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 ایران صادرات غیر نفتی در مناطق آزادگذاری توسعه طراحی مدل خط مشی

 1یعقوب پناهی فر

 گذاری پردیس البرز دانشگاه تهرانمشیدانشجوی دکتری خط

 چهرهمحمد خوش

 استادیار اقتصاد دانشگاه تهران 

 محمدرضا حمیدی زاده 

 استاد مدیریت دانشگاه شهید بهشتی  

 عباس منوریان   

 اناستاد مدیریت دانشگاه تهر 

 (12/2/1400تاریخ پذیرش:  - 27/9/99)تاریخ دریافت:  

 چکیده

گذاری به نفتی در مناطق آزاد و ریلگذاری توسعه صادرات غیراین پژوهش با هدف طراحی مدل خط مشی
بنیاد و طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری، و سوی تحقق اهداف صادراتی با رویکرد کیفی مبتنی بر نظریه داده

 402آوری شده است، دارای های تحقیق که از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته جمعبی انجام شده است. دادهانتخا
، عوامل بازدارنده تولیدباشد. بر اساس نتایج نهائی، عوامل علّی )مقوله اصلی می 18مقوله فرعی و  63کد اولیه، 

انع صادرات در سطح بنگاه( بر توسعه صادرات ها و موگذاری، موانع اجرائی قوانین و خط مشیموانع خط مشی
ای )بسترها و الزامات مناطق آزاد، ساختار اقتصادی، گذارند. همچنین عوامل زمینهغیرنفتی در مناطق آزاد تأثیر

نفع و فساد و عوامل فشار و ذیگر )و عوامل مداخله های مناطق آزاد(ها و مزیتتوانمندیساختارفرهنگی و 
، بهبود گیریبهبود فرآیند تصمیمنهایت، عوامل راهبردی )گذارند و در بر عوامل راهبردی اثر می ی(طلبمنفعت

های توسعه های رونق تولید، سیاستعالی، پیروی از الگوهای ملی توسعه صادرات، سیاستساختار شورای
یل مناطق آزاد به سکوی صادرات و موتور وری مدیریت( باعث تبدصادرات، بهبود عوامل بازاریابی و ارتقاء بهره

 توسعه کشور و همچنین تحقق اهداف مناطق آزاد خواهند شد.

 توسعه صادرات، صادرات غیرنفتی، مناطق آزاد.، گذاریمدل خط مشی واژگان کلیدی:
                                                           
 Email: Ypyapanahi@gmail.com نویسنده مسئول -1

 پژوهشی مقاله  
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 مقدمه

پس از انقالب صنعتی و پیشی گرفتن کشورهای صنعتی از سایر ممالک دنیا، میل به توسعه  
صنعتی در کشورهای دیگر نیز قوت گرفت و کشورهایی که توانستند فاصله خود را با کشورهای 
صنعتی کم کنند کشورهای در حال توسعه لقب گرفتند. این کشورها برای صنعتی شدن، تحت 

المللی، ابتدا سیاست جایگزینی واردات را در پیش های بینپیشنهادی نهادهای تأثیر سیاست
هم ادامه پیدا کرد ولی این سیاست اگرچه  1970و حتی  1960های گرفتند و این سیاست تا دهه

ها در پی داشت ولی به مرور زمان موازنه پرداخت آنها را حتی در ابتدا منافعی را برای این کشور
درصد از تجارت جهانی  3.9فقط  1960ته کرد، کشورهای در حال توسعه در تر از گذشوخیم

 9.1به  1980درصد و تا  5سهم آنها به  1970در تولید صنعتی را در اختیار داشتند، ولی در 
درصد افزایش یافت، نکته قابل توجه این است که این افزایش از سهم تجارت جهانی مقارن با 

کنگ، ادرات توسط برخی از این کشورها از جمله کشورهای هنگص های توسعهاتخاذ سیاست
های ترین نظریهبنابراین یکی از مهم(. 1394سنگاپور، کره جنوبی و تایوان بوده است )گریفین، 

است و کارآمدترین رشد و توسعه اقتصادی، سیاست توسعه صنعتی از طریق توسعه صادرات 
ایجاد  پیشرفته و در حال توسعه برای توسعه صادرات نیزاقدام عملی و تجربه موفق کشورهای 

ترین سیاست اجرایی در مناطق آزاد صنعتی نیز، مناطق آزاد صنعتی است به همین ترتیب، موفق
در همین اندازی تولیدات صادرات محور در این مناطق است. سیاست پردازش صادرات و راه

مدتاً با هدف توسعه صادرات پردازشی و صنعتی راستا، مناطق آزاد در اغلب کشورهای جهان ع
اندازی شدند و در ایران نیز این مناطق، برای تسریع در انجام امور یکی پس از دیگری ثبت و راه

گذاری و افزایش درآمد عمومی، زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه
ای، و کاال، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار 

تولید و صادرات کاالهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، تصویب و عملیاتی گردیدند. 
ها به منزله کلیدی برای بازآفرینی اقتصاد است )گریفیت و امروزه رشد صادرات برای دولت

از طریق درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی و سازی درآمدهای ارزی ( و متنوع2012زینکوتا، 
باشد )محمدی های مبارزه با اقتصاد تک محصولی میکاهش وابستگی به درآمد نفت، یکی از راه

ترین عوامل مؤثر بر صادرات بندی مهم(. لذا از آنجا که شناسایی و اولویت1389و همکاران، 
های کالن کشور بوده است، بدیهی ستاز موضوعات اساسی در عرصه سیاغیر نفتی همواره یکی

است که بررسی این موضوع در مناطق آزاد از اهمیت دوچندان برخوردار خواهد بود و پژوهش 
گذاری توسعه صادرات غیر نفتی در مناطق آزاد تالشی حاضر نیز با هدف طراحی مدل خط مشی
کار منطقه آزاد را چنین تعریف المللی باشد. سازمان بینبرای پوشش نیاز موجود در این راستا می

اندازی گذاران خارجی راههای خاص که جهت جذب سرمایهمناطق صنعتی با انگیزه»کرده است: 
شوند که در این مناطق، مواد وارد شده پیش از اینکه مجدد صادر شوند تا حدی پردازش می



 169                                              ایران گذاری توسعه صادرات غیر نفتی در مناطق آزادمشیطراحی مدل خط 

قتصادی ، منطقه محصور ( منطقه ویژه ا2019(. طبق آخرین تعریف آنکتاد)2003)للو، « شوندمی
های مالی و قانونی و پشتیبانی زیرساخت، فعالیت ها از طریق مشواجغرافیائی است که دولت

( به استناد تعریف آنکتاد، مناطق آزاد و مناطق 2019کنند، باست)صنعتی را در آن تسهیل می
و مناطقی از قبیل کند مجموعه مناطق ویژه اقتصادی قلمداد میپردازش صادرات را نیز در زیر

های خدماتی، مناطق سبز و مناطق توسعه های تکنولوژی پیشرفته، پارکهای علمی، پارکپارک
آورد. اولین منطقه آزاد در بروکلین گردشگری را نیز در شمول مناطق ویژه اقتصادی به حساب می

نی مناطق طبق گزارش سازمان جها .(2017تأسیس گردید)بانک جهانی  1937آمریکا در سال 
منطقه آزاد در اطراف جهان مشغول فعالیت هستند که حدودا  2260( در حال حاضر 2021آزاد)

 میلیون شغل حمایت می کنند. 70از 

 پیشینه پژوهش

(، به طراحی و تبیین الگوی توسعه صادرات در مناطق آزاد 1395خورشیدی و همکاران )
های محیط خرد و کالن، ساختار یر ویژگیتجاری ایران پرداختند. در این مدل به عواملی نظ

های مدیریت، ها و شایستگیهای سازمانی، قابلیتصادراتی مناطق آزاد تجاری، منابع قابلیت
های بازاریابی صادراتی در دو عامل اصلی محیط و شرکت توجه استراتژی رقابتی و استراتژی

الگوی راهبردی تولید ملی با  ( در پژوهشی به ارائه1398شده است. خوش چهره و همکاران )
رویکرد اقتصاد مقاومتی پرداختند، برخی از مهمترین شاخص های بدست آمده از مدل در بعد 

ای)امنیت و ثبات اقتصادی؛ بهبود فضای کسب و کار(، بعد ساختاری)کاهش وابستگی به زمینه
ها( و در بعد ه زیرساختنفت؛ بازتعریف نظام مالیاتی، پولی و مالی؛ تأمین مالی کارامد و توسع

اند. راهبردی)حمایت از تولید داخلی، دانش بنیان و مردم بنیاد، و مبارزه با قاچاا و فساد( بوده
بندی عوامل مؤثر بر ای به بررسی و اولویت( در مطالعه1395اصل ) زادهاوغانی و تقیزادهولی

حاصله نشان داد که متغیرهای مدیریت، گذاری در منطقه آزاد ارس پرداختند. نتایج توسعه سرمایه
گذاری داخلی و خارجی، عامل امکانات زیربنایی و قوانین و توسعه صادرات، جذب سرمایه

اند، منوریان و گذاری در منطقه آزاد ارس تأثیر مثبت داشتهمقررات هر کدام در توسعه سرمایه
های ری توسعه صادرات بنگاهگذاای به طراحی الگوی خط مشی(، در مطالعه1391همکاران )

ی گذاری توسعهمشیدهد در خطکوچک و متوسط کشور پرداخت نتایج این تحقیق نشان می
عنوان راهبرد اصلی، به "هاهای صادراتی بنگاهتوانمندسازی و ارتقای قابلیت"ها، SMEصادرات 

ایجاد انگیزه "محیطی، ساز عنوان عامل زمینهبه "ی صادراتایجاد بسترهای مناسب برای توسعه"
عنوان به "ی صادراتکنندههای تسهیلزیرساخت توسعه"و  "برای شروع و تداوم صادرات

(، 1395یزد )زاده و زرگرانحمیدی .گر، باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیردشرایط مداخله
دارند: شناخت دانش بیان می "ای و جهانیراهبردهای ورود و حفظ بازارهای منطقه"در کتاب

مند به های درونی، این امکان را برای مدیران عالقههای محیطی و قابلیتراهبردی، موقعیت
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 کند تا قادر باشند راهبردهای مناسبی را برای کسب موفقیتالمللی فراهم میدر عرصۀ بینر حضو
( مهمترین الزامات بومی سازی مناطق آزاد 2018کالیمنت) المللی تدوین کنند.در بازارهای بین

برای توسعه منطقه ای مطابق استانداردهای جهانی را، عواملی از قبیل ثبات سیاسی و اقتصادی، 
اطمینان های قابلسیستم حمل و نقل و ارتباطات مناسب، سازگاری با محیط زیست، زیرساخت

های مالی و بانکی، نیروی کار نند حمل و نقل و آب و انرژی، دسترسی به بازار، زیرساختما
ماهر و ارزان، تولید و صنایع کامال پیشرفته، تولید صنعت سبک و کارکنان با کیفیت باال ذکر 

(، در پژوهشی به بررسی الگوهای متعدد و عوامل مؤثر بر ورود و 2008. الوارز و لوپز )کندمی
المللی پرداختند. تجزیه و تحلیل اقتصادسنجی نشان ج صنایع تولیدی در بازارهای بینخرو
وری و یا دیگر گیری شده، ناشی از تفاوت در بهرهدهد که در صنعت، عدم تجانس اندازهمی

های المللی است و هزینههای شرکت است و دارای اثر قابل توجهی در بازارهای بینویژگی
المللی سانات در نرخ ارز، نقش کوچکی در ورود و خروج در بازارهای بینتجارت، شدت و نو

ها، بر شناسائی مشیای در خصوص ارزیابی منظم خط( در مطالعه2018دارند. مورل جانتان)
 ورزد.ها برای نتیجه بخشی آنها تأکید میمشینتایج منفی و ناخواسته اجرای خط

 شناسی پژوهشروش

گردد ولی از آنجا که با یق از دیدگاه هدف کاربردی محسوب میاین تحق روش پژوهش: 
استفاده از روش تحقیق کیفی داده بنیاد، در صدد تدوین و طراحی یک الگوی جدید از درون 

آید. این تحقیق همچنین از نظر واقعیات بیرونی است در زمره تحقیقات بنیادی نیز به حساب می
گیرد، ابزار گردآوری داده ها، توصیفی قرار می -کتشافی نوع  روش تحقیق در شمول تحقیقات ا

نسخه  MAX QDAها از نرم افزار مصاحبه نیمه ساختاریافته است و برای تجزیه و تحلیل داده
 و شیوه مبتنی بر رویکردهای تفسیری استفاده شده است. 2020

ارشد و کارشناسان نفر از مدیران  20نمونه آماری روش تحقیق را  :جامعه و نمونه آماری
گذاری مناطق آزاد، اساتید و پژوهشگران فعال در زمینه صادرات فعال در حوزه اداره و خط مشی

دهند که نسبت به و مناطق آزاد و همچنین مدیران و صادرکنندگان بخش خصوصی تشکیل می
ی موضوع پژوهش تخصص و آگاهی الزم را دارا بودند و به روش گلوله برفی و اشباع نظر

شوندگان شامل سطح تحصیالت، های جمعیت شناختی مصاحبهانتخاب گردیدند. بررسی ویژگی
درصد از نمونه آماری، دارای مدرک  60دهد که ( نشان می1سن و مراتب اداری آنها)جدول 

 اند. درصد از آنها، از مدیران ارشد کشور و مناطق آزاد بوده 55دکترا و 
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 ویژگی های جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان  - 1جدول 
 درصد فراوانی دکترا کارشناسی ارشد لیسانس سن 

 کارشناس

50-40 1   

1 5 60-51    

    60باالی 

 مدیر میانی

50-40 1   

8 40 60-51  4 3 

    60باالی 

 مدیر ارشد

50-40   3 

11 55 60-51  2 3 

 3   60باالی 

 100 20 12 6 2  فراوانی

  100 60 30 10  درصد

رسانان، نظریه بر پایه باید همان شبکه مقوالت و روابط را توضیح دهد که اطالع :اعتباریابی
های زیسته و اندیشیده آنها بازنمائی بشود و همچنین باید توسط قصد بیان آن را داشتند و تجربه
های متنوع (. مالک1395های الزم چک شود )فراستخواه، ممیزیهمکاران و مشارکت کنندگان و 

نظران، پیشنهاد و ارائه گردیده است که و مختلفی برای اعتباریابی نظریه داده بنیاد توسط صاحب
تحقیق حاضر همه معیارهای استاندارد را برای صحت و موجهیت مدل و نتایج نهائی مد نظر 

ورد از این مالک و معیارها برای اطمینان از روائی و پایائی قرار داده است و در زیر به چند م
 .گرددنتایج تحقیق اشاره می

نفر از خبرگان، مدیران ارشد و فعاالن مناطق آزاد و صادرات  20محقق با  :هااشباع داده
مصاحبه عمیق انجام داده است ولی از مصاحبه چهاردهم به بعد یافته یا مفهوم جدیدی به کدهای 

ها به وضوح قابل تشخیص بود با این وجود انجام ه افزوده نگردید در نتیجه اشباع دادهاولی
ها حاصل گردد مضاف بر های جدید ادامه پیدا کرد تا اطمینان بیشتری از اشباع دادهمصاحبه

افزود و های جدید و تکرار برخی از کدها به اهمیت برخی از مفاهیم میاینکه انجام مصاحبه
 ساخت.تر میتر، مستندتر و مستحکماز روابط متغیرها را عمیق درک محقق

کفایت نمونه به دو موضوع کفایت تعداد و کفایت نظری یا صالحیت  :کفایت نمونه
ها به خودی خود قابل اثبات ها، کفایت تعداد نمونهپردازد به دلیل اشباع دادهشوندگان میمصاحبه

برداری استفاده شده است ابتدا است و برای اعتبار کفایت نظری از روش گلوله برفی برای نمونه
گذاری مناطق آزاد به صورت هدفمند انتخاب گردیدند و کاران خط مشیاندرتعدادی از دست
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نظران به شرط داشتن تخصص های بعدی با پیشنهاد و معرفی افراد اولیه و سایر صاحبنمونه
 زیاد و متمایز بودن در بین جامعه تحقیق انتخاب گردیدند. تحقیقیقوی و رابطه کاری یا 

های مکرر توسط ها از طریق بررسییی و صحت و ثبات دادهپایا :هاقابلیت اطمینان در داده
ره از های متقابل و مجدد توسط یک تیم سه نفهمکاران، استادان راهنما و مشاور، و وارسی

 مشاوران تحقیق به انجام رسیده است.
شوندگان در میان های استخراج شده حسب موارد مقتضی با مصاحبهمقوله  :روائی محتوائی

د و در صورت لزوم نسبت به اصالح کدها و مقوالت و تأیید مجدد و نهایی آنها اقدام گذاشته ش
 گردید.

 های پژوهشیافته

کدگذاری باز )مفاهیم(:  چارمز کدگذاری باز را تحت عنوان کدگذاری اولیه یا کانونی بیان 
کدگذاری باز، ترین اقدام در گذاری، مهمنظر از نوع نام، اما صرف(Charmz, 2006)کند می

ترند و سطحی ها، در قیاس با مفاهیم، انتزاعیمقوله» ،بندی کردن کدهاستمقایسه مفاهیم و مقوله
 (Corbin & Strauss, 1990, p.7).« کنندباالتر را مشخص می

ها، شناسایی و ثبت کد یا مفهوم اولیه از خالل مصاحبه 618در این پژوهش، در ابتدا تعداد 
کد متمایز یا مفهوم  402ز حذف و ادغام کدهای تکراری و مشابه، نهایتاً تعداد گردید ولی پس ا

ها و همچنین ابعاد و کارکردها، ها و تفاوتدست آمد. این تعداد مفاهیم بر اساس مشابهتاولیه به
ای از نتیجه نهائی کدگذاری بندی گردیدند که نمونهمقوله اصلی طبقه 18مقوله فرعی و  63به 

 قابل مشاهده است. 2جدول شماره  باز در

 گذاریهای مدل خط مشیگیری مقولهبندی کدهای اولیه و شکلکدگذاری باز: دسته - 2جدول 
 های هر بُعد(مفاهیم )شاخص ابعاد مدل هامؤلفه

عوامل 

بازدارنده 

 تولید

موانع 

 گذاریسرمایه

بهره )+(، باالتر بودن گذاری، باال بودن نرخ خروج سرمایه )+(، ضعف امنیت سرمایه

گذاری، مزیت واردات ی تولید در مناطق آزاد، نقصان و پراکندگی قواعد سرمایههاهزینه

 المللها و تولید در مقیاس بیننسبت به تولید )+( )+(، ضعف حمایت دولت از ایده

 موانع تولید

بوسیله تولید ها از تولید، پوشش ناقص سالیق کمبود منابع مالی، حمایت ضعیف بانک

داخلی، نگاه محدودکننده متولیان صنعت به تولید، کمبود مواد اولیه، کوچک بودن 

 اکثریت واحدهای تولیدی
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 های هر بُعد(مفاهیم )شاخص ابعاد مدل هامؤلفه

موانع خط 

گذاری مشی

 مناطق آزاد

ضعف ساز و 

کار 

گیری تصمیم

 شورای عالی

صمیم )+(، گیری )+(، عدم کار مطالعاتی، فرایند زمانبر تخأل علمی در ساختار تصمیم

 ریسیاستگذاعملی نشدن تفویضات دولت به شورای عالی مناطق )+(، کم توجهی به 

عالی،  اصولی و سیستماتیک برای مناطق )+( )+(، ایجابی بودن تشکیل جلسات شورای

ناطق دشواری گردآوری اعضای شورای عالی م جلسات اندک شورای عالی مناطق آزاد،

گاه گذاری مشکل محور )+( )+(، نآزاد، بزرگی شورای عالی مناطق آزاد، خط مشی

 )+( )+( سیاستگذارینظارتی و سختگیرانه در 

عوامل 

 تعارض 

 مشی هاخط

های مناطق آزاد با موازین اقتصاد ملی، ، ناهمخوانی خط مشیسیاستگذاریتغییر مکرر 

های صادراتی، تعدد ضابطه نویسان، تعدد و پراکندگی و غیرعقالیی بودن خط مشی

تعارض ضوابط و قوانین )+( )+(، ابال غ ضوابط کشوری و حذف امتیازات مناطق در 

 شرایط بحران)+( )+(، عدم ثبات قوانین و مقررات )+( )+(

عوامل 

تعارض خط 

 پذیرانمشی

، نبود سازوکار سیاستگذاریتمرکز اختیارات، کم توجهی به شایسته ساالری در نظام 

شراکت مناطق آزاد در خط مشی گذاری، عدم التزام به مشارکت بخش خصوصی در 

 ها )+(تصمیم گیری

های نظری، تجزیه و شناسائی دسته اصلی )پدیده محوری(، اشباع داده کدگذاری محوری: 
برداری در مرحله دوم یا میانی ای پایدار و ماندگار، حساسیت نظری و یادداشتتحلیل مقایسه

ترین مقوله یا . پدیده محوری، اولین و اساسی(Birks & Mills, 2015)پذیرد کدگذاری انجام می
د زیرا پس از تعیین مقوله محوری، سایر متغیرها نظم و سیاا پیدا گردمتغیر مدل محسوب می

دیگر در مدل، با توجه به نسبت و ارتباط آن با پدیده  کنند و جایگاه و نقش هر متغیر یا مقولهمی
های تحقیق و ارتباط بین متغیرها، توسعه صادرات شود، لذا با توجه به یافتهمحوری، مشخص می

آزاد، به عنوان پدیده محوری و مرکز همه تحوالت در نظر گرفته شد، زیرا  غیر نفتی در مناطق
همه تحوالت، اقدامات، بایدها و نبایدها و اهداف اصلی مناطق آزاد، معطوف به توسعه صادرات 

ها در این مناطق است، لذا بدیهی است که این مقوله مرکز توجهات و گفتگوها در تمام مصاحبه
به این ترتیب، پس از تعیین مقوله محوری، اطق آزاد را تشکیل داده باشد .و متون مربوط به من

ها، ارتباطات، اثرات متقابل، تعامالت و درک مقوله اصلی و کالن مدل، بر اساس ویژگی 18
مانده از چارچوب مدل، تحت عناوین: روابط علت و معلولی در زیر مجموعه پنج سازه باقی

بندی و مرتب گردیدند گر، و پیامدها، دستهای، عوامل مداخلهل زمینهعوامل علی، راهبردها، عوام
 نشان داده شده است. 3که نتایج آن در جدول 

 گذاریهای مدل خط مشیسازه - 3جدول 
 های فرعیمقوله های اصلیمقوله ای(سازه )مقوله خوشه

 متغیرهای تأثیرگذار

 )شرایط علّی(
 عوامل بازدارنده تولید

 گذاریسرمایهموانع 

 موانع تولید
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 های فرعیمقوله های اصلیمقوله ای(سازه )مقوله خوشه

گذاری موانع خط مشی

 مناطق آزاد

 گیری شورای عالیضعف سازوکار تصمیم

 هامشیعوامل تعارض خط

 پذیرانمشیعوامل تعارض خط

 اشکاالت قانونی مناطق آزاد

 انحراف از الگوی جهانی

موانع اجرایی قوانین و 

 هامشیخط

 های دولتیدستگاهقانون گریزی 

 موانع مدیریتی مناطق آزاد

 تشریفات تجاری

 موانع صادرات 

 درسطح بنگاه

 ضعف عناصر رقابتی

 مزیت رقبا

راهبردهای 

 گذاریخطمشی

 توسعه صادرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راهبردهای خط 

گذاری توسعه مشی

 صادرات

 گیریبهبود فرآیندتصمیم

 الگوهای استاندارد

 و ضمانت اجرائی مصوباتپشتوانه 

 رسانی(شناخت و انعکاس مساله )به عرض

 رسانی(مشی )به تدوینتدوین خط

 رسانی(سازی )به تصویب قانونی

 رسانی(ابالغ واجرا )به عمل

 رسانی(ارزیابی ) به اول

 عالیبهبود ساختار شورای

 بهبود کارکرد شورای عالی مناطق آزاد

 کارکرد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزادبهبود 

 گذارانمشیارتقاء ویژگی خط

پیروی از الگوهای ملی 

 توسعه صادرات

 گرنهاد تنظیم

 ارکان باالدستی

 اسناد باالدستی

 های رونق تولیدسیاست
 عوامل توسعه تولید

 بهبود محیط کسب و کار

های توسعه سیاست

 صادرات

 های تجاریسیاست

 های ارزی و مالیسیاست

 هامشوا

 بنیاناقدامات دانش

 سازیآموزش و توانمند

 بهبود عوامل بازاریابی

 المللراهبردهای ورود به بازارهای بین

 راهبردهای بازاریابی

 های بازاریابیگرایش

 ابعاد بازاریابی
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 های فرعیمقوله های اصلیمقوله ای(سازه )مقوله خوشه

 وری مدیریتارتقاء بهره

 کارامدسازی انتصابات

 ریزیبرنامه

 وحدت و ثبات فرماندهی

 سازیچابک

 ارزیابی و نظارت

 گرشرایط مداخله

 نفععوامل فشار و ذی

 نگریبخشی

 عوامل سیاسی داخلی

 آثار تعارضات سیاست خارجی

 طلبیفساد و منفعت
 طلبی بخش دولتیفساد و منفعت

 طلبی بخش خصوصیمنفعتفساد و 

ای )بستر عوامل زمینه

 حاکم(

بسترها و الزامات مناطق 

 آزاد

 الزامات ایجاد مناطق آزاد

 تأسیسات زیربنایی

 نهادهای پشتیبان

 های موقعیت جغرافیاییویژگی

 تأمین منابع اولیه

 ساختار اقتصادی

 ساختار اقتصاد ملی

 ساختار اقتصاد مناطق آزاد

 نبود جایگاه واقعی بخش خصوصی

 ساختار فرهنگی
 فرهنگ سازنده

 فرهنگ مخرب

های ها و مزیتتوانمندی

 مناطق آزاد

 های تولیدمزیت

 های صادراتمزیت

 های وارداتمزیت

 های عمومیمزیت

 گذاریپیامدهای خط مشی

تبدیل مناطق آزاد به سکوی 

 صادرات
 

آزاد به موتور  تبدیل مناطق

 توسعه کشور
 

 تحقق اهداف مناطق آزاد

 اهداف قانونی )مصوب قانونی(

 شمول(اهداف ذاتی )جهان

 اهداف عملی

نظران این رشته، تحت عناوین کدگذاری انتخابی، توسط صاحب کدگذاری انتخابی:
کدگذاری نظری و کدگذاری پیشرفته نیز خوانده شده است. کدگذاری پیشرفته در ادغام نظری 
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از این مرحله به عنوان کدگذاری  3وساختارگرایان 2های سنتیافتد، تئوریسیننهائی اتفاا می
)نوگرا( از اصطالح کدگذاری انتخابی  5یافتهپردازان تکاملکنند در حالی که نظریهیاد می 4نظری

وسط شود که اساساً تکنند، در ادغام نظری از تکنیک خط داستانی کمک گرفته میاستفاده می
. مدل طراحی شده (Mills & Birks, 2020) ( معرفی و ارائه گردید1990استراوس و کوربین)

ارائه گردیده است. همانطور که در این مدل  1یم و نمایش نتایج پژوهش در شکل برای ترس
خوبی قابل مشاهده است عوامل یا متغیرهای علّی شناخته شده عبارتند از: موانع خط به

ها، موانع صادرات در سطح بنگاه و گذاری مناطق آزاد، موانع اجرای قوانین و خط مشیمشی
این عوامل بر صادرات غیر نفتی در مناطق آزاد تأثیرگذار هستند و توسعه موانع بازدارنده تولید. 

گر که عمدتاً بر راهبردها سازند. همچنین عوامل مداخلهصادرات را با مشکل جدی مواجه می
در مدل معرفی « طلبیفساد و منفعت»و « نفععوامل فشار و ذی»گذارند با عناوین: اثرات منفی می

ترین پیامدها گردد که مهمایت با نگاهی به مدل ارائه شده در تحقیق مشاهده میگردیدند و در نه
یا نتایج نهایی مدل، عبارتند از تبدیل مناطق آزاد به سکوی صادرات و موتور توسعه کشور و 
تحقق اهداف مناطق آزاد، شامل اهداف قانونی، ذاتی و عملی که از طریق اجرای راهبردها تحقق 

 .کنندپیدا می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 - Traditional 
3 - Constructivist 
4 - Theoretical 
5 - Evolved 



 177                                              ایران گذاری توسعه صادرات غیر نفتی در مناطق آزادمشیطراحی مدل خط 

 گذاری توسعه صادرات غیر نفتی در مناطق آزاد.مدل خط مشی - 1شکل

 

 

 

 

 مقوله محوری

 

 

 

 

 

 

 

 

گذاریمشیموانع خط  

هامشیموانع اجرای قوانین و خط  

 

 موانع بازدارنده تولید

 بسترها و الزامات 

نهادهای -تأسیسات زیربنائی
موقعیت جغرافیائی -پشتیبان  

 ساختار اقتصادی

گیریبهبود فرآیند تصمیم  

استاندارد، پشتوانه اجرای مصوبات، الگوهای 
 شناخت مسأله، تدوین، تصویب، اجرا و ارزیابی

های توسعه صادراتسیاست  
ها، های تجاری، ارزی و مالی، مشوقسیاست

بنیان، آموزش و توانمندسازیاقدامات دانش  
های رونق تولیدسیاست  

 عوامل توسعه تولید، بهبود محیط کسب و کار
لی توسعه صادراتپیروی از الگوهای م  

 بهبود ساختار شورایعالی مناطق آزاد
اد بهبود کارکرد شورای عالی و دبیرخانه مناطق آز

گذارانمشیارتقای ویژگی خط  
 بهبود عوامل بازاریابی

الملل، راهبرد راهبردهای ورودبه بازارهای بین
ها و ابعاد بازاریابیبازاریابی، گرایش  

وری مدیریتارتقاء بهره  

ریزی، وحدت و ثبات سازی انتصاب، برنامهکارآمد
سازی، ارزیابی و نظارت فرماندهی، چابک  

هاعوامل فشار و ذینفع  

 -عوامل سیاسی داخلی -بخشی نگری
 تعارضات سیاست خارجی

توسعه صادرات غیرنفتی 
 در مناطق آزاد

تبدیل مناطق آزاد به 
سکوی صادرات و 
 موتور توسعه کشور

داف دستیابی به اه
 مناطق آزاد

اهداف قانونی، ذاتی و 
 عملی مناطق آزاد

 

 موانع صادرات در بنگاه

 

 ساختار فرهنگی

هاها و مزیتتوانمندی  

ایعوامل زمینه  

 )بستر حاکم(

هاها و واکنشکنش  

 پیامدها

متغیرهای 
گرمداخله  

طلبیفساد و منفعت  

 عوامل علی
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 گیری نتیجه

ترین نیاز و چالش کشورهای در حال توسعه است اما وزه توسعه اقتصادی و صنعتی مهمامر
که برای  ییهابرد بلکه راهبرد و سیاستصرف تصمیم برای توسعه یافتگی، کاری از پیش نمی
شود نقش اساسی در موفقیت یا شکست رسیدن به توسعه، توسط کشورها در پیش گرفته می

هاست که اغلب کشورهای در حال توسعه از جمله آنها در این راه پر فراز و نشیب دارد. سال
های نه چندان موفق جایگزینی واردات، به تدریج به ایران، با پشت سر گذاشتن سیاست

ترین اقدامات کشورها برای اعمال اند. یکی از مهموسعه صادرات روی آوردههای تسیاست
راهبرد صنعتی شدن از طریق توسعه صادرات، ایجاد مناطق آزاد و ویژه صنعتی و اقتصادی و 
مناطق پردازش صادرات است. از طرفی دیگر حرکت از اقتصاد بسته به اقتصاد باز، جز با ایجاد 

آرام و تدریجی درهای اقتصاد، میسر نخواهد بود، به همین منظور در  مناطق آزاد و باز کردن
کدام از این منطقه آزاد صنعتی، اقتصادی و تجاری ایجاد گردید ولی متأسفانه هیچ 7کشور ما نیز 

برنامگی و مشکالت مناطق آزاد نتوانستند به اهداف از پیش تعیین شده نائل آیند بلکه به دلیل بی
مین منابع مالی خویش به واردات روی آوردند و اهداف ذاتی و قانونی خویش عدیده، برای تأ

را به فراموشی سپردند، لذا از آنجا که بازگشت مناطق آزاد به جایگاه واقعی خویش امری حیاتی 
گذاری شود پژوهش حاضر به منظور طراحی مدل خط مشیبرای اقتصاد کشور محسوب می
اگر بخواهیم شرح مختصری از ق آزاد، به مرحله اجرا درآمد. توسعه صادرات غیرنفتی در مناط

های اصلی، ارائه دهیم بدین مضمون مدل یا نظریه به صورت کالن و با تحلیل در سطح مقوله
ای، مقوله محوری، راهبردها، شش سازه کلی شامل شرایط علّی، عوامل زمینه خواهد بود که
ی در مدل ایفای نقش کرده و چارچوب آن را گذارگر و پیامدهای خط مشیشرایط مداخله

گذاری مناطق آزاد، موانع اجرای قوانین و عوامل علّی شامل موانع خط مشی دهند.تشکیل می
ها، موانع صادرات در سطح بنگاه و عوامل بازدارندۀ تولید؛ بر روی پدیده محوری یعنی مشیخط

گذارند و کارکرد مناطق آزاد را با مشکل و خلل توسعه صادرات غیر نفتی در مناطق آزاد تأثیر می
سازند. راهبردهایی که برای برون رفت از این مشکل و بهبود و توسعه صادرات، وجود مواجه می

گیری، راهبرهای دارد، در هفت شاخه اصلی و تحت عناوین راهبردهای بهبود فرآیند تصمیم
های رونق تولید، توسعه صادرات، سیاست هایبهبود ساختار شورای عالی مناطق آزاد، سیاست

وری مدیریت و پیروی از الگوهای ملی توسعه صادرات، قابل بهبود عوامل بازاریابی، ارتقاء بهره
های اصالح خط توانند راهبردها یا راه حلبندی هستند. برخی از متغیرها و عوامل، میطبقه
حول نمایند و بر راهبردها اثرات مثبت یا گذاری و توسعه صادرات را دستخوش تغییر و تمشی

بندی هستند. گر قابل تقسیمای و مداخلهمنفی بگذارند. این عوامل، در دو گروه متغیرهای زمینه
های مناطق آزاد، ها و مزیتای شامل بسترها و الزامات مناطق آزاد، توانمندیهای زمینهمتغیر

امّا متغیرهای مداخله گر که اغلب اوقات اثرات منفی  ساختار اقتصادی و ساختار فرهنگی هستند،
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گذارند، تحت عنوان عوامل فشار و ذینفع و عوامل مرتبط با فساد و و بازدارنده بر جای می
ای و مداخله گر از دوجهت بر اند. به طور کلی  متغیرهای زمینهمنفعت طلبی مشخص گردیده

گذاری بر روی روند و فرآیند اخذ تصمیمات یا گذارند جهت اول، تأثیرراهبردها تأثیر می
تصویب راهبردهاست و جهت دوم، تأثیرگذاری بر روند اجرای راهبردهاست. زمانی که 

شوند و یک سیستم خط مشی گذاری و نهادها و ساختارهای آنها اصالح فرآیندهای خط مشی
ها چنین سیستمی، خط مشی گردد، درگذاری کارآمد، چابک، علمی، عقالیی و شایسته، برقرار 

شود های بهینه، کارآ و درخور، در زمان مناسب به تصویب رسیده و به اجرا گذاشته میو سیاست
های بهینه و مناسب نیز، تبدیل شدن مناطق آزاد به سکوی صادرات و موتور و پیامد خط مشی

در نگاهی خواهد بود.  توسعه کشور و همچنین تحقق اهداف ذاتی، قانونی و عملی مناطق آزاد
دهد که مسئله اساسی و محوری و دقیق تر با مالحظه و ذکر جزئیات، نتایج پژوهش نشان می

مغفول مناطق آزاد، توسعه صادرات غیر نفتی در این مناطق است و اهم مشکالتی که بر سر راه 
ی و معرفی تحت عنوان عوامل علی، قابل شناسائتوسعه صادرات در مناطق آزاد وجود دارد، 

به  2های مدل در شکل شماره هستند. این عوامل، در چارچوبی منسجم و مجزا از سایر متغیر
معطوف به وضع و اند. مهمترین عوامل علّی یا مشکالت توسعه صادرات، خوبی نشان داده شده

گذاری و دار وظیفه خطیر خط مشیها هستند. شورای عالی مناطق آزاد، عهدهمشیاجرای خط
گیری که در اثر عواملی مانند نظارت بر مناطق آزاد است ولی به دلیل ضعف سازوکار تصمیم

بزرگی و کثرت اعضا، دشواری گردآوری اعضا، عدم برگزاری جلسات منظم، خالء علمی و 
نگاه نظارتی سختگیرانه بوجود آمده است، قادر به انجام وظایف خویش به نحو احسن نبوده 

 است.

 گذاری توسعه صادرات غیرنفتی.مشیمل علی مدل خطعوا - 2شکل 
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ها با زیرمجموعه مفاهیمی مانند عدم ثبات و پراکندگی مشیهمچنین، عامل تعارض خط
پذیران، ناشی از عدم مشینویسان و عامل تعارض خطها و تعدد ضوابط و ضابطهسیاست

های قانونی از و چالش ها و اشکاالتگیریمشارکت مناطق آزاد و بخش خصوصی در تصمیم
قبیل نبود التزام اجرای قوانین، ابهام قوانین و صعوبت و تطویل مقررات زدائی و در نهایت، مقوله 

گذاری مناسب  برای مشیانحراف مناطق آزاد از الگوی علمی و جهانی، همگی از موانع خط
های مشینین و خطگردند. از طرفی دیگر همین قواتوسعه صادرات در مناطق آزاد تلقی می

های دولتی و عدم تبعیت از واگذاری اختیارات سازمانی گریزی دستگاهموجود نیز به دلیل قانون
های متناقض از قوانین، و موانع مدیریتی و تشریفات تجاری به مدیریت مناطق آزاد، برداشت

ران مناطق آزاد، شامل، خالء علمی و کارشناسی، کمبود بودجه، ضعف اختیارات و انگیزه در مدی
عدم ثبات مدیریت، بوروکراسی مضاعف، نظارت غیرهوشمندانه و تشریفات طوالنی و 

وپاگیر اداری و تجاری، در مرحله اجرا نیز به ناکامی دچار خواهد شد. بخش خصوصی دست
های تولیدی و در یک کالم ضعف عناصر نیز به دلیل عدم رشد یافتگی و کوچک بودن بنگاه

است در  المللی، نتوانستههای فراوان رقبای بینها و مشواهای داخلی و مزیتترقابتی شرک
بازارهای جهانی حضوری مؤثر داشته باشد. بدیهی است که توسعه صادرات در گرو توسعه 

گذاری تولید وابسته است و هر آنچه که گذاری صادرات به خط مشیتولید است و خط مشی
گذاری از جمله کمبود سرمایه و مواد اولیه، ضعف امنیت مایهتحت عنوان موانع تولید و سر

بندی و از گذاری، دشواری در دسترسی به دانش و فناوری روز، مشکالت چاپ و بستهسرمایه
آید و بر توسعه صادرات در شود یقیناً از موانع صادرات نیز به حساب میاین قبیل، برشمرده می

دهد که در پیش گرفتن برخی از یج فراگیر این پژوهش نشان میمناطق آزاد اثر مستقیم دارد. نتا
گیری در شورای عالی مناطق آزاد و بهبود ساختار راهبردها از جمله بهبود و اصالح فرایند تصمیم

های مناسب گذاری در مناطق آزاد را در جهت وضع سیاستتواند فرایند خط مشیاین شورا، می
ترین راهبردها در این خصوص، به کارگیری د. یکی از مهمبرای توسعه صادرات اصالح نمای

های جامع در کنار مشیگذاری عقالیی و همچنین خطالگوهای استاندارد از جمله خط مشی
 های انحصاری برای هر یک از مناطق آزاد است. شورای عالی مناطق آزاد عالوهمشیخط

گذاری، نیاز به اصالحات خط مشیبرمشارکت دادن مدیریت مناطق آزاد و بخش خصوصی در 
گذاری از جمله شناخت و درک مسئله، تدوین، تصویب، اساسی در همه مراحل فرایند خط مشی

ها دارد و مهمترین اقدامات در این زمینه؛ ایجاد نهاد تحقیق و توسعه، مشیاجرا و ارزیابی خط
انونمندی و به کارگیری نظارت تدوین سند توسعه هر منطقه، بازنگری قوانین،  ثبات قوانین، ق

تکنولوژیک است. برای اصالح ساختار شورای عالی و دبیرخانه آن نیز ضروری است که تعداد 
عضو اصلی و مرتبط کاهش یافته و تمام الزامات چابکی شورای عالی از جمله  5اعضای شورا به 

شرکت رئیس جمهور و گیری، در دستور کار قرار گیرد. به عالوه، سرعت و انعطاف در تصمیم
وزرا در جلسات شورای عالی، ارتقاء وجه علمی دبیرخانه، انتخاب اعضای کارگروه شورای 
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گذاران، از دیگر مشیعالی از بین نخبگان علمی و اداری کشور و توجه به صالحیت و تعهد خط
انتصاب  وری مدیریت از جملههای ارتقاء بهرهاقدامات راهبردی در این زمینه است. برنامه

های جمهور، برنامهای مدیران مناطق آزاد توسط رئیسدار و دورهمند، زمانمستقیم و ضابطه
مدت، یکپارچگی مدیریت و مدت و کوتاههای اجرایی بلندمدت میانزماندار پلکانی، برنامه

ظارت سازی و استفاده از نهای دولتی به مدیران مناطق آزاد، چابکواگذاری اختیارات دستگاه
هوشمند و الکترونیک و ارزیابی عملکرد مدیران نیز، برای توانمندسازی اداره مناطق آزاد جهت 

های توسعه صادرات، ضروری خواهد بود. اقدام راهبردی و مهم دیگری که در اجرای سیاست
های رونق تولید های توسعه صادرات و سیاستاین پژوهش به آن اشاره شده است سیاست

های صادراتی، ایجاد پنجره های ارزی، وضع مشواسازی تجارت، اصالح سیاستاست، روان
واحد تجارت، آموزش عملی صادرکنندگان، برپایی تورهای اقتصادی، فراهم کردن مواد اولیه و 

گذاران و بهبود محیط کسب و کار از جمله سرمایه برای تولید، سرعت واگذاری زمین به سرمایه
های پیش گفته زمانی صادراتی و تولیدی هستند. همه اقدامات و سیاستهای ترین سیاستمهم

المللی نفوذ کرد و سهم درخوری در این بازارها کسب نمود. مؤثر است که بتوان در بازارهای بین
ها الملل، راهبردها، گرایشبنابراین بهبود عوامل بازاریابی، شامل راهبردهای ورود به بازارهای بین

تواند توأماً توسط متولیان ترین اقدامات در این زمینه است که میاریابی از ضروریو ابعاد باز
های مدیریت صادرات، برندسازی، مناطق آزاد و بخش خصوصی صورت پذیرد. تشکیل شرکت

های پژوهی، ایجاد بازارچههای تخصصی، مطالعه بازار، آیندهبرگزاری و شرکت در نمایشگاه
کاهش قیمت تمام شده و تبدیل مناطق آزاد به قطب محصوالت با  مرزی، افزایش کیفیت و

های مرتبط با عوامل بازاریابی هستند. آخرین اقدام راهبردی ترین شاخصکیفیت، برخی از مهم
شناخته شده در این پژوهش، پیروی مناطق آزاد از الگوهای ملی توسعه صادرات است چرا که 

ها تجربه و آزمون اند و حاصل سالنه علمی کشوری وضع شدهقوانین و اسناد باالدستی با پشتوا
اند، ضمن اینکه الزامات قانونی برای پیروی مناطق آزاد از ارکان و اسناد باالدستی، و خطا بوده
های توسعه کشوری نیز وجود دارد. در همین زمینه، یکی از ارکانی که نمونه موفق مانند برنامه

ه وجود دارد و در مفاهیم پژوهش به خصوصیات ساختاری و ذاتی آن در کشورهای توسعه یافت
باشد. این نهاد که صفت گر میآن پرداخت شده و پیشنهاد تشکیل آن داده شده است، نهاد تنظیم

های مختلف بایست برای تنظیم روابط بخشباشد میبارز آن استقالل مالی و استقالل رأی می
ح قوانین و جلوگیری از رانت و فساد، با شرکت اکثریتی از اقتصاد، بازنگری و پیشنهاد اصال

نخبگان و فرهیختگان غیر دولتی و اقلیتی از مدیران و خبرگان دولتی تشکیل شود و نمونه 
تواند در مناطق آزاد تأسیس گردد. اما راهبردهایی که پیشتر به طور ای از آن نیز میکوچک شده

ست تحت تأثیر متغیرهای دیگری قرار بگیرند و از شدت و مختصر به آنها اشاره گردید ممکن ا
گذارند، به دو بخش عوامل ها، تأثیر میکارایی آنها کاسته یا افزوده شود. متغیرهایی که بر راهبرد

ای، نقش اساسی در کارکرد راهبردها گر قابل تقسیم هستند. عوامل زمینهای و عوامل مداخلهزمینه



  1400، تابستان  2 ، شماره 7 هپژوهشی سیاستگذاری عمومی، دور - فصلنامه علمی                                      182

 
 

های آنها به صورت کامل در جداول کدگذاری مل، که مفاهیم و شاخصخواهند داشت. این عوا
های مناطق ها و مزیتآمده است در چهار دسته شامل بسترها و الزامات مناطق آزاد، توانمندی

اند. در بین تمامی مفاهیم استخراج شده بندی شدهآزاد، ساختار اقتصادی و ساختار فرهنگی دسته
ر و فراوانی کدها، مربوط به تاسیسات زیربنایی و ویژگی موقعیت از تحقیق، بیشترین تکرا

آیند و مفاهیمی از قبیل ای به حساب میترین مقوله از عوامل زمینهجغرافیایی بوده است که مهم
یابی درست مناطق آزاد، برخورداری از امکانات زیربنایی از جمله اسکله، آب، برا، گاز، مکان

های دسترسی هوایی، زمینی، ریلی و دریایی و ایجاد نهادهای پشتیبان از مخابرات، اینترنت، راه
گیرند. وجود های فنی، بیمارستان و موارد مشابه را در بر میجمله بانک، بیمه، دانشگاه، آموزشگاه

توانند بر راهبردها اثر مثبت داشته ای هستند که میهای مختلف نیز در زمره متغیرهای زمینهمزیت
ای های مناطق آزاد گردند. دو عامل دیگر زمینهو باعث استقبال فعاالن اقتصادی از برنامه باشند

گذارند، ساختار ای بر تمام فرآیندها و فعل و انفعاالت مناطق آزاد میکه تأثیر اساسی و ریشه
 اقتصادی و فرهنگی کشور و مناطق آزاد هستند، به طوری که یک ساختار اقتصاد ناسالم، نشأت

وری در اقتصاد، خصوصی سازی اشتباه و نبود جایگاه واقعی بخش گرفته از راندمان پائین بهره
تواند ارادگی، میباوری و بینگری، بیهائی از ترس، منفیخصوصی و فرهنگ مخرب با نشانه

های راهبردی برای توسعه صادرات را با  سدی آهنین مواجه سازد و بالعکس، اصالح تمام تالش
های مشیاختار اقتصادی و تقویت فرهنگ سازنده نیز، نقش پیشران در اجرای راهبردها و خطس

گر یک گروه دیگر از متغیرها هستند که تحت شرایطی صادراتی خواهد داشت. عوامل مداخله
ها را دارا هستند و برخی از مفاهیم شناخته شده آن از خاص، قابلیت اثرگذاری جدی بر راهبرد

های دولتی و سیاستگذاران، انتصاب سیاسی مدیران مناطق ود بخشی نگری در دستگاهقبیل وج
آزاد، دخالت باندهای رانت خوار و مافیایی در تصمیمات مناطق آزاد، عدم دسترسی به بازارهای 
خارجی، فناوری، سرمایه و مواد اولیه به دلیل تعارضات سیاست خارجی و در نهایت، فساد و 

آیند و بخش دولتی و خصوصی، همگی از معضالت مناطق آزاد به حساب میطلبی در منفعت
سازند. آخرین توانند اجرا و حتی وضع راهبردهای توسعه صادرات را با مشکل جدی مواجهمی

گذاری توسعه صادرات غیر نفتی در مناطق آزاد، پیامدهای اجرای مدل به مقوله مدل خط مشی
دها به طور اخص است. اولین نتیجه نهایی یا پیامد مدل پژوهش طور اعم، و نتایج اجرای راهبر

حاضر، تبدیل مناطق آزاد از سکوی واردات به سکوی صادرات و پس از آن یا به دنبال آن، 
تبدیل شدن مناطق آزاد به موتور توسعه کشور است، به طوری که به عنوان بخش پیشتاز اقتصاد 

توان های حاصل از اجرای راهبردهای مندرج در مدل را میدبتوانند ایفای نقش نمایند. دیگر پیام
در ذیل اهداف مناطق آزاد، شامل اهداف قانونی، اهداف ذاتی و اهداف عملی تعریف کرد. از 
آنجا که هدف اساسی و اصلی ایجاد مناطق آزاد، کمک به صنعتی شدن کشور از طریق توسعه 

آزاد را نیز در طول و در زنجیره علل تحقق این توان سایر اهداف مناطق صادرات است، لذا می
گذاری و تولید، الزمه صادرات است و هدف اولیه تعریف نمود؛ چرا که به عنوان مثال، سرمایه
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های پیشین گذاری و تولید، باعث ایجاد اشتغال، رفاه و آبادانی خواهد شد. پژوهشانجام سرمایه
(، مورگان و کاتسیکیاس 2008یوم و همکاران )(، آلبو1993از جمله گین گولد و همکاران )

(، 2005(، پورتو )2006(، تسفوم )2004(، شاو و داروچ )1990(، بالکی و دیگران )1997)
(، در بررسی موانع صادرات به مسائلی همچون دانش بازاریابی، مدیریت 1392میرقربانی گنجی )

اند که این ای اشاره کردهنامهموانع آئین ای وصادرات، موقعیت رقابتی، کمبود منابع، موانع تعرفه
پژوهش در بخش مفاهیم مندرج در عوامل علّی، با این تحقیقات همخوانی دارد. همچنین 

یابی صحیح مناطق آزاد، ( با اشاره به عدم مکان1381( و کامران )1395خورشیدی و همکاران )
ها و های سازمانی، قابلیتیتراهبردهایی برای ساختار صادراتی مناطق آزاد، شامل قابل

راستا با نتایج به های رقابتی و بازاریابی پیشنهاد دادند که همهای مدیریت و استراتژیشایستگی
های توسعه صادرات ها و سیاستمشیدست آمده از این پژوهش است. در زمینه مطالعات خط

(، آنکتاد 2009تصادی و توسعه)های پیشنهادی سازمان همکاری اقمشیتوان به خطنیز می
( اشاره کرد که به مواردی از جمله تأمین منابع مالی، 2016و  2007(، و داس و همکاران )2004)

ها های صادراتی، افزایش دسترسی به بازار، ارائه مشوابهبود محیط کسب و کار، توسعه قابلیت
نمودند و پژوهش حاضر در  ها اذعانو مشارکت بخش دولتی و خصوصی برای توسعه بنگاه

های پیشنهادی این مطالعات مطابقت کامل داشته است. هر ها و راهبردمشیهمه موارد، با خط
کدام، کدام از مطالعات پیشین در یک بخش با پژوهش حاضر همپوشانی داشته است ولیکن هیچ

 اند. سی قرار ندادهگذاری را مورد برربه تنهایی سه مقوله صادرات، مناطق آزاد و خط مشی

 پیشنهادهای سیاستی

شود که اقدامات زیر مدنظر قرار با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش پیشنهاد می
 گیرد:
های توسعه صادرات مشیگذاری، مقدم بر اصالح خطمشیاصالح فرایند و ساختار خط -1

گردد ابتدا نسبت به ن پیشنهاد میاست. لذا به شورای عالی مناطق آزاد و ارکان باالدستی آ
سازی، کارآمدسازی و اصالح سازوکار شورای عالی، مطابق مفاهیم مندرج در تحقیق اقدام چابک

 ها در دستور کار قرار گیرد.مشینمایند و سپس، وضع یا بازنگری خط
روی از گردد که شورای عالی، هیئت مدیره و مدیران مناطق آزاد نسبت به پیپیشنهاد می -2

 های علمی مبادرت ورزند. المللی و رهیافتالگوهای موفق بین
ترین قوانین مصوب ترین و صریحاز آنجا که مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد یکی از مهم -3

المللی است و نیاز به گذراندن هیچ مصوبه دیگری ندارد، مناطق آزاد و یک رویه جاری بین
جمهور محترم و تعیین ضمانت دام، این ماده قانونی با دستور رئیسگردد در اولین اقپیشنهاد می

 اجرائی محکم به مورد اجرا گذاشته شود.
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