
 

 رانیدر ا یرنفتیموانع و مشکالت صادرات غبررسی 

 نویسندگان:

 افشین عزیزی

 چکیده

عات منظور از صادرات کاال، صدور قطعی کلیه کاالهایی است که در داخل کشور تولید شده و یا بصورت مواد اولیه و یا کاالی نیمه ساخته یا قط

صادرات به منظور کسب ارز بیشتر برای کشور می  .گرددجداگانه به کشور وارد شده و پس از تغییر شکل یا مونتاژ به طور قطعی صادر می 

یکی از باشد و بیانگر تسهیالت تولیدی کشور در جهت رفع نیازهای بین المللی و فراهم نمودن ارز مورد نیاز برای تامین واردات می باشد.  

ه بخش عمده ای از درآمدهای ارزی این مشکالت اقتصادی کشورهای در حال توسعه تک محصولی بودن اقتصاد آنهاست. به این ترتیب ک

کشورها منحصراً از طریق صدور یک یا چند قلم کاالی محدود به دست می آید. بدیهی است که هر گونه نوسان غیرعادی در قیمت این کاال یا 

این کشورها بر جای خواهد  کاالهای محدود به وجود آید که منبع اصلی این کشورها را تشکیل می دهند، اثرات پردامنه ای در کل اقتصاد

 رانیدر ا یرنفتیصادرات غموانع در این تحقیق پس از تحلیل و ارزیابی صادرات، عوامل گرایش به آن و پارامتر های موثر به بررسی  گذاشت.

 را بدست آورده ایم.پرداخته ایم و مشکالت داخلی و خارجی 

 ، صدور کاالایرانکلمات کلیدی: صادرات، صادرات غیر نفتی، موانع صادرات 

 مقدمه. 1

کشور متحول  یساختار اقتصاد وقوع انقالب، ریناپذاجتناب کامالً طیعلت شرا به ران،یشکوهمند ا یاز وقوع انقالب اسالم پس

 عیصنا جادیو ا لیدولت تنها متوجه تکم شیگرا یپس از انقالل اسالم شد. جادیکه در بخش صنعت کشور رکود ا یابه گونه دیگرد

آنها  یو ممانعت از ورشکستگ عیصنا تالش خود را معطوف به سرپا نگه داشتن دولت تمام گرید یاز سو .دیگرد یو اساس نیسنگ

  .(39، 1381)علوی راد، نشد جادیا ینفتغیر  ادراتبهبود و توسعه ص یبرا یفرصت عتاًیطب نگونهینمود و بد

 متوسط سهم نیهمچن .باشدیدرصد م 95 یدر اکثر سالها باال از کل صادرات، یصادرات نفت سهم 1357-1367 یسالها یط

 زانیاز کل م یرنفتیاست که سهم صادرات غ یدر حال نیدرصد بوده است.ا 29/95سالها  نیا یاز کل صادرات ط یصادرات نفت

 یط یرنفتیصادرات غ ارقام بیترک یبررس با گری. از طرف ددهدیدرصد را نشان م 7/4طور متوسط رقم به سالها، نیا یصادرات ط

درصد را  7/11طور متوسط رقم سالها به نیا یط یرنفتیصادرات غ از کل یکه سهم صادرات صنعت گرددیم سالها مالحظه نیا

طور است که به ییاز محصوالت و کاالها یبه محدود یسالها متک نیا یط یرنفتیغ صادرات بیترک گری.به عبارت ددهدیم نشان

 .(43، 1388)هاشمی، را در سطح جهان دارا بوده است یو مطمئن نیمع یبازارها یمتماد یسالها یدر ط یسنت



 

نفت در  یاز پرنوسان بودن بها یبا آگاه دولت ،یبعد از انقالب اسالم (1372-1368ی)ساله اول توسعه اقتصاد برنامه پنج در

 یاز بخشها یاریبس یبرا تیامن هیحاش جادیا جهت حاصل از صادرات نفت، یارز ینوسانات درآمدها نیو همچن یجهان یبازارها

گسترش  یبرا یزیربرنامه سالها به نیا یشده در ط ینیبشیپ یارز یااز حصول درآمده نانیصنعت و اطم مانند ،یاقتصاد

عملکرد  تحقق دهد،یم و عملکرد و برنامه اول توسعه نشان جیانت ،یرنفتیو غ یصادرات نفت نهیزم در پرداخت. یرنفتیغ صادرات

 یصادرات نفت یرقم برا نیکه ا یدر حال درصد بوده، 8/64طور متوسط  ساالنه به یرنفتیصادرات غ یبرنامه برا ینیبشینسبت به پ

 ینفت صادرات برنامه اول، یسالها یاست که ط مطلب نیا یایارقام گو نیا گریعبارت د به. باشدیدرصد م 2/101طور متوسط به

 گریاز طرف د است. افتهیتحقق ن یرنفتیصادرات غ ینیبشیپ کهی حال در رفته است، شیپ فراتر از آن یهمگام با برنامه و حت

طور متوسط ساالنه برنامه به هدف ققکه درصد تح دهدینشان م یرصنعتیو غ یصنعت کیبه تفک یرنفتیغ صادرات بیترک یبررس

 یکه کاالها گرددیم ب،مالحظهیترت نیا درصد بوده است.به 76/95 یرصنعتیغ صادرات یو برا 02/33 یصادرات صنعت یبرا

محصوالت  اما عملکرد صادرات اند،رفته شیپ به اهداف برنامه دنی(همگام با برنامه در جهت رسیو سنت ی)کشاورزیرصنعتیغ

و  یرنفتیهرچند روند رو به رشد صادرات غ یکل بطور. است افتهیاز اهداف برنامه هم تحقق ن یمین یکه حت دهدینشان م یعتنص

 زیبرنامه ن یهاینیبشیو با پ عنوان مطلوب نبوده چیاما به ه کرده، دایپ یبهتر تیدر خالل برنامه اول توسعه وضع یصادرات صنعت

کشور و بروز  یبازرگان استیصادرات، عدم ثبات س یمشخص برا ینبودن استراتژ زیآن ن لیدال نیمهمتر که نداشته است، مطابقت

 .(41-40، 1381)علوی راد، در کشور است یمتعدد ارز ینوسانها

 یاهبرنامه نیمهمتر جزء ،یصنعت بر صادرات دیتأک با ،یرنفتیصادرات غ گسترش ،(1378-1374ی)برنامه دوم توسعه اقتصاد در

در  یرنفتیعالوه بر اثرات مثبت گسترش صادرات غ کشور، یامور اقتصاد انیدولت و متول بیترت نیبد کشور قرار گرفت. ییاجرا

 یبازرگان و رابطه مبادله شتغالا تیبر بهبود وضع یمهم توسعه و گسترش صادرات صنعت اریمثبت و بس راتیتأث اقتصاد کشور،

 26407برنامه مجموعا  یدر سالها ستیبایبرنامه دوم توسعه کشور م ینیبشیپ طبق در مالحظات خود منظور نمودند. زیکشور را ن

 ستیبایبرنامه دوم، کشور م یدر ط ینیبشیپ نیطبق هم زان،یم نیاز ا نیعالوه بر ا .ردیانجام پذ یرنفتیدالر صادرات غ ونیلیم

 یدر ط یرنفتیصادرات غ تحقق تیمتوسط درجه موفق کهیدر حال .ردیصورت گ یدالر صادرات صنعت ونیلیم 10600مجموعا 

از  یرنفتیاست. متوسط سهم صادرات غ دالر بوده ونیلیم 7239برابر با  یصنعت درصد و مجموع صادرات 4/61توسعه  برنامه دوم

 است. افتهی شیادرصد(افز 92/12توسعه) به سهم مذکور در برنامه اولنسبت  درصد بوده که 2/17دوره برابر با  نیکل صادرات در ا

درصد  66/36طور متوسط برابر با برنامه دوم توسعه به یسالها یدر ط یرنفتیاز کل صادرات غ یسهم صادرات صنعت گرید یاز سو

 .(13، 1387)مهرآرا و داورپناه، دیردار گردبرخو یبهتر تیاز وضع درصد( 8/23مذکور در برنامه اول توسعه) بوده که نسبت به سهم

 با ،یرنفتیصادرات غ گسترش ،یدوم توسعه اقتصاد( کشور نیز مانند برنامه 1387-1379سوم و چهارم توسعه اقتصادی)برنامه  در

آمارهای موجود نشان می دهد که در برنامه سوم  .بوده استکشور  ییاجرا یهابرنامه نیمهمتر جزء ،یصنعت بر صادرات دیتأک

توسعه اقتصادی میزان موفقیت کشور در این امر در حد برنامه تدوینی بوده است. اما همانطور که در جدول فوق نیز مشاهده می 



 

ع چراغ امیدواری را شود، در مورد برنامه چهارم توسعه، موفقیت کشور در امر صادرات بیش از برنامه ریزی بوده است که این موضو

 (.14، 1387)مهرآرا و داورپناه، در دل اقتصاددانان روشن نموده است

 پیشینه تحقیق. 2

اولین  ( به ارائه مدلی برای عوامل اصلی موفقیت در صادرات از دیدگاه صادرکنندگان در ایران پرداختند.1391صادقی و همکاران )

در افزایش صادرات در ایران انجام گرفته که هدف از این پژوهش، شناسایی  پژوهشی است که در زمینه متغیرهای تاثیرگذار

 باشد. متغیرهای تاثیرگذار در صادرات می

عوامل  یبه بررس های صنعتی ایران پرداختند. در این( به بررسی عوامل موثر بر عملکرد صادراتی بنگاه1390محمدزاده و سجودی )

در سال  یبنگاه صنعت 12301 یمقطع هایبا استفاده از داده رانیا یصنعت هایت بنگاهمؤثر براحتمال صادرات و شدّت صادرا

 است.شده  پرداخته 1386

-واردات با استفاده از داده یو تقاضا یرنفتیغ صادرات هعوامل مؤثر بر عرض یبررس هخود ب هدر مطالع (1386) یو شاهنوش یصالح

ارزش افزوده  ،یارزش افزوده بخش کشاورز هک افتندیمحققان در نی. ادپرداختن1338ـ  1382دوره  طی یزمان یسر یهـا

 شاخصارزش افـزوده صنعت،  یرهایو متغ یرنفتیبر عرض صادرات غ یداریمعن ریتأث ینفت یو درآمدها ارز یخدمات، نرخ واقع

 واردات دارند. یتقاضا یبر رو یداریاثر معن ینفت یواردات و درآمدها متیق یضمن

 نیب یکرده و بر همکار یبررسرا  ـرانیا یدسـت عیصـادرات صـنا هتوسـع یعلم یمسائل، مشکالت و راهکارها (1383ی)عیصنا

و  ییگراکیت از آن یریجلوگ و یتعاون یاعضا محصوالتکنترل و نظارت بر  یبرا یدست عیصنا دکنندگانیتول یهااعضا شرکت

 یهـاقیمناسـب بـا سـل یمحصـوالت دیتول یبرا یداخل انیمشتر  قیاز سال یآگاهآشـنا شـدن و  ت،یفیمحصوالت بدون ک دیتول

-وام هارائ یهـا بـرااز بانـک ـتیحما ان،یمشتر  هکاالها ب عتریسر هانتقال هرچ یموجود در گمرك برا یصادراتآن هـا، رفـع موانـع 

 د.کر دیتأک هایاعضاء تعاون  هکم ب یهابا بهره ییها

 کمک یپرداخت  و در راستا ییغذادر صنعت مـواد  یکننده عملکرد صادرات نییعوامل تع ییشناسا  هب (1381)و همکاران  یقیحق

 یهـامحـرك ،یصادرات هربجده عامل شامل اندازه شرکت، ت ،ییغذادر قلمـرو صنعت مواد  یصـادرات یابیصـادرات و بازار  هتوسع هب

ی هـاکانـال مت،یانطباق ق یانطباق محصول، استراتژ یاستراتژی تعهد صادرات ،یرقابت یهاتیمز ،یمشـکالت صادرات ،یصـادرات

 کردند. ییرا شناسا یخارج غاتیتبل یهاهنیو هز میمستق صادرات

مشکالت موجود  رفع جهتمناسـب  یراهکارهـا همشکل صادرات استان لرستان و ارائ یبررس هدر پژوهش خود ب(1379) ینظر

 ،یابیها در ارتباط با بازارآن یدیمحصوالت تول صادراتاسـتان لرسـتان در خصـوص  یهارح مشکالت شرکتط نیا پرداخت. در

 قرار گرفت. یبررس مورد رانیو تخصص مـد هربجت ها،یتعاون تیریمد



 

ها نشان آن همطالع جینتا  هانـد کـهدر صـادرات پرداختـ یساختار راتییتغ یبررس  هب یقیدر تحق( 2011)1یلیگیو سا یلیگیسا

 نییدر تع یمهم نقش ،یرشد جهان یالگو هکرسـانند یمفهـوم را مـ نیصادرات ا یواردات باال و کشش درآمد  هک دهدیم

 . کندیم فایا  یهصادرات از ترک

 یاعتبار یبندیهسهم هک دادندو نشـان ه و صادرات شرکت پرداختـ یاعتبار یهاتیمحدود یبررسه ب (2011)2و چون یتنتیم

 یگذار یهشدت بر سرما هب هک یعیباال و در صنا یتکنولوژبـا  عیفعـال در صـنا یهاشرکت یبرا ژهیبر سر راه صادرات بو یمانع

   .باشـد یکننـد، مـ یمـ  هـیتک یخـارج

 تعریف مفهوم صادرات و اهداف آن. 3

حرفه های بازار در آن سوی مرزها.صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار  صادرات عبارتست از ارتباط و کار کردن با بازارهای حرفه ای و

کردن با دیگران است. صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر برای 

 (.1387نی می نماید)شجاعی، کسب درآمد ارزی حاصل می شود و در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایا

صادرات عبارتست از صدورکاالهای تولید شده در داخل کشور اعم از نفتی و غیرنفتی که اقالم عمده شامل فرش دستباف، پسته، 

زعفران و کاالهای صنعتی و ... می باشد که پس از طی مراحل قانونی از طریق گمرك در مبادی خروجی کشور صادر می 

 (.1374خشی زاده، شود)خسرویان و ب

ها از ورود به بازارهای بین المللی، ایجاد فرصت های مناسب برای کسب سود است. همین دلیل، باعث می عمده ترین هدف شرکت

ها پس از دریافت سفارشی غیرقطعی از خارج، به تحقیق در فرصت های موجود در آن بازار خارجی، شود تا تعدادی از شرکت

ی شرکتی به طور قطع تصمیم می گیرد وارد بازار خارجی شود، مجبور است به طور جدی و موثر خود را برانگیخته شوند. وقت

متعهد به ارائه پیوسته کاال و خدمات بداند. صادرات، آسانترین و کم هزینه ترین راه ورود به بازارهای خارجی است که بر دو گونه 

 .(71، 1388اده، )جعفرزصادرات مستقیم و صادرات غیرمستقیم می باشد

الف( صادرات مستقیم : فروشندگانی که دسترسی به خریداران بازارهای خارجی دارند، اقدام به صدور کاال کرده و بدون واسطه 

عمل کرده و هزینه های خود را در این مورد افزایش نمی دهند و کاال را به طور مستقیم به بازارهای خارجی می رسانند. این گونه 

)جعفرزاده، چه مستلزم سرمایه گذاری و ریسک بیشتر است، اما بازگشت سرمایه و سود افزون تری را به دنبال داردعملیات گر

1388 ،72). 
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ب( صادرات غیر مستقیم : موسساتی که در آغاز راه هستند و فعالیت های خود را به تازگی شروع کرده اند، غالباً از این طریق وارد 

نیازمند سرمایه گذاری کمتر بوده و ثانیاً مجبور نیستند فعالیت ها و خدمات فروش خود را افزایش داده و  عمل می شوند؛ زیرا اوالً

ریسک بیشتری را بپذیرند. این گونه شرکتها؛ کاالهای خود را از طریق واسطه های داخلی و خارجی در بازارهای بین المللی به 

 (.72، 1388فروش می رسانند)جعفرزاده، 

 آثار و نتایج صادرات. 3-1

از دیدگاه صادر کننده، صادرات به منزله وسیله ای مطمئن در مقابل بحران های اقتصادی داخلی، پیشرفت بیشتر و گسترده تر، 

درآمد بیشتر و آگاه شدن مستمر از آخرین تحوالت فن آوری می باشد و در واقع سنتی ترین راه ورود به بازارهای جهانی صادر 

شود و به معدل تراز ت. دولت ها معموالً طرفدار صادرات هستند، زیرا موجب افزایش تولید داخلی و سطح اشتغال میکردن کاالس

پرداختهای کشور کمک می کند. شاید صادرات در ابتدا به عنوان توسعه بازاریابی داخلی که در حجم بزرگتر عمل می نماید کار 

جبات اصلی بسیاری از ناکامی هایی است که تا کنون در امر صادرات روی داده است. آسانی به نظر می رسد و این امر یکی از مو

صادرات بر پایه نظامها و اصول یک محیط پویا و حتی در برخی موارد یک محیط غیرپایدار بنا شده است. صادرات می بایست 

زوم بازار و توسعه صادرات همراه باشد و هیچگاه جریانی مداوم داشته باشد که با افزایش خطوط تولید، متنوع ساختن کمیت مورد ل

نباید به مفهوم رهایی از اجناس مازاد در نظر گرفته شود. بنابراین لزوم توجه به صادرات در سازمانهای بخش خصوصی و دولتی روز 

ایجاد یک واحد بازاریابی و به روز محسوس تر گشته عامل مهم در ادامه حیات مفید سازمانی می باشد. در نهایت باید سازمان ها به 

صادرات اقدام نمایند و مهمتر آنکه فعالیت های این واحد را در جهت تحقیقات و مطالعات بازاریابی، ورود به بازارهای خارجی، 

 (.44، 1372کسب سهم بازار و در جهت افزایش آن سازماندهی گردد )عظیمی، 

 آثار و منافع مستقیم صادرات. 3-2

ندی مشخص و دقیقی بین آثار و منافع مسقیم و غیرمستقیم ایجاد نمود ولی به طور کلی آثار و منافع مستقیم شاید نتوان مرزب

 صادرات را می توان در موارد زیر در نظر گرفت :

 . ... تقویت و توسعه زیرساخت ها از قبیل حمل و نقل، سیستمهای اطالعاتی و 

 ودن ابعاد بازارهای داخلی.ایجاد صرفه جویی های ناشی از مقیاس گسترده نم 

 .انتقال عوامل تولید از بخش های غیرکارا به بخش صادرات 

 .افزایش رقابت بین المللی 

  ،انتقال تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی برتر به منظور توسعه داخل کشور از طریق این تکنولوژی ها)قره باغیان و اسدی

1375 ،86.) 



 

 دراتآثار و منافع غیرمستقیم صا. 3-4

اقتصاد باز و روی آوردن به تجارت خارجی آثار و منافع غیرمستقیم متعددی به دنبال دارد که شاید امروز بتوان مهمترین اثر و 

منفعت غیرمستقیم آن را بخصوص برای کشورهای در حال توسعه در موضوع اثر نشر و سرریز تحقیق و توسعه دانست؛ بگونه ای 

نیز مبین آن است که تجارت خارجی نقش مهمی را در کانال انتقال برای اثرات سرریز تحقیق و  که نظریات اخیر اقتصاددانان

توسعه به کشورهای کمتر توسعه یافته ایفا می کند. چراکه امروزه تقریباً کل فعالیت های تحقیق و توسعه در اقتصاد جهانی در 

در اقتصاد  1991درصد از تحقیق و توسعه را در سال  92 کشورهای پیشرفته متمرکز است بطوریکه کشورهای گروه هفت حدود

کشورهای خود انجام داده اند و این تمرکز باالی تحقیق و توسعه منجر به توسعه تکنولوژی، نوآوری، محصوالت جدید و بهبود فن 

در حال توسعه نیز خواهد شد. تولید می گردد که به سبب ایجاد تجارت با این کشور ها نتایج و سرریز این تحقیقات وارد کشورهای 

 از جمله منافع غیرمستقیم دیگر می توان به موارد زیر اشاره نمود : 

 .جذب سرمایه گذاری های خارجی اعم از مستقیم و غیرمستقیم 

  ،(.   86، 1384تامین ارز برای واردات مواد اولیه و کاالهای واسطه ای)پیراسته و کریمی 

 گرایش به آنصادرات غیرنفتی و دالیل . 4

اتکا به درآمدهای حاصل از صدور نفت در ایران دست کم از ربع قرن پیش مانع از آن شده که مسئوالن برنامه ریزی برای ایجاد 

تنوع در منابع درآمدهای ارزی و توسعه صادرات غیرنفتی چاره اندیشی اساسی کنند. چراکه از سالیان گذشته ساختار اقتصادی 

ت و مصرف از محل درآمد حاصل از فروش نفت طرح ریزی شده بود و درآمد صادرات غیرنفتی رقم قابل کشور بر اساس واردا

 (.23، 1386توجهی از کل درآمد ارزی کشور را تشکیل نمی داد)حسینی، 

که با اجرای درست اگر معیار رشد اقتصادی را، درآمد ملی سرانه بدانیم، می توان افزایش صادرات را یکی از ابزارهایی به شمار آورد 

و منطقی سبب رشد اقتصادی شود. بنابراین گسترش صادرات در یک کشور، عالوه بر اینکه اشتغال را در آن کشور باال می برد، 

سبب افزایش درآمد ملی و درآمد سرانه خواهد شد. افزایش واردات و به دنبال آن عدم توازن تراز پرداخت ها در مراحل توسعه 

اجتناب ناپذیر است. برای جلوگیری از بحران، کشورهای توسعه نیافته مجبورند صادرات خود را افزایش دهند. اقتصادی، امری 

عالوه بر صدور هر چه بیشتر کاالهای صادراتی، مختص یک کشور خاص نیست، بلکه توجه و عالقه کشورها بخصوص کشورهای در 

ی طرح های سرمایه گذاری سنگین می کند، در نتیجه کشورها دائم برای حال توسعه به توسعه اقتصادی، آنها را ناگزیر به اجرا

افزایش واردات خود تالش می کنند و برای رسیدن به خواسته خود مصرند که تمرکز بیشتری در افزایش صاردات خود داشته 

رهای در حال توسعه برای نیل باشند. با توجه به ماهیت و ترکیب کاالهای صادراتی کشورهای در حال توسعه است. بنابراین کشو



 

به توسعه اقتصادی، چاره ای ندارند جز اینکه نخست صادرات خود را افزایش دهند، در ثانی در ترکیب کاالهای صادراتی خود 

 (.13-12، 1376تجدید نظری بکنند)غالمی، 

است. بطور خالصه عوامل ضرورت و بدون شک صادرات غیرنفتی یکی از عوامل مهم تامین ارزی برای کشور و افزایش درآمد ملی 

های سیاسی و اقتصادی؛ پرداختن اهمیت صادرات بدون نفت عبارت است از: رهایی از صادرات تک محصولی نفت مستقل از بازی

به خدمات عمومی بخش دولتی، تعاونی و خصوصی در امور همه جانبه از طریق منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی و در نتیجه 

نیازهای کشور به واردات مورد نیاز؛ ایجاد زمینه های جدید و افزایش سطح اشتغال در زمینه های مختلف، جلوگیری از  تامین

مهاجرت بی رویه روستاییان مرزی و کشاورزان و صنعتگران به شهرها به علت جذب تولید آنها و رفع نیازهای اقتصادی و ارائه 

 (.26، 1386نی، خدمات مربوط؛ بهبود کیفیت تولیدات)حسی

سهم درآمد ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی نسبت به مجموع درآمدهای ارزی ایران سهم ناچیز است تا جایی که برای بعضی 

درصد رسیده است. با توجه به اهمیت فراوان صادرات غیرنفتی در تامین نیازهای ارزی کشور و راهی  2سالها این سهم به کمتر از 

ات تک محصول نفت و همچنین اهمیت آن در اشتغالزایی شایسته است تالش و جدیت فراوانی در زمینه برای رهایی از صادر

شناخت عوامل توسعه صادرات غیرنفتی و ارائه سیاستگذاریهای صادراتی مبذول گردد. اسلوب تقسیم بندی گروههای کاالهای 

 ر زیر به آن اشاره می شود:صادراتی بر اساس تقسیم بندی بازرگانی خارجی ایران می باشد که د

 الف( فرش و صنایع دستی و سنتی؛

 ب( مواد معدنی و کلوخه های فلزی و سنگهای ساختمانی؛

 ج(محصوالت کشاورزی؛

 د( کاالهای صنعتی؛

 (. 16، 1376ه( صادرات خدمات فنی و مهندسی)غالمی، 

 اهداف صادرات غیرنفتی .4-1

می توان برشمرد عبارتند از : کمک به اصالح تراز پرداخت ارزی کشور و کاهش قابل مهمترین اهدافی که برای صادرات غیرنفتی 

توجه وابستگی تراز پرداخت ارزی و بودجه عمومی کشور به ارز نفتی؛ کمک به ارتقای کیفی و بهبود مدیریت کاالها و خدمات 

االها و خدمات خارجی؛ افزایش سهم اقتصاد واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی و به دست آوردن توان رقابت با ک

 (.26، 1386ایران و ارتقای موقعیت آن در تجارت بین المللی و اقتصاد جهانی)حسینی، 



 

در زمینه صادرات غیرنفتی که یکی از مباحث مهم توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه است، دو دیدگاه عمده 

یر نفتی را تنها راه توسعه و رشد اقتصادی دانسته و معتقدند فقط با توسعه صادرات غیرنفتی می وجود دارد : عده ای صادرات غ

توان درآمد خالص ملی را باالتر از الگوی مصرف جامعه افزایش داد، این نسخه بخصوص برای کشورهای جهان سوم جهت رهایی از 

برنامه ریزان اقتصادی تجویز شده است. ایشان با مدنظر قرار آسیبهای اقتصادی تک محصولی از طرفی بسیاری از صاحبنظران و 

دادن ضررها و آسیب پذیری های اقتصاد تک محصولی، رشد و توسعه در این کشورها را منوط به صادرات غیرنفتی دانسته و 

د کشور صادرکننده به صادرات نفتی و مواد خام را مضر به رشد اقتصادی می دانند و داشتن نوسانات شدید قیمتی، وابستگی شدی

کشور خریدار و ... را از جمله آسیب پذیری های اقتصاد تک محصولی قلمداد می کنند. گروه دیگری از اقتصاددانان به ضرورت عدم 

صادرات غیرنفتی پای می فشارند. این صاحبنظرن معایب صادرات غیرنفتی را بر محاسن آن غالب دانسته و با ذکر دالیل قائلین به 

ت صادرات، سعی در پاسخ دادن به آن بر می آیند. بررسی ادله این گروه از محققین قبل از پرداختن به مشکالت و تنگناها و ضرور

... ما را به واقع نگری در مسائل دیگر کمک خواهد کرد. این گروه با ذکر چهار هدف از اهداف عمده توسعه صادرات، آنها را غیر 

 (.30، 1387عان می دارند که به تجربه خالف آن ثابت شده است)رنجبر رضایی، واقع بینانه توصیف کرده و اذ

الف( اولین هدف از اهداف صادرات غیرنفتی فروش مازاد تولید است؛ یعنی تولید نسبت به مصرف داخلی مازاد داشته باشد. 

ت آنها در کشور می شود. بنابراین تجربیات نشان می دهد که صادرات اینگونه کاالها سبب کاهش مصرف داخلی و افزایش قیم

صادرات در چنین شرایطی حتی می تواند تولید ملی کشور را کمتر از میزان کاهش مصرف داخلی افزایش دهد و به رشد اقتصادی 

 (.112، 1999، 3لطمه وارد کند)آبال

به این مسئله نیز نگاه خوشبینانه ندارند و ب( دومین هدف ارزآوری صادرات غیرنفتی است؛ همانند مورد باال تعدادی از اقتصاددانان 

در تشریح این مساله معتقدند که : نگاهی به مجموع صادرات کشور طی دو دهه اخیر نشان می دهد که صادرات غیرنفتی در ایران 

 (.112، 1999)آبال، با وجود بیش از یک دهه تالش و تبلیغات فراوان، حتی نمی تواند ارز مصرفی قاچاق کشور را پوشش دهد

ج( هدف سوم ارتقای کیفیت و فن آوری است؛ که به نظر خیلی ها، برای رشد اقتصادی الزم و ضروری به نظر می رسد؛ ولی همین 

)آبال، مساله نیز در عمل سرابی بیش نبوده و غیر اتالف وقت و صرف انرژی های ملی برای این امر چیزی عاید کشور نخواهد شد

1999 ،113.) 

ادی چهارمین انگیزه صادرات غیرنفتی را شامل می شود؛ اما این هدف نیز با مراجعه به آمار و اطالعات نتیجه مثبتی د( رشد اقتص

را نشان نمی دهد؛ چراکه تحقیقات گسترده انجام شده درباره رابطه میان صادرات و رشد اقتصادی نشان می دهد که بسیاری از 

صادرات بر رشد اقتصادی اغراق آمیز بوده است. برای نمونه تحقیقی در این زمینه نشان پیش داوری ها درباره تاثیر بی چون چرای 

                                                           
3 . Abella 



 

کشور در حال توسعه به اثبات نرسیده است)آبال،  37می دهد که رابطه علیت میان صادرات و رشد اقتصادی در سری زمانی 

1999 ،113.) 

 موانع و مشکالت صادرات غیرنفتی در ایران. 5

حاصل  یاتکا به درآمدها بارانیو ز یمنف یامدهایاقشار مختلف مردم به آثار و پ یهمه مسئوالن و کارشناسان و حتبا وجود اذعان 

رشد و توسعه صادرات در جامعه وجود ندارد.  یبرا یباور و عزم مل هنوز ،ینفت ریبر توسعه صادرات غ همگان دیاز نفت خام و تأک

در  ندارند. یچندان مثبت دید کشور و قاطبه مردم نسبت به صادرات و صادر کننده یریگ میصمو ت ییبدنه اجرا زا یهنوز بخش رایز

صادر کننده و محدود ساختن  هیتنب یصادرات و در راستا انیکه اگر به ز شودیاتخاذ م یماتیاست که تصم یعیطب یطیشرا نیچن

از هر  شیپ نیبنابرا نخواهد بود. زیصادر کننده و توسعه صادرات ن قیتشو یراستا به سود صادرات و در صادرات نباشد مطمئناً

 .(1380 ان،یرجب)توسعه صادرات را برطرف کرد یبرا «یعزم مل» و «فرهنگ صادرات» فقدان مشکل دیبا یمشکل

از  یرویعدم پ و یراهکار مدون و مشخص صادرات کیفقدان  دارد، یدر مشکل قبل شهیر که کامالً ینفت ریصادرات غ گریمشکل د

محسوب  مشکالت صادر کنندگان نیاز بزرگتر یکیهمواره  ضعف نیکه ا یبه طور صادرات است. نهیدر زم ثابت یخط مش کی

و  هانامهنییآ مقررات، ن،یمستمر قوان رییتغ رایز صادر کنندگان قرار گرفته است. یفرارو یاریرهگذر موانع بس نیشده و از ا

صادر  یرا برا یصادر کنندگان را فراهم ساخته و مشکالت متعدد یموجبات سردرگم غالباً مرتبط با صادرات، یهابخشنامه

 یاستهایباعث شده است از س یصادرات مشخص ارراهک کیفقدان  همراه آورده است. به یصادرات یکنندگان کاال دیکنندگان و تول

 .(151، 1380 ان،یرجب)میبرخوردار نباش زیتوسعه صادرات ن یمناسب برا یو تجار یمال ،یارز ،یپول

 کندیم صمشخ آن، ییمربوط به صادرات و مراحل اجرا یهاو روش یخارج یبازرگان و مقررات مربوط به نیقوان یمطالعه و بررس

اعالم مؤسسه  که بر اساس یبه طور ها و مؤسسات شاغل در بخش صادرات وجود ندارد،سازمان یتهایفعال نیالزم ب یکه هماهنگ

 میبه صورت مستق یاقتصاد ریو غ یسازمان و مؤسسه مختلف اقتصاد وزارتخانه، 21 حدود ،یانبازرگ وزارت یمطالعات و پژوهشها

صادر  یو سردرگم یریگمیجز تعدد مراجع تصم یموضوع تاکنون حاصل نیدر امر صادرات دخالت دارند که ا میمستق ریو غ

 .(56، 1376 ،یغالم)نداشته است کنندگان،

به منافع کوتاه مدت  توجه ،یخارج مصرف یبازارها ازیبا ن یدیتول یاز کاالها یاریبس تیفیانطباق ک عدم د،یضعف ساختار تول

 ،یصادرات یکاالها یگذار متیق مشکالت ،یصادرات یتهایفعال تداوم یگان برادصادرکنن ینگیبودن نقد یناکاف ،یداخل یبازارها

و اخذ عوارض گوناگون از صادر  یاتیو حمل و نقل، مشکالت مال یصنعت بسته بند ضعف ،یو کاف الزم یصادرات یهامشوق فقدان

 هیته یدشوار ،یصادرات یهاتشکل ضعف و نامطلوب، یسنت یتجار یهاتوسل به روش از،یمورد ن یفقدان خدمات صادرات کنندگان،

 یاریکشور و بسی تحقق اهداف صادرات یبرا یاز مناطق آزاد تجار دهاستفا عدم ،یصادرات یکاالها دیتول یبرا ازیمورد ن هیمواد اول

 .(56، 1376 ،یغالم)از جمله مشکالت هستند گرید یمشکالت درون مرز



 

و  یتعهدات ارز نسپرد ر،یگو وقت یطوالن یقانون فاتیتشر ،یصادرات یکاالها ینرخ گذار ریو مقررات آن نظ یتعهدات ارز اصوالً

 ممنوع ،یحکومت راتیتعز مان،یپ سقف تیمحدود ،یو ملک یالیر نیسنگ یهاقهیو وث یبانک یهاضمانت نامه آن، ادیز یساز نهیهز

 نیا هاتیمحدود نیاعمال ا یهدف کل .شوندیم یاز عوامل محدود کننده صادرات تلق یاز صادرات همگ تیالخروج شدن، محروم

 هینشست سرما زانیاز آن است که م یحاک انجام شده یهایبررس آن به کشور باز گردد. یاست که پس از انجام صادرات درآمد ارز

بوده  1374سال  ثابت متیبه ق انهیبه صورت متوسط سال الرد اردیلیم 4/8در حدود  1374تا  1363 یسالها یبه خارج از کشور ط

به خارج از کشور  هیدارد که کانال نشست سرما نیاز ا تیفوق حکا یدر سالها ینفت ریصادرات غ رقم با ارقام نیا سهیمقا است.

در باال اشاره شد همه سبب  آناز  یاکه به شمه ریمقررات دست و پاگ همه نیلذا وضع ا .ستین ینفت ریغ یصادرات کاال کانال

 .(159، 1380 ان،یرجب)دیبه بار آ زین یمختلف ادار یگردد و فسادها جادیدر اقتصاد ا یگرید یهاییکه ناکارا شودیم

مواجه  یبا مشکالت زین یکشور از لحاظ برون مرز ینفت ریصادرات غ بود، یدرون مرز عالوه بر آنچه گفته شد و مربوط به مشکالت

از  فیضع یریگبهره آنها با ما مشترك است، یصادرات که اهداف یینبود ارتباط الزم با کشورها : است که اهم آنها عبارتند از

 یاسیس یهایندگینبودن نما فعال کاالها و خدمات، یجهان یدرباره تحوالت بازارها یرسان عاطال ضعف ،یامنطقه یهایهمکار

عدم  لیدال یکل یبندجمع کیدر  کشورمان. یبازرگان یهایندگیبودن و ضعف دفاتر نما یناکاف صادرات، نهیکشورمان در زم

 : کرد خالصه ریبه شرح ز توانیرا م ینفت ریصادرات غ تیموفق

 ریارز غ زاقتصاد کشور ای نسب یازین یچند سال اول انقالب و ب زیاز انقالب و ن شیپ یدرآمد نفت در سالها دیشد شیافزا 

 ی.نفت

 یو حضور در بازار جهان ینفت ریبه صادرات غ یتوجهیواردات و ب ینیگزیجا یاقتصاد ریو غ یاحساسات یانتخاب استراتژ. 

 یو بازرگان یدولت در امور اقتصاد یضرور ریمتعدد و غ یدخالتها ر،یو مقررات دست و پاگ نیوجود قوان. 

 جهان. یو تحوالت اقتصاد یالمللنیب یبا بازارها یرانیا انیبازرگانان و کارفرما ییناآشنا 

 پس از انقالب. ژهیکشور با خارج به و یو اقتصاد یاسیوجود تنش در روابط س 

  کشور. دیبناها و توان تول ریز رفتن نیو عراق و از ب رانیساله ا 8بروز جنگ 

 یصادرات استیدر مورد س رندهیگ میمقامات تصم انینبود وحدت نظر در م. 

 رونینگاه به ب یمناسب توسعه صادرات و استراتژ التیکاالها و نبود تشک در مورد صادرات یریگمیتعدد مراکز تصم. 

 رانیا یتوجه برا و نبود مازاد قابل یکاف یداخل یوجود تقاضا. 

 یعرضه کاال به صورت نه چندان مطلوب و مورد پسند بازار جهان. 

 ارزها. ریدر مقابل سا الیبودن ارزش ر پایینارز در گذشته و  یفراوان 

 یخارج یهایگذارهینبود اجماع در مورد سرما زیو مشوق و نو مقررات مناسب  نیکمبود قوان. 

 (169-168، 1380، رجبیان)تکاثر ثروت یهاارزش به یتوجهیو ب یگذارهیسرما یکاف تیعدم امن. 



 

 یریگ جهیبحث و نت. 6

 مشکالت خارجی.مشکالت صادرات غیرنفتی ایران را می توان به دو قسمت عمده تقسیم نمود : الف( مشکالت داخلی و ب( 

 .  مشکالت داخلی6-1

 مشکالت داخلی صادرات غیرنفتی ایران زیاد است. از جمله مهمترین این مشکالت می توان به موارد زیر اشاره نمود :

وابسته بودن اقتصاد ایران به صدور نفت : صادرات نفت نه تنها عاملی برای افزایش صادرات غیرنفتی نبوده، بلکه همواره  .1

منفی در صادرات غیرنفتی ایفا کرده است؛ چراکه این منبع ارزی آسان، باعث شده است که جدیت فراوانی در نقشی 

توسعه صادرات غیرنفتی نشود. آمار و ارقام نشان می دهد که صادرات غیرنفتی ایران قبل از افزایش قیمت نفت قابل 

 مالحظه بوده و بعد از آن بشدت کاهش پیدا کرده است.

بودن تولیدات داخلی و سیر صعودی تقاضای داخلی : برخی از تولیدات داخلی به علت عوارض ناشی از جنگ پایین  .2

کاهش یافته و از طرف دیگر با افزایش جمعیت ایران تقاضای داخلی افزایش چشمگیری یافته است. توجه به صادرات 

 ر مواقع این مازاد تولید است که صادرمی شود.غیرنفتی بدون توجه به تولید داخلی امری بی ثمر است چراکه در بیشت

عدم شناخت توان بالقوه صادرات کاالهای غیرنفتی : توسط کارشناسان مربوط باید امکانات بالقوه صادراتی از قبیل  .3

کاالهای کشاورزی، صنعتی و معدنی شناسایی شود و برای صدور این محصوالت با مشکالتی از قبیل عدم بازاریابی، عدم 

 یش بنادر و ... مواجه نشود.گنجا

صدور کاال با حداقل ارزش افزوده : چرا کاالهای صادراتی ایران با حداقل ارزش افزوده و به صورت خام و مواد اولیه صادر  .4

می گردد؟ آیا صادرات محصوالت کشاورزی و معدنی ایران بدون تغییر به دست مصرف کننده خارجی می رسد؟ تالش 

مبتنی بر حداکثر تغییر منطقی بر روی ماده اولیه و خام باشد تا چرخه های صنایع وابسته به در امر صادرات باید 

تولیدات کشاورزی، صنعتی و معدنی به صورت معقول به حرکت خود ادامه دهد تا سبب اشتغال و درآمد ارزی بیشتر 

 شود.

ی از صادرات غیرنفتی ایران مانند فرش و خروج غیرقانونی کاالهای صادراتی از کشور : در سالهای اخیر مقدار زیاد .5

زعفران و ... به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده و به دست مصرف کننده خارجی می رسد. در زمینه علت صدور 

غیرقانونی کاالهای صادراتی از ایران باید گفت اختالف شدید بین ارز ترجیحی و نرخ ارز آزاد باعث می شود که انگیزه 

 کاال از طریق رسمی کم شده و کاالها به صورت غیرقانونی و قاچاق صادر گردد.مادی صدور 



 

باال بودن قیمت تمام شده کاال : قیمت تمام شده بعضی از کاالهای صادراتی ایران از قیمت تمام شده آن کاالها در  .6

وی کار نسبتاً گران در ایران در کشورهای رقیب بیشتر است. علت باال بودن قیمت تمام شده این کاالها را شاید بتوان نیر

مقایسه با نیروی کار بعضی از کشورهای رقیب و تقاضای داخلی ایران و غیره را نام برد. بنابراین اگر بسیاری از کاالهای 

 ایرانی بخواهد با قیمت تمام شده در بازار جهانی عرضه گردد، مسلم است که تقاضایی برای کاالها وجود نخواهد داشت.

بسته بندی کاال : نوع بسته بندی در مقدار فروش یک کاال نقش موثری دارد. ضعف در بسته بندی باعث از بین  ضعف در .7

رفتن و یا بی اثر شدن دیگر تالشها برای افزایش صادرات غیرنفتی خواهد شد. بسته بندی کاالهای صادراتی باید به 

برسد، نه اینکه کشور وارد کننده با ایجاد ارزش افزوده  نحوی باشد که کاالهای صادراتی مستقیماً بدست مصرف کننده

 در تغییر بسته بندی، کاالهای صادراتی ایران را بدست مصرف کننده کشورش برساند.

عدم وجود سیاست بلند مدت صادراتی و برخوردهای موضعی : در گذشته سیاست صادراتی ایران دارای نظم و ثبات  .8

تحول بوده است. اگر سیاست بلند مدت صادراتی نباشد و این سیاست ها مقطعی و کوتاه  نبوده و معموالً در حال تغییر و

مدت باشد، تولید کنندگان نمی توانند برای آینده خود برنامه ریزی کنند. البته در مواقع ضروری باید برخوردهای 

 موضعی و مقطعی اتخاذ نمود.

و ظرفیت محدود بنادر می تواند قیمت تمام شده و سالمت  مشکالت راهها و بنادر : مشکل ارتباط داخلی و خارجی .9

کاالهای صادراتی و در نتیجه در مقدار عرضه موثر باشد. برای رفع این نقیصه باید سرمایه گذاری سنگینی صرف توسعه 

 راهها و بنادر کرد.

جازه ورود مواد اولیه با کیفیت باال مشکالت مواد اولیه : بدیهی است که کیفیت مواد اولیه در کیفیت کاالها تاثیر دارد. ا .10

 می تواند هم حجم تولید را افزایش دهد و هم مرغوبیت و کیفیت کاالهای صادراتی را افزایش دهد.

اختالف بین نرخ ارز ترجیحی و ارز آزاد : این اختالف موجود سبب می شود که یا حجم صادرات به علت عدم سوددهی  .11

دی از کاالها به صورت قاچاق به کشورهای دیگر صادر گردد که در هر دو صورت به کاهش یابد و یا اینکه مقادیر زیا

 (.58، 1376صادرات غیرنفتی ضربه وارد می شود)غالمی، 

 . مشکالت خارجی6-2

مشکالت خارجی پیش روی صادرات غیرنفتی ایران نیز زیاد است. از جمله مهمترین این مشکالت می توان به موارد زیر اشاره نمود 

: 



 

الف( بهره گیری ضعیف از همکاریهای منطقه ای : همکاریهای منطقه ای در توسعه مبادالت بازرگانی کشورها نقش مهمی ایفا می 

کند. برای نمونه می توان به توسعه شدید بازرگانی بین کشورهای عضو جامعه اروپا، اتحادیه ملل آسیای جنوبی شرقی و اپک و 

نطقه ای اشاره نمود. با وجودی که کشورهای عضو اکو)سازمان همکاری اقتصادی( امکانات زیادی سایر اتحادیه های همکاریهای م

برای توسعه مبادالت بین المللی و بسط همکاری با یکدیگر دارند، اما تا کنون برای بهره گیری کامل از این امکانات و تبدیل اکو به 

 ی مشابه باشد، اقدام اساسی انجام نشده است.یک پیمان منطقه ای فعال، که قابل مقایسه با پیمانها

ب( تشدید رقابت در بازارهای بین المللی : در سالهای اخیر در عرصه تجارت بین المللی به شدت افزایش یافته است تعدادی از 

 کشورها از همه امکانات خود برای نفوذ به قلمرو تجاری یا بازارهای صادراتی کشورهای دیگر استفاده می کنند.

پ( عدم استفاده از تجربیات کشورهایی که در صادرات به موفقیتهای بزرگی دست یافته اند : طی دو دهه اخیر، تعداد زیادی از 

کشورهای در حال توسعه با تجدید نظر در ساختار اقتصادی خود به موفقیتهای بزرگی در بخش صنعت و تجارت دست یافته اند. 

های متنوع ساخت، ترکیب صادرات، سیستمهای تشویق صادرات، چگونگی نفوذ به ر زمینهاستفاده از تجربیات این کشورها د

بازارهای صادراتی، روشهای جدید بازاریابی، نحوه تربیت کادر متخصص برای ادراه فعالیت های بازاریابی و موارد مشابه ممکن است 

کشورهای نو صنعتی آسیایی جنوب شرقی به دقت در توسعه صادرات کشور موثر باشد. ضرورت ایجاب می کرد که تجربیات 

مطالعه شود و از این تجربیات برای اصالح ساختار تجارت خارجی و ایجاد تغییرات بنیادی در شر ح وظایف و تشکیالت سازمانهای 

الیتهای بازرگانی خارجی کشور استفاده شود. عدم توجه به این نکته مهم سبب شده است که بسیاری از واحدهای تولیدی فع

بازاریابی را طبق شیوه های سنتی و روشها و معیارهایی که بازده آنها در سطح مورد انتظار نیست انجام دهند و اکثر آنها شناختی 

 از فعالیتهای سازمانهای تجاری در کشورهای موفق در بخش صادرات ندارند.

یستمهای اطالع رسانی موجود در کشور با یکدیگر و عدم ت( عدم اطالع کافی از تحوالت بازارهای بین المللی : عدم همکاری س

همکاری ارگانیک بین آنها و پراکنده کاری مانع از آن شده است که از خط مشی واحد یا روش سازمان یافته ای برای ارائه اطالعات 

عات موجود، خودشان بازاریابی مورد نیاز به جامعه صادرکنندگان استفاده می شود. بسیاری از صادرکنندگان بدون استفاده از اطال

 می کنند که این امر باعث خسارت جبران ناپذیری شده است.

ث( عدم استفاده سازمان یافته و موثر از نمایشگاهها : بر اساس بررسی های به عمل آمده، نمایشگاهها از موثرترین ابزارهای 

و تدارکات قبلی انجام گیرد. در توسعه صادرات نقش زیادی دارد. بازاریابی محسوب می شوند و چنانچه برپایی آنها با برنامه ریزی 

 :اده موثر از نمایشگاهها مطرح کرددالیل زیر را می توان به عنوان عدم استف

 عدم آشنایی با ویژگی های اقتصادی کشوری که نمایشگاه در آن برپا می شود؛ 

  بازدید از غرفه؛عدم شناسایی خریداران بالقوه و دعوت نکردن از آنها برای 

 تبلیغات ناکافی برای جلب بازدیدکنندگان حرفه ای؛ 



 

 عدم انتخاب محل مناسب برای برگزاری نمایشگاه اختصاصی؛ 

ج( فعال نبودن نمایندگیهای سیاسی در زمینه صادرات : از آنجایی که تاسیس دفاتر نمایندگی در همه کشورها به سبب هزینه 

قدور نیست؛ معموالً کشورها کوشش می کنند از طریق بخش اقتصادی سفارتخانه های خود های ارزی و مشکالت متعدد دیگر م

نیازهای بازرگانی را، برطرف کنند. نمایندگی های سیاسی کشور در خارج از لحاظ کادر اقتصادی در مضیقه اند و در اغلب آنها 

های ا می کند که رسیدگی به بخش اقتصادی سفارتخانهتشکیالت مستقلی که به امور بازرگانی بپردازد وجود ندارد. ضرورت اقتض

 (.58-57، 1386کشور در خارج به طور جدی در برنامه کار وزرت امور خارجه قرار گیرد)حسینی، 

 منابع. 7

 -، اطالعات سیاسی "تاثیر فصلی تورم بر مخارج و درآمد های دولت در اقتصاد ایران"(، 1381علوی راد، عباس، ) -

 .41-39،، 8و  7ش -15اقتصادی، س

 صادر دیدگاه از صادرات در موفقیت اصلی عوامل مدل (. ارایه1391صادقی، تورج، لشکری، محمد، کربالیی، حمید، ) -

 .82-61(: 18)7ایران. مدیریت بازرگانی،  در کنندگان

بنگاه های صنعتی ایران، پژوهشنامه (. بررسی عوامل موثر بر عملکرد صادراتی 1390محمدزاده، پرویز، سجودی، سکینه، ) -

 .154-127(: 3)6مدیریت اجرایی، 
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