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مهندس سید موسی میر قربانی گنجی
مدیر عامل شرکت نیکان آرامیس
Mousa.ganji@yahoo.com

ــی، توسعه ی فناوری،  واژه های کلیـدی: صادرات غیرنفت
WTO ،نقش تحقیقات در صادرات

ــی چگونگی حمایت از  ــه ی دستورالعمل اجرای ارای
ــور در سال 88 توسط دفتر  ــادرات غیرنفتی کش ص
ــل وزارت صنایع  ــط بین المل ــادرات و رواب امور ص
ــای اقدامات  ــی است که در راست ــادن، حرکت و مع
ــت از صنایع  ــی و سیاست های حمایتی دول جبران
ــیار زیادی برخوردار است. این  کشور از اهمیت بس
دستورالعمل در ارتباط با ماده ی 33 قانون برنامه ی 
چهارم توسعه و در راستای اهداف دولت در حمایت 
ــات در دو بخش شامل  ــا و خدم ــادرات کااله از ص
ــتقیم و حمایت  ــز صادراتی مس ــا و جوای مشوق ه
غیرمستقیم و همچنین تعهدات معوقه ی مرتبط با 
ــر دو بخش ارایه شده است. اما در این رابطه باید  ه
ــان داشت که، صادرات غیرنفتی بر سر راه خود  اذع
ــا موانع و مشکالتی مواجه است که موجب کندی  ب
ــدم توسعه ی روند رشد آن شده است. از همین  و ع
ــع و همچنین  ــی و شناسایی این موان ــا بررس رو ب
شناسایی عوامل تقویت کننده ی صادرات، می توان 
ــادرات غیرنفتی را بطور عمیق  راه حل مشکالت ص
جستجو نمود، و در مسیر توسعه ی صادرات کشور 
ــی به بازارهای  ــت و راه را برای دستیاب گام برداش
ــب موفقیت در بازارهای رقابتی برای  جهانی و کس

شرکت های ایرانی هموار نمود.
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1. مقدمه
ام��روزه تحوالت و تغیی��رات مس��تمر بازارهای جهانی 
منش��اء بس��یاری از تهدیدها و فرصت های اقتصادی و 
بازرگانی اس��ت. به منظور ارتق��ای وضعیت در این بازار، 
دانستن این که در چه نقطه ای برای مقابله با تهدیدها و 
بهره گیری از فرصت ها قرار داریم امری ضروری اس��ت 
که بدون س��نجش آن، ش��رکت های تولیدی و بازرگانی 
درکش��ور به تدریج جایگاه خود را از دس��ت می دهند و 

محکوم به انزوای اقتصادی و بازرگانی می شوند.
ــه ی ایران و  ــط کنونی جامع ــا توجه به شرای ب
ــرژی از جمله نفت و افت  ــزون منابع ان افول روزاف
ــای ناشی از آن و رشد نامتناسب جمعیت،  درآمده
ــژه ی صادرات غیرنفتی به خوبی مشهود  اهمیت وی
ــه ی صادرات و  ــن رو و به منظور توسع ــت. از ای اس
ــی به بازارهای جهانی، ضرورت ایجاد مراکز  دستیاب
ــی به واقع  ــه در واحدهای صنعت ــق و توسع تحقی
آشکار می شود. فناوری در جهان امروز عامل بسیار 
ــه ی اقتصادی است و باعث قوام و  مؤثری در توسع
ــادی کشورهاست و صادرات  ثبات سیاسی و اقتص
ــه ی فناوری و انطباق  ــق کشورها حاصل توسع  موف
ــا شرایط فرهنگی، اجتماعی و  فناوری های جدید ب
ــت صحیح واحدهای  ــی جامعه، است. مدیری سیاس
ــات در مورد  ــا گردآوری اطالع ــق و توسعه ب تحقی
ــدی از نظر منافع  ــای وارداتی، اولویت بن فناوری ه
ــص منابع الزم،  ــی فناوری ها، تخصی ــی، ارزیاب مال
ــق محصوالت جدید  ــود محصوالت فعلی و خل  بهب
ــاوری و  ــت رشد فن ــه سم ــه را ب ــد جامع  می توان
توسعه ی اقتصادی و در نتیجه موفقیت در بازارهای 

جهانی سوق دهد.
ــا توجه به این که هر جامعه ای فرهنگ خاص  ب
ــاوری جدید و  ــه به فرهنگ فن ــود را دارد، توج خ
ــی جامعه از نکات مهم  تطابق آن با شرایط فرهنگ
ــت. از آن جا که جهت  ــد فناورانه ی جامعه اس رش
ــال توسعه  ــاوری در کشورهای در ح ــه ی فن توسع
ــم می باشد، به  ــای پیشرفته، برخالف ه و کشوره

روشنی واضح است که به منظور پیشرفت صنایع یا 
ــا توسعه ی جهانی و در نتیجه صادرات  هماهنگی ب
ــزی بلند مدت و کار  ــق، نیازمند یک برنامه ری موف
ــق واحدهای  ــتیم که این امر از طری ــامان هس بس

تحقیق و توسعه ی صنایع قابل اجرا خواهد بود.
ــایل  توسعه ی صادرات غیرنفتی در کشور با مس
ــه همین لحاظ  ــالت متعددی روبروست، ب و مشک
ــای مختلف،  ــاالت، اظهارنظرها و همایش ه در مق
ــل عنوان شده  ــادی برای این مشک راهکارهای زی
ــته  است. اما این راهکارها به دالیل مختلف نتوانس
است رونق و توسعه ی صادرات را به حد مورد انتظار 
ــن تحقیق پی بردن به  ــش دهد. هدف انجام ای افزای
ــدم مطالعه و  ــأله است که آیا مشکل از ع ــن مس ای
تحقیق در خصوص صادرات است یا این که مشکل 
ــام این تحقیق  ــر است. منظور از انج در جای دیگ
نیز بررسی نقش تحقیقات در افزایش صادرات غیر 

نفتی است.
ــود تحقیق و  ــار، تأثیر وج ــام این ک ــرای انج ب
ــورد بررسی قرار  ــادرات م ــش در افزایش ص  پژوه
ــاد تحقیق و  ــود که ایج ــرد، مشخص می ش می گی
ــوط به صادرات  ــه در تمامی زمینه های مرب مطالع
ــاده از فناوری جدید در تولید کاالهای  اعم از استف
مختلف، ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری و تحقیقات 
ــب توسعه ی روند صادرات خواهد شد  بازاریابی سب
ــک فرآیند  ــادرات به عنوان ی ــروزه باید به ص و ام
ــای تخصصی  ــته شود و راهکاره ــی نگریس تخصص

همراه با تحقیق ارایه شوند.
ــه دولت ها  ــن جهانی، چنان چ ــاد نوی در اقتص
ــش یابد،  ــان افزای ــروت و قدرت هایش ــد ث بخواهن
ــد و  ــی شون ــت بین الملل ــه ی رقاب ــد وارد عرص  بای
ــای توان رقابت  ــان را در جهت ارتق سیاست هایش
ــود و نیز  ــت حاکمیت خ ــی شرکت های تح جمع
ــد در سرزمین هایشان سوق  ــل تولی ــت عوام کیفی
دهند. در این رابطه به طور مسلم رشد مهم نیست، 
ــت رتبه ی کشورها در  ــه آن چیزی که مهم اس بلک

اقتصاد جهانی است.
ــل نرخ رشد جمعیت،  باید واقعیت هایی ار قبی

ــذاری را با وضعیت  ــرخ سرمایه گ ــرخ بیکاری و ن ن
جهانی مقایسه کنیم، در این راستا ضرورت حضور 
ــی، بکارگیری سیاست های  و بقا در بازارهای رقابت
ــط اقتصادی از تولید  خصوصی سازی و تغییر شرای
ــداری به مشتری مداری، توجه به رویکرد کاهش  م

هزینه را امری اجتناب ناپذیر کرده است.
ــه بتواند در  ــت تولیدی، برای این ک یک شرک
ــح جهانی رقابت کند، باید یک سازمان در حد  سط
و کالس جهانی داشته باشد. برای دارا بودن کالس 
جهانی، ضروری است که شرکت یک راهبرد تولید 
ــی کند. در مراحل اولیه ی طراحی  کارآمد را طراح
ــد فناوری هایی  ــاوری، رقابت روی تولی و تولید فن
متمرکز می شود که سرانجام به سمت فناوری های 
فرآیندی تغییر خواهد کرد. هم زمان با بلوغ فناوری، 
ــت نوآوری های فرآیندی و  ــت به شدت به سم رقاب
ــب و به خوبی هماهنگ شده  اجرای فناوری مناس
ــت می کند.  ــجم حرک ــای بازاریابی منس  و طرح ه
ــدی مشتمل بر  ــی را فرآین ــوان رهبری جهان می ت
ــرای پذیرفتن  ــرد بهینه ب ــتمر و عملک ــول مس تح
بهترین ایده ها از چهار گوشه ی جهان، جهت تعالی 
و تکامل بشر، زندگی اجتماعی و سازمانی دانست.

ــا را ایجاد کرده  ــی شدن، بازار و فرصت ه جهان
ــت و در عین حال رقابت و تهدیدهای آن را نیز  اس
افزوده است. این بازی بزرگ بر توسعه ی فناوری و 

نوآوری تأکید دارد. 
ــر به واسطه ی نوسانات شدید  در سال های اخی
ــد سریع  ــای جهانی و رش ــت در بازاره ــت نف قیم
ــش از گذشته توجه  ــران، دولت بی ــت در ای جمعی
ــر نفتی معطوف کرده است.  خود را به صادرات غی
ــدف کلی دولت از این توجه تأمین ارز الزم برای  ه
تحقق اهداف توسعه ی اقتصادی اجتماعی است. از 
ــک از کارشناسان و دست  ــی که بر هیچ ی آن جای
ــت که مسأله ی  اندرکاران امر صادرات پوشیده نیس
ــی در صادرات کشور  ــت همواره نقطه ی عطف کیفی
ــب از سوی مشتریان بالقوه،  بوده و کیفیت نامناس
ــای ایرانی  ــی از خرید بیشتر کااله ــت رویگردان عل
ــر کیفیت، موضوعی  ــده است؛ توجه به ام اعالم ش
ــن مقاله،  ــدف از ارایه ی ای ــیار حیاتی است. ه بس
بررسی مشکالت و موانع موجود بر سر راه صادرات 
ــش تحقیقات در  ــی و همچنین بررسی نق غیرنفت
ــه کلیه ی عوامل  ــادرات است. این مقال افزایش ص

ررسی موانع توسعه ی صادرات غیرنفتی...
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ــح کرده و  ــادرات غیرنفتی را تشری ــذار بر ص اثرگ
راهکارهای ارایه شده را از لحاظ میزان اثرگذاری بر 

توسعه ی صادرات بررسی می کند.

2. اهمیت تحقیقات در صادرات
ــی از مهم ترین  ــور، امروز یک ــادرات در هر کش ص
ــود، به طوری  ــوب می ش ــع درآمد ارزی محس مناب
ــاد آن ها فقط  ــا که اقتص ــه در بعضی از کشوره ک
ــت، مهم ترین منبع  ــته اس ــول وابس ــه یک محص ب
ــام صادرات است. از  ــل ارز همانا انج ارزی و تحصی
ــادرات در میان کشورها به فرآیند  طرفی امروزه ص
ــه نیازمند اتخاذ  ــده است ک ــده ای تبدیل ش  پیچی
ــای بلندمدت و صحیحی است که بتواند  سیاست ه
ــداوم در دست داشته  ــازار خارجی را به صورت م ب
ــادرات برنامه ریزی  ــد برای ص ــد. از این رو بای باش
ــرد و آینده نگری الزم را در این خصوص داشت.  ک
ــد مداوم صادرات  ــؤال مهم این است که رش اما س
ــتگی دارد. در این  ــش آن به چه عواملی بس و افزای
ــه به این موضوع پرداخته و نقش تحقیقات در  مقال

این زمینه بررسی می شود.
ــه مفهوم چند  ــش از ادامه ی مطلب توجه ب پی

واژه ی کلیدی، ضروری است:  
تحقیقـات: یعنی معاینه ی دقیق جزییات یک 

کار در جهت یافتن حقایق و اصول نهفته در آن.
ــی فرآیندهای اجرایی در اشکال  عملیات: یعن
ــق منظور،  ــد )در این تحقی ــا تولی ــف کار ی مختل
ــه دارای ماهیت  ــتند ک ــای صادراتی هس  فرآینده

پیش بینی و اجرا در حجم کالن می باشند.(
ــات صادراتی  ــی عملی ــل اجرای ــی مراح بررس
ــل: مراحل مختلف  ــف آن از قبی ــای مختل در فازه
ــان، توافق با  ــازی مشتری ــص س ــی، مشخ بازاریاب
ــرارداد و اجرای رضایت بخش آن  مشتریان، عقد ق
ــای تکراری و  ــه منجر به سفارش ه ــیری ک در مس
ــود، نشان می دهد که  ــتمر و موفق ش معامالت مس
ــی دارای ماهیتی پیچیده است که  عملیات صادرات
ــی است. از این رو در  بر پیش بینی های دقیق متک
ــات، به گونه ای  ــه فرآیندها، اجرای تحقیق این گون
ــل اعتماد در  ــش، ابزاری قاب ــح و رضایت بخ صحی
جهت کسب نتایج قابل قبول تلقی می شود. اهمیت 
ــادرات، هنگامی روشن  ــات در صحنه ی ص  تحقیق
ــدد و بازیگران گوناگون مد  می  شود که عوامل متع
نظر قرار گیرند. این بازیگران عمده و عوامل کلیدی 
ــف صحنه در اشکال  ــی در بخش های مختل صادرات
ــد از: دولت ها در  ــف ظهور می یابد که عبارتن مختل
ــداء و مقصد، مقررات در سطوح ملی  کشورهای مب
ــی، فرهنگ ها و سالیق مشتریان که اثرگذار  و محل
ــته  بر میزان پذیرش کاال و خدمات از لحاظ نوع بس
بندی آن در کشور مقصد هستند، امکانات زیربنایی 
ــی، زمینی و هوایی  ــود از قبیل راه های دریای موج
ــر چگونگی تحویل  ــیاری از عوامل دیگر که ب و بس
ــداء و مقصد اثر  ــات در کشورهای مب ــاال و خدم  ک

می گذارند.
ــن تحقیق آن است  ــی از هدف های انجام ای یک
ــر نفتی، عوامل  ــه ی روند صادرات غی ــه با مطالع ک
ــورد بررسی قرار می دهد  ــود و پیشرفت آن را م رک
ــه عنوان موتور  ــن حال نقش تحقیقات را ب و در ای
ــد؛ همچنین به  ــادرات مطالعه می کن ــه ی ص توسع
ــان عوامل رشد  ــات در می ــش تحقیق ــت بخ  اولوی

دهنده ی صادرات می پردازد.

3. راه های توسعه ی صادرات
ــادرات محصوالت و اصوالً صادرات غیر نفتی که  ص
شامل صدور کلیه ی کاالهای تولیدی کشور به غیر 
ــی از عوامل مهم در  ــت و مواد خام است، یک از نف
ــی است. مهم ترین  ــن ارز و افزایش درآمد مل تأمی
ــادرات غیرنفتی  ــن نتیجه ی افزایش توان ص و اولی
کشور، رهایی از وابستگی به صادرات تک محصولی 
ــور از حوزه ی  ــار اقتصادی کش ــدن ساخت و دور ش
تأثیر بازارهای سیاسی و اقتصادی است که در کنار 
ــوان ارزآوری خود،  ــت می تواند با افزایش ت آن دول
ــای اقتصادی  ــت خدمات عمومی در بخش ه کیفی
ــن زمینه های جدیدی  ــود ببخشد و همچنی را بهب
ــال در بخش های  ــح اشتغ ــش سط ــرای افزای را ب
ــی و معدنی پیدا می کند. متوقف  کشاورزی، صنعت
ــه روستاییان به شهرها  شدن مهاجرت های بی روی
ــران در تولید و رفع  نیازهای  و فعال شدن صنعتگ
ــد و توسعه ی صادرات  ــادی از دیگر نتایج رش اقتص

غیر نفتی است.

4. موانع رشد صادرات غیرنفتی 
بحث در مورد صادرات غیرنفتی، باید به طور جامع 
ــرد. از یک سو  ــورد مطالعه قرار گی ــه زاویه م از س
ــه طور اخص از قبیل:  ــایل مربوط به صادرات ب مس
از بین بردن موانع صادرات، تشویق صادرکنندگان، 
ــواردی از این دست مورد  ــات الزم و م دادن خدم
بررسی قرار گیرد که به این امور به شکلی گسترده 
ــی از سوی محققان و  ــا و مجامع علم در سمیناره
ــع  ــی و صنای ــوط در وزارت بازرگان ــؤوالن مرب مس
ــت و از سوی دیگر، باید موقعیت  پرداخته شده اس
ــورد بررسی قرار  ــاری کشور در سطح جهانی م تج
ــرد و تغییر و تحوالت سریع بین المللی با نگرش  گی
ــود و برنامه ریزی های  ــه ای و جهانی دنبال ش سامان
ــا شرایط  ــاری داخلی هماهنگ ب ــادی و تج اقتص
ــه اجرا در آید. در  ــارت جهانی سازمان دهی و ب تج
ــه عنوان بخشی  ــادرات غیرنفتی را ب ــد سوم، ص بع
ــالن اقتصادی )از قبیل  متأثر از سایر متغیرهای ک
ــد نظر قرار  ــذاری و غیره( باید م ــورم، سرمایه گ ت
ــا در حقیقت وارث  ــور م ــال حاضر کش داد. در ح
ــدا زیرساخت  های  ــی است که ابت ــاد بی نظم اقتص
و  ــاوری  فن و  ــگ  فرهن ــه ی  اشاع ــرای  ب  الزم 
ــاخته و   توسعه ی اقتصادی و اجتماعی را فراهم نس
ــا و هماهنگی های الزم در بخش های  برنامه  ریزی ه

ــورت نگرفته است  ــن مهم ص ــف آن برای ای مختل
ــر، مشکالت متعدد و پیچیده ای را در  که همین ام
ــورت آشکار و نهان پدید  ــای مختلف به ص زمینه ه
آورده است. مشکالت صادرات غیرنفتی را نمی توان 
ــت. گره های  ــایل اقتصادی کشور دانس  جدا از مس
ــادی و اجتماعی در ایران ناشی از  ناگشوده ی اقتص
ــل متعددی است که می توان آن ها را به موانع  عوام
ــای درونی  ــیم کرد. تنگناه ــی و بیرونی تقس درون
ــت عناوین موانع  ــادرات غیرنفتی را می توان تح ص
ــادی و موانع ساختاری مورد  فرهنگی، موانع اقتص
ــالت بیرونی  ــه عنوان  مشک ــرار داد و ب ــی ق  بررس
ــایل سیاسی و تحریم های اقتصادی،  می توان از مس
ــه ای و شکل گیری سازمان  افزایش همکاری منطق

تجارت جهانیWTO( 1( نام برد.

1.4. موانع فرهنگی 
ــه عنوان  ــانی ب ــل تولید، نیروی انس ــن عوام از بی
ــان به  ــده، مطرح است. انس ــن عامل سازن مهم تری
عنوان نیروی کار سازنده، خالق، منطقی، مسؤول و 
منظم می تواند به صورت عضو با ارزشی در افزایش 
ــان  تولید و بهره وری باال سهیم و شریک باشد. انس
اقتصادی و منطقی، از اسراف پرهیز می کند و برای 

منابع محدود ارزش قایل است
ــی در انجام کار  ــالت فرهنگی، ناتوان ــی از مشک یک
ــز در ادبیات فارسی  ــت. کار گروهی نی گروهی اس
ــت ناپذیری شناخته  ــان و سمبل قدرت و شکس نش
ــانی، ما  شده است، در حالی که عملکرد نیروی انس
ــت. از دیگر موانع  ــیار ضعیف اس در این زمینه، بس
ــی، اهمیت قایل نشدن و بی توجهی به زمان  فرهنگ
ــه دلیل نهادینه شدن،  و وقت ناشناسی است که ب
ــوارد مختلف  ــده ی مکرر آن در م ــم مشاه علی رغ
ــی نمی شود.  ــه آن توجه ــه، اصوالً ب ــی روزان زندگ
ــت سریع علم و  ــال حاضر با توجه به پیشرف در ح
فناوری، زمان، عامل بسیار مهم و تأثیرگذاری است 
ــرای توسعه ی اقتصادی  ــه جایگاه ویژه ای دارد. ب ک
ــم، وقت شناسی و  ــش صادرات غیرنفتی، نظ و جه
ــی از لحظات، عامل تعیین کننده است. با  بهره جوی
ــه از بین رفتن مرزهای اقتصادی و اشاعه و  توجه ب
ــت و یکم   انتقال سریع اطالعات، در اوایل قرن بیس

هزینه ی فرصت زمان بسیار زیاد است.

2.4. موانع اقتصادی
ــالت متعددی روبرو  ــاد ایران با موانع و مشک اقتص
ــال مفصلی را می طلبد.  ــت که بررسی آن ها مج اس
ــور اخص  ــی به ط ــادی غیرنفت ــالت اقتص  از مشک
می توان از نوسانات نرخ ارز، موانع سرمایه گذاری و 
ــود امنیت اقتصادی نام برد. از آن جا که تولیدات  نب
ــه میزان قابل توجهی نیاز به واردات دارد،  داخلی ب
ــرخ ارز مانعی برای تولیدات داخلی و در  نوسانات ن
ــاعد و  ــاب می آید و جو مس نتیجه صادرات به حس
1. World Trade Organization
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ــی را مختل  ــارت خارج ــاز برای تج ــورد نی  آرام م
ــورم است که از  ــل اساسی، ت ــد. دیگر مشک  می کن
ــاد ایران همچون مانعی برای  دهه  ی1350در اقتص
ــرده است. در  ــای جهانی بروز ک ــت در بازاره  رقاب
سال های 1353 و 1354 افزایش درآمد نفت و تقاضا 
از یک سو و ناتوانی از افزایش عرضه ی مورد نیاز حتی 
ــا افزایش واردات، که ناشی از مشکالت ساختاری  ب
ــه تخلیه، ترخیص،  ــای مختلف از جمل در زمینه ه
ــل و توزیع کاال بوده است، باعث افزایش سریع   حم
ــد. چنین  ــای بعدی ش ــی در سال ه ــا حت قیمت ه
زمینه ی تورم زایی در کنار مشکالت اقتصادی پس 
از پیروزی انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی که تورم 
ــت، باعث تشدید هر چه  ــر می ساخ را اجتناب ناپذی
ــی قیمت ها شد. البته اینک که  بیشتر سطح عموم
ــال از انقالب می گذرد، قاعدتاً  حدود سی و پنج س
ــی و مالی مناسب،  ــت با سیاست های پول می بایس
ــا چنین شتابی در این  ــورم مهار شده یا حداقل ب ت

مدت افزایش نیافته باشد.
ــب در اقتصاد  ــالت اساسی و غال ــی از مشک یک
ــه ویژه در بخش خصوصی  ایران، سرمایه گذاری، ب
ــت. برای حل معضل صادرات غیر نفتی چاره ای  اس
ــور، به ویژه تولید  ــز افزایش تولید در داخل کش ج
ــت. در  ــای صنعتی و باالبردن بهره وری نیس کااله
ــم و فناوری  ــت و یکم که سطح عل ــاز قرن بیس آغ
ــیار پیشرفت کرده است؛  در کشورهای صنعتی بس
ــه رسیده اند که  ــه ژاپنی ها به این نتیج ــرای نمون ب
ــاال، بهتر است  ــد به جای صادرات ک ــرن جدی در ق
ــر صادرات  ــد، تکیه ب ــاوری صادر کنن ــر و فن تفک
ــادرات غیرنفتی،  ــاورزی به عنوان ص ــی و کش سنت
ــتن چشم بر واقعیت ها است. از صد سال پیش  بس
 کشورهای صنعتی به این نتیجه رسیده اند که برای 
ــادی و دستیابی به بازارهای جهانی  توسعه ی اقتص
نمی توان به کشاورزی تکیه کرد. البته این به معنی 
ــت؛ چه بسا هر  بی توجهی به بخش کشاورزی نیس
ــه بخش کشاورزی  ــوری برای ادامه ی حیات ب کش

نیاز دارد.
ــاعد برای سرمایه گذاری  چنان چه زمینه ی مس
ــردم را به سرمایه گذاری در  فراهم شود، می توان م
ــرد. بدون باالرفتن  زمینه ی صادرات نیز تشویق ک
ــه از منابع تولید،  ــذاری و استفاده ی بهین سرمایه گ
ــادرات غیرنفتی در  ــوان امیدی به افزایش ص نمی ت
ــدت داشت. برای رسیدن به هدف مزبور، به  بلند م
ــدا موانع سرمایه گذاری را  عنوان پیش نیاز باید ابت

از بین برد.

3.4. موانع ساختاری
ــادرات غیرنفتی  ــالت ساختاری مربوط به ص مشک
ــی و عدم سالمت  ــوان موانع اداری، خدمات را می ت
ــود راه ها  ــور گمرکی، کمب ــام ام ــی در انج احتمال
ــل و نقل و  ــب، مشکالت حم ــای مناس و اسکله ه
ــن و مقررات تجاری  ــاال، بی ثباتی قوانی ترخیص ک

ــل این موانع  ــت و ح ــف اطالع رسانی دانس و ضع
ــدت و تعدادی نیز در بلند مدت   برخی در کوتاه م
ــث شکوفایی  ــه می تواند باع ــت ک ــر اس امکان پذی
ــوارد فوق،  ــود. از میان م ــی ش ــادرات غیر نفت ص
ــالش برای  ــی از طریق ت ــل اطالع رسان رفع مشک
ــب اطالعات تجاری و قرار دادن آن در اختیار  کس
صادرکنندگان در کوتاه مدت امکان پذیر و از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است. بدست آوردن اطالعات الزم 
ــاری و انتقال سریع و به  ــای متعدد تج در زمینه ه
موقع آن به تجار و صادرکنندگان از الزامات دنیای 
ــا استفاده از فناوری پیشرفته به ویژه  امروز است. ب
اینترنت، دستیابی به این اطالعات در سطح جهان 
ــات صادرات  ــت. مرکز خدم ــیار ساده شده اس  بس
ــی، تولید  ــن اطالعات ــن دادن چنی ــد ضم می توان
ــی را با شرایط بازار در دنیای خارج  کنندگان داخل
آشنا کند. همچنین، با برگزاری دوره هایی می توان 
آموزش الزم را در این زمینه به صادر کنندگان ارایه 

نمود.

4.4. موانع بیرونی 
ــح بین المللی و  ــه افزایش رقابت در سط با توجه ب
ــی باید  ــان داخل ــترش WTO، تولیدکنندگ گس
ــد تجارت بین الملل  ــود را هر چه سریع تر با رون خ
ــاری و حمایت ها  ــت از بین بردن موانع تج در جه
ــن یا عدم پیوستن  ــق دهند. قطع نظر از پیوست وف
ــط حاکم بر  ــه شرای ــه WTO با توجه ب ــران ب ای
ــان داخلی در سال های  این سازمان، تولید کنندگ
ــود و یا  ــش کارآیی خ ــز افزای ــاره ای ج ــده چ آین
ــارت بین المللی نخواهند  ــدن در سیل تج محو ش
ــان تجارت جهانی، افزایش  داشت. گذشته از سازم
همکاری های منطقه ای نیز موجب گسترش روابط 
ــاری بین چندین کشور و اعمال محدودیت های  تج
ــرای کشورهای غیر عضو می شود. از سوی  بیشتر ب
ــای اقتصادی  ــی و تحریم ه ــایل سیاس ــر مس دیگ
ــاده از فرصت های مناسب در  ــی در راه استف موانع
ــذاری خارجی  ــای مختلف مانند سرمایه گ زمینه ه
ــای میانه به  ــه نفت و گاز آسی ــور خطوط لول و عب
 بازارهای جهانی از طریق ایران ایجاد کرده است. از 
ــای متعددی در ابعاد گوناگون  مدت ها قبل بحث ه
در زمینه ی صادرات غیرنفتی در کشور مطرح بوده 
ــهیالت متعدد از اواخر دهه ی  ــا وجود ایجاد تس و ب
ــودی معقولی در صادرات  1360 تاکنون روند صع
غیرنفتی مشاهده نشده است و بنابراین باید راه حل 
ــق تر از فراهم  ــالت صادرات غیرنفتی را عمی مشک
ــادرات غیرنفتی  ــهیالت در ص ساختن برخی از تس

دانست.

5.4. دیگر مشکالت عمده و اصلی توسعه ی 
صادرات کشور

ــرای صادرات  ــح ب ــزی صحی ــدم برنامه ری 1. ع
غیرنفتی؛ 

ــدم سرمایه گذاری دولت در امر صادرات و  2. ع
تولید صنعتی و صادراتی؛ 

ــزوده ی برخی از اقالم  ــن بودن ارزش اف 3. پایی
صادراتی؛ 

ــرای محصوالت و  ــاالی داخلی ب ــای ب 4. تقاض
پایین بودن سطح تولید؛

ــایل و مشکالت مربوط به نیروی انسانی  5. مس
متخصص در امر صادرات؛ 

6. عدم امکانات، تسهیالت و تشویق های کافی 
در امر صادرات؛ 

ــی به حقوق و عوارض گمرکی و  7. عدم آشنای
ورود کاال به کشورهای مختلف؛

ــاالت در سامانه ی  پولی و مالی کشور و  8. اشک
اتخاذ سیاست های ناموزون؛

ــش قیمت ها و  ــه افزای ــوط ب ــالت مرب 9. مشک
هزینه ی تمام شده ی کاال؛

10. عدم شناخت بازارهای مصرف خارجی؛ 
ــه با رقبای  ــری در مقایس ــدم رقابت پذی 11. ع

خارجی؛ 
12. مشکالت مربوط به بازاریابی و تبلیغات؛

13. عدم شرکت فعال در نمایشگاه های خارجی 
و نبود دفاتر بازرگانی فعال در دیگر کشورها؛

14. باالبودن قیمت کاالهای صادراتی؛
ــن و مقررات  ــه قوانی ــوط ب ــالت مرب 15. مشک

گمرکی و تشریفات اداری زاید و پیمان سپاری؛
16. باالبودن هزینه ی حمل و نقل کاالها؛

5. راه حل های پیشنهادی جهت رفع 
مشکالت توسعه ی صادرات

1. معافیت های درآمدهای صادراتی از پرداخت 
مالیات؛ 

ــی نظیر لغو  ــذاری خارج ــهیل سرمایه گ 2. تس
ــت  واجازه، در زمینه ی خروج اصل و فرع  محدودی

سرمایه به خارج؛
3. اعطای اعتبارات کوتاه مدت و میان مدت به 

صادرکنندگان با بهره ی معقول؛
ــت واردات کلیه ی ماشین آالت مربوط  4. معافی
به تولید، استخراج، بسته بندی از پرداخت حقوق و 

عوارض گمرکی؛
5. ایجاد ناوگان ارزان قیمت دولتی؛

6. تقبل هزینه های بازاریابی کاالهای صادراتی 
توسط دولت؛ 

7. اجباری کردن رعایت استانداردهای معمول 
بین المللی در مورد تولیدات داخلی؛ 

ــای صادراتی و رعایت  8. شناخت دقیق بازاره
ــق کیفیت کاالهای صادراتی با نیازهای خاص  تطاب

بازار؛ 
9. تنوع بخشیدن به کاالها و بازارهای صادراتی؛ 
10. ایجاد اتحادیه های صادراتی برای هماهنگ 

و قوی تر کردن صادر کنندگان؛
11. ایجاد بانک اطالعاتی و مراکز تحقیقاتی که 

ررسی موانع توسعه ی صادرات غیرنفتی...



92
ی 

  د
/15

1 
پی

یـا
 / پ

10
ره 

ـما
 ش

/16
ال

سـ
ت

ری
ــ

دیـ
مـ

27

ــن تحوالت در بازارهای صادراتی را در اختیار  آخری
صادرکنندگان قرار دهد؛ 

ــی تخصصی در  ــز آموزش عال ــاد مراک 12. ایج
زمینه ی صادرات؛

13. کاهش تعداد مراکز تصمیم گیری در مورد 
صادرات و واردات؛

14. ثبات قوانین و مقررات در مورد صادرات؛ 
ــد نظر در  ــات زاید و تجدی ــذف تشریف 15. ح

ساختار پیمان ارزی؛
ــه دالیلی  ــه چ ــت که ب ــم این اس ــؤال مه  س
ــش صادرات  ــرای افزای ــالم شده ب ــای اع راه حل ه
کارساز نبوده است و یا به عبارت دیگر شرط اصلی 
ــت؟ در این  ــرای موفقیت راه های ارایه شده چیس ب
رابطه می توان به شرایط بکارگیری راه حل های ذیل 

توجه کرد.

 1.5. شرایط اصلی بکارگیری 
راه حل های ارایه شده پیرامون مسایل و 

مشکالت صادرات غیرنفتی
1. ساختار اداری کشور به علت عدم پویایی نتوانسته 
ــا برنامه های توسعه ی اقتصادی در  است متناسب ب
کلیه ی بخش های اقتصادی کشور به ویژه صادرات 
ــی عمل کند. الزم است که ادارات مرتبط با  غیرنفت
صادرات، نظیر اداره ی کل بازرگانی، گمرک، بندر و 
ــی از نظر ساختار اداری متحول و بازنگری  کشتیران
ــش بازرگانی  ــوز در این ادارات بخ ــد. زیرا هن شون

خارجی عملکردی ضعیف و ایستا دارد.
ــار در بخش های دولتی،  ــدان انگیزه ی ک 2. فق
ــام کارآفرین  ــده که عنصری به ن ــواره باعث ش هم
ــاس و متخصص ریشه ی قوی  ــای کارشن در نیروه
ــای ارایه شده در بخش صادرات  نگرفته و راه حل ه

غیرنفتی به مرحله ی عمل نزدیک نشود.
ــاب شده  3. صادرات نیازمند سیاست های حس
ــه ی اداری و  ــک سامان ــر و وجود ی ــه سونگ و هم
اجرایی کارا و مجریانی آگاه و کارگشاست، بنابراین 
ــره و ناپایدار و  ــص و روزم ــا سیاست های نامشخ ب
ــه نمی توان امیدی به  ــی دو دل و کم تجرب مجریان

توسعه ی صادرات داشت.
ــادرات، یک امر فردی، گروهی،  4. توسعه ی ص
ــت و بدون بسیج همگانی و  موضعی و مقطعی نیس
ــت. از طرفی  ــر نیس عزم ملی دستیابی به آن میس
توسعه ی صادرات و رهایی از اقتصاد تک محصولی 
ــادرات در اندیشه ی  ــه ص ــی شکل می گیرد ک وقت

دولت و مردم به یک باور ملی تبدیل شود. 
ــودن سیاست های پولی و مالی  5. هماهنگ نب
کشور در جهت تقویت صادرات غیرنفتی به طوری 
ــای اخیر به علت تورم و سیاست های  که در سال ه
ــده ی برخی از کاال ها  ــارت آزاد، قیمت تمام ش تج
ــدرت رقابت خود را با  ــدت افزایش یافته و ق به ش

کاالهای مشابه خارجی از دست داده اند.
ــدن به  ــرای رسی ــی ب ــرط اساس ــن، ش  بنابرای

راه حل های گفته شده، پذیرش آن ها و عمل کردن 
ــه ی دستگاه های اجرایی است در  به آن ها به وسیل
غیر این صورت راه حل های بیان شده در حد شعار، 

باقی خواهد ماند.

6. نقش تحقیقات در توسعه ی صادرات
ــه عوامل زیادی  ــادرات در هر کشور ب توسعه ی ص
ــه ی آن ها به میزان  ــتگی دارد که زیر بنای هم بس
ــش و تحقیقات در زمینه ی توسعه ی صادرات  پژوه
وابسته است. تحقیقات در زمینه ی صادرات کاالها 
ــژه موادی مانند نفت و گاز به تنوع این کاالها  به وی
ــن کاالهای خام  ــادی کرده و از صدور ای کمک زی
جلوگیری می کند. از عمده ترین فواید انجام تحقیق 
ــه ی صادرات، می توان به  و پژوهش پیرامون توسع

عوامل ذیل اشاره کرد.

1.6.  افزایش کیفیت محصول
ــان صنعتی و  ــاد شده در جه ــروزه تحوالت ایج ام
سرعت در پیشرفت فناوری تنها از طریق تحقیقات 
ــورت می گیرد. ایجاد کارخانه های جدید با تولید  ص
ــد شده،  ــت محصوالت تولی ــش کیفی ــوه، افزای انب
ــای تحقیق و توسعه در  ــه در گرو ایجاد واحده  هم
ــادرات مواد خام  ــوده است. امروزه ص ــا ب کارخانه ه
ــوان اتالف منابع  ــزوده ی پایین، به عن ــا ارزش اف ب
ــی امروزی با  ــوب می شود. کشورهای صنعت محس
ــای در حال توسعه و  ــت مواد خام از کشوره دریاف
ــته اند ارزش  انجام فرآیند فناوری بر روی آن توانس
ــده و حلقه های  ــه چندین برابر رسان ــول را ب محص
ــه بدست آورند. درباره ی  زیادتری از مواد خام اولی
محصوالت نفتی با بکارگیری فناوری های پیشرفته 
ــول را از آن به  ــش از یکصد نوع محص ــوان بی می ت
ــک از محصوالت دارای قیمت  دست آورد که هر ی

زیادی در بازارهای جهانی هستند.
بنابراین، ایجاد پژوهش و تحقیقات عالوه بر این 
ــد کاالها می افزاید، باعث افزایش  که بر میزان تولی

کیفیت محصول تولیدی نیز خواهد شد. 

2.6. ایجاد بازارهای جدید صادراتی
ــود دارای ابعاد وسیعی است  ــه ی صادرات، خ مقول
ــی و تحقیقات کنترل کیفیت  که تحقیقات بازاریاب
ــوب  ــه ی آن محس ــی از جمل ــوالت صادرات محص

می شود.
ــی که باعث پیشرفت در زمینه ی  یکی از عوامل
ــوب  ــای جن ــای آسی ــادرات کشوره ــش ص افزای
ــات بازاریابی در  ــام تحقیق ــی شده است، انج  شرق
ــدی است. با انجام  ــه ی صادرات کاالهای تولی زمین
ــف صادراتی ایجاد  ــات، بازارهای مختل این تحقیق
ــروش محصوالت  ــای زیادی برای ف ــده و بازاره ش
ــود. از این رو تحقیق و بررسی  مختلف آماده می ش
ــی رفتار افراد، عادات و سنن، نوع الگوی  در چگونگ
ــتند که باید در  مصرفی و نیاز منطقه، عواملی هس

تحقیقات بازاریابی مورد بررسی قرار گیرند.

3.6. حذف مراحل مازاد در انجام صادرات 
و بکارگیری روش های نوین در صادرات

ــادرات در کشور، دارای  ــام امور ص ــه انج در گذشت
ــار باعث صرف وقت  ــل زیادی بوده که این ک مراح
ــد. امروزه روش های  ــادی برای انجام امور می ش زی
ــاردات ابداع شده  ــهیل در امر ص مختلفی برای تس
که این روش ها در سایه ی پژوهش و تحقیق ایجاد 
ــه این روش ها می توان به ایجاد  شده است، از جمل
روش تجارت الکترونیک اشاره کرد که این روش با 
استفاده از فناوری پیشرفته بدون استفاده از کاغذ، 
ــل سفارش خرید،  ــل مختلف صادرات از قبی مراح

حمل کاال، ارسال وجه و غیره را انجام می دهد.

4.6. کاهش قیمت تمام شده ی کاال
ــان با استفاده از سیاست قیمت،  اغلب صادرکنندگ
ــه از این  ــت می پردازند ک ــود به رقاب ــا رقبای خ ب
ــران، سودهای  ــت آوردن بازار دیگ ــا بدس طریق ب
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ــل زیادی  ــود می کنند. عوام ــب خ ــادی را نصی زی
ــد که از  ــی نقش دارن ــای صادرات ــت کااله در قیم
ــای ساخته شده،  ــه قیمت تمام شده ی کااله  جمل
ــته بندی کاالهاست که  ــی و بس ــای گمرک هزینه ه

قیمت کاالهای صادراتی را مشخص می کند.
ــت تمام  ــوان قیم ــی که می ت ــی از راه های  یک
شده ی کاالهای صادراتی را کاهش داد، استفاده از 
ــته بندی  فناوری ساخت بهتر در تولید و صنایع بس
ــت که واحدهای صادراتی با مطالعه ی محصول  اس
ــته بندی را  ــن روش تولید و بس ــد، بهتری می توانن

انتخاب کنند.

7. راه حل های پیشنهادی برای افزایش 
نقش تحقیقات در صادرات

ــات در کشور  ــال شدن روند تحقیق الـف. برای فع
ــر مالی تجهیز شوند و  ــد مراکز تحقیقاتی از نظ بای
برای این کار باید مراکز تحقیقاتی موجود عالوه بر 
کاربردی کردن تحقیقات خود، در ارتباط با مسایل 
و مشکالت روز بازرگانی و صادراتی، از نظر مالی به 
ــاده کننده ی تحقیقات متصل باشند.  سازمان استف
ــر این که از  ــام این کار عالوه ب ــی از فواید انج یک
ــات انجام شده استفاده به عمل خواهد آمد،  تحقیق
این است که سازمان اعتبار دهنده نیز بر تحقیقات 
 انجام شده نظارت بیشتری اعمال می کند، همچنین 
ــرای محققان  ــق و پژوهش را نیز ب ــزه ی تحقی انگی

فراهم خواهد آورد.
ــوط به  ــای مرب ــردن رشته ه ــردی ک ب. کارب
ــوزش  آم ــات  مؤسس و  ــا  دانشگاه ه در  ــادرات  ص
ــات در  ــش روند تحقیق ــه افزای ــد ب ــی می توان  عال
 زمینه ی صادرات کمک زیادی کند. در حال حاضر 
ــی و صادرات در چند  ــای مربوط به بازرگان رشته ه
ــای درسی  ــود که سرفصل ه ــه محدود می ش رشت
مربوط به صادرات در این رشته ها نیز بسیار محدود 
ــت. بنابراین تخصصی شدن رشته های تحصیلی  اس
ــری می تواند به  ــع کارشناسی ارشد و دکت در مقط

این امر کمک شایانی کند.
ــا و  ــمتی از درآمده ــاص دادن قس پ. اختص
ــادرات و واردات کاالها به امر  عوارض مربوط به ص

پژوهش و تحقیقات در زمینه های بازرگانی؛
ــدت برای  ــاه م ــای کوت ــزاری دوره ه ت. برگ
ــی و مدیران  ــاالی تحصیل ــع ب ــان مقاط دانشجوی

ــارج از کشور  ــور و اعزام ایشان به خ بازرگانی کش
ــی  ــی و پژوهش ــز تحقیقات ــد از مراک ــت بازدی جه
ــت آشنایی با چگونگی  کشورهای پیشرفته در جه
ــار در این مراکز و انتقال و تبادل تجربیات  انجام ک

و اطالعات؛ 
ــبت به  ث. تغییر نگرش مدیران سازمان ها نس
ــات در پیشرفت امور، باعث  عملکرد و بازده تحقیق
ــران تصمیم های خود را بدون  می شود که این مدی
ــه ایجاد  ــام نداده و ب ــا کارشناسان انج ــورت ب مش
ــه در واردات خود همت  واحدهای تحقیق و توسع

گمارند؛
ــردن شبکه ی بانک اطالعاتی کشور  ج. فعال ک
ــه ی اطالعات و  ــه، کلی ــه این شبک ــه صورتی ک ب
تحقیقات انجام شده را در درون خود داشته باشد و 
بتواند آن را در اختیار کلیه ی محققان قرار دهد. از 
طرفی در این شبکه طرح های تحقیقاتی سازمان ها 
با تعیین اعتبارات آن به محققان ارایه شود. در حال 
ــر چندین شبکه ی اطالع رسانی نظیر شبکه ی  حاض
ــی مرکز  ــه ی اطالع رسان ــی، شبک ــر بازرگان آگاه گ
ــادرات، سامانه ی اسکودا گمرک، بانک  توسعه ی ص
ــی خانه ی ملت مجلس  ــزی، مرکز اطالع رسان مرک
ــود دارند که ارتباطی بین  ــورای اسالمی و ... وج ش
ــود ندارد. بنابراین ایجاد شبکه ای که آمار  آن ها وج
ــا را بطور یک جا در  ــات هر یک از شبکه ه و تحقیق
ــه بازدهی بیشتر  ــد، می تواند ب ــار داشته باش اختی
ــر تبادل  ــود و عالوه ب ــی منجر ش ــز تحقیقات مراک
ــام، از انجام تحقیقات تکراری نیز  اطالعات به هنگ

جلوگیری کند.
ــر و بازنگری اساسی در مدیریت  چ. ایجاد تغیی
ــع و ادارات امری  ــز تحقیق و توسعه در صنای مراک
ــی است که این مراکز به دلیل  ضروری است. بدیه
ــودن و عدم برنامه ریزی  ــود توان مالی و نوپا ب کمب
ــش مؤثری در فرآیند  ــت در سطح کالن، نق و هدای
ــازی کارخانه ها  ــد و فعالیت های توسعه و نوس تولی

ایفا نمی کند.

1.7. موقعیت ایران در بازارهای جهانی
ــه سبب از  ــی )WTO( ک ــان تجارت جهان سازم
ــای اقتصادی بین  ــه بیشتر مرزه ــن رفتن هرچ بی
ــول  ــد، تح ــان در دهه ی1990ش ــای جه کشوره
عظیمی را در تجارت بین الملل پدید آورد. با توجه 

ــدود 150 کشور عضو  ــه این که در حال حاضر ح ب
ــا را به خود  ــارت دنی ــتند و 80%  تج WTO هس
اختصاص داده اند و با مصوبات خود، کشورهای غیر 
 عضو را عماًل با بن بست مواجه کرده اند، کشور ایران 
ــررات سازمان  ــتقل از قوانین و مق ــد مس نمی توان
تجارت جهانی، در زمینه ی اقتصاد برنامه ریزی کند. 
ــرای بقا در تجارت بین الملل باید در جهت فضای  ب
ــر در جهت از بین  ــر چه بیشت ــم بر آن که ه حاک
بردن محدودیت های تجاری و افزایش رقابت است، 
حرکت کرد. در صورت پیوستن به سازمان تجارت 
ــی دارد و به سهولت  ــود نیز شرایط ــی، که خ جهان
ــت، باید بسیاری از محدودیت های  امکان پذیر نیس
تجاری را برطرف کرد. کشورهای عضو می توانند تا 
ــر واردات کاال از کشورهای غیرعضو تعرفه  600% ب
ــل کشورهای غیرعضو  دریافت کنند؛ یعنی در عم
ــاره ای جز پیوستن به WTO ندارند و باید خود  چ

را با این جریان بین المللی هماهنگ سازند.
ــارت جهانی، موقعیت  سهم ناچیز ایران در تج
ــف کشور را در زمینه ی تولید، کارایی و رقابت  ضعی
ــم ایران در  ــان می دهد. سه ــح جهانی نش در سط
ــم 1/69 % در 36 سال قبل  ــادرات جهانی از رق ص
ــر از 0/3 % در حال حاضر رسیده  )1978( به کمت
ــا در سال 1998  ــادرات دنی ــت. آمار ارزش ص اس
ــا وجود نفت  ــم ایران ب ــارد دالر و سه 7000 میلی
ــوده است. چنان چه  ــن 12 تا 15 میلیارد دالر ب بی
ــادرات دنیا را داشته باشیم،  بخواهیم حتی 1 % ص
ــال داشته  ــادرات در س ــارد دالر ص ــد 70 میلی بای
باشیم. این در حالی  است که ساالنه قبل از اعمال 
تحربم، در بخش نفت، فقط یک میلیارد و دویست 

میلیون دالر صادرات داشتیم.
ــه جمعیت کشور اگر در یک افق 20  با توجه ب
ــود در تجارت جهانی  ــه بخواهیم از وضع موج سال
ــه سهم عادالنه ی جمعیتی خود دست پیدا کنیم؛  ب
ــی بر اساس سهم 1/4 درصد از جمعیت جهان  یعن
ــده، 1/4 درصد از صادرات جهانی  ــال آین در 20 س
ــد نرخ رشد صادرات  ــز مربوط به ایران باشد، بای نی
ــتمر باالی 18  ــن 20 سال به طور مس کشور در ای
ــد باشد تا  بتوانیم در آن موقع به صادراتی به  درص

میزان 200 میلیارد دالر دست یابیم.
ــران در تجارت  ــف ای ــود موقعیت ضعی ــا وج ب
ــوان از منابع طبیعی غنی  ــر چنانچه بت جهانی، اگ
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ــر از منابع نفت خام(، مانند منابع  در کشور )به غی
ــره و موقعیت  ــاورزی و غی ــس و زمین های کش  م
ــن در چهار  ــی کشور )قرار گرفت ــژه ی جغرافیای وی
ــط ویژه برای ترانزیت کاال از  راه گذر جهانی، شرای
ــودن به عنوان  ــرق و بالعکس، مطرح ب ــرب به ش  غ
ــور خطوط  ــیر عب ــن کشور برای مس  اقتصادی تری
لوله ی نفت و گازی آسیای میانه به بازارهای جهانی 
ــاده کرد،  ــوب و بهینه استف ــه نحو مطل ــره( ب  و غی
می توان به آینده امیدوار بود و با شناخت معضالت 
ــادی و اجتماعی  ــای الزم، تحولی اقتص و راهبرده

ایجاد کرد.

8. نتیجه گیری 
ــه بازار  ــا در دستیابی ب ــای شرکت ه ــات و بق حی
ــیاری را  ــرورت، تالش بس ــت و این ض ــی اس جهان
ــژه شرکت های ایرانی طلب  ــط شرکت ها به وی  توس
ــه چالش  ــی، باید با ب ــای ایران ــد. شرکت ه می کن
ــود، خود به استقبال مشتریانی  کشیدن وضع موج
ــان را در ایجاد  ــر جهان رفته، آن ــده از سراس پیچی
ــد. باید باور حضور  فرهنگی مشترک، شریک سازن
ــای بین المللی،  ــب بازاره ــی جهانی و کس در رقابت
اساس فرهنگی شرکت های ایرانی باشد. این اقتدار 
جز در سایه ی نیروی انسانی فرهیخته، دانش پذیر 
و خردمند تحقق نخواهد یافت که ایران مملو از این 

توانمندی است.
ــازار،  ب در  ــور  ــرای حض ب ــی  ــش خصوص  بخ
انگیزه های بسیاری دارد و شدت ریسک و رقابت را 
ــر درک می کند. برخالف دولت ها که به منابع  بیشت
ــات دسترسی دارند،  ــل از مالی ــی و عواید حاص مل
ــات خویش را در گرو رقابت با  بخش خصوصی حی
ــن در انتخاب های خویش  سایرین می بیند، بنابرای
ــی آورد و شانس خود را  ــری به عمل م دقت بیشت
برای موفقیت بیشتر می کند. ایجاد بخش خصوصی 
ــق در بازارهای جهانی  ــد، ضامن حضور موف توانمن

خواهد بود.
بخش خصوصی در بین سیاست های اقتصادی 
ــال کافی برای حضور چشمگیر  دولت تا کنون مج
ــاورده است. منابع  ــاد مملکت به دست نی در اقتص
ــت حضور موفق  ــب و انگیزه های پررنگ جه مناس
ــش خصوصی را بر آن می دارد  در بازار جهانی، بخ

منابع 

1. تحقیقات در خدمت صادرات ـ سید سعید مهدوی، سید ناصر میر فصیحی، همایش سراسری مراکز تحقیق و توسعه
2. نقش تحقیق و توسعه در صادرات ـ مهندس آراسته علی مردانی، همایش سراسری مراکز تحقیق و توسعه

3. بررسی عملکرد برنامه اول و دوم توسعه در صادرات غیر نفتی ـ حمداله پیشرو، بوشهر، اداره کل بازرگانی استان بوشهر، دفتر تحقیقات
4. کارنامه تحقیقات صنعتی در برنامه اول، وجیهه نفیسی ماهنامه، مجلس و پژوهش

5. پژوهش شناسی تحقیق، سیاوش فروغی
6. تحقیق و توسعه، دفتر تحقیقات صنعتی وزارت صنایع 

7. گزارش بررسی وضعیت صادرات کشور، معاونت بازاریابی و صادرات مرکز تحقیق و توسعه صادرات ایران
8. اقتصاد ایران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت بازرگانی

ــوب استفاده  ــن به نحو مطل ــا از فناوری های نوی ت
ــه برای  ــق و توسع ــای تحقی ــد و ارزش واحده کن
ــت و می توان ارتباط  ــش خصوصی پررنگ تر اس  بخ
ــد تولید را در  ــه ی واحدهای R&D و رون دوطرف

بخش خصوصی ملموس تر یافت.
ــور ما در  ــه سبب شد کش ــی ک ــی از عوامل  یک
ــای در حال توسعه قرار گیرد، پایین  رده ی کشوره
ــص ملی و  ــات در تولید ناخال ــم تحقیق بودن سه
ــذاری و هزینه ی  ــزان سرمایه گ ــودن می ــن ب  پایی
سرانه ی تحقیقات در کشور است. از طرفی موضوع 
تحقیقات امری مجرد و مجزا از امور اجرایی کشور 
ــزی امور اجرایی  ــت؛ بنابراین باید در برنامه ری نیس
ــزا و شاید جزیی بنیادی مورد  به عنوان یکی از اج

توجه قرار گیرد.
ــت و جایگاه خاص تحقیق و  ــا توجه به اهمی  ب
ــد تصمیم گیرندگان  ــش در اقتصاد کشور، بای پژوه
اقتصادی در برنامه های توسعه، فصل خاصی را برای 
این امر در نظر گرفته و اعتبارات خاص را برای آن 
منظور کنند. از طرفی باید حس اعتماد و اطمینان 
ــش در افزایش کیفیت محصوالت را  به نقش پژوه
ــع و سیاست گذاران تقویت کرد تا  در مدیران صنای
ــاه خاصی را برای  ــا در برنامه های خود جایگ آن ه
ــد. در باب  ــش در نظر بگیرن ــق و پژوه ــر تحقی  ام
ــد گفت که شرط اصلی برای  توسعه ی صادرات بای
ــی به بازارهای خارجی، همانا انجام تحقیقات  راه یاب
ــف است. امروزه  ــی در مورد کاالهای مختل بازاریاب
ــت جهت فروش  ــأله ی رقاب ــان صنعتی مس در جه

ــروش  ــی و ف ــروش داخل ــدی )ف ــوالت تولی محص
 خارجی یا صادرات( امری مهم و تعیین کننده برای 
ادامه ی حیات صنایع آن کشور محسوب می شود و 
صنعتی قابل استقرار است و امکان رشد و گسترش 
ــه بتواند با همتاهای داخلی و  خارجی خود  دارد ک
رقابت کند و این مهم میسر نیست، مگر با باال بردن 

کیفیت محصوالت تولیدی.
ــه باید گفت، به نظر می رسد که دیر یا  در خاتم
ــه سازمان تجارت جهانی  زود پیوستن کشورمان ب
ــورت شرکت های  ــت. در این ص ــر اس اجتناب ناپذی
ــد وارد بازارهای ایران  ــی به سهولت می توانن خارج
ــت ارزان و  ــا قیم ــود را ب ــوالت خ ــد و محص شون
ــت خوب و تنوع زیاد عرضه کنند. بروز چنین   کیفی
پدیده ای برای شرکت های ایرانی یک تهدید جدی 
ــت؛ به طوری که اگر نتوانند رقابت کنند محکوم  اس
ــت خواهند بود، از طرف دیگر شرکت های  به شکس
ــن واقعه می توانند سود ببرند و فرصتی  ایرانی از ای
ــدا کنند تا به بازارهای خارجی دست پیدا کنند.  پی
ــارت اطالع کافی  ــه از قوانین تج ــا الزم است ک ام
ــا قوانین بازی آشنا باشند تا بتوانند وارد  داشته و ب
ــارت بین المللی شوند و ضمن این که  صحنه ی تج
ــد، موفق به حفظ  ــه با رقبا را می آموزن روش مقابل

بقای خود نیز بشوند.
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