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 چکیده 
های موجود و طراحی شده، به منظور  شاخص شناخت موقعیت عملکردی در حوزه عملکرد اقتصادی نسبت به  

از اهمیت ويژه به گونه بهبود آن  برخوردار است،  از ای  به هر يک  با فهم نمره عملکرد کشور نسبت  ای که 
توان راهی را برای عملکرد آينده ترسیم نمود. اين امر در کنار شناخت و فهم میزان  های اقتصادی میشاخص

اقتصادی از اهمیت مضاعفی برخوردار خواهد بود. در اين پژوهش عوامل دهگانه  های  اهمیت هر يک از شاخص
ثر بر شکل گیری صادرات باثبات توسط دو معیار اهمیت و عملکرد نمره گذاری شده و در ادامه به تحلیل و  ؤم

ی شده  بررسی نتايج حاصل از آن پرداخته شده است. روش تحقیق مورد استفاده در اين پژوهش، عوامل شناساي
ای که هر يک از عوامل با دو بعد اهمیت و عملکرد در  مورد تحلیل قرار گرفتند. به گونه   IPAبر اساس منطق  

معرض نمره دهی توسط نخبگان اين حوزه قرار داده شدند و با محاسبه ضرايب مختلف و همچنین ارزش کمی 
 رفتند.های چهار بخشی قرار گای هر يک از عوامل، در دسته بندیآستانه 

های تأمین )محصول تا مشتری( محصوالت«، ايجاد زنجیرهنشان داد که چهار عامل »  پژوهشنتايج حاصل از   
المللی«، »تمرکز بر تحقیق و توسعه در  های بینهای بلند مدت با بنگاه»بازاريابی نظام يافته و ايجاد همکاری
یازهای بازارهای صادراتی« در اولويت اجرايی کشور سمت ندهی تولید به شکل گیری صادرات باثبات« و »جهت

 گیرند.  های بعدی قرار میها نیز با امتیاز مشخص در ردهقرار دارند و باقی مؤلفه 

 . ، تحريم، صادرات صنايع راهبردیIPA واژگان کلیدی:
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 مقدمه . 1
کند، صادرات باثبات نیز به ايجاد ثبات میبه اندازه نقشی که صادرات در اقتصاد دارد و به پیشرفت آن کمک  

توان برشمرد که در ايجاد صادرات باثبات های مختلفی را می در اقتصاد منجر خواهد شد. بر همین اساس، مؤلفه 
 سازهای ثباتها با نام مؤلفه توان از اين مؤلفه اند. می اند و به تبع آن در ايجاد اقتصاد باثبات نقش داشته موثر بوده 

،  بین المللتوانند در ابعاد گوناگونی مطرح شوند. به طور مثال حوزه بازاريابی  ها میصادرات نام برد. اين مؤلفه 
از جمله حوزهسیاست   ... توان  هايی هستند که می  گذاری در بخش صادرات کشور، قوانین حوزه صادرات و 

 ها تنظیم کرد. صادرات باثبات را بر اساس آن مؤلفه 
ای که با تغییر و دگرگونی يک  ساز است. به گونه ثباتثیر عوامل گوناگون بی أيک کشور همواره تحت ت  صادرات

گردد. اين امر در برخی کشورها زياد بوده و در  پذيرد و دچار نقص و تالطم می عامل، کل صادرات نیز اثر می
اينکه از اين امر مستثنا نیست، بیشتر از  دهد. کشور ايران نیز عالوه بر برخی از کشورها کمتر خود را نشان می

از حیث    ساز در ساير کشورها عمدتاًثباتساز قرار دارد. چرا که عوامل بی ثباتثیر عوامل بی أساير کشورها تحت ت
های عمده صادراتی  بروز رقبای جديد، محصوالت نو و جايگزين، بازاريابی و عواملی از اين سنخ است که مؤلفه 

وند. اما در مورد ايران، حداقل يک عامل مهم ديگر وجود دارد که در اغلب کشورها مطرح نبوده  شرا شامل می 
های های ظالمانه که از طريق قدرتو يا کمتر مطرح شده است و آن عبارت است از مقوله بسیار اثرگذار تحريم

ثبات در جمهوری اسالمی ايران  شود. بنابراين، ايجاد صادرات بابزرگ با هدف کاهش صادرات ايران اعمال می
 از اهمیت بسیار بااليی برخوردار است. 

شود. دهد، در صنايع مختلف باعث کاهش صادرات میثیر قرار میأتحريم و ساير عواملی که صادرات را تحت ت
چرا که هر صنعتی با مختصات خاص خود    دشواری است؛بررسی علل نوسانات صادراتی در همه صنايع، کار  

دنبال میرويه خ را  باعث می اصی  اين  ثبات در صادرات صنايع شناسايی کند.  برای عدم  علتی که  شود هر 
شود، لزوما قابل تسری به ساير صنايع نباشد. ما در اين پژوهش صنايع راهبردی را با توجه به اهمیت آنها و می

ايم. صنايع راهبردی و صادرات ار دادهکنند، مورد بررسی قراينکه اين صنايع بسیاری از صنايع ديگر را درگیر می 
آنها از اهمیت دوچندانی برخوردار است. يکی از نقاطی که اين اهمیت را نشان می دهد، اين است که صنايع 
راهبردی به صورت مستقیم با سفره مردم و متن زندگی مردم در ارتباط است. اگر صادرات اين صنايع تضمین 

همیشگی آنها را در کشور نیز تضمین کنیم. جالب اينجاست که دشمنان جمهوری  توانیم تأمین مداوم و  شود، می 
ها را به همین سمت يعنی تحريم صنايعی اسالمی ايران با درک اهمیت صنايع راهبردی، بخش مهمی از تحريم 

 اند.  گذارد، سوق دادهکه بیشتر در اقتصاد ايران تاثیر می
دنبال   به  پژوهش  استاين  باثبات صنايع   آن  راهکارهای شکل گیری صادرات  و عملکرد  اهمیت  که درجه 

هدف  . بنابراين  نمايدرا ارائه    دار  راهبردی در شرايط تحريم اقتصادی را شناسايی کرده و راهکارهای اولويت
است که جهت دستیابی   شکل گیری صادرات باثبات صنايع راهبردی در شرايط تحريم اقتصادی  ژوهشاصلی پ

»مشخص نمودن راه کارهايی که به لحاظ عملکرد مسئولین، کمترين اثربخشی   شاملسه هدف فرعی   نبه آ
را در شکل گیری صادرات با ثبات صنايع راهبردی در شرايط تحريم داشته است«، »شناخت میزان اهمیت  
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باثبات در   کمی هر يک از راهکارهای شناسايی شده« و »تعیین راهکارهای اولويت دار شکل گیری صادرات
 تدوين گرديده شد.  شرايط تحريم بر مبنای ابعاد اهمیت و عملکرد آنها«

 و پیشینه پژوهش نظریمبانی . 2
با بررسی ادبیات نظری مرتبط با موضوع پژوهش و نیز مفاهیم اساسی در اين زمینه، اين نتیجه حاصل شد که  

کشور انجام نگرفته است. همچنین در تحلیل اهمیت  در حیطه صادرات باثبات مطالعات قابل توجهی در داخل  
و عملکرد هر يک از اين عوامل نیز بالتبع، پژوهشی وجود ندارد. در ادامه به برخی مطالعاتی که قرابت موضوعی  

   شود.با پژوهش حاضر دارد، اشاره می 

 مبانی نظری .1-2
و تحريم    1صنايع راهبردیصادرات  وضوع  ، مرودمهمترين مبانی نظری که اين پژوهش مبتنی بر آنها پیش می

منظور از صنايع راهبردی، صنايعی هستند که با تغییر وضعیت در آنها، زندگی عموم مردم به  است.    2اقتصادی 
اند که عبارتند از خودرو، هفت صنعت به عنوان صنعت راهبردی معرفی شده  شود.طور مستقیم دچار تغییر می

تاکنون تعاريف  از طرفی    می باشد.  فوالد، نساجی و پوشاک، سیمان، تاير و تیوب، لوازم خانگی، کاشی و سرامیک
  معموالً متعددی از تحريم اقتصادی توسط کارشناسان و پژوهشگران مختلف ارائه شده است. تعاريف ارائه شده 

اعمال هر گونه مشکل اقتصادی مستقیم يا غیر مستقیم که حداقل   که عبارت است از  يک فصل مشترک دارند
بخشی از فرايندهای اقتصادی کشور را بتواند دچار مشکل کند. ما در اين پژوهش بر اساس همین مفهوم جلو  

 شود.داخته میای در حوزه صادرات باثبات پرايم. در ادامه به مباحث زمینهرفته

 موانع صادرات .1-1-2
بانک جهانی، وضعیت شاخص   بر اساس به فضای پايدار  های    گزارش های ساالنه  با  مربوط  ايران هنوز  در 

در حوزه   ، زيادی فاصله دارد. از ديدگاه صادرکنندگان ايرانی به مقدار کار و  کسببودن استانداردهای رو به جلو  
گذاران اين حوزه جهت  کار که بايد از سوی دولت و سیاست   و  مسائل فضای کسبترين  تولید و صادرات مهم

پايدار کسب برنامه   و  ايجاد فضای  از: وجود استرس در فضای  قرار گیرند عبارتند  نظر  و  کار مد  تولید  ريزی 
های  مسائل مربوط به تأمین مالی حوزه تولید و صادرات، مسائل مربوط به نوسانات ارزی و بخشنامهصادرات، 

های غرب، مسائل مربوط به نیازهای   مربوط به اين حوزه، مسائل مربوط به گمرک، مشکالت ناشی از تحريم
 . (1394)تاجدينی و همکاران،  اطالعاتی 

  نبود بین ابعاد موانع توسعه صادرات،  (، با برررسی موانع توسعه صادرات، از  1392در پژوهشی ديگر، رحمانی ) 
رتبه بندی موانع    بر اساس اين پژوهش،  .کندمعرفی میبر توسعه صادرات    ثرترين مانعؤم  را  برنامه بازاريابی

توسعه صادرات  مانعقوانین صادرات مهمترين  های بازاريابی و برنامه  نبودکه   گر اين است نشان  شده  شناسايی
هستند و پس از آنها به ترتیب سیستم بانکی، اخذ مجوزهای بهداشتی، سطح فرهنگ جامعه نسبت به مقوله  

 
1 Strategic industries export 
2 Economic sanctions 
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دهد . اين نتايج نشان می(1392)رحمانی،    آموزش تخصصی در زمینه صادرات قرار دارد  نبودصادرات و در نهايت  
بیشت چه  هر  توسعه  برای  مديران  که  سوی  از  اقداماتی  به  نیاز  غذايی  صنايع  زمینه  در  خصوصاً  صادرات  ر 

برنامه شرکت اجرای  است.  دولت  چنین  هم  و  متوسط  و  کوچک  استراتژی های  تدوين  و  بازاريابی  های های 
مناسب برای بازاريابی محصوالت در بازارهای هدف، تعديل و اصالح قوانین و مقررات صادرات، تجديد نظر در  

های بانکی و مبادالت مالی، انجام اقدامات الزم به  تر و هدفمندتر وامیستم بانکی به منظور اعطای آسانس
سازمان مديران  توجه  مورد  بايد  که  است  اقداماتی  مهمترين  جمله  از  بهداشتی،  مجوزهای  اخذ  و منظور  ها 

 (.1392د )رحمانی، گذاران قرار بگیرسیاست 

 عامل توسعه صادرات  .2-1-2
بنگاه از: زمان دريافت تسهیالت، مشکالت اند  عبارت  نوسان  عواملترين  های صادرکننده مهم  در صادرات 

های پايین اعتباری و هزينه باالی   ريزی تولید و صادرات، تأمین مالی، سقفارزی، استرس در فضای برنامه
زه تولید و صادرات و رقبای جهانی های صادراتی، تأمین مواد اولیه، نهادهای موازی در حو  تأمین مالی، مشوق

وجود همبستگی قوی میان پايداری فضای  (. يک عامل مهم توسعه صادرات،  2000،  1)وود و روبرتسون   قوی
پايدار در محیط   فضایيک    داشتن  و بنابراين  کار و عملکرد صادراتی از ديدگاه صادرکنندگان است  و  کسب
خود، راهبردهای ورود به    کسب و کارريزی آينده  ت برنامه جه   نگرانیشود صادرکننده  می   سببکار    و  کسب

های خود را    نداشته باشد و با اطمینان برنامه  خودگذاری برای صادرات به بازارهای    بازارهای خارجی و هدف
وجود   های مهم پژوهشگران حوزه صادرات، اهمیتيکی از يافته . (2004،  2)شرما طراحی، تدوين و اجرايی کند

کار و عملکرد صادراتی از ديدگاه   در فضای کسب و   پیشرفترو به    فضایقوی میان حاکم بودن    همبستگی
چنین   وجود  است.  به    حاکی  فضايیصادرکنندگان  و  اقتصادی  فعاالن  برای  زمان  اهمیت   خصوصاز درک 

های اطالعاتی و  ، استفاده از فناوریحوزه صادراتصادرکنندگان، کاهش زمان فرآيندهای اداری برای فعاالن 
 )همان(.  های نهادهای دولتی سیاستگذار در حوزه تولید و صادرات است ارتباطی و کاهش موازی کاری

تحقیق   )نتايج  همکاران  و  می (  1394تاجدينی  و ص  6که    دهدنشان  قوانین  برنامه عامل  فقدان  های  ادرات، 
آموزش  فقدان  سطح  بازاريابی،  بانکی،  سیستم  بهداشتی،  مجوزهای  اخذ  صادرات،  زمینه  در  تخصصی  های 

تاثیرگذارند صادرات  بر  که  هستند  عواملی  مهمترين  صادرات  مقوله  به  نسبت  جامعه  و    فرهنگی  )تاجدينی 
 (. 1394همکاران، 

 نقش زیرساختها در توسعه صادرات  .3-1-2
های  ايده برای    عاملی  پیشرودر اقتصادهای    چرا که   است   الزم   صادراتهای علمی و فناوری برای رشد  زيرساخت

قابلیت    (. اما2004،  3)گريفیت و ديگران   است  علم صادرات گرديده  ارتقای  . زيرساختها در حقیقت عاملاست  نو

 
1 Wood & Robertson 
2 Sharma 
3 Griffith et al 
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بلکه در محیط کسب و کار، رقابت   ؛شودتوسعه نمی های تحقیق و  باعث باال رفتن هزينهتنها  نوآوری و خالقیت  
 (. 2002، 1)فورمن، پرتر، و استرن  بخشدپذيری اقتصادی را ارتقا می 

 ثر بر توسعه صادراتؤعوامل محیطی م  .4-1-2
های زمانی تحويل و  برنامه   دقت در به منظور حمل و نقل قابل اعتماد و مناسب نیز  عوامل محیطی نظیر ايجاد

گرفته توسط    انجاماست. در تحقیقات    مهمصادرکنندگان  و  زياد بین مشتريان    هفاصل  دلیلها به  کاهش هزينه
حمل و نقل را به    زيادهای  ( صادرکنندگان هزينه1989)  3( و بائراشمیت و سولیوان 1996)  2راماشان و سوتار 

 اند.هبه حساب آوردصادرات های مانع عنوان 
خريد محصوالت   عالقهمشتری و    تمايل بر    به مقدار زيادی  یدر بازارهای صادرات  کشور سازنده  برندکشور مبدأ يا  

ها و تصورات خود را نسبت به  نگرش  مايلند که مشتريان    زيرا(  2008،  4)وانگ و يانگ اثرگذار است  صادراتی  
تصور  مختلف  محصوالت   که  صورتی  در  دهند،  کشور    مشتريانتعمیم  برای    ،باشد  نامناسب  صادرکنندهاز 

 6( و اوکاس 2006)  5، کینرابه عنوان نمونه. شودت بیشماری ايجاد میالمللی، مشکالصادرکنندگان به بازار بین 
از کشورهای    که   کردند   بیان(  2002) باالترمحصوالتی که  اقتصادی  پیشرفت  می  دارای  دارای  شوندصادر   ،

در کشورهای آسیای جنوب شرقی    شوند، صادر می مطلوبیت بیشتر و آنهايی که از کشورهای در حال توسعه  
ضعیف کشور قرار    هدارند. به طور خالصه، فروش صادرات به طور منفی تحت تأثیر وجه   پايین تریمطلوبیت  

 . )همان( دهدرا کاهش میوری در بازارهای صادراتی دارد و اين مساله سهام بازار و بهره

 جایگاه صادرات در توسعه اقتصادی   .5-1-2
بوده    یاقتصاد  صاحبان انديشهمورد توجه    قديماز    یاقتصاد  یرهایآن بر متغثیرات خوب  أتصادرات و    موضوع

نگاه   کشوراقتصاد    درصادرات  بر جايگاه    یخيقدمت تار  حیثکه از    ترين محققان اقتصادیمعروف است. از  
را که    چیزی  خواهد توانستکشور    کيصادرات،    از طريق  گفتمی   باشد. او می   ل یاست، جان استوارت م  کرده
 گر،يد  انديشمند اقتصادی  ديدگاه. بر اساس  وارد کند  شخود  یاقتصاد   یبازارها بدنه  را ندارد به    دشیتول  يیتوانا

آن    مقدار  باال رفتنکه    باشد  توانداقتصاد می  کدرون يکل در    یاز تقاضا  قسمتیصادرات    نز،یک  ناردیجان م
مستق اثر  بر  تول  میرمستقیغ  یاثر  یدارا  م،یعالوه  بود.    یداخل  دیبر  خواهد  اقتصاد  مکتب های  ديدگاهآن 

به    حوزهدر    ها همک ینئوکالس . دهدرا نشان می  یکالن اقتصاد  عوامل بر    صادراتاثر    بیشتر بودنصادرات 
ای وابسته کشور به عوامل منطقه   کي بر اساس آن صادرات    که است    موضوعی  زیبر صادرات ن  یمبتن  نظريه

خواهد  ساير صنايع بر یشتری ب ریتأث کشور انجام شود، کي در  زيادتریصادرات  قدر هر چه است به طوری که
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ا  (1996)  1و استروت   ی، چنر6919. در سال  (1394  ملکندهی،  و  )فیلسرائی  داشت که    دندیرس  نتیجه  نيبه 
و در   کندبرطرف می را    یاقتصاد  یها   بخش  یبرا  یمالتأمین    یرو  شی صادرات موانع نرخ مبادله و موانع پ

دوره اقتصاد کشورها بعد از    برصادرات    تیاهم  یطور کل  . بهپیوندديک کشور به وقوع میاقتصاد    رشد   جهینت
بگوات  قرار جدی  مورد توجه    1970  ده ساله را در  (1979)  2واسان ینيو سر  ی گرفت.   ارتباط   زمینه، فرض خود 

،  (1985)  3. هلپمن و کراگمنثابت کردند  هيسرما  يیکارا  شيمنابع و افزا  نهیبه   صیصادرات و تخص  نیب  میمستق
 ش يرا با افزا  کشور  یکه بازارها  دهدمی  راامکان    نيا  با اقتصاد ضعیف  یکه صادرات به کشورها  معتقد بود

  ، یافتگي  توسعه  مقدارصادرات را وابسته به    از  یرشد اقتصاد  یري، اثرپذ(1991)  4سازد. دودارو رو   به  رو  یبازده
در  که  اند  اعالم کرده،  (1994)  5. سن گوپتا و اسپانا(1991برشمرده است )دودارو،  صادرات    بیترکو  ها  است یس

 .  اثرگذار است یباشد، صادرات بر رشد اقتصاد یداخل یتقاضا شياز افزا  شیداخل ب دیتول  شيافزا صورتی که

 پیشینه پژوهش  .2-2
با بررسی ادبیات نظری مرتبط با موضوع پژوهش و نیز مفاهیم اساسی در اين زمینه، اين نتیجه حاصل شد که  

ثر بر صادرات باثبات مطالعات قابل توجهی در داخل کشور انجام نگرفته است. عمده تحقیقات  ؤدر حیطه عوامل م
به   (1جدول شماره )مربوط به تحقیقات خارجی است که شرايط کشور آنها با کشور ايران متفاوت است. در  

 شود.برخی مطالعاتی که قرابت موضوعی با پژوهش حاضر دارد، اشاره می 

 طالعات انجام گرفته در حوزه صادرات باثبات م (1شماره ) جدول
 سال نويسندگان  حوزه مطالعاتی  موضوع  رديف 

بر سه رکن  یمبتن ارائه الگوی ثبات صادرات  1
و   ی، اجتماع یط یمح ستيز داريتوسعه پا

ی اقتصاد  

 صادرات  -

 اقتصاد  -

 2005 پالست، اندرسون و فاولر 6

های باثبات و  بررسی رابطه بین استراتژی 2
 عملکرد صادراتی 

 صادرات  -

 اقتصاد  -

 2018 پالما و همکاران 7

افزايش تولید به منظور ايجاد شرايط ثبات در   3
 تحقق ثبات اقتصاد 

 2001 هولیدی و پپر 8 اقتصاد  -

 
1 Chenery & Strout 
2 Bhagwati and Srinivasan 
3 Helpman and Krugman 
4 Dodaro 
5 Sengupta and Espana 
6 Placet ،Anderson و Fowler 
7 Palma, Eliete Pozzobon; Gomes, Clandia Maffini; Kruglianskas, Isa; Kneipp, JordanaMarques; 

Rosa, Luciana Aparecida Barbieri da; Frizzo, Kamila 
8 Holliday & Pepper 
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 سال نويسندگان  حوزه مطالعاتی  موضوع  رديف 

افزايش تولید به منظور ايجاد شرايط ثبات در   4
 تحقق ثبات اقتصاد 

 1997 ويزساکر، لوينس و لوينس 1 اقتصاد  -

شرکتبررسی رويکرد  5 و درجه   یابيارزدر  ها 
صادرات  یاهداف مختلف برا  یکه برا  یت یاهم

 قائل هستند

 صادرات  -

 اقتصاد  -

 2007 ديامانتوپلوس و کاکئوس 2

  تی فعال جهی توان نتعملکرد صادرات را می 6
شرکت دانست  کيالمللی بین  

 صادرات  -

 اقتصاد  -

 2010 پاپادوپولوس و مارتین 3

استراتژی بازاريابی باثبات صادرات ايجاد  7  صادرات  - 

 اقتصاد  -

 2014 آثنا، متیو و همکاران 4

های خالص صادرات باثبات با ارزيابی پتانسیل 8
 استفاده از تحلیل تنوع تأمین منابع کشورها 

 صادرات  -

 اقتصاد  -

 2019 مولین و همکاران5

بررسی ساختارهای باثبات بازار در بازارهای   9
جانبه انحصار چند   

 2009 يوشیو و ياسوهیکو 6 اقتصاد  -

های باثبات و  بررسی رابطه بین استراتژی 10
 عملکرد صادراتی 

 صادرات  -

 اقتصاد  -

 2010 ديرک و کروز7

ای بررسی شرايط محیطی، ساختاری و شبکه 11
 در نوآوری شرکت در صادرات 

 صادرات  -

 اقتصاد  -

 2013 بوزو و همکاران 8

لمللی در استراتژی  ن بررسی نقش تجربه بی 12
 توسعه صادراتی 

 صادرات  -

 اقتصاد  -

 2011 هالتمن و همکاران9

بررسی عملکرد استراتژی توسعه صادرات   13
 محصول 

 صادرات  -

 اقتصاد  -

 2009 هالتمن، همکاران 10

 صادرات  - نقش عملکرد گذشته در توسعه صادرات  14

 اقتصاد  -

 2008 لیگس و همکاران 11

 صادرات  - بررسی موانع صادرات   15

 اقتصاد  -

 1995 لئونیدو و لئونیداس12

 
1 VonWeizsäcker ،Lovins ،& Lovins 
2 Diamantopoulos & Kakkos 
3 Papadopoulos and Martín 
4 Athina Zeriti, Matthew J. Robson, Stavroula Spyropoulou, and Constantinos N. Leonidou 
5 Thuy Mai-Moulin 
6 Yoshio Kamijo and Yasuhiko Nakamur 
7 Boehe, Dirk M. and Luciano B. Cruz 
8 Boso, Nathaniel, Vicky M. Story, John W. Cadogan, Milena Micevski, and Selma Kadic-

Maglajlic 
9 Hultman 
10 Hultman 
11 Lages, Luis F., Sandy D. Jap, and David A. Griffith 
12 Leonidou, Leonidas 
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 سال نويسندگان  حوزه مطالعاتی  موضوع  رديف 

رقابت صنعتی و نقش آن در توسعه صنعت   16
 صادرات 

 صادرات  -

 اقتصاد  -

لئونیدو، کاتسیکیاس و 
 همکاران1

2013 

 صادرات  - های بازاريابی در عملکرد صادرات استراتژی 17

 اقتصاد  -

 2002 لئونید، کاتسیکیاس و سمیعی 2

با  یابيبازار یدر سازگار ینقش هوش فرهنگ 18
 عملکرد صادرات 

 صادرات  -

 اقتصاد  -

 2013 ماگنوسان و همکاران 3

و صادرات در   یطیمح  ستيز یاستراتژ 19
 های متوسط، کوچک و خرد شرکت

 صادرات  -

 اقتصاد  -

 2010 مارتین و همکاران 4

ی برای  تجرب یابيو ارز یمدل نظر کي 20
 عملکرد صادرات 

 صادرات  -

 اقتصاد  -

 2004 مورگان و همکاران 5

صادرات،   یابيبازار یاستراتژ یساز ادهیپ 21
تیقابل و عملکرد   یصادرات  یابيهای بازار

ی صادرات یگذار هيسرما  

 صادرات  -

 اقتصاد  -

 2012 مورگان و همکاران 6

صادرات  یرقابت  یگذار متیق 22  صادرات  - 

 اقتصاد  -

 2013 اوباديا و کالئود7

 صادرات  - ارتباط قیمت جهانی با عملکرد صادرات  23

 اقتصاد  -

 2008 سوسا و همکاران 8

 پژوهش  شناسی روش. 3
آيد، مفاهیم اين پژوهش در دو مرحله مختلف انجام شده است. مرحله اول که پژوهشی کیفی به حساب می 

های چهارگانه قرار دسته بندی دخیل در صادرات باثبات صنايع راهبردی توسط نظريه داده بنیاد احصا شده و در  
دهد، به منظور فهم اهمیت و عملکرد هر يک از  گرفتند. در مرحله دوم که بخش اصلی تحقیق را تشکیل می 

( بهره گرفته شده و عوامل اولويت دار  IPAعملکرد )-عوامل شناسايی شده، از روش تجزيه و تحلیل اهمیت
 اند.شناسايی شده 

های  . محتوای پرسشنامه، خروجیگرديد  تهیه  عملکرد پرسشنامه-ه و تحلیل اهمیتبرای استفاده از روش تجزي
عوامل شناسايی شده در قالب تحلیل مضمون بود. پرسشنامه دارای دو ستون نظرسنجی شامل اهمیت و عملکرد 

 
1 Leonidou, Constantine S. Katsikeas, Thomas A. Fotiadis, and Paul Christodoulides 
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عوامل مکتوب در  بوده و از خبرگان منتخب درخواست شد که اقدام به تکمیل آن کنند. هر خبره بايد در مقابل  
 کرد.پرسشنامه يک نمره مربوط به عملکرد و يک نمره مربوط به اهمیت را وارد می

کند و بنابر نظر پژوهشگر  های الزم برای تحلیل اهمیت و عملکرد از استاندارد خاصی تبعیت نمی تعداد پرسشنامه
شوند. در اين پژوهش عدد انتخاب می  10مون  پیرا  ها معموالًکند. تعداد پرسشنامهتا کفايت نظری ادامه پیدا می

 . برده شد  نفر از افراد خبره علمی و عملی بهره  20با هدف اتقان نتايج، از 

 ی پژوهش ها و یافته هاتحلیل دادهتجزیه و . 4
در مرحله اول پژوهش که شامل نظريه داده بنیاد بود، ده عامل مهم شناسايی شدند که در شکل گیری صادرات  

اين   IPA. هدف از متد  دهندرا شکل می  IPA  روشثر بود. اين ده عامل، ورودی  ؤباثبات صنايع راهبردی م
است که اهمیت هر يک از عوامل را در کنار میزان عملکرد کشور در مورد آنها بررسی کنیم. به عبارت ديگر،  

ارد و دستگاه اجرايی، قانونی و ...  خواهیم بدانیم که هر يک از عوامل تا چه حدی در وضعیت مطلوب قرار دمی
که متصدی يا اثرگذار بر آن عامل است، تا چه حدی در مديريت خود موفق بوده است. اين مفهوم در کنار  

 شود. اهمیت هر يک از عوامل لحاظ می 
ها فرض کنیم يکی از عوامل شناسايی شده مورد توجه جدی مسئولین مربوط به آن عامل قرار گرفته و هزينه 

های زيادی برای آن صرف شده است. اما ممکن است اين عامل از اهمیت کم تری نسبت به ساير  و فعالیت
هايی که برای اين    کند که هزينه عملکرد، مشخص می-عوامل برخوردار باشد. در اين صورت تحلیل اهمیت

 هدايت شود. تر که عمکرد خوبی ندارند، سمت عوامل مهم شود، متوقف شده و به عامل می
تواند بودجه ريزی را نیز بهینه کند.  سازی صادرات صنايع راهبردی می عملکرد عوامل باثبات-تحلیل اهمیت

کند که  مشخص نمی  يعنی بودجه به صورت هدفمند به هر يک از عوامل اختصاص پیدا کند. اين تحلیل صرفاً
بلکه با مشخص ک باالتر هستند  از عوامل دارای اهمیت  را  کدام يک  امروز کشور  اولويت  آنها،  ردن عملکرد 

کنند. چرا که ممکن است يکی از عوامل شناسايی شده از اهمیت بسیار بااليی برخوردار باشد ولی  مشخص می
در حین حال عملکرد بسیار بااليی هم در آن حوزه وجود داشته باشد. در کنار آن هم عاملی با درجه اهمیت  

از لحاظ عملکرد در آن حوزه وجود نداشته باشد. در اين صورت عامل اخیر اولويت  تر باشد که توجه خاصی  پايین
 باالتری را نسبت به عامل اول پیدا خواهد کرد.

 آوری شده های جمع تحلیل داده. 1-4
عملکرد اقدام به طراحی پرسشنامه شد. اين پرسشنامه در اختیار گروهی از نخبگان  -در اولین گام تحلیل اهمیت

االت با دقت کامل پاسخ داده شود. يکی از امتیازات  ؤمنتخب قرار گرفته و از آنها تقاضا شد که به تمامی س
نیاز به صرف وقت زيادی ندارد و در زمان بسیار اندک   دهندهعملکرد اين است که پاسخ  -پرسشنامه اهمیت

 ها به دقت جواب دهد.  تواند به همه پرسش می
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 عملکرد -یه و تحلیل اهمیتتجز روشتهیه جداول . 2-4
مورد هستند که از نگاه متخصصان اين روش، تعداد مناسبی    15ها در حدود  تعداد پرسشنامه  در اين روش عموماً

از جامعه نخبگان اقدام  نفر    20است. اما ما در اين پژوهش برای دقت بیشتر پنج نفر به آن افزوديم و در نهايت  
   به تکمیل پرسشنامه نمودند.

در تناظر با هر يک از عوامل بود، پاسخ  ها در اين پرسشنامه دو ستون اهمیت و عملکرد را که  پاسخ دهنده
چه میزان اهمیتی را دارد. يعنی    10تا    1کرد که هر عامل از  دادند. به طوری که پاسخ دهنده مشخص میمی

را در ستون مربوط به اهمیت    10اگر يک عامل از درجه اهمیت خیلی بااليی برخوردار بود، پاسخ دهنده عدد  
داد. همانطور یت پايینی را در برداشت، عدد پايینی را به آن عامل اختصاص می کرد و به عکس اگر اهمدرج می

 بود.   1توانست برای هر عامل لحاظ کند، عدد که گفته شده کمترين عددی که پاسخ دهنده می
شد. اين عدد مربوط به  عالوه  بر اين برای هر يک از عوامل، يک عدد ديگر نیز توسط پاسخ دهنده درج می

آن عامل بود. پاسخ دهنده مشکالت مربوط به آن عامل و نیز میزان پرداخت مسئولین را به آن در    عملکرد
  10تا    1کرد. بازه عددی اين فاکتور هم از  کرد و يک نمره به عملکرد آن عامل منظور می ذهن خود تصور می 

پايینرا شامل می  يعنی  نمره  شد.  باالترين عملکرد  1ترين عملکرد هر عامل،  نمره    و  اخذ    10هر عامل،  را 
 کرد. می

 عملکرد -تحلیل جداول اهمیت . 3-4
آوری های جداولی که توسط پاسخ دهندگان تکمیل شده بود، توسط پژوهشگر در يک فايل اکسل جمعداده

عملکرد مورد نیاز بود، انجام گرفت که  -های الزم که در تجزيه و تحلیل روش اهمیتگرديد. سپس تمام گام
 شود.  شرح آن در ادامه ذکر می

 محاسبه میانگین پاسخ پرسشنامه ها  .4-4
های  گیرد، محاسبه میانگین داده عملکرد انجام می-گام اولی که در تجمیع پرسشنامه تجزيه و تحلیل اهمیت

های عملکرد و اهمیت را تکمیل های مربوط به ستونها که دادهها است. يعنی هر يک از پرسشنامهپرسشنامه
ها در میانگین اثر گذار است. میانگین پاسخهای دريافت  کرده اند، به يک عنوان يکی از بیست داده پرسشنامه

 آمده است. (2شماره )شده در جدول 

 های هر يک از عوامل محاسبه میانگین داده ( 2شماره ) جدول

 گیری صادرات باثبات در صنايع راهبردی عوامل شکل  رديف 
میزان  
 عملکرد 

میزان  
 اهمیت 

 85/6 6/2 ايجاد ثبات در بازار ارز و مبارزه با قاچاق  1

2 
های گذاری صنعتی و تدوين راهبردهای صادرات باثبات برای خوشهسیاست

 صنعتی 
45/3 6/9 
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 گیری صادرات باثبات در صنايع راهبردی عوامل شکل  رديف 
میزان  
 عملکرد 

میزان  
 اهمیت 

 75/6 65/2 اعتبار بانکی طراحی و سیستم نظارت بر جريان مالی و اصالح امور   3

 9/3 2/4 های خصوصی صادراتی و اعطای تسهیالت به آنهاتوسعه بنگاه 4

 8 95/2 المللی های بینهای بلند مدت با بنگاهبازاريابی نظام يافته و ايجاد همکاری 5

6 
های مورد نیاز و تسهیل فرايندهای صادراتی در  توسعه و تأمین زير ساخت

 های اجرايی کشور دستگاه
85/3 45/5 

 35/9 2/2 سمت نیازهای بازارهای صادراتی دهی تولید بهجهت 7

 1/5 1/4 ها در صادرات کاالها های دور زدن تحريماستفاده از روش 8

 85/8 1/3 های تأمین )محصول تا مشتری( محصوالت ايجاد زنجیره 9

 3/9 55/2 صادرات باثبات تمرکز بر تحقیق و توسعه در شکل گیری  10

 منبع: يافته های پژوهش 

ها تکمیل شود که توسط پاسخ دهندههای جدول فوق، میانگین بیست پرسشنامه را شامل می هر يک از خانه 
 شده بودند.  

 محاسبه فاصله اهمیت و عملکرد عوامل  .5-4
  (3شماره )های بین عملکرد و اهمیت هر يک از عوامل مشخص گردد. جدول  در گام بعدی، الزم بود که فاصله

 دهد.نشان دهنده فاصله اهمیت و عملکرد هر يک از عوامل را نشان می 

 محاسبه فاصله اهمیت و عملکرد عوامل ( 3شماره ) جدول

 فاصله عوامل شکل گیری صادرات باثبات در صنايع راهبردی  رديف 

 25/4 بازار ارز و مبارزه با قاچاق ايجاد ثبات در  1

 15/6 های صنعتی گذاری صنعتی و تدوين راهبردهای صادرات باثبات برای خوشهسیاست 2

 1/4 طراحی و سیستم نظارت بر جريان مالی و اصالح امور اعتبار بانکی  3

 - 3/0 های خصوصی صادراتی و اعطای تسهیالت به آنهاتوسعه بنگاه 4

 05/5 المللی های بینهای بلند مدت با بنگاهبازاريابی نظام يافته و ايجاد همکاری 5

های مورد نیاز و تسهیل فرايندهای صادراتی در  توسعه و تأمین زير ساخت 6
 های اجرايی کشور دستگاه

6/1 

 15/7 سمت نیازهای بازارهای صادراتی دهی تولید بهجهت 7

 1 ها در صادرات کاالها های دور زدن تحريماستفاده از روش 8

 75/5 های تأمین )محصول تا مشتری( محصوالت ايجاد زنجیره 9

 75/6 تمرکز بر تحقیق و توسعه در شکل گیری صادرات باثبات  10

 منبع: يافته های پژوهش 
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 سازی صادرات صنایع راهبردیمحاسبه اولویت عوامل باثبات . 6-4
و نتايج آن    که در نرم افزار اکسل انجام اولويت عوامل بود  عملکرد، محاسبه  -تجزيه و تحلیل اهمیتدر ادامه  

   ( آورده شده است.4در جدول شماره )

 ها و تعیین اولويت عوامل های پرسشنامه تحلیل داده ( 4شماره ) جدول

 رديف 
عوامل شکل گیری صادرات باثبات در صنايع 

 راهبردی 
 اولويت  اهمیت ( * عملکرد -  اهمیت)

 6 29/ 1125 ايجاد ثبات در بازار ارز و مبارزه با قاچاق  1

گذاری صنعتی و تدوين راهبردهای سیاست 2
 های صنعتی صادرات باثبات برای خوشه

04/59 3 

طراحی و سیستم نظارت بر جريان مالی و  3
 اصالح امور اعتبار بانکی 

675/27 7 

خصوصی صادراتی و اعطای های توسعه بنگاه 4
 تسهیالت به آنها

17/1 - 10 

های  بازاريابی نظام يافته و ايجاد همکاری 5
 المللی های بینبلند مدت با بنگاه

4/40 5 

های مورد نیاز و توسعه و تأمین زير ساخت 6
های تسهیل فرايندهای صادراتی در دستگاه

 اجرايی کشور 
72/8 8 

سمت نیازهای بازارهای بهدهی تولید جهت 7
 صادراتی 

8525 /66 1 

ها در  های دور زدن تحريماستفاده از روش 8
 صادرات کاالها 

1/5 9 

های تأمین )محصول تا مشتری( ايجاد زنجیره 9
 محصوالت 

8875 /50 4 

تمرکز بر تحقیق و توسعه در شکل گیری  10
 صادرات باثبات 

775/62 2 

 پژوهش منبع: يافته های 

 ارزش آستانه  . 7-4
است که مبتنی بر    IPAکاربرد ارزش آستانه در پژوهش حاضر، ناحیه بندی نواحی چهارگانه بر اساس تحلیل  

ای عبارت از ارزش آستانه   IPAدو بعد اهمیت و عملکرد است. در واقع مرز بین نواحی چهارگانه در نمودار  
عملکرد الزم است میانگین اهمیت هر يک از راهبردها و  -است. برای ترسیم نمودار مربوط به تحلیل اهمیت

 ای معلوم شود.  نههای آستاهمچنین میانگین عملکرد آنها بر اساس ارزش 
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ای هر دو بعد اهمیت و عملکرد )میانگین آنها(  عملکرد الزم است تا ارزش آستانه -برای ترسیم نمودار اهمیت
و    165/3ارزش آستانه عملکرد راهبردها  (  5مطابق جدول شماره )معلوم گردد. بر اساس محاسبات انجام گرفته  

 است.  315/7ارزش آستانه اهمیت راهبردها 

 ارزش آستانه اهمیت و عملکرد پژوهش ( 5شماره ) جدول
 ارزش آستانه اهمیت )میانگین اهمیت راهبردها(  ارزش آستانه عملکرد )میانگین عملکرد راهبردها( 

165/3  315/7  

 منبع: يافته های پژوهش 

 عملکردی عوامل-تحلیل ابعاد اهمیت. 8-4
عملکرد راهبردها را ترسیم نموده و -راحتی نمودار اهمیت توان به  ای، می بعد از دست يافتن به ارزش آستانه 
عملکرد -ای ترسیم کرده و نواحی چهارگانه را در ماتريس اهمیتهای آستانهنواحی چهارگانه را بر اساس ارزش 

مشخص  (  1نمودار شماره )  تعیین نمود. بر اساس محاسبات انجام گرفته جايگاه هر يک از عوامل در هر ناحیه در
 د. شومی

 تحلیل نواحی چهارگانه برای عوامل شکل گیری صادرات باثبات صنايع راهبردی ( 1شماره ) نمودار

 

رد
لک

عم
 

 اهمیت
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عملکرد، عوامل مطرح شده به لحاظ اولويت در چهار دسته به صورت زير   –مودار اهمیت  نبر اساس تحلیل  

 گیرند.  جای می

بوده ولی وضعیت  از ساير عوامل  بین خبرگان بیش  آنها در  به عواملی است که اهمیت  اول مربوط  اولويت 
ت«، های تأمین )محصول تا مشتری( محصوالعملکردی در حد پايین است که شامل عوامل »ايجاد زنجیره 

المللی«، »تمرکز بر تحقیق و توسعه در  های بینهای بلند مدت با بنگاه»بازاريابی نظام يافته و ايجاد همکاری
سمت نیازهای بازارهای صادراتی« است. اين عوامل نشان  دهی تولید بهشکل گیری صادرات باثبات« و »جهت

در صنايع راهبردی بايد در ابتدا متوجه اين عوامل   دهد که رويکرد مديران در مورد نیل به صادرات باثباتمی
 باشد. 

اولويت دوم شامل عواملی است که دارای اهمیت و عملکرد بااليی نسبت به ساير عوامل هستند. اين اولويت 
های صنعتی« است.  گذاری صنعتی و تدوين راهبردهای صادرات باثبات برای خوشه تنها شامل عامل »سیاست 

های انجام شده مربوط به اين عامل امروز  به اين عامل ادامه روند فعلی خواهد بود چراکه فعالیترويکرد مديران  
 دارای عمکرد خوبی است. 

اولويت سوم شامل عواملی است که دارای اهمیت و عملکرد پايینی نسبت به ساير عوامل هستند. اين عوامل  
چاق« و »طراحی و سیستم نظارت بر جريان مالی و اصالح  شامل عوامل »ايجاد ثبات در بازار ارز و مبارزه با قا

 امور اعتبار بانکی« است. 
اولويت چهارم شامل عواملی است که دارای اهمیت پايین و عملکرد مطلوب است. اين عوامل شامل »توسعه  

و تسهیل  های مورد نیاز  های خصوصی صادراتی و اعطای تسهیالت به آنها«، »توسعه و تأمین زير ساخت بنگاه
از روشفرايندهای صادراتی در دستگاه اجرايی کشور« و »استفاده  ها در صادرات  های دور زدن تحريمهای 

کاالها« است. مديران بايد توجه داشته باشند که عملکرد خوب در اين عوامل به منزله وضعیت مطلوب نیست  
خیر بیفتد يا مانع از  أوامل با اهمیت باال به تچرا که پرداختن به اين عوامل باعث شده است تا اجرايی شدن ع

اجرايی شدن آنها شود و يا هزينه الزم برای آنها فراهم نباشد، لذا الزم است تا از پرداختن به اين عوامل تا اين 
 های اول تا سوم کنند. های الزم را صرف عوامل با اولويت حد خودداری کنند و توجه و بودجه 

 و پیشنهادها  نتیجه گیری. 5
 . نتیجه گیری1-5

گويد که اگر مسئولین  کامال عملیاتی است. يعنی به طور عملیاتی به ما می  IPAنتايج به دست آمده از روش  
به چه عواملی بايد بپردازند و کدامیک از    مرتبط با حوزه صادرات بخواهند از پژوهش حاضر استفاده کنند، دقیقاً

دهد و مبتنی بر دو بعد اهمیت  آنها را بايد در اولويت قرار دهند. اين يک تجويز است که پژوهش حاضر ارائه می
 باشد. و عملکرد می
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دهد که عوامل اثرگذار در شکل گیری صادرات باثبات  به مسئولین نشان می  IPAنتايج به دست آمده از روش  
اولويت به صورت زير ارائه   4نايع راهبردی به چه میزان مورد توجه بايد قرار گیرند. اين پیشنهاد در قالب  ص

 شوند.  می

 اين اولويت شامل عوامل زير است: اولویت اول: 

 ؛ های تأمین )محصول تا مشتری( محصوالتايجاد زنجیره -

 ؛المللیهای بینبنگاه های بلند مدت با بازاريابی نظام يافته و ايجاد همکاری  -

 ؛ تمرکز بر تحقیق و توسعه در شکل گیری صادرات باثبات -

 .سمت نیازهای بازارهای صادراتیدهی تولید به جهت -
عوامل باال در اولويت اول کشور قرار دارد. يعنی برای شکل گیری صادرات باثبات صنايع راهبردی اين چهار 

گیرند. چرا که اهمیت اين عوامل بسیار باال است و در عین حال عملکرد  در اولويت قرار می   IPAمورد از نظر  
 ضعیفی در مورد آنها وجود دارد. 

 ک عامل است که عبارت است از: اولويت دوم شامل ي  اولویت دوم:

 .های صنعتیسیاستگذاری صنعتی و تدوين راهبردهای صادرات باثبات برای خوشه  -

اين عامل در اولويت بعدی قرار دارد. گرچه اين عامل در اولويت بعدی است، اما همچنان جزء دو اولويت اول  
جايگاه آن به عوامل با اولويت اول نزديک است، بنابراين اين عنصر    IPAقرار دارد. به خصوص چون در نمودار  

 گیرد.نیز از اولويت باال و در مقام بعدی از چهار عامل با اولويت باال قرار می 

 اين اولويت شامل عوامل زير است:  اولویت سوم:

 ؛ ايجاد ثبات در بازار ارز و مبارزه با قاچاق -

 . لی و اصالح امور اعتبار بانکیطراحی و سیستم نظارت بر جريان ما -

های  گذار و مجری اين دو عامل را در اولويت برنامهشوند. يعنی سیاست اين عوامل در اولويت سوم پیشنهاد می
دهند. اين عوامل دارای اهمیت و عملکرد مشابهی هستند. يعنی درست خود نسبت به دو اولويت اول قرار می 

اولويت باال کمتر است، اما با اين حال عملکرد آنها نیز در رتبه سوم قرار دارد. بنابراين  است که اهمیتشان از دو  
هايی ها قرار گیرد، فعالیتپیشنهاد اين پژوهش اين است که عالوه بر اين که اين دو عامل در اولويت سوم برنامه 

 که در دست اجرا هستند نیز با قوت به مسیر خود ادامه دهند.  

 گیرد:اين اولويت، عوامل زير را در بر می  ارم:اولویت چه 

 ؛ های اجرايی کشورهای مورد نیاز و تسهیل فرايندهای صادراتی در دستگاهتوسعه و تأمین زير ساخت ✓
 . ها در صادرات کاالهاهای دور زدن تحريماستفاده از روش  ✓

عامل دارای اهمیت کمتر و عملکرد باالتری  گردد. چرا که اين دو  اين دو عامل در آخرين اولويت پیشنهاد می
را نسبت به سه اولويت قبلی برخوردار هستند. بنابراين نتیجه حاصل از شناسايی اين دو عامل به عنوان عوامل  
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توانند به طور موقت از بودجه اين عوامل  دارای اولويت چهار، اين است که در صورت کمبود بودجه، مسئولین می
 لی با اولويت باالتر اختصاص دهند. برداشته و به عوام

 . پیشنهادها 2-5
مند توان در اجرا از آنها بهره شود که میدر نهايت، با استفاده از دستاوردهای تحقیق، پیشنهادهايی ارائه می  

 شد. اين پیشنهادها عبارتند از:

تولیدی و صادراتی که    هایهای بلند مدت با بنگاهايجاد نظام بازاريابی نظام يافته و ايجاد همکاری -
 در سطح بین الملل فعالیت دارند.

سمت نیازهای بازارهای صادراتی به ويژه کشورهای دهی تولید به طرح ريزی منسجم به منظور جهت  -
 . همسايه

توجه همزمان و هم افزا به دو مقوله »ايجاد ثبات در بازار ارز و مبارزه با قاچاق« و »طراحی و سیستم  -
 .جريان مالی و اصالح امور اعتبار بانکی« در راستای ايجاد زنجیره تأمین صادراتنظارت بر 

های صنعتی به صورت مجزا گذاری صنعتی و تدوين راهبردهای صادرات باثبات برای خوشهسیاست  -
 .و متناسب با مختصات هر خوشه صنعتی

های  گذاریبر اساس سیاست   ها در صادرات صنايع راهبردیهای پايدار دور زدن تحريمطراحی روش  -
 . ای انجام گرفته در راستای ايجاد ثبات در صادراتخوشه 
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 An Analysis of the Factors influencing the Stability of 

Export Routes of Strategic Industries amidst Economic 

Sanctions 

Mahdi Hamzehpoor1 

Reza Tahmaseby BlukAbad2* 

Abstract 

Knowledge of performance indicators and comparing them with existing 

and designed indicators is of particular importance for their improvement. 

Since, an understanding of the importance of each economic index, in 

conjunction with an understanding a country's performance metrics in 

relation to each of the economic indicators, paves the way for optimizing 

performance. This paper examines ten factors affecting the stability of 

exports routes according to two criteria of importance and performance 

and analyzes the results. The research method employed is based on IPA 

logic. Thereby, each of the factors were subjected to scoring by the elites 

in the field according to two dimensions of importance and performance. 

Subsequently, quantitative threshold values of each factor coefficients 

were calculated, and the factors were thereafter categorized. The results 

obtained indicate that four factors; "creating supply chains (from product 

to customer) of products", "systematized marketing and establishing long-

term cooperation with international companies", "focusing on research and 

development through obtaining stable export routes" and "directing 

production towards the needs of export markets" should be prioritized. The 

paper concludes with a categorization of components according to the 

obtained score. 

Keywords: IPA, Strategic industries export, sanction. 
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