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چکیده
صادرات تسلیحات حداقل با سه رويکرد «درونزايی»« ،برونگرايی» و «دانشبنیان» از میان پنج رويکرد اصلی
اقتصاد مقاومتی انطباق بااليی دارد .تأکید بر صادرات محصوالت با فنآوری باال نیز در عصر حاضر بیش از
پیش اهمیت يافته است و برخی از کشورهای صاحب فناوری بخش قابل توجهی از صادرات خود را از طريق
صادرات سالح ،محقق مینمايند .از سوی ديگر ،ج.ا.ايران پس از پیروزی انقالب اسالمی تا کنون رشد قابل
توجهی در توسعه صنايع تسلیحاتی و محصوالت نظامی داشته است .بنابراين مسئله اصلی اين پژوهش عبارت
است از تدوين الگويی راهبردی در سطح ملی ،که قابلیتهای رشديافتهی کشور در حوزه تسلیحات به عنوان
محصوالت دارای فنآوری باال را از منظر ملی در خدمت توسعه صادرات اين محصوالت قرار داده و کشور را
از مزايای آن منتفع نمايد .پژوهش حاضر از منظر نوع ،کاربردی-توسعهای ،به لحاظ رويکرد ،آمیخته و به
لحاظ ماهیت ،توصیفی  -تحلیلی است .با توجه به اين که پژوهشگر به دنبال طراحی و تدوين الگوی توسعه
صادرات در حوزهای معین (تسلیحات) است ،روش پژوهش آن موردی و زمینهای میباشد .به منظور جمعآوری
اطالعات ،پژوهشگر ضمن معرفی ماتريس شناسايی و دستهبندی موضوعات راهبردی ،از روشهای مختلف
نظیر مطالعات کتابخانهای ،بررسی اسناد ،مصاحبه با خبرگان ،تحلیل مضمون و نهايتاً تدوين پرسشنامههای
محقق ساخته ،استفاده نمود .سپس مضامین شناسايی شده را با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری ،در
قالب  3بُعد 14 ،مؤلفه و  72شاخص صحهگذاری نموده و الگوی مورد نظر پژوهش را معرفی نمود .بر اساس
اوزان حاصله ،پژوهشگر مدل اهتمام ملی را معرفی نموده و پیشنهاداتی را برگرفته از نتايج پژوهش حاضر و
برای پژوهشهای آتی ،ارائه مینمايد.
واژگان کلیدی :الگوی راهبردی ،صادرات تسلیحات ،سطح ملی ،ماتريس شناسايی و دستهبندی موضوعات
راهبردی ،معادالت ساختاری.

 1دکتری مديريت راهبردی ،دانشکده مديريت راهبردی ،دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی ،تهران ،ايران.
نويسنده مسئول(Arman.Azarli@Chmail.ir( .
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الگوی راهبردی توسعه صادرات تسلیحات در سطح ملی

 .1مقدمه
توسعه صادرات مانند ساير سیاستهای طرح شده در اقتصاد مقاومتی ،سیاستی است که مزايای آن به شرايط
تحريم اقتصادی محدود نمیگردد .از جمله فوائد مترتب بر صادرات میتوان به ايجاد درآمد ارزی و تولید ثروت
برای کشور ،کمک به پايداری تقاضای صنعت و توسعه بازار ،توسعه مناسبات اقتصادی در فراسوی مرزها،
استانداردسازی و ارتقاء کیفیت محصوالت ،ايجاد بازار خدمات پس از فروش ،ارتقاء سطح فناوری ناشی از
الزامات بازار رقابتی؛ اشاره نمود .با توجه به اين مزايا است که برخی ،صادرات و تجارت بینالمللی را موتور
رشد و توسعه دانستهاند (کمیجانی ،اکبر؛ حاجی ،غالمعلی ،1391 ،به نقل از قرهباغیان.)1373 ،
تأکید بر صادرات محصوالت با فنآوری باال نیز در عصر حاضر ،بیش از پیش اهمیت يافته است و برخی از
کشورهای صاحب فناوری بخش قابل توجهی از صادرات خود را از طريق صادرات سالح ،محقق مینمايند.
اين کشورها با فروش سامانههای سالح پیشرفته ،بهرهی مناسبی از صادرات اين سامانهها میبرند و اين روند
رو به افزايش است .از اين رو است که در اين پژوهش تالش میگردد الگويی برای صادرات تسلیحات به عنوان
فعالیتی منطبق بر اقتصاد دانشبنیان ،تدوين گردد.
ج.ا.ايران پس از پیروزی انقالب اسالمی تا کنون کارنامه موفقی در توسعه تسلیحات نظامی رقم زده است.
تجربه هشت سال دفاع مقدس از يک طرف و شکلگیری و انسجام جبهه خصم از سوی ديگر ،کشور را بر آن
داشت که با تأسی از شعار «ما میتوانیم» امامرحمها ...علیه به دنبال رفع نیازهای دفاعی و بازدارنده خود در تقابل
با تهديدات متکی بر فناوری روز جبهه متخاصم باشد .اين رويکرد منجر به تمرکز صنايع دفاعی کشور بر
بومیسازی صنعت تسلیحاتی از طريق توسعه فناوریهای مربوطه طی بیش از سه دهه گرديد .اين مهم از
طريق اقداماتی همچون تحقیق و توسعه ،مهندسی معکوس و انتقال دانش فنی صورت پذيرفت به گونهای که
در حال حاضر نه تنها بخش قابل توجهی از نیازمندیهای دفاعی خود را بر طرف نموده است بلکه در بسیاری
ازحوزهها قابلیت ورود به بازارصادراتی اين محصوالت را نیز احراز نموده است.
از سوی ديگر و بنا به الزام انطباق با الگوهای مبنايی باالدستی ،به سهولت نشان داده میشود که صادرات
تسلیحات به دلیل انطباق باال با حداقل سه رويکرد «درونزايی»« ،برونگرايی» و «دانشبنیان» بودن از میان
پنج رويکرد اصلی سیاستهای اقتصاد مقاومتی (در کنار دو رويکرد «عدالت محور» و «مردمی بودن») ،کامالً
همسو با اين الگو است .
بنابراين اين دغدغه شکل میگیرد که چرا علیرغم مزايای متعدد توسعه صادرات تسلیحات و قابلیتهای کنونی
کشور در اين حوزه ،برنامه هدفمند و منسجمی در اين باره تدوين نشده و کشور از مزايای پیشگفته محروم
مانده است؟ بديهی است فقدان يک نگاه راهبردی در سطح کالن میتواند موجب عدم نیل به جايگاهی مطلوب
در عرصه بازار جهانی تسلیحات گردد ،در اين صورت مسئله اصلی اين پژوهش عبارت خواهد بود از تدوين
الگويی راهبردی ،که کشور را در مسیر توصیف شده قرار دهد.
اهمیت اين پژوهش را در کمک به استفاده از مزيت رقابتی ايجاد شده در کشور و فرصتهای بیرونی موجود
در راستای بهرهمندی از دستاوردهای سیاسی و اقتصادی دانست (جنبهی ايجابی) .دستاورد اين پژوهش در واقع
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خطوط راهنمايی برای تمرکز بر عوامل اصلی مؤثر بر توسعه صادرات ايجاد نموده و منجر به همسويی تالش-
های صنايع و واحدهای سیاستگذاری در سطح ملی و بخشی در اين حوزه خواهد شد.
ضرورت پژوهش حاضر نیز از آنجا ناشی میگردد که در صورت عدم پرداختن به آن (جنبهی سلبی) ،احتمال
از دست دادن فرصت موجود و محرومیت از اقدامات مؤثری که میتوانند در راستای اقتصاد مقاومتی در اين
رابطه شکل گیرند ،افزايش میيابد .چرا که صرفاً صادرات پراکنده در بازاری محدود و کم رمق و در شرايطی
متزلزل ادامه خواهد يافت؛ شرايطی که به راحتی میتواند متأثر از معادالت منطقهای ،به نفع رقبا تغییر يابد؛ و
اين به معنی از دست رفتن فرصتهای اشتغال ،درآمد ارزی و اقتدار بینالمللی است .همچنین ،کشور از يکی
از مهمترين مزيتهای حاصله که همان تقويت بنیه دفاعی از طريق سرمايهگذاری مجدد در حوزه توسعه
فناوری دفاعی از محل منابع حاصل از صادرات محصوالت دفاعی است ،محروم خواهد ماند .تقويت بنیه دفاعی
خود ،منجر به کاهش بیش از پیش وابستگی به واردات در حوزهی اين محصوالت راهبردی گرديده و به ارتقای
استحکام ساخت درونی قدرت نظام نیز کمک مینمايد.
مقالهی حاضر بخشی از يک مطالعهی جامع در رابطه با توسعه صادرات تسلیحات ج.ا.ايران است 1که همان
طور که در ادامه توضیح داده خواهد شد ،به ارائه الگوی راهبردی مورد نظر تحقیق در سطح ملی میپردازد.
الگوهای متناظر در سطوح سازمانی و بینالمللی موضوع مقاالتی مشابه و جداگانه میباشد.

 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
با هدف جامعیت مطالعات و پوشش حداکثری الگوی موضوع تحقیق ،پژوهشگر در تدوين ادبیات پژوهش از
ماتريس شناسايی و دستهبندی موضوعات راهبردی بهره گرفته است .اين مدل مطالعاتی در بخش روششناسی
توضیح داده شده است .ادبیات حاصله در قالب مدل مذکور ،طی زيرفصلهای زير ارائه میشود.
 .1-2پیشینه پژوهش
مقدسی در الگوی راهبردی خود در حوزهی بازرگانی و تجارت خارجی ،بدون اشاره به سطح ملی ،در بین
مؤلفههای ارائه شده ،به :رشد صادرات غیرنفتی ،عدم وابستگی ،خوداتکايی و خودکفايی ،رعايت قواعد ،رفع
موانع سیاسی ،نقش هدايتگر دولت ،بازنگری سیاستها ،مقررات زدايی ،حمايت از تولید و معافیت و تخفیف
مالیاتی اشاره کردهاست که با سطح ملی قرابت دارد (مقدسی .)1395 ،افقهی نیز در تبیین الگوی توسعه صادرات
خدمات با فناوری باال در تقسیمبندیای متفاوت به عوامل :زيرساختهای و زيربناها ،نهادها و صنايع و
فرايندهای پشتیبان اشاره نموده است (افقهی .)1392 ،قاسم خان والی در تحقیقی با عنوان استراتژی توسعه
صادرات در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشور ،ارتباط مثبت و معنی داری بین صادرات کل و تولید ناخالص
داخلی وجود دارد و همچنین صادرات غیرنفتی نیز در مقطع  25ساله ارتباط مثبت و معنی داری با  GDPدارد
لکن در مقطع  40ساله آثار معناداری بین اين دو متغیر به دست نمیآيد (قاسم خان والی .)1382 ،نکويیمهر
در بررسی تغییرات نرخ ارز بر صادرات کاالهای غیرنفتی عنوان میدارد تثبیت خزنده نرخ ارز بهترين تأثیر را در
 1برگرفته از رساله دکتری با عنوان «الگوی راهبردی توسعه صادرات تسلیحات در اقتصاد مقاومتی» (آذرلی.)1398 ،
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دراز مدت بر توسعه صادرات داشته و راهبردهای زير میتوانند بر اين فرايند تأثیر مثبت داشته باشند :اتخاذ
سیاست های پولی و مالی منضبط جهت کاهش تورم ،سیاست های افزايش تولید با جهت گیری صادراتی،
ايجاد تشکیالت مناسب جهت توسعه صادرات و ايجاد فضای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مناسب جهت
توسعه صادرات (نکويیمهر .)1381 ،ابراهیمی و همکاران طی مطالعهای که به ارزيابی تأثیر عوامل مؤثر بر
توسعه صادرات در شرکت های کوچک و متوسط پرداخته است ،عوامل :سطح رقابت در بازار داخلی ،اندازه
شرکت و حذف موانع رويهای را در سطح ملی بر توسعه صادرات مؤثر دانسته است (ابراهیمی و همکاران ،بیتا).
ناظمی طی بررسی اثر متغیرهای کالن اقتصادی بر صادرات غیر نفتی ،عنوان مینمايد که افزايش تولید ناخالص
ملی ،حرکت به سمت نرخ حقیقی ارز و همچنین سرمايهگذاری و افزايش عرضه کل ،سبب کاهش تورم و
افزايش صادرات غیر نفتی میشود و برای توسعه صادرات غیر نفتی بايد تورم کاهش يافته و نرخ ارز افزايش
يابد (ناظمی.)1388 ،
در يک جمعبندی از پژوهشهای پیشین داخلی میتوان اذعان داشت از آنجا که تسلیحات تا سنوات اخیر جزو
مزيتهای کشور به شمار نمیرفته و ضمناً وابستگی زيادی به سطح فناوریهای باال دارد (موضوعی که در
کشور همواره جزو عقبماندگیها محسوب میشده)؛ و نیز از سوی ديگر ،تمرکز ذهنی به طور سنتی بر مزايايی
از قبیل نفت و گاز و فراوردههای مرتبط ،کشاورزی و صنايع دستی ،شکل گرفته است؛ لذا غالب پژوهشهای
صورت گرفته جهتگیریای مرتبط با موارد اخیر داشته و به کاالی تسلیحاتی به عنوان يک مزيت که البته
متأثر از پارامترهای متعدد و بعضاً غیراقتصادی است توجهی نشده است .همچنین اکثر تحقیقات صورت گرفته
از بین عوامل مؤثر بر توسعه صادرات ،هر کدام عواملی محدود و يا حوزهای مشخص مانند متغیرهای کالن
اقتصادی را مد نظر قرار دادهاند.
در رابطه با پژوهشهای خارجی ،با توجه به اين که موارد صورت گرفته در سطح ملی دارای طبقهبندی بوده و
در دسترس نمیباشند ،نگارنده تالش نمود با مطالعهی برخی کشورهای منتخب از منظر سیاستهای کالن
حمايتی در رابطه با تولید و صادرات تسلیحات در سطوح راهبردی مختلف ،اهم مؤلفههای راهبردی مرتبط با
موضوع را استخراج نمايد .اين کشورها عبارت بودند از :برزيل ،ترکیه ،روسیه و کرهجنوبی .اهم سیاستهای
حمايتی مرتبط با سطح ملی اين کشورها در جدول زير نشان داده شدهاند (آذرلی:)1398 ،
جدول شماره ( )1اهم سیاستها و راهبردهای توسعه صادرات تسلیحات کشورهای منتخب
رديف

عنوان

رديف

1

معافیتهای مالی برای صنايع نظامی

10

2

ارائه يوزانس به خريداران خارجی

11

3

حمايت از سرمايهگذاران خارجی

12

4

توسعه صنايع نظامی کوچک و متوسط

13

عنوان
توسعه پارکهای علم و فناوری با هدف پشتیبانی
از صنايع دفاعی
هادسازی و نگاه متمرکز به تأمین مالی صنايع
دفاعی
تسهیل فرايند تأمین مالی و حذف موانع اداری
تأمین مالی صنايع دفاعی از طريق اخذ عوارض و
بازتوزيع مالیات

13
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رديف

عنوان
اختصاص بخشی از مالیات عمومی کشور جهت
تأمین مالی صنايع نظامی
ارائه وام به صنايع دفاعی با بهرهای کمتر از نرخ-
های بهرهی بازار

7

حذف تعرفههای واردات مورد نیاز تولیدات دفاعی

16

8

معافیت کارکنان صنايع دفاعی از خدمت سربازی

17

9

الزام شرکتهای صنعتی بزرگ به فعالیت در حوزه
نظامی

18

5
6

رديف

عنوان
تأمین مالی با تخصیص اعتبار خريد محصوالت به
کشورهای هدف

15

ارائه معافیتهای صادراتی به صنايع دفاعی

14

ايجاد تمرکز در صادرات و نهادسازی صادرات
محور
تهاتر ارزش تسلیحات صادراتی با بدهیهای
وارداتی
تمرکز در تحقیق و توسعه توسط نهادهای دولتی

 .2-2مفاهیم و متغیرهای نظری
الگوی راهبردی :نمونهای ذهنی و انسجام يافته از اجزا و عناصر تشکیلدهنده يک پديده راهبردی و چگونگی
روابط آن اجزا با يکديگر میباشد (سلمانی قهیازی.)14:1388 ،
توسعه صادرات :منظور از توسعه صادرات ،افزايش حجم صادرات ،افزايش درآمد حاصل از صادرات ،افزايش
تنوع محصوالت صادراتی و افزايش تنوع کشورهای واردکننده (ابراهیمی و همکاران ،بیتا) میباشد.
تسلیحات :مجموعه جنگافزار و مهمات وابسته که در مخاصمات نظامی میان دو کشور يا گروه فرا/فرو ملی
به منظور تحمیل اراده و يا تأمین منافع هر کدام بر ديگری بهکار گرفته میشود .تسلیحات دستهبندیهای
گوناگون دارند که از آن جمله میتوان به تسلیحات متعارف و غیر متعارف ،سبک ،نیمه سنگین و سنگین
و يا آفندی ،پدافندی يا دو منظوره اشاره نمود (نائب.)1387 ،
اقتصاد صنعتی :اقتصاد صنعتی شاخهای از علم اقتصاد است که به مطالعه رفتار بنگاهها در صنايع میپردازد.
به طور دقیقتر ،اين شاخهی علمی به ارتباط بین ساختار و عملکرد بازارها و همچنین بررسی رفتار بنگاه
ها و نحوهی ارتباط آنها با يکديگر توجه مینمايد .اين علم همچنان عناصر مؤثر در شکلگیری ماهیت
بازار را جهت تنظیم سیاستهای عمومی و سیاستهای صنعتی تنظیم میکند (خداداد کاشی.)1394 ،
سیاستگذاری :سیاستگذاری به تنهايی يک مفهوم عام است که عالوه بر دولت و بخش عمومی ،بخش
خصوصی و اشخاص حقیقی را نیز شامل میشود .در اليهی دولت ،از اصطالح سیاستگذاری يا خطمشی-
گذاری عمومی 1استفاده میگردد .در اين اليه ،سیاستگذاری يکی از شاخههای علوم سیاسی است که به
مطالعه سیاستها و عملکردهای مشخص دولت در حوزههای مختلف میپردازد (قلیپور و همکاران:1389 ،
12و .)13سیاستگذاری عمومی در حوزه دولتی در دو سطح رخ میدهد :سطح زيرسیستمها و سطح باالی
حکومت ملی .سیاستگذاری در سطح زيرسیستمهای حکومت ملی شامل رويهها و سیاستهايی است که
موجب تداوم سیاستهای سیاسی میشود .سیاستگذاری در سطوح باالی حکومت ملی شامل رويهها و
Public Policymaking
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سیاستهايی است که میتواند در راستای اهداف و سیاستهای گذشته ،حرکتی چشمگیری بهوجود آورد
يا آنها را تغییر دهد (همان.)15 ،
 .3-2مفاهیم و متغیرهای عملیاتی
تسلیحات :در اين پژوهش منظور تسلیحات متعارفی است که ج.ا.ايران قابلیت و ظرفیت صدور آنها را به
بازارهای بینالمللی مربوطه دارا میباشد .اين تسلیحات در حال حاضر عمدتاً انواع سبک تا نیمه سنگین دو
منظوره (آفندی و پدافندی) را شامل میشود.
الگوی راهبردی توسعه صادرات تسلیحات :ترکیبی ساختار يافته از عوامل مؤثر بر صادرات تسلیحات
به عنوان يک پديدهی راهبردی و روابط بین آنها است که از طريق دستهبندی موضوعات راهبردیِ شناسايی
شده در محیط راهبردی در قالب سطوح سازمانی ،ملی و فراملی ،مبنايی برای تمرکز ،همسويی راهبردی،
تسهیل و تسريع فرايند طرحريزی راهبردی فراهم میآورد.
الزامات سطح ملی :مجموعه عواملی در سطح ملی (کشوری) که مستقیم يا غیر مستقیم بر توسعه صادرات
تسلیحات کشور مؤثر میباشند .اين عوامل يا در سطح ملی ايجاد شده و بر ديگر عوامل اين سطح يا سطوح
سازمانی و بینالمللی تأثیر میگذارند و يا از آنها تأثیر میگیرند .در اين پژوهش اين عوامل در سه دستهی
زير قرار میگیرند:
 کارآمدی سیاستگذاری ملی .با توجه به تعريف سیاستگذاری ،کارآمدی سیاستگذاری ملی در
اين پژوهش عبارت است از اثربخشی سیاستهای پشتیبان صادرات تسلیحات ،اتخاذ شده در سطوح
باالی حکومت ملی (مأخذ :پژوهشگر) .مؤلفههای مؤثر در صادرات تسلیحات که بر اين متغیر
تأثیرگذارند ،عبارتند از« :مديريت و برنامهريزی اثربخش»« ،ارتقای نظام نوآوری ملی»« ،تنوع
راهبردهای صادراتی»« ،ديپلماسی فعال اقتصاد دفاع»« ،بهبود فضای کسب و کار» و «نهادسازی».
 برنامههای اقتصادی پشتیبان .گسترهای از عوامل مختلف که عمدتاً از تأثیرات متقابل عملکرد
صنايع نظامی و رفتار بازار تجارت تسلیحات از دو منظر تجاری و اقتصادی شکل میگیرند .اين تأثیرات،
پیامد توجه به موضوعاتی مانند تأمین مالی ،سرمايهگذاری و پوششهای بیمهای از يک سو ،و نیز توجه
به حمايتهای مؤثر تجاری از سوی ديگر است .مؤلفههای مؤثر در صادرات تسلیحات که بر اين متغیر
تأثیرگذارند ،عبارتند از« :سرمايهگذاری هدفمند»« ،سیاستهای مؤثر تأمین مالی»« ،کنترل نوسانات
نرخ ارز»« ،کنترل تورّم»« ،حمايت مؤثر تجاری» و « پوشش مناسب بیمهای».
ارزشهای انسانی و مکتبی .مجموعه موضوعاتی مانند احتمال استفاده از تسلیحات در تنشهای
غیرانسانیِ قومی و مذهبی ،تروريسم ،قتلعام ،نسلکشی ،سرکوب جريانات آزادیطلب و  – ...که در قالب
حقوق بشر موضوعیت میيابند – از بُعد انسانی ،و لزوم حمايت از مظلوم ،مقابله با ظالم ،ياری دين ،فقرزدايی،
استقاللطلبی و اقتدار نیز از بُعد اعتقادی و مکتبی ،در فرايند صادرات تسلیحات میبايست در نظر گرفته شوند

فصلنامه اقتصاد دفاع ،سال پنجم ،شماره هفدهم ،پاییز 1399

15

(مأخذ :پژوهشگر) .مؤلفههای مؤثر در صادرات تسلیحات که بر اين متغیر تأثیرگذارند ،عبارتند از« :تقیّد به
الزامات مکتبی» و «تقیّد به الزامات حقوق بشر».
 .4-2صادرات و نقش آن در توسعه اقتصادی
استوارت میل در قرن  19میالدی به نقل از رکیاردو عنوان نمود يک کشور از طريق صادرات میتواند کاالهايی
را وارد نمايد که خود توانايی تولید آنها را با کارايی باال ندارد .بدين ترتیب منابع و امکانات در بخشهايی بهکار
گرفته میشوند که از کارايی و بهرهوری بیشتری برخوردارند ،روشهای تولیدی مناسبتری بهکار گرفته خواهد
شد و بهرهوری افزايش خواهد يافت؛ بنابراين تولید جهانی به میزان حداکثر خود توسعه خواهد يافت .بدين
ترتیب ،رشد صادرات موجب افزايش درآمد و اشتغال شده و میتواند با فراهم آوردن امکان بهرهگیری از
صرفههای مقیاس ،بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته ،امکان تخصیص بهینه منابع و افزايش رقابت در تولید
محصوالت ،امکان افزايش بهرهوری را فراهم آورد (طیبی 1391 ،به نقل از ادواردز.)1998 ،
«اقتصاد توسعه »1به عنوان يکی از شاخههای علم اقتصاد ،توجه ويژهای به موضوع صادرات دارد .برخی از
صاحبنظران اين حوزه ،صادرات و تجارت بینالمللی را موتور رشد و توسعه دانستهاند (کمیجانی ،اکبر؛ حاجی،
غالمعلی ،1391 ،به نقل از قرهباغیان .)1373 ،مطالعات متعددی نیز وجود رابطه قوی و مثبت میان صادرات و
رشد اقتصادی هر کشور را مورد تأيید قرار دادهاند (همان) .به طور کلی اهداف عمومی از پرداختن به صادرات
و توسعه آن را میتوان در موارد زير خالصه نمود:
 .1افزايش رونق تولید داخلی از مسیر افزايش تقاضای برونمرزی (طیبی و همکاران به نقل از کیندِلبرگر،
)1387
 .2اشتغالزايی از مسیر توسعه بازار (بزازان و همکاران)1387 ،
 .3افزايش بهرهوری کل عوامل تولید (دژپسند و همکاران 1388 ،به نقل از کاووسی.)1384 ،
 .4افزايش رشد اقتصادی (دژپسند و همکاران 1388 ،به نقل از ادواردز 1992 ،و ضرغامی.)1370 ،
 .5توسعه اقتصادی (رشد اقتصادی توأم با بهبود ساختارهای اقتصادی) (چو)1987 ،2
نظريههای توسعه داده شده در اقتصاد توسعه در مجموع ،به دنبال توضیح چرايی شکاف موجود میان توسعه-
يافتگی کشورها و ارائه راهکارهايی برای پُر کردن اين شکاف بودهاند .نظريههای متأثر از مکتب سوسیالیستی،
سرريز مازاد تولید کشورهای صنعتی (که به واسطه نیاز به بازارهای جديد برای حفظ رشد خود ،صادرات را در
دستور کار قرار دادند) از طريق صادرات به کشورهای توسعه نیافته را عامل توسعهيافتگی آنها و توسعهنیافتگی
ساير کشورها دانسته ،در نگاهی استعمارستیزانه ،راه برون رفت از توسعهنیافتگی را قطع ارتباط تجاری با
کشورهای صنعتی معرفی مینمايند .به طور کلی الگوهای سوسیالیستی ريشه عقبماندگی را در عوامل بیرونی
(برونزا) دانسته و رابطهی ناعادالنه (غارتگونه) بین کشورهای سلطهگر (کشورهای صنعتی) و کشورهای
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جهان سوم را عامل اصلی توسعه نیافتگی مفروض میدارند .پل باران ،1فرانک 2و امانوئل 3از زمرهی دانشمندان
متمايل به اين رويکرد میباشند.
در اين میان انديشمندان متمايل به مکتب لیبرالیسم که علل عقبماندگی کشورهای توسعه نیافته را درونی
(درونزا) دانسته و ريشهی آن را در تاريخ ،فرهنگ ،نژاد ،عوامل اجتماعی و ساختارهای اقتصادی عنوان میدارند
و غالباً دين و حکومت دينی را عاملی بازدارنده در فراگرد توسعه قلمداد مینمايند نیز ،متأثر از نظريات دانشمندانی
همچون آدام اسمیت ،توصیه به تجارت در فضايی باز و بازارهای آزاد مینمايند .فرايندی که به زعم ايشان
منجر به افزايش تولید و در نتیجه افزايش رفاه و توسعه اجتماعی خواهد شد .اما در همین بین دانشمندانی
همچون فردريک لیست 4اين فرايند به ظاهر خیرخواهانه را در شرايط نابرابر رقابت ،فرصتی برای توسعه يک
جانبه برخی کشورها که به دلیل بلوغ صنعتی ،صادرات به مراتب بیشتری خواهند داشت دانسته و لذا آن را بر
نمیتابند؛ که البته خود از زاويهای متفاوت ،مؤيد نقش تأثیرگذار صادرات در توسعهی اقتصادی برای طرف
صادرکننده است .نقش صادرات در توسعه آنچنان مهم ارزيابی گرديده که راهبردهای «رشد مبتنی بر صادرات»5
در کنار راهبرد «جايگزينی واردات از طريق صنعتی شدن ،»6ادبیات راهبردی اقتصاد توسعه را تشکیل دادهاند.
 .5-2راهبردهای توسعه مبتنی بر صادرات
هستند که مشتمل بر سه دسته
راهبردهای مبتنی بر صادرات ،مجموعه راهبردهای منبعث از رويکرد
راهبردهای زيرند:
الف -تشويق صادرات :8عبارتست از برنامههای انگیزشی طراحی شده برای تشويق شرکتهای بیشتر به انجام
صادرات از طريق کمک به آنها در شناسايی محصول و بازار ،تأمین مالی قبل و بعد از حمل و نقل ،آموزش،
طرحهای تضمین پرداخت ،برگزاری نمايشگاهها ،بازديدها و مالقاتهای تجاری و ارائههای خارجی و
اموری از اين قبیل (لغتنامه کسب و کار) .آنچه که تحت عنوان بسته سیاستی توسعه صادرات در کشورهای
مختلف با اولويتهای متفاوت جهت تشويق و توسعه صادرات استفاده میشود ،مشتمل بر سیاستهای
تجاری ،مالیاتی ،گمرکی ،ارزی ،اعتباری ،بیمه ،ايجاد مناطق آزاد ،جلب و جذب سرمايهگذاری خارجی،
بروننگر7

( 25اوت  1909تا  26مارس  .)1964اقتصاددان سوسیالیست آمريکايیPaul Alexander Baran.

1

( 24فوريه  1929تا  23آوريل  .)2005اقتصاددان سوسیالیست آلمانی-آمريکايی .مبدع نظريه Andre Gunder Frank

2

«وابستگی» در سال  1970و نظريه «سیستم جهانی» در سال .1984
( 22ژوئن  1911تا  14دسامبر  .)2001اقتصاددان سوسیالیست يونانی-فرانسوی مبدع نظريه «مبادله 3 Arghiri Emmanuel
نابرابر».
( 6اوت  1789تا  30نوامبر  .)1846اقتصاددان آلمانی-آمريکايی مبدع نظريه «سیستم ملی» که 4 Georg Friedrich List
امروزه «سیستم ملی نوآوری» نیز نامیده میشود .ايدههای وی مبنای «اتحاديه اقتصادی اروپايی» قرار گرفته است.
5

Export-Led Growth
Import Substitution Industrialization
7 Outward Looking
8 Export Promotion
6
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منطقهگرايی و ساير سیاستهای پشتیبانیکننده تجارت است .اين بسته سیاستی که در کشورهای مختلف
با اولويتهای متفاوت جهت تشويق و توسعه صادرات استفاده میشود ،در پی پیاده نمودن زمینههای الزم
برای توسعه صادرات شامل :الف -ايجاد انگیزه برای صادرات؛ ب  -کاهش هزينه تولید صنعتی برای
صادرات ،ج  -ارتقای قابلیت رقابت بینالمللی؛ و د -ايجاد محیط امن برای فعالیتهای صادراتی بوده است
(حسینی و همکاران .)1388 ،مقدمه اين سیاستهای حمايتی ،کشف مزيتهای نسبی و ارزيابی ساختار
بازارهای جهانی به منظور تصاحب بخشی از بازار با افزايش ظرفیتهای تولیدی است.
ب -جايگزينی صادرات :1تالش برای جايگزينی صادرات فعلی با محصوالت دارای ارزش افزوده بیشتر يا
محصوالت پايیندستی زنجیره تأمین (لغتنامه مرکزی) و يا ورود به بخشهای پُرمنفعت بازار.
پ -تولید صادرات محور :2سرمايهگذاری در تولید محصوالت دارای بازار جهانی جذّاب علیرغم عدم جذابیت
بازارهای داخلی .تولید با هدف صادرات .راهبردی که گفته میشود از دههی  80میالدی منجر به توسعه
ببرهای آسیای شرقی (ژاپن ،کره و مالزی) گرديده است (يو.کِی .ايسِیز.)2017 ،3
بنابراين میتوان جمعبندی کرد که اوالً صادرات مؤلفهی بسیار مهم در تجارت است که میتواند موجب تولید
ثروت و قدرت گردد و ثانیاً صادرات عنصری بالمنازع در توسعه اقتصادی کشور صادرکننده و مورد توجه مکاتب
مختلف اقتصاد توسعه است؛ ثالثاً رويکردهای متنوعی در بهکارگیری راهبردهای صادراتی متصورند که سه
دستهی اصلی آنها عبارتند از« :توسعه صادرات»« ،جايگزينی صادرات» و «تولید صادرات محور» .سیاستهای
حمايتی که ذيل اين رويکردها تعريف میشوند ،متکی بر ابعاد مختلف تجاری و مالی و متمرکز بر مزيتهای
نسبی کشور شکلمیگیرند.
 .6-2اقتصاد صنعتی و بازارها
اقتصاد صنعتی شاخهای از علم اقتصاد است که به مطالعه رفتار بنگاهها در صنايع میپردازد .به طور دقیقتر،
اين شاخهی علمی به ارتباط بین ساختار و عملکرد بازارها و همچنین بررسی رفتار بنگاهها و نحوهی ارتباط آنها
با يکديگر توجه مینمايد .اين علم همچنان عناصر مؤثر در شکلگیری ماهیت بازار را جهت تنظیم سیاست
های عمومی و سیاستهای صنعتی بررسی میکند (خداداد کاشی .)1394 ،در مطالعه بازارها ،شناخت سه
مؤلفهی ساختار ،رفتار يا هدايت و سرانجام عملکرد و نیز رابطه بین آنها بسیار مهم است.
«ساختار» بازار معرّف خصوصیات سازمانی بازار است که با شناسايی آنها میتوان ماهیت قیمتگذاری و رقابت
در بازار را مشخص نمود .اين شناسايی از مسیر مطالعه بازيگران بازار يعنی فروشندگان (تولیدکنندگان) فعال و
بالقوه و خريداران و روابط بین آنها حاصل میگردد .مهمترين جنبهها و خصوصیات سازمانی بازار عبارتند از
تمرکز فروشندگان ،تمرکز خريداران ،شرايط ورود و درجه تفاوت کاال (خداداد کاشی.)14 :1377 ،
1
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«رفتار» در حقیقت نوع اقداماتی است که بنگاهها متأثر از اهداف و سیاستهای خود و همچنین برداشتی که از
رفتار ساير بازيگران بازار دارند ،بهکار میبندند .مثالهايی از اين رفتارها عبارتند از تغییرات طراحی و کیفیت،
سیاستهای تبلیغاتی ،کاهش يا ارتقای حجم تولید ،ائتالف يا پیمانشکنی ،جنگ قیمتی و  . ...مصاديقی از اين
رفتارها در بازار تسلیحات عبارتند از ائتالف کشورهای امريکا ،انگلیس و فرانسه در تعیین قیمت جنگندههای
پیشرفته ،همکاری مشترک روسیه و اوکراين در تولید سامانههای موشکی ضدزره و جنگ قیمتی چین با روسیه
در تأمین خودروهای زرهی.
«عملکرد» به نقش بنگاه در بازار نهادهها و کار و نیز نحوهی سازماندهی موضوع تولید و هماهنگی عوامل
(نیروی انسانی ،ابزار،مواد ،فناوری ،روش) و همچنین عملکرد بنگاه در خريد و فروش در بازار کاال و خدمات،
مربوط میگردد .اين موارد ،موضوع شاخههای علمی مختلفی همچون اقتصاد کار ،سازمان مديريت و مهندسی
تولید واقع شدهاند .البته عملکرد در سطح بازار (صنعت) نیز در اقتصاد خُرد موضوعیت دارد که عموماً توسط
شاخص متوسط سودآوری (انتظاری) صنعت مورد توجه قرار میگیرد.
 .7-2رفتار بازار تسلیحات
جذابیت بازار تسلیحات به مانند هر بازار ديگری به کمک دو پارامتر اندازهی بازار و نرخ رشد آن تعیین میگردد.
طی تاريخ تجارت تسلیحات ،بازار تسلیحات همواره از عوامل مختلفی متأثر بوده است .سیاست خارجی ،عوامل
اقتصادی و بروز جنگها با تجارت تسلیحات مرتبط دانسته شدهاند (آندِرتُن .)1995 ،1از منظر تقاضا ،همواره دو
عامل قدرت خريد و نیز مالحظات امنیتی و دفاعی بر پارامترهای پیشگفته اثر گذار بودهاند .قدرت خريد تابع
عواملی همچون میزان تولید ناخالص ملی ،نرخ ارز و بودجه نظامی کشورهای خريدار است .به عنوان نمونه،
حضور و افزايش دالرهای نفتی نزد برخی کشورهای در حال توسعه در مقطعی منجر به رشد سريع بازار – البته
برای کشورهايی که توان و تمايل صادرات تسلیحات را داشتند – گرديد (طرف عرضه) ،چرا که به آنها کمک
میکرد مازاد پرداخت نفت را متعادل نمايند .اين ويژگی ،ورود کشورهای جديدی را به بازار صادرات در پی
داشت و بدين ترتیب ،بازار انحصار چند جانبه بین کشورهای بیشتری توزيع شد .از دهه  80میالدی به بعد،
بازار تسلیحات رقابتی تر گرديد چرا که عالوه بر رشد طرف تقاضا ،متقاضیان خواهان تأمین نیازمندی خود از
عرضهکنندگان متنوعتری بودند تا از وابستگی بالقوه به تأمینکننده انحصاری فاصله بگیرند.
مالحظات امنیتی نیز خود تابع متغیرهايی همچون منازعات و تنشها ،تهديدات نظامی ،جنگهای جهانی،
جبههگیریهای کشورها در بلوکهای شرق و غرب و  ...بوده است .پديدههايی همچون جنگهای جهانی،
جنگ ويتنام و جنگ کره در سدهی پیشین و جنگهای اول و دوم خلیج فارس ،درگیریهای روسیه و اوکراين
و تشديد تنشهای بین ايران و عربستان در دو دههی اخیر ،مشوقهايی برای رشد تقاضا محسوب میشوند.
بهرهبرداری کشورهای صادرکننده از فضای حاصل از اين تنشها و منازعات به گونهای است که شائبه دامن
زدن به اختالفات از سوی اين کشورها با اهداف سیاسی و اقتصادی ،بسیار قوت گرفته است.
Anderton
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از سوی ديگر ،با پايان گرفتن هر تنش ،نرخ رشد بازار به طور گذرا منفی شده و شاهد انقباض بازار میباشیم.
به عنوان نمونه ،در پايان جنگ سرد ،بودجههای دفاعی کشورها به شدت منقبض گرديد و بازار صادرات
تسلیحات رقابتیتر شد (گُلدِ 1و همکاران )2004 ،چرا که بازار در زمان رونق خود ،پذيرای تازه واردهايی بود که
اکنون با کوچک شدن بازار ،تالش مینمودند سهم بیشتری را حفظ کنند تا کمتر دچار هزينههای ناشی از
تحوالت اقتصادی شوند .اين بدان معنی است که همزمان با انقباض بازار و افزايش رقابت ،اهمیت نسبی عوامل
اقتصادی و پیامدهای تجارت تسلیحات افزايش يافتهاند (آندِرتُن.)1995 ،
دولتها به صادرات تسلیحات به عنوان روشی برای حفظ صنايع دفاعی – باالخص در عصر خلع سالح –
مینگرند که میتواند از طريق مشارکت در اهداف اشتغالزايی ،توسعه فناوری و تعادل پرداختها ،منافع
اقتصادی وسیعتری را رقم بزنند (گارسیا آلونسو .)6 :1999 ،هرچند که همواره در مصالحهی بین حمايت از
صنايع دفاعی بومی و مالحظات مربوط به تأثیرات احتمالی صادرات تسلیحات بر امنیت ملی ،درگیر هستند.
مالحظات پیشگفته میتواند بر رفتار کشور صادرکننده به شکل کنترلهای صادراتی از منظر کمّی يا کیفی،
تأثیر بگذارد .اما نهايت اين کنترلها ،يعنی همان سیاست غدغن کردن صادرات ،عواقبی را به دنبال دارد که از
آن جمله :از دست رفتن شغل ،از دست رفتن منافع صادرات ،قیمت باالتر تجهیزات برای دفاع ملی و تحمیل
هزينهی حفظ ظرفیت يا تعطیلی و سپس راهاندازی مجدد آنها در فواصل تعطیلی صادرات را میتوان نام برد.
راهکار جايگزين غدغن کردن ،محدود نمودن حجم صادرات و تعداد کشورهای هدف يا کنترل نمودن کیفیت
محصوالت صادراتی (فروش محصوالت رده پايین) است .در اين شرايط عکسالعمل طرف تقاضا (خريدار)،
خريد از ساير عرضهکنندگان يا توسعه محصوالت در صنايع دفاعی بومی خود است (گارسیا آلونسو.)7 :1999 ،
روند توزيع سهم در بازار انحصار چند جانبه در وهله نخست اين انتظار را ايجاد مینمايد که تولیدکنندگان بزرگ،
بتوانند ارزانتر تولید کنند و رقبا را به راحتی از میدان خارج کنند .اما نیروهای مقابلهکننده شامل حمايتها و
يارانههای دولت و تمايل خريداران به تنوع ،قویتر از قاعدهی اقتصادی «صرفههای مقیاس »2عمل مینمايد
(اسمیت و همکاران .)1985 ،شکل ،1مجموع عوامل تأثیرگذار بر ساختار بازار تسلیحات را به همراه عواملی
همچون تحريمها و موانع بینالمللی در قالب يک نمودار علّی نشان میدهد.
با دقت در اين نمودار ،مجموعه عوامل نام برده شده را میتوان از منظر محیطشناسی راهبردی ،در سطوح
بنگاهی ،ملی و بینالمللی دستهبندی نمود .به عنوان مثال ،عواملی همچون بلوغ ساختار صنعتی ،فناوری و
صرفههای مقیاس در سطح بنگاهی موضوعیت يافته؛ سیاستهای حمايتی و شاخههای آن (در طرف عرضه)،
رشد اقتصادی و الزامات امنیتی-دفاعی (در طرف تقاضا) در سطح ملی مطرح شده و تحريمها ،موانع بینالمللی
و به طور کلی رفتار بازار جهانی در سطح بینالمللی قرار میگیرند .بديهی است در اين مقاله با رويکرد نگاه به
درون ،به عوامل سطح ملی توجه میشود.

Golde
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شکل شماره ( )1نمودار علّی عوامل مؤثر بر بازار تسلیحات و روند تغییرات آن
منبع :محقق

فصلنامه اقتصاد دفاع ،سال پنجم ،شماره هفدهم ،پاییز 1399

21

نکته حائز اهمیت اين که الزمهی رشد تجارت تسلیحات ،عالوه بر تمايل و نیاز کشورها ،تأمین مالی است.
موضوعی که در قالب هزينههای نظامی طرح گرديده و مورد سنجش واقع میشود .به غیر از عامل رشد
اقتصادی و درآمد ملی ،عوامل زير را میتوان در رشد صادرات تسلیحات در دهههای اخیر در قالب افزايش
هزينههای نظامی ،مؤثر دانست (اسمیت و همکاران:)2 :1985 ،
1
 .1کمک مالی اياالت متحده در دهههای  60و  70میالدی در قالب برنامه کمک نظامی امريکا ؛  .2افزايش
درآمد کشورهای عضو پیمان نفتی اُپِک و تمايل کشورهای صادرکننده تسلیحات به جبران مازاد پرداخت بابت
نفت از طريق افزايش صادرات تسلیحات؛  .3حمايت مالی کشورهای دارای درآمدهای باالی نفتی از کشورهای
فقیرتر دارای ارتباط دوستانه و  .4اولويت تأمین تسلیحات نسبت به ساير نیازهای توسعهای در کشورهای در
حال توسعه.
 .8-2منافع اقتصادی تجارت تسلیحات در تقابل با اخالق
فشارهای اقتصادی نقش مهمی در تعديل اقدامات اخالقمدارانه در قبال تجارت تسلیحات دارند .کاهش تهديد
کمونیسم ،عقالنیتی در صنايع دفاعی و نیز تهديدی برای رفاه را در پی داشت .سازندگان سالح در امريکا،
انگلیس و فرانسه کارکنان خود را از سال  1990به میزان  1/5میلیون نفر کاهش دادند که خود حاکی از کاهش
قابل توجه هزينههای دفاع در سطح جهان بود .اين واقعیت که فشارهای اخالقی در کنار فشارهای اقتصادی
ايفای نقش مینمايند گريز ناپذير است اما ،فروش تسلیحات که ممکن است بر اساس اخالقیات ،در گذشته
کاهش يافته باشد ،به دلیل فشارهای اقتصادی بزرگتر ،مجدداً جذابیت میيابد.
يک مثال ابتدايی در اين رابطه به دههی  1980باز میگردد که دورهای کوتاه در کسب و کار «اخالق» در
تجارت تسلیحات بود .علیرغم ممنوعیت گستردهی صادرات تجهیزات به کشورهای در حال جنگ ايران و
عراق ،انگلستان مبادرت به صدور مجوز برای صادرات ماشینابزار نمود .به طرز گستردهای اين اطالع وجود
داشت که اين ابزار ،به سهولت در ساخت تسلیحات قابل استفاده بود ،اما در سال  ،1988عراق به سومین بازار
بزرگ فروش ماشینابزار تبديل شده بود .ادعا میگردد که وزير تجارت وقت انگلستان ،آلن کالرک ،2به شرکت-
های تولیدکنندهی اين ماشینها ،مانند «ماتريس چرچیل »3گفته بود! که بر استفادهی صلحآمیز از اين تجهیزات،
تأکید داشته باشند .اين واقعیت که پس از جنگ خلیج ،بازرسان سازمان ملل ماشینآالت ماتريس چرچیل را در
کارخانجات تولید قطعات برای تسلیحات هستهای عراق يافتند ،خود گويای واقعیت رخ داده است.
فرار از اين مضمون که انگیزه اصلی در پسِ فروش بینالمللی تسلیحات ،سودآوری است ،دشوار مینمايد .شواهد
قابل توجهی وجود دارد که شرکتها در صورتی که تحت کنترل واقعی قرار نگیرند ،از فرصتهای تجاری به
قیمت ناديده گرفتن مالحظات اخالقی ،بهرهبرداری خواهند کرد (مايتلَند.)4 :1998 ،
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 .9-2منافع سیاسی تجارت تسلیحات در تقابل با اخالق
حکومتها با تالش مستمر در توسعهی هر چه بیشتر هژمونی منطقهای و بینالمللی خود ،همواره منافعی را در
موقعیتهای ژئوپلتیک مختلف برای خود تعريف مینمايند .اين منافع عمدتاً از جنس منافع اقتصادی (منابع،
بازارها) و يا از جنس برتریجويی قومی ،ملّی و يا ايدئولوژيکی است .اگر قدرت منافع اقتصادی در حدی باشد
که دولتها و بنگاههای عرضهکنندهی تسلیحات ،قواعد بینالمللی را کمرنگ تفسیر نموده و يا با فرافکنی از
آن عبور نمايند ،اما قدرت منافع سیاسی در حدی است که دولتها در صورت لزوم قواعد را تغییر داده ،تفسیر
به رأی نموده و يا اساساً از پیوستن به آن سر باز میزنند.
1
نمونهای از عدم پذيرش يک معاهدهی محدود کنندهی جهانی ،پیمان منع گسترش سالحهای هستهای است.
کشورهای هند ،پاکستان ،رژيم غاصب صهیونیستی و کرهی شمالی با هدف ايجاد بازدارندگی و به بهانهی دفاع
از خود ،اين پیمان را نپذيرفتند .جالب اين که سه کشور اول به دلیل همسويی سیاسی با اياالت متحده ،مورد
شماطت جامعهی جهانی قرار نگرفتند و تنها کرهی شمالی به دلیل ماهیت ضدسرمايهداری ،مشمول تحريمهای
سنگین بینالمللی گرديده است.
در شرايطی که منافع سیاسی مبنای رفتار حکومتها قرار میگیرد ،شاهد شکلگیری ائتالفها هستیم .يک
ائتالف يا از مسیر استقرار حکومت دستنشانده (وابسته) و يا از طريق شکلگیری منافع مشترک ،ايجاد میشوند
(در هر دو حالت ،نهايتاً منافع هر دو حکومت به يکديگر گره میخورد) .در اين حالت تأمین منافع کشور غیر
وابسته در منطقهی کشور وابسته ،به واسطهی کشور مؤتلف (وابسته) محقق میگردد .در اينجا نیز صادرات
تسلیحات توسط کشور اصلی نه تنها با گذر علنی يا غیرعلنی از همهی معاهدات بینالمللی ،بلکه با عبور از
تمامی خطوط قرمز اخالق انجام میگیرد .ادامهی فروش تسلیحات مدرن توسط امريکا و انگلستان به عربستان
سعودی ،در شرايطی که دست اين کشور به خون تعداد زيادی از زنان و کودکان يمنی آلوده است ،نمونهی بارز
چنین رفتاری است.
لذا بايد عنوان نمود منافع سیاسی در کنار منافع اقتصادی و بلکه فراتر از آن ،عاملی در عدم تعهد کشورهای
سلطهجو به خطوط اخالقی و انسانی است.
میتوان الزاماتی برای صادرات تسلیحات به عنوان مقولهای که از اقتصاد و دفاع تأثیر گرفته و بر آنها تأثیر
میگذارد ،در مبانی مکتبی و اعتقادی جستجو نمود .اين الزامات چه مستخرج از آيات و روايات و چه برگرفته

 1پیمان منع گسترش سالحهای هستهای ( )Non-Proliferation Treatyدر دوران جنگ سرد ( )1968برابر با  1347به صورت
محدود بین چند کشور جهان منعقد شد .اين پیمان کشورهای جهان را به دو طبقه برخوردار (کشورهای دارای سالح هستهای) و
غیربرخوردار (کشورهای فاقد سالح هستهای) تقسیم میکند .طبق اين معاهده کشورهای دارای سالح هستهای نبايد بهطور مستقیم
يا غیرمستقیم به کشورهای غیربرخوردار در راه تحصیل اين سالح کمک کنند و کشورهای غیربرخوردار متعهد میشوند تا در اين
راه تالش نکنند ،هر چند به موجب ماده  4برخوردارها متعهد شدهاند که فناوری هستهای صلح آمیز را در اختیار غیربرخوردارها قرار
دهند.

23

فصلنامه اقتصاد دفاع ،سال پنجم ،شماره هفدهم ،پاییز 1399

از گفتمان واليت ،مجموعهای از بايدها و نبايدها را شکل میدهند که در قالب موضوعات راهبردی ،میتوانند
خطوط راهنمای سیاستگذاری در اين حوزه باشند .در جدول ( ،)2مجموعه الزامات پیشگفته ذکر شدهاند.
جدول شماره ( )2دستهبندی الزامات در دو حوزهی اقتصاد و دفاع برگرفته از مبانی مکتبی
آيات و روايات
مبارزه با غاصبین
ياری دين خدا

گفتمان واليت فقیه

برقراری عدالت اقتصادی
و اجتماعی
اهمیت تولید و تشويق
رشد

مبارزه با متجاوز

حمايت از کار و کارگر

عدم تجاوز از حدود

عدم تصرف در اموال
لزوم رضايت طرفین در
مبادالت و تجارت

پیکار با فتنهگران
پیکار با کسانی که به
دنبال تغییر ديناند
حمايت از مظلوم  .مبارزه
با ظالم
مبارزه در راه احقاق حق
ضعفا
توجه همزمان به آخرت
و دنیا

رعايت حق مالکیت

تربیت و اعتالی معنوی
انسانها
استقالل اقتصادی /حفظ
استقالل
فقرزدايی و افزايش رفاه
عمومی
تعديل ثروت
رشد و سازندگی
حفظ ارزشها و شئون
اخالقی

مردممحوری در اقتصاد
پرهیز از ربا و بهره
رعايت مالکیت (فردی،
عمومی ،دولتی)
برقراری عدالت توزيعی
محدوديت رقابت به حدود
شرعی و حکومتی
تقدم مصالح اسالم بر مصالح
فردی

لزوم اعتدال در هزينه-
کرد
پرهیز از مصارف
ضدارزشی

توسعه مراکز علمی

توسعه صادرات

دوری از تکیه بر صادرات
نفت

دانشبنیان شدن (توجه به
تحقیقات)

استقالل اقتصادی

تشويق تولید داخلی

توجه به کیفیت

عدم فساد در زمین

تأمین رفاه عمومی و
مبارزه با فقر

حفظ حاکمیت و اقتدار
سیاسی اسالم

رشد و توسعه

تقويت بنیه دفاعی و توسعه
صنايع تسلیحاتی
جلوگیری از انحصار در
تجارت

توجه به جوانان
اصالح الگوی مصرف

 .10-2چالشهای ملی صادرات تسلیحات ج.ا.ایران
برايند نظرات خبرگان ،اولويت دادن به عوامل درونی مؤثر بر صادرات تسلیحات است که در دو سطح سازمانی
و فراسازمانی (ملی) دستهبندی میشوند .عوامل درون سازمانی ،موضوع الگوی راهبردی توسعه صادرات
تسلیحات در سطح سازمانی است .در سطح ملی ،عوامل زير را میتوان بر صادرات تسلیحات مؤثر دانست
(محمودزاده و همکاران:)1398 ،
جدول شماره ( )3دستهبندی عوامل چالشزا در صادرات تسلیحات ج.ا.ايران ( 87عامل سطح ملی)
حوزه
سیاست-
گذاری

فرايند
مديريت و
برنامهريزی

چالشها
عدم اهتمام مديريتی ،عدم تمرکز تولیت و مديريت صادرات تسلیحات در کشور ،عدم انطباق
اهداف توسعه ملی با توسعه صادرات تسلیحات ،عدم يکپارچگی سیاستها ،عدم تدوين نقشه
راه توسعه صادرات ،نگاه به منافع کوتاهمدت به جای نگاه راهبردی ،عدم شناخت ظرفیتهای

الگوی راهبردی توسعه صادرات تسلیحات در سطح ملی

24
حوزه
ملی

فرايند

نظام نوآوری

راهبردهای
صادراتی

نهادسازی

ديپلماسی
سیاسی
قوانین و
مقررات

سیاست-
های
اقتصادی

سرمايه-
گذاری
سیاستهای
تأمین مالی

نوسانات نرخ
ارز

چالشها
داخلی (مزيتسنجی) ،عدم توسعه ظرفیتهای داخلی منطبق بر نیاز بازار جهانی (مزيتسازی)،
نبود عزم ملی برای رقابت بینالمللی ،عدم استفاده از مزيتهای جغرافیايی ،قومی ،نژادی و
مذهبی ،بیتوجهی به رفع انحصار در بازارهای داخلی ،عدم فعالیت شرکتهای صنعتی بزرگ
عدم حمايت از حقوق مالکیت فکری طرحهای داخلی و خارجی ،عدم حمايت نظام ملی نوآوری
از صادرات تسلیحات ،ضعف در توسعه مراکز تحقیق و توسعه ،ارتباط غیرمؤثر و غیرمستمر
بنگاههای حوزه خدمات با فناوری باالی کشور با مراکز پژوهشی و تحقیقاتی جهانی
عدم بهرهگیری از صادرات دانش تولید ،عدم بهرهگیری از صادرات دانش طراحی ،عدم بهره-
گیری از صادرات فناوری ،عدم بهرهگیری از صادرات خطوط تولید ،عدم استفاده از راهبرد تولید
در محل ،بیتوجهی به اتحادهای راهبردی با شرکتهای بینالمللی بزرگ ،عدم بهرهگیری از
توسعه سامانههای تسلیحاتی مشترک ،عدم بهرهگیری از راهبرد خلق مشترک ،عدم بهرهگیری
از تقسیم کار منطقهای ،عدم بهرهگیری از ائتالف در عرضه ،عدم بهرهگیری از راهبرد ورود به
بازار عرضه قطعات و زيرمجموعههای نظامی ،بیتوجهی به منطقهگرايی در تجارت ،عدم
مشتری گزينی راهبردی
بیتوجهی به تمرکز نهادی ،عدم تفويض اختیارات به نهادهای تخصصی ،بیتوجهی به ارتقای
حرفهای نهادها ،عدم تعامل نهادهای نظارتی-امنیتی ،ضعف ساختارسازمانی نهادهای صادراتی،
بیتوجهی به توسعه صنايع نظامی کوچک و متوسط ،عدم بهرهگیری از صنايع دفاعی دو
منظوره ،عدم تشکیل هستههای تخصصی در گروههای تسلیحاتی
عدم تالش برای دستیابی به توافقات تسلیحاتی در عالیترين سطوح ديپلماتیک ،عدم برقراری
پیوندهای مستشاری ،عدم تمرکز بر بازار کشورهای دارای مشترکات ژئوپلیتیکی و ژئواِتنیکی1
پروتوکلهای دست و پا گیر تجارت تسلیحات ،عدم تضمین ريسک صادرات (طرحهای تضمین
پرداخت) ،بیتوجهی به خصوصیسازی صنايع دفاعی ،عدم انعقاد موافقتنامههای تجارت
ترجیحی و تجارت آزاد ،نبود ساختار متناسب بیمهای برای صادرکنندگان ،نبود معافیت و
تخفیف مالیاتی برای صنايع دفاعی ،نبود تخفیفات نرخ ارز برای واردات مواد اولیه ،تعرفههای
گمرکی باال ،عدم بهرهگیری از قراردادهای جبرانی (آفسِت) ،عدم حمايت از حقوق مالکیت
دارايیها و ثروت داخلی ،عدم حمايت از دارايی و مالکیتهای خارجی
عدم سرمايهگذاری صادراتمحور در صنايع دفاعی ،عدم سرمايهگذاری در صنايع باالدستی،
عدم سرمايهگذاری ملی در تحقیق و توسعه ،عدم تالش برای جذب سرمايه خارجی
عدم تأمین خطوط اعتباری ،عدم استفاده از مبادالت تهاتری ،عدم بهرهگیری از تکنیک کاالی
رايگان و فعالیتهای عامالمنفعه ،عدم تضمین ريسک معامالت برای کشورهای هدف ،عدم
استفاده از معافیتهای مالیاتی برای صنايع نظامی ،عدم ارائه وامهای کم يا بدون بهره به
صنايع دفاعی ،عدم حمايت از سرمايهگذاران خارجی  ،عدم تأمین مالی صنايع نظامی از محل
مالیات عمومی کشور ،عدم تأمین مالی صنايع دفاعی از طريق اخذ عوارض از کاالهای عمومی
واقعی نبودن نرخ ارز ،نوسانات نرخ ارز ،بیثباتی درآمد ارزی دولت ،کمتوجهی به بومیسازی
تولید مواد اولیه
Geo-Ethnic
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حوزه

ارزشهای
انسانی و
اخالقی

فرايند
تورّم
بیعدالتی
اطالعاتی
الزامات
مکتبی

الزامات
حقوق بشر
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چالشها
رکود اقتصادی ،نرخ باالی تورم ،بیثباتی نسبی قیمتها ،عدم کنترل قیمت نهادههای تولید،
عدم کنترل نسبت حقوق و دستمزد به قیمت تمامشده
عدم شفافیت تجاری ،عدم وجود اطالعات کامل و دسترسی دشوار به اطالعات اقتصادی ،عدم
شفافیت بازارها
احتمال افساد در زمین توسط کشورهای هدف ،احتمال تجاوز و غصب سرزمین توسط
کشورهای هدف ،احتمال تضییع حق مظلومین و ضعفا ،احتمال عدم رعايت مالکیت (فردی،
عمومی ،دولتی) ،وجود ربا و بهره در وامها و خطوط اعتباری ،احتمال عدم رعايت اخالق و
امانتداری در تجارت
احتمال ترور و نسلکشی در کشورهای هدف ،احتمال خشونت مبتنی بر جنسیت يا خشونت
علیه زنان و کودکان در کشورهای هدف ،احتمال تقدّم منافع سیاسی به حقوق بشر ،احتمال
برتریجويی قومی يا ملی در کشورهای هدف ،احتمال ديکتاتوری در کشورهای هدف

 .11 -2مدل مفهومی پژوهش
بر اساس چارچوب مطالعه تعريف شده در اين پژوهش ،مجموعه موضوعات راهبردی مرتبط با توسعه صادرات
تسلیحات از مسیر مطالعهی عوامل محیطی مرتبط با سطح سازمانی ،احصاء گرديدند .مباحث اين مطالعه تحت
عناوين« :مفهومشناسی عناصر پژوهش»« ،ساختار بازار تسلیحات»« ،مزيت رقابتی در بازار تسلیحات»،
«ارزشهای اعتقادی و انسانی»« ،مطالعات تطبیقی» و مبحث بسیار مهم «چالشهای سازمانی صادرات
تسلیحات ج.ا.ايران» ،در قالب ادبیات پژوهش ارائه گرديدند .البته در تکمیل موضوعات شناسايی شده در سطوح
مذکور (و مطابق فرايند اجرای پژوهش) ،از مصاحبههای اولیه نیز استفاده گرديد.
ما حصل موضوعات استخراج شده ،در دو سرفصل« :سیاستها و راهبردها» و «مبانی و ارزشها» ،شاکلهی
اصلی الگوی مفهومی پژوهش را در نگاه کالن تشکیل دادند .متعاقباً و در تدوين الگوی نهايی ،همین سرفصلها
در نگاهی تخصصی و تدقیقشده ،مبنای ارائه ابعاد الگو قرار گرفتند.
مطابق چارچوب مطالعاتی ،الگوی مفهومی پژوهش درسطح راهبردی ملی ،مشتمل بر ابعادی از موضوعات
راهبردی مترتب بر صادرات تسلیحات است که يا در سطح ملی موضوعیت يافته و يا در اين سطح میبايست
راهبردهايی را برای مواجهه با اين موضوعات جستجو نمود .به منظور دستیابی به الگويی جامع ،موجز ،خوش-
ساخت ،عقاليی و دارای قلمرو پوششی مناسب ،پس از مطالعه ادبیات نظری و ادبیات تجربی و مصاحبه با
خبرگان و اساتید و برخی از فعاالن صنعت دفاعی از جمله مديران صنايع و متولیان صادرات ،سه موضوع مرتبط
و دارای بیشترين فراوانی (ابعاد الگو) و مجموعاً  98شاخص شناسايی گرديده و اين شاخصها در  14مؤلفه
دستهبندی شدند .در شکل ( ،)2الگوی مفهومی کالن ابعاد مؤثر بر توسعه صادرات تسلیحات در سطح ملی ارائه
شده است.
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شکل شماره ( )2الگوی مفهومی پژوهش
منبع :محقق

 .3روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از منظر نوع ،کاربردی-توسعهای قلمداد میگردد .پژوهش به لحاظ رويکرد ،آمیخته و به لحاظ
ماهیت ،توصیفی  -تحلیلی است .پس از جمعآوری اطالعات از روشهای مختلف نظیر مطالعات کتابخانهای،
بررسی اسناد ،مدارک و گزارشات موجود ،مصاحبه با خبرگان ،تحلیل محتوا و نهايتاً تدوين پرسشنامههای محقق
ساخته ،به تجزيه و تحلیل اطالعات بهدست آمده با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری البته به کمک
نرمافزارهايی مانند اِکسِل (نسخه ،)3013اِسمارت پی.اِل.اِس (نسخه )3اِس پی اِس اِس (نسخه )23پرداخته
خواهد شد.
جامعهی آماری پژوهش با ويژگیهای زير تشکیل گرديد:
 خبرگان اقتصاد با گرايش اقتصاد بینالملل و اقتصاد سیاسی ترجیحاً فعال در حوزههای دفاعی
 صنعت دفاعی و تسلیحات در حوزه توسعه فناوری ،تولید و تضمین مرغوبیت ترجیحاً آشنا با حوزه
بازرگانی خارجی
 بازرگانی خارجی با گرايشهای بازرگانی عمومی و دفاعی
 استراتژيستها و خبرگان دفاع در سطوح راهبردی
همچنین تالش گرديد در جامعه آماری مذکور از خبرگان دارای فعالیت دانشگاهی نیز بهره گرفته شود.
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در بخش مصاحبههای اولیه ،نمونهگیری به روش هدفمند و با حجم محدود به اشباع نظری در سطح ابعاد و
مؤلفهها ،صورت پذيرفت .حجم نمونهی حاصله در اين بخش به  8نفر رسید .در بخش دوم نیز با توجه به
رويکرد حاکم برتحقیق مبنی براحصاء مهمترين مؤلفهها ،زيرمؤلفهها و شاخصهای الگوی توسعه صادرات
تسلیحات ،روش نمونهگیری جهت اخذ نقطه نظرات خبرگان پیرامون موارد احصائی ،روش نمونه گیری هدفمند
قرار گرفت .از طرفی با توجه به حجم تعداد مؤلفهها و شاخصهای الگو و به منظور بهرهگیری بهینه در سنجش
موارد احصاء شده ،موارد در قالب يک پرسشنامه ساختاريافته به معرض قضاوت خبرگان قرار داده شد .به دلیل
ويژگیهای موضوعی و تخصصی تحقیق ،پژوهشگر با جامعهی آماری کوچکی روبرو بود و در تالش خود برای
حداکثرسازی حجم نمونهها ،نهايتاً موفق به اخذ  38نمونه گرديد.
بدين منظور با تدوين اولیه پرسشنامه که شامل ابعاد ،مولفهها و نیز شاخصهای توسعه صادرات تسلیحات بود،
به طراحی گزارههايی پرداخته شد که بتواند هر يک از اجزاء الگو را بسنجد و از متخصصان خواسته شد تا
اهمیت هر گزاره را بین  1تا  5تعیین نمايند .
برای سنجش روايی پرسشنامه از روايی محتوايی استفاده گرديد و برای سنجش پايايی نتايج حاصل از جمعآوری
دادههای مربوط به ابعاد ،مؤلفهها و شاخصها ،از دو روش آلفای کرونباخ و پايايی ترکیبی استفاده شده است.
تجزيه و تحلیل داده ها مطابق فرايندی که در شکل زير آمده است صورت پذيرفت.

شکل شماره ( )4نمودار فرايند تجزيه و تحلیل دادهها

 .4تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش
 .1-4مؤلفهها و شاخصهای اولیه
از مجموع کاوشهای صورت گرفته در مقاالت ،کتب ،اسناد رسمی و نیز به کمک مصاحبه با خبرگان ،خصوصاً
از طريق پژوهشی در رابطه با چالشهای صادرات تسلیحات ج.ا.ايران ،مجموعاً  98شاخص استخراج گرديد که
پس از جمعآوری پرسشنامهها ،با بازبینی مجدد و استفاده از نظرات اساتید محترم راهنما و مشاور ،به  74شاخص
کاهش يافت که ناشی از حذف شاخصهای مشابه و ادغام موارد نزديک به هم بود .پااليش صورت گرفته ،به

الگوی راهبردی توسعه صادرات تسلیحات در سطح ملی

28

کمک تحلیل آمارههای توصیفی صورت پذيرفت .جداول زير ،تعداد و عناوين مؤلفهها و شاخصهای اولیه را به
تفکیک ابعاد نشان میدهد.
*جدول شماره ( )4وضعیت کمّی اولیه اجزای الگو
سازه
(سطح راهبردی)
ملی

بُعد
3

تعداد
مؤلفه
14

شاخص
98

منبع :محقق
جدول شماره ( )5شاخصهای اصلی الگو
بُعد

مؤلفهها
مديريت و
برنامهريزی
اثربخش
ارتقای
نظام نوآوری
ملی

کارآمدی
سیاست-
گذاری
ملی

تنوع
راهبردهای
صادراتی

نهادسازی

ديپلماسی
فعال
اقتصاد دفاع
بهبود فضای
کسب و کار

شاخصها
اولويت و هدف گذاری صادرات تسلیحات ،تمرکز تولیت و مديريت صادرات تسلیحات در
کشور ،انطباق اهداف توسعه ملی با توسعه صادرات تسلیحات ،سیاستگذاری يکپارچه ،تدوين
نقشه راه توسعه صادرات ،نگاه راهبردی به جای منافع کوتاهمدت ،شناخت ظرفیتهای داخلی
(مزيتسنجی) ،توسعه ظرفیتهای داخلی منطبق بر نیاز بازار جهانی (مزيتسازی) ،عزم ملی
برای رقابت بینالمللی ،استفاده از مزيتهای جغرافیايی ،قومی ،نژادی و مذهبی ،تسهیل
رقابت در بازارهای داخلی ،فعالیت شرکتهای صنعتی بزرگ در حوزه نظامی
حمايت از حقوق مالکیت فکری در صنعت تسلیحات ،حمايت نظام ملی نوآوری از صادرات
تسلیحات ،توسعه مراکز تحقیق و توسعه ،ارتباط مؤثر و مستمر بنگاههای حوزه خدمات با
فناوری باالی کشور با مراکز پژوهشی و تحقیقاتی جهانی ،تقويت نهادهای واسط و فن بازار
صادرات دانش تولید ،صادرات دانش طراحی ،صادرات فناوری ،صادرات خطوط تولید ،تولید در
محل ،اتحادهای راهبردی با شرکتهای بینالمللی بزرگ ،توسعه سامانههای تسلیحاتی
مشترک ،خلق مشترک ،تقسیم کار منطقهای ،ائتالف در عرضه ،ورود به بازار تأمینکنندگان
قطعات و زيرمجموعههای نظامی ،منطقهگرايی در تجارت ،مشتری گزينی راهبردی ،صادرات
مجدد ( ،)Re-Exportفروش اليسِنس
يکپارچگی نهادی و حذف تزاحم نهادی  ،تفويض اختیارات به نهادهای تخصصی ،ارتقای
حرفهای نهادها ،تعامل نهادهای نظارتی-امنیتی با نهادهای صادراتی ،تقويت ساختارسازمانی
نهادهای صادراتی ،توسعه صنايع نظامی کوچک و متوسط ،هستههای تخصصی در گروههای
مختلف تسلیحاتی
توافقات تسلیحاتی در عالیترين سطوح ديپلماتیک ،برقراری پیوندهای مستشاری ،تمرکز بر
بازار کشورهای دارای مشترکات ژئوپلیتیکی و ژئواِتنیکی ،1ايجاد و گسترش کمیسیون های
مشترک دفاعی و اقتصادی با کشورهای هدف ،اعزام رايزنهای دفاعی مشرف به توان
صادرات تسلیحاتی
مقرراتزدايی در پروتوکلهای تجارت تسلیحات ،تضمین ريسک صادرات (طرحهای تضمین
پرداخت) ،خصوصیسازی صنايع دفاعی ،معافیت کارکنان صنايع دفاعی از خدمت سربازی،
حمايت از حقوق مالکیت دارايیها و ثروت داخلی ،حمايت از دارايی و مالکیتهای خارجی،
Geo-Ethnic

1

فصلنامه اقتصاد دفاع ،سال پنجم ،شماره هفدهم ،پاییز 1399
بُعد

مؤلفهها

سرمايهگذاری
هدفمند
سیاستهای
مؤثر تأمین
مالی

برنامههای
اقتصادی
پشتیبان

کنترل
نوسانات
نرخ ارز
کنترل تورّم
حمايت مؤثر
تجاری
پوشش
مناسب
بیمهای

ارزشهای
انسانی و
مکتبی

تقیّد به
الزامات
مکتبی
تقیّد به
الزامات حقوق
بشر
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شاخصها
شفافیت اطالعات (شفافیت اطالعات تجاری ،انتشار مقررات و تسهیل دسترسی به آنها،
دسترسی آسان و يکسان به اطالعات اقتصادی ،کاهش عدم تقارن اطالعات) ،تسهیل رويهها
و مجوزهای سرمايهگذاری ،تولید و صادرات تسلیحات
سرمايهگذاری صادراتمحور در صنايع دفاعی ،سرمايهگذاری در صنايع باالدستی ،سرمايه-
گذاری ملی در تحقیق و توسعه ،جذب سرمايه خارجی
خطوط اعتباری ،مبادالت تهاتری ،کاالی رايگان و فعالیتهای عامالمنفعه ،تضمین ريسک
معامالت برای کشورهای هدف ،معافیتهای مالیاتی برای صنايع نظامی ،ارائه وامهای کم
بهره و بدون بهره به صنايع دفاعی ،حمايت از سرمايهگذاران خارجی (تضامین) ،تأمین مالی
صنايع نظامی از محل مالیات عمومی کشور ،تأمین مالی صنايع دفاعی از طريق اخذ عوارض
از کاالهای عمومی ،عقد قراردادهای جبرانی
يکسانسازی نرخ ارز ،تعیین دامنه نوسانات نرخ ارز ،افزايش درآمد ارزی ،مديريت تقاضای ارز
(بومیسازی تولید مواد اولیه)
افزايش رشد اقتصادی ،افزايش بهرهوری ،مديريت نقدينگی ،کاهش مخارج (کنترل نسبت
حقوق و دستمزد به قیمت تمامشده ،کنترل قیمت نهادههای تولید و )...
نرخ مؤثر حمايت (کاهش تعرفه اقالم وارداتی) ،معافیتهای مالیاتی صادرات ،مشوقها و
يارانههای صادراتی ،انعقاد موافقتنامههای تجارت ترجیحی و تجارت آزاد ،تخفیفات نرخ ارز
برای واردات مواد اولیه،
پوشش ريسکهای دستیابی مراحل طراحی و تولید کاالهای صادراتی ،پوشش بیمهای وامها
و سرمايهگذاریهای حمايتی توسعه محصوالت صادراتی ،بیمههای تِرم تحويل کاالهای
تسلیحاتی (ايمنی محصولی ،سرقت ،تروريسم ،حوادث) حین انبارداری ،حمل و نقل و تحويل-
دهی
عدم حمايت از افساد در زمین ،حمايت از دفاع در برابر منازعات تحمیلی ،حمايت از دفاع در
برابر ظلم حمايت از احقاق حق مظلومین و ضعفا ،عدم حمايت از تجاوز و غصب سرزمین،
رعايت انصاف در تجارت ،کمک به استقالل سیاسی حکومت اسالمی ،کمک به حاکمیت و
اقتدار سیاسی حکومت اسالمی /حمايت از سرافرازی اسالم ،رعايت مالکیت (فردی ،عمومی،
دولتی) ،پرهیز از ربا و بهره در وامها و خطوط اعتباری ،اخالق و امانتداری در تجارت
عدم حمايت از ترور و نسلکشی ،عدم حمايت از خشونت مبتنی بر جنسیت يا خشونت علیه
زنان و کودکان ،عدم اولويت منافع اقتصادی به حقوق بشر ،عدم تقدّم منافع سیاسی به حقوق
بشر ،عدم حمايت از برتریجويی قومی يا ملی ،عدم حمايت از حکومتهای ديکتاتور و
سرکوبگر

منبع :محقق

 .2-4یافتههای جمعیتشناختی
میزان تحصیالت .از کل  38نفر پاسخدهنده ،تعداد  11نفر يعنی  29درصد پاسخگويان دارای مدرک تحصیلی
دکتری و تعداد  20نفر يعنی بیش از  52درصد فوقلیسانس میباشند .بنابراين بیش از  80درصد پاسخگويان
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دارای مدرک تحصیلی فوقلیسانس به باال هستند که اين خود حکايت از وزن علمی خبرگان همکار در جامعه
نمونه برای سنجش موضوع پژوهش میباشد.
سوابق اجرایی .در خصوص سابقه کار دانشگاهی ،کار دولتی و کار نظامی يافته ها نشان می دهند بیش از
 85%خبرگان دارای سوابق باالتر از  20سال میباشند که نشان از تجربه باالی آنهاست .اين نسبت در خصوص
سابقهی دانشگاهی به چشم نمیخورد که عمدهی علت آن آغاز سابقهی دانشگاهی بخش قابل توجهی از
خبرگان ،چندين سال پس از آغاز به کار آنان در مشاغل دولتی و نظامی است.
حوزههای تخصصی .ثقل فراوانی خبرگان از منظر تخصص به سمت «دفاعی» با  76/3درصد گرايش
بیشتری دارد .پس از آن نیز تخصص اقتصادی ( ،)15/8فناوری ( )5/3و ساير ( )2/6قرار میگیرد .اين ترکیب
با توجه به موضوع تحقیق منطقی مینمايد.
 .3-4یافتههای توصیفی
از منظر آمار توصیفی ،خبرگان در مجموع وزن بیشتری را برای بُعد «کارآمدی سیاستگذاری ملی» و کمترين
وزن را برای بُعد «ارزش های انسانی و مکتبی» قائل شدهاند .همچنین از منظر انحراف معیار (پراکندگی دادهها)
نیز بُعد «کارآمدی سیاستگذاری ملی» حائز کمترين پراکندگی و بُعد «ارزش های انسانی و مکتبی» دارای
بیشترين پراکندگی است.
جدول شماره ( )6آمار توصیفی ابعاد مربوط به سطح ملی
رديف

عنوان

معرف

کمینه

بیشینه

متوسط

انحراف معیار

1

کارآمدی سیاست گذاری ملی

NLB1

2

5

4/63

0/7

2

برنامه های اقتصادی پشتیبان

NLB2

3

5

4/5

0/58

3

ارزش های انسانی و مکتبی

NLB3

1

5

3/29

1/02

در سطح مؤلفهها ،مؤلفه  5حائز باالترين متوسط و در عین حال پايینترين انحراف معیار شد که نشان دهندهی
اتفاق نظر قوی خبرگان در رابطه با تأثیرگذاری اين مؤلفه میباشد .همزمان مؤلفه  13کمترين متوسط را به
خود اختصاص داد .متناظراً دو شاخص  1و  74که باالترين و پايینترين وزن را احراز نمودند به ترتیب ذيل دو
مؤلفه  5و  6قرار میگیرند .جداول  7و  ،8به ترتیب آمارههای توصیفی مؤلفهها و شاخصها را نشان میدهند.
جدول شماره ( )7آمار توصیفی مؤلفههای الگو
رديف

عنوان

معرف

کمینه

بیشینه

متوسط

انحراف معیار

1

مديريت و برنامه ريزی اثربخش

NLB1M1

3

5

4/38

0/7

2

ارتقای نظام نوآوری ملی

NLB1M2

1

5

3/88

0/93

3

تنوع راهبردهای صادراتی

NLB1M3

3

5

4/38

0/75

4

نهادسازی

NLB1M4

3

5

4/17

0/69
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معرف

کمینه

بیشینه

متوسط

انحراف معیار

5

ديپلماسی فعال اقتصاد دفاع

NLB1M5

3

5

4/58

0/57

6

بهبود فضای کسب و کار

NLB1M6

2

5

4/25

1/09

7

سرمايه گذاری هدفمند

NLB2M1

3

5

4/33

0/75

8

سیاست های مؤثر تأمین مالی

NLB2M2

3

5

4/54

0/71

9

کنترل نوسانات نرخ ارز

NLB2M3

2

5

4/21

0/96

10

کنترل تورّم

NLB2M4

2

5

3/79

0/91

11

حمايت مؤثر تجاری

NLB2M5

1

5

4/21

1/00

12

پوشش مناسب بیمهای

NLB2M6

2

5

4/04

1/02

13

تقیّد به الزامات مکتبی

NLB3M1

1

5

3/67

0/94

14

تقیّد به الزامات حقوق بشر

NLB3M2

2

5

3/83

0/85

جدول شماره ( )8آمار توصیفی شاخصهای دارای باالترين و پايینترين وزن
رديف
1
74

عنوان
توافقات تسلیحاتی در عالیترين
سطوح ديپلماتیک
معافیت کارکنان صنايع دفاعی از
خدمت سربازی

معرف
NLB1M5Sh1

کمینه
4

بیشینه
5

متوسط
4/79

انحراف معیار
0/41

NLB1M6Sh4

1

5

2/29

1/17

 .4-4یافتههای استنباطی
مشتمل بر برازش مدل اندازهگیری (پايايی شاخص) ،مدل ساختاری ،برازش کلی و آزمون فرضیهها است.
 .1-4-4برازش مدل اندازهگیری
با استفاده از محاسبهی ضرايب بارهای عاملی ،پايايی و روايی تأيید میگردد .ضرايب بار عاملی ابعاد ،مؤلفهها
و شاخصهای الگو در ادامه توضیح داده شدهاند.
جدول شماره ( )9ضريب بار عاملی ابعاد الگو
رديف

بُعد

معرّف

ضريب بار عاملی

تفسیر

1

کارآمدی سیاستگذاری ملی

NLB1

0/808

مناسب

2

برنامههای اقتصادی پشتیبان

NLB2

0/916

بسیار مناسب

3

ارزشهای انسانی و مکتبی

NLB3

0/784

مناسب

همان گونه که در جدول ( )9مشاهده می شود بار عاملی ابعاد نشان می دهد معیار مناسبی برای الگو
هستند .همچنین يافته های تحقیق نشان داد همه مؤلفهها معیار مناسبی برای بُعد مربوطه خود می باشند.
در خصوص بار عاملی شاخص ها نیز ،از مجموع  74شاخص پااليش شده ،تعداد  2شاخص حد نصاب الزم
در ارزيابی بار عاملی ( )0/4را بهدست نیاوردند و با حذف اين شاخصها تعداد شاخصهای دارای بارعاملی
مناسب و بسیار مناسب در الگو به  72شاخص تقلیل يافت.
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جدول  ،10نتايج حاصل از آزمون پايايی به روش پايايی ترکیبی را نشان میدهد 11 .نیز پايايی مجموع
شاخصهای سه بُعد الگو را به روش آلفای کرونباخ در بر دارد.
جدول شماره ( )10آزمون پايايی به روش پايايی ترکیبی در نرمافزار Smart-PLS
سازه

پايايی
ترکیبی

الزامات ملی

0/88

بُعد

پايايی
ترکیبی

کارآمدی سیاستگذاری
ملی

0/90

برنامههای اقتصادی
پشتیبان

0/93

ارزشهای انسانی و
مکتبی

0/81

مؤلفه
مديريت و برنامه ريزی اثربخش
ارتقای نظام نوآوری ملی
تنوع راهبردهای صادراتی
نهادسازی
ديپلماسی فعال اقتصاد دفاع
بهبود فضای کسب و کار
سرمايه گذاری هدفمند
سیاست های مؤثر تأمین مالی
کنترل نوسانات نرخ ارز
کنترل تورّم
حمايت مؤثر تجاری
پوشش مناسب بیمهای
تقیّد به الزامات مکتبی
تقیّد به الزامات حقوق بشر

پايايی
ترکیبی
0/84
0/83
0/96
0/90
0/86
0/87
0/77
0/93
0/71
0/85
0/87
0/98
0/82
0/95

جدول شماره ( )11آزمون پايايی به روش آلفای کرونباخ در نرمافزار SPSS
عنوان
پايايی شاخصهای بُعد کارآمدی سیاستگذاری ملی
پايايی شاخصهای بُعد برنامههای اقتصادی پشتیبان
پايايی شاخصهای بُعد ارزشهای انسانی و مکتبی

آلفای کرونباخ
0/971
0/957
0/922

روايی عوامل الگو به سه روش روايی توافق کلی ،روايی همگرا و روايی واگرا مورد سنجش واقع گرديد.
جدول 12نتايج روايی همگرا را نشان میدهد .در مواردی که میزان اين روايی کمی کمتر از حد مجاز ()0/5
بود ،پژوهشگر به روايی توافق کلی مراجعه نمود .جدول 13نیز روايی واگرا را نشان میدهد .همان گونه که
مشاهده میگردد ،نتايج حاصله برای ابعاد الگو با کمتر بودن از اعداد قطری ،تأيید میگردند.
جدول شماره ( )12روايی عوامل الگو
سازه/بُعد/مؤلفه
الزامات ملی
کارآمدی سیاستگذاری ملی

روايی
همگرا
0/7
0/61

روايی توافق
کلی
-

سازه/بُعد/مؤلفه
ارتقای نظام نوآوری ملی
تنوع راهبردهای
صادراتی

روايی
همگرا
0/63
0/71

روايی توافق
کلی
-
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برنامههای اقتصادی پشتیبان
ارزشهای انسانی و مکتبی
مديريت و برنامه ريزی
اثربخشهدفمند
سرمايه گذاری
سیاست های مؤثر تأمین
کنترل مالی
نوسانات نرخ ارز
کنترل تورّم

0/7
0/68
0/41
0/49
0/59
0/58
0/66

0/8417
0/875
-
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نهادسازی
ديپلماسی فعال اقتصاد
دفاعکسب و کار
بهبود فضای
حمايت مؤثر تجاری
پوشش مناسب بیمهای
تقیّد به الزامات مکتبی
تقیّد به الزامات حقوق
بشر

0/61
0/55
0/58
0/59
0/96
0/41
0/77

0/70
-

مشاهده میگردد مؤلفهی «تقیّد به الزامات مکتبی» در روايی توافق کلی نیز حائز مقدار مطلوب نیست.
جدول شماره ( )13روايی واگرای سطوح و ابعاد الگو
ارزشهای انسانی و
مکتبی

برنامههای
اقتصادی پشتیبان

کارآمدی سیاستگذاری
ملی

0/82

0/84
0/57

0/78
0/92
0/40

الزامات ملی

سازههای اصلی
(سطوح و ابعاد)

0/84
0/55
0/55
0/92
74

الزامات ملی
کارآمدی سیاستگذاری ملی
برنامههای اقتصادی پشتیبان
ارزشهای انسانی و مکتبی

همان گونه که مشاهده میشود ،دو بُعد «برنامههای اقتصادی پشتیبان» و «کارآمدی سیاستگذاری ملی»
همبستگی بیش از حد مجاز نشان میدهند .در تحلیل صورت گرفته توسط پژوهشگر ،علت اين نتیجه،
پوشش موضوع برنامههای اقتصادی در فرايند سیاستگذاری است .به عبارت ديگر ،عام بودن عنوان
سیاستگذاری به حدی است که برنامههای اقتصادی را نیز پوشش میدهد لذا همبستگی بااليی بین اين
دو بُعد مشاهده میگردد .علت بروز اين امر ،وزن زيادی است که پژوهشگر در طی مطالعه ادبیات و مصاحبه
با خبرگان در رابطه با مؤلفهها و شاخصهای اقتصادی احساس نموده به گونهای که وی را مجاب به
تخصیص يک بُعد مجزا به برنامههای اقتصادی پشتیبان کرده است .بر اين اساس جمعبندی پژوهشگر در
اين مرحله تغییر عنوان «کارآمدی سیاستگذاری ملی» به «ارتقای سیاستهای ملی در حوزه کسب و
کار» در الگو است.
 .2-4-4برازش مدل ساختاری
ضرایب معناداری ( Zمقادیر  .)tبدين منظور از قابلیت «بوت اِسترپینگ» در نرمافزار اِسمارت
پی.اِل.اِس استفاده میشود .اين فرايند که به دنبال ارزيابی میزان معناداری ارتباطات بین متغیرهای پنهان
الگو است ،منجر به محاسبهی ضرايب مسیرها در الگو يا همان مقادير  tمیگردد .جدول ،14نتايج اين
محاسبه را نشان میدهد.
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جدول شماره ( )14مقادير  tبرای متغیرهای مکنون الگو
ضريب مسیر
از

به

الزامات
ملی

کارآمدی سیاستگذاری
ملی
برنامههای اقتصادی
پشتیبان
ارزشهای انسانی و
مکتبی
تقیّد به الزامات مکتبی
تقیّد به الزامات حقوق
بشر

ارزش-
های
انسانی و
مکتبی
کارآمدی
سیاست-
گذاری
ملی

مديريت و برنامه ريزی
اثربخش
ارتقای نظام نوآوری
ملی
تنوع راهبردهای
صادراتی

مقادير
t

ضرايب
معناداری

6/08

0/00

6/55

0/00

12/40

0/00

4/80
4/57

0/00
0/00

10/99

0/00

16/29

0/00

14/50

0/00

ضريب مسیر
از

به

برنامه-
های
اقتصادی
پشتیبان

سرمايه گذاری
هدفمند
سیاست های مؤثر
تأمین مالی
کنترل نوسانات نرخ
ارز
کنترل تورّم
حمايت مؤثر تجاری
پوشش مناسب بیمه-
ای
نهادسازی

کارآمدی
سیاست-
گذاری
ملی
(ادامه)

ديپلماسی فعال اقتصاد
دفاع
بهبود فضای کسب و
کار

مقادير
t

ضرايب
معناداری

28/15

0/00

46/78

0/00

9/36

0/00

13/14
24/10
37/65

0/00
0/00
0/00

13/3

0/00

16/58

0/00

36/77

0/00

همان گونه که مشاهده میشود ،غالب مسیرها با سطح اطمینان بیش از  0/95حائز ضرايب بیش از 1/96
هستند که نشان از معنادار بودن مسیرها و مناسب بودن مدل ساختاری است.
معیار  .R2معیاری است که نشان از تأثیر يک متغیر برونزا بر يک متغیر درونزا دارد (داوری ،رضازاده،
 .)146 :1393معیار تفسیر مقادير  R2در جدول 15آمده است .جدول 16نیز مقادير  R2به دست آمده در
نرمافزار اِسمارت پی.اِل.اِس را نشان میدهد.
جدول شماره ( )15معیار تفسیر مقادير R2
>0/19
ضعیف

0/19>...>0/33
متوسط

0/33>...>0/67
قوی

<0/67
بسیار قوی

جدول شماره ( )16مقادير  R2سازههای تحقیق
سازه/بُعد/مؤلفه
الزامات ملی
کارآمدی
گذاری
سیاست
برنامههای
ملیپشتیبان
اقتصادی
انسانی
های
ارزش
و
مکتبیبرنامه
مديريت و
ريزی اثربخش

R2
0/14
0/30
0/30
0/55
0/50

تفسیر
ضعیف
متوسط
متوسط
قوی
قوی

سازه/بُعد/مؤلفه
بهبود فضای کسب و کار
سرمايه گذاری هدفمند
سیاست های مؤثر تأمین مالی
کنترل نوسانات نرخ ارز
کنترل تورّم

R2
0/79
0/66
0/79
0/44
0/19

تفسیر
بسیار قوی
قوی
قوی
قوی
متوسط
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ارتقای نظام
نوآوری ملی
راهبردهای
تنوع
صادراتی
نهادسازی
ديپلماسی فعال
اقتصاد دفاع

قوی
قوی
قوی
قوی

0/50
0/51
0/49
0/61

35

حمايت مؤثر تجاری
پوشش مناسب بیمهای
تقیّد به الزامات مکتبی
تقیّد به الزامات حقوق بشر

0/65
0/76
0/14
0/14

قوی
بسیار قوی
ضعیف
ضعیف

بر اساس اين نتايج ،بیش از 83درصد متغیرها در بازهی متوسط (مناسب) به باال قرار دارند که حاکی از
مناسب بودن برازش مدل ساختاری از منظر اين آزمون است.
معیار  .Q2اين معیار قدرت پیشبینی مدل را مشخص میسازد .اين آزمون در نرمافزار اِسمارت پی.اِل.اِس
از طريق اجرای فرمان ( Blindfoldingپردهی  )1-SSE/SSOقابل انجام است .معیار تفسیر مقادير
مختلف  Q2در جدول17آورده شده است.
جدول شماره ( )17معیار تفسیر مقادير Q2
>0/02

0/02>...>0/15

0/15>...>0/35

<0/35

ضعیف

متوسط

قوی

بسیار قوی

همچنین در جدول ،18نتايج آزمون  Q2نشان داده شده است .همان گونه که مالحظه میگردد غالب
سازهها حائز متوسط (مناسب) به باال میباشند که بار ديگر برازش مدل ساختاری را تأيید مینمايد.
جدول شماره ( )18مقادير  Q2سازههای تحقیق
سازه/بُعد/مؤلفه
الزامات ملی
کارآمدی
گذاری
سیاست
برنامههای
ملیپشتیبان
اقتصادی
انسانی
های
ارزش
و
مکتبیبرنامه
مديريت و
اثربخش
ريزی
ارتقای نظام
نوآوری ملی
راهبردهای
تنوع
صادراتی
نهادسازی
ديپلماسی فعال
اقتصاد دفاع

Q2
0/09
0/16
0/18
0/35
0/17
0/23
0/30
0/24
0/29

تفسیر
متوسط
قوی
قوی
بسیار قوی
قوی
قوی
قوی
قوی
قوی

سازه/بُعد/مؤلفه
بهبود فضای کسب و کار
سرمايه گذاری هدفمند
سیاست های مؤثر تأمین مالی
کنترل نوسانات نرخ ارز
کنترل تورّم
حمايت مؤثر تجاری
پوشش مناسب بیمهای
تقیّد به الزامات مکتبی
تقیّد به الزامات حقوق بشر

2

Q
0/40
0/29
0/39
0/23
0/11
0/32
0/66
0/04
0/06

تفسیر
بسیار قوی
قوی
بسیار قوی
قوی
متوسط
قوی
بسیار قوی
متوسط
متوسط

 .3-4-4برازش کلی مدل
برازش مدل کلی (معیار  .)GoF1اين معیار برای برازش مدل کلی که هر دو بخش مدل اندازهگیری
و ساختاری را کنترل میکند ،بهکار برده میشود .مقدار معیار از رابطهی زير محاسبه میشود که در آن
𝑠𝑒𝑖𝑡𝑖𝑙𝑎𝑛𝑢𝑚𝑚𝑜𝐶 مقادير اشتراکی يک سازه درونزا و  R2میانگین متغیرهای درونزای وابسته
است و از رابطهی زير محاسبه میشود .تفسیر مقادير  GoFدر جدول19آمده است.
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√ = 𝐹𝑜𝐺
̅Communalities × ̅𝑅̅̅2
Goodness of Fit

1
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جدول شماره ( )19معیار تفسیر GoF
>0/01
برازش ضعیف

0/01>...>0/25
برازش متوسط

0/25>...>0/36
برازش قوی

<0/36
برازش بسیار قوی

 R2میانگین مقادير R2سازههای الگو است و 𝑠𝑒𝑖𝑡𝑖𝑙𝑎𝑛𝑢𝑚𝑚𝑜𝐶 هم میانگین مقادير روايی همگرا
( )AVEمیباشد .مقادير  R2و روايی همگرا و میانگین آنها در جدول 20قابل مشاهده میباشند.
جدول شماره ( )20مقادير اشتراکی متغیرهای مکنون تحقیق (مأخذ :پژوهشگر)
سازه
الزامات ملی
کارآمدی سیاستگذاری ملی
برنامههای اقتصادی پشتیبان
ارزشهای انسانی و مکتبی
میانگین

AVE
0/7
0/61
0/7
0/68

R2
0/14
0/30
0/30
0/55

𝑠𝑒𝑖𝑡𝑖𝑙𝑎𝑛𝑢𝑚𝑚𝑜𝐶=0/673

R2 =0/323

بنابراين در محاسبهی  GoFخواهیم داشت:
𝐺𝑜𝐹 = √0.673 × 0.323 = 0.466
که برازش قوی مدل ساختاری را به لحاظ کلی نشان میدهد.
 .5-4آزمون فرضیهها
پس از بررسی برازش مدلهای اندازهگیری ،مدل ساختاری و مدل کلی ،بررسی و آزمون فرضیههای تحقیق
صورت میگیرد (داوری ،رضازاده .)184 :1393 ،برای اين منظور با استفاده از دستور «بوت اِسترَپینگ»،
ضرايب مسیر متغیرهای استفاده شده در تعريف فرضیات پژوهش ،ارزيابی میشوند .در ادامه نتايج اين
ارزيابی آورده شده است.
فرضیه اصلی :بین «الزامات ملی» صادرات تسلیحات و «توسعه صادرات تسلیحات در اقتصاد مقاومتی»
رابطه معناداری برقرار است (.)H1
با ضريب مسیر  3/26و معناداری بیش از  0/95اين فرضیه تأيید میگردد.
فرضیه فرعی :1بین «کارآمدی سیاستگذاری ملی» به عنوان يکی از ابعاد توسعه صادرات تسلیحات در
اقتصاد مقاومتی و «الزامات ملی» صادرات تسلیحات رابطه معناداری برقرار است (.)H1-1
با ضريب مسیر  6/08و معناداری بیش از  0/95اين فرضیه تأيید میگردد.
فرضیه فرعی :2بین «برنامههای اقتصادی پشتیبان» به عنوان يکی از ابعاد توسعه صادرات تسلیحات در
اقتصاد مقاومتی و «الزامات ملی» صادرات تسلیحات رابطه معناداری برقرار است (.)H1-2
با ضريب مسیر  6/55و معناداری بیش از  0/95اين فرضیه تأيید میگردد.
فرضیه فرعی :3بین «ارزشهای انسانی و مکتبی» به عنوان يکی از ابعاد توسعه صادرات تسلیحات در
اقتصاد مقاومتی و «الزامات ملی» صادرات تسلیحات رابطه معناداری برقرار است (.)H1-3
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با ضريب مسیر 12/40و معناداری بیش از  0/95اين فرضیه تأيید میگردد.

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها
افزايش سهم کشور از صادرات جهانی تسلیحات متعارف ،با توجه به مقدورات و دستاوردهای جدی کشور،
دغدغهی اصلی پژوهشگر در انجام پژوهش حاضر بوده است .اين دغدغه از سوابق شغلی وی در حوزهی صنايع
دفاعی و تعامالت وی با مشتريان خارجی تسلیحات کشور ،شکل گرفته است .پژوهش حاضر بخشی از يک
مطالعهی جامع در رابطه با توسعه صادرات تسلیحات ج.ا.ايران 1است .مطالعه مذکور در حقیقت يک تحقیق بین
رشتهای است که سه حوزهی تخصصی مديريت راهبردی ،اقتصاد و صنعت دفاعی را برای مطالعهی موضوع
تحقیق بهکار گرفته و به ارائه الگوی راهبردی توسعه صادرات تسلیحات در سه سطح سازمانی ،ملی و فراملی
میپردازد .مقاله حاضر بر عواملی که در حوزه فرايندهای ملی بر توسعه صادرات تسلیحات تأثیرگذارند ،توجه
داشته است .اين عوامل به دنبال تحقق الزامات صادرات تسلیحات از طريق ارتقای سیاستهای ملی در حوزه
کسب و کار و ايجاد تمرکز در برنامههای اقتصادی پشتیبان با هدف تقويت صنايع دفاعی و حفظ و ارتقای سهم
از بازار آنها بوده ،در عین حالی که ارزشهای انسانی و مکتبی را مورد توجه قرار میدهند .نتايج حاصله  5بُعد،
 14مؤلفه و  72شاخص را در اين سطح صحهگذاری نمودهاند .اين عوامل در جدول 21مشاهده میشوند.
جدول شماره ( )21ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای سطح ملی
بُعد

مؤلفه
مديريت و برنامهريزی
اثربخش

ارتقای
نظام نوآوری ملی
ارتقای سیاست-
های ملی در حوزه
کسب و کار

تنوع راهبردهای صادراتی

نهادسازی

 1رجوع شود به پاورقی2

شاخص
اولويت و هدف گذاری صادرات تسلیحات ،تمرکز تولیت و مديريت
صادرات تسلیحات در کشور ،انطباق اهداف توسعه ملی با توسعه
صادرات تسلیحات ،سیاستگذاری يکپارچه ،تدوين نقشه راه توسعه
صادرات ،نگاه راهبردی به جای منافع کوتاهمدت ،شناخت ظرفیتهای
داخلی (مزيتسنجی) ،تسهیل رقابت در بازارهای داخلی
حمايت نظام ملی نوآوری از صادرات تسلیحات ،توسعه مراکز تحقیق
و توسعه ،ارتباط مؤثر و مستمر بنگاههای حوزه خدمات با فناوری
باالی کشور با مراکز پژوهشی و تحقیقاتی جهانی
صادرات دانش تولید ،صادرات دانش طراحی ،صادرات فناوری،
صادرات خطوط تولید ،اتحادهای راهبردی با شرکتهای بینالمللی
بزرگ ،توسعه سامانههای تسلیحاتی مشترک ،ائتالف در عرضه ،ورود
به بازار تأمینکنندگان قطعات و زيرمجموعههای نظامی ،منطقهگرايی
در تجارت
يکپارچگی نهادی و حذف تزاحم نهادی  ،تفويض اختیارات به
نهادهای تخصصی ،ارتقای حرفهای نهادها ،تعامل نهادهای نظارتی-
امنیتی با نهادهای صادراتی ،تقويت ساختارسازمانی نهادهای صادراتی،
هستههای تخصصی در گروههای مختلف تسلیحاتی
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بُعد

مؤلفه
ديپلماسی فعال
اقتصاد دفاع

بهبود فضای
کسب و کار
سرمايهگذاری هدفمند

سیاستهای مؤثر تأمین مالی

برنامههای
اقتصادی پشتیبان

کنترل نوسانات نرخ ارز
کنترل تورّم
حمايت مؤثر تجاری

پوشش مناسب
بیمهای

تقیّد به الزامات مکتبی
ارزشهای انسانی
و مکتبی
تقیّد به الزامات حقوق بشر

شاخص
توافقات تسلیحاتی در عالیترين سطوح ديپلماتیک ،برقراری
پیوندهای مستشاری ،تمرکز بر بازار کشورهای دارای مشترکات
ژئوپلیتیکی و ژئواِتنیکی ،1ايجاد و گسترش کمیسیون های مشترک
دفاعی و اقتصادی با کشورهای هدف ،اعزام رايزنهای دفاعی مشرف
به توان صادرات تسلیحاتی
مقرراتزدايی در پروتوکلهای تجارت تسلیحات ،تضمین ريسک
صادرات (طرحهای تضمین پرداخت) ،خصوصیسازی صنايع دفاعی،
حمايت از حقوق مالکیت دارايیها و ثروت داخلی ،تسهیل رويهها و
مجوزهای سرمايهگذاری ،تولید و صادرات تسلیحات
سرمايهگذاری صادراتمحور در صنايع دفاعی ،سرمايهگذاری در
صنايع باالدستی ،جذب سرمايه خارجی
خطوط اعتباری ،کاالی رايگان و فعالیتهای عامالمنفعه ،تضمین
ريسک معامالت برای کشورهای هدف ،ارائه وامهای کم بهره و
بدون بهره به صنايع دفاعی ،حمايت از سرمايهگذاران خارجی
(تضامین) ،تأمین مالی صنايع نظامی از محل مالیات عمومی کشور،
تأمین مالی صنايع دفاعی از طريق اخذ عوارض از کاالهای عمومی
(مبادالت تهاتری به دلیل تکرار از اين مؤلفه حذف شد)
يکسانسازی نرخ ارز ،افزايش درآمد ارزی
افزايش رشد اقتصادی ،مديريت نقدينگی ،کاهش مخارج
نرخ مؤثر حمايت (کاهش تعرفه اقالم وارداتی) ،معافیتهای مالیاتی
صادرات ،مشوقها و يارانههای صادراتی ،انعقاد موافقتنامههای
تجارت ترجیحی و تجارت آزاد ،تخفیفات نرخ ارز برای واردات مواد
اولیه
پوشش بیمهای وامها و سرمايهگذاریهای حمايتی توسعه محصوالت
صادراتی ،بیمههای تِرم تحويل کاالهای تسلیحاتی (ايمنی محصولی،
سرقت ،تروريسم ،حوادث) حین انبارداری ،حمل و نقل و تحويلدهی
عدم حمايت از افساد در زمین ،حمايت از دفاع در برابر منازعات
تحمیلی ،حمايت از دفاع در برابر ظلم حمايت از احقاق حق مظلومین
و ضعفا ،رعايت انصاف در تجارت ،کمک به حاکمیت و اقتدار سیاسی
حکومت اسالمی /حمايت از سرافرازی اسالم ،پرهیز از ربا و بهره در
وامها و خطوط اعتباری ،اخالق و امانتداری در تجارت
عدم حمايت از ترور و نسلکشی ،عدم حمايت از خشونت مبتنی بر
جنسیت يا خشونت علیه زنان و کودکان ،عدم اولويت منافع اقتصادی
به حقوق بشر ،عدم تقدّم منافع سیاسی به حقوق بشر ،عدم حمايت از
Geo-Ethnic
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بُعد

مؤلفه

39

شاخص
برتریجويی قومی يا ملی ،عدم حمايت از حکومتهای ديکتاتور و
سرکوبگر

بر اساس يافتههای فوق و نتايج برازش مدل اندازهگیری (تحلیل عاملی) ،معادالت ساختاری (رگرسیون
چندعاملی متوالی) و برازش کلی (تناسب) الگوی راهبردی توسعه صادرات تسلیحات در سطح سازمانی مورد
ارزيابی و تأيید واقع گرديد .اين الگو که شاکلهی موضوعی عناصر آن ،برگرفته از الگوی مفهومی پژوهش است،
در شکل 5نشان داده شده است.
با توجه به توانمندیهای حاصله در کشور و فوائد مترتب بر صادرات از يک سو و همراستايی اين مهم با
رويکردهای اقتصاد مقاومتی از سوی ديگر ،دستیابی به چارچوبی منسجم در سطح کشور برای همسويی
سیاستها ،راهبردها و اقدامات ،ضروری مینمايد .در اين پژوهش تالش گرديد چارچوب مذکور در قالب الگويی
راهبردی از مسائل و موضوعات مرتبط با امر صادرات تسلیحات در سطح ملی ،تدوين گردد .الگوی راهبردی
ضمن تجمیع اهم عوامل مرتبط با موضوع تحقیق ،به جانمايی و تبیین نحوهی ارتباط مسائل و پديدههای
تأثیرگذار با يکديگر میپردازد و از اين طريق امکان تمرکز در تدوين راهبردها و تعريف اقدامات و نیز تعیین
حوزههای تخصصی تأثیرگذار در سطوح مختلف را فراهم میآورد .همچنین نتايج زير در کنار کارکرد اصلی الگو
که در باال اشاره شد ،قابل توجه میباشند:

40
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شکل شماره ( )5الگوی راهبردی توسعه صادرات تسلیحات در سطح ملی

در سطح ملی و از بین ابعاد آن ،دو بُعد «سیاستهای ملی در حوزه کسب و کار» و «سیاستهای اقتصادی
پشتیبان» از جنس توانمندسازی و بُعد «ارزشهای انسانی و مکتبی» از جنس نظارت است .در مجموع بررسی
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آمارههای توصیفی و بارهای عاملی ،دو بُعد توانمندساز حائز وزن باالتری شدند که بر لزوم پشتیبانی و حمايت
از موضوعات مرتبط با صادرات تسلیحات در سطح ملی تأکید دارد .از آنجا که اقدامات در اين سطح از جنس
خطمشیگذاری هستند ،مؤلفههای اين دو بُعد سیاستگذاران کشور را به تمرکز بر موارد زير ترغیب مینمايد:
 سیاستگذاری منسجم و همسو در سطح ملی ،با رويکرد حمايت از توسعه صادرات تسلیحات.
همراستايی سیاستهای بخشی و دستگاهی
 پايداری شاخصهای اقتصادی ،ايجاد بستری پايدار از منظر اقتصادی و تجاری با قابلیت برنامهريزی
درازمدت.
 جذب سرمايه و سرمايهگذاری هدفمند در صنايع دفاعی ،با هدف توسعه صادرات مبتنی بر تهديدشناسی
دفاعی-امنیتی مناطق هدف و نقشهی راه توسعه محصولی منبعث از آيندهپژوهی توسعه فناوریهای
نظامی.
 بهبود فضای کسب و کار ،حمايت های مؤثر تجاری و تسهیل مقررات و ضوابط .همگرايی دستگاهی
به منظور همافزايی فعالیتهای مرتبط با صادرات.
 نهادسازی و تقويت نهادی ،در حوزهی برنامهريزی و نظارت بر صادرات تسلیحات در سطحی فرا-
بخشی.
 ارتقای نوآوری ملی ،با جهتگیری توسعه کاالی تسلیحاتی منطبق بر نقشهی راه توسعه محصولی.
 تحرک ديپلماسی دفاعی کشور ،توجه به ارتباطات مستشاری و پیمانهای دفاعی در سطوح باالی
ديپلماتیک .ايجاد جذابیتهای اقتصادی دوسويه با کشورهای هدف.
جدول 22تناظر مؤلفههای دو بُعد پیشگفته و موارد باال را برقرار نموده است .شکل 5نیز ترکیب اين عوامل را
در قالب يک مدل همآيی تحت عنوان «اهتمام ملی به توسعه صادرات تسلیحات» نشان میدهد.
جدول شماره ( )22تناظر مؤلفهها و عناصر مدل اهتمام
مؤلفه الگو
مديريت و برنامهريزی اثربخش
کنترل نوسانات نرخ ارز
کنترل تورّم
پوشش مناسب بیمهای
بهبود فضای کسب و کار
حمايت مؤثر تجاری
تنوع راهبردهای صادراتی
سرمايهگذاری هدفمند
سیاستهای مؤثر تأمین مالی
نهادسازی
ارتقای نظام نوآوری ملی
ديپلماسی فعال اقتصاد دفاع

موضوع اهتمام
سیاستگذاری منسجم و همسو (انسجام خطمشیها)
پايداری شاخصهای اقتصادی (پايداری اقتصادی)
بهبود فضای کسب و کار

جذب سرمايه و سرمايهگذاری هدفمند (سرمايهگذاری)
نهادسازی و تقويت نهادی (تقويت نهادی)
ارتقای نوآوری ملی (حمايت از نوآوری هوشمند)
تحرک ديپلماسی دفاعی کشور (ديپلماسی دفاع اقتصادی)
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پایداری
اقتصادی

انسجام

تقویت نهادی

سرمایه

خط مشی ها

اهتمام ملی

گذاری

دیپلماسی
اقتصاد دفاع

بهبود فضای
کسب و کار

حمایت از

نوآوری
هدفمند

شکل شماره ( )6اهتمام ملی به توسعه صادرات تسلیحات

در ادامه پژوهشگر ،متأثر از نتايج پژوهش خود موارد زير را پیشنهاد مینمايد:
 توسعه صادرات تسلیحات نیازمند رويکرد ملی است .اين رويکرد در سیاستهای کالن يک کشور
انعکاس میيابد .از سوی ديگر ،سیاستهای کالن در حوزههای مختلف مانند علم و فناوری ،توسعه
اقتصادی ،آموزش عالی ،مالی و تجاری میبايست همسو و همافزا بوده و در اسنادی مانند نقشهی
جامع علمی کشور و برنامههای توسعه نمود يابند.
 به منظور برنامهريزی اجرايی و تمرکز صنعت دفاعی بر پیشبرد راهبردهای توسعه صادرات ،لزوم يک
نهاد فراوزارتی با توان نقشآفرينی در نهادهای سیاستگذار کشور و نیز اختیارات مکفی جهت طرح-
ريزی اقدامات توسعهای در سطح صنايع دفاعی دولتی و خصوصی احساس میگردد .اين نهاد میتواند
به لحاظ ساختاری همچنان ذيل وزارت دفاع قرار گیرد اما اعضايی از شورای امنیت ملی ،مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،نهاد رياست جمهوری (يا وزارت خارجه) ،کمیسیون امنیت ملی مجلس و
نهايتاً خود وزارت دفاع داشته باشد .رياست نهاد با حکم فرماندهی معظم کل قوا يا ريیس ستاد کل
نیروهای مسلح منتصب میشود.
 نهاد پیشگفته در سطح تخصصی خود ،نیازمند يک سامانه متمرکز بازارپژوهی (نیازسنجی ،جذابیت-
سنجی ،مزيتسنجی به تفکیک بازارها) میباشد .ساز و کار اين سامانه در يک مرکز مطالعاتی در نهاد
مذکور شکل میگیرد و فرايندهای آيندهپژوهی بازار و بازاريابی و برقراری ارتباط میان دفاتر فروش
صنايع دفاعی با کشورهای هدف را در قالب يک نقشهی راه توسعه بازار تسلیحاتی دنبال مینمايد .به
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طور طبیعی نقشهی راه توسعه محصولی صنايع دفاعی نیز عالوه بر تأثیرپذيری از نیاز عملیاتی نیروهای
مسلح داخلی ،از نقشهی راه پیشگفته نیز متأثر خواهد بود.
 توسعه ديپلماسی اقتصاد دفاع از طريق ارتقای سطح ارتباطات ديپلماتیک دفاعی که به معنی لزوم ورود
اليههای باالتر حکومتی و پارلمانی در موضوع صادرات تسلیحات است .امروزه باالترين مقامات دولتی
کشورها ابايی از مشارکت در تثبیت بازارهای صادراتی خود ندارند .اين رفتار از حضور ريیس جمهور
اياالت متحده در عربستان تا سفر رياست جمهوری ترکیه به اندونزی مشاهده میشود .همچنین بايد
تالش نمود در کشورهای هدف از طريق ايجاد دفاتر مستشاری و برگزاری نمايشگاههای موقت و
دائمی ،توسعه حضور داشت.
 قاعدهسازی در خصوص مبانی انسانی و مکتبی در تجارت تسلیحات و تعیین تکلیف دستاندرکاران
اين حوزه .در عمل تجارت تسلیحات نه تنها با قواعدی نانوشته و متکی بر روشهای بعضاً غیرقانونی،
بلکه با اهدافی صرفاً منفعتطلبانه و سودجويانه و بیتوجه به کاربردهای غیرانسانی و غیراخالقی
خريداران ،شکل میگیرد .اين واقعیت در ج.ا.ايران که کشوری متکی و مبتنی بر ارزشهای مکتبی
است ،لزوم تعیین قواعدی در رابطه با کشورهای هدف صادراتی و نیز شیوههای معامله را گوشزد
مینمايد که میتواند موضوع تحقیقی تکمیلی در اين رابطه بوده و در دستور کار نهاد پیشگفته قرار
گیرد.
مطالعات تطبیقی نیز در کنار يافتههای پژوهش ،توجه به موارد زير را گوشزد مینمايند:
 بهرهگیری از تنوع در راهبردهای توسعه صادرات مانند انتقال دانش فنی تولید يا طراحی ،تولید مشترک،
انتقال فناوریها ،طراحی مشترک و . ...
 تأمین مالی صنعت دفاعی از طرق متنوع و متکثر (عدم وابستگی محض به بودجه دفاعی دولت و يا
تأمین مالی محدود و پُرنوسان نیروهای مسلح داخلی)
 حرکت پُرشتاب به سمت خصوصیسازی صنايع دفاعی مشابه آنچه در بسیاری از کشورهای پیشرو در
اين حوزه با هدف افزايش رقابت و بهرهوری صنعتی و نیز ،درگیر نمودن سرمايههای بخش خصوصی
صورت گرفته است.
همچنین پیشنهاداتی برای پژوهشهای آتی به شرح زير ارائه میگردند:
 مزيتسنجی ج.ا.ايران در گروههای تسلیحاتی .به منظور ارزيابی مزيت رقابتی کشور و تعیین اولويتها
و تنظیم سیاستهای توسعه صنعتی و سرمايهگذاری ملی و جهتدهی و هوشمندسازی فعالیتهای
بازاريابی و متعاقباً الگوبرداری از راهبردهای مزيتساز در ساير گروهها.
 مدلسازی کمّی رابطه علّی-معلولی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات تسلیحات ج.ا.ايران و شبیهسازی
تأثیر اقدامات مداخلهگرانه در اين عوامل بر چالشهای فعلی کشور با استفاده از تکنیک پويايیهای
سیستم .1میتوان با ايجاد شبکهی علّی از عوامل مؤثر بر صادرات تسلیحات و کمّیسازی آن ،چرخهی
System Dynamics
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تأثیرات متقابل عوامل را مدلسازی نموده و با اعمال تغییر در پارامترهای مدل ،تأثیرات اقدامات
مداخلهگرانه در عوامل را بر شاخصهای توسعه صادرات و چالشهای موجود صادرات تسلیحات،
ارزيابی کرد.
 طراحی سامانه پیشبینی روند بازارهای تسلیحاتی از منظر اندازه و نوع با استفاده از مدلسازی پیشگفته
و به کمک شاخصهای اقتصادی ،سیاسی و دفاعی-امنیتی مبتنی بر الگوهای ژئوپلیتیکی .تهیه نقشه
راه کارآمد در توسعه صادرات در دو حوزهی صنعتی و بازاريابی ،نیازمند تهیهی بانک جامعی از اطالعات
بازارها از منظر نیاز تسلیحاتی ،کشش و اندازه ،روندهای ژئوپلیتیکی و تهديدات امنیتی-دفاعی است.
چنین سامانهای میتواند به تفکیک نواحی درگیری ،نیاز روز و آيندهی بازار را برآورد نموده و گروههای
تسلیحاتی جذاب را توصیه نمايد .ماتريسهای «بازار-فرصت»« ،بازار-محصول (قابلیت)» و نهايت ًا
«بازار-مزيت» ،از زمرهی خروجیهای چنین سامانهای خواهند بود.
 حرکت از الگوی راهبردی ارائه شده به سمت يک برنامه عملیاتی که دارای اهداف ،شاخصها و طرح
اقدامی جامعی در تمامی سطوح و بخشهای مرتبط باشد ،خود حاصل يک فرايند طرحريزی راهبردی
است که موضوع مطالعهای جداگانه است .چنین مطالعهای شرايط اجرايی شدن تحقیق حاضر را بیش
از پیش فراهم خواهد نمود.
 مطالعات تکمیلی در رابطه با سیاستهای توسعه صادرات کشورهای پیشرو .دستیابی پژوهشگر به
دادههايی مفید و مؤثر از طريق مطالعه سیاستها و راهبردهای ساير کشورهای فعال در حوزهی
صادرات تسلیحات (مطالعات تطبیقی) ،تکمیل و تعمیق اين فرايند را از مسیر مطالعهی سیاستها و
راهبردهای ساير کشورهای پیشرو ،شیوههای اجرايی و نتايج حاصله ،توصیه مینمايد .بديهی است
استخراج تجربیات کشورهای موفق در صادرات تسلیحات در کنار بررسی انطباقپذيری اين تجربیات
با ويژگیهای بومی کشور ،میتواند مبنايی عملی برای پیادهسازی الگوی توسعه صادرات در کشور
فراهم آورد.
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A Strategic Model for Arms Export’s Development at
National Level
Arman Azarli*1

Arms exports has a high compliance with at least three approaches of
"endogeny", "extroversion" and "knowledge-based", among the five main
approaches of resistance economy policies. The emphasis on exporting
high-tech products has also become more and more important nowadays,
and some tech-savvy countries are making a significant portion of their
exports through arms exports. On the other hand, since the victory of the
Islamic Revolution, Iran has seen significant growth in the development of
weapons and military products. Therefore, the main issue of this research
is to formulate a strategic model at the national level, which will engage
the country's grown capabilities in the field of weapons as high-tech
products from the national perspective to promote the export of these
products and benefit the country from its advantages. The present study is
applied-developmental in terms of type, it is mixed In terms of approach
and in nature it is descriptive-analytical. Given that the researcher seeks to
design and develop a model for export development in specific areas
(weapons), his research method is case and contextual. In order to gather
information, the researcher, while introducing the matrix of identifying
and categorizing strategic issues, used various methods such as library
studies, document reviews, expert interviews, content analysis and finally
researcher-made questionnaires. Then, he confirmed the identified themes
using structural equation modeling in the form of 3 dimensions, 14
components and 72 indicators and introduced the research model and
finally, he introduces the model of national commitment and propounds
some suggestions to pursue.
Keywords:Strategic Pattern, Arms Export, National Level, Matrix of
Identification and Categorizing Strategic Issues-MICSI, Structural
Equations.
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