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  برآوري از سهم دانش و فناوري در صادرات كشور
 

 

 دهچکي

طرح متحقق اقتصاد مقاومتي  معیارهايعنوان يکي از سهم دانش در صادرات كشور به

صادرات محصوالت »هاي استاندارد و مرسوم توان با شاخصشود كه مقدار آن را ميمي

برآورد كرد. صادرات  «صادرات خدمات فني و مهندسي»و  «پیشرفته هايفناوري

میلیون  036حدود ترتیب به 1393افزار در سال ممحصوالت با فناوري باال و صادرات نر

میلیون دالر برآورد شده  266درصد از كل صادرات تولیدي( و  4دالر )يعني كمتر از 

میلیون  2266حدود  1391است. همچنین صادرات خدمات فني و مهندسي در سال 

برزيل،  اي نظیركه اقتصادهاي درحال توسعهدرحالي است اين دالر برآورد شده است. 

مالزي، چین و هند همپاي كشورهاي تازه صنعتي شده نظیر كره و كشورهاي 

هاي پیشرفته خود را طي دو دهه گذشته اي نظیر ژاپن حجم صادرات فناورييافتهتوسعه

 1/21هاي پیشرفته چین ، صادرات فناوري2611در سال  اند.طور مستمر افزايش دادهبه

درصد از كل صادرات تولیدي آنها بوده است.  1/20ه درصد و كر 1/42لزي، ادرصد، م

ع هاي پیشرفته از طريق رفاهتمام جدي سیاستگذاران به ارتقاي صادرات فناوري بنابراين،

، رفع موانع ساختاري، ايجاد ثبات و سركوب نرخ ارزموانع اقتصادي كالن نظیر 

ت براي حمايت از صادرا هاي سیاستي مناسبهاي قانوني مورد نیاز، تدوين بستهزيرساخت

 هايدهي شاخصگیري و گزارشمهندسي و تعیین متولي واحد براي اندازه و خدمات فني
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آفريني جدي اين دسته از صادرات غیرنفتي در برآورد سهم دانش در صادرات، براي نقش

 ست.ا اقتصاد كشور ضروري

 

 مقدمه

بر بتنيماند، پیشرفت مطرح كرده هاي اساسي درباره رشد اقتصادياقتصادداناني كه نظريه

اند )اسمیت در كتاب ثروت ملل، عنوان نیروي محرك اصلي آن بر شمردهرا به يفناور

و شومپیتر در كتاب تئوري رشد اقتصادي،  1107؛ ماركس در كتاب سرمايه، 1770

ي سنتي سیاستگذاري در كشورهاي (. در دو دهه گذشته نیز تغییراتي در رويکردها1911

زا براي كسب مهارت هاي فناورانه درونحال توسعه ايجاد شده و نقش كلیدي تالشرد

هاي نوين، انطباق آنها با شرايط محلي، ارتقا و انتشار آنها در كشور كامل نسبت به فناوري

ها سازي فناوريالمللي از طريق رشد صادرات و متنوعبرداري از آنها در عرصه بینو بهره

ي كنوني، نقش مهم نوآور يطوري كه در دنیاتگذاران قرار گرفته است. بهمورد توجه سیاس

فناورانه در توسعه اقتصادي، آن را به يك حوزه كلیدي در سیاست اقتصادي تبديل كرده 

 . (1394 ،)علیزاده است

هاي مهم میزان يکي از شاخص هاي پیشرفتهدر همین ارتباط، میزان صادرات فناوري 

هاي شاخص جهاني نوآوري شاخصعنوان يکي از زيربنیان است و بهشتحقق اقتصاد دان

(GII)1 ( و شاخص دستیابي به فناوريTAI)2  نیز مطرح شده است. همچنین در

                                                 
1. Global Innovation Index 

2. Technology Achievement Index 
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ها، اسناد باالدستي و قوانین كشور نیز بر تولید و صادرات محصوالت با فناوري سیاست

 (.1390العابديني، باال تأكید شده است )براتي و زين

 زيرا متکي بر علم و فناوري ،شوندعنوان صادرات پايدار شناخته ميصادرات بهاين نوع  

ف عالوه به تولید محصوالت تکمیلي مضاعهستند نه منابع تمام شدني )مثل نفت و گاز(؛ به

از  بنیان به مراتب كمترشوند. افزون بر اين، نوسانات بازار فروش تولیدات دانشمنجر مي

گر نظیر تولیدات خام بوده و بازده اقتصادي صادرات آنها به نسبت محصوالت محصوالت دي

ديگر باالتر است. به بیان ديگر اين نوع محصوالت ارزش صادراتي بااليي داشته و اين امر 

ديگر  كند.به ايجاد انگیزه در عملکرد فعاالن اقتصادي ازجمله بخش خصوصي كمك مي

 (1392)گنجي،  بنیان عبارتند از:دانشمزاياي صادرات محصوالت و خدمات 

 دانش بومي( در كشور مقصد صادرات،  خصوصايجاد وابستگي به دانش و فناوري )بهـ  

 ، نفوذ اجتماعي، سیاسي و فرهنگي در كشور مقصد صادراتـ  

 أ،ها در كشور مبدايجاد توان مقابله با تحريمـ  

 .ي به منابع طبیعي و محصوالت خامو كاهش وابستگ ـ ارتقاي كیفیت تولیدات داخلي 

ت كاالها و خدمات ااين گزارش با هدف ارائه تصويري از وضعیت تولیدات و صادر 

عنوان شاخصي براي سنجش میزان نفوذ هاي پیشرفته بهبر فناوريبنیان يا مبتنيدانش

هاي دانش و فناوري در اقتصاد تدوين شده است. بدين منظور ابتدا تعاريف و شاخص

شود. شايان ذكر گیري يا برآورد سهم دانش و فناوري در تولید ارائه مياستاندارد اندازه

شود، ابهام در نحوه وقتي صحبت از سهم دانش در تولید يا صادرات مياست كه 

هاي مرسوم و شود. به همین دلیل بايد از شاخصگیري آن نیز به ذهن متبادر مياندازه

زيابي میزان نفوذ دانش و فناوري در تولید يا صادرات استفاده گیري براي ارقابل اندازه
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ها براي اين منظور، شاخص تولیدات يا صادرات كرد. پركاربردترين و پراستنادترين شاخص

 ،حاضر رو در گزارشاينمهندسي است. از و هاي پیشرفته و صادرات خدمات فنيبا فناوري

 پیشرفته و همهاي با فناوريش محصوالت برآوردي از وضعیت موجود صادرات هم در بخ

شود. تالش شده است در مواردي كه دسترسي ارائه ميمهندسي  و در بخش خدمات فني

حال يافته، درهاي مختلف )توسعهاي با ساير كشورها از گروهبه اطالعات میسر بوده، مقايسه

ائه بنیان و ارادرات دانشهاي صتوسعه و درحال گذار( نیز انجام پذيرد. بررسي موانع و آسیب

 پیشنهاداتي براي بهبود وضعیت موجود بخش پاياني اين گزارش خواهد بود. 

 

 هاي پيشرفتهفناوريصادرات  .5

 تعريف محصوالت با فناوري پيشرفته .5-5

بندي ارائه شده است. در يك تقسیم پیشرفتهتعاريف متعددي براي محصوالت با فناوري 

بر و تعريف مبتني 1بر ورودياريف را به دو دسته تعريف مبتنيتوان اين تعكلي مي

 (:1311نوري و همکاران، تقسیم كرد )قاضي 2خروجي

بر ورودي، صنايع و محصوالت با فناوري در تعريف مبتني بر ورودي:تعريف مبتني 

ارت ديگر، عب. بهشودهاي فیزيکي يا انساني به فرآيند تولید تعريف ميبرمبناي ورودي پیشرفته

توان به براي نمونه مي )همان(.هاي قابل دسترس و عیني است اين رويکرد براساس داده

تعريف شوراي اطالعات نیروي كار آمريکا اشاره كرد كه محصوالت و خدمات با فناوري 

                                                 
1. Input-based 

2. Output-based 
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كند كه شامل تراكم بااليي از نیروي انساني متخصص در علوم، را بخشي معرفي مي پیشرفته

 است.  1(STEMندسي و رياضي )فناوري، مه

اين تعريف، میزان پیچیدگي نهفته در محصوالت صنايع يا  بر خروجي:تعريف مبتني 

 دهد. میزان تغییرات سريع رخ داده در اين محصوالت را مبنا قرار مي

 توسعه اقتصادي و هايهمکاري هاي مختلفي نظیر سازمانبر اين اساس سازمان 

(OECD)هاي اقتصاديحاديه اروپا و بانك جهاني نسبت به تعريف فعالیت، اداره آمار ات 

اند. هريك از اين تعاريف فهرست اقدام كردهپیشرفته هاي و محصوالت با فناوري

ن اند كه جزئیات آنها ممکهاي پیشرفته را ارائه كردهبر فناوريمحصوالت و كاالهاي مبتني

  2.هايي داشته باشداست تفاوت

 

 هاي پيشرفته ايران در مقايسه با ساير كشورهاصادرات فناوريوضعيت . 0-5

هاي پیشرفته تعدادي از كشورها در بازه زماني سال رشد صادرات فناوري 2و  1در جداول 

حال دهند كه اقتصادهاي دربا ايران مقايسه شده است. آمارها نشان مي 2611تا سال  1996

همپاي كشورهاي تازه صنعتي شده نظیر كره و اي نظیر برزيل، مالزي، چین و هند توسعه

هاي پیشرفته خود را طي دو دهه اي نظیر ژاپن حجم صادرات فناورييافتهكشورهاي توسعه

اند. علیرغم رشد اندك اين شاخص در بازه زماني مذكور در طور مستمر افزايش دادهگذشته به

 ر زياد است. ايران، فاصله كشورمان با اين گروه از كشورها هنوز بسیا

                                                 
1. Science, Technology, Engineering, and Mathematics 

  ،بررسي شاخص صادرات محصوالت با فناوري باال در ايران    به گزارش هاي مزبور جهت اطالع از جزئیات فهرست . 2

 هاي مجلس مراجعه شود.مركز پژوهش 11464شماره مسلسل 

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1022511
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1022511
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 صورت درصد از كل صادرات توليديهاي پيشرفته به. صادرات فناوري5جدول 

 0251 0252 0253 0252 0221 0222 5111 5112 كشور

 - - (2611) 1/4 1/4 1/2 0/6 - - ايران

 1/21 4/21 27 1/27 1/36 19 4/16 - چین

 3/12 0/16 0/9 2/11 1/12 7/11 9/4 1/0 برزيل

 1/10 7/10 1/10 11 23 7/21 1/20 2/24 ژاپن

 1/20 9/20 1/27 1/29 1/32 1/31 20 11 كره

 1/7 0/1 1/1 2/7 1/1 3/0 1/1 9/3 هند

 1/42 9/43 1/43 1/44 0/14 0/19 1/40 2/31 مالزي
Source of Data: World Bank Databank, 2017. 

 

 سب ميليارد دالر(هاي پيشرفته )به قيمت جاري برح. حجم صادرات فناوري0جدول 

 0251 0252 0253 0252 0221 0222 5111 5112 كشور

 - - (2611) 013/6 114/6 132/6 612/6 - - ايران

 114 119 106 460 273 7/41 1/13 - چین

 11/1 23/1 39/1 12/1 63/1 99/1 21/1 61/1 برزيل

 1/91 161 161 122 121 129 112 7/00 ژاپن

 120 133 136 121 9/13 3/14 1/29 9/16 كره

 1/13 3/17 7/10 1/16 14/4 60/2 31/1 16/6 هند

 2/17 4/03 4/06 3/19 7/17 47 4/21 61/0 مالزي
Source of Data: Ibid. 

 

به تفکیك نوع  1393، میزان صادرات محصوالت با فناوري باال در سال 3در جدول  

( و ISICي استاندارد صنعتي )المللبندي بینشده در طبقه بندي ارائهمحصوالت و گروه

 ( آورده شده است.SITCالمللي استاندارد تجارت )بندي بینطبقه
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 به تفکيك نوع محصوالت 5313ميزان صادرات محصوالت با فناوري باال در سال  .3جدول 

 جمع )دالر( تعداد اقالم گروه رديف

 295,509,978.80 11 داروسازي و شیمي 1

 34,505,606.69 24 ضاپیما(هوافضا )هواپیما و ف 2

 57,342,318.84 03 راديو، تلويزيون و تجهیزات ارتباطاتي 3

 41,222,747.92 73 ابزارهاي پزشکي، دقیق و بصري 4

 737,347.41 19 رگآالت اداري، شمارشگر و محاسبهماشین 1

 127,412.00 1 هاي الکتريکيماشین 0

 3,227,020.00 10 هاي غیرالکتريکيماشین 7

 200,000,000.00 - افزار )طبق برآورد(نرم 1

 دشوهاي گمرك كشور اطالعات مربوط به صادرات آنها ارائه نميدر گزارش افزارجنگ 9

 632,672,431.66 جمع كل
 .1390 ،هاي مجلسمركز پژوهش، «در ايرانبررسي شاخص صادرات محصوالت با فناوري باال »گزارش  :مأخذ

 .1393گمرك جمهوري اسالمي ايران،  ها:مأخذ داده

 

سسه مطالعات و ؤجمع كل صادرات محصوالت با فناوري باال، در گزارش م 

 0/6( و با استناد به محاسبات سازمان توسعه تجارت نیز 1394هاي بازرگاني )پژوهش

همخواني دارد. هرچند  3نتايج ارائه شده كه با جدول  میلیارد دالر گزارش شده است.

هاي عنوان فناوريهاي جزئي ممکن است به تفاوت در اقالمي بازگردد كه بهتفاوت

همچنین بايد به اين نکته اشاره كرد كه  پیشرفته مورد تأيید نهادهاي مختلف هستند.

. شونداي در گمرك كشور ثبت نميهاي رايانهافزارها و بازياطالعاتي درباره صادرات نرم

ارها خارج از مبادي ورودي گمركات كشور و در فضاي شبکه افززيرا اوالً بیشتر اين نرم

ام هاي فشرده خشوند، ثانیاً در صورت تبادل از طريق گمركات كشور با نام لوحتبادل مي



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ________________________________________ 

 

 

8 

64 70 75
100 90

110

200

0

50

100

150

200

250

1317 1311 1319 1396 1391 1392 1393

ميليون دالر

زارهاي افترتیب، ارزش ريالي يا دالري واقعي نرمشوند. بديندي( ثبت ميويدي و دي)سي

  شوند.اي صادراتي ثبت و محاسبه نميرايانه

برآوردي  افزار ايران،كنندگان نرمكنندگان و صادربراي رفع اين نقیصه، اتحاديه تولید 

 266، حدود 1393كند. طبق آمار اين اتحاديه در سال از میزان صادرات آنها ارائه مي

افزار نیز رشد صادرات نرم زيرنمودار افزار از كشور انجام شده است. میلیون دالر صادرات نرم

 دهد. نشان مي 1393تا  1317هاي شور را در بازه زماني سالاز ك

 

 5313تا  5331هاي افزار كشور طي سالنمودار صادرات نرم

 

 

 

 

 

 

 
 .1394، هاي مجلسمركز پژوهش ،«تباطاتوضعیت صادرات و واردات محصوالت حوزه فناوري اطالعات و ار»گزارش  مأخذ:
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 خدمات فني و مهندسيصادرات  .0

 تعريف خدمات فني و مهندسي .5-0

ها و ابزارهايي است كه با استفاده بهینه از منابع روش خدمات فني و مهندسي، مجموعه

و عوامل تولید شامل سرمايه، مواد اولیه و نیروي انساني، امکان ارائه كاالها و خدمات را 

يك كشور محصور تواند در مرز كند. ارائه خدمات فني و مهندسي ميدر جامعه فراهم مي

 اي كه در صدورافزودهالمللي كشورهاي ديگر راه بیابد. ارزشبماند و يا به بازارهاي بین

افزون به اقتصاد جهاني به توسعه سي وجود دارد، همراه با نیاز روزخدمات فني و مهند

 (. 1311عمراني و زيرساختي، يك فرصت جهاني است )بابايي، 

هاي سسهؤها و م، تدارك، اجرا و يا طرح و ساخت توسط شركتارائه خدمات طراحي، مديريت 

 شود.ايراني به متقاضیان خارج از كشور، صادرات خدمات فني و مهندسي نامیده مي

 ـ نامه مقررات حمايتي دولت در صادرات خدمات فنين( آيی1براساس ماده ) 

موعه عبارت است از صادرات مج« صادرات خدمات فني و مهندسي» 1مهندسي،

ت آالهاي هدفدار مهندسي، تداركات، اجرا، ساخت، تعمیر كاال و تجهیزات و ماشینفعالیت

 هايهاي مربوط، انتقال دانش فني، فعالیتاندازي و نظارت و آموزشصنعتي، نصب و راه

تي، طراحي، مشاوره، خدمات انفورماتیك(، مطالعات توسعه و نظاير آنها، يمديرافزاري )نرم

 و كه صدور كاالي صرف محسوب نشود. طبق اين تعريف، صادرات خدمات فنيطوري به

ها اين موضوع بايد در تفسیر داده شود.ها را شامل مياي از فعالیتمهندسي دامنه گسترده

 در مقايسه با ساير كشورها و عدم تطابق تعريف و مصاديق با آنها مدنظر قرار گیرد. 

                                                 
 هیئت وزيران.  1/2/1319نامه اجرايي حمايت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي مصوب . آيین1
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 مهندسي ايران در مقايسه با ساير كشورهاوضعيت صادرات خدمات فني و  .0-0

ته يافهاي كمتر اين زيربخش از صادرات خدمات، كشورهاي توسعهبا توجه به پیچیدگي

 4اند. در جدول حال افزايش سهم خود در صدور خدمات فني و مهندسيسرعت دربه

 1391تا  1392هاي وضعیت صادرات خدمات فني و مهندسي ايران در فاصله زماني سال

 نشان داده شده است.

 

 (5310-5311) در ايران . وضعيت صادرات خدمات فني و مهندسي2جدول 
 )میلیون دالر(

5310 5313 5312 
 ساليانه برنامه 

5311 

ماهه  50عملکرد 

5311 

)درصد( نسبت  نرخ رشد

 5312به 

 50درصد تحقق 

 5311ماهه 

2206 1620 2217 2166 2117 3- 17 

 .1390: سازمان توسعه تجارت ايران، هاداده مأخذ

 

 0252در ساير كشورها در سال  5فني و مهندسي. صادرات خدمات 1جدول 
 )میلیون دالر( 

 كشور
صادرات خدمات فني و 

 مهندسي
 كشور

صادرات خدمات 

 فني و مهندسي

 13932 نروژ 120720 اياالت متحده

 13211 كنگهنگ 47361 هند

 11701 اشغالگر قدسرژيم  37211 ژاپن

 9102 تايلند 30441 سنگاپور

 7971 استرالیا 27143 كانادا

                                                 
مديريتي و خدمات فني، مرتبط با اي و اين خدمات شامل خدمات تحقیق و توسعه، خدمات مشاوره حرفه .0

 وكار است. تجارت و ساير خدمات كسب
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 كشور
صادرات خدمات فني و 

 مهندسي
 كشور

صادرات خدمات 

 فني و مهندسي

 4321 آرژانتین 21311 برزيل

 2491 اوكراين 26901 كره

 1919 آفريقاي جنوبي 11610 سوئیس

 130441 اتحاديه اروپا 10730 وسیهر

   14473 فیلیپین

 .2610سازمان تجارت جهاني، : هاداده مأخذ

 

 عيت صادرات خدمات ارتباطات و اطالعات ايران در مقايسه با ساير كشورها. وض3-0

 

 . صادرات خدمات ارتباطات و اطالعات و كامپيوتر در ده كشور برتر 6جدول 

 )میلیون دالر(    اين حوزه در مقايسه با ايران

 0256 0251 0252 كشور

 - 17001 11000 هند

 - 30996 31111 اياالت متحده

 - 24149 26173 چین

 - 13120 12034 سوئیس

 - 9274 9417 رژيم اشغالگر قدس

 - 7434 1764 كانادا

 - 4129 4190 سنگاپور

 - 3971 4164 روسیه

 - 3401 3472 فیلیپین

ايران )خدمات فناوري 

 اطالعات(

(1392) 

166 

(1393) 

176 

(1394) 

326 

(1391) 

116 

 تجارت ايران. براي ايران: سازمان توسعه: هاداده مأخذ

  .2610براي ساير كشورها: سازمان تجارت جهاني، 
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 مهندسي و هاي پيشرفته و خدمات فنيموانع صادرات فناوري .3

زيرمجموعه مهمي از صادرات  مهندسي و هاي پیشرفته و خدمات فنيصادرات فناوري

از سه  ر جامعطوصادرات غیرنفتي، بايد به بارهآيند. بحث درحساب ميغیرنفتي كشور به

 طور اخص از قبیلل مربوط به صادرات بهئسو مسازاويه مورد مطالعه قرار گیرد. از يك

ازسوي ديگر، بايد  به آنها.خدمات الزم ارائه  و صادرات، تشويق صادركنندگانرفع موانع 

موقعیت تجاري كشور در سطح جهاني مورد بررسي قرار گیرد و تغییر و تحوالت سريع 

هاي اقتصادي و تجاري ريزياي و جهاني دنبال شود و برنامهي با نگرش سامانهالمللبین

عد سوم، و به اجرا درآيد. در بُ شده هيدداخلي هماهنگ با شرايط تجارت جهاني سازمان

ز قبیل ااز ساير متغیرهاي كالن اقتصادي )ثر أعنوان بخشي متبايد صادرات غیرنفتي را به

غیره( مدنظر قرار داد. در همین ارتباط، تنگناهاي دروني  گذاري وتورم، سرمايهنرخ 

توان تحت عناوين موانع اقتصادي و موانع ساختاري مورد بررسي صادرات غیرنفتي را مي

هاي اقتصادي، ل سیاسي و تحريمتوان از مسائعنوان مشکالت بیروني ميقرار داد و به

( نام برد )گنجي، WTOجهاني ) گیري سازمان تجارتاي و شکلافزايش همکاري منطقه

 شود. در ادامه هريك از موارد فوق با تفصیل بیشتري بررسي مي (.1392

 

 موانع اقتصادي. 5-3

موانع  و نرخ ارز و سركوب ارزي ثباتتوان از طور اخص مياز میان موانع اقتصادي، به

ت واردا ه نیازمندهاي پیشرفتفناوريجا كه تولیدات داخلي نام برد. از آنگذاري سرمايه

نوسانات نرخ ارز مانعي براي تولیدات داخلي و در نتیجه  مواد و تجهیزات مربوطه است،
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آيد و جو مساعد و آرام مورد نیاز براي تجارت خارجي حساب ميبه هااين فناوري صادرات

ه ژويگذاري، بهكند. يکي از مشکالت اساسي و غالب در اقتصاد ايران، سرمايهرا مختل مي

گذاري در زمینه صادرات نیز در بخش خصوصي است. بايد شرايط مساعد براي سرمايه

ان امیدي توگذاري و استفاده بهینه از منابع تولید، نميسرمايه افزايشتشويق شود. بدون 

ايد براي رسیدن به هدف مزبور، ب بنابراين به افزايش صادرات غیرنفتي در بلندمدت داشت.

 گذاري را از بین برد. ايهابتدا موانع سرم

 

 موانع ساختاري  .0-3

توان موانع اداري، خدماتي و عدم مشکالت ساختاري مربوط به صادرات غیرنفتي را مي

هاي مناسب، مشکالت ها و اسکلهسالمت احتمالي در انجام امور گمركي، كمبود راه

ت رساني دانسف اطالعثباتي قوانین و مقررات تجاري و ضعنقل و ترخیص كاال، بيوحمل

مدت امکانپذير است كه مدت و تعدادي نیز در بلندحل اين موانع برخي در كوتاه كه

ت هاي پیشرفته و خدماجمله صادرات فناوريباعث شکوفايي صادرات غیرنفتي از تواندمي

 مهندسي شود. و فني

 

 موانع بيروني .3-3

 1،(WTOسترش سازمان تجارت جهاني )المللي و گبا توجه به افزايش رقابت در سطح بین

ها وفق دهند. تر با روند تجاري و حمايتچه سريعلیدكنندگان داخلي بايد خود را هرتو

                                                 
1. World Trade Organization   
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پیوستن ايران به سازمان تجارت جهاني با توجه به شرايط حاكم نا صرفنظر از پیوستن ي

ش كارآيي خود اي جز افزايهاي آينده چارهبر اين سازمان، تولیدكنندگان داخلي در سال

. گذشته از سازمان تجارت داشتالمللي نخواهند و يا محو شدن در سیل تجارت بین

اي نیز موجب گسترش روابط تجاري بین چندين هاي منطقهجهاني، افزايش همکاري

 لشود. ازسوي ديگر مسائعضو ميهاي بیشتر براي كشورهاي غیركشور و اعمال محدوديت

 هايموانعي در راه استفاده از فرصتهاي گذشته در سالدي هاي اقتصاسیاسي و تحريم

بود كه البته تا گذاري خارجي ايجاد كرده هاي مختلف مانند سرمايهمناسب در زمینه

 حدودي درحال كاهش است. 

مهندسي نیز بررسي وضعیت كشورهاي درحال  و در مورد صادرات خدمات فني 

یر دستیابي به بازارهاي صادرات اين نوع دهد كه اين كشورها در مستوسعه نشان مي

تاكنون مطالعاتي را  1913المللي از سال خدمات با مشکالتي مواجهند. مركز تجارت بین

حال توسعه انجام داده است و دمات فني و مهندسي در كشورهاي دردر زمینه صدور خ

 اشاره كرد توان به موارد زيرازجمله ميبرخي مشکالت مهم را شناسايي كرده است كه 

 (:1311)بابايي، 

 ها،اطالعات دقیق در مورد تجارت و پروژه نبودـ  

 حمايت مالي داخلي از توسعه تجاري،عدم ـ  

 ر زمینه بازاريابي و توسعه تجارت،المللي دتجربه بین كمبودـ  

 داخلي در زمینه انعقاد قراردادها،هاي ها از شركتحمايت نکردن دولتـ  

ت نشناختن یها و به رسمالمللي از شركتدهنده بینهاي وامسسهؤعدم حمايت مـ  

 آنها،
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دلیل شانس اندك و احتمال عدم موفقیت ها در بازاريابي بهعدم تالش جدي شركتـ  

 المللي،هاي گزاف ورود به بازارهاي بینبا توجه به هزينه

 ها.هزينه باالي تبلیغات و شركت در مناقصهـ  

جه به تغییر و تحوالت اقتصادي انجام مطالعات كارشناسي بیشتر بديهي است با تو 

مشاركت  هاي پیشرفته و خدمات مهندسي بامنظور شناسايي موانع صادرات فناوريبه

 ست.ا يربط ضروريهاي ذصاحبنظران و دستگاه

 

 سياستي بندي و پيشنهادهايجمع

 يثباتبي ابع انرژي وخیر، جايگزين شدن منهاي انوسانات شديد قیمت نفت در سال

كند، ها را براي كشور ايجاد ميهايي نظیر تحريمالمللي كه چالشسیاسي در عرصه بین

سازد. در اين میان، ت غیرنفتي را بیش از پیش آشکار ميالزوم توجه به افزايش صادر

 واسطه ارزش باال، ايجادبنیان بههاي پیشرفته و كاالها و خدمات دانشصادرات فناوري

ثبات و اقتدار سیاسي و وابستگي در كشور مقصد، نسبت به ساير صادرات تولیدي اهمیت 

بیشتري دارند. همچنین با توجه به ارزش اقتصادي باالي اين تولیدات در مقايسه با مواد 

هاي سطح پايین و متوسط، توسعه صادرات كاالها و خدمات خام يا تولیدات با فناوري

ثیر شگرفي بر توسعه و رفاه اقتصادي و اقتدار سیاسي كشور در أتواند تبنیان ميدانش

هاي فناوري داليل متعدد صادراتته باشد. حال آنکه در كشور ما بهالمللي داشعرصه بین

 كمتر مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است.  پیشرفته و خدمات فني و مهندسي
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هاي ديگر حوزه علم، فناوري و صمتأسفانه همانند بسیاري از شاخدر وهله نخست،  

دهي منظم شاخص صادرات محصوالت نوآوري، متولي مشخصي براي محاسبه و گزارش

مهندسي وجود ندارد و به همین دلیل اين  ـ با فناوري باال و صادرات خدمات فني

حال هاي مورد اختالف و بحث در كشور است. با اينها از مهمترين شاخصشاخص

 036حدود  1393دهند كه صادرات محصوالت با فناوري باال در سال ميبرآوردها نشان 

حالي كه طبق . دردرصد از كل صادرات تولیدي( 4)يعني كمتر از  میلیون دالر بوده است

 3/12درصد، در برزيل  1/21هاي پیشرفته در چین آخرين برآوردها صادرات فناوري

درصد  1/42درصد و در مالزي  1/7د ، در هن1/20درصد، در كره  1/10درصد، در ژاپن 

افزار میلیون دالر نیز صادرات نرم 266حدود  1393از كل صادرات تولیدي است. در سال 

اطالعات رسمي  از كشور انجام شده است. در عین حال بايد به اين مهم توجه داشت كه

هاي بر فناوريمبتني خصوص صادرات كاالهاي نظامي و دفاعي كه عمدتاًو دقیقي در

وجود ندارد. در حوزه خدمات فني و مهندسي نیز طبق گزارش سازمان  ،پیشرفته هستند

 میلیون دالر بوده است.  2266حدود  1391ماهه  12توسعه تجارت ايران، عملکرد 

دهد كه وضعیت رسوخ دانش و فناوري مقايسه اين ارقام با كشورهاي ديگر نشان مي 

هاي بخش نیست. هرچند نبايد منکر پیشرفترضايت چندان در تولیدات و صادرات كشور

اما روند رشد اين حوزه بايد شتاب بیشتري بگیرد. ازجمله اقدامات  ،چندساله اخیر شد

هاي فناوريخصوص صادرات اساسي كه بايد در جهت افزايش صادرات غیرنفتي به

 ره كرد:توان به موارد زير اشاانجام داد، مي پیشرفته و خدمات فني و مهندسي

در  گذاريرفع موانع اقتصادي كالن نظیر نوسانات نرخ ارز و ايجاد جذابیت سرمايهـ  

 ،هاي پیشرفته براي بخش غیردولتيفناوري



 

 ____________________________________________________  

 

 

17 

...( و ساختار  و نقل، ارتباطاتورفع موانع ساختاري، اعم از ساختار فیزيکي )حملـ  

 ،(... و رسانينهادي )نظیر قوانین و مقررات تجاري، اطالع

فصل و مديريت موانع بیروني )نظیر مناقشات سیاسي با ساير كشورها( و وحلـ  

 ،ايهاي منطقهنظیر همکاري الملليهاي بیناستفاده از ظرفیت

هاي قانوني مورد نیاز براي پیوستن در زمان مناسب و با شرايط ايجاد زيرساختـ  

 ،مناسب به سازمان تجارت جهاني

ي مهندس و یاستي مناسب براي حمايت از صادرات خدمات فنيهاي ستدوين بستهـ  

ها مشتمل بر ابزارهاي حمايت مالي، مشاوره و تسهیل قوانین و مقررات مربوطه شركت

 ،براي دستیابي به بازارهاي صادرات اين نوع خدمات

 ها وهاي باال و شناسايي مصاديق با توجه به معیارتعريف محصوالت با فناوريـ  

راي شناسايي مصاديق اين بالمللي ها و نهادهاي بینبندي مختلف سازمانطبقهكدهاي 

 محصوالت،

هاي دهي منظم شاخصگیري، پايش و گزارشتعیین متولي واحد براي اندازهـ  

 در كشور.  مهندسي و صادرات محصوالت با فناوري باال و صادرات خدمات فني
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