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طراحی و تحلیل الگوی راهکارهای اثرگذار و اثرپذیر شکلگیری
زنجیرههای صادرات باثبات در صنایع راهبردی در شرایط تحریم
اقتصادی
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تاريخ پذيرش1400/05/04 :

چکیده
صادرات ،بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی ايران را شکل میدهد .بههمین منظور در حربههای متعدد
اقتصادی که بر ايران روانه میشود ،صادرات نیز به شدت از آن تاثیر میپذيرد .بنابراين الزم است صادرات
طوری مديريت شود که در برابر شوکهای خارجی و تحريمهای اقتصادی ،مقاوم بوده و ثبات خود را حفظ
کند .در اين پژوهش به مسأله شکلگیری صادرات باثبات صنايع راهبردی پرداخته شده است .در اين پژوهش
مولفههای تاثیرگذار در شکلگیری صادرات باثبات صنايع راهبردی ،از  106منبع شامل کتابها ،پايان نامهها
و مقاالت جمعآوری شده و در ادامه به منظور تکمیل آن از نظرات  13نفر از متخصصان علمی حوزه اقتصاد و
نیز از مديران اقتصادی و برخی صادرکنندگان نیز استفاده شده است .اين امر تا زمانی که کفايت نظری حاصل
آيد ،ادامه پیدا کرده است .در اين فرايند  422مورد از عوامل شکلگیری صادرات باثبات صنايع راهبردی
شناسايی شدند .برای دستهبندی آنها از روش تحلیل مضمون ( )GTبهره گرفته و در نهايت بعد از چهار
مرحله دستهبندی 10 ،عامل مؤثر شناسايی شدند .بهمنظور تعیین عوامل اثرگذار و اثرپذير و نیز الگوی مدنظر
پژوهش از روش  ISMکه از روشهای ساختدهی مسأله ( )SSIMبه حساب میآيد ،استفاده شده است .در
نهايت عوامل اثرگذار و اثرپذير مدل  ISMدر قالب ماتريس  MICMACمورد تحلیل قرار گرفته است.
واژگان کلیدی :صادرات باثبات ،صنايع راهبردی ،تحريمهای اقتصادی.

 1استاديار ،گروه مديريت صنعتی ،دانشکده معارف اسالمی و مديريت ،دانشگاه امام صادق(ع) ،تهران ،ايران.
()m.hamzehpoor@isu.ac.ir

 2دانشجوی دکتری مديريت قراردادهای بین المللی نفت و گاز ،دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد ،دانشگاه امام صادق (ع) ،تهران،
ايران .نويسنده مسئول)tahmaseby70@gmail.com( .
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 .1مقدمه
با توجه به اينکه جمهوری اسالمی ايران همواره با انواع تهديدات اقتصادی روبرو بوده است ،شکلگیری
اقتصادی که بتواند در برابر اين نوع تهديدها ،باثبات و بدون تغییرات اساسی باقی بماند ،از اهمیت عمدهای
برخودار است .يکی از حوزههای مهمی که در اقتصاد کشور ،به شدت تحت تاثیر تحريمهای اقتصادی قرار
میگیرد ،صادرات است (رسولی نژاد .)1399 ،مفهوم صادرات خیلی کلی بوده و بسیاری از صنايع را در بر
میگیرد؛ اما برخی از محصوالتی که بهطور مستقیم در زندگی مردم تاثیر دارد ،عبارت از صنايع راهبردی است.
صنايع راهبردی ،صنايعی هستند که در ارتباط با زندگی مردم ،از اهمیت و اولويت بااليی برخوردار است؛
بهعبارت ديگر اگر شاخصهای اقتصادی مربوط به اين صنايع در تکانههای اقتصادی دچار نقص و پسرفت
شوند ،زندگی عادی مردم ،دچار آسیب مستقیم خواهد بود (احمديان و همکاران.)1394 ،
روشها و راهکارهايی طراحی شدهاند که بر اساس آنها میتوان صادرات را از هر گونه تغییرات مختلف مصون
سازد .اين راهکارها ،راهکارهای مصونساز صادرات را شامل میشوند (فروکا 1و همکاران 2019 ،و االريف 2و
همکاران .)2021 ،امروزه برای ايجاد صادرات باثبات ،راه کارهای مختلفی پیشنهاد شده است .از جمله اين راه
کارها ايجاد زنجیره ارزش صادرات است (کاستیک و کجزار .)2018 ،3اين حوزه به قدری مورد توجه قرار گرفته
است که برای بررسی زنجیره ارزش در هر حوزه ،زنجیره ارزش مربوط با همان صنعت مورد تجزيه و تحلیل
قرار گرفته و از ارائه نسخههای کلی پرهیز شده است (تنراتانافونگ و گان.)2020 ،4
بیشک ،صادرات يکی از مهمترين مولفههای قدرت آفرين اقتصاد يک کشور است؛ اما متاسفانه دشمنان
جمهوری اسالمی ايران ،با وضع تحريمهای متعدد ،تحقق اين مهم را برای کشور بسیار دشوار و بیثبات کردهاند
(رسولی نژاد .)1399 ،توسعه صادرات باثبات از زيرساختهای مهم و اثرگذار پیشرفت اقتصادی بوده و نقش
غیرقابل انکاری در زمینه توسعه تولید ،سرمايه گذاری ،اشتغال و در نهايت رفاه اجتماعی بر جای میگذارد.
سیاستگذاران و نهادهای حمايتی حوزه صادرات میتوانند با انتخاب راهبردهای مناسب در زمینه ايجاد شرايط
مساعد برای صادرکنندگان ،نقش بسیار مهمی در جهت گسترش بازارهای صادراتی و ارتقای عملکرد صادراتی
ايفا کنند (تاجدينی و همکاران .)1394 ،با توجه به اينکه بخش قابل توجهی از تحريمهای اقتصادی مرتبط با
صنايع راهبردی است ،صادرات اين صنايع بیش از صنايع ديگر مورد آسیب و تهديد قرار گرفته است .برای حل
اين مشکل الزم است صادرات صنايع راهبردی در شرايط تحريم اقتصادی بهگونهای ساماندهی شود که در
سايه تحريمها دچار تغییر و تاثر نگردد .بهعبارت ديگر الزم است که راهکارهای مربوط به ايجاد رويههای
شکلگیری صادرات پايدار و باثبات صنايع راهبردی در شرايط تحريم اقتصادی مشخص و معلوم شود.
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اهمیت صادرات بهحدی زياد است که در چند بند از سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری
مورد توجه بوده است .بهطور مثال در بند  11از سیاستهای اقتصاد مقاومتی آمده است« :توسعه حوزه عمل
مناطق آزاد و ويژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوریهای پیشرفته ،گسترش و تسهیل تولید ،صادرات
کاال و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» (سیاستهای اقتصاد مقاومتی.)1392 ،
اين تحقیق دارای يک هدف اصلی شامل «شکلگیری زنجیرههای صادرات پايدار صنايع راهبردی در شرايط
تحريم اقتصادی» و چند هدف فرعی است که عبارتند از:
 .1تدوين راهکارهای اثرگذار شکلگیری صادرات باثبات در صنايع راهبردی در شرايط تحريم اقتصادی.
 .2تدوين راهکارهای اثرپذير شکلگیری صادرات باثبات در صنايع راهبردی در شرايط تحريم اقتصادی.
 .3طراحی و تحلیل ماتريس  MICMACبه منظور شناخت میزان اثرگذاری و اثرپذيری راهکارها بر يکديگر.
 .4طراحی الگوی تعاملی راهکارهای اثرگذار و اثرپذير شکلگیری زنجیرههای صادرات باثبات در صنايع
راهبردی در شرايط تحريم اقتصادی.
ساختار کلی مقاله به اين صورت است که در ابتدا به مبانی نظری تحقیق و در ادامه به پیشینه پژوهش و
مطالعات انجام گرفته مرتبط پرداخته خواهد شد .در بخش روش تحقیق نیز روش انجام پژوهش توضیح داده
خواهد شد .در ادامه ضمن تبیین مولفههای مستخرج از منابع ،به مسیر گام به گام پژوهش که بر اساس روش
 ISMانجام شده است تمرکز يافته و تقسیم بندی مولفهها در قالب ماتريس  MICMACانجام خواهد شد.
در انتها نیز ضمن تبیین نتايج تحقیق ،به بیان پیشنهادات پژوهش پرداخته خواهد شد.

 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مطالعات متعددی پیرامون تجارت بینالمللی انجام شده است .آنچه که توجه بسیاری از پژوهشگران در حوزه
تجارت بینالملل به خود جلب کرده است ،تاثیر عوامل مختلف بر توسعه تجارت میباشد؛ بر همین اساس برخی
از مطالعات به بررسی عوامل مؤثر بر تجارت به عنوان يکی از پیشنیازهای ضروری حضور در بازار جهانی و
توسعه صادرات ،تقويت و گسترش تجارت پرداختهاند (لئونیدو ،2004 ،1چیت و همکاران 2008 ،و چیت و
جودج.)2011 ،2
مهمترين مبانی نظری که اين پژوهش مبتنی بر آنها پیش میرود عبارتند از:
صنایع راهبردی :3منظور از صنايع راهبردی ،صنايعی هستند که با تغییر وضعیت در آنها ،زندگی عموم مردم
بهطور مستقیم دچار تغییر میشود .هفت صنعت به عنوان صنعت راهبردی معرفی شدهاند که عبارتند از :خودرو،
فوالد ،نساجی و پوشاک ،سیمان ،تاير و تیوب ،لوازم خانگی ،کاشی و سرامیک (احمديان و همکاران.)1394 ،
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صادرات باثبات :1منظور از صادرات باثبات ،صادراتی است که در تکانهها و تهاجمات اقتصادی مصون مانده
و دچار آسیب نباشد (خورشیدی و همکاران.)1398 ،
راهکارهای اثرگذار و اثرپذیر :2معموال پژوهشهايی که در زمینه ارائه راهکار انجام میگیرند ،يک نقطه
مشترک دارند و آن عبارت است از اينکه راهکارهای شناسايیشده از استقالل برخوردار نیستند .بدين معنا که
اقدام در جهت انجام يک راهکار در عمل ،تحقق راهکار ديگر را آسان میکند و يا با عمل به يک راهحل،
بخشی از راهحل ديگر نیز خود به خود انجام میگیرد .اين گونه راهحلها در متد  ISMکه از متدهای ساختدهی
به مسأله محسوب میشود ،به عنوان راهحل اثرگذار نامگذاری میشوند .طبیعتا اين راهحلها به منظور حذف
دوباره کاریها و هزينههای اضافه در اولويت قرار میگیرند .راهکارهای اثرپذير هم همیشه تحت تاثیر
راهکارهای اثرگذار خواهند بود و از آنها تاثیر خواهند پذيرفت (جینز.)1988 ،3
تحریم اقتصادی :4تاکنون تعاريف متعددی از تحريم اقتصادی توسط کارشناسان و پژوهشگران مختلف ارائه
شده است .تعاريف ارائه شده معموال يک فصل مشترک دارند .اعمال هرگونه مشکل اقتصادی مستقیم يا
غیرمستقیم که حداقل بخشی از فرايندهای اقتصادی کشور را بتواند دچار مشکل کند (هايدر.)2015 ،5
 .1-2دستاوردهای صادرات برای اقتصاد کشورها
تاثیراتی که صادرات بر اقتصاد کشورها وارد میکند ،از جنبههای مختلفی قابل تحلیل و بررسی است و مطالعات
مختلفی در اين حوزه انجام شده است .مونیا و ريبر ،)2019( 6تنوع در صادرات محصوالت را عاملی برای رشد
اقتصادی پايدار در کشورهای در حال توسعه معرفی کردهاند (مونیا و ريبر .)2019 ،در پژوهش ديگری ،به بررسی
تاثیر صادرات بر رشد اقتصادی پرداخته شده است .اين پژوهش که در بنگالدش انجام شده است ،بیان میکند
که بین دو عنصر صادرات و رشد اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد (کبريا و حسین .)2020 ،7در پژوهشی
ديگر ،رابطه بین صادرات ،واردات و رشد اقتصادی با روش تجزيه و تحلیل همگرايی مورد بررسی قرار گرفته
و بین صادرات و رشد اقتصادی همبستگی بااليی ثابت شده است (علی 8و همکاران .)2021 ،با انجام يک
پژوهش ديگر ،مشخص شده است که ارتقای سازوکار صادراتی در کشورهای بالکان غربی ،تاثیرات زيادی در
رشد اقتصادی آن کشورها داشته است (شیمبوی 9و همکاران .)2019 ،تحقیق ديگری در حوزه تاثیرات
کوتاهمدت و بلندمدت صادرات و سرمايهگذاری خارجی بر روی صادرات کشور ويتنام انجام گرفته است که
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نشاندهنده تاثیرپذيری باالی اقتصاد از اين دو عنصر است( .انگوين .)2017 ،1تمیزدينس و گوکمن،)2019( 2
با مطالعه تجربی در اقتصاد برزيل ،رابطه به شدت بااليی را بین صادرات و پیشرفت اقتصادی کشف کردهاند
بهطوریکه بیان کردهاند که اقتصاد توسط صادرات رهبری و جهتدهی شده و ارتقا میيابد (تمیزدينس و
گوکمن .)2019 ،در مطالعه ای ديگر تنوع افقی و تنوع عمودی صادرات و تاثیرات آن بر رشد اقتصادی مورد
سنجش قرار گرفت و اين نتیجه حاصل شد که تنوع عمودی صادرات تاثیرات مثبتی در کوتاهمدت و بلندمدت
دارد؛ ولی تنوع افقی در کوتاهمدت اثر نداشته و صرفا در بلندمدت تاثیرگذار است (مونیر 3و همکاران.)2018 ،
در پژوهشی با بررسی رابطه بین صادرات ،واردات و رشد اقتصادی ،يک استراتژی برای رشد صادراتی کشور
گامبیا از طريق آزمون عِلّی گرنجر 4ارائه کرده است که باعث رشد اقتصادی میشود (کیسی 5و همکاران،
 .)2019در پژوهشی با موضوع تاثیر بهبود صادرات بر رشد اقتصادی اين نتیجه حاصل شده است که ارتقای
صادرات در کشورهای با درآمد متوسط و باال باعث ارتقای شرايط اقتصادی میشود؛ اما در کشورهای با درآمد
پايین اين ارتباط وجود ندارد و اين اصل هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت برقرار است (کريد 6و همکاران،
 .)2020در پژوهشی نیز يک تحلیل علی پیرامون رابطه رشد اقتصادی و رشد صادرات مورد بررسی قرار گرفته
و نتايج ،نشاندهنده مثبت بودن رابطه بین ايندو است .اين مطالعه در کشور غنا انجام گرفته است (منساه و
اوکری .)2020 ،7در پژوهش ديگری که با مطالعه موردی کشورهای در حال توسعه انجام گرفته است ،نقش
ترکیب صادرات ،ترکیب واردات و تنوع صادرات را بر ارتقای وضعیت صادرات بررسی کرده و اين نتیجه حاصل
شده است که ترکیب و تنوع در صادرات باعث ارتقای شرايط اقتصادی میشود (کاراسکو و توار-گارشا.)2020 ،8
پژوهش ديگری نیز با مطالعه موردی کشورهای آسیايی انجام گرفته و تاثیرات رشد صادرات بر رشد اقتصاد
مورد سنجش قرار گرفته است و اين نتیجه حاصل شده است که صادرات در حوزه خدمات بیش از صادرات در
حوزه محصوالت تولیدی بر رشد اقتصادی اثر مثبت میگذارد (سرمشیپ.)2019 ،9
نظريههای مختلف اقتصادی در مورد مزايای حوزه صادرات ،موجب شده است که در ايران نیز به صادرات توجه
ويژهای شود .مقابله با کسری تراز پرداختها ،فراهم آوردن مزيت نسبی در تولید محصوالت صادراتی ،حصول
کارايی و افزايش بهرهوری عوامل تولید ،استفاده بهینه از امکانات موجود و بالقوه ،افزايش رقابت بین
تولیدکنندگان ،بهبود کیفی محصوالت ،استفاده از سطوح باالی فناوری پیشرفته ،ارزآوری ،جذب سرمايهگذاری
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خارجی و گسترش بازارهای داخلی از مزايای صادرات است که بسیاری از اقتصاددانان ايرانی به آن اشاره
کردهاند (محنت فر و خاکپور 1384 ،و آل عمران و آل عمران.)1393 ،
 .2-2بازارهای صادرات
تحقیقات نشان میدهند که مشکل بهدست آوردن اطالعات در مورد بازارهای صادرات ،يکی از موانع مهم
صادراتی برای شرکتهای صادراتی و غیرصادراتی است (داسیلوا و دارچا2001 ،1؛ لئونیدو ،2004 ،2تسفوم و
التز .)2006 ،3عدم توانايی در جمعآوری ،اشاعه و استفاده از اطالعات صادرات بازار ،اثر سوئی بر عملکرد
صادرات شرکت دارد (کوکسال و کتانه.)2010 ،
پرسنل صادرات يکی از مزايای رقابتی مهم شرکتها محسوب میشوند چون دارای تخصص و مهارتهايی از
قبیل شناخت مشتريان خارجی ،طراحی مؤثر در بازاريابی سیستماتیک ،بررسی و تحلیل فرصتهای بازاريابی و
استفاده از شیوههای صادرات هستند (هالت و همکاران )2000 ،4تحقیقات انجام شده توسط کاتسیکئاس و
مورگان )1994( 5نشان میدهد که عدم وجود پرسنل صادراتی شايسته ،توسعه صادراتی شرکت را تضعیف
مینمايد.
يکی از مطالعاتی که در حوزه بازارهای صادراتی انجام گرفته است ،به موضوع بقای شرکت در بازارهای صادراتی
میپردازد .مورد مطالعه اين پژوهش ،بنگاههای تولیدی ژاپنی هستند (اينويی و همکاران .)2017 ،6در پژوهش
ديگری ،پژوهشگران نتیجه گرفتهاند که هنگامی که يک شرکت کاهش عمده درآمد در مقصد اصلی صادرات
خود را تجربه کند ،احتمال بیشتری برای افزايش تعداد مقصد صادراتی ندارد (ارانگورن 7و همکاران .)2021 ،به
طوری که يک شوک در بازار برتر صادرات شرکتها بر تصمیمات آنها در ساير بازارهای صادراتی تأثیر
نمیگذارد (همان) .در پژوهش ديگری ،اثر ماموريتهای تجاری بر ورود به بازارهای صادرات مورد بررسی قرار
گرفتهاند (پاالنگارايا و وبستر .)2019 ،8پژوهشگران ديگری نیز از منظرهای مختلف به بحث بازارهای صادراتی
پرداختهاند و تاکید کردهاند که ايجاد بازار صادراتی در توسعه اقتصادی مؤثر است (مین 9و همکاران، ،2018 ،
لی 2019 ،10راسال و تومرونگروج 2020 ،11و کیبريا و حسین.)2020 ،12
1
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 .3-2چالشهای بهبود صادرات
از آنجايی که بدون ايجاد زيرساختهای الزم و نهادينه شدن مواردی همچون بهرهوری ،رقابتپذيری و ساختار
بازار نمیتوان انتظار داشت که تدوين برنامههای تجاری سبب ارتقاء صادرات گردد ،برخی از محققان نقش اين
عوامل را در توسعه صادرات مورد بررسی قرار دادند (تسفوم و کلمنز 2006 ،1و فروند و پیروال .)2012 ،2در اين
راستا ظرفیت تولید و شرايط اقتصادی حاکم بر فعالیتهای تولیدی و عواملی مانند :تعرفه ،کیفیت نیروی کار يا
سرمايهانسانی ،زيرساختهای علمی و فناوری ،هزينههای حمل و نقل ،مالیات بر صادرات ،حمايتها و
پشتیبانیهای فنی و خدمات پس از فروش ،مسائل مربوط به استانداردهای کیفی از مهمترين عوامل مؤثر بر
توسعه صادرات میباشد (فروند و پیروال 2012 ،و شارما 3و همکاران.)2014 ،
مسائل صادراتی مرتبط به محصول میتواند تحت عنوان مسائل کیفی و فنی يا تطبیق گروهبندی شوند .وجود
مزيتهای محصولی از لحاظ کیفیت ،قیمت ،کارآمدی و شهرت مارک تاثیر بسزايی روی توسعه صادراتی دارد.
بالعکس ،نبود مزيتهای محصولی بهطور منفی روی تقاضای صادرات محصوالت و بهطور مستقیم روی بازدهی
صادرات تاثیر میگذارد (بروک.)1991 ،4
حیطه قوانین و مشوقهای ناظر بر راهبردها و رقابت تأثیر مهمی بر چگونگی مقابله با شرايط صادرات دارد.
سطوح باالی رقابت ايجاد شده در بازارهای بومی به خصوص برای عملکرد باال مهم است (پرتر و ساکاکیبارار،5
 .)2004رقابت عنصری است که میتواند ورود شرکتهای جديد ،خروج شرکتهای فعال و سطوح عملکرد
متفاوت در تمام بازار صادراتی موجود را تحت تأثیر قرار میدهد .بهدلیل محوری بودن رقابت ،تأثیر دولت از
طريق قوانین رقابت ،سهمیهها و مشوقهای مالیاتی و شرايط حاکم بر مالکیت دولتی يا شرکتهای وابسته به
دولت برای بهبود صادرات حیاتی است .ساختار مالکیت شرکتها (خصوصی ،دولتی ،يا مختلط) عامل ديگری
است که برای نوع تعامل رقابتی مهم است (مگینسون و نتر.)2001 ،6
يکی از مطالعات انجام گرفته در حوزه بهبود صادرات ،عوامل داخلی و خارجی مؤثر را بر افزايش عملکرد صادرات
را بررسی کرده و بیان کرده است که شرايط محیطی میتواند از توسعه و بهبود عملکرد صادرات پشتیبانی کند
(ماوپا .)2019 ،7پژوهش ديگری ،بهبود فرصتهای صادرات را در شبکه کسب و کار اروپا بررسی کرده و
شناخت ظرفیت فعلی را بهترين راه برای آن میداند (الست تامسون .)2019 ،8در يک پژوهش ديگر ،بهبود
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صادرات صنعت خودرو در چین مورد مطالعه قرار گرفته و نوآوری را از مهمترين موارد مؤثر بر بهبود صادرات
معرفی میکند (زو 1و همکاران.)2018 ،
 .4-2درجه باز بودن اقتصاد کشور
يکی از مباحث مهم در صادرات ،درجه بازبودن 2کشور برای تجارت و سرمايهگذاری خارجی است که از تقسیم
مجموع صادرات و واردات بر تولید ناخالص داخلی يک کشور در يک سال بهدست میآيد .به اين ترتیب که
کشورها قادر به استفاده از مزيتهای نسبی خود و ايجاد پیشرفت مستقیم و بهرهوری کل اقتصاد ،میشود .اين
موضوع دسترسی به انديشهها و فناوری پیشرفتهتر از خارج را ممکن میسازد ،و شرکتهای بومی را در معرض
فشارهای رقابتی بیشتری قرار میدهد .ادبیات تجربی در رابطه با تأثیر بازبودن در بلندمدت در رشد و بهرهوری
متفاوت است .تعدادی از تحقیقات رابطهای میان گشودگی و رشد و رفاه اقتصادی يافتهاند (بالدوين 3و همکاران،
 )2003يا نقش تجارت با اقتصادهای پیشرفته را بازبینی کردهاند (کو و هلپمن .)1995 ،4برخی ديگر اظهار
کردهاند که ممکن است میان بازبودن و ديگر عوامل مانند نهادهای قوی ،که تأثیرات مثبتی ايجاد میکنند ،اثر
متقابل وجود داشته باشد (دالر وکرای .)2002 ،5درحالیکه برخی ديگر مدعیاند که تجارت ،يک تأثیر مثبت
مستقل دارد (آلکاال و سیکنه.)2004 ،6
 .5-2جایگاه صادرات در اقتصاد ایران
در اقتصاد ايران بهطور کلی ،در برنامه عمرانی سوم ( )1346–1341سیاست جايگزينی واردات ،اولويت مهم
سیاستهای تجارت خارجی قرار گرفت و همچنین بعد از انقالب اسالمی ايران ،از سال  1372روند سیاست
جايگزينی واردات که به معنای توسعه صادرات است در نخستین برنامه توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
ايران مورد توجه قرار گرفت .در طی اين برنامه سهم صادرات غیرنفتی از  8درصد کل صادرات به رقم 26
درصد رسید و ارزشی معادل  11/8میلیارد دالر را به همراه آورد .در برنامه دوم توسعه اقتصادی که در سال
 1374آغاز شد ،اين سیاست مجددا دنبال شد .اما بهداليل مختلفی همچون ناکامی دولت در سیاستهای تعديل
ارز موفقیت چشمگیری حاصل نشد (اکبری و کريمی هسنیجه .)1379 ،توجه به سیاست توسعه صادرات در
برنامههای توسعه اقتصادی ديگر نیز از اهمیت ويژهای برخوردار بود که با شروع تحريمهای مربوط به برنامههای
هستهای ايران ،لزوم آن در اقتصاد ايران پررنگتر گرديد (رسولی نژاد.)1399 ،
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 .6-2نقش تعرفه در صادرات
دولتهای خارجی میتوانند موانع تعرفه يا بدون تعرفه از قبیل سهمیهها ،تحريمها و موانع پولی را وضع کنند
تا توسعه صنايع داخلی را حمايت يا تشويق کنند .به عنوان مثال احمد 1و همکاران ( )2004دريافتند که
تعرفههای باالی خارجی يکی از مسائلی است که صادرکنندگان مالزيايی با آن مواجه هستند .بايد انتظار داشت
وضع موانع با تعرفه باال يا بدون تعرفه بهطور زيانبخشی روی توسعه صادراتی شرکت تاثیر بگذارد (احمد و
همکاران .)2004 ،نتايج يک پژوهش در سودان نشان میدهد که سیستم هماهنگ مالیاتی با استانداردهای
بینالمللی تاثیرات فراوانی بر بهبود وضعیت تعرفه خواهد داشت و تقويت اداره مالیات با قدرت بیشتر میتواند
به آنها در بهبود چالشهای مؤثر بر صادرات کمک کند .هماهنگی در میزان مالیات کاالهای وارداتی و
صادراتی نیز میتواند نقش زيادی در بهبود اقتصادی سودان داشته باشد( .متیو .)2021 ،2در پژوهش ديگری
که در چین انجام شده است ،اين نتیجه حاصل شده است که تخفیف مالیات در صادرات میتواند به بهرهوری
صادرات کمک کند .اين بهرهوری بهخصوص در شرکتهای کوچکتر بیشتر نمايان میشود (ژانگ.)2019 ،3
در پژوهش ديگری ،يک مدل شبیهسازی برای بررسی تغییرات تعرفه و اثر آن بر صادرات طراحی شده است
که بر اساس آن میتوان متوجه شد که با هر تغییر کوچکی در تعرفه ،صادرات به چه نحوه تغییر خواهد داشت
(رايکر و شريبر.)2019 ،4
 .7-2پیشینه پژوهش
مطالعات متعددی روی مسائل صادراتی از جوانب مختلف تمرکز کرده و متدولوژیهای متفاوتی را بهکار بردهاند
(کوکسال و کتانه .)2011 ،5تحلیل مشروحی از برخی از اين آثار در جدول زير ارائه شده است.
جدول شماره ( )1مطالعات انجام گرفته در آثار گذشته
رديف
1

2

موضوعات مورد مطالعه
کمبود منابع مالی و اطالعات
ناکافی بازار ارائه شده توسط
دولت
انگیزههای ناکافی ،رقابت
فشرده بینالمللی و سیاستهای
نرخ مبادالت ارزی

واحد تحلیل

کشور

ارائه کننده

غیر
صادرکنندگان

ترکیه

اراکايا و هارکار
()1999

صادرکنندگان

برزيل

6

داروشا7

داسیلوا و
()2001
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رديف
3

4

5
6

7

8

9

10

موضوعات مورد مطالعه
نبود منابع ،رقابت خارجی
سخت و عدم وجود دانش
صادرات
عدم همکاری دولت ،رقابت
شرکتها در بازارهای خارجی،
سیاستهای تبلیغ و
قیمتگذاری ،تعرفههای
باالی خارجی و کمبود
سرمايه مالی
ويژگیهای مديريت پروژة
صادرات و انطباق با نیازهای
بازار خارجی
موانع آيیننامهای و قدرت
رقابت
سرمايهگذاری خارجی  ،توسعه
مالی و ثبات  ،تعرفهها  ،بدهی
خارجی و وابستگی به انرژی
تنوع صادرات  ،برگشت
متوسط صادرات و داليل
ثبات رشد صادرات
موانع همزمان رشد اقتصادی
(کاهش صادرات به عنوان
عامل اصلی)
رابطه بین صادرات و رشد
اقتصادی :رويکرد علیت در
پارامترهای غیرپارامتری

واحد تحلیل
صادرکنندگان و
غیر
صادرکنندگان

کشور

ارائه کننده

اسپانیا

اورتگا)2003( 1

صادرکنندگان و
غیر
صادرکنندگان

لبنان

صادرکنندگان

استرالیا

صادرکنندگان

ترکیه

صادرات ملی و
سیاستگذاری
صنعتی

کشورهای
جنوبی و
جنوب شرق
آسیا

صادرکنندگان و
سیاستگذاران

انگلستان

فروکا 6و همکاران
()2019

سیاستگذاران و
صادرکنندگان

کشورهای
جنوب آفريقا

ادو 7و همکاران
()2020

صادرکنندگان و
سیاستگذاران

ترکیه

همکاران2

احمد و
()2004

احمد3

کرايگ و
()2005

همکاران4

آلتینتاس و
()2007

چی)2018( ،5

بهرامیان و سلیم
()2020

نژاد8

منبع :يافتههای محقق
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مرور ادبیاتی که انجام گرفت مشخص شد که موانع صادراتی میتوانند به صورت خارجی و داخلی طبقهبندی
شوند .موانع داخلی صادرات عبارتند از مسائل درون شرکت و معموالً منابع ناقص سازمانی را برای فعالیتهای
صادراتی در بر میگیرند که معموالً مرتبط به شرکت و ويژگیهای محصول هستند .برای مثال :منابع ناقص
مالی ،نبود دانش و اطالعات بازار ،محصوالت کمکیفیت ،قیمت باال و منابع ناکافی انسانی.
با بررسی ادبیات نظری مرتبط با موضوع پژوهش و نیز مفاهیم اساسی در اين زمینه ،اين نتیجه حاصل شد که
در حیطه صادرات باثبات مطالعات قابل توجهی در داخل کشور انجام نگرفته است .همچنین در مسیر تدوين
يک الگو که بتواند راهکارهای اثرگذار و اثرپذير را ارائه کرده و همچنین اهمیت و عملکرد هر يک از اين عوامل
را تحلیل کرده باشد ،پژوهشی يافت نشد.

 .3روش شناسی پژوهش
روش تحقیق به اين صورت است که در ابتدا مولفههای تاثیرگذار در شکلگیری صادرات باثبات صنايع راهبردی
از  106منبع شامل کتاب ،پايان نامه و مقاالت جمع آوری شده و در ادامه به منظور تکمیل آن از مظرات 13
نفر از متخصصان علمی حوزه اقتصاد و نیز از مديران اقتصادی و برخی صادرکنندگان نیز استفاده شده است.
صادرکنندگانی که انتخاب شدند ،از استانها و شهرهای مختلف بوده اما مديران و متخصصان علمی منتخب از
استان تهران هستند .نحوه دسترسی به آنها ،حضور بیش از شش سال پژوهشگر در عرصه صادرات و ارتباط با
افراد متعدد بوده است .اين امر تا زمانی که کفايت نظری حاصل آيد ،ادامه پیدا کرده است .در اين فرايند 422
مورد از عوامل شکلگیری صادرات باثبات صنايع راهبردی شناسايی شدند .برای دسته بندی آنها از روش تحلیل
مضمون 1بهره گرفته و در نهايت بعد از چهار سطح دستهبندی 10 ،عامل مؤثر شناسايی شدند .در رويکرد تحلیل
مضمون ،مولفههای مورد مطالعه از منابع مختلف استخراج شده و سپس اقدام به کدگذاری عوامل میشود .در
ادامه به منظور تعیین عوامل اثرگذار و اثرپذير و نیز الگوی مدنظر پژوهش از روش تحلیل ساختاری 2که از
روشهای ساختدهی مسأله 3به حساب میآيد ،استفاده شده است .اين روش برای تحلیل عمیق روابط شناسايی
شده میپردازد؛ بهگونهای که بتواند میزان اثرگذاریهای مستقیم و غیر مستقیم را تشريح کند.
4
به منظور شناسايی تاثیر عوامل  10گانه بر يکديگر و میزان نفوذپذيری آنها از ماتريس میکمک استفاده شده
است .اين ماتريس مبتنی بر دو بعد اثرگذاری و اثرپذيری عوامل ترسیم میشود و عوامل در چهار دسته کلی
جای میدهد.

 .4تجزیه و تحلیل دادهها و یافته های پژوهش
با استفاده از منابعی که به آنها مراجعه شد ،مفاهیم متعددی استخراج شد که در شکلگیری صادرات باثبات
1

GT
ISM
3 SSIM
4 MICMAC
2
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صنايع راهبردی کمک خواهد کرد.
نمای کلی مقولههای استخراج شده:
مولفههايی که به دست آمد ،شامل چند دسته است:
 -1مولفههايی که به بهبود صادرات میانجامد.
اين مولفهها صرفا در صادرات صنايع راهبردی در شرايط اثرگذار نیستند و به بهبود جريان صادرات در کشور
کمک میکنند.
 -2مولفههايی که به بهبود صادرات صنايع راهبردی میانجامد.
 -3مولفههايی که به بهبود صادرات صنايع راهبردی در شرايط تحريم میانجامد .اين موارد بهطور
مستقیم در مقابله با تحريم و بی اثر کردن آن اثرگذار هستند.
با دستهبندی تمام موارد فوق و انجام مراحل مقولهبندی 422 ،عامل شناسايیشده در  10عامل ادغام شدند.
اين ده عامل ورودی روش تحلیل ساختاری را شکل میدهند .در تحلیل ساختاری روش کار به گونهای است
که تمام  10عامل شکلگیری صادرات باثبات صنايع راهبردی در شرايط تحريم به لحاظ تأثیرشان بر يکديگر
مورد مقايسه قرار میگیرند .در اين مقايسه از عالئم مربوط به مدل ساختدهی به مسأله استفاده شده است که
تعريف آنها به صورت زير است:
 :Vنشاندهنده عامل بودن عنصر  iبه عنصر  jمیباشد.
 :Aنشاندهنده عامل بودن عنصر  jبه عنصر  iمیباشد.
 :Xنشاندهنده عاملیت دو طرفه میباشد.
 :Oنشاندهنده عدم ارتباط بین دو عنصر میباشد.
در پرسشنامه طراحی شده عوامل  10گانه در سطر اول و ستون اول قرار میگیرند .دادههای  10گانه اين
پرسشنامه دادههای استخراج شده از جدول مقوله بندی است که از نتیجه فشرده سازی  422عامل مؤثر در
شکلگیری صادرات باثبات صنايع راهبردی در شرايط تحريم حاصل شده است .هويت اين پرسشنامه و نام آن
«پرسشنامه تعیین روابط اثرگذاری و اثرپذير عوامل شکلگیری صادرات باثبات صنايع راهبردی در شرايط
تحريم» است.
در فرايند اين پژوهش از متخصصان تقاضا شده است که به اين پرسشنامه با دقت پاسخ داده شود .متخصصان
مورد مراجعه نیز بر اساس راهنمايی که در پرسسشنامه درج شده بود ،اقدام به ارائه پاسخ کردند .در مجموع ،از
 20نفر از متخصصان تقاضا شد که به اين پرسشنامه پاسخ دهند.
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 .1-4تهیه ماتریس ISM
روش استخراج جدول نهايی از اصول حداکثر آرا تبعیت میکند .بدين صورت که به دلیل گسسته بودن پاسخ
ها ،امکان اخذ میانگین از دادهها نبود ،اقدام به شمارش تعداد پاسخهای هر خانه از پرسشنامه شد .در اين روش
هر يک از عاليم چهارگانه ( )A-V-O-Xتعداد بیشتری از پاسخها را شامل میشد ،همان عالمت به عنوان
عالمت نهايی منظور میشد .جدول نهايی تجمیع شده و شمارش شده در ادامه قابل نمايش است.
جدول شماره ( )2تکمیل شده ISM

ايجاد ثبات در بازار ارز و مبارزه با قاچاق

سیاستگذاری صنعتی و تدوين راهبردهای صادرات
باثبات برای خوشههای صنعتی

طراحی و سیستم نظارت بر جريان مالی و اصالح امور
اعتبار بانکی

توسعه بنگاههای خصوصی صادراتی و اعطای
تسهیالت به آنها

بازاريابی نظام يافته و ايجاد همکاریهای بلند مدت با
بنگاههای بین المللی

توسعه و تأمین زير ساختهای مورد نیاز و تسهیل
فرايندهای صادراتی در دستگاههای اجرايی کشور

جهت دهی تولید به سمت نیازهای بازارهای صادراتی

منبع :نتايج پژوهش

استفاه از روشهای مقابله با تحريمها در صادرات
کاالها

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

X
V
V
O
O
V
O
O
V
V

A
X
A
A
A
A
A
A
A
X

A
V
X
O
O
X
A
X
X
V

O
V
O
X
X
V
A
A
O
V

O
V
O
X
X
V
X
X
V
V

A
V
X
A
A
X
A
A
A
V

O
V
V
V
X
V
X
O
X
V

O
V
X
V
X
V
O
X
V
X

ايجاد زنجیرههای تامین (محصول تا مشتری)
محصوالت

i

A
V
X
O
A
V
X
A
X
X

تمرکز بر تحقیق و توسعه در شکلگیری صادرات
باثبات

j

A
X
A
A
A
A
A
X
X
X
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به منظور اختصار در جداول و نمودارها ،به جای استفاده از عناوين مولفههای استخراج شده ،اعداد زير درج
شدهاند.
جدول شماره ( )3کد شناسه هر يک از عوامل شناسايیشده
نام عامل
ايجاد ثبات در بازار ارز و مبارزه با قاچاق
سیاستگذاری صنعتی و تدوين راهبردهای صادرات باثبات برای خوشههای صنعتی
طراحی و سیستم نظارت بر جريان مالی و اصالح امور اعتبار بانکی
توسعه بنگاههای خصوصی صادراتی و اعطای تسهیالت به آنها
بازاريابی نظام يافته و ايجاد همکاریهای بلند مدت با بنگاههای بین المللی
توسعه و تأمین زير ساختهای مورد نیاز و تسهیل فرايندهای صادراتی در دستگاههای اجرايی کشور
جهت دهی تولید به سمت نیازهای بازارهای صادراتی
استفاه از روشهای مقابله با تحريمها در صادرات کاالها
ايجاد زنجیرههای تامین (محصول تا مشتری) محصوالت
تمرکز بر تحقیق و توسعه در شکلگیری صادرات باثبات

شماره عامل
مربوطه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

منبع :نتايج پژوهش

 .2-4ماتریس دسترسی عوامل شکلگیری صادرات باثبات
بهمنظور فهم عمیقتر روابط و میزان اثرگذاری يک عنصر بر عناصر ديگر ماتريس دسترسی 1که شامل جدول
زير میباشد ،تهیه میشود .روش طراحی بدين صورت است که در صورت اثرگذار بودن عناصر بر عنصر ديگر،
عدد يک لحاظ میشود و در غیر اين صورت از عدد صفر استفاده میشود که نشانگر عدم اثرگذاری است.
ماتريس دسترسی قابل نگارش از ماتريس  SSIMمیباشد و میتوان با استفاده از ماتريس  ،SSIMاقدام
به نگارش ماتريس دسترسی کرد.
روش کار به اين صورت است که هر خانهای که عالمت  Xيا  Vداشت ،عبارت  1را منظور میکنیم .چرا که
هر دوی آنها نشانگر اين است که عنصر  iبر عنصر  jاثرگذار بوده است .برعکس ،هر خانهای از جدول ماتريس
دسترسی عالمت  Oيا  Aرا داشته باشد ،در اين صورت در آن خانه ،عدد صفر را وارد میکنیم؛ چراکه هیچگونه
اثرگذاری از عنصر  iبر  jوجود ندارد .بر همین اساس ،جدول مربوط به ماتريس دسترسی ،در صفحه بعد آمده
است.

Reachability matrix

1
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جدول شماره ( )4ماتريس دسترسی عوامل شکلگیری صادرات باثبات در صنايع راهبردی

ايجاد ثبات در بازار ارز و مبارزه با قاچاق

سیاستگذاری صنعتی و تدوين راهبردهای صادرات
باثبات برای خوشههای صنعتی

طراحی و سیستم نظارت بر جريان مالی و اصالح امور
اعتبار بانکی

توسعه بنگاههای خصوصی صادراتی و اعطای
تسهیالت به آنها

بازاريابی نظام يافته و ايجاد همکاریهای بلند مدت با
بنگاههای بین المللی

توسعه و تأمین زير ساختهای مورد نیاز و تسهیل
فرايندهای صادراتی در دستگاههای اجرايی کشور

جهت دهی تولید به سمت نیازهای بازارهای صادراتی

استفاه از روشهای مقابله با تحريمها در صادرات
کاالها

ايجاد زنجیرههای تامین (محصول تا مشتری)
محصوالت

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
جمع

1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
6

0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
2

0
1
1
0
0
1
0
1
1
1
6

0
1
0
1
1
1
0
0
0
1
5

0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
8

0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
4

0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
8

0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
8

0
1
1
0
0
1
1
0
1
1
6

0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
4

منبع :نتايج پژوهش

همانطور که در جدول باال (ماتريس دسترسی) مشاهده میشود ،میتوانیم به راحتی تعداد اثرهايی که هر عنصر
در ستون  iبر عناصر ديگر در ستون  jرا مشخص کنیم .اين کار با استفاده از شمارش تعداد 1هايی است که از
روی ماتريس  SSIMدر ماتريس دسترسی نوشته بوديم.
همین کار را میتوانیم برای هر يک از عناصر سطر  jنیز انجام دهیم .به اين نحو که مانند قبل ،تعداد يکهايی
را که از روی ماتريس  SSIMدر ماتريس دسترسی نوشته بوديم ،را شمارش کرده و در سطر انتهايی ماتريس
میآوريم .با اين کار ماتريس دسترسی به صورت کامل آماده شده است (جدول باال).
 .3-4ماتریس سطحبندی عناصر
اين ماتريس گام مهمی را در طراحی مدل نهايی حاصل از  SSIMبرمی دارد .در اين ماتريس تعداد سطوحی

جمع

i

تمرکز بر تحقیق و توسعه در شکلگیری صادرات
باثبات

j

1
10
6
4
4
8
3
4
7
10
-
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که مدل نهايی دارا خواهد بود ،مشخص میشود .همچنین نحوه ارتباطات بین عوامل شکلگیری صادرات
باثبات در صنايع راهبردی نیز مشخص میشود .اين روابط میتوانند دوسويه يا يکسويه باشند.
ماتريس سطح بندی عناصر شکل دهنده صادرات باثبات در صنايع راهبردی به صورت زير طرحی شده است.
جدول شماره ( )5ماتريس سطحبندی عناصر

Leads on

مجموعه
عناصر
مشترک

تعداد عناصر
خروجی +
مشترک

سطح
بندی

1،2،3،6،9،10
2،10
2،3،6،8،9،10
2،4،5،6،10
2،4،5،6،7،8،9،10
2،3،6،10
2،3،4،5،6،7،9،10
2،3،4،5،6،7،8،9،10
2،3،6،7،9،10
2،8،9،10

1
2،10
3،6،8،9
4،5
4،5،7،8
3،6
5،7،9
3،5،8،10
3،7،9،10
2،8،9،10

2
12
10
6
8
10
6
8
11
14

1
6
4
2
3
4
2
3
5
7

j
Leads to
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
1،2،3،4،5،6،7،8،9،10
1،3،6،7،8،9
4،5،7،8
4،5،7،8
1،3،4،5،6،7،8،9
5،7،9
3،5،8،10
1،3،5،7،8،9،10
1،2،3،4،5،6،7،8،9،10

منبع :نتايج پژوهش

اين مرحله مربوط به سطر بندی متغیرها از ماتريس دسترسی ( )Rاستخراج شده و بهصورت جدول باال طراحی
میگردد .اين جدول نشاندهنده مجموعه عناصر خروجی ،مجموعه عناصر ورودی ،مجموعه عناصر مشترک و
مجموع تعداد عناصر خروجی و مشترک میباشد.
مجموعه عناصر خروجی در اين ماتريس با عبارت  Leads toو مجموعه عناصر ورودی با عبارت Leads
 onمشخص میگردد .همچنین ستون  5در اين جدول از مجموع دو ستون بهصورت زير مشخص میشود:
مجموعه عناصر مشترک  +مجموعه عناصر خروجی ( = )Leads toتعداد عناصر خروجی و مشترک
هدف از تشکیل اين جدول رسیدن به دادههای مربوط به ستون سطحبندی عناصر میباشد.
 .4-4ترسیم الگوی نهایی عوامل اثرگذار و اثرپذیر
با توجه به آنچه تا کنون مشخص شده است ،عناصر  10گانه در  7سطح در مدل نهايی در کنار يکديگر قرار
میگیرند .الگوی نهايی عوامل مؤثر بر صادرات باثبات صنايع راهبردی در صفحه بعد به نمايش درآمده است.
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ايجاد ثبات در بازار ارز و مبارزه با
قاچاق
توسعه بنگاههای خصوصی صادراتی و

جهت دهی تولید به سمت نیازهای بازارهای
صادراتی

اعطای تسهیالت به آنها

بازاريابی نظام يافته و ايجاد همکاریهای بلند

استفاه از روشهای مقابله با تحريمها در صادرات

مدت با بنگاههای بین المللی

کاالها

طراحی و سیستم نظارت بر جريان مالی و اصالح امور

توسعه و تأمین زير ساختهای مورد نیاز و تسهیل

اعتبار بانکی

فرايندهای صادراتی در دستگاههای اجرايی کشور

ايجاد زنجیرههای تامین (محصول تا
مشتری) محصوالت

سیاستگذاری صنعتی و تدوين راهبردهای
صادرات باثبات برای خوشههای صنعتی

تمرکز بر تحقیق و توسعه در شکلگیری
صادرات باثبات

شکل شماره ( )1الگوی نهايی عوامل اثرگذار و اثرپذير در شکلگیری صادرات باثبات صنايع راهبردی در شرايط تحريم
اقتصادی
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 .5-4موقعیتیابی بر اساس ماتریس
ماتريس میکمک بر اساس ماتريسی
محور عمودی آن مقدار نفوذ میباشد.

میکمک1

دسترسی2

تهیه میشود بهطوریکه محور افقی آن میزان وابستگی و

ماتريس به  4ربع مساوی تقسیم میشود بهطوریکه  4ناحیه معنادار شکل خواهد گرفت .بر اساس طبقهبندی
بارفید ناحیههای چهارگانه به شرح زير انجام میگیرد.
ناحیه :1عناصری که در اين ناحیه هستند به عناصر خودمختار 3معروفاند و دارای میزان نفوذ پايین و مقدار
اثرپذيری کم میباشند.
ناحیه :2اين ناحیه به ناحیه وابستگی 4معروف است .دارای وابستگی زياد و میزان نفوذ پايین میباشد.
ناحیه :3عناصری که در اين ناحیه هستند به عناصر محرک 5معروفاند .مهمترين عناصر در اين حوزه قرار
میگیرند که دارای نفوذ باال و میزان اثرپذيری پايینی میباشد.
ناحیه :4عناصری که در اين ناحیه هستند به عناصر هسته 6معروفاند که دارای میزان اثرگذاری و اثرپذيری
بااليی میباشند.
برای ترسیم و مشکل کردن عناصر در قالب چهار ناحیه ذکر شده ،اطالعات مربوط به هر يک از عوامل را با
استفاده از جداول قبل در اختیار داريم .بر اساس ماتريس دسترسی ،دادههای جدول بعد در مورد هر يک از
عوامل به عنوان ورودیهای ماتريس میکمک در نظر گرفته میشوند.
جدول شماره ( )6میزان اثرگذاری و اثرپذيری عوامل شکلگیری صادرات باثبات
رديف

عوامل

اثرگذاری

اثرپذيری

1

ايجاد ثبات در بازار ارز و مبارزه با قاچاق

1

6

2

سیاستگذاری صنعتی و تدوين راهبردهای صادرات باثبات برای
خوشههای صنعتی

10

2

3

طراحی و سیستم نظارت بر جريان مالی و اصالح امور اعتبار
بانکی

6

6

1

MICMAC
Reachability Matrix
3 Autonomous
4 Dependency
5 Driver
6 Linkage
2

89

فصلنامه اقتصاد دفاع ،سال ششم ،شماره نوزدهم ،بهار1400
رديف

عوامل

اثرگذاری

اثرپذيری

4

توسعه بنگاههای خصوصی صادراتی و اعطای تسهیالت به آنها

4

5

5

بازاريابی نظام يافته و ايجاد همکاریهای بلند مدت با بنگاههای
بین المللی

4

8

6

توسعه و تأمین زير ساختهای مورد نیاز و تسهیل فرايندهای
صادراتی در دستگاههای اجرايی کشور

8

4

7

جهت دهی تولید به سمت نیازهای بازارهای صادراتی

3

8

8

استفاه از روشهای مقابله با تحريمها در صادرات کاالها

4

8

9

ايجاد زنجیرههای تامین (محصول تا مشتری) محصوالت

7

6

10

تمرکز بر تحقیق و توسعه در شکلگیری صادرات باثبات

10

4

منبع :نتايج پژوهش

 .6-4تهیه و ترسیم ماتریس MICMAC
بر اساس جدول فوق ،میتوان به راحتی ماتريس  MICMACرا طراحی کرد .شکل زير نشاندهنده
موقعیتهای مربوط به عناصر 10گانه بر اساس شمارههای موجود هر عنصر در ماتريس دسترسی میباشد.

اثرپذیری
اثرگذاری

نمودار شماره ( )1ماتريس ( )MICMACو ربعهای چهارگانه عوامل شکل دهنده صادرات باثبات صنايع راهبردی
منبع :نتايج تحقیق
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با توجه به مختصات ماتريس  ،MICMACيادآوری میشود که:
 همانطور که ماتريس باال مشاهده میشود ،دو عنصر «بازاريابی نظام يافته و ايجاد همکاریهای بلندمدت با بنگاههای بین المللی» و «استفاده از روشهای مقابله با تحريمها در صادرات کاالها» کامال
بر هم منطبق هستند.
 عامل «توسعه بنگاههای خصوصی صادراتی و اعطای تسهیالت به آنها» در مرز دو ناحیه  1و  2قرارگرفته است .بنابراين تحلیلگر مردد است که آن را جزء کدام ناحیههای حساب کرده و سیاست الزم
را پیشنهاد دهد .معموال در ماتريس  ،MICMACعناصر مرزی را به عنوان عنصری در ناحیه با
وضعیت بد محسوب میکنند .بنابراين در اين ماتريس نیز عامل «توسعه بنگاههای خصوصی
صادراتی و اعطای تسهیالت به آنها» که يک عامل مرزی است به ناحیه با وضعیت بد منتقل شده
و جزء ناحیه يک به شمار میآيد.
 .7-4تحلیل ماتریس MICMAC
در جدول شماره ( )6ويژگیها و عناصر مربوط به هر ربع از ماتريس  MICMACذکر شده است:
جدول شماره ( )6جايگاه و ويژگیهای عوامل تشکیل دهنده صادرات باثبات صنايع راهبردی در ماتريس
MICMAC
ربع

تعداد عوامل

عوامل

ناحیه
1

1

توسعه بنگاههای خصوصی صادراتی و اعطای تسهیالت به
آنها

ناحیه
2

4

ناحیه
3

3

ناحیه4

2

 ايجاد ثبات در بازار ارز و مبارزه با قاچاق جهت دهی تولید به سمت نیازهای بازارهای صادراتی بازاريابی نظام يافته و ايجاد همکاریهای بلند مدت بابنگاههای بین المللی
 استفاه از روشهای مقابله با تحريمها در صادرات کاالها سیاستگذاری صنعتی و تدوين راهبردهای صادراتباثبات برای خوشههای صنعتی
 توسعه و تأمین زير ساختهای مورد نیاز و تسهیلفرايندهای صادراتی در دستگاههای اجرايی کشور
 تمرکز بر تحقیق و توسعه در شکلگیری صادرات باثبات طراحی و سیستم نظارت بر جريان مالی و اصالح اموراعتبار بانکی
 ايجاد زنجیرههای تامین (محصول تا مشتری)محصوالت

ويژگی ها
عناصری که در اين ناحیه هستند به
عناصر  Autonomousيا خودمختار
معروفاند و دارای میزان نفوذ پايین و
مقدار اثرپذيری کم میباشند.
اين ناحیه به ناحیه  Dependencyيا
وابستگی معروف است .دارای وابستگی
زياد و میزان نفوذ پايین میباشد.
عناصری که در اين ناحیه هستند به
عناصر محرک يا  Driverمعروفاند.
مهمترين عناصر در اين حوزه قرار
میگیرند که دارای نفوذ باال و میزان
اثرپذيری پايینی میباشند.
عناصری که در اين ناحیه هستند به
عناصر هسته يا  Linkageمعروفاند
که دارای میزان اثرگذاری و اثرپذيری
بااليی میباشند.
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 .5نتیجه گیری
هدف ما از به کارگیری روش  ISMاين است که عوامل اثرگذار و اثرپذير حوزه صادرات باثبات صنايع راهبردی
را شناسايی کنیم .با مشخص نمودن اين عوامل ،خواهیم دانست که با اصالح و بهبود يکی از عوامل ده گانه
شناسايی شده ،چه عوامل ديگری تحت تاثیر قرار میگیرند .اهمیت دانستن اين مطلب از آنجا معلوم میشود
که بدانیم عوامل زيرساختی کدام عوامل هستند و اگر خواستیم يکی از عوامل را بهبود ببخشیم و مستقیما
نتوانیم آن را انجام دهیم ،با اصالح و بهبود کدام عامل ،به بهبود آن منجر خواهیم شد .همچنین عالوه بر آن
با اصالح برخی از عوامل ،اصالح عوامل ديگر نیز تسهیل میشوند .اين عوامل کدامند؟ ما توانستیم در پژوهش
حاضر به اين سوال پاسخ دهیم.
 .1-5بررسی عوامل اثرگذار و اثرپذیر صادرات باثبات صنایع راهبردی
به منظور نگاه منظم ،عوامل اثرگذار و اثرپذير صادرات باثبات صنايع راهبردی در قالب جدول زير ذکر شده
است.
جدول شماره ( )7عوامل اثرگذار و اثرپذير صادرات باثبات صنايع راهبردی
رديف
1

عامل مورد بررسی
ايجاد ثبات در بازار ارز و مبارزه با
قاچاق

2

سیاستگذاری صنعتی و تدوين
راهبردهای صادرات باثبات برای
خوشههای صنعتی

3

طراحی و سیستم نظارت بر
جريان مالی و اصالح امور اعتبار
بانکی

4

توسعه بنگاههای خصوصی
صادراتی و اعطای تسهیالت به
آنها

عواملی که بر آنها اثر میگذارد

عواملی که از آنها اثر میپذيرد

-

-

ايجاد زنجیرههای تامین (محصول تا
مشتری) محصوالت
تمرکز بر تحقیق و توسعه در
شکلگیری صادرات باثبات
استفاه از روشهای مقابله با
تحريمها در صادرات کاالها
توسعه و تأمین زير ساختهای مورد
نیاز و تسهیل فرايندهای صادراتی
در دستگاههای اجرايی کشور
ايجاد زنجیرههای تامین (محصول تا
مشتری) محصوالت
استفاه از روشهای مقابله با
تحريمها در صادرات کاالها
بازاريابی نظام يافته و ايجاد
همکاریهای بلند مدت با بنگاههای
بین المللی
جهت دهی تولید به سمت نیازهای
بازارهای صادراتی

تمرکز بر تحقیق و توسعه در
شکلگیری صادرات باثبات
استفاه از روشهای مقابله با
تحريمها در صادرات کاالها
توسعه و تأمین زير ساختهای مورد
نیاز و تسهیل فرايندهای صادراتی
در دستگاههای اجرايی کشور
ايجاد زنجیرههای تامین (محصول تا
مشتری) محصوالت

بازاريابی نظام يافته و ايجاد
همکاریهای بلند مدت با بنگاههای
بین المللی
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رديف

عامل مورد بررسی

عواملی که بر آنها اثر میگذارد

5

بازاريابی نظام يافته و ايجاد
همکاریهای بلند مدت با
بنگاههای بین المللی

استفاه از روشهای مقابله با
تحريمها در صادرات کاالها
جهت دهی تولید به سمت نیازهای
بازارهای صادراتی
توسعه بنگاههای خصوصی صادراتی
و اعطای تسهیالت به آنها

6

توسعه و تأمین زير ساختهای
مورد نیاز و تسهیل فرايندهای
صادراتی در دستگاههای اجرايی
کشور

استفاه از روشهای مقابله با
تحريمها در صادرات کاالها
بازاريابی نظام يافته و ايجاد
همکاریهای بلند مدت با بنگاههای
بین المللی
طراحی و سیستم نظارت بر جريان
مالی و اصالح امور اعتبار بانکی
ايجاد زنجیرههای تامین (محصول تا
مشتری) محصوالت

7

جهت دهی تولید به سمت
نیازهای بازارهای صادراتی

بازاريابی نظام يافته و ايجاد
همکاریهای بلند مدت با بنگاههای
بین المللی

8

استفاه از روشهای مقابله با
تحريمها در صادرات کاالها

بازاريابی نظام يافته و ايجاد
همکاریهای بلند مدت با بنگاههای
بین المللی

9

ايجاد زنجیرههای تامین
(محصول تا مشتری) محصوالت

طراحی و سیستم نظارت بر جريان
مالی و اصالح امور اعتبار بانکی

عواملی که از آنها اثر میپذيرد
جهت دهی تولید به سمت نیازهای
بازارهای صادراتی
توسعه بنگاههای خصوصی صادراتی
و اعطای تسهیالت به آنها
استفاه از روشهای مقابله با
تحريمها در صادرات کاالها
توسعه و تأمین زير ساختهای مورد
نیاز و تسهیل فرايندهای صادراتی
در دستگاههای اجرايی کشور

طراحی و سیستم نظارت بر جريان
مالی و اصالح امور اعتبار بانکی

بازاريابی نظام يافته و ايجاد
همکاریهای بلند مدت با بنگاههای
بین المللی
توسعه بنگاههای خصوصی صادراتی
و اعطای تسهیالت به آنها
توسعه بنگاههای خصوصی صادراتی
و اعطای تسهیالت به آنها
بازاريابی نظام يافته و ايجاد
همکاریهای بلند مدت با بنگاههای
بین المللی
طراحی و سیستم نظارت بر جريان
مالی و اصالح امور اعتبار بانکی
توسعه و تأمین زير ساختهای مورد
نیاز و تسهیل فرايندهای صادراتی
در دستگاههای اجرايی کشور
توسعه و تأمین زير ساختهای مورد
نیاز و تسهیل فرايندهای صادراتی
در دستگاههای اجرايی کشور
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رديف

عامل مورد بررسی

عواملی که بر آنها اثر میگذارد

10

تمرکز بر تحقیق و توسعه در
شکلگیری صادرات باثبات

سیاستگذاری صنعتی و تدوين
راهبردهای صادرات باثبات برای
خوشههای صنعتی
ايجاد زنجیرههای تامین (محصول تا
مشتری) محصوالت

93
عواملی که از آنها اثر میپذيرد
سیاستگذاری صنعتی و تدوين
راهبردهای صادرات باثبات برای
خوشههای صنعتی
سیاستگذاری صنعتی و تدوين
راهبردهای صادرات باثبات برای
خوشههای صنعتی

منبع :نتايج پژوهش

در استفاده از جدول فوق که در نتیجه تحلیل به دست آمده از مدل  ISMاست ،نکات زير مورد توجه قرار
میگیرد:
-

-

اهمیت هر يک از عوامل هیچ ارتباطی با تعداد عواملی که بر آنها اثر میگذارد يا از آنها اثر میپذيرد
ندارد.
هر عامل صرفا با عواملی که در جدول شماره ( )7به عنوان عوامل اثرگذار و اثرپذير آن عامل شناخته
شده است ،ارتباط ندارد بلکه شايد تاثیر مستقیمی بر ساير عوامل نیز داشته باشد .بلکه در اين مدل
بیشترين اثراتی که میگذارد توسط  ISMنمايان شده است.
عنصر اول که هیچ ارتباطی با ساير عوامل ندارد لزوما عامل کم اهمیتی به حساب نمیآيد.

 -2-5پیشنهادها
با بررسی نتايج حاصل از پژوهش حاضر ،پیشنهادات زير ارائه میشود:
 اصالح قوانین حوزه صادرات به منظور شکلگیری صادرات باثبات صنايع راهبردی. حمايت مسئولین از تحقیق و توسعه در حوزه صادرات باثبات صنايع راهبردی. گريز از پراکنده کاریها در حوزه صادرات و واردات کشور و داشتن رويه واحد با راهبری سیاستهایاقتصاد مقاومتی.
 بررسی علل تاخیر در اصالح زيرساختهای صادراتی و اقتصاد مقاومتی در کشور. بررسی قابلیتهای ايجاد تعامالت دو طرفه بین بانکی به منظور حذف ال سی از مبادالت تجاری. بررسی و طراحی الگوی بانکداری مؤثر بر بهبود فرايندهای مالی در تجارت بین کشور ايران و سايرکشورها.
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احمديان ,مهدی؛ پدرام ،عبدالرحیم و زالی ،سلمان ( .)1394طراحی الگوی اولويتگذاری پابرجا در
صنايع راهبردی .بهبود مديريت ،دوره  ،9شماره  ،4صص .31-59
اکبری ،محمدرضا و کريمی هسنیجه حسین ( )1379تأثیر رشد صادرات بر رشد اقتصادی و تشکیل
سرمايه .فصلنامه برنامهريزی و بودجه ،دوره  ،5شماره  ،4صص .63-84
آل عمران ،رويا و آل عمران ،سید علی ( .)1393بررسی تاثیر مديريت بیثباتی سیاست پولی توسط
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Abstract
Exports are vital for the growth and prosperity of any national economy.
Iran is no exception and exports account for a significant part of the
country’s GDP. Therefore, in order to neutralize the enemy's policies
regarding Iran’s exports, it is necessary to manage the exports in such a
way that it is resistant to external shocks and sanctions of the enemies, and
maintains its stability. In this research, the issue of laying the foundation
of a stable exports environment for the domestic strategic industries has
been addressed.
Research Methodology: At first, effective components in the formation of
stable exports of strategic industries’ products were identified from 106
sources including books, dissertations and articles. And then, in order to
collect comprehensive and real data, 13 scientific experts in the field of
economics, business managers and exporters were also interviewed. This
process continued until theoretical and data adequacy was reasonably
achieved. In this process, 422 factors effective in the formation of stable
exports of strategic industries’ products were identified. To classify them,
Content Analysis (GT) method was used and finally, after four levels of
classification, 10 effective factors were identified. In order to determine
the effective and influential factors as well as the model of the research,
the ISM method, which is considered as a problem building method
(SSIM), was used.
Keywords: stable export, Strategic industries, Economic sanctions.
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