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مـیباشـند .نتـایج
رقابت ،نقش دولت و اتفاقات پیش بینینشده در ضعف صادرات سنگ استان لرستان اثرگذار 
آزمون فریدمن نشان میدهد ک عوامل مرتبط با نقش دولت بیشترین تأثیر و عوامل مرتبط با شرایط تقاضای
داخلی کمترین تأثیر را در ضعف صادرات سنگ لرستان دارند.
كلیدواژهها :صادرات سنگ؛ مدل الماس پورتر؛ تقاضا؛ رقابت؛ دولت؛ شانس.
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 .1مقدمه

اندیش گسترش صادرات غیرنفتی از دیر باز در سطحی گسترده مورد توجـ و اقبـال کارشناسـان
امور اقتصادی بوده و از لحاظ نظری و عملی فراز و نشیبهای زیادی را پشتسر گذاشت است .واضح
است ک کشور پهناوری مانند ایران ک از منابع سرشار ابیعی برخوردار است ،بایـد بتوانـد بـا تولیـد و
صدور محصوالت غیرنفتی در دنیا ،ب ویژه در منطق خاورمیان  ،از جایگاه ویژهای برخـوردار شـود .امـا
ای نیم قرن گذشت  ،نفت ن تنها مهمترین کـاالی صـادراتی ،بلکـ عامـل اثرگـذار و دیکتـ کننـده
برنام ها و تحوالت اقتصادی ایران بوده است [.]12
امروزه در اقتصاد جهانی ،تولید و صادرات نقش بسزا و مهمی را در چارچوب هر اقتصاد سالمی ایفا
میکند .نقش صادرات و اهمیت آن در زمین رشد و شکوفایی اقتصـاد کشـورهای درحـالتوسـع بـ
خوبی شناخت شده است .یکی از مسائل مهـم اقتصـادی کـ امـروزه بسـیاری از کشـورها ،از جملـ
کشورهای درحالتوسع با آن دست ب گریبان هستند وجود کسری در تـراز پرداخـتهـای خـارجی و
کمبود ارز است ک ب عدم تعادل ارزی ،کـاهش ارزش پـول ملـی و خـروم سـرمای از کشـور من ـر
میگردد .گرچ راههای متعددی برای تأمین کسری ارزی وجود دارد اما باید گفت ک اصـولیتـرین و
مناسبترین این روشها ،همان افزایش صادرات است ک یك راهحـل اساسـی و اقتصـادی بـ شـمار
میرود .توسع صادرات نقش مهمی را در توسع اقتصادی برخی از کشورها و ب اور خاص کشورهای
تازه صنعتیشده آسیای شرقی ایفا نموده است .البت الزم ب ذکر است کـ رمـز موفقیـت کشـورهای
یادشده در اعمال همزمان دو راهبرد جانشینی واردات و توسع صادرات بوده است [ .]3توسع صادرات
غیرنفتی ن تنها از دیدگاه ارزآوری آن ،بلک از نظر ای اد اشتغال در داخـل کشـور از اولویـت ویـژهای
برخوردار است .ب نظر میرسد تنوع صادرات غیرنفتی ن تنها از دیدگاه اقتصادی ،بلک ب عنـوان یـك
راهحل سیاسی در راستای پیشبرد اهداف دولت نیز مؤثر است .خوشبختان  ،امروزه مسئوالن امر و حتی
مردم میدانند ک پیشرفت واقعی و پایدار اقتصاد کشور تا حد زیادی بـ توسـع صـادرات و بـ دسـت
آوردن بازارهای مطمئن در کشورهای مختلف وابست است .یکی از محصوالتی کـ مـیتوانـد نقـش
ب سزایی در بهبود سران صادرات کشور داشت باشد ،انواع سنگهای ابیعی است.
ایران چهارمین تولیدکنندة عمده سنگ جهان محسوب میشود اما متأسفان سهم صادرات از ایـن
میزان تولید بسیار اندك است .باید گفت با اینک لرستان بعد از اصفهان بـ لحـاظ میـزان اسـتخرام
سنگ در رتب دوم قرار دارد و ساالن حدود س میلیون تن انواع سنگ تزئینی و سـاختمانی از معـادن
این استان استخرام میشود و همچنین تولیدات سنگ آن  22درصد تولیدات کل کشور و س درصـد
تولیدات جهانی است ک بخشی از آن در استان ،بخشی در بازارهای داخلی و حدود  211هزار تـن آن
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در بازارهای کشورهای حوزه خلیجفارس ،اروپا و کشورهای آسیای جنوب شرق مصرف مـیشـود امـا
بیشترین میزان صادرات سنگ این استان ب صورت خام و توسـط واسـط هـا ان ـام مـیشـود و ایـن
موضوع صنعت سنگ لرستان و وضعیت اشتغال استان را در مخااره قـرار داده اسـت .برخـی ضـعف
مدیریتی و برخی نیز فقدان استراتژی مناسب را از مهمترین علل ضـعف سـنگ لرسـتان مـیداننـد و
متأسفان ب جایگاه واقعی خود در این صنعت نرسیده است.
افزایش توان صادراتی شرکتها ،بخصوص در منااقی ک با معضـل بیکـاری مواجـ انـد (ماننـد
منطق لرستان) فایدهای چند وجهی دارد؛ هم میتواند ب ارزآوری و توسع کالن کمك کند و هـم در
رفع مشکالت اقتصادی و اجتماعی منطق یاری رساند .در تحقیط حاضر با تمرکز بر صادرات یکـی از
مهمترین منابع ارزآوری ک همان سنگهای ساختمانی و تزئینی است ،عوامل ضـعف صـادرات را بـر
مبنای یکی از معتبرترین تئوریهای بازرگانی (مدل الماس پورتر ک از معروفتـرین و پرکـاربردترین
مدلهایی است ک در عرص های گوناگون فعالیت شرکتها از جمل صادرات مطرح شده است) مـورد
بررسی قرار میدهیم.
پورتر کلی عوامل مؤثر بر فعالیت شرکتها را در  6عامل اصلی "فاکتورهـای درونـی"" ،شـرایط
تقاضای داخلی" ،صنایع مرتبط و حمایتکننده"" ،اسـتراتژی ،سـاختار و رقابـت"" ،نقـش دولـت" و
"شانس و فرصت" دست بندی میکند .با توج ب اهمیت و ضرورت موضوع در این تحقیط سـعی بـر
آن است ک ب بررسی علل ضعف صادرات سنگ لرستان پرداخت شود و در این تحقیـط بـا پـذیرفتن
مدل الماس رقابتی پورتر ب عنوان الگوی پژوهش ،نقش هر یك از عوامل مدل را در ضعف صـادرات
سنگ لرستان مورد بررسی قرار میدهیم .بر ایـن اسـاس ،مطالعـ حاضـر دو هـدف اصـلی را دنبـال
میکند :اول ،شناسایی مشکالت و موانع صادرات سنگ لرستان ،بر اساس مدل الماس پـورتر ،و دوم،
رتب بندی این موانع و مشکالت بر اساس میزان تأثیری ک دارند.
 .2مبانی و چارچوب نظری تحقیق

جایگاه صادرات در اقتصاد كشور .امروزه در اقتصاد جهانی ،تولید و صادرات نقش بسزا و مهمی را
در هر اقتصاد سالمی ایفا میکند .نقش صادرات و اهمیت آن در زمین رشد و شکوفایی اقتصاد
کشورهای در حال توسع ب خوبی شناخت شده است .یکی از مسائل مهم اقتصادی ک امروزه بسیاری
از کشورها ،از جمل کشورهای در حال توسع با آن دست ب گریبان هستند وجود کسری در تراز
پرداختهای خارجی و کمبود ارز است ک ب عدم تعادل ارزی ،کاهش ارزش پول ملی و خروم
سرمای از کشور من ر میگردد .گرچ راههای متعددی برای تأمین کسری ارزی وجود دارد اما باید
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گفت ک اصولیترین و مناسبترین این روشها ،همان افزایش صادرات است ک یك راهحل اساسی
و اقتصادی بشمار میرود .توسع صادرات نقش مهمی را در توسع اقتصادی برخی از کشورها و
ب اور خاص کشورهای تازه صنعتیشده آسیای شرقی ایفا نموده است .البت رمز موفقیت کشورهای
یادشده در اعمال همزمان دو راهبرد جانشینی واردات و توسع صادرات بوده است [.]3
اهمیت صادرات در شركتهای كوچک و متوسط .دولتها در سراسر دنیا اهمیت شرکتهای
کوچك و متوسط و سهم آنان را در رشد اقتصادی ،انس ام اجتماعی ،اشتغال ،توسع منطق ای و
محلی شناخت اند و اکثردولتهای کشورهای در حال توسع ب علت شناخت پتانسیل رشد بنگاههای
کوچك و متوسط اولویتی را برای بنگاههای کوچك و متوسط از اریط اعمال حمایتها و سایر
مشوقها قائل شدهاند .بنگاههای کوچك ترجیحاً باید ب صورتی جامع و از اریط نهادهای مختلف در
کلی مراحل صادرات ان ام گیرد [.]1
دلیل اصلی کمك ب بنگاههای کوچك و متوسط بهبود بخشیدن ب قابلیت رقابت آنها در
بازارهای جهانی و کمك ب توسع صادرات کشور است .متأسفان شرکتهای کوچك و متوسط گروه
همگنی را تشکیل نمیدهند و تحقیقات نشان داده است ک نیاز شرکتها بر حسب مرحل توسع
صادرات و نوع صنعت تغییر میکند .برنام های توسع صادرات دولت باید با توج ب مخاابین یا
شرکتهای هدف اراحی و اجرا شود و ضمناً این برنام ها باید عالوه بر اینک مطابط با نیازهای
مشتریان خود باشد ،ب اور منظم نیز برای ارائ خدمات مناسب با آن نیازها مورد ازریابی قرار گیرد
[.]18
وضعیت تولید و صادرات سنگ لرستان .لرستان ،استانی دارای جاذب های ابیعی فراوان و چهار
فصل است ک عالوه بر بهرهمندی از آب فراوان ،تولیدات کشاورزی و دامی متنوع ،منابع نفتی غنی و
معادن ارزشمند ابیعی نیز هست ک ب تنهایی میتواند با برنام ریزی علمی و اصولی ،توسع و
بالندگی استان را تضمین کند .در لرستان  11نوع ماده معدنی در قالب  128معدن فعال و غیرفعال
وجود دارد ک بر اساس ااالعات موجود در اداره کل صنایع و معادن ،از  128معدن استان تعداد 18
معدن ب بخش خصوصی 31،معدن ب بخش تعاونی و چهار معدن ب شرکتهای نیم دولتی واگذار
شده است و از تعداد  128معدن لرستان  111معدن با میزان استخرام  3میلیون و  611هزار تن مواد
معدنی فعال هستند ک یك میلیون و 311هزار تن از آن سنگهای تزئینی و نما همچون چینی،
مرمریت ،گوهره و گرانیت و بقی شامل سنگ گچ ،سنگ الش موزائیکی ،فلدسیات ،تالك شیست،
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سیلیس ،گرافیت ،بارتین ،سنگ الش آهکی ،دولومیت ،کنگلومرا و مارن است .هم اکنون لرستان بعد
از اصفهان ب لحاظ میزان استخرام سنگ در رتب دوم قرار دارد و ساالن بیش از س میلیون تن انواع
سنگ تزئینی و ساختمانی از معادن این استان استخرام میشود ک بخشی از آن در استان ،بخشی در
بازارهای داخلی و حدود  211هزار تن آن در بازارهای کشورهای حوزه خلیج فارس ،اروپا و کشورهای
آسیای جنوب شرق مصرف میشود .استان لرستان با توج ب منابع غنی سنگ ب خصوص سنگهای
تزئینی و نما در منطق  ،اغلب در زمین سرمای گذاری در راستای فرآوری انواع سنگهای تزئینی،
ساختمانی و مواد کانی غیرفلزی استانی مستعد است.1
نظریه پورتر .بسیاری از ایدههای پورتر ،توسط دانشمندان قبل از او نیز مطرح شده بود .ایده اولی
چرخ عمر محصول ورنون )1116( 2رقابت ملی را ب تکنولوژی و قابلیتهای یك ملت نسبت میدهد
ک مشاب عوامل پیشرفت پورتر هستند .ایده هیمر )1116( 3ک میگوید شرکتها ،مزیتهای رقابتی
خاص خود دارند ک ب آنها اجازه میدهد بر تعهدات خارجی خویش غلب کنند ،شبی تعبیر پورتر
درباره مزیت خاص یك شرکت است ک من ر ب رقابت جهانی میشود .کاوس )1182( 8بحث انتقال
دانش یك شرکت از کشوری ب کشور دیگر را مطرح کرد .این فرایند ،اگر انتقال ب درستی ان ام شود،
هزین های شروع آن در کشورهای دیگر را تعدیل میکند .او خاار نشان کرد ک هماناور ک پورتر
گفت است ب کارگیری صحیح م موع عوامل تولید ،من ر ب موفقیت احتمالی خواهد شد .درحالی ک
هم این دانشمندان مقاالت ارزشمندی نوشت اند ،اما هیچ یك مدلی برای ارزیابی "رقابت" ارائ
نکردهاند" .الماس" یکی از چند مدل محدود در تحقیقات ت ارت بینالملل است ک نشان میدهد
رقابت ملی در سطح صنعتی معین ،شامل چ مواردی است .درحالی ک تئوری پورتر ( )1111ب اور
عمومی پذیرفت شده است ،تحقیقات اندکی در زمین آزمون واقعی مفهوم مزیت رقابتی ملی بر پای
این مدل صورت گرفت است .بسیاری از تحقیقات ان امشده در این زمین  ،در سطح اقتصاد کالن و با
تمرکز بر الگوهای ت ارت و سیاستهای دولت صورت گرفت است [ .]18درحالی ک در برخی
تحقیقات ،شرکتها و صنایع ،محدوده ت زی وتحلیل را تشکیل میدهند و تحقیقات دیگر بر پیشرفت
رقابت شرکتها در ملتهای پیشرفت تمرکز کردهاند [.]18

 .1این بخش از گزارش جاکومو پرومو ( )2111ک ب سفارش اداره کل صنایع ،معدان و فلزات استان لرستان تهی شده نقل میشود.
2. Vernon
3. Hymer
4. Coves
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تشرح مدل الماس پورتر .پورتر در سال  1111کتاب "مزیت رقابتی ملتها" را عرض داشت ک
در آن "مدل الماس "1در رقابتپذیری معرفی شده است .بر اساس نظری رقابت ملی پورتر
ویژگیهای یك کشور ،محیطی را ب وجود میآورد ک شرکتهای فعال داخلی با آن مواج اند .آن
محیط ،فضایی را ای اد میکند ک در آن خلط مزیت رقابتی ،تشویط و یا بازداشت میشود .ای اد و
حفظ مزیت رقابتی یك فرآیند کامالً ملی است .تفاوت در ساختار اقتصادی کشورها ارزشها و
فرهنگ و تاریخ یك ملت تأثیر زیادی بر وضعیت رقابتپذیری یك کشور دارد.
مزیت رقابتی ب مفهوم ویژگیها و منابعی است ک یك سازمان را قادر میسازد تا در یك صنعت
از سایر رقبا پیشی بگیرد .ب عبارت دیگر مزیت رقابتی تمایز یك شرکت در یك یا چند عامل میباشد
ک ب شرکت اجازه خدمات بهتر و ای اد ارزش بیشتر برای مشتری و در نتی عملکرد بهتر را نسبت
ب رقبا میدهد .ب منظور دستیابی ب مزیت رقابتی شرکت باید توانایی ارائ پیشنهاداتی را ک بتواند
بهتر از دیگران نیازهای بازار هدف را تأمین کند ،داشت باشد [.]3
پورتر بر این پرسش تمرکز میکند ک چرا شرکتهایی ک در یك بازار معین فعالیت دارند
میتوانند در زمین های مشخصی نسبت ب بهترین رقبای جهان ،مزیت رقابتی کسب کنند و آنرا حفظ
نمایند؟ چهار گروه خصوصیات ملی (مناسببودن فاکتورهای درونی  ،شرایط تقاضای داخلی ،صنایع
وابست و پشتیبان ،استراتژی ،ساختار و رقابت) در ای اد مزیت رقابتی برای شرکتهای یك کشور
نقش اساسی دارند .این چهار خصیص "الماس ملی" را تشکیل میدهند ک توسط مایکل پورتر ارائ
شده است .پورتر در این مدل همانگون ک در شکل  1نیز مشخص شده است ،رقابتپذیری را
حاصل تعامل و برهمکنش چهار عامل اصلی میداند:
 .1عوامل درونی؛
 .2شرایط تقاضای داخلی؛
 .3صنایع مرتبط و حمایتکننده؛
 .8استراتژی ،ساختار و رقابت.

1. Diamond Model
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استراتژی ،ساختار و رقابت

شرایط تقاضای داخلی

مناسب بودن فاکتورهای
درونی

صنایع مرتبط و حمایتکننده

شکل .1مدل الماس پورتر

اگر چهار عامل مشخصشده در مدل پورتر ب صورت موثر با هم ترکیب شوند میتواننـد موفقیـت
شرکتهای موجود در یك کشور را در بازارهای بـین المللـی تضـمین کننـد .بـ اعتقـاد پـورتر ،ایـن
فاکتورهای چهارگان ب صورت متقابل بر یکدیگر تأثیر دارند و تغییرات در هر کدام از آنها میتواند بر
شرایط بقی فاکتورها مؤثر باشد [.]21
مدل الماس ملی بعداً تکمیل گردیده و دو عامل شانس و نقش دولتها ب آن اضـاف شـد .پـورتر
معتقد است ک این مدل یك سیستم تقویتکننده متقابل یا خود تقویتکننده است ،یعنی موقعیـت یـا
حالت هر عنصر در مدل الماس ملی بر وضعیت سایر عناصر تأثیر میگذارد [.]11

411

مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره  43ـ بهار 4312

شکل .2مدل تکمیلشده الماس []21

دو عامل بیرونی نقش دولت و اتفاقات پیشبینینشده بر عوامل چهارگان تأثیر غیرمستقیم دارند و
از اریط تأثیر بر آنها میتوانند در رقابتپذیری نیز تاثیرگذار باشند [:]13
الف .عوامل درونی :م موع ای از عوامل مؤثر در تولید کاال یا خدمات ،ماننـد مـواد اولیـ  ،کیفیـت و
میزان دسترسی ب آن ،نیروی انسانی بدون مهارت و یا ماهر و آموزشدیـده ،بهـرهوری و خالقیـت و
نوآوری نیروی انسانی ،زیر ساختها ،مسائل تکنولوژیك ،میزان سرمای و دسترسی ب آن ،توانمندیها
و قابلیتهای مدیریتی ک برای رقابت در عرص بازارهای رقابتی ضروری است ،فاکتورهای درونـی را
تشکیل میدهند.
ب .شرایط تقاضای داخلی :شرایط تقاضای داخلی ماهیت و چگونگی تقاضا را در بازارهای داخلی برای
محصوالت یك صنعت مشخص میکند .اندازه و رشد تقاضا در رقابتپذیری صنایع تأثیر بسزایی دارد.
پورتر معتقد است ک وجود بازار داخلی بزرگ و در حال رشد موجب تشویط سرمای گذاران برای توسع
فناوری و بهبود بهرهوری گردیده و این مسئل ب عنوان مزیت رقابتی برای آن ملت محسوب میگردد.
در مقابل ،بازارهای داخلی کوچك ک دارای رشـد پـایینی هسـتند شـرکتهـا و صـنایع را بـ دنبـال
فرصتهای صادراتی میکشاند .س ویژگی تقاضا در یك کشور برای کسب مزیت رقابتی مهـم اسـت
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ک عبارتاند از "ترکیب تقاضا در کشور"" ،اندازه و الگوی رشد تقاضـا در کشـور" و "ابزارهـایی کـ
توسط آن تقاضای کشور ،خدمات و کاالی تولیدی را ب بازارهای خارجی هدایت میکند" [.]11
م .صنایع مرتبط و حمایتکننده :صنایع مرتبط و حمایتکننده میتواند شامل تأمینکنندگان مواد اولی
یا ت هیزات و ابزارآالت ،توزیـعکننـدگان و فروشـندگان ،سیسـتم هـای توزیـع محصـول ،مؤسسـات
تحقیقاتی ،سرویسهای مالی مانند بانكها و بورس اوراق بهادار ،سیستمهای حمل و نقل ،دانشگاهها،
مراکز و مؤسسات تحقیقاتی و صنایعی باشد ک از یك نوع فناوری ،مواد اولی و امکانات آزمایشـگاهی
استفاده می کنند .ارتباط و همکاری با این صنایع و مراکـز در توسـع سـطح محصـوالت و خـدمات و
بهبود آنها و در نهایت ارتقای رقابتپذیری مؤثر است [.]13
د .استراتژی ،ساختار و رقابت :شرایطی ک ابیعت و جوهره رقابت را در سـطح کـالن اجتمـاع تحـت
کنترل دارد و همچنین راه و روشی ک بنگاهها و سازمانها تأسیس ،سازماندهی و مدیریت میشوند بر
رقابتپذیری تأثیر بسزایی دارد .بنابراین ،ساختار و استراتژیهایی ک بـرای مـدیریت و راهبـری یـك
بنگاه یا صنعت تدوین و اجرا میگردد ،تأثیری مستقیم بر عملکرد و رقابتپذیری آن دارد [.]13
ه .نقش دولت :نقش دولت ب عنوان یك نیروی عمده ،همواره در رقابتپذیری مؤثر است و با مداخلـ
خود در امور مختلف سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی و اعمال قوانین و مقررات بـر رقابـتپـذیری تـأثیر
مثبت و حتی منفی داشت است .سیاستهای پولی ،مالی و بازرگانی و قـوانین مالیـاتی ،سیاسـتهـای
حمایتی ،سیاست های اداری و تشکیالتی ،قوانین مربوط ب صادرات و واردات ،نـرخ ارز ،ح ـم پـول و
نرخ بهره ،تورم ،هزین های دولت و تصمیمگیریهای دیگر در سطح اقتصاد خرد و کالن ،توافطهـای
رسمی و غیررسمی مقامات سیاسی ،برقراری یا توسع روابط سیاسی ت اری و یا قطع روابط اقتصادی
ـ ت اری با سایر کشورها از جمل بارزترین عوامل تأثیرگذار بر رقابتپذیری بنگاهها ،صنایع و کشورها
هستند ک ب اور مستقیم با دولتها در ارتبااند [.]13
و .اتفاقات پیشبینینشده (شانس) :شانس نقش مهمی را در ای اد محیط رقابتی ایفا میکنـد .شـانس
عبارت است از :اتفاقاتی ک خارم از کنترل شرکتها ،صـنایع ،و معمـوالً دولـتهـا قـرار دارنـد [.]11
اتفاقات پیشبینینشده حوادث و مسائلی هستند ک بر رقابتپذیری تأثیر ـ مثبت و یا منفـی ـ داشـت
ولی ب صورت تصادفی و خارم از کنترل بنگـاههـا ،صـنایع و حتـی دولـتهـا رخ مـیدهنـد .حـوادث
غیرمترقب  ،جنگ ،تحریمهای اقتصادی ،شـوكهـای نفتـی ،بحـرانهـای اقتصـادی ـ سیاسـی و یـا
نوآوریهای فنآوری نمون ای از اتفاقات پیشبینینشده هستند [.]13
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جدول  .1مهمترین شاخصهای مدل الماس پورتر
عامل

شاخصها

عوامل درونی

منابع انسانی ،منابع فیزیکی ،منابع ااالعاتی و دانش ،منابع سرمای ای ،زیرساختها

شرایط تقاضای داخلی

کمیت تقاضای داخلی (تعداد)  ،میزان رضایت مشتریان در بازار داخلی ،هدایت تقاضای داخلی بـ
خارم از کشور

صنایع مرتبط و حمایت
کننده

وجود صنایع رقابتی بینالمللی ،تأمینکنندگان مواد اولی  ،توزیعکنندگان ،شرکتهای مشاورهای و
تکنولوژیهای روز

استراتژی ،ساختار و
رقابت درونی شرکت

داشتن استراتژی مدون ،شدت رقابت داخلی بین شرکتها ،سـبكهـای مـدیریتی ،مهـارتهـای
سازمانی ،دیدگاههای راهبردی

نقش دولت

ثبات سیاسی و اقتصادی ،کمكهای مالی ،سیاستهـای آموزشـی ،ای ـاد اسـتانداردها ،مقـررات
مالیاتی ،بهبود ظرفیت اقتصادی خرد و کالن از اریط بهبود کیفیت و کارایی ورودیهای ت ارت
و بنگاهها ،وضع قوانین و مقررات اقتصادی محرك ،تسهیل توسع خوش و ارتقا آن

شانس

نوآوری ،تصمیمات سیاسی دولتهای خارجی ،تغییرات تکنولوژیکی عمده.

پیشینه تحقیق .صالحی و شاهنوشی ( )1386در مطالع خـود بـ بررسـی عوامـل مـؤثر بـر عرضـ
صادرات غیرنفتی و تقاضای واردات بـا اسـتفاده از دادههـای سـری زمـانی اـی دوره  1382ـ 1338
پرداختند .این محققان دریافتند ک ارزش افزوده بخش کشاورزی ،ارزش افزوده خـدمات ،نـرخ واقعـی
ارز و درآمدهای نفتی تأثیر معنیداری بر عرض صادرات غیرنفتی و متغیرهای ارزش افـزوده صـنعت،
شاخص ضمنی قیمت واردات و درآمدهای نفتی اثر معنیداری بر روی تقاضای واردات دارند .عالوه بر
این نتایج حاصل از روابط کوتاهمدت نشان داد ک در هر دو تابع صادرات و واردات برای تعدیل کامـل
نتایج حاصل از اجرای یك سیاست ،دو سال زمان الزم خواهد بود [.]1
صنایعی ( )1383مسائل ،مشکالت و راهکارهای علمی توسـع صـادرات صـنایع دسـتی ایـران را
بررسی کرده و بر همکاری بین اعضا شرکتهای تولیدکنندگان صنایع دستی برای کنترل و نظارت بر
محصوالت اعضای تعاونی و جلوگیری از آنتیكگرایی و تولید محصوالت بدون کیفیت ،آشـنا شـدن و
آگاهی از سلیق مشتریان داخلی برای تولید محصـوالتی مناسـب بـا سـلیق هـای آنهـا ،رفـع موانـع
صادراتی موجود در گمرك برای انتقال هرچ سریعتر کاالها ب مشتریان ،حمایـت از بانـكهـا بـرای
ارائ وامهایی با بهرههای کم ب اعضاء تعاونیها تأکید کرد [.]8
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حقیقی و همکاران ( )1381ب شناسایی عوامل تعیـینکننـده عملکـرد صـادراتی در صـنعت مـواد
غذایی پرداخت و در راستای کمك ب توسع صـادرات و بازاریـابی صـادراتی در قلمـرو صـنعت مـواد
غذایی ،ده عامل شامل اندازه شرکت ،ت رب صادراتی ،محـركهـای صـادراتی ،مشـکالت صـادراتی،
مزیتهای رقابتی ،تعهد صادراتی ،استراتژی انطباق محصول ،اسـتراتژی انطبـاق قیمـت ،کانـالهـای
صادرات مستقیم و هزین های تبلیغات خارجی را شناسایی کردند .بررسی فرضی های پژوهش حاکی از
تأیید روابط معنیدار میان عوامل دهگان و عملکرد صادراتی این شرکتها داشت [.]8
عسگری و اربطانی ( )1381ب ارائ راهکارهایی برای توسع  ،تولید و صادرات گل و گیاه در ایران
مبادرت کرده و اهمیت ت ارت جهانی و توسع صادرات را مورد تأکید قرار دادند و ضمن مرور وضعیت
ت ارت این محصول در سطح جهانی ،منطق ای و کشور ایران ،پتانسیلهای بالقوه و راهکارهایی برای
توسع صادرات گل و گیاه در ایران برشمردند [.]1
فتحی ( )1381نیز ضمن شناسایی مزیتهای نسبی صادرات سنگهای تزیینی ایران ،عمدهتـرین
بازارهای هدف برای صادرات سنگهای تزیینی کار شده کشور را شناسایی و اولویتبندی نمود [.]11
نظری ( )1311در پژوهش خود ب بررسی مشکل صادرات استان لرستان و ارائ راهکارهـای مناسـب
جهت رفع مشکالت موجود پرداخت .در این ارح مشکالت شرکتهای اسـتان لرسـتان در خصـوص
صادرات محصوالت تولیدی آنها در ارتباط با بازاریابی ،مدیریت تعاونیها ،ت رب و تخصص مـدیران
مورد بررسی قرار گرفت .نتایج مطالع این محقـط بیـانگر آن بـود کـ از جملـ مسـائل و مشـکالت
شرکتهای مزبور در صدور کاال و محصوالت تولیدیشان ،پایینبـودن میـزان سـرمای در گـردش و
ب اور کلی محدودیت سرمای و نقدینگی و مناسب نبـودن کیفیـت محصـوالت تولیـدی اسـت [.]11
سایگیلی و سایگیلی  )2111( 1در تحقیقی ب بررسی تغییرات ساختاری در صـادرات پرداختـ انـد کـ
نتایج مطالع آنها نشان میدهد ک واردات باال و کشش درآمدی صادرات این مفهـوم را مـیرسـانند
ک الگوی رشد جهانی ،نقش مهمی در تعیین صادرات از ترکی ایفا میکند [.]22
مینتتی و چون )2111( 2ب بررسی محدودیتهای اعتباری و صادرات شرکت پرداختـ و نشـان
دادند ک سهمی بندی اعتباری مانعی بر سر راه صادرات ب ویژه برای شرکتهای فعـال در صـنایع بـا
تکنولوژی باال و در صنایعی ک ب شدت بر سرمای گذاری خـارجی تکیـ مـیکننـد ،مـی باشـد [.]21
بوردریچ تووا )2118( 3عوامل تعیینکننده استراتژیهای بازاریابی صادرات محصوالت جنگلی را مـورد
1. Saygılı and Saygili
2.Minetti and Chun
3.Yvonne Brodrechtova
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مطالع قرار داده و دریافت ک منابع فیزیکـی و منـابع ارتبـاای و نهادهـای رسـمی داخلـی بـر روی
استراتژی های بازاریابی صادرات اثرگذار میباشند [.]11
لی و گریفتس )2118( 1ب این نتی رسیدند ک تطابط محصوالت با سالیط خارجی و ترفیعـات
ت اری نسبت ب توزیعکننده خارجی بر عملکرد صادراتی تأثیر داشت است [.]11
ابی و اسلتر )1181( 2نیز محیط ،ویژگیهای شرکت و استراتژیهای بازاریابی را ب عنوان عوامـل
تعیینکننده عملکرد صادراتی شناسایی کردهاند [.]16
سران ام ،استیلس و آمبلر )1118( 3ویژگیهای شرکت ،روابـط ،اسـتراتژی و محـیط را بـ عنـوان
عوامل اثرگذار بر عملکرد صادراتی شناسایی کردهاند [.]23
فرضیهها و مدل مفهومی پژوهش .بر اساس مطالب عنوانشده و با توج ب هدف پژوهش می-
توان فرضی های پژوهش را ب شرح زیر بیان نمود( :شکل)8
فرضیه اصلی پژوهش .مؤلف های مدل المـاس پـورتر در ضـعف صـادرات سـنگ اسـتان لرسـتان
اثرگذارند.
فرضی فرعی اول .مؤلف های عوامل درونی در ضعف صادرات سنگ استان لرستان اثرگذارند؛
فرضی فرعی دوم .مؤلف های شرایط تقاضای داخلی در ضعف صادرات سنگ استان لرستان اثرگذارند؛
فرضی فرعی سوم .مؤلف های صنایع مرتبط و حمایتکننده در ضعف صادرات سـنگ اسـتان لرسـتان
اثرگذارند؛
فرضی فرعی چهارم .مؤلف های استراتژی ،ساختار و رقابت در ضعف صادرات سـنگ اسـتان لرسـتان
اثرگذارند؛
فرضی فرعی پن م .مؤلف های نقش دولت در ضعف صادرات سنگ استان لرستان اثرگذارند؛
فرضی فرعی ششم .مؤلف های اتفاقات پـیشبینـینشـده در ضـعف صـادرات سـنگ اسـتان لرسـتان
اثرگذارند.

1. Lee & Grffith
2.Aaby & Slater
3. Styles & Ambler
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عوامل درونی
صنایع مرتبط
و حمایت
كننده

شرایط
تقاضای
داخلی
ضعف
صادرات
سنگ
استراتژی،
ساختار و
رقابت

نقش دولت
اتفاقات
پیشبینی
نشده


 .3روششناسی تحقیق

شکل .8مدل نظری تحقیط

پژوهش حاضر از نظر هدف ،پژوهشی ـ کاربردی ب شمار میرود؛ از آن ایی ک این پژوهش برای
شناخت بیشتر شرایط موجود و توصیف پدیدههای مورد بررسی است ،لذا بر حسب نحوه گردآوری
دادهها ،از نوع توصیفی پیمایشی میباشد [.]6
در این پژوهش برای جمعآوری ااالعات از روش کتابخان ای (کتاب ،مقاالت و متون اینترنتی) و
پرسشنام استفاده شده است و با توج ب اهداف و فرضیات پژوهش ،پرسشنام  82سئوالی توسط
محقط تهی و تنظیم گردید .در این پژوهش از مقیاس پنجگزین ای لیکرت با ارزشخیلیکم تا خیلی-
زیاد برای سن ش متغیرها استفادهشد.
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جدول .2اندازههای آماری عوامل و شاخص ها
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جامع آماری پژوهش را کارشناسان و مدیران مرتبط با صادرات در استان لرستان ( 21نفر) و
مدیران شرکتهای تولیدی و صادراتی سنگ در استان لرستان ( 61نفر) ،تشکیل میدهند .مورد
بررسی در این پژوهش شامل  81نفر میباشد و چون جمعیت بسیار محدود و متمرکز است از شمارش
کامل یا سرشماری استفاده شده است .این تحقیط در سال  1311و در محدوه جغرافیایی استان
لرستان ان ام شده است .برای تعیین اعتبار یا روایی از روش اعتبار محتوا 1استفاده گردید .بنابراین
جهت اامینان از روایی ،پرسشنام در اختیار چند تن از خبرگان و متخصصان این صنعت قرار گرفت،
اصالحات موردنظر ان ام گرفت و در نهایت ،نظر آنان تأییدکننده روایی پرسشنام تهی شده بود.
برای تعیین پایایی یا قابلیت اعتماد ابزار سن ش ،از روش آلفای کرونباخ 2بهره گرفت شد ک مقدار
محاسب شده برای پرسشنام برابر با  1/88و رضایتبخش بود .ب منظور تحلیل دادهها از آزمون
میانگین یك جامع ( )t-testو آزمون رتب بندی فریدمن و ب کمك نرمافزار  SPSSبهره گرفت شد.
 .4تحلیل یافتهها

تحلیل دادههای توصیفی نشان داد ک  82/1درصد از پاسخدهندگان در دامن سنی  31تا  81سال
قرار داشتند .ب عالوه ،بخش عمدهای از پاسخدهندگان ( 38/8درصد) از پاسخدهندگان  11سال و
بیشتر سابق کار داشتند 6/3 .درصد از پاسخدهندگان دارای مدرك دیپلم و پایینتر 28/1 ،دارای
مدرك فوقدیپلم 81 ،درصد دارای مدرك لیسانس ،و  28درصد دارای مدرك فوقلیسانس یا باالتر
بودند .جدول زیر نتایج آمار توصیفی را ب اور خالص نشان میدهد.
جدول .3ویژگیهای جمعیتشناسی
ویژگی
سن

سابقه كاری

سطح
تحصیالت

طبقه

درصد فراوانی

کمتر از  31سال
بین  31تا  81سال
بیشتر از  81سال
 1سال یا کمتر
بین  6تا  11سال
بین  11و بیشتر
دیپلم و پایینتر
فوقدیپلم
لیسانس
فوقلیسانس و باالتر

22/1
82/1
31
31
31/3
38/8
6/3
28/1
81
28
1.Content Validity
2. Cranach’s Alpha
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آزمون فرضی های پژوهش بر اساس آزمون  tان ام شد .از آن ا ک سئواالت پرسشنام مربوط
ب این تحقیط بر اساس مقیاس لیکرت از  1الی  1درج بندی شده است لذا عدد  3ب عنوان "نقط
مرزی" شناسایی میگردد .بدین ترتیب فرضیات  H0و  H1خواهند بود:
 : H0میانگین عامل مورد نظر کوچكتر و یا برابر  3است.
 : H1میانگین عامل مورد نظر بزرگتر از  3است.
آزمون میانگین یك جامع یا گروه در این تحقیط ،در سطح اامینان  %11برای تكتك
فرضی ها سن یده شده است )α =%1( .در این آزمون ،در صورتی ک سطح معناداری کوچكتر از
ضریب خطا باشد( ،)sig< αفرضی  H0رد میگردد .برای تأیید فرضی  ،H1ب میانگین عامل
موردنظر توج میکنیم و در صورتیک بزرگتر از  3باشد ،فرضی  H1تأیید میشود [.]1
با این توضیحات ،ب آزمون فرض تك تك فرضی ها پرداخت شد ک نتایج آن درجدول 8خالص
شدهاست.
جدول .8آزمون فرضی ها
فرضی ها
مؤلف های مرتبط ب فاکتورهای درونی در ضعف
صادرات سنگ استان لرستان اثرگذار اند.
مؤلف های مرتبط ب شرایط تقاضای داخلی در ضعف
صادرات سنگ استان لرستان اثرگذار اند.
مؤلف های مرتبط ب صنایع مرتبط و حمایتکننده در
ضعف صادرات سنگ استان لرستان اثرگذار است.
مؤلف های مرتبط ب استراتژی ،ساختار و رقابت در ضعف
صادرات سنگ استان لرستان اثرگذار است.
مؤلف های مرتبط ب نقش دولت در ضعف صادرات
سنگ استان لرستان اثرگذار است.
مؤلف های مرتبط ب اتفاقات پیشبینی نشده(شانس) در
ضعف صادرات سنگ استان لرستان اثرگذاراند.

میانگین

مقدار t

درج
آزادی

سطح
معنیداری

نتی

3/81

11/21

11

1/111

تأیید فرضی

3/13

1/18

11

1/111

تأیید فرضی

3/18

11/63

11

1/111

تأیید فرضی

3/88

13/81

11

1/111

تأیید فرضی

8/31

22/82

11

1/111

تأیید فرضی

3/21

8/18

11

1/111

تأیید فرضی

همانگون ک در جدول 8مالحظ مینمایید ،برای هر  6عامل سطح معناداری از سطح خطا
کمتر گردید ( ،)sig< αبنابراین در هر  6فرضی  ،فرض  H0رد شده و فرض  H1مورد تأیید قرار
گرفت .از ارفدیگر مالحظ میشود ک میانگین تك تك فرضی ها از  3بیشتر گردیده است و این
خود دلیل دیگری بر تأیید فرضی  H1میباشد .بنابراین در سطح اامینان  %11تمامی  6عامل
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ب عنوان مشکالت فراروی توسع صادرات سنگ استان لرستان مورد تأیید قرار گرفتند .بر اساس این
یافت  ،میتوان اظهار داشت ک فرضی اصلی پژوهش مود تأیید قرار میگیرد .بنابراین ،مؤلف های
مربوط ب مدل الماس پورتر در ضعف صادرات سنگ استان لرستان اثرگذارند.
از آن ا ک هر  6عامل ب عنوان مشکالت فراروی توسع صادرات سنگ شناسایی گردیدند ،از
آزمون رتب بندی فریدمن برای رتب بندی این عوامل و ب منظور دستیابی ب هدف دوم پژوهش
استفاده شد .نتایج این آزمون در جدول  1ارائ شده است.
جدول  :1نتایج آزمون فریدمن برای رتب بندی عوامل اثرگذار
شاخص
نقش دولت
استراتژی ،ساختار و رقابت
صنایع مرتبط و حمایتکننده
فاکتورهای درونی
اتفاقات پیشبینینشده
شرایط تقاضای داخلی
X2=113/2

df= 1

میانگین رتب

رتب

8/31
3/11
2/81
2/61
2/11
1/18

1
2
3
8
1
6
Sig= 1/111

در آزمون فریدمن ،با توج ب اینک میزان خطا بیشتر از سطح معناداری است ،فرض صفر رد و
این نشانگر آن است ک حداقل یك زوم از رتب ی میانگین متغیرهای مستقل تفاوت معنیداری با هم
دارند .بنابراین با توج ب تفاوت بین متغیرها میتوان متغیرها را رتب بندی کرد .نتایج جدول  1نشان
میدهد ک از بین  6دست عاملهای اصلی ،عوامل مرتبط با "نقش دولت" بیشترین تأثیر و عوامل
مرتبط با "شرایط تقاضای داخلی" کمترین تأثیر را در ضعف صادرات سنگ لرستان دارند.
 .5نتیجهگیری و پیشنهاد

هدف از ان ام این مطالع  ،شناسایی مشکالت و موانع صادرات سنگ لرستان ،بر اساس مدل
الماس پورتر و نیز رتب بندی این موانع و مشکالت بر اساس میزان تأثیرگذاری آنها بوده است .نتایج
این پژوهش را میتوان در قالب بخشهای زیر ارائ نمود:

411

مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره  43ـ بهار 4312

تحلیل نتایج عوامل درونی .نقاط ضـعف مـرتبط بـا فاکتورهـای درونـی اولویـت چهـارم را از نظـر
کارشناسان و مدیران شرکتها کسب کرده است .در این بخش دو شاخص "انطباق نداشـتن کیفیـت
کاالهای صادراتی با نیازهای بازارهای مصرف جهانی" و "کمبود نیروی متخصص در معادن" رتبـ -
های باال را کسب کردهاند .توج ب فاکتورهای درونی در ای اد مزیت رقابتی پایدارتر ضروری ب نظـر
میرسد .در رابط با اهمیت کیفیت میتوان گفت ک یکی از عواملیک میتواند موجبـات اامینـان-
خاار صادرکنندگان را تا حد زیادی فراهم نماید وجود کیفیت قابل رقابت در محصول اسـت .در ایـن
مورد تولید کیفی در سطح استانداردهای جهانی میتواند راهگشای شرکتهـا در امـر صـادرات باشـد.
همچنین عامل کمبود نیروی متخصص در معادن یکی از نکاتی است ک مورد توج کارشناسان قـرار
گرفت است .شرایط سختکاری در معادن و نبود تسهیالت رفاهی و گاهاً ایمنی در شرکتهای مـورد
مشاهده موجب شده است ک فارغالتحصیالن این رشت کمتر جذب این صنعت شـوند .بنـابراین بایـد
زمین مناسب را برای رفع این مانع فراهم نمود.
تحلیل نتایج شرایط تقاضای داخلی .عوامل مرتبط با شرایط تقاضای داخلـی در انتهـای اولویـت
مرتبط با افزایش سهم صادرات سنگ قرار گرفت است .در ایـن پـژوهش مشـاهده مـیکنـیم کـ دو
عامل"بیااالعی از وضعیت رقبا در بازار هدف" و "رقابتینبودن بازار داخلی" ب عنـوان نقـاط ضـعف
مهم شناخت شدهاند .نکت قابل توج آن است ک عامل اول در بین  31عامل مورد بررسی نیز جزو 1
عامل اول بوده است .این نکت ما را ب اهمیـت مباحـث بازاریـابی سـوق مـیدهـد .متفکـران دانـش
بازاریابی "ااالع از وضعیت رقبا در بازار هدف" را یکی از مهمترین اجزای برنام بازاریابی مـیداننـد
ک همواره در کتب و مقاالت بازاریابی جایگاه ویژهای داشت و بر آن تأکید مـیشـود .بـ نظـر پـورتر
اندازه و رشد تقاضا در رقابتپذیری صنایع تأثیر بسزایی دارد و وجود بازار داخلی بزرگ و در حال رشـد
موجب تشویط سرمای گذاران برای توسع فناوری و بهبود بهرهوری گردیده و ایـن مسـئل بـ عنـوان
مزیت رقابتی برای آن ملت محسوب میگردد.
تحلیل نتایج صنایع مرتبط و حمایتكننده .نتایج نشان میدهد پاسخگویان نقاط ضعف مرتبط بـا
صنایع مرتبط و حمایتکننده را مؤثر ارزیابی کردهاند و در تحلیل کلی یافت ها این دست از نقاط ضعف
در رتب سوم قرار گرفتند.
در بین  6عامل سن یده شده در بخش صنایع مرتبط و حمایتکننده؛ کمبـود منـابع مـالی جهـت
پردازش سنگهای خام و ناتوانی مالی بخش خصوصی رتب های اول و دوم را کسب کردهاند .در ایـن
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رابط میتوان گفت ک یك شرکت صادراتی با عوامل بسیارى مواجـ اسـت کـ در موفقیـت او اثـر
مستقیم دارند .بنابراین هنگامىک شرکت از تأمین منابع آسودهخاار باشد ،کلی تالش خود را معطوف
ب عوامل مستقی م و مهم ت ارت خویش خواهد کرد .در نتی  ،قادر خواهد بود ک تعهدات خود را بـ
موقع ان ام دهد و اعتبار خود را در صحن بازار رقابتى باال ببرد .در صـنعت سـنگ تزئینـی اسـتفاده از
ابزار و ماشین آالت بروز و مدرن یك مزیت رقابتی برای شرکتها است ک با سرمای گذاری میتـوان
آن را کسب کرد .در شرکتهای مورد بررسی توان اقتصادی برای خرید و ت هیز ماشـینآالت جدیـد
مشاهده نمیشود و همچنان شرکتها با تکنولوژی قدیمی فعالیت میکنند.
تحلیل نتایج استراتژی ،ساختار و رقابت .یافت ها نشان میدهد ک این دست از نقاط ضـعف بـ -
اور معنیداری در کاهش سهم صادرات سنگ استان تأثیر دارنـد .در مباحـث نظـری بیـان شـد کـ
ساختار و استراتژی هایی ک برای مدیریت و راهبری یك بنگاه یا صـنعت تـدوین و اجـرا مـیگـردد،
تأثیری مستقیم بر عملکرد و رقابتپذیری آن دارد .در بین  8عامل مورد سن ش در این بخش"عـدم
آشنایی تولیدکنندگان با بازارهای بینالمللی وتحوالت اقتصادی جهان" از اولویـت بـاالتری برخـوردار
شده است .ب نظر میرسد این نتی با تأکیدی ک در دانش بازاریابی صادراتی میشود همخوانی دارد.
ضعف دانش بازاریابی هر چند ممکن است در بازار داخلی ب علت بازار غیررقابتی مشهود نباشد امـا در
ت ارت جهانی عاملی بسیار تعیینکننده است .شرکتهایی ک بر صادرات محصول تمرکز دارند با بـ
خدمت گرفتن نیروهای متخصص و توانمند تـالش مـیکننـد تـا بـا آخـرین راهبردهـا و شـگردهای
بازاریابی بینالمللی ب اهداف صادراتی خود دست یابند .توج ب این نکت وقتی اهمیت مـییابـد کـ
بدانیم اکثر رقبای صادرات سنگ از کشورهای توسع یافت ای چون چین ،اسپانیا ،ایتالیا و  ...هستند.
تحلیل نتایج نقش دولت .رتب بندی عوامل ششگان اصلی نشان داد ک عوامل مرتبط با دولـت در
رتب نخست اهمیت قرار دارد .این نتی با مباحث کالن و خرد صادراتی همسو میباشد .مباحثی کـ
در آنها بر نقش دولت و سیاستهای آن در گسترش صادرات تأکید مـیشـود .امـروزه سیاسـت بـ -
صورت عاملی مهم در ت ارت بینالمللی درآمده است .این مطلب در هم زمین ها ،خصوصاً زمین های
مالی و توزیع را شامل میشود .کشورها بیش از پیش در جست وی توسع اقتصادی مبتنی بر صادرات
میباشند و دولتها تمرکز ویژهای بر آن دارند .عامل دولت ب عنوان یك عامل برون شرکتی در مـدل
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پورتر میتواند بر سایر عوامل تأثیر غیرمستقیم داشت باشد و از اریـط تـأثیر بـر آنهـا مـیتواننـد در
رقابتپذیری نیز تأثیرگذار باشد.
سیاستهای پولی ،مالی و بازرگانی و قوانین مالیاتی ،سیاستهای حمایتی ،سیاسـتهـای اداری و
تشکیالتی ،قوانین مربوط ب صادرات و واردات ،نرخ ارز ،ح م پول و نـرخ بهـره ،تـورم ،هزینـ هـای
دولت و تصمیمگیریهای دیگر در سطح اقتصاد خرد و کالن ،توافطهای رسمی و غیررسمی مقامـات
سیاسی ،برقراری یا توسع روابط سیاسی ت اری و یا قطع روابط اقتصادی ـ ت اری با سایرکشـورها از
جمل بارزترین عوامل تأثیرگذار بر رقابتپذیری بنگاهها ،صنایع و کشورها هستند ک ب اور مستقیم با
دولتها درارتبااند .همچنین دولت ب عنـوان سیاسـتگـذار موضـوعات کـارگری ،آمـوزش ،تشـکیل
سرمای  ،منابع ابیعی و استانداردهای کاال بر منابع اثر میگذارد .دولت با توج بـ نقشـش بـ عنـوان
تنظیمکننده بازرگانی بر رقابت و محیط رقابتی اثر میگذارد .در بین عوامل مرتبط بـا دولـت "مشـکل
بودن زمین سرمای گذاری مشترك با ارفهای خارجی" باالترین رتبـ را کسـب کـردهانـد و از دیـد
کارشناسان و مدیران شرکتها ب عنوان اولویت اول ارزیابی شده است .این راهکار مـورد تأکیـد اتـاق
بازرگانی ایران نیز بوده است ب نحوی ک یکی از خواست های  11گانـ بخـش خصوصـی از م لـس
برای لحاظ کردن تنظیم و بررسی الیح برنام پن م توسع بوده است .همچنین "پیگیـری سیاسـت
تنشزدایی در روابط دو جانب و تهدیدزدایی در روابط بینالملل" ب عنوان یکی از برنامـ هـای کـالن
دولت نهم عنوان شده است.
تحلیل نتایج اتفاقات پیشبینینشده .نتایج نشان میدهـد پاسـخگویان نقـاط ضـعف مـرتبط بـا
اتفاقات پیشبینینشده را مؤثر ارزیابی کردهاند و در تحلیل کلی یافت ها این دسـت از نقـاط ضـعف در
رتب پن م قرار گرفتند .در بین عوامل مرتبط با اتفاقات پیشبینینشده "تصمیمات سیاسی دولتهـای
خارجی" باالترین رتب را کسب کردهاند و از دید کارشناسان و مدیران شرکتها ب عنوان اولویـت اول
ارزیابی شده است .در دنیای امروز هم کشورها ب نوعی با یکـدیگر ارتبـاط دارنـد و توسـع ت ـارب
بینالمللی نیز نشان میدهد ک رفاه جوامع انسانی بدون تکی بر تولیـدات و امکانـات یکـدیگر عمـالً
امکانپذیر نیست .بنابراین تصمیمات سیاسی دولتها باید ب گون ای باشد ک رفـاه جوامـع انسـانی را
مدنظر خود قرار دهند .اما متأسفان تصمیمات سیاسی کشورهای خارجی ب گون ای اسـت کـ اقتصـاد
ایران را ب دالیلی همچون برقراری تحریمهای سخت اقتصادی با مشکالت فراوانی مواج ساخت ک
خواست یا ناخواست بسیاری از صنایع داخلی را با مشکالت عدیدهای مواج ساخت است.
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با توج ب نتایج پژوهش ،شش دست عوامل ارزیابی شده مرتبط با عوامل درونی ،شرایط تقاضای
داخلی ،صنایع مرتبط و حمایتکننده ،راهبردی و رقابتی ،نقش دولت و اتفاقات پیشبینینشده ب اور
معنیداری ب عنوان نقاط ضعف صادرات سنگ لرستان مطرح شدند .با توج ب یافت ها و نتایج ب -
دستآمده در خصوص فرضیات پژوهش ،بر این اساس پیشنهاد میگردد:
عوامل درونی:

ـ الزام شرکتها ب عرض کاالها و محصوالت منطبط با معیارهای باالی استاندارد جهانی؛
ـ تالش برای هم سطح کردن استانداردهای ملی با استانداردهای منطق ای و جهانی؛
ـ تشویط شرکتهای تولیدی در ب کارگیری نیروهای متخصص در زمین تولید و صادرات؛
ـ بررسی انطباق کیفیت سنگهای صادراتی با نیاز بازارهای مصرف جهانی توسط کارشناسان خبره.
شرایط تقاضای داخلی:

ـ ای اد واحد تحقیقات بازار در اتاق بازرگانی جهت تحلیل شرایط بازار برای شرکتها؛
ـ برگزاری دورههای آموزشی تخصصی در زمین شناخت بازار؛
ـ شرکت در نمایشگاههای بینالمللی خصوصاً در حوزه مدیتران و خاورمیان ؛
ـ تبلیغات مناسب از اریط کاتالوگهای قابل اعتماد و توزیع آنها.
صنایع مرتبط و حمایتكننده:

ـ تزریط منابع مالی ب صنعت سنگ توسط مؤسسات و نهادهای دولتی و خصوصی؛
ـ تقویت نقش بخش خصوصی در صادرات؛
ـ تقویت سیستم حمل ونقل.
استراتژی ،ساختار و رقابت:

ـ آموزش تحلیل وضعیت بازار و شرایط رقابتی ب مدیران شرکتها؛
ـ برگزاری دورههای آموزشی در زمین تدوین استراتژی توسط وزارت مربوا و نهادهای تابع ؛
ـ بهرهگیری شرکتهای صادراتی از واحد مشاوره در زمین بازارهای بینالمللـی وتحـوالت اقتصـادی
جهان؛
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ـ بهبود ارتبااات با فروشندگان و مصرفکنندگان (با دستانـدرکاران داخلـی و خـارجی) و آگـاهی از
وضعیت رقبا.
نقش دولت:

ـ سیاست تنشزدایی از روابط بینالمللی سرفصل تحرکات دیپلماتیك دولت قرار گیرد تا زمین جذب
سرمای گذاری خارجی فراهم گردد؛
ـ تالش در جهت کاهش بوروکراسی و تشریفات زائد اداری؛
ـ در تصویب قوانین و مصوبات ،ثبات در قوانین و مقررات بازرگانی مدنظر قرار گیرد؛
ـ سیاستهای بانکی با نیازهای مالی صادرکنندگان همسو شده و تقویت توان صادرکنندگان از
اولویتهای سیاستهای بانکی ب اور عام و بانكهای مرتبط با صادرکنندگان (بانك توسع صادرات
و )...ب اور خاص قرار گیرد.
اتفاقات پیشبینینشده:

ـ اتفاقات پیشبینینشده ب عنوان پن مین عامل مهم در این تحقیط شناسایی گردید .زیرا رویدادها و
اتفاقات پیشبینینشده یك عامل محیطی است و تا حدودی از کنترل دولتها و بالطبع شرکتها
خارم میباشد .بنابراین شرکتهای دستاندرکار نمیتوانند برآنها تأثیر گذاشت و در واقع این عوامل
را کنترل نمایند و باید خود را با این عوامل تطبیط دهند .بنابراین این بخش شامل پیشنهاد جهت
حل مشکل نمیباشد.
برای تحقیقات آتی نیز میتوان پیشنهادات زیر را مطرح نمود:
ـ از کارشناسان و مهندسان خبره جهت تنظیم پرسشنام تحقیقاتی در زمین استخرام و فرآوری سنگ
استفاده شود؛
ـ با توج ب اینک در پژوهش حاضر ،برای گردآوری دادهها از ابزار پرسشنام استفاده شد ،جهت
آشنایی نزدیكتر با روشکار در شرکتهای مورد بررسی ،پیشنهاد میشود از ابزار مشاهده و مصاحب
استفاده گردد؛
ـ تحقیقاتی ب صورت دلفی و کارگروهی ان ام شود تا در آن راهکارهای توسع تولید و صادرات سنگ
با حضور گروههای مختلف کارشناسان ان ام شود؛
ـ ب منظور بررسی دقیطتر مسائل و مشکالت معادن و شرکتهای صادرکننده پیشنهاد میشود
مطالعات موردی با تمرکز بر کل فرآیند استخرام ،فرآوری و صادرات ان ام گیرد؛

سنجش وضعیت عملکرد صادرات سنگ

411

ـ وضعیت شرکتهای استان لرستان با سایر استانهای موفط در امر استخرام و صادرات سنگ
مقایس شود؛
ـ با تمرکز بر نقاط ضعف اساسی منتج از این پژوهش ،موضوع ب صورت عمیطتری مورد بررسی قرار
گیرد.
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