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چالشها و راهكارهاي توسعه صادرات محصوالت و خدمات دانشبنيان

چكيده
ميزان صادرات محصوالت و خدمات دانشبنيان بهعنوان يكي از معيارهاي تحقق اقتصاد دانشبنيان و
اقتصاد مقاومتي در کشور مطرح است .سياستهاي کالن و قوانين مختلف نيز بر توسعه صادرات
محصوالت و خدمات دانشبنيان تأکيد دارد .با اين حال متولي رسمي براي اندازهگيري و گزارشدهي
منظم آن در کشور تعيين نشده است و در نتيجه آمار رسمي وجود ندارد .در اين خصوص برآوردها نشان
ميدهد در سال  1395ميزان صادرات محصوالت با فناوري باال که در گمرک ثبت شده ،حدود 425
ميليون دالر بوده است و با در نظر گرفتن صادرات خدمات فناوري اطالعات به ميزان  180ميليون دالر
ميتوان گفت که کل صادرات خدمات و محصوالت دانشبنيان در سال  1395حدود  605ميليون دالر
بوده است .مقايسه نشان ميدهد که ارزش دالري صادرات محصوالت با فناوري باال در سال  1395نسبت
به سالهاي قبل آن رشد قابل توجهي نداشته است و حتي در مقايسه با متوسط سالهاي  1388تا
 1390کاهش نيز دارد .همچنين شايان ذکر است که اين ميزان تنها حدود  1درصد از کل ارزش صادرات
غيرنفتي را تشكيل ميدهد.
عوامل متعددي بر توسعه صادرات متكي بر فناوريهاي باال تأثير ميگذارند که از آن جمله ميتوان
به ميزان نوآوري ،سرمايهگذاري در تحقيق و توسعه ،نيروي کار متخصص (سرمايه انساني) و شرايط
اقتصادي از قبيل رشد اقتصادي ،توليد ناخالص داخلي ،سرمايهگذاري مستقيم خارجي ،درجه باز بودن
اقتصاد و نوسانات نرخ ارز اشاره کرد .در قوانين مختلف کشور نيز تالش شده است توليد محصوالت
دانشبنيان حمايت و فرآيند صادرات اين نوع محصوالت و خدمات تسهيل شود .ازاينرو غالب چالشها
و راهكارهاي پيشنهادي براي رفع آنها ناظر به اجراي بهتر قوانين موجود هستند .بنابراين ،انتظار ميرود
سياستگذاران و مجريان از طريق رفع چالشهاي اقتصادي و ساختاري و بهکارگيري راهكارهاي ارائه
شده در بهبود ديپلماسي اقتصادي ،زيرساخت مديريتي داخلي ،زيرساختهاي توسعه صادرات در داخل
کشور ،حمايتهاي گمرکي ،مشوقها ،جوايز صادراتي و معافيتهاي مالي براي ارتقاي صادرات دانشبنيان
اهتمام جدي بورزند.
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مقدمه
توسعه صادرات يكي از عوامل مهم محرک رشد اقتصادي و از مهمترين اهداف اقتصادي کشورها محسوب
ميشود .در اين ميان ،صادرات متكي بر صنايع فناوريمحور به علت ارزشافزوده باال و مؤثر بودن بر ديگر
بخشهاي اقتصادي از مهمترين بخشهاي صادراتي است .داشتن مزيتهاي مبتني بر سطح فناوري براي
موفقيت در محيط تجاري بينالمللي نقشي کليدي ايفا ميکند ،از طرفي بهکارگيري فناوريهاي نوين در
توليد محصوالت در چند دهه اخير توسط کشورهاي توسعهيافته ،سودآوري باال و کاهش هزينههاي توليد را
نيز بهدنبال داشته است .اين در حالي است که صادرات محصوالت با فناوري باال عليرغم سودآوري باال،
نتوانسته است سهم بسزايي از کل صادرات کشورهاي در حال توسعه را پوشش دهد.
حضور موفق در محيط رقابتي بينالمللي براي کشورهاي در حال توسعه بهويژه ايران از اهميت
بااليي برخوردار است .به اين نكته نيز بايد توجه داشت که سهم حداکثري منافع اقتصادي حاصل از
خدمات و محصوالت با فناوري هاي پيشرفته در توليد ناخالص ملي و صادرات يكي از شروط الزم براي
تحقق اقتصاد دانشبنيان در کشور است.
اين گزارش به بررسي چالشها و راهكارهاي توسعه صادرات دانشبنيان ميپردازد .بنابراين در ابتدا
پس از تعريف مفاهيم و اهميت موضوع به بررسي مهمترين عوامل تأثيرگذار بر توسعه صادرات خدمات
و محصوالت دانشبنيان پرداخته شده است؛ پس از آن سياستها و قوانين حمايت از صادرات اين
محصوالت و خدمات ،آمار موجود و چالشهاي پيش روي صادرات اين محصوالت در کشور بررسي شده
و در انتها سياستها ،قوانين ،عوامل ،چالشها و راهكارهاي تقنيني و نظارتي مناسب به صورت متناظر
با يكديگر در چند حوزه موضوعي ارائه شده است.
 .1تعريف مفاهيم
 . 1-1محصوالت دانش بنيان
 .1-1-1محصوالت با فناوري باال

(1 )High-tech

نهادها و سازمانهاي متعددي اقدام به تقسيمبندي محصوالت و خدمات بر حسب سطح فناوري کردهاند ،براي
مثال تقسيمبندي معرفيشده توسط سازمان همكاري و توسعه اقتصادي ( )OECDبرحسب شدت تحقيق و
توسعه در صنايع مختلف توليدي ،تاکنون توسط مراجع مختلف ارائه آمار صادرات محصوالت با فناوري پيشرفته
استفاده شده است .طبق اين تقسيمبندي صنايع مختلف توليدي به گروههاي «فناوري باال»« ،فناوري متوسط
و باال»« ،فناوري متوسط و پايين» و «فناوري پايين» رتبهبندي شدهاند ( .)1997،OECDبرمبناي آخرين
High-Technology

1.

3

بازنگري صورت گرفته بر اين تقسيمبندي ،ميزان شدت فناوري همزمان برحسب دو معيار سهم
هزينههاي تحقيق و توسعه در ميزان ارزشافزوده و ميزان توليد محصول سنجيده ميشود.
شناسايي محصوالت با فناوري باال در صادرات و واردات طبق تقسيمبندي سازمان همكاري و توسعه
اقتصادي بهوسيله سيستمهاي کدگذاري و طبقهبندي محصوالت ميسر است (گاليندو و ورگر.)2016 1،
سيستمهاي مختلفي ازجمله طبقهبندي بينالمللي استاندارد صنعتي ( 2،)ISICطبقهبندي بر مبناي محصول
( 3،)CPCطبقهبندي بينالمللي استاندارد تجارت ( 4)SITCو سيستم هماهنگ کدگذاري کاال ( 5)HSبراي
تفكيک و شناسايي محصوالت بهوسيله کدگذاري بر محصوالت رايج است .براساس مطالعات صورت گرفته
محصوالت با عنوان فناوري باال برحسب سيستم کدگذاري ( HSحدود  280کد محصول) استخراج شده
است .اين موارد که در جدول  1به آنها اشاره شده است ،تمام محصوالت با فناوري باال برحسب ديگر
سيستمهاي کدگذاري (مانند  ISICو  )SITCرا نيز شامل ميشود (براتي و زينالعابديني.)1396 ،
جدول  .1انواع محصوالت صادراتي ايران با فناوري باال
گروه

رديف

تعداد اقالم

1

داروسازي و شيمي

85

2

هوافضا (هواپيما و فضاپيما)

24

3

راديو ،تلويزيون و تجهيزات ارتباطاتي

63

4

ابزارهاي پزشكي ،سنجش دقيق و اپتيكي

73

5

ماشينآالت اداري ،شمارشگر و محاسبهگر

19

6

ماشينهاي الكتريكي

1

7

ماشينهاي غيرالكتريكي

16

8

نرمافزار

-

9

جنگافزار

-

مأخذ :گزارش «بررسي شاخص صادرات محصوالت با فناوري باال در ايران» ،مرکز
پژوهشهاي مجلس.

بايد به اين نكته اشاره داشت که فناوري محصول و فناوري فرايند توليد محصول متفاوت است.
فرايندهاي توليد ميتوانند داراي فناوري باال و پيچيده باشند ،ولي محصول آنها لزوماً فناوري بااليي
نداشته باشد ،نظير کشاورزي مدرن که از فرايند توليد دانشمحور سود ميبرد ،ولي محصوالت آن داراي
فناوري باال نيستند ،استخراج نفت نيز اينچنين است (شهنازي .)1391 ،در مورد محصوالت با فناوري
باال تنها محصوالتي مورد نظر قرار ميگيرند که خود محصول داراي فناوري باال باشد.
Galindo-Rueda & Verger
International Standard Industrial Classification
Central Product Classification
Standard International Trade Classification
Harmonized Commodity Description and Coding System

1.
2.
3.
4.
5.
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 .1-1-2محصوالت دانشبنيان
فهرست کاالهاي دانشبنيان را کارگروه ارزيابي و تشخيص صالحيت شرکتها و مؤسسات دانشبنيان
شناسايي و اعالم ميکند ،زيرا در فرايند ارزيابي و شناسايي شرکتهاي دانشبنيان به وسيله اين
کارگروه ،کاالها و خدماتي که شرکتها ارائه ميدهند از جهت دانشبنيان بودن بررسي ميشوند .بنابراين
مصاديق کاالها و خدمات دانشبنيان براي شناسايي کاالها و خدمات دانشبنيان ،توسط اين کارگروه
منتشر ميشود .ويژگيها و معيارهاي گزينش کاالهاي دانشبنيان و تهيه فهرست مزبور عبارتند از:
ـ نياز به فعاليتهاي تحقيق و توسعه متمرکز و برنامهريزيشده توسط گروههاي متخصص،
ـ اهميت راهبردي و حياتي براي کشور،
ـ وابستگي به خارج در کنار دشواريهاي ناشي از تحريم و ارزبري باال،
ـ نوآوري در سطح ملي و شكل نگرفتن بازار عرضه (و بعضاً تقاضا) در کشور در آن محصول،
ـ داراي ارزشافزوده باال.
جدول  .2فهرست كاالهاي دانشبنيان طبق اعالم معاونت علمي و فناوري رياستجمهوري
سختافزارهاي برق و الكترونيک ،ليزر و
فوتونيک
 سختافزارهاي الكترونيكي و رايانهاي
 ميكروالكترونيک
 مدارهاي الكترونيكي
 توليد
 انتقال
 توزيع
 ماشينهاي الكتريكي
 الكترونيک قدرت
 اندازهگيري و ابزار دقيق
 سامانههاي کنترل و اتوماسيون صنعتي
 تجهيزات ارتباطي ،مخابراتي ،اويونيک و هوافضا
 ليزر و فوتونيک

فناوري اطالعات و
مواد پيشرفته و
ارتباطات و
وسايل ،ملزومات و
محصوالت مبتنيبر
نرمافزارهاي
تجهيزات پزشكي
فناوريهاي شيميايي
رايانهاي
 تجهيزات و ملزو مات  حــوزه فــنــاوري
 فناوري نانو
اطالعات
 مــواد پــيشــــرفــتــه پزشكي
(ســـراميــکهــا ،فلزات  ،ت ج ه يزات ،مواد و  محتواي ديجيتال
کامپوزيتها و پليمرها) ملزومات دندانپزشكي  امنيــت فضــــاي
 محصـــوالت مبتني بر  ت ج ه يزات و مواد تبادل اطالعات
فناوريهاي شيميايي آزمايشگاه طبي
 بســـتههاي دانش فني  تجهيزات بيمارستاني
وا حد هاي پااليشـــي و  تجهيزات پيشـــرفته
پتروشيمي
آزمون کــاليبراســـيون
تجهيزات پزشكي
محصوالت پيشرفته

داروهاي پيشرفته
ماشينآالت و تجهيزات پيشرفته
ساير حوزهها
 غذايي
 معدن
 ماشينآالت و تجهيزات پيشرفته صنعت نفت و گاز  مواد اوليه دارويي
 ساختمان و مسكن  ک شاورزي ،دامي و
 راديوداروها
 تجهيزات پيشرفته نيروگاههاي تجديدپذير
گياهي
 اشكال دارويي (دارورساني)  راهسازي
 طراحي و ساخت نيروگاههاي تجديدناپذير
 صنعتي و محيطزيست
 ريلي
 داروهاي
 ماشينهاي دوار و تجهيزات وابسته
 زيســــت فنــاوري
عصبشناختي
 صنايع دريايي
 تجهيزات پيشرفته هستهاي
 آرايشي و بهداشتي  ک شاورزي ،دامپروري مولكولي
 هواگردها ،تجهيزات و سازههاي هوافضا
 داروهــاي بــا منشــــأ و گياهان دارويي
 سامانههاي پيشرفته بهينهسازي انرژي
 تجهيزات پيشرفته ساخت ،ماشينکاري و عمليات حرارتي گياهي
 هوا و ا ق ل يم ،آب،
 طراحي و ســاخت ســامانهها و تجهيزات پيشــرفته  داروهــاي بــا منشــــأ خاک و فرسايش
طبيعي
 صنايع غذايي
هيدروليكي و پنوماتيكي
فناوري زيستي
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فناوري اطالعات و
مواد پيشرفته و
ارتباطات و
وسايل ،ملزومات و
سختافزارهاي برق و الكترونيک ،ليزر و
محصوالت مبتنيبر
نرمافزارهاي
تجهيزات پزشكي
فوتونيک
فناوريهاي شيميايي
رايانهاي
 صــــنــايــع نــرم و
 مكملهاي دارويي
 تجهيزات پايش ،نگهداري و تعميرات
 تجهيزات ســـا خت و تول يد مواد و محصـــوالت  دارو و فــراورده هــاي هويتساز و فرهنگي
بيولوژيک
سراميكي
 تجهيزات ساخت و توليد مواد و محصوالت پليمري  دارو ها و فراورده هاي
 تجهيزات ســـا خت و تول يد مواد و محصـــوالت طبيعي
کامپوزيتي
 تجهيزات ساخت و توليد مواد و محصوالت فلزي
 تجهيزات نانو فناوري
 تجهيزات زيستفناوري
 تجهيزات داروسازي
 تجهيزات و سامانههاي مطالعات علوم شناختي
 تجهيزات شناختي باليني
 تجهيزات عمومي
 تجهيزات آزمايشگاهي
 شبيهسازهاي هوشمند
 خدمات تخصصي آزمايشگاهي مشروط به عضويت در
شبكه آزمايشگاهي فناوريهاي راهبردي
مأخذ :فهرست کاالها و خدمات دانشبنيان ،معاونت علمي و فناوري رياستجمهوري.

 . 1-2خدمات دانش بنيان
در ميان تالشهاي بسياري که براي ارائه تعريفي شفاف از «خدمات

دانشبنيان»1

صورت گرفته است،

تعريف ارائه شده توسط مرکز آمار تجارت بينالمللي اتحاديه اروپايي ( )Eurostatبراي بخش «خدمات
دانشبنيان با فناوري باال» 2،بهدليل دربرگرفتن همه تعريفها ،مورد توجه و استناد اکثر محققان و
متخصصان قرار گرفته است .خدمات با فناوري باال عبارت است از «کليه خدمات قابل ارائه در حوزههاي
فناوري اطالعات و ارتباطات و پژوهشهاي توسعهاي علمي که بسيار حرفهاي و بهشدت رقابتپذير بوده
که يا خود منابع اوليه اطالعات و دانش هستند و يا از دانش در جهت توليد خدمات واسطهاي براي
فرايندهاي توليدي مشتريانشان استفاده ميکنند» .در اين تعريف ،بخشهاي خدمات پست و ارتباطات،
خدمات رايانه ،فناوري اطالعات و فعاليتهاي مربوطه و خدمات تحقيقات و پژوهشهاي علمي جزو
خدمات دانشبنيان با فناوري باال محسوب ميشوند (نهاونديان و همكاران.)1392 ،
دستهبندي انواع خدمات طبق ويرايش دوم طبقهبندي آماري فعاليتهاي اقتصادي کميسيون اروپا ()NACE
نيز انجام شده است .طبق اين طبقهبندي انواع خدمات به دو دسته خدمات دانشبنيان ( 3)KISو خدمات کمتر
دانشبنيان ( 4)LKISتقسيم ميشود که در جدول  3زيربخشهاي خدمات دانشبنيان آورده شده است.
)Knowledge-Intensive Services (KIS
Knowledge-Intensive High-Tech Services
Knowledge-intensive Services
Less Knowledge-intensive Services

1.
2.
3.
4.
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جدول  .3خدمات دانشبنيان ( )KISطبق طبقهبندي آماري فعاليتهاي اقتصادي كميسيون اروپا ()NACE
خدمات دانشبنيان )(KIS
خدمات

خدمات دانشبنيان بازار

(بهاستثناي خدمات با فناوري باال و خدمات دانشبنيان با فناوري باال دانشبنيان
مالي

مالي)

ساير خدمات
دانشبنيان

انتشاراتي،
فعاليتهاي
حملونقل دريايي ،حملونقل هوايي ،فعاليتهاي توليد برنامه پويانمايي،
دامپزشكي،
فعاليتهاي
فعاليتهاي حقوقي و حسابداري ،فعاليتهاي ويدئو و تلويزيون ،ضبط صدا و انتشار
اداري مرکزي؛ فعاليتهاي مشاوره مديريت ،موسيقي ،فعاليتهاي برنامهسازي و فعاليتهاي مديريت عمومي و دفاعي،
فعاليتهاي معماري و مهندسي؛ تست و تجزيه پخش ،ارتباطات از راه دور ،خدمات مالي و امنيت اجتماعي اجباري،
آموزش ،فعاليتهاي بهداشتي
و تحليل فني ،تبليغات و تحقيقات بازار ،ساير فعاليتهاي برنامهنويسي کامپيوتر و بيمه
و اجتماعي ،هنر ،سرگرمي و
فعاليتهاي حرفهاي ،علمي و فني ،فعاليتهاي مشاوره ،فعاليتهاي خدمات فناوري
تفريح
اطالعات ،تحقيق و توسعه علمي
اشتغال ،فعاليتهاي امنيتي و تجسس

خدمات ذکر شده در ويرايش پنجم فهرست کاالها و خدمات دانشبنيان که کارگروه ارزيابي و
تشخيص صالحيت شرکتها و مؤسسات دانشبنيان ،براي شناسايي شرکتهاي دانشبنيان استخراج
کرده نيز در جدول  4آمده است.
جدول  .4خدمات دانشبنيان طبق فهرست معاونت علمي و فناوري رياستجمهوري
خدمات تجاريسازي
خدمات تجاريسازي

خدمات شتابدهي كسبوكار

خدمات سياستگذاري

 خدمات ارزيابي

 خدمات مالكيت فكري

 خدمات فنبازار و تبادل فناوري
 خدمات شتابدهي کسبوکار ،مشروط
 تدوين اسناد و برنامههاي توسعه
 خدمات توسعه بازار
به عضويت در مرکز شتابدهي و
(با تأييديه دستگاه اجرايي ذيربط)
 خدمات مشاوره در حوزه محصوالت دانشبنيان
نوآوري
 خدمات مالي و سرمايهگذاري در حوزه
محصوالت دانشبنيان
 خدمات مديريت فناوري و کسبوکار

مأخذ :فهرست کاالها و خدمات دانشبنيان ،معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري.
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 .2اهميت صادرات محصوالت و خدمات دانشبنيان
صادرات محصوالت و خدمات دانشبنيان در مقابل صادرات منبعمحور مانند نفت و مشتقات آن ،محصوالت
معدني و کشاورزي داراي مزيتهاي پايدارتري براي کشور است .ارزشافزوده اقتصادي ناشي از صادرات
توليدات دانشبنيان در مقايسه با ديگر صادرات توليدي ازجمله توليدات خام باعث کسب درآمد به مراتب
بيشتر کشورهاي صاحب توليدات با فناوريهاي برتر ميشود .صادرات مبتنيبر فناوريهاي برتر بهعنوان يک
مزيت رقابتي باعث شكلگيري جايگاه ويژهاي براي اقتصاد هر کشور در بازارهاي جهاني است .به همين دليل
شكاف فناوري بين کشورهاي در حال توسعه و توسعهيافته باعث قدرت رقابتي کمتر کشورهاي در حال
توسعه در محيط کسبوکار بينالمللي ميشود .در حالي که کل صادرات محصوالت با فناوري باال در دنيا در
 15سال اخير ( )2001-2016رشدي دو برابري را تجربه کرده 1،تعدادي از کشورهاي در حال توسعه
توانستهاند با تمرکز بر صادرات محصوالت دانشبنيان ،خود را در صحنه رقابت جهاني مطرح کنند .کشورهاي
کوچکتر آسيايي مانند تايوان و سنگاپور و کره جنوبي حضور خود را از طريق افزايش سهم محصوالت با
تكنولوژي باال و متوسط در صادرات پررنگ کردهاند که نشانه افزايش قدرت رقابتپذيري محصوالتشان است.
به لحاظ حجم اين نوع صادرات ميتوان به کشور سنگاپور اشاره داشت که ميزان صادرات فناوري پيشرفته
در اين کشور بيش از دو برابر و ميزان صادرات فناوري پيشرفته ساليانه کشورهايي ازجمله هلند ،سوئيس،
مالزي و انگليس هرکدام بيشتر از درآمد ساليانه ايران از صادرات نفت است.
توليدات دانشبنيان در مقايسه با ساير توليدات بهعلت استفاده به مراتب کمتر از منابع کشور (مانند
نفت و گاز) به پايداري اقتصاد کمک ميکند.
بدين ترتيب در دو دهه گذشته رشد صادرات و متنوعسازي محصوالت و خدمات مبتنيبر
فناوريهاي برتر در کشورهاي در حال توسعه و بهرهبرداري از آنها در عرصه بينالمللي مورد توجه
سياستگذاران قرار گرفته است.
امروزه اهميت توسعه صادرات دانشبنيان براي کشور صرفاً بهدليل ارزآوري بيشتر اين نوع صادرات
نيست ،بلكه ديگر مزاياي صادرات محصوالت و خدمات دانشبنيان اين موضوع را براي صنعت کشور به
امري راهبردي تبديل کرده است .بعضي از مزاياي صادرات محصوالت و خدمات دانشبنيان فارغ از ميزان
درآمد ارزي ناشي از آن عبارتند از (منطقي و همكاران 1392 ،و عليزاده:)1396 ،
ـ در حال رشد بودن تقاضاي جهاني براي کاالهاي دانشبنيان،
ـ نوسانات کمتر بازار فروش توليدات دانشبنيان،
ـ آسيبپذيري کمتر در برابر ورود رقباي جديد،
ـ انعطافپذيري با روند تغيير تقاضاي بازار،
https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.CD
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ـ سرريز دانش و فناوري براي ساير فعاليتها،
ـ ايجاد وابستگي به فناوري و تداوم تقاضاي محصول از جانب مصرفکننده،
ـ کاهش وابستگي به صادرات منابع طبيعي و محصوالت خام.
اين موضوع لزوم توجه بيشتر به صادرات دانشبنيان را براي تحقق اقتصاد مقاومتي دوچندان ميکند
و ميتوان شاخصهاي استاندارد و مرسوم «صادرات محصوالت فناوريهاي پيشرفته» و «صادرات خدمات
فني و مهندسي» را بهعنوان معيارهاي برآورد ميزان تحقق اقتصاد مقاومتي دانست.
همانطور که در سياست ها ،اسناد باالدستي و قوانين کشور نيز تأکيد شده است ،ميزان صادرات
محصوالت با فناوري باال يكي از شاخصهاي مهم ميزان تحقق اقتصاد دانشبنيان است و بهعنوان يكي
از زيرشاخصهاي شاخص جهاني نوآوري ( 1)GIIدر سنجش اين شاخص نيز تأثيرگذار است.
اين شاخص تأثير مستقيمي بر توان رقابتپذيري صنعتي کشورها در سطح بينالمللي دارد که اين
موضوع يكي از عوامل اساسي رشد اقتصادي پايدار در بلندمدت است .تغيير موقعيت اقتصادي کشورهاي
نوظهور و صنعتيشده بهشدت ناشي از تغييرات رقابتپذيري صنعتي آنها به لحاظ ارزشافزوده صنعتي
و صادرات صنعتي است (يونيدو.)2014 2،
شاخص «عملكرد رقابتپذيري صنعتي ( 3»)CIPاز ديگر شاخصهاي ارزيابي رقابتپذيري صنعتي
کشورها بهشمار ميرود .از مهمترين عواملي که توان کشورها را در رقابتپذيري صنعتي نشان ميدهد،
ميزان عرضه محصوالت و خدمات و رشد آن در بازارهاي داخلي و بينالمللي است .سازمان توسعه صنعتي
ملل متحد (يونيدو) 4شاخص عملكرد رقابتپذيري صنعتي را هرساله براي کشورهاي مختلف (148
کشور در سال  )2017ارزيابي و رتبهبندي ميکند .براساس مدل تعريف شده ازسوي اين سازمان ،شاخص
عملكرد رقابتپذيري صنعتي به وسيله سه بعد «ظرفيت کشورها از نظر توليد و صادرات محصوالت
صنعتي»« ،ارتقا و تعميق فناوري» و «ميزان اثر جهاني» سنجيده ميشود 5.در زيرشاخصهاي
معرفيشده جهت اندازهگيري اين ابعاد ميزان توليد و صادرات محصوالت و خدمات مبتنيبر فناوريهاي
پيشرفته نقش محوري را ايفا ميکند .در اين شاخص نيز ميزان صادرات با فناوري باال هر کشور بهعنوان
يكي از تعيينکننده هاي اصلي توان رقابتي صنعتي آن کشور در مقايسه با ديگر کشورها دانسته شده
است ،براي مثال سهم ارزشافزوده صنايع با تكنولوژي پيشرفته و متوسط از ارزشافزوده کل صنعت،
سهم صادر ات صنعتي با تكنولوژي پيشرفته و متوسط از مجموع صادرات صنعتي بهعنوان عوامل مؤثر بر
شاخص عملكرد رقابتپذيري معرفي شده است.

United Nations Industrial

1. Global Innovation Index
2. UNIDO
3. Competitive Industrial Performance index
)4. The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO
5. Competitive Industrial Performance Report (CIP Index), edition 2016,

Development Organization, Vienna 2017.
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 .3عوامل مؤثر بر توسعه صادرات متكي بر فناوريهاي پيشرفته
براي سياستگذاري و بهدنبال آن قانونگذاري جهت افزايش صادرات محصوالت و خدمات دانشبنيان ،بايد عوامل
مؤثر بر توسعه صادرات محصوالت فناوريمحور شناسايي شوند .در اين قسمت با مروري بر پژوهشهاي صورت
گرفته سعي شده است دستهبندي از انواع عوامل تأثيرگذار بر توسعه صادرات دانشبنيان ارائه شود.
در مطالعات انجام شده بر نقش مؤثر و قابل توجه عوامل قيمتي مثل نرخ ارز ،سياستهاي ارزي و
پولي ،قيمتها و عوامل غيرقيمتي مانند بهرهوري ،رقابتپذيري ،مديريت کار و توليد ،پيشرفت فني و
عنصر کيفيت تأکيد شده است .با وجود اينكه عدهاي بر اين عقيدهاند که متغيرهاي قيمتي اين توانايي
را دارد که عوامل و شرايط غيرقيمتي مثل بهرهوري ،کيفيت و رقابتپذيري را تأمين کند ،نظرهاي زيادي
وجود دارد که عوامل قيمتي و غيرقيمتي را با وزنها و ضرايب متفاوت مورد تأکيد و توجه قرار ميدهند
(مهرگان و همكاران .)1390،براي درک بهتر عواملي که مطالعات نظري و تجربي بر صادرات کاالهاي با
فناوري باال مؤثر دانستهاند ،دو نوع دسته بندي عوامل مؤثر بر صادرات کاالهاي با فناوري باال ارائه شده
است .در نوع اول ،عوامل مزبور را ميتوان در پنج گروه دستهبندي کرد که عبارتند از (عابديني:)1390 ،
ـ عوامل تودهاي :شكلدهنده کلي عرضه يا تقاضا براي کاالهاي با فناوري باال مانند درآمد سرانه.
ـ ساختار اقتصادي و صنعتي :شامل ساختار صنعتي مانند تنوع توليدات صنعتي ،ساختار
مخابراتي ،رايانهاي ،حملونقل و مالي.
ـ عوامل فناورانه :شامل گروههاي «آموزش و تحصيالت منابع انساني»« ،نوآوري» و «تحقيق و
توسعه» که از معيارهاي معرف سطوح فناوري نسبت به يكديگر هستند.
ـ محيط سرمايهگذاري :شامل سرمايهگذاري داخلي و سرمايهگذاري خارجي که نيازمند محيطي
باثبات ،مطمئن و قابل پيشبيني براي سرمايهگذاري است ،لذا وجود نهادهاي مدني قوي ،محترم شمردن
مالكيت و حقوق مالكيت معنوي ،مشوق سرمايهگذاري در اين حوزه است.
ـ متغيرهاي رقابتپذيري در قيمت :شامل ذخاير متفاوت از عوامل توليد ،هزينههاي حملونقل
بينالمللي کاالها و حتي بازدهيهاي فزاينده به مقياس و منجرشونده به کاهش هزينه متوسط که از
متغيرهاي مؤثر بر سطح قيمتهاي نسبي محصوالت در دو کشور هستند.
در دستهبندي ديگري با مطالعه تعدادي از شرکتهاي فناورمحور صادرکننده ،از منظر شناسايي عوامل
محدودکننده مؤثر بر صادرات کاالهاي فناورمحور ،اين عوامل ذيل چهار خوشه سياسي ،مالي ،دولتي و
شرکتي ،شناسايي شده است (آقاموسي طهراني و همكاران .)1394 ،طبق اين تحقيق عوامل مربوط به خوشه
مالي و سياسي بهعنوان مهمترين موانع توسعه صادرات کاالهاي فناورمحور شناخته شده است .ارزش پايين
برند ملي ايراني در حوزه هايتک ،سخت بودن ورود به بازار بينالمللي هايتک بهدليل پيچيدگيهاي محصول،
عدم تسلط شرکتها به موارد حقوقي درخصوص تنظيم قراردادها و افزايش ريسک و هزينه مراودات تجاري،
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مهمترين عوامل محدودکننده مؤثر بر صادرات کاالهاي فناورمحور ارزيابي شدهاند.
در مطالعات ديگر نيز ،به عوامل مشترک مهمي اشاره شده است:
ـ نوآوري
موضوع «نوآوري» از کليديترين موضوعاتي است که تأثير آن بر توسعه صادرات متكي بر فناوريهاي
پيشرفته بررسي شده است .نوآوري از طريق فراهمآوري مقدمات الزم براي بسترسازي فعاليتهاي
دانشبنيان و توليدات فناوريمحور بهمنظور صادرات ،يكي از مهمترين عوامل مؤثر بر صادرات با فناوري
برتر محسوب ميشوند .نوآوري به واسطه بهکارگيري تمامي ظرفيتهاي موجود به نحوي کارا و همچنين
ارائه ظرفيتهاي جديد توليدي ،بر صادرات تمامي کاالها و خدمات و بهويژه کاالهاي راهبردي مبتنيبر
فناوري تأثيرگذار است .تا زماني که نوآوري و آموزشهاي استفاده از علوم و دانش ارتقا نيابد ،بازدهي و
کارايي ساير عوامل توليد در سطح نازل باقي ميماند (شاهآبادي و ثمري.)1396 ،
نتايج مطالعاتي که به تأثير نوآوري و متغيرهاي شاخص جهاني نوآوري بر صادرات متكي بر فناوري
باال در کشورهاي در حال توسعه و توسعهيافته پرداختهاند نشانگر تأثير مثبت و معنادار عامل مورد مطالعه
در هر دو گروه از کشورهاست (شاهآبادي و ثمري ،1396 ،1395 ،آقاموسي طهراني و همكاران 1394 ،و
سارا 1و همكاران .)2012 ،بنابراين براي بهبود محيط نوآورانه در کشور الزم است از طريق همسوسازي
بيشتر سياستهاي کالن اقتصادي با سياستهاي علمي  -آموزشي و پژوهشي بهمنظور تقويت ارتباط
صنعت و دانشگاه و منطبق بر نياز حال حاضر توليدات صنايع مبتنيبر دانش و فناوري در سياستگذاريها
با رويكرد تغيير از اقتصاد منابعمحور به اقتصاد دانشمحور ايجاد شود (شاهآبادي و ثمري.)1396 ،
ـ سرمايهگذاري در تحقيق و توسعه
سرمايهگذاري در فعاليتهاي تحقيق و توسعه ازجمله مهمترين عوامل مؤثر بر ايجاد نوآوري است.
فعاليتهاي تحقيق و توسعه از طريق بهکارگيري سرمايههاي دانشي بستر را براي بهبود کيفيت و تنوع
محصوالت ،کاهش هزينههاي تمامشده و به تبع آن افزايش قدرت رقابتپذيري در بازارهاي بينالمللي،
رشد صادرات و ثبات بيشتر در آن را فراهم ميکند.
کشورهاي پيشرو هزينه زيادي را براي تحقيق و توسعه کاالهاي پيشرفته جهت صادرات صرف ميکنند
و اين سرمايهگذاري بيشتر در تحقيق و توسعه ،فرصت مناسبي را براي اين کشورها جهت توسعه فناوريهاي
خود فراهم کرده است و براي کسب موقعيتي بهتر در صادرات محصوالت با فناوري پيشرفته در سطح جهاني
مبارزه ميکنند .با اين حال ،تحوالت جديد در دنياي فناوريهاي پيشرفته به اين معني است که کشورهاي
در حال توسعه بايد براي پيشرفت در اين حوزه تالش کنند با وجود اينكه حفظ پيشرفتها در حوزه
فناوريهاي پيشرفته يک چالش جدي است؛ زيرا کشورهاي توسعهيافته همواره در حال تالشند با
سرمايهگذاري بيشتر فاصله خود را از وضعيت کشورهاي توسعه نيافته افزايش دهند.
Sara
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نتايج مطالعات انجام شده حاکي از آن است که مخارج تحقيق و توسعه بر توسعه صادرات محصوالت و
خدمات دانشبنيان تأثير مثبت و معناداري را در هر دو گروه کشورهاي در حال توسعه و توسعهيافته دارد
(وليبيگي و رضايي ،1393 ،شهنازي ،1391 ،مهرگان و همكاران ،1390 ،مبارک 1389 ،و بو .)2006 1،بايد
به اين نكته اشاره کرد که براي اينكه تحقيق و توسعه بر صادرات تأثير مثبت داشته باشد ،تحقيقات حتماً
بايد به طور مستمر و پيوسته انجام گيرد و شدت تحقيق و توسعه از ثبات نسبي برخوردار باشد (مبارک،
)1389؛ بنابراين در اتخاذ سياستهايي که به دنبال توسعه تحقيق و توسعه با هدف افزايش قدرت
رقابتپذيري در بازارهاي بينالمللي و صادرات هستند بايد استمرار و ثبات آن را نيز در نظر گرفت.
ـ نيروي كار (سرمايه انساني)
در اغلب موارد ،هزينههاي نيروي کار در کشورهاي در حال توسعه نسبت به کشورهاي توسعهيافته ارزانتر
است ،بنابراين جاي تعجب نيست که کشورهاي پيشرو در صادرات محصوالت با فناوري پيشرفته اغلب
محصوالت خود را خارج از کشورهاي خود توليد ميکنند .براي مثال ،چين از سرمايهگذاريهاي مشترک
براي صادرات فناوري پيشرفته خود استفاده ميکند که ممكن است اين رويه صادرات از کشورهاي در حال
توسعه را افزايش دهد .اين کشورها داراي افرادي هستند که در مورد چگونگي بهبود فناوريها در کارخانه و
محيط توليد محصول درگير هستند .اين امر فرصتهايي را براي پيشرفتهاي تكنولوژيكي در اين کشورها
ايجاد ميکند که ممكن است شانس کشورهاي در حال توسعه را براي رقابت در بازار جهاني و به طبع آن
افزايش صادرات با فناوري باال را افزايش دهد 2.در اين حوزه نتايج بررسيها نشاندهنده آثار مثبت و معنادار
سرمايه انساني (شاهآبادي و ثمري ،)1395 ،يادگيري حين کار (وليبيگي و رضايي 1393 ،و مهرگان و
همكاران )1390 ،و آموزش (شهنازي )1391 ،بر صادرات مبتنيبر فناوريهاي برتر است.
ـ شرايط اقتصادي كشورها
عوامل اقتصادي متعددي بر امكانپذير بودن ،ميزان و ثبات صادرات محصوالت و خدمات مبتني بر فناوريهاي
پيشرفته تأثير دارند .مجموعه عواملي که تحت عنوان شرايط اقتصادي کشور بيان ميشوند همگي عواملي
خارج از اختيارات بنگاههاي اقتصادي هستند .عملكرد صادرکنندگان بهطور مستقيم از سيستم بانكي کشور
براي اخذ ضمانتنامههاي بانكي ،ميزان سود تسهيالت بانكي ،نظام گمرکي ،قوانين و رويههاي حمايتي و
محدودکننده دولت ،ديپلماسي اقتصادي بين دو کشور مبدأ و مقصد ،تکنرخي نبودن قيمت ارز ،ميزان زمان
گردش کار ناشي از بوروکراسي و مشكالت ناشي نظام مالياتي کشور تأثير ميپذيرد.
ازجمله اين عوامل که در تحقيقات علمي رابطه آنها با صادرات کشورهاي مختلف درحال توسعه و
توسعهيافته مورد مطالعه قرار گرفته است ميتوان به ميزان سرمايهگذاري مستقيم خارجي در کشور،
توليد ناخالص داخلي ،درجه باز بودن اقتصاد ،نرخ واقعي ارز مؤثر و بيثباتي نرخ واقعي ارز اشاره کرد.
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از ديگر عواملي که معرف شرايط اقتصادي کشور است ،رشد اقتصادي ،انباشت جريان ورودي
سرمايهگذاري مستقيم خارجي ،توليد ناخالص داخلي ،درجه باز بودن اقتصاد و نرخ ارز حقيقي مؤثر ،بر
صادرات محصوالت با فناوري باال تأثير مثبت و معناداري داشته است .همچنين متغيرهاي بيثباتي نرخ واقعي
ارز مؤثر و قيمت کاالهاي صادراتي ،تأثير منفي و معناداري بر صادرات کاالهاي صنعتي داشته است (برقي
اسگويي و همكاران ،1392 ،وليبيگي و رضايي ،1393 ،شاهآبادي و ثمري 1396 ،و گكمن .)2013 1،از ديگر
متغيرهاي مؤثر ميتوان به شاخص حكمراني که معرف ابعاد قانونمداري و ارتباطمداري در کشورهاي در حال
توسعه و کشورهاي توسعهيافته است اشاره کرد .اين شاخص که از شرايط اقتصادي کشور متأثر است نيز
داراي اثري مثبت بر صادرات مبتنيبر فناوري برتر است (شاهآبادي و ثمري.)1396 ،
 .4صادرات محصوالت دانشبنيان در ايران
 .4-1سياستها و قوانين مرتبط
توسعه صادرات محصوالت دانشبنيان و حمايت از آن در اسناد باالدستي و قوانين مطرح شده و مورد تأکيد قرار
گرفته است .در جدول  5موارد مرتبط با توسعه صادرات دانشبنيان در سياستها و قوانين کشور ارائه شده است.
جدول  .5حمايت از توسعه صادرات محصوالت و خدمات دانشبنيان در سياستها و قوانين مصوب كشور
سياستها و قوانين
(زمان ابالغ/تصويب)

ماده  /بند

موضوع

بند «»2

افزايش سهم توليد و صادرات محصوالت و خدمات دانشبنيان

بند «»10

حمايت همهجانبه هدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناسب
ارزشافزوده ...
تسهيل مقررات و گسترش مشوق ها و ايجاد ثبات رويه و مقررات
در مورد صادرات

بند «»12

ديپلماسي براي اهداف اقتصادي و گسترش همكاري با کشورهاي منطقه

سياستهاي کلي علم و فناوري
()1393

بند «»6-1

حمايت از توليد و صادرات محصوالت دانشبنيان

بند «»2-5

افزايش سهم توليد محصوالت و خدمات مبتني بر دانش پيشرفته و فناوري
داخلي در توليد ناخالص داخلي با هدف دستيابي به سهم  50درصد

نقشه جامع علمي کشور
()1389

اقدامات ملي توسعه علم و
فناوري در کشور

سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي
()1392

انتقال دستاوردها و تجارب جهاني در فناوريهاي پيشرفته و
صادرات از طريق سفارتخانهها
حمايت از استقرار شرکتهاي علمي نوآور در مناطق آزاد به منظور
توسعه صادرات ،تسهيل راهاندازي و فعاليت شرکتهاي دانشبنيان
افزايش سهم توليد محصوالت و خدمات مبتني بر دانش و فناوري
داخلي به بيش از  50درصد توليد ناخالص داخلي کشور
کمک به بازاريابي و صادرات محصوالت شرکتهاي دانشبنيان
تسهيل مراحل راهاندازي و فعاليت شرکتهاي دانشبنيان اعم از
اخذ پروانه و مجوز ،امور واردات و صادرات ...
Gökmen

1.

13
سياستها و قوانين
(زمان ابالغ/تصويب)

قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه
کشور ()1395

سياستهاي کلي برنامه ششم توسعه
کشور ()1394

ماده  /بند

موضوع

ماده (،)16
بند «خ»

اعطاي تسهيالت صادرات خدمات فني و مهندسي

ماده ()22

استرداد حقوق ورودي مواد اوليه و کاالهاي واسطهاي توليدات صادراتي
توسط شرکتهاي دانشبنيان ظرف پانزده روز پس از صادرات

ماده ()51

تقويت فعاليتهاي تحقيق و توسعه بنگاههاي اقتصادي با هدف
افزايش توليد و ارتقاي صادرات کاالها و خدمات دانشبنيان

بند «»27

دانشبنيان کردن شيوه توليد و محصوالت صنعتي و خدمات
وابسته به آن ،نشانسازي تجاري و تقويت حضور در بازارهاي
منطقه و جهان

بند «»28

اولويت دادن به حوزه هاي راهبردي صنعتي (از قبيل صنايع نفت،
گاز ،پتروشيمي ،حملونقل ،مواد پيشرفته ،ساختمان ،فناوري
اطالعات و ارتباطات ،هوافضا ،دريا ،آب و کشاورزي) و افزايش
ضريب نفوذ فناوريهاي پيشرفته در آنها

بند «»79

گسترش همكاري و تعامل در حوزه علم و فناوري با ساير کشورها
و توسعه تجارت و صادرات محصوالت دانشبنيان

ماده (،)4
بندهاي «پ» و «ذ»

اصالح سياستهاي ارزي و تجاري و تعرفهاي با رويكرد ارتقاي کيفيت
و رقابتپذير ساختن کاالهاي توليد داخل براي صادرات ،توسعه
بازارهاي صادراتي خدمات فني و مهندسي و اعزام نيروي کار

ماده ()64
بندهاي «ج» و «چ»

حمايت مالي از پژوهشهاي تقاضامحور بهمنظور افزايش توليد و
صادرات محصوالت و خدمات دانشبنيان
تسهيل مشارکت شرکتهاي دانشبنيان در زنجيره توليد بينالمللي

قانون برنامه ششم توسعه
()1395
ماده ()66

دستيابي به سهم  50درصدي محصوالت با فناوري متوسط به باال
از کل محصوالت صنعتي،
سهم  5درصدي محصوالت با فناوري متوسط به باال از توليد
ناخالص داخلي،
رتبه سوم در سهم صادرات محصوالت با فناوري باال از کل صادرات
در منطقه تا سال 1400

ماده ()105
بند «پ»

تقويت ديپلماسي اقتصادي با تمرکز بر ورود به بازارهاي جهاني
براي صادرات کاال و خدمات فني و مهندسي

قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و
ارتقاي نظام مالي کشور ()1394

ماده ()43

تدوين برنامه توسعه توليد محصوالت دانشبنيان بهمنظور افزايش توليد و
کسب و گسترش سهم بينالمللي در صادرات محصوالت دانشبنيان

قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات
دانشبنيان و تجاريسازي نوآوريها و
اختراعات ()1389

ماده (،)3
بند «الف»

معافيت شرکتها و مؤسسات دانشبنيان از پرداخت ماليات ،عوارض،
حقوق گمرکي ،سود بازرگاني و عوارض صادراتي به مدت پانزده سال

بسته حمايت از صادرات غيرنفتي
()1396

مواد ( )6( ،)4و ()7

حمايت مادي جهت حضور در نمايشگاههاي بينالمللي ،کمک به
راهاندازي مراکز فروش و بازاريابي در بازارهاي هدف ،پرداخت
بخشي از هزينههاي ثبت نشانهاي تجاري در بازارهاي هدف
اعطاي جوايز صادراتي با اولويت صادرات گروه کااليي فناوري باال
و دانشبنيان
پرداخت جايزه صادراتي به خدمات فني و مهندسي اولويتدار
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براي مثال در بند « »2سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي ،بهطور مستقيم افزايش سهم توليد و صادرات
محصوالت و خدمات دانشبنيان و دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانشبنيان در منطقه مورد تأکيد قرار گرفته
است .زمانبندي رسيدن به اين هدف در پروژههاي «برنامه ملي پيشبرد برونگرايي اقتصاد» بيان شده است.
برنامه ملي پيشبرد برونگرايي اقتصاد ،مجموعه طرحها و پروژههايي را دربرميگيرد که بهطور ويژه بر کاهش
آسيبپذيري اقتصاد ايران از طريق کاهش وابستگي به صادرات نفت و افزايش صادرات غيرنفتي تمرکز دارد.
اين برنامه که مسئوليت آن با وزارت امور اقتصادي و دارايي است با  6طرح و  20پروژه در ستاد فرماندهي
اقتصاد مقاومتي در سال  1394مورد تصويب قرار گرفته است .در راستاي بند « »11سياست اقتصاد مقاومتي
که جزئيات آن در جدول  6آورده شده است نيز پروژه ايجاد مراکز ارتقا و انتقال فناوري پيشرفته در مناطق
آزاد با هدف افزايش سطح تكنولوژي صنايع توليدي و صادرات محصوالت با فناوري پيشرفته در مناطق آزاد
ذيل برنامه ملي پيشبرد برونگرايي اقتصاد قرار دارد.
جدول  .6زمانبندي كالن پروژه ايجاد مراكز ارتقا و انتقال فناوري پيشرفته در مناطق آزاد
شاخصها

عنوان شاخص (سطح دوم)

ميزان مشارکت شرکتهاي ميزان صادرات محصوالت با فناوري
بينالمللي در فعاليتهاي دانشبنيان پيشرفته به کل صادرات منطقه

واحد پيشبيني
سنجش دو ساله
درصد

10

پيشبيني در هدفگذاري
دوره برنامه

كمي در افق

ششم

1404

25

50

مأخذ :منشور پروژههاي برنامه ملي «پيشبرد برونگرايي اقتصاد» ،سازمان برنامه و بودجه.

طبق جدول  6از مهمترين اهداف کمّي اين پروژه افزايش سهم صادرات محصوالت با فناوري پيشرفته
در کل صادرات مناطق آزاد به ميزان  25درصد در پايان برنامه ششم و  50درصد در افق  1404است.
«بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي» نيز به پيشنهاد کارگروه برنامه ملي پيشبرد برونگرايي
اقتصاد (توسعه صادرات غيرنفتي) در سال  1396توسط ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به تصويب رسيده و
از سوي دولت براي اجرا به کليه دستگاههاي اجرايي ابالغ شده است و مشوقهايي براي صادرات کاالها و
خدمات دانشبنيان در اين بسته مطرح شده است.
در قانون برنامه ششم توسعه کشور ،دولت موظف شده است تا رتبه صادرات محصوالت با فناوري باال از
کل صادرات را تا سال  1400به رتبه  3ارتقا دهد .همچنين در بند « »2ماده ( )51قانون احكام دائمي
برنامههاي توسعه کشور ،معاونت علمي و فناوري رئيسجمهور مجاز به حمايت از ايجاد ،توانمندسازي و توسعه
شرکتهاي دانشبنيان و تقويت فعاليتهاي تحقيق و توسعه بنگاههاي اقتصادي با هدف افزايش توليد،
تحريک تقاضا و ارتقاي صادرات کاالها و خدمات دانشبنيان شده است.

15

 .4-2نهادهاي حمايتكننده صادرات دانشبنيان
در راستاي اجرايي شدن سياستها و قوانين مرتبط با توسعه صادرات محصوالت و خدمات دانشبنيان چند
نهاد مختلف دولتي در حال فعاليت هستند .کريدور توسعه صادرات و تبادل فناوري بهعنوان زيرمجموعه
معاونت علم و فناوري رياستجمهوري ،صندوق نوآوري و شكوفايي و سازمان توسعه تجارت وابسته به وزارت
صنعت ،معدن و تجارت نهادهايي هستند که بهطور مستقيم در مورد توسعه صادرات محصوالت و خدمات
دانشبنيان داراي تكاليف قانوني هستند.
 .4-2-1كريدور توسعه صادرات و تبادل فناوري
کريدور توسعه صادرات و تبادل فناوري بهعنوان زيرمجموعه معاونت علم و فناوري رياستجمهوري با هدف
توسعه بازار صادراتي محصوالت شرکتهاي دانشبنيان از سال  1393بهرهبرداري شده است .در اين مجموعه
سعي شده تا با شناسايي و ارزيابي شرکتهاي خدماتي فعال در اين حوزه به اين شرکتها در جهت توسعه توان
صادراتي خدمات ارائه دهد .شرط الزم دريافت اين خدمات براي شرکتها ،داشتن تأييديه دانشبنيان از معاونت
علمي و فناوري رياستجمهوري است .بخش عمدهاي از هزينههاي اين خدمات بهصورت بالعوض از سوي
معاونت علمي و فناوري به شرکتها پرداخت ميشود و به همين دليل نحوه تأمين منابع مالي الزم براي ادامه
حيات کريدور وابستگي کامل اينگونه نهادها به تداوم تأمين مالي را نشان ميدهد که مستلزم توجه و پيشبيني
ثبات رويه در تأمين نيازمنديهاي آنها در ابتداي شكلگيري آنها توسط قانونگذار و مجري است.
خدمات ارائه شده در كريدور صادرات
خدمات مشاورهاي قابل ارائه در کريدور صادرات شامل مشاوره بازرگاني ،مشاوره عقد قراردادهاي بينالمللي،
مشاوره نقل و انتقاالت مالي ،مشاوره حملونقل بينالمللي ،مشاوره بيمه صادراتي ،مشاوره تأمين مالي صادرات،
مشاوره طراحي صنعتي و مشاوره تحقيقات بازار است .در راستاي حمايت اين معاونت از ورود محصوالت
شرکتهاي دانشبنيان به بازارهاي صادراتي جديد ،بخشي از هزينههاي فعاليتهاي ذيل به اين شرکتها
پرداخت ميشود و مورد حمايت قرار ميگيرند.
ـ تهيه ابزارهاي تبليغاتي و بازاريابي بينالملل
ـ حضور مستقل شرکتها در نمايشگاههاي خارجي
ـ اخذ گواهينامهها و مجوزهاي بينالمللي
ـ تهيه گزارش تحقيقات بازار بينالمللي
ـ آموزش بازرگاني و صادرات (دورههاي آموزش بازرگاني و صادرات و واردات؛ بازاريابي بينالملل؛
نقلوانتقاالت مالي بينالملل و قراردادهاي بينالملل)
ـ طراحي صنعتي و بستهبندي
ـ برگزاري پاويون ملي محصوالت دانشبنيان ايران در نمايشگاههاي خارجي
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ـ ثبت محصوالت ،داروها و عالئم تجاري در بازارهاي بينالمللي
ـ اعزام و پذيرش هيئتهاي تجاري
ـ تبادل فناوري (مشتمل بر جستجو و شناسايي فناوري و تعيين فناوريهاي در دسترس و ارزيابي آنها،
انجام مذاکرات اوليه ،انتخاب نهايي فناوري و منبع دريافت آنها ،تنظيم قرارداد ،انجام عمليات انتقال و نهايتاً
تطابق و جذب فناوري).
ـ ارسال موقتي نمونه محصول ،صادرات از طريق واسطههاي تجاري و جذب نيروي انساني بازرگاني تخصصي
در جدول  7درخواستهاي ارسالي ،تعداد خدمات ارائه شده و تعداد شرکتهاي حمايت شده در کريدور
صادرات به تفكيک نوع خدمات از ابتداي سال  1395تا پايان شهريورماه  1396بهطور خالصه ارائه شده است.
جدول  .7عملكرد خدمات در سال  1395و  6ماهه اول سال 1396
عنوان خدمت

رديف

كل درخواستها

تعداد خدمات تعداد شركتهاي
ارائه شده

حمايتشده

1

مشاوره صادرات

484

368

225

2

تهيه ابزارهاي تبليغاتي و اطالعرساني

649

527

448

3

حضور مستقل در نمايشگاههاي خارجي

253

54

49

4

گواهينامهها و مجوزهاي بينالمللي

377

124

101

5

تحقيقات بازار

52

2

2

6

آموزش

464

444

261

7

طراحي صنعتي

94

19

17

8

اعزام و پذيرش هيئت تجاري

422

379

304

9

حضور در پاويون

234

184

160

10

عالمت تجاري

46

5

5

11

ارسال موقتي نمونه محصول

2

0

0

12

جذب نيروي انساني بازرگاني

40

2

2

13

صادرات از طريق واسطه تجاري

9

6

6

14

مشاوره قراردادهاي انتقال فناوري

60

58

30

15

انتقال فناوري

4

0

0

16

ارزيابي آمادگي صادرات

671

557

557

17

پايگاههاي صادراتي و EMC

0

0

جمع

3863

2729

0
-

در قانون بودجه سال  1397مبلغ  39ميليارد ريال براي حمايت از توسعه صادرات کاالها و خدمات
دانشبنيان ذيل برنامه «حمايت از همكاريها و ديپلماسي علم و فناوري» تصويب شده و اين برنامه ذيل
دستگاه معاونت علمي و فناوري رياستجمهوري قرار دارد.

17

 .4-2-2صندوق نوآوري و شكوفايي
صندوق نوآوري و شكوفايي در قالب «بسته حمايت از صادرات کاالها و خدمات دانشبنيان» در راستاي تحقق
اهداف اقتصاد دانشبنيان با محوريت توسعه توليد و صادرات محصوالت دانشبنيان از طريق ارائه تسهيالت
اقدام ميکند .تسهيالت اين صندوق در سه نوع تسهيالت توانمندساز شرکتهاي نوپا ،تسهيالت شتابدهنده
شرکتهاي توليدي و صنعتي و تسهيالت حمايت از انتقال فناوري تدارک ديده شده است.
تسهيالت توانمندساز شرکتهاي نوپا براي شرکتهاي نوپا و ساير شرکتهايي است که زمان طوالني از
عمر و دوره حضور ايشان در بازارهاي داخلي سپري نميشود .اين شرکتها نيازمند استفاده از تسهيالت
جهت بهبود زيرساخت و ارتقاي سطح کيفي محصول مطابق با نياز بازارهاي بينالمللي ،انجام مطالعات بازار
در مورد بازارهاي هدف ،کمک به حل مسائل حقوقي بازارهاي خاص خارجي ،شرکت و تقويت حضور در
نمايشگاههاي خارجي و يا عقد قرارداد جهت معرفي کاالي شرکت در بازار هدف صادراتي از طريق واسطههاي
تجاري هستند.
تسهيالت شتابدهنده به شرکتهاي توليدي و صنعتي اختصاص دارد که داراي سابقه صادرات محصول
و خدمات هستند و اين شرکتها ميتوانند جهت شتابدهي به فعاليتهاي صادراتي خود از اين تسهيالت
بهره برند .اين تسهيالت جهت رفع مشكل نقدينگي شرکتها از طريق تسهيالت سرمايه در گردش صادراتي
برحسب ارزش صادرات دانشبنيان دوره مالي گذشته شرکت به آنها تعلق ميگيرد .اين تسهيالت ميتواند با
اهداف جبران نقدينگي شرکت و هزينه جاري صادرات ،توليد محصول جديد دانشبنيان ،توسعه و آمادهسازي
صادرات محصول جديد ،دريافت مجوز و استانداردهاي بينالمللي و مطالعات بازار بينالمللي جهت توسعه
صادرات استفاده شود.
تسهيالت حمايت از انتقال فناوري به پروژههاي توليد محصول دانشبنيان از طريق انتقال فناوري
اختصاص دارد .سرمايه در گردش طرحهايي که براي توليد يک محصول دانشبنيان و از طريق انتقال فناوري
ايجاد شدهاند ،برحسب ارزش کارشناسي قرارداد انتقال فناوري توسط صندوق نوآوري و شكوفايي ،تسهيالت
پرداخت ميشود .در قراردادهاي انتقال فناوري که از طريق انتقال محدود دانش فني محقق ميشود و شرکت
دانشبنيان کماکان نيازمند ارتقاي کيفي محصول و يا مقياسافزايي براي رسيدن به استاندارد کيفي صنعتي
است ،تسهيالت نمونهسازي اعطا ميشود.
 .4-3ميزان صادرات محصوالت دانشبنيان در ايران
با وجود تكاليف مندرج در اسناد باالدستي درخصوص صادرات محصوالت با فناوري باال و بيان صريح مقادير
کمّي آن بهعنوان اهداف و يا پيشبيني در متن قوانين و برنامههاي رسمي دولت ،مرجع مشخصي براي
محاسبه و گزارشدهي منظم شاخص صادرات محصوالت با فناوري باال وجود ندارد و آمار رسمي وضعيت
کشور در اين خصوص نيز مشخص نيست .در اين خصوص نهادها و سازمانهاي مختلف آمارهاي متفاوت،
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غيرمستمر و غيررسمي منتشر ميکنند و روشهاي حصول هريک نيز نامشخص است .يكي از مهمترين
داليل اين مشكل نبود تعريف مشخص براي محصوالت با فناوري باال و معيارهاي احراز مصاديق محصوالت
با فناوري باالست و الزم است يک مرجع واحد و تخصصي تعريف رسمي اين محصوالت و موارد تعيينشده
را با توجه به شاخصهاي بينالمللي و در هماهنگي با آنها ارائه کند .در ادامه ميزان صادرات محصوالت
دانشبنيان ايران براساس آمار مراجع مختلف کشور مرور ميشود.
 .4-3-1براساس آمار گمرک جمهوري اسالمي و اتحاديه صادركنندگان نرمافزار

ميزان صادرات محصوالت با فناوري باالي کشور طبق آمار گمرک و درصد آن از کل صادرات غيرنفتي از سال
 1388تا سال  1395در نمودار  1ارائه شده است.
نمودار  .1روند ميزان صادرات محصوالت با فناوري باال (از سال  1388تا )1395
700

589

552
471

433

425

600

322

400

318

300

ميليون دالر

378

500

200
100
0
1395

1394

1393

1392

1391

1390

1389

1388

ارزش دالري صادرات محصوالت با فناوري باال

مأخذ :محاسبات گزارش.
مأخذ دادهها :گمرک جمهوري اسالمي ايران.

ميزان صادرات محصوالت با فناوري باال در سال  1395حدود  425ميليون دالر بوده است و با توجه
به نمودار  1در طي سالهاي  1388تا  1395ميزان ارزش ارزي اين محصوالت رشد قابل توجهي نداشته
است و حتي اين ميزان از متوسط سالهاي  1388تا  1390نيز کمتر است .البته بايد توجه داشت که
در چند سال اخير تحريمهاي اقتصادي از جنبه تأمين مواد مورد نياز از خارج از کشور و عرضه رسمي
محصوالت به صورت صادرات نقش بسيار تأثيرگذاري ايفا ميکند .همچنين اين ميزان تنها حدود 1
درصد از کل ارزش ارزي صادرات غيرنفتي را تشكيل ميدهد.

19

ارقام موجود در نمودار  1صرفاً مربوط به محصوالت با فناوري باالست که در گزارش گمرک جمهوري
اسالمي ايران بر مبناي روش معرفي شده در گزارش «بررسي شاخص صادرات محصوالت با فناوري باال در
ايران» (براتي و زينالعابديني )1396 ،قابل شناسايي است .نرمافزارها و تجهيزات نظامي و دفاعي نيز از
مصاديق محصوالت با فناوري باال هستند که در گزارشهاي ساليانه گمرک پوشش داده نميشوند .از طرف
ديگر صادرات خدمات فناوري اطالعات بهعنوان يكي از مهمترين خدمات دانشبنيان مطرح است که آمار
صادرات اين خدمات طبق اعالم اتحاديه صادرکنندگان نرمافزار در جدول  8آمده است.
جدول  .8آمار مقايسهاي عملكرد صادرات خدمات فناوري اطالعات

(ميليون دالر)

شرح خدمت

سال 1392

سال 1393

سال 1394

سال 1395

فناوري اطالعات

85

170

320

180

مأخذ :اتحاديه صادرکنندگان نرمافزار (به نقل از سازمان توسعه تجارت).

همانطور که در جدول  8آمده است طبق آمار اتحاديه صادرکنندگان نرمافزار ،صادرات خدمات فناوري
اطالعات در سال  1395به ميزان  180ميليون دالر بوده است که نسبت به سال  1394حدود  44درصد
کاهش داشته است 320( 1ميليون دالر در سال )1394؛ بنابراين در کل و با احتساب ميزان صادرات خدمات
فناوري اطالعات و ميزان صادرات محصوالت با فناوري باال ميتوان برآورد کرد که صادرات خدمات و
محصوالت دانشبنيان کشور در سال  605 ،1395ميليون دالر بوده است.
 .4-3-2براساس آمار معاونت علمي و فناوري رياستجمهوري
مطابق گزارش عملكرد کارگروه ارزيابي و تشخيص شرکتها و مؤسسات دانشبنيان معاونت علمي و فناوري
رياستجمهوري ،تا زمان تدوين گزارش حاضر بيش از  3300شرکت دانشبنيان مورد تأييد اين کارگروه قرار
گرفتهاند که تعداد  205شرکت بهعنوان شرکت دانشبنيان صادراتي شناخته شدهاند .آمار نشان ميدهد
ارزش صادرات شرکتهاي دانشبنيان در سال  1390حدود  280ميليون دالر بوده که در سال  1395با
حدود  44درصد افزايش ،به  403ميليون دالر رسيد (گزارش عملكرد کريدور توسعه صادرات و تبادل فناوري).
 .4-3-3براساس گزارش شاخص نوآوري جهاني
شاخص نوآوري جهاني در دهمين ويرايش خود در سال  ،2018تعداد  126کشور را که حدود  90/8درصد از
جمعيت و  96/3درصد از توليد ناخالص داخلي جهان را تشكيل ميدهند ،ارزيابي کرده است .اين شاخص به دو
زيرشاخص ورودي و خروجي نوآوري تقسيم ميشود .زيرشاخص خروجي شامل دو رکن «خروجي دانش و
فناوري» و «خروجي خالقانه» است که داللت بر خروجيهاي نوآوري دارند .رکن خروجي دانش و

فناوري2

 .1گزارش عملکرد وزارت صنعت ،معدن و تجارت در سال .1395

Knowledge & Technology Outputs

2.

مركز ژپوهشاه مجلس شوراي اسالمي

20

تمام متغيرهايي را که حاصل اختراع و يا نوآوري هستند را پوشش ميدهد .در اين رکن ميزان «سهم صادرات
فناوري پيشرفته بدون صادرات مجدد از کل تجارت» و «سهم صادرات خدمات فناوري اطالعات و ارتباطات از
کل تجارت» براي تمام کشورها به تفكيک سطوح درآمدي آنها (سطوح درآمدي کم ،متوسط پايين ،متوسط
باال و باال) بررسي ميشود .طبق گزارش شاخص نوآوري جهاني (ويرايش سال  ،)2018سهم صادرات فناوري
پيشرفته بدون صادرات مجدد براي ايران 0/5 ،درصد از کل تجارت برآورد شده است که از اين لحاظ در رتبه
 81از بين کشورهاي بررسي شده قرار دارد .سهم صادرات خدمات فناوري اطالعات و ارتباطات از کل تجارت
نيز به ميزان  0/2درصد برآورد شده است و رتبه  116را به ايران اختصاص ميدهد.
در زيرمجموعه رکن خروجي دانش و فناوري نيز «سهم توليدات با فناوري پيشرفته و نيمهپيشرفته از
کل توليدات» محاسبه شده است که اين ميزان براي ايران  0/3درصد برآورد شده است و ايران را در رتبه 32
قرار ميدهد .اين جايگاه در مقايسه با جايگاه ايران در صادرات نشاندهنده ضعف ايران در توسعه صادرات
محصوالت توليدي خود است .بهعبارت ديگر ايران در مقايسه با ساير کشورها در صادرات محصوالت توليدي
خود موفقيت کمتري داشته است.
 .4-3-4براساس آمار بانک جهاني
صادرات فناوري باال ايران طبق آخرين آمار بانک جهاني  652ميليون دالر در سال  2011و  584ميليون
دالر در سال 2010

است1.

در جداول  9و  10رشد صادرات فناوريهاي پيشرفته تعدادي از کشورها در بازه زماني سال  1990تا سال
 2016با ايران مقايسه شده است .آمارها نشان ميدهند که اقتصادهاي در حال توسعهاي نظير برزيل ،مالزي ،چين
و هند همپاي کشورهاي تازه صنعتي شده نظير کره و کشورهاي توسعهيافتهاي نظير ژاپن حجم صادرات
فناوريهاي پيشرفته خود را طي دو دهه گذشته به طور مستمر افزايش دادهاند (عليزاده .)1396 ،عليرغم رشد
اندک اين شاخص در بازه زماني مذکور در ايران ،فاصله کشورمان با اين گروه از کشورها همچنان بسيار زياد است.

جدول  .9صادرات فناوريهاي پيشرفته به صورت درصد از كل صادرات توليدي
كشور

1990

1995

2000

2005

2010

2013

2016

ايران

-

-

0/6

2/5

4/5

-

-

چين

-

10/4

19

30/8

27/5

27

25/2

برزيل

6/5

4/9

18/7

12/8

11/2

9/6

13/4

ژاپن

24/2

26/5

28/7

23

18

16/8

16/2

کره

18

26

35/1

32/5

29/5

27/1

26/5

هند

3/9

5/8

6/3

5/8

7/2

8/1

7/1

مالزي

38/2

46/1

59/6

43
43/5
44/5
54/6
Source of Data: World Bank Databank, 2018.

www.worldbank.org
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جدول  .10حجم صادرات فناوريهاي پيشرفته (به قيمت جاري برحسب ميليارد دالر)
كشور

1990

1995

2000

2005

2010

2013

2016

ايران

-

-

0/12

0/132

0/584

-

-

چين

-

13/1

41/7

273

406

560

496

برزيل

1/5

1/21

5/99

8/3

8/12

8/39

9/8

ژاپن

66/7

112

129

125

122

105

92/9

کره

10/9

29/8

54/3

83/9

121

130

118/3

هند

0/50

1/35

2/6

4/14

10/1

16/7

13/3

مالزي

6/5

25/4

47

57/7

59/3

60/4

55/6

Source of Data: World Bank Databank, 2018.

 .4-4چالشها و راهكارهاي توسعه صادرات دانشبنيان
فاصله زياد وضعيت کنوني اقتصاد کشور با اهداف صادراتي سياستهاي کالن در حوزه خدمات و محصوالت
دانشبنيان حاکي از وجود موانعي است و اثربخشي تصميمهاي دولت در توسعه صادرات اين بخش مستلزم
شناسايي آنهاست .در جدول  11سياستها و قوانين حمايت از صادرات محصوالت و خدمات با فناوري باال
در کشور به تفكيک اسناد قانوني و سياستي ،چالشها و راهكارهاي مهم در اين حوزه با توجه به عوامل مؤثر
بر صادرات اين نوع محصوالت و خدمات که در قسمتهاي پيشين مطرح شده در بخشهاي موضوعي
مشخص ازجمله زيرساختهاي توليد ،ديپلماسي اقتصادي و سياسي ،زيرساختهاي مديريتي و شرايط
اقتصادي ارائه شده است.
همانطور که در جدول  11قابل مشاهده است ،در اکثر حوزههاي موضوعي مربوط به توسعه صادرات
محصوالت و خدمات دانشبنيان سياستها و قوانين مشخصي وجود دارد .بنابراين به نظر ميرسد بخش زيادي
از چالشها متأثر از عدم اجراي صحيح قوانين موجود است .براي مثال در حوزه «زيرساخت توليد محصوالت و
خدمات دانشبنيان» با وجود سياستهاي صريح براي حمايت از اين حوزه ،فعاليتهاي تحقيق و توسعه به
ميزان کافي توسعه نيافتهاند و شناخت کافي از بازارهاي داراي پتانسيل صادرات وجود ندارد و همچنين
بهرهبرداري مناسب از ظرفيت شرکتهاي دانشبنيان در جهت صادرات محصوالت دانشبنيان صورت نگرفته
است .در حوزه «ديپلماسي اقتصادي و سياسي» چند قانون و سياست بهصورت کلي به اين موضوع اشاره دارد،
براي مثال ايجاد رويكرد اقتصادي در روابط سياسي بينالمللي و فعاالن در امور خارجه کشور ضروري ديده
ميشود ،اما نيازمند تغيير رويكرد با هدف گسترش مذاکرات ديپلماتيک با کشورهاي هدف صادراتي است .در
حوزه «زيرساخت مديريتي داخلي» تعدد نهادهاي ذيربط در زمينه توسعه صادرات دانشبنيان وجود دارد ،با
اين حال نهاد متولي مشخص براي اندازهگيري ،گزارشدهي و پايش منظم صادرات دانشبنيان وجود ندارد .در
حوزه «شرايط اقتصادي ،مشوقها ،جوايز صادراتي ،معافيتهاي مالي و حمايتهاي گمرکي» نيز چالشهايي
وجود دارد که راهكارهاي ارائه شده ناظر به نحوه اجراي بهتر و دقيقتر قوانين است.
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جدول  .11سياستها ،قوانين ،چالشها و راهكارهاي توسعه صادرات محصوالت و خدمات با فناوري باال در كشور
حوزه موضوعي

سياستها و قوانين

چالشها

راهكارها

 سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي ( ،)1392بند «:»2
 oافزايش صادرات محصوالت و خدمات دانشبنيان
 oدستيابي به رتبه اول اقتصاد دانشبنيان در منطقه
 نقشه جامع علمي کشور (:)1389
 oحمايت از بازارسازي براي محصوالت نوآورانه ،اطالعرساني نيازهاي
آينده آنها
 oحمايت از استقرار شرکتهاي علمي نوآور در مناطق آزاد به منظور
 بررسي عملكرد شرکتهاي دانشبنيان در حوزه صادرات محصوالت و
توسعه صادرات ،تسهيل راهاندازي و فعاليت شرکتهاي دانشبنيان  عدم ح ما يت الزم از ف عال يت هاي
خدمات دانشبنيان
 oکمک به بازاريابي و صادرات محصوالت شرکتهاي دانشبنيان
تحقيق و توسعه در صنايع توليدي
 ارزيابي توانمنديهاي توليد و برآورد پتانسيل شرکتهاي دانشبنيان
فناوري
 oافزايش سهم توليد محصوالت و خدمات مبتنيبر دانش و
 عدم شــناخت نســبت به حوزهها و
جهت تحقق اهداف صادراتي
داخلي به بيش از  50درصد توليد ناخالص داخلي کشور
بازارهاي صادراتي داراي پتان سيل
 اجباري کردن رعايت استانداردهاي معمول بينالمللي در توليدات داخلي
زيرساخت توليد محصوالت و  سياستهاي کلي علم و فناوري ( ،)1393بندهاي « »6-1و «:»2-5
در کشور
 شناسايي روزآمد موانع پيش روي شرکتهاي دانشبنيان در امر صادرات
خدمات دانشبنيان
 oحمايت از توليد و صادرات محصوالت دانشبنيان
 عدم بهرهبرداري کامل از ظرفيت
 استقرار و بهروزرساني سامانه عرضه و تقاضاي محصوالت و خدمات
 oدستيابي به سهم  50درصد سهم توليد محصوالت و خدمات مبتني شرکتهاي دانشبنيان در جهت
دانشبنيان صادراتي
بر دانش پيشرفته و فناوري داخلي در توليد ناخالص داخلي
افزايش صادرات محصوالت
 توسعه بانک هاي اطالعاتي در راستاي حمايت اطالعاتي از شرکتهاي
 سياستهاي کلي برنامه ششم توسعه کشور ( ،)1394بندهاي دانشبنيان
صادراتي
« »27و «:»28
 oدانشبنيان نمودن شيوه توليد ،محصوالت و خدمات
 oتوسعه صادرات ،نشانسازي تجاري و افزايش ضريب نفوذ
فناوريهاي پيشرفته در حوزههاي راهبردي صنعتي
 قانون برنامه ششم توسعه ( ،)1395ماده (:)4
 oتوسعه صادرات خدمات فني و مهندسي و اعزام نيروي کار
 قانون برنامه ششم توسعه ( ،)1395ماده (:)66
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سياستها و قوانين

حوزه موضوعي

چالشها

راهكارها

 oدستيابي به سهم  50درصدي محصوالت با فناوري متوسط به باال
از کل محصوالت صنعتي
 oسهم  5درصدي محصوالت با فناوري متوسط به باال از توليد
ناخالص داخلي
 oرتبه سوم در سهم صادرات محصوالت با فناوري باال از کل صادرات
در منطقه تا سال 1400
 قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور
( ،)1394ماده (:)43
 oکسب و گسترش سهم بينالمللي در صادرات دانشبنيان
 قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه کشور ( ،)1395ماده (:)51
 oحمايت از ايجاد ،توانمندسازي و توسعه شرکتهاي دانشبنيان
 oتقويت فعاليتهاي تحقيق و توسعه بنگاههاي اقتصادي با هدف افزايش
توليد ،تحريک تقاضا و ارتقاي صادرات کاالها و خدمات دانشبنيان
 سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي ( ،)1392بند «:»12
 oاستفاده از ظرفيتهاي سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي و

 تقويت مذاکرات ديپلماتيک با کشورهاي هدف صادراتي جهت انعقاد
موافقتنامههاي دو يا چندجانبه ترجيحي و تجارت ترجيحي

ديپلماسي براي اهداف اقتصادي و گسترش همكاري با

 بررسي تأثير قوانين و مقررات بينالمللي و پيوستن به سازمانها (نظير سازمان
تجارت جهاني) يا معاهدات (نظير تريپس) بر ميزان صادرات دانشبنيان

کشورهاي منطقه
 چالشهاي فرامرزي شامل قوانين و
 سياستهاي کلي برنامه ششم توسعه کشور ( ،)1394بند «:»79
مقررات بينالمللي تأثيرگذار ،روابط
 فعالسازي ديپلماسي اقتصادي در جهت توسعه صادرات بهعنوان مأموريت
 oگسترش همكاري در حوزه علم و فناوري با ساير کشورها
سياسي بينالمللي
وزارت امور خارجه (حضور فعال کارشناسان اقتصادي در سفارتخانههاي
ديپلماسي اقتصادي و سياسي  oتوسعه صادرات محصوالت دانشبنيان
 ضـــرورت تغيير رويكرد وظــايف
ايران در کشورهاي هدف)
 قانون برنامه ششم توسعه ( ،)1395ماده ( )105بند «پ»:
رايزنان بازرگاني و سفراي ايران در
 برقراري تعامالت پايدار سياسي با کشورهاي هدف و ديپلماسي اقتصادي مؤثر
 oتقويت ديپلماسي اقتصادي با تمرکز بر ورود به بازارهاي جهاني کشورهاي هدف
 برقراري روابط کارگزاري بانكي با ساير کشورها
براي صادرات کاال و خدمات فني و مهندسي
 برگزاري نمايشگاههاي تخصصي توليدات ايران در کشورهاي هدف
 قانون برنامه ششم توسعه ( ،)1395ماده ( )64بند «چ»:
 حضور در نمايشگاههاي بينالمللي معتبر خارج از کشور و نمايشگاههاي
 oتسهيل مشارکت شرکتهاي دانشبنيان در زنجيره توليد بينالمللي
اختصاصي در بازارهاي هدف
 آموزش و تقويت رايزنان بازرگاني در بازارهاي هدف صادراتي
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حوزه موضوعي

سياستها و قوانين

چالشها

 نقشه جامع علمي کشور ( ،)1389اقدامات ملي توسعه علم و
فناوري در کشور:
 oانتقال دستاوردها و تجارب جهاني در فناوريهاي پيشرفته و

راهكارها
 ارزيابي و اولويتبندي بازارهاي کشورهاي هدف (با تمرکز بر کشورهاي
همسايه) و حوزههاي مورد تقاضا در آنها
 تغيير رويكرد در اعزام و پذيرش هيئتهاي تجاري از ترکيبهاي عمومي
به تخصصي و فوق تخصصي

صادرات از طريق سفارتخانهها

 کمک به راهاندازي مراکز تجاري فروش و بازاريابي محصوالت صادراتي
ايراني در بازارهاي هدف

 بسته حمايت از صادرات غيرنفتي ( ،)1396ماده (:)6
 oحمايت مادي جهت حضور در نمايشگاههاي بينالمللي ،کمک

 تهيه اطالعات بازارهاي هدف بهطور مستمر (قوانين ،مقررات ،استانداردها،
ساليق مصرفکنندگان ،نظام توزيع اعم از عمده و خردهفروش ،تعرفهها،
نظام قيمتگذاري و)...

به راهاندازي مراکز فروش و بازاريابي در بازارهاي هدف ،پرداخت
بخشي از هزينههاي ثبت نشانهاي تجاري در بازارهاي هدف

 ترويج و گسترش همكاري در زمينه تحقيق و توسعه با دانشگاهها ،مؤسسات و
سازمانهاي آموزشي داخلي ،منطقهاي و بينالمللي مرتبط با فناوري برتر و
تجاريسازي يافتههاي تحقيقي آنها
 شفافسازي و تفكيک وظايف و اختيارات نهادها و سازمانهاي ذيربط

 موازيکاري نهادهاي ذيربط
 عدم انسجام بستههاي حمايتي  ،کاهش تعداد مراکز تصميمگيري در مورد صادرات و تعيين نهاد متولي
پراکندگي ابزارها و سياستهاي صادرات در جهت ايجاد مديريت واحد و يكپارچه

زيرساخت مديريتي داخلي

شرايط اقتصادي ،مشوقها،
جوايز صادراتي ،معافيتهاي
مالي و حمايتهاي گمركي

مربوط به حمايت از صادرات  تعيين متولي اندازهگيري ،گزارشدهي و پايش منظم حجم صادرات دانشبنيان
 سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي ( ،)1392بند «:»10
 ارائه تعريف محصوالت و خدمات دانشبنيان و مصاديق آنها در تطابق با
 oتسهيل مقررات و گسترش مشوقها و ايجاد ثبات رويه و دانشبنيان
 عدم وجود نهاد متولي مشخص معيارها و طبقهبنديهاي بينالمللي
مقررات در مورد صادرات
براي اندازهگيري ،گزارشدهي و  تصويب و تدوين چارچوب شناسايي و کدگذاري و فهرست روزآمد
محصوالت و خدمات دانشبنيان
پايش منظم حجم صادرات
 پايش منظم ميزان صادرات محصوالت و خدمات دانشبنيان در بخش
دانشبنيان
نظامي و غيرنظامي
 نظارت بر عملكرد قوانين مصوب در راستاي تأمين مالي منابع صندوق
توسعه ملي ،منابع بانكي و منابع بودجه

 قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه کشور ( ،)1395ماده
( ،)16بند «خ»:
 قابل تهاتر نبودن جوايز صادراتي با
 ارائه تسهيالت ارزي به خريداران خارجي کاالها و خدمات ايراني در قالب اعتبار خريدار
 oاعطاي تسهيالت صادرات خدمات فني و مهندسي به
ماليات شرکتها
شرکتهاي ايراني برنده در مناقصههاي خارجي
 ايجاد ثبات در بازار ارز
 عدم ثبات در تأمين مالي منابع
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حوزه موضوعي

 قانون برنامه ششم توسعه ( ،)1395بند «ج»:
 oحمايت مالي از پژوهشها جهت افزايش صادرات محصوالت و
خدمات دانشبنيان
 قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانشبنيان و تجاريسازي نوآوريها
و اختراعات ( ،)1389ماده ( ،)3بند «الف»:
 oمعافيت شرکتها و مؤسسات دانشبنيان از پرداخت ماليات،
عوارض ،حقوق گمرکي ،سود بازرگاني و عوارض صادراتي به
مدت پانزده سال
 بسته حمايت از صادرات غيرنفتي ( ،)1396مواد ( )6( ،)4و (:)7
 oمبلغ  1200ميليارد ريال براي اعطاي جوايز صادراتي با اولويت
صادرات گروه کااليي فناوري باال و دانشبنيان
 oپرداخت جايزه صادراتي به خدمات فني و مهندسي اولويتدار
 قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه کشور ( ،)1395ماده
(:)22
 oاسترداد حقوق ورودي مواد اوليه و کاالهاي واسطهاي توليدات
صادراتي توسط شرکتهاي دانشبنيان ظرف پانزده روز پس از
صادرات
 قانون برنامه ششم توسعه ( ،)1395ماده (:)4
 oاصالح سياست هاي ارزي و تجاري و تعرفهاي حداکثر تا پايان
سال دوم اجراي قانون برنامه با رويكرد ارتقاي کيفيت و
رقابتپذير ساختن کاالهاي توليد داخل براي صادرات

چالشها

راهكارها
 تأمين سرمايه در گردش شرکتهاي صادراتي فعال در زمينه صادرات مجدد کاال
و صادرات خدمات فني و مهندسي ،مطابق رويههاي موجود صندوق
 بررسي راهبردهاي بانک مرکزي درخصوص کاهش هزينههاي باالي
مبادالت تجاري و عدم استفاده از ظرفيت پيمانهاي پولي دوجانبه و ارز
ديجيتال و نظاير آن و پيشبيني آن در بسته حمايتي سال 1397
 کمک به پرداخت هزينههاي ثبت نشانهاي تجاري ايراني در بازارهاي هدف
 کمک به پرداخت هزينه هاي تبليغات ،بازاريابي ،اطالعرساني ،آموزش و
فرهنگسازي در حوزه صادرات
 عملياتي شدن انواع مشوقهاي صادراتي مستقيم و غيرمستقيم
 حمايت از شرکتهاي بزرگ صادراتي ،شرکتهاي بازرگاني تخصصي و يا
عمومي صادراتي
 زمينهسازي امكان استفاده از معافيتهاي مالياتي براي صادرکنندگان
خدمات فني و مهندسي
 تسريع در استرداد ماليات بر ارزشافزوده پرداختي به صادرکنندگان از
محل درآمدهاي جاري گمرکي
 تسهيل ورود موقت مواد اوليه و کاالهاي واسطهاي بهکار رفته در توليد
کاالهاي صادراتي در قالب ماده ( )51قانون امور گمرکي
 تسهيل استرداد حقوق ورودي مواد اوليه و کاالهاي واسطهاي بهکار رفته
در توليد کاالهاي صادراتي
 ايجاد مسير سبز بهمنظور ترخيص و خروج کاالهاي صادراتي در کليه
مبادي گمرکي
 تسهيل اخذ وثايق و تسريع در ترخيص ورود موقت مواد اوليه و کاالهاي
متعلق به واحدهاي توليدي
 تسهيل در فرايند خروج و ورود مجدد ماشينآالت و تجهيزات مورد نياز
پروژههاي خدمات فني و مهندسي
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جمعبندي و پيشنهادها
صادرات محصوالت و خدمات دانشبنيان در مقايسه با صادرات ساير توليدات غيرنفتي ،ارزشافزوده اقتصادي
باالتري دارند و همچنين قابليت تأثير قابل توجهي در ارتقاي سطح فناوري ديگر بخشها نيز دارند .به همين
دليل «صادرات محصوالت و خدمات با فناوريهاي باال» را ميتوان بهعنوان يكي از شاخصهاي مهم ميزان
تحقق اقتصاد دانشبنيان و اقتصاد مقاومتي دانست .با وجود اينكه بهطور مكرر در سياستها و قوانين کشور
بر موضوع توسعه صادرات اين بخش تأکيد شده است ،اما متولي مشخصي براي محاسبه و گزارشدهي منظم
اين شاخص تعيين نشده است و در حوزه خدمات نيز آمار دقيقي از ميزان صادرات خدمات دانشبنيان در
دسترس نيست.
طبق يافتههاي اين گزارش ميزان صادرات محصوالت با فناوري باال در سال  1395حدود  425ميليون
دالر بوده است که اين ميزان تنها حدود  1درصد از کل ارزش ارزي صادرات غيرنفتي را تشكيل ميدهد که
در مقايسه با سالهاي پيش از آن رشد قابل توجهي نداشته است .روند صادرات محصوالت با فناوري باال
نشان ميدهد که متوسط ارزش صادرات در سالهاي  1391تا  1395از سالهاي  1388تا  1390نيز کمتر
است .صادرات خدمات فناوري اطالعات در سال  180 ،1395ميليون دالر بوده است که نسبت به سال 1394
حدود  44درصد کاهش داشته است؛ بنابراين با احتساب مجموع ميزان صادرات خدمات فناوري اطالعات و
ميزان صادرات محصوالت با فناوري باال ميتوان برآورد کرد که صادرات خدمات و محصوالت دانشبنيان در
سال  1395در حدود  605ميليون دالر بوده است.
از جمله مهمترين عوامل مؤثر بر توسعه صادرات متكي بر فناوريهاي پيشرفته که در اين گزارش به
آنها پرداخته شد نوآوري ،سرمايهگذاري در تحقيق و توسعه ،نيروي کار متخصص (سرمايه انساني) و شرايط
اقتصادي کشور است .در نظر گرفتن اين عوامل براي بهبود صادرات اين بخش نيازمند رويكردي بلندمدت
است اما در کوتاهمدت براي بهرهبرداري از ظرفيتهاي توليدي موجود نيز موانع بسياري وجود دارد .رفع اين
موانع که اغلب در انتهاي زنجيره عرضه اين محصوالت به خارج از کشور هستند ،تقاضاي بيشتري را براي
توليد پديد ميآورد و بر افزايش توليد اين محصوالت مؤثر خواهد بود.
شرايط اقتصادي موجود در کشور به داليل متعددي باعث ميشود هزينه صادرات محصوالت و خدمات
دانشبنيان براي صادرکنندگان گرانتر از ديگر کشورها تمام شود .تأمين منابع مالي به علت نرخ باالي بهره
بانكي در کشور در مقايسه با ديگر کشورها شرايط رقابتي را سخت ميکند .همچنين عدم عضويت در سازمان
جهاني تجارت به پرداخت تعرفههاي باالتري نسبت به ساير کشورهاي عضو براي ورود کاال به کشور مقصد
منجر ميشود .عالوهبر دو مورد فوق عدم برقراري روابط بانكي بر اثر تحريمها نيز ميتواند هزينه بازگشت پول
به کشور را افزايش دهد.
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به علت اينكه غالب محصوالت دانشبنيان توسط شرکتهاي کوچک و متوسط با شرايط بسيار متنوع
توليد ميشوند ،اين شرکتها داراي چالشهاي صادراتي متنوعي هستند براي مثال مشكل صادرات بعضي از
محصوالت دانشبنيان صرفاً با کوتاه شدن زمان توقف کاال در مبادي خروجي از کشور رفع خواهد شد و برخي
ديگر صرفاً به تضمينهاي مالي در کشور مقصد نيازمندند.
با مرور سياستها و قوانين مرتبط با توسعه صادرات محصوالت و خدمات دانشبنيان ميتوان مشاهده کرد
که سياستها و قوانين مختلفي در اکثر حوزههاي موضوعي مربوط به توسعه صادرات اين بخش وجود دارد.
بنابراين به نظر ميرسد اغلب چالشهاي موجود متأثر از عدم اجراي قوانين است .براي مثال چالشهايي مثل
عدم شناخت بازارهاي داراي پتانسيل صادرات و عدم بهرهبرداري کامل از ظرفيت شرکتهاي دانشبنيان در
جهت افزايش صادرات محصوالتشان نشاندهنده اين موضوع است که سياستهاي مرتبط با توسعه اين حوزه
بهخوبي پيادهسازي و اجرا نشده است .همچنين اين حوزه نيازمند تغيير رويكرد با هدف گسترش مذاکرات
ديپلماتيک با کشورهاي هدف صادراتي است .راهكارهاي ارائه شده در مورد شرايط اقتصادي ،مشوقها ،جوايز
صادراتي ،معافيتهاي مالي و حمايتهاي گمرکي نيز ناظر به اجراي بهتر و دقيقتر قوانين است.
با وجود سياستها و قوانين حمايتي براي توسعه صادرات دانشبنيان ،اجراي کامل و دقيق قانون توسط
دولت ميتواند به شناسايي موانع توسعه صادرات اين بخش به اقتضاي هرکدام از صنايع به صورت جداگانه
کمک کند.
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