگذارتاثيرگذارتاثيرگذار    سناريوهايسناريوهايسناريوهايسناريوهاي    موردموردموردمورد    دردردردر    تفكرتفكرتفكرتفكر •

نگاه  4(به شكل  مي گذارد تاثير شده تعريف پيش از توسعه اهداف بر دهش مشخص توسعه هاي فرصت به



 

 

هاي ديگر هاي پيچيده اقتصادي و يا مدلشامل تجزيه و تحليل جديد براساس مدلموضوع لزوما  اين. كنيد)

 مورد در آنچه از روايتي توصيف شايد. ممكن است رخ دهداز آنچه كه  باشد، حسي يشايد توصيفبلكه  نيست،

تحليلگر ممكن است بخواهد ماهيت اين تحليل فرضي را  .باشد مفيد ،افتد مي اتفاق ارزش زنجيره وسعهت

را كه منعكس كننده شانس رخداد توسعه است را  ممكنسناريوهاي  يا بدترين مشخص كند و ترجيحاً بهترين

 اختيار شما قرار دهد. در

 ارزشيابي و اهداف در توسعه زنجيره ابعاد عارضه: 4 شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 كه شود مي فرض اساس اين بر دهد، نمي ارائه يابي،عارضه نتايج گزارش نحوه مورد در دقيق راهنمايي ابزار اين

 خواسته به تا باشند داشته نياز كافي پذيري انعطاف به است ممكن آنها .باشند داشته را الزم هاي مهارت تحليلگران

 هر حال، اين با. دهند پاسخ، كنندمي استفاده آن از زياد احتمال هب و بي دارنديادرخواست عارضه كه كساني هاي

 چارچوب اين( شده استفاده روش اهداف، ،يابيعارضه زمينهپيش موارد در اطالعات ارائه به نياز است ممكن گزارش

، داشته زنجيره توسعه مداخالت ظارانت اثرات قابل و زنجيره توسعه براي هاي توصيه تحليل، و تجزيه نتايج ،)يابيعارضه

 چنين براي عمومي طرح يك عنوان به تواند مي است شده ارائه بخشاين  در كه يابيعارضه چارچوب ساختارباشد. 

  .شود استفاده هاييگزارش

  

  

  

  

  

 کاھش فقر

 اشتغال و درآمد

 رشد اقتصادی

 توسعه تشکي�ت اقتصادی

ترتوليد پاک  

 منابع و ورودی ھا و فناوری

 ظرفيت توليد و فناوری

 بازارھای نھايی و تجارت

 حکمرانی زنجيره ارزش

 توليد پايدار و استفاده انرژی

 سرمايه گذاری زنجيره ارزش

یسياس - ای اجتماعی محيط کسب و کار و زمينه ھ  

ابعاد زنجيره ارزش



 

 

        لوازملوازملوازملوازمها و ها و ها و ها و : تامين ورودي: تامين ورودي: تامين ورودي: تامين ورودي1111بعد بعد بعد بعد 
در توليد و پردازش ها شركتو لوازم موادي هستند كه  هاورودي

 ند و به شكل مواد خام يا محصوالت (خام) نيمه فرآوريكنمي استفاده

تداركات به طور مثال، سازماندهي خوب تامين مواد خام و . هستند شده

د. ايجاد رقابت كنتواند به كاهش هزينه كمك كند و مي ها،ورودي مؤثر 

، فرايند توليد ممكن است به طور منفي ها در دسترس نباشنداگر ورودي

  تحت تأثير قرار گيرد: مختلفهاي روشبه 

تحويل به موقع  مانع و را كند كند فرايند توليد مي تواند يا كاالهاي متوسطخام  دريافت موادبه تأخير افتادن  •

 نقدي، هاي جريمه بابت را ها شركت تواند مي تحويل هاي تاريخ از دست دادنمحصوالت به مشتريان شود. 

 ، به مخاطره اندازد.مشتري توسط نقل و حمل رد يا و نقل و حمل تخفيفنداشتن 

براي جلوگيري از كاهش سرعت در فرايند توليد، شركت ها به ذخاير بزرگ نياز دارند؛ اين امر پرهزينه است و  •

 نياز به پيوند سرمايه دارد.

تر، هاي تامين منابع و تداركات ضعيف، شركت ها را مجبور به، استخدام شركت هاي مديريتي بزرگشيوه •

 نگهداري ذخاير بيشتر براي زمان طوالني تر و پرداخت هزينه هاي بيمه باالتر براي حمل و نقل، مي كند.

خريد مواد تمييزكننده و براي ، مثال توليد تواند باعث افزايش قابل توجه هزينهكيفيت پايين توليدات اوليه مي •

 شود.  تصفيه كننده،

مسلماً كيفيت  را تحت تاثير قرار ميدهد.در بازار  باالتر نرخ تعييني ها براتوانايي شركت هاوروديكيفيت  •

  است.  ليه تعيين كننده كيفيت محصوالت نهاييمحصوالت او

بلكه براي  كنند،استفاده مي منابعهايي كه از اين هاي تأمين منابع و عرضه ورودي نه تنها براي شركتشيوه

توانند كيفيت هميت است. مثالً توليدكنندگان محصوالت كشاورزي اوليه ميحائز ا ،دهندكساني كه آنها را ارائه مي

اگر روابط قراردادي شفاف و قابل اعتمادي را با  ، توليد را زياد كنند و سوددهي را باال برند،را افزايش دهند محصول

  خريداران برقرار كنند. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

شركت ها در توجه داشته باشيد: توجه داشته باشيد: توجه داشته باشيد: توجه داشته باشيد: 

هاي مختلف زنجيره ارزش، بايد بخش

ها و لوازم به طور قادر به تهيه ورودي

منظم، در زمان درست و با كيفيت و 

  ندكميت درست باش
 

يابيعارضهاهداف   

 ارزش، زنجيره يك در نياز مورد منابع و ها ورودي كيفيت و دسترسي ارزيابي در تحليلگرهدايت  بخش، اين هدف

 اين كارآمد تامين امكان كه تداركات و نقل و حمل وضعيت و كننده تامين و خريدار موجود روابط ماهيت

 باشد.مي كند،مي فراهم راو منابع  هاورودي



 

 

        ر زنجيره ارزشر زنجيره ارزشر زنجيره ارزشر زنجيره ارزشها و منابع دها و منابع دها و منابع دها و منابع ديابي تامين ورودييابي تامين ورودييابي تامين ورودييابي تامين ورودي: نقشه عارضه: نقشه عارضه: نقشه عارضه: نقشه عارضه5555شكل شكل شكل شكل 
        هاهاهاهاشاخصشاخصشاخصشاخص        يابييابييابييابيوظايف عارضهوظايف عارضهوظايف عارضهوظايف عارضه        پارامترهاپارامترهاپارامترهاپارامترها

مهمترين محصوالت اوليه و ورودي هايي مهمترين محصوالت اوليه و ورودي هايي مهمترين محصوالت اوليه و ورودي هايي مهمترين محصوالت اوليه و ورودي هايي         مشخصات محصول اوليهمشخصات محصول اوليهمشخصات محصول اوليهمشخصات محصول اوليه    1111- - - - 1111
شوند را شوند را شوند را شوند را كه در زنجيره ارزش استفاده ميكه در زنجيره ارزش استفاده ميكه در زنجيره ارزش استفاده ميكه در زنجيره ارزش استفاده مي

        توصيف كنيد.توصيف كنيد.توصيف كنيد.توصيف كنيد.

 هاي اوليه استفاده شدههاي اوليه استفاده شدههاي اوليه استفاده شدههاي اوليه استفاده شدهبندي محصوالت و وروديبندي محصوالت و وروديبندي محصوالت و وروديبندي محصوالت و وروديدستهدستهدستهدسته •

 ارزش محصول و درجه پيچيدگي آنارزش محصول و درجه پيچيدگي آنارزش محصول و درجه پيچيدگي آنارزش محصول و درجه پيچيدگي آن •

 دسترس بودندسترس بودندسترس بودندسترس بودن    ناپايداري، بزرگي و درناپايداري، بزرگي و درناپايداري، بزرگي و درناپايداري، بزرگي و در •

 كميت مورد نيازكميت مورد نيازكميت مورد نيازكميت مورد نياز •

 مشخصات كيفيتمشخصات كيفيتمشخصات كيفيتمشخصات كيفيت •

        هاي جايگزينهاي جايگزينهاي جايگزينهاي جايگزينها براي وروديها براي وروديها براي وروديها براي وروديگزينهگزينهگزينهگزينه •

مشخصات توليدكنندگان مشخصات توليدكنندگان مشخصات توليدكنندگان مشخصات توليدكنندگان     2222- - - - 1111
        اوليه و تامين كنندگان ورودياوليه و تامين كنندگان ورودياوليه و تامين كنندگان ورودياوليه و تامين كنندگان ورودي

مهمترين توليدكنندگان اوليه و تامين مهمترين توليدكنندگان اوليه و تامين مهمترين توليدكنندگان اوليه و تامين مهمترين توليدكنندگان اوليه و تامين 
كنندگان ورودي در زنجيره ارزش را كنندگان ورودي در زنجيره ارزش را كنندگان ورودي در زنجيره ارزش را كنندگان ورودي در زنجيره ارزش را 

        مشخص كنيد.مشخص كنيد.مشخص كنيد.مشخص كنيد.

    توليدتوليدتوليدتوليد    هرهرهرهر    ازايازايازايازاي    بهبهبهبه    متوسطمتوسطمتوسطمتوسط    وووو    جهانيجهانيجهانيجهاني    كنندگان،كنندگان،كنندگان،كنندگان،    تامينتامينتامينتامين    تعدادتعدادتعدادتعداد •
 نندهنندهنندهنندهكككك

 هاهاهاهاكنندهكنندهكنندهكنندهمشتريان تامينمشتريان تامينمشتريان تامينمشتريان تامين •

 كاركاركاركار    وووو    كسبكسبكسبكسب    بهبهبهبه    نسبتنسبتنسبتنسبت    نگرشنگرشنگرشنگرش •

        عرضهعرضهعرضهعرضه    صنعتصنعتصنعتصنعت    توسعهتوسعهتوسعهتوسعه    سطحسطحسطحسطح •

    وووو    خريدارانخريدارانخريدارانخريداران    بينبينبينبين    قرارداديقرارداديقرارداديقراردادي    روابطروابطروابطروابط    ارزيابيارزيابيارزيابيارزيابي        هاي قرارداديهاي قرارداديهاي قرارداديهاي قرارداديتوافقتوافقتوافقتوافق    3333- - - - 1111
    باعثباعثباعثباعث    امرامرامرامر    ايناينايناين    كهكهكهكه    اياياياي    درجهدرجهدرجهدرجه    وووو    كنندهكنندهكنندهكننده    تامينتامينتامينتامين

    زنجيرهزنجيرهزنجيرهزنجيره    طريقطريقطريقطريق    ازازازاز    محصوالتمحصوالتمحصوالتمحصوالت    جريانجريانجريانجريان    تسهيلتسهيلتسهيلتسهيل
        ....شودشودشودشود    ميميميمي

 طول توافقطول توافقطول توافقطول توافق •

 شرايط تحويل و پرداختشرايط تحويل و پرداختشرايط تحويل و پرداختشرايط تحويل و پرداخت •

 ترل كيفيتترل كيفيتترل كيفيتترل كيفيتمعيارهاي كنمعيارهاي كنمعيارهاي كنمعيارهاي كن •

 سازي قراردادسازي قراردادسازي قراردادسازي قراردادميزان رسميميزان رسميميزان رسميميزان رسمي •

 هاي اجراي تعهدات قراردادهاي اجراي تعهدات قراردادهاي اجراي تعهدات قراردادهاي اجراي تعهدات قراردادفرصتفرصتفرصتفرصت •

 خدمات مالي و غيرمالي ارائه شدهخدمات مالي و غيرمالي ارائه شدهخدمات مالي و غيرمالي ارائه شدهخدمات مالي و غيرمالي ارائه شده •

 وجود قراردادهاي فرعيوجود قراردادهاي فرعيوجود قراردادهاي فرعيوجود قراردادهاي فرعي •

        دامنه تغييراتدامنه تغييراتدامنه تغييراتدامنه تغييرات •

ها و منابع ها و منابع ها و منابع ها و منابع توصيف كنيد كه چگونه وروديتوصيف كنيد كه چگونه وروديتوصيف كنيد كه چگونه وروديتوصيف كنيد كه چگونه ورودي        حمل و نقلحمل و نقلحمل و نقلحمل و نقل    4444- - - - 1111
    هايهايهايهايتراكنشتراكنشتراكنشتراكنشرسند. رسند. رسند. رسند. به محل توليد ميبه محل توليد ميبه محل توليد ميبه محل توليد مي

    ارزيابيارزيابيارزيابيارزيابيرا را را را     استفادهاستفادهاستفادهاستفاده    موردموردموردمورد    فيزيكيفيزيكيفيزيكيفيزيكي    وووو    سازمانيسازمانيسازمانيسازماني
        كنيد. كنيد. كنيد. كنيد. 

 زمان تحويلزمان تحويلزمان تحويلزمان تحويل •

 قاصله بين زمان توليد و پردازشقاصله بين زمان توليد و پردازشقاصله بين زمان توليد و پردازشقاصله بين زمان توليد و پردازش •

 هاي اداريهاي اداريهاي اداريهاي اداريزمان مورد نياز براي پروسهزمان مورد نياز براي پروسهزمان مورد نياز براي پروسهزمان مورد نياز براي پروسه •

 فروشفروشفروشفروش    بهبهبهبه    نسبتنسبتنسبتنسبت    نقلنقلنقلنقل    وووو    حملحملحملحمل    هزينههزينههزينههزينه •

 هايي كه بايد حمل شوندهايي كه بايد حمل شوندهايي كه بايد حمل شوندهايي كه بايد حمل شوندكميت وروديكميت وروديكميت وروديكميت ورودي •

 ميزان تكرار تحويل با تاخيرميزان تكرار تحويل با تاخيرميزان تكرار تحويل با تاخيرميزان تكرار تحويل با تاخير •

 تفاوت بين زمان توليد و زمان پردازشتفاوت بين زمان توليد و زمان پردازشتفاوت بين زمان توليد و زمان پردازشتفاوت بين زمان توليد و زمان پردازش •

        ارزش خسارت به عنوان درصدي از ارزش تحويلارزش خسارت به عنوان درصدي از ارزش تحويلارزش خسارت به عنوان درصدي از ارزش تحويلارزش خسارت به عنوان درصدي از ارزش تحويل •

    امكاناتامكاناتامكاناتامكانات    وووو    هاهاهاها    ساختساختساختساختزيرزيرزيرزير    5555- - - - 1111
        نقلنقلنقلنقل    وووو    حملحملحملحمل

هاي موجود براي حمل و نقل هاي موجود براي حمل و نقل هاي موجود براي حمل و نقل هاي موجود براي حمل و نقل زيرساختزيرساختزيرساختزيرساخت
هاي هاي هاي هاي ها و منابع و محدوديتها و منابع و محدوديتها و منابع و محدوديتها و منابع و محدوديتوروديوروديوروديورودي

(مناسبات اداري) موجود را (مناسبات اداري) موجود را (مناسبات اداري) موجود را (مناسبات اداري) موجود را     بروكراتيكبروكراتيكبروكراتيكبروكراتيك
        ارزيابي كنيد.ارزيابي كنيد.ارزيابي كنيد.ارزيابي كنيد.

 هاهاهاهامسافتمسافتمسافتمسافت •

 هاهاهاهاتعداد فرودگاهتعداد فرودگاهتعداد فرودگاهتعداد فرودگاه •

هزينه هر مايل/كيلومتر براي اهداف و حاالت مختلف حمل و هزينه هر مايل/كيلومتر براي اهداف و حاالت مختلف حمل و هزينه هر مايل/كيلومتر براي اهداف و حاالت مختلف حمل و هزينه هر مايل/كيلومتر براي اهداف و حاالت مختلف حمل و  •
 نقلنقلنقلنقل

 هزينه حمل با كاميونهزينه حمل با كاميونهزينه حمل با كاميونهزينه حمل با كاميون •

        ههههبازرسي محمولبازرسي محمولبازرسي محمولبازرسي محمول •

    تامينتامينتامينتامين    وووو    خريدارانخريدارانخريدارانخريداران    بينبينبينبين    ارتباطارتباطارتباطارتباط    ماهيتماهيتماهيتماهيت        ارتباطاتارتباطاتارتباطاتارتباطات    6666- - - - 1111
    روابطروابطروابطروابط    وووو    اعتماداعتماداعتماداعتماد    ميزاني كه بهميزاني كه بهميزاني كه بهميزاني كه به    وووو    كنندگانكنندگانكنندگانكنندگان

، را تعريف ، را تعريف ، را تعريف ، را تعريف كندكندكندكند    ميميميمي    كمككمككمككمك    پايدارپايدارپايدارپايدار    تجاريتجاريتجاريتجاري
        كنيد.كنيد.كنيد.كنيد.

مطابق مطابق مطابق مطابق تامين كننده تامين كننده تامين كننده تامين كننده     –اعتماد و شفافيت روابط خريدار اعتماد و شفافيت روابط خريدار اعتماد و شفافيت روابط خريدار اعتماد و شفافيت روابط خريدار  •
 نظرسنجينظرسنجينظرسنجينظرسنجي

 اهداف معمول ارتباطياهداف معمول ارتباطياهداف معمول ارتباطياهداف معمول ارتباطي •

        ميزان دفعات ارتباطات شخصيميزان دفعات ارتباطات شخصيميزان دفعات ارتباطات شخصيميزان دفعات ارتباطات شخصي •

        



 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

        

 هاخام و وروديمواد  اوليه، ماهيت محصول نهايي و محل شركت، محصوالت ::::اوليهاوليهاوليهاوليه    صات محصولصات محصولصات محصولصات محصولمشخمشخمشخمشخ    1111- - - - 1111

مورد نياز و كيفيت متفاوت باشد. ماهيت محصول  كميت، رسيدگي ، مشخصاتشدنخرابتواند بين اندازه، ظرفيت مي

ياز باشد بين مواد ساده و اوليه مانند كننده را تعيين كند و ممكن است نهاي سفارش و روابط عرضهتواند رويهاوليه مي

مانند  ،هاي پيچيدهوروديكنندگان . تأمينتفاوت قائل شدهاي پيچيده مانند دستگاه سنگ آهن و ورودي

 شدنيخرابها بزرگتر يا . اگر وروديكمك كنندخدمات و فروش در ارائه ممكن است  آالت،كنندگان ماشينتامين

        تر است و هزينه حمل و نقل بيشتر است.  پيجيدهتداركات معموالًانجام باشند، 

زنجيره ارزش در  مورد استفادههاي و ورودي ترين محصوالت اوليهمهم يابي،عارضه انجام برايكه شود پيشنهاد مي

تحليلگر بايد در مورد  ارائه شده است. 2در جعبه تواند براي اين هدف مفيد باشد طبقه بندي كه ميمشخص شوند. 

ميزان خراب شدن، بزرگي و  همچنين و ،ها و لوازم مورد استفاده در زنجيره ارزشش و درجه پيچيدگي وروديارز

 و را نياز مورد ورودي مقدار از يبرآورد بخواهد است ممكن تحليلگرسپس مواد بيشتر بررسي كند.  نيازهاي دسترسي

را  آنها با براي تطبيق كنندگان تامين مشكالت همچنين و كند تعيين خريداران براي را كيفي معيارهاي مهمترين

  ممكن است مورد بحث قرار گيرد.  ،هاي خاصورودي جايگزين كردنبراي  خطراتها و در نهايت گزينه .مشخص كند

        

        

        

        

 پرسش هاي راهنما

شود در موارد كيفيت، كميت، قيمت و در مشخصات محصوالت اوليه كه در زنجيره ارزش استفاده مي •

 دسترس بودن، چيست؟

شوند؟ چه كنندگان ورودي چه كساني هستند؟ چگونه سازماندهي ميتوليدكنندگان اوليه و تامين •

 فروش دارند؟كنند؟ تحت چه شرايط قراردادي هايي دريافت ميحمايت

ها ها و منابع در زنجيره ارزش انجام شود؟ شركتچه اقدامات تداركاتي مورد نياز است تا تامين وردي •

هاي مستقل ارائه كنند و كيفيت خدمات تداركاتي كه آژانسچگونه اين تداركات را مديريت مي

 ؟چگونه است گانكنند تامين و خريداران بين تعامالت كيفيت و فركانسكنند چگونه است؟ مي

ها، امكانات حمل و نقل و نقاط حمل و نقل، مانع راههاي فيزيكي، بويژه درچه شرايطي زير ساخت •

 شوند؟محصوالت مي تامين منابع

تبادل اطالعات با تأمين كننده چيست؟ چه اندازه اعتماد در روابط و ارتباطات  هاي معمولشيوه •

 تأمين كننده وجود دارد؟



 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

  

كند. مي اين به ميزان زياد، دسترسي و كيفيت منابع را تعيين    كنندگان ورودي:كنندگان ورودي:كنندگان ورودي:كنندگان ورودي:و تأمينو تأمينو تأمينو تأمين    اوليهاوليهاوليهاوليهتوليدكنندگان توليدكنندگان توليدكنندگان توليدكنندگان     2222- - - - 1111

هستند و  زنجيره ارزش پارامترهاي مهمي در عملكردها، آنقابليت اطمينان  همچنين رفتار و ظرفيت تأمين كننده و

ها با مشخصات، كيفيت و كميت داشتن اطالعات در مورد تامين كنندگان موجود و پتانسيل آنان براي تحويل ورودي

ها و منابع بدست ت بازار را بسته به موقعيت خود در بازار وروديتوانند قدركنندگان مي. تأمينخاص، حياتي است

در حاليكه  هاي انحصاري داشته باشند،موقعيتتوانند آورند. به عنوان مثال، توليدكنندگان اوليه ماشين آالت خاص مي

        د. كنغلبه مي بيشتر اوقات) زياد خريداران زياد و تأمين كنندگانبا بازار ( پوليپوليستيدر توليد مواد خام، ساختارهاي 

 ، كهشده است پيشنهاد يابيعارضهبراي اصلي، كنندگان ورودي شرح مختصري از توليدكنندگان اوليه و تأمين

هاي باشد. شاخصهاي تجاري و مشتريان اصلي ميمربوط به تعداد آنها، ظرفيت توليد و تجارت، نگرش يشامل اطالعات

كننده، نگرش آنها نسبت به تامين به ازاي هر، تعداد مشتريان به ازاي هر سازندهكنندگان عبارتند از: تعداد تأمين  مفيد

روابط با  ،)را ببينيد 3مثال در جعبه به ساختار صنعت ( بسته كسب و كار و سطح توسعه در صنعت عرضه.

  اشد. در زنجيره ارزش بستگي داشته ب هاتمرين قدرت شركت بهتواند ميهمچنين كنندگان تأمين

  

  

  

  

  

  

 GOLFمدل  –بندي محصوالت اوليه : دسته2جعبه 

 متفاوت اصلي دسته چهار اساس بر توانند مي روند، مي كار به توليد فرايندهاي در ورودي عنوان به كه اصلي محصوالت

  :كند مي توصيف را آنها منشا كه، باشند

(Government products) :باشد.يره ميهاي دولتي و غمنشا اين محصوالت از معادن و شركت محصوالت دولتي  

(Ordinary products) :كنندگان زيادي در دسترس استجا توسط تامينهمه محصوالت معمولي  

(Local products)  :ها را تحت عملكردهاي متفاوت جا گذاري انواع عوامل را مشخص كنيد و آنمحصوالت داخلي

  توانند بيشتر از يك عملكرد داشته باشند.يكنيد. از عوامل بيشتر از شركت هاي فردي استفاده كنيد. بعضي عوامل م

(Foreign products) :از پيكان براي نشان دادن جهت جريان محصوالت از عاملي به بعدي  محصوالت خارجي

  هاي قراردادي را اضافه كنيد.استفاده كنيد و اطالعات در مورد انواع توافق

 منبع: نويسندگان



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در شود، از باعث مي ها و منابع مهم هستند، زيرابراي ورودي هاي قرارداديتوافق ::::هاي قرارداديهاي قرارداديهاي قرارداديهاي قرارداديتوافقتوافقتوافقتوافق    3333- - - - 1111

 مطالعهكند. شود را تعيين ميحفظ  بايدو اندازه موجودي كه  ، اطمينان حاصل شوددسترس بودن مواد براي توليد

 تامين با رابطه در ها شركت كه خطراتي و شرايط بهتر درك به منجر عرضه، دهايقراردا شايع ضوابط و شرايط

   .شودمي دارند، كنندگان

به طور سطحي، ساده و با كميت و  ،انواع روابط قراردادي در زنجيره ارزش كشورهاي در حال توسعهمعموال، 

: Blanket Contractپوششي ( ارداد. همچنين معموالً يك قررسدبه نظر مي ،(موردي) قيمت ثابت تك منظوره

هاي شود.) (غيرقابل تطبيق با تغييرات بازارها و محيطقراردادي كه شامل طيف وسيعي از محصوالت و خدمات مي

تر شود. با اين وجود، پس از بررسي عميقكنندگان براي يك دوره زماني معين مثالً يك ساله بسته ميبا تأمين تجارت)

فرعي مبتني بر اعتماد  تعهداتبسياري از  باكنندگان قراردادهاي عرضه ممكن است دريابد،تحليلگر  ،يقراردادروندهاي 

  . همراه است ،هاي ديگربه منظور كاهش خطر براي يك طرف يا طرف ،يا عدم اعتماد

ران و بين خريدا ي اصلي موجودقرار دادهاي از رابطه شود، يك توصيف مختصرشنهاد مي، پييابيعارضهبراي 

قراردادها، درجه مشخصات محصول، انعطاف  مدتهاي مفيد در اينجا عبارتند از: . شاخصانجام شودتأمين كنندگان 

 را ارزش زنجيره در غالب كننده عرضه قرارداد نوع. حويل و پرداخت و درجه رسمي شدنشرايط تقرارداد(دامنه تغيير)، 

 شده خالصه 4 جعبه در) كالمي يا نوشته( قرارداد رايج انواع از خيبر. كرد شناسايي ها شاخص اين اساس بر توان مي

 در زنجيره ارزش سيمان هندكننده : شناسايي روابط تامين3جعبه 

 تا، خام مواد كنندگان تامين ديگر و معادن سوخت، كنندگانتامين فراواني با هند، سيمان ارزش زنجيره در عرضه ساختار

 كه دارند وجود هايي شركت از كمي تعداد سيمان، هاي كارخانه سطح در حال، اين با. است ليستيپليپو زيادي حد

 فشار سيمان هاي كارخانه نتيجه، در. باشند داشته سيمان خريداران و كنندگان تامين برابر در را خريد قدرت توانندمي

 قيمت سياست با كنندگان تامين و سيمان كارخانجات بين قراردادهاي اين، بر عالوه. دارند ها هزينه كاهش براي محدودي

 بر منفيبه طور  خود، نوبه به اين،. وجود دارد ابعمن كيفيت بهبود براي كمتري فضاي و شود مي مشخص ها كارخانه پايين

 در كننده عرضه روابط گوناگون مراحل زير شكل. گذارد مي تاثير ،سيمانيعني  ارزش، زنجيره اصلي محصول كيفيت

   .دهد مي نشان را ارزش زنجيره

 منبع: نويسندگان



 

 

كننده نه تنها در سطح تحليلگر بايد در نظر داشته باشد كه ممكن است تجزيه و تحليل قراردادهاي عرضه .است

  هاي ديگر زنجيره نيز مورد بررسي قرار گيرد. كنندگان مواد اوليه بلكه در بخشتأمين
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

حمل و  بهينهلجستيك شامل مديريت تعامالت با ارائه دهندگان ورودي و سازماندهي ): ): ): ): تداركاتتداركاتتداركاتتداركاتلجستيك (لجستيك (لجستيك (لجستيك (    4444- - - - 1111

محصول در زمان مناسب (ابزار  با ارائه ،خريداران و فروشندگان براي تواندمي لجستيكنقل و استفاده از منابع است. 

لجستيك در  عملكردهايهايي وجود دارد كه در آن سيستم اضافه كند.ارزش  ،در جاي مناسب (ابزار مكان) و )زمان

 : انواع قراردادهاي تأمين كننده4جعبه 

هاي مختلف با توجه به انطباق و اقدامات احتمالي بعدي كه در صورت عدم انطباق انند به شكلتوهاي قراردادي ميتوافق

مي توانند جايگزين شوند، صورت بگيرند. به عنوان مثال، در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، انجام اقدامات عدم انطباق 

 انجام تطبيقند خسارت دريافت كند. به طور مشخص، تواهاي زيادي همراه است؛ عمدتاً طرف آسيب ديده نميبا دشواري

رسمي بودن روابط در محيط كسب و كار غالب، بستگي دارد. اكثر قراردادهاي مربوط به تامين  نيز تا حدودي به درجه

هاي كمي براي باشند و فرصتكاالهاي كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه، كالمي هستند و بدون اسناد كتبي مي

  قانوني قرارداد دارند. اجراي

  مثال  توافق قراردادي  نوع قرارداد

  قرارداد قيمت عمده فروشي
كند،  مي پرداخت فروشنده به خريدار كه ثابتي را واحد قيمت

  كندتعيين مي
  عمومي

  تخفيفقرارداد مقدار 
كند كه مطابق با ميزان خريدار قيمت واحدي را پرداخت مي

  خريد كاهش يافته است.
  هاي بزرگفروشگاه

  كاهشقرارداد 
يابد اگر ميزان خريد انجام شده از حد قيمت واحد كاهش مي

  معيني بيشتر شود.
  فروشي مصالح ساختمانيعمده

  قرارداد بازخريد
تحويل  تمام موارد خريداري شده را به خريدار كننده، تامين

اما در پايان فصل موارد استفاده نشده را بازخريد (با  دهد،مي
   كند.تخفيف) يا جبران خسارت مي قيمت

  فروشي پوشاكخرده

  پذيري مقدارقرارداد انعطاف
 مشخص دوره يك در سفارشات، براي بيني پيش يك خريدار
 ممكن خريدار باشد، بيني پيش از كمتر اين اگر. كندمي فراهم
  .باشد داشته متناسب جريمه پرداخت به نياز است

  صنعت خودرو

  آمدقرارداد اشتراك در
كند و درصدي از درآمد خريدار به ازاي هر واحد پرداخت مي

  پردازد.كننده ميرا نيز به تامين
  تجارت اجاره فيلم

  هاگزينه

 كند و يا حق خريد بيشترخريد ميخريدار محصوالت را پيش
(قرارداد  اختيار  يا بازگشت كاالها (قرارداد اختيار معامله)

 قيمت با ها . گزينهكندداري ميدر زمان ديرتر، خريرا  فروش)
  .شوند مي اجرا اجرايي قيمت با و شوند مي خريداري مناسب

  تجارت كاال
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موجودي كه الزم است نگه دارند و  هاشركتشوند. اگر ادغام مي كه كمبود منابع دارند، ييهايا شركتيك شركت و 

را نيز كاهش هاي خود توانند هزينهمي را كاهش دهند، (Lead Time) توليد فرآيند اتمام و شروع بين زمانهمچنين 

دارد. بستگي  دهي حمل و نقلسازمان همچنين و هادرگير در توليد و تحويل ورودي عواملبه تعداد  »ليد تايم«دهند. 

، روابط هاي اداري بهينهها را با تمركز بر پروسهشركت رد دارييك مفهوم است كه سهام ،به موقع براي مثال، تحويل

  دهد. اهش ميك هاي كنترل كيفي،گمركي و پروسه

از نظر فيزيكي از مبدأ به محل توليد  ها و منابع راوروديكه  يبايد به درك كيفيت و فركانس معامالت يابيعارضه

و زمان  شروع و اتمام فرايند توليد هاي مفيد عبارتند از: زمان تحويل، فاصله بين زمانكمك كند. شاخصرساند، مي

هاي حمل و نقل (نسبت به فروش)، مقدار هاي اداري، فركانس معامالت، هزينهويهخالص توليد، زمان مورد نياز براي ر

زش در زنجيره براي پردا شروع تا اتمام فرايند توليد زمان ،5با تأخير. جعبه حمل شده و فركانس تحويل  يهاورودي

  دهد.ارزش چرم در آفريقا را نشان مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 : زمان شروع تا پايان فرآيند پردازش چرم5جعبه 

يندهاي و به پايان رساندن چرم (با فرا دباغي - 2تهيه پوست - 1در زنجيره پردازش چرم به طور معمول شامل:  ها،بخش

 - 4 شدهتكميلتجارت چرم  - 3پوسته و چرم تكميل شده)  چرم، (نوعي محصول مياني) مختلف براي چرم آبي مرطوب

شود اما موارد ادغام عمودي هاي مختلف انجام ميتوليد توسط شركتو  معموالً دباغيبازاريابي.  -5توليد محصوالت چرمي 

) تا فروش پوستمواد اوليه ( تأميناز  ،تواند از حدود چهار هفته تا چهار ماها ميدر زنجيره نيز وجود دارد. هر يك از فراينده

 طول بكشد.  ،محصوالت نهايي چرم به خريداران نهايي

  
Source: Jakov Buljan (2007). Benchmarking in the Tanning Industry. 16th Session of the Leather 
and Leather Products Industry Panel at Gramado, Rio Grande do Sul. UNIDO, Vienna 



 

 

هايي كه ممكن است در آنها رخ دهد و هاي حمل و نقل، تأخيرهزينهنات حمل و نقل: نات حمل و نقل: نات حمل و نقل: نات حمل و نقل: ها و امكاها و امكاها و امكاها و امكازيرساختزيرساختزيرساختزيرساخت    5555- - - - 1111

زنجيره هستند. حمل و نقل هوايي معموالً  تأمين عوامل مهمي در مديريت ،حمل و نقل حينهاي از دست رفته ارزش

 كويمباتور از ه طور زمينيبحمل پارچه  . مثالً هزينهاست كه خود از حمل و نقل آبي گرانتر است يگرانتر از زمين

روپيه  4200روپيه براي هر تن است. هزينه حمل و نقل ساحلي  4400فروشي) (منطقه توليد) به دهلي (منطقه خرده

بايد حمل اي كه ) و فاصلهجويي به مقياسصرفه( محموله اندازهتوجه به هر تن است. هزينه حمل و نقل معموالً با براي 

 مديريت ،محافظت نشده و ابتدايي هاي زيرساخت گرفتن نظر در بايابد. ) كاهش ميلهجويي به فاصصرفه( شود

 و است توجه قابل اغلب توسعه حال در كشورهاي در نقل و حمل هاي هزينه رقابت، عدم و نقل و حمل ناوگان ناكارآمد

   .زياد باشد تواند مي نيز نقل و حمل زمان

 پرداخت هاي روشكنند. درآمد، توسعه اقتصادي و امنيت ملي ايجاد مي هاي گمركي را براي توليدكشورها كنترل

ممكن است وجود  همچنين .شود بيشتر تاخير باعث است ممكن بررسي نقاط در بازرسي روندهاي و محلي ماليات

و نقل و نياز دهد. اين عوامل بر زمان و هزينه حمل ها را افزايش روندهاي گواهينامه حقوقي و مجوز واردات، اين زمان

در  مانع كه كند ايجاد ييتنگناها تواند مي گمركي ترخيص و حمل فرآيندهايگذارد. تأثير مي ،به نگهداري موجودي

كه هاي حمل و نقل موجود، از كانال ارزش هايبعضي از زنجيره .شود مي صنايع براي ،منابع و ورودي دسترس بودن

 را شدههاي چيدهگل صنعت كنيا كه زماني به طور مثال،. برند، بهره ميدشونتوسط زنجيره ارزش ديگري استفاده مي

 .شد مي استفاده گردشگري صنعت براي عمدتا كه بود پروازهاي در محموله فضاي از استفاده به قادر ،كرد اندازي راه

 عبور برايغير قابل ات مانع جدي و برخي اوق تواندكه مي مل و نقل خود را راه اندازي كنند،ديگران بايد سيستم ح

  ورود باشد. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هايي تواند شاخصتأمين منابع مي ها و امكانات حمل و نقل برتحليلگر به منظور درك درجه تأثيرات زير ساخت

يت حمل و نقل، دسترسي ظرف ،)خارجيكنندگان اصلي هاي حمل و نقل واحد (داخلي و از بازارهاي تأمينمانند هزينه

را در نظر بگيرد. با اين حال تحليلگر بايد  را ببينيد) 6گمرگي (جعبه ها و زمان ترخيص به راه آهن و جاده

 به عنوان منابع قرار دهد.تأمين هاي براي جمع آوري اطالعات در مورد ظرفيت حمل و نقل و هزينه هاييمحدوديت

اما   برود،سنگ آهن و فوالد  تأمينبراي  به سمت باال تمام راه را است نخواهد ممكن، در صنعت خودرو، تحليلگر مثال

  كند. كنندگان ورق فوالد ميهاي حمل و نقل از تأمينشروع به محاسبه هزينه

  ها و حمل و نقلهايي براي زيرساختشاخص :6جعبه 

معموالً به عنوان  كه كننده توليد به منابع از واحد يك ارسال يكل هاي هزينه  هزينه هاي حمل و نقل واحد
 وان مثالبه عنشوند. هاي مورد نياز براي حمل كاالها محاسبه ميميانگين هزينه

 .به يك مكان خاص در سطح كشور بندرهزينه حمل يك تن مواد ساختماني از 
تخليه و هزينه هر گونه خسارت  بارگيري و هايهاي حمل و نقل شامل، هزينههزينه

هاي باشد. همچنين شامل هزينهميحمل و نقل و به جاي بيمه در حين و زيان 
. شودميبراي ذخيره يا فروش آن) ه نبندي در صورت نياز براي حمل بار (بسته

  هاي واحد حمل ونقل به وزن، اندازه و شكنندگي محصوالت بستگي دارد.هزينه
  

واحد محصول. يك  هاي حمل و نقل براي تمام منابع مورد نياز براي توليد يكهزينه  مخلوط هزينه حمل و نقل
آلمان و مواد بسته بندي را را از  رزيمواد رنگتواند نخ را از چين، مي توليدي پارچه

- تواند براي يك تيسپس يك مخلوط هزينه حمل و نقل مي .از هند خريداري كند

  شرت به عنوان هزينه حمل و نقل تمام مواد اصلي محاسبه شود.
  

در شرايط داده حمل و نقل اهداف تواند با استفاده از كه مي موجود يا حجم بار وزن   ظرفيت حمل و نقل
كانال  تواند به ظرفيت يك شركت، اپراتور حمل و نقل يا كلمي شود، كه شده انجام

  اشاره كند.  يآب مسيرحمل و نقل، به عنوان مثال يك جاده يا 
        

. باشددسترسي  قابلتواند از طريق جاده يا راه آهن شركت مييك كه  ميزاني  دسترسي به راه آهن و جاده
   .دارد اشاره جاده و آهن هرا زيرساختهاي شرايط و كيفيت به همچنين

  

در نقطه گمركي تا  رسيدن كاالكاال از طريق مرز يا بندر (از  خروجزمان الزم براي   زمان ترخيص كاال از مرز يا بندر
 شامل ترخيص گمركي (به زير نگاه كنيد) و نيز خروج هايپروسه). ترخيص آن

  باشد.سازي و ماليات، ميههاي ذخيرو پرداخت هزينه منابع فيزيكيو تخيله بارگيري 
  

در نقطه گمركي تا  رسيدن كاال(از  گمرگزمان مورد نياز براي دريافت كاال از طريق   زمان ترخيص كاال از گمرك
هاي واردات، شامل پردازش اظهارنامهگمركي  هاي ترخيصپروسه ).ترخيص آن

آوري و جمع ها،و ارزيابي مبدأ و ارزش آن هابندي كاالطبقه صادرات و ترانزيت،
و  ابطاالتكاالها و مديريت  ترخيصبازرسي فيزيكي و  ها،پردازش مطالبات و هزينه

  باشد.هاي معافيت، ميطرح
 منبع: نويسندگان



 

 

ر مهم جريان اطالعات در مورد كيفيت و دسترسي به منابع در زنجيره ارزش بسيا ::::اعتماداعتماداعتماداعتمادو و و و     اطالعاتاطالعاتاطالعاتاطالعات    تبادلتبادلتبادلتبادل    6666- - - - 1111

اعتباري به جريان چنين  ترتيباتقرارداد و  ريزي كنند. توسعهبرنامه از قبلتا  سازدا قادر ميها رتشرك است زيرا

 ي موجود، تبادل مكرر اطالعات است،هاي قانونكنندگان و خريداران وابسته است. جدا از هماهنگياطالعاتي بين تأمين

 روابط در ويژه به اعتمادكند. زنجيره ارزش ايجاد مي كننده را دركه اعتماد و شفافيت در روابط خريدار و تأمين

  .است دشوار آن اجراي و تصويب زيرا است مهم ،كننده تامين و خريدار غيررسمي

رتبه بندي كيفي  كنند، شاملرا مشخص مي مبادله اطالعات و اعتماد در روابط تأمين كننده كه ييهاشاخص

آوري اطالعات اطي و ابزار مورد استفاده و فركانس ارتباطات است. جمعهاي ارتبروش ص كردناعتماد و شفافيت، مشخ

 دقيق تحويل درنظر گرفتن با، نه فقط كنندگان تامين و خريداران از نظرسنجيمعموال از طريق ها براي اين شاخص

ابي سطح اعتماد در براي ارزي شود.انجام ميهاي كسب وكار شيوهبا توجه به  بلكه به طور كلي(كيفيت، كميت و زمان) 

  نگاه كنيد)  7از يك ماتريس اعتماد استفاده كنيد. (به جعبه  تواندهمچنين مي زنجيره ارزش، تحليلگريك 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

        

 

 

  : مثالي براي ماتريس اعتماد7جعبه 

. مثالً، در شودميش، ارزيابي ماتريس اعتماد يك جدول است كه در آن روابط اعتماد بين هر نوع از عوامل/ بخش در زنجيره ارز

هاي كيفي با نمايندگان تمام عوامل در زنجيره ارزش، + (اعتماد زياد) كه معموالً بر مبناي مصاحبه3(بدون اعتماد) تا  - 3مقياس 

هستند كمك ها متقابل و درون گروه عواملهاي طراحي شده است. همچنين به شناسايي اين كه آيا ادراكات در مورد اعتماد بين گروه

  كند.مي

هاي رنگرزي و هاي رنگرزي و هاي رنگرزي و هاي رنگرزي و شركتشركتشركتشركت        هاي بافندگيهاي بافندگيهاي بافندگيهاي بافندگيشركتشركتشركتشركت        هاي ريسندگيهاي ريسندگيهاي ريسندگيهاي ريسندگيشركتشركتشركتشركت        توليدكنندگان نختوليدكنندگان نختوليدكنندگان نختوليدكنندگان نخ  
        كنندهكنندهكنندهكنندهتكميلتكميلتكميلتكميل

        ارتباطگران پوشاكارتباطگران پوشاكارتباطگران پوشاكارتباطگران پوشاك

  0  1  2  3  1        توليدكنندگان نختوليدكنندگان نختوليدكنندگان نختوليدكنندگان نخ

  1  1  3  0  2        هاي ريسندگيهاي ريسندگيهاي ريسندگيهاي ريسندگيشركتشركتشركتشركت

  1  2  2  3  1        هاي بافندگيهاي بافندگيهاي بافندگيهاي بافندگيشركتشركتشركتشركت

هاي رنگرزي و هاي رنگرزي و هاي رنگرزي و هاي رنگرزي و شركتشركتشركتشركت
        كنندهكنندهكنندهكنندهتكميلتكميلتكميلتكميل

1  0  2  1  3  

  -2  2  1  1  -1        ككككارتباطگران پوشاارتباطگران پوشاارتباطگران پوشاارتباطگران پوشا

  

            منابع:منابع:منابع:منابع:

 قابل دسترسي در .عملکرد بھتر بازارھا برای فقرا""؛ كتاب راهنماي تمرين كنندگان زنجيره ارزش. "عملكرد بهتر زنجيره ارزش براي فقرا"براساس 

www.markets4poor.org  
DCED )2008ه. كميته اهدا براي توسعه سازماني. قابل دسترسي درهاي توسعبنگاهعملي براي  يكسب و كار: راهنما ). حمايت از اصالحات محيط  

Environment.org-www.Business 

OSCE )2006 .(قابل دسترسي در اتريش.  ،اروپا. وين در امنيت و همكاري ي براي. سازمانمثبت گذاريو سرمايهاي بهترين تمرين براي محيط تجاري راهنم

www.osve.org/eea/19768  

  



 

 

        هاي توسعه و تأثيرات بالقوههاي توسعه و تأثيرات بالقوههاي توسعه و تأثيرات بالقوههاي توسعه و تأثيرات بالقوهتحليل و بررسي فرصتتحليل و بررسي فرصتتحليل و بررسي فرصتتحليل و بررسي فرصت
قرار  بررسي مورد وانستتمي ،منابع ها وورودي هاي توسعه مربوط به تأمينجستجوي فرصتمسائلي كه در 

. موجود، بودحمل و نقل  و نحوه استفاده بهتر از امكانات كنندگان به طور مؤثرنحوه دسترسي به تأمين گيرند، شامل

 حمل هاي سيستم و خريد هاي طرح اندازي راه يا، كنندگانبا تأمين هايي در روابط قرارداديپيشرفتشامل  بودممكن 

 موجود نقل و حمل امكاناتباشد.  براي بهبود دسترسي و تحويل محصوالتشان كنندگانبراي كمك به توليدنقل  و

با ارتقاء تجهيزات موجود و (براي مثال، تحويل دو روزه به جاي يك روزه)،  بهتر دهيسازمان ، مثال،طريق از دتوانمي

كنندگان و يا ايجاد تأمينبا حاملين و  ارتباط فعال ،حمل و نقلموارد جديد، كارآمدتر و با توجه به اهداف استفاده از 

   .شود سازيبهينه كنندگان،پايدار با تأمين يقراردادهاي توافق

و كاهش  ترپايينسهام  داشتننگه نتيجه توانايي در، منابعوضعيت تأمين ورودي و  ها درپيشرفت تأثيرات بالقوه

 موقعيت تا دهد مي اجازه هاشركت به نهايت در بهتر، دهيسازمان طريق از دستاوردها كه حالي در ، است،هاهزينه

  .بخشد بهبود بازار در را خود رقابتي

            ابع دادهابع دادهابع دادهابع دادهمنمنمنمن
را به طور ميداني از طريق مصاحبه با  ها و منابعدرباره تأمين ورودي هاداده ، تحليلگربه طور معمول

ي، زير ساختحمل و نقلي و ات لجستكي، دهندگان خدمارائه نيز گران ومعاملهو كنندگان مينأتوليدكنندگان، ت

دفاتر خريد و  ها،شركت حمل و نقل هايدپارتمانتوانند اطالعات را از . به طور خاص، تحليلگران ميكندآوري ميجمع

ملي  هايآمار ، ممكن استآوري كنند. به عالوهجمع ،چنين خدماتي دهندگان مستقلانبارها و در صورت امكان از ارائه

 باشد. در دسترس شود،ها اعمال ميي كه بر آنحمل و نقل ناوگانو  يآب و ، ريليايهاي جادهزير ساخت در مورد

منابع  .باشد داشته وجود ،اوليه مواد و تجهيزات موجود كنندگان تامين و منابع موجودي است مكنهمچنين م

هاي و شركت هاي توسعهبنگاه، اندهتوليد شد هاتوسط دولت اسي كهگزارشات و اسناد سي شاملاطالعاتي ديگر 

با  .باشدكنند، ميمشخص ميرا  پيشرفتمشكالت و احتماالت  نيز هاي حمل و نقل موجود واي كه زير ساختمشاوره

عوامل درگير، به همراه هاي حمل و نقل و تواند بر اساس هزينهتوصيفي مي هايآوري چنين اطالعاتي، آمارجمع

و  ذينفعانهاي مشورتي كارگاه هايي مانند،. روشمبادله اطالعات و اعتماد، گردآوري شود رددر مو اطالعات كيفي

 ،اي كه با تأمين كنندگان دارندزنجيره ارزش در مورد نوع رابطه عواملهاي براي درك نگراني هاي كليدي،مصاحبه

ابع اينترنتي مانند من درهاي حمل و نقل ممكن است اطالعات عمومي در مورد زير ساختمفيد است. 

www.scdigest.com و www.bharatbook.com  سازمان ملل متحد در سايت لجستيكيو پايگاه www.unlb.org 

هاي لجستكي در سرتاسر اطالعات توانايي )UNJLC(ملل متحد سازمان  . مركز لجستيكي مشتركدر دسترس باشد

 كند. كشورها را مديريت مي

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بيشتربيشتربيشتربيشتر    طالعهطالعهطالعهطالعهمممممنابع براي منابع براي منابع براي منابع براي 
• Bowersox D.; D. J. Bowersox, D. J. Closs, D. Closs, M. B. Cooper )2009.(     مديريت لجستيكي زنجيره

 .McGraw-Hill/Irwinتأمين. 

• Harrison A., and R. van Hoek )2010 .( مديريت لجستيكي و استراتژي: رقابت از طريق زنجيره تأمين. انتشارات

 آموزشي پيرسون.

). راهنماي تجارت براي زنجيره تأمين پايدار: يك راهنماي عملي. قابل 2003بازرگاني نيوزلند براي توسعه پايدار (شواراي  •

 www.nzbcsd.org.nz/supplychainدسترس در 



 

 

        ظرفيت توليد و تكنولوژيظرفيت توليد و تكنولوژيظرفيت توليد و تكنولوژيظرفيت توليد و تكنولوژي: : : : 2222بعدبعدبعدبعد
 به نياز ،شوند مند بهره ارزش افزودن از و كنند شركت ارزش زنجيره در مؤثر طور به بخواهندها شركت اگر

راي تواند موانع مهمي بظرفيت توليد و استفاده از فناوري مي .دارند مناسب توليد فناوري از استفاده و توليد ظرفيت

و پردازند ميهايي هستند كه به ارتقاي فناوري شركت ايجاد كنند. آنها همچنين نگرانها به زنجيره ارزش شركت ورود

در زنجيره ارزش،  موجودآوري -وضعيت خود در بازار هستند. در نهايت، ظرفيت توليد و فن پيشرفتبه دنبال نوآوري و 

  . كندرا تعيين ميمحصوالت نهايي مشخصات 

ظرفيت توليد توسط تأسيسات فيزيكي، ماشين آالت و تجهيزات 

درگير در  افراد و اطالعات فني دانش و همچنين موجود در فرايند توليد،

 هاكند كه شركتشود. استفاده از تكنولوژي تعيين ميتعيين مي ،توليد

 نياز توليد فرايندهاي از بعضي چقدر خوب و كارآمد قادر به توليد هستند.

 خاص آالتماشين كه زماني مانند ،كارايي دارند براي اندازه حداقل به

است  اقتصاد خرد  مفهومي درصرفه به مقياس ( هايمزيت يا شود استفاده

 ،)يت كاهش هزينه در اثر افزايش حجم توليد اشاره داردكه به كسب مز

 ، كهآالت و تجهيزات گنجانده شودتواند در ماشينفناوري مي .تحقق يابد

دانش و  درحاليكه به دست آورد،توان آن را به آساني در اين صورت مي

 عنوان به تنها نبايد آوري فن. ردها بستگي داآنقابليت يادگيري  ها وكاركنان شركتبه  اطالعات فني تكنولوژيكي،

تواند شامل فرآيندهاي سنتي و با تكنولوژي پايين كه بلكه مي ؛فرض شود باال آوري فن توسعه و تحقيق از حاصل نتايج

  اغلب توسط كاربران بر اساس تجربه، توسعه يافته و نوآوري شده، نيز باشد. 

  

  

  

  

  

  

  

        

        

        

        

        

        

  يابياهداف عارضه

ها در توليد كه شركت هاييظرفيت توليد موجود و بالقوه زنجيره ارزش و نوع فناوري براي دركتحليلگر  كمك بههدف اين بخش 
  د. كنآوري قضاوت ها و ارتقاء فنهاي گسترش ظرفيتو فرصت در مورد رقابت زنجيره ،اين اساس باشد، تا بركند، مياستفاده مي

بازارهاي  توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:
متغير و دسترسي به دانش و فنĤوري 

هاي زنجيره ارزش را جديد شركت
ا به سرعت كند تا توليد روادار مي

 دركتطبيق دهند و بهبود بخشند. 
 موجود، توليد ظرفيت از صحيح

 ضرورت و هاآوريفن از استفاده
 يابيعارضه مهم عناصر نوآوري،
  .هستند ارزش زنجيره

 پرسش هاي راهنما

كانات و ام آالت،ماشين ،چگونه از منابع انساني ؟براي توليد چيستهاي مختلف زنجيره ارزش ها در بخششركت ظرفيت فعلي •
 گذارند؟ها بر سطح توليد، تحول و پردازش تأثير ميد؟ چطور اين ظرفيتنشومي ساير منابع برخوردار

شود؟ اثربخشي و كارايي اين هاي اصلي در صنعت استفاده ميدر حال حاضر چه نوع تكنولوژي پردازش و تحول توسط شركت •

 تكنولوژي چيست؟

و چه كسي آن را فراهم  دسترسي دارد به دانش ؟ چه كسيشوداستفاده مينجيره ارزش چه اطالعات فني، محلي و غيره در ز •

 يابد؟شود و به طور مشترك توسعه مي؟ چطور دانش به اشتراك گذاشته ميكندمي

 ؟گيردميقرار در زنجيره ارزش مورد استفاده  آوريچگونه فن ،ها در كشور، منطقه و ساير نقاط جهانبهترين شيوهدر مقايسه با  •

هاي توليد و تكنولوژي در زنجيره ارزش در دسترس است؟ و چه هايي براي نوآوري، گسترش يا تنظيم ظرفيتچه گزينه •

 آوري و توسعه محصول وجود دارد؟هايي براي ارتقاء فنفرصت



 

 

        يد و تكنولوژي در زنجيره ارزشيد و تكنولوژي در زنجيره ارزشيد و تكنولوژي در زنجيره ارزشيد و تكنولوژي در زنجيره ارزشيابي ظرفيت توليابي ظرفيت توليابي ظرفيت توليابي ظرفيت تول: نقشه عارضه: نقشه عارضه: نقشه عارضه: نقشه عارضه6666شكل شكل شكل شكل 
        هاهاهاهاشاخصشاخصشاخصشاخص        يابييابييابييابيوظايف عارضهوظايف عارضهوظايف عارضهوظايف عارضه        پارامترهاپارامترهاپارامترهاپارامترها

    وووو    توليدتوليدتوليدتوليد    ظرفيتظرفيتظرفيتظرفيت    را با توجه بهرا با توجه بهرا با توجه بهرا با توجه به    هاهاهاهاشركتشركتشركتشركت        ظرفيت توليدظرفيت توليدظرفيت توليدظرفيت توليد    1111- - - - 2222
، ، ، ، آنهاآنهاآنهاآنها    مورد استفادهمورد استفادهمورد استفادهمورد استفاده    وووو    موجودموجودموجودموجود    پردازشپردازشپردازشپردازش

        كنيد.كنيد.كنيد.كنيد.    بنديبنديبنديبندي    دستهدستهدستهدسته    وووو    تحليلتحليلتحليلتحليل    وووو    تجزيهتجزيهتجزيهتجزيه

 هاي مختلف زنجيره ارزش (در سال)هاي مختلف زنجيره ارزش (در سال)هاي مختلف زنجيره ارزش (در سال)هاي مختلف زنجيره ارزش (در سال)خروجي بخشخروجي بخشخروجي بخشخروجي بخش •

 كيفيت توليدكيفيت توليدكيفيت توليدكيفيت توليد •

 استفاده از ظرفيتاستفاده از ظرفيتاستفاده از ظرفيتاستفاده از ظرفيت •

 خ موجوديخ موجوديخ موجوديخ موجودينرنرنرنر •

 توان عملياتي و تنگناهاي آنتوان عملياتي و تنگناهاي آنتوان عملياتي و تنگناهاي آنتوان عملياتي و تنگناهاي آن •

        مدت چرخهمدت چرخهمدت چرخهمدت چرخه •

    رارارارا    زنجيرهزنجيرهزنجيرهزنجيره    دردردردر    استفادهاستفادهاستفادهاستفاده    موردموردموردمورد    هايهايهايهاي    تكنولوژيتكنولوژيتكنولوژيتكنولوژي        تكنولوژيتكنولوژيتكنولوژيتكنولوژي    2222- - - - 2222
    بهبهبهبه    توجهتوجهتوجهتوجه    بابابابا    رارارارا    آنهاآنهاآنهاآنها    تناسبتناسبتناسبتناسب    وووو    ددددييييدهدهدهده    نشاننشاننشاننشان

        ....ددددييييكنكنكنكن    ارزيابيارزيابيارزيابيارزيابي    زنجيرهزنجيرهزنجيرهزنجيره    توسعهتوسعهتوسعهتوسعه

 منبع تكنولوژيمنبع تكنولوژيمنبع تكنولوژيمنبع تكنولوژي •

 ))))سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه/ / / /     كاركاركاركار    نيروينيروينيروينيروي/ / / /     زمينزمينزمينزمين    واحدواحدواحدواحد    دردردردر    خروجيخروجيخروجيخروجي((((    وريوريوريوري    بهرهبهرهبهرهبهره •

 قابليت اطمينانقابليت اطمينانقابليت اطمينانقابليت اطمينان •

 هزينه تكنولوژيهزينه تكنولوژيهزينه تكنولوژيهزينه تكنولوژي •

 سطح پيچيدگيسطح پيچيدگيسطح پيچيدگيسطح پيچيدگي •

        جديدجديدجديدجديد    آالتآالتآالتآالت    ماشينماشينماشينماشين    هايهايهايهاي    هزينههزينههزينههزينه    كاهشكاهشكاهشكاهش    پتانسيلپتانسيلپتانسيلپتانسيل •

    دردردردر    رد استفادهرد استفادهرد استفادهرد استفادهمومومومو    دانشدانشدانشدانش    نوعنوعنوعنوع    وووو    ماهيتماهيتماهيتماهيت        استفاده از دانشاستفاده از دانشاستفاده از دانشاستفاده از دانش    3333- - - - 2222
    گسترشگسترشگسترشگسترش    وووو    توسعهتوسعهتوسعهتوسعه    هايهايهايهاي    مكانيسممكانيسممكانيسممكانيسم    وووو    زنجيرهزنجيرهزنجيرهزنجيره

        ....دهيددهيددهيددهيد    توضيحتوضيحتوضيحتوضيح    رارارارا    آنآنآنآن

 ماهيت و نوع دانش مورد استفادهماهيت و نوع دانش مورد استفادهماهيت و نوع دانش مورد استفادهماهيت و نوع دانش مورد استفاده •

 گوناگوني دانش مورد استفاده در زنجيرهگوناگوني دانش مورد استفاده در زنجيرهگوناگوني دانش مورد استفاده در زنجيرهگوناگوني دانش مورد استفاده در زنجيره •

 آوري خارجيآوري خارجيآوري خارجيآوري خارجيسهم فنسهم فنسهم فنسهم فن •

 يافته يافته يافته يافته     توسعهتوسعهتوسعهتوسعه    كشورهايكشورهايكشورهايكشورهاي    ههههبببب    صادراتصادراتصادراتصادراتسهم سهم سهم سهم  •

 تسهيالت تجاري و پشتيبانيتسهيالت تجاري و پشتيبانيتسهيالت تجاري و پشتيبانيتسهيالت تجاري و پشتيباني •

 دانشدانشدانشدانش    هاي اشتراكهاي اشتراكهاي اشتراكهاي اشتراكشيوهشيوهشيوهشيوه •

        فني فني فني فني     دانشدانشدانشدانش    اشتراكاشتراكاشتراكاشتراك    برايبرايبرايبراي    استفادهاستفادهاستفادهاستفاده    موردموردموردمورد    ارتباطاتارتباطاتارتباطاتارتباطات    وووو    اطالعاتاطالعاتاطالعاتاطالعات    فناوريفناوريفناوريفناوري •

    برايبرايبرايبراي    هاهاهاهاحاشيهحاشيهحاشيهحاشيه    وووو    متوسطمتوسطمتوسطمتوسط    هايهايهايهاي    هزينههزينههزينههزينه        هاهاهاهاها و حاشيهها و حاشيهها و حاشيهها و حاشيههزينههزينههزينههزينه    4444- - - - 2222
    دردردردر    پردازشپردازشپردازشپردازش    وووو    توليدتوليدتوليدتوليد    مختلفمختلفمختلفمختلف    هايهايهايهاي    فعاليتفعاليتفعاليتفعاليت
        ....كنيدكنيدكنيدكنيد    تحليلتحليلتحليلتحليل    وووو    تجزيهتجزيهتجزيهتجزيهرا را را را     ارزشارزشارزشارزش    زنجيرهزنجيرهزنجيرهزنجيره

 هزينه مستقيم و غيرمستقيم توليدهزينه مستقيم و غيرمستقيم توليدهزينه مستقيم و غيرمستقيم توليدهزينه مستقيم و غيرمستقيم توليد •

        هاي سودهاي سودهاي سودهاي سودحاشيهحاشيهحاشيهحاشيه •

    نرخنرخنرخنرخ    وووو    زنجيرهزنجيرهزنجيرهزنجيره    دردردردر    هاهاهاها    شركتشركتشركتشركت    نوآورينوآورينوآورينوآوري    سطحسطحسطحسطح        نوآورينوآورينوآورينوآوري    5555- - - - 2222
        را توصيف كنيد.را توصيف كنيد.را توصيف كنيد.را توصيف كنيد.    نوآورينوآورينوآورينوآوري    بهبهبهبه    نيازنيازنيازنياز

. . . . شدهشدهشدهشده    پذيرفتهپذيرفتهپذيرفتهپذيرفته    يايايايا    وووو    يافتهيافتهيافتهيافته    توسعهتوسعهتوسعهتوسعه    اخيرااخيرااخيرااخيرا    اصلياصلياصلياصلي    هايهايهايهاي    نوآورينوآورينوآورينوآوري •
 بازاربازاربازاربازار    دردردردرمتداول متداول متداول متداول     كنونيكنونيكنونيكنوني    استانداردهاياستانداردهاياستانداردهاياستانداردهاي

 تسهيالت تحقيق و توسعهتسهيالت تحقيق و توسعهتسهيالت تحقيق و توسعهتسهيالت تحقيق و توسعه     •

 هاي بهترهاي بهترهاي بهترهاي بهتروجود تكنولوژيوجود تكنولوژيوجود تكنولوژيوجود تكنولوژي •

        هزينه معرفي تكنولوژي جديدهزينه معرفي تكنولوژي جديدهزينه معرفي تكنولوژي جديدهزينه معرفي تكنولوژي جديد •

  

به تخصيص تأسيسات فيزيكي،  مربوط ها در زنجيره ارزش،ظرفيت شركت    توليدي):توليدي):توليدي):توليدي):يا يا يا يا ((((    ظرفيت توليدظرفيت توليدظرفيت توليدظرفيت توليد    1111- - - - 2222

توليد  ظرفيت .استمدت در كوتاه اين مواردگسترش  ايتجهيزات و فضا براي توليد و توانايي آنها بر ،آالتماشين

 اين نيز جالب جنبه يكشده است.  منعكس ،اين محصول اتمامالزم براي  و زمان نهايي در كيفيت محصول همچنين

 آينده و فعلي هايفرصت عرضه و تقاضا، در به توجه باآيا  و شود مي استفاده موجود، توليد آيا ظرفيت ببينيم كه است

   .باشندمي كافي

 ممكن كه جايي ،زنجيره ارزش استهاي سراسر هاي توليد موجود در شركتارزيابي ظرفيت هدف،يابي، در عارضه

عنوان مثال، در بخش پردازش چوب ممكن است بين پردازش . بهباشد ضروري تحوالت مختلف مراحل بين تمايز است



 

 

هاي مختلفي براي هر دو تفاوت باشد و ظرفيت مانند توليد مبلمان، و پردازش ثانويه هاي چوبكارخانه در اوليه چوب

        تحليل ظرفيت توليد در دسترس هستند: ها براي تجزيه وتعدادي از روششد. ممكن است وجود داشته با

 شده. توليد خروجي، تعداد كاركنان و ميزان هاكارخانههاي آنها با توجه به اندازه ها و ظرفيتشرح شركت •

 .كرد برآورد اخير اوج هاي سال در محصول هاي خروجي از توان مي را توليد ظرفيت

شده توسط  به كار گرفتهتوليدي  كه شامل ميزان استفاده از ظرفيت» فاده از ظرفيتاست«تعيين خاصيت  •

توليد واقعي به حداكثر  نسبتتواند به عنوان مي» نرخ عمليات«يا » برداري ظرفيتميزان بهره«ها است. شركت

توان به گيري را مي. اين اندازهگرددمحاسبه  توليد شود،موجود سرمايه سهام تواند با كه مي مقدار خروجي

 هاي موجود در زنجيره ارزش اعمال كرد. تمام شركت

براي ارائه اطالعات در  يمفيد هايمقياسارزش موجودي در رابطه با ارزش فروش،  مثال، ،موجودي هاينسبت •

 است.  گذاري در موجوديميزان سرمايه  مورد

اينكه از  و صوالت حال حاضر به بازارهاي نهاييگي هدايت بسياري از محچگون» توان عملياتيتجزيه و تحليل « •

در اينجا مهم است كه  كند.خواني دارد، را محاسبه ميهمآينده با نيازهاي فعلي يا  ظرفيت موجود چه طريقي

ساختار جريان محصوالت را درك كنيم. به عنوان مثال، ممكن است پنج توليد كننده اصلي و پنج پردازنده در 

هر  فاوت بين تحويلت ،با اين حالمقدار كلي توليد همان مقدار پردازش شده است. ه باشد. وجود داشتزنجيره 

تواند قابل توجه باشد و بايد تجزيه و تحليل شود. مي ،هاتمام پردازنده يا به توليدكننده تنها به يك پردازنده و

مراجعه  2باشد (به بخش  برداري در دسترسنقشه هايشيوه از بخشي از اطالعات مورد نياز ممكن است

بيشتر  ،زنجيرهدر با شناسايي تنگناها در جريان محصول  ان عملياتيتجزيه و تحليل تو با اين حال، كنيد).

 توان عملياتي، تجزيه و تحليل در نهايت، هدف  .دهديي را نشان ميچنين تنگنا ،انباشت سرمايه، مثالشود. مي

 .نگاه كنيد) 8جعبه  (به مثال باشدآن، مي ندنها براي به حداكثر رساشناسايي فرصت

، چرخه به آن نياز داردتكميل براي نياز فعاليت توليدي  كهرا  يكل طول» چرخه مدتتجزيه و تحليل « •

نياز دارد تا  ها)اي از فعاليتصنعتي (يا مجموعه مقدار زماني كه يك ورودي فعاليت توليد كند وگيري مياندازه

هاي اي از فعاليتبه مجموعه ،توليد فرآيند اتمام و شروع بين (زمان دهدود، را نشان ميبه خروجي تبديل ش

 مدت بدين ترتيب، است. مختلف مراحل به ها،فعاليت تجزيهتحليل، اين  اصليبخش  بعدي اشاره دارد).

يا  صنايع ديگرهاي مشابه پردازش ، درچرخه مدتاثر بخشي امكانات توليد موجود است.  مقياسي برايچرخه، 

به  ،چرخهمدت . تجزيه و تحليل شوداستفاده  تواند به عنوان معيارمي از يك صنعت،جهاني سطح  تشكيالت

كند. با كمك مي به عنوان معيار اصلي، زمان ا استفاده ازب ،ها براي بهبود روند جريان ارزششناسايي فرصت

مختلف در زنجيره نياز  عوامل توان زماني كهمي زش،در يك زنجيره ار مدت چرخهاستفاده از تجزيه و تحليل 

 تخمين زد.را  دارند، پردازش خود هاي توليد وچرخهبه تكميل 

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

هاي فرايند توليد تأثير و هزينه نهايي هاي محصوليژگيو استفاده از تكنولوژي براستفاده از تكنولوژي: استفاده از تكنولوژي: استفاده از تكنولوژي: استفاده از تكنولوژي:     2222- - - - 2222

يا  ،شودهاي تكنولوژيكي توليد باشد، به اين معني كه با كمك بسياري از دستگاه -- د توانگذارد. يك محصول ميمي

تعادل ايجاد نياز به  مداومها به طور شركت ي با پيچيدگي كمتر، توليد شود.هايبا استفاده از روش ساده باشد و تواندمي

دازه كافي توسعه تكنولوژي كه به ان استفاده از ارند.در توليد د ترو پيچيده جديدها و مزاياي معرفي تكنولوژي هزينهدر 

، سر كردن با تكنولوژي ناكارآمد و قديمي جايگزين با اين حالباشد.  هزينهپرتواند مي ،ستيافته و آزمايش شده ني

   شوند.نيست وقتي رقبا وارد بازار مي

بهتر  تحليلگر شوند، ارائه كند.استفاده مي هايي كه در زنجيره ارزشخالصه اي از منشا تكنولوژي بايد يابيعارضه

و  دهد توضيح بيشترآن،  اطمينان قابليت و وري بهرهاست به طور كل درباره چگونگي عملكرد تكنولوژي و همچنين 

اين  ميزان تناسبتمام اين اطالعات منجر به ارزيابي گذاري، مشخص كند. هاي تكنولوژي را از لحاظ سرمايههزينه

آالت و هاي تازه براي سرمايه گذاري در ماشينو يافتن فرصت زنجيره در توسعه يهابا توجه به فرصتها فناوري

  . شودمي تكنولوژي جديد،

  توان عملياتي تحليل از استفاده با توليد ظرفيت گيري اندازه: 8جعبه 

مشاهدات  ، كهدر شكل زير نشان داده شده است ،غال سنگ در هندبر پايه زانرژي حرارتي ن عملياتي صنعت تواتجزيه و تحليل نتايج 

  شود:مي از آن حاصل زير

اي و كشور كافي نيست. اين شكاف از منابع ديگر مانند انرژي هسته ه از زغال سنگ براي پاسخگويي به نيازهايقدرت توليد شد .1

 شود.ميالكتريكي تهيه  نيروي هيدرو

ظرفيت دهنده اهميت توسعه  شود. اين ممكن است نشاننمي استخراجسنگ كافي ر زغال سنگ كافي وجود دارد، اما زغال ذخاي .2

 هاي اضافي باشد. و زيرساخت استخراج

 دارند، ه تقاضاهاي برق كشور، كافي نيست. منابع ديگر وجودغال سنگ براي پاسخگويي بهاي حرارتي مبتني بر زظرفيت نيروگاه .3

 .كندنياز به اين منابع را پر رنگ مي ،اما اين شكاف

  رسد.مينغال سنگ به حداكثر هاي حرارتي مبتني بر زغال سنگ به دليل فقدان زظرفيت نيروگاه  .4
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بدون وارد شدن به يك بررسي كلي از وضعيت تكنولوژي، به  تجزيه و تحليل يابي،عارضه در شود،مي پيشنهاد

هاي مفيد براي توصيف . شاخصباشندقادر به درك هم تخصصان غير م، محدود شود، به طوريكه حتي جزئيات فني

در دسترس بودن،  مناسب بودن، بودن، مقرون به صرفه ،، منبعپيچيدگيماهيت تكنولوژي، سطح  تكنولوژي شامل،

همچنين . )هستند دسترس در جايگزين فني هاي حل راه كه يسطح( باشدميقابليت اطمينان و قابليت تعويض، 

 يا و هزينه آوري، كاهشآالت و فنگذاري در ماشينغير مستقيم استفاده تكنولوژي، مانند سرمايهشواهد  از توانمي

در يك زنجيره  جنبه استفاده از تكنولوژييك رويكرد ساده براي تجسم دو  9جعبه  .وري، استفاده كرد بهره افزايش

  دهد.ارائه مي ارزش را، در مقايسه با بهترين وضعيت،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : تثبيت موقعيت استفاده از تكنولوژي در زنجيره ارزش: تثبيت موقعيت استفاده از تكنولوژي در زنجيره ارزش: تثبيت موقعيت استفاده از تكنولوژي در زنجيره ارزش: تثبيت موقعيت استفاده از تكنولوژي در زنجيره ارزش9999جعبهجعبهجعبهجعبه
پيچيدگي (مثال استفاده از تكنولوژي مدرن و  ابعاد به توجه با را ارزش زنجيره يك در استفاده مورد هاي آوري فن تنوع زير نمودار

هايي كه در زنجيره دهد. الزم است تحليلگر بداند كه شركت مي نشان ساعت) در خروجي وري (مثال ميزان بهره و )پيتال اينتنسيوك

تكنولوژي پيشرفته به اين معنا كه اين كار باعث بهبود كارايي فرآيند توليد گيرند. استفاده از ارزش هستند در كجاي نمودار قرار مي

شود، نيست. با اين حال، اگر يك شركت در سطح مشخصي از پيچيدگي كارآمد باشد، با پيچيدگي بيشتر، ممكن است پتانسيل مي

تواند با بهترين ور، مشخص شد، همچنين ميموجود را براي بيشتر كارامد شدن، پيدا كند. زماني كه بهترين شرايط عمل براي كش

هاي زنجيره ارزش، ممكن هاي ارزش در سطح جهاني، وجود دارد، مقايسه شود. با اين حال، شركتهايي كه در رقابت زنجيرهشيوه

گذاري اي سرمايهاست تا زماني كه سطح كارايي به اندازه كافي باال باشد، خوب عمل كنند. در نهايت آنها ممكن است كمي بيشتر، بر

تواند براي نشان دادن ابعاد ديگر استفاده از تكنولوژي، در فناوري بسيار پيشرفته با كارايي باال، صبر كنند. اين نمودار همچنين مي

  و غيره، استفاده شود.  استفاده ازسرمايهمانند هزينه هر واحد، قابليت اطمينان،  خروجي به ازاي كارگر، 

        
      نويسندگاننويسندگاننويسندگاننويسندگان    بع:بع:بع:بع:منمنمنمن

 



 

 

شدت  ،تواند عامل اصلي توسعه ارزش باشد. در فرايند توليدايجاد دانش و توزيع آن مي    استفاده از دانش:استفاده از دانش:استفاده از دانش:استفاده از دانش:    3333- - - - 2222

كسب و كار در فرايند  هايتكنيكو دانش بستگي دارد.  ،محصول نهاييو پيچيدگي تحول  فرآيند، به پيچيدگي دانش

آالت بدست آيد. آوري و ماشينكنندگان فنين از متخصصان، مشاوران و تأمينتواند از سوي كاربران و همچنمي ،توليد

براي اطمينان از كيفيت محصوالت مورد نياز و افزايش توليد و  ،كنندگانخريداران دانش را به تأمين نيز گاهي اوقات

منطقه جغرافيايي محدود، در فرآيندهاي تحول يكسان، در يك  هايي كههاي شركتدهند. خوشهانتقال مي ،وريبهره

 شوند.مشغول هستند، اغلب از طريق تبادل فشرده دانش و نوآوري مشخص مي

شود، قابل آموختن از شود و به دانش ضمني تبديل ميساخته مي و استفاده تمرين هاسال ي كه بادانش غالبا،

 به تواند مي شركت داخلي دانش ،نادر اين مع شود.طريق كتاب نيست و از طريق فرآيندهاي خودكار جايگزين نمي

ها تقويت ظرفيتيي دولتي با وظيفه هاانسهاي خاص، آژدر بخشهمچنين،  .كند كمك ،رقابت به، خارجي دانش اندازه

  . وجود دارند ،هاي كوچك و متوسط و كشاورزانشركت عوامل كمتر توسعه يافته، مانندو انتشار دانش به بعضي از 

كند و را توصيف مي ،مختلف ممكن است داشته باشند عواملكه  يماهيت دانش ،اين است كه يابي،عارضههدف از 

را شناسايي ، دنكناز آن استفاده مي كه يانكس و د،نكنآن را فراهم مي ،كنندگذاري ميافرادي كه در آن سرمايه

گيري اندازهقطعا، ، تمايز قائل باشد. انتشار و استفاده از دانش ،، ذخيره سازياكتساببين  بهتر استتحليلگر  ند.كمي

توانند براي مفيدي كه مي سواالتشود. معموالً با روش كيفي و غير مستقيم انجام مي ،دانش دشوار است و بنابراين

  آورده شده است.  10، در جعبه شوند پرسيده ،توصيف استفاده از دانش در يك زنجيره ارزش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در زنجيره  كسب و كارهاترين مهمبراي  هاي مالي رااندازهنوعي از  محاسبه تحليلگر بايد: : : : هاهاهاهاها و حاشيهها و حاشيهها و حاشيهها و حاشيههزينههزينههزينههزينه    4444- - - - 2222

است (همانطور كه  و تحليل مالي تجزيهحاصل از،  هاي مفيديكي از شاخص حاشيه سود خالص،در نظر بگيرد.  ،ارزش

گيرد. ساير متغيير و ثابت صورت مي هايها، تمايز معموالً بين هزينهآمده است). در محاسبه حاشيه 11 جعبهدر 

در اين سند معرفي  نرخ بازده داخلي. اين مفاهيم الي مهم عبارتند از: جريان نقدي، نقطه سر به سري وم معيارهاي

. با اين حال، برخالف تجزيه و هستنددردسترس واد آموزشي، ها و مبسياري از كتاببه راحتي در ، زيرا شوندنمي

خاص در  هايها و ساير معيارهاي تجارتحاشيه ،هاي معمول (متوسط)بر هزينهها، اينجا شركت يهاي انفرادتحليل

        هاي استفاده از دانشهاي استفاده از دانشهاي استفاده از دانشهاي استفاده از دانش: شاخص: شاخص: شاخص: شاخص10101010جعبه جعبه جعبه جعبه 
 گيرد؟چه نوع دانشي در فرايندهاي مختلف توليد و تحول در زنجيره ارزش، مورد استفاده قرار مي •

 است؟ زيادها و اختالفات در استفاده از دانش در بين عوامل زنجيره (از صنايع دستي (ساده) تا پيچيده) چقدر تفاوت •

 شود، چيست؟ر زنجيره ارزش استفاده ميسهم فناوري خارجي كه د •

 درصد سهم صادرات به كشورهاي توسعه يافته چقدر است؟ •

 ميزان دردسترس بودن و كيفيت حمايت تجاري و خدمات پس زمينه چقدر است؟ •

 هاي رايج به اشتراك گذاري دانش، چيست؟شيوه •

  شود؟گذاري در زنجيره، استفاده ميهاي جديد اطالعات و  ارتباطات، براي به اشتراككدام نوع از فناوري •

        



 

 

اما مبتني بر  تكنولوژي بسيار كارآمد ،عنوان مثال(بهكنند كه از انواع متفاوت تكنولوژي استفاده ميزنجيره ارزش 

  تمركز وجود دارد.  ،)نيسرمايه در مقابل تكنولوژي كمتر كارآمد و مبتني بر نيروي كار انسا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        زمينيزمينيزمينيزمينيهاي سود خالص در پردازش بادامهاي سود خالص در پردازش بادامهاي سود خالص در پردازش بادامهاي سود خالص در پردازش بادام: محاسبه حاشيه: محاسبه حاشيه: محاسبه حاشيه: محاسبه حاشيه11111111جعبه جعبه جعبه جعبه 
        

  كيلو 1000در هر 
        ميانگين براي ميانگين براي ميانگين براي ميانگين براي 

            هايي باهايي باهايي باهايي باشركتشركتشركتشركت
        تكنولوژي ايتالياييتكنولوژي ايتالياييتكنولوژي ايتالياييتكنولوژي ايتاليايي

        ميانگين براي ميانگين براي ميانگين براي ميانگين براي 
            باباباباهايي هايي هايي هايي شركتشركتشركتشركت

        تكنولوژي هندي تكنولوژي هندي تكنولوژي هندي تكنولوژي هندي 
        1470147014701470        2124212421242124        درآمددرآمددرآمددرآمد

        1400140014001400        1770177017701770  (درجات متفاوت)ميزان دانه بادام زميني پردازش شده 
        1.051.051.051.05        1.21.21.21.2  قيمت ميانگين

        -1249124912491249 -1495149514951495        هاي مختلفهاي مختلفهاي مختلفهاي مختلفقيمتقيمتقيمتقيمت
        -900900900900        -900900900900  زميني خامكيلو دانه بادام 1000خريد 

        -25252525        -15151515  مواد (روغن پخت، پودر، ...)

        -55555555        -500500500500  خدمات رفاهي عمومي (آب، برق، ...)
        -10101010        -40404040  هاي بازاريابيهزينه
                -44440000  هاي منابع انسانيهزينه

        -6666          هاي خامبندي دانهدرجه
        -5555          جوشاندن و خنك كردن

        -98989898          هاي خامدرآوردن مغز دانه
        -20202020          كردنخشك

        -50505050          پوست كندن

        -10101010          هابندي هستهدرجه
        -20202020          كردنبرشته

        -50505050          بنديبسته
        -50505050        -550550550550        هاي ثابتهاي ثابتهاي ثابتهاي ثابتهزينههزينههزينههزينه

        -50505050        -300300300300  نگهداري و تعمير و استهالك هاي هزينه
                -50505050  سازي ذخيره عمليات هاي هزينه

                -50505050  نيروي كار ثابت

        171171171171        79797979        حاشيه سود به دالرحاشيه سود به دالرحاشيه سود به دالرحاشيه سود به دالر
        

 منبع: نويسندگان، بر اساس برآوردها



 

 

استفاده در فرآيند توليدي به صورت موفقيت آميز كه توان به عنوان هر چيز جديدي نوآوري را مينوآوري: نوآوري: نوآوري: نوآوري:     5555- - - - 2222

ه مربوط ب تواندمي فظ رقابت در زنجيره ارزش است و به طور معمول،داد. نوآوري يك شرط الزم براي ح قرارشود، مي

ت مديريت و بازاريابي گسترش يابد: با اين حال در اين تواند به موضوعاهاي فني و سازماني باشد. همچنين ميجنبه

- اي براي رقابت تكنولوژي ايجاد ميهاي فني، پايهنوآوري وقوع حقيقت،. در قرار داردتوليد تمركز بر نوآوري در  ،عدب

ها آورد. به عنوان مثال، يك دستگاه ممكن است داراي به شركت »متجس«توان به صورت دانش كند. نوآوري را مي

د به صورت دانشي كه به توان. همچنين ميكندميپذير امكان توليدي بيشتر، راباشد كه استفاده  خالقانههاي ويژگي

ت كه ظرفيت ، الزم اسكنندها از نوآوري استفاده شركتاينكه د. براي كند، شناخته شوبهبود فرايندها كمك مي

استفاده  آالت جديدبتوانند از ابزارآالت و ماشينبه اين معني كه آنها به افرادي نياز دارند كه  خالقانه داشته باشند،

هايي در ميان كاركنان، اغلب مشكلي براي توسعه دسترسي به چنين ظرفيتكنند يا در فرايندهاي جديد شركت كنند. 

  باشد.ورهاي در حال توسعه، ميهاي ارزش كشدر بسياري از زنجيره

المللي و همچنين همكاري و بين و ملي از جانب موسسات علوم و تحقيقات دولتي نوآوري همچنين به حمايت

تواند به عنوان فرآيند تدريجي نوآوري در زنجيره ارزش، نوآوري مي بستگي دارد. ،(R&D)واحدهاي تحقيق و توسعه 

    در نظر گرفته شود.

. تحليلگر توصيف سطحي باشد كه، عوامل در آن قرار دارند و قادرند از نوآوري استفاده كنندبايد  يابيعارضههدف 

 ، آزمايشبازنگري، ، و چگونه آن را تبديل، اعمالكنندارائه ميآوري منابع دانش و فنكدام كه  درك كند بايد سعي كند

  عبارتند از: ، استفادهمورددانش براي توصيف  مفيديهاي پرسش د.نبرمي و در نهايت به كار 

 است؟ به كار رفتهزنجيره ارزش  هاي اساسي، اخيراً توسعه يافته و يا درنوآوريچه  •

 كنند چيست؟هايي كه به نوآوري در زنجيره ارزش كمك مياندازه و كيفيت امكانات تحقيق و توسعه و فعاليت •

زنجيره ارزش مورد استفاده قرار گيرد و  هاياند در فرايندتوب د دارد كههاي تكنولوژيكي در بازار وجوآيا نوآوري •

  سازگار باشد؟

كاهش هاي مربوط به تجهيزات، آموزش پرسنل، هايي براي معرفي تكنولوژي جديد، از جمله هزينهچه هزينه •

  وجود دارد؟ و غيره، تجهيزات قديمي

هاي توسعه در زنجيره با ساير استراتژينوآوري در رابطه ميزان اهميت طبقه بندي  ممكن است، عالوه بر اين

ي تردقيقتحليلگر بهتر است كه نگاه كنيد). اگر نوآوري يك استراتژي مناسب است،  12(به جعبه  ، مهم باشدارزش

ها از كجا تكنولوژيد كه دهكه توضيح مي است »تاريخچه نوآوري«ها . يك ابزار مفيد براي توصيف نوآوريانجام دهد

، چگونه باعث ساخت آنها را بيشتر توسعه داده چه كسي هاي تكنولوژيكي را معرفي كرد،كسي نوآوريآيند، چه مي

   اساس شايستگي و رقابت در زنجيره شدند و چگونه به تدريج با نوآوري جديد از داخل يا خارج زنجيره جاگزين شدند.

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        هاي توسعه و تأثيرات بالقوههاي توسعه و تأثيرات بالقوههاي توسعه و تأثيرات بالقوههاي توسعه و تأثيرات بالقوهتجزيه و تحليل فرصتتجزيه و تحليل فرصتتجزيه و تحليل فرصتتجزيه و تحليل فرصت
» وريبهره«آوري كمك كند، هاي توسعه با توجه به ظرفيت توليد و فنتواند در تفسير فرصتمفهوم كلي كه مي

در زنجيره ارزش، به صورت جداگانه و همچنين در هاي مختلف ها در بخشوري شركتدر مورد بهره قضاوتاست. 

وري انجام شود آنچه كه بايد براي بهبود بهره و انعكاس ها يا كشورهاي ديگر،زنجيره ها درمقايسه با يكديگر و با شركت

و  ادامه يابد ،ها و ارتقاء تكنولوژيهايي براي گسترش ظرفيتگزينه سوي اين انعكاس بايد بيشتر به. گيردصورت مي

تواند بسيار ارتقا تكنولوژيكي و نوآوري مي هستند. براي محقق شدن، دشوارترگذاري نياز دارند، سرمايهبه  هايي كهآن

 چگونگي مشاركت، تحليگر بهتر است پرهزينه باشد، خصوصا براي آن صنايعي كه به منابع دانش داخلي وابسته نيستند.

  .مشخص كند جديد، تكنولوژي از استفاده و توليدي هاي ظرفيت ارتقاء در ها شركت

با رقباي پيشرو  نجيره ارزشيا ز مقايسه هرگونه عملكرد يك شركتروشي براي  (Benchmarking)محك زني 

 هاي اصلي و محدوديتنمايان شوند هاي عملكرد كند تا شكافكمك مي ، است ودر داخل و خارج از منطقه جغرافيايي

است:  باال، پارامترهاي ذكر شده محك زني در ارتباط باتمركز در اينجا بر روي عملكرد  شوند.براي رقابت شناسايي 

يك زنجيره ارزش در  زنيمحكها و نوآوري. ها و حاشيهاز تكنولوژي، استفاده از دانش، هزينهظرفيت توليدي، استفاده 

را براي  13باشد (جعبه آوري داده، مياين كار و جمعتعريف پارامترهاي مناسب  ديگري، كاري مهم، با توجه به رابطه با

، اما مربوط نهفته استر تجزيه و تحليل عملكرد د يابيعارضههاي . چالشزني، مشاهده كنيد)مثالي از مطالعه محك

 هاكرد شركت، عملدهندانجام مي هايي كه كارهاي مشابهشركت ، عملكردتاريخيتوان عملكرد ؟ ميمربوط به چه كسي

مقايسه كرد.  هاي ديگر اما با فرآيندهاي يكسان،ها در بخشعملكرد شركت ديگر، يادربخش يكسان اما فرآيندهاي 

ي كه محصوالت مشابه هايبا شركت زني،بهترين محكها را در دسترس قرار داد، توان دادهدر مواردي كه مي ،ترجيحاً

  .  شودانجام  كنند،توليد مي

  

        هاي توسعه زنجيره ارزشهاي توسعه زنجيره ارزشهاي توسعه زنجيره ارزشهاي توسعه زنجيره ارزش: استراتژي: استراتژي: استراتژي: استراتژي12121212جعبه جعبه جعبه جعبه 
استراتژي  تواند سهتوان گفت كه يك زنجيره ارزش يا بخشي از آن ميمي ،در يك شركت سه مرحله توسعه اقتصادي ،طبق مدل پورتو

تجهيزات جانبي و دانش فني) را افزايش در گذاري (سرمايه هاي ورودي را كاهش دهد،تواند هزينهاعمال كند. مي مهم براي توسعه،

بستگي دارد. ،و رقباي آن به سطح توسعه زنجيره ها را توسعه دهد. اينكه كدام استراتژي مهمتر است، دهد و سعي كند نوآوري

  
  1990پورتر، منبع: براساس 

        



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

با خطر كنار گذاشته شدن كه  در جامعه، هاي خاصيممكن است بر گروه همچنينهاي تكنولوژيكي پيشرفت

اشتغال و پايداري  در رابطه باتواند منفي مي نتايجمنفي داشته باشد و  اثرات پذيرند،ا ميرپيشرفت تكنولوژيكي 

هاي جديد از معرفي تكنولوژي اضافيكارگران غير متخصص ممكن است درآمد  براي مثال. حاصل شود ،محيطيزيست

، كه منجر كندايجاد مي تماتيكت سيسمهم در رقاب عنصريك  ، اغلبكسب نكنند. از سوي ديگر، پيشرفت تكنولوژيكي

شود. با اين حال، اين اثرات ممكن است فقط در درازمدت تحقق يابد مي ،ارزش پايدار در كل زنجيرهتوليد به اشتغال و 

ارزش اعمال نشود. در هر صورت، تأكيد بر تمامي اثرات مثبت و منفي، هنگام تحليل  هايو لزوماً به تمام انواع زنجيره

خالص يك پيشرفت تكنولوژيك در  اثر تشخيص به هر شكل، است. در نهايت، همرتقاء تكنولوژيكي، مهاي افرصت

  سخت است.  ،كاهش فقر، اشتغال و درآمد و رشد اقتصادي و همچنين توسعه شركت و توليد پاك

            هاهاهاهابع دادهبع دادهبع دادهبع دادهاااامنمنمنمن
از  هاي كسب آنبهترين روش و آيدي به دست نميآسانبه وري اطالعات در زمينه استفاده از تكنولوژي و بهره

. همچنين مصاحبه با باشد، ميهاهاي فني و مديران كارخانهدر بخشو مهندسين آگاه  ها، تكنيسينمهمتوليدكنندگان 

ظرفيت توليد  هايجنبهاز  برخيتواند مفيد باشد. مي نيز كاربران تكنولوژي، مانند كارگران و پرسنل تعمير و نگهداري

با تواند آوري مياستفاده از فن ، ظرفيت توليد واستخراج كرد. در نهايت ،صنعتي هايپرسشنامهمار ملي و از آ توانمي را

و توليد ايمن، توليد، شروع تا پايان كار، افزايش توليد، فروش، درآمد، زمان نيروي وري قبيل بهره هايي ازشاخص

        زني ساخت سيگار در كارائيبزني ساخت سيگار در كارائيبزني ساخت سيگار در كارائيبزني ساخت سيگار در كارائيب: محك: محك: محك: محك13131313جعبه جعبه جعبه جعبه 
جمهوري دومينيكن مقايسه شده  توليد سيگار در كوبا با توليد سيگار در در آن كه زنيدر جدول زير نتايج حاصل از يك شيوه محك

توسط تحليلگران هاني سيگار، مهم، به عنوان رقابت در صنعت جعملكردي  شاخص هشت ،در اين مورد خاص است، آورده شده است.

در  ،هاي صنعت نيز كاربرد دارند. برخي از اين عوامل مانند حجم فروش و ظرفيت تحقيق و توسعه، در ساير بخششناسايي شده است

 هايدر زنجيره كننده اين فاكتورهامحققعوامل  ،هاي تخصصيبنديبسته ي بهدسترس ، مانند عطر و طعم وحالي كه عوامل ديگر

  هستند.  خاص رزشا

        سيگارهاي كوباسيگارهاي كوباسيگارهاي كوباسيگارهاي كوبا        سيگارهاي دومينيكنسيگارهاي دومينيكنسيگارهاي دومينيكنسيگارهاي دومينيكن        فاكتورهاي مهم موفقيتفاكتورهاي مهم موفقيتفاكتورهاي مهم موفقيتفاكتورهاي مهم موفقيت
  ميليون فروخته شده 80  ميليون فروخته شده 120  حجم فروش

  هاي طعم بدون بيناييدر تست #1  هاي طعم بدون بيناييدر تست #2  عطر و طعم

  كاغذ داخلي  كاغذ وارداتي  بنديبسته

  قوي  ما در حال پيشرفت)ضعيف (ا  ظرفيت تحقيق و توسعه

  كنترل مسيرهاي پخش اروپايي  بيشتر فروش به ديويدف، ...  مسيرهاي پخش

  نفوذ قوي اروپايي  بيش از حد وابسته به تحريم توسط آمريكا  بازار نهايي

  هاي دولتيشركت  هاي ديناميكشركت  مديريت صنعت

  "كوبايي"د قوي برن  کشور سيگار""تصوير در حال گسترس به عنوان   بازاريابي

  

براي رقابت: راهنماي عملي و مفاهيم سياسي براي توسعه ابتكارات خوشه، دپارتمان تجارت  هاييخوشه). 2009منبع: بانك جهاني(

  سي. المللي، بانك جهاني، واشنگتن ديبين

        



 

 

چرخه و توان  مدتهاي مربوط به موجود است. دادهها هاي ساالنه شركت. اغلب اين ارقام در گزارشمشخص شود

با  مصاحبه . همچنيناستآوري جمع قابل مهم هاياز طريق مصاحبه با مديران شركت به راحتياغلب  عملياتي

، براي دريافت چگونگي گذر دانش تكنيكي در طول و واحدهاي ارتباط با مشتري تامين منابعو  خريد هايدپارتمان

  ست.زنجيره، مفيد ا
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        بيشتربيشتربيشتربيشتر    مطالعهمطالعهمطالعهمطالعهمنابع براي منابع براي منابع براي منابع براي 
• M4P )خصصان تجزيه و تحليل زنجيره ارزش. براي مت ب راهنماكتاكند. زنجيره ارزش براي فقرا بهتر كار مي .)٢٠٠٨ 

 www.valuechains4poor.org . قابل دسترس در هاحاشيهو  هاهزينه : تحليل6ابزار  – 4قسمت 

• UNIDO )2003(. گذاري آمادگي و ارزيابي پروژه سرمايه)IIPA( سازمان توسعه  : تجزيه و تحليل فني.3مدل  .مواد آموزشي

  اتريش. ،، وين(يونيدو) حدصنعتي ملل مت

• UNIDO )2008(. وين،  ،رويكرد سازمان توسعه صنعتي ملل متحد (يونيدو) كشاورزي: توسعه در زنجيره ارزش و تجزيه و تحليل

  www.unido.orgقابل دسترس در اتريش. 



 

 

        : بازارهاي نهايي و تجارت: بازارهاي نهايي و تجارت: بازارهاي نهايي و تجارت: بازارهاي نهايي و تجارت3333بعد بعد بعد بعد 
توان به ميرسد. محصوالت را به فروش مي بيشترجايي است كه محصوالت زنجيره ارزش بدون تحول  بازار نهايي

گيرد مييم درنهايت مصرف كننده تصم كنندگان فروخت.به مصرف مستقيم فروشان و يافروشان و خردهتاجران، عمده

هايي كه در زنجيره ارزش هستند الزم است تقاضاهاي بازار نهايي را در نظر داشته . شركتكندخريداري  كدام كاالها را

كه در آينده  يبراي تعيين بهترين شيوه فروش محصوالت، بلكه براي درك ماهيت و كيفيت محصوالت فقطنه باشند، 

ارزش، بايد موانعي را كه از ورود آنان به بازارها و فروش  زنجيرههاي شركت ،الوهعتوانند آن را به فروش برسانند. بهمي

هاي اين موانع تجارت شامل قوانين تجاري، استاندارها و محدوديت ، در نظر بگيرند.كندجلوگيري ميمحصوالتشان 

  باشد. صادرات و همچنين قدرت رقبا در بازارها، مي

را براي  در اين بخش تحليلگر راهنمايي

 نهاييكه منجر به درك بهتر وضعيت بازار اي مطالعه

و  قوانين موجودنيز محصوالت زنجيره ارزش و 

، شودمي هاي تجارتاستانداردها و محدوديت

بازار يا توسعه  هدايت مطالعههدف در اينجا  يابد.مي

بايد  يابيعارضه ،نيست. در عوض يابياستراتژي بازار

هايي كه بازار و فرصتمنجر به توصيف شرايط 

نهايي دارند، ها براي دسترسي به بازارهاي شركت

هاي بخش بههمچنين بايد  يابيعارضه شود.

  جايگزين بازار و نوع استانداردهايي كه بايستي مورد توجه قرار گيرد، نگاهي بيندازد.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 پرسش هاي راهنما

 زنجيره ارزش چيست؟  نهايي هاي اصلي محصوالتويژگي •

  هاي محصول چيست؟كنند و ترجيحات آنها با توجه به كيفيت و ساير ويژگيمشتريان چه نوع محصوالتي را در خواست مي •

 تحوالت و كننده مصرف ترجيحات مقابل در خريداران اين ديدگاهمؤثر است؟  كنندهكدام عوامل در بازاريابي محصوالت به مصرف •

  چيست؟ بازار

هاي و طرح بازار اكتشافبراي هاي استراتژي ها چهارت محصوالت چيست؟ شركتهاي بازاريابي و تجهاي معمول و ظرفيتشيوه •

  كنند؟اعمال مي تجاري (گذشته و حال )

  و كشورها دارند؟ هاشركتكدام بت با عوامل زنجيره ارزش نياز به رقا •

 چيست؟ گيري اندازه و سازي استاندارد متداول هاي مهارت و ها شيوه  •

كنند و امروزه بازارها سريع تغيير ميتوجه داشته باشيد: توجه داشته باشيد: توجه داشته باشيد: توجه داشته باشيد: 

ها بخواهد از ارزش شركترقابت در همه جا وجود دارد. اگر 

افزوده بهره ببرند و در تجارت بمانند، بايد اطمينان حاصل كنند 

رسد و كه محصوالت و خدماتشان به بازارهاي نهايي مي

هاي خريدار و مصرف كننده را استانداردها و همچنين خواسته

يابي زنجيره ارزش بايد اطالعاتي در مورد كند. عارضهبرآورده مي

مصرف كننده، استانداردها و مقررات، همراه با ترجيحات 

هاي موجود و احتمالي، براي عرضه محصوالت به بازار، فرصت

  ارائه دهد.

يابيعارضهاهداف   

-هدف اين بخش راهنمايي تحليلگر براي ارزيابي شرايط بازار نهايي است كه تعيين كننده توليد در زنجيره ارزش و مطالعه محدوديت

 است. به بازار و موانع تجارت درون زنجيرههاي دسترسي 



 

 

        پارامترهاي مفيدپارامترهاي مفيدپارامترهاي مفيدپارامترهاي مفيد

        هاي ارزشهاي ارزشهاي ارزشهاي ارزشنجيرهنجيرهنجيرهنجيرهيابي بازارها و تجارت در زيابي بازارها و تجارت در زيابي بازارها و تجارت در زيابي بازارها و تجارت در ز: نقشه عارضه: نقشه عارضه: نقشه عارضه: نقشه عارضه7777شكل شكل شكل شكل 
        هاهاهاهاشاخصشاخصشاخصشاخص        يابييابييابييابيوظايف عارضهوظايف عارضهوظايف عارضهوظايف عارضه        پارامترهاپارامترهاپارامترهاپارامترها

مشخصات محصول مشخصات محصول مشخصات محصول مشخصات محصول     1111- - - - 3333
        نهايينهايينهايينهايي

محصوالت و خطوط توليد در زنجيره محصوالت و خطوط توليد در زنجيره محصوالت و خطوط توليد در زنجيره محصوالت و خطوط توليد در زنجيره 
        بندي و توصيف كنيد.بندي و توصيف كنيد.بندي و توصيف كنيد.بندي و توصيف كنيد.ارزش را دستهارزش را دستهارزش را دستهارزش را دسته

 UNSDبندي محصوالت مطابق با بندي محصوالت مطابق با بندي محصوالت مطابق با بندي محصوالت مطابق با دستهدستهدستهدسته •

 ارزش محصول ارزش محصول ارزش محصول ارزش محصول  •

 درجه تحولدرجه تحولدرجه تحولدرجه تحول •

 پيچيدگي تكنولوژيكيپيچيدگي تكنولوژيكيپيچيدگي تكنولوژيكيپيچيدگي تكنولوژيكي •

 كنندهكنندهكنندهكنندهسازگاري با مصرفسازگاري با مصرفسازگاري با مصرفسازگاري با مصرف •

        د شدند شدند شدند شدنمدت زمان و توانايي نابومدت زمان و توانايي نابومدت زمان و توانايي نابومدت زمان و توانايي نابو •

مشخصات توليدكنندگان مشخصات توليدكنندگان مشخصات توليدكنندگان مشخصات توليدكنندگان     2222- - - - 3333
        اوليه و تامين كنندگان ورودياوليه و تامين كنندگان ورودياوليه و تامين كنندگان ورودياوليه و تامين كنندگان ورودي

ماهيت تقاضاهاي مصرف كننده را ماهيت تقاضاهاي مصرف كننده را ماهيت تقاضاهاي مصرف كننده را ماهيت تقاضاهاي مصرف كننده را 
مشخص كنيد و ارزيابي كنيد كه آيا مشخص كنيد و ارزيابي كنيد كه آيا مشخص كنيد و ارزيابي كنيد كه آيا مشخص كنيد و ارزيابي كنيد كه آيا 
محصوالت موجود پاسخگوي نيازهاي محصوالت موجود پاسخگوي نيازهاي محصوالت موجود پاسخگوي نيازهاي محصوالت موجود پاسخگوي نيازهاي 

        فعلي و آينده هست.فعلي و آينده هست.فعلي و آينده هست.فعلي و آينده هست.

 كنندهكنندهكنندهكنندهبخش مصرفبخش مصرفبخش مصرفبخش مصرف    اندازياندازياندازياندازيراهراهراهراه •

ميزان محصوالت فروخته شده به انواع مشخصي از ميزان محصوالت فروخته شده به انواع مشخصي از ميزان محصوالت فروخته شده به انواع مشخصي از ميزان محصوالت فروخته شده به انواع مشخصي از  •
 كند)كند)كند)كند)ول زمان تغيير ميول زمان تغيير ميول زمان تغيير ميول زمان تغيير ميكنندگان ( در طكنندگان ( در طكنندگان ( در طكنندگان ( در طمصرفمصرفمصرفمصرف

سهم بازار و نرخ رشد بازار براي محصوالت زنجيره سهم بازار و نرخ رشد بازار براي محصوالت زنجيره سهم بازار و نرخ رشد بازار براي محصوالت زنجيره سهم بازار و نرخ رشد بازار براي محصوالت زنجيره  •
 ارزشارزشارزشارزش

 كنندهكنندهكنندهكنندههاي مختلف مصرفهاي مختلف مصرفهاي مختلف مصرفهاي مختلف مصرفقدرت خريد در بخشقدرت خريد در بخشقدرت خريد در بخشقدرت خريد در بخش •

        كنندهكنندهكنندهكنندههاي مصرفهاي مصرفهاي مصرفهاي مصرفنيازها و ترجيحات در بخشنيازها و ترجيحات در بخشنيازها و ترجيحات در بخشنيازها و ترجيحات در بخش •

مهمترين خريداران نهايي در زنجيره مهمترين خريداران نهايي در زنجيره مهمترين خريداران نهايي در زنجيره مهمترين خريداران نهايي در زنجيره         هاي قرارداديهاي قرارداديهاي قرارداديهاي قرارداديتوافقتوافقتوافقتوافق    3333- - - - 3333
را مشخص كنيد. ادراك آنان را از را مشخص كنيد. ادراك آنان را از را مشخص كنيد. ادراك آنان را از را مشخص كنيد. ادراك آنان را از 

و ظرفيت و ظرفيت و ظرفيت و ظرفيت     كنندهكنندهكنندهكنندهنيازهاي مصرفنيازهاي مصرفنيازهاي مصرفنيازهاي مصرف
زنجيره براي پاسخگويي، ارزيابي زنجيره براي پاسخگويي، ارزيابي زنجيره براي پاسخگويي، ارزيابي زنجيره براي پاسخگويي، ارزيابي 

        كنيد.كنيد.كنيد.كنيد.

 تعداد و نوع خريداران نهايي درگيرتعداد و نوع خريداران نهايي درگيرتعداد و نوع خريداران نهايي درگيرتعداد و نوع خريداران نهايي درگير •

 ادراك برندهاي جديد و توسعه محصولادراك برندهاي جديد و توسعه محصولادراك برندهاي جديد و توسعه محصولادراك برندهاي جديد و توسعه محصول •

ها و كيفيت محصول ها و كيفيت محصول ها و كيفيت محصول ها و كيفيت محصول ها، توانمنديها، توانمنديها، توانمنديها، توانمنديادراك ظرفيتادراك ظرفيتادراك ظرفيتادراك ظرفيت •
        موجودموجودموجودموجود

عوامل درگير در بازاريابي و تجارت را عوامل درگير در بازاريابي و تجارت را عوامل درگير در بازاريابي و تجارت را عوامل درگير در بازاريابي و تجارت را         حمل و نقلحمل و نقلحمل و نقلحمل و نقل    4444- - - - 3333
        شناسايي كنيد. شناسايي كنيد. شناسايي كنيد. شناسايي كنيد. 

ي و  ي و  ي و  ي و  هاي بازاريابهاي بازاريابهاي بازاريابهاي بازاريابها و استراتژيها و استراتژيها و استراتژيها و استراتژيشيوهشيوهشيوهشيوه
هاي موجود را ارزيابي هاي موجود را ارزيابي هاي موجود را ارزيابي هاي موجود را ارزيابي نيز ظرفيتنيز ظرفيتنيز ظرفيتنيز ظرفيت

        كنيد.كنيد.كنيد.كنيد.
قدرت و ضعف محصوالت زنجيره قدرت و ضعف محصوالت زنجيره قدرت و ضعف محصوالت زنجيره قدرت و ضعف محصوالت زنجيره 
ارزش را در مقايسه با كشورها و ارزش را در مقايسه با كشورها و ارزش را در مقايسه با كشورها و ارزش را در مقايسه با كشورها و 

        هاي ديگر، بررسي كنيد.هاي ديگر، بررسي كنيد.هاي ديگر، بررسي كنيد.هاي ديگر، بررسي كنيد.زنجيرهزنجيرهزنجيرهزنجيره

 تعداد و نوع عوامل درگير در بازاريابي و تجارتتعداد و نوع عوامل درگير در بازاريابي و تجارتتعداد و نوع عوامل درگير در بازاريابي و تجارتتعداد و نوع عوامل درگير در بازاريابي و تجارت •

 تخمين بودجه بازاريابيتخمين بودجه بازاريابيتخمين بودجه بازاريابيتخمين بودجه بازاريابي •

 اندهي تجارت كاالاندهي تجارت كاالاندهي تجارت كاالاندهي تجارت كاالممممسازسازسازساز •

 هاي بازاريابي موجودهاي بازاريابي موجودهاي بازاريابي موجودهاي بازاريابي موجوداستراتژياستراتژياستراتژياستراتژي •

        رقبارقبارقبارقبا •

    امكاناتامكاناتامكاناتامكانات    وووو    هاهاهاها    رساخترساخترساخترساختزيزيزيزي    5555- - - - 3333
        نقلنقلنقلنقل    وووو    حملحملحملحمل

استانداردهاي به كار رفته در زنجيره استانداردهاي به كار رفته در زنجيره استانداردهاي به كار رفته در زنجيره استانداردهاي به كار رفته در زنجيره 
هاي انطباق با هاي انطباق با هاي انطباق با هاي انطباق با را شرح دهيد. ظرفيترا شرح دهيد. ظرفيترا شرح دهيد. ظرفيترا شرح دهيد. ظرفيت

المللي را المللي را المللي را المللي را استانداردهاي داخلي و بيناستانداردهاي داخلي و بيناستانداردهاي داخلي و بيناستانداردهاي داخلي و بين
        مشخص كنيد.مشخص كنيد.مشخص كنيد.مشخص كنيد.

 استانداردهاي مربوط در زنجيره ارزشاستانداردهاي مربوط در زنجيره ارزشاستانداردهاي مربوط در زنجيره ارزشاستانداردهاي مربوط در زنجيره ارزش •

هايي كه استانداردهاي الزم و اختياري را هايي كه استانداردهاي الزم و اختياري را هايي كه استانداردهاي الزم و اختياري را هايي كه استانداردهاي الزم و اختياري را درصد شركتدرصد شركتدرصد شركتدرصد شركت •
 كنندكنندكنندكنندبا موفقيت اعمال ميبا موفقيت اعمال ميبا موفقيت اعمال ميبا موفقيت اعمال مي

گيري براي اعمال گيري براي اعمال گيري براي اعمال گيري براي اعمال موسسات گواهي و اندازهموسسات گواهي و اندازهموسسات گواهي و اندازهموسسات گواهي و اندازهظرفيت ظرفيت ظرفيت ظرفيت  •
        هاي اعمال استانداردهاي اعمال استانداردهاي اعمال استانداردهاي اعمال استانداردسيستمسيستمسيستمسيستم

  

 شرح و بندي دسته با بايد تجارت شرايط و نهايي بازارهاي يابيهر عارضه محصول پاياني :محصول پاياني :محصول پاياني :محصول پاياني :    هايهايهايهاي    ويژگيويژگيويژگيويژگي    1111- - - - 3333

ير بيشتر تغي كه هستند محصوالتي پاياني محصوالت .شود آغاز توليد خطوط ويا ارزش زنجيرهي پايان محصوالت

 مشابه فرايندهاي دليل به يا مشابه هاي ويژگي واسطه به كه ،است محصوالت از گروه يك ،محصول خط يك. كنندنمي

 افزوده ارزش ماهيت تنها نه تا كند مي كمك پاياني محصول هاي ويژگي شناسايي .هستند مرتبطبه هم  ،آنها توليد در



 

 

ه شود. فروخت محصوالتو كجا  چگونه كه گفت توان يم همچنين بلكه كنيم، درك را زنجيره در شده توليد

به منظور تهيه  محصوالت صنعتي تشريح براي (UNSD)متحد  ملل سازمان آمار بخش توسطكه  اصلي هايبنديدسته

 اضافي هاي ويژگي .قابل مشاهده است 14 جعبه در، استفاده شده است المللي،هاي اقتصادي بينگزارش فعاليت

تكنولوژي اي پيچيدگي سازگاري با كاربر، درجه تحول، درجه ،)تا زياد كم دامنه( محصول ارزش مل،شا نهايي محصول

) فروپاشي و خرابي به تمايل( قدرت خرابي و) كندرا عوض مي محصول كننده مصرف ي كهفركانس( بقا مدت و ،محصول

  .است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نياز به محصوالتي را كه زنجيره توليد ميكند، در نظر  بايد ارزش زنجيره    يابيعارضه    ::::كنندهكنندهكنندهكننده    مصرفمصرفمصرفمصرف    تقاضايتقاضايتقاضايتقاضاي    2222- - - - 3333

 با در نظر گرفتن آنها ترجيحات و نيازها و آنها خريد قدرت ،نهايي محصول كنندگان مصرف نوع به تقاضا اينبگيرد. 

 بر ارتنظ ،داشته باشند نوسان تواند ابعاد مي از آنجايي كه اين. بستگي دارد ،محصول هاي ويژگي ساير و ظاهر كيفيت،

 كار فرضي بازار با ها شركت كه است كننده وقتي نگراني وضعيت. است مهم نهايي بازارهاي در حجم و قيمت تغييرات

 خريداري شوند، مي توليد كه يمقدار و شكل به را افزوده ارزش محصوالت خريداران آيا كه نيست مشخص كنند و مي

  .كنند مي

تواند كاري دشوار باشد زيرا نه تنها به زمان و ، ميارزش زنجيره التمحصو براي كننده مصرف تقاضاي ارزيابي 

 شود درمي پيشنهاد مشخص، حد يك در ها پيشرفت اين حفظ برايمنابع بلكه به تحقيقات خالق نيز، نياز دارد. 

 و كننده مصرفرفتار  مورد در موجود مطالعات همچنين و نهايي خريداران با مصاحبه از گران تحليل ،يابيعارضه

 به كار اين انجام هرچند كند مصاحبه كنندگان مصرف با تواند مي همچنين تحليلگر. استفاده كنند ،بازار هايآمار

  . دهد گسترش ،را سريع يابياين عارضه دامنه سرعت به تواند مي سيستماتيك صورت

 UNSDهاي اصلي محصوالت بر اساس هاي اصلي محصوالت بر اساس هاي اصلي محصوالت بر اساس هاي اصلي محصوالت بر اساس : دسته: دسته: دسته: دسته14141414جعبه جعبه جعبه جعبه 

 محصوالت كشاورزي، جنگلداري و شيالت   .0

 ها و مواد معدني؛ برق، گاز و آبسنگ .1

 ات، پوشاك و محصوالت چرميمحصوالت غذايي، نوشيدني و دخانيات؛ منسوج .2

 تجهيزات و آالت ماشين فلزي، محصوالت از غير به حمل، قابل كاالهاي ساير .3

 تجهيزات و آالت ماشينمحصوالت فلزي،  .4

 خدمات ساختماني .5

 برق و آب توزيع خدمات و نقل؛ و حمل خدمات نوشيدني؛ و غذا خدمات ؛مسكن ؛تجارت توزيعي خدمات .6

 ليزينگ و اجارهخدمات  و مستغالت؛ و امالك خدمات مرتبط؛ و مالي خدمات .7

 خدمات تجارت و توليد .8

 خدمات عمومي، اجتماعي و شخصي .9

  

 متحد در آدرس ملل سازمان آمار بخشهاي بيشتر از زيردسته

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?CI=16 

 



 

 

 زنجيره توسط كه كننده مصرف هاي بخش توصيف بايد كننده مصرف تقاضاهاي تحليل و تجزيه در قدم اولين

 است هايي گروه به كنندگان مصرف بندي طبقه فرايند كنندگان مصرف بندي تقسيم. باشد شود، مي سرويس ارزش

 شناسي جمعيت هاي شاخص با بنديكه بخش است اين روش ترين اساسي. دارند را مشابه هاي ويژگي از برخي كه

 بخشها آن به كه محصوالتي تعريف با ميتواند تحليلگر سپس. شود انجام تاهل وضعيت يا و درآمد سن، مانند ساده

 در اي مطالعه هيچ اگر .دهد ادامه شده، ارزيابي قدرت خريد آنان و آناليز كيفي نيازها و ترجيحاتشان، بيشتر فروخته

 صادركنندگان يا يابانبازار گران، معامله مانند نهايي خريداران از طريق توان مي را اطالعات اين بيشتر نباشد، دسترس

   .به دست آورد

 پاسخگوي شده داده محصوالت آيا كه كند تفسير و بپذيرد را اطالعات اين تمام است نهايت ممكن در تحليلگر

 براي اين منظور تواند مي ارزش زنجيره محصوالت بازار رشد نرخ و بازار سهم مقايسه. است بازار نيازهاي موجور در

   كنيد) نگاه 15جعبه به( باشد مفيد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 محصولمحصولمحصولمحصول    دگيدگيدگيدگيزنزنزنزن    چرخهچرخهچرخهچرخه    دردردردر    ارزشارزشارزشارزش    زنجيرهزنجيرهزنجيرهزنجيره    محصوالتمحصوالتمحصوالتمحصوالت    موقعيتموقعيتموقعيتموقعيت: تثبيت : تثبيت : تثبيت : تثبيت 15151515جعبه جعبه جعبه جعبه 

 هاي استراتژي شناسايي به تواند مي همچنين كه داد توسعه را يطرح بوستون مشاوره گروه ، توليد پورتفوليوشناساي  منظور به

ي با ماتريس در را ارزش زنجيره محصوالت تحليلگر منظور اين براي. كند كمك بازارشرايط داده شده  زمينه در ارزش زنجيره توسعه

. دارد وجود پيگيري براي خاصي استراتژي ،توجه به موقعيت محصول با .قرار مي دهد "بازار نسبي سهم" و "بازار رشد نرخ" ابعاد

 پذير امكان اگر و، گيرد قرار توجه مورد نزديك از بايد "سوال هايعالمت". باشند درخشان هميشه تا كنند ترقي بايد "هاستاره"

 "هاسگ"و در نهايت،  .شود گذاشته كنار گذاري سرمايه يا ترقي بدون درآمد مستمر توليد براي بايد "پولي گاوهاي". يابد ارتقا باشد،

 توليد برايداشته باشد،  "ها سگ" و "پولي گاوهاي" دسته در را محصوالتي فقط ارزش زنجيره اگر بايد از بازار كنار گذاشته شوند.

  گيرد. هاي جدي بايد صورت تالش ،يافته بهبود و جديد محصوالت

)Cash cows .يا گاوهاي پولي: وقتي شركت سهم زيادي در بازار با رشد آهسته دارد Dogs ها: وقتي شركت سهم كمي در بازار با رشد آهسته دارد.يا سگ 

Question marks كمي در بازار با رشد سريع دارد.  هاي سوال: وقتي شركت سهميا عالمتStars يادي در بازار با رشد سريع ها: وقتي شركت سهم زيا ستاره

  دارد.)

  



 

 

 خود محصوالت نهايي كنندگان مصرف با امستقيم ،ارزش زنجيره در كارها و كسب اكثر: : : : خريدارخريدارخريدارخريدار    ديدگاهديدگاهديدگاهديدگاه    3333- - - - 3333        

 ارائه فروشان، خرده عمده، كنندگان توزيع واردكنندگان، صادركنندگان، ها، واسطه اي از دامنه اغلب. ندارند تعامل

ممكن  بزرگ كنندگان توليد ،ديگر موارد در. دارد وجود تجارت و بازاريابي در درگير ،كارگزاران و خدمات دهندگان

در  است بهتر. ارتباط داشته باشند ،كنندگان مصرف با ،ندرت به اماو  مستقيم، طور به فروشان خرده با است

 نهايي كننده مصرف به را محصول كه عواملي يعن ،توجه شودنهايي  بازار خريداران هاي ديدگاهبه  يابي،عارضه

 در دست پايين هاي شركت به را ها خواسته اين و هستند آشنا مشتريان هاي خواسته با نهايي خريداران. رسانندمي

 و محصول توسعه هاي فرصت و روند مورد در اطالعات انتقال شامل تواند مي همچنين اين. كنندمنتقل مي زنجيره

 اغلب. باشد محصول كيفيت يا و تداركات و بازاريابي توليد، هاي مهارت و ودموج هاي ظرفيت مورد در درك همچنين

 حتي اغلب نتيجه، در. دارند فردي كنندگان مصرف به نسبت ،كنندگان مصرف هاي خواسته در مورد بهتر نظري آنها

  كارايي بهتري دارد. ننده،كهاي مصرفمراجعه به ادراكات خريداران نهايي، درباره نيازهاي موجود و بالقوه، از نظرسنجي
 استراتژيبا همكاري)  يا و تنهايي به چه( ها شركت ارزش، زنجيره هر در ::::تجاريتجاريتجاريتجاري    وووو    بازاريابيبازاريابيبازاريابيبازاريابي    هايهايهايهاي    ظرفيتظرفيتظرفيتظرفيت    4444- - - - 3333    

 هاي سازمان حمايت تجارت، و بازاريابي هاي ظرفيت به ها شركت. كننددنبال مي خود محصوالت فروش جهت را هايي

  وابسته هستند. خصوصي درگير در بازاريابي و تجارت،هاي و بنگاه ،صادرات بازاريابي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        هايي براي تشخيص استراتژي بازاريابيهايي براي تشخيص استراتژي بازاريابيهايي براي تشخيص استراتژي بازاريابيهايي براي تشخيص استراتژي بازاريابي: شاخص: شاخص: شاخص: شاخص16161616جعبه جعبه جعبه جعبه 

 
  :كنند پيروي با موارد زير، طهراب در مختلفي هاي استراتژي از است ممكن ها شركت فوق، عناصر اساس بر

در  موقعيتيك  يا طرفداريك  رقيب، يك رهبر، يك كه بگيرد تصميم تواند مي شركت يك مثال، عنوان به تسلط بر بازاريابي:تسلط بر بازاريابي:تسلط بر بازاريابي:تسلط بر بازاريابي: ....1111
 .، باشدبازاريابي محصول خود تبديل

 ، تبديل شود.ار تازهيك شركت مي تواند سعي كند به يك پيشگام، پيرو اوليه يا پيروان بعدي يا محافظه كنوآوري: نوآوري: نوآوري: نوآوري:  ....2222

         .شودادغام  شديد يا و متنوع ،، عموديافقي صورت به تواند مي شركت يكرشد استراتژي: رشد استراتژي: رشد استراتژي: رشد استراتژي:  ....3333

  بع : نويسندگاننم



 

 

توجه كند.  آن عوامل و ها شركت ظرفيت و موجود تجاري و بازاريابي هاي شيوه به بايد ارزش زنجيره تشخيص

  .باشد بازاريابي در آنها مشاركت و گران معامله شناسايي بايد تحليل و تجزيه شروع نقطه

 آيا مثال، براي است، شده سازماندهي كاال تجارت چگونه و آيا بداند بخواهد است ممكن يلگرتحل اين بر عالوه

 و تجزيه در بعدي نكته .كنند مي نظارت كاال استانداردهاي و نمرات از استفاده بر دولتي ادارات يا كاال هاي انجمن

، باشد. كنند مي اعمال ارزش زنجيره در ها شركت كه تجاري هاي طرح و بازاريابي استراتژي هر شناسايي بايد تحليل

است  مشابه ها شركت تمام در آنها بقيه در كه حالي در باشد؛ متفاوت ارزش هاي زنجيره از برخي در تواند مي اين

  را ببينيد). 16(جعبه 

 نقاط تشناخ .توجه كرد نيز رقبا به بايد بازار، در آن هاي شركت و ارزش زنجيره موقعيت درك براي نهايت، در

 شدت .دارد اهميت آيندهبه هدف توسعه در  ،ارزش زنجيرههاي فعلي شرايط و فرصت  درك براي ،رقبا ضعف و قوت

 ،رقيب كوچك كارهاي و كسب از بسياري است ممكن ؛شود، بستگي داردتجارت در آن انجام مي كه يبازار به رقابت

 داشته وجود ،شوند مي آن وارد بزرگ و كوچك رقباي كه رتغيي حال در اسريع بازارهاي يا رقيب بزرگ شركت چندين

 اصلي رقبا زنجيره با ارزش زنجيره وضعيت مقايسه يابي،عارضه از بخش اين ساخت براي معمول روش يك .باشد

 پذيري انعطاف محصول، كيفيت محصول، هاي هزينه شامل شود، مي استفاده اينجا در اغلب كه پارامترهايي .باشدمي

  .را ببينيد) 17(براي مثال جعبه  است كنندگان مصرف براي اضافي خدمات و تقاضا تغيير به اكنشو براي

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 : آناليز رقبا در توليد سبوس افغانستان: آناليز رقبا در توليد سبوس افغانستان: آناليز رقبا در توليد سبوس افغانستان: آناليز رقبا در توليد سبوس افغانستان17171717جعبه جعبه جعبه جعبه 

USAID هند، آمريكا و ايران، مقايسه كرد.  ها را براي ورود زنجيره ارزش سبوس افغانستان به بازار هند، با رقيباني مانند سبوسگزينه
  نتايج مهم اين آناليز در جدول زير آورده شده است.

        ايرانايرانايرانايران        آمريكاآمريكاآمريكاآمريكا        هندهندهندهند        افغانستانافغانستانافغانستانافغانستان  

  برنده  برنده  برنده  واجد شرايط        هزينههزينههزينههزينه

  برنده  واجد شرايط  واجد شرايط  برنده        كيفيتكيفيتكيفيتكيفيت

  واجد شرايط  واجد شرايط  واجد شرايط  برنده        انعطافانعطافانعطافانعطاف

  واجد شرايط  برنده  هبرند  واجد شرايط        خدماتخدماتخدماتخدمات

 حاضر حال در افغانستان        خالصهخالصهخالصهخالصه
 اساس بر باال كيفيت با

 طيف و طبيعي سبوس
 DFN از اي گسترده

 مشكالت. شود مي برنده
 تداركات و نقل و حمل
 مي افزايش را ها هزينه

 را موقع به تحويل و دده
  .كندمي دشوار

 داشتنپايين نگه با هند
) كيفيت و( ها هزينه

 ود، درحاليكهشبرنده مي
 محدودي از طيف

 به را خود محصوالت
در زمان  ،فروشان عمده

و مكان مورد نياز، ارائه 
  .كند.مي

 سبوس كننده صادر دومين
 جويي بهصرفه جهان، در

 هاي سيستم و مقياس
براي صنعت  عالي، تداركات

آمريكا اين امكان را فراهم 
 قابل طور به كندكهمي

 ،قيمت ارزان و اعتماد
 در را محدودي والتمحص

  .كند عرضه جهان سراسر

 ، و نهمحصوالت برخي ايران
 كه را محصوالتي تمام

 ارائه بازار به افغانستان
. دهدمي پرورش دهد،مي
 و تجاري كشاورزي هايروش

 هند، بازار به دريايي دسترسي
 هزينه مزيت ايرانيان به
 محصول كهحاليدردهد مي

 ارائه را يكسان تقريبا
  .ددهنمي

Source: USAID Micro Links Wiki - Phase 2 Tools: Competitors. Available from 

apps.develebridge.net/amap/index.php/Phase_2_Tools:_Competitors 

 



 

 

 آنها توليد نحوه و محصوالت اصلي هاي ويژگي تنظيم و تعريف معني وسيله اي براي استانداردها ::::استانداردهااستانداردهااستانداردهااستانداردها    5555- - - - 3333

 در بازيگران تمامبراي  و كنند مي كمك اطالعات قارنت عدم مشكالت حل به استانداردها ترتيب، اين به. باشد مي

 مي استانداردها. كنند مي فراهماطالعات  آن، ساخت فرآيند و محصوالت مورد در ،كنندگان مصرف مخصوصا و زنجيره

 اغلب .كنند اشاره ،آنها توليد به مربوط محيطيزيست  و اجتماعي مسائل و نيز محصول كيفيت هاي جنبه به توانند

 آن در كه محصول، استانداردهاي و است، شده مشخص توليد فرايند هاي ويژگي آن در كه فرآيند، استانداردهاي بين

 كه( توليد در رفتار كدهاي در مشترك تعاريف. شود مي ايجادتمايز  است، كيفيت و محصول هاي ويژگي بر تمركز

 حداقل تبعيض، عدم اجباري، كار كودكان، كار از پيشگيري به) گيرند مي قرار توجه مورد خريداران توسط اغلب

 مقررات قالب در ها دولت توسط كه دارد وجود اجباري نيز استانداردهاي. است ، مربوطكار ساعات حداكثر و دستمزد

 ساير با اما است شده تعيين ارزش زنجيره در كليدي عوامل توسط كه ،اختياري استانداردهاي نيز و تعيين شده است

 ارائه 18 جعبه در الملليمعمول بين استانداردهاي برخي از كلي مرور يك. ندارند مطابقت به نيازي زنجيره در عوامل

  .است شده

 .دده قرار با استانداردها ظرفيتموقعيت تطابق  در را ارزش زنجيره كه است مهم ارزش، زنجيره يابيعارضه براي 

عوامل  توسط و گيرند مي قرار استفاده مورد ارزش زنجيره در كه اردها رانوعي از استاند ابتدا تواند مي تحليلگر بنابراين

 براي را زنجيره كل و ها شركت ظرفيت تواندمي تحليلگر ،اين بر عالوه. كند شناسايي ،شود مي استفاده مختلف

 و گواهينامه ورصد و كيفيت كنترلدر زمينه  ي كه استانداردها راموسسات ظرفيت همچنين و استانداردها سازيپياده

 اندازه كار كه هستند هايي مكان ،گيرياندازه هاي آزمايشگاه مثال، براي. كند ارزيابي ،كنندمي تأييد اعتباربخشي،

  .شود مي انجام ،فني هاي استاندارد كاربرد به توجه با كاليبراسيون و گيري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

   

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        هاي توسعه و اثرات بالقوههاي توسعه و اثرات بالقوههاي توسعه و اثرات بالقوههاي توسعه و اثرات بالقوهتحليل فرصتتحليل فرصتتحليل فرصتتحليل فرصت

 مشترك، و جداگانه طور به عوامل، ظرفيتي كه و بازار موجود هاي فرصت به زيادي ميزان به ارزش زنجيره عهتوس

 كه شود مي فرضاينگونه  ارزش زنجيره توسعه هاي تالش بسياري از حال، اين بابراي واكنش دارند، بستگي دارد. 

دست كم  پشتيباني خدمات و تحول توليد، يرتغي براي چالش در نتيجه است، آسان هايي خواسته به چنين رسيدن

 استانداردهاي تغذيه مورد در همچنين ارزش زنجيره توسعه .ها رسيدبشود به خواسته كه طوري به ،شودگرفته مي

رسيدن به  اغلب .است زنجيره سازمان كل و عرضه و توليد هاي استراتژي طراحي در ،يتدريجطور  به بازار، تقاضاي

هاي ورود و ازارهاي ارزشمند اروپا و آمريكاي شمالي، جايي كه موانع قابل توجهي براي هزينهها در بخواسته

 ايمنطقه و داخلي بازارهاي در كنندگان مصرف تقاضاي به پاسخ تدريجي ارتقاءگذاري وجود دارد، سخت است؛ سرمايه

 ارزش كم راحت كاالي يا (مثل گندم) ييغذا مواد مهم نظير بازارهايي همچنين .باشد مناسب اينجا در است ممكن

 و ورود .رسيد نخواهد زياد سود به به تنهايي محصوالت و فرآيندها تعديل تنها آن در كه دارد وجود (مثل مسواك)

  .است كم دستمزد هاي استراتژي از استفاده و مقياس در جوييصرفه گسترش به نياز اغلب بازارها اين در دادن ادامه

        

        هاي ارزش صنعتيهاي ارزش صنعتيهاي ارزش صنعتيهاي ارزش صنعتي: استانداردهاي معمول مورد استفاده در زنجيره: استانداردهاي معمول مورد استفاده در زنجيره: استانداردهاي معمول مورد استفاده در زنجيره: استانداردهاي معمول مورد استفاده در زنجيره18181818جعبه جعبه جعبه جعبه 

        سازيسازيسازيسازي    استاندارداستاندارداستاندارداستاندارد    الملليالملليالملليالمللي    بينبينبينبين    سازمانسازمانسازمانسازمان
هاي تضمين كيفيت مثل ي زيادي مانند سيستماستانداردها

ISO 9000محيطي مثل هاي مديريت زيست، سيستمISO 

 ISO 22000و ايمني مواد غذايي مثل  14000

  براي مسئوليت اجتماعي  SA 8000 (SAI)المللي المللي المللي المللي     بينبينبينبين    پذيريپذيريپذيريپذيري    مسئوليتمسئوليتمسئوليتمسئوليت

  فتمندانهاستانداردهاي اجتماعي با تاكيد بر كار شرا (ILO)المللي كار المللي كار المللي كار المللي كار سازمان بينسازمان بينسازمان بينسازمان بين

  استانداردهاي امنيت غذايي (CAC)كميسيون كد غذايي كميسيون كد غذايي كميسيون كد غذايي كميسيون كد غذايي 

  استانداردهاي بهداشت حيوانات (OIE)سازمان جهاني بهداشت حيوانات سازمان جهاني بهداشت حيوانات سازمان جهاني بهداشت حيوانات سازمان جهاني بهداشت حيوانات 

 (IEC)الكتروتكنيك الكتروتكنيك الكتروتكنيك الكتروتكنيك     الملليالملليالملليالمللي    بينبينبينبين    كميسيونكميسيونكميسيونكميسيون
 و الكترونيكي الكتريكي، هاي آوري فن به مربوط استانداردهاي

  مرتبط

موارد  مانند فرامليتي قوانينيا ( شوند مي اجباري شوند، فسيرت ملي قوانين به اگر شده، ذكر باال در كه المللي بين استانداردهاي

 مصرف ترجيحات با تا كند تنظيم را خود استانداردهاي كه بگيرد تصميم است ممكن خصوصي بخش حال، همين در). اروپا اتحاديه

 و كننده مصرف هاي سازمان با همكاري در خصوصي اغلب اندارداست .بخشد بهبود را عمومي تصوير و باشد داشته مطابقت كننده

 گروه توليد" ،خصوصي استاندارد براي مثاليك . يابد مي توسعه دهند، مي نشان را عمومي هاي نگراني كه دولتي غير هاي سازمان

 اب فروشان مهم كاال در اروپادهدهنده گروهي از خر، نشان"هاي كاالي كشاورزيشيوه زمينه در اروپايي فروشان خرده توسط كاري

 هاي ميوه براي را محصول و فرآيند استانداردهاي ،GlobalGAPجديدتر  نسخه و EurepGAP  .است درصد 60 حدود بازار سهم

 ايجاد ،كشاورزي محصوالت توليد كننده تنظيم عناصر و ها گل ،پرورش آبزيان دامداري، سبز، قهوه زميني، سيب سبزيجات، تازه،

 .است هكرد



 

 

        منابع دادهمنابع دادهمنابع دادهمنابع داده

 ارزش زنجيره ازدريافت اطالعات  شامل است ممكن تجارت شرايط و نهايي بازارهاي مورد در اطالعات آوري عجم

مديران  فروشان، خرده و كنندگان صادر مانند نهايي بازار خريداران با تعامل همچنين و بازار تحقيقات مطالعه و

 و كنندگان مصرف تحقيقاتي هاي آژانس صادرات، و صنايعهاي انجمن نمايندگان بزرگ، هايشركت فروش دپارتمان

 نهايي بازار شرايط به مربوط اطالعات است ممكن عوامل اين از يك هر، باشد. استانداردها و مجوز صدور كارشناسان

 از تعدادي ميان در مختلفنهايي  خريداران مورد در بيشتر است ممكن كننده صادر يك مثال، براي د؛نباش داشته

 تازه، روند و ملي كنندگان مصرف هاي خواسته با است ممكن فروش خرده يك كه حالي در بداند، ريدارخ كشورهاي

  .باشد آشنا

 .گرفت نظر در را كننده مصرف هاي سنجي نظر بايد دارد، وجود مالحظه قابل مالي منابع و زمان كه زماني تنها

 تقاضاهاي ،بازارها هايگزارش و موجود ادبيات و تجارت و بازار در كليدي اطالعات به بايد تحليلگر صورت اين غير در

 نظرسنجي،: از عبارتند داده آوري جمعمفيد  هاي روش از برخي .باشد متكي ،تجاري شرايط و كنندگان مصرف

 .مشاهدات و عميق مصاحبه

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

        بيشتربيشتربيشتربيشتر    مطالعهمطالعهمطالعهمطالعهمنابع براي منابع براي منابع براي منابع براي 
• X Action for Enterprise )هاي مبتني بر بازار براي حلطراحي برنامه زنجيره ارزش: ارتقا راه .)٢٠٠٧MSME  و رقابت

 www.actionforenterprise.orgصنعتي. قابل دسترس در 

• X GTZ )2007( كيفيت محصول. قابل دسترس درهاي ارزش: معرفي استانداردهاي اجتماعي و و لينك 9. مدل 

 links.de-www.value   

• X ITC )2008(.  تشخيص بازار، مشاهده و ارزيابي. مركز آموزش 2توسعه شركت از طريق بازارهاي خدمات تجارت. مدل :

 تورين، ايتاليا.  (ITC)المللي بين

• X Joss, S., H. Schaltenbrand, and P. Schmidt )2006 تجربيات و دسترسي سريع به بازار. زمينه). اول مشتري! ابزار 

 www.helvetas.ch، سوئيس. قابل دسترس در Helvetas .(RMA)سريع  بازار ارزيابي رويدادهاي از تئوري

• X UNIDO )2003( .گذاري سرمايه پروژه ارزيابي و تهيه (IIPA)  آناليز بازار و بازاريابي. يونيدو، وين، 2مدل  –مواد آموزشي :

  اتريش.



 

 

        هاي ارزشهاي ارزشهاي ارزشهاي ارزشحكمراني زنجيرهحكمراني زنجيرهحكمراني زنجيرهحكمراني زنجيره: : : : 4444    ددددبعبعبعبع

با  اي خوشه ساختار يا و شبكه يك در مستقل شركتهاي. است راههم هماهنگي از خاصي درجه با زنجيره ارزش

 هماهنگي براي نياز اين استثناء تنها .كنند رقابت تا ،كرده پيدا دانش و محصوالت مبادله براي راهي تا هم ارتباط دارند

 كه هايي شركت ،به غير از اين باشند؛ داشته قرار واحد شركت يك در ها فعاليت تمام كه دهد مي رخ زماني گروهي

حكمراني  حقيقت، در. داشت خواهند "زنجيره حكمراني" يا هماهنگي نوعي به نياز هستند، ارزش زنجيره يك از بخشي

به  نهايي استفاده تا اوليه توليد از را محصول توليد امكان و دارد اشاره ارزش زنجيره در عوامل سازماندهي به زنجيره،

        . است زنجيره در كنترل اعمال براي خاص هاي شركت توانايي و قدرت مورد رد همچنين مرانيحك .دهددست مي

 خريداران كه هايي توانايي بر ،يابيعارضه از بخش اين

 هماهنگي سازوكارهايدارند،  در زنجيره كنندگان تامين و

كند، زنجيره ممكن مي در را دانش جريان و معامالت كه

 ارائه و خود ميان در ها شركت بين روابط ماهيت و كيفيت

  .دشو مي متمركزنظارتي،  موسسات و خدمات دهندگان

 

 

        پاسخ :پاسخ :پاسخ :پاسخ :    وووو    پرسشپرسشپرسشپرسش
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 و قدرت ارتباطات شناختوجه داشته باشيد: وجه داشته باشيد: وجه داشته باشيد: وجه داشته باشيد: تتتت

 شناسايي زنجيره، براي عوامل ميان هماهنگي

 هاي بهبوديافتهزنجيره حكمراني براي هايي استراتژي

 قابل هايارتقاء و ايجاد زنجيره سبب تواند مي كه

  شود، مهم است. رقابتي و قبول

يابيعارضهاهداف   

 با ارزش، زنجيره در حكومت نوع و هماهنگي هاي مكانيسم برجسته، عامالن شناسايي يتحليلگر برا به كمك بخش اين از هدف

 براي هايي فرصت از تا داشت خواهد اختيار در را اطالعاتي تحليلگر طريق، اين از. است پارامترها از محدودي مجموعه از استفاده

 خواهد قادر همچنين تحليلگر. ارزش، استفاده كند زنجيره رد حكومت غالب رژيم تحت هاي شركت از برخي ارتقاء و ها مهارت توسعه

 اساس بر معموال جمعي، طور به توانند مي تنها ها شركت كه هايي پيشرفت بگيرد، نظر در را حكومت فعلي نوع در هاپيشرفت تا بود

 .يابند تحقق توسعه، هاي سازمان و دولتي ادارات وتحت حمايت هادي، شركت يك ابتكار

هاي راهنماپرسش   

 عمل جهاني يا المللي بين سطح در و كدام هستند محلي از كداميك هستند؟ ارزش زنجيره در غالب يا هادي هاي شركت كدام •

   كنند؟ مي

   گذارند؟ مي تاثير استانداردها از استفاده و توليد ميزان، در چه به دارند؟ نقش ارزش زنجيره هماهنگي در هادي هاي شركت آيا •

 افزوده، ارزش ميزان چه به و دارند ارزش افزوده باال، دخالت هاي در فعاليت توسعه، حال در كشورهاي هاي شركت ن،ميزا چه تا •

   است؟ شده گرفته انحصار به يا هادي، غالب هاي شركت توسط

  است؟ ي،مراتب سلسله ترتيبات يا شبكه بازار، مبناي بر حكومت نوع آيا ارزش غالب است؟ زنجيره در حكومت نوع كدام •

   چيست؟ هاآن احتمالي تأثيرات هاي وجود دارد وفرصت چه زنجيره حكمراني بهبود و ارتقاء براي •



 

 

  پارامترهاي مفيد

        يابي حكمراني در زنجيره ارزشيابي حكمراني در زنجيره ارزشيابي حكمراني در زنجيره ارزشيابي حكمراني در زنجيره ارزش: نقشه عارضه: نقشه عارضه: نقشه عارضه: نقشه عارضه8888شكل شكل شكل شكل 
        هاهاهاهاشاخصشاخصشاخصشاخص        يابييابييابييابيوظايف عارضهوظايف عارضهوظايف عارضهوظايف عارضه        پارامترهاپارامترهاپارامترهاپارامترها

هاي هادي در زنجيره ارزش هاي هادي در زنجيره ارزش هاي هادي در زنجيره ارزش هاي هادي در زنجيره ارزش شركتشركتشركتشركت        تسلط عاملتسلط عاملتسلط عاملتسلط عامل    1111- - - - 4444
        را مشخص كنيد.را مشخص كنيد.را مشخص كنيد.را مشخص كنيد.

 هاي اصلي در زنجيره ارزشهاي اصلي در زنجيره ارزشهاي اصلي در زنجيره ارزشهاي اصلي در زنجيره ارزشه و سهم از بازار شركته و سهم از بازار شركته و سهم از بازار شركته و سهم از بازار شركتاندازاندازاندازانداز •

 هاي اصليهاي اصليهاي اصليهاي اصليهاي مهم شركتهاي مهم شركتهاي مهم شركتهاي مهم شركتقابليتقابليتقابليتقابليت •

        هاهاهاهاكنندهكنندهكنندهكنندههاي مهم و تامينهاي مهم و تامينهاي مهم و تامينهاي مهم و تامينارتباطات بين شركتارتباطات بين شركتارتباطات بين شركتارتباطات بين شركت •

مشاركت و توزيع ارزش مشاركت و توزيع ارزش مشاركت و توزيع ارزش مشاركت و توزيع ارزش     2222- - - - 4444
        افزودهافزودهافزودهافزوده

هاي مورد نظر در هاي مورد نظر در هاي مورد نظر در هاي مورد نظر در موقعيت شركتموقعيت شركتموقعيت شركتموقعيت شركت
زنجيره ارزش و مشاركت و پاداش زنجيره ارزش و مشاركت و پاداش زنجيره ارزش و مشاركت و پاداش زنجيره ارزش و مشاركت و پاداش 

        ها را مشخص كنيد.ها را مشخص كنيد.ها را مشخص كنيد.ها را مشخص كنيد.آنآنآنآن

    شدهشدهشدهشده    انتخابانتخابانتخابانتخاب    هايهايهايهاي    شركتشركتشركتشركت    توسطتوسطتوسطتوسط    كهكهكهكه    نهايينهايينهايينهايي    قيمتقيمتقيمتقيمت    درصددرصددرصددرصد •
 شودشودشودشود    ميميميمي    ارائهارائهارائهارائه

        ارزشارزشارزشارزش    زنجيرهزنجيرهزنجيرهزنجيره    دردردردر    عواملعواملعواملعوامل    سايرسايرسايرساير    همكاريهمكاريهمكاريهمكاري    درصددرصددرصددرصد    بابابابا    مقايسهمقايسهمقايسهمقايسه •

هاي هاي هاي هاي ها در بخشها در بخشها در بخشها در بخشوجود خوشهوجود خوشهوجود خوشهوجود خوشه        تمركز خوشهتمركز خوشهتمركز خوشهتمركز خوشه    3333- - - - 4444
مختلف زنجيره ارزش را مشخص مختلف زنجيره ارزش را مشخص مختلف زنجيره ارزش را مشخص مختلف زنجيره ارزش را مشخص 

ها را ها را ها را ها را كنيد و درجه توسعه آنكنيد و درجه توسعه آنكنيد و درجه توسعه آنكنيد و درجه توسعه آن
        ارزيابي كنيدارزيابي كنيدارزيابي كنيدارزيابي كنيد

هاي متمركز از لحاظ جغرافيايي در يك هاي متمركز از لحاظ جغرافيايي در يك هاي متمركز از لحاظ جغرافيايي در يك هاي متمركز از لحاظ جغرافيايي در يك تعداد شركتتعداد شركتتعداد شركتتعداد شركت •
 بخش زنجيره ارزشبخش زنجيره ارزشبخش زنجيره ارزشبخش زنجيره ارزش

 هاهاهاهاآن شركتآن شركتآن شركتآن شركتتعامالت بين تعامالت بين تعامالت بين تعامالت بين  •

        سطح توسعه خوشهسطح توسعه خوشهسطح توسعه خوشهسطح توسعه خوشه •

نوع حكومت غالب در زنجيره ارزش نوع حكومت غالب در زنجيره ارزش نوع حكومت غالب در زنجيره ارزش نوع حكومت غالب در زنجيره ارزش         نوع حكمرانينوع حكمرانينوع حكمرانينوع حكمراني    4444- - - - 4444
        را مشخص كنيد.را مشخص كنيد.را مشخص كنيد.را مشخص كنيد.

 وابستگي به بازاروابستگي به بازاروابستگي به بازاروابستگي به بازار •

 تمركز فروشتمركز فروشتمركز فروشتمركز فروش •

 عدم تقارن دانشعدم تقارن دانشعدم تقارن دانشعدم تقارن دانش •

 توان قيمت گذاريتوان قيمت گذاريتوان قيمت گذاريتوان قيمت گذاري •

        خاصيت محصول يا خدمتخاصيت محصول يا خدمتخاصيت محصول يا خدمتخاصيت محصول يا خدمت •

 زنجيره در تجاري شركاي كه را شرايطي توانند مي مشخص بازار سهم و اندازه با هايي شركت تسلط عامل:تسلط عامل:تسلط عامل:تسلط عامل:    1111- - - - 4444

 محصول مشخصات توانند مي هادي هاي شركت چنين مثال، عنوان به. دهند قرار تأثير تحت كنند، مي فعاليت ارزش

 استفاده و توليد فرايند تعيين كننده كه محصول دقيق هاي طرح توانندمي حتي ،تعيين كنند كنندگان تامين براي را

با در نظر  ،و اينكه چه مقدار محصول بايد توليد شود ،ي استكار اي محيطيزيست ،خاص تكنولوژيكي استانداردهاي از

 اين در كه باشند فروش خرده يا خريدار يك توانند مي غالب بازيگران .دنكن، را مشخص تداركات و ريزي برنامه گرفتن

 تامين يا كننده توليد ديگر، موارد در. شود مي صحبت خريدار توسط شده هارائ ارزش زنجيره يك مورد در صورت

 اين با .ايجاد كنند كننده عرضه توسط ارائه شده ارزش زنجيره يك و ،كندمي مجبورزنجيره ارزش را  ،اوليه مواد كننده

 عامل غالبي هيچ و كنندعمل مي موازي صورت به ها شركت از بسياري آن در كه دارد وجود ارزشي هايزنجيره حال،

  .دندار حضور

 حكمراني يابيعارضه درگام اول  ،هستند كنندگان تامين يا خريدار آنها آيا اينكه و غالب بازيگران شناسايي 

 جمله از خريداران،توسط  معموال بازي اسباب و مد لباس، ،كفش مانند صنايع از بعضي. است ارزش زنجيره

ده افزو ارزش ترينبيش ،صنايع اين در .هستند سلطه تحت ماركدار، فروشان خرده يا كنندگان توزيع فروشان،عمده

 با مستقيم روابط و كنند مي برقرار ارتباط نهايي بازارهاي با نزديك طور به خريداران كه شود مي ايجاد زماني

 چندين قادرند كه است هايي شركت سلطه تحت زنجيره صنايع، ساير در. دارند ساز برند هايشركت و كنندگانتوزيع

 قابليت و توليد در بودن برتر از آنها قدرت لذا كنند، ادغام) كشتي اتومبيل، ،ماهواپي( محصول يك در را رشته تكنولوژي

 ياساز مارك ها،در آن توانند مي هادي هايشركت كه دارد وجود ايپردازنده صنايع نهايت، در. آيدمي پيشرفته ادغام



 

 

سواالتي را كه يك تحليلگر  19جعبه  اند. داده توسعه را خود بازاريابي و توزيع هاي شبكه كه باشند بزرگ ايپردازنده

 كند.براي شناسايي عوامل غالب نياز دارد، ارائه مي

  

  

  

  

  

        

نسبت به بقيه  يبهتر بازده است ممكن ارزش زنجيره در ها فعاليت از بعضي    ::::هاي زنجيره ارزشهاي زنجيره ارزشهاي زنجيره ارزشهاي زنجيره ارزشدر فعاليتدر فعاليتدر فعاليتدر فعاليت    شركتشركتشركتشركت    2222- - - - 4444

 سودآور كمتر اوليه پردازش و توليد حاليكه در باشد باال ثانويه پردازش سطح در است ممكن افزوده ارزش. باشد داشته

، موارد ساير در كه حالي در ،باشد طراحي است ممكن پربازده فعاليت بهترين پوشاك، مانند صنايع، از برخي در .است

  است. فروشي خرده يا بازاريابي ،غذايي صنايع مانند

هاي خارج از كشور (اگر به طور رزش و تمام فعاليتيابي مهم است كه نگاهي به كل زنجيره ادر اين بخش عارضه

هاي مختلف زنجيره يابي، تحليلگر بايد، توزيع زنجيره ارزش را در بخشجهاني فعاليت دارد) داشته باشيد. در عارضه

حقيق افتد شناسايي كند ، و راجع به چرايي اين موارد تهايي را كه ارزش افزوده اتفاق ميمطالعه كند، مهمترين قسمت

        كند.تحليلگر را براي جست و جو درباره اين مسئله راهنمايي مي 20كند. جعبه 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        : شناسايي تسلط بر زنجيره ارزش: شناسايي تسلط بر زنجيره ارزش: شناسايي تسلط بر زنجيره ارزش: شناسايي تسلط بر زنجيره ارزش19191919جعبه جعبه جعبه جعبه 
 ها در اين صنعت كدامند؟بزرگترين شركت •

 خارجي يا داخلي هستند؟ •

 ها در بازار چقدر است؟سهم آن •

 سازي، توزيع، توليد، تحقيق و توسعه: تمام موارد موجود را ذكر كنيد)(مارك كنند؟هايي خوب عمل ميدر چه زمينه •

كنندگان خارجي كنند يا از تامينها همكاري ميكنند يا با آنهاي ديگر محلي يا داخل كشور را استخدام ميهاشركتآيا آن •

 كنند؟منابع خود را تامين مي

  كنند؟كنندگان داخلي وضع مير رسمي) براي تامينها قوانين و استانداردهايي (رسمي و غيآيا آن •

        بردبردبردبردبيشتر بهره ميبيشتر بهره ميبيشتر بهره ميبيشتر بهره مي    افزودهافزودهافزودهافزوده    ارزشارزشارزشارزش    كسي ازكسي ازكسي ازكسي از    چهچهچهچه    اينكهاينكهاينكهاينكه    : بررسي: بررسي: بررسي: بررسي20202020جعبه جعبه جعبه جعبه 
هاي ديگر در زنجيره با اين سوال شروع كنيد: چه درصدي از قيمت نهايي محصول مربوط به توليد، پردازش مواد خام، توزيع، بازاريابي و برندسازي و فعاليت

ها در هر واحد (مثال مقادير ناخالص توليد) و در مراحل مختلف زنجيره ارزش فراهم ست؟ براي پاسخ به اين سوال، تحليلگر بايد اطالعاتي در مورد قيمتارزش ا

گر براي قضاوت درباره اينكه تواند به تحليلها در هر واحد، كم شود. اين اطالعات ميها در هر واحد، از قيمتهاي كل ورودي و عملياتكند. سپس بايد، هزينه

ها و خطرات هر فعاليت دارد. همچنين بهتر است كه هاي زنجيره ارزش بيشتر سودآور هستند و كدام نه، كمك كند و اين امر نياز به بررسي هزينهكدام فعاليت

هاي هادي تمايل دارند كه شناسايي كند. در نهايت، شركتهايي كه در رده پر بازده هستند، هايي را كه در رده كم بازده قرار دارند و آنتحليلگر شركت

  هايي كه كم بازده هستند را به توليدكنندگان كشورهاي در حال توسعه واگذار كنند.هاي پربازده را نگه دارند و آنفعاليت

دهد كه بيشتر از نصف ارزش كشد و نشان ميتصوير مي نمودار زير، توزيع درآمد خالص يك كيوگرم پنبه را در تمام عوامل زنجيره، از ساخت نخ تا لباس، به

  شود.محصول نهايي توسط توليدكنندگان نهايي گرفته مي

  
  

  ). آناليز زنجيره ارزش و طرح كلي استراتژي براي صنعت پارچه و لباس. يونيدو، وين، اتريش.Gherzi Research )2005منبع: 
 



 

 

به هم  هاي شركت جغرافيايي(تمركز  هاخوشه است ممكن ارزش زنجيره در خاصي هايبخش    تمركز خوشه:تمركز خوشه:تمركز خوشه:تمركز خوشه:    3333- - - - 4444

 اطالعات و  از اي گسترده مبادله خانه اغلب ها خوشه. دهند تشكيل را )آن با مرتبط پشتيباني خدمات و پيوسته

 توسعه. برند مي سود پشتيباني خدمات و ماهر كارگران ،مشترك منابع از آن اعضاي و در عين حال هستند،  فناوري

 و عوامل از زيادي تعداد سازي ظرفيت به مربوط كه دارد متمايز اقدامات به نياز معموال ،زنجيره در خوشه بخش يك

 توان مي اساسا. است يافته توسعه ميزان چه به و دارد وجود خوشه آيا كه بدانيد است ممه بنابراين    .است سازيشبكه

  :براي توسعه خوشه تشخيص داد مرحله چهار

 آوري، فن يا اطالعات تبادل و اساسي ارتباطات حضور طريق از توجه، قابل حضور با ها خوشه ::::فعليفعليفعليفعلي    مرحلهمرحلهمرحلهمرحله •

 .شوند مي بيان

 .يابد مي كاهش گسترش، جاي به كه موجود هاي خوشه ::::زوالزوالزوالزوال    مرحلهمرحلهمرحلهمرحله •

تا حضوري قابل توجه داشته باشند اما هنوز به حجم الزم  شوند مي ظاهر كه هايي خوشه ::::ظهورظهورظهورظهور    مرحلهمرحلهمرحلهمرحله •

 اند.نرسيده

 توسعه، هاي سياسي وانگيزه يا شده داده روندهاي به واكنش در است ممكن كه هايي خوشه ::::بالقوهبالقوهبالقوهبالقوه    مرحلهمرحلهمرحلهمرحله •

        . شوند ظاهر

 بخش يك در ها شركت تعداد اين است كه سريع هاي راه از يكي ؟را بفهمد خوشه وجود اندتو مي تحليلگر چگونه

مبادله  آنها آيا كه كنيد تعيين و متمركز هستند جغرافيايي منطقه يكو بفهميد كه آيا در  شمارش كنيد زنجيره از

 نقشه كشيدن با مثال، توانند مي آنها تعامالت و عوامل. كنند مي استفاده مشابه خدمات و منابع از يا دارند اطالعات

        ).21(جعبه  شوند تجسم ده شبكه،سا هاي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        كالين پيزان، شييكالين پيزان، شييكالين پيزان، شييكالين پيزان، شيي: نقشه خوشه توليدكنندگان شراب در : نقشه خوشه توليدكنندگان شراب در : نقشه خوشه توليدكنندگان شراب در : نقشه خوشه توليدكنندگان شراب در 21212121جعبه جعبه جعبه جعبه 
 تكنولوژي توليدكنندگان از استفاده سطح. دهدمي نشان، شيلي در پيزانكالين منطقه در را شراب توليدكنندگان زير نمودار در هاگره

 را ،عاتاطال تبادل ، مثالارتباطات وجود ها،فلش .هستند بزرگتر گره داراي ترپيشرفته توليدكنندگان و شودمي مشخص هاگره اندازه با

  كند.مي پيشنهاد را خوشه يك وجود توليدكنندگان، بين ارتباط دهد.مي نشان

  

 ها: مداركي از صنعت شراب. مجله جغرافياي اقتصادي.هاي دانش در خوشه). ماهيت انتخابي شبكهGiuliani, E. )2006منبع: 



 

 

 سلسله انواع تا هاشركت بين ارتباط حداقل باكم  هماهنگي از كه حكمراني، از مختلفي انواع نوع حكمراني:نوع حكمراني:نوع حكمراني:نوع حكمراني:    4444- - - - 4444

 مي تعيين را زنجيره هايركتش ساير محصوالت به مربوط پارامترهاي ،هادي هايشركت كه جايي ،حكمراني مراتبي

   :عبارتند از ارزش زنجيره حكمراني از اصلي نوع چهار. دارد وجودكنند، 

 زماني محصول است. فروش قيمت مورد در بحث است ارزش زنجيره در هاشركت بين تعامل اصلي نقطه: : : : بازاربازاربازاربازار •

 )نخي ساده شرت تي يا و شيفرو عمده در گندم مثال، عنوان به( تمايز غير و استاندارد نسبتا محصول كه

 شود، مي تعيين) حراج درمثال ( فروشندگان و خريداران از بسياري ميان در تقاضا و عرضه توسط قيمت ،است

، نيست الزم كننده براي حصول اطمينان از تطابق مشخصاتتامين و خريدار بين اطالعاتي تبادل هيچ و

 هستند. رايج بازار بر مبتنيهاي زنجيره

 صورت ،اقتصادي تصميمات در اظهارات برابر و تكميلي هايقابليت با هاييشركت بين حكمراني نوع اين    ::::شبكهشبكهشبكهشبكه •

 افزوده ارزش مكمل با هاي فعاليت در مساوي طور به دارند، قرار حكومت نوع اين در كه هاييشركت. گيردمي

 زيرا دارند، ،هاي ديگراري با شركت، به غير از همكهاي كميجايگزين ها شركت معموال. مهارت دارند باال،

 پيدا براي...)  و خاص تكنولوژي بازار، شناخت طراحي، خاص هاي قابليت( دهند مي ارائه چيزي كه شركا

به  نياز و نيست استاندارد اساس بر محصول مشخصات ترتيبي، چنين در. است مشكل ديگر جاهاي در كردن

 حال در كشورهاي هايشركت بين در زنجيره حكومت نوع ينا ها است.شركت بين مكرر و نزديك ارتباط

 است. كم ،يافته توسعه كشورهاي به نسبت توسعه

 از پيروي با) بازار در جديدتر يا تر ضعيف كوچكتر، معموال( هاشركت اينجا در    ::::نيمه سلسله مراتبينيمه سلسله مراتبينيمه سلسله مراتبينيمه سلسله مراتبي •

 و يافته توسعه كشورهاي از خريداران بين رويه اين. كنند مي عمل هادي، هايشركت دقيق هاي دستورالعمل

به  توسعه حال در هاي كشورهايشركت. است ، معمولتوسعه حال در كشورهاي در آنها كنندگان تامين

 خريداران موارد، اين در. شدهتوليد كاالهاي كنندگانتامين به عنوان مثال، براي شوند، مي اضافه ارزش زنجيره

 كليه ،كنندداوطلباني براي منابع شناسايي مي ،كنندغربال مي هزينه كم مقاصد توليد براي راها  فرصت اغلب

 پرداخت كننده تامين كه يقيمت ايبر و كنندرا نظارت مي توليد ،كنندرا ارائه مي محصول براي فني مشخصات

 گيرند.كرد تصميم مي خواهد

 طور به شركت يك كه دافت مي اتفاق زماني يمراتب سلسلهشيوه  ارزش، زنجيره چارچوب در ::::ييييمراتبمراتبمراتبمراتب    سلسلهسلسلهسلسلهسلسله •

 طور به يك شركت كه رخ دهد هنگامي تواند مي همچنين. كند مي ديكته را ديگري شركت كار و كسب كامل

 دپارتمان هايفعاليت ،سر و كار دارد محصول بازاريابي با دپارتمان، كه مثال يك و شده يكپارچه عمودي كامال

 هايشركت كه زماني تواندهمچنين مي يمراتب سلسله. كندي، را ديكته متهيه يا محصول توسعه مانند ،ديگري

مادر  شركت ؛ دهد رخ، كنند مي كار توسعه حال در كشورهاي در تابعه هاي شركت با چند مليتي

  شديد انمخالف مراتب سلسله و بازار. كند مي ديكته را تابعه هاي شركت بازاريابي و توليد تهيه،هاي استراتژي

 . زنجيره، هستند حكمراني پيوستگي



 

 

 حاكميت اساس بر ،فوق دسته چهاريكي از موضوع در ارزش زنجيره دادن قرار تحليلگر وظيفه ،يابيعارضه براي

        .كند. مي فراهم را بندي طبقه اين از پشتيباني 22 جعبه. است ،زنجيره شايع در

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        هايي برايارزيابي سريع حكمراني زنجيرههايي برايارزيابي سريع حكمراني زنجيرههايي برايارزيابي سريع حكمراني زنجيرههايي برايارزيابي سريع حكمراني زنجيره: شاخص: شاخص: شاخص: شاخص22222222جعبه جعبه جعبه جعبه 
 يا مراتبي سلسلهنيمه شبكه، بازار، رده در ارزش زنجيره يك حكمراني نوع كه بفهمد كند كمك تحليلگر به تواند مي كه دارد وجود شاخص پنج

  مراتبي، است. سلسله

  
  )2004( Bazan and Navas-Alemanو ) Humphrey and Schmitz )2000 منبع: نويسندگان، بر اساس

 سلسله شبه از اي نشانه عنوان به تواند مي امر اين كند، صادر بازار يك به را خود توليد از ٪40 از يشب محلي شركت يك اگر ::::بازاربازاربازاربازار    بهبهبهبه    وابستگيوابستگيوابستگيوابستگي •

اي شركت برنامه آيا ؟رودمي اصلي بازار به توليداز  چقدر: از عبارتند كنند مي كمك بازار به وابستگي بررسي در كه كيفي سواالت باشد. يمراتب

 در گذاري سرمايه به آيا است؟ مهم آنقدر فعلي بازار چرا چيست؟ مختلف بازارهاي در فروش موانع ؟دارد ديگر بازارهاي در فروش شروع براي

 مالي شرايط/  سريعتر فرآيند توليد زمان/  تر پايين هاي قيمت پذيرش به مايل شركت آيا ديگر نياز هست؟ بازارهاي در فروش براي اصالحات

 كند؟ تغيير ديگر بازارهاي به كه نيست الزم بنابراين است، بازار اين در بد،

فروشد. ) ميخريدار يك به بيشتر يا ٪30 ،مثال(شركت درصد بااليي از خروجي خود را به يك خريدار  آيا كه است اين موضوع: : : : فروشفروشفروشفروش    تمركزتمركزتمركزتمركز •

 .است بيشتر آن كننده تامين و خريدار بين بودن ارتباط مراتبي سلسله شبهاحتمال  ،تر باشدباال درصدهرچه 

 و بازاريابي طراحي، مورد در دانش. مرتبط است ارزش زنجيره در افزوده ارزش هاي فعاليت در دانش توزيعاين موضوع به : : : : دانشدانشدانشدانش    تقارنتقارنتقارنتقارن    عدمعدمعدمعدم •

 در) SMEs(به ويژه  كنندگان توليد به نسبت بيشتري قدرت و داشته بيشتري نفوذ المللي بين خريداران تا دهد مي اجازهبرندسازي، 

 جايگزين دانش از مشابهي سطوح در ديگران با را خود فعلي تجاري شريك بتواند شركا از يكي اگر. باشند داشته توسعه حال در كشورهاي

 .است يمراتب سلسله شبه حكمراني اين احتماال كند،

بين  ،اهش هزينه هاي عملياتيبراي كها مجبور كردن آن و  كنندگان تامين با قيمت كاهش مذاكره براي    داشتن قدرت    ::::قيمتقيمتقيمتقيمت    تنظيمتنظيمتنظيمتنظيم    تواناييتواناييتواناييتوانايي •

 زيرا گيرند مي قرار تر ضعيف موقعيت در كنندگان تامين آن، از پس. خريداران در  ترتيبات سلسله مراتبي و نيمه سلسله مراتبي، معمول است

اط با تعيين قيمت بايد بپرسد سواالتي كه تحليلگر در ارتب. هستند خريدار توجهجلب  براي مشابه، كنندگان تامين از ديگر بسياري در رقابت با

 وجود قيمت بر سر مذاكره براي آيا جايي ؟كرده استتغيير  چقدر سال گذشته X در كند؟ مي تعيين را محصول قيمت كسي چهعبارتند از: 

خريدار را جذب  رقباا ي همسايگان آيا ؟خواهد دست از را خريدار اين آيا افتاد؟ خواهد اتفاقي چهشركت از كاهش قيمت امتناع كند، اگر دارد؟

 دهد؟ افزايش خريدار اين با را خود هاي قيمت است توانسته هميشه شركت آيا ؟كنندمي

 شده طراحي مبلمان( خاص و تمايزم فرد، به منحصر تا) گندمدانه  مثل( همگن و فله پايه، از چيزي هر تواند مي محصول    محصول:محصول:محصول:محصول:    ويژگيويژگيويژگيويژگي  •

 اطمينان تا شود مبادله خريدار و فروشنده بين بايد بيشتري اطالعات ،باشد تر مشخصاي محصول ههرچه ويژگي. باشد )براي يك خانه خاص

 خريدار. كند تضمين را محصول كيفيت بخواهد است ممكن خريدار. باشد داشته مطابقت توليد هاي فرصت به واكنش در تقاضا كه شود حاصل

تكيه  بندي درجه استانداردهاي به تواند مي خريدار گندم، خريد هنگام مثال( باشد ترساده محصول كه دهد مي انجام مواردي در تالش كمتري

 باشد). تقاضا با مناسب مبلمان طراحي اينكه بر نظارت( تر باشددهد كه محصول خاصمواردي انجام مي در را بيشتري تالش و ،)كند

    ).2004( Bazan and Navas-Aleman و) 2005( Gereffi et al ؛)Humphrey and Schmitz )2000 مبناي بر نويسندگان،: منبع



 

 

، است زنجيره اصلي حكمراني دسته چهار اصلي هاي ويژگي 9 شكل ،22 جعبه در شده ارائه پارامترهاي اساس بر

  دهد.نشان مي

        هاي حكمراني زنجيرههاي حكمراني زنجيرههاي حكمراني زنجيرههاي حكمراني زنجيرهبنديبنديبنديبندي: دسته: دسته: دسته: دسته9999شكل شكل شكل شكل 
        نيمه سلسله مراتبينيمه سلسله مراتبينيمه سلسله مراتبينيمه سلسله مراتبي        سلسله مراتبيسلسله مراتبيسلسله مراتبيسلسله مراتبي        شبكهشبكهشبكهشبكه        بازاربازاربازاربازار

        هاهاهاهاروابط با فاصله ميان شركتروابط با فاصله ميان شركتروابط با فاصله ميان شركتروابط با فاصله ميان شركت
        
        

        ها:ها:ها:ها:شاخصشاخصشاخصشاخص
 كمترين وابستگي به بازاركمترين وابستگي به بازاركمترين وابستگي به بازاركمترين وابستگي به بازار •

عدم تفارن دانش وجود ندارد يا عدم تفارن دانش وجود ندارد يا عدم تفارن دانش وجود ندارد يا عدم تفارن دانش وجود ندارد يا  •
 مهم نيستمهم نيستمهم نيستمهم نيست

 توسط بازارتوسط بازارتوسط بازارتوسط بازارتعيين قيمت تعيين قيمت تعيين قيمت تعيين قيمت  •

        كاالها يا محصوالت استانداردكاالها يا محصوالت استانداردكاالها يا محصوالت استانداردكاالها يا محصوالت استاندارد •

ها براي وابستگي ها براي وابستگي ها براي وابستگي ها براي وابستگي هماهنگي فعاليتهماهنگي فعاليتهماهنگي فعاليتهماهنگي فعاليت
        متقابلمتقابلمتقابلمتقابل

        
        ها:ها:ها:ها:شاخصشاخصشاخصشاخص

 وابستگي متوسط يا زياد به بازاروابستگي متوسط يا زياد به بازاروابستگي متوسط يا زياد به بازاروابستگي متوسط يا زياد به بازار •

 تمركز بر فروش متوسط يا زيادتمركز بر فروش متوسط يا زيادتمركز بر فروش متوسط يا زيادتمركز بر فروش متوسط يا زياد •

 عدم تقارن كم دانشعدم تقارن كم دانشعدم تقارن كم دانشعدم تقارن كم دانش •

 تعيين قيمت توافقيتعيين قيمت توافقيتعيين قيمت توافقيتعيين قيمت توافقي •

        محصوالت پيچيدهمحصوالت پيچيدهمحصوالت پيچيدهمحصوالت پيچيده •

        ها تابع ديگري استها تابع ديگري استها تابع ديگري استها تابع ديگري استيكي از شركتيكي از شركتيكي از شركتيكي از شركت
        
        

        ها:ها:ها:ها:شاخصشاخصشاخصشاخص
 زارزارزارزاروابستگي زياد به باوابستگي زياد به باوابستگي زياد به باوابستگي زياد به با •

 تمركز بر فروش زيادتمركز بر فروش زيادتمركز بر فروش زيادتمركز بر فروش زياد •

 عدم تقارن زياد دانشعدم تقارن زياد دانشعدم تقارن زياد دانشعدم تقارن زياد دانش •

يك شركت براي ديگري تعيين يك شركت براي ديگري تعيين يك شركت براي ديگري تعيين يك شركت براي ديگري تعيين  •
 كندكندكندكندقيمت ميقيمت ميقيمت ميقيمت مي

خاص بودن محصول يا خدمت خاص بودن محصول يا خدمت خاص بودن محصول يا خدمت خاص بودن محصول يا خدمت  •
اما شركت ضعيفتر به راتي اما شركت ضعيفتر به راتي اما شركت ضعيفتر به راتي اما شركت ضعيفتر به راتي 

        شودشودشودشودجايگزين ميجايگزين ميجايگزين ميجايگزين مي

    - - - -     شركتشركتشركتشركت    يكيكيكيك    دردردردر    عموديعموديعموديعمودي    ادغامادغامادغامادغام
    ازازازاز    بخشيبخشيبخشيبخشي    يايايايا((((    شركتشركتشركتشركت    يكيكيكيك    مالكيتمالكيتمالكيتمالكيت

        ....ديگريديگريديگريديگري    توسطتوسطتوسطتوسط) ) ) ) آنآنآنآن
        ها:ها:ها:ها:شاخصشاخصشاخصشاخص

 بيشترين وابستگي به بازاربيشترين وابستگي به بازاربيشترين وابستگي به بازاربيشترين وابستگي به بازار •

 ز بر فروشز بر فروشز بر فروشز بر فروشبيشترين تمركبيشترين تمركبيشترين تمركبيشترين تمرك •

عدم تقارن در دانش متفاوت عدم تقارن در دانش متفاوت عدم تقارن در دانش متفاوت عدم تقارن در دانش متفاوت  •
 استاستاستاست

 بيشترين توانايي در تعيين قيمتبيشترين توانايي در تعيين قيمتبيشترين توانايي در تعيين قيمتبيشترين توانايي در تعيين قيمت •

بيشترين ميزان خاص بودن بيشترين ميزان خاص بودن بيشترين ميزان خاص بودن بيشترين ميزان خاص بودن  •
        محصولمحصولمحصولمحصول

   ). 2004( Bazan and Navas-Aleman و) 2005( Gereffi et al ؛)Humphrey and Schmitz )2000 مبناي بر نويسندگان،: منبع

  

 وهوهوهوهصتهاي توسعه وتوانايي هاي بالقصتهاي توسعه وتوانايي هاي بالقصتهاي توسعه وتوانايي هاي بالقصتهاي توسعه وتوانايي هاي بالقتجزيه وتحليل فرتجزيه وتحليل فرتجزيه وتحليل فرتجزيه وتحليل فر

 ارتقاء مختلف انواع ،ها فرصت توسعه جهت ارزش زنجيره در حكومت نوع مورد در بحثبراي هدايت  بايد تحليلگر

 توسعه حال در كشورهاي در هاشركت هاي مهارت انواع توسعه با حكمراني مختلف انواع واقع، در. بگيرد نظر در را

 توسعه شوندمي وارد ارزش زنجيره به كه هايي شركت طتوس است ممكن كه هاييمهارت مختلف انواع. دارد ارتباط
 عنوان به هامهارت اين به دستيابي فرآيند. شوندمي بنديطبقه) عملكرد و محصول فرآيند،( دسته سه در اغلب ،يابند

ل هاي ارزشمندي را براي كشورهاي در حابنديدسته كه دارد وجود ارتقاء اصلي نوع سه. شودمي شناخته "ارتقاء"

 نگاه كنيد).  23دهند (به جعبه ، براي رقابت در اقتصاد داخلي و جهاني، تشكيل مي SMEsتوسعه 

زنجيره  توسعه براي استراتژي يك عنوان به را هادي هايشركتبه كار گرفتن  است ممكن همچنين تحليلگر

 در هادي شركتهاي از بسياري با كنندگان اهدا وهاي فني هاي كمكبنگاه واقع، در. دهد قرار توجه مورد ارزش

كنند و در عين حال از كشورهاي در حال توسعه تامين مي را محصوالت كه كنندمي شراكت جهاني ارزشهاي زنجيره

 شود وورود مي موانع بر موضوع گاهي باعث غلبه ايندهند. دانش و تكنولوژي را براي كمك به ارتقا، به آنان انتقال مي

 حال، اين با. كندايجاد مي توسعه حال در كشورهاي در متوسط و كوچكهاي شركت مشاركت رايب يترمطلوب شرايط

 و اندازه با هاييشركت با است بهتر صورت اين در و نيستند، ابتكار اين در شركت به مايل هميشه هادي هايشركت

 تشويق را رقبا كه باشد داشته وجود هريظا اثرات ايجاد براي هاييفرصت است ممكن ،نهايت در. شود كار ،كمتر نفوذ

  .كندمي پيروي به



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 پراكنده ماهيت به توجه با، ممكن است "بازار"هاي ارزش در زنجيره توسعه مداخالت هاي فرصتبرداري از بهره

 شركت چندين با بايد ،ارزش زنجيره توسعه براي تالش هر برانگيز باشد. چالش تا قسمتي ،ها زنجيره اين در رتباطاتا

 نسبت ،فقر اثرات با ترواضح ييپيوندها اغلب ي،مداخالت چنين. كند كار همزمان طور به ارزش زنجيره مختلف نقاط در

 چند مداخالت حال، اين با. دارند ،خود محور تك تجاري اهداف با هادي هايشركت دخالت غيرمستقيم رويكرد به

  طلبد.مي است، فعاليت اصلي عامل هادي، شركت آن در كه مداخالتي به نسبت را هماهنگي باالي سطح ،جانبه

 فعاليت با مقايسه در معموال( توليد زمينه در كنندگان تامين سريع ارتقاء با ،مراتبي سلسله نيمه زنجيره حكمراني

 ديگر هايزمينه در ،جهاني خريداران تخصص با اين. است مرتبط ،)كمتر سودآور است ارزش زنجيره در ديگر هاي

 حال در كشورهاي يهاشركت اكثريت اگر حال، اين با. استمطابق  برندسازي، و تامين زنجيره مديريت بازاريابي، مانند

ممكن است امكان به دست  هاي ارزش نيمه سلسله مراتبي قناعت كنند،هاي پايين زنجيره، به فعاليت در قسمتتوسعه

   دهند.عاليت هاي ارزش افزوده باالتر كه سودآورتر هستند، از دست هاي در حال توسعه را، در فآوردن مهارت

هاي كشورهاي در حال توسعه، بايد براي استفاده از وقوع توسعه در زنجيره ارزش، شركت براي ترتيب، اين به

را با  هاصتاين فرد، حمايت شوند و شوي نيمه سلسله مراتبي ارائه ميهاهاي ارتقاء در توليد كه توسط زنجيرهفرصت

 كه) غيره و بازاريابي، تامين، زنجيره مديريت طراحي، مانند( هاي ارزش افزوده باالترهاي توسعه در فعاليتفرصت

  دهند، تركيب كنند. مي ارائه "بازار" ارزش هايزنجيره

  

        هاي ارزشهاي ارزشهاي ارزشهاي ارزش: انواع ارتقا در زنجيره: انواع ارتقا در زنجيره: انواع ارتقا در زنجيره: انواع ارتقا در زنجيره23232323جعبه جعبه جعبه جعبه 

 فرآيندفرآيندفرآيندفرآيند    قاقاقاقاارتارتارتارت ارتقا محصولارتقا محصولارتقا محصولارتقا محصول ارتقا عملكردارتقا عملكردارتقا عملكردارتقا عملكرد

كه كه كه كه در زنجيره  يدر فعاليت كسب مهارت
        شركت قبال آن را نداشته استشركت قبال آن را نداشته استشركت قبال آن را نداشته استشركت قبال آن را نداشته است

  شاخص ها:
كه  طراحي براي مثال:يك شركت  •

 محصوالت خود اغاز مي كند

كه  ODMيك توليدكننده ي  •
 كندبرندهاي خود را شروع مي

يك مونتاژ كننده كه شروع به توليد  •
 كندكل محصوالت مي

هاي گاهيك توليدكننده كه فروش •
 دهداي خود را توسعه ميزنجيره

 توسعه و تحقيق انجام به شروع •

، كيفيت باالتركيفيت باالتركيفيت باالتركيفيت باالتر با يك محصول ساخت
قيمت بهتر بدون دخالت در  پيچيده تر و

  زنجيره  هاي جديد درونفعاليت
  ها:شاخص

 هاي جديدمدل •

 خطوط جديد •

  هاي باالترقيمت •
 

        انجام بهتر وظايف خاصانجام بهتر وظايف خاصانجام بهتر وظايف خاصانجام بهتر وظايف خاص
  ها:شاخص

 ماشين االت سرمايه گذاري در •

 آموزش نيروي كار •

 تغيير طرح •

 مديريت جديد تكنيك هاي  •

 كلي كيفيت  يمعرفي برنامه ها •

اجتماعي و زيست صحيح  اتتمرين •
 محيطي
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 منابع دادهمنابع دادهمنابع دادهمنابع داده

 تنها 4 بعد. به دست آيد 3 و 2 ،1 ابعاد تحليل و تجزيه طريق از بايد يابيعارضه از بخش اين اطالعات براي بيشتر

 كه شود فراهم كشور سطح در صنعتي عمومي آمار طريق از نيز اطالعات اضافي. كند مي اضافه اضافي تحليل زاويه يك

 طريق از( معمول فروش هاي كانال مختلف، بازارهاي به صادرات درصد نهايي، بازارهاي به مربوط ياطالعات تواند مي

 فروخته محصوالت نوع ،) غيره و ها فروشگاه خارجي، ارانخريد كنندگان توزيع كنندگان، وزيعت صادرات، نمايندگان

  ، باشد.غيره و كنندگان، توليد تعداد مختلف، هاي بازار در شده

 انواع مورد در اطالعات مانند ارزش، زنجيره در عمليات به مربوط ياطالعاتاست،  ممكن نيز اطالعات ثانويه منابع 

 خريداران تداركات، اپراتورهاي وابسته، صنايع كنندگان، تامين كنندگان، توليد( دارند محلي كه عمليات هايشركت

اطالعات به دست  .، فراهم كندصنايع در تجارت اصلي هايانجمن تماس اطالعات و) غيره و صادرات، هايبنگاه محلي،

 زنجيره روابط قدرت در احساس براي ،كنندگان امينت و تجاري هايانجمن خريداران، با مصاحبه با تواند مي آمده

(ماهيت اين سؤاالت غير  "سؤاالت آينه" كه است مفيد اوقات گاهي. شود تكميل ،حكمراني الگوهاي نوع و ارزش

 اضافه كند)، را از جزئياتبه طور داوطلبانه  هاي خودگفته بهكند، مي تشويق را شخص كه معني اين به ،مستقيم است

 وجود رابطه مورد در متفاوت بسيار تصورات است ممكن زيرا بپرسيد، كننده تامين و خريدار روابط در طرف دو هر

  باشد. داشته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

        

        يشتريشتريشتريشتربببب    مطالعهمطالعهمطالعهمطالعهمنابع براي منابع براي منابع براي منابع براي 
• Gereffi, G., J. Humphrey, and T. Sturgeon. )2005 .("مروري بر اقتصاد سياسي "هاي ارزش جهانيحكمراني زنجيره .

 .12)1:(78-104المللي بين

• Bazan, L. and Navas-Alemán, L. )2004(" .انقالب زيرزميني در Sinos Valley :هاي ارزش ملي و جهانيارتقاء زنجيره ."

In Schmitz, H. (Ed)شركت محلي در اقتصاد جهاني: مسائل حكمراني و ارتقاء. چلتنهام: انتشارات الگار ، 

• Humphrey, J. and Schmitz, H. )2000( ."قابل "هاي صنعتي و زنجيره ارزش جهانيحكمراني و ارتقاء: ارتباط خوشه .

 http://www.ntd.co.uk/idsbookshop دسترس در

• Humphrey J. and Memedovic O. )2006غذاهاي كشاورزي. يونيدو. قابل دسترس در  هاي ارزش جهاني در بخش). زنجيره

www.unido.org/publications 

• MP4 )2008 حكمراني. دپارتمان  3). كاركرد بهتر زنجيره ارزش براي فقزا: راهنمايي براي متخصصان تحليل زنجيره ارزش. ابزار

 www.valuechains4poor.org توسعه بين المللي. قابل دسترس در

• Navas-Alemán, L. )2010هاي متعدد براي ارتقا). اثر عمليات در زنجيره 

• UNIDO )2011.( هاي فقيرابزار تمرين براي توسعه خوشه 

• McCormick, D. and H. Schmitz )2001 دستورالعمل براي تحقيق زنجيره ارزش درباره ئ در صنعت لباس. مركز مطالعات .(

  www.globalvaluechains.org انشگاه ساسكس، انگلستان. قابل دسترس درتوسعه، د



 

 

   انرژيانرژيانرژيانرژي    ازازازاز    استفادهاستفادهاستفادهاستفاده    وووو    پايدارپايدارپايدارپايدار    توليدتوليدتوليدتوليد    ::::5555    بعدبعدبعدبعد

 تالش به ، در پاسخصنعتي ارزش هايدر گذشته، غالبا زنجيره

نوآوري  كه نويني هايتكنولوژي از استفاده اقتصادي، با رشد براي

 محيط بر نامطلوب اثرات گرفتن نظر در بدون خروجي را و داشتند

 به است ممكن اين، توسعه ميافتند.  رساندندمي حداكثر زيست به

 پنهان و غيرمستقيم اغلب منابع مصرف اثرات ندهد؛ رخ هدفمند طور

 و آب خام، مواد جمله از منابع از رويهبي و ناكارآمد استفاده. است

 هايتكنولوژي از استفاده با همراه رشد، حال در صنايع در انرژي

به  هوا، و آب خاك و هايآالينده انتشار و زباله توليد و كنندهآلوده

 جوامع مخصوصا و توسعه، ريزانبرنامه ها،دولت براي مهمي نگراني

 توليد براي را ابتكاراتي كنند،آلودگي ميكه خود ايجاد  بزرگتر، هايشركت پاسخ، در .تبديل شده است ديده آسيب

  پايدار به يكي از اهداف مهم توسعه تبديل شده است. انرژي توليد و اند. استفاده كرده آغاز پايدارتر

هاي قابل تالش، 1992 سال در پايدار توسعه جهاني ريو براي اجالس به واكنش در نه، 1990 دهه اواسط از

تر وجود داشته و در حال حاضر ابزارهاي پاكتوليد و  سازگار با محيط زيستاي هتوجهي براي شركت در فعاليت

 اين با. تمركز دارد پايداري محيط زيست تضمين بر صراحت به ،هزاره توسعه اهدافاز  7 هداف. مختلفي در دست است

 پايداري. است ناكافي اغلب) صنعتي( توليدي بخش در هاپروژه اجراي در و سياسي سطح در موضوع اين معرفي حال،

زنجيره  توسعه منطق يك از كه آنهايي جمله از صنعتي، توسعه هاي پروژه سازي آماده از جنبه هر در بايد زيستمحيط

 آوري جمع شامل بايد زنجيره يابيعارضه كه كندپيشنهاد مي راهنما اين. حضور داشته باشد شود، مي آغاز ارزش

 دامنه به توجه با. باشد ،زنجيره هاي بخش تمام در ،ارزش زنجيره در پايدار يدتول وضعيت از اطالعاتسيستماتيك 

 تواند مي تنها كه مواد، و انرژي جريان جامع تحليل و تجزيه جايگزين دتوان نمي ارزشيابي زنجيره عارضه آن، محدود

 ،زنجيره يابيعارضه حال، اين باآيد، باشد.  دست به محيطي زيست اثرات ارزيابي و عمر چرخه تحليل و تجزيه طريق از

در ). كنيد نگاه 24به جعبه (داند مجاز ميارزش  زنجيره توسعه منطق به را "عمر چرخه تفكر" درجات از برخي معرفي

 خانگي مصرف وارد كه هاييآن نه و ،هستندتوليد  درگير كهعمر  چرخه از هاييبخش آن بر تنها يابيعارضه ،نهايت

  رد.، تمركز داميشوند

  

  

  

  

 هايزنجيره توسعهتوجه داشته باشيد: توجه داشته باشيد: توجه داشته باشيد: توجه داشته باشيد: 

 و طبيعي منابع تواند مي ارزش صنعتي

 بهبود اي فراتر ازنقطه به را ديگر منابع

 چشم حال، اين با .برساند (اتمام منابع)

 براي شروعي نقطه زنجيره ارزش، انداز

امكان را  و اين كنددار، فراهم ميپاي توليد

 و گوناگون توليد مراحل دهد كهمي

  دنبال كنيد. محصوالت را بازاريابي

  يابياهداف عارضه

 منابع از پايدار استفاده بر آن توسعه و ارزش زنجيره اثرات بررسي براي ساده روش يك طريق از تحليلگر هدايت بخش، اين هدف

 در "مهم نقاط" است ممكن كه زنجيره طول در خاصي هاي جنبه آيا اينكه براي بررسي بايد اين موضوع .است منابع ديگر و طبيعي

 بتواند بايد همچنين تحليلگر سرانجام،. منابع، مفيد باشد بيش از حد يا ناپايدار استفاده بحراني در نقاط يعني باشند، پايدار توليد

 داشته باشد. منابع، از يدارپا استفاده مورد چگونگي توسعه در هايي توصيه



 

 

        

        

        

        

        

        

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 پرسش هاي راهنما

 و مردم براي ديگر آالينده هستند و يا از طريقي سمي و آنها آيا گيرد؟ مي قرار استفاده مورد ارزش زنجيره در موادي نوع چه •

  هستند؟ مضر زيست محيط

استفاده شده  به طور موثر انرژي آيا ت؟چيس انرژي منابع شود؟ مي استفاده ارزش زنجيره مختلف هاي بخش در انرژي نوع چه   •

  دارد؟ وجود كمتر انرژي از استفاده امكان آيا است؟

به محيط  سالم يا آلوده آيا شود؟گرفته مي كجا اين آب از دارند؟ آب به زيادي نياز ارزش زنجيره در مختلف هاي فعاليت آيا •

  دارد؟ وجود آب در جويي صرفه براي معيارهايي آيا د؟دار وجود آلودگي كاهش براي آب تاسيسات تصفيه آيا گردد؟برمي

 بر آلودگي آيا است؟ شده يابد، توليد كاهش تواند مي زيستي تنوع كه طوري به ارزش، زنجيره در استفاده مورد اوليه مواد آيا   •

   گذارد؟ مي تأثير زيستي تنوع و بوم زيست روي

 معيارهايي هاي زنجيره ارزش ايجاد مي شود؟ آيالودگي هوا، از طريق فعاليتسرو صدا، بو و آ جمله از انتشار، از ديگري نوع چه •

   دارد؟ وجود پايين سطح در آنها نگهداري براي

بازيافت  ها آيا اين زباله شوند؟ مي زيادي ضايعات و محصوالت جانبي توليد باعث ارزش زنجيره در مختلف فرايندهاي آيا •

  كود؟شوند، مثال براي توليد انرژي يا مي

 

        ارزشارزشارزشارزش    زنجيرهزنجيرهزنجيرهزنجيره    توسعهتوسعهتوسعهتوسعه    دردردردر    "زندگيزندگيزندگيزندگي    چرخهچرخهچرخهچرخه    تفكرتفكرتفكرتفكر"    معرفيمعرفيمعرفيمعرفي: : : : 24242424جعبه جعبه جعبه جعبه 
 و منابع مصرف از سيستماتيك درك شامل شناخته شده است، "تا گور گهواره" با عنوان آناليز اغلب ، كه(LCA) زندگي چرخه آناليز

زماني  يك محصول عمر چرخه اصل، رخدمات است. د و فرايندها محصوالت، با مرتبط خاك، و آب هوا، به محيطيزيست انتشارات

 دفع و بازيافت جمله از ضايعات، با مديريت استفاده، و انتقال توليد، از پس و شود، مي استخراج زمين از خام مواد كه شود مي آغاز

 و ه ارزش، تجزيهاعمال شده به آناليز زنجير. دارد وجود منابع مصرف و انتشار زندگي، چرخه از مرحله هر در. يابد مي پايان نهايي

ها (مثل محصوالت جانبي، محيطي خروجيعمر، به مطالعه شدت استفاده از منابع (مثل انرژي و آب) و تاثيرات زيست چرخه تحليل

منابع، كاهش  از استفاده بهبود براي ها فرصت شناسايي آن زباله و انتشارات) در هر مرحله از زنجيره ارزش، مشغول است، و هدف

 تواند صورت پذيرد، است.مي هايي از چرخه زندگي جايي كه توسعهمحيطي و هدف قراردادن بخشاثرات زيست

        
        UNPE 2007: منبع



 

 

  پارامترهاي مفيد

        يابي توليد و استفاده از انرژي پايدار در زنجيره ارزشيابي توليد و استفاده از انرژي پايدار در زنجيره ارزشيابي توليد و استفاده از انرژي پايدار در زنجيره ارزشيابي توليد و استفاده از انرژي پايدار در زنجيره ارزش: نقشه عارضه: نقشه عارضه: نقشه عارضه: نقشه عارضه10101010شكل شكل شكل شكل 
        هاهاهاهاشاخصشاخصشاخصشاخص        يابييابييابييابيوظايف عارضهوظايف عارضهوظايف عارضهوظايف عارضه        پارامترهاپارامترهاپارامترهاپارامترها

بفهميد چه موادي در زنجيره ارزش بفهميد چه موادي در زنجيره ارزش بفهميد چه موادي در زنجيره ارزش بفهميد چه موادي در زنجيره ارزش         استفاده از مواداستفاده از مواداستفاده از مواداستفاده از مواد    1111- - - - 5555
شوند و چگونه توليد و شوند و چگونه توليد و شوند و چگونه توليد و شوند و چگونه توليد و استفاده مياستفاده مياستفاده مياستفاده مي
        مضر باشد.مضر باشد.مضر باشد.مضر باشد.    تواندتواندتواندتوانداستفاده مياستفاده مياستفاده مياستفاده مي

 استفاده از مهمترين مواد خاماستفاده از مهمترين مواد خاماستفاده از مهمترين مواد خاماستفاده از مهمترين مواد خام •

 هاي كارامد در استفاده از موادهاي كارامد در استفاده از موادهاي كارامد در استفاده از موادهاي كارامد در استفاده از موادشاخصشاخصشاخصشاخص •

 استفاده از مواد شيميايي و سمياستفاده از مواد شيميايي و سمياستفاده از مواد شيميايي و سمياستفاده از مواد شيميايي و سمي •

        جويي در مصرف موادجويي در مصرف موادجويي در مصرف موادجويي در مصرف موادمعيارهاي صرفهمعيارهاي صرفهمعيارهاي صرفهمعيارهاي صرفه •

در و چه نوع انرژي در در و چه نوع انرژي در در و چه نوع انرژي در در و چه نوع انرژي در بفهميد چقبفهميد چقبفهميد چقبفهميد چق        استفاده از انرژياستفاده از انرژياستفاده از انرژياستفاده از انرژي    2222- - - - 5555
شود و آيا معيارهايي شود و آيا معيارهايي شود و آيا معيارهايي شود و آيا معيارهايي زنجيره استفاده ميزنجيره استفاده ميزنجيره استفاده ميزنجيره استفاده مي

جود جود جود جود جويي در مصرف انرژي وجويي در مصرف انرژي وجويي در مصرف انرژي وجويي در مصرف انرژي وبراي صرفهبراي صرفهبراي صرفهبراي صرفه
        دارد.دارد.دارد.دارد.

 مصرف انرژيمصرف انرژيمصرف انرژيمصرف انرژي •

 منابع انرژيمنابع انرژيمنابع انرژيمنابع انرژي •

 جويي در مصرف انرژيجويي در مصرف انرژيجويي در مصرف انرژيجويي در مصرف انرژيمعيارهاي صرفهمعيارهاي صرفهمعيارهاي صرفهمعيارهاي صرفه •

        هاي جايگزينهاي جايگزينهاي جايگزينهاي جايگزيناستفاده از تكنولوژياستفاده از تكنولوژياستفاده از تكنولوژياستفاده از تكنولوژي •

هاي مختلف هاي مختلف هاي مختلف هاي مختلف بفهميد چقدر آب در گروهبفهميد چقدر آب در گروهبفهميد چقدر آب در گروهبفهميد چقدر آب در گروه        استفاده از آباستفاده از آباستفاده از آباستفاده از آب    3333- - - - 5555
شود شود شود شود عوامل در زنجيره ارزش استفاده ميعوامل در زنجيره ارزش استفاده ميعوامل در زنجيره ارزش استفاده ميعوامل در زنجيره ارزش استفاده مي

جويي وجود جويي وجود جويي وجود جويي وجود معيارهايي براي صرفهمعيارهايي براي صرفهمعيارهايي براي صرفهمعيارهايي براي صرفهو آيا و آيا و آيا و آيا 
        دارد.دارد.دارد.دارد.

 مصرف آبمصرف آبمصرف آبمصرف آب •

 منابع آبمنابع آبمنابع آبمنابع آب •

 آبآبآبآب    كارايي مصرفكارايي مصرفكارايي مصرفكارايي مصرف •

 جويي در مصرف آبجويي در مصرف آبجويي در مصرف آبجويي در مصرف آبمعيارهاي صرفهمعيارهاي صرفهمعيارهاي صرفهمعيارهاي صرفه •

        درمان آب آلودهدرمان آب آلودهدرمان آب آلودهدرمان آب آلوده •

بفهميد تا چه ميزان تامين محصوالت بفهميد تا چه ميزان تامين محصوالت بفهميد تا چه ميزان تامين محصوالت بفهميد تا چه ميزان تامين محصوالت         اثرات بر تنوع زيستياثرات بر تنوع زيستياثرات بر تنوع زيستياثرات بر تنوع زيستي    4444- - - - 5555
زيستي آسيب زيستي آسيب زيستي آسيب زيستي آسيب اوليه و آلودگي به تنوعاوليه و آلودگي به تنوعاوليه و آلودگي به تنوعاوليه و آلودگي به تنوع

        رساند.رساند.رساند.رساند.ميميميمي

 زيستيزيستيزيستيزيستيتوصيف مهمترين مسادل تنوعتوصيف مهمترين مسادل تنوعتوصيف مهمترين مسادل تنوعتوصيف مهمترين مسادل تنوع •

        

بفهميد تا چه ميزان انتشارات بفهميد تا چه ميزان انتشارات بفهميد تا چه ميزان انتشارات بفهميد تا چه ميزان انتشارات         انتشاراتانتشاراتانتشاراتانتشارات    5555- - - - 5555
    درفرآيندهاي صنعتي، محيط زيست رادرفرآيندهاي صنعتي، محيط زيست رادرفرآيندهاي صنعتي، محيط زيست رادرفرآيندهاي صنعتي، محيط زيست را

        كند.كند.كند.كند.آلوده ميآلوده ميآلوده ميآلوده مي

 هاي هواهاي هواهاي هواهاي هواانتشار آاليندهانتشار آاليندهانتشار آاليندهانتشار آالينده •

        معيارهاي كاهش انتشارمعيارهاي كاهش انتشارمعيارهاي كاهش انتشارمعيارهاي كاهش انتشار •

بفهميد آيا مقدار زيادي زباله در بفهميد آيا مقدار زيادي زباله در بفهميد آيا مقدار زيادي زباله در بفهميد آيا مقدار زيادي زباله در         مديريت زبالهمديريت زبالهمديريت زبالهمديريت زباله    6666- - - - 5555
فرآيندهاي زنجيره ارزش، توليد شده و فرآيندهاي زنجيره ارزش، توليد شده و فرآيندهاي زنجيره ارزش، توليد شده و فرآيندهاي زنجيره ارزش، توليد شده و 

        شود.شود.شود.شود.آيا زباله بازيافت ميآيا زباله بازيافت ميآيا زباله بازيافت ميآيا زباله بازيافت مي

        هاي مديريت زبالههاي مديريت زبالههاي مديريت زبالههاي مديريت زبالهتوصيف روشتوصيف روشتوصيف روشتوصيف روش •

 به مواد ينا كه نيست معنا اين بهلزوما  كند وتفاده ميرا اس مواد از مشخصي مقدار ارزش زنجيره استفاده از مواد:استفاده از مواد:استفاده از مواد:استفاده از مواد:    1111- - - - 5555

 زباله باقي و است اوليه خام مواد ي ازكم درصد تنها شامل نهايي محصول اغلب، در واقع، .شوندمي استفاده موثري طور

 مواد از،گ ،ساختماني معدني مواد سنگ، غالز ،)جنگلداري و غذا خوراك، حيوانات،( تودهزيست شامل مهم مواد .است

 مواد جهاني مصرف ،امروزه ).ببينيد تر دقيق بندي طبقه براي را 25 جعبه( است معدن سنگ و نفت صنعتي، معدني

 واقع در اما شوند مي استخراج كه موادي گرفتن نظر در با. رسدمي سال در تن ميليارد 60 از بيش به طبيعي اوليه

 بيش عدد اين شود؛ مين استفاده) "پشتي اكولوژيككوله" با عنوان نهمچني( اقتصادي فرآيندهاي در ارزش ايجاد براي

 توسط است ممكن وجود دارد كه (MFA) مواد جريان حسابداري اغلب در سطح ملي، نوعي .است تن ميليارد 100 از

 سازي بهينه شركت، مواد جريان از آناليز هدفاغلب، . شود انجام ،تامين زنجيره سراسر در هادي شركت يك

) ضايعات كاهش و بازيافتبا  مثال، عنوان به( روش كارآمدترين به انرژي و مواد كه است طريقي به توليد رآيندهايف

 ،"يشركت اجتماعي مسئوليت"، براي واكنش به موضوع آنها از نيز ها شركت حال، اين با .گيرد قرار استفاده مورد

   .كنند مي استفاده



 

 

 بعدي تحول فرآيندهاي هايورودي ،شده پردازش مواد اين و شوندمي زشپردا خام مواد ارزش، زنجيره يك در

 با آنها از برخي كه كند، انتخاب هاورودي از مختلفي انواع بين تواندمي شدهفرآوري كاالهاي خريدار. شوند مي

 كه ورودي محتويات دانستن ،براي خريداراناغلب  وجود، اين با .شوندمي توليد بقيه از كارآمدتر و تر پاك هايروش

 اين به خريداران يافته، توسعه دنياي در. است دشوار شوند، مي استفاده توليد براي كه فرايندهايي و كنند مي خريداري

 توليدكنندگان، از بسياري حقيقت، در .دهند ارائه را مواد هايظهارنامها كنندگان تامين كه كنند مي درخواست دليل

 زنجيره هايپرسشنامه يا سبز خريد هايپرسشنامه عنوان با شناخته شده همچنين( مواد اظهارنامه هاي پرسشنامه

 به آنها كه هايي بخش و محصوالت مورد در خاصي اطالعات ،خواهدمي كنندگان تاميناز  كه اندتهيه كرده) تأمين

. باشد بسيار ابتدايي لهمرح در توسعه حال در در كشورهاي است ممكن شيوه اين .آشكار كنند رسانند، مي فروش

در  .بررسي شود ،توليد و استفاده مختلف نقاط بين حمل منابع و و خام مواد ذخيره چگونگي كه است مهم همچنين

  . آيد مي وجود به ،محصول تا از خود ،نامناسب انتقال از ،آلودگي اصلي اثر اوقات، اغلبواقع 

 كاراييميزان  كند، شناسايي را ارزش زنجيره در استفاده مورد مواد مهمترين بهتر است، تحليلگر يابي،عارضه در

كنند، ايجاد مي زيستمحيط و هاانسان براي خطرناك و سمي مواد از برخي كهرا  هاييآسيب ،را درك كند استفاده

 هاداده توانمي منظور اين براي. ندك فكر ،ارزش زنجيره در يا استفاده كارامدتر مواد ذخيره چگونگي مورد در و بفهمد

سمي  و در استفاده وريبهره هايشاخص آنها، حمل نحوه ارزش، زنجيره در استفاده مورد هايورودي و اصلي مواد از را

  .به دست آورد ،مواد بودن

        بندي موادبندي موادبندي موادبندي مواد: دسته: دسته: دسته: دسته25252525    جعبهجعبهجعبهجعبه
        شدهشدهشدهشدهمحصوالت ساختهمحصوالت ساختهمحصوالت ساختهمحصوالت ساخته        شدهشدهشدهشدهمواد ساختهمواد ساختهمواد ساختهمواد ساخته        مواد اصليمواد اصليمواد اصليمواد اصلي

  غير زنده
 سنگ آهن •

 مواد معدني •

 انرژي فسيلي •

 

  ندهز
 چوب •

 چوب پنبه •

 كائوچو •

 الياف گياهي •

 غذا •

 

  آب
  

  ثانويه
 گوزن •

 خاكستر •

  سنگ گچ •

 طبيعي سنگهاي

 بتن

 مالت

 كامپوزيت طبقات

 شيشه

 ها رنگ

 سراميك

 منسوجات

 عايق مواد

 طبيعي قير

 فوالد و آهن

 آهني غير فلزات

 كاغذي محصوالت

 چوب

 پالستيك

 سيمان

 اهك

  الستيك

  هاساختمان
 دفاتر •

 هاخانه •

  
 ها جاده

 تجهيزات اندازي راه و نصب

  ها پل
 

  الكتريكي تجهيزات
 

  غذايي محصوالت
 

  مبلمان
 

  بندي بسته

حاصل.  هاي شاخص و مواداقتصادي   جريان تحليل و تجزيه و تفسير). منطق براي Bringezu, Schütz and Moll )2003منبع: برگرفته از 
  2. مسئله 7مجله اكولوژي صنعتي. جلد 



 

 

بخش قابل توجهي از انرژي مورد استفاده در همچنان نفت، گاز طبيعي و زغال سنگ،  ز انرژي:ز انرژي:ز انرژي:ز انرژي:استفاده ااستفاده ااستفاده ااستفاده ا    2222- - - - 5555

 سوختهاي حال، اين اب، حرارت، برق و غيره فراهم مي كند. حمل و نقل ،را براي توليد ،مختلف زنجيره ارزش مراحل

 هايشكل به را زيست محيط و ندك مي منتشر هستند زمين كره شدن گرم سبب كه را ايگلخانه گازهاي فسيلي

اي در سراسر زنجيره ارزش بايد از اهداف اصلي در توسعه اين مديريت انتشار گازهاي گلخانهبنابر .كنندمي آلوده مختلف

 ماننداز فناوري سبز سازگار با محيط زيست،  باشد. سؤال اصلي در اينجا اين است كه چقدر انرژي مي تواند آن

 مزايايتعادل  ،هدفذخيره شود و چقدر توليد شود. وقتي  صنعتي رونديا از محصوالت فرعي غيره و خورشيد، باد و 

بايد  ،هاي در حال ظهورتكنولوژياستفاده از منابع انرژي جايگزين و  است، مصرف انرژي با تاثيرات آن بر محيط زيست

ها، به قيمت هاي انرژي و يارانه ،توسعهدر حال كشورهاي در انرژي تجديد پذير پذيرش هاي . فرصتدر نظر گرفته شود

در همين حال،  بستگي دارد. يهاي سياسو زيرساخت ها و محدوديت تكنولوژيدر دسترس بودن، دسترسي به 

، قيمت انرژي، امنيت انرژي، نوع هاي موجودزيرساختاز جمله  توسط عوامل مختلف ،وري در استفاده از انرژيبهره

شود. يك روش محاسبه مصرف انرژي يك شركت يا كل كارايي تكنولوژي و غيره تعيين مي، مورد استفادهتجهيزات 

  ).نگاه كنيد 26به جعبه ( است "رد پاي كربن"زنجيره ارزش 

  

  

        

        

        

        

، تحليلگر مي تواند به ميزان انرژي مورد استفاده در بخش هاي مختلف زنجيره ارزش نگاه كند، يابيعارضهبراي 

و در مورد فرصت هاي صرفه جويي در  اطمينان حاصل كندكارايي مصرف انرژي ازرا مشخص كند،  معمولمنابع انرژي 

 طوالني رد پايتجزيه و تحليل  در به هيچ وجه تحليلگر نبايد هاي جايگزين فكر كند.تكنولوژيانرژي و استفاده از 

و مورد انتقاد قرار داد. اغلب  كرد ها ذكرآناگر اين محاسبات در دسترس باشند، مي توان اما ، درگير شودكربن 

از هاي خاصي در زنجيره ارزش، كه بخش ،اي دست پيدا كندبه سادگي به نتايج بسيار گسترده تحليلگر ممكن است

هاي كه فرصتارزش، و اين هايها يا ساير زنجيره، مثال در رابطه با ساير بخشكننداستفاده ميانرژي بيشتري 

زمينه وسعي همچنين  اند .برداري قرار نگرفتههاي جايگزين هنوز مورد بهرهتكنولوژياستفاده از جويي در انرژي و صرفه

 كشورهاي هاي درارزش هايزنجيره در پاسخ به پروتكل كيوتو وجود دارد. كربن براي  "انتشار مبادله ميزان"عنوان با 

اي وانند حقوق انتشار استفاده نشده را به كشورهدهد، در واقع مي ترخ مي انتشارات كمتريحال توسعه، كه در آن 

تواند توانايي ورود به اين طرح را در آينده ذكر كند، يك تحليل دقيق از اين تحليلگر مي با اينكهتوسعه يافته بفروشند. 

  تجزيه و تحليل است. دامنه ازفراتر كه چگونه اين سيستم نياز به نهادينه سازي دارد، 

        "ردپاي كربنردپاي كربنردپاي كربنردپاي كربن"اي بر اي بر اي بر اي بر مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه: : : : 26262626جعبه جعبه جعبه جعبه 
 توجه و معموال با .كندمشخص مي را (GHG) تمام گازهاي گلخانه ايعلت انتشار يك روش است كه  ردپاي كربن

گزارش رد پاي كربن،  .شودبيان مي اي،گلخانه گازهاي ساير در آن معادل يا شده منتشر بنكر اكسيد دي مقدار به

بفروشند، به تجارت  "سبزتر"كنند محصوالت خود را به عنوان كه تالش مي OECDكشورهاي  براي شركت هاي

، قوطي، كامپيوتر، براي توليد كاغذ، پالستيك، شيشه ،رد پاي كربن محاسبات استاندارد بزرگي بدل شده است.

به صنايع  هااين گزارش ،ها موجود است. در نهايتفرش، الستيك، اتومبيل، هواپيما و تهيه غذا در خانه يا رستوران

  ارتباط چنداني ندارد. داند، يمتفاوت اغلبدر حال توسعه كه شرايط و پارامترها كشورهاي 



 

 

زماني كه آب كافي  .قرار دارد "آب كمبود"و  "آب بحران"جهان در معرض افزايش سطح  ::::استفاده از آباستفاده از آباستفاده از آباستفاده از آب    3333- - - - 5555    

 ،زماني كه شود.گفته مي شوداستفاده مي "آب بحران"اصطالح  ،ازهاي صنعتي يا خانگي وجود نداردبراي كشاورزي، ني

يا  مقطعيبه صورت است،  متر مكعب 1700كمتر از سرانه منابع آب شيرين تجديدپزير در سال، براي يك منطقه 

متر مكعب  1000كمتر از  سدستر ميزان ،كهشود استفاده ميهنگامي "كمبود آب " .در بحران آب قرار داردپايدار، 

هاي فعلي نشان . تخمينتاثير داشته باشدتوسعه اقتصادي و سالمت انسان  ر، كه معموال مي تواند به شدت باست

 معناي به خود نوبه به ينا. بود خواهد ، يك واقعيتجهان جمعيت از نيمي براي 2025 سالتا  آب بحران ،دهد كهمي

 كه است نياز همچنين .است آب منابع تغيير و آب براي رقابت كمبود، كننده منعكس كه است باالتر آب قيمت

را كاهش  زيست حيطم و جامعه بر آن تاثير و آب از استفاده و را شروع كنند نظارت ،ارزش هايزنجيره كل و هاشركت

 نقاط از ايرودخانه هايحوضه و آبريز هايحوزه به محدود محلي، ،آب به مربوط مسائل و اثرات كربن، خالف بر .دهند

  . است جغرافيايي خاص

 از آب كه كند مشخص كند، نگاه ارزش زنجيره مختلف هايبخش در استفاده مورد آب مقدار به تواندمي تحليلگر،

 كردن تميز و آب در جويي صرفه براي هافرصت مورد در و ،را تعيين كند آب استفاده از كارايي ،است هشد گرفته كجا

 چالش برانگيز است رد پاي كربن از كمتر كه را »رد پاي آب« انداز چشم ، بهتحليلگر نهايت در، فكر كند. آلوده آب

 دشوار بسيار نياز مورد اطالعاتبه دست آوردن  وارد،م از بسياري در حال، اين با. رسد، مي)را نگاه كنيد 27 جعبه(

  بررسي كرد.را  كارايي و آلودگي ميزان مصرف شده و را تخمين زد استفاده مورد آب توان مي آن جاي به. است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        "ردپاي آبردپاي آبردپاي آبردپاي آب"اي بر اي بر اي بر اي بر مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه: : : : 22227777جعبه جعبه جعبه جعبه 
كار،  و كسب يك آب ردپاي. پردازدمي كنندهتوليد يا كنندهمصرف غيرمستقيم و مستقيم آب مصرف بررسي به كه است شاخصي

 مصرف آب حجم نظر از آب، از استفاده .شودمي توسط تجارت مربوطه، مصرف خدمات و كاالها توليد براي كه حجم آب شيريني است

 مصرف از مشخصي گروه هر براي تواند مي آب ردپاي .شود مي گيري هانداز زمان، در واحد آلوده شده يا و) شده تبخير( شده

 يا خصوصي شركت عمومي، سازمان يك مثال( كنندگان توليد يا) كشور يا ايالت استان، شهر، روستا، خانواده، فرد، يك مثال( كنندگان

 حاصل از آب به "سبز" مولفه. اوت قائل شدتف خاكستري و آبي سبز، هاي آب بايد بين گيري اندازه در .شود محاسبه) اقتصادي بخش

 صورت به كه كند،مي اشاره خدمات و كاال توليد به مربوط آلوده آب حجم به "خاكستري" و زيرزميني يا آب سطح به "آبي" بارش،

مورد توافق  آب يتكيف استانداردهاي باالتر از محيطي آب ميزان ها، تا حدي كهآالينده كردن رقيق براي نياز مورد آب محاسبه حجم

 استفاده با امر، اين اگرچه است، توافق مورد استانداردهاي به اندازه پساب اين امر رقيق كردن كيفيت صنعتي، توليد براي. باشد، است

  . است پيچيده رده (در زنجيره؟)،پايين هاي شهريخانهتصفيه از

 ليتر 127 آفريقا، سايت توليد در مشخص، زماني دوره يك در كه زد تخمين جو سازي،جهاني آي شركت يك ،SAB Millerمثال: 

  گرفت. قرار استفاده مورد توليد در زير مراحل براي آب .است نياز مورد آبجو ليتر 1 توليد براي آب

  كاشت جو براي آب ٪89 نوشيدني   ظرف ساخت براي آب ٪7 توليد   آب براي ٪4 مالت   آب براي 1٪

  . گزارش ردپاي آب. معرفي خطرات آب در زنجيره ارزش)SAB Miller )2009منبع: 



 

 

الت آيندهاي توليد صنعتي نيازمند مواد اوليه است؛ استخراج مواد در غالب محصوفر    اثرات بر تنوع زيستي:اثرات بر تنوع زيستي:اثرات بر تنوع زيستي:اثرات بر تنوع زيستي:    4444- - - - 5555

هاي كشهاي خالص بزرگ و تحت اعمال آفتشناسي اثر دارد. پردازش موزي كه از كشتتوده، اغلب بر بومزيست

هاي جانوري و گياهي، تا توليد عسل از گونهشود، بيشتر از هر چيز احتماال اثر متفاوتي بر تعداد شيميايي توليد مي

  گيرد.از طريق آلودگي هوا و آب نيز صورت ميزيستي اثرات منفي بر تنوع  كندوي زنبورهاي وحشي، دارد.

وجود  زيستي براي محدود كردن اثرات صنايع بر تنوع "اولين بهترين"هاي حلعموما چيزي تحت عنوان راه

با اين حال، در بسياري موارد،  .دارد، همانطور كه چند جايگزين براي تامين مواد اوليه به خصوص، وجود ندارد

هاي سازگار تر با اي محدود كردن اثرات منفي بر تنوع زيستي با، دقت بيشتر در كار و اعمال تكنولوژيهايي برفرصت

 زيست بوم، وجود دارد.

ي در هايتالش بفهمد آياو  كندمطرح  را تحليلگر بايد اطمينان حاصل كند كه مسئله تنوع زيستي يابي،عارضهدر 

توانند هاي مبلمان مي. به عنوان مثال، شركتداردظ تنوع زيستي وجود آينده براي حفدر يا فرصت هاي  گذشته بوده

زيست توانند در اطراف مناطق مهم محيط استفاده كنند، جاده ها مي محيطيشده به لحاظ زيستهاي تاييداز چوب

ها، تحليلگر داده يآورجمعهاي كمتر آالينده استخراج كرد. براي اد معدني را مي توان با تكنولوژيساخته شوند و مو

كافي است به صورت يك شرح  مورد بحث قرار دهد. نتايج به دست آمده ،كليدي مطلعينبا را بايد موضوع تنوع زيستي 

  .اكولوژيك بايد به مطالعات بعدي منتهي شود تو تعامال ديناميك براي . تجزيه و تحليل عميق ترقابل قبول اراده شوند

 آزاد) كه در هوا مراجعه كنيد 2-5به  از كربن است ( به غير مربوط به انتشار مواد ديگررامتر اين پا انتشارات:انتشارات:انتشارات:انتشارات:    5555- - - - 5555

توانند ي هوا به علت فرايندهاي صنعتي ميهاو مواد بيولوژيكي. آالينده معلق شوند، از جمله مواد شيميايي، ذراتمي

آسيب زيست محيطي ايجاد كنند. كاهش شوند و يا ناراحتي در انسان يا ساير موجودات زنده  آسيب ياباعث ايجاد

و حيوانات، سيمان، فلز  توليد هاي مهم صنعت پتروشيمي بوده است، اما صنايع ديگر كه در، يكي از جنبهاتانتشار

  قابل توجهي داشته باشند.ات ، مي توانند انتشارنيز انرژي دخيل هستند

و  را شناسايي كنند در صنعت هاي هواآالينده اتانتشارمهمترين  بهتر است، بدون دقيق شدن زياد،تحليلگران  

  قرار گيرد. بررسيقبال به دست آمده يا بايد در آينده مورد  هاآالينده براي كاهش اين ييهاكه آيا فرصت كنندارزيابي 

توليد مي كنند. اينها بايد جمع آوري،  زبالهو  محصوالت جانبيفرايندهاي صنعتي معموال  مديريت زباله:مديريت زباله:مديريت زباله:مديريت زباله:    6666- - - - 5555

، بازيافت يا دفع شوند. مديريت زباله مربوط به سازماندهي دفع و بازيافت زباله، نقل، پردازش، سم زدايي، رقيق مل وح

 راي بازيافت منابع انجام مي شود.ب همچنيناست. مديريت زباله  لجستيكاز جمله نظارت بر جريان برنامه ريزي زباله و 

هاي موجود براي مديريت زباله پيچيده تكنولوژييع و يا گاز باشد. بعضي از مديريت زباله مي تواند شامل مواد جامد، ما

، روش حمل و نقل زباله ي مهمهازمينهحرارتي و بازيافت است. يكي ديگر از  تصفيهو  زاندن، سوسازييو شامل گاز

براي مقابله با زباله،  تواند منبع آلودگي و مصرف انرژي باشد. در نهايت، كارآمدترين راهاست كه به خودي خود مي

  آن است. توليد اجتناب از



 

 

سوال كند كه چقدر زباله هاي بزرگ ليلگر مي تواند به سادگي از شركت، تحيابيعارضهبراي پوشش اين جنبه در 

و  چيست آنو بازيافت  زباله توليدبراي جلوگيري از  آنانهاي استراتژي، شوندميخالص آن  ازچگونه  ،كنندتوليد مي

  .چگونه استمحيطي و استانداردهاي زيست يبا مقررات دولت شانوه برخوردنح

   و تجزيه و تحليل تاثيرات بالقوهو تجزيه و تحليل تاثيرات بالقوهو تجزيه و تحليل تاثيرات بالقوهو تجزيه و تحليل تاثيرات بالقوه    فرصت هاي توسعهفرصت هاي توسعهفرصت هاي توسعهفرصت هاي توسعه

 يابي،عارضهدهد. در ز مواد، انرژي و آب را افزايش مييابد در نهايت استفاده اهر زنجيره ارزش كه توسعه مي

هاي موجود براي توسعه زنجيره وسعه بيشتر زنجيره، و همچنين فرصتتمالي منفي تاح اثراتتحليلگر نياز دارد تا 

بايد با اشاره به زمينه خاص جغرافيايي و موضوع را بازتاب دهد. اين  ،ارزش به سمت توليد و مصرف انرژي پايدار

كه  وجود دارد نماراه ؤالس يبا اين حال، تعداد .انجام آن وجود نداردي براي چگونگي ابرنامهسياسي انجام شود و هيچ 

  : ها، بررسي كندتواند هنگام بازتاب فرصتتحليلگر مي

مورد استفاده  توانمي زنجيره ارزش كجاي دررا هاي جديد براي استفاده پايدار از منابع ها و مكانيزمتكنولوژي •

 را ارتقا داد؟ اين استفاده؟ چگونه مي توان دادقرار 

 قرار استفاده مورد راحتي به تواند مي پايدار انرژي از استفاده و توليد براي موجود هايتكنولوژي از يك كدام •

  گيرد؟

، باشد با محيط زيست سازگار مصرف و توليد لحاظ از كه ارزش زنجيره در جديد محصوالت توليد امكان آيا •

  ؟وجود دارد

  پايدار وجود دارد؟ هاياز تكنولوژي افزايش مقياس استفاده هايي برايفرصت آيا •

 ؟در چه جايي مفيد است منابعحفظ  يا و تكنولوژي مناسب از براي استفادهتربيت افراد  •

 هاي پايدار را ارتقاء داد؟تكنولوژياز  استفاده توان مي چگونه •

 با مطابق كه يمحصوالت از استفاده مورد در كنندگانمصرف آموزش براي هاييفرصتها كمپين آيا •

  د؟ندار است، پايدار انرژي از استفاده و توليد استانداردهاي

 حياتي ي،محيطعملكرد  آن در كه كنيد متمركز "خاصي نقاط" بر را تحليل و تجزيه كه باشد مفيد است ممكن 

 هايفرصتهمچنين . افتنداز قلم مي محيطي،هاي زيستيا مباحث با گروه روزنامه مقاالت در گاهي اين موارد. است

 را هايي فرصت چنين .كرد ، شناساييدرگير كارشناسان و ذينفعان خالق ي فكريهاطوفان در توانمي را توسعه

  .كنيد) نگاه 28 جعبه به( داد نشان ،ارزش زنجيره نقشه در مثال توانمي

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        دادهدادهدادهداده    منابعمنابعمنابعمنابع

ي بردن به پ ،شوداعمال مي ارزش زنجيره در كه پايدار انرژياستفاده  و توليد سطح فهميدن براي يك راه ميانبر

 انداز چشم. دارد وجود محيطيزيست پايداري يا تر پاك توليد براي نياز مورد استانداردهاي آيا كه اين موضوع است

(كپي  ثالث شخص مجوز هاي برنامه ،خوداظهاري داوطلبانه هايبرنامه شامل كه است ، وسيع سبز گواهينامهو برچسب

 با .شود، ميگزارش تست براي اطالعات افشاي هاي برنامه و خطر هشدار هاي برنامه ،تك مشخصه هاي برنامه ،رايت؟)

  اند.ها تازه شروع شدهمهاين برنا توسعه، حال در هايكشور در حال، اين

 از مستقيما بايد ارزش زنجيره در پايدار انرژي از استفاده و توليد يابيعارضه در اطالعات اصلي منابع بنابراين

 در دسترس باشد. مربوطه بخش و ملي آمار از است ممكن اطالعات اين از برخي. شوند آوريجمع ارزش زنجيره عوامل

 ديگر، اطالعات كند.، فراهم ميملي سطحدر  مواد جريان مورد در اطالعاتي www.materialflows.net وبسايت

 صاحبان با مصاحبه .شوند آوريجمع وانندت مي هاتكنسين و هاكارخانه مديران از تنها انرژي، وريبهره پارامترهاي مانند

 است ممكن نيز كنند مي و ارزيابي كنترل را محيطي زيست اثرات كه مستقل و دولتي هايسازمان بويژه ،كار و كسب

در  ترجيحا زيستي، تنوع و آب انرژي، زمينه در متخصص دو يا يك با تحليلگر كه است مهم همچنين. كند كمك

  كند. صحبت پايدار انرژي و توليداستفاده از  اصلي موضوعات مورد در و ديدار كند ستقلم مؤسسه يك باارتباط 

  

  

   

        هاي توليد و استفاده از انرژي پايدار در زنجيره ارزشهاي توليد و استفاده از انرژي پايدار در زنجيره ارزشهاي توليد و استفاده از انرژي پايدار در زنجيره ارزشهاي توليد و استفاده از انرژي پايدار در زنجيره ارزشتصويرسازي فرصتتصويرسازي فرصتتصويرسازي فرصتتصويرسازي فرصت: : : : 22228888جعبه جعبه جعبه جعبه 

        



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

        بيشتربيشتربيشتربيشتر    مطالعهمطالعهمطالعهمطالعهمنابع براي منابع براي منابع براي منابع براي 
• Herndor M, M. Kuhndt and F. Tessema )2007 .(هاي ارزش جهاني: نكات وري منابع در زنجيرهافزايش بهره

موسسه ووپرتال: مركز همكاري براي توليد و مصرف پايدار  /UNEPهاي بين المللي و بهترين شيوه . ديدگاهبرجسته 

(CSCP)ووپرتال، آلمان. قابل دسترس در . centre.org-www.scp 
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        سرمايه زنجيره ارزشسرمايه زنجيره ارزشسرمايه زنجيره ارزشسرمايه زنجيره ارزش    ::::6666    ددددبعبعبعبع

 گذاري سرمايه به نياز ارزش زنجيره يكهاي بزرگ در شركت

 و ارتقاء يا عمليات گسترش خود، روزانه براي انجام بهينه تجارت

به سرمايه  موقع به دسترسي تضمين. دارندجديد  رهايبازا كشف

فقط،  .است ارزش زنجيره توسعه كليد ، هاتجارت همه براي كافي

 به نياز بزرگ ممكن است هاي پردازنده و همانطور كه تاجران

 صنايع به ار شدهپردازش نيمه و اوليه محصوالت كهنيز  متوسط و كوچك هايتجارت باشند، داشته مدت بلند هايوام

  . هستند خاص مالي خدمات و محصوالت نيازمند كنند،مي عرضه

 شامل همچنين آنها كوچك؛ مالي مؤسسات و تجاري هايبانك شامل مالي رسمي موسسات از عبارتند مالي منابع

 زنجيره در هگرو بر مبتني انداز پس هايتشكيالت يا بنگاه ،دهندگانوام دوستان، و خانواده مانند رسمي غير منابع

، هستند. كنندمي قبول با ديركرد پرداخت كه كنندگان تامين يا كنندارائه مي پرداخت پيش كه خريداران ،مانند ارزش،

قرارداد زودتر  مبلمان از جديد خط يك براي توليد فروش خرده با است ممكن مبلمان سازندهيك  مثال، عنوان به

  .باشد برداشتفروش  از پس هاورودي براي پرداخت به مجاز است ممكن كشاورز يك يا، ببندد

 دهندگان ارائه است، دسترس در سرمايه كه جايي در. نيست دسترس در اغلب مالي امور ،توسعه كمبود زمينه در 

 موسسات با در ارتباط ويژه به اين. هستند هاريسك مديريت و مالي هاي درخواست ارزيابي براي ظرفيت فاقد اغلب

 دهندگان ارائه ديگر، موارد در .است دشوارگيرندگان در بازپرداخت برايشان ارزيابي توان وام اغلب كه است رسمي مالي

 از استفاده بر نظارت مشكالت و معامالت باالي هايهزينه خاطر به كوچك، هايشركت به وامدادن مبالغ كوچك  از

  .شوند مي دلسرد ،وجوه

 بر عالوه. شوندمي نيز اعتبار به دسترسي موانع ،بلكهاعتباري هاي هزينه افزايش باعثنه تنها  عوامل اينبنابراين، 

 تأمين بر يا و تحت كنترل درآورد رسمي غير مالي هايمكانيزم تحت توانمي را ارزش زنجيره از خاصي هايبخش اين،

 شدت به هابخش اين شود كهيمشخص م موارد، اغلب در. كرد تكيه ،هادارايي انحالل و انداز پس مانند ،خود مالي

هاي مضر آسيب پذير نسبت به شوك را هاتجارت و كنند مي محدود را عمليات ارتقاء يا گسترش ،كمبود بودجه دارند

 باشد، تامين مالي در يك بخش از زنجيره كمبود داشته اگر: باشد داشته جدي پيامدهاي تواند ميامر  اين .كنندمي

  .كنند عمل موثر طور به توانند نمي ها بخش ديگر

  

  

  

  

 در عواملتوجه داشته باشيد: توجه داشته باشيد: توجه داشته باشيد: توجه داشته باشيد: 

 نيازهاي ارزش زنجيره مختلف هايبخش

 هاي ظرفيت و سرمايه لحاظ از خاصي

  دارند. آن به دسترسي براي گوناگون

  

  يابياهداف عارضه

نيازهاي  با آن مقايسه و رسمي غير و رسمي منابع از ارزش زنجيره در مالي عرضه درك براي تحليلگر از حمايت بخش اين از هدف

 مالي مانع در كجا كمبود  كه مشخص كند بتواند بايد تحليلگر نهايت، در. است ارزش زنجيره مختلف هاي بخش در موجود مالي

 كمك ارزش زنجيره توسعه به تا بخشيد بهبود اين موضوع را توانمي چگونه كه اين مورد در هايياست؛ توصيه ارزش زنجيره توسعه

 مورد توافق را مشخص كند. توسعه اهداف به دستيابي بر مداخالت مالي تأثيرات و كند، ارائه دهد؛



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  پارامترهاي مفيد

        يابي مالي در زنجيره ارزشيابي مالي در زنجيره ارزشيابي مالي در زنجيره ارزشيابي مالي در زنجيره ارزش: نقشه عارضه: نقشه عارضه: نقشه عارضه: نقشه عارضه11111111شكل شكل شكل شكل 
        هاهاهاهاشاخصشاخصشاخصشاخص        يابييابييابييابيوظايف عارضهوظايف عارضهوظايف عارضهوظايف عارضه        پارامترهاپارامترهاپارامترهاپارامترها

مشخص كنيد تا چه ميزان مشخص كنيد تا چه ميزان مشخص كنيد تا چه ميزان مشخص كنيد تا چه ميزان         جذابيت ماليجذابيت ماليجذابيت ماليجذابيت مالي    1111----6666
گذاري تجارت گذاري تجارت گذاري تجارت گذاري تجارت گذاران به سرمايهگذاران به سرمايهگذاران به سرمايهگذاران به سرمايهشرمايهشرمايهشرمايهشرمايه

خاي مختلف زنجيره ارزش و خاي مختلف زنجيره ارزش و خاي مختلف زنجيره ارزش و خاي مختلف زنجيره ارزش و در بخشدر بخشدر بخشدر بخش
        عالقمندندعالقمندندعالقمندندعالقمندنديا كل زنجيره ارزش يا كل زنجيره ارزش يا كل زنجيره ارزش يا كل زنجيره ارزش 

    هايهايهايهاي    بخشبخشبخشبخش    دردردردر    فعليفعليفعليفعلي    خالصخالصخالصخالص    ارزشارزشارزشارزش    وووو    داخليداخليداخليداخلي    بازدهبازدهبازدهبازده    نرخنرخنرخنرخ •
     زنجيرهزنجيرهزنجيرهزنجيره    مختلفمختلفمختلفمختلف

    ارزشارزشارزشارزش    زنجيرهزنجيرهزنجيرهزنجيره    ماليماليماليمالي    جذابيتجذابيتجذابيتجذابيت    موردموردموردمورد    دردردردر    كيفيكيفيكيفيكيفي    قضاوتقضاوتقضاوتقضاوت •
        اصلياصلياصلياصلي    گذارانگذارانگذارانگذاران    سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    توسطتوسطتوسطتوسط

اطالعات اصلي ادراكات درباره خطراتي اطالعات اصلي ادراكات درباره خطراتي اطالعات اصلي ادراكات درباره خطراتي اطالعات اصلي ادراكات درباره خطراتي         خطرات ماليخطرات ماليخطرات ماليخطرات مالي    2222----6666
گزاران بايد در آنابيزهاي گزاران بايد در آنابيزهاي گزاران بايد در آنابيزهاي گزاران بايد در آنابيزهاي كه سرمايهكه سرمايهكه سرمايهكه سرمايه

        مالي بررسي كنند را مشخص كنيدمالي بررسي كنند را مشخص كنيدمالي بررسي كنند را مشخص كنيدمالي بررسي كنند را مشخص كنيد

 تامينتامينتامينتامينخطرات خطرات خطرات خطرات  •

 خطرات توليدخطرات توليدخطرات توليدخطرات توليد •

 خطرات فروش/ بازارخطرات فروش/ بازارخطرات فروش/ بازارخطرات فروش/ بازار •

 خطرات مديريتخطرات مديريتخطرات مديريتخطرات مديريت •

        خطرات ديگرخطرات ديگرخطرات ديگرخطرات ديگر •

شرايط اقتصادي و اجتماعي كه شرايط اقتصادي و اجتماعي كه شرايط اقتصادي و اجتماعي كه شرايط اقتصادي و اجتماعي كه         ها و هنجارهاها و هنجارهاها و هنجارهاها و هنجارهاشيوهشيوهشيوهشيوه    3333----6666
كند كند كند كند دسترسي به سرمايه را محدود ميدسترسي به سرمايه را محدود ميدسترسي به سرمايه را محدود ميدسترسي به سرمايه را محدود مي

        را بفهميدرا بفهميدرا بفهميدرا بفهميد

 هاي معمول تجارت/ بانكداريهاي معمول تجارت/ بانكداريهاي معمول تجارت/ بانكداريهاي معمول تجارت/ بانكداريشيوهشيوهشيوهشيوه •

        هنجارها و عادات اجتماعيهنجارها و عادات اجتماعيهنجارها و عادات اجتماعيهنجارها و عادات اجتماعي •

در دسترس بودن در دسترس بودن در دسترس بودن در دسترس بودن     4444----6666
        سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه

وجود و روش وجود و روش وجود و روش وجود و روش تصويري از منابع مالي متصويري از منابع مالي متصويري از منابع مالي متصويري از منابع مالي م
تامين مالي فعلي در زنجيره ارزش ايجاد تامين مالي فعلي در زنجيره ارزش ايجاد تامين مالي فعلي در زنجيره ارزش ايجاد تامين مالي فعلي در زنجيره ارزش ايجاد 

        كنيدكنيدكنيدكنيد

 اعتبارات رسمياعتبارات رسمياعتبارات رسمياعتبارات رسمي •

 تامين مالي غير رسميتامين مالي غير رسميتامين مالي غير رسميتامين مالي غير رسمي •

 تامين مالي زنجيره ارزشتامين مالي زنجيره ارزشتامين مالي زنجيره ارزشتامين مالي زنجيره ارزش •

        

فواصل را در تامين سرمايه بر اساس فواصل را در تامين سرمايه بر اساس فواصل را در تامين سرمايه بر اساس فواصل را در تامين سرمايه بر اساس         هاي ماليهاي ماليهاي ماليهاي ماليشكافشكافشكافشكاف    5555----6666
و نيازهاي بيان شده، مشخص و نيازهاي بيان شده، مشخص و نيازهاي بيان شده، مشخص و نيازهاي بيان شده، مشخص     دسترسيدسترسيدسترسيدسترسي

        كنيد.كنيد.كنيد.كنيد.

        رابطه بين دسترسي و نيازهاي بيان شدهرابطه بين دسترسي و نيازهاي بيان شدهرابطه بين دسترسي و نيازهاي بيان شدهرابطه بين دسترسي و نيازهاي بيان شده •

 سرمايه منظور بهدادن  قرضميزان جذابيت  مورد دركلي  ايده يك كند سعي بايد حليلگرت جذابيت مالي:جذابيت مالي:جذابيت مالي:جذابيت مالي:    1111- - - - 6666

 بخش مالي جذابيت اساس بر. آورد بدست ، كهمالي موسسات و گذاران سرمايهبراي  ارزش زنجيره در تجارت در گذاري

 مالي جذابيت به دست آورد. ار زنجيره كل مالي جذابيت تا كند سعي تواند مي همچنين تحليلگر زنجيره، مختلف هاي

 پرسش هاي راهنما

  كنند؟ها، ارزيابي ميو بخش هازنجيره ساير با رابطه در ارزش را زنجيره در كار و كسب جذابيت گذاران سرمايه چگونه •

   كنند؟ مي ارزيابي ارزش را زنجيره در گذاريسرمايه هاي فعاليت خطرات گذاران چگونه سرمايه •

ارزش را  زنجيره در رسمي و رسمي غير مالي اجتماعي، معامالت هنجارها و عادات و مالي زيرساخت حقوقي، چگونه سيستم •

  شوند؟ايت مي كنند يا مانع ميحم

نوع خاصي از  آيا شود؟مالي تامين مي رسمي و موسسات غيررسمي مالي منابع توسط واقعا منابع مالي نوع چه و چقدر •

  گذاري در زنجيره ارزش وجود دارد؟سرمايه

  است؟ كار و مورد نياز كسب از سرمايه مالي، نوع چه و مقدار چه •

از اين موضوع  دولت و اهداكنندگان چگونه عوامل زنجيره باشد؟ همه يا بعضي نفع به بتواند مالي تامين كه دارد وجود هاييراه آيا •

  پيشرفت چيست؟ بر تاثير اين موضوع كند؟ حمايت مي



 

 

  بازده و زمان مدت كه وام، يا گذاري ي سرمايهروود آس) 2و  مالي تامين دنبال به نماينده يا كار و كسب ) اعتبار1به 

  .دارد بستگيكرد،  گذاري سرمايه آن از توان مي كه هايي هزينه ساير و بهره يا ،بستگي دارد انتظارمورد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        داخليداخليداخليداخلي    بازدهبازدهبازدهبازده    نرخنرخنرخنرخ    وووو    نقدينقدينقدينقدي    جريانجريانجريانجريانتنزيل تنزيل تنزيل تنزيل     آناليزآناليزآناليزآناليز: : : : 29292929جعبه جعبه جعبه جعبه 
 با گذاري و سرمايه طريق ازكه  آينده نقدي هايجريان هاييبينپيش از كه است ارزيابي روش يك (DCF)آناليز تنزيل جريان نقدي 

 رخ آينده در كه نقدي جريان هر .دهدرا به دست مي ،گذاري سرمايه براي فعلي ارزشكند و استفاده مي ،كم شده شده داده نرخ

 هزينه نياز به تخفيف دارد و معموال رو اين قابل دسترس نيست؛ از ديگر در زمان حال  اهداف براي زيرا دارد، كمتري ارزش دهد،مي

 آوريجمع هزينه يا باشد بانك يك توسط بهره نرخ ،سادگي به است ممكن اين كند. مي اعمال را كار و كسب به مربوط سرمايه

 ارزش    نقدي هايتنزيل جريان مجموع .دارند هاييراه چنين به دسترسي كه هاييشركت براي سهم ارائه طريق از مالي هايكمك

 يا و بانكي بهره نرخ( سرمايه فعلي هزينه در گذاريسرمايه فعلي ارزش اين ؛شودمي ناميده گذاريسرمايه يك (NPV)فعلي  خالص

   .شود استفاده فرصت از كه است اين تصميم بر معموال ،است گذاري سرمايه هزينه از بيشتر  NPV كه جايي .است) ديگرمورد 

در  NVP شود كه مي تنظيم چنين تخفيف است ونرخ  اين .است گذاريسرمايه مفاهيم تريناساسي از يكي (IRR)داخلي  بازده نرخ

در يك  IRRبه طور كل، هر چه  كند.را مشخص مي انتظار مورد گذاري سرمايه رشد ميزاناست و  صفر برابر معين گذاري سرمايه

را بررسي  جديد يخچال واحد يك در گذاري سرمايه شركتي اگر ثال،م عنوان به تر است.گزاري باالتر باشد، انجام آن مطلوبسرمايه

برنامه كسب آن را از داشتن يك واحد اضافه در ده سال آينده دارد، خواهد  اضافي كه پول و) نقد پول خروجي( هزينه بهنگاهي  كند،

   انداخت.

  باشد سودآور تواند مي گذاري سرمايه ،باشد سرمايه فعلي هزينه از بيشتر گذاري سرمايهدر  IRR اگر

        
 NPVsو IRRs اكسل گسترده صفحه يك يا مالي هاي سايت وب مالي، حساب ماشين يك فرمول، يك از استفاده با توان مي را 

توسط  COMFAR (www.unido.org/cpmfar)افزار ساده به نام يك نرم صنعتي، هايپروژه ارزيابي براي . اگرچهكرد محاسبه

هاي صنعتي در كشورهاي در حال هاي پرداخت در پروژهگذاري و جريانكه خصوصا براي الگوهاي معمول سرمايه شده يونيدو طراحي

 را زنجيره ارزش در مختلف كارهاي و كسب براي بازده قبول قابل هاي نرخ COMFAR ،اقدامات ساير ميان در توسعه مناسب است.

 آورد.  مي دست به



 

 

 وام درباره حسن اعتبار گذارانسرمايه. بستگي دارد بازپرداخت به گيرنده وام تمايل و توانايي به حسن اعتبار

 برنامهاسترس  تست مالي،صورت  آناليز شامل معموال كه ارزيابي، و غربالگري فرآيند طريق از ،زنجيره ارزش گيرندگان

 هايارزيابي نتايجكنند. شود، تحقيق مي... مي و اعتبار چهريختا فروش، سوابق مانند مستندات آناليز وتجارت  هاي

و  ارزش زنجيره يك در هاتجارت درك به قادر گذارانسرمايه كدام اينكه به دارد بستگي زيادي حد تا حسن اعتبار

 ارزيابي براي تنزيل جريان نقدي روش به معموال مالي جذابيت. هستندارزيابي دقيق خطرات دخالت در آن 

 گوناگون هايبخش در مالي جذابيت از نمونه يك .را ببينيد) 29آيد (جعبه به دست مي فعلي ارزش يا گذاريسرمايه

  است. شده داده نشان 12 شكل در نيجريه روغن پالم ارزش زنجيره

        يابي مالي در زنجيره ارزشيابي مالي در زنجيره ارزشيابي مالي در زنجيره ارزشيابي مالي در زنجيره ارزش: نقشه عارضه: نقشه عارضه: نقشه عارضه: نقشه عارضه11111111شكل شكل شكل شكل 

        
نرخ بازده داخلي در نرخ بازده داخلي در نرخ بازده داخلي در نرخ بازده داخلي در 

        هاهاهاهاگذاريگذاريگذاريگذاريسرمايهسرمايهسرمايهسرمايه
        بار تجارتبار تجارتبار تجارتبار تجارتحسن اعتحسن اعتحسن اعتحسن اعت        مفادمفادمفادمفاد

        كمكمكمكم        سالسالسالسال    1111تا تا تا تا         1111    - - - -     23232323    %%%%        

        متوسطمتوسطمتوسطمتوسط        سالسالسالسال    5555تا تا تا تا     2222        4444    - - - -     9999    %%%%        توليد اوليه تداركات (در اينجا دانه پالم)توليد اوليه تداركات (در اينجا دانه پالم)توليد اوليه تداركات (در اينجا دانه پالم)توليد اوليه تداركات (در اينجا دانه پالم)

        باالباالباالباال        سالسالسالسال    5555تا تا تا تا     2222        5555. . . .     5555    %%%%        مانده)مانده)مانده)مانده)پردازش (روغن پالم، باقيپردازش (روغن پالم، باقيپردازش (روغن پالم، باقيپردازش (روغن پالم، باقي

هاي هاي هاي هاي پردازش محصوالت ثانويه ( روغنپردازش محصوالت ثانويه ( روغنپردازش محصوالت ثانويه ( روغنپردازش محصوالت ثانويه ( روغن
مخصوص، استفاده در غذا و لوازم مخصوص، استفاده در غذا و لوازم مخصوص، استفاده در غذا و لوازم مخصوص، استفاده در غذا و لوازم 

        آرايشي)آرايشي)آرايشي)آرايشي)
        باالباالباالباال        ماهماهماهماه    6666تا تا تا تا     3333        5555    - - - -     15151515    %%%%

        متوسطمتوسطمتوسطمتوسط                        ارت، عمده فروشي و خرده فروشيارت، عمده فروشي و خرده فروشيارت، عمده فروشي و خرده فروشيارت، عمده فروشي و خرده فروشيتجتجتجتج

 در كه ها، و كارآفرينان خصوصي و موسسات مالي)(توسط شركت مالي هايفعاليت از دسته آن مالي:مالي:مالي:مالي:    خطراتخطراتخطراتخطرات    2222- - - - 6666

جواب ندهد و يا رود آن طور كه انتظار مي گذاريسرمايه كنند كهو ايجاد خطر مي كنند مي شركت ارزش  زنجيره يك

 در سود پرداخت مثال عنوان به( گذاريسرمايه بازگشت نتواند است ممكن گذارسرمايه. رودب بين زا حالت بدترين در

 مي اعتباري ريسك. شود مواجه وصول اضافي هايهزينه با است ممكن يا ،اصل سرمايه را داشته باشد يا )اعتبار مورد

تحت  گذاران سرمايه ساير و هابانك ريسكت عملكرد مديري كه به طور معمول توسط خطر عوامل از تعدادي با تواند

  باشد: همراه نظر است،

 بازار در هاييعرضه چنين اگر). ببينيد را 1-3 بخش( دارد  خام مواد مداوم عرضه به نياز توليد    عرضه:عرضه:عرضه:عرضه:    خطراتخطراتخطراتخطرات •

 كيفيت كميت ودر آن تهيه به قادر كه دهد اطمينان بايد شركت نباشد، دسترس قابلراحتي  و فراواني به

 ممكن حتي هاشركت. است تداركات اينگونه هايروش از يكي انخريدار با ثابت قراردادي روابط؛ است ناسبم

حمايت  مواد، نقل و حملانبار كردن و در شركت و) نقد پول و جنس به( مساعدات كنندگان بااز تامين است

تامين مساعداتي كه به  يا منابع، تامين موفق به هاشركت كه دارد وجود خطر اين هميشه حال، اين با كنند.

شوند و  جدا قرارداد از كه بگيرند تصميم است ممكن كنندگان توليدو شوند كنندگان ارائه كردند، نميتامين

 ، كار كنند.دكن مي ارائه يبهتر شرايط كه ديگري خريدار به مثال



 

 

 آالت ماشين). كنيد مراجعه 2-3 بخش به( است توليد فرآيند در ذاتي خطرات به مربوط اينخطرات توليد: خطرات توليد: خطرات توليد: خطرات توليد:  •

 به يا و ببينند آسيب است ممكنمحصوالت ميانه  بيفتند، اتفاق است ممكن حوادث شوند، خراب توانند مي

 در آن بودن مناسب و استفاده مورد تجهيزات سن و كيفيت به بستگي توليد ريسك .شوند برده سرقت

 كشاورزي، محصوالت مانند اوليه، محصوالت توليد در. دارد آن از استفاده هنگام دانش فني و توليد فرايندهاي

 .است هابه ورودي دسترسينوسانات  و هوايي و آب شرايط تهديدات معرض در اغلب توليد

 توجه با توانند مي هاقيمت. باشد داشته تحرك شدت به تواند مي توليدي كاالهاي بازار خطرات فروش و بازار:خطرات فروش و بازار:خطرات فروش و بازار:خطرات فروش و بازار: •

 خريدارها و كنندگان مصرف يتقاضا تغيير و آنها هايجايگزين و حصوالتم بودن دسترس در رقابت، به

 نقاط ديگر بازارهاي به مكان يك هايبازار كه زماني يا دارد وجود بازار كمي از اطالعات كه زماني .يابد افزايش

و  ندهكنتامين روابط در بيشتر ثبات با دنتوانات همچنين ميخطر. يابدمي افزايش خطرات ،نيست متصل

 د.نياب  كاهش خريدار

 استفاده به منجر است ممكن بد يا ضعيف مديريت    خطرات مديريت:خطرات مديريت:خطرات مديريت:خطرات مديريت: •

 مديريت اگر. شود مالي هايزيان و فرايندها و مواد از ناكارآمد

 جريان است ممكن شركت باشد، نداشته صحيح يا و محتاط تصميمات

 يا ابخر را آن و باشد، نداشته خود مالي تعهدات براي مناسب نقدي

 اطمينان بايد مديران شركت، يك مقياس از نظر صرف. كند ورشكسته

 قانوني و سياسي محيط و بازار شرايط تغيير با تجارت كه كنند حاصل

  .دارد هماهنگي

 مشمول است ممكن هاشركت. است منبعي از عدم قطعيت اغلب قاوني و سياسي محيط    خطرات ديگر:خطرات ديگر:خطرات ديگر:خطرات ديگر: •

. كنند دخالتها بازار در و كنند تحميل را جديدي استانداردهاي توانندمي هادولت و شوند جديد گذاريقانون

 در كه همانطور است، خطرساز عوامل از ديگر يكي برق، و آبتامين  ها،جاده مانند ،هازيرساخت كيفيت

 . است تجاري خدمات و نقل و حمل و كارايي بودن دسترس

هاي نامعتبر به اگر داده( "ورودي زباله، خروجي زباله" قانون از كلي رطو به مالي ارزيابي ابزارهاي و مالي هاي تحليل

 طور به تحليلگران از بسياري چه اگر. كنندمي پيروي )مترجم -  سيستم وارد شود، خروجي به دست آمده نيز نامعتبر خواهد بود

 به موثر طور به تحليل و تجزيه زيرا ،شود نمي توصيهاما استفاده از اين قانون  هستند، متكي كمي اطالعات بر تنها مؤثر

 نظر در با زنجيره، كل از جامع تصوير يك ايجاد دنبال به بيشتر بايد تحليلگران    .يابد مي كاهش فردي تجارت يك سطح

 كامال را مالي تحليل دارند تمايل هابانك). كنيد مراجعه 13 شكل به براي نمونه( ، باشندآن در تجاري اتارتباط گرفتن

در نظر  باال حد از بيش ،ناشي مي شوند را محاسباتي چنين از كه هاييريسك ،هابانك اگر. دهند انجام فني طحس در

  . كنندمي درخواست ثالث شخص هايتضمين و وثيقه مانند بيشتري امنيت ،بگيرند

مثال  كند،مي كمك ارزشهاي زنجيره صحيح عملكرد به كه هاييمكانيسم از استفاده با توانمي را مالي خطرهاي

        .داد و نيز محصوالت بيمه، گارانتي و وثيقه، كاهش هاي آتيپيمانبا كم كردن خطرات تامين و فروش از طريق 

 آناليزتوجه داشته باشيد: توجه داشته باشيد: توجه داشته باشيد: توجه داشته باشيد: 

 گذارانسرمايه وظيفه مالي،

 بايد فقط يابي. عارضهاست

 دربارهرا  اصلي اطالعات

 نياز گذارانسرمايه كه ييخطرها

  د.كن ارائه دارند، آن بررسي به

  



 

 

   

  

  

  

  

        : بررسي اجمالي خطرات مالي در زنجيره نشاسته كاساو در نيجريه: بررسي اجمالي خطرات مالي در زنجيره نشاسته كاساو در نيجريه: بررسي اجمالي خطرات مالي در زنجيره نشاسته كاساو در نيجريه: بررسي اجمالي خطرات مالي در زنجيره نشاسته كاساو در نيجريه13131313شكل شكل شكل شكل 

بندي بندي بندي بندي دستهدستهدستهدسته
        خطراتخطراتخطراتخطرات

        سطح خطرسطح خطرسطح خطرسطح خطر        ماهيت خطرماهيت خطرماهيت خطرماهيت خطر
هاي كاهش هاي كاهش هاي كاهش هاي كاهش استراتژياستراتژياستراتژياستراتژي

        خطر پياده شدهخطر پياده شدهخطر پياده شدهخطر پياده شده

احتمال اينكه احتمال اينكه احتمال اينكه احتمال اينكه 
اين استراتژي اين استراتژي اين استراتژي اين استراتژي 

        مؤثر باشدمؤثر باشدمؤثر باشدمؤثر باشد

        متوسطمتوسطمتوسطمتوسط        خشكسالي، سيلخشكسالي، سيلخشكسالي، سيلخشكسالي، سيل        خطرات تامينخطرات تامينخطرات تامينخطرات تامين
انواع مقاوم به خشكسالي معرفي انواع مقاوم به خشكسالي معرفي انواع مقاوم به خشكسالي معرفي انواع مقاوم به خشكسالي معرفي 

        شدهشدهشدهشده
        متوسطمتوسطمتوسطمتوسط

        
    ذخيرهذخيرهذخيرهذخيره    دليلدليلدليلدليل    بهبهبهبه    محصولمحصولمحصولمحصول    آلودگيآلودگيآلودگيآلودگي
        نامناسبنامناسبنامناسبنامناسب    نقلنقلنقلنقل    وووو    حملحملحملحمل    وووو    سازيسازيسازيسازي

        باالباالباالباال
معرفي تست كيفيت در پذيرش معرفي تست كيفيت در پذيرش معرفي تست كيفيت در پذيرش معرفي تست كيفيت در پذيرش 

        كارخانهكارخانهكارخانهكارخانه
        متوسطمتوسطمتوسطمتوسط

        باالباالباالباال        توليد ناكافيتوليد ناكافيتوليد ناكافيتوليد ناكافي        
        كشاورزي قرارداديكشاورزي قرارداديكشاورزي قرارداديكشاورزي قراردادي

        علق به كارخانهعلق به كارخانهعلق به كارخانهعلق به كارخانهايجاد مزارع متايجاد مزارع متايجاد مزارع متايجاد مزارع مت

        هنوز ايجاد نشدههنوز ايجاد نشدههنوز ايجاد نشدههنوز ايجاد نشده
عدم امكان پوشش عدم امكان پوشش عدم امكان پوشش عدم امكان پوشش 
        تمام تداركات الزمتمام تداركات الزمتمام تداركات الزمتمام تداركات الزم

        خطرات توليدخطرات توليدخطرات توليدخطرات توليد
آالت و آالت و آالت و آالت و كمبود به علت ماشينكمبود به علت ماشينكمبود به علت ماشينكمبود به علت ماشين
        تجهيزات قديميتجهيزات قديميتجهيزات قديميتجهيزات قديمي

        كمكمكمكم
گذاري در تجهيزات گذاري در تجهيزات گذاري در تجهيزات گذاري در تجهيزات سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه

        پردازش جديدپردازش جديدپردازش جديدپردازش جديد

كم، با توجه به كم، با توجه به كم، با توجه به كم، با توجه به 
ظرفيت بيش از حد ظرفيت بيش از حد ظرفيت بيش از حد ظرفيت بيش از حد 

        موجودموجودموجودموجود

        
استاندارهاي كيفيت/ امنيت غذا استاندارهاي كيفيت/ امنيت غذا استاندارهاي كيفيت/ امنيت غذا استاندارهاي كيفيت/ امنيت غذا 

        برآورده نشده استبرآورده نشده استبرآورده نشده استبرآورده نشده است
        باالباالباالباال        اي كنترل كيفيتاي كنترل كيفيتاي كنترل كيفيتاي كنترل كيفيتاعمال معيارهاعمال معيارهاعمال معيارهاعمال معياره        كمكمكمكم

        متوسطمتوسطمتوسطمتوسط        كمبود دانش فني تكنولوژيكيكمبود دانش فني تكنولوژيكيكمبود دانش فني تكنولوژيكيكمبود دانش فني تكنولوژيكي        
و و و و     استخدام نيروي كار/ تكنيسيناستخدام نيروي كار/ تكنيسيناستخدام نيروي كار/ تكنيسيناستخدام نيروي كار/ تكنيسين

        آموزش به نيروهاي فعليآموزش به نيروهاي فعليآموزش به نيروهاي فعليآموزش به نيروهاي فعلي
        متوسطمتوسطمتوسطمتوسط

                        موجود نيستموجود نيستموجود نيستموجود نيست        كمبود نياز به نشاسته در بازاركمبود نياز به نشاسته در بازاركمبود نياز به نشاسته در بازاركمبود نياز به نشاسته در بازار        خطرات فروش/ بازارخطرات فروش/ بازارخطرات فروش/ بازارخطرات فروش/ بازار

        كمكمكمكم        گسترش حاشيه سود در هر واحدگسترش حاشيه سود در هر واحدگسترش حاشيه سود در هر واحدگسترش حاشيه سود در هر واحد        كمكمكمكم        افت قيمت نشاستهافت قيمت نشاستهافت قيمت نشاستهافت قيمت نشاسته        

        كمكمكمكم        هاي مديريتيهاي مديريتيهاي مديريتيهاي مديريتيبهبود مهارتبهبود مهارتبهبود مهارتبهبود مهارت        متوسطمتوسطمتوسطمتوسط        شودشودشودشوديت نمييت نمييت نمييت نميتجارت سودآور مديرتجارت سودآور مديرتجارت سودآور مديرتجارت سودآور مدير        خطرات مديريتخطرات مديريتخطرات مديريتخطرات مديريت

        متوسطمتوسطمتوسطمتوسط        گسترش سرمايه در گردشگسترش سرمايه در گردشگسترش سرمايه در گردشگسترش سرمايه در گردش        باالباالباالباال        هاي زيادي داردهاي زيادي داردهاي زيادي داردهاي زيادي داردشركت بدهيشركت بدهيشركت بدهيشركت بدهي        

        متوسطمتوسطمتوسطمتوسط        تامين برق و آب ناپايدار استتامين برق و آب ناپايدار استتامين برق و آب ناپايدار استتامين برق و آب ناپايدار است        خطرات ديگرخطرات ديگرخطرات ديگرخطرات ديگر
ژنراتورهاي توليد برق مستقل و ژنراتورهاي توليد برق مستقل و ژنراتورهاي توليد برق مستقل و ژنراتورهاي توليد برق مستقل و 

        منابع آب در محلمنابع آب در محلمنابع آب در محلمنابع آب در محل
        باالباالباالباال

        
    ايمنيايمنيايمنيايمني    جديدجديدجديدجديد    استانداردهاياستانداردهاياستانداردهاياستانداردهاي    دولتدولتدولتدولت
    جراجراجراجرابر ابر ابر ابر ا    وووو    كندكندكندكند    ميميميمي    معرفيمعرفيمعرفيمعرفي    رارارارا    غذاغذاغذاغذا

        كندكندكندكندميميميمي    نظارتنظارتنظارتنظارت
        باالباالباالباال

اعمال معيارهاي پيشرفته كنترل اعمال معيارهاي پيشرفته كنترل اعمال معيارهاي پيشرفته كنترل اعمال معيارهاي پيشرفته كنترل 
        كيفيتكيفيتكيفيتكيفيت

        متوسطمتوسطمتوسطمتوسط

        
هاي ديگر زنجيره ارزش هاي ديگر زنجيره ارزش هاي ديگر زنجيره ارزش هاي ديگر زنجيره ارزش بخشبخشبخشبخش

        كنندكنندكنندكنندسرمايه كافي دريافت نميسرمايه كافي دريافت نميسرمايه كافي دريافت نميسرمايه كافي دريافت نمي
        متوسطمتوسطمتوسطمتوسط        نسبتا تامين مالي توليدكنندگاننسبتا تامين مالي توليدكنندگاننسبتا تامين مالي توليدكنندگاننسبتا تامين مالي توليدكنندگان        باالباالباالباال

  

        مترجم) در نيجريهمترجم) در نيجريهمترجم) در نيجريهمترجم) در نيجريه    –خطرات مالي در زنجيره ارزش كاساو (نوعي گياه بومي خطرات مالي در زنجيره ارزش كاساو (نوعي گياه بومي خطرات مالي در زنجيره ارزش كاساو (نوعي گياه بومي خطرات مالي در زنجيره ارزش كاساو (نوعي گياه بومي     آناليزآناليزآناليزآناليز: : : : 30303030جعبه جعبه جعبه جعبه 
 ساختار براي تواندمي و دهدمي رخ نيجريه كاساو نشاسته ارزش زنجيره در معموال كه هاييريسك انواع از كلي ارزيابي يك 13 شكل

 دهد،مي را نشان انآن بزرگي ارزيابي و خطرات ماهيت شناسايي ،جدول همانطور كه .ئه مي دهداار، شود استفاده ريسك تحليل

 البته،. كندشناسايي  را ،هااثر آن احتمال و محل در خطر كاهش هاياستراتژي مورد در موجود اطالعات تحليلگركه  كندپيشنهاد مي

  است. تحليلگران براي راهنما يك صرفا جدول اين. بود خواهد متفاوت ،ارزش زنجيره هر در هاها و معيارهاي مقابله با آنريسك



 

 

 زنجيره در مالي وضعيت بررسي هنگام ها:ها:ها:ها:هنجارها و روشهنجارها و روشهنجارها و روشهنجارها و روش    3333- - - - 6666

 و اجتماعي ماني،ساز هايمهم است كه هنجارها و روش  ارزش،

 همچنين دارد و وجود كشور مالي هاي نظام در كهرا  فرهنگي

به خاطر داشته  ،محتواي زنجيره ارزش نفوذ دارد در كه قوانيني

 رسميغير و رسمي مالي معامالت از اين موارد ممكن است باشيد.

 از بعضي. شوند آن مانع يا كنند پشتيباني مربوطه ارزش زنجيره در

  است: شده داده شرح زير در زمينه اين در همم هاي جنبه

 مانند ،مستندات بر تمركز به تمايل بانكي بازرسي مقامات توسط سنتي قوانين    هاي نظارت و تنظيم:هاي نظارت و تنظيم:هاي نظارت و تنظيم:هاي نظارت و تنظيم:چارچوبچارچوبچارچوبچارچوب •

يكي از اين مدارك  زمان هر كه معني اين به ، دارد.غيره وشده  حسابرسي مالي اظهارات رسمي، وثيقه تأييد

 از بيشتري مقدار يعني( كنند تأمين را وام از بيشتري درصد خودكار طور به بايد هابانك نداشته باشد، وجود

 توانندنمي آنها كه چرا( گذارد منفي مي تاثير آنها سودآوري بر كه ،)كنند نگهداري خود ترازنامه در را ذخاير

 تسهيل براي بيشتر قانون، تنظيم و نظارت به ريسك بر مبتني رويكرد ).را وام دهند دارند اختيار در كه پولي

 اساس بر ها بانك زيرا را تهيه كنند، مستحكمي اسنادي چنين توانندنمي كه است عواملي به هابانك دهي وام

 ايفزاينده طور به توسعه حال در كشورهاي در رويكرد اين. شوندمي تنظيم ريسك مديريت در آنها توانايي

كرده  ،نمونه كارهاي دارايي متنوع كردن براي جديد هايبخش به شدن وارد به مجبور را هابانك و شده بيشتر

 است.

 به دسترسي براي هامكانيسم ساير و ضعيف قضايي و حقوقي هايسيستم ::::قضاييقضاييقضاييقضايي    وووو    حقوقيحقوقيحقوقيحقوقي    هايهايهايهايزيرساختزيرساختزيرساختزيرساخت •

 دهند،مي كسي قرض چه به چطور و هابانك اينكه تعيين مهمي براي عامل ،قراردادها اجراي و اطالعات

 مثال، براي ؛دهدتحت تاثير قرار مي وثيقه عنوان به را موجود هايدارايي از استفاده امكان امر اين .هستند

 .كند مي تشديد را ،اعتبار سطوح كم حسن بودن كم عدم قطعيتي، چنين. مالكيت حقوق و زمين مالكيت

 پراكنده جغرافيايي لحاظ از هك دارند تمايل بيشتر عوامل باالي زنجيره، ::::دشواردشواردشواردشوار    بازارهايبازارهايبازارهايبازارهاي    بهبهبهبه    دستيابيدستيابيدستيابيدستيابي    هزينههزينههزينههزينه •

، كه دسترسي به  ICTهاي يا زيرساخت نقل و حمل دسترسي ضعيف به با مناطق روستايي در شوند، اغلب

كنند اما با توجه ها شروع به دستيابي به اين بازارها ميكند. بانكها را براي موسسات مالي رسمي سخت ميآن

 اهدا و ها دولت توسط دهكنن تسهيل اقداماتگذاري است، براي سرمايه هزينه بااليي مستلزم امر اينبه اينكه 

 نوع بر تواندمي همچنين...).  و ينظارت هايچارچوب قضايي، اقدامات تقويت مثال( شودرا شامل مي كنندگان

جديد  درگير در توسعه گذاريسرمايهاز آنجاييكه  ،اثر بگذارد دندهمي ارائه هابانك ي كهخدمات و محصوالت

  .قابل درك نباشند ،بالقوه بازار اندازه نظر از ترموارد مناسب است ممكن ،است

 در مشكالتي توسعه حال در كشورهاي در هابانك از بسياري اين، بر عالوه    ::::(كوچك)(كوچك)(كوچك)(كوچك)    ضعيفضعيفضعيفضعيف    ماليماليماليمالي    بازارهايبازارهايبازارهايبازارهاي •

 به كه را يمحصوالتموضوع دامنه  اين. دارند خود كار و كسب انجام براي مدت اعتبار بلند به دسترسي

 ارائه توليدي هايفعاليت براي را در گردش سرمايه كه دارند تمايل آنها ؛كندمي محدود شود،مي ارائه مشتريان

 .دارندن تجهيزات و ساختمان مانند گذاريسرمايه براي بلندمدت هايوام ارائه به يتمايل اما دهند،

 سازماني، محيطتوجه داشته باشيد: توجه داشته باشيد: توجه داشته باشيد: توجه داشته باشيد: 

 را سرمايه به دسترسي فرهنگي و اجتماعي

 سريع يك آناليز. دهدمي قرار تأثير تحت

 مالي سيستم در عمده مشكالتبراي يافتن 

 تامين بهبود براي معيارها درك به تواندمي

  ارزش كمك كند. هايزنجيره  مالي

  



 

 

 توجه با مالي موسسات از بسياري بوروكراسي در ميانال، هاي باهمراه با هزينه ::::ماليماليماليمالي    موسساتموسساتموسساتموسساتجبر بوروكراتيك جبر بوروكراتيك جبر بوروكراتيك جبر بوروكراتيك  •

 از برداريبهره و درك براي نهادي هايانگيزه فقدان و سنگين هايرويه. دارد وجود كار، و كسب نحوه تغيير به

 در است ممكن هاوام تصويب مثال، براي. هستند رابطه اين در كليدي عوامل كار، و كسب جديد هايفرصت

 .بسيار طوالني كند متقاضيان برايزمان را  و شود، متمركز ليم ستاد يك

هايي تنظيم شده كه هنجارها و روش مختلف جوامع در عوامل، اين از صرفنظر    ::::فرهنگيفرهنگيفرهنگيفرهنگي    وووو    اجتماعياجتماعياجتماعياجتماعي    هنجارهايهنجارهايهنجارهايهنجارهاي •

هاي فرهنگي، اجتماعي يا تواند بر مبناي وابستگيگذارد و ميبر جريان مالي به زنجيره ارزش يا در آن اثر مي

  كنيد). نگاه 31به جعبه ( هبي و همچنين جنسيتي، سني و يا ديگر نشانگرها، باشدمذ

  

  

  

  

  

  
 عوامل نياز مورد سرمايه حجم يا مقدار به مربوط ارزش زنجيره در سرمايه، بودن دسترس در دسترسي مالي:دسترسي مالي:دسترسي مالي:دسترسي مالي:    4444- - - - 6666

 مالي تامين بودن مناسب يا كيفيت و آورند، دست به توانندمي آنها كه آنچه و

. دارند بستگي مالي مختلف منابع به مورد اين دو هر باشد.، ميآنها نيازهاي يبرا

 براي بزرگتر هايوام است ممكن تجاري هايبانك مانند رسمي منابع

 استاي مستندات گسترده وثيقه و تأمين مستلزم اما كند، فراهم گذاريسرمايه

 كوچك هايتجارت ،حال اين با. شودمي غيررسمي و كوچك هايتجارت مانع كه

 خاصي هايبخش اصلي مانع است ممكن اين و دارند گذاريسرمايه به نياز نيز

 منابع به محدود دسترسي با اغلب هاشركت توسعه، حال در كشور يك در. باشد

 نقدينگي كمبود اغلب هاي ارزش،زنجيره نتيجه، شوند. درمواجه مي مالي رسمي

 در. معموال با موانع بزرگتر روبرو هستند زارهابا باالي هايتجارت زيرا ،دارند

 ساير به را مالي خدمات مالي، دسترسي ترينساده با عوامل موارد، از بسياري

   .دهندمي ارائه ارزش زنجيره هايبخش

 گروهي اندازپس هايسازمان مالي، خرد مؤسسات  تجاري، هاي بانك( رسمي مالي منابع    الف) تامين مالي رسمي:الف) تامين مالي رسمي:الف) تامين مالي رسمي:الف) تامين مالي رسمي:

 در توسعه از حمايت به جهت بزرگتر استراتژي يك از بخشي عنوان به خاص تجارت براي يك است ممكن) هغير و

 هايوام از وسيعي طيف هابانك. سرمايه مالي ارائه كنند ،خود نمونه كارهاي سازي متنوع يا و خاص هايبخش

توجه داشته باشيد: توجه داشته باشيد: توجه داشته باشيد: توجه داشته باشيد: 

 بايد ارزش زنجيره يابيعارضه

 منابع وجود به مربوط اطالعات

 ارزش زنجيره در هك را مالي

 به و به طور كلي ،استموجود

 مختلف هاي بخش از كدام هر

 همچنين بايد آن، ارائه كند.

 در هاشكاف كه دهد نشان

  كجاست. مالي تناسب و تامين

  

        سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه    بهبهبهبه    دسترسيدسترسيدسترسيدسترسي    دردردردر    كنندهكنندهكنندهكننده    تعيينتعيينتعيينتعيين    عاملعاملعاملعامل    يكيكيكيك    عنوانعنوانعنوانعنوان    بهبهبهبه    اعتباراعتباراعتباراعتبار: : : : 31313131جعبه جعبه جعبه جعبه 
 به توسعه، حال در كشورهاي از بسياري در مالي رسمي غير و رسمي نابعم به دسترسي در كننده تعيين عامل يك عنوان به اعتبار

گزارش شود و باعث شود آن  تواندمي بازرگانان از ايشبكه اعضاي از يكي ضعيف پرداخت سابقه .است به هم نزديك جوامع در ويژه

دهد؛ تهديد اين اتفاق، مي گسترش متخلف را بد اعتبار ديده،بدهكار آسيب يك قصور، گزارش عضو در كل گروه از وجهه بيفتد. با

مشترك، مانند  قوميت با افرادي از كلي طور به هاي اعتباري،شبكه اين دهد.كند و وقوع آن را كاهش ميهاي خطا را بزرگ ميهزينه

 فارغ مانند اجتماعي هايكهشب به تواندديناميك يكسان مي اند.ها در غرب آفريقا، آسانته، غنا و ... تشكيل شدهها و سوريلبناني

  باشد. مربوط غيره و خاص مدارس التحصيالن

  www.businessgrowthinitiative.org گذاري در آفريقا. قابل دسترس در). كار سرمايهHonohan and Beck )2007منبع: 



 

 

مدت تامين نيازهاي سرمايه در گردش، تا متوسط و بلند براي مدتكوتاه

 ارائه كوچك مبالغ ،ماليخرد  مؤسسات.  كنند ميتامين  گذاريبراي سرمايه

براي  ندرت به اما دده پوشش را در گردش سرمايه است ممكن كهكنند مي

. هستند كوتاه معموال بازپرداخت هايدوره و كافي است توليد گسترش

 بنايم بر ،گذاري سرمايه يا و وام سودآورياز  هميشه ،موسسات مالي رسمي

         .شوندخطرات، مطمئن مي و مالي هايجذابيت

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در  توسعه حال در هايكشور در اغلب رسمي مالي منابع كه واقعيت اين به توجه با ب) تامين مالي غيررسمي:ب) تامين مالي غيررسمي:ب) تامين مالي غيررسمي:ب) تامين مالي غيررسمي:

 رسميغير بخش در دهندهارائه كه افتدمي زماني اتفاقاين . باشندمي مهم بسيار غيررسمي منابع ،دسترس نيستند

به عنوان  ارزش، زنجيره از بخشي در رسمي عوامل كه زماني يا و خانواده، و دوستان يا دهنگانوام مانند كند،مي عمل

 هاتجارت از بسياري اول، نوع براي .كنندسرمايه را براي اطمينان از عملكرد زنجيره تهيه مي رسمي غير طور بهكمك، 

ايجاد توجه داشته باشيد: توجه داشته باشيد: توجه داشته باشيد: توجه داشته باشيد: 

 ترينمهم براي هاي اطالعاتيورق

ها و گذاريسرمايه هايويژگي

ي ، به جهت بررسموجود هايوام

اجمالي مقدار و كميت سرمايه 

 مفيد براي هر بخش از زنجيره،

هاي معمول ويژگي 32جعبه  .است

  كند.محصوالت مالي را ارائه مي

        رسميرسميرسميرسمي    ماليماليماليمالي    محصوالتمحصوالتمحصوالتمحصوالت    مشتركمشتركمشتركمشترك    هايهايهايهاي    ويژگيويژگيويژگيويژگي: : : : 33332222جعبه جعبه جعبه جعبه 
        شود؟ مي اياستفادهچه  پول از  هدفهدفهدفهدف
  ؟چقدر است وام متوسط ميزان است؟ شده درخواست پول چقدر        ميزانميزانميزانميزان
    است؟ مدت بلند يا متوسط كوتاه، آياميانگين مدت چقدر است؟         مدتمدتمدتمدت

  شود؟به چه كسي پرداخت مي ؟)بار يك يا اقساط صورت به مثال( شود مي پرداخت پول چگونه        پرداختپرداختپرداختپرداخت
به چه شكل بايد پرداخت شود(مثال  ؟)بار يك يا اقساط صورت به مثال( شود پرداخت بايد را قرض چگونه        بازپرداختبازپرداختبازپرداختبازپرداخت

  نقد، جنس، يا با محاسبه وام از ارزش اموال تحويل شده)؟ 
  ؟ شودمي مقايسه ها بخش ديگر و منابع ديگر معمول بهره نرخ با چگونه چيست؟ بهره نرخ        نرخ بهرهنرخ بهرهنرخ بهرهنرخ بهره

 دهندهقرض چگونه ؟چيست ،نياز مورد گاراتي معمول و بيمه وثيقه، ؟شودمي تضمين گذاريسرمايه چگونه        امنيتامنيتامنيتامنيت
  شود؟مي بازپرداخت كه شود ئنمطم تواند مي

 در هاييروش و جرايم چه دارد؟ مسئوليت كوتاهي صورت در كسي چه ؟كند بازپرداخت بايد كسي چه        مسئوليتمسئوليتمسئوليتمسئوليت
  ؟وجود دارد خطا مورد

  ؟)فرصت هزينه نقل، و حمل مثال(ها شامل چيستهزينه ؟كسب سرمايه دشوار است چقدر        معاملهمعاملهمعاملهمعامله    هايهايهايهاي    هزينههزينههزينههزينه
    برايبرايبرايبراي        الزمالزمالزمالزم    طالعاتطالعاتطالعاتطالعاتا

        تصويبتصويبتصويبتصويب
  شود؟ پرداخت وام اينكه از قبل دارد نياز اطالعاتي چهدهنده وام
        

اطالعات الزم براي اطالعات الزم براي اطالعات الزم براي اطالعات الزم براي 
        نظارتنظارتنظارتنظارت

  دهنده چه اطالعات اضافي ديگري در اين مدت نياز دارد؟وام

تاخير زمان بين تاخير زمان بين تاخير زمان بين تاخير زمان بين 
        خواست وپرداختخواست وپرداختخواست وپرداختخواست وپرداختدردردردر

  كشد؟ مي طولچه مدت 

  

  KIT ،2010 بر مبنايمنبع: 



 

 

 بازپرداخت شرايط ،است فوري نقد پول زيرا ،دانندامين مالي را مناسب مياين شيوه ت توسعه حال در كشورهاي در

مورد نياز  رسمي مالي موسسات از كمتر يضمانت و است پذيرانعطاف

تامين  واقعي كامال هايسيستم ،اغلب زنجيره عوامل دوم، نوعبراي . است

. كنندايجاد مي رسمي،غيربه صورت  ارزش زنجيره "مستقيم" مالي

 اطمينان از منظور به اما است، وام سودآوري ندرت به ،امر اين يزهانگ

 هر عملكرد يانهايي  محصوالت نقل و حمل و فروش و منابع تامين

 نقد، پول تواندمي تانتقاال گيرد.زنجيره صورت مي در ديگر ضروري

 بر مبتني و شفاف ،سازماني درون روابطجايي كه ). كود يا دانه مانند توليد براي ورودي مثل( باشد جنس يا اعتبار

 غيررسمي دهندگانوام. است تر آسانبراي سامان دادن،  تامين مالي مستقيم و غير رسمي زنجيره ارزش، است، اعتماد

 با خود مداوم و دائمي روابط طريق از آنها زيرا باشند، ترپايين معامله هايهزينه با كار به قادر است ممكن زنجيره

 حال، اين با. دارند فردي گيرندگانوامهم  و هاهم در بخش اتخطر به نسبت بيشتري آگاهي ن،كنندگاتامين

تامين  ،كه دارد وجود مواردي همچنين .محدود كنند را مالي نقدينگي اغلب توانندمي ، خودرسمي غير دهندگانوام

 از برخي زير جعبه. شودمي ارزش هزنجير توسعه مانع كه آوردمي وجود به را زيادي هايهزينه ،غيررسمي مالي

 يك بايد تحليلگر. دهدمي شرح را ارزش زنجيره عوامل توسط شده ارائه، رسمي غير ابزارهاي تامين مالي مهمترين

  .باشد داشته ارزش زنجيره در هامكانيسم اين شيوع مورد در كيفي توصيف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.  

 هايممكانيس درك    توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:

 در رسمي غير تامين مالي پيچيده

 مرتبط هايهزينه و ارزش زنجيره

 گيرندگانوام براي كه) ... يا بهره(

  ، مهم است.آيندمي بوجود
 

        تأمينتأمينتأمينتأمين    مستقيم غيررسمي زنجيرهمستقيم غيررسمي زنجيرهمستقيم غيررسمي زنجيرهمستقيم غيررسمي زنجيره    تامين ماليتامين ماليتامين ماليتامين مالي    هايهايهايهاي    : مكانيسم: مكانيسم: مكانيسم: مكانيسم33333333جعبه جعبه جعبه جعبه 

 و پردازش را نهايي محصول تواندب كه طوري مدتي به تأخير بيندازند،را  منابع براي پرداخت كنندگانتوليد تا دهدمي اجازه اين ::::ديرترديرترديرترديرتر    پرداختپرداختپرداختپرداخت
   .است ماه 3 تا 1 معموال زمان مدت. كند فروش

 نقل و حمل و تحويل سازماندهي براي اغلب هاي زودترپرداخت. است يتقريب تحويل انتظار در كنندگانتامين به پرداخت شامل ::::زودترزودترزودترزودتر    پرداختپرداختپرداختپرداخت
 قرار استفاده مورد اوليه مواد آوري جمع يا برداشت و توليد هايهزينه پرداخت براي كشاورزي، مانند ديگر، موارد در. شودمي استفاده توليد

  .گيرندمي

 زمان مدت. دهند ارائه هستند، محدود نقدينگي داراي كه كنندگانتامين به را) ورودي صورت به( ييهاوام توانندمي گرانمعامله    گر:گر:گر:گر:اعتبار معاملهاعتبار معاملهاعتبار معاملهاعتبار معامله
 كافي منابع توليدايجاد اطمينان از  است ممكن گرمعامله هدف. باشد ،سال يك از كمتر معموال منابع، تهيه براي الزم زمان با است ممكن اراتاعتب

        .ودش مي بازپرداخت كند، عرضه گر معامله به را محصول كننده عرضه كه شرطي به وام. باشدكنندگان تامين با اعتماد ايجاد منظور به همچنين و

. باشدمي منابع توليد در خود اعتباري نيازهاي ساختن برآورده به جهت كنندگانتامين براي فصلي مدتكوتاه هايوام شامل    ::::كنندهكنندهكنندهكننده    تامينتامينتامينتامين    اعتباراعتباراعتباراعتبار
 با مثال، عنوان به موارد، برخي در. شود محدود) هاورودي براي( سرمايه در گردش به دارد تمايل شود،مي ارائه وام يك عنوان به كه هنگامي

 و موقت اغلب فروشندگان و خريداران ميان روابط. باشد نيز دانه و كود مانند موادورودي  تامين شامل تواندمي كشاورزي، اوليه كنندگانتوليد
 توافق. دهد مي را بهتر عمليات امكان خريداران و كنندگان تامين به پايدار قراردادي روابط ايجاد ديگر، موارد در حال، اين با. است تقاضا بر مبتني
        .باشد قرارداد از بخشي عنوان به تواندمي اعتبار

 است ممكن اينها. بفروشند توليد يا/ و تحويل از قبلرا  محصوالت دهد كهبه درآمد نقدي توليدكنندگان اين اجازه را مي    ::::فروشفروشفروشفروش    پيشپيشپيشپيش    قراردادهايقراردادهايقراردادهايقراردادهاي
را  محصوالت دهد تااجازه مي گران معامله اين به. پردازندمي خدمات و كاال ندگانتوليدكن به كه خريداران جلوتر باشند ماه 3 تا 1 هايپرداخت

                                    .را تضمين كنند خروجيكل  فروش همچنين و الزم را براي يك كشاورز تامين كنند نقد پول و تهيه كنند

        KIT ،2010منبع: بر مبناي     



 

 

 اغلب است ممكن مالي تامين به تر آسان دسترسي با زنجيره املعو    ::::هدفهدفهدفهدف    بربربربر    مبتنيمبتنيمبتنيمبتني    ارزشارزشارزشارزش    زنجيرهزنجيرهزنجيرهزنجيره    تامين ماليتامين ماليتامين ماليتامين مالي) ) ) ) جججج

 جريان در است ممكن اين. بپردازند ،خود توليد موفقيت اطمينان از براي زنجيره در عوامل ديگر براي مالي تأمين به

هاي تامين در ايجاد امكان مكانيسم ،يروابط چنينكردن  اهرم براي پتانسيل شناخت اما بيافتد، اتفاق عادي تجارت

 موسسات و خريداران كنندگان، تامين ارزش، زنجيره در با به ميان آوردن موسسات مالي، مهم است. ترمالي هماهنگ

 يك با خوب تجاري روابط براساس را تضمين خريدار اگر مثال، براي. كنند ايجاد رابطه مثلث يك توانند مي مالي

را به خريدار پرداخت  وام تواندمي بانك همچنين. كند مالي پرداخت روشندهف به تواندمي بانك كند، فراهم كنندهتامين

  آن از و كندمي دريافت را وام اين كنندهتامين كه دارد وجود شرايطي همچنين. دهد تحويل فروشنده كند و او آن را به

        .كنداستفاده مي خريدار به با تاخير پرداخت تأمين براي به طور بخش بخش

 حسن بر نظارت و ارزيابي هاي هزينه مانند مهم در تامين مالي هايمحدوديت بر غلبه به قادر مثلثي طرواب چنين

 و گيرندهوام طرف از وثيقه و تضمين كمبود ،موسسات مالي از طرف زنجيره در تجارت درك عدم گيرندگان،وام اعتبار

 ،مثال. يابد گسترش بيشتر عوامل به تواند مي حتي جانبه سه روابط .هستند، سنگين هايوام روندهاي دريافت

 ثانويه پردازنده يك به را محصول كه بعدا ،تحويل دهند وام را اوليه پردازنده يك به است ممكن كنندگانتامين

 به قادر هاآن كه صورتي در بود، خواهد عوامل اين همه يا يك به اتاعتبار دادن اختصاص به قادر بانك يك. فروشدمي

 تا كنندگانتامين از ،را عوامل همه تواندمي همزمان طور به بانك يك نهايت، در. باشند قراردادي پايدار وابطر اثبات

را براي تامين مالي  34مثال جعبه ( قرار دارند، تامين مالي كند ارزش زنجيره وابط تجارير در كه نهايي خريداران

 باشد، خطرناك و اثر بي غالبا است ممكن زنجيره ارزش از شبخ يك مالي تأمين كه است اين منطق). آبشاري ببينيد

 حفظ حساب عوامل همه براي بانك. دارند يمال دريافت نيز ارزش زنجيره هايبخش ساير كه نتوان مطمئن شد اگر

هاي زنجيره ارزش كه دركي عميق از تجارت همچنين نياز است .بيشتر است امنيت براي يمكانيسم كرد و اين خواهد

  خطرات اضافي هايتضمين توانندمي هادولت نهايت، در دست آورد تا بتواند اعتبار سيستماتيك آن را ارزيابي كند. به

  كنند. تسهيل دهي رامطمئن و و وام زنجيره عوامل براي را خود هاي وام تا كندمي كمك هابانك به كه كنند فراهم را

            

        

        

        

        

        

  

        گلگلگلگلبراي تامين مالي آبشاري در بخش براي تامين مالي آبشاري در بخش براي تامين مالي آبشاري در بخش براي تامين مالي آبشاري در بخش     Rabobankطرح طرح طرح طرح : : : : 33334444جعبه جعبه جعبه جعبه 

 گل، كنندگانتوليد كود، دهنده ارائه ،گلخانه كنندگان توليد پياز،و  دانه كنندگان تامين جمله در زنجيره ارزش گل از همه عوامل

 دانش بانك ايناند. حفظ كرده Rabobank با اعتباري خط يك فروشندگان،خرده و فروشانعمده گران،معامله نقل، و حملمسئولين 

 آوريجمع ارزش زنجيره اين در و تجارت اعتبار ارزيابي براي ،تجهيزات خريداران و تجهيزات كنندگانتامين توليد، ملعوا از ايفزاينده

 از تواندمي بعدا بانك بنابراين اند، سپرده Rabobank حساب يك در را آن و كرده دريافت را خود پول عوامل همه .است كرده

 يك عنوان به تكنولوژيكي بينيپيش و بازار تحليل در بانك اعتبار، ارائه بر عالوه. كند تفادهاس وام پرداخت براي دريافتي هايحساب

 مالي تأمين Rabobank واقع، در. كندمي گذاريسرمايه ،آينده در ارزش زنجيرههاي باالبردن ميزان سوددهي تجارت براي سرويس

  .است آن موفقيت مسئول و اصلي گذارسرمايه دليل همين به و دهدانجام مي رازنجيره  كل

  .ھای کشاورزی در آمريکای مرکزیتامين مالی زنجيره). ٢٠١٠( Coon, Campion and Wennerمنبع: 
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 در مالي هايشكاف بررسي هستند، مالي عرضه به مربوط قبلي ارامترهايپ كه حالي درهاي مالي: هاي مالي: هاي مالي: هاي مالي: شكافشكافشكافشكاف    5555- - - - 6666

 ايسرمايه براي واضح تقاضايمشخص كنند در كجا  بايد تحليلگران. شودمي مربوط تقاضا سمت به ارزش، زنجيره طول

 مناسب يا( يتكيف و) حجم( كميت به مربوط مسئله اين ،ديگر يك بار .وجود دارد تامين نشده، كافي اندازه به كه

 كم هايتجارت به منجر و باشد، داشته وجود جنبه دو هر در است ممكن هاشكاف. است زنجيره در ماليتامين ) بودن

  شود. ،توسعه است حال در هايكشور ارزش هايزنجيره بسياري از مشترك ويژگي يك درآمد كه

 در و هاتمام زنجيره در مالي نيازهاي. كرد ينتعي ارزش زنجيره در هاتجارت درك با توان مي را مالي نيازهاي

 براي موثر تقاضاي كه است يادآوري به الزم. است متفاوت ،اعتبار از هدف و زنجيره بخش به بسته ،هر كدام داخل

 بسياري غيررسمي ماهيت و هاگزينه درك يا آگاهي عدم مانند عوامل از تعدادي توسط است ممكن تجارت مالي تامين

به جعبه (است  هاتجارت سرمايه شدت بررسي ارزش، زنجيره در نياز مالي از نشانه نخستين .شود محدود ،هاشركت از

    .كنيد) نگاه35

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        بربربربر----بر در برابر كاربر در برابر كاربر در برابر كاربر در برابر كار----: سرمايه: سرمايه: سرمايه: سرمايه33335555جعبه جعبه جعبه جعبه 

 عوامل با مقايسه در ، توليد براي گذاريسرمايه يا ثابت هسرماي از زيادي مقادير به اگر بر است،-سرمايه تجارت

 هايدستگاه خريد به پيشاپيش نياز معموال هاشركت بر،- سرمايه صنايع در. باشد داشته كار نياز خصوصا، ديگر،

 اليم تامين براي بزرگ مقياس در درازمدت ايجاد نياز به سرمايه باعث اين. دارند پيشرفته تجهيزات و قيمت گران

 و آهن راه خطوط نفت، پااليش سنگين، صنايع مانند ، نام دارند."ناپذيربرگشت هايهزينه" كه شودمي خريدها اين

 عنوان به معموال خدمات، و دستي صنايع كشاورزي، محصوالت توليد مانند ديگر، هايفعاليت. هوايي خطوط

 باشند، داشته شروع نياز براي كمي سرمايه است كنمم هاييتجارت چنين شوند؛مي شناخته بر-كار بر و- سرمايه

هاي نياز بزرگتري به تامين سرمايه در گردش يا ديگر شكل كه دستمزد دارند متغيري براي هاي بسيارهزينه اما

 تمايز حال، عين در. كرد اعمال ارزش زنجيره به كل توان مي را بر-كار يا بر-سرمايه مفهوم اعتبار كوتاه مدت دارد.

 توليد محصوالت مثال، عنوان به. است مفيد نيز ارزش زنجيره مختلف هايبخش كار در و سرمايه ين ميزان نياز بهب

 باشد. بر- بيشتر سرمايه است ممكن زراعي فرايندهاي حاليكه در بري دارد،- كار تمايل اوليه كشاورزي،



 

 

 در. باشد داشته مدت بلند و متوسط كوتاه، مالي از تامين مختلف تركيب يك به نياز است ممكن زنجيره بخش هر

 در گردش اعتباري وطخط از استفاده با ندتوامي ،در گردش سرمايه مانند مدت، هكوتا اعتباري هاينياز عمل،

(وقتي پول بيش از اعتبار برداشت شود و تعادل حساب زير  بازپرداختيا  مترجم) –(باپرداخت در مقادير نامشخص 

 تامين ،تجارت در موجود هايدارايي اساس بر يا و مترجم) –صفر شود 

هاي بلند مدت توان با واممي را ثابت هايدارايي ابه،مش طور به. دشو مالي

هاي قابل حمل را با تامين مالي دارايي و دارايي تامين مالي كرد؛

هاي محصوالت كشاورزي (اعتبار كوتاه هاي كشاورزي را با وامديوور

، يك 14شود). در شكل مدت كه يك جا در پايان هر فصل بازپرداخت مي

كه به فهم هدف و نوع تامين مالي مورد نياز براي طرح كلي فراهم شده 

  كند.تطابق با هر آنچه در دسترس است، كمك مي

  

  

  منابع داده

تواند يك منبع اطالعات براي ارزيابي مالي در زنجيره ارزش، گذاران اصلي ميدهنگان و سرمايهمصاحبه با وام

ز مالي دارند و يا تجربه موفق يا ناموفق در زمينه باشد. يك منبع مهم ديگر نيز، صاحبان تجارت هستند كه نيا

دهي، جمع آوري شود. در يك محيط تجاري و وضعيت وامدرخواست وام دارند. اطالعات اضافي بايد از طريق گزارشات 

ريزي پروژه و همچنين محاسبات در ها، زنجيره ارزش يا برنامهسطح دقيقتر، ممكن است استفاده مستندات بخش

  هاي مالي)، مفيد باشد.گذاري (مثال براي اطالعات در زمينه جاذبههاي پروژه سرمايهزمينه ارزيابي دسترس در

  

  

  

  

  

  

  

  

داشتن منابع و     با    توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:

ل شناخته هاي تامين مالي معموشيوه

شده، در زنجيره ارزش، تحليلگر 

 مالي منابع بودن دسترس درتواند مي

 تجارت صاحبان نيازهاي بيان شده را با

 ،ارزش زنجيره مختلف هايبخش در

  ت دهد.مطابق
 



 

 

        نيازهاي مالي و انواع تامين مالي مربوط در زنجيره ارزشنيازهاي مالي و انواع تامين مالي مربوط در زنجيره ارزشنيازهاي مالي و انواع تامين مالي مربوط در زنجيره ارزشنيازهاي مالي و انواع تامين مالي مربوط در زنجيره ارزش: : : : 11114444شكل شكل شكل شكل 

        

        نيازنيازنيازنياز
هاي عمومي زير هاي عمومي زير هاي عمومي زير هاي عمومي زير بنديبنديبنديبنديدستهدستهدستهدسته

توند به شناسايي نيازهاي توند به شناسايي نيازهاي توند به شناسايي نيازهاي توند به شناسايي نيازهاي ميميميمي
        خاص كمك كند.خاص كمك كند.خاص كمك كند.خاص كمك كند.

        نوع تامين مالينوع تامين مالينوع تامين مالينوع تامين مالي
هاي ممكن براي تامين هاي ممكن براي تامين هاي ممكن براي تامين هاي ممكن براي تامين كانيسمكانيسمكانيسمكانيسمتوضيح متوضيح متوضيح متوضيح م

هاي هاي هاي هاي توان استفاده كرد. روشتوان استفاده كرد. روشتوان استفاده كرد. روشتوان استفاده كرد. روشمالي كه ميمالي كه ميمالي كه ميمالي كه مي
تواند به شناسايي  تواند به شناسايي  تواند به شناسايي  تواند به شناسايي  تامين مالي زير ميتامين مالي زير ميتامين مالي زير ميتامين مالي زير مي

انواع خاص تامين مالي كه در زنجيره انواع خاص تامين مالي كه در زنجيره انواع خاص تامين مالي كه در زنجيره انواع خاص تامين مالي كه در زنجيره 
        ارزش وجود دارد، كمك كند.ارزش وجود دارد، كمك كند.ارزش وجود دارد، كمك كند.ارزش وجود دارد، كمك كند.

        دسترسيدسترسيدسترسيدسترسي
هاي هاي هاي هاي اطالعات در مورد اينكه آيا مكانيسماطالعات در مورد اينكه آيا مكانيسماطالعات در مورد اينكه آيا مكانيسماطالعات در مورد اينكه آيا مكانيسم

تامين مالي موجود با چيزي كه مورد نياز تامين مالي موجود با چيزي كه مورد نياز تامين مالي موجود با چيزي كه مورد نياز تامين مالي موجود با چيزي كه مورد نياز 
تواند تواند تواند تواند بندي ميبندي ميبندي ميبندي ميرد. يك رتبهرد. يك رتبهرد. يك رتبهرد. يك رتبهاست، مطابقت دااست، مطابقت دااست، مطابقت دااست، مطابقت دا

اعمال شود (مثال بيشتر از حد كفايت، كافي، اعمال شود (مثال بيشتر از حد كفايت، كافي، اعمال شود (مثال بيشتر از حد كفايت، كافي، اعمال شود (مثال بيشتر از حد كفايت، كافي، 
        ناكافي، كمتر از حد كفايت).ناكافي، كمتر از حد كفايت).ناكافي، كمتر از حد كفايت).ناكافي، كمتر از حد كفايت).

        توليد اوليهتوليد اوليهتوليد اوليهتوليد اوليه

        هاهاهاهاوروديوروديوروديورودي

 مدت توليدمدت توليدمدت توليدمدت توليد- - - - وام كوتاهوام كوتاهوام كوتاهوام كوتاه •

 خط اعتباري در گردشخط اعتباري در گردشخط اعتباري در گردشخط اعتباري در گردش •

 كننده (از صنعت ورودي)كننده (از صنعت ورودي)كننده (از صنعت ورودي)كننده (از صنعت ورودي)اعتبار تاميناعتبار تاميناعتبار تاميناعتبار تامين •

        ها)ها)ها)ها)پرداخت (از پردازندهپرداخت (از پردازندهپرداخت (از پردازندهپرداخت (از پردازندهپيشپيشپيشپيش •

        هاي اجراييهاي اجراييهاي اجراييهاي اجراييهزينههزينههزينههزينه

 مدت توليدمدت توليدمدت توليدمدت توليد- - - - وام كوتاهوام كوتاهوام كوتاهوام كوتاه •

 خط اعتباري در گردشخط اعتباري در گردشخط اعتباري در گردشخط اعتباري در گردش •

 كننده كننده كننده كننده اعتبار تاميناعتبار تاميناعتبار تاميناعتبار تامين •

 پرداخت پرداخت پرداخت پرداخت پيشپيشپيشپيش •

        سيستم اعالم وصول انبارسيستم اعالم وصول انبارسيستم اعالم وصول انبارسيستم اعالم وصول انبار •

        تجهيزاتتجهيزاتتجهيزاتتجهيزات
 وام مدت داروام مدت داروام مدت داروام مدت دار •

        گذاري وسائل نقليه و دارايي (ليزينگ، كرايه، فروش اقساط)گذاري وسائل نقليه و دارايي (ليزينگ، كرايه، فروش اقساط)گذاري وسائل نقليه و دارايي (ليزينگ، كرايه، فروش اقساط)گذاري وسائل نقليه و دارايي (ليزينگ، كرايه، فروش اقساط)سرمايهسرمايهسرمايهسرمايه •

سطح اول و دوم سطح اول و دوم سطح اول و دوم سطح اول و دوم 
        پردازشپردازشپردازشپردازش

سرمايه در گردش (شامل سرمايه در گردش (شامل سرمايه در گردش (شامل سرمايه در گردش (شامل 
پرداخت به پرداخت به پرداخت به پرداخت به پيشپيشپيشپيش

        ها)ها)ها)ها)كنندهكنندهكنندهكنندهتامينتامينتامينتامين

 بازپرداختبازپرداختبازپرداختبازپرداخت •

 گردشگردشگردشگردشخط اعتباري در خط اعتباري در خط اعتباري در خط اعتباري در  •

        هاي دريافتني)، موجودي، ...هاي دريافتني)، موجودي، ...هاي دريافتني)، موجودي، ...هاي دريافتني)، موجودي، ...فكتورينگ (حسابفكتورينگ (حسابفكتورينگ (حسابفكتورينگ (حساب    –تامين مالي مبتني بر دارايي تامين مالي مبتني بر دارايي تامين مالي مبتني بر دارايي تامين مالي مبتني بر دارايي  •

هاي ثابت (كارخانه، هاي ثابت (كارخانه، هاي ثابت (كارخانه، هاي ثابت (كارخانه، داراييداراييداراييدارايي
        امالك)امالك)امالك)امالك)

 تامين مالي دارايي (ليزينگ، كرايه، فروش اقساط)تامين مالي دارايي (ليزينگ، كرايه، فروش اقساط)تامين مالي دارايي (ليزينگ، كرايه، فروش اقساط)تامين مالي دارايي (ليزينگ، كرايه، فروش اقساط) •

        هاي صنعتي)هاي صنعتي)هاي صنعتي)هاي صنعتي)ها، مكانها، مكانها، مكانها، مكانتامين مالي امالك تجاري (انبارها، كارخانهتامين مالي امالك تجاري (انبارها، كارخانهتامين مالي امالك تجاري (انبارها، كارخانهتامين مالي امالك تجاري (انبارها، كارخانه •

آالت، آالت، آالت، آالت، تجهيزات (ماشينتجهيزات (ماشينتجهيزات (ماشينتجهيزات (ماشين
        تجهيزات سرمايه)تجهيزات سرمايه)تجهيزات سرمايه)تجهيزات سرمايه)

 دارداردارداروام مدتوام مدتوام مدتوام مدت •

        تامين مالي وسائل نقليه و دارايي (ليزينگ، كرايه، فروش اقساطي)تامين مالي وسائل نقليه و دارايي (ليزينگ، كرايه، فروش اقساطي)تامين مالي وسائل نقليه و دارايي (ليزينگ، كرايه، فروش اقساطي)تامين مالي وسائل نقليه و دارايي (ليزينگ، كرايه، فروش اقساطي) •

فروشي، فروشي، فروشي، فروشي، عمدهعمدهعمدهعمده
فروشي و فروشي و فروشي و فروشي و خردهخردهخردهخرده

        بازاريابيبازاريابيبازاريابيبازاريابي

        سرمايه در گردشسرمايه در گردشسرمايه در گردشسرمايه در گردش
 بازپرداختبازپرداختبازپرداختبازپرداخت •

        خط اعتباري در گردشخط اعتباري در گردشخط اعتباري در گردشخط اعتباري در گردش •

هاي ثابت (شامل هاي ثابت (شامل هاي ثابت (شامل هاي ثابت (شامل داراييداراييداراييدارايي
فروشي، وسائل فروشي، وسائل فروشي، وسائل فروشي، وسائل انبارهاي عمدهانبارهاي عمدهانبارهاي عمدهانبارهاي عمده

        حمل و نقل، ...)حمل و نقل، ...)حمل و نقل، ...)حمل و نقل، ...)

 دارداردارداروام مدتوام مدتوام مدتوام مدت •

 تامين مالي امالكتامين مالي امالكتامين مالي امالكتامين مالي امالك •

 تجاريتجاريتجاريتجاري     •

        تامين مالي وسائل نقليه و داراييتامين مالي وسائل نقليه و داراييتامين مالي وسائل نقليه و داراييتامين مالي وسائل نقليه و دارايي •

        صادراتصادراتصادراتصادرات
سرمايه در گردش (قبل و سرمايه در گردش (قبل و سرمايه در گردش (قبل و سرمايه در گردش (قبل و 

        بعد از حمل و نقل)بعد از حمل و نقل)بعد از حمل و نقل)بعد از حمل و نقل)

 خط اعتباري در گردشخط اعتباري در گردشخط اعتباري در گردشخط اعتباري در گردش •

 نامهنامهنامهنامهضمانت يا اعتبارضمانت يا اعتبارضمانت يا اعتبارضمانت يا اعتبار •

 اوراق قرضهاوراق قرضهاوراق قرضهاوراق قرضه •

        فكتورينگفكتورينگفكتورينگفكتورينگ •

        انبار كردنانبار كردنانبار كردنانبار كردن
        سرمايه در گردشسرمايه در گردشسرمايه در گردشسرمايه در گردش

 بازپرداختبازپرداختبازپرداختبازپرداخت •

 خط اعتباري در گردشخط اعتباري در گردشخط اعتباري در گردشخط اعتباري در گردش •

        موجودي، ...موجودي، ...موجودي، ...موجودي، ...هاي دريافتني)، هاي دريافتني)، هاي دريافتني)، هاي دريافتني)، فكتورينگ (حسابفكتورينگ (حسابفكتورينگ (حسابفكتورينگ (حساب    –تامين مالي مبتني بر دارايي تامين مالي مبتني بر دارايي تامين مالي مبتني بر دارايي تامين مالي مبتني بر دارايي  •

        هاي ثابتهاي ثابتهاي ثابتهاي ثابتداراييداراييداراييدارايي
 تامين مالي امالك تجاريتامين مالي امالك تجاريتامين مالي امالك تجاريتامين مالي امالك تجاري •

        دارداردارداروام مدتوام مدتوام مدتوام مدت •

        سرمايه در گردشسرمايه در گردشسرمايه در گردشسرمايه در گردش        تجارتتجارتتجارتتجارت
 بازپرداختبازپرداختبازپرداختبازپرداخت •

        خط اعتباري در گردشخط اعتباري در گردشخط اعتباري در گردشخط اعتباري در گردش •

        وسائل سرمايه در گردشوسائل سرمايه در گردشوسائل سرمايه در گردشوسائل سرمايه در گردش        حمل و نقلحمل و نقلحمل و نقلحمل و نقل
 تامين مالي وسائل نقليه و داراييتامين مالي وسائل نقليه و داراييتامين مالي وسائل نقليه و داراييتامين مالي وسائل نقليه و دارايي •

        بازپرداختبازپرداختبازپرداختبازپرداخت •



 

 

      بالقوهبالقوهبالقوهبالقوه    تاثيراتتاثيراتتاثيراتتاثيراتو و و و     توسعهتوسعهتوسعهتوسعه    هايهايهايهاي    فرصتفرصتفرصتفرصت    تحليلتحليلتحليلتحليل    وووو    تجزيهتجزيهتجزيهتجزيه

 و كمي كيفي هايداده و اطالعات كه دهدمي ارائه فوق يك روايت را پارامترهاي از يك هر در تحليلگر ترجيحا،

 زنجيره در مالي هايشكاف تعيين كردن براي ،ساده بنديرتبه يك تواندمي همچنين تحليلگر .كندارائه مي را مرتبط

 يك ارزش زنجيره وضعيت تواندمي يبند رتبه چنين براي مرجع. كند اعمال، 6 جدول پيشنهادات مبناي بر ،ارزش

 .باشد مرجع تواند مي نيز ديگر منطقه يا كشور در ارزش زنجيره يك در وضعيت .باشد همسايه منطقه/ كشور يا رقيب

 هيچ اگرچه .دده بازتاب ،را ارزش زنجيره توسعه براي هاي موجودفرصت بايد همچنين تحليلگر يابيعارضه در

 بازتاب هنگام در تواندمي تحليلگر كه دارد وجود راهنماي سواالت از تعدادي اما دارد،ن وجود عمومي دستورالعمل

  بگيرد: نظر در فرصت

 كرد؟ معرفي را ارزش زنجيره و رسمي غير رسمي، تامين مالي از جديدي هايمكانيزم توانمي آيا •

 ؟اين موضوع چيست يهامحدوديت

آن بيشتر  نيازهاي انواع و ارزش زنجيره در كار و كسب ماهيت ردمو در توانندمي مالي مؤسسات و ها بانك آيا •

  آورند؟ وجود به را يترمناسب مالي محصوالت توانندمي آنها آيا ؟بدانند

 ميان در اعتماد افزايش توانمي چگونه شوند؟ همراه گذارانسرمايه و مالي موسسات با توانند مي هاشركت آيا •

 دهد؟ افزايش را دهي وام تواندمي اين نهايت در ونگهچگ و سازماندهي كرد؟ آنها را

 رسمي شود تواندمي و متوسط، كوچك هايشركت ميان درقرارداد،  و محاسبه كار، و كسبهاي شيوه چگونه  •

 قابل توجه فراهم شود؟ رسمي غير و رسمي ماليتامين  امكان كه طوري به

 نهايت در. شود شناسايي ،متخصصان و ذينفعان قانه باخال طوفان فكري طريق از تواندمي توسعه هاي فرصت 

 تعريف پيش از توسعه اهداف بر شده مشخص توسعه هاي فرصت يافتن تحقق نحوه اثر ،مورد در بايد تحليلگر

 كاهش در در زنجيره ارزش ماليتامين  به بهبود يافته دسترسياز  اثر مورد انتظار مثال، برايزتاب دهد. با ،شده

. باشند عمومي نسبتا است ممكن اثرات اين از بعضي چيست؟ ترپاك توليد و اقتصادي رشد درآمد، و لاشتغا فقر،

 مورد در ادراكي انعكاسي اما ،نرسد اثرات ارزيابي در جامع بررسي يك به احتماال است ممكن يابيعارضه نهايت، در

  كند.، فراهم ميدهد رخ است ممكن آنچه
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  محيط كسب وكار وشرايط سياسي واجتماعيمحيط كسب وكار وشرايط سياسي واجتماعيمحيط كسب وكار وشرايط سياسي واجتماعيمحيط كسب وكار وشرايط سياسي واجتماعي    ::::7777    بعدبعدبعدبعد

 عواملي. دهند نشان واكنش افتدمي اتفاق هادار و كارخانه از خارج در آنچه به بايد ارزش زنجيره در كارها و كسب

 چارچوب يا كالن اقتصادي شرايط كار، و كسب محيط عنوان به گذارد، مي اثر ارزش زنجيره در كار و كسب بر كه

 هاي رويه و مقررات قوانين، ،عادات و هنجارها عمومي، سياست شرايط شامل آنها .شوندمي شناخته سياسي و جتماعيا

 بين سطح به ملي و محلي از شرايط. ، هستندعمومي خدمات و هازيرساخت تجارت، مقررات بازار، موسسات اداري،

 كار و كسب است، بيني پيش قابل و شفاف ياسيس شرايط و كار و كسب محيط جايي كه. يابدمي گسترش المللي

 در عوامل عمده، طور به .كند تنظيمسوددهي،  و نوآوري بيشتر، توليد براي را خود عمليات وكند  ريزيبرنامه تواندمي

 شرايط و كار و كسب محيط از آگاهي حال، اين با. دارند محدوديت ،خود نفع به شرايط اين تغيير براي ،ارزش زنجيره

  ضروري ارزش، زنجيرهكارهاي  و كسبموفقيت  براي است، ممكن كه هرجايي در آن بر تأثير و سياسي- جتماعيا

  كند. تغيير است ممكن چگونه شرايط كه كنيد، بيني پيش مهم است همچنين. باشدمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 پرسش هاي راهنما

   دارد ؟ الزم زمان چقدر و است گران اداري چقدر و قانوني الزامات با شروع و اجراي يك تجارت در مطابقت •

   گذارد؟ مي تاثير ارزش زنجيره در كار و كسب بر تجارتي مقررات چه •

در  ارزش زنجيره در توسعه براي تقويت تحقيق)، و خانه، تا تحصيل ساخت براي ها، جاده (از مكملي خدمات چه •

  دسترس است؟

  گذارد؟ مي اثر ارزش زنجيره در عوامل رفتار و تجاري فرهنگ بر موسساتي و اجتماعي هنجارهاي چه •
 

  يابياهداف عارضه

 چارچوب شرايط و كار و كسب محيط كلي از وضعيت يك تا سازد قادر را تحليلگر كه است اين بخش اين هدف

ارزش،  زنجيره در ارتباط با آن بر شرايط، تاثير چگونگي مورد در و نمايد ارائه كشور يك در سياسي- اجتماعي

 بهبود و سياستگذاري اقدامات كه چگونه هايي ارائه كندتوصيه بتواند بايد همچنين تحليلگر نهايت، در بازتاب دهد.

 كند. كمك ارزش زنجيره در توسعه به سياسي-اجتماعي چارچوب شرايط و تجاري محيط



 

 

  پارامترهاي مفيد  

        تماعي در زنجيره ارزشتماعي در زنجيره ارزشتماعي در زنجيره ارزشتماعي در زنجيره ارزشاجاجاجاج----يابي محيط تجاري و شرايط سياسييابي محيط تجاري و شرايط سياسييابي محيط تجاري و شرايط سياسييابي محيط تجاري و شرايط سياسي: نقشه عارضه: نقشه عارضه: نقشه عارضه: نقشه عارضه11111111شكل شكل شكل شكل 
        هاهاهاهاشاخصشاخصشاخصشاخص        يابييابييابييابيوظايف عارضهوظايف عارضهوظايف عارضهوظايف عارضه        پارامترهاپارامترهاپارامترهاپارامترها

مشخص كنيد شروع و اجراي يك مشخص كنيد شروع و اجراي يك مشخص كنيد شروع و اجراي يك مشخص كنيد شروع و اجراي يك         محيط تجاريمحيط تجاريمحيط تجاريمحيط تجاري    1111- - - - 7777
چقدر مشكل چقدر مشكل چقدر مشكل چقدر مشكل     تجارت در زنجيره ارزشتجارت در زنجيره ارزشتجارت در زنجيره ارزشتجارت در زنجيره ارزش

الزامات قانوني، مقرراتي و الزامات قانوني، مقرراتي و الزامات قانوني، مقرراتي و الزامات قانوني، مقرراتي و . . . . استاستاستاست
تجارت زنجيره تجارت زنجيره تجارت زنجيره تجارت زنجيره     مديريتي كه مستقيما برمديريتي كه مستقيما برمديريتي كه مستقيما برمديريتي كه مستقيما بر

        گذارد، را مشخص كنيد.گذارد، را مشخص كنيد.گذارد، را مشخص كنيد.گذارد، را مشخص كنيد.ارزش اثر ميارزش اثر ميارزش اثر ميارزش اثر مي

 هاي تسهيل تجارتهاي تسهيل تجارتهاي تسهيل تجارتهاي تسهيل تجارتشاخصشاخصشاخصشاخص •

 كمك بخش خصوصي به اقتصادكمك بخش خصوصي به اقتصادكمك بخش خصوصي به اقتصادكمك بخش خصوصي به اقتصاد •

هاي هاي هاي هاي آن در بخشآن در بخشآن در بخشآن در بخشگذاري مستقيم خارجي و كمك گذاري مستقيم خارجي و كمك گذاري مستقيم خارجي و كمك گذاري مستقيم خارجي و كمك جريان سرمايهجريان سرمايهجريان سرمايهجريان سرمايه •
 مختلفمختلفمختلفمختلف

مقررات قانوني و الزامات اداري براي انجام تجارت (اعتباربخشي، مقررات قانوني و الزامات اداري براي انجام تجارت (اعتباربخشي، مقررات قانوني و الزامات اداري براي انجام تجارت (اعتباربخشي، مقررات قانوني و الزامات اداري براي انجام تجارت (اعتباربخشي،  •
        گواهي، مجوز و ...)گواهي، مجوز و ...)گواهي، مجوز و ...)گواهي، مجوز و ...)

مقررات توليد و مقررات توليد و مقررات توليد و مقررات توليد و     2222- - - - 7777
        تجارتتجارتتجارتتجارت

مشخص كنيد چگونه قوانين توليد و مشخص كنيد چگونه قوانين توليد و مشخص كنيد چگونه قوانين توليد و مشخص كنيد چگونه قوانين توليد و 
تجارت بر كسب و كار زنجيره ارزش اثر تجارت بر كسب و كار زنجيره ارزش اثر تجارت بر كسب و كار زنجيره ارزش اثر تجارت بر كسب و كار زنجيره ارزش اثر 

        ميگذارد.ميگذارد.ميگذارد.ميگذارد.

 هاي فروش و صادراتهاي فروش و صادراتهاي فروش و صادراتهاي فروش و صادراتمحدوديتمحدوديتمحدوديتمحدوديت •

 ها براي پرداختها براي پرداختها براي پرداختها براي پرداختتكاليف و هزينهتكاليف و هزينهتكاليف و هزينهتكاليف و هزينه •

 الزامات اداري در تجارت (اعتباربخشي، گواهي، مجوز، ...)الزامات اداري در تجارت (اعتباربخشي، گواهي، مجوز، ...)الزامات اداري در تجارت (اعتباربخشي، گواهي، مجوز، ...)الزامات اداري در تجارت (اعتباربخشي، گواهي، مجوز، ...) •

 الزامات كيفيالزامات كيفيالزامات كيفيالزامات كيفي •

الزامات فرايندها (امنيت، اسانداردهاي اجتماعي، استاندارهاي الزامات فرايندها (امنيت، اسانداردهاي اجتماعي، استاندارهاي الزامات فرايندها (امنيت، اسانداردهاي اجتماعي، استاندارهاي الزامات فرايندها (امنيت، اسانداردهاي اجتماعي، استاندارهاي  •
        محيطي)محيطي)محيطي)محيطي)

ارائه خدمات ارائه خدمات ارائه خدمات ارائه خدمات     3333- - - - 7777
        عمومي و خصوصيعمومي و خصوصيعمومي و خصوصيعمومي و خصوصي

ات تا چه حد كافي ات تا چه حد كافي ات تا چه حد كافي ات تا چه حد كافي مشخص كنيد خدممشخص كنيد خدممشخص كنيد خدممشخص كنيد خدم
        و در دسترس هستند.و در دسترس هستند.و در دسترس هستند.و در دسترس هستند.

 هاي:هاي:هاي:هاي:هاي مرتبط با دسترسي و كيفيت خدمات در زمينههاي مرتبط با دسترسي و كيفيت خدمات در زمينههاي مرتبط با دسترسي و كيفيت خدمات در زمينههاي مرتبط با دسترسي و كيفيت خدمات در زمينهشاخصشاخصشاخصشاخص

 ساخت و سازساخت و سازساخت و سازساخت و ساز •

 حمل و نقلحمل و نقلحمل و نقلحمل و نقل •

 هاي جاده، ريل و بنادرهاي جاده، ريل و بنادرهاي جاده، ريل و بنادرهاي جاده، ريل و بنادرزيرساختزيرساختزيرساختزيرساخت •

 برق و آببرق و آببرق و آببرق و آب •

 مشاوره و حسابرسي كسب و كارمشاوره و حسابرسي كسب و كارمشاوره و حسابرسي كسب و كارمشاوره و حسابرسي كسب و كار •

 خدمات اطالعات بازارخدمات اطالعات بازارخدمات اطالعات بازارخدمات اطالعات بازار •

 و تنظيم استانداردهاو تنظيم استانداردهاو تنظيم استانداردهاو تنظيم استانداردها    بنديبنديبنديبنديرتبهرتبهرتبهرتبههمكاران همكاران همكاران همكاران  •

 ييييو آزمايشگاهو آزمايشگاهو آزمايشگاهو آزمايشگاه    اتياتياتياتيخدمات تحقيقخدمات تحقيقخدمات تحقيقخدمات تحقيق •

        دهندگان تحصيالت، آموزش و دانشدهندگان تحصيالت، آموزش و دانشدهندگان تحصيالت، آموزش و دانشدهندگان تحصيالت، آموزش و دانشارائهارائهارائهارائه •

زمينه اجتماعي و زمينه اجتماعي و زمينه اجتماعي و زمينه اجتماعي و     4444- - - - 7777
        فرهنگيفرهنگيفرهنگيفرهنگي

داليل رفتار، فرهنگ تجاري و داليل رفتار، فرهنگ تجاري و داليل رفتار، فرهنگ تجاري و داليل رفتار، فرهنگ تجاري و 
        هنجارهاي اجتماعي را بفهميد.هنجارهاي اجتماعي را بفهميد.هنجارهاي اجتماعي را بفهميد.هنجارهاي اجتماعي را بفهميد.

 هاي اجتماعي درگير در تجارتهاي اجتماعي درگير در تجارتهاي اجتماعي درگير در تجارتهاي اجتماعي درگير در تجارتگروهگروهگروهگروه •

 موسسات اعتمادموسسات اعتمادموسسات اعتمادموسسات اعتماد •

 منطق در رابطه قرارداديمنطق در رابطه قرارداديمنطق در رابطه قرارداديمنطق در رابطه قراردادي •

        

  

 موانع هزينه بر، اما نه جامع، از ليستي. است برانگيز چالش كار و كسب يك اندازي راه محيط كسب و كار:محيط كسب و كار:محيط كسب و كار:محيط كسب و كار:    1111- - - - 7777

ي هابازرسي ،الزم هايمجوزگواهي و  ،با آنها منطبق شد بايد كه مقرراتي: است زير موارد شامل بوروكراتيك و اداري

 زمينه در دولت مداخالت و اثر كارآيي .غيره و عمومي ثبت براي اطالعات ارائه ،دولتي مقاماتارتباط با  ،تطبيقي

 را اقتصاد كار و كسب محيط يك خصوصي، و عمومي خدمات عملكرد و دسترسي همچنين و كار و بكس مقررات

 شروع( تطابق با مقررات عمومي و خاص و الزامات اداري (زمان و پول)بودن  ي هزينه برهاتفاوت بر اين. دهدمي نشان

   -است. اثرگذار  )غيره و ها بازرسي ماليات؛ رداختپ ؛هامجوز و عمومي ثبت ،گواهي گرفتن كار؛ و كسب پايان و



 

 

 از كاال حمل براي مختلف دولتي اداره نه با تماس به نياز كننده صادر زمان يك در به عنوان مثال در كامرون،

زمان  سال يك انطباق كه است شده پيچيده يماليات روندهاي برزيل در كه حالي در دارد، دواال المللي بين بندر طريق

بايد به رسميت شناخته شوند و شرايط خاصي برايشان فراهم شود؛  صادركنندگان كشورها، از بسياري در. بردمي

دهد، خصوصا آنهايي كه به بازارهاي جهاني بوضوح اين شرايط سرونوشت كسب و كار در زنجيره ارزش را شكل مي

 مرتبط هستند.

  كار و كسب محيط هاي شاخص در معموال كار و كسب شرايط

 "شاخص سهولت در انجام كسب و كار" ،مثال عنوان به .شوندمي خالصه

ي و نالزامات قانو ، )www.doingbusiness.org(جهاني بانك

بر كسب و كارها اثر  تأثير تحت مستقيما گيرد وازه ميمقرراتي را اند

 بر بلكه نيست، ملي حسابداري هاي داده مبناي بر شاخص اين گذارد.مي

 حسابداران كار، و كسب مشاوران وكال، دولتي، مقامات با مصاحبه اساس

 ميانگين اساس بر ،شاخص در ملي بندي رتبه. است ديگر متخصصين و

 هاي مجوز با برخورد كار، و كسب شروع هاي زمينه در شاخصزير ده

 از محافظت اعتبار، گرفتن ملك، ثبت ،نيروي كار استخدام ساز، و ساخت

 ،و اجراي قراردادها مرزي تجارت فرا ،ماليات پرداخت گذاران،سرمايه

 يكي. است مجموعه كل از تر مفيد اغلب هاشاخصزير از استفاده .است

 انجمن موسسه از  "شاخص رقابت" ،سودمند هايشاخص از ديگر

  . است شده منتشر )www.weforum.org( جهاني رقابت گزارش در كه است براي توسعه مديريت جهاني اقتصادي

 بنابراين. روندبه كار مي) مناطق اوقات بعضي و( كشورها بين همقايس براي فقط و شوند مي جمع هاشاخص اين

. اشاره دارد آن هايبخش و ارزش زنجيره هر درشرايط  تكميل شود كه به هاييبا داده اطالعات كه است بهتر

  است: زير موارد شامل بگيرد نظر در تواندمي تحليلگر كه ممكن هايشاخص

  ارزش زنجيره در كار و كسب يك زياندا راه براي الزم روزهاي تعداد •

  هاي مختلف زنجيره ارزشند در بخشي كه شروع ناموفقي داشتهايو شركت تعداد كسب و كارها •

 رزشسطح سرمايه گذاري مستقيم خارجي در زنجيره ا •

 قانوني الزامات كه مواردي مورد در هاييمثال تواند مي تحليلگردر نهايت، در طول مصاحبات با نمايندگان تجاري، 

   آوري كند.جمع ،است زنجيره در فعاليت براي كار و كسب تواناييمانع  ديگر، هايمحدوديت و يمقررات و

 اطالعات شامل توانند مي اقتصادي شرايط مورد در شده ذكر هايشاخص موارد، بعضي در    مقررات تجارت:مقررات تجارت:مقررات تجارت:مقررات تجارت:    2222- - - - 7777

 توليد، به مربوط مقررات دقيق جزئيات كه است ممكن حال اين با. باشند خارجي تجارت سهولت مورد در خاصي

  : تمايز قائل شد كشور از خارج و داخل در مقررات بين كه است الزم اينجا در .باشد محصول الزم يك صادرات و فروش

اره بدر اطالعات    توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:

غالب  در عمدتا كار و كسب محيط

 و كسبشرايط  مقايسه هايشاخص

 با تواند مي اين. است دسترس در كار

 كمك مانند ملي، آمار از اطالعاتي

 سطح يا اقتصاد به خصوصي بخش

 خارجي، مستقيم گذاري سرمايه

آوري شده از نكات جمع. شود تكميل

 هاشركت با شخصي هاي مصاحبه

 هاي محدوديت در شناسايي تواندمي

  كند. كمك كار و كسب عمده
 



 

 

 مانند مقررات وي ملي ها سياست كه شود مي ايمحدوده شامل اين هاي ملي و مقررات تجاري:هاي ملي و مقررات تجاري:هاي ملي و مقررات تجاري:هاي ملي و مقررات تجاري:سياستسياستسياستسياست •

 بر ايمني و محصول و غذا ايمني استانداردهاي و اداري هاي رويه كيفيت، الزامات ها، ممنوعيت ها، تعرفه

 از است الزم تحليل و تجزيه همچنين. گذارد مي تاثير رت آنها در داخل و خارج،و چگونگي تجا توليدات

 .اطالع داشته باشد ،كااليي مبادالت مانند بازار مؤسسات و ملي بازاريابي هاي هيئت عملكرد

 هايمحدوديت و ها نامه موافقت المللي، بين تجارت هايرژيم موضوع، اين در المللي:المللي:المللي:المللي:مقررات تجارت بينمقررات تجارت بينمقررات تجارت بينمقررات تجارت بين •

بررسي مهم است كه  .شودرا بررسي ميگذارند  مي تأثير ارزش زنجيره محصوالت تجارت بر هك واردات

هاي منطقه اي جهاني، كنوانسيون لومه يا سازمان تجارت سازمان نظر هاي تجارت عمومي تحتتوافقنامه

المللي براي سالمت، امنيت غذا، ، مقررات بينمهم است. در اين حين NAFTAيا  MERCOSURمانند 

   شيميايي و انطباق با استانداردهاي اجتماعي نيز وجود دارد. مشخصات

ذينفعان . است مشكل براي بيگانگان بسيار محصول يك تجارت به مربوط قوانين تمام درك و شناسايي عموالم

 براي توانند مي كه دارند دست در كافي اطالعات معموال ،ارتقاي تجارت هايآژانس يا هاشركت ندگاننماي چه ،زنجيره

  .كنند استفاده اوليه يابيرضهاع

 قانوني متون مفصل ارزيابي شامل بايد روش اين گيرد، قرار بررسي مورد ،محصول جديد بازارهاي اگر حال، اين با 

 درك ويژه، به و مقررات ترينمهم شناسايي بر بايد فقط آن در كه يابيارضهع اين نهدام از فراتر باشد، فني مشخصات و

 ).ببينيد را 36 جعبه در راهنما را سواالت از برخي( متمركز شد ،گذارد مي تاثير كار و كسب روي بر چگونه اينكه

  

  

  

  

  

        

        

 يك در كسب و كارها    ارائه خدمات عمومي و خصوصي:ارائه خدمات عمومي و خصوصي:ارائه خدمات عمومي و خصوصي:ارائه خدمات عمومي و خصوصي:    3333- - - - 7777    

 دهندگان ارائه توسط كه دارند خدماتي ورودي و به نياز ،ارزش زنجيره

 خاص شرايط به بستگي اين. شودمي تحويل خصوصي و عمومي خدمات

 شركت يا دولتي هاي سازمان توسط خاصي خدمات آيا كه دارد كشور

 در كه هايي شركت براي صورت، هر در .شود مي ارائه خصوصي هاي

        سؤاالت راهنما براي مطالعه مقررات توليد و تجارتسؤاالت راهنما براي مطالعه مقررات توليد و تجارتسؤاالت راهنما براي مطالعه مقررات توليد و تجارتسؤاالت راهنما براي مطالعه مقررات توليد و تجارت: : : : 33336666جعبه جعبه جعبه جعبه 

 ؟فروخت يا صادر كرد داخلي بازار در را محصول انتو مي آيا •

 است؟  هزينه چقدر ؟ شود محصول پرداخت صادرات/ فروش براي بايد كه هست مالياتي يا وظيفه آيا •

 شود؟ ) انجامگواهي و مجوزها اعتباربخشي،( محصول صادرات يا فروش توليد، براي بايد اداري الزامات نوع كدام •

هايي براي انجام چه تالش باشند؟ آن صادرات/ فروش به قادر تا كنند تنظيم را محصول كيفيت بايد ركنندگانصاد آيا •

 اين كار الزم است؟

 براي) محيطيزيست استانداردهاي و اجتماعي استانداردهاي ايمني،( توليد فرآيندهاي تنظيم به مجبور صادركنندگان آيا •

  هستند؟ محصول صادرات/ فروش

 و گرانمعامله    توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:

 و هامحدوديت مورد در صادركنندگان

  هايمصاحبه. دارند زيادي اطالعات مقررات

تاجران مهم است و تحليلگر با متمركز 

 هاي سياست ،قانونيمتون  مطالعه از تواندمي

  المللي، بگذرد. بين هايتوافق و ملي
 



 

 

 زنجيره درها شركت كه اصلي خدمات انواع .است مهم بسيار ،خدمات اطمينان قابليت و كيفيت هستند ارزش زنجيره

  عبارتند: نياز دارند، ارزش

 و سازساخت  •

 حمل و نقل •

 هاي جاده، ريل و بنادرزيرساخت •

 برق و آب •

 خدمات مشاوره و حسابرسي بازرگاني •

 خرمات اطالعات بازار •

 بندي و تنظيم استانداردهاهمكاران رتبه •

 خدمات تحقيقاتي و آزمايشگاهي •

  دهندگان تحصيالت، آموزش و دانشارائه •

 دهندگانارائه با مصاحبه. دهد توضيح را فوق خدمات تمامي در موجود هاي ظرفيت يابي،عارضه براي بايد حليلگرت

 هايبا تعدادي ازشركت ارائه شده بايد خدمات اعتبار مورد در اطالعات حال، اين با. ستا مفيد اينجا در خدمات اصلي

  . دوباره چك شود ،چنين خدماتي استفاده ميكنند كه اززنجيره ارزش 

و  اقتصادي چارچوب شرايط فقط محيط اجتماعي و فرهنگي:محيط اجتماعي و فرهنگي:محيط اجتماعي و فرهنگي:محيط اجتماعي و فرهنگي:    4444- - - - 7777

 و كارگران فردي، توليدكنندگان ها، شركت رفتاركننده ها تعيينسياست

نيز  فرهنگي را و اجتماعي عوامل بلكه ،تنيس ارزش زنجيره ديگر عوامل

 جنسيت، اساس بر است ممكن اجتماعي هنجارهاي. گرفت نظر در بايد

 قرار تاثير تحت غيره و مذهب، طبقه، مناطق، ها، قبيله قوميت، نژاد،

 ريشه داراي و آيند نمي بوجود دلخواه به هنجارهايي و قواعد چنين .گيرد

 تصميم در قوي هايكنندهتعيين توانند يم آنها. هستند تاريخي هاي

به دست آورند، با چه كسي  خواهند مي كه آنچه به توجه با افراد گيري

 كسبيك  صاحب آيااينكه به طور مثال،  باشند. ،شراكت كنند، با چه كسي همكاري كنند، و به چه كسي اعتماد كنند

 تجاري همكاران با كه يقرارداد توافقات به صرفا نه ،كند مي عرضه موقع به يا و پرداختباز را اعتباري كوچك كار و

 را امكان پذير كند، خاصي شرايط در يربا تاخ يا تحويل بازپرداخت است ممكن كه اجتماعي هنجارهايبه  بلكه ،دارد

  .بستگي دارد نيز

 و هدفمند هاي داده از آنجاييكه يافتن

 فرهنگي و اجتماعي هنجارهاي مورد در كيفي

 رب تمركز به نياز بيشتر يابيعارضه ،دشوار است

 خدمات از بعضي    توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:

 كيفيت با اما ،فراواني به است ممكن

 داشته وجود ،باال هاي هزينه يا وپايين 

اير خدمات ممكن دسترسي به س .باشد

 و باشد شديد رقابت است كم باشد و يا

 دسترسي امكان عوامل از برخي

  .باشند داشته بيشتري

 نانوشته قوانين از هايي ايده كه است ريضرو    توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:توجه داشته باشيد:

. باشيد داشته زنجيره ارزش در عوامل رفتار چگونگي درك براي جامعه

 جاي به. دارد دقيق تفسير به نياز و است دشوار اطالعاتي چنيندريافت 

 تجارت عامالن تجاري غير رفتار مورد در گسترده هايقضاوت به اينكه

  .كنيد درك ،را تجاريو  اجتماعي رفتار هاي انگيزه كه است مهم د،يبپرداز



 

 

 هاي گروه بلكه كار، و كسب صاحبان فقط نه ،با مصاحبه از حالت بهتريندر  اطالعات. دارد كيفي هايتفسير و ها داده

 مي متمركز اطالعات تفسير در را تحليلگر كه سواالتي از برخي .شوند مي آوري جمع نيز ارزش زنجيره در متمركز

   است: آمده زير در كند،

 درگير ارزش زنجيره مختلف هايبخش در جنسيتي هايگروه و اجتماعي ايهكالس قومي، هايچه گروه •

 شركت داد؟يا مي توان افراد گروه هاي ديگر را هستند؟ آ

 كند؟  مي ايجاد زنجيره در روابط تجاري و اعتماد براي اي پايه كدام موسسات •

  كند؟مي ايجاد فروشنده را و خريدار ميان قراردادي روابط هدايت اجتماعي هنجارهاي چه •

        بالقوهبالقوهبالقوهبالقوه    تاثيراتتاثيراتتاثيراتتاثيرات        وووو    توسعهتوسعهتوسعهتوسعه    هايهايهايهاي    فرصتفرصتفرصتفرصت    تحليلتحليلتحليلتحليل    وووو    تجزيهتجزيهتجزيهتجزيه    

 مجاز حد از معموال سياسيو  اجتماعي شرايط و كاري محيط وضعيت بهبود كه تحليلگر بايد توجه داشته باشد  

 در بايدن توسعه هايآژانس و ها دولت كه نيست معنا بدان اين. است بيشتر ارزش چارچوب تعيين در اي مداخله هر

 تجاري شرايط بهبود بلكه كنند، دخالت ،آن در عوامل و ارزش زنجيره نفع به ها زيرساخت و ها سياست بهبود و تغيير

  . هستند خاص ارزش زنجيره يك دادن قرار هدف از فراتر كه است اي گسترده هاي برنامه نيازمند

اين ايده  .برنامه هاي زيربنايي كمك كند و ها تسياس چنين طراحي به تواند مي ،يابيعارضه طريق از تحليلگر

كه منجر به  است، بلكه كل اقتصاد ارزش، نه تنها به نفع زنجيرهكه  باشد، هااصالح فرايند براي هاييورودي مي تواند

وساير  كاهش فقررزش افزوده وتجارت، كسب و كارهاي سودآور، كاهش نرخ بيكاري، سود بيشتر از اسريع تر، رشد 

 محيط بهبود براي هافرصت تابباز مورد در است ممكن كه مسائل از تعدادي ادامه، در مزاياي اجتماعي مي شود.

  :، آمده استگيرد قرار توجه تحليلگر مورد كار و كسب

 در كارها و كسبكه بر كالن سطح هاي محدوديت با مقابله براي ابتكارات از پشتيباني براي هايي راه آيا •

  دارد؟ وجود ،اثر دارند ارزش زنجيره

 نيز سودآور باشد؟ كار و كسب سود برسد و در عين حال كارگرانبه  تا داد بهبود توانمي را كار مقررات چگونه •

 كرد؟ تسهيل را خصوصي و عمومي گفتگوي توان مي چگونه •

 يا ترسازنده كارهاي و كسب شانس تا اصالح كرد و ساده توانمي را صادرات مقررات فروش داخلي و چگونه •

   ؟يابد افزايش يره ارزشزنج در تررقابتي

 كرد؟ تقويت را خصوصي و دولتي حمايتي خدمات دهندگان ارائه توانمي چگونه •

 ارزش زنجيره در وريبهره و شركت به قادر كه طوري به كرد توانمند را جامعه محروم هايگروه توانمي چگونه •

  ؟باشند

 معرفي و اجرا كرد؟ را بخش مخصوص قانوني مقررات توان مي چگونه •

  داد؟ بهبود اساسي را هاي زيرساخت به دسترسي توان مي چگونه •

  



 

 

 تحليلگر نهايت، در .با ذينفعان و متخصصان شناسايي كرد هاي مغزي خالقيق طوفانرتوان از طها را ميفرصت

 تعريف پيش از توسعه اهداف بر ،شده مشخص توسعه هاي فرصترسيدن به  چگونه كه كند توجه نكته اين به بايد

 اقتصادي، رشد درآمد، و اشتغال ،فقر كاهش براي زنجيره ارزش بر يافته بهبود چارچوب شرايط تأثير جمله از شده،

 در مورد اينكه چگونه ،فرضيبه طور  بهتر است تحليلگر نهايت در .گذاشت خواهد تاثير تر، پاك توليد و سازماني توسعه

   ، اطالعات دهد.واكنش نشان دهند خاص ايزنجيره مداخالت به ،ارزش زنجيره در اجتماعي گروههاي

                دادهدادهدادهداده    منابعمنابعمنابعمنابع    

 براي و به دست آوردن دشوار، براي پيچيده سياسي و اجتماعي هاي زمينه و كار و كسب محيط در اطالعات 

 در موجود هاي شاخص از استفاده با ميانبر برنامه يك اهنمار اين. است سخت ،"برنامه كار" يك به توجه ن باتفسير آ

 در با اطالعات موجود آنها تكميل و توسعه، هاي سازمان ديگر و جهاني بانك از موجود موارد مانند كار و كسب محيط

 و عمومي خدمات ارائه تجارت، و محصول مقررات خصوصي، بخش نقش با رابطه در ارزش زنجيره و يكشور سطح

 از حاصل كيفي هايداده با توانمي را اطالعات اين دهد. مي نشان ،فرهنگي را و اجتماعي هاي زمينه و يخصوص

 از برخي. كرد و بازبيني تكميل ،كار وتجارت و كسب يارتقا هايآژانس همچنين و كسب و كار صاحبان با مصاحبه

 درگير موضوع اين در كه اجتماعي اندانشمند با توانندمي نيز فرهنگي و اجتماعي هنجارهاي مورد در پيچيده اطالعات

  .شوند تأييد هستند،
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