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واژههای كلیدی:صادرات هایت ،تحلیلاهمیتکعملکرد دانشبنیان 
طبقهبندی O24 M51 R11 R 58:JEL

مقدمه
اگرچه دیدگاه های مختلفی پیرامون عوامل تأثیرگذار بر صادرات و رشد آن وجوود
دارد ،لیکن تردیدی در خصوو

نقو

و اهمیوت صوادرات در رشود و بالنودگی

اقتصاد کشور وجود ندارد .یکی از مهمترین مسایل اقتصادی در کشوورها ،قودرت
صادراتی آن ها میباشد ،به عبارت دیگر صادرات هور کشوور مویتوانود آینوه ای از
قوودرت اقتصووادی آن کشووور باش ود (علم وی .)۱۳۸۴ ،در س و

بنگوواه ،صووادرات

فرصتهای رشد و توسعه برای شرکتها ایجاد میکند .با گسترش س
به بازارهای خارجی ،شرکت میتواند به س
باعث کاه

دسترسی

بواتتری از تولیود برسود .ایون امور

بهای تمامشده واحد و دستیابی به نور هوای سوود بواتتر مویشوود.

صادرات فرصتهای ایجاد تنوع در بازار را برای شرکت ها ایجاد میکند به عوووه
به شرکت اجازه بهرهبرداری از نر های رشد متفاوت در بازارهای متفواوت را داده
و وابستگی شرکت به یوک بوازار خوا

را کواه

مویدهود .صوادرات فرصوت

یادگیری به واس ه جو رقابت را برای شرکت فراهم کرده و باعث میشود شورکت
توانایی بقا در محیطهای غیرآشنا و غریبه را کوم کوم بوه دسوت آورد (

Czinkota.

 .)1996توسعه اقتصادی هر کشوری به عوامل زیوادی ماننود منواب انسوانی ،منواب
طبیعی ،جذب سرمایه ،توسعه فناوری و عوامل سیاسی و اجتماعی وابسوته اسوت.
در بین این عوامل م رحشده ،توسعه فناوری جزو مهمترین عامل در عصر حاضور
است ( .)Usman. 2017اکنون الگوی تجارت بینالمللی به طوور فزاینودهای پیچیوده
شده است و تولید فناوری پیشرفته به یکی از مهم ترین صنای جهوان تبودیل شوده
است

(2019

 .)Yumeg.در شرایط فعلی ،تضمین رشود پایودار اقتصوادی کشوور و
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بهبود در رقابتپذیری اقتصاد ملی در بازارهای جهانی مستلزم افزای

سهم صنای

فناوری بات در ساختار تولید ناخالص داخلی است (.)Stakhova. 2019
با توجه به ابوغ سند چشم انوداز ایوران در سوا  ۱۴۰۴و لوزوم رسویدن بوه
جایگاه تعیین شده در این سند از یک سو و عدم بهبود تراز تجاری غیرنفتی ایوران
علیرغم رشد صادرات غیرنفتوی از سووی دیگور ،باعوث شوده توجوه بوه صونای
هایتک بی

از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

با وجود اینکه چندین دهوه راهبردهوای توسوعه صوادرات بوه عنووان یکوی از
راهبردهای اصلی در سیاست های کون اقتصادی پیگیری میشود ،بررسویهوا نشوان
میدهد که ایران با توجه به پتانسیلهای تولیدی ،سهم اندکی از بازارهوای جهوانی را
در اختیار دارد .از طرفی در ادبیات جدید توسعه ،رشد پایدار اقتصادی بودون ایجواد
بسترهای تزم توسط دولت برای توسعه خوشهای صنای پیچیده به سمت پیچیودگی
باتتر امکانپذیر نیست (سند چشمانداز .)۱۳۹۷ ،با توجه به اهمیت صنای با فنواوری
بات و مزایای متعدد صادرات آن ،پژوه

حاضر نیز در حوزه صنای با فنواوری بوات

تعریف شده است .ضمن اینکه نتایج فعالیتهای این صونای بوه دیگور بخو هوای
اقتصادی منتقل میشود و به افزای
این پژوه

بهرهوری و گسترش کسب و کار میانجامد.

در صدد دستهبندی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات محصوتت با

فناوری بات میباشد .به بیان دیگر هدف اصلی این پژوه

شناسایی عوامل مورتبط

با توسعه صادرات در صنعت های توک و گوروهبنودی آن هوا بور اسوا
اهمیت و عملکرد است تا بر این اسا

دو معیوار

ماتریس تجزیه و تحلیل اهمیت و عملکرد

( )IPAجهت تدوین راهبردهای توسعه صادرات صنعت هایتک تدوین گردد.
سؤا های اصلی پژوه

نیز به شرح زیر است:

 -۱عوامل مؤثر بر توسعه صادرات کاتهای با فناوری بات در ایران کدامند؟
 -۲چه مدلی برای توسعه صادرات صنای هوایتوک در ایوران قابول پیشونهاد
است؟
 -۳موقعیت عوامل مؤثر بر صادرات کاتهای با فناوری بوات در مواتریس
در کجاست؟

IPA
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در این پژوه
در بخ
پژوه

در بخ

یک به مبانی نظریه پژوهشی پرداخته خواهود شود،

دو به روششناسی پژوه

و در نهایت در بخ

سه ،یافتوههوا و نتوایج

مورد بحث قرار گرفته است.

 .1مبانی نظری و پیشینه پژوهش
.1-1توسعه صادرات

هر کشوری برای انجام مبادتت و تأمین واردات متنوع خود به مقودار متنوابهی ارز
نیاز دارد .برای کسب درآمدهای ارزی راهی جز صادرات کات یوا خودمات وجوود
ندارد و به همین دلیل در هر راهبرد بلندمدت توسعه ،توجه به گسوترش صوادرات
امری ضروری است (متوسلی .)۱۳۷۹ ،گرای

به سمت عدم صادرات را مویتووان

به موان صادراتی نسبت داد .موان صادراتی شوامل موانو نگرشوی ،سواختاری یوا
عملیاتی هستند و موجب پنهان ماندن و یا عدم شکوفایی توانایی های شرکتها در
شروع یوا گسوترش و اداموه فعالیوتهوای صوادراتی مویشووند

(1997

.)Morgan.

شرکتها در هر یک از مراحل فراینود بوینالمللوی شودن قبول از شوروع عملیوات
صادرات تا مراحل آغازین و درگیری اساسی در صادرات با موان صادراتی مواجه
میشوند ،اما اغلب ماهیت این موان در طو فرآیند بینالمللی شدن تغییر مویکنود
به گونه ای که در مراحل اولیه بیشتر مربوط به طرز تلقی و نگرش به صادرات بوده
و جنبه ادراکی دارند ولی با پیشرفت در فرآیند بیشتر ماهیت ساختاری و عملیواتی
پیدا میکند که جنبه تجربی و واقعی دارند (.)Cavusgil. 1984
برنامههای توسعه صادرات به تمامی سیاستها و برناموههوای عموومی طراحوی
شده برای کمک به فعالیتهای صادراتی به عنوان بنگاههوا از مشواوره ،مشوو هوای
مالیاتی و تأمین مالی صادرات گرفته تا نمایشوگاههوای تجواری و کموک بوه توسوعه
فروش اطو میگردد ( .)Gençtürk & Kotabe. 2001برنامههای توسعه صادرات هور
کشور را میتوان در اسناد رسمی که توسط دولت ها در قالوب راهبورد ملوی تودوین
میشود ،مشاهده نمود .طراحی و تدوین راهبردهای ملی توسوعه صوادرات بوه دلیول
ماهیت فرابخشی صادرات ،نق آفرینی بنگاههای خصوصی و نیز تأثیر محیط جهانی
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و ملی از نظر عوامل اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،سیاسوی و قوانونی و مقرراتوی و
به ویژه در دهه های اخیر ،عوامل فناورانه از پیچیدگی خاصوی برخووردار اسوت .بوه
نحوی که حتی در آغاز قرن بیست و یکم ،م ابق م العات انجام شده و به ویوژه بور
اسا

نتایج نشستهای متعدد برگزار شده توسط مرکز تجارت بینالملل متشوکل از

کشورهای صنعتی ،در حا گذر ،در حا توسعه و بسیار کم توسعه یافته روش واحد
و پذیرفتهشده ای برای تدوین راهبردهای ملی صوادرات وجوود نودارد و کشوورهای
مختلف ،از روش ها و الگوهای متفاوتی برای این مهم بهورهگیوری کوردهانود کوه در
سازمان توسعه تجارت ایران طی سا های اخیر مورد م العه و بررسی قرار گرفتهانود
(سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی.)۱۳۸۹ ،
امروزه وقتی هر کشوری که به دنبا راهحلهوای مناسوب بورای شوروع مجودد
رشد پایدار اقتصادی است ،موضوع تولیودات فنواوریمحوور بوه دلیول ایجواد ارزش
افزوده بات در آن بسیار پراهمیت است .با توجه به اینکه بسیاری از کشورها از طریوق
افزی

صادرات بر رکود غلبه کردهاند ،سیاست و استراتژی تحریک صوادرات بیشوتر

در پویاترین مؤلفه آن یعنی صادرات با فناوری بات متمرکز است (.)Sandu. 2014
عبارت فناوری بات به طور گسترده برای اشاره به شرکتها و صنایعی به کوار
میرود که کاتها و خدمات آنهوا در بردارنوده فنواوریهوای نوآورانوه و پیشورفته
است .از ویژگیهای این گونه صنای عبارت است از :افراد و نیروهای با تحصیوت
بات در فرایند تولید محصو مشارکت دارند کوه بافوت اصولی آن را دانشومندان و
مهندسین تشکیل می دهند ،نر تغییر فناوری مورد استفاده درتولید محصو نسبت
به دیگر کاتهای تولیدی بیشتر باشد ،سوح رقابتی ،نوآوری فنواوری و اسوتفاده از
نیروی کار ماهر باشد و مخارج زیوادی صورف تحقیوق و توسوعه محصوو شوود
(.)Keeble & Wilkinson. 2000
در این پژوه  ،مرور ادبیات بیشتر با تمرکوز بور شناسوایی عوامول موؤثر بور
توسعه صادرات کاتهای با فناوری بات صورت گرفته است .جدو  ،۱بیست عامل
مهم را به همراه پژوهشگرانی که از این عوامل برای انجام پوژوه
کردهاند ،نشان میدهد.

خوود اسوتفاده
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جدول  .1عوامل توسعه صادرات صنعت هایتک(منبع :یافتههای محقق)

ردیف

عامل

شاخصها

1

حمایت از تحقیق و
توسعه

هزینه ت حقیق و توسعه در صادرات کاالهای هایتک

2

جذب
سرمایهگذاری
صادراتگرا

3

پرداخت
مشوقهای
صادراتی

 پوشش بخشی از هزینههای بازاریابی بنگاههای
صادراتیهایتک
 پوشش بخشی از هزینههای اجاره غرفه در
نمایشگاههای خارجی
 پوشش بخشی از هزینههای اعزام هیأتهای تجاری

4

حمایت از
کنسرسیومهای
صادراتی و
شرکتهای
مدیریت صادرات

حمایت از کنسرسیومهای صادراتی و شرکتهای
مدیریت صادرات ()EMC

چارچوب راهبردی ملی توسعه صادرات غیر نفتی ج .ا .ایران ( ،)1396سند چارچوب راهبرد توسعه و
ترویج صادرات محصوالت با فناوری باال ( ،) 1393سند تحول سیاست تجارت خارجی ج .ا .ایران
()1397

5

مهارت و
کارآفرینی

سرمایه انسانی کارآمد در تولید

چارچوب راهبردی ملی توسعه صادرات غیر نفتی ج .ا .ایران ( ،)1396سند تحول سیاست تجارت
خارجی ج .ا .ایران ( ،) 1397سند چارچوب راهبرد توسعه و ترویج صادرات محصوالت با فناوری باال
( ،)1393الگوی اصلی )2011( ITC

جذب سرمایه برای طرحهای دانشبنیان

تدوین استراتژی FDI

منبع
ولی بیگی ( ،)1388سندو و همکاران ( ،)2014ولی بیگی ( ،)1393مهرگان ( )1390ماده  22قانون
حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان؛ چارچوب راهبردی ملی توسعه صادرات غیر نفتی ج .ا .ایران
( ،) 1396سند چارچوب راهبرد توسعه و ترویج صادرات محصوالت با فناوری باال ( ،)1393سند تحول
سیاست تجارت خارجی ج .ا .ایران ()1397
هاسمن ( ،)2005زیموالگ ( ،)2009ولی بیگی/رضایی ( )1393مهرگان /دهقان پور ( )1390کریمی
دستجردی و همکاران ( ،)1389دونر و همکاران ( ،)2006انست ( ،)2005عثمان ()2019؛ چارچوب
راهبردی ملی توسعه صادرات غیرنفتی ج .ا .ایران ( ،)1396سند چارچوب راهبرد توسعه و ترویج
صادرات محصوالت با فناوری باال ()1393
چارچوب راهبردی ملی توسعه صادرات غیر نفتی ج .ا .ایران ( ،)1396سند چارچوب راهبرد توسعه و
ترویج صادرات محصوالت با فناوری باال ()1393
لئونید و همکاران ( ،)2011وموسوگلو و همکاران ()2012؛ چارچوب راهبردی ملی توسعه صادرات غیر
نفتی ج .ا .ایران ( ،) 1396سند چارچوب راهبرد توسعه و ترویج صادرات محصوالت با فناوری باال
( ،)1393سند تحول سیاست تجارت خارجی ج .ا .ایران ()1397
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نگرشهای صادراتی در شرکت (تفکر صادراتگرای
مدیران)
متخصصین حوزه بازرگانی
حکمرانی دولت در نگهداشت سرمایه انسانی
اثر تحریم های خارجی (نقل و انتقاالت مالی) بر صادرات
محصوالت هایتک

6

بانکی (تحریم)

7

مالکیت فکری

8

تأمین مالی
صادرات

تأمین سرمایه در گردش توسط صندوق نوآوری و
شکوفایی
 سهولت دسترسی به اعتبارات بانکی
 هزینه باالی دسترسی به اعتبارات بانکی (نرخ
تسهیالت)

9

بیمه صادراتی

 ارایه تسهیالت ویژه توسط صندوق ضمانت صادرات
 پوشش بیمه ای برای صادرات به کشورهای پر ریسک

10

موافقتنامههای
دوجانبه

موافقتنامههای دوجانبه ( FTAو )PTA

کمکهای فنی و حقوقی دولت در زمینه ثبت پتنت و
عالیم تجاری
الحاق به موافقتنامه حقوق مالکیت فکری

محقق
چارچوب راهبردی ملی توسعه صادرات غیرنفتی ج .ا .ایران ()1396
سند چارچوب راهبرد توسعه و ترویج صادرات محصوالت با فناوری باال ()1393
محقق
چارچوب راهبردی ملی توسعه صادرات غیرنفتی ج .ا .ایران ( ،)1396سند چارچوب راهبرد توسعه و
ترویج صادرات محصوالت با فناوری باال ( ،) 1393سند تحول سیاست تجارت خارجی ج .ا .ایران
( ،)1397ضیائی بیگدلی ()1392
ماده  45قانون چهارم توسعه؛ چارچوب راهبردی ملی توسعه صادرات غیر نفتی ج .ا .ایران ( ،)1396سند
چارچوب راهبرد توسعه و ترویج صادرات محصوالت با فناوری باال ()1393
چارچوب راهبردی ملی توسعه صادرات غیر نفتی ج .ا .ایران ( ،)1396سند تحول سیاست تجارت
خارجی ج .ا .ایران ()1397
چارچوب راهبردی ملی توسعه صادرات غیر نفتی ج .ا .ایران (،)1396
سند چارچوب راهبرد توسعه و ترویج صادرات محصوالت با فناوری باال ()1393
چارچوب راهبردی ملی توسعه صادرات غیرنفتی ج .ا .ایران ( ،)1396سند چارچوب راهبرد توسعه و
ترویج صادرات محصوالت با فناوری باال ( ،) 1393سند تحول سیاست تجارت خارجی ج .ا .ایران
()1397
چارچوب راهبردی ملی توسعه صادرات غیرنفتی ج .ا .ایران ( ،)1396سند چارچوب راهبرد توسعه و
ترویج صادرات محصوالت با فناوری باال ( ،)1393سند تحول سیاست تجارت خارجی ج .ا .ایران
( ،)1397سازمان توسعه تجارت ( ،)1391دونر و همکاران ()2006
چارچوب راهبردی ملی توسعه صادرات غیرنفتی ج .ا .ایران ( ،)1396سند چارچوب راهبرد توسعه و
ترویج صادرات محصوالت با فناوری باال ( ،)1393ثاقب ( ،)1384نصرالهی ( ،)1391مجمع تشخیص
مصلحت نظام ( ،)1391دونر و همکاران ( ،)2006انست ( ،)2005قانون برنامه پنجم توسعه (-1394
)1390
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11

اخذ استانداردهای
بینالمللی

12

سیاستهای
تعرفهای

13

راهاندازی مراکز
تجاری محصوالت
هایتک

14

نمایشگاههای
تجاری

15

بازاریابی صادراتی

اخذ استانداردهای بینالمللی
 موانع غیرتعرفهای بازارهای هدف
 نرخ تعرفه بازارهای هدف
 مر اکز تجاری پشتیبان در خارج کشور (رایزنهای
اقتصادی و فناوری)
 ایجاد نمایشگاههای دایمی محصوالت هایتک
منتخب در بازارهای پیرامونی
 برگزاری نمایشگاههای تخصصی صادراتی
محصوالت های تک ج.ا .ایران در خارج از کشور
 برگزاری نمایشگاههای تخصصی دانشبنیان در داخل
کشور (مراکز استانها و تهران)
 ارتقای بستهبندی محصوالت هایتک صادراتی
 ارتقای طراحی محصوالت هایتک صادراتی
 ارتقای اطالعرسانی تجاری محصوالت هایتک
صادراتی
 تهیه و اجرای بانک اطالعات محصوالت هایتک
 تبلیغات در سایتهای معتبر تخصصی بینالمللی
 حمایت از ثبتنام و نشان محصوالت هایتک ایران
در بازارهای هدف

چارچوب ر اهبردی ملی توسعه صادرات غیر نفتی ج .ا .ایران ( ،)1396سند چارچوب راهبرد توسعه و
ترویج صادرات محصوالت با فناوری باال ( ،) 1393سند تحول سیاست تجارت خارجی ج .ا .ایران
( ،)1397هاسمن (.)2005
چارچوب راهبر دی ملی توسعه صادرات غیرنفتی ج .ا .ایران ( ،)1396سند چارچوب راهبرد توسعه و
ترویج صادرات محصوالت با فناوری باال ( ،)1393هاسمن (.)2005
چارچوب راهبردی ملی توسعه صادرات غیرنفتی ج .ا .ایران ( ،)1396سند چارچوب راهبرد توسعه و
ترویج صادرات محصوالت با فناوری باال ( ،)1393هاسمن ( ،)2005تیچا کنونت ()2011
چارچوب راهبردی ملی توسعه صادرات غیر نفتی ج .ا .ایران ( ،)1396سند چارچوب راهبرد توسعه و
ترویج صادرات محصوالت با فناوری باال ()1393
چارچوب راهبردی ملی توسعه صادرات غیرنفتی ج .ا .ایران ( ،)1396سند چارچوب راهبرد توسعه و
ترویج صادرات محصوالت با فناوری باال ( ،)1393وموسوگلو و همکاران ( ،)2012سازمان توسعه
تجارت ( ،)1391بلوک و مایا ( ،) 2011سند تحول سیاست تجارت خارجی ج .ا .ایران ()1397

چارچوب راهبردی ملی توسعه صادرات غیرنفتی ج .ا .ایران ( ،)1396سند چارچوب راهبرد توسعه و
ترویج صادرات محصوالت با فناوری باال ( ،)1393لئونید و همکاران ( ،)2011وموسوگلو و همکاران
( ،)2012نارایانان و شیشت ( ،)2008سند تحول سیاست تجارت خارجی ج .ا .ایران ( ،)1397تاجیک و
همکاران ( )1389
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 کیفیت شبکه حملونقل هوایی
 کیفیت شبکه حملونقل ریلی
 کیفیت شبکه حملونقل دریایی
 کیفیت شبکه حملونقل جادهای

چارچوب راهبردی ملی توسعه صادرات غیرنفتی ج .ا .ایران ( ،)1396سند چارچوب راهبرد توسعه و
ترویج صادرات محصوالت با فناوری باال ( ،)1393هاسمن ()2005

 ارایه خدمات الکترونیکی در فرایند صادرات کاال
 توسعه و بهبود زیرساختهای تجارت الکترونیک

چارچوب راهبردی ملی توسعه صادرات غیرنفتی ج .ا .ایران ( ،)1396سند چارچوب راهبرد توسعه و
ترویج صادرات محصوالت با فناوری باال ( ،) 1393سند تحول سیاست تجارت خارجی ج .ا .ایران ،بری
و همکاران ( ،)2015مورتی و همکاران ( ،)2013صالحی ()1395
محقق

16

زیرساخت حمل
ونقل (دریایی،
زمینی ،هوایی)

17

تجارت الکترونیک

 دارا بودن وبسایت به  3زبان با معرفی کاال و
خدمات و E- Catalogue
 وجود بازارهای مجازی ( )marketplaceبرای
صادرات (مانند زودل )ZOODEL

18

هزینههای صادرات

هزینههای صادرات

19

بوروکراسی اداری
گمرک

بوروکراسی اداری گمرک

20

هزینههای واردات

هزینههای واردات

بانک جهانی ،هاسمن ( ،) 2005چارچوب راهبردی ملی توسعه صادرات غیرنفتی ج .ا .ایران (،)1396
سند چارچوب راهبرد توسعه و ترویج صادرات محصوالت با فناوری باال ( ،)1393سند تحول سیاست
تجارت خارجی ج .ا .ایران ()1397
بانک جهانی .هاسمن ( ،)2005حسنقلیپور و همکاران ( ،)1387گمرک ایران ( ،)1392کنلر و پیزو
( ،)2007چارچ وب راهبردی ملی توسعه صادرات غیر نفتی ج .ا .ایران ( ،)1396سند چارچوب راهبرد
توسعه و ترویج صادرات محصوالت با فناوری باال ( ،) 1393سند تحول سیاست تجارت خارجی ج .ا.
ایران ()1397
بانک جهانی .هاسمن ( ،)2005چارچوب راهب ردی ملی توسعه صادرات غیرنفتی ج .ا .ایران (،)1396
سند چارچوب راهبرد توسعه و ترویج صادرات محصوالت با فناوری باال ( ،)1393سند تحول سیاست
تجارت خارجی ج .ا .ایران ()1397
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 .2-1عمدهترین كشورهای صادركننده كاالهای با فناوری باال در جهان و جایگاه ایران

جدو  ۱فهرست عمدهترین کشورهای صادر کننده کاتهای با فناوری بات در طوی
سا های  ۲۰۰۷-۲۰۱۸ارایه می نماید .بر اسا

این جودو تعوداد  ۲۰کشوور۸5 ،

درصد از کل صادرات جهانی کاتهای با فناوری بات را به خود اختصا

دادهانود.

قابل توجه است که کشور چین  ۲۳درصد از سوهم صوادرات جهوانی را بوه خوود
اختصا

داده و فاصله بسیار زیادی با کشورهای دیگر دارد .ایوران در ایون رتبوه

بندی ،با متوسط صادرات  ۴65میلیون دتر و سهمی در حدود  ۰/۰۱5درصد ،رتبه
 6۰را به خود اختصا

داده است که با توجه به پتانسیلهای تولیدی ،سهم بسویار

پایینی است .لذا در این تحقیق ،نویسندگان بوه دنبوا موانو و علول عودمافوزای
صادرات با فناوری بات و راهبردهای مناسب جهت بهبود وضعیت جاری هستند.
جدول  .2فهرست عمدهترین کشورهای صادرکننده کاالهای با فناوری باال

کشورها
 -1چین
 -2آلمان
 -3آمریکا
 -4کرهجنوبی
 -5سنگاپور
 -6ژاپن
 -7فرانسه
 -8هلند
 -9انگلستان
 -10مالزی
 -11مکزیک
 -12سویس
 -13بلژیک
 -14تایلند
 -15فیلیپین
 -16ایتالیا
 -17ایرلند
 -18کانادا
 -19ویتنام
 -20جمهوری چک
ایران

متوسط ارزش صادرات (میلیون دالر) 2007-2018
537484
194729
181332
137676
133407
115977
108113
79919
71698
68463
57783
45677
36844
36742
33703
31551
29778
29433
29165
24442
365

مأخذ :اطوعات خام مستخرج از بانک نرم

سهم از صادرات جهانی 2007-2018
23/11
8/37
7/80
5/92
5/74
4/99
4/65
3/44
3/08
2/94
2/48
1/96
1/58
1/57
1/45
1/36
1/28
1/27
1/25
1/05
0/015

افزار World Development Indicator

رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
60
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 .2روششناسی پژوهش (مراحل انجام پژوهش)
هدف از انجام پژوه  ،دستهبندی عوامل موؤثر بور توسوعه صوادرات در صونعت
های تک کشور میباشد .پژوه

حاضر از نظور هودف کواربردی ،روش انجوام آن

ترکیبی (اکتشافی و توصیفی پیمایشی) است.
 .1-2روش جمعآوری دادهها :روش جم آوری دادهها به صورت کتابخانهای
و میدانی است و در دو مرحله صورت گرفته است .در مرحله او با م العه پیشینه
پژوه

و نظرخواهی از خبرگان ،عوامل مؤثر بر توسعه صادرات صنعت های توک

با استفاده از تحلیل تم استخراج شد .سپس عوامل تکراری و مشترک و هوم طبقوه،
شناسایی شده و سرانجام  6عامل اصلی و  ۲۰عامل فرعی تعیین شدند.
در پژوه

کیفی ،کد معموتً کلمه یا عبارتی کوتاه است که به شکلی نمادین

حاکی از ویژگی برجسته و فشرده ،در برگیرنده ذات یک چیز و یوادآور بخشوی از
یافتههای زبان بنیاد 1یا دیداری 2است .کد سازهای است محققساخته 3کوه نقو

آن

نمادپردازی است .این نمادها معنایی تفسیر شده را بوه هریوک از یافتوههوا نسوبت
میدهند تا به این ترتیب ،بوه کشوف الگوو ،مقولوهبنودی ،سواخت نظریوه و دیگور
فرآیندهای تحلیلی منتهی شد( .گیویان)۱۳۹5 ،
جامعه پژوه

در این مرحله شامل خبرگانی بودنود کوه در زمینوه آمووزش،

مشاوره و سیاستگذاری در حوزه توسعه صادرات کاتها بوا فنواوری بوات ،سوابقه
اجرایی داشتند بنابراین دایره انتخاب خبرگان بسیار محدود بود و  ۱۴نفور از افوراد
به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب شدند.
در ادامه با م العه پیشینه پژوه

برای هر یک از بیست عامل فرعی شناسایی

شده ،شاخصهایی استخراج شده است .سپس پرسشنامهای شوامل  ۴5گوزاره و بوا
هدف شناخت وضعیت موجود شرکتهای مورد م العه ،طراحوی شود .پرسشونامه
میوزان اهمیوت و

مذکور دوبعدی بر اسا

طیف لیکرت بود و هر متغیر بر اسا

عملکرد آن مورد سنج

قرار گرفت .تعداد  ۲6۰پرسشنامه برگشت داده شود و و
1. Language-based
2. visual
3. Researcher-Generated

راهبردهای توسعه صادرات صنایعهایتک ایران با استفاده از تحلیل اهمیت عملکرد 51

اطوعات تزم برای آزمون فرضیات از آنها جم آوری گردید.
 .2-2روش تجزیه و تحلیل دادهها :در بخ

کموی بورای آزموون بوین روابوط

متغیرهای مد به دلیل در نظر گورفتن هوم زموان توأثیرات کلیوه متغیرهوا از روش
مد سازی معادتت ساختاری استفاده شده است .باید گفت در بخ
تحلیل مصاحبهها از نرمافزار  MAQDAو در بخ

کیفوی بورای

کمی از نرمافوزار  PLSاسوتفاده

شده است .جامعه آماری را در مرحلوه انجوام روش کموی ،مودیران و کارشناسوان
شرکتهای دان

بنیان صادراتی ایران تشکیل داده اند .طبوق آخورین گوزارشهوای

سازمان توسعه تجارت ۳۲۰ ،شرکت دان بنیان صادراتی در ایوران فعالیوت دارنود.
پس از جم آوری پرس نامهها با استفاده از ماتریس تحلیل اهمیت و عملکورد بوه
دستهبندی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات در صنعت هایتک پرداخته شده است.
 .3-2تجزیه و تحلیل اهمیت ـ عملکرد :مارتیو و جیمز 1روش تجزیوه تحلیول
اهمیت و عملکرد 2را نخستین بار در سوا  ،۱۹۷۷بورای تحلیول عملکورد صونعت
خودرو به کار گرفتند .اما امروزه ،تحلیل اهمیت و عملکرد به یوک ابوزار مودیریتی
معروف تبدیل شده است و به صورت گستردهای برای مشخص کردن نقاط ضعف
و قوت شناسههای 3تجاری ،محصوتت ،خدمات و اولویتبندی فرصتهوا بهبوود
در صنای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد ).)Chu& Choi. 2000
این مد از دو جز اصلی اهمیت و عملکورد مشوخص تشوکیل شوده اسوت.
ترکیب این دو جز ماتریسی با چهار خانوه را شوکل مویدهود کوه بوه طبقوهبنودی
مشخصههای مورد م العه کمک شایانی میکند .شکل  ۱ساختار یک مواتریس

IPA

را نشان میدهد.

1. Martilla and James
)2. Importance-Performance Analysis (IPA
3. brand
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شکل  .1ماتریس اهمیت  -عملکرد

مفهوم هر یک از چهار ناحیه این ماتریس به شرح زیر است (:)Chu & Choi. 2000
ناحیه اول ـ ناحیه توجه حیاتی :پاسخ دهندگان ،شاخصها را از نظور اهمیوت
بسیار بات ارزیابی میکنند ،ولی س

عملکرد این شاخصها به نسبت پایین است،

بنابراین باید توشهای بهبود توسعه را در این ناحیه متمرکز کرد.
ناحیه دوم ـ ناحیه تداوم وضعیت عالی :پاسخدهندگان شواخصهوا را از نظور
اهمیت بسیار بات ارزیابی میکنند و سازمان نیز در مورد این شواخصهوا عملکورد
بسیار خوبی دارد ،بنابراین باید در مورد این شاخصها مثل گذشته عمل کرد.
ناحیه سوم ـ ناحیه اولویت پایین :شواخصهوا از نظور اهمیوت و عملکورد در
س

پایینی قرار میگیرند و مناب محدودی باید به ایون ناحیوه از طورف شورکت

اختصا

داده شود.

ناحیه چهارم ـ ناحیه قابـل اـاه  :شواخصهوایی کوه در ایون ناحیوه قورار
میگیرند ،از نظر پاسخدهندگان اهمیوت چنودانی ندارنود ،ولوی از عملکورد نسوبی
بوواتیی برخوردارنوود .پاسووخدهنوودگان از عملکوورد بوواتی سووازمان در مووورد ایوون
شاخصها خرسندند ،ولی مدیران باید توشهای فعلی خود را بر این ویژگیها به
شدت محدود کنند.
 .3یافتههای پژوهش
 .1-3یافتههای بخش كیفی

با توجه به نبود معیارهای مناسب جهت بررسی عوامل مؤثر بور توسوعه صوادرات
محصوتت هایتک ،در گام نخست تزم بود برای رسیدن به مدلی قابول اعتمواد و
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اعتبار ،عوامل و شاخصهای مؤثر بر توسعه صادرات کاتهای هوایتوک شناسوایی
گردد و سپس مورد آزموون قورار گیورد .اسوتفاده از تحلیول تتوم جهوت شناسوایی
گزاره های مؤثر از دید اسواتید و خبرگوان ایون صونعت ،بهتورین روش در جهوت
رسیدن به این هدف بود .به این منظور پس از شناسایی اعضای نمونه آماری بخ
کیفی ،محقق اقدام به انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته نمود .پوس از انجوام ۱۴
مصاحبه با خبرگان و کد گذاری ،مقوله های زیور بنوایی ،بوا اسوتفاده از نورم افوزار
 MAXQDAاستخراج گردید.
با تحلیل دادههای کیفوی پوژوه

در نورم افوزار  MAXQDAدر مرحلوه کود

گذاری باز ۲۳۸ ،کد مفهومی اولیه حاصل شد .پس از بررسی و م ابقت این کودها
و حذف کدهای تکراری ،کدهای مشترک و هم طبقه شناسایی گردید .بنوابراین بوا
نظر اساتید و کارشناسان این حوزه ،شاخصهای شناساییشده نهایی در این بخ
از تحقیق ،متشکل از ش
سنج

عامل اصلی ،بیسوت عامول فرعوی ۴5 ،شواخص بورای

این عوامل میباشود .شوکل  ۲نتوایج حاصول از محتووای کیفوی را نشوان

میدهد .مقولههای اصلی و فرعی توسعه صوادرات محصووتت هوایتوک در ایون
شکل ارایه شده است.
۱

شکل  .2نمودار استخوان ماهی توسعه صادرات محصوالت هایتک (منبع :یافتههای محقق)

1. Fish Bone Diagram

54

راهبرد اقتصادی ♦ سال هشتم ♦ شماره سیودوم ♦ بهار 1399

مدل مفهومی توسعه صادرات هایتک

مد مفهومی این پژوه

با توجه به سه مرحله به انجام رسیده اسوت .در مرحلوه

او پس از طرح دقیق و موشکافانه عنوان پژوه  ،م العات مقدماتی مبانی نظوری
و پیشینه پژوه

با رویکرد ترکیبی اکتشافی انجام پذیرفت .خروجوی ایون مرحلوه

استخراج تعاریف و مفاهیم اولیه پژوه

است که مبنایی برای مصاحبهها و تحلیل

محتوی کیفی قرار گرفتند .در مرحله دوم ،پژوه های اکتشافی مؤلفههای توسوعه
صادرات در صنعت هایتک از نظر سیاستگذاران این حوزه ،با استفاده از تحلیول
تم استخراج شد.
سپس با توجه به مرحله کیفی پوژوه
مفهومی پژوه

و نظورات اسواتید ،شوکل  ،۳الگووی

که بیانگر چگونگی ارتباط میان متغیرهای پژوه

می دهد .برای اعتبار سنجی مد اولیه و ارایه مد نهایی پوژوه

است را نشوان
از روش حوداقل

مربعات جزیی ( )PLS-SEMاستفاده شده است.
شکل  .3مدل اولیه توسعه صادرات در صنعت هایتک (منبع :یافتههای محقق)
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 .2-3یافتههای بخش كمی
 .1-2-3بررسی مدل بیرونی یا مدل اندازهگیری

یک مد مفهومی در روش حداقل مربعات جزیی بور اسوا
(مد بیرونی) و بخ

بخو

انودازهگیوری

ساختاری (مد درونی) بررسی میشود بخ

اندازهگیوری

راب ه سؤاتت با سازهها را بررسی می کند و در بخ

سواختاری روابوط سوازههوا

بررسی میشود (آذر و غومرضا .)۱۳۹۸ ،نخست مد اندازهگیری (مود بیرونوی)
از طریق تحلیل های روایی سازه و همگرا و پایایی ترکیبی بررسوی مویشوود و در
مرحله بعد ،مد ساختاری (مد درونی) بوا بورآورد مسویر بوین متغیرهوا بررسوی
میشود و سپس برازش مد کلی صورت میپذیرد.
روایی سازه راب ه سؤاتت هر سازه (متغیر پنهان) با سازه مورد نظر را بررسی
می کند که این عملیات معاد تحلیل عامل تأییودی در نورمافوزار لیوزر و اموو
است .بارهای عاملی برابر یا بیشتر از  ۰/۴نشان دهنده این است که واریوانس بوین
سازه و شاخصهای آن از واریانس خ ای اندازهگیری آن مغازه بیشتر بووده اسوت
( .)Hulland. 1999همانطور که نتایج جدو ( )۳نشان مویدهود بور اسوا

نتوایج

روایی سازه ،بار عاملی مشاهده شده در تمای موارد بزرگتر از  ۰/۴است کوه نشوان
می دهد همبستگی مناسبی بین متغیرهای قابل مشاهده با متغیرهای پنهان مربوط بوه
خود وجود دارد.
جدول  .3ضرایب بار عاملی

عنوان در
مدل

بار عاملی

عنوان در
مدل

بار عاملی

عنوان در
مدل

بار عاملی

عنوان در
مدل

بار عاملی

RD
FDI
EI
EMC
SE

0/784
0/777
0/611
0/78
0/835

SA
IP
EF
EG
FTA

0/807
0/851
0/852
0/584
0/977

IS
TP
BC
TS
EM

0/612
0/518
0/723
0/701
0/968

TI
EC
ECO
CB
IC

0/858
0/822
0/81
0/858
0/856

روایی همگرا نشان می دهد چقدر متغیرهای یک سازه با همدیگر همراستا هسوتند.
فورنل و ترکر )۱۹۸۱( 1شاخص میانگین واریانس استخراج شده ( )AVEرا بورای
1. Fornell &Larcker
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بررسی روایی همگرا ارایه کردهاند .اگور شواخص  AVEبواتتر از  ۰/5باشود مود
اندازهگیری دارای روایی همگرا است.
پایایی ترکیبی ( )CRدر مد های ساختاری معیار بهتر و معتبرتری نسوبت بوه
آلفای کرونبا به شمار میرود به دلیل اینکه در محاسبه آلفوای کرونبوا در موورد
هر سازه تمامی شاخصها با اهمیت یکسوان وارد محاسوبات مویشووند ،ولوی در
محاسبه پایایی ترکیبی شاخصها با بوار عواملی بیشوتر اهمیوت زیوادتری داشوته و
باعث میشود مقادیر  CRسازهها معیار واقعویتور و دقیوقتوری نسوبت بوه آلفوای
کرونبا باشد (داوری و رضازاده .)۱۳۹۲ ،با توجه به اینکوه مقودار مناسوب بورای
آلفای کرونبا  ،۰/۷برای پایایی ترکیبی  ۰/۷و برای  ۰/5 ،AVEمیباشود و تموامی
معیارها در قسمت سنج

بارهای عاملی مقدار مناسبی دارند (جدو  )۴مویتووان

مناسب بودن وضعیت روایی و پایایی سؤاتت پرسشنامه را تأییدتأیید نمود.
جدول  .4سنجش پایایی (آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی) و روایی ()AVE

سازههای اصلی توسعه صادرات هایتک
تسهیل تجاری
لجستیک تجاری
سیاستهای تشویق و توسعه صادرات
توسعه صادرات محصوالت هایتک
امکانات زیرساختی
پشتیبانی بازار
دسترسی بازار

عنوان در مدل
BF
CL
Epp
HPED
ISF
MP
MA

AVE
0/709
0/706
0/550
0/651
0/645
0/566
0/533

پایایی ترکیبی

آلفای کرونباخ

0/879
0/828
0/829
0/910
0/900
0/788
0/760

0/794
0/784
0/724
0/874
0/861
0/797
0/755

خروجی نرم افزار  PLSمربوط به بار عاملی و ضریب مسیر در شوکل  ۴و  5آموده
است.
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شکل  .4مدل در حالت تخمین استاندارد

شکل  .5مدل در حالت T-Value
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راهنمای عویم اختصاری :حمایت از تحقیق و توسعه ،RD:1جذب سرمایه گوذاری
صادرات گرا ،FDI :2پرداخت مشو هوای صوادراتی ،EI :3حمایوت از کنسرسویوم:4
 ،EMCمهارت و کارآفرینی ،SE :5تحریم ،SA :6مالکیوت فکوری ،IP :7توأمین موالی
صووادرات ،EF :8بیمووه صووادراتی ،EG :9موافقووتنامووههووای دوجانبووه،FTA :10
اسوتانداردهای بووینالمللوی ،IS :11سیاسووتهوای تعرفووهای ،TP :12راهانودازی مراکووز
تجووواری ،BC :13نمایشوووگاههوووای تجووواری ،TS :14بازاریوووابی صوووادراتی،EM :15
زیرساختهای حمل ونقل ،TI :16تجارت الکترونیک ،EC :17هزینههوای صوادرات:18
 ،ECOبوروکراسی ادرای گمرک ،CB :19هزینههای واردات:20

IC

 .2-2-3بررسی مدل درونی یا مدل ساختاری تحقیق

این مد به روابط بین متغیرهای مکنون یا پنهان تحقیق میپردازد و روابط آنها را
بررسی می کند .برازش مد ساختاری با استفاده از شواخص ضوریب تعیوین (،)R2
شاخص ( )Q2و ( )F2بررسی شده است .ضوریب تعیوین ( )R2معیواری اسوت کوه
بیانگر میزان تغییرات هر یک از متغیرهای وابسته مد است که به وسیله متغیرهای
مستقل تعیین میشود .چین ( )۱۹۹۸سه مقدار  ۰/۱۹و  ۰/۳۳و  ۰/6۷را بوه عنووان
موک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی بوودن بورازش بخو

سواختاری مود

تعریف کرده است (.)Chin. 1998
معیار اسوتون و گیوزر 21یوا شواخص ( ،)Q2قودرت پوی بینوی مود را مشوخص
12. Tariff Policy

1. Research and development

13. Business Center

2. Foreign Direct Investment

14. Trade Show

3. Export Incentives

15. Export Marketing

4. Export Management Company

16. Transport Infrastructure

5. Skills and Entrepreneurship

17. Electronic Commerce

6. Sanction

18. Export Cost

7. Intellectual Property

19. Customs Bureaucracy

8. Export Financing

20. Import Cost

9. Export Guarantee

21. Stone – Geisser

10. Trade Agreement
11. International Standard
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میسازد .هنسلر و همکاران درباره شدت قدرت پی بینوی مود در موورد سوازههوای
درون را ،سه مقدار  ۰/۰۲و  ۰/۱5و  ۰/۳5را به ترتیب برای قدرت پی بینوی ضوعیف،
متوسط و قوی تعیین نمودهاند (2013

بخ

 .)Henseler.اندازه اثر ( )F2دیگر شاخص بورازش

ساختاری مد است و برای متغیرهای مستقل بورونزا مصودا دارد .بور اسوا

نظر کوهن ،میزان این شواخص بوه ترتیوب ( ۰/۰۲ضوعیف)( ۰/۱5 ،متوسوط) و ۰/۳5
(قوی) میباشد .نتایج جدو  5نشان از برازش متوسط تا قوی مد درونی است.
 .3-2-3برازش مدل كلی پژوهش

شاخص  1 GOFبرای بررسی مد کلی در مد های معاموت ساختاری اسوت کوه
هر دو بخ

مد اندازه گیری و سواختاری را ارزیوابی مویکنود ایون شواخص بوا

اسووتفاده از جووذر حاصوول ضوورب «میووانگین شوواخص  »R2و «میووانگین شوواخص
افزونگی »2و طبق راب ه زیر محاسبه میشود:

2
𝑦𝑡𝑖𝑙𝑎𝑛𝑢𝑚𝑚𝑜𝐶( × ) ̅̅̅̅2
)̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑅(√ = 𝐹𝑂𝐺

شاخص  GOFتوسط تننهاو

و همکاران ابداع گردید

(2004

.)Tenenhouse.

تزلس سه مقدار  ۰/۰۱و  ۰/۲5و  ۰/۳6را به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قووی
برای  GOFمعرفی نمودهاند .شاخص  GOFدر این م العه برابور  ۰/۳6۲بوه دسوت
آمده است .بنابراین مد از برازش م لوبی برخوردار است (.)Wetzels. 2009
جدول  .5خالصه ارزیابی برازش مدل درونی (بخش ساختاری) و مدل کلی

سازههای اصلی
تسهیل تجاری
لجستیک تجاری
سیاستهای تشویق و توسعه صادرات
توسعه صادرات محصوالت هایتک
امکانات زیرساختی
دسترسی بازار
پشتیبانی بازار

Q2
396/0
167/0
268/0
0/530
0/457
0/178
0/129

F2
241/0
472/0
131/0
113/0
117

R2
512/0
962/0
0
-

GOF

362/0

منب  :یافتههای پژوه
1. Doogness of fit
2. Communalities
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 .4-2-3بررسی فرضیههای تحقیق

آزمون فرضیات با توجه به مقدار ضریب مسیر و اهمیوت  T-Valueانجوام شود .بوا
توجه به نتایج حاصل در جدو  6چنانچوه مقودار آمواده  Tبیشوتر از  ۱/۹6باشود،
فرضیه تأییدتأیید میشود.
میزان تأثیر سیاستهای تشویق و توسعه صوادرات بور تسوهیل تجواری مقودار
 ۰/۳۲۳به دست آمده است .همچنین مقدار آماره  tنیز  ۳/۳۸6به دست آمده است که
از مقدار بحرانی  ۱/۹6بزرگتر است .بنابراین با اطمینان  %۹5سیاستهوای تشوویق و
توسعه صادرات بر تسهیل تجاری تأثیر مثبت و معناداری دارد .به همین ترتیب کلیوه
فرضیات به جوز فرضویه دوم ،تأییدتأییود شود .بنابرفرضویه دوم کوه رد شوده اسوت
نمیتوان ادعا کرد که امکانات زیرساختی بر تسهیل تجاری تأثیر معناداری دارد.
جدول  .6نتایج بررسی فرضیههای پژوهش

فرضیههای پژوهش
سیاستهای تشویق و توسعه صادرات بر تسهیل تجاری تأثیر مثبت و معناداری
دارد
امکانات زیرساختی بر تسهیل تجاری تأثیر مثبت و معناداری دارد
دسترسی بازار بر تسهیل تجاری تأثیر مثبت و معناداری دارد
پشتیبانی بازار بر تسهیل تجاری تأثیر مثبت و معناداری دارد
لجستیک تجاری بر تسهیل تجاری تأثیر مثبت و معناداری دارد
سیاستهای تشویق و توسعه صادرات محصوالت هایتک بر توسعه صادرات
محصوالت های تک تأثیر مثبت و معناداری دارد
امکانات زیرساختی بر توسعه صادرات محصوالت هایتک تأثیر مثبت و
معناداری دارد
دسترسی بازار بر توسعه صادرات محصوالت هایتک تأثیر مثبت و معناداری
دارد
پشتیبانی بازار بر توسعه صادرات محصوالت هایتک تأثیر مثبت و معناداری
دارد
لجستیک تجاری بر توسعه صادرات محصوالت هایتک تأثیر مثبت و معناداری
دارد
تسهیل تجاری بر توسعه صادرات محصوالت هایتک تأثیر مثبت و معناداری
دارد
منب  :یافتههای پژوه

بار عاملی

آماره t

نتیجه

0/323

3/386

تأیید

0/024
0/305
0/320
0/637

0/356
3/102
2/135
8/332

رد
تأیید
تأیید
تأیید

0/634

7/789

تأیید

0/340

3/615

تأیید

0/318

3/211

تأیید

0/324

3/317

تأیید

0/441

5/429

تأیید

0/401

4/069

تأیید
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 .5-2-3تحلیل اهمیت ـ عملکرد ()IPA

در تحقیق حاضر به منظور تحلیل شکاف بوین وضو موجوود و م لووب از مود
تحلیل اهمیت و عملکرد استفاده شده است .در این مد هر شواخص از دو منظور
اهمیت( 1که با  Iنمای

داده میشود) و عملکرد( 2که با  Pنموای

داده مویشوود)

مورد بررسی قرار میگیرد.
جدول  .7وضعیت اهمیت ـ عملکرد سازههای پژوهش

سازههای پژوهش
حمایت از تحقیق و توسعه
جذب  FDIصادراتگرا
پرداخت مشوقهای صادراتی به محصوالت هایتک
حمایت از کنسرسیومها
مهارت و کارآفرینی
تحریم
مالکیت فکری
تأمین مالی صادرات
بیمه صادراتی
موافقتنامههای دوجانبه
استانداردهای بینالمللی
سیاستهای تعرفهای
راه اندازی مراکز تجاری محصوالت صادراتی هایتک
نمایشگاههای تجاری
بازاریابی صادراتی
زیرساختهای حملونقل
تجارت الکترونیک
هزینههای صادرات
بوروکراسی ادرای گمرک
هزینههای واردات

نماد
RD
FDI
EI
EMC
SE
SA
IP
EF
EG
FTA
IS
TP
BC
TS
EM
TI
EC
ECO
CB
IC

اهمیت
3.82
3.73
3.18
3.25
3.83
3.66
35 .3
3.45
3.29
4.05
4.50
4.28
4.34
3.86
3.74
3.11
3.91
3.24
3.49
3.70

عملکرد
1.20
1.33
2.51
1.73
2.03
1.13
1.90
2.20
1.83
2.24
2.07
2.00
1.47
1.67
2.02
2.12
1.68
2.00
2.53
2.47
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1. Importance
2. Performance
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شکل  .6نمودار رادار اختالف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب

نتیجه ارزیابی اهمیت و عملکرد برای شاخصهای تحقیق حاضر بوه صوورت زیور
میباشد:
شکل  .7نتیجه ارزیابی اهمیت ـ عملکرد ()IPA

تمامی شاخصهای تحقیق با اهمیت است و میانگین اهمیت باتی حد وسط طیف
لیکرت (مقدار  )۳به دست آمده است .از سوی دیگر تمامی شاخصهای پوژوه
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از نظر عملکردی ضعیف هستند و میانگین آنها کمتر از حد وسط طیوف لیکورت
(مقدار  )۳به دست آمده است .بنابراین تنها یک ناحیه وجود دارد هموه عناصور در
ناحیهQ1

(اهمیت بات و عملکرد پایین) قرار دارند.

نتیجهگیری و پیشنهادات
میزان صادرات محصوتت با فناوری بات یکی از شاخصهوای مهوم میوزان تحقوق
اقتصاد دان بنیان است .در این تحقیق ،ش

عامل اصولی و بیسوت عامول فرعوی

برای توسعه صوادرات محصووتت فناورانوه شناسوایی و بورای هور یوک از آنهوا
شاخصهایی تدوین شد .این عوامل شناساییشوده بوا توجوه بوه رویکورد تجزیوه
تحلیل اهمیت-عملکرد و با استفاده از مود معوادتت سواختاری در  ۲6۰شورکت
دان بنیان صادراتی ایران مورد بررسی قرار گرفت و گروهبندی شد.
بر اسا

نتایج یافتههای تحقیق ،تمامی شاخصها از حیث میوزان عملکورد و

اهمیت آن ها در توسعه صادرات کاتهای هایتک در محودوده ( Q1ناحیوه توجوه
حیاتی) واق شده اند که این موضوع بیانگر این اسوت کوه تموامی شواخصهوا بوا
اهمیت بوده و نق

باتیی در توسعه صادرات محصوتت با فناوری بات دارند .این

در حالی است که عملکرد این شاخصها بر اسا

نظر خبرگان ،پایین بوده اسوت.

این شاخص ها مربوط به عوامل سیاست های تشویق و توسعه صوادرات ،امکانوات
زیرساختی ،لجستیک تجواری ،تسوهیل تجواری ،دسترسوی بوازار ،پشوتیبانی بوازار
میباشند.
کنکاش در میزان عملکرد بر اسا

ماتریس اهمیت و عملکرد نشان مویدهود

که تحریم دارای بیشترین تأثیر منفی بر صادرات محصووتت فناورانوه در ایوران و
جزو مهمترین موان توسعه صادرات محصوتت هایتک میباشد که این نتیجه بوا
طرح پژوهشی سند تحوو سیاسوت تجوارت خوارجی جمهووری اسوومی ایوران
م ابقت دارد.تولید و صادرات محصوتت دان بنیان به همکاری بوینالمللوی نیواز
دارد و شرایط تحریم باعث کاه

همکاری بینالمللی میگردد.

با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری مشکوت ناشوی از تحوریم از جملوه نقول و
انتقا مالی و با توجه به تشدید آن در این دوران بایود تودبیری اندیشوید .در ایون
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شرایط تدوین بستههای خا
چال

خصوصی در جهت فائق آمودن بور

کمک به بخ

تحریم های موالی ضوروری اسوت .خوودداری از توسول بوه سیاسوتهوای

دستوری (سامانه نیما و اعما نر واحد) از پی

نیازهای این شرایط است.

از طرفی حمایت از تحقیق و توسعه و جذب سرمایهگذاری خارجی و ایجواد
مراکز تجاری در بازار هدف در مراتب بعدی اولویتبندی موان توسوعه صوادرات
محصوتت فناورانه قرار دارند.
با توجه به این که در ادبیات جدید توسعه ،رشد پایدار اقتصادی بدون ایجواد
بسترهای مناسب و تزم توسط دولت برای توسعه تزم امکانپذیر نمویباشود ،لوذا
راهبردهای زیر برای ارتقای وضعیت شاخص هوای توسوعه صوادرات محصووتت
فناورانه واق در محدوده  Q1ایران پیشنهاد مویشوود کوه مویبایسوت بوه صوورت
همزمان پیگیری گردد( :شرح جزییات پیاده سازی راهبردهای پیشنهادی در جداو
پیوست شماره  ،۸ -۱۱آورده شده است)
 )۱بوازنگری متنوواوب و طراحووی مجودد بسووتههووای مشوو صووادراتی بوورای
شرکتهای دان بنیان
 )۲حمایت از گسترش فعالیت تحقیق و توسوعه در کشوور (تحقیقوات بوازار
محور)
 )۳حمایت از تحقیق و توسعه بر اسا

نیازهای بازارهای هدف

 )۴جذب سرمایهگذاری خارجی صادراتگرای دان بنیان
 )5تدوین استراتژی برای جذب سرمایهگذاران.
 )6ایجاد کنسرسیوم های صادراتی دان بنیان و شرکتهای مدیریت صوادرات
فناوری بر اسا

الگوهای جهانی

 )۷تربیت نیروی انسانی متخصص ،کارآفرین و خو در حوزه های مدیریت،
صنعت ،خدمات در بدنه سیاستگذار و اجرایی دولت
 )۸جذب نخبگان ایرانی و غیرایرانی خارج از کشور
 )۹ارتقای کیفیت ذهنی مدیران (ایجاد نگرش صادراتی در شرکت )
 )۱۰تعامل بانک مرکزی با بانک های مرکوزی شورکای تجواری و مؤسسوه هوا
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(صرافیها) ،جهت نقل و انتقاتت در شرایط تحریم
 )۱۱ان با نظام مالکیت معنوی در راستای الزامات بازارهای جهانی
 )۱۲ساماندهی نظام مالکیت فکری در حوزههای علم و فناوری
 )۱۳ثبت مالکیت فکری در حوزه علم و فناوری در قوه مجریه
 )۱۴بازطراحی زیرساختهای تأمین مالی و بیمه صادراتی
 )۱5توسعه پیوندهای تجاری از طریوق انعقواد نسول جدیود موافقتناموه هوای
تجاری با کشورهای هدف به صورت دوجانبه و چندجانبه
 )۱6تنظیم تعرفههای گمرکی محصوتت دان بنیان
 )۱۷واردات مواد اولیه و واس های محصوتت دان بنیان
 )۱۸تقویت زیرساختهای تزم در زمینه اخذ استانداردهای بینالمللی
 )۱۹راه اندازی نمایشگاه ها و مراکز تجاری محصوتت دان بنیان در داخل و
خارج از کشور
 )۲۰ارتقا طراحی و بستهبندی محصوتت صادراتی دان بنیان
 )۲۱تقویت برند ملی
 )۲۲تدوین برنامه لجستیک تجارت در زیر بخ های فناوری
 )۲۳سرمایهگذاری دولت در زیرساختهای حمل و نقل
 )۲۴تقویت زیرساختهای تجارت الکترونیک کشور
 )۲5تشکیل کمیته ملی تسهیل تجاری
 )۲6بهبود زیرساختهای گمرکی
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پیوست شماره 1
جدول  .8راهبردها و پیشنهادهای اجرایی ـ سیاست تشویق و توسعه صادرات

راهبردهای پیشنهادی
بازنگری متناوب و طراحی مجدد
بستههای مشوقهای صادراتی
برای شرکتهای دانشبنیان

سیاست تشویق و
توسعه صادرات

 حمایت از گسترش فعالیتتحقیق و توسعه در کشور
 حمایت از تحقیق و توسعه براساس نیازهای بازارهای هدف
 جذب سرمایهگذاری خارجیصادراتگرای دانشبنیان
 تدوین استراتژی برای جذبسرمایه گذاران.
 ایجاد کنسرسیومهای صادراتیدانشبنیان و شرکتهای مدیریت
صادرات فناوری بر اساس الگوهای
جهانی

اقدامات پیشنهادی

مجری

ساختار پیشنهادی
تشکیل کارگروه متشکل از اعضای  TPOو
معاونت علمی و فناوری و  ICTو اتاق
بازرگانی ایران وانجمنهای تخصصی و
معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه

 تخصیص سریع و به موقع اعتبارات مشوقهای صادراتی متناسب سازی کمکها و مشوقها با رشد و اندازهصادرات

معاونت علمی و
فناوری و سازمان
توسعه تجارت

تشکیل کارگروه متشکل از اعضای  TPOو
معاونت علمی و فناوری

 پوشش هزینههای تحقیق و توسعه شرکتهای دانشبنیان ایجاد انگیزه در بنگاهها برای تحقیق و توسعه اختصاص دادن مشوقهای الزم برای ایجاد مراکز R&D ایجاد پیوند و ارتباط سیستماتیک میان دانشگاه ،صنعت وبازار و مراکز &R

معاونت علمی و
فناوری

تشکیل کارگروه متشکل از اعضای مرکز
خدمات سرمایهگذاری خارجی و معاونت
علمی و فناوری

 تدوین بسته تشویقی سرمایهگذاری مستقیم خارجیصادراتگرای فناوری باال در کشور
 -راهاندازی آژانسهای تشویق سرمایهگذاری خارجی ()IPA

معاونت علمی و
فناوری
(غنی سازی در
بخش )IPA

تشکیل کارگروه متشکل از اعضای سازمان
توسعه تجارت و معاونت علمی و فناوری و
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ()ICT

  -کمکهای فنی و مالی به تشکیل کنسرسیومها،تشکلها ،کریدورها ،خوشهها و شرکتهای EMC
 تخصیص سهم بیشتر جوایز صادراتی به کنسرسیومها،EMCها و ETCها

معاونت کمکهای
تجاری سازمان
توسعه تجارت
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 تربیت نیروی انسانی متخصص ،کارآفرین و خالق  -درحوزههای مدیریت ،صنعت ،خدمات در بدنه سیاستگذار و
اجرایی دولت
 جذب نخبگان ایرانی و غیرایرانی خارج از کشور ارتقای کیفیت ذهنی مدیران (ایجاد نگرش صادراتی درشرکت)

تشکیل کارگروه متشکل از
اعضای وزارت صنعت معدن
تجارت و معاونت علمی و فناوری

 حمایت مالی نتیجهگرا از انجمنهای علمی برگزاری دورههای توانمندسازی تخصصی پرداخت یارانه بابت هزینه آموزشهااصالح مهاجرت نیروی کار

معاونت علمی و
فناوری

 انطباق نظام مالکیت معنوی در راستای الزامات بازارهایجهانی
 ساماندهی نظام مالکیت فکری در حوزههای علم و فناوری -ثبت مالکیت فکری در حوزه علم و فناوری در قوه مجریه

تشکیل کارگروه متشکل از
اعضای مجلس شورای اسالمی و
قوه قضاییه و معاونت علمی و
فناوری و معاونت اقتصادی
وزارت امورخارجه

 کمکهای فنی و حقوقی دولت در زمینه ثبتپتنت ،ثبت اختراع و عالیم تجاری
 ایجاد ساختار نهادی ثبت مالکیت فکری در قوهمجریه

معاونت علمی و
فناوری

بازطراحی زیرساختهای تأمین مالی و بیمه صادراتی

تشکیل کارگروه متشکل از
صندوق ضمانت صادرات و بانک
توسعه صادرات و صندوق نوآوری
و شکوفایی و TPO

 ایجاد یک اگزیمبانک با معیارهای جهانی کم کردن نرخ سود و کارمزد بانک توسعهصادرات و صندوق ضمانت صادرات و صندوق
نوآوری و شکوفایی (با نرخ کارمزد یک رقمی)
 افزایش سطح پوشش بیمهای صندوق ضمانتصادرات
 اعطای تسهیالت بانکی به صادر کنندگانمحصوالت دانشبنیان به روش اعتبار خریدار و
فروشنده با نرخ بینالمللی
 آگاهسازی و اطالعرسانی از خدمات بیمههایصادراتی و سرمایهگذاری به شرکتهای دانشبنیان
و خریداران خارجی

وزارت صنعت معدن
تجارت

امکانات
زیرساختی
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دسترسی
بازار

توسعه پیوندهای تجاری از طریق انعقاد
نسل جدید موافقتنامههای تجاری با
کشورهای هدف به صورت دوجانبه و
چندجانبه.
تنظیم تعرفههای گمرکی محصوالت
دانشبنیان
واردات مواد اولیه و واسطهای محصوالت
دانشبنیان
تقویت زیرساختهای الزم در زمینه اخذ
استانداردهای بینالمللی.
راهاندازی نمایشگاهها و مراکز تجاری
محصوالت دانشبنیان در داخل و خارج از
کشور

پشتیبانی
بازار

ارتقا طراحی و بستهبندی محصوالت
صادراتی دانشبنیان

تشکیل کارگروه متشکل از اعضای
و  ICTو وزارت امور خارجه و
رؤسای کمیسیونهای مشترک
تشکیل کارگروه متشکل از گمرک
و TPO

تشکیل کارگروه متشکل از سازمان
ملی استاندارد و معاونت علمی و
فناوری
تشکیل کارگروه متشکل از TPOو
معاونت علمی و فناوری و شرکت
سهامی نمایشگاهها
تشکیل کارگروه متشکل از
انجمنهای تخصصی و معاونت
علمی و فناوری

راهاندازی سایت اطالعرسانی محصوالت
دانشبنیان

معاونت علمی و فناوری

تقویت برند ملی

سازمان توسعه تجارت

 تهیه لیست محصوالت دانشبنیان برای مبادله موافقتنامههای FTA,PTA

 تعیین بازارهای هدف مناسب جهت انعقاد موافقتنامههای تجارتآزاد و ترجیحی
 ایجاد شفافیت و ثبات در سیاستهای تعرفهای و غیرتعرفهای تثبیت کلیه نرخهای تعرفه به مدت پنج سال کلیه ممنوعیتهای دستوری و سایر موانع غیرتعرفهای ،سه ماه پساز ابالغ عمومی اجرا شود
 تقویت زیرساختهای آزمایشگاهی (به خصوص موارد غیرقابلآزمون در کشور)
 به کارگیری استانداردهای موجود بینالمللی به عنوان مبنایاستانداردهای ملی
 بهبود فرآیندها و کاهش زمانهای کنترل کیفیت ایجاد نمایشگاههای دایمی محصوالت هایتک در ایران برگزاری نمایشگاههای تخصصی دانشبنیان در بازار هدف ایجاد مراکز طراحی و بستهبندی صادراتی محصوالت دانشبنیان. مشارکت در نمایشگاههای بستهبندی جهان. افزایش نشریات الکترونیکی صادرات دانشبنیان اطالع رسانی رویدادهای تجاری دانشبنیان به صورت منظم طراحی نام و نشان ملی (  )National Brandایران بر اساسفناوری
 حمایت از ترویج نام و نشانهای محصوالت دانشبنیان در بازارها -ایجاد مراکز توسعه برند ایران با هدف تقویت برندهای دانشبنیان

سازمان توسعه
تجارت
دفتر مقررات واردات
و صادرات سازمان
توسعه تجارت
سازمان ملی استاندارد
و وزارت صنعت معدن
تجارت
شرکت سهامی
نمایشگاهها
معاونت بازاریابی
سازمان توسعه
تجارت
معاونت علمی و
فناوری
سازمان توسعه
تجارت
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تدوین برنامه لجستیک تجارت
در زیر بخشهای فناوری
سرمایهگذاری دولت در
زیرساختهای حمل و نقل
لجستیک
تجاری

تشکیل کارگروه متشکل  TPOو
وزارت راه و شهرسازی

تقویت زیرساختهای تجارت
الکترونیکی کشور

تشکیل کارگروه متشکل معاونت علمی
و فناوری و ICTو TPOو بانک
مرکزی

تشکیل کمیته ملی تسهیل
تجاری

تشکیل کارگروه متشکل از گمرک و با
همکاری وزارت صنعت معدن تجارت

تسهیل
تجاری
بهبود زیرساختهای گمرکی

تشکیل کارگروه متشکل از گمرک و با
همکاری وزارت صنعت معدن تجارت

 کاهش هزینه حمل و نقل هوایی اعطای یارانه حمل و نقل به صادر کنندگان دانشبنیان استفاده از کیف های الکترونیکی ـ استفاده از رمز ارزها کمک به گسترش استارتاپها در حوزه صادرات محصوالت دانشبنیان راهاندازی وبسایت به سه زبان برای معرفی محصوالت دانشبنیان کشور توسعه شرکتهای تخصصی تجارت الکترونیک جهت مشاوره به شرکتهایدانشبنیان
 ایجاد بازارهای مجازی تخصصی ( )Market Placeبرای محصوالتهایتک و اتصال به بازارهای مجازی جهانی
 انتشار به موقع و در اختیار قرار دادن کلیه اطالعات تجاری در قالب فایلاکسل
 شناسایی گلوگاههای فرآیندهای صادرات و واردات. کاهش اسناد شکل گیری میز تخصصی گمرک برای شرکتهای دانشبنیان تعریف Hs Codeبرای محصوالت دانشبنیان معافیتهای گمرکی شرکتهای دانشبنیان برای واردات قطعات اولیه موردنیاز برای صادرات
 گسترش پهنای باند سامانههای گمرکی و افزایش تعداد اسکنرها روان سازی و حذف مقررات و تشریفات زاید گمرکی برای کاهش زمان وارداتو صادرات

وزارت راه و
شهرسازی ایران

معاونت علمی و
فناوری

گمرک

گمرک

