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شناسایی عوامل مؤثر بر صادرات محصوالت صنایع غذایی استان خراسان رضوی:
رویکرد دلفی فازی
2

اعظم نجاتیانپور ،*1عبدالکریم اسماعیلی

 .1کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه شیراز
 .2استاد اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه شیراز
(تاریخ دریافت -93/03/05 :تاریخ تصویب)93/09/02 :

چکیده
صنایع غذایی عالوهبر نقش مهم در اقتصاد داخلی و امنیت غذایی ،تأثیر بسزایی در روند صادرات غیرنفتی
دارند؛ بنابراین ،در این مطالعه ،عوامل مؤثر بر صادرات محصوالت صنایع غذایی استان خراسان رضوی ،از
طریق بررسی مطالعات پیشین و مصاحبة حضوری با شصت نفر از خبرگان صادرات این محصوالت
شناسایی شد .این عوامل بهصورت همگن در پنج گروه اصلی شامل عوامل کالن اقتصادی ،تجاری و بازار،
فنی و تخصصی ،مالی و اعتباری و فرایند مبادله قرار گرفتند .سپس با تکمیل پرسشنامه ،برای اولویتبندی
عوامل مؤثر در هر گروه از روش دلفی فازی استفاده شد .نتایج نشان میدهد براساس نگرش خبرگان،
ثبات نرخ ارز ،روابط تجاری بینالمللی ،بازاریابی و تحقیق و توسعه ،تسهیالت بانکی ،مقررات و
استانداردهای کیفی و بهداشتی ،اولویت نخست را در هر گروه دارند.
واژههای کلیدی :استان خراسان رضوی ،روش دلفی فازی ،صادرات محصوالت صنایع غذایی.
مقدمه
در سالهای اخیر ،وابستگی متقابل کشورهای مختلف جهان ،با
سرعت بسیار زیادی درحال گسترش است .رشد سریع فناوری،
گسترش بازارهای مالی و حرکت سریع اقتصاد جهانی در قالب
جهانیشدن اقتصاد -که موجب رشد سریع تجارت جهانی و
تقسیم کار بینالمللی شده است -به این همبستگی و وابستگی
ملی دامن زده و ضمن گسترش سریع رقابت بینالمللی ،زمینة
همکاری متقابل و وسیع اقتصادی را برای کشورهای مختلف
جهان بههمراه آورده است ( .)Karimi, 2007از اینرو در دهة
اخیر ،سیاست توسعة صادرات بهعنوان جایگزین سیاست
واردات ،اعتبار ویژهای در میان اقتصاددانان و سیاستگذاران
کشورهای مختلف جهان دارد .توسعة صادرات در ایران از آن
جهت مهم است که دوام فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی
در بخشهای مختلف اقتصادی ،استفاده از ظرفیتهای موجود
* نویسندة مسئول

و درنتیجه رشد اقتصادی کشور ،به میزان زیادی به تأمین ارز
مورد نیاز برای واردات مواد اولیة خارجی وابسته است
(.)Fehresti sani & Salami, 2003
در کشور ما ،سهم عمدة صادرات ،متعلق به مواد نفتی
است و این بخش ،سهم کمتری در کل صادرات کشور دارد.
قیمت نفت در سطح بینالمللی تعیین میشود و یک کشور به
تنهایی نمیتواند بر قیمت نفت تأثیر بگذارد؛ بنابراین ،توجه
هرچه بیشتر به صادرات غیرنفتی ضرورتی آشکار است.
افزونبراین ،بهدلیل افزایش جمعیت ،کاهش ذخایر نفتی ،نبود
اطمینان به آیندة بازار جهانی نفت و نوسانات شدید قیمت
آن ،ضرورت توجه به توسعة صادرات غیرنفتی در سالهای
اخیر درک شده است (.)Mazhari, 2007
با توجه به ویژگیهای ایران ،میتوان از طریق صنعت و
کشاورزی و صادرات محصوالت آن به بازارهای جهانی ،به نقش
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پایدار صادرات محصوالت صنعتی و کشاورزی پی برد و از آن
بهعنوان ابزاری برای رهایی از اتکا به صادرات شکننده و
تکمحصولی بهره گرفت .صنایع غذایی و تبدیلی ،از جمله
مهمترین گروههای صنعتی کشورهای درحالتوسعه است که در
توسعة اقتصادی کشورها نقش مؤثری ایفا میکند .بهدلیل ارزان
بودن مواد خام محصوالت کشاورزی ،ارزبری کمتر صنایع تبدیلی
و غذایی و همچنین نیروی کار ارزان و سرمایهبری کمتر و ایجاد
صنایع تبدیلی در کشورهای درحالتوسعه ،موجب چندبرابرشدن
ارزش افزودة محصوالت کشاورزی میشود و ارزش صادرات را به
مراتب افزایش میدهد که این موضوع در تحوالت تجارت
بینالملل ،یک مزیت بهشمار میآید .افزایش توان ارزی کشور از
طریق صادرات محصوالت صنایع تبدیلی ،موجب افزایش درآمد
ملی میشود که بر ایجاد و افزایش ظرفیت تولیدی کشور مؤثر
است .افزایش ظرفیت تولیدی ،نیاز به نیروی کار را افزایش
میدهد؛ بنابراین ،تا حدودی موجب کاهش مسئلة بحران بیکاری
در کشور میشود .بهعالوه ،موارد باال از مهمترین مزایای ایجاد
صنایع غذایی و صنایع تبدیلی در کشورهای درحالتوسعه از
جمله ایران است که با ایجاد صنایع تبدیلی ،ضمن تضمین خرید
محصوالت و حذف نوسانات فصلی ،از ضایعات آنها جلوگیری
میکند و عرضة موقت را به عرضة دائمی تبدیل میکند.
همچنین ،ایجاد امنیت غذایی دارای اولویت ویژهای است و
صنایع غذایی و تبدیلی سهم عمدهای در آن دارد .صنایع غذایی
عالوهبر نقش مهم در اقتصاد داخلی و امنیت غذایی ،تأثیر
بسزایی در روند صادرات غیرنفتی دارند ( & Farahbakhsh
.)Nourouzi, 2001
بنابراین ،مطالعة حاضر عوامل مؤثر بر صادرات این
محصوالت را شناسایی و اولویتبندی میکند .آنچه موفقیت
در این عرصه را تضمین میکند ،بهکارگیری نظرهای خبرگان
بهمنظور شناسایی کامل و صحیح این عوامل است.
بررسی مطالعات پیشین نشان میدهد پژوهشگران داخلی و
خارجی همواره به مقولة صادرات توجه کردهاند و پژوهشهای
زیادی به بررسی اهمیت گسترش صادرات و عوامل مؤثر بر آن
پرداختهاند .عواملی مانند ناامنی سرمایهگذاری ،ضعف شدید در
مدیریت صنعتی کشور ،بستهبندی نامناسب ،وجود شرایط
تورمی ،ثبات نرخ ارز ،نبود برنامهریزی برای ورود به بازارهای
خارجی و باالبودن قیمت تمامشدة محصوالت ،تأثیر بسزایی بر
اولویتبندی بازارهای هدف صادراتی و موانع حضور در آنها
دارند ( .)Valibeigi, 2007همچنین ،متغیرهای نرخ ارز واقعی،
قیمتهای نسبی ،مقدار تولید ،قیمتهای داخلی و متغیر مجازی

جنگ ،بر عرضه و تقاضای صادرات محصوالت کشاورزی ایران
تأثیرگذارند (.)Pakravan et al., 2011
 (2010) Pezeshki & Feliنبود یک نشان تجاری (برند
ملی) ،حضور داللها و واسطهها ،نبود بستهبندی و ضعف در
تجارت و بازاریابی الکترونیک را عوامل اصلی مؤثر بر جایگاه
زعفران ایران در بازار جهانی معرفی کردند .بهعالوه،
استانداردهای کیفیت و امنیت غذایی ،بر صادرات مواد غذایی
فرآوریشده اثرگذار است ( ;Jeffee & Hensen, 2004
 .)Jongwanich, 2009هرچند در هریک از پژوهشهای
انجامگرفته ،بعضی از عوامل مؤثر بر صادرات این محصوالت
مطالعه شده ،پژوهشی صورت نگرفته است که به شناسایی تمام
عوامل مؤثر بر صادرات محصوالت صنایع غذایی بپردازد.
از یکسو بررسی مطالعات پیشین نشان میدهد که روش
دلفی فازی ،از بهترین روشهایی است که برای اجماع نظر
خبرگان و اولویتبندی عوامل استفاده شده است ،اما برخالف
این مزیت ،در هیچیک از مطالعات داخلی در زمینة صادرات
از این روش استفاده نشده است.
از سوی دیگر ،استان خراسان از گذشته بهلحاظ قرارداشتن
در مسیر جادة ابریشم ،در مبادلة کاال و تجارت اهمیت ویژهای
داشته است و از جمله مناطقی است که استعدادها و
پتانسیلهای صادراتی روبهرشد و مناسبی را برای صادرات
محصوالت و کاالهای غیرنفتی دارد .در سال  ،1389ارزش
مبادالت بازرگانی استان خراسان رضوی  17/44هزار میلیارد
ریال بوده است که از ارزش مذکور 26/7 ،درصد مربوط به
واردات و  73/3درصد مربوط به صادرات غیرنفتی است
( Statistical Yearbook of Khorasan Razavi Province,
.)2010
استان خراسان رضوی با توجه به بهرهمندی از اقلیم متفاوت
و قدمت فعالیتهای صنعتی ،یکی از قطبهای صنایع غذایی
کشور محسوب میشود .این صنعت در استان خراسان رضوی،
باالترین سهم ارزش افزوده و اشتغال را در میان تمام فعالیتهای
صنعتی دارد ( Razavi Khorasan Commercial
 .(Organization, 2008صادرات محصوالت کشاورزی ،حدود 40
درصد از کل ارزش صادرات غیرنفتی این استان را شامل
میشود .در این میان ،بیشترین سهم متعلق به صادرات
محصوالت صنایع غذایی است که جایگاه بسیار مهم صادرات
محصوالت صنایعغذایی در ارزآوری و ایجاد ارزش افزوده در
بخش کشاورزی و صادرات غیرنفتی استان را نشان میدهد
( Statistical Yearbook of Khorasan Razavi Province,
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)2010؛ بنابراین ،برای بررسی عوامل مؤثر بر صادرات محصوالت
صنایع غذایی ،استان خراسان رضوی برای مطالعه انتخاب شد.
در این پژوهش ،عوامل مؤثر بر صادرات محصوالت صنایع
غذایی استان خراسان رضوی ،از طریق بررسی مطالعات پیشین و
مصاحبه با خبرگان شناسایی شد و بهصورت همگن در قالب پنج
گروه اصلی ،شامل عوامل کالن اقتصادی ،تجاری و بازار ،فنی و
تخصصی ،مالی و اعتباری و فرایند مبادله دستهبندی شد .سپس
با تکمیل پرسشنامه برای استفاده از نظر خبرگان و اولویتبندی
عوامل مؤثر در هر گروه ،از روش دلفی فازی استفاده شد.
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بدیهی است مؤلفههای عدد فازی بهگونهای تعریف
شدهاند که  ij  ij  ijاست .درضمن ،مقادیر این
مؤلفهها در بازة [ ]9،1تغییر میکند.
در مرحلة بعد ،برای مقایسة اهمیت نسبی بین عوامل
معرفیشده توسط خبرگان ،ماتریس مقایسة زوجی فازی بین
عوامل مختلف بهشرح رابطة زیر تشکیل میشود (Lee 2008
:)et al.,
()5

A  [a ij ]a ij  a ij  1i.j  1, 2,...,n

وزن نسبی عوامل از روابط زیر محاسبه میشود ( & Chen
:)Wang, 2010

روش تحقیق
مفهوم یکپارچگی از نظریة فازی و دلفی را Murry et al.
) (1985پیشنهاد کردند و آن را روش دلفی فازی نامیدند که
ابهام و نامعلومی روش فازی را اصالح میکند و & Kufmann
 Guptaآن را برای اولینبار در سال  1988میالدی ارائه
کردند ) .)Cheng & Lin, 2002عالوهبراینHsu & Yang ،
( )2000اعداد فازی مثلثی را برای اعمال نظر خبرگان و ثبت
روش دلفیفازی بهکار گرفتند.
مراحل اجرایی روش دلفی فازی ،درواقع ترکیبی از اجرای
روش دلفی و تحلیل اطالعات ،با استفاده از تعاریف نظریة
مجموعههای فازی است.
ابتدا از خبرگان مختلف درمورد عوامل مؤثر بر یک پدیده
بهصورت کیفی یا درصورت امکان بهصورت کمی نظرسنجی
صورت میگیرد .سپس اعداد فازی محاسبه میشود که شامل
عدد فازی مثلثی ،عدد فازی ذوزنقهای و عدد فازی گیوشن
است .در اینجا مطابق مطالعة  (2008) Lee et al.از عدد فازی
مثلثی استفاده شد .در این حالت ،عدد فازی بهصورت روابط
زیر تعریف میشود:
()1
()2





ij  ij , ij ,  ij

ij  Min (ijk ).k 1, 2,...,n
1

()3
()4

 n
 n
ij   ijk 
 k1

ij  Max(ij ) k 1, 2,...,n

در روابط باال ijk ،بیانگر اهمیت نسبی عامل  iدر مقایسه

با عامل  jاز دیدگاه خبرة  kام  ij ،و  ijبهترتیب حد باال و

پایین نظرهای پرسششوندگان و   ijمیانگین هندسی
دیدگاههای آنان است.

(Zi  i1  i2  ...  in  n .i  1, 2,...,n )6
1

()7

Wi  Zi   Z1  Z2  ...  Zn 

1

که در آن،
 ijستون  iدر سطر  jام ماتریسi, j 1, 2,...,n. .
 Ziمقدار متوسط بردار ستونی اعداد فازیi 1, 2,...,n. .

 Wiوزن  iامین عامل است.
برای یکسانکردن نظرهای خبرگان و محاسبة وزن نهایی
عوامل ،از میانگین هندسی استفاده میکنیم (:)Lee et al., 2008
()8

.k  1, 2,..., k.

k

1

 k

W    Wik 
 k 1


در اینجا:
 Wوزن فازی ترکیبشدة عنصر تصمیم  iبرای خبرة .k
k

 Wiوزن فازی عنصر تصمیم  iبرای خبرة k

 kتعداد افراد خبره است.
درنهایت ،براساس وزن نهایی عوامل ،بهترتیب از بیشترین مقدار
تا کمترین مقدار ارزش ،درجة اهمیت عوامل مشخص میشود.
در این پژوهش ،جامعة آماری مورد مطالعه به دو گروه
صادرکنندگان محصوالت صنایع غذایی استان خراسان رضوی و
خبرگان مرتبط است .درحالحاضر ،بخش عظیمی از صادرات
محصوالت صنایع غذایی استان ،بهطور مستقیم توسط
کارخانههای تولیدی این صنایع صورت میپذیرد .مطابق آمار
سال  1389وزارت صنایع و معادن کشور 851 ،واحد صنایع
غذایی و تبدیلی در استان خراسان رضوی دایر است .با توجه به
موضوع مطالعه 257 ،واحد صنایع تولید محصوالت پرارزش
صادراتی در حیطة بررسی قرار گرفتند که از این تعداد ،حدود
 130واحد درحالحاضر فعالاند و به صادرات محصوالت تولیدی
اشتغال دارند.
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گروه دوم جامعة آماری مورد مطالعه ،شامل استادان
صاحبنظر و کارشناسان خبرة سازمانهایی است که
بهطورمستقیم با فرایند صادرات محصوالت صنایع استان خراسان
رضوی در ارتباطاند که پس از بررسی از طریق مراجعة حضوری
به سازمانهای مرتبط و دانشگاهها ،هجده صاحبنظر در زمینة
تحقیق شناسایی شدند و جامعة آماری را تشکیل دادند.
برای جمعآوری اطالعات و بهرهمندی از نظرهای
صادرکنندگان ،از روش نمونهگیری تصادفی ساده )Simpel
 (Random Sampling Methodاستفاده شد .حجم نمونه با
استفاده از فرمول زیر محاسبه شد (:)Krejcie & Morgan, 1970
)X2 NP(1  P

()9

)d2 (N  1)  X2P(1  P

s

که در آن،
 sحجم نمونه
 X2مقدار آمارة جدول  2برای درجة آزادی یک در
سطح اطمینان مطلوب  90درصد ()2/705
 Nحجم جامعه
 Pنسبت جامعه (فرض میشود  0/50باشد چون حداکثر
اندازة نمونه را میدهد)
 dدرجة دقت ( )0/1است.
در روش دلفی فازی ،محقق بهدنبال افراد آگاه ،مطلع و
خبره در زمینة مورد بررسی میرود و مانند روشهای  AHPو
 ANPاز روشهای ذهنی است؛ بنابراین ،برای برآورد به حجم

باالی نمونه نیاز ندارد ) .)Chin et al., 2008حجم نمونة
جمعآوریشده از دو گروه ،شصت پرسشنامه است که برای
بهکارگیری این روش مناسب است.
در مطالعة حاضر ،برای انجام محاسبات مربوط به
اولویتبندی عوامل مؤثر بر صادرات ،با درنظرگرفتن نظر
خبرگان و صادرکنندگان محصوالت صنایع غذایی از نرمافزار
 EXCELاستفاده شد و سپس بهمنظور انجام تحلیلهای
آماری ،نرمافزار  SPSSبهکارگرفته شد.
نتایج و بحث
برای سنجش متغیرهای این پژوهش ،از پرسشنامه در قالب
طیف پنجگزینهای لیکرت استفاده شد و برای صحت پرسشهای
پرسشنامه ،روایی و پایایی بررسی شد .بهمنظور روایی منطقی،
پرسشنامه بین شش نفر از خبرگان توزیع و پس از دریافت
نظرها ،اصالحات و پیشنهادهای آنها ،تغییرات اعمال شد .سپس
پرسشنامه میان جامعة آماری پژوهش توزیع شد و برای سنجش
پایایی پرسشنامه ،از روش ضریب آلفای کرونباخ با نرمافزار
 SPSSاستفاده شد .در مرحلة اول ،پایایی هریک از عوامل
تأثیرگذار بر صادرات محصوالت منتخب برای پانزده پرسشنامه
محاسبه و پس از تأیید پایایی ،بین افراد نمونه توزیع شد.
نتایج چارچوب اطالعات عوامل مؤثر بر صادرات محصوالت
صنایع غذایی استان خراسان رضوی با دیدگاه دلفی فازی ،در
جدول  1ارائه و درادامه بهتفصیل توضیح داده میشود.

عوامل مؤثر بر صادرات محصوالت صنایع غذایی

جدول  .1چارچوب کلی عوامل مؤثر بر صادرات محصوالت صنایع غذایی

عوامل کالن
اقتصادی
عوامل تجاری و
بازار
عوامل فنی و
تخصصی
عوامل مالی و
اعتباری
عوامل فرایند مبادله

ثبات نرخ ارز ،نرخ ارز و سیاستهای ارزی ،نرخ تورم و قیمتهای نسبی ،تقاضای داخلی محصوالت،
سرمایهگذاری داخلی و خارجی ،تولید ناخالص داخلی
روابط تجاری بینالمللی ،آزادسازی تجاری و جهانیشدن ،بازار جهانی محصوالت ،جایگاه محصوالت
صادراتی داخلی در جهان ،حضور واسطه و داللها ،فاصله با بازار صادراتی
نشان تجاری (برند ملی یا منطقهای) ،تجارت الکترونیک ،دانش فنی نیروی کار ،بازاریابی و تحقیق و
توسعه ( ،)R & Dماشینآالت و فناوری مدرن ،زیرساختهای ذخیرهسازی و حملونقل
بیمههای صادراتی ،مشوقهای صادراتی ،تسهیالت بانکی
مقررات و استانداردهای صادراتی ،شرکتهای مدیریت صادرات ،تشریفات و بوروکراسی اداری،
هزینههای مبادله

مأخذ :یافتههای تحقیق

براساس نتایج ماتریس مقایسة زوجی کلی بین عوامل
نظرسنجیشده ،وزن فازی عوامل با بهکارگیری اعداد فازی
مثلثی بهدست آمد و برای مقایسه و اولویتبندی ،وزن نهایی
برای هر عامل محاسبه شد.

مهمترین عامل اثرگذار بر صادرات محصوالت منتخب در
عوامل کالن اقتصادی ،براساس نظرسنجی و نتایج
اولویتبندی عوامل در جدول  ،2ثبات نرخ ارز است.
ثبات نرخ ارز با مقادیر وزنی فازی حداقل  ،0/85میانگین
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هندسی  1/21و حداکثر  ،1/83دارای وزن نهایی  105است.
این عامل در مقایسه با سایر عوامل ،بیشترین وزن نهایی را
دارد که اهمیت باالی آن را در میان عوامل کالن اقتصادی
نشان میدهد .بیثباتی نرخ ارز ،به کاهش اطمینان ،افزایش
ریسک فعالیتهای تجاری و درنهایت کاهش حجم تجارت
منجر میشود .ثبات نرخ ارز بر ارزش کاالهای صادراتی (به
پول ملی) تأثیر میگذارد و این درآمدها و هزینهها بهراحتی با
زمان انجام معامله ،تفاوت فاحش و غیرمنتظرهای دارند؛
بنابراین ،با توجه به اینکه تغییرات مداوم و نبود ثبات نرخ ارز،
مانع از برنامهریزی دقیق و مدیریت امر صادرات میشود ،این
عامل از دیدگاه صادرکنندگان ،بیشترین درجة اهمیت را در
میان عوامل کالن دارد .همچنین ،انجام این مطالعه همزمان
با تغییرات مداوم و غیرقابلپیشبینی در نرخ ارز بود که این
امر به اهمیت بیشتر این مسئله منجر شد.
نرخ ارز و سیاستهای ارزی با وزنهای فازی حداقل ،0/81
میانگین هندسی  1/22و حداکثر  1/83دارای وزن نهایی ،101
بهعنوان دومین عامل مهم شناخته میشود .نرخ ارز ،ارزش پول
خارجی براساس واحد پول ملی است که در سودآوری مبادالت
تجاری جایگاه ویژهای دارد .با توجه به اینکه این عامل
بهطورمستقیم بر قیمت صادراتی محصوالت تأثیرگذار است،
سودآوری تجارت خارجی برای صادرکنندگان تا حدود بسیار
زیادی به نرخ ارز مبادالتی وابسته است؛ بنابراین ،نرخ ارز و
سیاستهای ارزی بهعنوان مهمترین عامل مؤثر بر صادرات
محصوالت مورد مطالعه پس از ثبات نرخ ارز مطرح شده است.
عامل مهم دیگر ،نرخ تورم و قیمتهای نسبی با مقادیر
وزنی فازی حداقل  ،0/67میانگین هندسی  1/05و حداکثر
 1/73است .این عامل دارای وزن نهایی  83/1است.
تغییر در قیمت یک محصول ،در مقایسه با تغییر در قیمت

سایر محصوالت ،انعکاس اساسی در تخصیصدادن منابع بین
تولید و مصرف محصوالت فراهم میکند .تورم ،بهویژه در سطوح
باال عالوهبر آنکه نظام قیمتها را مختل میکند ،موجب
ازبینرفتن انگیزههای سرمایهگذاری ،تخصیصنیافتن بهینة منابع
و افت بهرهوری عوامل تولید میشود و درنهایت بر تولید داخلی و
تولید کاالی تجاری تأثیر میگذارد.
عامل چهارم در میان عوامل کالن اقتصادی از نظر خبرگان،
سرمایهگذاری داخلی و خارجی (در صنایع بستهبندی و تبدیلی) با
مقادیر وزنی فازی حداقل  ،0/64میانگین هندسی  ،0/99حداکثر
 1/59دارای وزن نهایی  79/7است .سرمایهگذاری داخلی و خارجی،
بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر صادرات کشور مؤثر است .در
فرآوری مواد خام و صادرات آنها ،بنگاههای خارجی بهدلیل
تماسهای وسیعتر با دیگر بنگاههای خارجی و فناوری باالتر از
بنگاههای داخلی ،پتانسیل بیشتری دارند .همچنین ،سرمایهگذاری
داخلی در صنایع بستهبندی و تبدیلی نیز با توجه به تغییرات سریع
در سلیقة مشتریان ،موجب حفظ و نگهداری بازار میشود.
براساس نظرسنجی ،تقاضای داخلی محصوالت و تولید
ناخالص داخلی ،اولویت پایینتر از سایر عوامل دارند .در زمینة
تقاضای داخلی میتوان دو نگرش داشت .از یکسو میتوان
تقاضای داخلی را جانشینی قوی برای تقاضای خارجی محسوب
کرد .از سوی دیگر ،افزایش تقاضای داخلی از طریق افزایش
مقیاس تولید ،هزینة متوسط تولید را کاهش میدهد ،به
پیشرفت تکنیکی و بهبود کارایی منجر میشود و از این طریق
رقابت با محصوالت خارجی را تسهیل میکند؛ بنابراین ،این
عامل نیز بر صادرات تأثیرگذار است .تولید ناخالص داخلی یک
کشور نیز مانند درآمد آن کشور عمل میکند و بهصورت
مستقیم و غیرمستقیم بر تجارت کشور اثرگذار است.

جدول  .2نتایج محاسبات مربوط به عوامل کالن اقتصادی در نظرسنجی از خبرگان

مأخذ :یافتههای تحقیق
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تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ،دوره  ،46شماره  ،3پاییز 1394

نتایج نظرسنجی خبرگان درمورد تأثیرگذاری عوامل
تجاری و بازار در جدول  3نشان داده میشود .این نتایج
بیانگر آن است که مهمترین عامل ،روابط تجاری بینالمللی
است که دارای وزنهای فازی حداقل  ،119میانگین هندسی
 ،190حداکثر  494و وزن نهایی  223/6057است و بیشترین
وزن نهایی را در این گروه دارد.
منظور از روابط تجاری ،عقد موافقتنامههای تجاری و آثار
ناشی از تحریمهای اقتصادی و مناسبات سیاسی بر صادرات
محصوالت است .تقویت انواع همگراییهای اقتصادی ،موجب
گسترش و بهبود ارتباطات چندجانبة تجاری -اقتصادی در
مسیر افزایش همکاری اقتصادی ،ظرفیت تولید و بهرهوری
عوامل تولید میان کشورهای عضو میشود؛ بنابراین ،با وجود
تحریمهای اقتصادی علیه ایران ،برقراری روابط تجاری قوی
میان کشورهای طرف تجاری و شدتبخشیدن به آنها ،به
وضعیت کنونی در سطح بینالمللی در بخش اقتصادی و
سیاسی کمک شایانی میکند و میتوان از این ترتیبها برای
سهولت ادغام در نظام جدید تجارت بینالملل و از مزایای آن،
برای دسترسی به بازارها استفاده کرد.
بازار جهانی محصوالت با وزنهای فازی حداقل ،88/5
میانگین هندسی  ،176حداکثر  454و وزن نهایی 191/7673
دومین عامل مهم تأثیرگذار بر صادرات محصوالت مورد مطالعه
از دیدگاه خبرگان است .منظور از بازار جهانی ،سطح تولید و
دسترسی به اطالعات بازار جهانی ،درآمد شرکای تجاری و بحران
مالی جهانی است .اولین ضرورت برای تصمیم ورود به بازار
خارجی و انتخاب هر برنامة بازاریابی ،دسترسی به اطالعات بازار
است .شناخت بازار جهانی محصوالت ،میزان تولید جهانی
محصول مورد نظر و دستیابی به اطالعات بازار بهصورت
تخصصی ،از ابزارهای بسیار مهم تصمیمگیری مدیریت شرکت
برای ورود ،باقیماندن و توسعة فعالیت در بازارهای برونمرزی
است .همچنین ،بحران مالی جهانی در کل اقتصاد ،دارای ابعادی
گسترده است .بحران مالی جهانی به کاهش سرمایهگذاری ،تغییر
در درآمد کشورهای واردکننده و درنتیجه تغییر رابطة مبادله و
رکود بازار محصوالت صادراتی ما منجر میشود.
سومین عامل مؤثر بر صادرات این محصوالت از عوامل
تجاری و بازار ،با وزنهای فازی حداقل  ،78میانگین هندسی
 ،165حداکثر  417و وزن نهایی  ،175/0256فاصله با بازار
صادراتی معرفی شده است .صنایع غذایی ،از گروه محصوالت
فسادپذیر است و ذخیرهسازی و انبار آن نیز به شرایط ویژهای

نیاز دارد؛ بنابراین ،فاصلة جغرافیایی به افزایش هزینة
نگهداری و حملونقل منجر میشود که موجب افزایش قیمت
تمامشده در بازار صادراتی و درنهایت ،کاهش تقاضا در این
بازارها میشود.
عامل مهم و تأثیرگذار بعدی ،جایگاه محصوالت صادراتی
داخلی در جهان است که وزنهای فازی حداقل ،60/5
میانگین هندسی  ،173حداکثر  383و وزن نهایی
 158/8987را دارد .صنایع غذایی از جمله صنایعی است که
نقش شایان توجهی در تأمین تقاضای اساسی و اولیة جوامع
دارد که درواقع تأمینکنندة کاالهای مصرفی است و مواد
اولیه و نهادههای بخش کشاورزی را نیز دریافت و فرآوری
میکند .برای بررسی جایگاه محصوالت صادراتی داخلی ،به
هزینة نسبی کمتر برای تولید در مقایسه با محصوالت مشابه
خارجی و قدرت انحصاری محصوالت داخلی در جهان توجه
میشود .همانطورکه اشاره شد ،محصوالت صنایع غذایی
استان خراسان رضوی از مزیت نسبی صادراتی برخوردارند؛
بنابراین ،میتوان با گسترش صادرات ،جایگاه محصوالت
داخلی را در بازار صادراتی بهبود بخشید که این امر بر تراز
تجاری و سودآوری تجارت این محصوالت تأثیر میگذارد.
آزادسازی تجاری و جهانیشدن ،از دیگر عوامل تأثیرگذار
بر صادرات محصوالت منتخب است که با وزنهای فازی
حداقل  ،65/8میانگین هندسی  ،154حداکثر  367و وزن
نهایی  154/8358در اولویت بعدی قرار گرفته است .از اهداف
عمدة آزادسازی تجاری ،برخورداری از منافع ناشی از تجارت
از طریق تخصیص کارآمد منابع ،تشدید رقابت ،ارتقای سطح
دانش ،سرمایهگذاری و پیشرفت فنی است .اگرچه پیشبینی
واکنش صادرات و تراز تجاری بهدنبال آزادسازی تجاری کار
سادهای نیست ،قطعاً بر صادرات تأثیر میگذارد.
در نظرسنجی انجامگرفته ،آخرین عامل تأثیرگذار از بین
عوامل تجاری و بازار ،حضور واسطهها و داللها ذکر شده
است .منظور از دالل و واسطه ،وکیل خریدار و فروشنده در
معامالت تجاری است که درواقع وظیفة انجام مذاکرات
ابتدایی و فراهمکردن زمینة مناسب برای توافق نهایی
طرفین ،انجام امور گمرکی و ارسال و ترخیص کاال را بهنیابت
از آنها برعهده دارد و اختیارات وکالتی او در این چند مورد
محدود شده است؛ بنابراین ،حضور واسطه و داللها نیز بر
صادرات تأثیرگذار است.
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جدول  .3نتایج محاسبات مربوط به عوامل تجاری و بازار در نظرسنجی از خبرگان

مأخذ :یافتههای تحقیق

براساس نظر خبرگان و مطابق با جدول  ،4بازاریابی و
تحقیق و توسعه با وزنهای فازی حداقل  ،91/1میانگین
هندسی  ،133حداکثر  234و وزن نهایی ،141/2851
مهمترین عامل در میان عوامل فنی و تخصصی است .تحقیق
و توسعه سبب تغییر تولید و کیفیت مواد غذایی و بهبود توان
رقابتی ،دستیابی به فناوریهای نوین و درنهایت افزایش
صادرات میشود .وظیفة تحقیق و توسعه در بنگاههای
اقتصادی ،تأمین اطالعات مورد نیاز برای تصمیمگیری مؤثرتر
و بهتر در راستای تولید و تجارت ،با کمترین هزینه و
بیشترین منفعت است .اطالعاتی از قبیل میزان تقاضای
عمومی برای محصول ،میزان هزینهها و تغییرات الزم برای
انطباق محصول با بازار مورد نظر ،سطح رقابت موجود در بازار
خارجی ،وضعیت توسعه و عملکرد اقتصادی کشور خارجی،
مزیت تولیدی آنها ،میزان مصرفگرایی ،اطالعات وضعیت
جغرافیایی ،ارتباطات و ساختار توزیع در کشور خارجی -که
اغلب دردسترس است و از طریق مشاهده و روابط فردی و با
صرف هزینههای محدود فراهم میشود -در بلندمدت تأثیر
شایان توجهی بر صادرات میگذارد.
عامل مهم بعدی ،دانش فنی نیروی کار است که به نقش
آموزش عالی اشاره دارد .این عامل دارای وزنهای فازی حداقل
 ،80/3میانگین هندسی  ،122حداکثر  234و وزن نهایی
 131/8147است .این امر بیانگر این مطلب است که برای
دستیابی به توسعة صادرات و رشد اقتصادی ،سرمایهگذاری در
نیروی انسانی نیز در کنار سایر عوامل مورد نیاز است .در این
میان ،آموزش عالی معرف مهمترین نوع سرمایهگذاری انسانی
است که با ارتقای مهارت ،دانش و توان فنی زمینهساز نگرش
عمیقتر به رشد تولید و توسعة صادرات صنعتی است .با توجه
به اینکه محصوالت صنایع غذایی ،از جمله محصوالت صنعتی

هستند ،آموزش و تربیت نیروی انسانی برای کسب مهارتهای
مختلف و پیشبرد امر تولید ،با افزایش مهارت و تخصص نیروی
کار و کارآمدکردن و افزایش قابلیتهای آن ،موجب ارتقای
کیفیت تولید میشود و به افزایش کارایی و بهکارگیری بهینة
سرمایههای مادی نیز میانجامد.
سومین عامل مهم از این گروه ،ماشینآالت و فناوری
مدرن ،با وزنهای فازی حداقل  ،77میانگین هندسی  125و
حداکثر  234است که وزن نهایی معادل  130/9596دارد.
بیگمان محصوالت صنایع غذایی ،به فناوری و ماشینآالت
برای تولید ،فرآوری ،بستهبندی و صادرات ،وابستگی بسیاری
دارند .در این فرایند ،توسعة فناوری در صنعت ،بر قدرت
رقابتی محصوالت داخلی در صحنة رقابت خارجی میافزاید و
به کاهش ضایعات مواد غذایی نیز منجر میشود.
چهارمین عامل مهم در میان عوامل فنی و تخصصی ،با
وزنهای فازی حداقل  ،67/7میانگین هندسی  ،121حداکثر
 212و وزن نهایی  ،120/0865تجارت الکترونیک است که
ورود فناوری اطالعات از قبیل گمرک ،خرید ،فروش و
بانکداری اینترنتی به عرصة تجارت جهانی را نشان میدهد.
همانطورکه پیش از این اشاره شد ،یکی از عوامل بسیار مهم
در صادرات ،دسترسی به اطالعات است .نوآوری در فناوری
اطالعات ،نهتنها سازمانها را در جمعآوری اطالعات یاری
میکند ،بلکه شبکههای ارتباطی الکترونیکی سازمان را به
تأمینکنندگان و مشتریان پیوند میدهد و انتقال اطالعات
بین این سه رکن اصلی را تسهیل میکند .افزونبراین ،تجارت
الکترونیکی با کاهش هزینههای کاغذبازی تجارت سنتی و
تعدیل هزینههای ناشی از واسطهگری و ...تأثیر بسزایی بر
کاهش هزینههای مبادله و قیمت تمامشدة کاال دارد؛
بهعبارتی ،تجارت الکترونیک عالوهبر کمک به کاهش قیمت و
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افزایش رقابتپذیری ،به توسعة صادرات محصوالت مورد نظر
نیز کمک میکند.
در اهمیت نشان تجاری (برند ملی یا منطقهای) بهعنوان
عامل تأثیرگذار بعدی میتوان گفت که امروزه با وجود انبوه
تولیدکنندگان محصوالت مشابه یا ارائهدهندگان خدمات
مشابه ،مشتریان به نامونشان تجاری توجه زیای دارند .این
عامل دارای وزنهای فازی حداقل  ،60/4میانگین هندسی
 ،125حداکثر  214و وزن نهایی  117/3398است.
درحقیقت ،نامونشان تجاری ،نوعی عالمت مؤثر در بازار است
که سازمانها از آن برای ارائة اطالعات استفاده میکنند؛ به
عبارتی ،مشتریان اطالعات محدودی از چگونگی تولید یک
محصول دارند و بیشتر نام شرکت یا محصول را میشنوند و
میشناسند؛ بنابراین ،چنانچه این محصول ،کیفیتی باالتر و
بهتر از محصوالت مشابه داشته باشد ،به نوعی ابزار برای

جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان فعلی با ورود رقبای
جدید تبدیل میشود.
آخرین عامل مؤثر در نظرسنجی ،زیرساختهای
ذخیرهسازی و حملونقل است .با توجه به اینکه صنایع غذایی
از جمله محصوالت فسادپذیر است ،ایجاد زیرساخت
ذخیرهسازی مطلوب و حملونقل مناسب ،مانند سردخانههای
تخصصی و پایانههای صادراتی ،عالوهبر کاهش هزینة
حملونقل ،موجب دسترسی آسان به بازارهای جهانی،
بازاررسانی سریع محصول ،کاهش ضایعات ،حفظ کیفیت و
افزایش توان رقابتی در دستیابی به زمان و مکان مناسب
صادراتی میشود؛ بنابراین ،راهکاری مناسب برای بهبود
جایگاه محصوالت صادراتی کشور در بازارهای جهانی و رقابت
با محصوالت سایر کشورها بهشمار میرود.

جدول  .4نتایج محاسبات مربوط به عوامل فنی وتخصصی در نظرسنجی از خبرگان

مأخذ :یافتههای تحقیق

مطابق جدول  ،5در میان عوامل مالی و اعتباری،
مهمترین عامل با وزنهای فازی حداقل  ،20/35میانگین
هندسی  ،30/29حداکثر  52/836و وزن نهایی ،31/9354
تسهیالت بانکی است و شاید چنین تفسیر شود که
صادرکنندگان بهتنهایی توان تأمین مالی سرمایة مربوط به
فعالیتهای صادراتی خود را ندارند و از این لحاظ ،اغلب
نیازمند اعتبارات صادراتی هستند .اعطای اعتبارات بانکی
برای صادرات ،نقش مؤثری در کاهش هزینههای تولیدی و
مبادلهای ،افزایش سرمایة تولید و سرمایهگذاری واحدهای
تولیدی دارد.
عامل مهم بعدی این گروه ،بیمههای صادراتی با وزنهای

فازی حداقل  ،20/35میانگین هندسی  ،30/89حداکثر
 44/564و وزن نهایی  30/3717است .بیمههای صادراتی،
یکی از انواع بیمه است که با کاهش ریسک و آسانسازی
تأمین مالی فعالیتهای صادراتی و افزایش امنیت خاطر برای
صادرکنندگان ،زمینه و بستر رشد و توسعة صادرات را فراهم
میآورد.
سومین عامل مؤثر در این گروه ،مشوقهای صادراتی
است .مشوقهای صادراتی از جمله تخفیفهای مالیاتی ،جوایز
و یارانههای صادراتی ،موجب تقویت بنیه و توان مالی
صادرکنندگان میشوند و از این جهت قطعاً بر صادرات
تأثیرگذارند.
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جدول  .5نتایج محاسبات مربوط به عوامل مالی و اعتباری در نظرسنجی از خبرگان

مأخذ :یافتههای تحقیق

مطابق جدول  6مهمترین عامل از این گروه با وزنهای
فازی حداقل  ،38میانگین هندسی  ،58/91حداکثر 96/701
و وزن نهایی  ،60/2191مقررات و استانداردهای صادراتی
است .با توجه به اینکه محصوالت صنایع غذایی با سالمت
انسان مرتبط است ،بحث استاندارد و مقررات بهداشتی
اهمیت ویژهای دارد .درجهبندی مناسب محصوالت و اعمال
مقررات فنی -بهداشتی و استانداردهای کیفی صادراتی در
عرصة تجارت این محصوالت ،از مهمترین موانع غیرتعرفهای
در بازارهای جهانی محسوب میشوند.
عامل دوم این گروه مربوط به هزینههای مبادله است که
دارای وزنهای فازی حداقل  ،38میانگین هندسی ،57/2
حداکثر  96/701و وزن نهایی  59/209است .با توجه به
اینکه قیمت کاال از دو بخش هزینة تولید و هزینة مبادله
حاصل میشود ،شاید بتوان گفت که کاهش هزینة مبادله از
طریق اثرگذاری بر قیمت تمامشده ،سبب تسهیل و
روانسازی تجارت ،افزایش سهم کشور در تجارت بینالملل،
توسعة صادرات محصوالت منتخب ،تقویت توان رقابتی

محصوالت داخلی و سودآوری فرایند تجارت این محصوالت
میشود.
عامل مهم دیگر با وزنهای فازی حداقل  ،35میانگین
هندسی  ،55/63حداکثر  96/701و وزن نهایی ،57/4452
تشریفات و بوروکراسی اداری است .مطابق نظرهای خبرگان،
عرصة صادرات محصوالت صنایع غذایی ،دستوپاگیربودن
بعضی تشریفات اداری ،سردرگمی فعاالن حوزة تجارت
خارجی بهدلیل تغییر ناگهانی قوانین ،بوروکراسی آهسته و
مبهم اداری و تعدد بخشنامهها ،از جمله مقولههایی است که
در فرایند صادرات باید بهدید اصالحگرانه به آنها توجه شود.
شرکتهای مدیریت صادرات ،بهعنوان آخرین عامل
تأثیرگذار از میان عوامل فرایند صادرات معرفی شدند .این
شرکتها بهعنوان عامل اجرایی شرکتهای تولیدی ،تمام
نگرانیهای مربوط به بازاریابی و فروش را از ذهن تولیدکننده
برمیدارند تا تمام تالش تولیدکننده ،معطوف به تولید
محصول باکیفیت و مطابق نیاز بازار شود .توسعة حضور این
شرکتها بر صادرات محصوالت مورد مطالعه تأثیرگذار است.

جدول  .6نتایج محاسبات مربوط به عوامل فرایند مبادله در نظرسنجی از خبرگان

مأَخذ :یافتههای تحقیق

نتیجهگیری و پیشنهادها
نتایج این پژوهش نشان میدهد براساس نگرش خبرگان،
ثابت نرخ ارز ،نرخ ارز و سیاستهای ارزی ،روابط تجاری
بینالمللی ،سطح تولید و بازار محصوالت ،تحقیق و توسعة
دانش فنی نیروی کار ،تسهیالت بانکی ،بیمههای صادراتی،

مقررات و استانداردهای کیفی و بهداشتی و هزینة مبادله ،ده
اولویت نخست تأثیرگذار بر صادرات محصوالت صنایع غذایی
استان خراسان رضوی هستند.
با توجه به نقش تأثیرگذار و حائز اهمیت نرخ ارز در
صادرات محصوالت منتخب ،تصور میشود سیاستهای
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، مهمترین عامل تأثیرگذار،در میان عوامل مالی و اعتباری
 باتوجه به اینکه صادرکنندگان بهتنهایی.تسهیالت بانکی است
 لزوم حمایت بیشتر و،قادر به تأمین اعتبارات کافی نیستند
اعطای تسهیالت برای تقویت سرمایهگذاری در این صنعت
 با تأثیرگذاری مثبت تسهیالت بانکی و.احساس میشود
مشوقهای صادراتی برای رشد صادرات محصوالت مورد
 افزایش حد مجاز اعتبارات موجب افزایش سهم این،مطالعه
محصوالت و بهتبع آن بخش کشاورزی در تولید ناخالص
.داخلی میشود
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 تأثیر بسیار زیادی بر ثبات صادرات،کنترل و تثبیت نرخ ارز
محصوالت صنایع غذایی میگذارند و با درنظرداشتن اثر منفی
 ارائة،بیثباتی نرخ ارز بر صادرات محصوالت صنایع غذایی
اطالعات روشن و شفاف دربارة چگونگی روند تغییرات نرخ ارز
 نقش بسیار مهمی در افزایش درآمد صادرکنندگان،در آینده
.و حفظ جایگاه محصوالت صادراتی در بازار جهانی دارد
 روابط تجاری بینالمللی بر تجارت و بازار،همچنین
 ایجاد،محصوالت صادراتی بسیار تأثیرگذار است؛ بنابراین
هرگونه همگرایی اقتصادی که موجب بهبود و گسترش روابط
. بر صادرات تأثیر مثبت دارد،اقتصادی شود
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