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چکـیده
با توجه به مزیت نسبی تولید در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران و و مزیت رقابتی در بازارهای جهانی و نقش موثر
صادرات صنایع غذایی در ارزآوری کشورها ،توسعه صادرات و در پی آن افزایش سودآوری ،همواره یکی از اهداف اصلی
شرکتها و واحد های تولیدی و صنعتی می باشد .نظر به جایگاه صنایع غذایی و سند چشم انداز بیست ساله کشور ،به دلیل
نبود مدل جامع عملکرد صادراتی صنایع غذایی در ایران ،این پژوهش می تواند راهکاری مناسب برای رشد و توسعه این
صنعت ،به خصوص در سطح بین المللی گردد .روش پژوهش این مطالعه  ،روش پدیدار شناسی و جامعه آماری شامل
مدیران و کارشناسان بازاریابی و صادرات شاغل در حوزه های مرتبط با صنایع غذایی می باشد .از نمونه گیری غیر
احتمالی و نمونه گیری هدف مند (گلوله برفی) استفاده شد .با توجه به رهیافت کیفی پژوهش  ،برای جمع آوری اطالعات
از ابزار مصاحبه عمقی نیمه ساختار یافته استفاده و تعداد هفت مصاحبه انجام شده جهت اعتبار سنجی از اعتبار سازه،
درونی  ،تفسیری و توصیفی بهره برده و برای تایید پایایی از روش بازبینی پس از کد گذاری استفاده شد .پس از کد
گذاری باز  ،به این نتیجه رسید که با درنظر گرفتن عوامل سیاسی و اقتصادی به عنوان مولفه های تاثیرگذار ،عوامل موثر
در عملکرد صادراتی صنایع غذایی ایران محیط بازرگانی ،شاخص های بازاریابی ،آمیخته بازاریابی  ،مشتری مداری و منابع
داخلی و خارجی شرکت می باشد .در اکثر مطالعات قبلی از سنت اثبات گرایی و کمی گرایی استفاده شده در حالی که در
این پژوهش از تحلیل کیفی استفاده شد .در این تحقیق سعی شده است با در نظر گرفتن جنبه های مختلف ویژگی های
تولیدی صنعتی در ایران مدلی متناسب بر اساس مولفه های تاثیرگذار بر عملکرد صادراتی صنایع غذایی ایران ارائه شود.
نتایج این پژوهش در خصوص معرفی استراتژی های مناسب صادراتی به منظور توسعه صادرات در صنعت مواد غذایی،
می تواند مورد استفاده سازمانها و نهادهای دولتی مرتبط اعم از وزارت صنعت ،معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت
ایران ،جهت اتخاذ سیاستهای موثر حمایتی قرار گیرد.

واژگـان کلـیدی :عملکرد صادراتی ،مشتری مداری ، ،آمیخته بازاریابی ،محیط بازرگانی.

 -1کارشناس بازرگانی خارجی سازمان صمت استان البرز ،کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بینالملل،
Khodakaramy@yahoo.com

 -2رئیس سازمان صمت البرز
 -3کارشناس صنایع غذایی سازمان صمت البرز
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در جهان به شدت رقابتی امروز در سطح بین الملل ،صادرات نقش بسیار مهمی در بقا و رشد واحدهای تولیدی و صنعتی دارد.
فعالیتهای صادراتی قابلیت های سازمانی را افزایش داده و از این رو ،کسب مهارت در زمینه صادرات جهت داشتن صادرات موفق
ضروری به نظر می رسد و این مهم از طریق شناخت کافی از مقوله صادرات و عوامل تاثیرگذار بر آن محقق خواهد شد .در ده های
اخیر و با تحقیقات گسترده ای که در زمینه عوامل موثر در عملکرد صادراتی صورت پذیرفته است ،علم صادرات و مهارتهای
موفقیت در آن ،رشد چشمگیری داشته است .در این مطالعه  ،عملکرد صادراتی به عنوان نتیجه فعالیتهای یک شرکت در بازار
صادرات تعریف شده است.
عملکرد صادراتی 1یک شرکت خود نشان دهنده میزان موفقیت آن شرکت در زمینه صادرات می باشد .درک و تعریف عملکرد
کمی به ویژه بر حسب شاخص های عملکردی یکسان مشکل می باشد( .افتخاری ،نور سینا ،قربان بیگی)1301،
عملکرد صادراتی از طریق شاخص سطح صادرات 2اندازه گیری می شود .سطح صادرات مقدار متوسط نسبت فروش صادراتی
به فروش کل در طول یک دوره زمانی است ،که به استناد اسناد و مدارک و کسب اطالع از منابع معتبر اندازه گیری می شود.
تعریف عملیاتی عملکرد صادراتی بدین صورت است؛ به عنوان فروش بین المللی شرکت شامل سه بعد می باشد :فروش صادراتی،
سودآوری صادراتی و رشد صادرات (کایاباسی و متتوا )201،،142 ،3در این میان صنایع غذایی به عنوان یکی از مهمترین صنایع
تاثیرگذار در اقتصاد جهانی ،دارای جایگاه خاصی است .در ایران شرکتهای تولیدی و صنعتی در حوزه صنایع غذایی توانسته اند
موفقیت های چشمگیری در زمینه صادرات کاال کسب نمایند .دنیای رقابتی کنونی وابسته به اقتصاد پویا و به سرعت در حال
تکامل است .امروزه تجارت بین الملل تا حد بسیار زیادی نشات گرفته از قدرت سیاسی و اقتصادی کشورها در جهان است .از سوی
دیگ ر داشتن یک اقتصاد قدرتمند مبتنی بر صادرات مستلزم سیاست خارجی چندجانبه با رویکرد همکاری های دو طرفه در حوزه
های مختلف است .اقتصاد و سیاست دو مقوله عجین شده و جدایی ناپذیرند .مطالعات مختلف اثبات نموده اند که باز بودن نظام
سیاسی یک کشور ،اثر مثبت معنی داری بر نرخ رشد صادرات دارد.
در باب ضرورت توجه به این پژوهش در صنایع غذایی باید اذعان کرد که صنایع غذایی در جهان هر روزه با توسعه فناوری
های جدید  ،ایجاد رقبای جدید ،مقررات دولتی در حال تغییر ،مسائل محیطی و  ...روبه روست( .رعنایی و علوی )2010 ، 4و
متاسفانه به دلیل اینکه شرکتهای تولیدی برنامه ای جهت ورود به بازارهای صادراتی ندارند و یا از عوامل کلیدی موثر در توسعه
صادرات آگاه نیستند ،هنوز جای خالی مطالعات بیشتر در این حلقه مفقوده احساس می گردد .این پروهش می تواند راهکاری
مناسب برای رشد و توسعه این صنعت به خصوص در سطخ بین الملل ارائه دهند.
هدف از این پژوهش کمک به کارآفرینان و مدیران شرکتهای صادرکننده و یا دارای ظرفیت صادرات در حوزه صنایع غذایی
است که با ایجاد درک درست از عوامل موثر در عملکرد صادراتی  ،راهکارهایی را جهت بهبود و تقویت عملکرد صادراتی در شرایط
بحرانی تحریم ارائه نماید .جدید بودن و نوآوری در این تحقیق از این حیث مطرح است که بسیاری از تحقیقات انجام شده گذشته
در حوزه صادرات ،متاثر از فرهنگ آن کشور و ویژگی های زیستی محققان و صاحب نظران است .همچنین با توجه به بررسی های
صورت گرفته پژوهشگر ،به طور خاص در حیطه صنایع غذایی مطالعاتی کمی صورت پذیرفته است .با توجه به اینکه در چند سال
اخیر در کشورمان شاهد ظهور شرکتهای قوی در صنعت صنایع غذایی هستند و با درنظر گرفتن شرایط بحرانی تحریم ها و جو
سیاسی موجود ،در این تحقیق سعی خواهیم کرد با در نظر گرفتن جنبه های مختلف ویژگی های ایران مدلی متناسب بر اساس
مولفه های تاثیرگذار بر عملکرد صادراتی صنایع غذایی ارائه شود .همچنین در بیشتر پژوهش های پیشین از سنت اثبات گرایی و
کمی استفاده شده است در حالیکه این مطالعه با استفاده از بنیان فکری پدیدار شناسی از روشهای پژوهش کیفی استفاده خواهد شد
و نتیجتا در به کار گیری روش طرح پژوهش از شیوه ای استفاده شده که کمتر مورد استفاده قرار گرفته است.
مسئله اصلی پژوهش به ترتیب به شرح زیر می باشد:
 .1شاخص های عملکرد صادراتی صنایع غذایی ایران کدامند؟
 .2متغیرهای موثر بر عملکرد صادراتی صنایع غذایی ایران چیست؟
 .3مدل مناسب برای ارزیابی عملکرد صادراتی صنایع غذایی چگونه است؟

 -2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
صادرات نقش موثری در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد .کسب اطالعات در مورد نیازها ،سالیق و ترجیحات مصرف
کنندگان در بازارهای خارجی یکی از مهم ترین اصول ماندگاری در بازارهای جهانی و ارتقای سطح عملکرد صادراتی است.
صادرات به عنوان یک فعالیت استراتژیک در سطح شرکت ،صنعت و کشور نظر گرفته شود .بنگاه ها می توانند با پیش بینی تقاضا
1 Export performance
2 Export Level
3 Kayabasi & Mtetwa
4 Ranaei & Alavi
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در آینده و فرصت های بازار ،حضور در بازارهای نو ظهور  ،شکل دادن به محیط زیست،معرفی محصوالت و برندهای جدید ،قبل از
رقبا به طور فعال عمل کنند .بنابراین پیش بینی می تواند شرکتها را به یک رهبر مالی تبدیل کند( .اردیل و اوزدمیر)111،201، ، 1
علیرغم اهمیت صادرات ،اخیرا پژوهشی در مورد عملکرد صادراتی ،پیشایندها و پیشرفت در این زمینه در آینده ،مخصوصا در
کشورهای در حال توسعه انجام نشده است( .چن،سوزا و هه)،44،201،،
غضنفری (، ) 1377ساختار فعلی شرکتهای تولید کننده ی مواد غذایی را با شیوه علمی و بهینه ی آن مقایسه نموده است .به
باور ایشان چنانچه در صنایع غذایی قصد سرمایه گذاری داشته باشند باید داده های جامعی در زمینه ی بازار و ایده ای که مدنظر
آنان است ،جمع آوری و در زمینه ی عرضه و تقاضای کاال و مواد مورد نیاز و همچنین فرایند مورد لزوم  ،مطالعه کامل انجام دهند.
اسای ترین راه رسیدن به موفقیت این شرکتها ،ایجاد یک سیستم پویا و زنده در واحد است .به این معنی که در سیستم موجود باید
بازنگری صورت گیرد که امروزه به مفهوم مهندسی مجدد معروف است و در حقیقت مهمترین منافع ناشی از آن دستیابی به
پیشرفت و تغییر مداوم بوده و منبعی برای حفظ مزیتها در عرصه رقابت جهانی می باشد.
فینسترا و همکاران ( 2)1003در مطالعه ای با عنوان ساختار بازار و تجارت بین الملل ،به بررسی رابطه بین ساختار بازار و
عملکرد تجارت  3در کشور های کره جنوبی ،تایوان و ژاپن پرداخته است .در این مطالعه با توجه به ساختار تقریبا متفاوت بازار این
کشورها ،مطالعه و پژوهش خود را ادامه می دهد .نتایج این مطالعه نشان می دهد که ساختار بازار متغیر بسیار مهمی در تعیین
عملکرد تجارت بین الملل است .شوکهای خارجی در بازارهای صادراتی ممکن است تغییرات ساختار بازار را باعث گردد و سهم بازار
را تغییر دهد .عالوه بر این  ،درجه تفاوت کاال 4و شکل فرضی رقابت ،اثر معناداری بر مقادیر نسبی داد و ستد و هزینه های ثابت و
تغییرات ساختار بازار دارد.
آتوکوراال و سن  )2000 ( ،الگوها و عوامل تعیین کننده ی صادرات مواد فرآوری شده غذایی در کشورهای در حال توسعه را
بررسی نموده و اثبات کردند که باز بودن نظام سیاسی یک شرکت اثر مثبت معناداری بر نرخ رشد صادرات غذای تبدیلی دارد.
همچنین عدم رعایت استاندارد های کیفیت و امنیت غذایی و کشاورزی و فقدان ظرفیتهای تکنیکی و اداری در بیشتر این کشورها
از مهمترین دالیل ضعیف بودن صادرات است.
پیچاقچی اوغلو و ایپک ،)2020( ،بازارگرایی صادرات را در یک مرور فرا تحلیلی از طریق میانجی های محتوایی و قابل اندازه
گیری در صادرات مواد غذایی موثر می داند .نتایج متا آنالیز نشان می دهد که بازارگرایی صادرات تاثیر عمده ای بر عملکرد
نوآوری و قابلیت های شرکت دارد .همچنین بازارگرایی صادرات و پیامدهای مرتبط با استراتژی سازی یا ایجاد توانایی برای
شرکتهایی که در فرهنگ های جمع گرایانه باال فعالیت می کند ،وجود دارد ،در حالیکه میزان همبستگی بین بازارگرایی صادرات و
عملکرد مرتبط برای کشورهای کمتر توسعه یافته قوی تر است.
در عرصه بازار داخلی ،اقتصاد امر به هم پیوسته ای است که تحت تاثیر مولفه های سیاسی واجتماعی دچار تغییر ودگرگونی
می شود.بنابراین باال رفتن سطح زندگی مردم ،بهبود نسبی رفاه اجتماعی ،افزایش اوقات فراغت مردم وحضور گردشگران خارجی از
جمله دالیلی هستند که به رونق بازار محصوالت غذایی در عرصه ملی منجر می شود .در عرصه بین المللی نیز آنچه مانع حضور
فرآورده های ایرانی می گردد،تنها نمی توان فشارهای سیاسی بین المللی وسخت گیری در راه عرضه محصوالت در پاره ای از
کشورها را بهانه قرار داد ،بلکه نبود بسته بندی وکیفیت مناسب ومهم تر از همه باال بودن قیمت تمام شده باعث شده است تا رقبا

حتی در بازار های منطقه از تولیدکنندگان داخلی پیشی گیرند.
تحقیقی با عنوان« ضرورت افزایش سهم صادرات موادغذایی در صادرات غیرنفتی »توسط دکتر فرید اجاللی نگاشته شده که
بررسیهای در رابطه با صادرات محصوالت کشاورزی انجام داده اند .ایشان درابتدا به بیان فرصتها ونقاط بالقوه صادرات در ایران
پرداختند واین گونه برشمردند.مهمترین فرصتها را :تقاضای بازارهای جهانی ومنطقه ای حاشیه خلیج فارس وآسیای مرکزی را بیان
کردند و از جمله نقاط بالقوه  :دارابودن ظرفیتها و پتانسیل های مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی مزیت و پتانسیل باال در
تولید برخی از محصوالت  ،وجود نیروی کار تحصیل کرده ومتخصص در بخش کشاورزی را نام بردند و سپس مهمترین موانع
ص ادرات را  .فرسودگی بخش قابل مالحظه ای از ماشین آالت واحدهای صنایع تبدیلی وتکمیلی ،تعدادمارکهای تجاری در بازار
محصوالت صنایع تبدیلی وتکمیلی در کشور  ،عدم توسعه یافتگی شبکه تولید وعرضه فرآورده های صنایع تبدیلی وتکمیلی ،
جایگاه ضعیف استاندارد در تولید محصوالت کشاورزی وفرآورده های آن ،ناکافی بودن زیر ساخت های مناسب صادرات محصوالت
کشاورزی ،عدم توجه به مشتری مداری،واردات بی رویه برخی از محصوالت وفرآورده های کشاورزی مطرح کردندودر نهایت
پیشنهاداتی رادر رابطه با افزایش صادرات ارائه دادند از جمله:ضمن ایجاد وتوسعه نظام اطالع رسانی بازار محصوالت فرآورده های
کشاورزی با استفاده از فناوری اطالعات ،توسعه نگهداری ،ذخیره سازی ،بسته بندی وانبار داری محصوالت کشاورزی ،توسعه
شبکه تشکل های تولیدی وصادراتی محصوالت کشاورزی وفرآورده های آن و توسعه پایانه های صادراتی کشور وتجهیز ناوگان

1 Erdil & Ozdemir
2 Feenstra, Yang & Hamilton
3 Trade Performance
4 Degree of product differentiation
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حمل ونقل وبرنامه ریزی مناسب ومنسجم جهت واردات محصوالت کشاورزی وفرآورده های آن را خاطر نشان کردند( .اجاللی،
)13۱۱
تجارت خارجی وارتباط آن با رشد اقتصادی یکی از موضوعات مهم انتخاب استراتژی توسعه به ویژه در کشورهای در حال
توسعه می باشد .صادراتی می تواند در رشد اقتصادی موثر باشد که جنبه تک محصولی نداشته باشد .کشورهای جهان سوم به دلیل
ساختمان مخصوص تولید بدون شناخت تمامی ابعاد صادرات محصول و خدماتشان قادر به رقابت در عرصه جهانی نیستند واز سوی
دیگر سیاستهای اعمال شده کشورهای توسعه یافته و قطبهای صنعتی می تواند موجب شکست عملیات صادراتی کشورهای درحال
توسعه گردد.میزان بازرگانی خارجی هر کشور منعکس کننده رشد اقتصادی آن کشور است وافزایش تولید کاالهای صادراتی موجب
انگیزش سایر فعالیتهای اقتصادی نیز می گردد .صادرات نه تنها با یک رابطه چندجانبه با درآمد مرتبط است ،بلکه تعیین کننده
ظرفیت وارداتی بوده و می تواند به عنوان عامل محدود کننده توسعه واردات هم عمل نماید .اقتصاددانان از بازرگانی آزاد خارجی به
عنوان موتور رشد اقتصادی یاد می کنند ،لذا توجه به عوامل موثر در موفقیت صادراتی باید جزء برنامه های اساسی هر کشوری
باشد(.یوجیروهایامی)100۱،
صنایع غذایی ایران صنعت نوپایی به شمار می رود .این صنعت در کشور ما می تواند با توجه به شرایط آب وهوایی وتنوع
وکیفیت مطلوب کشاورزی و منابع آبی فراوان در ایران دارای اهمیت ومزایای فراوانی باشد .شاخص های عمده اقتصادی صنایع
غذایی در کشور براساس اطالعات موجود  ،تعداد واحدهای صنایع غذایی اوایل انقالب اسالمی در سطح کشور اندک بود وبخش
بزرگی از نیازهای غذایی مردم از طریق واردات تامین واین امر موجب خروج ارز بسیاری از کشور می شد ،بطوریکه تا سال 1317
حدود  400واحد صنایع غذایی اعم از کارخانه وکارگاه وجود داشته که عمده فعالیت این واحد ها بر روی صنایعی از قبیل
نوشابه،لبنیات شکالت وفرآورده های گوشتی متمرکز بوده است .پس از پایان جنگ ،واحدهای صنایع غذایی توسعه یافتند وبسیاری
از آنها با توجه به مقتضیات زمان  ،به بازسازی ونوسازی خطوط تولید پرداختند وتولیدات خود را افزایش دادند.در شرایط کنونی
براساس آمار وزارت صنایع ومعادن واحدهای فعال صنایع غذایی 7370واحد هستند که به میزان سرمایه گذاری 12،70میلیارد دالر
وبا اشتغال زایی 200،44نفر مشغول به فعالیت هستند .از آنجائیکه بسیاری از این واحدها براساس نیازهای جامعه ویا اصول برنامه
ریزی شده اقتصادی تاسیس نشده بودند ،بنابراین با تغییر شرایط حاکم جامعه وبازارهای جهانی واحدهای فوق دچار مشکالت
عدیده ای شدند.امروزه کمتر کارخانه ای است که با ظرفیت کامل خود تولید نماید،صدها کارخانه با دریافت وام وسرمایه گذاری
خصوصی در نیمه های راه ما نده اند و واحدهای به بهره برداری رسیده امکان تولید ندارند.شکی نیست که امکان تولید برای این
واحدها در صورتی فراهم است که بازاری برای فروش محصوالت خود داشته باشند( .ابراهیمی حسین زاده)13۱1

 -3روش شناسی پژوهش
پژوهش کیفی هر نوع پژوهشی است که یافته هایی تولید کند که با توسل به عملیات آماری یا سایر روشهای شمارشی حاصل
نیامده است( .استراوس و کربین  )1300،32به عبارت دیگر پژوهش کیفی یا به توصیف مناسب تر رویکرد کیفی در پژوهش
مجموعه ای از روشهای استقرایی و غیر کمی برای بررسی عمیق مفاهیم اجتماعی و فرهنگی است( .منصوریان )1303،1،،
روش پژوهش این مطالعه ،روش پدیدار شناسی می باشد .پدیدار شناسی  ،برای استخراج عصاره و ذات تجربه انسانی ،شیوه
ای از پژوهش با مختصات توصیفی ،انعکاسی و تفسیری را پیشنهاد می کند .بر اساس رهیافت پدیدار شناسی  ،پژوهش گر به
کمک صاحب نظران صنعت و تجار و بازرگانان و مطلعان تالش می کند تا به شناسایی مولفه ها و عوامل موثر بر عملکرد صادراتی
صنایع غذایی بپردازد که پست سازمانی پژوهشگران این پژوهش و ارتباط مستقیم با جامعه آماری و اطالعات موجود ،موجب قوت
منبعی پژ.هش شده است( .منصوریان)
این پژوهش به دنبال شاخص های تاثیر گذار در توسعه صادرات مواد غذایی است و چون فرضیه های قطعی در نظر ندارد،
فلذا پژوهش از نظر هدف بنیادی می باشد.

 -4روش گرد آوری داده ها
مهمترین منبع گردآوری داده ،مطالعه اسناد و جمع آوری داده از منابع معتبر و شناخته شده و فیش برداری از آنها ،و مصاحبه
هایی از نوع اکتشافی از مطلعان می باشد .جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان سازمانهای صنعت ،معدن و تجارت استانها،
متخصصان بازاریابی و صادرات و فروش شرکتهای تولیدی و صنعتی و بازرگانی تشکیل می دهند که از نمونه گیری غیر احتمالی و
روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است .برای جمع آوری اطالعات از ابزار مصاحبه عمقی استفاده شد .پس از انتخاب اولین
فرد و اجرای مصاحبه فرد بعدی به پیشنهاد وی ،مصاحبه ها ادامه پیدا کردند .این جریان به همین شکل ادامه پیدا کرد تا زمانی که
پاسخ های تکراری بدست آمد و بعد از هفت مصاحبه به اشباع نظری رسیدیم.

 -5اعتبار و روایی پژوهش
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جهت اعتبار سنجی از اعتبار سازه (زاویه بندی و انعطاف روش)  ،اعتبار درونی (اشباع نظری)  ،اعتبار تفسیری(بازخورد مشارکت
کننده) و اعتبار توصیفی (استفاده از دو مصاحبه کننده) استفاده شد .برای تایید پایایی از روش بازبینی پس از کد گذاری استفاده
شد .همچنین در چندین مصاحبه به صورت موازی از فردی دیگر به عنوان مصاحبه گر دوم استفده و داده ها مقایسه شدند و طبق
این راهکار پایایی پژوهش تایید شد .در اکثر مطالعات قبلی از سنت اثبات گرایی و کمی گرایی استفاده شده در حالی که در این
پژوهش از تحلیل کیفی استفاده شد .در این تحقیق سعی شده است با در نظر گرفتن جنبه های مختلف ویژگی های ایران مدلی
متناسب بر اساس مولفه های تاثیرگذار بر عملکرد صادراتی صنایع غذایی ایران ارائه شود.

-6یافته ها
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در تحلیل جمع آوری داده از روش پدیدار شناختی هرمنوتیک استفاده شد و علیرغم پیچیدگی این روش  ،کد گذاری پژوهش
تسهیل شد و به گونه ای که هر مصاحبه قبل از انجام مصاحبه بعدی  ،کد گذاری و مورد تحلیل قرار گرفت .پس از انجام مصاحبه
و پیاده سازی آن ،متن مصاحبه برای تحلیل و کد گذاری باز وارد نرم افزار تحلیل داده های کیفی اطلس شد و پس از آن پپژوهش
گر سراغ مصاحبه بعدی می رفت.
در این مرحله  ،متن هر مصاحبه را چند بار خوانده و جمالت اصلی آن را استخراج و به صورت کدهای متنی به گفته مشارکت
کننده و یا کدهای داللت کننده برداشت پژوهشگر از گفته ها ثبت می شدند ۱3۱ .کد بدست آمد و با کد گذاری محوری کد ها
حول محور مشترکی قرار گرفتند .پس از کد گذاری باز ،محوری و انتخابی  ،به این نتیجه رسید که با درنظر گرفتن عوامل سیاسی
و اقتصادی به عنوان مولفه های تاثیرگذار ،عوامل موثر در عملکرد صادراتی صنایع غذایی ایران محیط بازرگانی  ،شاخص های
بازاریابی ،آمیخته بازاریابی  ،تحقیقات بازرگانی و منابع داخلی و خارجی شرکت می باشد.
شاخص محیط بازرگانی با شش زیر شاخص شامل کلیه عوامل سیاسی و قانونی و اقتصادی که شرکت صادرات محور
قصد فعالیت در آن را دارد ،می شود  .تحریم ها و تغییرات نرخ ارز و همچنین مسائل مذهبی جزء مهمترین عناصر محیط بازرگانی
است و همچنین تصمیم های کالن و امنیتی و تغییرات در مقررات بانکی و ارزی و تغییرات در مقررات گمرکی و تعرفه ها و ...جزء
مسائل تاثیرگذار در هوش صادراتی می باشد.
شاخص آمیخته بازاریابی با هشت زیر شاخص شامل محصول ،قیمت ،توزیع ،تحقیقات بازاریابی می شود که استراتژی
اعزام هیات تجاری و بازاریابی صادرات ،استراتژی قیمت گذاری ،استراتژی حمل و نقل و کانال های توزیع ،کیفیت و کمیت
محصول و همچنین تنوع محصول بنا به نیاز مشتری در این مهم تاثیرگذار است.
شاخص منابع داخلی و خارجی با چهارده زیر شاخص از جمله شایستگی های مدیریت و کارکنان جزء عوامل مهم و
تاثیر گذار در هوش صادراتی است .ویژگی های شخصی مدیر و کارکنان و اهداف ،تجربه و تعهد ،انگیزه و درک مزیتهای صادرات
و درجه ریسک پذیری و درک و دانش از بازار های صادراتی  ،روابط عمومی ،شایستگی ها و توانایی های شرکت  ،ظرفیت تولید،
تکنولوژی ،دسترسی به مواد اولیه و سرمایه انسانی و منابع مالی و ...از مهمترین شاخص های تاثیر گذار در هوش صادراتی است.
شاخص های بازاریابی با شش زیر شاخص شامل ،مزیت رقابتی در هزینه ،محصول و خدمت  ،استراتژی های رقابتی
پورتر در هزینه ،تمایز و تمرکز  ،خدمات پس از فروش و ارتباطات تجاری و شناخت همه جانبه کشور مقصد و شناخت فرهنگی و
رقابت خارجی و ...از مهمترین شاخص های تاثیر گذار در هوش صادراتی است.
شاخص مشتری مداری با شش زیر شاخص شامل رضایت مشتری ،حفظ وفاداری مشتری ،کارایی ،اثربخشی و بهره
وری ،کسب بازار های جدید  ،حفظ شاخص تالش مشتری ،نحوه پاسخ گویی و ...از مهمترین عوامل موثر در هوش صادراتی
است.

 -8نتیجهگیری
صادرات یکی از مهمترین و اساسی ترین روشها برای رشد و توسعه سرمایه گذاری و ورود به بازارهای جهانی و گسترش
فعالیت های بین المللی شرکتهاست( .سهیل و آالشبان  .)2000 ،1در این پژوهش همانگونه که در بخش یافته ها توضیح داده شد،
پس از انجام مصاحبه ها و تحلیل کیفی آنها به تعداد پنج شاخص مهم و چهل زیر شاخص در صنعت موادغذایی بعنوان فاکتورهای
تاثیرگذار در هوش صادراتی رسیدیم .از دیدگاه نظری ،این پژوهش با مطالعات و بررسی های انجام شده پیرامون عملکرد صادراتی
و با توجه به نظرات مدیران و کارشناسان دولتی و خصوصی مرتبط با صنعت مواد غذایی ،توانسته است متغیرهای مهم در پیشبرد
صادرات مواد غذایی را احصاء و تحلیل نماید.
از آنجایی که این پژوهش به دنبال پاسخ به سوال اصلی پژوهش ،مبنی بر معرفی استراتژی های هوش صادراتی در زمینه
توسعه صادرات مواد غذایی است ،لذا نتیجه تحقیق در قالب مدل زیر ارائه می گردد .پر واضح است که نحوه برخورد و تعامل
کارکنان شرکت با مشتری ها ،یکی از مهمترین عواملی است که شرکتهای صادراتی را در بازارهای هدف به موفقیت نزدیک می
نماید .عواملی مانند تعهد ،تجربه ،حس مسئولیت و وجدان کاری کارمندان شرکت ،تسلط به زبان انگلیسی و ،...در هوش صادراتی
11
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شرکت تاثیر مثبت گرایی دارد .همچنین روابط عمومی مدیریت مجموعه و کارکنان آن در برقراری ارتباطات سازنده و مستمر از
مرحله پیش تولید تا تولید و فروش و پس از فروش ،نقش مهمی را ایفا می کند.
با افزایش تجربه صادراتی ،شرکتها اطمینان بیشتری از فعالیتهای صادراتیشان دارند و درک بهتری از مکانیزم بازار خارجی
دارند و شبکه ارتباطات وسیعی با مشتریان ایجاد میکنند؛ در نتیجه طراحی وانجام برنامههای صادراتی را بطور مؤثرتر دنبال خواهند
کرد .انتظار می رود که صادرکنندگان با تجربه در مقایسه با دیگران بهتر عمل کنند .همچنین وجود مشکالت توانایی جستجو
کردن ،مشخص کردن و بهره گرفتن از فرصتهای بازار صادراتی را محدود میکند و به نوبه خود منجر به عملکرد پایین صادراتی
میگردد.
از آنجا که بهترین بازارهای فرآورده های غذایی کشور در نزدیکی مرزها قرار گرفته اند موانع موجود در راه صادرات سبب شده
که این بازارها نیز روی عرضه مستمر ومطلوب کاالاز سوی صادرکنندگان ایرانی خیلی حساب نکنند.این امر عمدتا"به علت عدم
برخورد کارشناسی وتخصصی در این بخش  ،بخصوص تجارت بین المللی به وجود آمده است .لذا الزم است تا بارویکردی دانش
محور به مقوله صادرات و بازار یابی بین المللی و در راستای سیاست دولت مبنی بر گسترش صادرات غیر نفتی در جهت رفع موانع
صدور فرآورده های غذایی کشور اهتمام بیشتری صورت بگیرد.
میل و ظرفیت شرکتی برای ایجاد و حفظ فعالیت صادراتی منظم به موقعیت رقابتی آن در بازارهای خارجی مورد هدف بستگی
دارد .شرکتها ممکن است قادر به انتخاب تعدادی از شیوههای مختلف برای رقابت کردن در بازارهای صادراتی باشند .ویژگی بازار
صادراتی مقصد یک عامل اثر گذار در پذیرش موضع رقابتی مناسب است که منجر به بقا و موفقیت صادراتی میشود .با توجه به
این موضوعات ارتباطی مستقیمی بین مزیتهای رقابتی و عملکرد صادراتی وجود دارد.
تولیدکنندگان مواد غذایی معتقد اند با افزایش قیمت تمام شده کاالهای ایرانی و در نتیجه رشد قیمت فروش آن ها ،به طور
طبیعی قدرت رقابت پذیری کاالهای ایرانی در برابر کاالهای وارداتی به ویژه کاالهای ارزان و بی کیفیت خارجی افزایش می یابد.
در آن شرایط رویکرد مصرف کنندگان به کاالهای ارزان خارجی بیشتر شده و با کاهش فروش کاالهای ایرانی ،تولیدکننده داخلی با
افت فروش و در نتیجه کاهش تیراژ تولید ،افزایش هزینه های سربار و کاهش حاشیه سود تولید مواجه می شود .شاید بتوان گفت
از راههایی که دولت می تواند به صادرات این صنایع کمک کند  ،فراهم کردن بسترهای مناسب برای تجارت بیشتر واحدها با
خارج مانند :استفاده حداکثری از سفرهای برون مرزی در جهت معرفی کاال وخدمات ایرانی به خارجیان ،راه اندازی شبکه اطالع
رسانی تجاری بین المللی ،واگذاری اعتبارات ارزی ،ایجاد بخشهای بازاریابی برای محصوالتی که در داخل تولید می شوند و
همچنین نقش سفارتخانه های ایرانی که کمتراز سایر فاکتورها نیست.

 -9پیشنهادها و محدودیتها
به طور کلی پیشنهاد می گردد ضمن بهره گیری از شایسته گزینی در انتصابات ،مدیریت و کارکنان مجموعه دارای روحیه کار
تیمی ،تجربه ،متعهد و حس مسئولیت ،در زمینه ایجاد ارتباط و اعتماد متقابل با مشتری تالش دوچندان نمایند .همچنین در شرایط
تحریم و رقابت ناعادالنه ،حفظ و افزایش کیفیت محصوالت تولیدی در صادرات موجب ارتقاء نشان تجاری و موفقیت در توسعه
هوش صادراتی می گردد .در سازمانهای موفق ،توجه به سرمایه های انسانی پررنگتر از سرمایه ها و منابع مادی دیگر هستند و
همه اندیشمندان حوزه رفتارشناسی سازمانی معتقدند که یکی از اصلی ترین و حیاتی ترین دارایی هر سازمانی نیروی انسانی آن
است و امروزه مدیران شایسته آگاه شده اند که این کارکنان فرهیخته و همراه اند که قادرند در سازمانه ها تحوالت بزرگی ایجاد
نما یند و خود عامل بقا و حیات سازمان اند .سازمانی که مدیران و کارکنان آن به بهره گیری درست از کارگروهی در نظام انعطاف
پذیر کنونی اعتقاد دارند و تجارت و دانش خود را با عشق به پیشرفت روز افزون در اختیار مجموعه قرار می دهند ،قطعاً سازمانی
موفق و روبه توسعه خواهد بود .همچنین پیشنهاد می گردد توجه به شناخت ویژگی های بازار صادراتی دوچندان گردد به گونه ای
که با علم و آگاهی در خصوص میزان تولید شده از محصول در کشور هدف و همچنین محصوالت مکمل و جایگزین در کشور
هدف اقدام به صادرات و یا کسب بازار صادراتی جدید نمود .میزان حضور رقبا در بازار هدف و درجه قدرت آنها ،ویژگی های
فرهنگی و قوانین و مقررات کشور هدف نیز بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد.
بر اساس یافته ها و مطالعات انجام شده و تجربه پژوهشگران این مطالعه ،داشتن برنامه ای کالن و استراتژیک در مورد
صادرات و ملزم نمودن اجرایی شدن آن و همکاری و همفکری با مراجع دولتی باالدستی  ،میتوان با داشتن دید همه جانبه و حفظ
برنامه حتی در صورت تغییر مدیران ،صادرات موفق در شرایط تحریم هم داشت.
حضور مدیران شایسته در تصمیم گیری های داخلی و خارجی می تواند بسیاری از موانع را مرتفع سازد و بر تحریم های
خارجی غلبه کند .مدیر کارآمد با بهره گیری از امکانات موجود ،ضمن هماهنگ ساختن مجموعه تحت سرپرستی خود ،می تواند به
خوبی در مسائل مرتبط با نیروی انسانی مانند تقسیم کار ،ایجاد انگیزش ،جلوگیری از تنش ها و اعتصابات ،نظارت و کنترل ،هدایت
کارکنان مشکل دار و مشکل ساز فائق آید.
در زمینه نقش دولت در هوش صادراتی  ،به منظور افزایش صادرات صنعتی و دستیابی به بازارهای جهانی جدید برای تولیدات
صنعتی کشور در حوزه غذایی ،اتخاذ سیاستهای حمایتی از جمله فعالیتهای تحقیق و توسعه  ،برگزاری دوره های آموزشی ،اهدای
مشوق های صادراتی ،تسهیل در مسائل ارزی و گمرکی صادرکنندگان ،اعطای یارانه و معافیتهای مالیاتی ،پرداخت تسهیالت با

شرایط مناسب  ،عقد تفاهم نامه همکاری چندجانبه با کشورهایی که بازار هدف محصوالت صنایع غذایی ایران به شمار می روند
و ...توصیه می گردد .در توضیح این نقش ذکر این نکته ضروری است که توسعه صادرات به استمرار تولید  ،توسعه سرمایه گذاری
های جدید ،و توسعه و حفظ اشتغال و کنترل تورم خواهد انجامید .همه این موارد در نهایت موجبات توسعه اقتصاد کشور را فراهم
خواهد آورد .کشور ما با توجه به قابلیتهای فراوانی که دارد می تواند با برنامه ریزی درست و خط مشی بازاریابی مناسب در این
صنعت گامهای موثری بردارد و جایگاه خود را در عرصه جهانی علیرغم وجود تحریمهای ظالمانه  ،تثبیت کند .ضرورت این امر در
حالی است که بسیاری از صنایع کشور ما قابلیت های بسیار باالیی برای ورود به بازارهای جهانی دارند و می توانند با ایجاد برنامه
ریزی جهانی مناسب در قیاس با رقبا به مزیت رقابتی دست یابند.
به مدیران و عوامل دست اندر کار در حوزه صادرات مواد غذایی اکیدا پیشنهاد می گردد به منظور ارتقاء اعتبار محصول و
توسعه صادرات خود ،از اجرای برنامه ها و پیامهای تبلیغی از طریق روشهای نوین غفلت ننمایند .امروزه تجربه شرکتهای موفق
صادراتی نشان داده است که استفاده از ابزارهای جدید بازاریابی داخلی و خارجی  ،شرکت در نمایشگاه ها و توجه مضاعف به
ساختار بازارها ،جایگزینی ماشین آالت فرسوده و روش تولید و بسته بندی قدیمی با ماشین آالت جدید و روش تولید بروز و بسته
بندی شکیل  ،تا چه میزان در توسعه صادرات تاثیر گذار بوده است .در زمینه بسته بندی پیشنهاد می گردد از بسته بندی متناسب با
فرهنگ و سالیق بازارهای هدف و با استفاده از فناوری های نو اقدام گردد به نحوی که بتواند استاندارد های کشورهای هدف و
نیازهای بصری مشتریان را پوشش دهد.
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