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چکـیده
ایران به عنوان دومین کشور تولیدکننده گاز و پنجمین کشور در زمینه تولید نفت خام در جهان ،مستعد رشد و توسعه
صنعت پتروشیمی است .این صنعت در سالهای اخیر دارنده مقام اول صادارت غیرنفتی کشور بوده است؛ وجود تحریمها و
به خصوص شیوع ویروس کرونا در چند سال اخیر تاثیر قابل مالحظهای بر صادرات محصوالت پتروشیمی کشور داشته
است .از این رو ،هدف اصلی پژوهش حاضر این است که تاثیر نوآوری دوسوتوان و قابلیتهای بازاریابی پویا در صادرات
محصوالت پتروشیمی در شرایط پس از کرونا بررسی کند .این پژوهش از منظر هدف کاربردی بوده و در دسته مطالعات
مروری قرار میگیرد و در این زمینه به بررسی مطالعات انجام شده در بازه زمانی  8414تا  8488پرداخته است .نتیجه این
مطالعه نشان میدهد که شرکتهای صادراتی همچون صنایع پتروشیمی ،برای بهبود مزیت رقابتی خود در صادرات،
میبایست تالش کنند تا اکتشاف و بهرهبرداری را به عنوان دو بعد دوسوتوانی ،به طور همزمان افزایش دهند .عالوه بر
این ،شرکتها باید برنامهریزی دقیق و منظمی برای اجرای هر سه بعد قابلیتهای پویا شامل قابلیت درک فرصتها،
استفاده از فرصتها و شکلدهی مجدد منابع داشته باشند.
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با شیوع ویروس کرونا در چین و سرایت و شیوع آن در کشورهای اروپایی و خاورمیانه ،بازارهای مالی جهانی در سراسر جهان
واکنش گستردهای نشان دادند .از جمله اثرات جهانی شیوع ویروس کرونا عبارتند از افزایش بیکاری در جهان ،تحمیل شوکهای
سنگین به اقتصاد دنیا ،لطمه سنگین به تجارت خارجی کشورهای درگیر کرونا ،احتمال بسته شدن دربهای دنیا به روی تجارت
خارجی و غیره .برخی از اقتصاددانان معتقدند شوک اقتصادی اپیدمی اخیر حتی بیشتر از بحران جهانی سال  8441خواهد بود .حتی
در صورتی که رکود جهانی را شاهد نباشیم ،بعضی از اقتصادهای جهان یا رشد نخواهند کرد یا رشد اقتصادی آنها منفی خواهد بود
(منتی .)1111 ،اپیدمی کووید  11همه معادالت جهانی از جمله تحقق اهداف صادراتی را مختل کرده است (حمید و همکاران،
 .)8481یکی از صنایعی که در این زمینه دچار مشکل شد ،صنعت پتروشیمی است .با توجه به اینکه صنعت پتروشیمی یکی از
صنایع مهم در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای گوناگون جهان است و به دلیل زیاد شدن ارزش محصوالت پتروشیمی؛
گسترش و تولید محصوالت پتروشیمی امری اجتناب ناپذیر است .در کشور ما نیز پتروشیمی به عنوان یکی از اصلیترین بخشهای
صنعتی ،در ایجاد ارزش افزوده در منابع نفت و گاز پیشگام است .این صنعت به عنوان نخستین دارنده صادرات غیرنفتی کشور در
جهت رونق اقتصادی ،توسعه پایدار ،بومیسازی فناوری ،توسعه صنایع پاییندستی ،اشتغالزایی و غیره نقش اساسی دارد (ورهرامی
و همکاران .)1116 ،صنعت پتروشیمی به دلیل جذابیت و تنوع محصوالت ،سودآوری باال و اشتغالزایی و سرمایهگذاری و صادرات،
از اهمیت باالیی در اقتصاد کشور بهرهمند است .لذا کاهش تحقق اهداف صادراتی در این صنعت به دلیل اپیدمی کووید ،11
همزمان با تحریمهای نفتی ،کشور را با بحران مواجه ساخته است و عدم توجه به آن میتواند وضعیت را از نیز بدتر کند.
در دهههای گذشته ،به دلیل بینالمللی شدن تجارت و ورود شرکتها به بازارهای جهانی ،تحقیقات مختلفی به بررسی عوامل
کلیدی موفقیت و کارکرد صادراتی شرکتها پرداختهاند که از آن جمله میتوان به مطالعات آکسین ،)1111( 1ابی و اسالتر)1111( 8
و چتی و همیلتون ( ،)1111لئونیدو ،کاتسیکئاس ،و پیرسی ،)1111( 1دیامانتوپولوس و کاکوس ،)8442( 0استویان ،ریالپ و ریالپ0
( ،)8411کوتوری و کراسنیقی ،)8411( 6زارع و عسگری ( ،)8411خادم وطنی ،محمدی و مقدم ( )8488اشاره کرد .در این
تحقیقات ،پس از شناسایی عوامل مؤثر بر کارکرد بینالمللی ،راهنماییهای با اهمیتی برای مدیران و تصمیمگیرندگان شرکتها ،به
لحاظ سیاستگذاری عمومی برای طراحی و اجرای استراتژیها و سیاستهای بازاریابی موثر ارائه میشود .از جمله استراتژیهای
مورد نیاز برای موفقیت در تجارت بینالمللی ،نوآوری دوسوتوان است (بوس پری و همکاران .)8484 ،نوآوری دوسوتوان به معنای
توانایی سازمان برای همسویی با شرکت جهت پاسخگویی به تقاضای بازار ،افزایش کارایی و بهبود کارکرد تجاری و در عین حال،
انطباق با تغییرات اساسی در فضای نوآوری و تمرکز بر رشد محصول و انعطافپذیری برای اطمینان از اثربخشی در آینده است
(بوس بری و همکاران .)8411 ،دو سوتوانی در مفهوم ،ابتکار به میزان نوآوری و ابتکار یک شرکت برای استفاده از منابع موجود و
نیز میزان توجه شرکت به پیشتاز بودن رقبا اشاره دارد (یانگ و گابریلسون .)8411 ،قابلیتهای بازاریابی پویا نیز به عنوان یکی از
منابع مهم و مشخص کننده شرکتهای فعال در عرصه بینالمللی محسوب میشود .قابلیتهای بازاریابی پویا از فرضیه مبتنی بر
منابع به عنوان یکی از راههای ایجاد مزیت رقابتی ناشی میشود .در واقع مجموعهای از فرآیندهای قابلیت بازاریابی پویا محسوب
میشوند که شرکتها برای تغییرات ایجاد شده در بازار ،پاسخگو هستند و به شرکتها اجازه میدهد سیگنالها و پیامهای با اهمیت
بازار را شناسایی کند ،فرآیندها یا خدمات جدید را برآورد کند ،پاسخهای تاثیرگذار به تغییرات بازار را طراحی و اجرا کند (بوس بری
و همکاران.)8411 ،
با توجه به تاثیر کرونا بر ص ادرات محصوالت صنعت پتروشیمی و همچنین بررسی عوامل و موانع تاثیرگذار بر این امر در باال،
تحقیق حاضر سعی دارد به طور مشخص به بررسی تاثیر دو متغیر نوآوری دوسوتوان و قابلیتهای بازاریابی پویا بر صادرات
محصوالت پتروشیمی در پسا کرونا بپردازد.

 -2مرور ادبیات و مبانی نظری
به دلیل ماهیت تحقیق حاضر ،قسمت مرور ادبیات در این تحقیق به چهار قسمت تقسیم شده که در ادامه توضیحات مربوطه
به هر قسمت ارائه میگردد.

 -1-2صنعت پتروشیمی و صادرات
صنعت پتروشیمی به عنوان دارنده مقام اول صادرات غیرنفتی کشور در جهت شکوفایی اقتصادی ،توسعه پایدار ،بومی کردن
فنآوری ،توسعه صنایع پاییندستی ،ایجاد اشتغال و غیره نقش اساسی را بر عهده دارد .عمدهترین مزایای این صنعت در ایران ،تنوع
خوراک ،دسترسی به آبهای آزاد و نیروی انسانی جوان و متخصص است (عبدی ،مصطفوی و سلیمانی .)1116 ،صنعت پتروشیمی
1. Axinn
2. Aaby & Slater
3. Leonidou, Katsikeas & Piercy
4. Diamantopoulos & Kakkos
5. Stoian, Rialp, & Rialp
6. Kotorri & Krasniqi
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از جمله صنایعی محسوب میشود که نفت و گاز مهمترین بخش آنرا تشکیل میدهد .با توجه به اینکه در حال حاضر ایران به
عنوان دومین کشور تولیدکننده گاز و چهارمین کشور در زمینه تولید نفت خام در جهان محسوب میشود ،مستعد رشد و توسعه
صنعت پتروشیمی است .بدین ترتیب توسعه صنعت پتروشیمی از مقولههای مهم و استراتژیک کشور به شمار میرود .بخش
پتروشیمی ،محصوالت متنوعی را تولید میکند که از بین محصوالت تولید شده ،پلیاتیلن به علت حجم زیاد و همچنین به دلیل
کاربرد و اهم یت فراوان در تولید انواع لوازم پالستیکی و صنایع غذایی از اهمیت زیادی برخوردار است .تاکنون کشورهای هند،
چین ،حوزه خاورمیانه و خاور دور ،اروپا و حوزه جنوب شرقی آسیا ،از جمله واردکنندگان محصوالت پتروشیمی ایران بودهاند
(ورهرامی و همکاران.)1112 ،
ایران پیش از تشدید تحریمها و همچنین قبل از شیوع ویروس کرونا ،بخشی از محصوالت پتروشیمی تولیدی خود را به اروپا
و آمریکا صادر میکرد اما با آغاز روند تحریم ها ،بازارهای صادراتی ایران در این مناطق در اختیار کشورهای رقیب قرار گرفت.
همچنین در زمان تحریم ،در روند انتقال درآمد حاصل از صادرات محصوالت پتروشیمی به بازارهای آسیایی و آفریقایی نیز
مشکالتی وجود داشت که این موضوع نیز تاثیر منفی بر میزان صادرات به بازارهای سنتی در آسیا و کشورهای منطقه بر جای
گذاشته بود .ولی با این وجود ،کشورهای چین و هند به ترتیب با سهم  88و  11درصد از بازارهای صادراتی محصوالت پتروشیمی
به عنوان مهمترین بازارها شناخته میشوند (عبدی و همکاران.)1116 ،
بررسی تأثیر کرونا بر تولید و فروش واحدهای فعال در صنعت پتروشیمی از دو بعد قابل بررسی است (:)Çamoğlu, 2021
( )1کم شدن شدید قیمت خوراک به دلیل کم شدن قیمت نفت و ( )8کم شدن فروش کاالها ناشی از محدودیتهای صادراتی
گسترده .برای انواع اقالم مورد نیاز مثل مواد ضدعفونی کننده و شوینده ،ظرفیت تولید مناسبی در کشور وجود دارد .اما به دالیل
مختلفی از جمله تقاضای داخلی ،محدودیت برای ورود به بازارهای صادراتی و کمبود مواد اولیه برای تولید حقیقی شرکتهای
فعال ،ظرفیت کمتری داشته است .ظرفیت اسمی تولید اتانول در کشور به عنوان مثال  814میلیون لیتر در سال میباشد اما تولید
حقیقی معادل یک سوم این میزان است .این در صورتی است که در شرایط عادی میزان مصرف داخلی ماده ضدعفونی کننده
اتانولی کمتر از تولید آن در کشور بوده ،به طوری که در سال  1112بالغ بر  1.6میلیون لیتر به خارج از کشور صادر شده است که
ظرفیت اسمی تولید مواد شوینده در کشور حدود  1244هزار تن است که بیش از  % 11نیاز بازار داخلی به مواد شوینده از سوی
تولیدکنندگان داخلی تأمین میشود .این در صورتی است که تمامی واحدهای تولیدی کشور با  %04تا  % 64ظرفیت در این بخش
مشغول به کار بودند .مصرف ساالنه صابون در ایران نزدیک به  64هزار تن است که حدود  % 10نیاز بازار داخلی در این بخش از
سوی تولیدکنندگان داخلی تامین می شود .از اوایل اسفند  11تا  12فروردین ماه  8 ،1044میلیون و  824هزار ماسک و  1میلیون و
 144هزار لیتر الکل از سوی واحدها تولید و در اختیار وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است .و نیز به کمک
ذخایر الکل میزان الکل تحویلی به شبکه در این مدت بیش از  11میلیون لیتر بوده است .با در نظر گرفتن به زیاد شدن درخواست
برای ماسک در شرایط فعلی ،مشکلی از نظر تأمین مواد اولیه برای تولید ماسکهایی مثل پارچه ماسک (ملون بلون و اسپان بند)
در کشور وجود ندارد .در مورد عرضة کش استفاده شده در ماسک سه الیه ،مشکالتی وجود دارد که با تمرکز بر وزارت صمت و
همکاری تولیدکنندگان ،مقرر شده است که فورا رفع شود .بررسیهای میدانی و گزارشها نشان میدهد که در حال حاضر ،کمبود
قابل توجهی در زمینه مواد شوینده و ضدعفونی کننده وجود ندارد ،اما با توجه به زیاد شدن درخواست در این زمینه ،قیمت این
کاالها با رشد زیادی رو به رو است و گاها به دلیل عدم وجود نظارت الزم ،کاالها دارای قیمت ترکیبات در حال رشد است .مواد
شیمیایی غیراستاندارد و بعضا خطرناک نیز در کشور توزیع شده است که نظارت جدی در این زمینه را میطلبد .عالوه بر این موارد،
درخواست برای اقالم بهداشتی مصرفی مانند ماسک همچنان باالست و خطوط تولید برای زیاد شدن ظرفیت تولید راهاندازی شده
است ،اما در مجموع اولویت اول تأمین نیاز مجتمع های بهداشتی و درمانی کشور است و همه اینها بر صادرات محصوال پتروشیمی
تاثیرگذار بوده است (احمدزاده و همکاران.)1044 ،
در حیطه صنعت پتروشیمی ،کم شدن فروش و درآمدهای ارزی به دست آمده از صادرات ،کم شدن ارزش سهام سازمانهای
پتروشیمی ،از دست دادن بازارهای صادراتی ،تشدید مشکالت حمل و نقل و لجستیکی ،از چالشهای صنعت پتروشیمی کشور در
مواجهه با شیوع ویروس کرونا است .در این راستا راهکارهایی از جمله اعزام هیئتهایی برای پیشگیری از انسداد مرزهای زمینی با
کشورهای همسایه ،رایزنی برای رفع محدودیتهای حمل و نقل دریایی و تخلیه بار با کشورهای مقصد ،تأمین حداکثری مواد اولیه
مورد نیاز صنایع پایین دستی در بورس کاال پیشنهاد و تا حدودی عملیاتی نیز شده است.

 -2-2نوآوری دوسوتوان
کلمه دوسوتوانی از دو واژه التین  Ambiبه معنای دوسو (دوسمت) و  Dexterityبه معنای چیرگی و مهارت (چابکی)
تشکیل شده است .در روانشناسی ،افرادی که توانایی استفاده از هر دو دست خود با مهارتهای مساوی را دارا هستند ،افراد
دوسوتوان نامیده میشوند .اما این اصطالح در مورد سازمان ،ابتدا توسط رابرت دانکن ( )1126مطرح شد .دوسوتوانی سازمانی ،به
توانایی شرکتها برای کشف صالحیتهای جدید و بهرهبرداری از صالحیتهای موجود اشاره میکند .گیبسون و بیرکینشاو1
1. Gibson & Birkinshaw
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( ،)8440نیز دوسوتوانی سازمانی را به عنوان توانایی سازمان در کارایی و همسویی پاسخ به تقاضاهای بازار ،همزمان با سازگاری با
تغییرات در محیط تعریف میکنند .بیرکینشاو و همکاران ( )8416نیز مفهوم دوسوتوانی را در ارتباط با تغییرات ناپیوسته مطرح کرده
و آنرا ظرفیت سازمان برای بررسی متقابل تقاضاهای متضاد در مسیری درست و مرثر تعریف میکنند.
دوسوتوانی سازمانی به دو قسمت اکتشاف و بهرهبرداری تقسیم میشود که اکتشاف به تحقیق ،آزمایش و افزایش اختالف
مربوط است ،درحالیکه بهرهبرداری از طریق بهبود اجرا و کاهش اختالف و پراکندگی ،بهرهبرداری و کارایی را افزایش میدهد.
محققان دوسوتوانی استدالل کردهاند که تعهد در فرآیندهای بهرهبرداری و اکتشاف برای بقا و موفقیت طوالنیمدت سازمانها
حیاتی است (جونی و همکاران .)8411 ،بیرکینشاو و گاپتا ،)8411( 1در یک مقاله فراتحلیلی به بررسی پژوهشهای پیرامون
دوسوتوانی از سال  1116تا سال  8418پرداختهاند .آنها روند پژوهشهای این حیطه را از سال  8440به بعد ،افزایشی میدانند.
استدالل مطالعات دوسوتوانی این است که شرکتهایی که درگیر بهرهبرداری و اکتشاف از طریق "تعادل" یا "ترکیب"
هستند ،در مقایسه با شرکتهایی که بر یک بعد تاکید میکنند ،با احتمال بیشتری به عملکرد باالتر دست خواهند یافت .طبق
دیدگاه دوسوتوانی سازمانی تعادلی ،شرکتها باید اطمینان حاصل کنند که ترکیبی بهینه از بهرهبرداری و اکتشاف برای تضمین
موفقیت در کوتاهمدت و بلندمدت دارند .چون اکتشاف و بهرهبرداری برای منایع یکسان رقابت میکنند ،تضمین تعادل بهینه
اکتشاف و بهرهبرداری چالشبرانگیز است .همانطور که مارس ( )1111نیز بیان کردف دستیابی و حفظ تعادلی مناسب میان
بهره برداری و اکتشاف برای بقای سازمان ضروری است .دیدگاه دوسوتوانی سازمانی ترکیبی ،روی دیدگاه تعادلی بنا شده است ،اما
پیشنهاد می کند بهترین مزایای دوسوتوانی سازمانی از حفظ سطوح باالی هر دوی اکتشاف و بهرهبرداری ناشی شده است .در واقع
در این دیدگاه ،بهرهبرداری و اکتشاف ،فعالیت های مستقلی در نظر گرفته شده است ضمن اینکه برای دستیابی به سطح باالی
دوسوتوانی ،هر دو میتوانند و با بیشینه شوند (مرادی و همکاران.)1110 ،

 -3-2قابلیتهای پویای بازاریابی
تشدید تغییرات محیطهای صنعتی و تجاری در دهههای اخیر ،بسیاری از رویکردهای سنتی تدوین راهبرد در خلق مزیت
رقابتی (حتی رویکرد منبعمحور) را به نوعی منسوخ کرده است .از این رو ،تعدادی از پژوهشگران به رویکردهای پویا روی آوردهاند؛
رویکردهایی که در مجموع میتوان آنها را در یک رویکرد جدید ،تحت عنوان رویکرد قابلیتهای پویا خالصه کرد (اکبری و
اسماعیل زاده .)1118 ،قابلیتهای پویا ،یکی از دیدگاههای حدود دو دهه اخیر است که بر مبنای نظریههای جدید اقتصاد سازمانی،
به خصوص دیدگاه منبع محور طرح شده و به نوعی مکمل این نظریات محسوب میشود (ضیایی .)1111 ،البته این رویکرد با
رویکرد منبع محور تفاوتهای زیادی دارد .تفاوت عمده جایی است که رویکرد مبتنی بر منابع از قابلیتها در یک بافت ایستا سخن
به میان میآورد ،ولی چارچوب قابلیتهای پویا ،عناصر پویا را معرفی میکند (نکوئی زاده و همکاران .)1111 ،در مقابل ،اشتراک
این دو دیدگاه جایی است که بر عملکرد و شایستگیهای بنگاه تأکید دارند .تفاوت قابلیتهای پویا با دیگر قابلیتهای عادی نیز در
این است که قابلیتهای عادی به فعالیت شرکتها در یک محیط خاص کسبوکار معطوف است ،حال آنکه دیدگاه قابلیتهای
پویا ،صراحتا به چگونگی تأثیر محیط کسبوکار خارجی بر قابلیتهای شرکت و تبدیل آنان به مزیت رقابتی میپردازد.
قابلیتهای پویا در پیشبینی ،اجرا و پاسخ به تغییرات محیط کسبوکار و همچنین برای تغییر قابلیتهای عملیاتی حیاتی
هستند (سائل و گیبائر .)8411 ،بر این اساس ،تیس و همکاران در سال  1112با طرح نظریه قابلیتهای پویا ،افق جدیدی در نظریه
مبتنی بر منابع گشودند .در تعریف تیس ،قابلیتهای پویا به مولفههای مبتنی بر ادراک (شناسایی و ارزیابی فرصتها و تهدیدها)،
اکتساب (بسیج منابع برای رسیدگی به فرصتها و تهدیدها) و شکلدهی مجدد یا انتقال (تجدید پیوسته داراییهای مشهود و
نامشهود شرکت) تقسیم شده است (بیرکینشاو و همکاران .)8416 ،اهمیت نظری و عملی توسعه و اعمال قابلیتهای پویا در خلق
مزیت رقابتی برای سازمان در محیطهای پیچیده و به شدت متغیر بیرونی ،این امر را به موضوع پژوهش بسیاری از پژوهشگران
تبدیل کرده است؛ به عبارت دیگر ،توجه به رویکرد قابلیتهای پویا و تمرکز بر توانایی سازمان در تجدید منابع خویش ،همراستا با
تغییرات محیط ،در حال افزایش است .میتوان چنین ادعا کرد که ادامه رقابت سازمانها ،متکی بر توسعه و تحول مداوم
قابلیتهای پویا است .این قابلیتها ،فرآیندهای سازمانی هستند که با ایجاد ،یکپارچهسازی ،ترکیب مجدد و آزادسازی منابع،
موجودی منابع را تغییر میدهند .این رویکرد وابستگی مزیت رقابتی به فرآیندهای مدیریتی و سازمانی ،شکلگیری آن توسط
وضعیت داراییهای منحصربهفرد سازمان و همچنین مسیرهای دسترسی به آنها را مطرح میکند (تیس و همکاران.)1112 ،
برای قابلیت های پویا در بازاریابی نیز به طور منحصر به فرد ،تعاریفی ارائه شده است .به طوری که زولو و وینتر ()8448
تواناییهای بازاریابی پویا را به عنوان یک الگوی اکتسابی و منسجم از اقدام جمعی تعریف میکنند که از طریق آن ،سازمان به طور
سیستماتیک فعالیتهای عملیاتی روزانه را برای رسیدن به اثربخشی بیشتر ایجاد و اصالح میکند .در واقع ،تواناییهای پویا تکاملی
هستند و از طریق یادگیری سازمانی گسترش مییابند .هلفت ( )8442توانایی بازاریابی پویا را به عنوان ظرفیت یک سازمان برای
ایجاد ،گسترش و بهبود هدفمند ،پایگاه منابع خود بیان میکند .در اینجا منظور ما بنیان منابع ،داراییها و منابع محسوس،
نامحسوس و انسانی به همراه تواناییهایی است که سازمان در اختیار دارد ،یا کنترل میکند یا به آنها دسترسی دارد .به عبارت
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دیگر ،قابلیتها به عنوان بخشی از پایگاه منابع یک سازمان در نظر گرفته میشوند .قابلیتهای پویا قادرند پایگاه منابع سازمان را با
توجه به شرایط تغییر دهند .از جمله عناصر تقویتکننده کارکرد بینالمللی ،به دلیل تغییرات شدید بازارهای جهانی ،اختالفات ارزی
زیاد و بیثباتی بازار ،قادر است نقش کاهندهای در روند توسعه کارکرد بینالمللی و صادرات داشته باشد که مترادف با مفهوم پویایی
است .پویایی محیطی به معنی فراوانی تغییرات درک شده در صنعت ،رفتار غیرقابل پیشبینی مشتریان ،رقبا و تغییرات اجتماعی و
فرهنگی ،مهارتهای تحلیلی برای مطالعه بازار و درک رفتار مصرفکننده و مهارتهای استراتژیک برای تصمیمگیری استراتژیک
در یک محیط تجاری ناپایدار است (تیس.)8416 ،
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پژوهشهای زیادی در قالب دوسوتوانی و عملکرد بین المللی و صادراتی صورت گرفته که ذیال مورد بررسی قرار میگیرند.
یان و همکاران ( )8481در پژوهشی با عنوان بازگشایی تأثیر نوآوری دوسوتوانی صادراتی بر عملکرد صادرات ،بنیادهای خرد و
سرمایه گذاری زیرساختی ،بیان کردند که با استفاده از دادههای سطح شرکت از نظرسنجی نوآوری بریتانیا ( )CISمتوجه میشویم
اکتشاف و بهرهبرداری عملکرد صادرات را بهبود میبخشد .ما همچنین دریافتیم که سرمایه گذاری در زیرساخت ها این رابطه را
تضعیف می کند .به طور متناقض ،متوجه میشویم که دوسوتوانی تأثیر منفی بر عملکرد صادرات دارد و با سرمایهگذاری در
زیرساختها به طور منفی تعدیل میشود.
کنجکاو منفرد و همکاران ( )1044پژوهشی با هدف بررسی تأثیر قابلیتهای پویای صادراتی زعفران خراسان بر مزیت رقابتی
و عملکرد با تأکید بر دانش صادراتی صورت دادند .در این راستا از پرسشنامه به منظور ابزار گردآوری داده ها استفاده شده است.
پرسشنامه پژوهش پس از بررسی و تایید پایای و روایی آن بین نمونه پژوهش توزیع گردید .جامعه آماری این تحقیق ،واحدهای
بازرگانی فعال در زمینه صادرات زعفران در استان خراسان میباشد .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون مدل از روش حداقل
مربعات جزئی استفاده شده است .یافته های پژوهش بیانگر تأثیر مثبت و معنادار قابلیتهای پویای صادراتی (سازگاری صادراتی،
نوآوری صادراتی ،غیرقابل پیش بینی بودن و انعطاف پذیری) بر مزیت رقابتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم (از طریق دانش
صادراتی) است .همچنین مزیت رقابتی نیز تأثیر معناداری بر عملکرد دارد .این پژوهش برای مدیران این حقیقت را روشن ساخته
است که آنها با سرمایهگذاری بر روی قابلیتهای پویای صادراتی می توانند به مزیت رقابتی و بهبود عملکرد دست یابند.
بساقزاده و همکاران ( )1111در پژوهشی با هدف تبیین مزیت رقابتی شرکتهای صادراتی ایران با رویکرد نظریه قابلیت پویا
و دوسوتوانی سازمانی بیان کردند که جامعة این پژوهش ،شرکتهای صادراتی ایران بودند که برای جمعآوری دادهها و با استفاده از
نرمافزار جی پاور 21 ،آزمودنی به عنوان حداقل تعداد نمونه انتخاب شدند .همچنین به منظور بررسی فرضیات ،از مدلسازی
معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده گردید .نتایج ،حاکی از این امر بود که ابعاد قابلیتهای پویا (شامل
قابلیت درک فرصتها ،استفاده از فرصتها و شکلدهی مجدد منابع) ،به طور مستقیم و با میانجیگری دوسوتوانی سازمانی ،بر
مزیت رقابتی تأثیر مثبت و معنادار دارد .بر اساس یافتههای ذکرشده ،قابلیتهای پویا توانایی شرکت را برای بسیج منابع جهت
جذب فرصتها و دفع تهدیدها افزایش میدهد و با شکلدهی مجدد منابع دانش ،اکتشاف و بهرهبرداری را نیز تسهیل میکند.
ژو و همکاران ( )8411در پژوهشی به بررسی تأثیر قابلیت های پویا و عملکرد سازمانی با نقش میانجی نوآوری پرداختند .یکی
از موضوعات اصلی و پر از بحث این است که قابلیتهای پویای بنگاه ها چگونه به مزیت رقابتی خود و بهبود عملکرد شرکت
منجر می شوند .در این تحقیق نشان داده شده است که قابلیت های پویا توسط سه بعد (قابلیت سنجش ،قابلیت ادغام و قابلیت
بازسازی) تعریف می شود و انواع مختلفی از نوآوری موجب بهبود عملکرد شرکت می شوند .بر اساس نمونه ای از  840شرکت
چینی ،نتایج حاصل از حداقل مربعات جزئی مدل سازی معادالت ساختاری به طور کلی استداللهای این پژوهش را با وجود برخی
تفاوتهای ظریف موجود در بین ابعاد مختلف قابلیتهای پویا پشتیبانی می کند .نتایج این پژوهش نشان می دهد که قابلیتهای
پویا بر عملکرد شرکت تأثیر دارد.
جعفر و همکاران ( )8411با انجام پژوهشی به بررسی تاثیر قابلیت های پویا بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط در کشور
مالزی پرداختند .یافته های این پژوهش نشان داد که قابلیت های پویا دارای تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شرکت می باشد.
باتالیا و همکاران ( )8411پژوهشی با عنوان نقش سرمایهگذاریهای تحقیق و توسعه و صادرات بر رشد شرکتهای کوچک و
متوسط ،چشمانداز دوسوتوانی انجام دادند .هدف این مقاله بررسی این موضوع و استفاده از چارچوب دوسوتوانی دامنه برای تحلیل،
این است که چرا رابطه بین سرمایهگذاریهای تحقیق و توسعه و ابتکارات صادراتی باعث ایجاد تنشهای مدیریتی در صنایع با
فناوری باال و متوسط میشود .در این مقاله ،ادعا میشود که سرمایهگذاریهای تحقیق و توسعه و بینالمللیسازی میتوانند اهداف
متناقضی داشته باشند که مستلزم تنوع روالها و رویکردهای مدیریتی است .این جنبه بسیار مهم است ،به ویژه زمانی که
شرکتهای کوچک و متوسط در مراحل اولیه چرخه زندگی خود هستند و منابع محدودی دارند .اورالندو و همکاران ( )8412در
پژوهشی به بررسی جهت گیری کارآفرینی و عملکرد صادرات از طریق متغیر میانجی منابع سازمانی و قابلیت های پویا پرداختند.
این پژوهش به بررسی روابط بین جهت گیری کارآفرینی ،منابع سازمانی ،قابلیت های پویا و عملکرد صادرات می پردازد .جهت
گیری کارآفرینی باعث جذب منابع مالی ،اطالعاتی و رابطهای می شود که از این طریق بر عملکرد صادرات از طریق قابلیت های
پویا تأثیر می گذارد .این مدل به صورت تجربی با  861نفر از مدیران شرکت های صادر کننده در پرتغال آزمایش می شود .از یازده
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رابطه ده رابطه به طور مستقیم معنادار هستند که تأثیر واسطه ای منابع سازمانی و قابلیت های پویا بر عملکرد صادرات را تأیید می
کند .جهت گیری کارآفرینی به جذب منابع ارتباطی و اطالع رسانی کمک میکند ،منابع ارتباطی ،توسعه منابع اطالعاتی و مالی را
تقویت می کند و این سه نوع از منابع سازمانی به طور مستقیم بر توسعه قابلیت های پویا و عملکرد صادرات تأثیر میگذارد .در مورد
داللت های مدیریتی ،مدیران ،سیاست گذاران عمومی و محققان با هدف مشارکت در رقابت و عملکرد شرکت ها باید به وضوح
درک کنند که چگونه منابع بر توسعه قابلیت های پویا متمایز تأثیر می گذارند.
ناصحیفر و همکاران ( )1112پژوهشی با عنوان شناسایی عوامل مؤثر بر صادرات کارآفرینانه از دیدگاه قابلیت های پویا انجام
دادند .جامعه آماری در این تحقیق نیز شرکت های کوچک و متوسط در صنعت مواد غذایی است و روش نمونه گیری قضاوتی
هدفمند هست .از کل پرسشنامه های ارسال شده برای نمونه آماری  814نفری تعداد  111پرسشنامه جهت تحلیل مناسب
تشخیص داده شد .محقق با این تعداد پرسشنامه کار تحلیل را آغاز نمود و مدل معادالت ساختاری را اجرا کرد و برای این منظور از
نرم افزار  Smart Plsاستفاده شد .نتایج نشان داد که  0بعد از  0بعد ،قابلیت شناسایی و تصرف فرصت ها بر قابلیت پیکربندی
مؤثر است و محیط کالن دارای تأثیر منفی بر قابلیت پیکربندی است .همچنین محیط خرد دارای ویژگی تعدیل گری در رابطه بین
دو متغیر است .از طرف دیگر قابلیت پیکربندی بر صادرات کارآفرینانه مؤثر است.
تاکاتا ( )8416در پژوهشی به بررسی اثرات گرایش به بازاریابی و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد کسب و کارها در کشور ژاپن
پرداخت .این پژوهش به بررسی اثرات گرایش به بازاریابی و قابلیتهای بازاریابی بر عملکرد کسب و کارها در کشور ژاپن از طریق
مدل سازی معادالت ساختاری حداقل مربعات جزئی پرداخته است .نمونه مورد بررسی از  061نفر از تولید کنندگان ژاپنی در طول
دوره سه ساله ( )8411-8411تشکیل شده است .یافته ها حاکی از آن است که قابلیت های بازاریابی بر عملکرد در طی سه سال
تأثیر مستقیم دارد .نتایج همچنین حاکی از آن است که قابلیت های بازاریابی مهمترین محرک عملکرد است و به دنبال آن
نیروهای صنعت ،به ویژه جهت گیری بازار وجود دارد .عالوه بر این ،جهت گیری بازار از طریق قابلیت های بازاریابی تأثیر
غیرمستقیم بر عملکرد دارد .قابلیت های بازاریابی در مواردی که توان رقابتی باالیی دارند در مقایسه با توان رقابتی کم ،تأثیر
بیشتری در عملکرد دارند .خدادادی و همکاران ( )1112در پژوهشی به تبیین نحوه تاثیر دوسوتوانی سازمانی بر ابعاد عملکردی
سازمان در صنعت بانکداری پرداختند  .هدف از این پژوهش تبیین نحوه تاثیر دوسوتوانی سازمانی بر ابعاد عملکردی سازمان در
صنعت بانکداری می باشد .برای تجزیه و تحلیل دادهها نیز از مدلسازی معادالت ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی )(PLS
استفاده شد .تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از وجود تأثیر مثبت و معنادار دوسوتوانی بر عملکرد است .نتایج متضاد تحقیق در دو
رویکرد تعادلی و ترکیبی نشان داد آنچه بر عملکرد تأثیر مثبت دارد ،تعادل بین دو بعد بهره برداری و اکتشاف نیست و افزایش هر
یک از دو بعد می تواند به بهبود عملکرد منجر شود .جوهری نعیمی و همکاران ( )1112تاثیر فرآیند ایجاد قابلیت پویا بر دوسوتوانی
زنجیره تامین را مورد بررسی قرار دادند .این پژوهش به دنبال طراحی مدل ارتقای فرآیند ایجاد قابلیت پویا بر دوسوتوانی زنجیره
تامین صنعت فوالد است .با توجه به روند روزافزون بهره گیری از روش مدلسازی معادالت ساختاری و قدرت آن در آزمون فرضیه
ها ،مدل طراحی شده با استفاده ازرویکرد حداقل مربعات جزیی مورد آزمون قرار گرفت .سازه های مدل طراحی شده ،شامل دو بعد
فرآیند ایجاد قابلیت پویای زنجیره تامین و دوسوتوانی زنجیره تامین می باشد و نتایج حاصل نشان می دهد که فرآیند ایجاد قابلیت
پویای زنجیره تامین بر بعد دوسوتوانی زنجیره تامین تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
حاجی پور و همکاران ( )1110به بررسی تأثیر جهت گیری راهبردی و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد صادراتی پرداختند .در
این پژوهش ،تأثیر جهت گیری راهبردی و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد صادراتی مورد بررسی قرار گرفته است .تجزیه و تحلیل
داده ها با استفاده از نرم افزار  LISRELو  SPSSانجام شده است .نتایج حاکی از آن است که قابلیت های بازاریابی اثر مثبت
معناداری بر عملکرد صادراتی داشته است .گرایش به مشتری ،گرایش به رقبا و گرایش به هزینه تأثیر مثبت معناداری بر قابلیت
های بازاریابی داشته در حالی که گرایش به نوآوری تأثیر معناداری بر قابلیت های بازاریابی ندارد .از سوی دیگر گرایش به مشتری
و گرایش به هزینه تأثیر مثبت معناداری بر عملکرد صادراتی داشته در حالیکه گرایش به رقبا و گرایش به نوآوری تأثیری بر
عملکرد صادراتی نداشته است .وانگ و همکاران ( )8410دریافتند که قابلیت های پویا در شرکت های کوچک و متوسط موجب
حمایت آن شرکت جهت دستیابی به عملکرد پایدار میگردد .همچنین بر اساس تئوری مبتنی بر منابع ،قابلیت های پویا ،بطور
بنیادی منجر به بهبود و اعتالی کیفی عملکرد شرکت می گردد.

 -4روش تحقیق
مطاله حاضر کاربردی بوده و در زمره مطالعات مروری قرار گرفته است .این مطالعه که در محدوده زمانی سال های  8414تا
 8488انجام گرفت .بررسی با استفاده از پایگاه های اطالعاتی ایرانی و بین المللی برای یافتن مقاالتی که عناوین آنها دارای واژه
های جستجوی ذیل باشند ،انجام گردید :نوآوری بازاریابی ،نوآوری دوسوتوان ،قابلیت های بازاریابی پویا ،صادرات ،محصوالت
پتروشیمی ،تجارت پسا کرونا .در ابتدا جستجوی کامپیوتری مقاالت در پایگاه های اطالعاتی نظیر Scopus ،Science Direct
و  Google Scholarبرای یافتن مقاالتی که عناوین آنها دارای واژه های مذکور بودند ،انجام گردید .پس از جستجوی اولیه با
استفاده از کلیدواژه های فوق ،به مقاالت اولیه استخراج شد .پس از بررسی عنوان ،چکیده و متن این مقاالت توسط پژوهشگر،
تعداد زیادی از آنها به دلیل تکراری بودن و یا پرداختن به موضوعات غیرمتبط حذف شدند؛ به طوری که درنهایت با در نظر گرفتن
00

تمامی معیارهای مد نظر مطالعه ،تعداد محدودی از مقاالت انتخاب و بررسی شدند .در ادامه جهت تجزیه و تحلیل داده ها سعی شد
از روش طوفان فکری استفاده شود .یکی از روش های رایج مورد استفاده برای ایجاد ایده ،روش طوفان فکری می باشد .در این
مقاله از ایده پردازی با روش طوفان فکری گروهی توسط محققین صورت گرفت .معیار این ایده پردازی ها ،بررسی تاثیر نوآوری
دوسوتوان و قابلیت های بازاریابی پویا در صادرات محصوالت پتروشیمی در پسا کرونا می باشد .در جلسات طوفان فکری برای
خلق ایده ،تاثیرات مذکور ،بدون هیچ انتقادی ،یادداشت شد زیرا ممکن است ایده های غیر معمول ،جرقه ای برای ایجاد ایده های
جدید و نو باشد؛ در نتیجه در این جلسات ایده های قابل اجرا مطرح شد که از میان آنها ،بهترین ایده ها توسط محققین انتخاب
شدند و در ادامه آورده شدند.
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در دنیای تجارت ،فضای کسب و کار و ترجیحات مشتریان دائماً در حال تغییر ،پویا و پیچیده است .برای بقا ،سازمان ها الزم
است تغییرات در کسب و کار و درخواست بازار را از طریق تغییرات داخلی پیش بینی کنند .این پیش بینی در حال حاضر در
بازارهای بین المللی به دلیل عدم قطعیت و تنوع شدید محیط و سطح رقابت دشوارتر و اهمیت بیشتری دارد .بنابراین تمرکز بر داده
ها در این محیط و تولید مبتنی بر دانش از اهمیت باالیی برخوردار است .شرکت های صادراتی همچنین به منظور تقویت رقابت
پذیری و بهبود کارکرد خود به دانش صادرات توجه بیشتری دارند .در این خصوص دوسوتوانی نوآوری در سازمان به کمک از دو
قابلیت بهره برداری و اکتشاف همواره به دنبال دانش است .در حقیقت این علم و اطالعات در سطح فعلی (عملیات) و هم در سطح
جدید (اکتشاف) در سازمان حائز اهمیت است ،زیرا بقا و گسترش سازمان در گرو انطباق آن با محیط فعلی و محیط طبق عدم
قطعیت جدید (آینده) بستگی دارد .این امر به دلیل فعالیت بیشتر بینالمللی در سازمان های صادراتی و به دلیل عدم قطعیت و تغییر
مداوم محیط رقابتی بینالمللی (مانند تغییر نوع کاال ،نیازهای مشتری ،رقبای جدید ،فشارهای مالی ،قوانین گوناگون ،اتحاد بین
سازمان ها ،فناوریهای جدید ،و  )...اهمیت بیشتری نسبت به محیط های دیگر دارد (شنگ.)8412 ،
در عین حال رقابت بین المللی همواره با چالش مهمی به نام معرفی کاالی جدید همراه بوده است .این امر به ویژه در سازمان
هایی که توانایی نوآوری دارند از اهمیت خاصی برخوردار است ،زیرا چنین سازمان هایی همواره از دانش برای خالقیت و نوآوری
استفاده می کنند .بنابراین توانایی کشف  ،نوآوری ریشه ای و دانش جدید را دنبال می کند و دامنه دانش سازمانی را افزایش می
دهد و توانایی بهره برداری با تمرکز بر نوآوری های فزآینده طبق دانش موجود (جاری) ،عمق دانش سازمانی را بهبود می بخشد.
این سیستم با هم مجموعه ای از پارامترهای مکمل را برای گسترش علم عمومی سازمان ایجاد می کند که در سازمان های
صادرات محور ،به آن دانش صادرات میگویند .این موضوع هنگامی اهمیت زیادی می یابد که بر طبق مطالعات گوناگون انجام
شده و ارائه شده در مقاله ،یکی از کاربردهای تاثیرگذار و کاربردی دانش ،خالقیت و ابتکار در فضای رقابتی و موفقیت آن ،توسعه
کاال است .از این رو سازمان هایی با قابلیت دو سویی توانی با توجه به قابلیت های خود ،قادرند از دانش و اطالعات این مهم،
برای گسترش کاالی جدید استفاده کنند .عالوه بر موارد فوق ،بررسیها نشان میدهد که این گونه سازمانها قادرند از قابلیتهای
اکتشاف نیز استفاده کنند و به دلیل آن دانش و اطالعات ،آنها را در خود بیاموزند و به اشتراک بگذارند و در نتیجه ارزشآفرینی
کنند .به سازمان های یادگیرنده ای تبدیل شوند که عالوه بر توجه به دانش ،بتوانند این دانش را به یادگیری و در نهایت ایده و
محصول جدید تبدیل کنند( .کوریاک و همکاران.)8411 ،
بنابراین ،کرونا به صنایعی مانند پتروشیمی نشان داد که نباید گرفتار موفقیتهای گذشته شوند و باید نگاهی آیندهنگر به خود و
سیستمهایشان داشته باشند .به عبارت دیگر باید در نظر داشت که بازی تجاری یک بازی بی نهایت است و نباید از منظر کوتاه
مدت و محلی یا بدون داشتن افق نامتناهی به آن نگاه کرد .از این موارد میتوان به این نتیجه رسید که افکار استراتژیک باید نگاهی
دوسوتوان به صنایع به ویژه صنعت پتروشیمی داشته باشد .نگاهی که به ناشناخته در کنار معلوم توجه دارد .تفکری که با کشف،
ثبات با بیثباتی ،نظم با بینظمی ،ادغام با تضاد ،سودآوری با رشد ،آینده با حال و گذشته ،احساس با عقالنیت ،ریسکپذیری همراه
با محافظهکاری را بزرگ و کوچک میداند .این دیدگاه به دنبال قطبی سازی نیست ،بلکه بر اساس تضادها است (لیما و برنرویدر،
.)8411
قابلیت بازاریابی پویا ،توانایی شرکت در هماهنگ کردن با فضای خارجی و عامل اصلی در کارکرد صادراتی شرکت می باشد.
سازگاری به عنوان توانایی یک شرکت برای استفاده از فرصت ها و تغییر شکل پایگاه منابع خود برای انطباق با اقدامات رقبا و
تهدیدات خارجی بیان می شود .سازمان هایی که قادر به سازگاری با فرصت ها و تهدیدها هستند ،موفق تر از رقبا می باشند.
محیط کالن که شامل فرصت های جدید بازار ،تهدیدهای رقبا و نیازهای متغیر مشتری می شود ،خارج از کنترل رؤسا است ،از این
رو مسئولین الزم است بتوانند به سرعت خود را تطبیق دهند تا از مزیت رقابتی آن نسبت به رقبا در بلندمدت اطمینان حاصل کنند.
توانایی واکنش سریع به تغییرات محیطی می تواند به بهبود عملکرد نسبت به رقبا و کسب مزیت رقابتی کمک کند زیرا سازمان ها
قادرند سریعتر با فرصت های جدید بازار سازگار شوند .در حوزه صادرات ،این مقوله به درگیر شدن با فرآیندهای تازه در مواجهه با
بازارهای صادراتی جدید اشاره دارد .صادرات به دلیل ماهیت پویای خود ،روش های جدیدی از تفکر و عمل را ارائه می دهد که
مزیت رقابتی را به همراه دارد( .فرنهابر و پاتل.)8412 ،
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غیرقابل پیش بینی بودن صادرات حول محور غافلگیری ،ایجاد غیرمنتظره و سعی برای پیش بینی اقدامات در بازار بین المللی
ایجاد شده است .پیش بینی ناپذیری صادرات از یک سو به معنای غیرقابل کنترل است و از سوی دیگر می توان آن را به عنوان
یک استراتژی سازمانی توسعه داد .اگر تصمیمات سازمان یا شرکت از سوی رقبا پیش بینی نشود ،باعث مزیت رقابتی بیشتری
خواهد شد .سازمان یا شرکت هایی که در یک فضای صادرات غیرقابل پیش بینی قرار دارند به احتمال زیاد مزیت رقابتی کسب
میکنند .انعطافپذیری وظایف صادراتی بر جنبههای گوناگون کارایی شرکت موثر است ،زیرا به شرکتها اجازه میدهد تا از
قلههای خاصی عبور کنند و جریان فرآیندهای داخلی را حفظ کنند ،که این امر با استفاده از توانایی های بازاریابی پویا برای صنعت
پتروشیمی به دست میآید .به طور مشابه ،هوا ( )8441بر این باور است که انعطاف پذیری معموال در مهارت های کارکنان و در
گسترش آن ها تعبیه شده است و بنابراین بر نتایج گوناگون سازمانی تأثیر می گذارد .طبق تحقیقات قبلی ،میتوان فرض کرد که
توانایی شرکت را برای رو به رو با تغییرات محیطی بهبود می بخشد.
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بر اساس مطالعات انجام شده ،شرکت های صادراتی مانند صنعت پتروشیمی برای بهبود مزیت رقابتی خود در صادرات ،باید
کوشش کنند تا اکتشاف و بهره برداری را به عنوان دو بعد قدرت دوسوتوانی افزایش دهند (شنگ8412 ،؛ والنی و جانسن 8412؛
کوریاک و همکاران8411 ،؛ لیما و برنرویدر  .)8411بنابراین ،شرکت ها الزم است برنامه ریزی دقیق و منظمی برای اجرا داشته
باشند ،هر سه بعد قابلیت های پویا شامل توانایی درک فرصت ها ،استفاده از فرصت ها و شکل دهی مجدد منابع داشته باشد
(رینگو8412 ،؛ تیس8411 ،؛ هیدالگوپنیت و همکاران .)8411 ،توانایی کشف فناوری های جدید رمز موفقیت شرکت های صادراتی
است .رؤسای این سازمان یا شرکت ها الزم است بدانند که اکتشاف مستلزم کشف ایده های فناورانه و ارتقای تفکر خالق ،کسب
مهارت های کامالً جدید سازمانی و مدیریتی و همچنین اقدامات فعال برای ورود و تسلط بر بخش های جدید بازار است که
همیشه هدف آن جذب مشتری جدید است( .شنگ8412 ،؛ لیما و برنرویدر .)8411 ،در مقابل ،عملیات ،مستلزم بهبود کیفیت و
کاهش هزینه ،نظارت مستمر بر رضایت مشتری موجود و بهبود قابلیت اطمینان محصوالت و خدمات است (فرنهابر و پاتل8412 ،؛
سیو و همکاران 8410 ،؛ اینکل و همکاران8412؛ شگنگ.)8412 ،
با توجه به نتایج این تحقیق ،سیاستگذاران صنعت پتروشیمی پساکرونای شرکتی الزم است برای حمایت از آنها در تقویت
توانمندی های دوسوتوانی و بازاریابی پویای خود به منظور ایجاد مزیت رقابتی در فعالیت های صادراتی خود تالش کنند .برای
نمونه میتوانند به شرکتهای پتروشیمی استقالل داخلی بدهند و به آنها در اجرای سیاستها و قوانین خاص آزادی عمل بدهند تا
قادر باشند از بیشترین ظرفیت و توانایی خود برای جذب و به کارگیری دانش ،کشف و بهرهبرداری برای مقاصد صادراتی استفاده
کنند .استفاده از منابع و توانایی درک و استفاده از فرصت ها و تهدیدهای داخلی و خارجی این شرکت ها نیاز به حمایت و انگیزه
دارند تا قادر باشند شرکت های خود را وقف فرآیند کسب نوآوری و حفظ مزیت رقابتی و بقای طوالنی مدت کنند .طبق این،
ساختارهای سازمانی باید به گونه ای طراحی شود که شرکت های صادراتی پتروشیمی قادر باشند تغییرات محیطی و ایده های
خالقانه را به سرعت برآورد کنند ،آنها را به خوبی با اقدامات و فعالیت های داخلی ترکیب کنند و الگویی برای دیگر شرکت ها
باشند .همچنین آن ایده ها و افکار را به شرکت های دیگر منتقل کنند .عالوه بر این ،دولت تشویق میشود تا برای ارتقای
فعالیتها و کارکرد شرکتهای پتروشیمی برای صادرات در دوران پس از پسا کرونا و تشویق آنها به رقابت با شرکتهای خارجی،
منابع خاصی مانند برگزاری نمایشگاههای تجاری بینالمللی ،سازماندهی هزینه های حمل و نقل تجاری در بازارهای صادراتی و
غیره را مهیا می کند.
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