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چکیده :دولتها در جمهوری اسالمی ايران در راستای مديريت توسعة صادرات ،میکوشند با
ارائه محرکهای صادراتی در قالبها و شكلهای مختلف و متنوع ،زمینههای افزايش صادرات
غیر نفتی را فراهم آورند .بهسبب توان بالقوۀ مناسب ايران در امر صادرات قطعات خودرو،
پژوهش حاضر ،ضمن شناسايی محرکهای صادراتی تأثیرگذار در صنعت قطعات خودرو ،اقدام
به سطحبندی و تعیین روابط آنها در قالب مدلی ساختاری -تفسیری ( )ISMکرده است .جامعة
آماری اين پژوهش شامل مديران ارشد شرکتهای صادرکنندۀ قطعات خودرو در سطح
شهرستان تبريز است .نتیجة نهايی و اصلی پژوهش دربرگیرندۀ مدل يكپارچة محرکهای
صادراتی در صنعت قطعات خودرو در يک سلسلهمراتب با روابط يکطرفه يا دوطرفه است .اين
مدل يكپارچه از بررسی و تحلیل روابط و سطحبندی محرکهای تأثیرگذار در صادرات قطعات
خودرو بهدست آمده است و به مديران و تصمیمگیران حوزۀ تجارت و صادرات کشور کمک
میکند تا ديدی جامع از ارتباطات پیچیدۀ بین محرکهای اثرگذار بر حوزۀ صادرات قطعات
خودرو دارا باشند و در سیاستگذاریهای خود اولويتها را شناسايی کنند و نظم و جهتگیری
مناسبی داشته باشند.
واژههای کلیدی :سطحبندی ،صادرات غیر نفتی ،قطعات خودرو ،محرکهای صادراتی ،مدلسازی
ساختاری تفسیری.
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مقدمه
صادرات صرفا يک واژه نیست ،بلكه پیامدهای بزرگ و گستردهای از نظر توسعة کشور ،ارتقای رفاه

اجتماعی ،اشتغال و بهويژه اشتغال نیروی انسانی تحصیلکردۀ کشور ،ارتقای قدرت ملی و
پیوندهای اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی دارد؛ و از اين رهگذر ،کمک مؤثر به حفظ و پايداری امنیت
ملی میکند .حتی در دورۀ باالرفتن بیسابقة قیمتهای اسمی نفت و افزايش چشمگیر درآمدهای
ارزی کشور ،مالحظه میشود با اينكه منابع عظیمی برای توسعة کشور در اختیار قرار میگیرد،
اشتغال متناسب با آن تحقق نمیيابد؛ دلیل آن به ماهیت فناوری صنعت نفت که سرمايهبر است و
پیوندهای پسین و پیشین غیر مستقیم و ضعیف با ديگر زيربخشهای اقتصادی جامعه دارد ،باز
میگردد (سازمان توسعة تجارت ايران .)1391 ،تنها توسعة تولیدات صادراتی غیر نفتی است که
اين پیوندها را برقرار و اقتصادی با استحكام درونی ايجاد میکند (شهسوار و دهقان.)1388 ،
تجربة ساير کشورها و از جمله کشورهای جنوب و شرق آسیا ،کشورهای اروپای شرقی ،برخی
کشورهای آمريكای التین و کشورهای پیرامونی ايران نظیر ترکیه و امارات ،اثباتکنندۀ اين
مدعاست (آيیلديز اناران و يازار اوزتورک2008 ،؛ انست2005 ،؛ ماه)2010 ،
صادرات غیر نفتی همواره از مسائل اساسی مورد توجه مسئوالن و سیاستگذاران اقتصادی
جمهوری اسالمی ايران بوده است؛ چنانكه با بررسی برنامههای سوم تا پنجم توسعة کشور
(قوانین سوم و چهارم و پنجم توسعة جمهوری اسالمی ايران )1394-1384 ،مشخص میشود
که صادرات غیر نفتی از مهمترين مسائل اقتصادی مورد توجه در اسناد برنامههای پنجسالة
توسعة کشور محسوب میشود .از سوی ديگر ،سند چشمانداز بیستسالة کشور (چشمانداز بیست
سالة توسعة کشور )1404 ،تأکید دارد که صادرات غیر نفتی بايد بهگونهای افزايش يابد که باعث
کاهش اتكای کشور به صادرات نفتی شود .برايناساس ،دولتها در جمهوری اسالمی ايران
میکوشند با ارائة محرکهای صادراتی در قالب معافیتها و تسهیالت ،حذف مقررات زائد،
توسعة بنگاهها و تشكلهای صادراتی ،جذب سرمايهگذاری خارجی ،گسترش روابط اقتصادی با
کشورهای مختلف ،توسعة زيرساختهای تجاری ،توسعة مناطق آزاد و ويژۀ اقتصادی ،انتخاب
صادرکنندگان نمونه و اعطای جوايز ويژه و ...زمینههای افزايش صادرات غیر نفتی را در کشور
فراهم آورند (امینی1383 ،؛ سازمان توسعة تجارت ايران.)1391،
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بیان مسئله

صادرات ابزار حیاتی برای کشورهاست تا به اهداف رونق و رشد اقتصادی خود برسند .از آنجا که
صادرات به بهبود تراز پرداختهای کشور ،نرخ اشتغال و استاندارد زندگی کمک میکند ،دولتها
با مديريت توسعة صادرات به دنبال افزايش صادرات کشورهای خود هستند .متأسفانه در اين
میان بخش عمدۀ درآمد ارزی کشور ما متكی بر صادرات نفت است که غالبا عوارض اين اتكا
بیشتر از منافع آن است (دعائی و حسینی .)1389 ،بهسبب اهمیت اين موضوع است که خطوط
کلی سیاستگذاری اقتصادی کشور به سمت توسعة صادرات غیر نفتی معطوف است.
يكی از عمده محصوالت صادراتی دارای ارزش افزودۀ باال در تجارت جهانی ،قطعات خودروهای
سبک و سنگین است (رنجبريان و همكاران .)1391 ،از سوی ديگر ،صنعت ساخت قطعات خودرو
بهسبب ويژگیهای خاص خود ،زمینهساز مناسبی برای کارآفرينی و اشتغال در کشور است (امینی و
خباز باويل .)1388 ،برايناساس ،زمانی اهمیت موضوع پژوهش بیشتر آشكار میشود که بدانیم کشور
ما بهسبب داشتن پتانسیلهای الزم در صنعت ساخت قطعات خودرو ،میتواند در امر صادرات قطعات
خودرو با برنامهريزی و مديريت صحیح ،به موفقیتهای بزرگی نائل آيد (حجی و پاسبانی .)1388 ،از
اين جهت ،ضرورت شناسايی و بررسی محرکهای صادراتی در صنعت ساخت قطعات خودرو اهمیتی
مضاعف برای توسعه و افزايش صادرات غیر نفتی در ايران دارد.
در سالهای اخیر با وجود برقراری برخی از محرکهای صادراتی در صنعت ساخت قطعات
خودرو ،افزايش در میزان صادرات قطعات خودرو مناسب نبوده است و شايستة توان بالقوۀ کشور
نیست .يكی از داليل اصلی اين موضوع همسطحپنداری و بیتوجهی به روابط متقابل
محرکهای صادراتی است .نكتة مهم اين است که هريک از محرکهای صادراتی تأثیر متفاوتی
بر عملكرد صادرات قطعات خودرو میگذارد .بعضی از اين محرکها ،پايه و مبنای محرکهای
ديگرند ،و بعضی ديگر میزان تأثیرپذيری زيادی از محرکهای صادراتی ديگر دارند .از سوی
ديگر ،ممكن است بعضی از محرکها ارتباط اندکی با ديگر محرکها داشته باشند و برخی ديگر
نیز ممكن است واسط بین محرکهای صادراتی باشند .برايناساس ،الزم است مسئوالن و
تصمیمگیران در صنعت ساخت قطعات خودرو برای افزايش و توسعة صادرات ،ضمن شناسايی و
سطحبندی محرکهای صادراتی ،با ارائة الگو يا مدلی نوع تأثیر هريک از محرکها بر يكديگر را
تعیین کنند .اين کار باعث بهبود در برنامهريزیها و تصمیمگیریهای مسئوالن در جهت افزايش
صادرات قطعات خودرو میشود؛ و همچنین نگرش و ديد مناسبی در اختیار سیاستگذاران
اقتصادی کشور در راستای توسعه و افزايش صادرات غیر نفتی قرار میدهد.
يكی از بهترين رويكردها برای سطحبندی و ارائة الگوی تأثیرگذاری محرکهای صادراتی،
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مدلسازی ساختاری -تفسیری ( )ISMاست (آذر و بیات1387 ،؛ تیزرو1389 ،؛ شارما و همكاران،
 .)2013اين رويكرد تصمیمگیران و برنامهريزان صنعت ساخت قطعات خودروی کشور را قادر
میسازد که روابط پیچیدۀ بین تعداد زيادی از محرکهای صادراتی را ترسیم کنند و از آن بهمثابة
ابزاری برای نظمبخشیدن و جهتدادن به پیچیدگی روابط بین محرکهای صادراتی استفاده
کنند .با توجه به آنچه گفته شد ،اين پژوهش به دنبال پاسخگويی به پرسشهای زير است:
 .1محرکهای صادراتی مهم در صنعت ساخت قطعات خودرو کدامند؟
 .2الگو يا مدل روابط محرکهای صادراتی چگونه است؟
 .3سیاستها و تصمیمهای مؤثر برای توسعه و افزايش صادرات قطعات خودرو چیست؟
پیشینة نظری پژوهش
مدیریت توسعة صادرات

بهسبب اهمیت صادرات ،دولتها معموال اقدام به حمايت از فعالیتهای صادراتی شرکتها با
بهکارگیری مشوقها و برنامههای حمايتی میکنند که به برنامههای مديريت توسعة صادرات
معروفند .هدف از مديريت توسعة صادرات ،بهبود عملكرد صادراتی شرکتها يا تحريک آنها برای
شروع و ادامة فعالیتهای صادراتی است (حسنقلیپور و همكاران .)1389 ،اهمیت برنامههای
مرتبط با مديريت توسعة صادرات زمانی بیشتر آشكار میشود که بدانیم در شرکتهای کوچک و
متوسط ( )SMEsهنگامی که شرکتی با دوراهی تصمیمگیری در مورد صادرات و عدم صادرات
مواجه میشود ،گرايش عمومی به سمت عدم صادرات است .با بررسی پیشینة تحقیقات قبلی در
آمريكای شمالی ،اروپا و خاور دور ،اين موضوع تأيید شده است (بلوک و مايا2011 ،؛
مورگان .)1997،از آنجاکه اغلب شرکتهای فعال در صنعت قطعهسازی کشور جزو شرکتهای
کوچک و متوسطند (امینی و خباز باويل ،)1388 ،برنامههای مديريت توسعة صادرات در عملكرد
صادراتی آنها تأثیری دوچندان دارد.
براساس پژوهشهای گذشته ،جهانیشدن ،سیستم خطمشیگذاری تجاری جمهوری اسالمی
ايران را بهصورت روزافزون تحت تأثیر خود قرار میدهد (پورعزت و همكاران .)1390 ،از سوی
ديگر ،برنامههای مديريت توسعة صادرات بهطور مستقیم بر عملكرد صادراتی تأثیر ندارد ،اما
بهطور غیر مستقیم و از طريق تأثیرگذاری بر راهبرد صادراتی شرکتها ،بر عملكرد صادراتی تأثیر
مثبت و معنادار دارد (حسنقلیپور و همكاران .)1389 ،برايناساس ،با تدوين و برنامهريزی مناسب
در مديريت توسعة صادرات کشور ،شرکتهای قطعهسازی میتوانند راهبرد مناسبی را ،با توجه به
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شرايط و موقعیت کنونی و آيندۀ خود ،انتخاب کنند تا به بقا و رشد اين شرکتها در عرصة
پررقابت صنعت قطعهسازی جهان ،کمک کند (امینی و خباز باويل .)1388 ،بدون توجه به ريشة
ملی ،اندازۀ سازمان و نوع صنعت تقريبا همة شرکتها به اين واقعیت رسیدهاند که مشارکت
نكردن در بازارهای جهانی انتخابی طوالنیمدت برای آنها نخواهد بود (حقیقی و همكاران،
.)1387
با بررسی پیشینة تحقیقات قبلی در حیطة توسعة صادرات ايران میتوان به پژوهشهايی
دست يافت که هريک از آنها اغلب به موضوعی اساسی در زمینة مديريت توسعة صادرات در
ايران پرداخته است .برخی از محققان همكاری مشترک بینالمللی با شرکتهای خارجی را
عاملی اساسی در ارتقای عملكرد صادراتی شرکتهای ايرانی میدانند (رحمانسرشت و همكاران،
 .)1388از ديدگاه آنان همكاری مشترک بینالمللی به شرکتها فرصت میدهد تا نسبت به
ارتقای مزيت رقابتی و انتقال تكنولوژی جهت افزايش منابع و قابلیتهای سازمانی خود اقدام
کنند (همان .)1388 ،محققان ديگری دسترسی به اطالعات واقعی ،مربوط و دقیق دربارۀ بازار
صادراتی و تصمیمگیری براساس اين اطالعات برای حضور در بازار خارجی را امری مهم و
ضروری میدانند (حقیقی و عطائی .)1389 ،درواقع ،دستیابی به اطالعات بازار صادراتی منجر به
کاهش اطمینان و ريسک در عملكرد صادراتی میشود .مطالعة پیشینة بازاريابی بینالمللی نشان
میدهد که بازاريابان بینالمللی با شكستهای فراوانی روبهرو بودهاند که عمدهترين علت آن،
انتخاب ضعیف بازارهای خارجی بوده است .اين اشتباه بیشتر از آن جهت حادث میشود که با
ارزيابی ناکافی يا نامناسب به انتخاب بازارهای خارجی اقدام میشود (فیروزيان و همكاران،
 .)1389در پژوهشی ديگر آسیبهای حاصل از بروکراسیهای شديد در سازمانهای مرتبط با امر
صادرات ،عاملی اصلی در افت يا کاهش عملكرد صادراتی شرکتهای ايرانی مطرح میکنند
(نیكوکار و همكاران )1388 ،علت اصلی آن جابهجايی هدف در اينگونه سازمانهاست ،که آنها
را از رسالت و مأموريت اصلی خود دور میسازد.
محرکهای صادراتی

دولتها معموال برنامههای مديريت توسعة صادرات خود را در قالب محرکهای صادراتی پیگیری
و دنبال میکنند ،تا با طراحی و بهکارگیری مناسب محرکهای صادراتی از عملكرد صادراتی
شرکتها حمايت کنند .ازلحاظ نظری ،عوامل تعیینکنندۀ عملكرد صادراتی را به عوامل درونی
(تحت کنترل سازمان) و عوامل بیرونی (محیطی و غیر قابل کنترل برای سازمان) طبقهبندی
کردهاند (حقیقی و همكاران .)1387 ،براساس تحقیقات قبلی غالبا محرکهای صادراتی،
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محرکهای بیرونی و واکنشی صادراتند که ممكن است بر عملكرد يا راهبرد صادرات شرکتها
تأثیر داشته باشند (حسنقلیپور و همكاران .)1389 ،برخی پژوهشها بین محرکهای صادراتی و
عملكرد صادراتی رابطة مثبت گزارش کردهاند (آيیلديز و يازار ،)2008 ،اما برخی از مطالعهها نیز
نشان دادهاند ،اين محرکها در تحقق اهداف شكست خوردهاند (انست2005 ،؛ کريستنسن و
همكاران .)1987 ،برخی از پژوهشها نیز نشان دادهاند که محرکهای صادراتی تأثیر معكوس بر
عملكرد صادراتی داشتهاند (باشمیت و همكاران.)1985 ،
محققان حوزۀ صادرات برای شناسايی و بهرهگرفتن از فرصتهای بازارهای خارجی،
محرکهای صادراتی را در دو گروه اثرگذار و منفعل تقسیمبندی کردهاند .محرکهای اثرگذار
درمورد رفتار جسورانة شرکتها و تعهد آنها به انجام پژوهش برای فرصتهای صادرات است
(عوامل کششی) محرکهای انفعالی درمورد بازتاب عمل شرکتها به تغییرات شرايط و
نشاندهندۀ گرايش منفعل در جستوجوی فرصتهای صادراتی است (عوامل فشاری) (حقیقی و
همكاران .)1387 ،براساس اين نوع تقسیمبندی ،محرکهای صادراتی الگوهای متفاوتی از رفتار
و گرايشهای صادراتی در شرکتها ايجاد میکنند که عملكرد صادراتی آنها را در جهتهای
متفاوت تحت تأثیر قرار میدهند؛ لذا تصمیمگیری صادراتی همزمان با محرکهای صادراتی
اثرگذار و انفعالی درگیر است (همان.)1387 ،
در کشور جمهوری اسالمی ايران ،موضوع حمايت از صادرات با تكیه بر اصل  138قانون
اساسی برای اولین بار در سال  1380طرح شد ،و با مصوبة هیئت وزيران در مورخة 1380/4/10
روند اجرايی به خود گرفت (سازمان توسعة تجارت ايران .)1391 ،به تدريج و در طول دورهها و
سالهای بعد و براساس برنامهريزیهای راهبردی در حوزۀ صادرات ،نوع ،میزان و کیفیت
محرکهای صادراتی دچار تحوالت و تغییرات چشمگیری شد و به تنوع آنها افزوده شد؛ درنتیجه،
آن محرکهای صادراتی که در سال  1380تنها محدود به جوايز صادراتی و ارائة تسهیالت و
معافیتها در بعضی از صنايع و تولیدات بود ،به بیش از  30محرک در سال  1392و در صنايع
گوناگون افزايش يافت (دفتر مقررات صادرات و واردات .)1392 ،از طريق مطالعات کتابخانهای و
نظرسنجی از خبرگان جامعة آماری ،در اين مقاله  14محرکة اصلی تأثیرگذار در صادرات قطعات
خودرو و شاخصهای آنها احصا شده ،که به ترتیب در جدول  1آورده شده است.
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محرکها
 .1شفافیت قوانین و حذف
مقررات زائد در فرايند
صادرات

 .2معافیتها و تسهیالت و
جوايز ويژه برای
صادرکنندگان

 .3توسعه و تقويت بنگاهها و
تشكلهای صادراتی

 .4توسعه و جذب
سرمايهگذاری خارجی

 .5اصالح فرايند
قیمتگذاری محصوالت
صادراتی
 . 6تشكیل میزهای
تخصصی صادرات کاالها و
خدمات
 .7تحقیقات بازار و بازاريابی
در کشورهای هدف برای
صادرات
 .8ارائة آموزشهای الزم در
زمینة صادرات

 .9اطالعرسانی و آگاهسازی
در زمینة صادرات

شاخصها
* حذف موانع غیر تعرفهای و مجوزهای موردی برای صادرات (تیچاکنونت)2011 ،
* تصويب آيیننامههای روابط اقتصادی و سیاسی با کشورهای همسايه و منطقه
(امینی1383،؛ چشمانداز بیستسالة توسعة کشور1404 ،؛ آيیلديز و يازار2008 ،؛ دونر و همكاران)2006 ،
* تدوين قوانین جديد و شفافیت و روانسازی در امر صادرات و واردات
(حسنقلیپور و همكاران1387 ،؛ گمرک ايران1392 ،؛ کنلر و پیزو)2007 ،
* شمول و جامعیت معافیتهای مالیاتی و عوارضی صادرکنندگان قطعات (حسنقلیپور و همكاران1389 ،؛ آيیلديز و يازار،
2008؛ بلوک و مايا)2011 ،
* کاهش فرايند اداری دريافت مجوز و سپردن تعهدات ارزی (گمرک ايران)1392 ،
* کمیت و کیفیت بیمهها و يارانههای صادراتی (حسنقلیپور و همكاران1389 ،؛ گمرک ايران1392 ،؛ سازمان توسعة تجارت
ايران)1392 ،
* پرداخت سريع ،افزايش میزان و تنوع جوايز صادراتی (سازمان توسعة تجارت)1391 ،
* انتخاب منطقة نمونة صادراتی و ايجاد رقابت منطقهای بین صادرکنندگان (مجمع تشخیص مصلحت نظام1391 ،؛ آيیلديز و
يازار2008 ،؛ بلوک و مايا)2011 ،
* تعداد و عملكرد خوشهها و تشكلهای صادرات قطعات خودرو
(حجی و پاسبانی1388 ،؛ قانون برنامة پنجم توسعه1394-1390 ،؛ آلدابا)2007 ،
* گسترش اختیارات خوشهها و تشكلها از طريق مشارکت در تصمیمات مربوط به صادرات (حجی و پاسبانی1388 ،؛ ماه،
2010؛ سازمان ملی توسعة مهارت هند)2013 ،
* مشارکت در نمايشگاههای بینالمللی و اعزام هیئتهای تجاری و سرمايهگذاری (کريمی دستجردی و همكاران1389 ،؛
نارايانان و وشیشت)2008 ،
* تشكیل کارگروههای مشترک جذب سرمايهگذاری خارجی (کريمی دستجردی و همكاران1389 ،؛ دونر و همكاران2006 ،؛
انست)2005 ،
* راهاندازی دفاتر نمايندگی اتاقهای بازرگانی ايران در کشورهای هدف (کنلر و پیزو)2007 ،
* بسترسازی جهت توسعة فعالیت شرکتهای بیمهای خارجی در کشور و مناطق آزاد (امینی1383 ،؛ آيیلديز و يازار2008 ،؛
انست)2005 ،
* سادهسازی و روانسازی و اصالح فرايند قیمتگذاری کاالهای صادراتی (سازمان توسعة تجارت ايران1392 ،؛ ماه2010 ،؛
شهسوار و دهقان)1388 ،
* ايجاد وحدت رويه در ارزشيابی کاالهای صادراتی (دونر و همكاران)2006 ،
* تجديد نظر در کلیة قیمتهای صادراتی و ايجاد بانک اطالعاتی (ماه)2010 ،
* مشارکت صادرکنندگان در امور کارشناسی صادرات قطعات خودرو (چشمانداز بیستسالة توسعة کشور)1404 ،
* میزان اختیار صادرکنندگان در تصمیمسازی مربوط به صادرات قطعات خودرو (حسنقلیپور و همكاران()1387 ،کنلر و پیزو،
)2007
* کمیت و کیفیت برپايی میزهای تخصصی صادرات مرتبط با کشورهای هدف
(قانون برنامة پنجم توسعة جمهوری اسالمی ايران1394-1390 ،؛ نارايانان و وشیشت)2008 ،
* برنامهريزی و تدوين طرح جامع صادرات قطعات خودرو به کشورهای همسايه و منطقه (چشمانداز بیستسالة توسعة کشور،
1404؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام1391 ،؛ سازمان ملی توسعة مهارت هند)2013 ،
* تهیه و تنظیم بانک اطالعات اولیة بازارهای صادراتی (سازمان توسعة تجارت)1391 ،
* حمايت از ايجاد و تقويت سازمانهای تحقیقات صادرات (شهسوار و دهقان)1388 ،
* برگزاری گردهمايیها و سمینارها در زمینة صادرات قطعات خودرو (رنجبريان و همكاران1391 ،؛ سازمان ملی توسعة مهارت
هند)2013 ،
* برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی تخصصی صادرات قطعات خودرو (آلدابا)2008 ،
* ايجاد فرهنگ مناسب برای صادرات در صنعت ساخت قطعات خودرو (آلدابا)2008 ،
* ارائة خدمات مشاورهای مورد نیاز صادرکنندگان قطعات خودرو (کنلر و پیزو)2007 ،
* ايجاد پايگاههای دانش و اطالعات تجاری طبقهبندیشده (سازمان توسعة تجارت)1391 ،
* اطالعرسانی الكترونیكی و انتشار کتب ،مقاالت و گزارشها (نارايانان و شیشت)2008 ،
* اطالعرسانی به موقع و مناسب رويدادهای تجاری در زمینة صادرات قطعات خودرو (رنجبريان و همكاران1391 ،؛ قانون
برنامة سوم توسعه)1380 ،
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ادامة جدول  .1محرکهای صادراتی در صنعت ساخت قطعات خودرو و شاخصهای آن

محرکها

 .10گسترش روابط اقتصادی
و بازرگانی با کشورهای
جهان خصوصا همسايگان و
کشورهای اسالمی و منطقه

 .11توسعه و ترويج
بستهبندی محصوالت

 .12توسعة زيرساختهای
تجاری و صادراتی

 .13توسعه و تقويت مناطق
آزاد و ويژۀ اقتصادی کشور

 .14تفويض اختیار به
استانها و تمرکززدايی در
برنامهريزی و توسعة صادرات

شاخصها
* امضای قراردادها و موافقتنامههای تجاری و اقتصادی با کشورهای هدف صادرات ،خصوصا همسايگان و کشورهای اسالمی
(قانون برنامة پنجم توسعه1394-1390 ،؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام1391 ،؛ دونر و همكاران2006 ،؛ انست)2005 ،
* اعزام هیئتهای تجاری ،بازاريابی و سرمايهگذاری به کشورهای هدف صادرات (مجمع تشخیص مصلحت نظام1391 ،؛
آلدابا2007 ،؛ تیچاکنونت)2011 ،
* برگزاری و شرکت در نمايشگاههای بینالمللی داخلی و خارج از کشور (سازمان توسعة تجارت ايران1391 ،؛ بلوک و مايا،
2011؛ انست)2005 ،
* برگزاری همايشهای فرصتهای تجاری و سرمايهگذاری با کشورهای هدف صادرات (سازمان توسعة تجارت ايران،
()1392آيیلديز و يازار)2008 ،
* تهیة استانداردها و دستورالعملهای بستهبندی قطعات خودرو (سازمان توسعة تجارت ايران1392 ،؛ قانون برنامة پنجم
توسعه1394-1390 ،؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام)1391 ،
* انجام تحقیقات مرتبط با بستهبندی با هدف افزايش اثربخشی و کارايی و کاهش هزينه (سازمان توسعة تجارت ايران1391 ،؛
تیچاکنونت)2011 ،
* برگزاری کارگاهها و کنفرانسهای تخصصی بستهبندی قطعات خودرو (سازمان توسعة تجارت ايران1391 ،؛ مجمع تشخیص
مصلحت نظام)1391 ،
* ايجاد پايانههای صادراتی جهت توسعة صادرات (چشمانداز بیستسالة توسعة کشور1404 ،؛ قانون برنامة پنجم توسعه،
1394-1390؛ بلوک و مايا)2011 ،
* افزايش خدمات بارگیری و انبارداری در گمرکات (امینی1383 ،؛کنلر و پیزو)2007 ،
* تجهیز ناوگان حملونقل صادرات کاال و خدمات (امینی1383 ،؛ تیچاکنونت)2011 ،
* تسهیل در روند تأسیس بانکهای خارجی و آزادسازی عملیات پولی ،بانكی و بیمهای (سازمان توسعة تجارت ايران1391 ،؛
دونر و همكاران)2006 ،
* تفويض اختیار تصمیمگیری و انجام امور مربوط به تجارت و صادرات به مناطق آزاد (سازمان توسعة تجارت ايران1391 ،؛
انست2005 ،؛ ماه)2010 ،
* زيرساختهای مناسب در مناطق آزاد برای توسعة تجارت و صادرات (انست)2005 ،
* تدوين و اجرای برنامة راهبردی توسعة صادرات استانی (سازمان توسعة تجارت ايران1391 ،؛ چشمانداز بیستسالة توسعة
کشور1404 ،؛ قانون برنامة پنجم توسعه1394-1390 ،؛ آلدابا)2007 ،
* تشكیل کمیسیونها و میزهای تخصصی صادرات در استان (سازمان توسعة تجارت ايران1392 ،؛ سازمان توسعة تجارت
ايران1391 ،؛ تیچاکنونت)2011 ،
* حمايت از طرح و پروژههای استانی توسعة صادرات (با اولويت مصوبات سفرهای هیئت دولت) (سازمان توسعة تجارت ايران،
1391؛ قانون برنامة پنجم توسعه)1394-1390 ،

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی-کاربردی است که از لحاظ روششناسی بهصورت میدانی انجام
گرفته است؛ و از روش کتابخانهای بهصورت روش مكمل در اين پژوهش استفاده شده است .در
رويكردی گامبهگام با استفاده از مطالعات کتابخانهای و مصاحبه با صاحبنظران ،ابتدا
محرکهای مهم و شاخصهای اصلی آنها در توسعة صادرات قطعات خودرو تعیین شد .نوع
مصاحبه در بخش اول اين پژوهش جزو مصاحبههای پژوهشهای کیفی است که بهصورت
مصاحبة نیمهساختارمند دارای پاسخ باز ،انجام گرفته است و از تكنیک مقايسة مستمر برای
تحلیل دادههای حاصل از آن استفاده شده است .تكنیک مقايسة مستمر از روشهای ويرايش
کردن در تحلیل دادههای حاصل از مصاحبه است ،و هدف از آن دستیابی به نقطهای از اشباع
نظری است که در آنجا تحلیل اضافی هیچگونه نقشی در کشف دانش جديدی در مورد يک
مسئله يا مقوله ندارد (دانايیفرد و همكاران .)200 :1392 ،سپس ،کارت مصاحبهای برای
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سطحبندی محرکهای صادراتی شناسايیشده در صنعت ساخت قطعات خودرو ،تدوين شد.
اطالعات مورد نظر بهصورت تحقیقات میدانی از شرکتهای تولیدکنندۀ قطعات خودرو در سطح
شهرستان تبريز ،جمعآوری شد .برای تحلیل اطالعات از رويكردی خبرهمحور در قالب روش
مدلسازی ساختاری -تفسیری استفاده شد که يافتههای آن براساس ديدگاه و برداشت خبرگان
جامعة آماری تحقیق ،در قالب ماتريسهای مختلف و درنهايت مدل سطحبندیشدۀ روابط
محرکهای صادراتی در صنعت ساخت قطعات خودرو آورده شده است.
جامعة آماری پژوهش شامل مديران ارشد شرکتهای سازندۀ قطعات خودرو در سطح
شهرستان تبريز است که در امر صادرات قطعات خودرو فعالند .برايناساس ،تعداد  81شرکت
شناسايی شد که مديران ارشد آنها -که در اغلب موارد صاحبان آن شرکتها هستند -خبرگان
حیطة صادرات قطعات خودرو درنظر گرفته شدند.
براساس تئوری وارفیلد در مدلسازی ساختاری -تفسیری بايد تعداد خبرگان بین  12الی 25
نفر انتخاب شود (( )12  X 25آذر و همكاران1392 ،؛ تیزرو1389 ،؛ شارما و همكاران2013 ،؛
سینگ و کانت .)2008 ،برايناساس ،برای تعیین نمونة پژوهشی از جامعة آماری تحقیق،
پژوهشگران مالک خبرگی را براساس دو شاخص میزان تجربة شرکت در امر صادرات قطعات
خودرو و سطح تحصیالت مديران ارشد شرکتها ،افزايش دادند .برای اين منظور ،مديران ارشدی
درنظر گرفته شدهاند که حداقل دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس بوده و شرکت آنها سابقة
حداقل دهساله در امر تولید و صادرات قطعات خودرو داشته باشد .مطابق جدول  ،2تعداد  19نفر
خبره که دارای دو مالک خبرگی فوق بودهاند ،نمونه درنظر گرفته شدهاند.
جدول .2نمونة پژوهش براساس شاخصهای خبرگی
تعداد خبرگان حائز شرط

شرط

نماد

شاخص خبرگی

33
35

10
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میزان تجربة شرکت در امر صادرات
سطح تحصیالت مديريت ارشد



نمونة پژوهش

()19

10
فوق لیسانس

یافتههای پژوهش
با انجام مطالعات کتابخانهای و دريافت نظرهای خبرگان ،مهمترين محرکهای صادراتی در
صنعت ساخت قطعات خودرو و شاخصهای مرتبط با آن مطابق جدول  1تعیین شده است.
براساس محرکهای صادراتی تعیین شده و با توجه به رويكرد گامبهگام در مدلسازی ساختاری-
تفسیری ،يافتههای پژوهش به شرح زير است:
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جدول  .3ماتریس خودتعاملی ساختاری ()SSIM

مطابق با جدول  3درايههای اين ماتريس به اين صورت شكل میگیرد :اگر محرک ( iسطر)
بر محرک ( jستون) تأثیرگذار باشد ،آنگاه دراية ()V؛ اگر محرک ( jستون) بر محرک ( iسطر)
تأثیرگذار باشد ،آنگاه دراية ()A؛ تأثیر متقابل محرکهای  iو  jآنگاه دراية ()X؛ و در صورت نبود
ارتباط بین محرکهای  iو  jدراية ماتريس ( )Oاست (محمدی و امیری.)1391 ،
جدول  .4ماتریس دسترسی اولیه (ماتریس )R
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جدول  .5ماتریس دسترسی نهایی (ماتریس *)R

مطابق جدول  4ماتريس  Rيک ماتريس بولی است که براساس  SSIMنوشته میشود.
بهطوریکه :اگر نماد بهصورت  Vباشد ،آنگاه  (i,j)=1و (j,i)=0؛ اگر نماد بهصورت  Aباشد ،آنگاه
 (i,j)=0و (j,i)=1؛ اگر نماد بهصورت  Xباشد ،آنگاه (j,i)= (i,j)=1؛ اگر نماد بهصورت  Oباشد،
آنگاه  (j,i)= (i,j)=0است (همان .)1391 ،پس از تشكیل ماتريس  ،Rبا وارد نمودن قاعدۀ
انتقالپذيری در روابط محرکهای صادراتی ،ماتريس * Rدر جدول  5بهدست میآيد (آذر و
همكاران260-261 :1392 ،؛ دبنات و شانكار.)2012 ،
در اين مرحله با استفاده از ماتريس * Rمجموعة ورودی و خروجی و نیز مشترک برای
هريک از محرکها بهدست میآيد .مجموعة خروجی براساس سطر  iام در ماتريس * Rو به
ازای درايههايی با مقدار  1مشخص میشود .همچنین مجموعة ورودی براساس ستون  jام در
ماتريس * Rو به ازای درايههايی با مقدار  1مشخص میشود .قواعد مختلفی برای سطحبندی
محرکها وجود دارد (پاتل و همكاران2012 ،؛ شارما و همكاران .)2013 ،ولی در اين پژوهش از
قاعدۀ کمترين فراوانی مطابق با جدول  6استفاده کردهايم .با توجه به يافتههای پژوهش در
ستون انتهايی جدول  6سطوح هريک از محرکهای صادراتی شناسايیشده در امر صادرات
قطعات خودرو مشخص شده است .هر چه در سطحبندی محرکهای صادراتی از سطح يک در
الگوی روابط به سطوح باالتر حرکت میکنیم ،محرکهای صادراتی پايهای و مبنايیتر در مدل
ساختاری -تفسیری پژوهش بهدست میآيد.
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جدول  .6تکرار اول تا هفتم در تعیین سطوح محرکهای صادراتی

پس از تعیین سطوح هريک از محرکهای صادراتی در صنعت قطعات خودرو و با توجه به روابط
تعريفشده در ماتريس * Rمدل ساختاری -تفسیری پژوهش مطابق نمودار  1شكل میگیرد.
مدل ساختاری -تفسیری محرکهای صادراتی قطعات خودرو در سلسلهمراتبی با روابط
يکطرفه يا دوطرفه يا غیر مرتبط است؛ بهطوریکه فرض میشود ارتباطات مستقیم بین دو
سطح متوالی (ارتباط عمودی) و بین محرکهای يک سطح (ارتباط افقی) برقرار است؛ و
ارتباطات مستقیم محرکهای صادراتی سطوح غیر متوالی از طريق روابط غیر مستقیم ايجاد
میشود (آذر و همكاران1392 ،؛ تیزرو)1389 ،
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نمودار  .1مدل ساختاری -تفسیری محرکهای صادراتی در صنعت ساخت قطعات خودرو

در جدول  ،7با استفاده از ماتريس  ،MICMACمحرکهای صادراتی در صنعت ساخت
قطعات خودرو در چهار ناحیه طبقهبندی میشوند (آذر و بیات1387 ،؛ لشكر بلوکی1390 ،؛
گالوس و فوهل و توماس.)2011 ،
جدول  .7ماتریس MICMAC
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نتیجهگیری و پیشنهادها
نتیجة نهايی و اصلی پژوهش دربرگیرندۀ مدل يكپارچة محرکهای صادراتی در صنعت قطعات
خودرو در سلسلهمراتبی با روابط يکطرفه يا دوطرفه است (نمودار  .)1اين مدل يكپارچه از
بررسی و تحلیل روابط و سطحبندی محرکهای تأثیرگذار در صادرات قطعات خودرو بهدست
آمده است و به مديران و تصمیمگیران حوزۀ تجارت و صادرات کشور کمک میکند تا ديد و
نگرش جامعی از ارتباطات پیچیدۀ بین محرکهای اثرگذار بر حوزۀ صادرات قطعات خودرو داشته
باشند .اين موضوع همچنین مديران و تصمیمگیران را قادر میسازد تا در سیاستگذاریهای خود
نظم و جهتگیری مناسبی داشته باشند و اولويتها را شناسايی کنند.
مدل بهدستآمده از پژوهش نشان میدهد چهار محرک .1 :تفويض اختیار به استانها و
تمرکززدايی در برنامهريزی و توسعة صادرات .2 ،توسعة زيرساختهای تجاری و صادراتی .3 ،شفافیت
قوانین و حذف مقررات زائد در فرايند صادرات و  .4تشكیل میزهای تخصصی صادرات ،جزو عوامل
پايهای و مبنايی در توسعة صادرات قطعات خودرو براساس ديدگاه خبرگان جامعة آماری پژوهش
است .با توجه به الگوی روابط در عوامل پايهای مدل اين نتیجه حاصل میشود که تفويض اختیار به
استانها و تمرکززدايی در برنامهريزی و توسعة صادرات کشور باعث تشكیل کمیسیونها و میزهای
تخصصی صادرات در استانها میشود .اين کمیسیونها و میزهای تخصصی با توجه به نقاط قوت،
ضعف ،فرصت و تهديد استان میتوانند به تدوين و اجرای برنامههای راهبردی توسعة صادرات در آن
استان بپردازند؛ اين امر باعث حمايت از طرحها و پروژههای استانی توسعة صادرات خواهد شد .البته
بايد توجه کرد که الزمة اين تفويض اختیار و تمرکززدايی ،توسعة زيرساختهای تجاری و صادراتی
استانها در قالب ايجاد پايانههای صادراتی و افزايش خدمات گمرکی و تجهیز ناوگان حملونقل
صادرات کاالست؛ اين موضوع بهصورت روابط متقابل اين دو محرک در مدل پژوهش نشان داده شده
است .نتايج اين قسمت با يافتههای پژوهشهای تیچاکنونت ( ،)2011آلدابا ( )2007و امینی ()1383
مطابقت دارد .در اين میان دولتها میتوانند با تدوين قوانین جديد و شفاف در امر صادرات و واردات و
نیز حذف يا کاهش موانع تعرفهای ،تسهیلگر روابط اقتصادی و تجاری استانها با کشورهای همسايه و
منطقه باشند .پژوهشهای پورعزت و همكارانش ( )1390و نیز حسنقلیپور و همكارانش ( )1387مؤيد
اين مطلب است .اين چهار محرک پايهای و مبنايی ،سیاستگذاران حوزۀ تجارت و بازرگانی کشور را
قادر میسازند تا چگونگی و نوع بهینه و اثرگذار معافیتها ،تسهیالت و جوايز ويژه برای صادرکنندگان
را خصوصا در صنعت ساخت قطعات خودرو تعیین کنند .با توجه به نتايج تحقیقات حسنقلیپور و
همكارانش ( ،)1389آيیلديز و يازار ( ،)2008بلوک و مايا ( )2011شمول و جامعیت معافیتهای مالیاتی
و عوارضی صادرکنندگان ،کاهش فرايند اداری دريافت مجوز و سپردن تعهدات ارزی ،کمیت و کیفیت
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بیمهها و يارانههای صادراتی ،انتخاب منطقة نمونة صادراتی و ايجاد رقابت منطقهای بین
صادرکنندگان ،جزو شاخصهای مطرح در اين حوزه است که در يافتههای اين پژوهش نیز بر آنها
تأکید شده است .اثربخشی و موفقیت نحوۀ ارائة معافیتها و تسهیالت و جوايز ويژه ،در چهار حوزۀ
اطالعرسانی و آگاهسازی در زمینة صادرات ،ارائة آموزشهای الزم در زمینة صادرات ،توسعه و تقويت
مناطق آزاد و ويژۀ اقتصادی کشور ،و نیز گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی با ديگر کشورها ،خود را
نشان میدهد .چنانچه در مدل پژوهش نشان داده شده است ،اين چهار محرک صادراتی بهصورت
متقابل بر يكديگر تأثیر میگذارند .در بررسی اين موضوع در پیشینة تحقیق ،میتوان به مواردی مشابه
دست يافت .حقیقی و عطايی ( )1389به نوعی ارتباط متقابل بین اطالعرسانی و آگاهسازی در زمینة
صادرات و آموزشهای مرتبط و درنتیجه ،گسترش تجارت و صادرات به کشورهای ديگر ،اشاره
کردهاند .دونر و همكاران ( )2006به تأثیرات مستقیم و متقابل توسعه و تقويت مناطق آزاد و ويژۀ
اقتصادی با گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی به ديگر کشورها اشاره کردهاند .شايان توجه است که
گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی با کشورهای ديگر ،براساس شاخصهای جدول  1و با فرض
روابط سیاسی مناسب است؛ رويكرد سیاست خارجی جمهوری اسالمی ايران خصوصا با همسايگان و
کشورهای اسالمی ،تأيیدکنندۀ اين فرض است .نكتة اساسی اين است که سطحبندی و مدلسازی
محرکهای صادراتی براساس شاخصهای احصاشده در جدول  1است.
پنج محرک .1 :توسعه و تقويت بنگاهها و تشكلهای صادراتی .2 ،تحقیقات بازار و بازاريابی
در کشورهای هدف برای صادرات .3 ،اصالح فرايند قیمتگذاری محصوالت صادراتی .4 ،توسعه
و ترويج بستهبندی قطعات و  .5توسعه و جذب سرمايهگذاری خارجی در صنعت ساخت قطعات
خودرو کشور ،جزو محرکهای نهايی در مدل يكپارچة سطحبندی محرکهای صادراتی در
صنعت ساخت قطعات خودرو هستند .در راستای توسعه و تقويت بنگاهها و تشكلهای صادراتی،
تشكیل خوشههای صنعتی و گسترش اختیارات آنها از طريق مشارکت در تصمیمهای مربوط به
صادرات ،توصیه میشود .مشارکت در نمايشگاههای بینالمللی و اعزام هیئتهای تجاری و
سرمايهگذاری ،باعث ارتقای کیفیت عملكرد خوشههای صنعتی در امر صادرات میشود .در
پژوهشی ،حجی و پاسبانی ( )1388به نقش خوشههای صنعتی در توسعة بنگاهها و افزايش
صادرات اشاره کردهاند .از سوی ديگر ،براساس مدل پژوهش بین توسعه و تقويت بنگاهها و
تشكلهای صادراتی و تحقیقات بازار و بازاريابی در کشورهای هدف برای صادرات ،ارتباط
دوسويه وجود دارد .به اين ارتباط متقابل و دوسويه در پژوهش فیروزيان ،نجفیمجد ،لعلی و
رضاپور ( )1389نیز اشاره شده است .با اجرای تحقیقات بازاريابی و تقويت تشكلهای صادراتی،
زمینة تجديد نظر در قیمتهای صادراتی (قطعات خودرو) فراهم میآيد؛ اين امر مستلزم
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سادهسازی و روانسازی و اصالح فرايند قیمتگذاری کاالهای صادراتی است .توسعه و ترويج
بستهبندی قطعات و توسعه و جذب سرمايهگذاری خارجی ،آخرين محرکهايیاند که میتوانند در
امر سیاستگذاری صادرات قطعات خودرو مورد توجه قرار گیرند .دلیل اصلی آن وابستگی اين
محرکها به عملكرد ساير محرکها در محدودۀ زمانی خاص است .اين موضوع در بررسی
ماتريس  MICMACبیشتر آشكار میشود.
با توجه به روابط برگشتی در مدل تحقیق ،محرکهای صادراتی بر محرکهای پايهای و
مبنايی خود نیز تأثیرگذارند .چنانچه با بررسی ماتريس  ،MICMACدرمیيابیم بیشتر محرکهای
صادراتی در ناحیة پیوندی يا نزديک به آن قرار دارند .اين موضوع بیانگر آن است که اکثر
محرکهای صادراتی در صنعت ساخت قطعات خودرو ،دارای روابط تأثیرگذار و تأثیرپذير از
يكديگرند .محرکهای اول ،دوم و چهاردهم (با توجه به جدول  1و  )7در ناحیة نفوذ قرار دارند؛
به اين معنی که محرکهای اشارهشده ضمن تأثیرگذاری بر ساير محرکها ،تأثیرپذيری کمتری
از آنها دارند و مستقلاند .سیاستگذاران و برنامهريزان حوزۀ صادرات قطعات خودرو بايد توجه
ويژهای نسبت به اين محرکهای صادراتی داشته باشند و اولويت سیاستها و برنامههای خود را
نسبت به آن قرار دهند .محرکهای چهارم و يازدهم (با توجه به جدول  1و  )7در ناحیة وابسته
قرار دارند .يعنی اين محرکها بیشتر از ساير محرکها تأثیرپذيرند و بیشترين وابستگی را با ساير
محرکها دارند؛ برايناساس ،تقويت اين محرکها وابسته به عملكرد محرکهای ديگر است.
در نگاهی کلی و در بررسی پیشینة پژوهش ،آيیلديز و يازار ( )2008به رابطة مثبت بین
محرکهای صادراتی و عملكرد صادراتی اشاره میکنند؛ درحالیکه انست ( )2005و کريستنسن و
همكاران ( )1987در تحقیقات خود نشان دادهاند که اين محرکها در تحقق اهداف عملكرد
صادراتی شكست خوردهاند؛ حتی باشمیت و همكاران ( )1985به رابطهای معكوس بین
محرکهای صادراتی و عملكرد صادراتی در پژوهش خود رسیدهاند .اين تحقیقات نشان میدهد
که همواره محرکهای صادراتی در مديريت توسعة صادرات الزاما عملكرد يكسانی ندارند .شايد
تفاوتهای ماهیتی بین صنايع گوناگون ،تفاوتهای فرهنگی ،اقتصادی و قانونی در کشورهای
مختلف يا عواملی ديگر باعث اين عملكرد متفاوت باشد؛ ولی يافتههای اين پژوهش نشان
میدهد که يكی از علل اصلی همسطحپنداری محرکهای صادراتی و بیتوجهی به روابط متقابل
آنها از لحاظ تقدم زمانی و علی است .درواقع ،در اغلب تحقیقات گذشته همواره روابط همبستگی
و علی میان محرکهای صادراتی و عملكرد صادراتی مورد توجه قرار میگرفت ،درحالیکه به
روابط بین خود محرکهای صادراتی کمتر توجه میشد .سهم اين پژوهش از دانشافزايی مرتبط
با اين موضوع ،توجه به الگوی روابط بین محرکهای صادراتی در صنعت ساخت قطعات خودرو
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است و کمک میکند تا سیاستگذاران و برنامهريزان حوزۀ صادرات با توجه به مدل بهدستآمده
از پژوهش ،ديدی جامعنگر نسبت به محرکهای صادراتی در صنعت ساخت قطعات خودرو داشته
باشند و آنها را عوامل همسطح و مستقل ازهم بهشمار نیاورند.
با توجه به نتايج و يافتههای پژوهش و نیز بررسی مدل بهدستآمده از تحقیق ،سیاستها و
تصمیمهای زير میتواند برای توسعه و افزايش صادرات قطعات خودرو ،مؤثر واقع شود:
 .1با ايجاد زيرساختهای تجاری و صادراتی و فراهم کردن امكاناتی در قالب پايانههای صادراتی
و خدمات حملونقل برای شرکتهای قطعهساز خصوصی و عموما متوسط و کوچک ،شرايطی
مهیا شود تا صادرات قطعات خودرو با سهولت بیشتری انجام شود.
 .2با تفويض اختیار به استانها و تمرکززدايی در برنامهريزی و توسعة صادرات ،زمینههای توسعة
صادرات در استانهای کشور با توجه به مزيتهای هر استان فراهم میآيد؛ و نیز با ايجاد
رقابت صادراتی در بین استانها ،انگیزۀ الزم برای توسعة صادرات فراهم میشود.
 .3قوانین و مقررات بازدارنده و رويههای تجاری اصالح و بازنگری شوند .اين کار با بهرهگیری از
مكانیسمهای الزم برای هماهنگی بین فعالیتهای قانونگذاری و سیاستگذاری در
بخشهای عمومی و دولتی (همچون گمرک و سازمان توسعة تجارت و )...با بخش خصوصی
و شرکتهای تولیدی -صادراتی ،امكانپذير است.
 .4با فعالسازی میزهای تخصصی صادرات ،میزان کارآمدی و اثربخشی فعالیتهای مرتبط با
توسعة صادرات و بازاريابی قطعات خودرو افزايش میيابد؛ و اين فعالیتها عمدتا در بازارهای
هدف و بر روی قطعاتی که پتانسیل صادراتی بیشتری دارند متمرکز شود.
 .5مكانیسمهای حمايتی و تشويقی در قالب معافیتها ،تسهیالت و جوايز ويژه بايد بهگونهای
طراحی و اجرا شود که موجبات ارتقای عملكرد صادراتی شرکتهای قطعهساز -ترجیحا در
قالب شرکتهای کوچک و متوسط -فراهم آيد.
 .6از طريق آموزشهای الزم درخصوص صادرات ،میزان آگاهی شرکتهای قطعهساز نسبت به
اهمیت صادرات افزايش يابد؛ و نیروی انسانی کافی برای بخش صادرات تربیت شود و اين
نیرو مهارتهای الزم را از طريق کارآموزی کسب کند.
 .7بايد اطمینان حاصل شود اطالعاتی که در اختیار صادرکنندگان قرار میگیرد ،روزآمد ،قابل استفاده و
منطبق با استانداردهای جهانی است؛ اين کار باعث افزايش پتانسیل صادرات شرکتهای قطعهساز
ايرانی میشود .برای رسیدن به اين هدف میتوان اقدامات زير را انجام داد:
 فعالکردن پايگاه دسترسی به اطالعات بازار
 استفاده از تجارت الكترونیكی در بخش صادرات قطعات خودرو
 ايجاد مراکز اطالعاتی برای صادرکنندگان قطعات خودرو
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 .8برای گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی با کشورهای همسايه و اسالمی ،مكانیسمهايی برای
تجارت متقابل طراحی و برای شروع از تجارت ترجیحی و موافقتنامههای جبرانی کمک
گرفته شود.
 .9مناطق آزاد و ويژۀ اقتصادی با حذف يا کاهش موانع معمول گمرکی و محدوديتهای خاص
هر کشور ،موجبات ارتقای توانمندی صادرات قطعات خودرو به بازارهای کشورهای هدف
میشود .بنابراين توصیه میشود اين مناطق با توجه به موقعیتها و شرايط نواحی جغرافیايی
کشور از لحاظ کمی و کیفی توسعه يابند و تقويت شود.
 .10برای توسعه و تقويت بنگاهها و تشكلهای صادراتی ،خطمشیهايی اتخاذ شود که اختیارات
و بودجة مورد نیاز خوشههای صنعتی برای مشارکت فعال در نمايشگاههای بینالمللی و اعزام
هیئتهای تجاری و سرمايهگذاری ،تأمین شود.
 .11برنامههايی برای گسترش تحقیقات بازار و بازاريابی در کشورهای هدف صادراتی ،به مرحلة
اجرا درآيد .اين تحقیقات بايد از کیفیت و اثربخشی مناسب برخوردار باشد و الزمة اين امر
حمايت دولت از تحقیقات بازار و بازاريابی است.
 .12فرايند قیمتگذاری قطعات صادراتی بايد اصالح شود ،به نحوی که تولیدکنندگان قطعات
صادراتی بتوانند قطعات تولیدی خود را با قیمتهای رقابتی بینالمللی عرضه کنند.
برايناساس ،عواملی که سبب افزايش هزينههای صادراتی میشوند بايد شناسايی و حذف
شوند.
 .13با توسعه و ترويج بستهبندی قطعات خودرو ساخت ايران تصوير مثبتی در ذهن خريداران
بینالمللی ايجاد شود.
 .14برای توسعه و جذب سرمايهگذاری خارجی توصیه میشود شرکتهای قطعهسازی در قالب
خوشههای صنعتی و با حمايت دولت ،با خودروسازان بزرگ جهان ارتباط برقرار کنند و با
انتقال تكنولوژیهای روز دنیا رشد و شكوفايی اين صنعت را برای کشور به ارمغان آورند.
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