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Abstract
The present study intends to investigate the role of small-scale border industries in entering
regional markets. In other words, the aim of the present study is to first identify the influential
variables of export to enter the regional markets and finally to examine the impact of these
variables. The present study is exploratory and in terms of the method, is a descriptive-survey
one. A questionnaire was used to collect information. The Cronbach's alpha coefficient of the
questionnaires is above 0.7. Content validity was exerted to test the validity of the questions,
which the opinions of experts and professors were used and at this stage, the questionnaires
were approved with great convergence among the opinions of these experts. The statistical
population in this study were producers and exporters of small and medium companies, from
which 470 people were selected as a simple random sample. Exploratory factor analysis test was
used to analyze the data. After performing the exploratory factor analysis test, finally seven
factors including product development, government support, strategic orientation, customer
satisfaction, competitive pressure, organizational ability, distribution strategies, have been
identified as effective factors to enter regional markets. The results of factor analysis show that
the 6 factors obtained can explain about 63.81% of the variance of all indicators, which is an
acceptable value. The product development factor with the percentage of variance extracted
16.38% was the most important factor and the government support factor explains 11.96% of
the total variance.
Keywords: Border Areas, Small and Medium Companies, Export Components, Hormozgan
Province.
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چکیده
پژوهش حاضر در نظر دارد به بررسی تـأثیر نقـش صـنایع کوچکمقیـاس منـاطق مـرزی در ورود بـه بازارهـای
منطقهای بپردازد .بهعبارتیدیگر هدف پژوهش حاضر این است کـه در ابتـدا بـه شناسـایی متغیرهـای تأثیرگـذار
صادراتی برای ورود به بازارهای منطقهای بپردازد و درنهایت تأثیر ایـن متغیرهـا را موردبررسـی قـرار دهـد .ایـن
پژوهش از نوع اکتشافی و ازلحاظ شیوه انجام کار توصیفی-پیمایشی میباشد .جهت جمعآوری اطالعـات از ابـزار
پرسشنامه استفادهشده است .که ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامهها بـاالی  0/70میباشـد ،بـرای آزمـون روایـی
سؤاالت از اعتبار محتوا استفاده شد که به این منظور ازنظرت متخصصان ،اساتید دانشـگاهی و کارشناسـان خبـره
استفادهشده است ،در این مرحله پرسشنامهها با همگرایی زیادی میان نظرات این متخصصان ،تأییـد شـد .جامعـه
آماری در این پژوهش تولیدکنندگان و صادرکنندگان شرکتهای کوچک و متوس (بودند ،که از بـین آنهـا 470
نفر بهعنوان نمونه بهصورت تصادفی ساده انتخاب شدند .جهت تجزیهوتحلیل اطالعات از آزمـون تحلیـل عامـل
اکتشافی استفادهشده است .بعد انجام آزمون تحلیل عاملی اکتشافی درنهایت هفت عامل :توسعه محصول ،حمایت
دولتی ،جهتگیری استراتژیک ،رضایت مشـتری ،فشـار رقـابتی ،توانـایی سـازمان ،راهبردهـای توزیـع از عوامـل
تأثیرگذار برای ورود به بازارهای منطقهای شناساییشـدهاند .نتـایج تحلیـل عـاملی نشـان میدهـد کـه  6عامـل
بهدستآمده میتوانند حدود  63/81درصد واریانس تمامی شاخصها را تبیین نمایند که مقدار قابل قبـولی اسـت.
عامل توسعه محصول با درصد واریانس استخراجشده  16/38درصد ،مهمترین عامل بوده اسـت و عامـل حمایـت
دولتی  11/96درصد واریانس کل را تبیین میکند.
واژگان کلیدی :مناطق مرزی ،شرکتهای کوچک و متوس  ،مؤلفههای صادراتی ،استان هرمزگان.

 .1نویسنده مسئول

Email: mbagheri.sub@gmail.com

90

فصلنامه پژوهشنامه مطالعات مرزی ،دورۀ  ،9شمارۀ  ،1بهار 1400

مقدمه
یکی از شرای مهم برای موفقیت پایدار در اقتصاد کنونی ،گسترش کسبوکارهای کوچک است که در تثبیـت درآمـدها،
رشد اقتصادی و اشتغال جامعه نقش مهمی ایفا میکنند بهطوریکـه امـروزه اقتصـاد کشـورهای توسـعهیافته بـر محـور
کســبوکارهای کوچــک و متوسـ اســتوار اســت .کســبوکارهای کوچــک بهواســطه ســادگی در ســاختار ســازمانی ،از
انعطافپذیری فراوانی در برابر تغییرات و سرعت قابل قبولی در انجام فعالیتهـا برخوردارنـد (امیـدی و همکـاران:1397،
 .)146بنگاههای کوچک و متوس امروزه بهعنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتی بسیاری از کشورها محسوب میشوند.
اینگونه صنایع برای بسیاری از کشورهای درحالتوسعه که در صدد احیای ساختار اقتصـادی خـود هسـتند ،بسـیار حـائز
اهمیت است که برای سرعت بخشیدن به روند صنعتی شدن ،اولویت باید به رشد صنایع کوچک و متوس داده شود .این
بنگاهها اغلب بر منابع داخلی متکی بوده و بر روند رو به رشد اشتغالزائی کمک مینمایند( .عسـگری .)22: 1388،چـون
اقتصاد مناطق مرزی میتواند نقشی اساسی در ترقی و پیشرفت توسعه اقتصـادی نـواحی مـرزی ،بهبـود اسـتانداردهای
زندگی مردم ،کاهش فقر ،توزیع مناسب درآمد ،ایجاد رواب دوستی و آشنایی بیشتر ،تسریع همکاریهـای بیشـتر بـین
نواحی مرزی داشته باشد .بهمرور و در چارچوب این دید و سیاست اقتصادی در مرزهای اکثر کشورهای در حالی ،توسعه،
سطح قابلتوجهی از نیاز مردم مرزنشین از طریق مبادالت مرزی تأمین میشد و این استدالل را با خود یدك میکشید
که اینگونه مبادالت ،هم در جهت توسعه محلی و هم برای توسعه تجارت و همکاریهای منطقهای مفید بـوده اسـت.
کشورهایی که دارای سطح باالیی از آزادی در تجارت هستند ،معموالً ثروتمندتر از سایر کشورها هستند .بنابراین تجارت
میتواند فقر را شناسایی ،نابرابریها را کاهش و آزادی را به میزان بسیار زیـادی افـزایش دهـد (احمـدرش و همکـاران،
 .)2 :1396بنابراین اگر فرآیند توسعه را کوششی هوشمندانه برای ارتقای سطح کیفی زنـدگی مـردم بـدانیم ،بایـد اذعـان
داشت که نیاز کشوری همچون ایران به فرآیند توسعه به توسعه منـاطق مـرزی و محـروم بسـیار مشـهود اسـت .ایـران
برخوردار از استانها و شهرستان است که نوع تعامل مرزی ساکنان این مناطق با مردمان آنسوی مرز تأثیرات اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و امنیتی ویژهای را رقم خواهد زد .ساماندهی به این تعامالت جزء در پرتـو مـدیریت هوشـمندانه کـه
ضامن بقا و حف تمامیت ارضی و استقالل اقتصادی و امنیت کشور میباشد ،میسر نیست و توسعه یکـی از شـقوق ایـن
مدیریت است (حمزه پورو فخری .)105 :1396 ،امروزه توسعه از طریق صادرات و مبادالت برون منطقهای توس صـنایع
کوچک و متوس در مناطق مرزی نقش عمدهای در پیش برد این اهداف دارد.
افزایش مراودههای جهانی و توسعه سطح تعامل شرکتها با محی  ،سازمانها را به انجام فعالیتهایی راغب سـاخته کـه
موجبات کسب مزیت رقابتی و انطباق با شرای پیچیده و پویایی محیطی را فـراهم میکنـد و نیازهـای حـال و آینـده را
برآورده میسازد (فرج وند و همکاران .)48 :1393،از طرفی یکی از دغدغههای کشورهای درحالتوسعه در سالیان اخیر در
صحنه تجارت جهانی پائین بودن قدرت رقابت در آنها میباشد .با توجه به اهمیت راهبردی بنگاههای کوچک و متوس
در اقتصاد ملی و استانی به دالیلی ازجمله:
-1داشتن سهم بسیار مهم در اشتغال -2 ،مشارکت در توسعه منطقهای-3 ،توسعه تجارت بینالملل-4 ،ایجاد رقابت سالم
و جلوگیری از انحصار-5 ،فراهم نمودن بستر مهارتها و نوآوریها
تدوین یک استراتژی کامالً مرتب با ارتقای صادرات ضرورتی انکارناپذیر اسـت .یکـی از مهمتـرین ابزارهـای اسـتراتژی
توسعه صادرات ،برخورداری از سهم بازار بینالملل در گردونه مبادالت خارجی است که تحقـق ایـن مهـم بـدون داشـتن
برنامه استراتژیک امکانپذیر نخواهد بود .که این مهم و عدم وجود راهبرد مشخص توسعه صادرات بنگاههای کوچـک و
متوس مسئله اصلی این پژوهش را رقم میزند .لذا هدف پژوهش نقش مؤلفههای صـادراتی صـنایع کوچـک و متوسـ
مناطق مرزی در ورود به بازارهای منطقهای میباشد .در راستای هدف پژوهش فرضیه پژوهش مطرح میگردد.
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در مناطق مرزی مؤثر است.

پیشینه پژوهش
رومینا و همکاران ( )1397به تأثیر مبادالت اقتصادی در توسعه شهرهای مرزی مطالعه موردی شـهر پیرانشـهر پرداختـه
است .مطابق نتایج ،مبادالت اقتصادی با کردستان عـراق موجـب اشـتغالزایی ،تغییـر نقـش و کـارکرد اقتصـادی شـهر،
گسترش کالبدی و تغییر کاربری زمین شده است .همچنین مشاهدات نشان میدهد درنتیجه مبادالت مرزی ،نقش اولیـه
نظامی-امنیتی شهر بهسوی کارکرد تجاری-خدماتی در حال تغییر است .با توجه به این مهم ،ضروری است ضمن توجـه
به نقش واسطهای  -فراهمسازی مواد اولیه موردنیاز داخلی و ایجاد دریچهای برای صادرات محصوالت تولیدی  -توجهی
ویژه به مقوله ساماندهی و مدیریت یکپارچه مبادالت و حداقل پیامـدهای منفـی آن صـورت گیـرد .امیـدی و همکـاران
( )1397به تحلیل عوامل مؤثر بر ایجاد و توسعه شرکتهای کوچک و متوس کارآفرینی در نواحی روستایی استان ایـالم
پرداختهاند .در این پژوهش از میان  38متغیر شناساییشده ،بعـد از انجـام بررسـیهای الزم و زمینـه شـمولیت متغیرهـا،
درمجموع  20متغیّر مؤثر بر ایجاد و توسعه شرکتهای کوچک و متوس  ،در روستاها شناسایی شدند .پس از به کار بردن
تحلیل عاملی ،برای تعیین تعداد عوامل از روش کیسر استفاده شد .بر پایه این مالك ،عوامـل تـأمین مـالی و نهادههـای
تولیدی ،عوامل حمایتی و ترغیبی ،عوامل آموزشی و مهارتی و عوامل فرهنگی و اجتمـاعی ،دارای ارزش ویـژه بـاالی 1
شناسایی و بهعنوان عوامل قابلاستخراج تعیین شدند .با توجه به شاخصهای آماری با اسـتفاده از روش تحلیـل عوامـل
اصلی ،این  4عامل درمجموع  0/7531درصد از واریانس کل متغیّرها را توانستند تبیـین کننـد .حسـینی نیـا و زراعـتکن
( )1397در پژوهشی به شناسایی فرصتهای کارآفرینی در مناطق مرزی استان سیستان و بلوچسـتان پرداختهانـد .نتـایج
این پژوهش نشان میدهد که در مناطق مرزی استان سیستان و بلوچستان ،در نه حیطه کشـاورزی ،دامپـروری ،صـنعت،
معدن ،ترانزیت ،صنایعدستی ،انرژیهای نو ،خدمات مهندسـی و گردشـگری فرصـتهای کـارآفرینی وجـود دارد کـه بـا
بهرهبرداری هوشمندانه از آنها میتوان رویکردی جدید در تثبیت و تقویت امنیت پایـدار ایـن منطقـه در پـیش گرفـت.
نقوی و همکاران ( )1396به تحلیل اثربخشی صنایعدستی در توسعه اقتصادی مناطق روسـتایی بـا اسـتفاده از مـدلهای
تصمیمگیری غیر جبرانی (لکسیکوگراف) مطالعه موردی :دهستان عشرستاق شهرسـتان بهشـهر پرداختهانـد .نتـایج ایـن
پژوهش نشان میدهد که با توجه به مقایسه حد متوس گویههای مورد ارزیابی در هر یک از شاخصها میتوان استنباط
کرد که کلیه شاخصها باالتر از حد متوس بوده و این تغییرات به لحاظ آماری معنادار برآورد شده و همچنین با توجه بـه
نتایج بهدستآمده از روش لکسیکوگراف (ترتیبی) روستاهای ،بخکش ،جوربند و متکازین بیشترین تأثیر را از صنایعدسـتی
و خرد برخوردار شدهاند .نصیری هنده خاله و همکاران ( )1395به تحلیل نقش مبادالت مرزی در توسعه شهری ،مطالعـه
موردی شهر مرزی بانه پرداختهاند .نتایج تحقیق نشاندهنده تأثیر گسترده مبادالت مرزی بر توسعه فضـایی ،اقتصـادی و
اجتماعی این شهر میباشد .نتایج حاصل از تحلیل سوات نیز نشانگر این مطلب اسـت کـه مبـادالت مـرزی بانـه اگرچـه
تأثیراتی را بر توسعه شهری داشته است اما به دلیل وابستگی به قاچـاق کـه مهمتـرین تهدیـد مبـادالت مـرزی در بانـه
میباشد مانع از دستیابی به توسعه پایدار شهری خواهد شد .پوررمضان و اکبری ( )1393به بررسـی اثـرات ایجـاد صـنایع
تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی بر اقتصاد روستایی مورد :بخش مرکزی شهرستان رشت پرداختهاند .مطابق یافتـههای
تحقیق ،استقرار صنایع روستایی و پیوند آن با بخش کشاورزی در حمایت از مراحل مختل تولید ،تقویت اقتصاد روستاها،
افزایش سطح و تنوع تولیدات و همچنین حفـ اراضـی کشـاورزی و منظـر روسـتایی دارای اثـرات مثبـت و معنـیداری
میباشد .با توجه به خصوصیات و استعدادهای طبیعی و اجتماعی منطقه و اثرات مثبت صنایع وابسته به کشاورزی ،پیونـد
دو بخش کشاورزی و صنعت برای رسیدن به توسعه پایدار روستایی امری الزامآور به شـمار مـیرود .یونسـی و همکـاران
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( )1391در پژوهشی به بررسی و ارزیابی اثرات صنایع روستایی در توسعه اقتصادی و اجتماعی منـاطق روسـتایی مطالعـه
موردی :نواحی روستایی شهرستان در میان پرداختهاند .در زمینه تأثیر صنایع بر ویژگیهای اجتمـاعی روسـتاها ،بـاالترین
امتیاز مربوط به رضایت اهالی است ( %87کل امتیاز) .ارزیابی پرسششوندگان از اثرات کلی صنایع روستایی منطقه مثبت
است ( %81کل امتیاز) .با استفاده از آزمون آماری کای دو ،با مقایسه مقدار آماره آزمون  277/64با مقدار بحرانـی 14/32
مشخص شد ،که مقدار آماره در ناحیه بحرانی قرار میگیرد بنابراین فر

 H0رد شده و فـر

 H1پذیرفتـه میشـود.

صنایع روستایی موجود تأثیر قابلتوجهی در زندگی روستاییان داشته است.
مبانی نظری
صنعتی شدن بهعنوان عاملی است که اثرات آن در همه بخشها بهویژه در بخش اقتصادی احساس شده و باع تحرك
قسمت زیادی از منابع مالی در جهت توسعه اقتصادی میشود .از کشورهای بارز و موفق در این زمینه میتوان بـه کشـور
چین اشاره کرد؛ بهطوریکه توسعه صنایع روستایی یکی از مهمترین بخشهای برنامه اصـالحات اقتصـادی  1978ایـن
کشور شناخته میشود (قدیرمعصوم و همکاران .)26 :1391،یکی از آرمانهای اساسی کشورهای درحالتوسعه دستیابی به
توسعه از طریق صنعتی شدن است .صرفنظر از درستی یا نادرستی این انگاره ،در این گـروه از کشـورها د بـازار رقـابتی
جهانی آن بخش از صنایع که مواد اولیه آنها از طریق تولیدات داخلی تأمین میشود شانس و موفقیت و بقـای بیشـتری
دارند .به همین دلیل است که صنایع غذایی و کشاورزی از بخشهای مهم صـنعتی در ایـن کشـورها بـه شـمار میآینـد
(جمعه پور .)40 :1384 ،صنایع با ایجاد درامد و فرصتهای شغلی جدید ضمن بهبود وضعیت اقتصادی-اجتماعی دولـت و
رفاه مناطق مرزی باع کاهش مهاجرت نیز میشوند .انتخاب راهبرد صـنعتی شـدن بـهعنوان یـک رویکـرد در توسـعه
همهجانبه علیرغم پارهای از تنگناها با موفقیتهای قابلتوجهی همراه است که میتواند به کاهش مهاجرت ،تغییر الگـوی
مصرف ،تأمین مسکن اشاره نمود (مخیری و همکاران .)719 :1398،در نظریههای سیستم جهـانی والـر اشـتاین ()1974
مناطق مرزی با گسترش فعالیتها و ورود به بازارهای منطقهای سعی میکنند نقـش قلـب اقتصـادی و سیاسـی منـاطق
مرکزی را به دست بگیرند .پیشرفتهای اجتماعی و اقتصادی مناطق پیرامـونی از نقـش و جایگـاه منـاطق مـرزی تـأثیر
میپذیرد.
نظریه سیستمهای جهانی شهر ،جهانیشدن ،اعتماد ،تعاون و اتحاد به تحلیل مناطق مرزی میپردازد .این رویکرد مناطق
مرزی بین دو کشور را ازنظر بـالقوه بـودن در زمینـههای مختلـ  ،ویژگیهـای جغرافیـایی ،تـاری  ،گروههـای قـومی و
فرصتهای اقتصادی شبیه هم میداند و معتقد است این تنها مسائل حکومتی و قلمـرو سیاسـی دو کشـور اسـت کـه دو
طرف مرز را از هم جدا ساخته است .یکسانسازی و همکاریهای بین مرزی بهصورت تعامل سازمانیافته میان دو کشور
برای توسعه این مناطق ضروری است (خیرالدین و رازپور .)72 :1395،توسـعه منـاطق مـرزی در شـرای جهانیشـدن در
حاشیه قرار نمیگیرند بلکه موقعیت آنها ارتباطی میشود .درمجموع پیشرفت صادراتی مناطق مرزی بهبود استانداردهای
زندگی ،کاهش فقر ،توزیع مناسب درامد و ایجاد رواب اقتصادی در جهت تعامالت بیشتر بـین دو مـرز را فـراهم میکنـد
(موسوی .)41 :1389 ،امروزه هر جامعهای میتواند با ایجاد و توسعه مبادالت اقتصادی خود بـا جوامـع دیگـر ،تسـهیالت
فراوانی را جهت رشد و توسعه اقتصادی به دست آورد .این تسهیالت از طریق بازرگانی فراهم نمیشـود؛ بلکـه از طریـق
مبادالت ،نقلوانتقال عوامل تولید ،کاالها و خدمات ،سرمایه ،نیروی انسانی و دانش حاصل میگـردد .صـادرات و واردات
کاالها بهعنوان دو قطب اساسی در مبادالت بازرگانی خارجی نقش مهمی در توسعه اقتصادی ملّتها دارند .افزایش تقاضا
و در اثر آن ،افزایش حملونقل سطح فعالیتها در کشور تولیدکننده ،موجب افزایش تولید و درنتیجه توسعه ابعاد واحدهای
تولیدی و رقابتی آنها میشـود ،بـه همـان نحـو ،افـزایش واردات بـهویژه واردات کاالهـای سـرمایهای (در کشـورهای
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عقب مانده) و یا واردات از عوامل تولید و مواد (بیشتر در کشورهای صنعتی) موجب میشود سطح فعالیتها و تولید داخلی
افزایش ،و توسعه تسریع یابد (محمدی صالح و همکـاران .)122 :1392،امـروزه تجـارت بـهعنوان موتـور رشـد و توسـعه
معرفیشده است؛ زیرا کشورهایی که دارای سیستمهای باز (درهای باز) خارجی هستند ،کمتر و کمتـر دچـار فقـر شـده و
بهواسطه رونق تجارت خارجی نابرابریها را کاهش دادهاند .ازاینرو کشورهای درحالتوسعه بهمنظور دستیابی به
توسعه الزم است به دنبال حضوری جدیتر در عرصه تجارت جهانی باشند .ازجمله روشهای حضور فعـال در تجـارت
جهانی ،گسترش مبادالت مناطق مرزی بین کشورها و احداث بازارچههای مرزی اسـت (طیـب نیـا و منـوچهری:1395،
 .)149درواقع نقش صنایع کوچکمقیاس مناطق مرزی در ورود به بازارهای منطقهای بهعنوان راهکاری اساسی در تحول
و پویایی مناطق مرزی و گسترش و پایداری تجارت به شمار میرود.
سادهترین و کم ریسکترین راه ورود بـه بازارهـای خارجی صادرات است .انگیزه اولیـه جهــت صــادرات ،بهرهگیـری و
استفاده از بازار یا انجـام کسبوکار در آن بهمنظور جذب سربار است .صــادرات بــه دو شــیوه مسـتقیم و غیرمسـتقیم
صورت میگیرد
ال  -صادرات مستق یم :در ایـن روش ،شــرکت بـا یـک یـا چنـد عامـل فــروش در یــک کشــور در ارتبــاط اسـت.
شرکتهایی میتوانند به صادرات مستقیم اقـدام نماینـد کـه کلیـه فعالیتهای ضـروری جهـت فـروش محصوالت خود
را در کشور مقصـد بـه عهـده بگیرنـد از مزایـای صـادرات مسـتقیم فروش بیشتر ،کنترل بیشتر ،اطالعات بازار بیشـتر و
ایجاد تجربه و تخصص بیشتر شرکت در صـادرات اسـت و از معایبش هزینه بیشتر اسـت.
ب-صادرات غیرمستقیم :به این معنی است کـه شــرکت بــا اســتفاده از واسطههای کشــور خــودی محصوالت خود
را به مشـتریان در کشـورهای خـارجی میرساند (رضوانی و گل علیزاده.)196 :1390 ،

شکل شماره  .1مدل مفهومی پژوهش
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روش پژوهش
این تحقیق ازنظر هدف اکتشافی و ازنظر روش انجام توصیفی – پیمایشی میباشد .جهـت جمـعآوری اطالعـات از ابـزار
پرسشنامه استفادهشده است که با توزیع اولیه پرسشنامهها مشخص گردید ضریب آلفای کرونبـاخ پرسشـنامه بـاالی 0/7
میباشد که این امر پایایی پرسشنامه را تأیید مینماید .برای آزمون روایی سؤاالت از اعتبار محتوا استفاده شد که به ایـن
منظور ازنظرت متخصصان ،اساتید دانشگاهی و کارشناسـان خبـره استفادهشـده اسـت .در ایـن مرحلـه پرسشـنامهها بـا
همگرایی زیادی میان نظرات این متخصصان ،تأیید شد و بدین ترتیب اطمینان حاصل گردید که پرسشنامه همان ویژگی
موردنظر پژوهشگر را میسنجد .مجموع این نتایج نشان میدهد که پرسشنامه دارای پایایی و روایی مناسبی میباشد.
در پژوهش ،برای بررسی و پاس به سؤال پژوهش ،به مصاحبه با خبرگان (مدیران ارشد صنایع کوچک ،مدیران صادراتی،
مدیران بازرگانی ،اعضا اتاق بازرگانی ،مرکز توسعه صادرات) پرداخته میشود .خبرگان بر اساس روش نمونهگیری قضاوتی
و گلوله برفی ،انتخاب خواهند شد .شاخص کفایت تعداد مصاحبهها ،اشباع نظری است که بر اساس آن ،پژوهشـگر بـدین
نتیجه برسد که مصاحبههای بیشتر ،اطالعات بیشتری به اندوختههای فعلی مصاحبهها اضافه نخواهد کرد.
جامعه پژوهش حاضر مدیران و کارشناسان شرکتهای کوچک و متوس مناطق مرزی هرمزگان میباشـد کـه در زمینـه
صادراتی فعال می باشند .با توجه به اینکه در این تحقیـق از روش اکتشـافی و معـادالت سـاختاری و رتبهبنـدی اسـتفاده
گردیده است لذا برای و میان رتبه انجام تحقیق نیاز به حجم نمونه بزرگی (حداقل به تعداد  200نفر نیاز داریم) .بـا توجـه
به اینکه تعداد متغیرهای تحقیق در پرسشنامه اول تعداد  73متغیر میباشد ،با استفاده از محدوده:
Q> 15 N<Q5
تعداد نمونهها  470نفر انتخاب و به همـین تعـداد نیـز در بـین پرسششـوندگان توزیـع و جمـعآوری گردیـد .کـه 500
پرسشنامه جمعآوری شد.
محدوده موردمطالعه
مساحت استان  72631کیلومتر مربع بوده و  8درصد مساحت کشور را داراست .و در بین استانهای کشور رتبه  8را دارا
می باشد .استان هرمزگان جنوبی ترین استان ایران ،در ساحل خلیج فارس و دریای عمان و در منتهی الیه کریدر شمالی
و جنوبی کشور و مساحتی حدود  72631کیلومتر مربع قرار دارد .این استان از شمال و شمال شرقی با استان کرمان ،از
شمال غربی و غرب با استانهای فارس و بوشهر و از شرق با استان سیستان و بلوچستان همسایه بوده و جنوب آنرا آبهای
گرم خلیج فارس و دریای عمان به صورت نواری به طول  900کیلومتر در برگرفته است.
استان هرمزگان با توجه به جایگاه استراتژیک خود و قرار گرفتن در کنار تنگه هرمز به عنوان یکی از حساس ترین و
حیاتی ترین گذرگاههای کشور ،همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و هم چنین برخورداری از  14جزیره بزرگ و
کوچک با پراکنش سیاسی و امنیتی و نقش مهم و برجسته آنها بر خلیج فارس به خصوص تنگه استراتژیک هرمز بر
اهمیت استان می افزاید.
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شکل شماره  .2موقعیت جغرافیایی استان مرزی هرمزگان

بحث و یافتهها
مطابق نتایج پاسخگویان مرد اکثر نمونه را با  74/7درصد تشکیل میدهند و زنان  25/3درصد را شامل میشـوند .ازنظـر
سنی 41/3 ،درصد پاسخگویان کمتر از  40سال سن دارند و  58/7درصد بیشـتر از  40سـال سـن دارنـد .ازنظـر میـزان
تحصیالت ،تحصیالت کارشناسی ارشد با  38/3و کارشناسی با  29/6درصد دارای بیشترین تعداد هستند و دکتری با 8/7
درصد کمترین تعداد را دارد .بررسی سابقه کار پاسخگویان نشان میدهد که  24/5درصد کمتر از  10سـال 36/2 ،درصـد
بین  10تا  20سال و  4 .39درصد بیشتر از  20سال سابقه کار دارند.
نتایج کدگذاری عملکرد صادراتی صنایع کوچک مناطق مرزی

بعد از انجام تحلیل محتوی متنی و مصاحبه با خبرگان مفهوم و مقولههای زیر شناساییشدهاند:
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جدول شماره  .1کدگذاری مصاحبهها
مفهوم
تحقیق و توسعه
نوآوری در تولید
چرخه عمر محصول
بکار گیری تکنولوژیهای نوین
کیفیت کاال
انطباق محصول با بازار هدف
تنوع محصوالت
بستهبندی کاال
تعرفههای گمرکی
ارائه یارانه به تولیدکنندگان صادراتی
اعطای معافیتهای مالیاتی
حمایتهای دولتی از صنعت
سیاستهای ارزی
شرکت در نمایشگاههای بینالمللی
ادغامهای استراتژیک
ارتباطات بازاریابی یکپارچه
استراتژی قیمتگذاری
خدمات پس از فروش
کانالهای ارتباط با مشتری
بخشبندی بازار
رقابت بینالمللی
تعدد رقبا
سهم بازار
تحقیقات بازاریابی
تعهد مدیریت به صادرات
منابع انسانی
تشکیل واحد فروش خارجی
مالکیت کانال توزیع
تجارت الکترونیک

مقوله سطح دوم

مقوله سطح اول

شرای علی

توسعه محصول

شرای علی

حمایت دولتی

شرای علی
جهتگیری استراتژیک

شرای علی
رضایت مشتری
شرای علی
فشار رقابتی

توانایی سازمان

شرای علی

راهبردهای توزیع

شرای علی

تحلیل عاملی اکتشافی بر روی مقیاس عملکرد صادراتی صنایع کوچک مناطق مرزی

بهمنظور شناسایی و کش ابعاد یا سازههای اصلی دادههای تحقیق برای شناسایی عوامل مؤثر و تبیـین سـهم واریـانس
توس این عاملها و نیز اولویت آنها در زمینه شناسایی مؤلفههای روی مقیاس عملکرد صادراتی از روش تحلیل عـاملی
اکتشافی استفادهشده است .قبل از انجام تحلیل عاملی اکتشافی میانگین کفایت نمونهگیری ( )KMOحـدود  85درصـد
است لذا میتوان از تحلیل عاملی استفاده نمود:
جدول شماره  .2مقادیر آزمونهای  KMOو بارتلت جهت بررسی عامل پذیری پرسشنامه عملکرد صادراتی
مقدار KMO
0/85

آزمون بارتلت
مقدار خی دو تقریبی

سطح معنیداری

4581/72

p 0/001
>
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جدول  3عاملهای نهایی استخراجشده به همراه گویه ها یا سؤاالت مرتب با هر عامـل ،بـار عـاملی هـر گویـه و مقـدار
واریانس تبیین شده گزارششده است.
جدول شماره  .3عاملهای استخراجشده ،بار عاملی و واریانس تبیین شده شاخصهای پرسشنامه عملکرد صادراتی
عامل

توسعه محصول

حمایت دولتی

جهتگیری استراتژیک

رضایت مشتری

فشار رقابتی

راهبردهای توزیع

شماره سؤال
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

گویه
تحقیق و توسعه
نوآوری در تولید
چرخه عمر محصول
بهکارگیری تکنولوژیهای نوین
کیفیت کاال
انطباق محصول با بازار هدف
تنوع محصوالت
بستهبندی کاال
تعرفههای گمرکی
ارائه یارانه به تولیدکنندگان صادراتی
اعطای معافیتهای مالیاتی
حمایتهای دولتی از صنعت
سیاستهای ارزی
شرکت در نمایشگاههای بینالمللی
ادغامهای استراتژیک
ارتباطات بازاریابی یکپارچه
استراتژی قیمتگذاری
خدمات پس از فروش
کانالهای ارتباط با مشتری
بخشبندی بازار
رقابت بینالمللی
تعدد رقبا
سهم بازار
تشکیل واحد فروش خارجی
مالکیت کانال توزیع
تجارت الکترونیک

بار عاملی
0/71
0/65
0/68
0/46
0/57
0/44
0/56
0/65
0/65
0/57
0/58
0/56
0/71
0/68
0/72
0/64
0/80
0/65
0/48
0/72
0/77
0/73
0/74
0/76
0/81
0/60

در این بخش نتایج تحلیل عاملی اکتشافی بر روی  26سؤال پرسشنامه عملکرد صادراتی انجام شد .نتایج در جداول زیـر
آمده است .مقدار آزمون  KMOیا شاخص کفایت نمونهگیری ،مقدار واریانس متغیرها را که تحت تأثیر عاملهای پنهانی
است میسنجد .دامنه این آماره بین  0تا  1است .چنانچه مقدار این آمـاره بیشـتر از  0/70باشـد همبسـتگیهای موجـود
بهطورکلی برای تحلیل عاملی بسیار مناسباند (نایبی .)256:1376،مقدار آزمون بارتلت ،همانی بودن ماتریس همبسـتگی
دادهها را به آزمون میگذارد ،و درواقع میزان عامـل پـذیر بـودن دادههـا را میسـنجد و سـطح معنـیداری ایـن آزمـون
میبایست کمتر از  0/05باشد .در این پژوهش مقدار  KMOبرابر با  0/85شده است و مقدار مطلـوبی اسـت و بـه ایـن
معناست که حدود  85درصد از واریـانس  26گویـه پرسشـنامه تحـت تـأثیر عاملهـای پنهـانی و بنیـادی اسـت .سـطح
معنیداری آزمون بارتلت نیز کمتر از  0/001شده است .نتایج این دو آزمون نشان میدهد که انجام تحلیل عاملی بر روی
پرسشنامه امکانپذیر است و گویههای پرسشنامه عامل پذیر هستند.
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جدول شماره  .4مقادیر آزمونهای  KMOو بارتلت جهت بررسی عامل پذیری پرسشنامه عملکرد صادراتی
مقدار KMO
0/85

آزمون بارتلت
مقدار خی دو تقریبی
4581/72

سطح معنیداری
p 0/001
>

جدول زیر تعداد عاملهای استخراجشده را نشان میدهد ،معیار تعیین تعداد عاملهـا شـاخص ارزش ویـژه اسـت .دواس
( )1376معتقد است که عاملهایی که مقدار ویژه آنها بیشتر از یک ( )1باشد بهترین عاملها هستند.
جدول شماره  .5تعداد عاملهای استخراجشده ،ارزش ویژه و میزان واریانس استخراجشده
تعداد عوامل
1
2
3
4
5
6

ارزش ویژه
4/26
3/11
3/03
2/84
2/19
1/16

 %واریانس استخراجشده
16/38
11/96
11/65
10/92
8/42
4/46

 %تجمعی واریانس استخراجشده
16/38
28/35
40
50/92
59/34
63/81

نتایج نشان میدهد که  6عامل دارای مقدار ویژه بیشتر از  1هستند .این نتیجه بدین معناست که تعداد  6عامـل یـا بعـد
زیربنایی از مجموع  26گویه پرسشنامه شناساییشده است 6 .عامل بهدستآمده میتوانند حدود  63/81درصـد واریـانس
تمامی شاخصها را تبیین نمایند که مقدار قابل قبولی است .عامل اول با درصـد واریـانس استخراجشـده  16/38درصـد،
مهمترین عامل بوده است و عامل دوم  11/96درصد واریانس کل را تبیین میکند.
جدول  6عاملهای نهایی استخراجشده به همراه گویه ها یا سؤاالت مرتب با هر عامـل ،بـار عـاملی هـر گویـه و مقـدار
واریانس تبیین شده گزارششده است.
جدول شماره  .6عاملهای استخراجشده ،بار عاملی و واریانس تبیین شده شاخصهای پرسشنامه عملکرد صادراتی
عامل

توسعه محصول

حمایت دولتی

جهتگیری استراتژیک

شماره سؤال
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

گویه
تحقیق و توسعه
نوآوری در تولید
چرخه عمر محصول
بهکارگیری تکنولوژیهای نوین
کیفیت کاال
انطباق محصول با بازار هدف
تنوع محصوالت
بستهبندی کاال
تعرفههای گمرکی
ارائه یارانه به تولیدکنندگان صادراتی
اعطای معافیتهای مالیاتی
حمایتهای دولتی از صنعت
سیاستهای ارزی
شرکت در نمایشگاههای بینالمللی
ادغامهای استراتژیک
ارتباطات بازاریابی یکپارچه
استراتژی قیمتگذاری

بار عاملی
0/71
0/65
0/68
0/46
0/57
0/44
0/56
0/65
0/65
0/57
0/58
0/56
0/71
0/68
0/72
0/64
0/80

واریانس تبیین شده
0/57
0/59
0/62
0/66
0/72
0/92
0/64
0/74
0/56
0/53
0/70
0/72
0/76
/81
0/68
0/62
0/80
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رضایت مشتری

فشار رقابتی

راهبردهای توزیع

18
19
20
21
22
23
24
25
26

خدمات پس از فروش
کانالهای ارتباط با مشتری
بخشبندی بازار
رقابت بینالمللی
تعدد رقبا
سهم بازار
تشکیل واحد فروش خارجی
مالکیت کانال توزیع
تجارت الکترونیک

0/65
0/48
0/72
0/77
0/73
0/74
0/76
0/81
0/60

99
0/76
0/58
0/65
0/84
0/81
0/65
/81
0/69
0/55

مقدار واریانس تبیین شده نشان میدهد چند درصد از واریانس هر گویه (سؤال) را عاملهای استخراجشده تبیین میکنند.
مقدار اشتراك  0/50مبنا قرار گرفت و چنانچه مقدار واریانس تبیـین شـده هـر گویـه بـاالتر از  0/50باشـد آن گویـه در
پرسشنامه باقیمانده و مقادیر کمتر از  0/50از پرسشنامه حذف میشود .نتایج نشان میدهد که تمـامی سـؤاالت بایـد در
تحلیل عاملی باقی بماند چراکه مقدار واریانس تبیین شده هر سؤال بیشتر از  0/50بهدستآمده است.
در جدول  6مقادیر بارهای عاملی آمده است .اینکه بار عاملی باید چه مقدار باشـد تـا چشـمگیر تلقـی شـود ،تـا حـدودی
اختیاری است .اصرار بر اینکه تمام بارها بزرگتر از  0/8هستند کامالً غیرواقعی و گمراهکننده اسـت؛ زیـرا بـهعنوانمثال
یکبار  0/7بدین معناست که تقریباً  0/50واریانس متغیر بهوسیله آن عامل تبیـین میشـود .بـهطورکلی در نظـر گـرفتن
مالك [حداقل]  0/3بهعنوان بار چشمگیر ،رهنمودی عاقالنـه اسـت (صدرالسـادات و مینـایی .)232:1380 ،چنانچـه بـار
عاملی هر سؤال بیشتر از  0/30باشد آن سؤال در تحلیل باقیمانده و از پرسشنامه حذف نمیشود .هـر سـؤال در عـاملی
قرار میگیرد که دارای بیشترین بار عاملی با آن عامل باشد .بهعبارتدیگر در مواردی که هر سؤال با دو یـا چنـد عامـل
دارای همبستگی (بار عاملی) بیشتر از  0/3باشد ،آن سؤال به عاملی اختصاص داده میشود که باالترین بـار عـاملی را بـا
آن عامل دارد.
جهت رتبهبندی مؤلفههای عملکرد صادراتی از آزمون فریدمن استفاده شد .با استفاده از این آزمون قصد داریـم  6مؤلفـه
عملکرد صادراتی را ازنظر میانگین و جایگاه رتبهبندی کنیم .نتایج آزمون فریدمن در جداول  7آمده است.
جدول شماره  .7نتیجه آزمون فریدمن جهت رتبهبندی مؤلفههای عملکرد صادراتی
میانگین رتبه
مؤلفههای صادراتی
رتبه
4/28
جهتگیری استراتژیک
1
3/92
توسعه محصول
2
3/63
حمایت دولتی
3
3/48
فشار رقابتی
4
2/98
راهبردهای توزیع
5
2/70
رضایت مشتری
6
Chi Square= 262/10 ، df= 5 ، p≥ 0/001

مطابق با یافتهها میتوان ابراز کرد که با توجه به مقدار کای اسکوئر ( )Chi squareکـه برابـر بـا  )df=5( 262/10و
معنیدار است ( ،)p> 0/05میتوانیم استنباط کنیم که بین  6مؤلفه عملکرد صادراتی تفاوت معنیداری وجود دارد و رتبـه
و مقدار این  6عامل متفاوت است.
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بررسی مقادیر میانگین رتبه که اولویت و وضعیت هر عامل را نشان میدهد ،گویای ایـن اسـت کـه عامـل جهـتگیری
استراتژیک دارای باالترین میانگین رتبه با مقدار  4/28است .توسعه محصول با میانگین رتبه  3/92و حمایـت دولتـی بـا
میانگین رتبه  3/63در رتبههای دوم و سوم ازنظر باال بودن میانگین قرار دارند .همچنین کمترین میانگین رتبه و اولویـت
مربوط به رضایت مشتری و راهبردهای توزیع است.
با توجه به نتایح مقدار آماره آزمون  14/09و بزرگتر از میزان  ،1/96حد باال و پایین میانگین هم عالمت و مثبت و سطح
معناداری برابر با  0/000است که کمتر از میزان  0/05می باشد ،در نتیجه با توجه به ایـن شـواهد مـی تـوان گفـت کـه
فرضیه پژوهش تأیید می شود.
نتیجهگیری
ساختار مناطق مرزی ازنظر اقتصادی ایجاب میکند که حرکت رو به توسعه این مناطق بر اسـتفاده از حـداکثر اسـتفاده از
امکانات موجود باشد .بهگونهای که بتوان آثار مثبت آن در این مناطق بهوضوح دیـد .شـکوفایی منـاطق مـرزی افـزایش
اشتغال و ماندگاری جمعیت از حداقلهای است که میتواند مشکالت نقاط مرزی را حل نموده و به سمت توسـعه پایـدار
حرکت کرد .مناطق مرزی با فراهم کردن تهیه مواد اولیه و بستر تولید برای بنگاهها و صنایع کوچکمقیـاس و همچنـین
دروازهای برای ورود به بازارهای منطقهای برای صادرات محصـوالت فضـایی راهبـردی بـرای توسـعه کشـور را فـراهم
میکنند .اگر مناطق مرزی بتوانند با ورود به بازارهای منطقهای صادرات خود را تثبیت نمایند این مناطق در کانون فعالیت
قرارگرفته و از حاشیهای شدن آنها جلوگیری میشود این امر خود سبب توسعه اقتصادی این مناطق میگردد .به عقیـده
صاحبنظران ورد به بازارهای منطقهای یکپارچگی و همکاری بین مرزی ،نظم اقتصادی و توسعه فضایی مناطق مرزی را
به دنبال دارد .دراینبین صنایع کوچکمقیـاس در منـاطق مـرزی و اسـتفاده از مؤلفـههای صـادراتی در جهـت ورود بـه
بازارهای منطقهای نقش تعیینکنندهای میتوانند ایفا نمایند.
با توجه به شرای ویژهای که صنایع کوچک در استان مرزی هرمزگان دارند میتوانند بهعنوان پل ارتباطی بـین کشـور و
کشورهای حاشیه خلیجفارس را ایفا کنند .نتایج تحقیق نشان میدهد که  6عامل بهدستآمده (توسعه محصـول ،حمایـت
دولتی ،جهتگیری استراتژیک ،رضایت مشتری ،فشار رقابتی و راهبردهای توزیع) میتوانند حدود  63/81درصد واریـانس
تمامی شاخصها را تبیین نمایند که مقدار قابل قبولی است .عامل توسعه محصول با درصد واریانس استخراجشده 16/38
درصد ،مهمترین عامل بوده است و عامل حمایت دولتی  11/96درصد واریانس کل را تبیین میکند.
جهت رتبهبندی مؤلفههای عملکرد صادراتی از آزمون فریدمن استفاده شد .که نشان داد عامل جهـتگیری اسـتراتژیک
دارای باالترین میانگین رتبه با مقدار  4/28است .توسعه محصول با میانگین رتبه  3/92و حمایت دولتی با میانگین رتبـه
 3/63در رتبههای دوم و سوم ازنظر باال بودن میانگین قرار دارند .همچنین کمترین میانگین رتبـه و اولویـت مربـوط بـه
رضایت مشتری و راهبردهای توزیع است.
پیشنهادات کاربردی در ارتباط بهبود عملکرد صادراتی شرکت صنایع در مناطق مرزی ارائه میگردد.
-1نوآوری در تولید  :نوآوری را میتوان شامل دانش جدید در کانالهای توزیع ،محصول و کاربردهـا بـرای انتظـارات،
ارزش ،نیازها و خواستههای مشتریان است و هدف اصلی آن بهبود آمیخته بازاریابی (محصـول ،قیمـت ،توزیـع و ترفیـع)
است .نوآوری به بازاریابی محصوالت جدید و کلیه فعالیتهایی که به نحوی مرتب با توسعه محصول جدید اسـت توجـه
میکند این فعالیت ممکن است شامل قسمتهای بازار ،پذیرش محصول در بازارهای مختل و تبلیغات باشد .باید توجـه
داشت نوآوری در محصول که بیشتر در قالب توسعه محصول و خدمات جدید ظهور می کنـد از مهـمتـرین عوامـل ورود
محصول سازمان به بازار های صادراتی می شود.
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-2تحقیق و توسعه  :تحقیق و توسعه به کار خالقانهای گفته میشود که به طور سیستماتیک انجام میشود تا به دانش
موجود بیفزاید و این دانش را برای ابداع کاربردهای تازه بهکار ببرد .دستهبندی فعالیتهای تحقیق و توسعه از شرکتی بـه
شرکت دیگر متفاوت است ،اما در مجموع شامل دو مدل اصلی میشود .در یک مدل ،وظیفه اصلی یک گـروه تحقیـق و
توسعه ،توسعه و دستیابی به محصول جدید است؛ در مدل دیگر ،وظیفه اصلی گـروه تحقیـق و توسـعه عبـارت اسـت از،
ساخت و کش دانش نوین پیرامون عناوین علمی و فناورانه به منظور توسعه محصوالت ،پروسهها و خـدمات ارزشـمند و
جدید .در هر دو مدل هدف نهائی ایجاد صالحیت متمایز برای سازمان و از طریق این صالحیتها به دست آوردن مزیـت
رقابتی در میان سایر رقباست .بنابراین سازمانی که نتواند برند خود را با این تحقیقـات در میـان سـایر برنـدهای موجـود
متمایز سازد قطعا نمیتواند در بازار های صادراتی نیز حضور موفقی به هم رساند.
-3کیفیت کاال  :هر چه میزان تقاضای خارجی از صنایع داخلی بیشتر باشد شرکتهای داخلی بیشتر به صادرات ترغیـب
می شوند.که این تقاضا به کیفیت تولیدات داخلی بستگی مستقیم دارد.
 -4بکارگیری تکنولوژی های نوین

فرآیند جهانی شدن باع تشویق فعالیتهایی با ارزش افزوده باالتر و بهکارگیری تکنولوژیهای برتر است .خلق و ایجاد
صنایع کامال جدید نیازمند بهکارگیری تکنولوژیهای نو بر پایه علمی قوی است .فراهم آوردن ارتباط مؤثر میان صنعت-
گران و متخصصان فناوری ،شناسایی نیازهای سختافزاری و نرمافزاری و شبکهافزاری صنایع ،ایجاد زمینه توسعه صنعت
کشور و نقش فناوری در افزایش بهرهوری صنایع را میتوان از اهداف استفاده از فناوری در صنعت دانست.
-5بسته بندی کاال :وظیفه اصلی بستهبندی محافظت فیزیکی ،سهولت اطالع رسانی ،بازاریابی ،ایمنی است .بطوریکـه
ما در تمام اطراف خود آنرا مشاهده میکنیم .از اقالم مواد غذایی و دارویی گرفته تا کاالهای مصـرفی و لـوازم خـانگی و
کاالهای صنعتی و استراتژیک مانند محصوالت پتروشیمی همه با بستهبندی مرتب هستند .بسـتهبندی بـا برچسـبهای
استاندارد این امکان را به ما میدهد تا متوجه شویم چه نوع محصولی داخل بسته قرار دارد و شرای حف و نگهداری آن
چگونه است .حساسیت به بسته بندی در بازار های صادراتی از بازار های داخلی بیشتر می باشد از ایـن رو سـازمان هـای
تجاری باید طراحی بسته بندی کاال را بعنوان ویترین محصول در بازار صادراتی مدنظر قرار دهند.
 -6اعطای معافیتهای مالیاتی :قطعاً در شرای تحریمی موجود ،استفاده از روشهایی شبیه پیمان سـپاری ارزی هـم
به لحاظ تکنیکی و هم به لحاظ تاثیر تقریبا غیرممکن است؛ ضمن اینکه از نظر تکنیکی روشن اسـت در شـرای حاضـر،
امکان ورود ارز به کشور وجود ندارد یا بسیار دشوار است ،حاال این دشواری وقتی چند برابر مـی شـود کـه واردکننـدهای
بخواهد دوباره آن ارز را از داخل کشور به بیرون منتقل کند .در نتیجه مالیـات برصـادرات واخـذ هزینـههـای گمرگـی از
واردات میتواند برعملکرد صادراتی تاثیر باالیی داشته باشد.
-6تعرفههای گمرکی :بعضی کشور ها به جهت پیشبرد وضـعیت صـادرات و واردات در بـین خـود اقـدام بـه امضـای
موافقتنامههای تجارت آزاد مینمایند .در این شرای با حذف موانع گمرکی و تعرفهها و دیگر محدودیتها نظیـر سـهمیه
بندی باع باال رفتن تراز تجاری خود میگردند .از این جهت در زمینه صادرات و ورود به بازارهای منطقهای ،دولت مـی
تواند با تعرفه گذاری محصوالت از صادرات حمایت نماید.
 -7ارائه یارانه به تولیدکنندگان صادراتی :برای تشویق صادرات طی سالهای گذشته تـدابیر فراوانـی گرفتـه شـده
است .از میان این تدابیر ،پرداخت یارانه به صادرکنندگان و پاداشهای صادراتی بوده است .در بح یارانه آنچه که به نام
مالكهای پرداخت یارانه تعری شده است ،مالكهای پسندیدهای نیست .بایسـتی بهـای جهـانی کـاال بررسـی شـود و
چنانچه حاشیه سود کاال در بیرون از کشور باال باشد ،از پرداخت یارانه و پاداش خودداری شود (چون رانت کـافی دارد) تـا
بهای کاالها پس از یارانه در بازار بیگانه کاهش نیابد.
تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله حامی مالی نداشته است.
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