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هـاي  گـردد و برنامـه  صادركنندگان، تـدوين مـي  استانداردهاي زيادي براي اطمينان از توانايي

در اين مقاله، هدف آن است . شودآنها طراحي و اجرا مياي به منظور ارتقاي توانمنديگسترده

هاي صادركنندگان استان ارزيابي شود مرتبط با اين موضوع، ميزان توانمنديهاي تا با تكنيك

. ها ارائه گرددو با بررسي نقاط قوت و ضعف آنها، راهكارهايي براي ارتقاء اين توانمندي

مقدمه، مروري بـر مطالعـات خـارجي و داخلـي، مـرور      : اين مقاله، در هشت قسمت شامل

شـرقي، سـنجش   وضعيت توليد چرم در استان آذربايجانتحقيق، بررسيپيشينة نظري، روش

-نتـايج بـه  . استگيري تدوين شده ميزان توانمندي صادركنندگان صنعت چرم استان و نتيجه

دهد سطح توانمندي صادركنندگان صنعت چـرم اسـتان   دست آمده از مطالعة ميداني نشان مي

نمرة متوسط سطح توانمنـدي  (ط است تر از نمره متوسباشد كه پايينمي2/7آذربايجان شرقي 

).است5/11شناسي تحقيق، بر اساس روش

هـاي  سطح توانمندي، صنعت چرم، منابع انسـاني و مـالي، رقابـت، مهـارت    :واژگان كليدي

هاي صادراتيصادراتي، ظرفيت

مقدمه. 1

عـرف  تنهـا م پذيري محصوالت آن، نـه  حضور قدرتمند يك كشور در بازارهاي جهاني و رقابت

پويايي صنايع و توانمندي بخش توليدي آن كشور اسـت، بلكـه بيـانگر واقعيتـي مهـم در خصـوص       

فقـدان هـر يـك از    ). 1990پرتـر،  (توانمندي باالي نهادي و مهارتي بخش صادرات آن كشور اسـت  

هـاي  بخش توليدي قدرتمنـد، نهادهـاي مـرتبط بـا صـادرات، توانمنـدي      (هاي فرايند صادرات مؤلفه

هاي صـادراتي  در فضاي رقابتي هزارة سوم ميالدي، باعث از دست دادن فرصت) اي صادراتيهبنگاه

تجارب صادرات در كشورهاي مختلف . شودالمللي منجر ميها در سطح بينشود و به افول شركتمي

دهد كه براي موفقيت در بازار جهـاني، بايسـتي هـم بخـش توليـدي      جهان، از جمله ايران نشان مي

.داشته باشيم و هم بخش صادرات كشور كارا باشدكارآمدي

ايران در دو دهة اخير براي توانمندسازي بخش توليد كشور، اقدامات مـؤثري انجـام داده و در   

اما عدم توجه به الزامات بخش تجـارت  . استهايي در سطح ملي دست يافته برخي موارد، به موفقيت
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يافته و كارآمد در تر، فقدان نهادهاي سازماناز همه مهمخارجي و لحاظ نكردن آنها در بخش توليد و 

بخش تجارت خارجي، باعث شده است صنايع كشور، پويايي الزم را نداشته باشند و صادرات غيرنفتي 

از لحـاظ  (در حالي كه كشورهاي جنوب شرق آسيا با امكانات محدود . از رشد مطلوبي برخوردار نباشد

سازي فرايند صادرات، با توجه به افزايش توانمندي صادركنندگان و روانو )  منابع طبيعي و نفت خام

. طور قابل توجهي، از رشد صادرات برخوردار هستندبه

نظر تاريخي، سابقة طـوالني دارد و  ويژه در استان آذربايجان شرقي از صنعت چرم در ايران، به

در توليد چرم و هم در صادرات چـرم در  بر اساس مطالعات انجام گرفته، استان آذربايجان شرقي هم 

اي كه صنعت چـرم  از سوي ديگر، ارزش افزوده). 1380كشاورزيان، (كشور، داراي مزيت نسبي است 

3/16ميليارد ريال بـوده كـه سـهم    319كند، معادل شرقي در سطح ملي ايجاد مياستان آذربايجان 

حسـاب توليـد   (در كشور شده است ) از تهرانبعد (درصدي را به خود اختصاص داده و حائز مقام دوم 

توان گفت كه صادرات چرم كشور، به صـادرات  بر اين اساس، به جرأت مي). 1383هاي كشور، استان

بررسي ميزان توانمندي صادركنندگان صنعت چرم استان و ارائـة  . شرقي بستگي دارداستان آذربايجان

د صـادرات كشـور را مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار       راهكارهاي بهبود، يكي از مهمترين عناصر فراينـ 

.موضوعي كه تا به حال كمتر مورد توجه قرار گرفته است. دهدمي

مروري بر مطالعات خارجي.2

انجـام شـده   1980بيشتر كارهاي علمي در زمينة سنجش توانمنـدي صـادركنندگان در دهـة    

ـ ، در يكي از ايالت1984در سال . است ه تصـويب رسـيد كـه طـي آن نهادهـاي      هاي كانادا، قانوني ب

شدند و مجوزهاي مربوط به صدور كاال، بـر  مرتبط، ملزم به سنجش ميزان آمادگي صادركنندگان مي

افزارهاي موسوم بـه  امروزه اين كار به صورت مكانيزه و از طريق نرم. گرديداساس نتايج آن صادر مي

ها به شـرطي مجـوز صـادرات    شود و بنگاهيدر اغلب كشورهاي پيشرفته انجام م1نساكسپورت ردي

هـاي  مشاوران نيز بـه منظـور ارتقـاي توانمنـدي    . كنند كه الزامات مربوطه را داشته باشنددريافت مي

.دهنداي ارائه ميها خدمات مشاورهصادراتي، به بنگاه

1. Export Readiness
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، نقطة عطفي در مطالعات مربوط بـه علـل موفقيـت در بازارهـاي    )1959(كار برجستة پنروس 

نشـان داد كـه بعـد    "تحليل رشد بيولوژيكي بنگاه"وي در كتابي با عنوان . شودخارجي محسوب مي

هـا و سـرمايه و امثـال آن، در مؤفقيـت مـؤثر      ها، به مراتب بيش از بعد داراييها در سازمانتوانمندي

پـورتر  ،1985، كوين در مطالعات خود، به نتيجة مشابهي دست يافت و در سـال  1977در سال . است

هـاي  در سـال . هـا اسـت  نشان داد كه دليل مزيت رقابتي در دنياي پرتالطم تجارت، توانمندي بنگـاه 

پس از انجام پژوهشي گسترده ادعا كردند كه در كنـار عوامـل مختلفـي    ) 1998(اخير، برنارد و واگنر 

موفقيت در صادرات را از عامل% 70ها هاي بنگاهنظير سياست، اقتصاد، ارز و نظاير آن، عامل توانايي

).1998برنارد و واگنر، (كند تبيين مي

كانادا، نتايج تحقيقات علمـي خـود را در قالـب يـك     ANCگروه مشاورين مؤسسة مطالعات 

ايـن كتـاب داراي پشـتوانة    . منتشر كردند2002گام صادرات در سال  بهكتاب با عنوان راهنماي گام

ادركنندگان قلمداد شده و به عنوان پاية نظري بـراي پـژوهش   قوي در مباحث مربوط به توانمندي ص

اين كتاب، در نه فصل تدوين شده است و متغيرهاي اصـلي ارزيـابي   . حاضر در نظر گرفته شده است

متغيرهاي مورد نظـر ايـن   . دهدتوانمندي صادركنندگان در كشورهاي مختلف را مورد بررسي قرار مي

.گيردبررسي قرار ميكتاب، در مباني نظري مقاله مورد

مروري بر مطالعات داخلي.3

بخش عمدة تحقيقات انجام شده در ايران، توصيفي است، نظير مطالعـاتي كـه اهميـت و آثـار     

صادرات بر متغيرهاي اقتصادي، آثار متغيرهاي كالن مانند نرخ ارز، نرخ تعرفه، مقـررات و قـوانين بـر    

بنـدي و كيفيـت را مـورد    بازار و بازاريابي، تبليغات، بسـته صادرات يا متغيرهايي نظير اهميت شناخت 

. شوددر ادامه، به نتايج اين دسته از مطالعات اشاره مي. اندبررسي قرار داده

عنوان پژوهشـي اسـت كـه بـرادران     "هاي اقتصادي ايرانبررسي اثر صادرات بر رشد بخش"

مطالعه، با استفاده از مدل عليت گرانجري بـه  آنها در اين. اندانجام داده) 1377: 56(شركا و صفري 

.پذيرداين نتيجه رسيدند كه رشد اقتصادي در ايران، از رشد صادرات تأثير مي
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محاسـبه و ارزيـابي اثـر صـادرات كشـور بـر       "اي بـا عنـوان   در مقالـه ) 1378: 81(راد ايماني

و قوي با رشد توليد، اشتغال و ، اثبات كرد كه صادرات كشور، رابطة مثبت"متغيرهاي كالن اقتصادي

.درآمدهاي دولت دارد

در مقالة ارائه شده در ششمين همايش صادرات غيرنفتي كشور با عنوان ) 1379: 98(كازروني 

نشان داد نرخ ارز بر صادرات غيرنفتي كشـور،  "تأثير عدم اطمينان نرخ ارز بر صادرات صنعتي ايران"

ايـن نتـايج،   . يابدگيرد، صادرات كاهش مياز نرخ آزاد فاصله مياثر زيادي دارد و هر چه نرخ رسمي،

.ها تأييد شدهاي صنعتي مورد آزمون قرار گرفت و در اكثر گروهدر همة گروه

شناسـايي مزيـت نسـبي توليـد و مزيـت نسـبي       "اي با عنوان نيز در مقاله) 1380(كشاورزيان 

و مزيـت نسـبي آشـكار    ) LQ(هاي مكـان  شاخصبا استفاده از "شرقيصادرات در استان آذربايجان

شرقي، هم مزيـت نسـبي توليـد و هـم     اثبات كرد كه در صنعت چرم استان آذربايجان) RCA(شده 

.مزيت نسبي صادرات وجود دارد

بنـدي و  ها با متغيرهايي مانند بازاريابي، كيفيت، بسـته تحقيقاتي نيز دربارة رابطة صادرات بنگاه

، )1378(، شمسـائي  )1377(توان به رنجبريان ها، مياز جمله اين پژوهش. استنظاير آن انجام شده 

ترين مطالعه از بـين مـوارد   در جامع) 1379(رضازاده . اشاره كرد) 1379(و رضازاده ) 1379(گوهريان 

هاي بازاريابي اغلب صـادركنندگان ايرانـي، نادرسـت بـوده و اصـول بـديهي       فوق نشان داد كه روش

.شودايند شناخت بازار در ايران رعايت نميمربوط به فر

محصول و صادرات در ايران، تحقيقات انـدكي انجـام شـده اسـت و     / دربارة رابطة راهبرد بازار

.انداند و به مطالعة بنگاه چندان توجه نكردههمة آنها متغيرهاي كالن را مورد بررسي قرار داده

ها با عملكـرد متغيرهـاي   ، بررسي رابطة توانمنديتوان گفت گرچه در سطح جهانطور خالصه، ميبه

خروجي بنگاه، از ديرباز مورد توجه بوده است، ولي در ايران، بيشتر نگرش كالن بـه موضـوع، غالـب    

ها و تحليل رابطة آن با رفتار صـادرات  بوده است و مطالعة مشابهي دربارة بررسي و شناخت توانمندي

.مشاهده نشده است
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ة نظري مرور پيشين. 4

، نشان داد كه تعامل )1995(در تحليل عوامل مؤثر بر صادرات، پورتر در آخرين كار جامع خود 

. سه عامل مهم دولت، بازار و بنگاه موجب دستيابي به صادرات پايدار خواهد بود

و هـدف  3و انتظـارات 2، قابليـت رقابـت  1در بعد بنگاه، صادرات پايدار، تابعي از سه مؤلفة منابع

ويژگي : اند ازمتغير قابل سنجش كه عبارت9گانه را به ، اين عوامل سه)1999(درايور و لويس . تاس

هاي صادرات، حمايت مديريت، راهبردهـاي ورود بـه بازارهـاي جديـد،     بنگاه، ويژگي محصول، هدف

بـدين ترتيـب، مفـاهيم كيفـي     . گذاري، روش پيشبرد فروش و تجارب مـرتبط صادرات، راهبرد قيمت

هاي پيشرفتة سـنجش  امروزه اغلب روش. هاي اول، به مفاهيم كمي قابل سنجش تبديل گرديدالس

ها فراهم شـده  شناسي دقيق بنگاهآمادگي بر اساس مدل فوق، بازنگري شده و امكان تحليل و آسيب

.است

كانادا انجام شده كه در كتابي باANCپژوهش حاضر، بر مبناي نتايج مطالعة گروه مشاورين 

در اين مطالعه، از متغيرهاي مورد نظر تحقيق . منتشر شده است"گام صادراتبهراهنماي گام"عنوان 

شـرقي اسـتفاده   هاي صادركنندگان صـنعت چـرم اسـتان آذربايجـان    فوق در ارزيابي ميزان توانمندي

. شودمي

ارزيابي ميزان توانمندي صادركنندگان   

هـاي صـادراتي، بسـيار بيشـتر از     گشت سرماية اوليه در فعاليتدورة زماني مورد انتظار براي باز

هـاي تجـاري   ميزان آمادگي براي شروع صادارت، بستگي به ميزان توانايي. هاي معمولي استفعاليت

هـا و كيفيـت مـديريتي    توانايي تجاري به معني داشتن محصوالت مرغوب، منابع، ظرفيت. بنگاه دارد

.بنگاه در سطح جهاني است

عين حال، يادآوري اين نكته ضـروري اسـت كـه ارزيـابي ميـزان آمـادگي بـراي ورود بـه         در 

در ايـن  . بازارهاي جهاني، مستلزم صرف زمان زيادي براي دستيابي به نتـايج دقيـق و مسـتند اسـت    

هـاي  سيستم پولي، محدوديتارزيابي، بايستي كلية پارامترهاي تأثيرگذار مانند مسائل فرهنگي، زبان،

1. Resources
2. Competitiveness
3. Expectation
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مـورد توجـه قـرار    ... و مالياتي، ميزان تحقيقات الزم دربارة بازار و نحوة حمل و نقل كاالهـا و قانوني

.گيرد

هـاي زيـر در پـنج    هاي خود، به پرسشطوركلي، صادركنندگان بايستي قبل از شروع فعاليتبه

هـاي هـاي صـادراتي و شـناخت ظرفيـت    حوزة منابع انساني و مالي، رقابت، انتظارات،كسـب مهـارت  

.صادراتي پاسخ دهند

منابع انساني و مالي. 1

هاي صادرات را دارد؟             آيا بنگاه توانايي و ظرفيت الزم براي مواجهه با چالش-

آيا بنگاه سيستم داخلي مؤثري براي پاسخگويي به نياز فوري مشتري دارد؟-

دارنـد كـه از لحـاظ فرهنگـي     هاي الزم بـراي فعاليـت در بازارهـايي را    آيا كاركنان، مهارت-

متفاوت هستند؟

كند؟هاي صادراتي حمايت ميآيا مديريت ارشد سازمان از فعاليت-

رقابت. 2

آيا كاال يا خدمات توليدي بنگاه، منحصر به فرد است يا رقباي ديگري نيـز در زمينـة توليـد    -

كاال و خدمات مشابه، فعال هستند؟

ي ورود به بازار دارد؟آيا بنگاه استراتژي مناسبي برا-

كند كه ظرفيت بالقوة بازار براي فـروش كـاال و خـدمات را    آيا بنگاه از تحقيقاتي استفاده مي-

دهد؟مورد بررسي قرار مي

انتظارات. 3

هاي صادراتي بنگاه، واضح، تعريف شده و قابل دستيابي هستند؟آيا هدف-

لمللي و نيز ملزومات حصـول موفقيـت در ايـن    اآيا بنگاه، ابزارهاي مناسب براي تجارت بين-

حوزه را دارد؟

هاي جديد چقدر است؟ها و چالشميزان آمادگي بنگاه براي پاسخگويي به تقاضا-
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هاي صادراتي كسب مهارت. 4

هـاي  گرچه هيچ جايگزيني براي تجربه در امر صادرات وجود نـدارد و قسـمت اعظـم مهـارت    

هـاي ديگـري ماننـد آمـوزش     شـود، بـا ايـن حـال، روش    كسب ميصادراتي در خالل تجارب كاري

هاي پيشـرو  گيري از مشاوران و متخصصين تجارت خارجي و استفاده از تجارب شركتكاركنان، بهره

همچنين آشنايي با عناصـر فرهنگـي و تجـاري بـازار هـدف،      . نيز براي كسب اين مهارت وجود دارد

هـاي  ها نيز از جمله مهارتذاكره و عقد قرارداد و وصول بدهيتوانايي تكلم به زبان خارجي، قابليت م

.مورد نياز براي موفقيت در امر صادرات است

هاي صادراتيشناخت ظرفيت. 5

اين بخش، سؤاالتي را دربارة موارد مختلف، شامل مسائل مربوط به مشـتري، ايجـاد تغييـر در    

پاسخ به . كندهاي بنگاه مطرح ميظرفيتونقل، تداركات و پشتيباني، صدور خدمات ومحصول، حمل

-هاي صادراتي خود، يـاري مـي  اين سؤاالت، بنگاه را در تعيين نوع كاالها و خدمات بر طبق ظرفيت

.كند

مسائل مربوط به مشتري. 1-5

مشتريان دائمي و قديمي بنگاه چه كساني هستند؟-

رسد؟طح عمومي به فروش ميآيا اين افراد به گروه خاصي تعلق دارند يا كاال در س-

كنندگان كاال، از گروه سني خاصي هستند؟آيا مصرف-

شود؟آيا كاال يا خدمات مشابهي در بازار ارائه مي-

صـورت،  در اين(آيا ميزان و نحوة مصرف كاال، تابعي از عوامل محيطي و جغرافيايي است؟ -

).بنگاه بايد اين عوامل را شناسايي كند

د تغيير در محصولايجا. 2-5

آيا نيازي به ايجاد تغيير در محصول وجود دارد؟-

ونقل و انبار كردن آن نيـز  مدت نگهداري كاال چقدر است و آيا اين مدت، شامل زمان حمل-

شود؟مي
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بندي چقدر است و آيا در صورت درخواست مشتري، امكـان تعـديل ايـن مبلـغ     هزينة بسته-

وجود دارد؟

رك مربوط به كاال، نياز به مستندسازي دارد، در صورت نياز از چه تكنيكي براي ايـن  آيا مدا-

شود؟كار استفاده مي

حمل و نقل. 3-5

پذير است؟ونقل كاالها، به سهولت امكانآيا حمل-

كند؟گذاري رقابتي ايجاد ميونقل، مشكلي براي قيمتهاي مربوط به حملآيا هزينه-

پشتيباني. 4-5

اي، مربوط به معرفي توان صادراتي الزم است؟هاي حرفهآيا برگزاري نشست-

توان اين جلسات را با اسـتفاده از امكانـات موجـود برگـزار كـرد يـا       در صورت لزوم، آيا مي-

امكانات جديدي مورد نياز است؟

آيا سرويس خدمات پس از فروش، مورد نياز است؟-

صدور خدمات. 5-5

شود؟يا عواملي باعث تمايز خدمات ارائه شده از ساير خدمات مشابه ميچه عامل -

شوند؟آيا اين خدمات در سطح استانداردهاي جهاني عرضه مي-

هاي فرهنگي و محيطي وجود دارد؟آيا نيازي به تغيير اين خدمات، به دليل تفاوت-

كند؟هايي براي ارائة خدمات استفاده ميبنگاه از چه روش-

هاي بنگاهظرفيت. 6-5

آيا بنگاه قادر به پاسخگويي همزمان تقاضاهاي داخلي و خارجي است؟-

در صورت افزايش تقاضاي داخلي، آيا بنگاه توانايي برآورده كردن نيـاز مشـتري خـارجي و    -

بالعكس را دارد؟

. كنـد مـي هاي خود يـاري  پاسخ به سؤاالت فوق، بنگاه را در تعيين محصول بر اساس ظرفيت

شود و اسـتفاده  ها و ميزگردهايي كه دربارة صادرات برگزار ميها، نشستهمچنين شركت در همايش
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ها و راهكارهاي دسترسي بـه بـازار آشـنايي دارنـد،     از نظرات مشاوران و متخصصين كه با محدوديت

.كندهاي صادراتي بنگاه كمك ها و ظرفيتتواند به تعيين ميزان قابليتمي

پيوست استخراج ) 1(الب عنوان شده در اين بخش، متغيرهاي اصلي مدل، به شرح شكل از مط

شود كه در ارزيابي ميزان توانمندي صادركنندگان صـنعت چـرم اسـتان آذربايجـان شـرقي مـورد       مي

. گيرداستفاده قرار مي

روش تحقيق. 6

طالعـة اسـنادي و   هـاي م در تحقيق حاضر براي رسيدن به اهـداف و آزمـون فرضـيه، از روش   

نفـر  10هـاي صـنعتي   با استفاده از آمار كارگـاه در روش مطالعة اسنادي،. پيمايش استفاده شده است

كاركن و بيشتر استان آذربايجان شرقي؛ وضعيت توليد، صادرات، منابع نيـروي انسـاني صـنعت چـرم     

.ديده استاستان بررسي شده و ميزان توانمندي توليد چرم و محصوالت چرمي تبيين گر

بندي ها در جامعة آماري، نتايج استخراج و طبقهدر روش پيمايش نيز، پس از تكميل پرسشنامه

، ميـزان توانمنـدي صـادركنندگان صـنعت چـرم      )Aگزينه(هاي مثبت شد و با توجه به متوسط پاسخ

.استان آذربايجان شرقي تعيين گرديد

هاي آنو ويژگيجامعة آماري

به دنبـال ارزيـابي ميـزان توانـايي صـادركنندگان صـنعت چـرم اسـتان         در پژوهش حاضر كه 

هاي توليد چرم، دباغي و ساير محصوالت چرمي در آذربايجان شرقي است، جامعه آماري شامل بنگاه

بر اساس آمار اخذ شده از سـازمان  . پردازندشود كه به صادرات محصوالت توليدي خود مياستان مي

واحد است 91هاي صنعتي فعال در بخش چرم، معادل ن شرقي، تعداد كارگاهبازرگاني استان آذربايجا

در ايـن  . كننـد كه از بين آنها، واحد توليدي محصوالت خود را به كشورهاي مختلف جهان صادر مـي 

. هاي آماري محدود بود، كل جامعة آماري مورد بررسي قرار گرفتمطالعه، از آنجايي كه تعداد نمونه
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هاي صـادركنندگان بـراي   خراج شده از متغيرهاي اصلي ارزيابي سطح توانمنديپرسشنامة است

، تكميـل شـده و   )واحد9(تمام واحدهاي توليدي صنعت چرم كه در بخش صادرات نيز فعال هستند 

.شودنتايج آن تجزيه و تحليل مي

متغيرهاي تحقيق و نحوة سنجش آنها

پيوسـت نشـان داده شـده    ) 1(ده و در شـكل  متغيرهاي اصلي مقاله، در مباني نظري مطرح ش

.است

اسـتخراج و  "گـام صـادرات  بـه راهنمـاي گـام  "بر اين اساس، پرسشنامة اسـتاندارد از كتـاب   

كار رفته در آن، با فرهنگ اقتصادي، اجتمـاعي و تجـاري كشـورمان تطبيـق داده شـده      متغيرهاي به

.است

توانمندي صـادركنندگان آورده شـده و بـر    در اين پرسشنامه، متغيرهاي اصلي مرتبط با ميزان 

.اساس نتايج حاصل، ميزان توانمندي صادركنندگان تعيين شده است

بررسي وضعيت توليد صنعت چرم در استان    . 7

لحاظ تاريخي، داراي سابقة طوالني است و بـر اسـاس   صنعت چرم استان آذربايجان شرقي به 

قي هم در توليد چرم و هم در صادرات چرم در كشور داراي مطالعات انجام شده، استان آذربايجان شر

.از ارزش افزودة صنعت چرم را به خود اختصاص داده است3/16مزيت نسبي است و 

هاي واحدهاي توليدي صنعت چرم استانبررسي ويژگي. 1-7

ي هاي واحدهاي توليد چرم و محصوالت چرمي استان، از نتايج آمارگيربراي آشنايي با ويژگي

).1382(نفر كاركن و بيشتر مركز آمار ايران استفاده شده است 10هاي صنعتي كارگاه

اندازة واحدهاي توليدي) الف

واحد 48نفر كاركن و بيشتر در بخش توليد صنايع چرمي استان، 10هاي صنعتي تعداد كارگاه

بـا  . گيـرد قـرار مـي  نفـر كـاركن  19تـا  10واحد توليدي در گروه 28درصد آن، معادل 59است كه 

تـوان چنـين اسـتنباط    ، مي)واحد91(شرقي احتساب آمار مربوط به سازمان بازرگاني استان آذربايجان
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نفـر كـاركن   20هاي فعال در بخش چرم اسـتان، داراي كمتـر از   درصد از كارگاه78كرد كه بيش از 

نمـودار  . واحـد اسـت  2اسـتان،  نفر كاركن و بيشـتر  50هاي داراي بر اين اساس، تعداد كارگاه. است

.دهدهاي صنعتي استان را به تفكيك تعداد كاركنان نشان مي، تعداد كارگاه1شماره 
4 % 4 %

8 %

25 %59 %
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شرقي به تفكيك تعداد كاركنانهاي صنعتي استان آذربايجان تعداد كارگاه: 1نمودار 

و بـراي  هاي توليد چرم استان، در حالت كلـي كوچـك بـوده    دهد كه بنگاهنشان مي1نمودار 

هـاي  هاي ناشي از مقياس توليد، براي كاهش هزينـه توانند از صرفهالمللي نميموفقيت در سطح بين

.بنگاه استفاده كنند

مديريت واحدهاي توليدي) ب

هاي توليد چرم استان آذربايجان شرقي در دست بخش خصوصي است و فقط يك واحد كارگاه

لحاظ حقوقي، تعداد واحـدهاي توليـدي كـه بـه صـورت      از. توليدي، در دست بخش دولتي قرار دارد

اداره ) سـنتي (درصد از اين واحدها به صورت فردي 69واحد بوده و حدود 14شوند، شركت اداره مي

، نحـوة مـديريت   1جـدول  . در بخش توليـد چـرم، مـديريت بخـش تعـاوني، غايـب اسـت       . شوندمي

.دهدهاي توليدي را نشان ميكارگاه



105169برنامه و بودجه، شماره دو فصلنامه

شرقيهاي توليدي صنعت چرم استان آذربايجان ة مديريت كارگاهنحو: 1جدول 

وضعيت حقوقي نحوة مديريت
جمع فعاليت

شركت 
رسمي

شركت 
تعاوني

شركت 
دولتي

فردي عمومي خصوصي

14 0 1 33 1 47 48 گروه صنعتي 
چرم

و طبق بررسي انجام شده، رويكرد مديريتي در واحـدهاي توليـد صـنعت چـرم اسـتان، سـنتي       

اين موضوع، بيانگر اين واقعيت است كه صنعت چرم استان، براي ورود به بازارهـاي  . خصوصي است

جهاني بايستي از سـاختاري مـدرن برخـوردار باشـد تـا تـوان جـذب منـابع مـالي بـرون سـازماني و            

. هاي خارجي را پيدا كندسرمايه

هاي نيروي انساني صنعت چرم استانبررسي ويژگي. 2-7

هـاي مهـم در ارزيـابي    زان تحصيالت و مهـارت نيـروي انسـاني، يكـي از شـاخص     بررسي مي

به همـين دليـل، در ايـن قسـمت وضـعيت نيـروي       . آيدهاي يك گروه صنعتي به شمار ميتوانمندي

.گيردانساني گروه صنعتي دباغي، چرم و ساير محصوالت چرمي مورد بررسي قرار مي

م استانسطح تحصيالت نيروي كار در بخش چر) الف

سـطح  . نفـر اسـت  1128كل نيروي كـار شـاغل در بخـش چـرم اسـتان آذربايجـان شـرقي،        

در اين نمودار، . نشان داده شده است) 2(تحصيالت  اين كاركنان در چهار مقطع تحصيلي، در نمودار 

ايـن  در . انـد باالترين تعداد را به خـود اختصـاص داده  ) درصد68(نفر، 770كاركنان كمتر از ديپلم با 

4(نفـر  44ليسانس و باالتر وجود ندارند و فقط ميـزان تحصـيالت   بخش، كاركنان با تحصيالت فوق

.، فوق ديپلم و ليسانس است)درصد
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شرقي به تفكيك ميزان تحصيالتتعداد كاركنان بخش چرم استان آذربايجان): 2(نمودار 

وي انسـاني، بخـش چـرم اسـتان،     نيردهد كه از لحاظ توانمنديبررسي انجام شده نشان مي

4به عبـارت ديگـر، تنهـا    . المللي نداردهاي الزم را براي موفقيت در عرصة بينضعيف است و قابليت

.درصد از كاركنان اين بخش، توانايي ايجاد تغييرات را دارند

سطح تحصيالت كاركنان غيرتوليدي در بخش چرم استان) ب

اخص مناسبي براي ارزيابي توانمنـدي صـادركنندگان   سطح تحصيالت كاركنان غيرتوليدي، ش

نفـر  112كل كاركنان غيرتوليـدي ايـن بخـش،    . شودشرقي قلمداد ميبخش چرم استان آذربايجان 

در ميان كاركنان . انددرصد، باالترين درصد را به خود اختصاص داده37است و كاركنان زير ديپلم با 

22نس و باالتر وجـود ندارنـد و كاركنـان بـاالتر از ديـپلم،      ليساغيرتوليدي نيز مدارك تحصيلي فوق

تعداد كاركنان غيرتوليدي فعال در بخش چرم اسـتان در  . اندرا به خود اختصاص داده) نفر25(درصد 

.آورده شده است3نمودار 
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شرقي به تفكيك سطح تعداد كاركنان غيرتوليدي صنعت چرم استان آذربايجان ): 3(نمودار 

التتحصي

ميزان مهارت نيروي كار در بخش چرم استان) ج

هاي صنعتي، تعداد نيروي كار ماهر استان آذربايجان شـرقي  بر اساس نتايج آمارگيري از كارگاه

درصد از كل نيروي كار گروه صنعتي چرم را به خود اختصـاص  4/51نفر بوده و 523در بخش چرم، 

نفر، يعني كمتر از 5آورده شده است، تعداد مهندسين ) 3(ر بندي كه در نمودادر اين تقسيم. داده است

نيز ) 4(نمودار . درصد نيز از كارگران ساده هستند2/47در اين صنعت، . است) درصد5/0(يك درصد 

.دهدميزان مهارت كاركنان در بخش چرم استان آذربايجان شرقي را نشان مي

51.4 %
47.2 %

0.5 % 1.0 %

 ��!"#$ �%  �&"'� �%�$ (��)*�� +��� (��)*��

شرقيان آذربايجان سطح مهارت كاركنان صنعت چرم است): 4(نمودار 
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هاي صنعتي توليـد چـرم اسـتان آذربايجـان شـرقي،      هاي اين تحقيق، در كارگاهبراساس يافته

بـاره  اي در ايـن  ميزان مهارت پايين است و براي فعاليـت در عرصـة جهـاني، بايسـتي تـدابير ويـژه      

.انديشيده شود

هاي درآمدي صنعت چرم استانبررسي ويژگي. 3-7

دهـد كـه در سـال    نفر كاركن و بيشتر نشان مي10هاي نتايج آمارگيري كارگاهآمار مربوط به 

ميليـارد ريـال بـوده و بـه طـور      163، ميزان فروش بخش توليد چرم استان آذربايجان شرقي، 1380

ميليـون ريـال بـوده    145ميليون ريال و سرانة فـروش نيـز   3.399متوسط، فروش ساالنة هر كارگاه 

.است

هزار دالر و سـرانة  24هزار دالر، سرانة هر كارگاه، 1.137، 1380چرم در سال ميزان صادرات 

، نحوة فعاليت مالي واحدهاي توليدي در بخـش چـرم   )2(جدول . دالر است1صادرات هر كاركن نيز 

.دهدرا نشان مي
شرقيهاي توليدي صنعت چرم استان آذربايجان بررسي وضعيت درآمدي كارگاه): 2(جدول 

صادرات
فروش

ارزش توليدات
فعاليت

هزار دالر ميليون ريال ضايعات محصوالت

1137 9000 163151 934 167350 گروه صنعتي چرم

24 188 3399 19 3486 سرانة كارگاه

1 8 145 1 148 سرانة پرسنل

سنجش ميزان توانمندي صادركنندگان صنعت چرم استان آذربايجان شرقي. 8

هاي صادركنندگان صنعت چرم استان آذربايجان شـرقي، بـا اسـتفاده از نتـايج     ديميزان توانمن

بـدين ترتيـب،   . بـرده شـده اسـت   پرسشنامه مشخص شده و به نقاط قوت و ضعف صادركنندگان پي

طـور كـه در بخـش    همان. يابدشود و اهداف مورد نظر تحقيق تحقق ميامكان ارائة راهكار ميسر مي

. شودسطح توانمندي صادركنندگان استان، با توجه به موارد ذيل تعيين ميروش تحقيق اشاره شد، 
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هـا و دارا بـودن   به معني درك صحيح منابع و استراتژي) A(گزينة مثبت يا 16تا 12انتخاب 

.امكانات مناسب، براي ورود به عرصة جهاني اين فعاليت است

هـاي بنگـاه بـراي    ه اسـتراتژي بـه ايـن معنـي اسـت كـ     ) A(گزينة مثبت يـا  11تا 7انتخاب 

گيري از تجارب كارشناسان و افـراد  در اين حالت، بهره. هاي صادراتي، داراي نقاط ضعفي استبرنامه

.شودباسابقه توصيه مي

دهـد كـه بنگـاه بايسـتي قبـل از صـدور كـاال،        نشان ميAگزينة مثبت يا 7انتخاب كمتر از 

.تحقيقات كاملي دربارة بازار انجام دهد

بنگاه توليدي كه به صادرات محصوالت توليدي 9شامل (پرسشنامة استاندارد در جامعة آماري 

.نشان داده شده است) 5(تكميل گرديده و نتايج آن، در نمودار ) پردازندنيز مي

8.8

7.2
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3
4
5
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7
8
9
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� ����� (A) ���� ��	
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دست آمده از مطالعات ميداني در خصوص سنجش ميزان توانمندينتايج كلي به : 5نمودار 
1384ن آذربايجان شرقي در بهار صادركنندگان استا

شود از كل جامعة آماري مورد مطالعه در اين پژوهش، متوسط تعداد طور كه مالحظه ميهمان

)  B,C(دهندگان به گزينـة منفـي   بنگاه و تعداد پاسخ2/7معادل ) A(دهندگان به گزينة مثبت پاسخ

شـرقي  ان صنعت چرم استان آذربايجان بنابراين، ميزان توانمندي صادركنندگ. بنگاه است8/8معادل 

اما با توجه به اينكه حد فاصل طبقة ضعيف و . گيردبا توجه به روش تحقيق در رديف متوسط قرار مي
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تـوان  گيـرد و نمـي  دسـت آمـده در نقـاط مـرزي قـرار مـي      است، بنابراين نتيجة بـه  7متوسط، عدد 

توانمندي صـادركنندگان صـنعت چـرم اسـتان     راهبردهاي مربوط به اين طبقه را براي افزايش ميزان 

ميـزان توانمنـدي   . راهبرد ارائه شده، بايستي تركيبي از نتايج طبقة ضعيف و متوسط باشد. تجويز كرد

اين طيف، متشـكل  . استترسيم شده ) 1(صادركنندگان صنعت چرم استان به صورت طيف در شكل 

شود ميـزان  طور كه مالحظه ميهمان. باشدمي16است و بين صفر تا ) A(هاي مثبت از تعداد گزينه

2/7معـادل  ) A(توانمندي صادركنندگان استان، با توجه به تعداد سؤاالت انتخاب شده گزينه مثبـت  

نمرة متوسط ميزان توانمندي صـادركنندگان  . است و در نقطة مرزي طبقه متوسط و ضعيف قرار دارد

.است5/11غربي، صنعت چرم استان آذربايجان

توانمندي ضعيف�توانمندي متوسط�توانمندي مطلوب�

1612�0
7

چرم استان آذربايجان شرقي به صورت طيف تعيين ميزان توانمندي صادركنندگان صنعت : 1شكل 
}ميزان توانمندي صادركنندگان صنعت چرم استان آذربايجان شرقي= 7.2{

دست آمده از مطالعة ميداني، بيـانگر ايـن واقعيـت اسـت كـه بـا وجـود اينكـه اسـتان          نتايج به

ميـزان  آذربايجان شرقي در توليد و صـادرات محصـوالت چرمـي، داراي مزيـت نسـبي اسـت، ولـي        

اين . قرار دارد) متمايل به ضعيف(توانمندي صادركنندگان اين استان، مطلوب نيست و در حد متوسط 

هـاي  دهد كه در بخش صادرات محصوالت چرمـي اسـتان، بـه توانمندسـازي اهـرم     نتيجه نشان مي

ريـزي دقيـق بـراي افـزايش ميـزان توانمنـدي       بـا انجـام برنامـه   . صادراتي كمتر توجـه شـده اسـت   

.توان به افزايش قابل مالحظة صادرات اميدوار بوددركنندگان صنعت چرم استان، ميصا

شرقي ميزان توانمندي صادركنندگان صنعت چرم استان آذربايجان: آزمون فرضية اصلي مقاله

بـراي افـزايش توانمنـدي صـادركنندگان     . قـرار دارد ) نقاط مرزي متوسط و ضعيف(در سطح متوسط 

آميز هاي بازار هدف را مطالعه كرد و راهكارهاي ورود موفقيتبايستي ابتدا ويژگيصنعت چرم استان، 

.به اين بازارها را در استراتژي بنگاه مورد توجه قرار داد
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هاي صادراتي صنعت چرم استان، يـا فاقـد   دهد بنگاهنتايج حاصل از مطالعات ميداني نشان مي

مختلف جهان است يا استراتژي صـادراتي آنهـا،   استراتژي مناسب در خصوص صادرات به كشورهاي 

.گيردهاي محيط تجاري به نحو مطلوبي بهره نميداراي نقاط ضعف است و از نقاط قوت و فرصت

هاي توليدي و صادراتي گروه صنعتي چرم استان و نيز با توجه به وضعيت مالي ضعيف شركت

تي مطالعات بازار و راهكارهاي ورود به بازار هاي سنگين تحقيقات بازار در بازارهاي هدف؛ بايسهزينه

ها و مؤسسـات دولتـي   انجام شود يا بودجة تحقيقاتي سازمان) دولت(خارجي از طريق بخش عمومي 

. المللي و ارائـة اطالعـات بـازاري بـه صـادركنندگان سـازماندهي شـود       زيربط به سمت بازاريابي بين

دليـل بـازدهي بـاال بـراي ارتقـاي صـادرات، كسـب        گذاري دولت در بخش تحقيقات بازار به سرمايه

المللي، مطالعـاتي دربـاره سـاير كاالهـاي صـادراتي كشـور، درك       اطالعات قابل اعتماد از مبادي بين

اي و جهاني، تحوالت ساختاري در بدنة دولت صحيح تحوالت سياسي، اقتصادي و استراتژيك منطقه

توان شود، بلكه ميدر بخش صادرات صنعت چرم ميو بسترسازي مناسب؛ نه تنها باعث ايجاد تحول 

بخش صادرات ... ايجاد بسترهاي قانوني و حمايت از صادركنندگان و با نهادينه كردن تحقيقات بازار،

.كشور را تقويت كرد

هاي مختلف ميزان توانمندي صادركنندگان صنعت چرم استان بررسي جنبه

هـاي مختلـف ميـزان    سـؤال دربـارة جنبـه   16ل پرسشنامة طراحي شده در اين پژوهش، شـام 

در اين قسمت، براي يافتن نقاط قوت و ضعف صادركنندگان، هر يـك  . توانمندي صادركنندگان است

.گيرداز سؤاالت پرسشنامه مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي

سابقه در امر توليد چرم. 1

بنگاه مورد بررسي قرار گرفـت، تمـام   در سؤال اول پرسشنامه كه وضعيت سابقة توليد چرم در

اند و در حال توليد و توزيع توليدات خـود بـه   هاي توليدي، گزينة اول پرسشنامه را انتخاب كردهبنگاه

.بازار هستند
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نحوة فروش در بازار داخلي. 2

درصـد از جامعـة آمـاري    11. دومين سؤال دربارة نحوة فعاليت بنگاه در بازارهاي داخلي اسـت 

درصد در يك شهر يـا ناحيـه   33دانند و فقط رد مطالعه، فروش در بازار داخلي را رو به افزايش ميمو

.فعاليت دارند

توانايي پاسخگويي به تقاضاهاي جديد. 3

هاي مهمي كه در طرف عرضة صادرات يك بنگاه، داراي اهميت اسـت، توانـايي   يكي از مؤلفه

هـاي  در ايـن سـؤال، بررسـي ويژگـي    . مـدت اسـت  كوتاهبنگاه براي پاسخگويي به تقاضاي جديد در

درصد از جامعة آماري مـورد مطالعـه، گزينـة مثبـت را انتخـاب      33فقط . توليدي بنگاه مد نظر است

. درصد، توانايي پاسخگويي به تقاضاي جديد را نداشتند67كردند و 

تطبيق كيفيت و كميت كاالي توليدي. 4

يـك  . اسـت هـاي رقـابتي صـحبت شـده    در خصوص مزيـت در اين سؤال، از دو موضوع مهم

صادركنندة موفق بايستي بداند كاالهاي مشابه در بازارهاي هدف از چـه كيفيتـي برخوردارنـد تـا بـه      

از سـوي ديگـر، در كميـت كـاالي توليـدي بـه مسـئلة        . ارتقاي كيفيت كاالي توليدي خود بپـردازد 

فقـط  . مت تمام شده محصول نقـش اساسـي دارد  شود كه در قيجويي ناشي از مقياس توجه ميصرفه

از جامعة آماري مورد مطالعه، كيفيت و كميت كاالي توليدي خود در مقايسه با ) درصد11(يك بنگاه 

درصد از صادركنندگان صـنعت چـرم   33. كاالي توليدي ساير كشورها را مورد ارزيابي قرار داده است

.انددرصد نيز در اين زمينه اقدامي نكرده56ستند و باره هگيري در اين استان در مرحلة تصميم

نظر مديران دربارة فعاليت صادراتياتفاق. 5

هـاي صـادراتي، دربـارة    درصـد از مـديران ارشـد بنگـاه    78دهد كه نتايج پرسشنامه نشان مي

.نظر دارندهاي صادراتي اتفاقفعاليت
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سابقة خوب در زمينة تحويل به موقع كاال . 6

ي از مباحث مهم دربارة بازاريابي و ورود به بازار در عرصة جهاني، اعتمادسازي در خصوص يك

بـه دليـل عـدم    هاي توليدي، با وجود داشتن كيفيت عـالي، اغلب شركت. است1تحويل به موقع كاال

، خوشـبختانه . موقع كاال، در بازارهاي داخلي و خـارجي جايگـاهي ندارنـد   ريزي براي تحويل بهبرنامه

درصـد از  89هاي صادراتي صنعت چرم استان آذربايجان شرقي به اين مسئله واقـف هسـتند و   بنگاه

. موقع كاال هستندآنان مقيد به تحويل به

تجربة فعاليت صادراتي مديريت بنگاه. 7

درصـد  78صادركنندگان صنعت چرم استان، از تجربة الزم در امر صادرات برخوردار هستند و 

. برندمديران باتجربه بهره ميها ازبنگاه

مزيت رقابتي خاص كاالي توليدي . 8

توان استنباط كرد كه چرم توليـدي اسـتان، در مقايسـه بـا     دست آمده، ميبا توجه به نتايج به 

. اي در اين زمينه وجـود نـدارد  فرد نيست و نوآوري ويژهكاالي مشابه خارجي، داراي مزيت منحصربه

كرده است كه داراي مزيت خاص در اين زمينه است و بقيه در كاالي توليـدي  فقط يك بنگاه اعالم

.بيننداي در مقايسه با مشابة خارجي آن نميخود، مزيت ويژه

بندي در مقايسه با خارجينوع بسته. 9

هـاي  هاي اخيـر بنگـاه  بندي از عوامل مهم موفقيت است و در دههدر حوزة صادرات، نوع بسته

درصـد از جامعـة آمـاري، نـوع     22در ايـن مطالعـه،   . انـد ن زمينه تالش بيشتري كردهصادراتي در اي

بندي رضايت نداشتند و درصد، از نوع بسته78بندي خود را مطابق با نياز بازار خارجي دانستند و بسته

.آن را با نيازهاي بازار خارجي منطبق نداستند

ارائة خدمات پس از فروش. 10

هاي صادراتي صنعت چرم استان آذربايجان شرقي، قادر به ارائة خدمات گاهدرصد از بن22فقط 

درصد، توانايي ارائـة ايـن خـدمات را    78پس از فروش به مشتريان خود در بازارهاي هدف هستند و 

. ندارند

1. Just in time
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)خارجي(تحقيق در بازارهاي هدف . 11

ثانويه بـه همـراه بازديـد از    دهندگان اعالم كردند كه تحقيقات كامل اوليه و درصد از پاسخ56

.درصد نيز گفتند برخي از تحقيقات اوليه انجام شده است44بازار هدف انجام شده است و 

تبليغات به زبان كشور واردكننده. 12

درصد 67درصد از افراد مورد مطالعه، تبليغات خود را به زبان كشور واردكننده انجام داده و 33

.دهندشان نميبه اين مسئله توجه خاصي ن

بازاريابي در كشورهاي خارجي. 13

كننـد،        هاي صادرات محصوالت چرمي بـه بازاريـابي در بـازار هـدف توجـه كمتـري مـي       بنگاه

.درصد از مشتريان، گزينة مثبت را انتخاب كردند33كه فقط طوريبه

نماينده يا شريك تجاري در بازار هدف. 14

ي صنعت چرم استان آذربايجـان شـرقي در بازارهـاي هـدف،     نمايندة فروش محصوالت توليد

امـا صـادركنندگان محصـوالت    . شـود موجب تسهيل مبادالت، توسعة تجارت و افزايش فـروش مـي  

هـا، در كشـورهاي خـارجي داراي    چرمي استان به اين نكته كمتر توجه كردند و فقط يكـي از بنگـاه  

. نماينده است

ونقلقرارداد شركت با مؤسسات حمل. 15

هاي صادراتي محصوالت چرمي استان آذربايجان شرقي، به اين مسـئله توجـه داشـتند و    بنگاه

.ونقل محصوالت خود با مؤسسات ذيربط قرارداد انعقاد كردنددرصد از آنها در خصوص حمل67

گيرينتيجه. 9

رديـف  اسـت و در  2/7شـرقي  ميزان توانمندي صادركنندگان صنعت چرم استان آذربايجـان  

است، بنـابراين نتيجـه بـه    7اما با توجه به اينكه حد فاصل طبقة ضعيف و متوسط، . متوسط قرار دارد

. گيرددست آمده، در نقاط مرزي طبقة متوسط و ضعيف قرار مي
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دهد كه با وجود  اينكه استان آذربايجان شـرقي  دست آمده از مطالعة ميداني، نشان مينتايج به

محصوالت چرمي داراي مزيت نسبي است، ولي ميزان توانمنـدي صـادركنندگان   در توليد و صادرات 

دهـد  اين نتيجه، نشـان مـي  . قرار دارد) متمايل به ضعيف(اين استان، مطلوب نيست و در حد متوسط 

هاي صادراتي كمتر توجه شـده  كه در بخش صادرات محصوالت چرمي استان، به توانمندسازي اهرم

ريزي دقيق براي افزايش ميزان توانمندي صـادركنندگان صـنعت چـرم اسـتان،     با انجام برنامه. است

.توان به افزايش قابل مالحظة صادرات اميدوار بودمي

هاي صادراتي صنعت چرم استان يـا فاقـد   دهد بنگاهنتايج حاصل از مطالعات ميداني نشان مي

اتژي صـادراتي آنهـا داراي   استراتژي مناسب در خصوص صادرات به كشورهاي مختلف جهان يا استر

.كندبرداري مطلوب نميهاي محيط تجاري بهرهنقاط ضعف است و از نقاط قوت و فرصت

هاي توليدي و صادراتي گروه صنعتي چرم استان و نيز با توجه به وضعيت مالي ضعيف شركت

ي ورود بـه بـازار   هـا هاي سنگين تحقيقات بازار در بازارهاي هدف؛ بايستي مطالعات بـازار و راه هزينه

ها و مؤسسـات دولتـي   انجام شود يا بودجة تحقيقاتي سازمان) دولت(خارجي از طريق بخش عمومي 

. المللي و ارائة اطالعات بازاري به صادركنندگان سازماندهي شودزيربط به سمت بازاريابي بين

افـزايش دانسـتند و   يازده درصد از جامعة آماري مورد مطالعه، فروش در بازار داخلـي را رو بـه   

رو، وضعيت توليـد و فـروش محصـوالت    از اين. درصد، در يك شهر يا ناحيه فعاليت داشتند33فقط 

درصد از جامعة آماري طـرح، توانـايي پاسـخگويي بـه تقاضـاي      33فقط . چرمي استان مطلوب است

. درصد، قادر به پاسخگويي به تقاضاي جديد نبودند67جديد را داشتند و 

بنگاه از جامعة آماري مورد مطالعه، كيفيت و كميت كاالي توليدي خـود در مقايسـه   فقط يك

درصـد از صـادركنندگان صـنعت چـرم     33. اسـت با كاالهاي توليدي ساير كشورها را ارزيابي كـرده  

اين موضـوع  . درصد نيز در اين زمينه اقدامي نكرداند56گيري قرار داشتند و استان، در مرحله تصميم

هـاي  هـاي مـؤثري در سـطح بنگـاه    دهد كه بايستي در خصوص تحقيقـات بـازار، فعاليـت   مينشان 

.صادركنندة صنعت چرم استان انجام داد
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هاي صـادراتي  درصد از مديران ارشد بنگاه78دهد كه نتايج حاصل از مطالعة ميداني نشان مي

درصد، فاقد نظر يكسـان  22هاي صادراتي، اتفاق نظر دارند و صنعت چرم استان در خصوص فعاليت

.در اين باره هستند

موقـع كـاال،   هاي صادراتي صنعت چرم استان آذربايجان شرقي در تحويل بهخوشبختانه، بنگاه

موقـع كـاال   درصد از جامعة آمـاري، مقيـد بـه تحويـل بـه     89كه طوريبه. داراي سابقة خوبي هستند

. هستند

توان چنين استنباط كرد كه چـرم توليـدي   سشنامه، ميبا توجه به نتايج به دست آمده از اين پر

اي در ايـن  فرد نيست و نوآوري ويژهاستان در مقايسه با كاالي مشابه خارجي، داراي مزيت منحصربه

براي كسب موفقيت در بازار خارجي، بايسـتي بـه سـمت نـوآوري در ايـن صـنعت       . زمينه وجود ندارد

.حركت كرد

بندي خود را مطابق با نياز بازار خارجي دانستند و اكثـر  ، نوع بستهدرصد پاييني از جامعه آماري

بنـدي رضـايت نداشـتند و آن را بـا نيازهـاي بـازار خـارجي منطبـق         هاي توليدي، از نوع بسـته بنگاه

. دانستندنمي

هاي صادراتي صنعت چرم استان آذربايجان شرقي قادر به ارائة خدمات درصد از بنگاه22فقط 

درصد، توانايي ارائـه ايـن خـدمات را    78ش به مشتريان خود در بازارهاي هدف هستند و پس از فرو

.كنندهاي صادرات محصوالت چرمي استان، كمتر به بازاريابي در بازار هدف توجه ميبنگاه. ندارند

صنعت چرم استان آذربايجان شرقي، از نظر تاريخي داراي سـابقة طـوالني اسـت و بـر طبـق      

م شده، استان آذربايجان شرقي هم در توليد چـرم و هـم در صـادرات چـرم در كشـور،      مطالعات انجا

شـرقي در  اي كه صنعت چرم استان آذربايجـان از سوي ديگر، ارزش افزوده. داراي مزيت نسبي است

درصدي را بـه خـود اختصـاص    3/16ميليارد ريال بوده و سهم 319كند، معادل سطح ملي ايجاد مي

. در كشور است) بعد از تهران(مقام دوم داده است و حائز

نفـر كـاركن   20هاي فعال در بخش چـرم اسـتان، داراي كمتـر از    درصد از كارگاه78بيش از 

هـا  بررسـي . واحد اسـت 2نفر كاركن و بيشتر استان، 50هاي داراي بر اين اساس، تعداد كارگاه. است

كلي كوچـك بـوده و بـراي موفقيـت در سـطح      طورهاي توليد چرم استان، بهدهد كه بنگاهنشان مي
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. هاي بنگاه استفاده كننـد هاي ناشي از مقياس توليد، براي كاهش هزينهتوانند از صرفهالمللي نميبين

هاي توليد چرم استان آذربايجان شرقي در دست بخـش خصوصـي اسـت و فقـط يـك واحـد       كارگاه

. توليدي، در دست بخش دولتي قرار دارد

تعـداد كاركنـان   . نفراسـت 1128ر شاغل در بخش چرم استان آذربايجان شرقي، كل نيروي كا

در ايـن  . درصد را به خـود اختصـاص دادنـد   68نفر، باالترين مقدار يعني سهم 770كمتر از ديپلم، با 

داراي ) درصـد 4(نفـر  44ليسانس و بـاالتر وجـود ندارنـد و فقـط     بخش، كاركنان با تحصيالت فوق

هـاي نيـروي   دهد كه از لحاظ توانمنـدي ها نشان ميبررسي. لم و ليسانس هستندتحصيالت فوق ديپ

. المللي نداردهاي الزم را براي موفقيت در عرصة بينانساني، بخش چرم استان ضعيف بوده و قابليت

. درصد از كاركنان اين بخش، توانايي ايجاد تغييرات را دارند4به عبارت ديگر، فقط 

درصد، بـاالترين  37نفر است و كاركنان زير ديپلم با 112ليدي اين بخش، كل كاركنان غيرتو

در ميان كاركنان غيرتوليدي نيز مدارك تحصيلي فـوق ليسـانس و   . اندتعداد را به خود اختصاص داده

. اندرا به خود اختصاص داده) نفر25(درصد 22باالتر وجود ندارد و كاركنان باالتر از ديپلم 

4/51نفـر بـوده و سـهم    523كار ماهر استان آذربايجان شرقي در بخـش چـرم   تعداد نيروي

نفر بوده 5تعداد مهندسين، . درصد را از كل نيروي كار گروه صنعتي چرم به خود اختصاص داده است

درصـد  2/47در اين صنعت، تعداد كارگران سـاده،  . است) درصد5/0(و سهم آن، كمتر از يك درصد 

هاي صنعتي توليد چرم استان آذربايجان شـرقي، پـايين اسـت و بـراي     در كارگاهميزان مهارت. است

.اي در اين باره انديشيده شودفعاليت در عرصة جهاني بايد تدابير ويژه

ميليارد ريال بوده و 163، ميزان فروش بخش توليد چرم استان آذربايجان شرقي، معادل 1380در سال

145ميليارد ريال و سرانة فروش هر نفر، برابر با 4/3ارگاه، معادل طور متوسط، فروش ساالنة هر كبه

هزار دالر، 1.137، معادل 1380ميزان صادرات گروه صنعتي چرم در سال . ميليون ريال بوده است

.دالر بوده است1هزار دالر و سرانة صادرات هر كاركن 24سرانة هر كارگاه، 
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تحقيقات براي فروش كاال يا خدمت

توانايي پاسخ به نياز فوري مشتري

هاي صادراتيچالشتوانايي مواجه با

مهارت كاركنان

كاال يا خدمت انحصاري يا رقابتي

استراتژي ورود به بازار

حمايت مديريت ارشد سازمان

المللابزارهاي مناسب تجارت بين

ديدپاسخگويي به تقاضاي ج

اهداف واضح و روشن

تجربه صادرات

مشاوران و متخصصين  تجارت خارجي

عناصر فرهنگي و تجاريآشنايي با 

توانايي تكلم به زبان خارجي

،عقد قرارداد، وصول بدهيقابليت مذاكره 

هاي بنگاهظرفيت

خدمات بعد از فروش

ونقلامكانات حمل

يي ايجاد تغيير در محصولتوانا

هاي مشتريانشناخت ويژگي

ي
ش توانمند

سنج
صادركنندگان


