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نرمافزار  PLSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .همچنین ،با

چکیده

جملهای برای بررسی عوامل موثر بر بهبود عملکرد صادراتی

ِ
ناپارامتریک دو
توجه به نرمال نبودن توزیع دادهها از آزمون
منطقه آزاد تجاری ارس در فرضیات پژوهش و نیز از آزمون

مناطق آزاد تجاری و صنعتی به منظور دستیابی به تکنولوژیهای

فریدمن برای اولویتبندی عوامل استفاده شد .نتایج تحلیل

پیشرفته ،درآمد ارزی ،جذب سرمایههای خارجی ،ایجاد اشتغال،

دادهها نشان میدهد که عوامل اقتصادی ،عوامل زیربنایی،

رشد و توسعه صادرات کاالهای صنعتی و تبدیلی در کشورمان

نظامهای حقوقی و عوامل محیطی تأثیر مثبت و معنیداری بر

تأسیس شدهاند .پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد منطقه

ارتقای عملکرد صادراتی منطقه ارس دارند .نتایج آزمون فریدمن

آزاد تجاری ارس از منظر صادرات انجام گرفته است .برای

نیز نشان داد که مؤلفههای مربوط به عوامل محیطی با میانگین

رسیدن به هدف پژوهش ،عوامل تأثیرگذار بر بهبود عملکرد

 3/86مهمترین عامل مؤثر در عملکرد صادراتی منطقه بوده

صادرات مناطق از طریق مرور ادبیات شناسایی ،و با استفاده

است؛ عوامل زیربنایی و زیرساختها با میانگین 3/13؛ عوامل

از روش توصیفی -پیمایشی و ابزار پرسشنامه و با مراجعه به

اقتصادی با میانگین  1/95و عوامل مربوط به نظامهای حقوقی

نمونه  120نفره از جامعه آماری کارشناسان ،خبرگان و فعاالن

با میانگین  1/06به ترتیب در رتبههای بعدی تأثیرگذاری بر

منطقه آزاد تجاری ارس ،دادههای مورد نیاز جمعآوری و با روش

عملکرد صادراتی قرار گرفتند.

تحلیل عاملی تأییدی و مدل اندازهگیری معادالت ساختاری با
85

شماره  81ـ بهمن و اسفند 1395

 3میلیارد و  198میلیون دالر را پشت سر گذاشته است .مقایسه

مقدمه

ارقام صادرات و واردات نشاندهنده این است که ،در  10سال

ایجاد مناطق آزاد ،در صورت موفقیت میتواند امتیازاتی همچون

گذشته واردات تقریب ًا همواره با شیب افزایشی بوده ولی صادرات

جذب سرمایه خارجی به ویژه در بخشهای مولد ،جذب و انتقال

از مناطق آزاد رشد چندانی نداشته است .این مناطق به ویژه در

تکنولوژی به درون اقتصاد کشور ،ایجاد فرصتهای اشتغال در

سالهای اخیر به پایانهای برای واردات کاالهای لوکس تبدیل

داخل کشور ،افزایش تولید و ارزش افزوده بخشهای اقتصادی

شده است.

بویژه بخش صنایع و کمک به کشور برای ورود به بازارهای

طبق آمار منتشر شده سال  1392شورای عالی مناطق

جهانی و آشنایی با تجارت خارجی و گسترش و متنوع ساختن

آزاد[ ]4از منطقه آزاد تجاری -صنعتی ارس ،میزان واردات در

صادرات برای اقتصادهای بسته و ناکارا داشته باشد[ .]1طبق

سه بخش از طریق منطقه به سرزمین اصلی ،واردات مواد اولیه

تعریف سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) ،مناطق

و همچنین کاالهایی که برای مصارف غیر از عملیات تولید و

آزاد تجاری ،به عنوان محرکهای در جهت تشویق صادرات

پردازش وارد محدوده منطقه میشوند به ارزش  576میلیون دالر

صنعتی تلقی میگردد[ .]2بنابراین ،یکی از سیاستها و الزامات

و میزان صادرات قطعی در این سال 42میلیون دالر بوده است و

میانمدت برای ارتقای جایگاه تجارت خارجی ایران ،توجه

سهم این منطقه از کل واردات کشور در همین سال حدود 1/15

بیشتر به مناطق آزاد با محوریت صادرات میباشد .در حالی که

درصد بوده است؛ این در حالی است که سهم صادرات منطقه

نخستین و مهمترین هدف ایجاد مناطق آزاد کمک به افزایش

آزاد ارس در همین مدت  0/1درصد از کل صادرات کشور بوده،

صادرات بوده است؛ براساس آمار گمرک[ ،]3تراز تجاری منفی

که نشاندهنده این واقعیت میباشد که در منطقه آزاد ارس نیز

ایران در سال 65 ،93درصد کمتر از سال 92بوده است .براساس

واردات از صادرات پیشی گرفته است و تبدیل به دروازهای برای

این آمار ،با توجه به اینکه ارزش صادرات غیرنفتی ایران در سال

وارد شدن کاالهای غیر ضروری شده است .در حالیکه این

 93با رشدی  18/87درصدی مواجه شده است؛ لذا ،تراز تجاری

منطقه در چهارراه ارتباطي شمال به جنوب و شرق به غرب قرار

ایران در این سال با بهبود قابل توجه نسبت به سال  ،92از

گرفته است و بهعنوان پل ارتباطي آسيا به اروپا ميتواند با جذب

منفی  7/9میلیارد دالر درسال  92به منفی  2/7میلیارد دالر در

واحدهاي توليدي صنعتي فعال در انتقال تكنولوژي از شمال به

سال  93رسید .براساس این گزارش ،مجموع صادرات غیر نفتی

جنوب (اروپا به آسيا) و خدمات از شرق به غرب (آسيا به اروپا)

ایران در سال گذشته به  49میلیارد و  744میلیون دالر رسیده

نقش مهمي ايفا نمايد .نتيجه اين ارتباط ،رشد و توسعه پيوسته

است که این میزان در مقایسه با  41میلیارد و  848میلیون دالر

در عرصههاي صادرات ،اشتغالزايي و ارزآوري به داخل كشور

سال ،92رشدی  18/7درصدی نشان میدهد .همچنین ،ارزش

را موجب خواهد شد .برای بررسی عملکرد منطقه آزاد صنعتی-

واردات ایران در این سال ،به  52میلیارد و  477میلیون دالر

تجاری ارس در حوزه تجارت چند شاخص مختلف را میتوان

رسید که رشدی  5/57درصدی نسبت به  49میلیارد و 708

مورد توجه قرار داد که اصلیترین آنها مقایسه میزان صادرات

میلیون دالر واردات سال  92نشان میدهد .این در حالی است

و واردات قطعی و حجم ترانزیت خارجی از این منطقه میباشد.

که براساس آمار منتشر شده از شورای عالی مناطق آزاد ،میزان

در جدول ( )1شاخصهای مذکور طی سال های 1390تا 1393

صادرات قطعی شامل کاالی حاصل از تولید از هفت منطقه آزاد

مورد مقایسه قرار گرفته است[.]5

در سال 132 ،1392میلیون دالر و میزان واردات این مناطق رقم
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جدول 1ـ گزارش آمار صادرات ،واردات و ترانزیت خارجی در منطقه آزاد ارس

صادرات قطعی
(صادرات حاصل از تولید به خارج)

صادرات کاالی داخلی

صادرات کاال
حاصل از تولید به سرزمین

صادرات مجدد

واردات قطعی
(واردات کاال از طریق منطقه به سرزمین اصلی)

واردات سایر کاالها به منطقه

میزان ترانزیت خارجی

سال90

سال91

سال92

سال93

داخلی (میلیارد ریال)

379

-

1/042

1/712

خارجی (میلیون دالر)

35

-

42

65

ارزش وزنی (هزارتن)

56

-

46

79

داخلی (میلیارد ریال)

-

535

795

4 38

خارجی (میلیون دالر)

-

41

32

15

ارزش وزنی (هزارتن)

-

78

68

22

داخلی (میلیارد ریال)

988

-

13/23

3/161

خارجی (میلیون دالر)

89

-

53

118

ارزش وزنی (هزارتن)

63

-

18

25

داخلی (میلیارد ریال)

-

-

15

87

خارجی (میلیون دالر)

-

-

0/6

3

ارزش وزنی (هزارتن)

-

-

0/5

2

داخلی (میلیارد ریال)

4/330

7/880

12/301

16/880

خارجی (میلیون دالر)

397

506

497

636

ارزش وزنی (هزارتن)

203

26

242

303

داخلی (میلیارد ریال)

-

-

1953

4/178

خارجی (میلیون دالر)

-

-

79

157

ارزش وزنی (هزارتن)

-

-

9

24

داخلی (میلیارد ریال)

1/360

862

6/926

7/919

خارجی (میلیون دالر)

125

58

279

299

ارزش وزنی (هزارتن)

36

15

72

53

مأخذ :آمارنامه منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس طی سالهای 1390-93

صادرات منطقه از کل صادرات کشور بیشتر بوده است[.]6

مطابق جدول ( ،)2طی سالهای  1392و  1393شیب

افزایش نسبت واردات منطقه از کل واردات کشور نسبت به

جدول 2ـ مقایسه ارزش دالری صادرات و واردات منطقه آزاد ارس با ارزش دالری صادرات و واردات کل
کشور(برحسب میلیون دالر)
سال

صادرات قطعی
م.آ.ارس

واردات قطعی
م.آ.ارس

صادرات غیرنفتی
کشور*

واردات کل کشور

نسبت صادرات منطقه ارس از
صادرات کل کشور

نسبت واردات منطقه ارس از
واردات کل کشور

92

42

497

31654

49422

0/13

1/0

93

65

636

35822

52477

0/18

1/21

* صادرات غیرنفتی بدون خدمات و میعانات گازی
مآخذ :گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور سال( 93وزارت صنعت ،معدن و تجارت -سازمان توسعه تجارت ایران)
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با توجه به آمار و ارقام موجود؛ بررسیهای انجام شده ،نشان

الکترونيکي ،منسوجات ،ابزارآالت سبک) بجاي توليد محصوالت

و دست اندرکاران ،متاسفانه عملکرد منطقه آزاد تجاری ارس

کشورهاي در حال توسعه نيز تاسيس و گسترش مناطق آزاد با

سنگين (ماشينآالت) و جذب شرکتهای خارجي باعث شد تا

میدهد که علی رغم زحمات ،تالشها و مساعی سیاستگذاران

اين اهداف را مورد توجه قرار دهند .اين مسئله باعث شد تعداد

از نظر اهداف تعیین شده بخصوص از منظر صادرات چندان

کشورهاي داراي مناطق آزاد از هفت کشور در اوايل دهه  70به

مناسب نبوده و برای بهبود عملکرد در حوزه صادرات به مطالعه

 60کشور در اوايل دهه 1990برسد[.]9

و بررسی بیشتر نیاز است .بعبارتی ،آسیب شناسی روند گذشته و

تعاریف ارائه شده برای مفاهیم و اصطالحات مناطق آزاد

تحلیل چرایی ضعف عملکرد صادراتي اين منطقه با هدف اتخاذ

بسیار متنوع میباشد .براساس کنوانسیون کیوتو ،منطقه آزاد

تدابیر الزم و ارائه راهکارهای اجرایی برای برون رفت از وضع

بخشی از سرزمین یک کشور است که کاالی عرضه شده

فعلی و بهبود عملكرد ضروری است .برای این منظور ،شناسایی

در آن ،خارج از محدوده گمرکی بوده و کنترلهای معمول و

عواملی که میتواند در ارتقا و بهبود عملکرد منطقه آزاد تجاری

متداول بر ورود و خروج آنها اِعمال نمیشود .همچنین ،از نظر

صنعتی ارس در بخش صادرات تأثیرگذار باشد ،بهعنوان سوال

سازمانهای بینالمللی؛ مانند بانک جهانی و یونیدو ،منطقه

اصلی پژوهش مطرح گردیده است.

آزاد تجاری -صنعتی ،قلمرو معینی است که غالب ًا در داخل یا

 .1مبانی نظری و پیشینه موضوع

مجاورت یک بندر واقع گردیده و تجارت در آن با سایر نقاط

جهان مجاز شناخته میشود .در این مناطق ،کاالها را میتوان

اصطالح «منطقه آزاد تجاري» عمري بيش از چند دهه ندارد؛

بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی خارج یا به آن وارد

ّاما ،مفهوم مورد نظر از اين اصطالح و يا حداقل مفهوم اوليه و

نموده ،برای مدتی در انبار ذخیره و در صورت لزوم مجدداً

بسيط آن از سابقهای طوالني در اقتصاد جهاني برخوردار است.

بستهبندی نمود[ .]7براساس تعاریف فوق؛ منطقه آزاد تجاری

بندر هامبورگ نخستين بندر تجاري آزاد جهان است که در

صنعتی ،محدوده حراست شده بندری و غير بندری است که در

سال  18888ميالدي با هدفي نزديک به اهداف مورد انتظار از

آن فعالیتهای اقتصادی از شمول برخی از مقررات جاری كشور

تاسيس مناطق آزاد ،در مفهوم امروزي يعني توليد محصوالت

متبوع خارج بوده و با بهره گيری از مزايايی نظير معافيتهای

صنعتي با احتراز از رقابت با توليدات داخلي تاسيس شد.

مالياتی ،بخشودگی سود و عوارض گمركی ،عدم وجود تشريفات

موفقيت اين بندر ،ايجاد بنادر آزاد ديگري را نيز در اروپا و در

زايد ارزی ،اداری و مقررات دست و پاگير و نیز سهولت و تسريع

آسیا (قبل از جنگ دوم جهاني) موجب شد .اولين منطقه آزاد

در فرآيندهای صادرات و واردات با جذب سرمايهگذاری خارجی

تجاري به مفهوم جديد ،منطقه آزاد شانون در سال  1959در

و انتقال فناوری به توسعه سرزمين اصلی كمك مینمايد.

ايرلند با هدف جذب سرمايههای خارجي ،انتقال فنآوري و ايجاد

مناطق آزاد از ابتدا ،به عنوان راهکاري براي توسعه کشورها

اشتغال؛ يعني اهداف اصلي مورد انتظار از تاسيس مناطق آزاد

در قالب استراتژيهايي چون استراتژي توسعه صادرات بجاي

در کشورهاي در حال توسعه ايجاد شد .به همين دليل ،مناطق

راهبرد جايگزيني واردات و استراتژي استفاده از اصل مزيتهای

آزاد را از دهه  1970ابتکاري ايرلندي میدانند .تا پيش از جنگ

نسبي و راهبرد به کارگيري تجارت خارجي به عنوان عامل

جهاني دوم مناطق آزاد بيشتر به عنوان مکاني براي انبارداري،

محرکه توسعه در نظر گرفته شدند .بنابراین ،مبنای تئوریک

انتقال کاال از يک وسيله نقليه به ديگري ،صدور مجدد کاال

مناطق آزاد براساس سه استراتژی مهم توسعه اقتصادی قابل

و در مجموع تجارت شناخته میشد؛ ّاما ،موفقيت منطقه آزاد
شانون در زمينههای ديگري چون پردازش صادرات يعني توليد،

بررسی است .الف) جایگزینی استراتژی توسعه صادرات بجای

استراتژی جایگزینی واردات ،ب) استراتژی تاکید بر مزیتهای

صادرات مجدد کاال ،توليد محصوالت سبک وزن (محصوالت
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به عنوان موتور محرکه توسعه تامین خواهد گردید[.]1

نسبی و ج) استراتژی بهکارگیری تجارت خارجی بهعنوان موتور

اندیشه تأسیس و راهاندازی مناطق آزاد در ایران از دهه

محرکه توسعه[.]1

در استراتژی جایگزینی واردات ،کشورها بهدنبال تولید

 1330شکل گرفت .در آن سالها با توجه به وجود مشکالت

و برای تامین این نیاز ،کشور در حال واردات آن است .این

کاالهای وارده به کشور ،در بنادر جنوبی ضرورت ایجاد مناطق

ناشی از فقدان تسهیالت وتأسیسات مورد نیاز برای نگهداری

کاالهایی هستند که در بازار داخلی به آن نیاز شدید وجود دارد

آزاد در کشور احساس میشد[ .]8در اسفند ماه سال ،1349

استراتژی در طول دهههای  1950و  1960میالدی در بسیاری

قانونی تحت عنوان « قانون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی

از کشورهای در حال توسعه اتخاذ میشد .عمدهترین هدف از

کاالهایی که به منظور استفاده ،مصرف و فروش وارد بعضی از

انتخاب این راهبرد ،رهایی از وابستگی وارداتی و رسیدن به خود

جزایر خلیج فارس میشوند» به تصویب رسید که به موجب آن

کفایی استّ .اما ،بعدها با شکست نسبی برنامهها و سیاستهای

به دولت اجازه داده شد در هر یک از جزایر خلیج فارس که

اقتصادی و صنعتی در این کشورها ،اعتبار این استراتژی

مقتضی بداند ،کلیه کاالهایی را که به منظور مصرف ،استفاده

مورد تردید قرار گرفت .از سوی دیگر ،موفقیت کشورهایی

و فروش در فروشگاهها وارد جزیره مذکور میشوند ،از پرداخت

که استراتژی گسترش صادرات را انتخاب کرده بودند ،اعتماد

حقوق و عوارض گمرکی ،سود بازرگانی ،حق انحصار ،عوارض

نامناسب بودن استراتژی جایگزینی واردات را مورد تایید قرار داد.

در استراتژی توسعه صادرات کشورها به دنبال نفوذ

مختلف و حق ثبت سفارش معاف نماید[ .]7سه منطقه آزاد

تولیدکنندگان خارجی را داشته باشد .نتیجه عملی انتخاب این

اول توسعه اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي جمهوري اسالمي

تجاري -صنعتي کيش ،قشم و چابهار به دنبال تصويب برنامه

به بازارهای جهانی و تولیدهایی هستند که توان رقابت با

ايران و موافقت مجلس با تاسيس اين مناطق طبق تبصره

استراتژی توجه و تمرکز بر مزیتهای نسبی داخلی در امر

 19اين برنامه به ترتيب در سالهای  69 ،68و  70بدون

سرمایهگذاری و تولید بوده و عنصر رقابت را عاملی برای کارآتر

برخورداري از قانوني مشخص فعاليت خود را آغاز نمودند .قانون

نمودن تولیدکنندگان داخلی میگرداند .برعکس ،در استراتژی

چگونگي تشکيل و اداره اين مناطق در شهريور ماه سال 1372

جایگزینی واردات تاکید اولیه بر مزیتهای نسبی در تولید داخلی

به تصويب مجلس رسيد .طبق ماده یک قانون چگونگی اداره

نیست؛ بلکه ،تاکید بر تولید کاالهایی است که تقاضای داخلی

مناطق آزاد تجاریصنعتی جمهوری اسالمی ایران مصوبه مجلس

به آن وجود دارد و چه بسا که کشور در تولید این کاالها مزیت

شورای اسالمی در تاریخ  ،1372/06/07اهداف تشکیل مناطق

نداشته باشد .در نتیجه در این استراتژی امر حمایت از این صنایع

آزاد تجاریصنعتی در ایران «تسریع در امور زیربنایی ،عمران و

ضروری میگردد و همین حمایتها عموما باعث عدم کارآیی

آبادانی ،رشد و توسعه اقتصادی ،سرمایهگذاری و افزایش درآمد

و رقابت ناپذیری این بنگاهها میشود .نظریهپردازان اقتصادی

عمومی ،ایجاد اشتغال سالم و مولد ،تنظیم بازار کار و کاال،

یکی از عوامل اصلی ضعف صنایع بزرگ و ناکارآی داخلی در

حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای ،تولید و صادرات

ایران را ناشی از جهت گیری نادرست اولیه در انتخاب صنایع

کاالهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی» بیان شده

میدانند که این خود ناشی از اتخاذ استراتژی جایگزینی واردات

است .رسالت و ماموريتهای مناطق آزاد در سطح ملي طبق

در برنامههای چهارم و پنجم قبل از انقالب و همچنین برنامه

اهداف مندرج در ماده پنج اساسنامه سازمانهای اين مناطق

اول توسعه بعد از انقالب بوده است .حال ایجاد مناطق آزاد گامی

«ايفاي نقش شايسته در اقتصاد ملي»« ،بهبود رفاه اجتماعي

موثر برای چرخش اقتصاد از استراتژی جایگزینی واردات به

همه جانبه» و نيز «اهميت و نقش مناطق در ارتقاي امنيت

استراتژی توسعه صادرات میباشد .که در این حالت هدف تکیه

ملي» تعريف شده است .به عالوه براي هر کدام از مناطق

بر مزیتهای نسبی در تولیدات و بهرهگیری از تجارت خارجی
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آزاد براساس توانائيها و امکانات آنها ماموريتهای خاصي

همجواری با کشورهای آذربایجان ،ارمنستان ،نخجوان و ترکیه

کاال ،تجارت منطقهای و مبدل شدن به بارانداز کاالها و مواد

و فرهنگی با کشورهای مذکور ،برخورداری از شبکههای مناسب

(به عنوان دروازه اروپا) و وجود بستر مناسب ارتباطات اجتماعی

تعريف شده است .به عنوان مثال ،ماموريت چابهار ترانزيت

ارتباط ترانزیتی با سایر نقاط کشور ،قرارگیری در کریدورهای

اوليه منطقهای است ،ماموريت محوري قشم ،عرضه سوخت و

بینالمللی حمل و نقل ( 6کریدور) ،برخورداری از پشتیبانی

خدمات جنبي ،صنايع بزرگ بويژه صنايع بزرگ مرتبط با نفت و

مادر شهر تبریز ،پل ارتباطی با کشورهای  CISو اتحادیه اروپا،

گاز ،فن آوريهای زيستي پيشرفته ،خدمات فني مهندسي ،ژئو

راه آهن با سابقه یکصد ساله و گمرک با سابقه  60ساله از

پارک ملي و صادرات مجدد کاال است و و منطقه آزاد کيش

ویژگیهای خاص این منطقه میباشند.

نیز میبايستي در زمينه توريسم و گردشگري ،تمرکز خدمات
فرهنگي-رفاهي ،صنايع پيشرفته ،فن آوري اطالعات ،ايجاد

 .2ادبیات و سوابق پژوهش

بورس خدمات تجاري نفت و کاالهاي نفتي و مرکزيت يافتن
در زمينه نمايشگاهها و همايشهای بينالمللي و منطقهای ايفاي

در راستای جستجو و یافتن پاسخهای اولیه برای سوال اصلی

به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی ،عمران و آبادانی،

عملکرد منطقه آزاد ارس در بخش صادرات تأثیرگذار باشد؛ و نیز

ایجاد اشتغال سالم و مولد ،تنظیم بازار کار و کاال ،حضور فعال در

زمینه و مبنایی برای تدوین فرضیات ،آگاهی از روش کار دیگران

و تبدیلی و ارائه خدمات با مرکزیت جلفا ،منطقه آزاد تجاری

گاهی برای استدالل منطقی در بررسی و ارزیابی فرضیات و استنتاج؛

به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و در اواخر شهریور

مرتبط در جدول ( )3بهصورت خالصه ارائه گردید.

نقش نمايد[.]9

پژوهش مبنی بر شناسایی عواملی که میتواند در ارتقا و بهبود

رشد و توسعه اقتصادی ،سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی،

به منظور تسلط ،آگاهی و اشراف بیشتر نسبت به موضوع ،ایجاد

بازارهای جهانی و منطقه ای ،تولید و صادرات کاالهای صنعتی

و شناسایی بهتر متغیرها و نحوه اندازهگیری متغیرها و ایجاد تکیه

صنعتی ارس به مساحت  96کیلومتر مربع در تاریخ 1382/6/2

ادبیات ،سوابق و پیشینه تحقیق ،مطالعه و نتایج پژوهشهای قبلی

ماه  83با عنوان سازمان منطقه آزاد ارس آغاز به کار نمود.

جدول -3خالصه نتایج پژوهشهای قبلی مرتبط
نویسندگان

یافته ها

عنوان تحقیق

[ ]10وفاداری1379،

دلیل عدم موفقیت این مناطق در ایران ،عدم سرمایهگذاری دولت در بخش امکانات و تاسیسات زیربنایی،
بررسی نقش مناطق آزاد تجاری -صنعتی فراهم نبودن شرایط مناسب برای سرمایهگذاری و جذب سرمایههای خارجی ،فقدان سیاستهای کالن
اقتصادی و ارزی متناسب با مناطق آزاد و فقدان نیروی کار ارزان بوده است همچنین عدم ثبات سیاسی
در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی
و اقتصادی و تضمین سرمایه در مناطق آزاد میباشد.

[ ]11الویری1376،

مهمترین عوامل برای توفیق یک منطقه آزاد ،قانونمندی پیشرفته و بدور از بوروکراسی و ثبات و پایداری
نقش مناطق آزاد ایران در توسعه صادرات
آن ،فراهم بودن زیربناها و زیر ساختهای اقتصادی و مکانیابی صحیح (دسترسی به بازار مواد اولیه ،بازار
غیرنفتی
مصرف و نیروی انسانی) ذکر میکند.

[ ]12سیاف زاده و
همکاران1392،

ایجاد مراکز تجاری خصوصی و کارخانجات تولیدی و تخصیص هزینه برای احداث امور زیربنایی ،اشتغال
تأثیر آزادسازی تجاری -صنعتی ارس و نیرویهای منطقه و برخورداری از قوانین .مقررات ساده و باثبات و فاقد جنبههای دست و پاگیر و نیز وجود
عوامل تأثیر گذار در رشد اقتصادی منطقه قوانین و مقررات بدون ابهام در مورد حمایت از سرمایهگذاری خارجی نقش قابل توجهی در سرمایهگذاری
خارجی و کسب درآمد ارزی و اقتصاد منطقه دارد.

[ ]8اسفندیاری و
همکاران1388،

مناطق آزاد سه گانه کیش ،قشم و چابهار ،به دلیل ضعف امکانات و تاسیسات زیربنایی ،عدم منابع تأمین
ارزیابی عملکرد مناطق آزاد تجاری ایران
درآمدها ،عدم ثبات سیاسی ،عدم جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی ،عدم جایگاه تعریف شده در
و تأثیر آن در توسعه اقتصادی این مناطق
برنامههای کالن و راهبردهای توسعه اقتصادی کشور ،نتوانستهاند عملکرد موفقی ارئه نمایند.
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نویسندگان

یافته ها

عنوان تحقیق

[ ]13رهنورد1389،

عوامل مؤثر بر عملکرد مناطق آزاد عوامل الزامات اجرایی و خط مشگذاری ،عوامل محیطی ،شفافسازی قوانین و مقررات ،جهت گیری
استراتژیک و سازوکارهای تأمین مالی بهعنوان عوامل اثرگذار مورد شناسائی قرار گرفته است.
تجاری -صنعتی ایران

[ ]14نفری و مالیری
آشتیانی1386،

باید شرایطی از قبیل تخصیص بودجه کافی برای مناطق توسط دولت ،ایجاد امکانات زیربنایی و تسهیالت
مناطق آزاد تجاری -صنعتی به مثابه خدماتی الزم در مناطق ،اعطای انگیزههای مناسب به سرمایهگذاران خارجی و داخلی ،اعمال سیاستهای
مناسب و فعال ارزی در کشور و به ویژه در مناطق ،ثبات سیاستهای کالن اقتصادی ،در مناطق آزاد
اهرمی برای افزایش صادرات
ایران فراهم شود تا مانند سایر مناطق آزاد جهان موفق شوند.

[ ]15حسینی و
همکاران2013،

عوامل موثر بر توانمندسازی صادرات استراتژی صادرات ،شناخت و تجزیه و تحلیل محیط بینالمللی ،مواد وتجهیزات ،آشنا بودن با سیستم پولی
و بانکی ،مقررات گمرکی ،بازاریابی ،تبلیغات ،خدمات برون مرزی بهعنوان عوامل اصلی شناخته شده است.
منطقه آزاد ارس

در این تحقیق عواملی چون :مکانیابی مناطق ،کیفیت زیرساختها ،کیفیت حکومت ،سیاست امتیازات و
مقایسه عملکرد مناطق پردازش صادرات
ویژگیهای خاص منطقه ،تأثیر مستقیمی بر موفقیت اینگونه مناطق در سه کشور دارد .تجزیه و تحلیل
[ ]16آرادونا آگارول 2005،شمال آسیا در سه کشور هند ،سریالنکا
عوامل مذکور در قالب مدلهای اقتصاد سنجی با استفاده از آمارههای توصیفی ترکیبی سه کشور ،در دو
و بنگالدش
سطح کشور و منطقه صورت گرفت.
[ ]17محمدامین
کاوالک2012،
[ ]17هانوو و بایی2013،

اثرات اقتصادی مناطق آزاد در ترکیه

اثرات اقتصادی مناطق آزاد در ترکیه و موفقیتهای مشاهده شده شرکتهای مناطق آزاد این کشور تجزیه
و تحلیل و میزان تحقق اهداف مناطق آزاد ترکیه ارزیابی شده است.

جستجوی عوامل موثر در مراحل مختلف
طبق نتایج این پژوهش چهار عاملی که بر توسعه این مناطق اثرگذار میباشند عبارتند از :ساخت چارچوب
مناطق پردازش صاردات چین به روش
توسعه از مناطق ،انتخاب شرایط داخلی ،شرایط بیرونی ،سیاستهای دولت و محیط بینالمللی
پویاییهای سیستم

با مرور ادبیات و بررسی نتایج مطالعات قبلی و نیز تحلیل

حداقل نمونه به حجم  100نفر ضروری است[ .]18همچنین ،در

موثر بر ارتقا و بهبود عملکرد منطقه احصاء و در قالب فرضیههایی

بارتلت و همکاران استفاده میشود؛ لذا ،در پژوهش حاضر با

پژوهشهای پیمایشی برای تعیین حجم نمونه معمو ًال از جدول

عملکرد منطقه آزاد تجاری ارس ،فرض بر این است که عوامل

استفاده از جدول مذکور تعداد  112نفر از جامعه آماری به عنوان

مورد آزمون قرار گیرند .بر این اساس ،فرضیه اصلی به شرح زیر

نمونة انتخاب شد .برای اطمینان از کفایت حجم نمونه با توجه به

تعریف و با روشهایی که در ادامه معرفی گردیده ،مورد آزمون

روش آماری مورد استفاده یعنی مدلسازی معادالت ساختاری و

قرار گرفته است .عوامل اقتصادی ،عوامل زیربنایی ،نظامهای

حداقل مربعات جزئی ( ،]19[ )PLSمالحظالت مربوط به روش

مدیریتی ،نظامهای حقوقی و عوامل محیطی برعملکرد صادراتی

مذکور نیز در انتخاب حجم نمونه مورد توجه قرار گرفت .در این

منطقه آزاد ارس تأثیر مثبت دارند.

روش ،اندازه و حجم نمونه حداقل بایستی ده برابر بیشتر از تعداد

 .3روش تحقیق

نشانگرهای تشکیلدهنده یک سازه باشد ،یا ده برابر بیشتر از
تعداد مسیرهای ساختاری جهت دار در یک سازة خاص در مدل

پژوهش حاضر ،از نوع توصیفی -کاربردی و به روش پیمایشی

ساختاری باشد .یعنی در مدل پژوهش ،سازهای که دارای بیشترین

انجام گرفته و از نظر نوع جمعآوری دادهها و اطالعات ،تحقیق

تعداد نشانگرهاست ،باید شناسایی شده و تعداد نشانگرها را 10

میدانی است.

برابر نموده تا حجم نمونه به دست آید .در مدل انعکاسی نیز

 .1-3جامعه و نمونه آماری

متغیر مکنون وابستهای که بیشترین مسیر به سمت آن نشانه

جامعه آماری پژوهش شامل مدیران ،کارشناسان و دست اندرکاران

رفته را مشخص نموده و تعداد این مسیرها را  10برابر نموده تا

نفر میباشد .بهطور کلی ،توصیههایی که در خصوص حد

محیطی دارای بیشترین تعداد نشانگر در مقایسه با نشانگرهای

اجرایی سازمان منطقه آزاد ارس است که تعداد آن حدود 2000

حجم نمونه را به دست آوریم[ .]20با عنایت به اینکه سازه عوامل

نصاب اندازه نمونه برای پژوهشهای توصیفی ارائه شده است،

دیگر سازهها یعنی هشت نشانگر میباشد؛ بر این اساس ،حداقل
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 80نفر باید بهعنوان نمونه انتخاب گردد .الزح به توضیح است،

جدول  -4نتایج محاسبه پایایی پرسشنامه با ضریب
آلفای کرونباخ

یکی از دالیل مهم برتری روش  PLSبه روشهای نسل اول و

دوم عدم نیاز به نمونههای بزرگتر و نیز عدم نیاز به نرمال بودن
توزیع دادهها میباشد[ .]21با توجه به آنچه بیان شد و با لحاظ
احتمال ریزش در پرسشنامههای توزیع شده ،تعداد  120نفر به

عنوان حجم نمونه آماری پژوهش تعیین گردید .البته ،همگونی

و یکدستی جامعه آماری و نیز پژوهشهای قبلی انجام شده که
از نظر روش با تحقیق حاضر مشابهتهایی دارند ،حجم نمونه

عوامل اقتصادی

5

0/61

زیرساختهای زیربنایی

6

0/74

نظامهای مدیریتی

7

0/66

نظامهای حقوقی

4

0/79

عوامل محیطی

8

0/74

ضریب آلفای کرونباخ کل سؤاالت

انتخابی را توجیه مینماید.

 .2-3ابزارها و روشهای جمعآوری دادهها و اطالعات

0/812

 .4تجزیه و تحلیل دادهها

برای گردآوری دادهها و اطالعات مورد نیاز از روشهای

با توجه به اینکه حجم زیادی از متغیرهای تأثیرگذار بر بهبود

کتابخانهای و میدانی استفاده شد .اطالعات مربوط به مبانی

عملکرد منطقه آزاد تجاری ارس شناسایی و احصاء گردید .به

نظری ،ادبیات و پیشینه تحقیق به روش کتابخانهای و با مطالعه

منظور تحلیل دقیق دادهها و رسیدن به نتایج علمی و عملیاتی ،از

کتب و مقاالت بینالمللی و داخلی گردآوری شد .نیازهای

روش تحلیل عاملی برای تقلیل حجم متغیرها و تشکیل ساختار

اطالعاتی برای بررسی و آزمون فرضیات تحقیق و برازش مدل

جدید برای آنها استفاده شد تا به این وسیله تعداد زیاد متغیرها

نیز از طریق پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شد.

به عاملهایی خالصه و از این طریق درک بهتری از موضوع

پرسشنامه شامل  31سوال؛ یعنی پنج سوال اول برای جمعآوری

تحقیق داشته باشیم .همچنین ،از آنجا که پیش فرض اساسی

دادههای مورد نیاز برای آزمون فرض اول ،هفت سوال بعدی

محقق آن است که هر یک از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد منطقه

برای آزمون فرض دوم ،هفت سوال برای آزمون فرض سوم،

آزاد با زیرمجموعه خاصی از متغیرها ارتباط دارد؛ بنابراین ،روش

چهار سوال برای آزمون فرض چهارم و هشت سوال آخر برای

تحلیل عاملی تاییدی انتخاب و استفاده شد.

آزمون فرض پنجم در نظر گرفته شد.

 .1-4آزمون تحلیل عاملی تأییدی

 .3-3روایی و پایایی پرسشنامه

در انجام تحلیل عاملی ،ابتدا باید از مناسب بودن تعداد دادههای

به منظور تعیین روایی محتوایی ،پرسشنامه اولیه در اختیار اساتید

مورد نظر برای تحلیل(اندازه نمونه و رابطه بین متغیرها)

دانشگاهی و کارشناسان قرار گرفته و با بررسی میزان درستی

اطمینان حاصل نمود .برای این منظور از شاخصهای KMO

و شفافیت سواالت پرسشنامه و اظهار نظر و تایید ایشان ،در

و آزمون بارتلت برای تأیید کفایت اندازه نمونه استفاده میشود.

نهایت اعتبار پرسشنامه مورد پذیرش واقع شد .از آنجائیکه

در صورتی که مقدار شاخص  KMOاز 0/6کمتر باشد ،نتایج

سواالت و گویههای پرسشنامه براساس طیف لیکرت مورد

تحلیل عاملی برای دادههای مورد نظر چندان مناسب نمیباشد.

سنجش قرار گرفته است؛ لذا ،برای تعیین پایایی پرسشنامه از

اگر چنانچه مقدار  sigآزمون بارتلت کوچکتر از پنج درصد باشد،

آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد .مقدار ضریب آلفای کرونباخ

تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار (مدل عاملی) مناسب

برای کل پرسشنامه و نیز برای هریک از عوامل مورد مطالعه

است[ .]22نتایج محاسبه شاخصهای مورد نظر در جدول ()5

در جدول ( )4نشان داده میشود .مقادیر محاسبه نشان دهندۀ

نشان داده میشود.

قابلیت اعتماد باالی پرسشنامه است.
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متغیرها

تعداد گویهها

ضریب آلفای کرونباخ
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متغیرها و سوالها (اعداد بین مستطیل با دایره) مربوط به آنها

جدول  -5شاخص  KMOو آزمون بارتلت
شاخص KMO

0/726

Approx.Chi-Square

آزمون
بارتلت

طبق شکل  1نشان داده شده ،برای میزان کفایت هر یک از

(مقدار آماره آزمون بارتلت)

1734/089

درجه آزادی

465

( Sigسطح معنیداری)

0/000

سؤاالت استفاده میشود .بسته به اینکه محقق چه میزان دقت
را برای حذف سؤاالت در نظر بگیرد ،مقادیر مالک از  0/5تا

 0/7برای بارهای عاملی و در سطح  0/01معنیداری معرفی
شده استّ .اما ،کمترین سرحد اعالم شده مقدار  0/4است[.]21

منبع :یافتههای پژوهش

بدین معنی که سوالها با بارهای عاملی کمتر از  0/4کفایت

با توجه به اینکه مقدار شاخص  KMOبزرگتر از  0/6و

الزم برای باقی ماندن در مدل را نداشته و باید حذف شده و

عدد معناداری آزمون بارتلت کوچکتر از پنج درصد ()05/0>sig

مدل دوباره اجرا گردد.

بهدست است ،میتوان گفت که دادههای جمعآوری شده برای

از آنجا که در جدول  5تمامی مقادیر ضرایب بارهای عاملی

انجام تحلیل عاملی مناسب میباشد.

به غیر از گویه وجود زیرساختهای فرودگاهی( )b9از  0/4بیشتر

است ،بیانگر مناسب بودن این معیار دارد .در نتیجه بعد از حذف

 .2-4آزمون تحلیل عاملی تأییدی با نرمافزار PLS Smart

گویه مربوطه از مدل ،مراحل بعدی اجرا میشود.

ضرایب بارهای عاملی که روی مسیرهای بین هر یک از

نمودار 1ـ مدل ساختاری پژوهش همراه با ضرایب بارهای عاملی

جدول ( )6گزارش شده است .مقادیر مالک برای معنی دار

برای بررسی معنیداری بارهای عاملی در سطح ،0/01

بودن بارهای عاملی در سطح  ،0/01بیشتر بودن مقادیر از 2/66

مقادیر آمارههای  tمربوط به معنیداری بارهای عاملی در
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میباشد .بنابراین ،گویهها از اعتبار کافی برخوردار هستند.

هست .با توجه به دادههای جدول  6و از آنجا که تمامی بارهای
عاملی گویههای پژوهش در سطح  0/01و بیشتر معنی دار

جدول  -6ضرایب بارهای عاملی و آمارههای  tمربوط به بارهای عاملی گویههای پژوهش
عامل

عوامل اقتصادی
زیرساختهای زیربنایی
نظامهای مدیریتی
نظامهای حقوقی
عوامل محیطی

بارعاملی

آمارههای  tبارهای عاملی

شاخص یا گویه

 -a1بازاریابی نوین

0/67

10/258543

 -a2وجود تعاونیهای بازاریابی صادرات

0/68

9/410914

 -a3اختصاص هزینههای عمرانی و جاری برای احداث امورزیربنایی منطقه

0/5

4/842460

 -a4ثبات سیاستهای تعیین نرخ ارز

0/56

6/904116

 -a5ایجاد موسسههای پولی و بانکی معتبر

0/67

6/830768

 -b6وجود تسهیالت زیربنایی آب و حاملهای انرژی

0/65

8/022800

 -b7وجود زیرساختهای ارتباطی(تلفن ،اینترنت ،پست و)...

0/63

9/243413

 -b8وجود زیرساختهای حمل و نقل(راه شوسه ،راه آهن و)...

0/46

4/162243

 -b9وجود زیرساختهای فرودگاهی

0/25

حذف شده

 -b10ارائه خدمات آموزشی(آموزش عالی ،ایجاد مراکز مشاوره صادرات)

0/59

7/720594

 -b11وجود انبارهای مناسب

0/81

27/237909

 -b12ارائه خدمات عمومی (هتل ،موسسات پیشرفته پزشکی و) ...

0/7

13/074612

 -c13ثبات در تصمیمگیری ها

0/59

6/211206

 -c14اتخاذ استراتژی تولید و توسعه صادرات کشور

0/57

5/059667

 -c15ثبات مدیریت

0/64

6/804213

 -c16سادهسازی فرایندهای گمرکی صادرات

0/62

6/119555

 -c17خدمات برون مرزی اعم از ارائه خدمات به مشتریان اصلی

0/52

4/877000

 -c18تخصیص بودجه ی کافی برای مناطق توسط دولت

0/59

5/367585

 -c19هماهنگی و انطباق سیاست خارجی با تحوالت اقتصاد بین الملل

0/41

3/299802

 -d20معافیت مالیاتی اعمال شده به منظور توسعه فعالیتهای تولیدی

0/8

14/282085

 -d21اعطاء تسهیالت بانکی با بهرههای پایین

0/72

12/636017

 -d22ارائه خدمات بیمه ای

0/78

18/515474

 -d23معافیت عوارضی و گمرکی اعمال شده

0/66

7/080796

 -e24عرضه مواد اولیه ارزان

0/52

3/796758

 -e25وجود نیروی کار ارزان

0/66

8/936613

 -e26مکانیابی صحیح

0/61

4/338587

 -e27وضعیت سیاسی کشور در عرصههای جهانی

0/54

5/927981

 -e28وضعیت فرهنگی کشور در عرصههای جهانی

0/5

5/127198

 -e29ثبات اقتصادی کشور

0/58

5/212213

 -e30وجود رقیبان جدی درمنطقه

0/55

5/293160

 -e31ثبات سیاسی کشور

0/52

4/495206
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وضعیت پایایی ترکیبی پژوهش را تأیید نمود.

مطابق با الگوریتم تحلیل دادهها در  ،PLSبعد از سنجش

برای بررسی روایی تشخیصی یا واگرای سازهها باید مالک

بارهای عاملی سؤاالت ،پایایی ترکیبی محاسبه و نتایج آن در

بار تقاطعی گویهها مورد بررسی قرار گیرد .عالوه بر این مالک،

جدول زیر گزارش گردیده است.

شاخص بررسی اعتبار اشتراک را بهعنوان مالک دیگری برای

جدول  -7نتایج معیار پایایی ترکیبی هر یک از
سازههای پژوهش
متغیرها

ضریب پایایی ترکیبی ()CR > 0/7

عوامل اقتصادی

0/756042

زیرساختهای زیربنایی

0/808827

نظامهای مدیریتی

0/766514

نظامهای حقوقی

0/828458

عوامل محیطی

0/786765

بررسی کیفیت یا برازش مدل اندازهگیری پیشنهاد میکنند .در

جدول  8بار تقاطعی هر یک از گویهها بر سازۀ خود و سازههای

دیگر گزارش شدهاند .برای اینکه روایی تشخیصی سازهها قابل
قبول باشد ،باید بار عاملی هر گویه بر سازۀ خود حداقل 0/1

بیشتر از بار آن بر سازۀ دیگر باشد .با توجه به جدول زیر ،روایی
قابل قبول است .برای مثال ،اگر بار گویه  a1بر سازۀ خود یعنی
زیرساختهای اقتصادی و سازههای دیگر را در نظر بگیریم،

نشانگر بیشترین بار بر زیرساختهای اقتصادی دارد و مقدار آن

با توجه به اینکه مقدار مناسب برای پایایی ترکیبی  0/7است

بیشتر از  0/1میباشد .در مورد گویههای دیگر نیز همین روال

و مطابق با یافتههای جدول فوق این معیارها در مورد سازههای

برقرار است.

پژوهش مقدار مناسبی را ایجاد نمودهاند ،میتوان مناسب بودن

جدول  -8بار تقاطعی هر یک از گویهها بر سازۀ خود مربوط به سازههای پژوهش
گویهها

عوامل اقتصادی

زیرساختهای زیربنایی

نظامهای مدیریتی

نظامهای حقوقی

عوامل محیطی

a1

0/672213

0/258493

0/217640

0/318150

0/181060

a2

0/682451

0/271560

0/258552

0/303642

0/320464

a3

0/496101

0/298615

0/307593

0/222021

0/185055

a4

0/565468

0/275747

0/271722

0/410547

0/219600

a5

0/668250

0/49232

0/381460

0/184005

0/377316

b6

0/423045

0/641256

0/254175

0/338431

0/222206

b7

0/232559

0/631135

0/321804

0/279817

0/206880

b8

0/204981

0/424701

0/195648

0/118986

0/070396

b10

0/366414

0/591937

0/449312

0/449312

0/365108

b11

0/394374

0/819207

0/446031

0/395316

0/402490

b12

0/282284

0/721931

0/322930

0/365869

0/279461

c13

0/211490

0/198435

0/594404

0/203231

0/368989

c14

0/355599

0/210258

0/567812

0/253983

0/382427

c15

0/253017

0/378246

0/640511

0/463253

0/247427

c16

0/234545

0/306137

0/617324

0/387172

0/338007

c17

0/314505

0/298756

0/520111

0/221324

0/365291
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گویهها

عوامل اقتصادی

زیرساختهای زیربنایی

نظامهای مدیریتی

نظامهای حقوقی

عوامل محیطی

c18

0/262236

0/330341

0/589889

0/448923

0/519306

c19

0/259829

0/391152

0/415457

0/122353

0/320664

d20

0/302870

0/509959

0/547553

0/795941

0/442789

d21

0/242465

0/253939

0/299674

0/77249

0/412070

d22

0/417989

0/353324

0/480840

0/777902

0/615078

d23

0/388863

0/357564

0/267168

0/663146

0/299091

e24

0/065747

0/144635

0/304147

0/372987

0/523723

e25

0/381351

0/427942

0/472662

0/552865

0/664955

e26

0/193713

0/205407

0/423685

0/368878

0/608160

e27

0/165025

0/263551

0/431050

0/306438

0/541074

e28

0/115819

0/231511

0/287004

0/314396

0/497993

e29

0/356209

0/183212

0/346084

0/277564

0/578904

e30

0/261084

0/113815

0/282485

0/243610

0/549178

e31

0/316030

0/343232

0/300767

0/235986

0/524740

 .3-4آزمون نرمال بودن دادههای پژوهش

آخرین آزمون برای بررسی کیفیت ابزارهای اندازهگیری،

به منظور انتخاب آزمونهای آماری پارامتریک یا ناپارامتریک

شاخص بررسی اعتبار اشتراک میباشد .نتایج کلی بررسی

برای بررسی فرضیات پژوهش ،از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف

شاخص مذکور مربوط به هر گروه در جدول ( )9نشان داده شده

( )K-Sبرای بررسی توزیع دادهها از نظر نرمال یا غیر نرمال

است .با توجه به جدول ( )9و از آنجاکه شاخص وارسی اعتبار

استفاده شد .نتایج انجام آزمون برای دادههای مربوط به سواالت

اشتراک تمامی متغیرهای مکنون در جدول فوق مثبت میباشد؛

و گویههای هر یک از عوامل در جدول ( )10گزارش گردیده

لذا ،مدل اندازهگیری از کیفیت مناسب برخوردار است.

است.

جدول  -9بررسی اعتبار اشتراک
(1-SEE/
)SSO
شاخص
وارسی
اعتبار
اشتراک

جدول  -10آزمون  k-sبرای بررسی نرمال بودن توزیع
داده

()SSE
()SSO
مجموع مجذور
مجموع مجذورات
خطاهای پیشبینی
مشاهدات برای هر
برای هر بلوک متغیر
بلوک متغیر مکنون
مکنون

Total

0.087832

547.300826

600.000000

عوامل اقتصادی

0.197260

577.972957

720.000000

زیرساختهای
زیربنایی

0.079046

773.601553

840.000000

نظامهای
مدیریتی

0.261334

354.559737

480.000000

نظامهای حقوقی

0.118530

846.211465

960.000000

عوامل محیطی
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دادههای مورد
بررسی

میانگین

انحراف
معیار

سطح
معنیداری

وضعیت
توزیع

عوامل اقتصادی

20/84

2/5

0/00

غیر نرمال

عوامل زیربنایی

29/75

3/64

0/01

غیر نرمال

نظامهای مدیریتی

30

3/11

0/00

غیر نرمال

نظامهای حقوقی

16/78

2/87

0/00

غیر نرمال

عوامل محیطی

34/26

3/86

0/00

غیر نرمال

با توجه به اینکه در سطح اطمینان  95درصد ،مقدار آماره

و مقادیر سطح معنیداری ( )Sigکمتر از  0/05میباشد ،فرض
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نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش رد میشود .بنابراین ،از

جهت اولویتبندی و رتبهبندی چندین متغیر براساس بیشترین

تأثیر عوامل مورد نظر بر عملکرد صادرات منطقه آزاد تجاری

مشاهده میشود ،مقدارسطح معنیداری( )Sigکمتر از 0/05

تأثیر بر یک متغیر به کار میرود .همانطور که در جدول 12

آزمون ناپارامتریک دوجملهای برای آزمون فرضیات و بررسی

میباشد؛ لذا ،میتوان نتیجه گرفت که اولویت متغیرهای مؤثر بر

ارس استفاده شد.

عملکرد صادراتی منطقه آزاد ارس دارای اهمیت یکسانی نیستند.

 .4-4آزمون فرضیههای پژوهش

جدول -12مقادیر آزمون فریدمن

نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش که بر مبنای فرضیه

اصلی «عوامل اقتصادی ،زیرساختهای زیربنایی ،نظامهای

عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی منطقه ارس مقادیر آزمون فریدمن

مدیریتی ،نظامهای حقوقی و عوامل محیطی برعملکرد صادراتی

تعداد دادههای هر متغیر

منطقه آزاد ارس تأثیر مثبت دارند» ،و با آزمون ناپارامتریک

مقدار آماره کای دو (

دوجملهای مورد بررسی قرار گرفتهاند ،در جدول  11گزارش
گردیده است.

120
)

335/545

درجه آزادی ()df

3

سطح معناداری ()Sig

0/000

جدول 13نشاندهنده اهمیت هر کدام از متغیرها میباشد.هر

جدول  -11آزمون فرضیههای پژوهش

چقدر میانگین رتبهها بیشتر باشد ،اهمیت آن متغیر بیشتر است.

عنوان فرضیه

مقدار سطح
معناداری

نتیجه

عوامل اقتصادی بر عملکرد صادراتی منطقه آزاد ارس
تأثیر مثبت دارد

0/100

تائید

زیرساختهای زیربنایی بر عملکرد صادراتی منطقه آزاد
ارس تأثیر مثبت دارد

0/000

تائید

عامل نظامهای مدیریتی بر عملکرد صادراتی منطقه آزاد
ارس تأثیر مثبت دارد

0/441

رد

عامل نظامهای حقوقی بر عملکرد صادراتی منطقه آزاد
ارس تأثیر مثبت دارد

0/000

تائید

عوامل محیطی بر عملکرد صادراتی منطقه آزاد ارس
تأثیر مثبت دارد

0/000

تائید

جدول -13اهمیت هر کدام از متغیرها
ردیف

عاملها

میانگین نمرهها

1

عوامل محیطی

3/86

2

زیرساختهای زیربنایی

3/13

3

عوامل اقتصادی

1/95

4

نظامهای حقوقی

1/06

نتیجهگیری و پیشنهادهای پژوهش
پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد منطقه آزاد تجاری

با توجه به جدول  11میتوان نتیجه گرفت که از بین

صنعتی ارس از منظر صادرات انجام شد.

متغیرهای مؤثر عوامل اقتصادی ،زیرساختهای زیربنایی ،عامل

بررسی و تحلیل آمار و ارقام موجود نشان داد که علی رغم

نظامهای حقوقی و عوامل محیطی بر عملکرد صادراتی منطقه

زحمات ،تالشها و مساعی سیاستگذاران و دست اندرکاران،

آزاد ارس تأثیر مثبت دارد و عامل نظامهای مدیریتی بر عملکرد

متاسفانه عملکرد منطقه آزاد تجاری ارس از نظر اهداف تعیین

صادراتی این منطقه تأثیر مثبت ندارد.

شده بخصوص از نظر صادرات چندان مناسب نبوده و برای

بهبود عملکرد در حوزه صادرات به مطالعه و بررسی بیشتر

 .5-4اولویتبندی عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی

نیاز است .بعبارتی ،آسیب شناسی روند گذشته و تحلیل چرایی

منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس

ضعف عملکرد صادراتي اين منطقه با هدف اتخاذ تدابیر الزم و

به منظور اولویتبندی متغیرهای مؤثر بر عملکرد صادراتی

ارائه راهکارهای اجرایی برای برون رفت از وضع فعلی و بهبود

منطقه آزاد ارس از آزمون فریدمن بهره گرفته شد .این آزمون
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عملكرد ضروری است .برای این منظور ،شناسایی عواملی که

برای بررسی عوامل موثر بر بهبود عملکرد صادراتی منطقه

ارس در بخش صادرات تأثیرگذار باشد ،بهعنوان سوال اصلی

برای اولویتبندی عوامل استفاده شد .نتایج تحلیل دادهها نشان

آزاد تجاری ارس در فرضیات پژوهش و نیز از آزمون فریدمن

میتواند در ارتقا و بهبود عملکرد منطقه آزاد تجاری صنعتی

میدهد که عوامل اقتصادی ،عوامل زیربنایی ،نظامهای حقوقی

پژوهش مطرح گردید .در پاسخ به سوال پژوهش و رسیدن به

و عوامل محیطی میتواند تأثیر مثبت و معنیداری بر ارتقای

هدف تحقیق؛ ابتدا ،با رویکرد اکتشافی از طریق مرور ادبیات

عملکرد صادراتی منطقه ارس دارند .نتایج آزمون فریدمن نیز

و پیشینه تحقیق ،مهمترین عوامل و مولفههای تأثیرگذار بر

نشان داد که مؤلفههای مربوط به عوامل محیطی با میانگین

عملکرد صادراتی مناطق آزاد شناسایی و احصاء گردید .با توجه

 3/86مهمترین عامل مؤثر در عملکرد صادراتی منطقه بوده

به حجم زیاد متغیرها ،به منظور تحلیل دقیق دادهها و رسیدن

است؛ عوامل زیربنایی و زیرساختها با میانگین 3/13؛ عوامل

به نتایج علمی و عملیاتی ،از روش تحلیل عاملی تاییدی برای

اقتصادی با میانگین  1/95و عوامل مربوط به نظامهای حقوقی

تقلیل حجم متغیرها استفاده شد.

بازاریابی نوین ،وجود تعاونیهای بازاریابی صادرات،

با میانگین  1/06به ترتیب در رتبههای بعدی تأثیرگذاری بر

منطقه ،ثبات سیاستهای تعیین نرخ ارز و ایجاد موسسههای

اقتصادی بر عملکرد صادراتی منطقه آزاد ارس تأثیر مثبت دارد

عملکرد صادراتی قرار گرفتند .براساس نتایج تحقیق ،عوامل

اختصاص هزینههای عمرانی و جاری برای احداث امورزیربنایی

و نتایج بهدست آمده در پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای

پولی و بانکی معتبر بهعنوان عوامل اقتصادی؛ وجود تسهیالت

الویری( ،)1376عضدی دیلمی( ،)1387وفاداری( )1279و

زیربنایی آب و حاملهای انرژی ،وجود زیرساختهای ارتباطی

حسینی و همکاران( )2013همراستا میباشد .همچنین ،تأثیر

مانند تلفن ،اینترنت ،پست و غیره ،وجود زیرساختهای حمل

مثبت و معنی دار عوامل زیربنایی بر عملکرد صادراتی منطقه

و نقل ،وجود زیرساختهای فرودگاهی ،ارائه خدمات آموزشی

آزاد ارس با نتایج پژوهشهای الویری ( ،)1376نفری و مالیری

و مشاوره صادرات ،وجود انبارهای مناسب و ارائه خدمات

آشتیانی ( ،)1386وفاداری ( ،)1379اسفندیاری و همکاران()1388

عمومی بهعنوان عوامل زیربنایی؛ ثبات در تصمیمگیریها،

و سیاف زاده و همکاران ( )1392تطابق کامل دارند .در نهایت،

اتخاذ استراتژی تولید و توسعه صادرات کشور ،ثبات مدیریت،

تأثیر عامل نظامهای حقوقی در عملکرد صادراتی منطقه آزاد

سادهسازی فرایندهای گمرکی صادرات ،خدمات برون مرزی

ارس با نتایج تحقیقات نفری و مالیری آشتیانی( ،)1386رهنورد

اعم از ارائه خدمات به مشتریان اصلی ،تخصیص بودجه ی کافی

( )1389و حسینی و همکاران( )2013هم جهت میباشد.

برای مناطق توسط دولت و هماهنگی و انطباق سیاست خارجی

براساس نتایج بهدست آمده و به منظور ایجاد زمینه و بستر

با تحوالت اقتصاد بین الملل تحت عنوان نظامهای مدیریتی؛

مناسب جهت افزایش صادرات در منطقه آزاد ارس پیشنهاد

معافیت مالیاتی اعمال شده به منظور توسعه فعالیتهای تولیدی،

میشود؛ زیرساختهای مناسب اقتصادی از قبیل سیستم بانکی،

اعطاء تسهیالت بانکی با بهرههای پایین ،ارائه خدمات بیمهای

نظام بیمهای و مانند آن با رویکردهای بینالمللی ایجاد و با رفع

و معافیت عوارضی و گمرکی اعمال شده در قالب نظامهای

مشکالت مربوط به زیرساختها ،زمینههای حمل و نقل جاده

حقوقی؛ عرضه مواد اولیه و نیروی کار ارزان ،مکانیابی صحیح،

ای ،ریلی و هوایی کاال و نیز انبارهای واقع در منطقه تجهیز

وضعیت سیاسی و فرهنگی کشور در عرصههای جهانی ،ثبات

گردد .افزایش خدمات عمومی ،رفاهی و گردشگری در منطقه

اقتصادی کشور ،وجود رقیبان جدی در منطقه و ثبات سیاسی

نیز ضرورت دارد .از آنجا که موفقیت مناطق آزاد ،به خصوص

کشور تحت عنوان عوامل محیطی دستهبندی شد.

منطقه آزاد ارس با عنایت به موقعیت خاص جغرافیایی منطقه در

با انجام آزمون کالموگروف ـ اسمیرنوف و با توجه به

ِ
ناپارامتریک دو جملهای
نرمال نبودن توزیع دادهها از آزمون
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گرو امنیت اقتصادی کشور است ،باید از طریق قوانین و مقررات
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جاری مورد توجه قرار گیرد .با استقرار نظم حقوقی و نهادی

 .12سیاف زاده و همکاران.1392 ،
 .13رهنورد.1389 ،

معطوف به رشد تولید و تجارت ،شرایط باثباتی را میتوان برای

 .14نفری و مالیری آشتیانی.1386 ،

فعالیتهای بخش خصوصی در مناطق آزاد بوجود آورد و از راه

 .15حسینی و همکاران.2013 ،

تغییر و اصالح قوانین و مقررات؛ به خصوص قوانین صادرات؛

 .16آرادونا آگارول.2005 ،

عالوه بر تأمین امنیت و تقویت انگیزهها ،زمینۀ مناسبی در

 .17محمدامین کاوالک.2012 ،

ترغیب تولیدکنندگان به افزایش صادرات فراهم سازد .برگزاری

 .17هانوو و بایی.2013 ،

کارگاه آموزشی در زمینه قوانین گمرکی جهت توجیه و آموزش

 .18عباسی اسفنجانی ،1390 ،ص .21

قوانین مالی و گمرکی؛ ایجاد یک مؤسسه تحقیقات بازار به

19. Partial Least Square=PLS

منظور شناسایی بازار و تجزیه و تحلیل محیط بینالمللی از جمله

 .20سیدعباس زاده و همکاران .1391 ،ص.36

و بانکی و اصول قراردادها و معامالت بینالمللی و نیز هدفمند

 .22مؤمنی و ّفعال قیومی .1389 ،صص .191-194

صادراتی از دیگر راهکارهای پیشنهادی میباشد .براساس مبانی

منابع

شیوههای متعددی وجود دارد (اصل همپایانی) و مطابق نظریه

اسفندیاری ،علی اصغر؛ مقدس حسین زاده ،سمیره و دالوری ،مجید،
« .1388ارزیابی عملکرد مناطق آزاد تجاری ایران و تأثیر آن در
توسعه اقتصادی این مناطق» ،پژوهشنامه اقتصادی.

مشتریان ،رقبا و عرضهکنندگان و آشنایی با سیستمهای پولی

 .21داوری و رضازاده .)1392 ،صص  17و .68

کردن یارانهها و جوایز در جهت تقویت بنیه رقابتی محصوالت
تفکر سیستمی برای موفقیت و رسیدن به اهداف مناطق آزاد

آمار نامه منطقه آزاد تجاری -صنعتی ارس.1393 ،

اقتضایی ،نمیتوان فهرست کاملی از عواملی که متضمن بهبود

عملکرد صادرات در هر شرایطی باشد ،ارائه کرد؛ ّاما ،میتوان
پژوهش حاضر را بهعنوان چارچوب و مبنایی برای راهنمایی

الویری ،مرتضی« .1376 ،نقش مناطق آزاد ایران در توسعه صادرات
غیرنفتی» ،پایاننامه کارشناسی ارشد .مرکز آموزش مدیریت .چاپ
نشده.

مطالعات بعدی و نیز الگویی در سیاستگذاری و مدیریت مناطق

آزاد در جهت رسیدن به اهداف صادرات مورد استفاده قرار داد.

تقیزاده ،هوشنگ و تاری ،غفار« .1386 ،روش تحقیق در علوم انسانی»،
تهران :انتشارت حفیظ.

پینوشت

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی.

 .1فتح الهی .1377 ،ص.40

http://www.freezones.ir

 .2مجله مناطق آزاد .1369 ،ص . 39

داوری ،علی و رضازاده ،آرش« .مدلسازی معادالت ساختاری با نرمافزار
 ،»PLSانتشارات جهاد دانشگاهی.1392،
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