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چکیده
کید  تأ مورد  دانش بنیان  شرکت های  از  حمایت  اخیر،  سال های  در 

کّمی تولیدات این شرکت ها،  گرفته و رشد  کشور قرار  سیاستگذاران 

آن  از  نشان  تجاری  آمارهای  اما  است.  حمایت ها  نوع  این  حاصل 

کشور روند نزولی  که میزان صادرات محصوالت با فناوری باالی  دارد 

ابزارهای تجاری  از دالیل این روند را می توان در  داشته است. یکی 

ابتدا  مطالعه،  این  در  رو  همین  از  کرد.  جستجو  شده  گرفته  به کار 

ابزارهای به کار رفته برای توسعه صادرات محصوالت با فناوری باال 

در ایران و برخی از دیگر کشورها، به خصوص کره جنوبی و هندوستان، 

بررسی شده و پس از آن، ابزارهای شناسایی شده با استفاده از ابزار 

رتبه بندی  اساسی«  مؤلفه های  »تحلیل  روش  اساس  بر  و  پرسشنامه 

ایجاد  از:  عبارتند  اولویت دار  ابزار  پنج  اساس،  این  بر  است.  شده 

کشورهای هدف صادراتی به منظور  مؤسسات خصوصی مستقل در 

شرکت های  به  بازار  مشاوره  یا  بازاریابی  تخصصی  خدمات  ارائه 

در  شرکت ها  نمایندگی  دفتر  تأسیس  از  حمایت  ایرانی،  دانش بنیان 

کمک  اعطاء  صادراتی،  پیش نیاز  خدمات  ارائه  هدف،  بازارهای 

مانند  بین المللی  صادراتی  استانداردهای  و  گواهینامه ها  اخذ  هزینه 

CE و برگزاری دوره های آموزشی برای انتقال تجربیات صادرکنندگان 

بزرگ به شرکت های تولیدکننده محصوالت با فناوری باال. 
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2. پژوهشگر مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

3. استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران و پژوهشگر مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
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1. مقدمه و بیان موضوع
هدف گذاری کشور برای حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان 

در  فعال  شرکت های  توسعه  از  حمایت  سیاست های  و 

مقاومتی،  اقتصاد  کلی  سیاست های  قبیل  )از  حوزه  این 

کلی  سیاست های  توسعه،  ششم  برنامه  کلی  سیاست های 

از  قانون حمایت  کشور،  نقشه جامع علمی  و  فناوری  و  علم 

مؤسسات و شرکت های دانش بنیان و آیین نامه اجرایی آن( 

کّمی آن ها شده است. در این خصوص می توان  باعث رشد 

به شکل گیری بیش از 4500 شرکت دانش بنیان و بهره مندی 

گمرکی، بیمه ای،  آن ها از انواع حمایت های مالیاتی، مالی، 

کرد.  توسعه بازار، تسهیالت سربازی و ... اشاره 

تأمین  این حمایت ها  از  که عمومًا هدف  آن جا  از  لیکن 

نیاز داخلی بوده، توجه به جنبه های مرتبط با صادراتی شدن 

محصوالت فناوری محور تولید داخل در اولویت قرار نگرفته 

از  کی  حا محصوالت  نوع  این  صادرات  روند  بررسی  است. 

 552 از  باال  فناوری  با  محصوالت  صادرات  میزان  کاهش 

سال  در  دالر  میلیون   425 به   13۸9 سال  در  دالر  میلیون 

داخلی  فروش  که  است  حالی  در  این    .]2[ می باشد   1395

تومان در سال 1392  از 200 میلیارد  شرکت های دانش بنیان 

 .]3[ است  رسیده   1395 سال  در  تومان  میلیارد   17500 به 

شرکت ها  این  تولیدی  عملکرد  که  است  معنی  این  به  این 

با عملکرد تجاری در بعد صادرات هماهنگی ندارد. معنی 

این آمارها آن است که مجموع سیاست ها و اقدامات صورت 

کّمی شرکت های  کنون منجر به شکل گیری و توسعه   گرفته تا

اما  فناوری(،  عرضه  طرف  )سیاست های  شده  دانش بنیان 

و  محصوالت  این  شدن  صادراتی  لحاظ  به  چندانی  توفیق 

تقاضا(  طرف  )سیاست های  بین المللی  بازارهای  توسعه 

نداشته است.

علت این امر را می توان در موارد متعددی، علی الخصوص 

که بر عملکرد  کشور به لحاظ سیاسی  کالن حول  مشکالت 

نیز  دالیل  از  یکی  اما  نمود.  جستجو  تأثیرگذارند،  تجاری 

می تواند انسجام محدود سیاست های صنعتی و فناوری با 

اصلی  کید  تأ که  معنی  این  به  باشد؛  تجاری  سیاست های 

در  کشور  دانش بنیان  حوزه  فناوری  و  صنعتی  سیاست های 

ارتقاء  توان تولید داخل و نگاه عرضه محور  بر  سال های اخیر 

بحث های  به  نگاهی  کمتر  و  بوده  حوزه  این  محصوالت  به 

و  اجرا  سطح  در  هم  موضوع  این  است.  شده  صادراتی 

نگاه های  )که  دولت  جانب  از  شده  اتخاذ  سیاست های 

یکردهای مبتنی بر توسعه  معطوف به جایگزینی واردات بر رو

لحاظ  به  هم  و  است  مشاهده  قابل  دارد(  غلبه  صادرات 

گرفته است.  کمتر مورد توجه محققان این حوزه قرار  نظری، 

توجه  با  که  است  آن  حاضر  پژوهش  اصلی  سؤال  لذا 

فناوری  و  صنعتی  سیاست های  محدود  انسجام  به 

صادراتی  ابعاد  تقویت  برای  تجاری،  سیاست های  با 

چه  از  استفاده  داخل،  تولید  دانش بنیان  محصوالت 

توسعه  به  منجر  می تواند  تجاری  سیاست  در  ابزارهایی 

تولیدی  توان  رشد  آن،  تبع  به  و  محصوالت  این  صادرات 

شرکت های تولیدکننده شود. به این منظور، در این مطالعه، 

کره  به خصوص  کشورها،  دیگر  در  رفته  به کار  ابزارهای 

محصوالت  صادرات  توسعه  برای  هندوستان،  و  جنوبی 

به کار  ابزارهای  این،  بر  عالوه  می شود.  بررسی  باال  فناوری  با 

مورد  ایران  در  صادرات  زمینه  در  درگیر  نهادهای  در  رفته 

این حوزه،  زوایای مختلف صادرات  با  تا  گرفته  قرار  مطالعه 

آشنایی از نزدیک ایجاد شود. همچنین با استفاده از نظرات 

شرکت های دانش بنیان، ابزارهای شناسایی شده رتبه بندی 

شده اند.

که برای پاسخ به این سؤاالت و با توجه  الزم به ذکر است 

دانش بنیان،  شرکت های  فعالیتی  حوزه های  گستردگی  به 

)مشتمل  فناوری   یست  ز حوزه  دو  بر  تمرکز  مطالعه  این  در 

پزشکی،  یست فناوری  ز یست خدمات،  ز یست دارو،  ز بر 

)متشکل  نانوفناوری  و  یست صنعت(  ز و  یست کشاورزی  ز

فناوری  خدمات  و  نانو  تجهیزات  نانو،  کاالهای  بازار  سه  از 

را  توجهی  قابل  رشد  اخیر  سال های  در  که  است،  بوده  نانو( 

کرده اند و ضمن سرآمدی در تولیدات علمی در میان  تجربه  
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جزء  نیز  تولیدات  میزان  در  دانش بنیان،  حوزه های  سایر 

دو  این  انتخاب  دیگر  علت  نهایت،  در  بوده اند.  پیشروان 

توسعه  ستاد  دو  در  مناسب تر  آمارهای  وجود  فناورانه،  حوزه 

یست فناوری می باشد.  نانوفناوری و ز

مبانی  بر  کوتاه  مروری  دوم،  بخش  در  مقاله،  ادامه  در 

هم چنین  است.  شده  تحقیق  با  مرتبط  پیشینه  و  نظری 

این بخش ذکر شده  انتهای  در  نیز  تطبیقی  نتایج مطالعات 

است. بخش سوم، به توضیح مختصر روش شناسی مطالعه 

نیز  جمع بندی  و  تحقیق  یافته های  بررسی  دارد.  اختصاص 

در قالب دو بخش انتهایی ارائه شده است.

2. مبانی نظری و پیشینه تحقیق
الف. مبانی نظری

انسجام  عنوان  تحت  مبحثی  حوزه،  این  نظری  مبانی  در 

بخشی به سیاست ها ]4[ وجود دارد که بیان می دارد الزم است 

کالن مانند سیاست های  در سه سطح افقی )سیاست های 

کارکردی )سیاست های اتخاذ شده  ملی تجاری و فناوری(، 

کالن  در یک حوزه مانند تجارت( و عمودی )سیاست های 

مختلف  سیاست های  میان  منطقه ای(،  سیاست های  با 

بتوان  تا  باشد  داشته  وجود  ثبات  و  یکپارچگی  هماهنگی، 

و  ارثن  اعتقاد  به  امید داشت.  و موزون  توسعه همه جانبه  به 

یکرد  کامپمن و همکاران ]6[ )2010(، رو بروکمن )2009( ]5[ و 

منافع  کثرسازی  برای حدا به سیاست  یکپارچه  و  هماهنگ 

کمک به ایجاد تعادل  و ایجاد هم افزایی در بهره برداری و نیز 

کاهش اثرات منفی تولید، مورد نیاز  در مبادله و جلوگیری یا 

است. انسجام سیاستی با هماهنگی و یکپارچگی سیاستی 

شکل می گیرد و محبوبیت آن در میان سیاست گذاران رو به 

افزایش است.

تقسیم  و  هماهنگی  افزایش  سیاستی  انسجام  از  هدف 

ایجاد  و  عمومی  سیاست های  اجرای  و  تدوین  در  کار 

طریق  از  شده،  توافق  اهداف  به  دستیابی  جهت  هم افزایی 

در  سیاستی  اقدامات  متقابل  تقویت  و  سیستمی  ارتقاء 

سراسر بخش های دولتی و سازمان ها است. در واقع انسجام 

بالقوه  تناقضات  مدیریت  و  هم افزایی  یج  ترو سیاستی، 

توسعه  اهداف  پیگیری  جهت  متنوع،  سیاستی  اهداف 

که به افزایش ظرفیت سیاست گذاران جهت  پایدار می باشد 

برای  ابزاری  ارائه  و  گرا  وا اهداف  بین  آشتی  و  تعادل  ایجاد 

کمک می کند ]7[.  گاهانه  تصمیم گیری آ

در  رفته  به کار  ابزارهای  است  الزم  یکرد،  رو این  در 

سیاست های  با  هماهنگ  به نحوی  تجاری  سیاست های 

که در نهایت، هم افزایی  فناوری و حتی صنعتی به کار روند 

چه  دانش بنیان  صنایع  عملکرد  بهبود  به  منجر  بتواند  آن ها 

به لحاظ توانمندی تولیدی و فناورانه و چه به لحاظ توسعه 

صادرات شود.

ب. پیشینه تحقیق

عنوان  با  گزارشی  در   ،)13۸۸( همکاران  و  اینی  عابه 

جنوب  اسالمی  آسیای  کشورهای  تجاری  »ظرفیت های 

به  ایران«،  بر   کید  تأ با  هایتک  بخش   در  )ا.آ.ج.غ.(  غربی 

فناوری  با  صنایع  در  ا.آ.ج.غ.  کشورهای  وضعیت  بررسی 

الگوی  بر  اثرگذار  ساختاری  متغیرهای  شناسایی  باال، 

توصیه های  و  راهکارها  ارائه  و  پیشرفته  صنایع  در  صادرات 

هشت  مطالعه،  این  نتایج  اساس  بر  پرداخته اند.  سیاستی 

کویت  کستان، بحرین، قطر، مصر، عربستان،  کشور ترکیه، پا

مجموعه  )در  ایران  تجاری   شرکای  مساعدترین  امارات  و 

کشورهای در  ا.آ.ج.غ.( می باشند و در صنایع پیشرفته تکیه 

حال توسعه بیشتر بر سرمایه های مستقیم خارجی و مشارکت 

فناوری  با  کاالهای  تولید  فرایند  در  کشورها  این  بین المللی  

ایران  یافته های این پژوهش،   بر اساس  باال است. همچنین 

که به لحاظ ساختار اقتصادی وضعیتی مشابه کشورهای  نیز 

سرمایه گذاری  به  را  خاصی  توجه  می بایست  دارد،  نوظهور 

تولید  فرایند  در  بین المللی  مشارکت  و  خارجی  مستقیم 

به عنوان اهرم های آغاز و توسعه صنایع با فناوری باال داشته 

انسانی  سرمایه  بر  کید  تأ پژوهش  این  نتایج  دیگر  از  باشد. 
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یک  موفقیت  مهم  متغیرهای  به عنوان  آموزش  کیفیت  و 

چشم انداز  طی  باال  فناوری  با  کاالهای  صادرات  در  کشور 

کوتاه مدت و بلندمدت و همچنین زیرساختارهای مناسب 

فناوری  با  صنایع  توسعه  الزامات  از  یکی  به عنوان  صنعتی 

باال می باشد. 

جمهوری  یاست  ر فناوری  مطالعات  پژوهشکده 

حمایت  راهکارهای  »بررسی  پژوهشی  طرح  در   ،)1393(

پیشرفته  فناوری های  خدمات  و  محصوالت  صادرات  از 

کشور منتخب«، به مطالعه فرایند  )هایتک( با نگاهی به پنج 

کشور، نهادهای  صادرات محصوالت و خدمات هایتک در 

تأثیرگذار در فرایند صادرات آن ها، قوانین و اسناد باالدستی 

سازوکارهای  و  تجربیات  به  نگاه  است.  پرداخته  مربوطه 

آلمان،  کشورهای  صادرات  با  مرتبط  سازمان های  مهم ترین 

صادرات  با  رابطه  در  جنوبی  کره  و  چین  ترکیه،  آمریکا، 

محصوالت و خدمات با فناوری باال قسمت دیگر مطالعات 

ی  رو بر  پژوهشی،  طرح  این  در  می دهد.  تشکیل  را  مذکور 

کامپیوتری و اطالعاتی و همچنین صنعت  صنعت خدمات 

در  تطبیقی  مطالعات  مبنای  است.  شده  تمرکز  داروسازی 

روش  طریق  از  که  است  مصاحبه هایی  نیز  گزارش ها  این 

با  )شرکت های  موفق  شرکت های  با  برفی  گلوله  نمونه گیری 

پایین ترین  با  )شرکت های  ناموفق  و  برتر(  صادراتی  عملکرد 

صنعت  دو  این  در  مذکور  کشورهای  صادراتی(،  عملکرد 

این  صادرات  چالش های  نیز  انتها  در  است.  گردیده  انجام 

پیشنهادی  راهکارهای  و  شده  شناسایی  کشور  در  حوزه  دو 

برای رفع آن ها ارائه شده است.

در   ،)1397( اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز 

صادرات  توسعه  راهکارهای  و  »چالش ها  عنوان  با  گزارشی 

بر  را  متعددی  عوامل  دانش بنیان«  خدمات  و  محصوالت 

توسعه صادرات متکی بر فناوری های باال تأثیرگذار می داند 

در  سرمایه گذاری  نوآوری،  میزان  به  می توان  جمله  آن  از  که 

و  انسانی(  )سرمایه  متخصص  کار  ی  نیرو توسعه،  و  تحقیق 

ناخالص  تولید  اقتصادی،  رشد  قبیل  از  اقتصادی  شرایط 

بودن  باز  درجه  خارجی،  مستقیم  سرمایه گذاری  داخلی، 

گزارش  این  در  کرد.  اشاره  ارز  نرخ  نوسانات  و  اقتصاد 

مختلف  قوانین  در  گرفته  صورت  تالش های  به  همچنین 

محصوالت  تولید  از  حمایت  و  تسهیل  به منظور  کشور 

نیز  خدمات  و  محصوالت  نوع  این  صادرات  و  دانش بنیان 

رفع  مذکور،  مطالعه  مؤلفان  نیز  نهایت  در  است.  شده  اشاره 

باال  فناوری  با  خدمات  و  محصوالت  صادرات  چالش های 

را  انتظار  این  و  دانسته  موجود  قوانین  بهتر  اجرای  به  ناظر  را 

رفع  طریق  از  مجریان  و  سیاست گذاران  که  می کنند  مطرح 

راهکارهای  به کارگیری  و  و ساختاری  اقتصادی  چالش های 

زیرساخت  اقتصادی،  دیپلماسی  بهبود  در  شده  ارائه 

مدیریتی داخلی، زیرساخت های توسعه صادرات در داخل 

و  صادراتی  جوایز  مشوق ها،  گمرکی،  حمایت های  کشور، 

معافیت های مالی برای ارتقای صادرات دانش بنیان اهتمام 

جدی بورزند.

بر  تجاری  سیاست های  تأثیر  محدودی  مطالعات 

و  صفری  کرده اند.  بررسی  ایران  در  را  صنعتی  صادرات 

همکاران  و  کریم زاده  دائی  همچنین  و   )2015( همکاران 

)2015(، تأثیر سیاست های ارزی و مالی را بر صادرات بررسی 

نشان  را  صادرات  و  ارز  نرخ  بین  معکوس  رابطه  و  کرده اند 

برنامه های  تأثیر   ،)2015( یحیی زاده فر  و  عظیمی  داده اند. 

نتیجه  این  به  و  کرده   بررسی  را  صادرات  بر  تشویقی  تجاری 

که برای تأثیرگذاری جوایز و تشویق های صادراتی  رسیده اند 

الزم است مقدار جوایز از یک حد آستانه بیشتر باشد. 

"تدوین  عنوان  با  مطالعه ای   ،)1390( منظری  یعقوبی 

باال"  فناوری  با  خدمات  صادرات  توسعه  حمایتی  بسته 

انجام داده است. تحلیل SWOT به کار رفته و بر این اساس، 

توصیه های سیاستی به منظور ارتقای رقابت پذیری خدمات 

کشور و افزایش سهم ایران از تجارت جهانی  با فناوری باالی 

راهبردها،  و  سیاست ها  توسعه  کلی  راهبرد  پنج  قالب  در 

و  انسانی  منابع  توسعه  نهادها،  توسعه  زیرساخت ها،  توسعه 

کاربردها ارائه شده است. طاهری محمدنژاد  توسعه محتوا و 
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مسائل  بررسی  به  مطالعه ای  در   ،)1391( رضویه  رحیمی  و 

پرداخته اند.  کاال  خروج  و  ورود  در  دانش بنیان  شرکت های 

بخش  در  تحقیق  این  در   که  تی  مشکال مهم ترین  از  یکی 

دقیق  اطالعات  وجود  عدم  شده،  اشاره  آن  به  صادرات 

کاالهای صادراتی است. اهم پیشنهادات پژوهش در رابطه 

افزوده،  ارزش  بر  مالیات  سیستم  ایجاد  شامل  نیز  گمرک  با 

حذف ارتباط صاحب کاال و گمرک، ایجاد گمرک تخصصی 

کردن آن است. و اصالح نظام تعرفه گذاری و جزیی تر 

اهمیت  بر  گرچه  که  می دهد  نشان  ادبیات  مرور 

است،  شده  کید  تأ صادرات  بر  تجاری  سیاست های 

منظر  از  به خصوص  حوزه،  این  در  محدودی  مطالعات 

تولیدی  بنیه  تقویت  برای  صادارتی  ابزارهای  به کارگیری 

ابزارهای  است.  شده  انجام  دانش بنیان،  شرکت های 

سیاستی مختلفی در ادبیات موضوع پیشنهاد شده است، 

اما سنجش تأثیر تمامی این ابزارها در یک مطالعه جامع مورد 

صادرات  بودن  جدید  به  توجه  با  دیگر،  سوی  از  است.  نیاز 

به صورت  موضوع  این  کشور،   در  دانش بنیان  محصوالت 

بررسی  جهت  مطالعه ای  به  نیاز  و  دارد  اهمیت  دوچندان 

صادرات  توسعه  جهت  سیاستی  ابزارهای  اولویت بندی  و 

آن  به  مقاله  این  در  که  دارد  وجود  دانش بنیان  محصوالت 

پرداخته می شود. 

در  گرفته  انجام  پیشین  مطالعات  بر  اجمالی  مروری 

فناوری  با  محصوالت  صادرات  توسعه  خصوص  در  کشور، 

منسجم،  سیاست گذاری  هنگام  در  که  می دهد  نشان  باال 

نیاز است به صورت همزمان به پنج عنصر توجه نمود ]۸[.

الف. ارتقاء توان تولید با بهره گیری از راهکارهایی چون:

با 	  باال  فناوری  با  خدمات  شرکت های  از  حمایت 

و  فناوری  انتقال  قراردادهای  انعقاد  به  آنان  تشویق 

برتر جهانی در مقابل صدور  با شرکت های  دانش  فنی 

خدمات این واحدها به بازارهای صادراتی.

حمایت از شکل گیری صندوق های آموزش و پژوهش 	 

مشترک.

و 	  خارج  مقیم  ایرانی  متخصصان  و  نخبگان  جذب 

خارجی.

برای 	  آنان  آماده سازی  و  تولیدی  واحدهای  تشویق 

پذیرش استانداردهای بین المللی و ارتقاء  کیفیت.

کوچک، متوسط 	  تقویت پیوند و همکاری بین صنایع 

و بزرگ.

مواردی  طریق  از  تولیدی  و  صادراتی  زیرساخت های  توسعه  ب. 

مانند:

توسعه زیرساخت های مرتبط با امر صادرات با فناوری 	 

باال از قبیل خدمات بانکی و خدمات بیمه. 

اخذ 	  در  تسهیل  برای  الزم  سازوکارهای  ایجاد 

با  محصوالت  صادرات  برای  بانکی  ضمانت نامه  

فناوری باال.

ج. توسعه بازاریابی بین المللی با استفاده از روش هایی مثل:

یابی صادرکنندگان 	  حمایت از توسعه فعالیت های بازار

محصوالت/خدمات هایتک در بازارهای هدف.

تجربیات 	  انتقال  برای  آموزشی  دوره های  برگزاری 

تولیدکننده  شرکت های  به  بزرگ  صادرکنندگان 

محصوالت با فناوری باال.

شرکت های 	  مانند  فروش  واسطه های  از  استفاده 

مدیریت صادرات.

روش هایی  با  صادرکننده  شرکت های  خوشه سازی  و  تجمیع  د. 

هم چون:

کنسرسیوم های 	  یا  شبکه  شکل گیری  از  حمایت 

و  یابی  بازار هزینه های  کاهش  به منظور  صادراتی 

سهولت نفوذ در بازارهای خارجی.

ایجاد و توسعه پارک های توسعه صادرات محصوالت 	 

با فناوری باال.
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بازارهای  در  ماندگاری  برای  صادراتی  شرکت های  توان  ارتقاء   ه. 

صادراتی با ابزارهایی مثل:

توانمندسازی در بازار، ماندگاری و نوآوری در محصوالت	 

شناسایی  سیاست گذاری،  در  انسجام  بحث  بر  عالوه 

محصوالت  تجارت  توسعه  برای  کاربرد  قابل  ابزارهای 

در  مورد  این  که  برخوردار است  باالیی  اهمیت  از  دانش بنیان 

ادامه و ذیل بررسی مطالعات تطبیقی مورد بحث قرار می گیرد.

کشورها از ابزارهای مختلف سیاستی در جهت دستیابی 

در  آن ها  مهم ترین  از  برخی  که  برده اند،  سود  خود  اهداف  به 

برای  که  است  ذکر  به  الزم  است.  مشاهده  قابل   )1( جدول 

کره جنوبی،  مانند  کشورهایی  تجربه  از  ابزارها  این  شناسایی 

هندوستان، آلمان، آمریکا، مالزی و ترکیه برای توسعه تجارت 

نیز  داده اند،  قرار  استفاده  مورد  خود  دانش بنیان  محصوالت 

اشاره شده است.

کشورها برای توسعه تجارت محصوالت با فناوری باال  کار رفته در دیگر  جدول ۱- ابزارهای به 

کشورابزاردسته

مالی و مالیاتی

کرهپرداخت اعتبار به خریداران خارجی محصوالت تا سقف 20 میلیون دالر هند و 

که 20درصد از درآمد خود را از صادرات به دست می آورند هندتأمین مالی ۸0درصد هزینه های R&D برای شرکت هایی 

کشور هنداعطای وام تا ۸0درصد سرمایه مورد نیاز شرکت ها برای سرمایه گذاری مشترک یا ایجاد شرکت های تابعه در خارج از 

هنداعطای یارانه مستقیم صادرات برای هزینه های بازاریابی شرکت های صادراتی

هندپرداخت بخشی از هزینه های ثبت محصوالت زیستی در خارج از کشور

ترکیهاعطای وام های ویژه به شرکت های با درآمد ارزی

کوتاه و میان مدت به شرکت های حمل و نقل بین المللی ترکیهاعطای تسهیالت مالی 

کرهاعطای وام به میزان 100درصد قرارداد خرید به صادرکنندگان با نرخ 3درصد )پایین تر از نرخ بازار(

مالزیمعافیت مالیاتی معادل 50درصد از میزان صادرات به بازارهای جدید در یک سال

مالزیتخفیف مالیاتی معادل 20 درصد از رشد میزان صادرات در یک سال

تسهیالت 
گمرکی

کرهبازپرداخت تعرفه های پرداختی برای واردات مواد اولیه مورد استفاده برای صادرات

R&D کاالهای خاص مورد نیاز برای گمرکی برای واردات  هندمعافیت های 

هنداعطای اعتبار عوارض به صادرکنندگان محصوالت زیستی معادل 10درصد از رشد ارزش صادرات آن ها

کاالهای  کارآزمایی بالینی و اعتبار عوارض واردات ]9[ برای  معافیت عوارض وارداتی برای تجهیزات مرتبط با تحقیق و توسعه، 
مصرفی در تحقیق و توسعه

هند

اعطای سهمیه اعتباری گمرکی به صادرکنندگان در پرداخت حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه، عوارض داخلی مربوط به تهیه 
کاالها و خدمات داخلی مورد نیاز آن ها و تدارک 

مالزی

توانمندسازی

آمریکا و ترکیهحمایت از پرورش متخصصان حوزه صادراتی در شرکت ها

ترکیهارائه خدمات پیش نیاز صادراتی به شرکت ها

ترکیهتشویق واحدهای تولیدی و آماده سازی آنان برای پذیرش استانداردهای بین المللی و ارتقاء  کیفیت و دستیابی به تنوع محصوالت
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کشورابزاردسته

بازاریابی 
بین المللی

کرهطرح  »300 ستاره جهانی«

گاهی بنگاه ها از بازارهای بین المللی هدف کرهکمک به افزایش آ آلمان، آمریکا، ترکیه و 

آلمانراه اندازی دفاتر بازاریابی مستقل در بازارهای هدف صادراتی

ترکیهحمایت از بازگشایی دفتر و فروشگاه در خارج

آلمان و ترکیهپوشش هزینه های برندسازی و مطالعات بازار

کره، چین و آمریکاآموزش فنون مدیریتی، بازاریابی و مهارت های مورد نیاز صادراتی به شرکت ها

تجمیع
کرهتشویق ادغام و اکتساب بین شرکت های داخلی

گرفته در صنایع هایتک هندکمک  مالی به خوشه های شکل 

کره و آلمانبرخورداری صادرات از بیمه های اعتباری،  تأمین مالی و حمایت های مؤسسات دولتیتأمین مالی هند، 

هندراه اندازی شورای توسعه صادرات ]زیست[ دارویینهادی

3. روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش، مشتمل بر سه بخش و متناسب با 

هدف هر قسمت از تحقیق طراحی شده است. در مرحله اول، 

مرور  و  نظری  مبانی  شناسایی  برای  کتابخانه ای  مطالعات  از 

بهره برداری  فناوری  و  تجاری  سیاست های  انسجام  ادبیات 

شده است. در مرحله دوم برای شناسایی ابزارهای به کار رفته 

در ایران و نقاط قوت و ضعف هر یک، ضمن بررسی اسنادی 

کشور، در فاز مطالعه میدانی  قوانین و آیین نامه های موجود در 

به مصاحبه با 13 نفر از مدیران بخش های دولتی و خصوصی 

)شامل  باال  فناوری  با  محصوالت  صادرات  توسعه  در  درگیر 

توسعه تجارت، دو مصاحبه  با مدیران سازمان  سه مصاحبه 

معاونت  فناوری  تبادل  و  صادرات  توسعه  کریدور  مدیران  با 

مدیران  با  مصاحبه  یک  جمهور،  رییس  فناوری  و  علمی 

کارشناسان  با  مصاحبه  یک  شکوفایی،  و  نوآوری  صندوق 

ستاد  کارشناسان  با  مصاحبه  یک  فناوری،  نانو  توسعه  ستاد 

شرکت های  مدیران  با  مصاحبه  پنج  و  فناوری  نانو  توسعه 

در  شد.  پرداخته  صادرات(  حوزه  در  پیشرو  دانش بنیان 

ابزارهای  پرسشنامه،  از  استفاده  با  سوم،  مرحله  در  و  نهایت 

به  دانش بنیان  شرکت های  صادرات  توسعه  برای  پیشنهادی 

گذاشته شده و نتایج با روش آماری »تحلیل  رأی 57 شرکت 

مؤلفه های اساسی )PCA(« ]10[ اولویت بندی شده است. در 

گام های مختلف تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. ادامه 

3-1. پرسشنامه تحقیق

ابزارهای  با توجه به هدف مطالعه حاضر مبنی بر شناسایی 

دانش بنیان،  صنایع  تقویت کننده  تجاری  سیاست 

پرسشنامه تدوین شده نهایتًا از سه بخش زیر تشکیل شد:

ی شرکت.	 
ّ
کل سؤاالت عمومی: اطالعات 

ی تجارت )صادرات و واردات( شرکت.	  مسائل پیش رو

راهکارهای پیشنهادی برای توسعه صادرات.	 

برای اطمینان از روایی محتوا و ساختار پرسشنامه، پیش 

از ارسال آن به شرکت ها، از ذی نفعان مختلف اعم از سازمان 

توسعه  ستاد  فناوری،  یست  ز توسعه  ستاد  تجارت،  توسعه 

بازرگانی  پژوهش های  و  مطالعات  مؤسسه  و  نانوفناوری 

که به آن پاسخ داده و نظرات اصالحی خود  درخواست شد 

آنان، اصالحات در خصوص  بر اساس نظر  و  بیان نمایند  را 

روایی  می توان  ی،  رو این  از  گرفت.  انجام  محتوا  و  ساختار 

ساختار و محتوای پرسشنامه را مورد تأیید خبرگان دانست. 



 16   شماره 105، بهمن و اسفند 1399

پس از اخذ نظرات، پرسشنامه به صورت الکترونیکی و توسط 

دانش بنیان  صادرات  کریدور  و  یست فناوری  ز توسعه  ستاد 

بر اساس  انتخاب حجم نمونه  برای 75 شرکت ارسال شد. 

در  دانش بنیان  شرکت   331 تقریبی  تعداد  و  کوکران  فرمول 

نانوفناوری  و  شرکت(   250(  ]11[ یست فناوری  ز حوزه  دو 

شرکت   27 میان،  این  از  است.  گرفته  صورت  شرکت(   ۸1(

یست فناور )در مجموع 57 شرکت(  و 30 شرکت ز نانوفناور 

به پرسشنامه ها پاسخ دادند. 

3-2. اعتبارسنجی یافته ها

سیاستی  پیشنهادهای  و  یافته ها  اعتبار  سنجش  برای 

پیشنهادهای  و  طرح  انجام  از  حاصل  یافته های  شده،  ارائه 

توسعه  ستاد  در  نفر   1 از  اعم  خبرگان  از  نفر   9 به  سیاستی 

یست فناوری، 1 نفر در ستاد توسعه فناوری نانو، 1 نفر در مرکز  ز

سازمان  از  نفر   2 فناوری،  و  علمی  معاونت  بین المللی  امور 

توسعه تجارت و 4 نفر از خبرگان فعال در زمینه صادرات در 

مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ارسال شد و حسب 

گرفت. نظرات آنان، اصالحات در نسخه نهایی انجام 

)PCA( 3-3. روش تحلیل مؤلفه های اساسی

کارل پیرسون ]12[ ارائه شد. این  این روش، در سال 1901 توسط 

یانس می باشد.  تحلیل شامل تجزیه مقدارهای ویژه ماتریس کوار

از  مهم  متغیرهای  استخراج  برای  روشی  اساسی،  مؤلفه  تحلیل 

مجموعه بزرگی از متغیرهای موجود در یک مجموعه داده است. 

کرده و در  تحلیل مؤلفه اساسی، مؤلفه های اصلی را شناسایی 

را  ویژگی ها  تمامی  باشد  نیاز  اینکه  به جای  این روش  با  نتیجه 

که ارزش  گیرد، می توان یک سری ویژگی هایی را  مورد بررسی قرار 

که  PCA آن ویژگی هایی را  کرد. در واقع  بیشتری دارند، تحلیل 

ارزش بیشتری فراهم می کنند، استخراج می کند.

در این تحقیق، برای رتبه بندی ابزارهای پیشنهادی برای 

از  کشور  دانش بنیان  شرکت های  صادراتی  عملکرد  بهبود 

استفاده   SPSS 21 نرم افزار  اصلی،  مؤلفه های  تحلیل  طریق 

شده است. 

4. یافته های تحقیق
در این بخش به صورت اجمالی مهم ترین یافته های بررسی های 

این تحقیق  ارائه می شود. چنان که ذکر شد، در  گرفته  صورت 

گام اول، یعنی  که یافته های  گام اصلی برداشته شده است  سه 

و تطبیقی، در بخش دوم مقاله حاضر  کتابخانه ای  مطالعات 

گام های دوم و سوم، یعنی مطالعات  ارائه شد و نتایج مرتبط با 

در  استفاده  مورد  ابزارهای  خصوص  در  میدانی  و  اسنادی 

می شود.  ارائه  بخش  این  در  پرسشنامه ای،  پیمایش  و  ایران 

تحلیل  و  شناسایی  به  ابتدا  بخش،  این  در  راستا  این  در 

ابزارهای به کاررفته در ایران پرداخته شده )بخش 4	1( و پس 

میان  شده  یع  توز پرسشنامه های  از  آمده  به دست  نتایج  آن  از 

رتبه بندی  و  نانوفناوری  و  یست فناوری  ز حوزه  دو  شرکت   57

ابزارهای شناسایی شده ارائه می گردد )بخش 4	2(. 

4-1. ابزارهای مورد استفاده در ایران

نهادهای  در  رفته  به کار  ابزارهای  بررسی  به  بخش  این  در 

است.  شده  پرداخته  کشور  در  صادرات  زمینه  در  درگیر 

دولتی  سازمان های  که  داد  نشان  میدانی  بررسی های  نتایج 

صادراتی  شرکت های  از  را  گونی  گونا حمایت های  مختلف، 

توسعه  »سازمان  نمونه،  به عنوان  می دهند.  انجام  ایران  در 

کشور،  تجارت« به عنوان مهم ترین نهاد مرتبط با حوزه تجارت 

از ابزارهای ذیل برای توسعه صادرات شرکت ها بهره می برد. 

برنامه های  رأس  در  ابزارها  این  از  استفاده  آن که  وجود  با 

صادراتی  مشوق های  و  جوایز  اعتبارات  پیش بینی  و  حمایتی 

این سازمان با اولویت  توسعه صادرات محصوالت دانش محور 

که در سال های  گرفته است، اما بررسی ها نشان از آن دارد  قرار 

اخیر تخصیصی مرتبط با این شرکت ها صورت نپذیرفته است. 

تبادل  و  بین الملل  امور  »مرکز  تجارت،  توسعه  سازمان  بر  عالوه 

کریدور  و  جمهور  رییس  فناوری  و  علمی  معاونت  فناوری« 

انواع  آن،  کارگزار  به عنوان  فناوری  تبادل  و  صادرات  توسعه 

شرکت های  به  را  صادرات  توسعه  برای  حمایت ها  از  مختلفی 

داده  نمایش   )3( جدول  در  که  می دهد  ارائه  دانش بنیان 
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شده اند. هم چنین این مرکز به تازگی »صندوق توسعه صادرات 

که در  تی  که تسهیال و تبادل فناوری« را راه اندازی نموده است 

جدول )4( ذکر شده است را به شرکت ها ارائه می دهد.

جدول 2- ابزارهای سازمان توسعه تجارت در حمایت از توسعه صادرات

ابزارهای مورد استفاده برای توسعه صادراتنهاد

سازمان توسعه 
تجارت

حضور در نمایشگاه های بین المللی معتبر خارج از کشور و نمایشگاه های اختصاصی جمهوری اسالمی ایران در بازارهای هدف )اعم از اجاره غرفه و اعزام 
هیأت های تجاری(

کز فروش و بازاریابی محصوالت صادراتی ایرانی در بازارهای هدف )شامل نمایشگاه  دائمی، دفاتر نمایندگی، بازاریابی و فروش( کمک به راه اندازی مرا

پرداخت یارانه سود تسهیالت مرتبط با نظام لجستیک واحدهای تولیدی صادرات گرا و بازسازی و نوسازی آن ها )اعم از یارانه سود تسهیالت بانکی صادرات، 
نوسازی واحدهای صادراتی و ایجاد زیرساخت های صادراتی و لجستیک(

کمک به تبلیغات، بازاریابی،  اطالع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی در حوزه صادرات )مشتمل بر آموزش، ایجاد بانک های اطالعاتی، برگزاری رویدادهای 
کز نمایشگاهی استانی( صادراتی، بخشی از هزینه تبلیغات، راه اندازی کلینیک های توانمندساز و مشاوره صادراتی و ایجاد مرا

کاال و خدمات با اولویت خدمات فنی و مهندسی اولویت دار )شامل پرداخت کمک هزینه سربار، صدور ضمانت نامه و بیمه نامه  پرداخت مشوق صادراتی به 
و اخذ گواهینامه های کیفیت و استاندارد(

کمک به برقراری خطوط منظم ریلی، دریایی و هوایی

پرداخت بخشی از هزینه های ثبت نشان های تجاری ایرانی در بازارهای هدف

کمک به تقویت و توسعه خوشه ها و شبکه سازی در بنگاه های کوچک و متوسط صادرات گرا )شامل کمک به تشکیل و تقویت فروشگاه های زنجیره ای، 
سامانه جامع تجارت و مجتمع های بزرگ صادراتی و ادغام های تجاری(

کمک به افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک

جدول 3- ابزارهای مرکز امور بین الملل و تبادل فناوری در حمایت از توسعه صادرات شرکت های دانش بنیان

ابزارهای مورد استفاده برای توسعه صادراتنهاد

مرکز امور بین الملل و تبادل 
فناوری معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری

ایجاد نمایشگاه  دائمی در کشورهای دیگر )تسهیالت تا سقف 100 میلیون تومان(

حمایت از حضور در مناقصات بین المللی )پرداخت 50درصد از هزینه ها برای دو مناقصه در سال و تا سقف 3 میلیون تومان بالعوض(

حمایت از واسطه های صادراتی محصوالت دانش بنیان )اعطاء 5درصد از ارزش صادرات تا سقف 25 هزار دالر بالعوض(

حمایت از اعزام و پذیرش هیأت های تجاری

حمایت از ایجاد پاویون محصوالت دانش بنیان در نمایشگاه های خارجی )تا 70% هزینه غرفه(

حمایت از حضور مستقل شرکت ها در نمایشگاه های خارجی )تا 70درصد از هزینه غرفه و بین 50 تا 200 میلیون تومان بالعوض(

ئم تجاری )تا 70درصد از هزینه ها و سقف 50 میلیون تومان بالعوض( حمایت از ثبت عال

گواهینامه ها و مجوزهای محصولی بین المللی و ثبت دارو )تا 70درصد هزینه و حداکثر 100 میلیون تومان( حمایت از اخذ 

گزارش و حداکثر 30 میلیون تومان بالعوض( کار صادراتی )تا 50درصد از هزینه تهیه یا خرید  کسب و  کمک به انجام تحقیقات بازار و تدوین طرح 

کاتالوگ، سایت و ... )حداکثر 70درصد و تا سقف 10 میلیون تومان( حمایت از ابزارهای اطالع رسانی و تبلیغات مانند 

حمایت از آموزش های بازرگانی و صادراتی )تا 70درصد از دوره های آموزشی داخلی و خارجی تا سقف 5 میلیون تومان(

ارائه مشاوره صادرات به صورت رایگان تا سقف 20 ساعت ساالنه

هم  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  نهاد،  دو  این  بر  عالوه 

ارائه  را  دانش بنیان  شرکت های  از  صادراتی  حمایت  بسته 

که در جدول )5( آورده شده است. می کند 
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جدول 4- ابزارهای صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری در حمایت از توسعه صادرات شرکت های دانش بنیان

ابزارهای مورد استفاده برای توسعه صادراتنهاد

صندوق توسعه صادرات و تبادل 
فناوری معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری

کمک های بالعوض با معرفی معاونت علمی و فناوری جهت توانمندسازی صادراتی شرکت های دانش بنیان

تأمین مالی مشارکتی پروژه های صادراتی

تسهیالت تأسیس شرکت های مشترک تولیدی و بازرگانی صادراتی

تسهیالت تأسیس شرکت های تولید یا انتقال فناوری

ارائه بیمه و ضمانت نامه های مختلف به شرکت های دانش بنیان صادراتی

تسهیالت پس از صادرات )پس از حمل(

اعتبار خریداران بین المللی )مخصوص کشور عراق(

تسهیالت انتقال فناوری

تسهیالت شرکت های مدیریت صادرات

جدول 5- ابزارهای صندوق نوآوری و شکوفایی در حمایت از توسعه صادرات شرکت های دانش بنیان

ابزارهای مورد استفاده برای توسعه صادراتنهاد

صندوق نوآوری و 
شکوفایی

گذشته شرکت با سود 14درصد تا سقف 20 میلیارد ریال گردش تا 70درصد ارزش صادرات دانش بنیان دوره مالی  اعطاء سرمایه در 

گذشته شرکت با سود 14درصد تا سقف 50 میلیارد ریال اعطاء سرمایه ثابت تا 70درصد ارزش صادرات دانش بنیان دوره مالی 

گذشته شرکت با سود 7درصد تا سقف 5 میلیارد ریال اعطاء یارانه سود تسهیالت تا 70درصد ارزش صادرات دانش بنیان دوره مالی 

گذشته با سود 4درصد تا  اعطاء تسهیالت نمونه سازی سایر محصوالت دانش بنیان با توان صادراتی 20درصد ارزش صادرات انجام شده دوره مالی 
سقف 3 میلیارد ریال

اعطاء تسهیالت توانمندساز )توسعه بازار صادراتی/ طراحی صنعتی مطابق با نیاز بازار/ کمک به حل مسائل حقوقی بازارهای خاص خارجی / 
کاال در بازار هدف( با سود 4درصد تا سقف 500 میلیون ریال تقویت حضور نمایشگاهی / معرفی 

اعطاء  تسهیالت توسعه بازار صادراتی 

صدور ضمانت نامه بانکی تا سقف اعتباری شرکت

اعطاء تسهیالت حمایت از انتقال فناوری )شامل نمونه سازی با سود 4درصد تا سقف 3 میلیارد ریال و انتقال فناوری با سود 14درصد و سقف 20 
میلیارد ریال( 

در نهایت، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو نیز گاهی به صورت 

برای  را در اختیار شرکت های زیرمجموعه  تی  مستقیم تسهیال

به  می توان  جمله  آن  از  که  می دهد  قرار  خود  صادرات  توسعه 

موارد زیر اشاره نمود:
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جدول 6- ابزارهای ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در حمایت از توسعه صادرات شرکت های دانش بنیان

ابزارهای مورد استفاده برای توسعه صادراتنهاد

ستاد ویژه توسعه 
فناوری نانو

حمایت از جذب نیروی متخصص در حوزه بازرگانی خارجی توسط شرکت ها

حمایت از طراحی و پیاده سازی نقشه ی راه صادراتی

ISO پرداخت هزینه های دریافت گواهی نامه

CE گواهی نامه پرداخت ۸0درصد از هزینه های دریافت 

پرداخت ۸0درصد از هزینه های شرکت در نمایشگاه های خارجی

پرداخت ۸0درصد از هزینه های طراحی صنعتی محصوالت

ابزارهای مستحصل  با  آن  تطبیق  و  موارد  این  به  توجه  با 

کشور  که در  کرد  از مطالعات تطبیقی، می توان چنین اظهار 

ابزار شناسایی  از 2۸  ابزار  نهادهای مختلف، حداقل 12  ما 

ارائه  مستقیم  به صورت  را  مطالعه  مورد  کشورهای  شده 

و  مالیاتی  معافیت های  به علت  آن،  بر  عالوه  می دهند. 

گمرکی شرکت های دانش بنیان، پنج ابزار مرتبط با این موارد 

دیگر،  ابزار   11 میان  از  ندارد.  کاربردی  ما  کشور  در  عماًل  نیز 

کمبود ابزارهایی از قبیل موارد ذیل در کشور احساس می شود:

تأمین مالی ۸0 درصد هزینه های R&D برای شرکت هایی 	 

که 20 درصد از درآمد خود را از صادرات به دست می آورند.

در 	  صادراتی  حوزه  متخصصان  پرورش  از  حمایت 

شرکت ها.

نیاز صادراتی به شرکت ها )مانند 	  ارائه خدمات پیش 

خدمات آزمایشگاهی و مشاوره ای(.

گاهی بنگاه ها از بازارهای بین المللی 	  کمک به افزایش آ

بین المللی  بازارهای  مطالعات  )به خصوص  هدف 

کوچک و متوسط ایرانی(. برای شرکت های 

و 	  کوچک  شرکت های  میان  کتساب  ا و  ادغام  تشویق 

متوسط با هدف توسعه توان تولید و صادراتی.

حوزه 	  در  صنعتی  خوشه های  شکل گیری  از  حمایت 

دانش بنیان.

فوق الذکر،  نهادهای  که  است  ذکر  به  الزم  البته 

نشان  ثبت  هزینه  از  بخشی  »پرداخت  مانند  حمایت هایی 

تجاری در بازارهای هدف«، »حمایت از حضور در مناقصات 

محصوالت  صادراتی  واسطه های  از  »حمایت  بین المللی«، 

خارجی  بازرگانی  ی  نیرو جذب  از  »حمایت  و  دانش بنیان« 

فاز  در  ابزارهای شناسایی شده  بر  را عالوه  توسط شرکت ها« 

تطبیقی به شرکت های ایرانی ارائه می نمایند. 

توسعه  خدمات  ارائه  حال  در  نهادها  این  آن که  وجود  با 

چنان چه  اما  هستند،  دانش بنیان  شرکت های  به  صادرات 

زمینه مناسب  این  کشور در  ارقام نشان داد وضعیت  و  آمار 

نیست. برای این موضوع، دالیل مختلفی را می توان برشمرد 

که مهم ترین آن ها عبارتند از:

دیگر 	  با  کشور  خارجی  روابط  در  موجود  مشکالت 

و  خارجی  تجارت  بر  سهمگینی  تأثیر  که  کشورها 

صادرات محصوالت ایرانی داشته است. از مهم ترین 

این مشکالت، چگونگی انتقال پول در شرایط تحریمی 

بوده است. در سال های اخیر شرکت های متعددی با 

کشور مواجه بوده اند.  چالش انتقال پول و ارز به داخل 

تأثیر این مسائل بر صادرات شرکت های دانش بنیان به 

نحوی است که شاید بتوان به جرأت گفت که مهم ترین 

و  مشوق ها  و  است  امر  این  از  ناشی  صادراتی  مسائل 

گرفته شده به همین علت، از بهره وری  ابزارهای به کار 

کشورهای  ابزارهای به کار رفته در  با  مناسب در قیاس 

برای  به خصوص  موضوع  این  نیستند.  برخوردار  دیگر 

جرگه  به  تازگی  به  عمومًا  که  دانش بنیان  شرکت های 
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صادرکنندگان پیوسته  و هنوز روابط اقتصادی آن ها با 

بیشتری  منفی  اثر  است،  شکننده  خارجی  طرف های 

که مشکالت بیرون از تجارت  دارد. از این رو، تا زمانی 

ایرانی  دانش بنیان  شرکت های  صادرات  بر  اقتصاد  و 

خواهد  صورت  به سختی  صادرات  افکنده اند،  سایه 

ایرانی  شرکت های  برای  نیز  آن  هزینه های  و  پذیرفت 

بهبود  در  ضروری  گام  اولین  لذا  بود.  خواهد  باال 

از  صادرات دانش بنیان، زدودن دشواری های سیاسی 

کاالهای دانش بنیان و غیردانش بنیان  جبین صادرات 

ایرانی است.

ایرانی 	  خدمات(  یا  )و  کاال  اعتبار  ضعف  دیگر  مورد 

و  کافی  نا شناخت  به دلیل  که  است  خارجیان  نزد 

گاهی شناخت نادرست از ایران و محصوالت ایرانی، 

با  کشور  از  خارج  در  کشورمان  تولیدات  یابی  بازار

موانعی همراه بوده است. 

یکی دیگر از مشکالت اساسی در حمایت از صادرات 	 

سیاستی  انسجام  فقدان  دانش بنیان،  محصوالت 

کشور است. به عنوان نمونه،  کالن  میان سیاست های 

در   ،)2019( سلیم  و  افشاری مفرد  یافته های  مطابق 

توسعه  برای  ابزار   1۸ از  یستی  ز داروهای  خصوص 

استفاده  داخلی  داروساز  شرکت های  تولید  ظرفیت 

که  کلیه این ابزارها به نحوی طراحی شده  می شود. اما 

را برطرف نماید و  تأمین دارو  و  بتواند دغدغه سالمت 

نظر  در  توسعه صادرات  برای  یا مشوقی  الزام  هیچ گونه 

گرفته نشده است. به عبارت دیگر، در بسیاری از موارد 

جهت  در  کالن  سیاست های  در  رفته  به کار  ابزارهای 

آن ها  غالب  نگاه  و  نموده  عمل  یکدیگر  خنثی سازی 

عدم  و  داخل  بازار  به  کتفا  ا سمت  به  را  شرکت ها  هم 

نیاز به صادرات محصول سوق می دهد.

سازمان های 	  هماهنگی  عدم  دیگر،  مهم  علت 

سازمان های  بین  موازی کاری  باعث  که  است  متولی 

به عنوان  تجارت  توسعه  سازمان  می شود.  دولتی 

تمامی  است  نشده  موفق  خارجی  تجارت  متولی 

غیرنفتی  صادرات  در  دخیل  و  مرتبط  دستگاه های 

فرایند  این  در  فعال  نقش آفرینی  و  نقش پذیری  برای  را 

غیردولتی  بخش  مطالبات  به  مناسب  پاسخ گویی  و 

نهادهای  که  است  حالی  در  این  و  کند  هماهنگ 

فناوری  تبادل  و  بین الملل  امور  مرکز  مانند  دیگری 

گانه در حال انجام فعالیت های مرتبط  به صورت جدا

با تجارت شرکت های دانش بنیان هستند . همین طور 

پردیس،  فناوری  پارک  شکوفایی،  و  نوآوری  صندوق 

یست فناوری،  ستاد توسعه نانوفناوری، ستاد توسعه ز

نیز  نهادها  دیگر  برخی  و  فناوری  همکاری های  مرکز 

به طور مستقل در حال حمایت از صادرات محصوالت 

دانش محور در کشور هستند و این در شرایطی است که 

تشریک مساعی این نهادها با یکدیگر، می تواند باعث 

شدن  مناسب تر  برای  بهتر  برکات  ایجاد  و  هم افزایی 

وضعیت تجارت محصوالت دانش بنیان شود. در واقع 

که به صورت خرد از جانب هر یک از  چنان چه منابعی 

یکدیگر  با  می شود  صادرات  توسعه  خرج  نهادها  این 

ابزارهایی  جمعی،  خرد  از  استفاده  با  و  شده  جمع 

تدوین  شرکت  یا  محصول  هر  شرایط  با  متناسب 

محصوالت  صادرات  جهش  به  امید  می توان  شود، 

میان  هماهنگی  این،  بر  عالوه  داشت.  دانش بنیان 

احتمالی  سوءاستفاده های  می تواند  یگران  باز این 

حمایت های  یافت  در از  آنان  بهره مندی  و  شرکت ها 

که وجود  کاهش دهد. باید توجه داشت  چندجانبه را 

مشکل  ایجاد  باعث  گاهی  ناهماهنگی هایی  چنین 

برای شرکت های دانش بنیان می شود. به عنوان نمونه، 

نمایشگاه های خارجی محصوالت دانش بنیان  برخی 

ممکن است در فهرست نمایشگاه های مورد حمایت 

مورد  حمایت  لذا  و  نگیرد  قرار  تجارت  توسعه  سازمان 

کاماًل داخلی بعضی  تولید  با وجود  یا  ارائه نگردد.  نظر 

کاالهای  سایر  نسبت  به  آن ها  وارداتی  تعرفه  اقالم، 
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شرکت های  و  گرفته  قرار  پایین تر  بسیار  داخل  مشابه 

غول های  با  نابرابر  رقابتی  به  مجبور  ایرانی  نوپای 

بین المللی شده اند.

مواجهه 	  در  نهادها  و  سازمان ها  انعطاف پذیری  عدم 

سنتی  ساختار  به عالوه  دانش بنیان  محصوالت  با 

برخی  در  را  آیین نامه ها  اجرای  دولتی،  سازمان های 

در  است.  کرده  مواجهه  کندی  یا  و  مشکل  با  موارد 

گمرک  گفت در برخی سازمان ها هم چون  واقع می توان 

صادرات  فرایند  تا  است  ساختاری  تغییرات  به  نیاز 

باالتری صورت  بازده  و  با سرعت  محصوالت هایتک 

که  پذیرد. به عنوان نمونه مشاهدات میدانی نشان داد 

با  ناآشنایی  به علت  گمرکی  مأموران  موارد،  برخی  در 

محصوالت دانش بنیان تولید داخل بنا را بر »صادرات 

در  اخالل هایی  و  گذاشته  وارداتی  محصول  مجدد« 

روند صادراتی ایجاد نموده اند.

محصوالت 	  ویژه  طبقه بندی  و  کدبندی  فقدان 

و  واردات  و  صادرات  مقررات  کتاب  در  دانش بنیان 

دقیق  آمارهای  نداشتن  به  منجر  گمرک،  در  هم چنین 

گزارش دهی دقیق  که  و صحیح شده است، به طوری 

صادرات محصوالت دانش بنیان امری دشوار است.

که 	  آزاد  و  ترجیحی  تجارت  موافقت نامه های  کمبود 

به  داخلی  تولیدکنندگان  دسترسی  زمینه  تنها  نه 

را  امکان  این  بلکه  می کنند،  فراهم  را  جدید  بازارهای 

جهانی  زنجیره  در  مشارکت  که  می آورند  به وجود  نیز 

تسهیل  موافقت نامه  طرف  کشورهای  بین  ارزش 

صادراتی  ضعف  به  که  است  مواردی  دیگر  از  شود؛ 

شرکت ها  پیوستن  طریق  از  دانش بنیان  محصوالت 

این  از  می شود.  منجر  ارزش  جهانی  زنجیره های  به 

تا بر وسوسه حفظ تعرفه های باالی  نظر ایران نیاز دارد 

موافقت نامه  کشورها  از  تعدادی  با  و  کند  غلبه  خود 

گسترده تجارت آزاد یا ترجیحی منعقد نماید تا به این 

ایرانی  بنگاه های  مشارکت  برای  زمینه سازی  ترتیب 

این  در  شود.  فراهم  ارزش  جهانی  زنجیره  طول  در 

راستا، شناسایی محصوالت دانش بنیان دارای مزیت 

یستی،  ز داروهای  مانند  بین المللی،  سطح  در  رقابتی 

تجهیزات تولید نانویی، مواد نانومقیاس پتروشیمیایی 

و ...،  می تواند به اولویت بندی محصوالت مورد توافق 

که  کشورهایی  میان  ترجیحی  موافقت نامه های  برای 

محصوالت  برای  مناسبی  هدف  بازارهای  می توانند 

زمینه، شناسایی  کند. در همین  کمک  باشند  ایرانی 

کاالهای  صادرات  برای  پتانسیل  دارای  بازارهای 

گیرد. کار قرار  دانش بنیان ایرانی نیز باید در دستور 

محقق نشدن برخی از ابزارهای حمایتی پیشین از جمله 

گمرکی )وفق قانون حمایت از شرکت های  معافیت عوارض 

قطعات  برای  یافتی  در تعرفه های  استرداد  و  دانش بنیان( 

به کار رفته در محصوالت صادراتی )بند ب تبصره 7 الیحه 

گمرکی(،  امور  قانون   6۸ تا   66 مواد  و   1397 سال  بودجه 

رفته  به کار  ابزارهای  به  صادرکنندگان  اعتماد  کاهش  باعث 

از جانب دولت برای حمایت از توسعه صادرات شده است.

گام، برنامه ریزی مناسب جهت ایجاد  بنابراین در اولین 

در  درگیر  نهادهای  میان  نهادی  کار  تقسیم  یا  هماهنگی 

بحث صادرات محصوالت دانش بنیان و ایجاد هم افزایی در 

آنان از ضرورت  از  ابزارهای به کار رفته از سوی هر یک  زمینه 

و اهمیت باالیی برخوردار است. بررسی نتایج پیمایش های 

سایر  شناسایی  به  می تواند  می آید-  ادامه  در  -که  میدانی 

کمک نماید. گام های مورد نیاز 

کلی ابزارهای پیشنهادی  4-2. رتبه بندی 

یع  چنان چه ذکر شد، در نهایت 57 شرکت به پرسشنامه توز

یست فناوری و نانوفناوری،  شده میان 100 شرکت در دو حوزه ز

ی سؤاالت مرتبط با مسائل و مشکالت تجارت و توسعه  حاو

گفتند.  کشور پاسخ  فناوری و ابزارهای موجود در 

استفاده  کرونباخ  آلفای  ابزار  از  نیز  پایایی  سنجش  برای 

که نتایج آن در جدول )7( قابل مشاهده است. شد 
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جدول 7- سنجش پایایی پرسشنامه

آلفای 
کرونباخ

تعداد 
سؤال

عنوان بخش

0.۸4 11 مسائل پیش روی تجارت )صادرات و واردات( شرکت

0.۸3 42 راهکارهای پیشنهادی برای توسعه صادرات

0.۸۸ 53 کل پرسشنامه

حریم  حفظ  به منظور  بخش  این  سؤاالت  که  آن جا  از 

همه  بود،  درآمده  اختیاری  به صورت  شرکت ها  خصوصی 

پاسخگویان به آن پاسخ نداده و بعضی از آن ها این بخش را 

پر کرده اند. لذا ممکن است در برخی موارد، تعداد پاسخ های 

کمتر از 57 پرسشنامه پرشده باشد. یافتی  در

به  پاسخ دهنده  شرکت    45 بین  از  کارکنان:  تعداد  الف( 

 12 شاغل(،   50 از  )کمتر  کوچک  شرکت   23 سؤال،  این 

تا 100 شاغل( و 10 شرکت بزرگ  شرکت متوسط )بین 50 

)بیش از 100 شاغل( حضور داشته اند.

31 
 

 پرسشنامه پایایی . سنجش7 جدول
آلفای 
 کرونباخ

تعداد 
 بخش عنوان سوال

مسائل پیش روی تجارت )صادرات  11 48.0
 و واردات( شرکت

پیشنهادی برای توسعه راهکارهای  04 48.3
 صادرات

 کل پرسشنامه 33 ..48
 

جا که سواالت این بخش به منظور حفظ حریم   از آن
ها به صورت اختیاری درآمده بود، همه   خصوصی شرکت

ها این بخش   پاسخگویان به آن پاسخ نداده و بعضی از آن
اند. لذا ممکن است در برخی موارد، تعداد   را پر کرده

 پرسشنامه پرشده باشد. 37دریافتی کمتر از های   پاسخ
دهنده به این  پاسخ  شرکت 03الف( تعداد کارکنان: از بین 

شرکت  14شاغل(،  34شرکت کوچک )کمتر از  43سوال، 
شرکت بزرگ )بیش  14شاغل( و  144تا  34متوسط )بین 

 اند. شاغل( حضور داشته 144از 
 مطالعههای مورد   . تعداد شاغالن شرکت4شکل 

 
 شرکت 13 تنها پاسخگو، شرکت 37 صادرات: از میزان( ب

 که اند نموده اعالم را 1331 سال در خود صادرات میزان
 البته شود. می شامل را دالر میلیون 1 تا هزار 3 بین ارقامی
 به نیز آریوژن و سیناژن مانند بزرگتری های شرکت

 اعالم را خود صادراتی عدد اما اند داده پاسخ پرسشنامه
 دالر میلیون 44 بر بالغ اعدادی صورت، آن در که اند نکرده

 .شد می نیز مشاهده
 استرالیا، مالزی، مانند صادراتی: کشورهایی مقاصد (پ

 صادراتی مقاصد میان در را تواتر بیشترین چین و انگلستان
 برزیل، مانند کشورهایی این، بر عالوه. اند داشته ها شرکت

 مصر، مولداوی، گرجستان، موریس، بلژیک، مقدونیه، ایتالیا،
 کامرون، فیلیپین، مالزی، چین، عاج، ساحل تانزانیا، کنیا،

 و پاکستان سوریه، عراق، نیجریه، ازبکستان، بنگالدش،
 از محدودتری تعداد صادراتی مقاصد میان در نیز آذربایجان

 .شود می مشاهده ها شرکت
 در دشواری دهنده، پاسخ های شرکت نظرات اساس بر

 سیاسی کالن مشکالت و بانکی شبکه در ارز جابجایی
 ،...( و تورم تحریم، ارز، نرخ مداوم نوسانات مانند) کشور
 صادرات توسعه برای ها شرکت پای پیش موانع ترین مهم
 که همراستاست نیز میدانی های یافته با مورد این. اند بوده

 ناشی مشکالت صادرکنندگان، و تولیدکنندگان از بسیاری
 عنوان به را کشور تجاری و سیاسی ثبات عدم از

 خصوصاً موضوع، این. بینند می خود معضل بزرگترین
 صادراتی های محیط به وارد تازه های شرکت برای

 پایداری که چرا نماید می ایجاد را بیشتری های دشواری
 خطر با را شده هدفگیری بازارهای در ها آن صادرات

 انسانی و مالی منابع کمبود این، بر عالوه. سازد می مواجه
 کمرنگ نیز و خارجی بازارهای توسعه برای ها شرکت در

 های شرکت شدن صادراتی از دولتی های حمایت بودن
 پاسخگویان نظر مد که است مواردی دیگر از بنیان، دانش

 داشته قرار صادرات توسعه روی پیش مسائل عنوان به
 ها شرکت اطالعات کمبود و بازاریابی دانش ضعف. است

 چنین هم. دارند قرار بعد های رتبه در هم هدف بازارهای از
 ترین مهم که داشتند اعتقاد پرسشنامه به پاسخگویان

 ضعف چون هم کالنی عوامل هم فناوری توسعه موانع
 و اقتصادی کالن عوامل ناپایداری فکری، مالکیت نظام

 آن، از پس. اند بوده کشور قانونی های رویه در ثباتی بی
 داخل مالی تأمین جمله از ها شرکت مالی تأمین در ضعف

 های ضعف و بوده دوم بنیادین عامل شرکت از خارج و
 .دارد قرار بعدی رده در انسانی منابع و اطالعاتی

 بازاریابی های شیوه که دهد می نشان مطالعه این نتایج
 های واسطه یا نمایندگی دفتر ایجاد طریق از) المللی بین

 پیش خدمات نیز و( هدف کشورهای در فعال صادراتی
 اخذ جمله از توانمندسازی خدمات) صادراتی نیاز

 های دوره برگزاری و الزم استانداردهای و ها گواهینامه
 زعم به که هستند ابزارهایی ترین مهم( آموزشی
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نمودار ۱- تعداد شاغالن شرکت های مورد مطالعه

ب( میزان صادرات: از 57 شرکت پاسخگو، تنها 13 شرکت 

نموده اند  اعالم  را   1396 سال  در  خود  صادرات  میزان 

را شامل می شود.  1 میلیون دالر  تا  ارقامی بین 5 هزار  که 

به  نیز  آریوژن  و  مانند سیناژن  بزرگتری  البته شرکت های 

پرسشنامه پاسخ داده اند، اما عدد صادراتی خود را اعالم 

میلیون   20 بر  بالغ  اعدادی  صورت،  آن  در  که  نکرده اند 

دالر نیز مشاهده می شد.

استرالیا،  مالزی،  مانند  کشورهایی  صادراتی:  مقاصد  پ( 

مقاصد  میان  در  را  تواتر  بیشترین  چین  و  انگلستان 

کشورهایی  این،  بر  عالوه  داشته اند.  شرکت ها  صادراتی 

یس،  مور بلژیک،  مقدونیه،  ایتالیا،  برزیل،  مانند 

عاج،  ساحل  تانزانیا،  کنیا،  مصر،  ی،  مولداو گرجستان، 

ازبکستان،  بنگالدش،  کامرون،  فیلیپین،  چین، مالزی، 

کستان و آذربایجان نیز در میان  یه، پا نیجریه، عراق، سور

مقاصد صادراتی تعداد محدودتری از شرکت ها مشاهده 

می شود.

در  دشواری  پاسخ دهنده،  شرکت های  نظرات  اساس  بر 

سیاسی  کالن  مشکالت  و  بانکی  شبکه  در  ارز  جابجایی 

 ،)... و  تورم  تحریم،  ارز،  نرخ  مداوم  نوسانات  )مانند  کشور 

صادرات  توسعه  برای  شرکت ها  پای  پیش  موانع  مهم ترین 

که  بوده اند. این مورد با یافته های میدانی نیز همراستا است 

تولیدکنندگان و صادرکنندگان، مشکالت ناشی  از  بسیاری 

بزرگترین  به عنوان  را  کشور  تجاری  و  سیاسی  ثبات  عدم  از 

برای  به خصوص  موضوع،  این  می بینند.  خود  معضل 

دشواری های  صادراتی  محیط های  به  وارد  تازه  شرکت های 

که پایداری صادرات آن ها در  بیشتری را ایجاد می نماید. چرا 

بازارهای هدف گیری شده را با خطر مواجه می سازد. عالوه بر 

توسعه  برای  شرکت ها  در  انسانی  و  مالی  منابع  کمبود  این، 

دولتی  حمایت های  بودن  کمرنگ  نیز  و  خارجی  بازارهای 

مواردی  دیگر  از  دانش بنیان،  شرکت های  شدن  صادراتی  از 

ی  رو پیش  مسائل  به عنوان  پاسخگویان  مدنظر  که  است 

یابی و  توسعه صادرات قرار داشته است. ضعف دانش بازار

کمبود اطالعات شرکت ها از بازارهای هدف هم در رتبه های 

اعتقاد  پرسشنامه  به  پاسخگویان  هم چنین  دارند.  قرار  بعد 

کالنی  فناوری هم عوامل  توسعه  موانع  که مهم ترین  داشتند 

عوامل  ناپایداری  فکری،  مالکیت  نظام  ضعف  هم چون 

کشور بوده اند.  یه های قانونی  کالن اقتصادی و بی ثباتی در رو

تأمین  جمله  از  شرکت ها  مالی  تأمین  در  ضعف  آن،  از  پس 

و  بوده  دوم  بنیادین  عامل  شرکت  از  خارج  و  داخل  مالی 
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ضعف های اطالعاتی و منابع انسانی در رده بعدی قرار دارد.

یابی  بازار که شیوه های  نتایج این مطالعه نشان می دهد 

واسطه های  یا  نمایندگی  دفتر  ایجاد  طریق  )از  بین المللی 

کشورهای هدف( و نیز خدمات پیش نیاز  صادراتی فعال در 

گواهینامه ها  صادراتی )خدمات توانمندسازی از جمله اخذ 

و استانداردهای الزم و برگزاری دوره های آموزشی( مهم ترین 

دانش بنیان،  شرکت های  به زعم  که  هستند  ابزارهایی 

آن،  از  پس  نمایند.  کمک  آنان  شدن  صادراتی  به  می توانند 

تأمین مالی صادرات و حمایت از شرکت ها برای حضور در 

نمایشگاه های بین المللی از اهمیت باالیی برخوردار است. 

اعتقاد  این  بر  پاسخگویان  از  تعدادی  مذکور،  موارد  بر  عالوه 

که چنان چه با حمایت مالی دولت، امکان استخدام  بودند 

در  )مثاًل  بین المللی  باتجربه  مدیران  پاره وقت  یا  دائم 

یابی( برای شرکت ها فراهم شود، به صادراتی  بخش های بازار

اهمیت  ترتیب   ،)۸( جدول  کرد.  خواهد  کمک  آن ها  شدن 

یست  ابزارهای پیشنهادی اولویت دار از دیدگاه شرکت های ز

و نانوفناور را نشان می دهد.

کلی ابزارهای پیشنهادی جدول 8- رتبه بندی 

امتیاز عامل

1
ایجاد مؤسسات خصوصی مستقل در کشورهای هدف صادراتی به منظور ارائه خدمات تخصصی بازاریابی یا مشاوره بازار به شرکت های دانش بنیان 

ایرانی )واسطه های صادراتی محصوالت دانش بنیان(
0.۸۸

0.۸۸حمایت از تأسیس دفتر نمایندگی شرکت ها در بازارهای هدف2

3
ارائه خدمات پیش نیاز صادراتی )مانند خدمات تست آزمایشگاهی شیمیایی، فیزیکی و ... برای محصوالت دانش بنیان، خدمات مشاوره ای قراردادها و 

حقوقی(
0.۸7

4CE 0.۸7اعطای کمک هزینه اخذ گواهینامه ها و استانداردهای صادراتی بین المللی مانند

0.۸6برگزاری دوره های آموزشی برای انتقال تجربیات صادرکنندگان بزرگ به شرکت های تولیدکننده محصوالت با فناوری باال5

0.۸6اعطای وام به میزان 100 درصد قرارداد فروش به صادرکنندگان با نرخ سود پایین6

0.۸6اعطای کمک هزینه شرکت در نمایشگاه های بین المللی7

0.۸5پرداخت بخشی )مثاًل 50 درصد( از هزینه تست محصول در آزمایشگاه های خارجی۸

کارکنان بخش بازرگانی خارجی9 0.۸0حمایت از استخدام 

ئم تجاری در بازارهای هدف10 0.79حمایت از ثبت عال

0.79پرداخت اعتبار خریدار به خریداران خارجی )فاینانس( کاالهای ایرانی11

کشور12 0.7۸اعطای وام به میزان بخشی )مثاًل 50 درصد( از سرمایه مورد نیاز شرکت های ایرانی برای سرمایه گذاری مشترک یا ایجاد شرکت های تابعه در خارج از 

0.77حمایت از توسعه ابزارهای تبلیغاتی و اطالع رسانی برای شرکت های دانش بنیان در بازار بین المللی13

کار صادراتی14 کسب و  کمک هزینه تحقیقات بازار و تدوین طرح  0.74اعطای  

0.72صدور ضمانت نامه های صادراتی15

16
کسب شده از  تشویق ادغام و اکتساب بین شرکت های دانش بنیان با شرکت های بزرگ صادراتی )مثاًل تخفیف مالیاتی تا 10 درصد از هزینه فناوری جدید 

طریق ادغام یا اکتساب(
0.71
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از پرسشنامه ها به تفکیک  نتایج به دست آمده  در ادامه 

است.  شده  ارائه  نیز  نانوفناور  و  یست فناور  ز شرکت های 

ابزارهای  اولویت  ترتیب   ،)10( و   )9( جداول  اساس  بر 

پیشنهادی از نظر شرکت های دو حوزه، تفاوت های اندکی با 

از برخی مسائل  تفاوت ها می تواند ناشی  این  یکدیگر دارند. 

که در  یست و نانوفناور باشد  ی شرکت های ز خاص پیش  رو

این قسمت به آن ها اشاره می شود.

جدول 9- رتبه بندی ابزارهای پیشنهادی شرکت های زیست فناور

امتیاز عامل

1
ایجاد مؤسسات خصوصی مستقل در کشورهای هدف صادراتی به منظور ارائه خدمات تخصصی بازاریابی یا مشاوره بازار به شرکت های دانش بنیان 

ایرانی )واسطه های صادراتی محصوالت دانش بنیان(
0.۸7

0.۸6حمایت از تأسیس دفتر نمایندگی شرکت ها در بازارهای هدف2

3CE 0.۸6اعطای کمک هزینه اخذ گواهینامه ها و استانداردهای صادراتی بین المللی مانند

4
ارائه خدمات پیش نیاز صادراتی )مانند خدمات تست آزمایشگاهی شیمیایی، فیزیکی و ... برای محصوالت دانش بنیان، خدمات مشاوره ای قراردادها و 

حقوقی(
0.۸4

0.۸4پرداخت بخشی )مثاًل 50 درصد( از هزینه تست محصول در آزمایشگاه های خارجی5

0.۸4اعطای کمک هزینه شرکت در نمایشگاه های بین المللی6

0.۸1برگزاری دوره های آموزشی برای انتقال تجربیات صادرکنندگان بزرگ به شرکت های تولیدکننده محصوالت با فناوری باال7

0.۸0اعطای وام به میزان 100 درصد قرارداد فروش به صادرکنندگان با نرخ سود پایین۸

ئم تجاری در بازارهای هدف9 0.۸0حمایت از ثبت عال

کشور10 0.77اعطای وام به میزان بخشی )مثاًل 50 درصد( از سرمایه مورد نیاز شرکت های ایرانی برای سرمایه گذاری مشترک یا ایجاد شرکت های تابعه در خارج از 

0.77پرداخت اعتبار خریدار به خریداران خارجی )فاینانس( کاالهای ایرانی11

0.77حمایت از توسعه ابزارهای تبلیغاتی و اطالع رسانی برای شرکت های دانش بنیان در بازار بین المللی12

کارکنان بخش بازرگانی خارجی13 0.77حمایت از استخدام 

کار صادراتی14 کسب و  کمک هزینه تحقیقات بازار و تدوین طرح  0.73اعطای  

0.72صدور ضمانت نامه های صادراتی15

یست فناوری، به این دلیل که  شرکت های فعال در حوزه ز

یستی(  کودهای ز ک )مانند  عموما به صورت مستقیم با خورا

دارند،  سروکار  جامعه  یستی(  ز داروهای  )مانند  سالمت  یا 

در  خود  محصوالت  ثبت  و  آزمایشگاهی  تست های  به  نیاز 

از محصوالت  بسیاری  این،  بر  دارند. عالوه  بازارهای هدف 

مشابه  محصوالت  از  شده  روبرداری  نیز  کشور  تولید  یستی  ز

که دارای پتنت ثبت شده در سطح جهانی  خارجی هستند 

برای  جهانی  بازارهای  در  آن ها  فروش  رو،  همین  از  هستند. 

به  است.  همراه  بسیاری  دشواری های  با  ایرانی  شرکت های 

اخذ  هزینه  کمک  »اعطای  پیشنهادی  ابزارهای  ترتیب  این 

مانند  بین المللی  صادراتی  استانداردهای  و  گواهینامه ها 

از  »حمایت  و  صادراتی«  پیش نیاز  خدمات  »ارائه   ،»CE

شرکت های  دید  از  هدف«  بازارهای  در  تجاری  ئم  عال ثبت 

لذا  دارند.  باالتری  اولویت  نانوفناور  به  نسبت  یست فناور  ز
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خدمات  به  نیاز  اول  درجه  در  یست فناور  ز شرکت های 

یست فناوری، از  توسعه بازار توسط دفاتر تخصصی در حوزه ز

کشورهای هدف صادراتی، دارند تا  جمله ثبت محصول در 

ارائه دهند.  بتوانند محصوالت خود را در بازارهای مورد نظر 

آزمایشگاهی  شبکه  ظرفیت های  از  استفاده  با  همچنین 

پیش نیازهای  می توان  پژوهشی  کز  مرا و  دانشگاه ها  و  کشور 

صادراتی این شرکت ها را مرتفع ساخت. 

جدول ۱0- رتبه بندی ابزارهای پیشنهادی شرکت های نانوفناور

امتیاز عامل

1
ایجاد مؤسسات خصوصی مستقل در کشورهای هدف صادراتی به منظور ارائه خدمات تخصصی بازاریابی یا مشاوره بازار به شرکت های دانش بنیان 

ایرانی )واسطه های صادراتی محصوالت دانش بنیان(
0.۸۸

0.۸۸حمایت از تأسیس دفتر نمایندگی شرکت ها در بازارهای هدف2

3
ارائه خدمات پیش نیاز صادراتی )مانند خدمات تست آزمایشگاهی شیمیایی، فیزیکی و ... برای محصوالت دانش بنیان، خدمات مشاوره ای قراردادها و 

حقوقی(
0.۸4

4CE 0.۸3اعطای کمک هزینه اخذ گواهینامه ها و استانداردهای صادراتی بین المللی مانند

0.۸3برگزاری دوره های آموزشی برای انتقال تجربیات صادرکنندگان بزرگ به شرکت های تولیدکننده محصوالت با فناوری باال5

0.۸0اعطای کمک هزینه شرکت در نمایشگاه های بین المللی6

0.۸0اعطای وام به میزان 100 درصد قرارداد فروش به صادرکنندگان با نرخ سود پایین7

کارکنان بخش بازرگانی خارجی۸ 0.۸0حمایت از استخدام 

0.۸0پرداخت بخشی )مثاًل 50 درصد( از هزینه تست محصول در آزمایشگاه های خارجی9

ئم تجاری در بازارهای هدف10 0.75حمایت از ثبت عال

0.75پرداخت اعتبار خریدار به خریداران خارجی )فاینانس( کاالهای ایرانی11

کشور12 0.75اعطای وام به میزان بخشی )مثاًل 50 درصد( از سرمایه مورد نیاز شرکت های ایرانی برای سرمایه گذاری مشترک یا ایجاد شرکت های تابعه در خارج از 

0.75حمایت از توسعه ابزارهای تبلیغاتی و اطالع رسانی برای شرکت های دانش بنیان در بازار بین المللی13

0.70صدور ضمانت نامه های صادراتی14

15
کسب شده از  تشویق ادغام و اکتساب بین شرکت های دانش بنیان با شرکت های بزرگ صادراتی )مثاًل تخفیف مالیاتی تا 10 درصد از هزینه فناوری جدید 

طریق ادغام یا اکتساب(
0.70

از  ناشی  که  نانوفناوری   حوزه  شرکت های  تجربه 

فعالیت های ستاد توسعه نانوفناوری است، نشان می دهد که 

کشورهای هدف، مانند چین  ایجاد واسطه های صادراتی در 

افزایش صادرات  تأثیر معنی داری در  کره جنوبی، می تواند  و 

ابزار  دو  که  ندارد  تعجبی  رو،  همین  از  و  باشد  شرکت ها  این 

واسطه های  توسعه  همان  شرکت ها،  این  منظر  از  اولویت دار 

یست فناور نیز  صادراتی باشد. حتی مصاحبه با شرکت های ز

که موفقیت این تجربه در حوزه نانوفناوری، برای  نشان می داد 

کنار  یست فناور نیز جالب توجه بوده است. در  شرکت های ز

یاد فارغ التحصیالن دانشگاهی  این موضوع، علی رغم تعداد ز

و نیروهای متخصص، با تجربه و مجهز به علوم نوین، ظرفیت 

که این مسأله عمدتا  طراحی و مهندسی نسبتا پایین دارند، 
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کز تحقیقاتی و همکاری مشترک  به دلیل ارتباط محدود با مرا

محققان داخلی و بین المللی است. بنابراین ابزار پیشنهادی 

»اعطای وام به میزان بخشی )مثاًل 50 درصد( از سرمایه مورد 

ایجاد  یا  مشترک  سرمایه گذاری  برای  ایرانی  شرکت های  نیاز 

از  نانوفناور  کشور« شرکت های  از  در خارج  تابعه  شرکت های 

به  نیز  نانوفناور  شرکت های  است.  برخوردار  باالتری  اولویت 

یست فناور نیاز به خدمات تخصصی در  مانند  شرکت های ز

کشور هدف دارند. لذا ضرورت دارد در  جهت توسعه بازار در 

مرحله اول با بررسی بازارهای مشترک صادراتی،  این خدمات 

توسعه  خارجه  وزارت  همکاری  با  تجاری  رایزن های  توسط 

برای  فعال  شرکت های  نقدینگی  کمبود  دیگر،  مورد  یابد. 

گرفتن  که می توان با در نظر  توسعه بازارهای صادراتی است،  

بودجه ای از صندوق ضمانت صادرات یا تخصیص وام های 

با نرخ بهره ترجیحی از سوی بانک توسعه صادرات و با توجه 

کرد. به عملکرد شرکت ها، این مشکل را تا حدودی رفع 

5. بحث و مقایسه نتایج
در  پیشین  یافته های  با  مطالعه  این  نتایج  بخش،  این  در 

ادبیات موضوع مقایسه می شود. نکته قابل توجه در نتایجی 

که از مطالعه موردی به دست آمده است، اولویت شرکت های 

از  برای صادرات  راهکارهایی  به  از یک سو معطوف  داخلی 

کاهش  بر  متمرکز  دیگر  سوی  از  و  واسطه  کانال های  طریق 

تحریم ها است، به طوری که شرکت های واسط صادراتی و یا 

مهم ترین  به عنوان  هدف  بازارهای  در  فروش  نمایندگی های 

محدودیت  همچنین  شده اند.  انتخاب  صادراتی  ابزارهای 

مالی و زیرساختی مانند خدمات آزمایشگاهی و مشاوره ای 

برخودار  مورد مطالعه  برای شرکت های  باالیی  اهمیت  از  نیز 

که در تجارب جهانی عمدتا  بوده است. این در حالی است 

موانع  و  قانونی  محدودیت های  حذف  به دنبال  شرکت ها 

دارای  تجاری  سیاست های  جنس  و  هستند  کسب وکار 

اولویت تا حدودی متفاوت است. 

که بررسی های این مطالعه نشان می دهد،  تفاوت دیگری 

است.  موجود  ابزارهای  از  استفاده  و  مشوق ها  اعطای  نحوه 

شرکت ها  بلوغ  اساس  بر  را  ابزارها  کره جنوبی  مثال  به عنوان 

تقریبا  ایران  حالی که  در  می دهد،  ارائه  آن ها  توانمندی  و 

موجب  که  می کند  استفاده  را  ابزارها  این  افقی  به صورت 

این  نتایج  وجود  این  با  می شود.  مشوق ها  کارایی  کاهش 

و مشوق های  ابزارها  که  تأیید می کند  را  این موضوع  مطالعه 

توسعه  در  شرکت ها  موفقیت  در  اساسی  نقش  دولتی 

صادرات، به خصوص برای محصوالت با فناوری باال دارد و 

کشورهای در حال توسعه و  موفقیت بسیاری از شرکت ها در 

کشورهای توسعه یافته به این ابزارها وابستگی دارد.

با  مطالعه  این  از  حاصل  نتایج  مقایسه  خصوص  در 

مطالعات پیشین موارد زیر نیز قابل اشاره است. 

مؤسسات  »ایجاد  حاضر  مطالعه  نتایج  اساس  بر 

به منظور  صادراتی  هدف  کشورهای  در  مستقل  خصوصی 

به  بازار  مشاوره  یا  یابی  بازار تخصصی  خدمات  ارائه 

صادراتی  )واسطه های  ایرانی  دانش بنیان  شرکت های 

آموزشی  دوره های  »برگزاری  دانش بنیان(«،  محصوالت 

شرکت های  به  بزرگ  صادرکنندگان  تجربیات  انتقال  برای 

کمک  »اعطای   باال«،  فناوری  با  محصوالت  تولیدکننده 

کار صادراتی«  کسب و  بازار و تدوین طرح  هزینه تحقیقات 

کمک هزینه شرکت در نمایشگاه های بین المللی«  و »اعطای 

صادراتی  توان  ارتقای  برای  مناسب  ابزارهای  به عنوان 

یست فناوری ارائه شده است. این نتیجه  شرکت های حوزه ز

فناوری  مطالعات  پژوهشکده  مطالعه  از  حاصل  نتایج  با 

در  سرمایه گذاری  بر  مبنی   ،)1393( جمهوری  یاست  ر

توانمندی صادراتی شرکت های  و  زمینه بهبود رقابت پذیری 

یست فناوری از طریق ارائه حمایت های دولتی برای تأمین  ز

اطالعات الزم برای صادرات، تأمین آموزش ها و مهارت های 

برنامه های  کنفرانس ها،  )سمینارها،  صادرات  برای  الزم 

آموزشی و مشاوره ای( و همچنین برنامه های مرتبط با فراهم 

فراهم  طریق  )از  صادرات  برای  الزم  تجاری  تحرکات  آوردن 
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مشابهت  خارجی(  نمایشگاه های  در  شرکت  امکان  آوردن 

دارد.

و  گواهینامه ها  اخذ  کمک هزینه  »اعطای  هم چنین 

استانداردهای صادراتی بین المللی مانند CE« به عنوان یکی 

از ابزارهای با اولویت باال به ویژه در مورد شرکت های فعال در 

که با پیشنهاد ارائه شده  یست فناوری پیشنهاد شده،  حوزه ز

جمهوری  یاست  ر فناوری  مطالعات  پژوهشکده  مطالعه  در 

)1393(، مبنی بر الزام به حمایت های دولتی مانند اعطای 

اخذ  جهت  الزم  تجهیزات  خرید  به منظور  مناسب  وام های 

گواهینامه های معتبر بین المللی مانند GMP مشابهت دارد.

انتقال  برای  آموزشی  دوره های  »برگزاری  ابزار  انتخاب 

تولیدکننده  شرکت های  به  بزرگ  صادرکنندگان  تجربیات 

ابزارهای  از  یکی  به عنوان  باال«  فناوری  با  محصوالت 

پیشنهادی با نتایج مطالعه عابه اینی و همکاران )13۸۸(، 

کیفیت آموزش به عنوان  انسانی و  بر سرمایه  کید  تأ که در آن 

با  کاالهای  کشور در صادرات  متغیرهای مهم موفقیت یک 

فناوری باال شده بود، مطابقت دارد. 

از  درصد(   50 )مثاًل  بخشی  میزان  به  وام  »اعطای  ابزار 

سرمایه گذاری  برای  ایرانی  شرکت های  نیاز  مورد  سرمایه 

با  کشور«  از  خارج  در  تابعه  شرکت های  ایجاد  یا  مشترک 

مبنی   ،)13۸۸( همکاران  و  اینی  عابه  مطالعه  پیشنهاد 

مشارکت  و  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  به  توجه  بر 

با  صنایع  توسعه  اهرم   به عنوان  تولید  فرایند  در  بین المللی 

فناوری باال مطابقت دارد.

چنین  می توان  نیز  پیشنهادی  مشوق های  خصوص  در 

همین  کمابیش  پیشین،  مطالعات  کثریت  ا که  کرد  اظهار 

در  اصلی  تفاوت  اما  داده اند  قرار  اشاره  مورد  را  ابزارها 

شد،  ذکر  که  همان طور  که  آن هاست  تخصیص  چگونگی 

نیاز  دقیق  یابی  ارز و  شناسایی  مسیر  از  هوشمندی  نیازمند 

شرکت ها است.

تفاوت های  بر مشابهت های ذکر شده، الزم است  عالوه 

گیرند.  نظری و عملی یافته های این پژوهش نیز مد نظر قرار 

در این راستا، چنان که در بخش )4	1( اشاره شد، تعدادی 

بررسی  در  ایرانی،  نهادهای  توسط  رفته  به کار  ابزارهای  از 

گفته شده  تجربیات بین المللی مشاهده نشده است. موارد 

مشتمل بر موارد زیر می باشند:

در 	  تجاری  نشان  ثبت  هزینه  از  بخشی  پرداخت 

بازارهای هدف؛

حمایت از حضور در مناقصات بین المللی؛	 

حمایت از واسطه های صادراتی محصوالت دانش بنیان؛	 

توسط 	  خارجی  بازرگانی  ی  نیرو جذب  از  حمایت 

شرکت ها؛

شد،  اشاره   )2( بخش  در  که  همان طور  این،  بر  عالوه 

معرفی  بر  عموما  ایران،  در  به خصوص  پیشین،  تحقیقات 

کرده اند )مانند حسن پور،  ابزارهای حمایت از صادرات تمرکز 

1392؛ عابه اینی و همکاران، 13۸۸؛ یعقوبی منظری، 1390؛ 

این  در  آن که  حال   .)1393 فناوری،  مطالعات  پژوهشکده 

پژوهش و با استفاده از ابزار پرسشنامه، به رتبه بندی ابزارهای 

و  شد  پرداخته  دانش بنیان  شرکت های  از  حمایت  تجاری 

سیاست گذاری  برای  مبنایی  می تواند  اولویت بندی،  این 

دقیق تر باشد. 

6. نتیجه گیری و توصیه های سیاستی 
کمک  برای  پیشنهادی  ابزارهای  رتبه بندی  نتایج  اساس  بر 

در  کمک ها  اول  وهله  در  شرکت ها،  شدن  صادراتی  به 

توسط  صادراتی  هدف  کشورهای  در  پایگاهی  ایجاد  زمینه 

کشورها،  آن  بازار  شناخت  و  صادرات  تسهیل  برای  دولت 

خدمات  یافت  در آن،  از  پس  دارد.  اهمیت  شرکت ها  برای 

پیش نیاز و توانمندساز صادراتی برای پاسخگویان مهم بوده 

برای  شرکت ها  این  در  نیاز  نوعی  از  نشان  هم  موضوع  این  و 

راه هایی  از  صادراتی  بازارهای  به  ورود  از  قبل  خود  تقویت 

یا  نیاز  مورد  استانداردهای  یافت  در محصوالت،  ثبت  مثل 

تجربیات  از  یادگیری  به منظور  آموزشی  دوره های  در  شرکت 

هزینه  و  زمان  واقع،  در  دارد.  صادرکننده،  بزرگ  شرکت های 



 28   شماره 105، بهمن و اسفند 1399

یاد است  الزم برای آغاز صادرات محصول معمواًل به قدری ز

قدم  از  محدود،  مالی  توان  با  دانش بنیان  شرکت های  که 

چنان چه  لذا  عاجز.  یا  و  هستند  ک  بیمنا یا  آن  در  گذاشتن 

گرفت،  گام ابزارهایی برای این اهداف به کار  بتوان در اولین 

می تواند برای شرکت ها مفید باشد. موضوع دیگر، تأمین مالی 

که عمومًا برای آنان  جریان نقدینگی برای این شرکت هاست 

دشوار بوده و دست نیاز خود را به سوی دولت می آورند. چنان 

چه دولت بتواند این نیازها را به درستی تشخیص داده و با 

قرار دهد،  اولویت مناسب، تسهیالت مالی در اختیار آن ها 

محصوالت  شدن  صادر  برای  راه  که  داشت  امید  می توان 

نهادهایی  که  است  آن  نکته  شود.  بازتر  کشور  دانش بنیان 

خود،  حمایتی  اقالم  در  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  مانند 

اما  دارند،  کار  دستور  در  را  صادرات  از  مالی  حمایت های 

به علت فرایندهای طوالنی و پیچیده و نرخ سودهای نسبتًا 

این  کنار  در  نمی گیرد.  قرار  شرکت ها  استقبال  مورد  باال، 

برای  ایرانی  شرکت های  عمده  روش های  از  یکی  موضوع، 

از فرصت حضور در  بهره گیری  بازارهای خارجی،  حضور در 

موارد  بعضی  در  شاید  که  است  بین المللی  نمایشگاه های 

حتی حاضر به فروش محصول خود نشوند، اما ِصرف حضور 

نیز می تواند قد و قواره آن ها در قیاس با رقبای َقَدر را مشخص 

توانمندی های محصوالت  و  کیفیت  تا  کند  کمک  و  نموده 

جدول  در  مندرج  یافته های  نهایت،  در  ببرند.  باالتر  را  خود 

جهت دهی  برای  سیاست گذاران  راه  چراغ  می تواند   ،)۸(

صادرات  از  دولتی  حمایت های  تخصیص  شیوه های  به 

محصوالت دانش بنیان باشد.

6-1. توصیه های سیاستی

برای سیاست گذاران حوزه تجارت  پژوهش حاضر، می تواند 

از  برخی  که  باشد  داشته  متعددی  توصیه های  فناوری،  و 

مهم ترین آن ها به شرح زیر است:

داد  نشان   )1	4( بخش  نتایج  نهادی:  کار  تقسیم  لزوم   .1

ابزارهای  به کارگیری  مشکالت  مهم ترین  از  یکی  که 

دانش بنیان،  محصوالت  صادرات  ارتقای  برای  تجاری 

مختلف  سازمان های  میان  نهادی  موازی کاری های 

دولتی است. لذا الزم است نقش هر یک از سازمان های 

صندوق  فناوری،  و  علمی  معاونت  تجارت،  توسعه 

مرکز  و  فناوری  توسعه  ستادهای  شکوفایی،  و  نوآوری 

انواع  از  حمایت  در  پیشرفت  و  تحول  همکاری های 

یک  در  شود  تالش  و  شده  مشخص  شرکت ها  مختلف 

شود.  استفاده  ابزارها  این  از  هدفمند،  و  یکپارچه  بستر 

به عنوان  هم  خارجه  امور  وزارت  نقش  این،  بر  عالوه 

به عنوان  هم  و  کشور  پیرامون  سیاسی  فضای  تسهیل گر 

بخش های  طریق  از  ایرانی  محصوالت  معرفی کننده 

است  برخوردار  کلیدی  اهمیت  از  سفارتخانه ها  تجاری 

کمتر مورد توجه بوده است. که در حال حاضر 

آن جا  از  دانش محور:  شرکت های  به دسته بندی  نیاز   .2

تولیدکننده  شرکت های  صادراتی  توانمندی های  که 

برابر  یکدیگر  با  الزاما  باال  فناوری  با  محصوالت 

و  معیارها  حمایت کننده  نهادهای  است  الزم  نیست، 

صادراتی  توانمندی  میزان  سنجش  برای  مشخصه هایی 

اختیار  در  را  مناسب  ابزار  و  نموده  تعریف  شرکت ها 

شرکت مناسب قرار دهند. 

اول  مورد  دو  صادراتی:  واسطه های  تقویت  ضرورت   .3

واسطه های  نقش  که  می دهد  نشان   )۸( جدول  در 

یابی  بازار تخصصی  مؤسسات  جمله  )از  صادراتی 

از  صادراتی(  هدف  کشورهای  در  نمایندگی  دفاتر  و 

و  است  کلیدی  بسیار  دانش بنیان،  شرکت های  منظر 

پیشنهاد می شود نهادهای حامی توسعه صادرات، توجه 

-که  واسطه ها  این  شکل گیری  از  حمایت  به  بیشتری 

بر  و  فناوری  نانو  توسعه  ستاد  تجربه  بر  منطبق  می توانند 

از بخش  توسعه تجارت،  رایزنان تجاری سازمان  خالف 

خصوصی باشند- داشته باشند. 

مخصوص  صادراتی  زیرساخت های  ایجاد  لزوم   .4

اصلی  تفاوت های  از  یکی  دانش بنیان:  شرکت های 
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اهمیت  محصوالت،  دیگر  با  دانش بنیان  محصوالت 

کشورهای هدف  تست های آزمایشگاهی و ثبت آن ها در 

تا 5  که موارد 3  رو، همان طور  از همین  صادراتی است. 

کردن زیرساخت های  جدول )۸( نیز نشان می دهد، مهیا 

جمله  از  کشور-  داخل  در  -به خصوص  آزمایشگاهی 

این  صادرات  جهش  می تواند  که  است  مواردی 

توجه  مورد  است  الزم  و  نماید  تسریع  را  محصوالت 

گیرد.  سیاست گذاران قرار 
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