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 بسمه تعالی

 

 

 مقدمه

 ،گرو دستیابی به اقتصادی پویا در داز اقتصاد کشور در آن ترسیم شده،اناسناد باالدستی کشور که چشم تحقق اهداف      

آن،  هایهای پیشبرنده آن بسیار حائز اهمیت است. یکی از مولفهمولفهدر این میان توجه به  .است بنیانو دانش رشدیابنده

 باشد. توسعه صادرات غیرنفتی کشور می

اری و اثرگذغیرنفتی حاکی از ضرورت توجه بیشتر به توسعه صادرات  یک دهه اخیر بررسی وضعیت تجارت خارجی کشور در

رود. در این شمار میبه )جهش تولید( تولیدتحرک بخشی به های کلیدی در از مولفه کهآن بر رشد اقتصادی کشور است 

بی به اهداف اسناد دهد که کشور نیازمند اقدامات جدی در دستیاارتباط، تجزیه و تحلیل عملکرد تجارت خارجی نشان می

اقتصاد کشور را از مسیر ترسیم شده در اسناد ای است و ادامه روند کنونی ویژه در مقایسه با رقبای منطقهباالدستی به

 کند.باالدستی دور می

صاد قتهای ابر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنایت به اهداف ترسیم شده در اسنادباالدستی و با الهام از سیاست

نگر تدوین سندی جامع برای مشخص شدن مسیر حرکت توسعه صادرات غیرنفتی را در زای برونمقاومتی با رویکرد درون

های مختلف در جهت آفرینی نهادها و وزارتخانهو نقش بخشیانسجامدستور کار خود قرار داده و سعی کرده است با هدف 

 .را تسهیل نمایدبه اهداف موردنظر دستیابی  ،هماهنگی و همکاری موثر بین آنها

سند پیش رو حاصل مطالعات پژوهشی و کارشناسی با رویکرد علمی و مبتنی بر نظرات خبرگی و مسئوالن حوزه تجارت 

کشور است که در آن ضمن ارائه تصویری اجمالی از روند تجارت خارجی در یک دهه اخیر، آسیب شناسی صادرات غیرنفتی 

 این حوزه، نقشه راه توسعه صادرات غیرنفتی کشور را برای پنج سال آینده ترسیم کرده است.  و نقاط قوت کشور در
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 چارچوب تحلیلی تدوین سند 

 ؛ی مخل رقابت و ورود به بازارهاکالن اقتصادنادرست  یهایاستسدهد که تاریخی رشد و توسعه کشورها نشان میبررسی

یک در کنار موانع تجاری همگی حمل و نقل و لجست یناکارآمد یبانی،و پشت یرساختیخدمات ز و تولید نامساعد عوامل یطشرا

برای تجارت هستند. این در حالی است که تا یکی دو دهه پیش بطور سنتی  را افزایش داده و موانع جدیو تجارت  یدتول یهاینههز

. است اهبه بازار یدسترسهای تجاری کشورها فعل شدن ظرفیتو مبتنی بر سابقه تاریخی تصور این بود مانع جدی پیش روی بال

حضور در ها، یهسهماعمال ها و مانند کاهش تعرفه یتجار یهایاستساصالح  یقاز طرها سعی در حل مشکل در این راستا دولت

 یااز کشوره یاری، بسهابازار به یدسترسها جهت وجود مشارکت در موافقتنامهبا  یاما حتهای ترجیحی و آزاد داشتند، موافقتنامه

ود. بر ای بروی تجارت فراتر از تعرفه و موانع غیرتعرفهچرا که موانع پیش نبودند، یجهان یدر حال توسعه قادر به رقابت در بازارها

مرزی( به  المللی پا را فراتر از عوامل طرف تقاضا گذاشته و به عوامل طرف عرضه صادرات )مرزی و دروناین اساس نهادهای بین

  تری کردند.پذیری تجاری توجه جدیگیری رقابتعنوان موانع شکل

را کمک یا آن توانندمی است که یاز عوامل یاگسترده یفاز ط یقدرک عم ی مستلزمتجار پذیریرقابتوجهی چند یتماه

 دیکررو یک لذامؤثر باشد.  اصالحات به آن کلی یکردیاست رو یدزا هستند، بعدرون اغلب عوامل از آنجا که این. محدود نمایند

 است. یآنها بر بخش تجارت ضرور تأثیر ها ویتدرک محدود یجامع براعمیق و 

رد با رویکتجارت خارجی شناسی کشور سعی شده است در تحلیل وضع موجود و آسیب صادراتبر این اساس در سند توسعه 

را با هر دو طرف عوامل عرضه و تقاضای صادرات که  1011ذیری تجاری بانک جهانی پتاباز الگوی آسیب شناسی رقپذیری رقابت

 .گیری شودبهره  نگاه جامع مد نظر قرار داده،

  :شودساماندهی میرکن اصلی قالب سه پذیری تجاری در چارچوب سیاست رقابت

  ؛راستایی بسترهای سطح کالنهماهنگی و هم-1

گرای غلبه بر شکست بازار و دولت جهت تضمین ورود و های کنشحوزه تجارت و سیاستخدمات پشتیبان و زیرساختی -1

 ؛ هاخروج آزاد بنگاه

 های معامالتی و دسترسی به بازارها. کاهش هزینه-3

 

 ،نقاط قوت احصاء (3) و شناسی تجارت خارجیتحلیل آسیب(1) ،تحلیل عملکرد تجاری )وضع موجود((1در این چارچوب، )

 است.به منظور تدوین نقشه راه توسعه صادرات ضروری 

 

 های تحلیل عملکرد تجاری:شاخص

 یبرا یچارچوب ،رشد تجارت یهاستفاده از تجز با تحلیل تاریخی عملکرد تجارت خارجی باذیری پتشناسی رقابالگوی آسیب

 . سازدپذیری فراهم میرقابتبررسی 

 .شودمیبررسی مطابق شکل زیر کشور تجاری  یریپذرقابت کننده عملکردتعیین ی، چهار عامل اصلدر قالب این الگو

 
 

تحلیل عملکرد تجارت  

خارجی

کیفیت و پیچیدگی 

محصوالت صادراتی 

(حاشیه کیفیت)

ورود و ماندگاری در 

بازارها 
(حاشیه پایداری)

متنوع سازی بازارها و 

محصوالت

(حاشیه گسترده)

ارزش، رشد و : تجارت

سهم 

(حاشیه فشرده)



 5 ..........................................................................................................................................سازمان توسعه تجارت ایران -های بازرگانیو پژوهش موسسه مطالعات

 

 های عملکرد تجاری:عوامل تبیینی شاخص

 برای اینکه بتوان ،از داستان است یمین ، تنهاخارجی مختلف تجارت یهاکشور در مورد جنبه یک یعملکرد نسب درک

و  (محدود کننده هستند بسیارکه ) پذیریرقابت کنندهی تعییناصل عواملاست  ی، ضروریدرا بهبود بخش پذیریرقابتشانس 

پذیری تجاری، الگوی زیر رقابت جانبههمه یتبا توجه به ماه. شوندشناسایی ( هایتمحدود ینغلبه بر ا برای) یتیاسس یهااهرم

د شکل زیر پیوند میان تحلیل عملکر. کندیراهم مهای عملکرد تجاری فشاخصکننده یینعوامل تع یلو تحل برای تجزیه یچارچوب

 دهد. این عوامل شامل:را نشان می تجارت خارجی و عوامل تبیینی آن

 در پذیریحفظ رقابتورود و یا که ممکن است صادرکنندگان را از  یتجار یاستس یخارج یطبر مح) به بازار یدسترس-1

 (؛متمرکز است ،محدود کندتسهیل یا بازارها 

بخش برای را  یزشیانگ چارچوبکه  ی، تجارارزیپولی،  ،یکالن مال یهایاستو س حکمرانیاز جمله رف عرضه )طعوامل -1

 (؛کنندیم یجادا یخصوص

عملکرد صادرات را محدود  ودولت که مشارکت  و بازار شکسترفع  یبرا )طیف مداخالتتجارت  توسعه یهایرساختز-3

 .(دهد یپوشش مرا ها صنعت و استاندارد یهماهنگ ی(، نهادهاSEZ) یاقتصاد یژهمناطق واز جمله  .کندیم

 

 خارجی تجارتعملکرد تحلیل 

 رشد و سهم

 )حاشیه فشرده(

 سازیمتنوع

 )حاشیه گسترده(

 کیفیت و پیچیدگی

 )حاشیه کیفیت(

 ورود و ماندگاری

 )حاشیه پایداری(

    

 هاکانال

 های ورودهزینه عواملهای مبادالتی و هزینه فناوری و کارایی

 پذیری تجاریشناسی و رقابتآسیب

 ارتقای تجارتپشتیبان و های زیرساخت
 عوامل طرف عرضه

تولید عوامل موثر بر  های صادراتیدسترسی به بازار

 صادراتی

عوامل محیطی موثر 

 در صادرات
 

 

 های عملکرد تجاری: کانالهای اثرگذاری عوامل تبیینی بر شاخص

 :پذیردیتاثیر م( یا بیشتر)کانال  یک از یعملکرد تجار یهااز مؤلفه یک هر

 ؛و ورود به صادرات یدثابت تول یهاینههز -1

 ؛کندیم یینرا تعپذیری در سطح بنگاه رقابت ی که سطحالتدابمعوامل و  یهاینههز -1

 کنند.فعالیت میها ها و بنگاهکه در آن بخش ییو کارآ سطح فناوری -3

 

 عوامل تبیینی: هایزیرشاخص

هایی تعریف شاخص ،پذیری تجارت خارجی کشورهای طرف عرضه و تقاضا موثر بر رقابتبه منظور تحلیل هریک از مولفه

 دهد.های مورد نظر نشان میبندی آنها را در قالب مولفهشده که شکل زیر دسته
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 تجارتارتقای پشتیبان و های زیرساخت
 عوامل طرف عرضه

تولید عوامل موثر بر  های صادراتیبه بازاردسترسی 

 صادراتی
 عوامل محیطی موثر در صادرات

   
 

 پذیری تجاریعوامل اصلی اثرگذار بر رقابت

    
 گذاری و صادراتارتقاء سرمایه 

 استانداردها و مجوزها 

 و  اقتصادی ویژه ،مناطق آزاد

 های مرزیبازارچه

  نهادهای هماهنگی صنعت 

 و برند نوآوری 

 دسترسی به منابع مالی 

  مقیاس اقتصادی بنگاه 

 و سرمایه ،تولید عوامل کل وریبهره 

 انرژیو  کار نیروی

 و بنادر لجستیک، حمل و نقل 

 محیط مالی کالن 

 نرخ ارز 

 و تجاری صنعتی سیاست 

 وکارمحیط کسب 

 مالیات 

  یرقابتفضای 

  قانونیمحیط دولت و 

 روی پیشای و غیرتعرفهای تعرفه موانع

 صادرات

 پیوندهای تجاری با شرکا 

 روی صادرات کاالهای خاصموانع پیش 
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 کشورغیرنفتی تحلیل وضعیت موجود صادرات  

  

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، صادرات غیرنفتی کشور باید با نرخ رشد  لیف قانون برنامه ششم توسعهاتک براساس

در که افزایش یابد؛ این در حالی است  1400سال  میلیارد دالر تا 8/111به  1335میلیارد دالر در سال  1/41درصد از  7/11ساالنه 

هداف ا اقابل توجهی ب هنوز فاصلهبوده که  دالر یلیاردم 7/44و  3/87 ترتیب هبصادرات غیرنفتی و  کشورصادرات  کل 1337سال 

 رد.برنامه ششم دا

 گیرد:اصلی زیر صورت می محور همانطور که قبال گفته شد، تحلیل وضعیت موجود تجارت خارجی کشور، در چهار

 ؛تجارت خارجی: ارزش، سهم و رشد 

 بازارها؛ در ماندگاری و ورود 

 صادراتی؛ کاالهای تنوع 

 صادراتی.  یدگیپیچ و کیفیت 

 (ارزش، سهم و رشد )تجارت خارجی-2-1

 (1131-79تجارت، صادرات غیرنفتی و واردات )طی 
 

  میلیارد دالر  3/105( به 1383) 1/41افزایش تجارت خارجی از

 (؛1337میلیارد دالر ) 3/87( و در نهایت کاهش به 1330)

 درصدی ارزش تجارت خارجی؛ 3/5 ساالنه رشد 

 ؛1330-37( در دوره -7/1روند کاهشی تجارت ) نوسان توام با 

  درصدی ارزش صادرات غیرنفتی؛ 3/14متوسط ساالنهرشدنرخ 

  درصدی ارزش واردات؛ 4/1 متوسط ساالنه رشدنرخ 

 ( درصد -3/4روند کاهشی واردات ) ؛1383-37در دوره 

  درصد و عربستان سعودی)بدون نفت(  6/7رشد صادرات ترکیه

 ؛ 1004-1018طی دوره  درصد 8/8

  طی  درصد 1/8درصد و عربستان سعودی  1/6رشد واردات ترکیه

 .1004-1018دوره 

 

 تراز تجاری کل و بخشی
 

 

  کاهش شکاف بین صادرات غیرنفتی و واردات طی دهه اخیر؛ 

 های اخیر به دالیل زیر؛بهبود تراز تجاری طی سال 

o  غیرنفتی کشور؛لحاظ میعانات گازی در سبد صادرات 

o  مدیریت واردات؛ 

o به  ایای و سرمایههای واسطهکاهش تقاضای واردات کاال

 . واسطه رشد اقتصادی پایین

  درصدی واردات  15دلیل رشد به 1336تراز تجاری منفی در سال 

های منبع محور و پیچیده تراز تجاری منفی در بیشتر بخش)

 کاغذ و مقوا، صنایع فلزیصادراتی مانند الستیک و تایر، صنایع 

 روی و آلومینیوم(. نظیر
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 سهم صادرات در جهان و سرانه صادرات غیرنفتی
 

  ام در منطقه بعد از کشورهای 5ام ایران در جهان و 38رتبه

 عربستان، امارات متحده عربی، ترکیه و عراق؛

  ام ایران در منطقه در شاخص سرانه صادرات با احتساب 13رتبه

 (؛1018دالر ) 1304خدمات با ارزش حدود نفت و 

   سرانه صادرات غیرنفتی ایران حدود یک پنجم ترکیه و عربستان

 سعودی.

 
 

 

  5/0درصد به  6/0کاهش سهم صادرات ایران در صادرات جهانی از 

 (؛1007-18درصد طی دوره 

 (31/0درصد( و ترکیه ) 5/1سهم باالتر عربستان سعودی  )درصد

 ؛1007-18طی دوره  جهانی در مقایسه با ایراناز کل صادرات 

  درصدی ایران در صادرات جهانی بدون نفت؛ 15/0سهم کمتر از 

 (15/0/. درصد( نسبت به ایران)58سهم باالتر عربستان سعودی 

 .1007-18طی دوره  درصد( در صادرات جهانی بدون نفت

 

  شاخص باز بودن تجاری

  تولید ناخالص داخلی )عدم نقش آفرینی پایین تجارت در رشد

 رشد باالتر تجارت در مقایسه با تولید ناخالص داخلی(؛

   درصدی با عربستان  10درصدی ایران با ترکیه و  5شکاف حدود

 سعودی در شاخص بازبودن تجاری؛ 

   ایرانشاخص باز بودن اقتصاد بدون احتساب نفت سطح پایین 

 )حتی با احتساب قاچاق(. 

 

 

 ایای و غیر تعرفهموانع تعرفه
 

 

  (؛1337درصد در سال  3/13نرخ باالی تعرفه ایران )متوسط 

 ایران در زمره پنج کشور دارای باالترین نرخ تعرفه؛ 

 ؛  ای در کشور در راستای مدیریت وارداتوجود موانع غیرتعرفه 

 در بین کشورهای منطقه  سطح پایین شاخص آزادی تجارت ایران

 و جهان.
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 رنفتیپایه در صادرات غیهای منبعوابستگی به نفت و پیشرانی بخشکاهش 
 

  3/83کاهش سهم صادرات نفت از کل صادرات ایران، از حدود 

 (؛ 1018درصد) 7/68( به حدود 1006درصد )

 افزایش  و قیمت نفتتولید و  بخش عمده کاهش به دلیل تنزل

 صادرات غیرنفتی؛ 

 منبع پایه شامل محصوالت و های با ارزش افزوده محدود و بخش

ها، محصوالت کنندهروان معدنی، هایمواد شیمیایی، سوخت

کشاورزی و موادغذایی، فلزات رنگی، الستیک و موادکانی 

غیرفلزی )شیشه و سیمان(، چرم و محصوالت چرمی و الیاف، 

ها )فرش( به عنوان پارچه )به غیر از پوشاک و کفش( و کفپوش

 رات غیرنفتی.پیشران اصلی رشد صاد

 

 ترکیب کاالهای وارداتی
 

 

  ای ای و سرمایهدرصدی ارزش واردات کاالهای واسطه 18کاهش

 های مدیریت واردات کشور؛متاثر از سیاست 1387-37در دوره 

 5/61( به 1387درصد) 67ای از کاهش سهم کاالهای واسطه 

 (؛1337درصد)

 3/15( به 1387درصد) 5/16ای ازکاهش سهم کاالهای سرمایه 

 (؛1337) درصد

 1/16( به 1387درصد) 7/11افزایش سهم کاالهای مصرفی از 

 (.1337درصد)

 سهم مواد اولیه وارداتی در تولید صنایع صادراتی پیشرو
 

  وابستگی تولید به مواد اولیه وارداتی در صنایع پیشرو صادراتی

 درصد(؛ 14تا  4)از  

  7/11وابستگی تولید به مواداولیه وارداتی در کل صنایع کشور 

 درصد. 

 

 صادرات خدمات
 

 

  ( به  1331میلیارد دالر ) 5/10از افزایش صادرات خدمات کشور

 (؛1337میلیارد دالر )ده ماهه نخست سال  4/13بیش از 

 (15درصد (، ترانزیت و حمل و نقل) 70تمرکز بر گردشگری )درصد

 درصد(؛ 5فنی و مهندسی)و خدمات 

 ( و عدم  ساالنه درصد 1/18افت صادرات خدمات فنی و مهندسی )

 های اخیر؛استمرار آن طی سال

 ( در صادرات ساالنه درصد 3/13پیشرانی گردشگری و توریسم )

 ؛1331-37خدمات طی دوره 
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  ( و متمرکز بر 1018میلیارد دالر ) 7/48صادرات خدمات ترکیه

 درصد(؛ 1/36( و حمل و نقل)درصد 7/51گردشگری)

  ( و 1018میلیارد دالر ) 1/18صادرات خدمات عربستان سعودی

 .درصد(1/15درصد( و حمل و نقل ) 6/66متمرکز بر گردشگری )

  گرایی صنایع تولیدیدرون

  درصدی بازار داخلی از کل تولیدات صنایع کشور؛  30سهم حدود 

 داخلی )دورنگرا( در نتیجههای کشور به بازار گرایش و تمرکز بنگاه 

 ای؛دیوارهای بلند تعرفه و موانع غیرتعرفه

 های با ارزش افزوده باال نظیر تولید مواد وابستگی رشته فعالیت

 غذایی، تولید پوشاک، تولید مبلمان و... به بازار داخلی؛

  پذیری تجاری و رویکرد غیرصادراتی اکثر صنایع عدم رقابت

 ع موجود؛ کشور در نتیجه تداوم وض

 

 

  تجارت غیررسمی و قاچاق معکوس

 

 ؛1331-37درصدی قاچاق طی دوره  16 ساالنه کاهش 

 های ارزی و تجاری گیری قاچاق به دلیل اتخاذ سیاستشکل

 نامناسب؛

  های حجم قابل توجه قاچاق علی رغم کاهش حجم آن طی سال

 اخیر طبق برآورد ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز؛ 

 های ارزی دو گیری پدیده قاچاق معکوس در اثر سیاست شکل

 سال اخیر.

 
 

 ورود و ماندگاری در بازارهای صادراتی-2-2

  ماندگاری پایین کاالها در بازارهای صادراتی در دهه اخیر 

  درصد از کاالها در  بازارهای صادراتی؛ 34ماندگاری و حفظ تنها 

  مانند صنایع فلزی، لوازم کاهش نرخ ماندگاری صادرات صنایعی

 خانگی، الستیک و پالستیک،  و منسوجات و پوشاک؛

  نرخ ماندگاری صادرات صنایع کشور در منطقه بیش از متوسط  نرخ

 ماندگاری صادرات صنایع کشور در جهان؛

 ( نسبت به ایران در حفظ و ماندگاری  50برتری ترکیه )درصد

 محصوالت صادراتی در بازارهای هدف؛

  درصد( در حفظ و  31نسبی ایران نسبت به عربستان )برتری

  ماندگاری محصوالت صادراتی در بازارهای هدف؛
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 محورهای ماندگاری صادرات مربوط به صنایع منبعنرخ باالترین 

 های معدنی؛شامل کشاورزی، صنایع غذایی و سوخت ها و روغن

 حفظ های کوچک برای ورود به بازار جدید و شکننده بودن بنگاه

 بازارهای موجود؛

  80عدم ثبت ارقام صادراتی بنام بنگاههای کوچک )بیش از 

 ها؛درصد( و صدور از طریق واسطه

  

 یصادراتهای کاال و بازارها تنوع-2-1

  تنوع محدود مقاصد صادراتی

 

  افزایش تمرکز بازارهای صادراتی در دهه اخیر بویژه در دوران

 المللی؛ های بینتحریم

  ( 1387درصد ) 8/47افزایش تمرکز بر پنج مقصد اول صادراتی از

 (؛1337درصد) 8/66به 

  41سهم باالی دو کشور چین و عراق در صادرات غیرنفتی )حدود 

 درصد(در دهه اخیر؛

 درصد( و عربستان  8/31تر کشورهای ترکیه )تمرکز پایین

 . 1018درصد( بر پنج مقصد اول صادراتی در سال  5/55سعودی )

 

  کاهش مبادی وارداتی

  کاهش مستمر تعداد مبادی وارداتی کشور و در نتیجه افزایش

پذیری اقتصاد کشور طی دهه گذشته بویژه با تشدید آسیب

 المللی؛ های بینتحریم

  ( به 1387درصد) 1/54افزایش تمرکز بر پنج مبدا اول وارداتی از

 (؛1337درصد)7/57

 ودی درصد( و عربستان سع 4/38تر کشورهای ترکیه )تمرکز پایین

 . 1018درصد( بر پنج مبدا اول وارداتی در سال  3/48)

 

 

  تنوع محدود کاالهای سبد صادراتی

 

  درصد  3/47قلم اول کاالهای صادراتی  از  10افزایش تمرکز در

 (؛1337درصد ) 3/55( به 1387)

  قلم کاالی  10تنزل رتبه ایران در شاخص تمرکز صادراتی )سهم

ام 14( به رتبه 1016ام منطقه )8های اخیر، از رتبه اول( طی سال

 (؛ 1018منطقه )
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  صادراتی پیچیدگی و کیفیت-2-4

 ایدر محصوالت کارخانه« کاالهای با فناوری باال»صادرات 

 

  (؛1335درصد ) 3/1( به 1388درصد ) 3/1کاهش سهم  از 

  (؛ 1015) ام 3( به رتبه  1011 ام )3منطقه از رتبه  در رانیرتبه اتنزل 

  3/1سهم صادرات کاالهای با فناوری باال در کل صادرات در ترکیه 

 درصد؛ 6/0درصد و عربستان سعودی 

  سهم ایران و عربستان سعودی از کل صادرات جهانی کاالهای

 درصد. 11/0درصد و ترکیه  01/0بافناوری باال در حدود 
 

  سبد صادراتی کم اثر در رشد اقتصادی

 

  اثر نه چندان قابل توجه سبد صادراتی فعلی بر رشد اقتصادی به

 دلیل تمرکز بر کاالهای خام و با پیچیدگی کمتر؛

  یدگیچیدر شاخص پام جهان 88ام منطقه و رتبه 14رتبه 

 ی؛اقتصاد

  ام ترکیه در منطقه؛1رتبه 

  باالتر پیچیدگی اقتصادی دو کشور ترکیه و عربستان نسبت سطح

 به ایران.

  تحول مزیت نسبی در سبد صادراتی کشور 

  گروه  140درصد صادرات کشور به محصوالت باثبات ) 60اختصاص

 میلیارد دالر( با پیچیدگی پایین؛ 5/17کاالیی به  ارزش 

 ( 1/15درصد با ارزش  1/33ظهور محصوالت جدید  )میلیارد دالر

 در سبد صادراتی دارای پیچیدگی متوسط؛ 

   ( ؛ 6/5سهم کم صادرات با پیچیدگی باال) درصد 

 (با پیچیدگی پایین. 1/1محصوالت ناپدید شده )درصد 

  ارزش واحد صادرات کاالهای باثبات، ناپدیدشده، نوظهور و توسعه

 دالر بوده است.  515و  713، 1101، 308تیب نیافته به تر

  .)گرایش به سمت صادرات کاالهای نوظهور )سبد صادراتی رشدزا 
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 راه توسعه صادرات کشور نقشه 

 ف ریاتع -1-1

ا وضعیت فعلی به آینده یحرکت از  شود تا مسیرریزی بلندمدت استفاده میبرنامه برایسندی است که به طور معمول  راه:نقشه

هر نقشه راه از دو بعد زمان و کارکردهای مورد انتظار تشکیل شده و فرآیند تدوین آن شامل  را ترسیم نماید.وضعیت مطلوب 

 .های کلیدی استها و تمرکز منابع بر فعالیتتعیین دقیق اهداف، مسیرهای مختلف رسیدن به آن

 فعالیتزمینه که شود اطالق میدولت یا نهادهای حاکمیتی  ها و اقداماتها، سیاستبرنامهبه کلیه  :صادرات توسعهسیاست 

ر این د. کنددر بازارهای خارجی فراهم میو ماندگاری را با هدف نفوذ و تشویق آنان بالقوه  وصادرکنندگان فعلی تولیدکنندگان و 

 مورد تاکید است.صنعتی و تنظیم بازار داخل  ، سیاستاقتصادی های کالنچارچوب انسجام میان سیاست

 انداز توسعه صادراتشمچ -1-2

دالر در بخش کاالهای غیرنفتی )بدون  1000کشوری است با درآمد سرانه صادراتی حداقل  1404جمهوری اسالمی ایران در سال »

کاال و خدمات د از بازارهای پایدار و سبد منبهره، با بخش خصوصی توانمند و پویا، پذیراز لحاظ تجاری رقابت، گازها و میعانات(

ورهای آسیای جنوب غربی )کشبا کشورهای  تتجارش گسترفعال، با تاکید بر دیپلماسی تجاری با کمک  متنوع با ارزش افزوده باال

  .«انداز(سند چشم

 راه توسعه صادراتضرورت تدوین نقشه -1-1

 در صادرات؛مدخل های ذیایجاد درک مشترک و هماهنگی بین دستگاه 

 ار آثپذیری بینیپیش؛مثبت ارزآوری خالص با و افزوده ارزش تناسب به خدمات، و کاالها صادرات از هدفمند جانبههمه حمایت

  خصوصی؛ بخشهای دولت توسط فعاالن سیاست

 ات با رویکرد ایجاد ثب جهانی تحوالت و مقتضیات به توجه با خارجی تجارت حوزه مقررات و قوانین کلیه بروزرسانی و بازبینی

 ؛در قوانین و مقررات

 صادرات توسعه هایسیاست با بازار تنظیم هایسیاست هماهنگی ضرورت. 

 نقشه راه توسعه صادراتتدوین اهداف  -1-4

 کشور؛ غیرنفتی تجاری تراز بهبود 

 صادراتی؛ کاالهای ماندگاری افزایش  

 ای؛منطقه و جهانی ارزش هایزنجیره درو ارتقاء  حضور  

 صادراتی؛ بازارهای و کاالها تنوع افزایش 

 ؛اقتصادی رشدزای صادراتی سبد و (فناورانه افزوده و محتوای ارزش لحاظ به) صادراتی کاالهای پیچیدگی افزایش 

  خصوصی بخش توانمندیافزایش. 

 نقشه راه توسعه صادراتتدوین رویکردهای  -1-5

 تحریم؛ از ناشی آثار با مقابله در اقتصاد آوریتاب افزایش 

 ؛(گرابرون) یصادرات و (ازدرون) پذیررقابت تولید از حمایت 

 ؛مهندسی و گردشگری -توسعه صادرات خدمات فنی 

 ( با تاکید بر بازارهای جدیدافزایش صادرات به کشورهای منطقه)؛ 

 گذاری و سرمایه صادراتراستای توسعه در  ...و  آزاد مناطقها، های مرزی، بازارچهاستان هایورتر از ظرفیتاستفاده بهره

 ؛مشترک با کشورهای همجوار
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 فروشی؛خام از و اجتناب ...(و کشاورزی و فلزات پتروشیمی، مانند محور منبع) تبدیلی و دستیپایین صنایع صادرات توسعه 

 نهایی محصوالت صادرات جهت صادراتی هایکنسرسیوم و صادرات مدیریت هایشرکت صادراتی، هایخوشه گسترش و ایجاد 

 ؛متوسط و کوچک هایبنگاه

 صادرات؛ پشتیبان نظامات ارتقاء و صادراتی فرایندهای سازیچابک 

 توسعه صادراتنقشه راه تدوین چوب مفهومی چار -1-6

های بخشی و )سیاست ی( و عمودیکارکرد و کالنسطح ) های افقیدو سطح سیاستبر  مشتمل (1مفهومی )شکل چارچوب 

 :استبه شرح زیر  گزینشی(

ولی، پهای های کالن کشور در حوزهبخشی به سیاستانسجامگرا و مشتمل بر سیاست خارجی فعال و کنشاین سطح : سطح کالن

 . وکار استتجاری، فضای کسبارزی، مالی، 

گرا های صنعتی و تجاری، عوامل موثر بر تولید صادراتدسترسی به بازار، سیاست هایمتمرکز بر برنامه: این سطح یارکردسطح ک

 است.گذاری های ارتقای تجارت و سرمایهو زیرساخت

 تنوع و ماندگاری ارتقاء پیچیدگی، با رویکردهای کاالیی و کشوری برای صادرات : در این سطح بر اولویت)عمودی(سطح بخشی

 هدف تمرکز شده است. هایرکاالهای صادراتی در بازا

 الزامات تحقق اهداف نقشه راه توسعه صادرات -1-9

 الزامات سطح کالن   -3-7-1
 صادرات؛ توسعه به منظور تجاری سیاست با ارزی ،مالی پولی، هایسیاست هماهنگی و اصالح 

 ؛و آمایشی یمحیط زیست، تجاری، فناوریکشاورزی، های یکپارچه صنعتی، معدنی، تدوین سیاست 

  تجارت خارجی؛ شدر راستای گستر گرا با جهانو تعامل فعال خارجی سیاستلزوم 

 گذاریو محیط سرمایه وکارکسب فضای بهبود . 

  و عمودی الزامات سطح کارکردی  -3-7-1
  ت ها و انباشیاز طریق ایجاد توانمند جهت رقابت با واردات و رقبای خارجی در بازارهای صادراتی  تولید رقابتیحرکت به سمت

 های مولد؛ ظرفیت

 ؛های تجاری دو/ چندجانبهلزوم توسعه و ایجاد موافقتنامه 

 افزاری )دسترسی به منابع های سخت افزاری )لجستیک و حمل و نقل( و نرملزوم توسعه کمی و کیفی و همه جانبه زیرساخت

 مالی(؛

 گذاریرت و سرمایههای ارتقای تجالزوم توسعه زیرساخت. 

 الزامات اجرای نقشه راه  -3-7-3
 ؛هاو رصد و پایش اجرای برنامه ملیگیران هماهنگی و همکاری بین ارکان و تصمیم، دستگاهی کار تقسیم 

 ها؛برنامه نیاز مورد اعتبارات و منابع تامین 

 نیاز. مورد یهاو زیرساخت هاسامانه توسعه و تکمیل اندازی،راه 
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 مدل مفهومی نقشه راه توسعه صادرات کشور (: 1شکل )
 های معطوف به ثبات اقتصادی و بهبود فضای تجاریسیاست

ن
ال

ح ک
ط

س
 

 

 

 

 
ت

سیاس
ی

ی افق
ها

 

  

 پذیرتوسعه صادرات رقابتهای معطوف به سیاست

ح کارکرد
ط

س
 

 تجاری هایتوسعه موافقتنامه تجاری های انعقاد موافقتنامه 

ت
سیاس

ی
ی کارکرد

ها
 

 
 هماهنگی صنعتی و حمایت بخشی

کردن های صنعتی و تجاری )منطقیهماهنگی سیاست

 ای(ای و غیرتعرفهموانع تعرفه

 
 دسترسی به منابع مالی ها(ونقل )زیرساختلجستیک و حملتوسعه 

 

 
 نوآوری و برندتوسعه 

مناطق آزاد، ویژه اقتصادی و 

 های مرزیبازارچه

استانداردها و 

 مجوزها
 گذاری و صادراتارتقای سرمایه

 های معطوف به افزایش کمی و کیفی صادراتسیاست

ش
ح بخ

ط
س

 

 
 

 
ت

سیاس
ی

ی عمود
ها

 

توسعه الزامات 

 صادرات

 غیرنفتی

 فضای کسب و کار و

گذاریمحیط سرمایه   

 سیاست خارجی

های محصولیاولویت بازارهای هدف  

تنوع، پیچیدگی و  
 ماندگاری
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 تقسیم وظایف نهادی نقشه راه توسعه صادرات کشور(. 1جدول )

 های .....ها در حوزهها، برنامهتدوین سیاست نهادهای متولی سیاست

 افقی )کالن(

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
 سازمان برنامه و بودجه کشور 
 وزارت امور اقتصادی و دارایی 
 وزارت امور خارجه 
 سازمان محیط زیست  
 وزارت صنعت، معدن و تجارت 
 وزارت جهادکشاورزی 

 با سیاست تجاری اعتباری و های مالی، پولی، ارزیانسجام و هماهنگی میان سیاست 
 پذیریگذاری در جهت افزایش رقابتوکار و محیط سرمایهبهبود فضای کسب 
 نگری مالحظات آب و محیط زیست در توسعه صادرات غیرنفتی آینده 
 اجرای طرح آمایش کشاورزی 
 تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری در راستای توسعه صادرات 

 کارکردی

 وزارت صنعت، معدن و تجارت 

  های تجاری موافقتنامهانعقاد 
 های تجاری موافقتنامه توسعه 
 تسهیل دسترسی به منابع مالی 
  توسعه لجستیک و حمل و نقلهمکاری در 
 ارتقای سرمایه گذاری و صادرات 
 سازی استاندارد و مجوزهاتقای و هماهنگار 
  های مرزیمناطق آزاد، ویژه اقتصادی و بازارچههمکاری در توسعه 
 هماهنگی صنعتی و حمایت بخشی 
 و برند نوآوری فناوری، توسعه 
  هماهنگی سیاست صنعتی و تجاری 

 وزارت امور اقتصادی و دارایی 

  های تجاری موافقتنامهانعقاد همکاری در 
  های تجاری موافقتنامه توسعههمکاری 
 های گمرکیتوسعه موافقتنامه 
 تسهیل دسترسی به منابع مالی 
 گذاری و صادراتارتقای سرمایه 
  های مرزیآزاد، ویژه اقتصادی و بازارچهمناطق همکاری در توسعه 
  و برند نوآوریفناوری، همکاری در توسعه 

 وزارت جهادکشاورزی 
  های تجاری موافقتنامههمکاری در انعقاد 
  های تجاری توسعه موافقتنامههمکاری در 
  مجوزهاسازی استاندارد و ارتقای و هماهنگهمکاری در 

 وزارت راه و شهرسازی   لجستیک و حمل و نقلتوسعه 

 وزارت امور خارجه 
  های تجاری موافقتنامهانعقاد همکاری در 
  های تجاری توسعه موافقتنامههمکاری در 
  تجاری -دیپلماسی اقتصادیبسط 

 بانک مرکزی  تامین مالی دسترسی به تسهیل 
 علمی و فناوری معاونت 
  سازمان ملی استاندارد ایران 
  صنعتی و -مناطق آزاد تجاریدبیرخانه شورای عالی

 ویژه اقتصادی

  و برند نوآوریفناوری، توسعه 
  های مرزیمناطق آزاد، ویژه اقتصادی و بازارچهتوسعه 
 سازی استاندارد و مجوزها ارتقای و هماهنگ  

 وزارت نفت  توسعه لجستیک و حمل و نقل 
 وزارت کشور  توسعه لجستیک و حمل و نقل 
 وزارت آموزش و پرورش   گذاری و صادراتارتقای سرمایههمکاری در 
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   گذاری و صادراتارتقای سرمایههمکاری در 
 دستیصنایع و گردشگری فرهنگی،وزارت میراث   گذاری و صادراتارتقای سرمایههمکاری در 
 صدا و سیما   گذاری و صادراتارتقای سرمایههمکاری در 

  ،اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران
 اتاق تعاون و اتاق اصناف 

  های تجاری موافقتنامهانعقاد همکاری در 
  های تجاری توسعه موافقتنامههمکاری در 
  گذاری و صادراتارتقای سرمایههمکاری در 
  و برند نوآوری فناوری، توسعههمکاری در 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت  عمودی

 کاال-احصا ماتریس کشور 
 میزهای کاالی انسانی تقویت منابع 
 میزهای کشوری انسانی تقویت منابع 
 های صادراتیها و حمایتپایدارسازی منابع مالی بسته مشوق 
 ساماندهی عوارض صادراتی 
 ها در حوزه تجارتاپتوسعه استارت 

  ( ذکر خواهد شد.2ها )ستون سوم( در قالب جدول )سیاستها و برنامه های اقدام هریک از نهادهای متولی )ستون دوم( ذیل* برنامه  
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 های پیشنهادی توسعه صادرات غیرنفتیبرنامه -1-3

 

 های تجاریو توسعه موافقتنامهانعقاد  -3-8-1

 های تجاریموافقتنامهانعقاد  -3-8-1-1
 ؛انعقاد موافقتنامه دو و چند جانبه با شرکای تجاری بویژه با کشورهای آسیای جنوب غربی .1

 ؛هند و چینبا انعقاد موافقتنامه دو و چند جانبه  .1

 ؛پیگیری عضویت در پیمان شانگهای .3

 های تجاریتوسعه موافقتنامه -3-8-1-1
 ؛های تجارت ترجیحی )بویژه با پاکستان و ترکیه(تعمیق موافقتنامه .4

 ؛موانع موجود در اجرای موافقتنامه اوراسیا رفع .5

 ؛پیگیری موافقتنامه تجارت آزاد با اورآسیا .6

  ؛و دی هشت اکوتا هایپیگیری انعقاد موافقتنامه .7

 ؛های گمرکی با کشورهاپیگیری و اجرایی شدن انعقاد موافقتنامه .8

 ؛های بیمه و بانکپیگیری و اجرایی شدن انعقاد موافقتنامه .3

 ی.تجار یشرکا باو قراردادهای تهاتری   چندجانبه و دو یپول یهامانیپ انعقاد .10

 منابع مالیتسهیل دسترسی به  -3-8-1
 ؛افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات .11

 صادرات بر حاکم طیشرا و تیمامور با متناسب صادرات توسعه بانک هیسرما شیافزا .11

 ؛و بیمه صادراتی هانامهتوسعه ضمانت .13

 توسعه خطوط اعتباری با کشورهای طرف تجاری؛ .14

 ؛های نوین تامین مالی صادراتاحصا و بکارگیری روش .15

 .ها از بازار سرمایههتامین مالی بنگاتسهیل  .16

 )خدمات ایجاد کننده ارزش افزوده( توسعه لجستیک و حمل و نقل -3-8-3

 ؛های فعال در عرصه لجستیک به منظور ارایه خدمات یکپارچهپیگیری و ارایه تسهیالت الزم جهت تجهیز و نوسازی بنگاه .17

 ؛ای و ریلی( و هوایی با بازارهای هدف بویژه کشورهای همسایههای زمینی )جادهایجاد و توسعه زیرساخت  .18

، بنادر خشک و های صادراتیگذاری در پایانهجهت سرمایهو جلب مشارکت بخش خصوصی ارایه تسهیالت الزم )مالی و زمین(  .13

 ؛گمرکات مرزی

 ؛ی از شرکای تجاریبا برخ های مشترک حمل و نقلایجاد شرکت .10

 .ایجاد خطوط مشترک کشتیرانی و برقراری خطوط منظم آن  .11

 گذاری و صادراتارتقای سرمایه -3-8-4
 ؛تجاری فعال در راستای توسعه صادرات-دیپلماسی اقتصادی  .11

 ؛ضرورت انسجام نهادی در حوزه سیاستگذاری تجاری با مدیریت واحد سازمان توسعه تجارت ایران .13

منابع مالی مستقل برای سازمان توسعه تجارت ایران )نظیر ثبت سفارش، درآمد سایت نمایشگاهی تهران  و پایدارسازی ایجاد .14

 ؛و فروش خدمات(
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 ؛ها در سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان بازوی ترویجی و مالیادغام شرکت سهامی نمایشگاه .15

  ؛تر از استاندارد جهانیهای پایینبرنامه ارتقای سایتهای نمایشگاهی کشور و ارایه بندی سایترتبه .16

 اندازی(های راهها در بازارهای هدف توسط بخش خصوصی )پرداخت بخش مهمی از هزینهایجاد مراکز تجاری و شوروم .17

 ؛)نیرو و امکانات( با رویکرد توسعه سهم بخش خصوصی توسعه دفاتر تجاری خارج از کشور .18

 :)شامل بخش صنعت، معدن و کشاورزی(ترویجیهای توسعه برنامه .13

 ؛تحقیقات بازاریابی 

 ؛بندی صادراتیبسته 

 ؛تبلیغات صادراتی 

  ؛های تخصصی و اختصاصی داخل و خارجیبرپایی نمایشگاه 

 ؛اعزام و پذیرش هیأت تجاری 

 ؛آگهیرسانی تجاری و پیشاطالع 

 ؛آموزش تجار و بازرگانان 

 ؛بازار های معرفیبرگزاری همایش 

 ؛کلینیک صادراتی 

 ؛برگزاری روز ملی صادرات 

 ؛های صادراتبرگزاری جشنواره 

 برگزاری جشنواره برند ملی. 

  ؛های درسی و دانشگاهیپیگیری درج اهمیت صادرات در کتاب .30

 :های صادراتیارتقای نقش اتحادیه .31

 ؛های صادراتینحوه تخصیص جوایز و مشوق مشارکت در 

  سازیتصمیممشارکت در. 

 .های مرزی با کشورهای همجوار در کاالهای دارای مزیتمشترک استان هایگذاریپیگیری سرمایه .31

 استاندارد و مجوزها -3-8-5
 ؛های استاندارد با کشورهای دارای موافقتنامهپیگیری اجرای موافقتنامه .33

 ؛های استاندارد با شرکای تجاری فاقد موافقتنامهامضا و اجرای موافقتنامه .34

 .ایجاد و تجهیز آزمایشگاه و مراکز کنترل فنی در بنادر و مرزها  .35

 های مرزیمناطق آزاد، ویژه اقتصادی و بازارچه -3-8-6
 ؛گذاری و توسعه صادراتتدوین سند راهبردی توسعه مناطق ویژه اقتصادی با رویکرد جذب سرمایه .36

 ؛هاتوسعه خوشهو  مناسب، توسعه صادراتیابی مکانتعیین تکلیف مناطق ویژه اقتصادی غیرفعال با تاکید بر  .37

 .های اجتماعی ناشی از آنوری و ته لنجی به منظور کاهش هزینههای مرزی، پیلههای بازارچهساماندهی معافیت .38

 هماهنگی صنعتی و حمایت بخشی -3-8-7
 ؛ایهای منطقهای صادراتی با رویکرد مزیتهای ملی و منطقهتوسعه خوشه .33

 های مدیریت صادرات؛و توسعه شرکت های صادراتیایجاد کنسرسیوم کمک و تسهیل .40

 ؛ای )صنعت و خدمات(ها در زنجیره ارزش جهانی و منطقهتدوین برنامه حضور بنگاه .41

 ؛شرکای تجاری و ایران بین دارهای تولید و صادرات محصوالت مزیتکمک و تسهیل به تکمیل زنجیره .41

 .ایو پایدارسازی منابع بودجه با رویکرد توسعه مشارکت بخش خصوصی های صادراتیبازنگری بسته مشوق .43
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 نوآوری و برند فناوری، توسعه -3-8-8
 ؛هاSMEدانش بنیان و های کمک و تسهیل به ایجاد پیوند میان بنگاه .44

 ؛جذب فناوری اندازی کلینیکراه .45

 ؛ایجاد مرکز توسعه برند ایران با هدف تقویت برند ملی، محصولی و بنگاهی .46

 ؛ایتدوین برنامه تقویت برند ملی و منطقه .47

 ؛ها در حوزه صادراتپآو استارت (IT)گسترش فناوری جدید  .48

 گسترش فناوری در دستگاههای متولی صادرات جهت دیجیتالی شدن کلیه فرایندهای صادراتی. .43

 )صنعت، معدن و کشاورزی(هماهنگی سیاست صنعتی و تجاری -3-8-3

 ؛آمادگی حضور در پیوندهای تجاریو  های تعرفه به منظور کاهش قاچاقختدریجی نر کاهشسازی و منطقیتدوین برنامه  .50

 ؛دار و انتقال فناوریهای اولویتهای خارجی به بخشهای موثر و کارآمد جهت ورود سرمایهطراحی و اعمال مشوق .51

 ؛گذاری موجودهای سرمایهپیگیری و اجرایی شدن موافقتنامه .51

 مند نمودنهای بزرگ به منظور ضابطههای تولیدکننده کاالهای خام با شرکتپیوند بین بنگاههای الزم جهت تدوین مشوق .53

 ؛عوارض صادراتی بر کاالهای خام

 ؛لزوم هماهنگی بین سیاست تجارت خارجی و تنظیم بازار داخلی .54

 ؛هااجرایی شدن موافقتنامه یدر راستاهای مشترک سازی کمیسیوناتخاذ تمهیدات الزم جهت فعال .55

 ؛ ها، اقتصاد مقاومتی و ...اتخاذ تدابیر حمایتی تجاری در مقابله با تحریم .56

 ؛با رویکرد ایجاد ثبات در قوانین تجاری کشور روزرسانی قانون مقررات صادرات و وارداتبه .57

  ؛های بازرگانی با رویکرد تخصصی شدن تجارتساماندهی کارت .58

 .های صادراتیارزش گمرکی کاالهای صادراتی با کمک اتحادیهمستمر روزرسانی به .53
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 های کارکردی در تدوین نقشه راه توسعه صادرات کشور(. چارچوب برنامه و سیاست2جدول )

 برنامه سیاست
 وضع 

 موجود

تبیین 

وضع 

 مطلوب

 های کارکردی در توسعه صادراتسیاست

 اقدامات
ابزارهای 

 سیاستی

نهادهای 

 درگیر

شاخص 

 ارزیابی
 منابع زمانبندی

          

          

          

          

          

          

          

 .خواهد شد، این جدول توسط دستگاه مسئول تکمیل 3-2های پیشنهادی بند یک از برنامه توجه: برای هر

 

 

 

 

 (های هدفو کشوریزهای کاالهای صادراتی م) توسعه صادرات راه نقشه تدوین در عمودی هایسیاست (. چارچوب1جدول )

 N کاالی    . . . 2 کاالی 1 کاالی 

        1کشور 

        2کشور 

. 

. 

. 

       

       

       

        11کشور 

 

  ،تواند متناسب با نیاز بازار تغییر کند.میابزارهای سیاست تجاری به کار رفته برای توسعه صادرات به هر یک از کشورهای فوق 

های کمی از قبیل حجم صادرات، تعداد اقالم صادراتی و ... **    تدوین جدول فوق با محوریت سازمان توسعه تجارت بوده و بر اساس شاخص

 قابلیت سنجش عملکرد در هر کشور وجود خواهد داشت.

 گیرد.این سیاست ها هر شش ماه مورد بازبینی قرار می
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 نقاط قوت  

 اقتصاد کل  -4-1

 های بیرونی؛تکانهدر مقابل ایران وری باالی اقتصاد آتاب .1

های سیاسی و نفوذ فرهنگی ایران در منطقه و پتانسیل استفاده از آن در دیپلماسی ظرفیت موجود در حوزه .1

   ؛ایاقتصادی منطقه

 ؛ترانزیتی منطقههاب  موقعیت ممتاز جغرافیایی کشور برای تبدیل شدن به .3

بندی تولید ناخالص داخلی )برابرای قدرت خرید( مطابق گزارش هیجدهم اقتصاد ایران بر اساس رتبه رتبه .4

 ؛1013المللی پول در سال صندوق بین

 ؛ایران نشینیشهرانداز مطلوب و چشم پنجمین بازار مصرف بزرگ دنیاوایران سی .5

 .های خارجی کشورین بودن بدهییپا .6
 

 

 تجارت -4-2

 ؛قرار گرفتن در مسیر یک کمربند یک جاده .7

 کشور؛ 15داشتن مرزهای آبی و خاکی با  .8

 مهندسی؛-توان باالی ارایه خدمات فنیوجود  .3

 باالی ارایه خدمات گردشگری سالمت؛ برخورداری از توان  .10

 گردشگری؛و تاریخی  ،های متنوع طبیعیوجود جاذبه  .11

 ر؛گیری بلوک صادراتی پتروشیمی در کشوشکل .11

 .افزار()صادرات خدمات نرم ظرفیت باالی تولید خدمات فناوری اطالعات در کشور .13

 

  صنعت -4-1

ای مورد نیاز سایر صنایع )فلزات کننده مواد اولیه و واسطهوجود صنایع مادر و پایه در کشور به عنوان تامین .14

 ؛گاز و پتروشیمی(نفت، اساسی،

های معدنی )فوالد، آلومینیوم، مس، سیمان، کاشی به مزیتتوسعه زنجیره تولید محصوالت صنعتی با توجه  .15

 ؛چوب( در کشور و های کشاورزی )دخانیات، نساجیو سرامیک( و مزیت

 ؛شهرک و ناحیه صنعتی در کشور 331وجود  .16

 ؛های فناورانه واحدهای تولیدی و صنعتیشهرک فناوری در راستای ارتقای قابلیت 6وجود  .17

 ؛در حوزه صنعتبنیان شرکت دانش 550وجود  .18

  جهان. تولید سیمان درصدی و کسب جایگاه چهارم در 1.8سهم  .13
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 منابع معدنی -4-4

درصد ذخایر معدنی شناخته شده جهان )رتبه دهم ایران از نظر ذخایر معدنی در  15برخوداری کشور از  .10

 جهان(؛

درصد(،  1آهن )ر سنگنهم د درصد ذخایر جهان(، 6جایگاه مناسب معادن ایران در جهان )رتبه دوم در مس ) .11

 درصد((؛  5/3رتبه دهم آلومینیوم و رتبه یازدهم سرب)

 ها؛میلیارد تن از انواع کانی 55دارا بودن ذخیره قطعی بالغ بر  .11

 نوع ماده معدنی؛ 64تنوع بیش از   .13

المللی )پنج معدن سنگ آهن سنگان، چادرملو، چغارت، گل معدن فعال مهم در سطح بین 10وجود بیش از  .14

 ر و هرمز، مس سرچشمه و سونگون، سرب و روی مهدی آباد و انگوران، طالی زرشوران و ساری گونی(.گه

 

 کشاورزی -4-5

 رتبه چهارم ایران در تنوع محصوالت کشاورزی در سطح جهان؛ .15

 وجود نیروی انسانی با تحصیالت عالیه مرتبط با بخش کشاورزی ایران؛ .16

 برخورداری از تنوع آب و هوایی و اقلیم؛ .17

 منابع ژنتیکی متنوعی گیاهی، دامی و آبزیان؛ وجود .18

 علوفه؛ یدتول و خوراکی صنعتی، دارویی، گیاهان مانند هاییبخش در کشور طبیعی منابع از استفاده پتانسیل .13

 دوم؛ کشت و ایگلخانه ارگانیک، هایکشت و باغبانی محصوالت تولید نسبی مزیت .30

 یالت.ش و دامپروری توسعه منظور به مناسب هایظرفیت .31

 

 ذخایر هیدرکربوری  -4-6

 میلیارد بشکه ذخایر نفتی قابل استحصال )جایگاه سوم جهان(؛ 151برخورداری ایران از  .31

   تریلیون مترمکعب ذخایر گازی )جایگاه اول جهان(. 33دارای  .33

 

 منابع انسانی -4-9

 ساله اخیر؛آموختگان تحصیالت عالی طی دوره دهدرصدی تعداد دانش 300رشد  .34

ساله اخیر و کسب درصد طی دوره ده 110های فنی و مهندسی به میزان التحصیالن رشتهفارغ افزایش تعداد .35

 جایگاه دوم جهانی از منظر منابع علوم و مهندسی؛

 های دانش بنیان؛رشد باالی شرکت .36

 های تجدیدپذیر؛پیشرفت قابل توجه در علوم نانو، زیست فناوری و انرژی .37

 ها.هتخصص در بنگاافزایش بکارگیری نیروی انسانی م .38
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 ونقللجستیک و حمل -4-3

 ها؛ساختزیرایجاد  جهت کافی مهندسی توان .33

 ؛ترانزیتیشرقی -جنوبی و غربی -کریدور شمالیموقعیت جغرافیایی و قرارگرفتن در  .40

 ای؛ترین کریدور هوایی میان قارهمزیت کریدروهای هوایی عبوری از ایران به عنوان کوتاه .41

 های انرژی در ایران؛ملقیمت پایین سوخت و حا .41

   ؛هزار کیلومتر شبکه ریلی 13و  ایجاده هزار کیلومتر شبکه 350برخورداری از  .43

بندر خشک )آپرین،  3( و توسعه 1013نامه بین دولتی اسکاپ برای بنادر خشک )پیوستن ایران به موافقت .44

  ؛اصفهان و پیشگامان یزد(

 ؛های کشورسردخانه میلیون تنی 1.8اسمی  میلیون مترمربعی انبارها و ظرفیت 6.7مساحت  .45

 ؛های فیزیکی بنادر اصلی کشور از جمله بندر شهید رجایی و امام خمینیمناسب بودن زیرساخت .46

 .وجود بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور .47
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 آسیب شناسی صادرات کشور 

 

 عوامل محیطی موثر در صادرات، -1بازارهای هدف، دسترسی به -1شناسی صادرات کشور در چهار حوزه آسیب

 گیرد.های پشتیبان و ارتقای صادرات صورت میزیرساخت -4عوامل موثر بر تولید صادراتی و -3

 (.1011شناسی توسعه صادرات )بانک جهانی،. عوامل مرتبط با آسیب1شکل 

 دسترسی به بازارهای صادراتی -5-1

 وی صادراترای پیشای و غیرتعرفهموانع تعرفه -5-1-1

 متوسط نرخ تعرفه شرکای تجاری .1

  درصد.  3/8متوسط نرخ تعرفه اعمالی بر کاالهای صادراتی ایران توسط شرکای تجاری حدود 

 اینرخ پوشش موانع غیرتعرفه .1

  ای شرکای تجاری. درصد کاالهای صادراتی ایران مواجه با موانع غیرتعرفه 8/47پوشش 

 پیوندهای تجاری با شرکا -5-1-1

 ترجیحیصادرات  .3

 پوشش اندک کل صادرات غیرنفتی کشور؛ 

 کشور(؛ 1ای )اورآسیا( و آزاد )مورد(، منطقه 8نامه تجارت ترجیحی )تعداد کم موافقت 

  درصدی اقالم صادرات ترجیحی در دو کشور ترکیه، پاکستان و اورآسیا؛ 30تمرکز باالی 

 کاال؛ 311و پاکستان  144نامه در ترکیه وافقتسطح پوشش پایین اقالم ترجیحی: بیشترین تعداد کاالی مشمول م 

 نامه؛عدم انتخاب مناسب کاالهای مشمول موافقت 

 فقدان نرخ تعرفه صفر در موافقتنامه ترجیحی بر صادرات کشور. .4

 ای کاالهای خاص صادراتیای و غیرتعرفهموانع تعرفه -5-1-3

 درصد؛ 8/16به طور متوسط  ایران نرخ تعرفه اعمالی بر صادرات محصوالت کشاورزی .5

 عوامل محیطی موثر در صادرات -5-2

 محیط کالن  -5-1-1
 وجود کسری بودجه مستمر دولت و ایجاد تورم مزمن ناشی از آن: .6

 صادرات(؛ مقدار و ناپایداری درآمدهای دولت و اتکا به درآمدهای نفت و گاز )به دلیل نوسان باالی قیمت .7

 عمرانی دولت؛های های جاری در دوران رکود و کاهش هزینهچسبندگی هزینه .8

 رشد پایین صادرات به دلیل کاهش رشد اقتصادی و بخش صنعت؛ .3

آسیب شناسی توسعه 
صادرات

زیرساخت های پشتیبان
و ارتقای صادرات

عوامل موثر بر

تولید صادراتی

عوامل محیطی موثر در  
صادرات

دسترسی به بازارهای 
صادراتی
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 نرخ ارز -5-1-1

دلیل عدم افزایش نرخ ارز اسمی متناسب با ناشی از کاهش نرخ ارز حقیقی به تجاریپذیری کاهش رقابت .10

 اختالف نرخ تورم داخلی و خارجی؛

 های ارز چندگانه عامل تخصیص نامناسب منابع؛وجود نرخ .11

 ها.ای انتقال ارز ناشی از وضع تحریمهای مبادلههزینهافزایش  .11

 یو تجارهای صنعتی سیاست -5-1-3

 وارداتیهای تعرفه و محدودیت -5-1-3-1

 های نادرست:ها جایگزین سایر سیاستتعرفه .13

 های نادرستپذیری صنایع در اثر اتخاذ سیاستدلیل کاهش قدرت رقابتهای تعرفه در سطوح باال بهتثبیت نرخ 

 تثبیت نرخ ارز، افزایش نقدینگی و .... )نظیر صنایع خودروسازی، پوشاک و ...(؛کالن نظیر 

 دار باشند.بر اساس اصول سیاست تجاری، تعرفه باید منطقی، هدفمند و زمان 

 قاچاق و تجارت غیررسمی نتیجه تعرفه باال و ممنوعیت واردات:  .14

 و قاچاق کاال به داخل کشور؛ های تعرفه باال، سودآوری تجارت غیررسمیپیامدهای اصلی نرخ 

 ساز گسترش قاچاق به کشور؛درصد، زمینه 15های تعرفه باالی ها، نرخمطابق بررسی 

 کننده )به دلیل عدم نتایج اصلی قاچاق، کاهش حقوق حقه دولت، لطمه به صنایع داخلی، و عدم رعایت حقوق مصرف

 رعایت استانداردهای حداقلی(.

بخش محصوالت  در زیکل محصوالت و ن درتعرفه  ساده نیانگینرخ م نیباالتر یدارا رانی، ا1018سال  در .15

 منطقه. یکشورها نیبدر  یصنعت

 صادراتی:  گیریای و ضعف جهتدار تعرفههای غیرهدفمند، غیرمشروط و غیرزمانبکارگیری حمایت .16

  اریدر اختسهم بازار داخلی درصد  80 حدود، بندی دو رقمی آیسیک()براساس طبقه بخش صنعت 13بخش از  13در 

 ؛درصد  است 50از  شیمقدار ب نیا زیها نبخش ریسا در .است یصنعت داخل

 ای از صنایع فاقد رویکردهای صادراتی؛اعمال بیشترین حمایت تعرفه 

  ری و پذیهای اقتصاد و در نتیجه کاهش کیفیت تولیدات، عدم رقابتایجاد شرایط شبه انحصار برای بیشتر بخش

 ها.کرد غیرصادراتی بنگاهروی

گرا و از موانع گذاری خارجی صادراتای منجر به هزینه باالی تولید، تجارت و سرمایههای تعرفهنوسان نرخ .17

 های ارزش جهانی.پیوستن کشورها به زنجیره

 ایموانع غیرتعرفه -5-1-3-1
 ی؛رفنیو غ ایعرفهتریموانع غ وضع اجرای ناقص قانون منع برقراری .18

 بازرگانی: ضعف نظام کارت .13
 صدور بیش از  مصرف کباری ای یااجاره یهاکارت در فرآیند صدور کارت بازرگانی از جمله دهیبروز مشکالت عد(

 (؛1337در سال ( مصرف یکبار)کارت بازرگانی  5000

 .توفیق اندک در دستیابی به شناسایی و نظارت بر تجارت و تخصصی شدن فرایند آن 
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 گذاری خارجیاز سرمایه قوانین ناظر بر جلب و حمایت -5-1-3-3

گذاران خارجی نسبت به کشورهای گذاری جهت تسهیل ورود سرمایهوکار و سرمایهرتبه پایین محیط کسب .10

 رقیب منطقه؛

دهی های موثر و کارآمد و تسهیل فرایندهای اداری برای جهتعدم توجه کافی به تدوین و اعمال مشوق .11

های های اقتصادی بر اساس اولویتها و فعالیتها، رشتهها، زیربخشهای خارجی به بخشورود سرمایه

 راهبردی و بخشی؛ 

 گذاری خارجی و نظام انتقال سرمایه؛لزوم کارآمدی نظام حل اختالف سرمایه .11

موافقتنامه با کشورهای دیگر به امضا  60گذاری، ایران بیش از های سرمایهبا وجود منسوخ شدن موافقتنامه .13

 عملکرد آنها مشخص نیست.رسانده که کارایی و 

 مندی عوارض صادراتی بر کاالهای خام؛ شفافیت و ضابطه -5-1-3-4

 مندی برقراری عوارض صادراتی مواد خام با رویکرد بلندمدت و با هدف توسعه صنایع پایین.لزوم ضابطه .14

 وکارمحیط کسب -5-1-4

کشور  130در بین  ایران 118وکار بانک جهانی، رتبه ایران وکار: بر اساس گزارش کسبشاخص فضای کسب .15

 ؛1013در سال 

 ؛1013در سال  178وکار: رتبه ایران شاخص شروع کسب .16

 :1013ایران در سال   86وساز: رتبه اخذ مجوز ساخت .17

 ؛1013ایران در سال  30شاخص ثبت مالکیت: رتبه  .18

 مالیات -5-1-5
 درصد؛ 7/44و  15ها به ترتیب نرخ باالی مالیات بر درآمد و سود شرکت .13

 ؛ 36و  118شاخص پرداخت مالیات و نرخ مالیات به ترتیب رتبه ایران در  .30

 .1018در ساعت در سال  116مدت زمان باالی پرداخت مالیات:  .31

 یرقابتفضای  -5-1-6
در سال  133پذیری مجمع جهانی اقتصاد، رتبه ایران شاخص بازار محصول: براساس گزارش شاخص رقابت .31

 ؛ 1013

 ؛1018سال در  133شدت رقابت بازار داخلی: رتبه ایران  .33

 های ضد انحصار؛های مسلط در بازار و اثربخشی محدود سیاستهوجود بنگا .34

 .1018ایران در سال  116گذار: رتبه حمایت اندک دولت از سرمایه .35

 دی(هماهنگی نها) و محیط قانونی دولت -5-1-7
 ها؛تجاری به دلیل تحریم-عدم کارکرد مناسب دیپلماسی اقتصادی .36

 مدت و فقدان رویکرد بلندمدت و سیستم نظارت و پایش دقیق؛کوتاهای، گیری جزیرهنظام تصمیم .37

های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت )قانون انتزاع( در تنظیم بازار داخلی هماهنگی پایین وزارتخانه .38

 و متاثرشدن تجارت کشور از آن؛



 17 ..........................................................................................................................................سازمان توسعه تجارت ایران -های بازرگانیو پژوهش موسسه مطالعات

 های مشترک: کارآمدی اندک کمیسیون .33

  های ترجیحی و آزاد(،ی )موافقتنامهتجار  یهاموافقتنامهانجام رسیدن در به سر مشترک یهاونیسیکماثربخشی کم 

  چندجانبه؛دوجانبه و  ، بانک و بیمهگذاریسرمایه

 ها در خارج از وزارتخانۀ متولی بازرگانی خارجی؛پراکندگی مسؤولیت برگزاری کمیسیون 

 .ضعف در پیگیری مصوبات مربوطه 

 عوامل موثر بر تولید صادراتی -5-1

 به منابع مالی دسترسی -5-3-1

 سهم اندک صادرات کاال و خدمات در مجموع تسهیالت نظام مالی کشور؛  .40

میلیارد دالر و پوشش پایین بیمه  1میلیون دالر( و تعهد  110محدود بودن سرمایه صندوق ضمانت صادرات ) .41

 درصد(؛ 5صادرات غیرنفتی)

 بانک توسعه صادرات  یهمحدود بودن سرما .41

کشور در حوزه تأمین مالی و سهم پایین بازار سرمایه و ابزارهای محدود تامین مالی بانک محور بودن اقتصاد  .43

 و بیمه صادراتی؛

 چندگانه حاکم بر بانک توسعه صادرات ییو اجرا یوجود ساختار نظارت .44

  یتو مامور یفمقررات حاکم بر بانک توسعه صادرات معطوف به وظا یلتسه یاو  ییرلزوم تغ .45

های بانکی به دلیل فقدان روابط کارگزاری بانکی بین ایران و کشورهای مقصد برای نامهضمانتعدم پذیریش  .46

 صادرات خدمات فنی و مهندسی.

 مقیاس اقتصادی بنگاه -5-3-1
های کشور و در نتیجه فقدان اقدامات مناسب ترویجی و از کل بنگاه متوسط و کوچک هایباالی واحد سهم .47

المللی های بینهزینه تمام شده، تبلیغات، بازاریابی، حضور در نمایشگاهای )تحقیق و توسعه، کاهش توسعه

 و ...( جهت حضور در بازارهای جهانی.

 وری عوامل تولید و انربهره -5-3-3
 وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی و صادرات؛سهم پایین بهره .48

فاده در کلیه صنایع )افزایش درصد از ظرفیت ایجادشده بالاست 30وجود ظرفیت خالی صنایع: وجود بیش از  .43

 پذیری در بازار داخلی و خارجی(؛قیمت تمام شده و در نتیجه کاهش رقابت

 وری سرمایه در یک دهه اخیر؛ روند کاهشی شاخص بهره .50

 وری(؛پذیری پایین دستمزدها و عدم تناسب دستمزد نیروی کار با بهرهکار )انعطافکارایی پایین بازار نیروی .51

 وری نیروی کار در یک دهه اخیر؛اخص بهرهروند کاهشی ش .51

 درصد کل نیروی کار(. 50های صنعتی )سهم کارگران ماهر: حدود کار کارگاهمهارت پایین نیروی .53

 مراتب به( 71/6) جهان متوسطبا  سهیاست که در مقا 5/4، حدود 1015در سال  رانیا یانرژ یوربهره زانیم .54

 .است ترنییپا

 :ایران در انرژی باالی مصرف شدت .55
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 به)بشکه  64/1 به 1385 سال در( الیر ونیلیم به)بشکه  3/1 از: ریاخ دهه کی یط یانرژ مصرف شدت شیافزا 

 است؛ دهیرس 1335 سال در( الیر ونیلیم

 باشد؛یم هیترک برابر 1 عربستان، برابر 5/1 جهان، برابر 5/1 رانیا یانرژ مصرف شدت 

 (.یخارج به ارانهی)انتقال  کشور صادرات در( درصد 55 از شی)ب بریانرژ عیصنا یباال سهم 

 ها(لجستیک و حمل و نقل )زیرساخت -5-3-4

کی های لجستیهای عملکرد لجستیک، کارایی فرایند ترخیص کاال، کیفیت زیرساخترتبه ایران در شاخص .56

 کشور جهان؛  160در میان   1018در سال  73و  63، 71، 64المللی به ترتیب های بینو سهولت ارسال محموله

 عدم ارایه خدمات لجستیکی یکپارچه مطابق استانداردهای جهانی به صاحبان بار؛ .57

 های مختلف حمل و نقل(؛ وری پایین در بخشفرسودگی ناوگان حمل و نقل )بهره .58

های صادراتی، بنادر خشک، تجهیزات و امکانات ناکافی لجستیکی در گمرکات مرزی و بنادر )پایانه .53

 مدرن تخلیه و بارگیری(؛ االتماشین

 کمبود خطوط کشتیرانی و ریلی با برخی از بازارهای هدف صادراتی؛ .60

 یتجار لیتسه -5-3-5
 کشور جهان؛  130ایران در شاخص تجارت فرامرزی در میان  113رتبه  .61

 ای( و صادرات:ای و سرمایههزینه و مدت زمان باالی واردات )بویژه کاالهای واسطه .61
  ساعت؛ 141و  40مورد نیاز واردات جهت مطابقت اسناد و مطابقت مرزی به ترتیب باال بودن مدت زمان 

  دالر است.  660هزینه باالی واردات در ایران: هزینه هر کانتینر واردات در ایران 

  مطابقت »ساعت و برای  33« مطابقت اسناد»در ایران زمان الزم برای «: مطابقت مرزی»و « مطابقت اسناد»زمان باالی

 ساعت است؛  101« زیمر

  دالر است. 415هزینه باالی صادرات: هزینه هر کانتینر صادرات در ایران 

 های پشتیبان و ارتقای تجارتزیرساخت -5-4

 گذاری و صادراتارتقای سرمایه -5-4-1

 گذاری و اجرایی در حوزۀ تجارت خارجی:عدم انسجام نهادی و فقدان متولی واحد سیاست .63

 جارت خارجی کشور؛لزوم وجود فرماندهی واحد در ت 

  عدم نقش آفرینی شورای عالی صادرات غیرنفتی کشور؛ 

 های درگیر در فعل صادرات؛ تعداد دستگاه 

 گذاری لزوم هماهنگی بیشتر وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلب و جذب سرمایه

 خارجی در جهت توسعه صادرات.

 ها در بازارهای هدف؛کمبود مراکز تجاری و شوروم .64

رسانی، بازارهای های اطالعای )نظیر سایتتوسعه-رنگ سازمان توسعه تجارت در امور ترویجینقش کم .65

های صادراتی، توسعه فرهنگ صادراتی بندی، آموزش، کلینیکهدف، ترویج تحقیقات بازار، ترویج بسته

 و...( به دلیل فقدان بودجه الزم؛

 ؛1378ای در سال های توسعهان به عنوان بازوی ترویجی و تأمین مالی برنامهتفکیک نمایشگاه از سازم .66

 ضعف دفاتر نمایندگی تجاری و تعداد اندک رایزنان بازرگانی. .67
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 های صادراتی:ها و حمایتمشوق .68

 عدم اختصاص بودجه و اعتبار مناسب برای تشویق صادرات؛ 

 ها؛های حمایتی و مشوقابالغ دیرهنگام دستورالعمل سیاست 

 ها.تاخیر و عدم پرداخت به هنگام مشوق 

 هااستانداردها و مجوز -5-4-1

 های استاندارد با کشورهای هدف؛ اجرایی نشدن برخی موافقتنامه .63

 های استاندارد و ضوابط فنی با کشورهای هدف.فقدان موافقتنامه .70

 های مرزیمناطق آزاد، ویژه اقتصادی و بازارچه -5-4-3
 آزاد جهت توسعه صادرات؛ های مناطقعدم استفاده از ظرفیت .71

میلیون دالر سرمایه خارجی  100ی )جذب ساالنه کمتر از و داخل یخارج هیدر جذب سرماناکامی مناطق آزاد  .71

  در مناطق آزاد در دهه اخیر( در مقایسه با سایر مناطق آزاد کشورهای منطقه؛

 هستند(؛ منطقه غیرفعال 64منطقه از  35غیرفعال بودن بخش اعظم از مناطق ویژه ) .73

 گذاری اندک در مناطق ویژه اقتصادی متناسب با اهداف تعیین شده؛سرمایه .74

آزاد و ویژه )وجود بوروکراسی، فقدان سازمان اجرایی و مناسب و عدم  مدیریت یکپارچه در مناطقضعف در  .75

 برخورداری از مدیریت صحیح و کارا(.

 و حمایت بخشی  1هماهنگی صنعتی -5-4-4
 رات غیرنفتی کشور؛ ها در صادسهم اندک خوشه .76

های و زنجیره (GVC) 1های ارزش جهانیها در زنجیرهریزی منسجم جهت حضور بنگاهعدم وجود برنامه .77

 ؛ (RVC)3ایارزش منطقه

های های صادراتی، شرکتهای کنسرسیومهای صادراتی و عدم موفقیت مدلعدم حضور موثر واسطه .78

 وسعه صادرات.های صادراتی در جهت تمدیریت صادرات و خوشه

 نوآوری و برند -5-4-5

 محیطی و آمایشی؛ گذاری، فناوری، زیستهای منسجم صنعتی، تجاری، سرمایهلزوم تدوین سیاست .73

 های صادراتی: های تحقیق و توسعه بویژه در بنگاهضعف سیاست .80

 درصدی ثبت عالیم تجاری در داخل کشور؛ 31سهم  .81

 مشکالت نوسازی فناوری در صنایع:  .81

 ای اقتصادی مانع جذب فناوری خارجی؛هفشار تحریم 

 سازی فناوری. های تجاریضعف حمایت 

 کشور(؛ 75)از بین  4بندی فیوچر برندبر اساس رتبه 1013ایران در شاخص برند ملی در سال  71رتبه  .83

                                                           
1- Industiral coordanation 

2- Global Value Chain(GVC) 

3- Regional Value Chain(RVC) 

4 -futurebrand  
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 تعدد نهادهای متولی در دولت و قوه قضاییه مرتبط با حقوق مالکیت فکری؛ .84

 .در تجارت ITنفوذ  یترت و لزوم تقوها در حوزه تجاآپاستارت کمبود .85


