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   1391-95های  بین سال واکاوی تحقق اقتصاد مقاومتی 
 غفور حمیدی

 معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان زنجان
 الهه الیقی

 ی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجانرئیس گروه اقتصاد
 پروانه قاسمی
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 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان کارشناس
 

 چکیده 

، ارزش ار استصادرات کاالهای با فناوری باال از چندین جهت برای کشورها از اهمیت ویژه ای برخورد

رات ایر صاددر کشور مقصد، نسبت به س ، ایجاد ثبات و اقتدار سیاسی و وابستگیی این کاالها باال

ا سایر ایسه بکاالهای تولیدی اهمیت بیشتری دارند. ارزش اقتصادی باالی کاالهای دانش بنیان در مق

تصادی و فاه اقرتولیدات خام و با فناوری های سطح پایین و متوسط می تواند تاثیر شگرفی بر توسعه و 

انش داالهای این مطالعه با هدف تعیین سهم ک داشته باشد.در عرصه بین المللی  اقتدار سیاسی کشور

رسی تک وی و براز روش داده کا ،ابی به این هدفیبرای دستجارت خارجی ایران انجام شده و بنیان از ت

را از سایر کاالها  کاالهای با فناوری باال ،ساله 5تک تعرفه های صادرات و واردات ایران در یک دوره ی 

ی مها نشان  . نتایج بررسیاست محاسبه نمودهرا هم این کاالها از کل تجارت ایران ستفکیک کرده و 

از کل  د درصدیک واح کمتر ازدهد که صادرات کاالهای با فناوری باال در ایران سهمی بسیار ناچیز و 

ان به یرش نیاز ادر اختیار داشته است. سهم واردات کاالهای دانش بنیان نیز با دو هدف سنجرا صادرات 

سهم واردات  کاالهای دانش بنیان و میزان وابستگی ایران به سایر کشورها مورد محاسبه قرار گرفت.

وده است. درصد از مجموع ارزش واردات ب 9تا7کاالهای دانش بنیان در سال های مورد مطالعه بین 

عمده ی  فته واتر نراز کشورهای همسایه فر در صادرات کاالهای با فناوری باال مرزهای فناوری ایران

مقابل  ست. درا شدهچهار کشور همسایه عراق، افغانستان، روسیه و سوریه صادر  صادرات این کاالها به

وارد  آلمان جمهوری کره وعمده ی کاالهای با فناوری باال از کشورهای چین، امارات متحده ی عربی، 

ه ین مطالعه های اد دانش بنیان براساس یافتبراین اساس ایران از نظر دستیابی به اقتصاکشور شده است. 

ا االهای بجارت کو نتوانسته از مزایای ت با اهداف تعیین شده در اسناد باالدستی فاصله ی زیادی دارد

 فناوری باال بهره ببرد. 

 اقتصاد دانش بنیان، صادرات، واردات، ایرانواژگان کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قدمه م

انرش  دد. چررا کره   ی موفق از اقتصاد منابع فاصله گرفته و به اقتصاد دانش بنیان نزدیک شده اندر عصر جدید نظام های اقتصاد

ر  بر اکیرد مکررر   منبع اصلی ثروت در دنیا به حساب می آید. با توجه به اهمیت تولیدات اقتصادی مبتنی برر دانرش در دنیرا و ت   

مزایرای   رات مختلف،داقل در اسناد باالدستی و قوانین و مقرایجاد زیر ساخت های الزم و تقویت اقتصاد دانش بنیان در ایران ح

ارزش افرزوده   کشرورهای هردف،   در صادرات کاالهای دانش بنیان در کشور اعم از افزایش ماندگاری دربازار با ایجراد وابسرتگی  

  1395لغایت  1391 از سال ساله5سهم کاالهای دانش بنیان از صادرات و واردات در کشور برای دوره  باالی این کاالها و غیره ،

نیرز   ا در وارداتاست. این مطالعه عالوه بر برآورد سهم کاالهای دانش بنیان از صادرات کشور بره سرهم ایرن کاالهر    برآورد شده 

عرات  ته است. اطالصادرات و واردات کاالهای دانش بنیان نیز مد نظر قرار گرفمرزهای فناوری ایران در پرداخته است. همچنین 

ن رفتره در ایر  گت آمده در این مطالعه با توجه به وسعت دامنه مورد بررسی و جامعیت آن در مقایسه با مطالعات صرورت  به دس

 قتصاد دانرش خصوص جدید و یافته های بدست آمده از این مطالعه برای سیاستگذاران و مسئوالن امر در خصوص پیاده سازی ا

ش ت اقتصراد دانر  در خصروص اهمیر  بتدا، اسناد باالدستی و قوانین مقررات کشور در ادر این مطالعه، بنیان کاربردی خواهد بود.

ز بدسرت آمرده ا   ادبیات موضوع، پیشینه مطالعات انجام گرفته، روش مطالعه و نتایج سپسمورد بررسی قرار گرفته است. بنیان 

سرتننا در  اصراد دانرش بنیران بردون     موضوع اقت. ارایه شده استموضوعات مورد بررسی نهایت جمع بندی در ررسی داده ها و ب

ارایه شده است.  1برای جلوگیری از اطاله موضوع در جدول عناوین این اسناد و قوانین  تمامی اسناد باالدستی لحاظ شده است.

هرای  ویت ز موارد اولمورد تاکید در این اسناد وقوانین بوده است و در بسیاری ایکی از مهم ترین موضوعات  اقتصاد دانش بنیان،

رجی ر تجرارت خرا  دبررسی نقش اقتصاد دانش بنیران   اینبرنامه ریزی بر پیاده سازی اقتصاد دانش بنیان قرار گرفته است. بنابر

 خواهد داشت. اهمیت ویژه ای از حیث دستیابی ایران به اقتصاد دانش بنیان 

 یاست ها وقوانین مرتبط با اقتصاد دانش بنیانس -1جدول
 قوانین مرتبط ردیف د باالدستیسیاست ها و اسنا ردیف

 1 قانون اساسی 1
ی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری ساز

 نوآوری ها و اختراعات

 قانون ثبت اختراعات 2 1404سند چشم انداز 2

 طرح های صنعتی و عالئم تجاری 3 سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری 3

 4 نقشه جامع علمی کشور 4
ای یازهنقانون حداکنر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین 

 کشور و تقویت آنها در امر صادرات

5 
 برنامه ششم توسعه

 

 قانون مالیات های مستقیم 104اصالح ماده  5

 ورقانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کش 6

7 
 رراتانون تنظیم بخشی از مقو قانون الحاق برخی برخی مواد به ق
 مالی دولت

8 
ی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری ساز

 نوآوری ها و اختراعات

 قانون ثبت اختراعات 9

 طرح های صنعتی و عالئم تجاری 10

11 
ای یازهنقانون حداکنر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین 

 آنها در امر صادرات کشور و تقویت

 قانون مالیات های مستقیم 104اصالح ماده  12

 ورقانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کش 13

 ماخذ: گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی ایران

هرای تجرارت خرارجی تحقرق پرذیری      بررسری داده   .داده های تجارت خارجی مهم ترین نمایه از توان تولید داخلی است

با فناوری باال)های ترک   سهم کاالهای در این مطالعه اقتصاد دانش بنیان در کشور را تا حدود زیادی نشان خواهد داد. بنابراین 

. قبل از ورود بره مباحرث اصرلی مطالعره     محاسبه می شود ساله 5در یک دوره کاالها تجارت خارجی ایران صادرات و واردات از 



 

دون موشرکافی  بر آشنایی داشته باشیم اگر بخواهیم   HiTec ,فناوری باال )کاالهای بازم است در خصوص کاالهای دانش بنیانال

از « علرم »تخصصی و با زبانی ساده، صنایع پیشرفته را تعریف کنیم، می توانیم از آن بره عنروان صرنعتی یراد کنریم کره نقرش        

 ی با فناوری باال چند ویژگی مهم دارند:  اکاالهارد؛ بیشتر است و البته تحول باالیی د« تجربه»

 ؛ ممکن است کمتر از تکنولوژی های سنتی باشد عمر یک تکنولوژی پیشرفته -1

   نیروی انسانی در تکنولوژی پیشرفته عامل مهم و ارزشمند تلقی می شود. برخالف تکنولوژی های سنتی ؛ -2

ی ارزش د، نقش تکنولوژی درتولید محصول نهایی اسرت؛ یعنر  عامل دیگری که در صنایع پیشرفته اهمیت پیدا می کن -3

 گر محصول یکاافزوده تکنولوژی در محصول نهایی نسبت به عوامل دیگر تولید)همچون مواد اولیه  بسیار باال است. 

در ارزش  همواد اولیی کارخانه فوالد را بازیافت کنیم، مواد بازیافت شده، ارزشی تقریباً معادل محصول نهایی دارد. یعن

آنچره     مانند یک آی سی را بازیافت کنریم، HiTecنهایی محصول سهم باالیی دارد. حال اگر یک محصول های تک)

ن طعره در تعیری  می ماند فاقد ارزش قابل توجهی است. این نشان می دهد که تکنولوژی به کار رفته برای تولید این ق

 فته در سطح وسیعی به کار گرفته می شود.ارزش نهایی محصول نقش بسیاری دارد. تکنولوژی پیشر

زشرکی،  ی، کاالی پتکنولوژی باال به صنایع کارخانه ای، الکترونیک و کامپیوتر محدود نیست، بلکه به صنایع دارو ساز  -4

 غذایی، کشاورزی و... نیز گسترده می شود. 

یرنرد. در یرک   گدی های مختلفری قررار مری    براساس تعاریف ارایه شده در منابع علمی در دسته بنکاالهای با فناوری باال 

 طبقه بندی کلی می توان صنایع پیشرفته را دسته های زیر طبقه بندی نمود:

     یرد  صنایع الکترونیک یا صنایع طراحی و ساخت که شامل کرامپیوتر وملحقرات آن، مردارهای مجتمرع، تول

  S.K.Dمونتاژ) می شود البته به جز فرآیندهایتجهیزات الکترونیکی و ارتباطی پیشرفته 

 ست.بر رسانا اصنایع تولید مواد نو که تولید سرامیک های پیشرفته، کامپوزیت ها، پلیمرها یشرفته و مواد ا 

 بیو صنایع بیو فناوری که شامل انواع محصوالت دارویی پیشرفته و کیت های تشخیص، مکمل های غذایی ،

 ا است. هید انواع کودهای بیولوژیک و آنزیم پلیمرها، رآکتورهای زیستی، تراشه های بیو فناوری، تول

     هرای نراز     صنایع اپتیک و لزر که شامل انواع لنز، تجهیزات کاربرد لنز، فیبر نروری، کریسرتال هرا و الیره

 اپتیکی و اپتومکانیک است.

      ق، اتوماسیون صنعتی و سیستم های هوشمند که شامل سیستم ها و تجهیرزات کنتررل فراینرد، ابرزار دقیر

 گرما، سنسورها وروبات هاست.کنترل 

 ت، انررژی و نانو فناوری: کاربرد این صنعت در زمینه های مختلف از قبیل برق و رایانه، پزشکی، محیط زیس 

 نظایر آن است.

 (صنایع مرتبط با فناوری اطالعاتIT    عرات و    که شامل طراحی وتولید بسته هرای نررم افرزاری انتقرال اطال

 سامانه های اطالعاتی و اطالع رسانی می شود. خدمات شبکه های اطالع رسانی،

 زی ساخت صنایع هوا و فضا که مربوط به تجهیزات ناوبری هوایی، سیستم های آیرودینامیک و مکانیک پروا

 هواپیماهای غیر نظامی و فناوری های ماهواره ای است.

 1393ران، انرژی های نو مانند پیل سوختی و مبدل های خورشیدی.) پورکار ساالری و همکا.  

نراوری  االهرای برا ف  عالوه بر این دسته بندی برای صنایع با فناوری باال سازمان ها و نهادهای مختلف تعاریف متعددی از ک

اساس طبقه بنردی    است. این سازمان برOECDباال ارایه کرده اند. یکی از این نهادها سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه)

لعره مرال  اصرلی    فعالیت تعریف کرده است. در این مطارشته  11فعالیت های با فناوری باال را در  ISICفعالیت های اقتصادی 

 های اقتصادی طبقه بندی سازمان همکاریبراساس اطالعات گمر  جمهوری اسالمی ایران برای تبدیل کاالهای با فناوری باال 

ال فنراوری برا   و دستیابی به صرادرات و واردات کاالهرای برا    و توسعه می باشد. که در بخش روش تحقیق نحوه استخراج داده ها

 توضیح داده شده است.



 

 ISICعالیت های با فناوری باال براساس کدهای چهار رقمی طبقه بندی ف -2جدول

 فعالیت کدآیسیک ردیف

 تولید دارو و مواد شیمیایی مورد استفاده در پزشکی و محصوالت دارویی گیاهی 2423 1

 ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی تولید 3000 2

 تولید المپ ها و المپ های لوله ای الکترونیکی و سایر اجزای الکترونیکی 3210 3

 گرافیو تل تولید فرستنده های تلویزیونی و رادبویی و دستگاه های مخصوص سیستم های ارتباط تلفنی 3220 4

 ابستهوستگاه های ضبط یا پخش صوت و ویدئو و کاالهای تولید گیرنده های تلویزیون و رادیو، د 3230 5

 تولید تجهیزات پزشکی و جراحی و وسایل ارتوپدی 3311 6

7 3312 
کنترل  تجهیزات ر بجزتولید ابزارها و وسایل ویژه اندازه گیری و کنترل و آزمایش و دریانوردی و مقاصد دیگ

 عملیات صنعتی

 صنعتی تولید تجهیزات کنترل عملیات 3313 8

 تولید ابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی 3320 9

 سایل اندازه گیری زمانو -تولید ساعت های مچی و انواع دیگر ساعت 3330 10

 تولید وسایل نقلیه هوایی و فضایی 3530 11

   14040مرکز پژوهش های مجلس)گزارش ) استخراج از گزارش OECD، 2011سازمان همکاری اقتصادی و توسعه)ماخذ: 

 مبانی نظری

توجه به نقش دانش در اقتصاد و رشد اقتصادی، موضوع جدیدی نیست و در نظریات اقتصادی گذشته نیز، دانرش وفنراوری   

همواره مبحث مهمی در نظریات مربوط به رشد اقتصادی بوده است. در این رابطه آدام اسمیت در قرن هجدهم به نقش عمومی 

 ,smithگی و اجتماعی، و نقرش تخصصری آن در تقسریم کرار و بهرره وری توجره مری کنرد)        علم و آموزش در پیشرفت فرهن

پس از چالش های فکری قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، که رقابت اقتصادی میان کشورهای صرنعتی جهران   .  1976,1776

بره نقرش دانرش در ابرداع و      جدی تر می شود و جنبه های کاربردی اقتصاد بیشتر مورد توجه قرار می گیرد جروزف شرومپیتر  

 (.Schumpeter,1934نوآوری و در پویایی اقتصاد توجه کرده و آن را اساس کارآفرینی و تحول اقتصاد معرفی می کند)
جه قررار مری   بیشتر مورد تو با مطرح شدن تئوری سرمایه انسانی در دوره بعد از جنگ جهانی دوم، اهمیت دانش و آموزش

اهمیررت آمرروزش و تحقیررق در رشررد سرررمایه انسررانی و بهبررود کررارآیی اقتصررادی مرری       گیرررد. گرراری بکررر برره تحلیررل  

   کره توسرط سرازمان   KE  یرا اقتصراد دانشری)   KBE .در عصر حاضر، اصطالح اقتصاد دانش بنیران) Becker,1964پردازد)

انرش و  در نقرش د   مورد تاکید خاص در استراتژی توسعه ملل قرار گرفته، گویای تاکیرد  OECDهمکاری اقتصادی و توسعه)

همیرت  او کمی با  فناوری در جریان توسعه اقتصاد است، از این رو می توان گفت در اقتصاد دانش بنیان، به دانش از نظر کیفی

یر یشرترین تراث  باز دیدگاه جوزف استیگلیتز دانش به عنوان یک کاالی عمومی جهانی بوده و زمانی از گذشته نگریسته می شود.

ه غییر نگرش بر تخواهد کرد که بدون هر گونه اغماض توزیع شود. اول برای تحقق این مهم در عرصه جهانی را در جامعه اعمال 

ن نامی جهان نیرز   .بسیاری از اقتصاد داناStiglitzمسئله توسعه و تجدید ساختار سازمان های بین المللی را ضروری می داند)

اشرته ، بلکره   ساسی را ندمایه و اندازه بازار، در توسعه اقتصادی ملل نقش امانند استیگلتز بر این باورند که امروزه دیگر حجم سر

ورد اقتصرادی مر   این نقش را دانش و فناوری ایفا می کند. بنابراین امروزه عوامل متخصص انسانی به عنوان نیروی اصلی تحرول 

 اجرا در می آیند.توجه بوده و برنامه های توسعه اقتصادی با توجه به نقش این عامل مهم تدوین و به 

 پیشینه موضوع

بره بررسری یکری از معیارهرای       در مطالعه ی خود با عنوان برآوری از سهم دانش وفناوری در صادرات ایران 1396علیزاده)

تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته است. در این مطالعه شاخص هرای اسرتاندارد و مرسروم صرادرات برا فنراوری هرای پیشررفته و         

اقتصادهای در حال توسعه نظیر بزریل، صادرات محصوالت با فناوری باال در نی و مهندسی برآورد شده است. صادرات خدمات ف

مالزی، چین و هند همپای کشورهای تازه صنعتی شده نظیر کره و کشورهای توسعه یافته ای نظیر ژاپن حجم صادرات فناوری 



 

اهتمرام جردی    در انتهرا در ایرن مطالعره،    . یافتره اسرت  یش ه بره طرور مسرتمر افرزا    های پیشرفته خود را طی دو دهه گذشرت 

یاستگذاران به ارتقای صادرات فناوری های پیشرفته  از طریق رفع موانع اقتصادی کالن نظیر ثبات و سررکوب نررا ارز، رفرع    س

ادرات خردمات  مورد نیاز، تدوین بسته های سیاستی مناسب برای حمایرت از صر  موانع ساختاری، ایجاد زیر ساخت های قانونی 

فنی و مهندسی و تعیین متولی واحد برای اندازه گیری و گزارش دهی شاخص های برآورد سهم دانش در صادرات، برای نقرش  

 زیرن براتی و.به عنروان توصریه هرای سیاسرتی ارایره شرده اسرت       در اقتصاد کشور نفتی آفرینی جدی این دسته از صادرات غیر

با استفاده از تعریف محصوالت با  ررسی شاخص صادرات محصوالت با فناوری باال در ایران  در مطالعه خود به ب1396العابدینی)

میرزان صرادرات   در محاسربه  بررسی های آماری این مطالعه نشان می دهرد کره    فناوری در نهادهای بین المللی پرداخته است.

ش گمر  جمهوری اسرالمی ایرران قابرل شناسرایی     محصوالت با فناوری باال در کشورصرفاً محصوالت با فناوری باال که در گزار

که در گرزارش هرای   بود، لحاظ شده است. نرم افزار و تجهیرات نظامی و دفاعی نیز از مصادیق محصوالت با فناوری باال هستند 

ه بر همین اساس آمار دقیق صادرات محصوالت با فناوری براال بره صرورت بررآوردی برود     سالیانه گمر  پوشش داده نمی شوند.

متولی مشخصی برای محاسبه و گزارش دهری مرنظم شراخص صرادرات محصروالت برا        است. همچنین در این مطالعه به نبود 

مهم ترین شاخص های مرورد اخرتالف و بحرث در    اشاره شده و مقدار شاخص های محاسبه شده برای این موضوع را از فناوری 

نای اولیه ای برای محاسبه دقیق تر شاخص و ارائه به سیاست گذاران عنوان کرده است. به همین دلیل در این مطالعه مبکشور 

و برنامه ریزان ارایه شده است. همچنین در انتها پیشنهاد شده که متولی واحدی بررای تعریرف دقیرق مصرادیق محصروالت برا       

ا فناوری باال نیز تعیرین  فناوری باال طبق معیارهای بین المللی و پایش و گزارش های دهی سالینه شاخص صادرات محصوالت ب

. ایرن  سرت در خصوص سهم صنایع با فناوری باال)هایتک  در اقتصاد ایران انجام داده ا ای   مطالعه1393) یعقوبی ورضاییشود.

 انجام گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که سهم صادرات 1393تا هفت ماهه اول سال 1379مطالعه در دوره زمانی 

کل صادرات صنعتی کشور در سال های انتهایی مورد بررسی بسیار اند  و در برخی از سال با فناوری باال از تی محصوالت صنع

طری چهرارده سرال    روند کامالً نزولی طی کرده اسرت.   1393تا  1384ها، کمتر از یک درصد بوده است. روند این سهم از سال 

ات هایتک به اندازه آن رشد پیدا نکررده و هرر سرال از سرهم صرنایع      همزمان با رشد صادرات صنعتی کشور، صادر یمورد بررس

هایتک در صنعت کاسته و تمرکز بر یک نوع محصول خاص مانند تولید دارو افزایش پیدا کرده است. در این مطالعه تاکید مری  

فنراوری هرای پیشررفته، نره      کند که علیرغم تاکید برنامه های چهارم و پنجم توسعه و رویکرد مبتنی بر افزایش نقش صنایع با

تنها صنایع هایتک در اولویت و جهت گیری های دولت طی این سال ها نبود، بلکه کامالً بر عکس عمرل شرد وجایگراه صرنایع     

حجم پایین صادرات و روند نزولی سهم آن و از طرف دیگر فقدان تنروع و تمرکرز   نیز از دست رفته است. 1384هایتک در سال 

ارزش صادرات به یک نوع محصول خاص مانند تولید دارو ، صادرات صنایع با فنراوری براال در ایرران را برا      درصد از 80بیش از 

توجه ویژه در تنظیم احکام الیجه برناکه ششم در این مطالعه به سیاسرتگذاران پیشرنهاد شرده    تحدید جدی مواجه کرده است. 

وصادرات مبتنی بر فناوری برتر مقایسه جمهوری اسالمی ایرران برا    با عنوان نوآوری مطالعه ای  1392شاه آبادی و ثمری)است.

ارائه توصیه های به سیاست گرذاران کرالن اقتصرادی     به منظور 2007-2012ر بازه زمانی دکشورهای منتخب سند چشم انداز 

بررسی ها در ایرن مطالعره    انجام داده اند. نتایج در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز و مقابله جدی با تحریم های اقتصادی

، در برین  هرا  ی وجود دارد.  براساس نتایج بررسری منبتارتباط نشان می دهد که بین نوآوری و صادرات با فناوری برتر در کشور 

کشورهای مورد مطالعه، بهترین و ضعیف ترین عملکرد صادرات مبتنی بر فناوری برتر به ترتیب متعلق به ترکیره و قطرر اسرت.    

المی ایران در خصوص صادرات با فناوری برتر و دو شاخص نوآوری)تعداد حق اختراع و تعداد مقاالت علمی و فنری  جمهوری اس

چاپ شده  در رتبه دوم منطقه قرارگرفته است. ولی در سایر شاخص ها از وضعیت مطلوبی بر خوردار نیست. علری رغرم وجرود    

لیل ناهماهنگی بین سیاست های کالن اقتصادی با سیاست هرای  نسل جوان و آموزش دیده و گسترش تحصیالت تکمیلی به د

پژوهشی و نوآوری و خالء تقاضا محوری نوآوری، هنوز جایگاه ایران در صادرات با فناوری برتر در منطقه تحقق نیافته است. لرذا  

خرا  سیاسرت هرای کرالن     جهت مقابله جدی با تحریم های اقتصادی و تحقق اهداف سند چشم انداز ضرورت دارد، اقدام بره ات 

  اقتصادی در راستای ایجاد بستر مناسب جهت بسط تقاضای قعالیت های نوآوری صورت پذیرد.



 

 انمهوری اسالمی ایر  در مطالعه خود با عنوان ارائه الگوی توسعه صادرات خدمات با فناوری باال در ج1391نهاوندیان ودیگران)

ری ال در جمهرو سی تعاریف آن و ارائه الگوی توسعه صرارات خردمات برا فنراوری برا     به تبیین موضوع خدمات با فناوری باال، برر

ن اختره انرد. جامعره آمراری ایر     واریرانس پرد  -اسالمی ایران با استفاده از روش تحلیل همبستگی و تحلیل ماتریس کوواریرانس 

 255 ر اسرت. های باال در کل کشرو  نفر از اعضای هیات علمی و صاحب نظران و کارشناسان آشنا به فناوری 555مطالعه شامل 

وایی رای سنجش رباز طریق پرسشنامه انتخاب شده اند.  نفر از جامعه آماری با نمونه گیری فرمول کوکران و گردآوری اطالعات

برررای مرردل یررابی معررادالت   Lisrel  اسررتفاده شررده و از بسررته نرررم افررزاری   DVپرسشررنامه از روش روایرری تشخیصرری) 

ات ذیری و الزامگرفته شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که الزامات پایه، الزامات رقابت پ  بهره SEMساختاری)

ان در ظر کارشناسر ماندگاری ارکان اصلی توسعه صادرات خدمات با فناوری باالدر جمهوری اسالمی ایران شناسایی شده اند. به ن

 این بین، الزامات ماندگاری اهمیت بیش تری دارد.

 تحقیق روش

 اخذ شده است.  داده های مورد استفاده در این گزارش از سایت گمر  کشور داده ها:

 د.  می باش 1395لغایت  1391دوره زمانی تفکیک اطالعات صادرات و واردات دانش بنیان سال های  دوره زمانی:

   کشور ایران می باشد.دامنه جغرافیایی این مطالعه،  دامنه جغرافیایی:

این مطالعه از نظر روش جمع آوری اطالعات از نوع کتابخانه ای، از لحاظ روش، تحلیلی ومبتنی برر فراینرد    :روش تحقیق

فراینرد   ،به دلیل حجم باالی داده های مورد بررسی در این مطالعه و دامنره زمرانی گسرترده آن    داده کاوی اطالعات بوده است.

 عات از بانک های اطالعاتی نزدیک می باشد.  اطال 1طی شده در این مطالعه به فرایند داده کاوی

ه تیب عنروان شرد  برای دستیابی به سهم کاالهای دانش بنیان از تجارت ایران مراحل زیر به تر فرایند استخراج داده ها :

 طی شده است. 

تولیردات کارخانره ای     3/1Rev 2ISIC)استخراج تعریف کاالهای دانش بنیان و تعیرین کردهای چهرار رقمری     .1

    ؛1جدول OECDناد به تعریف سازمان همکاری های اقتصادی وتوسعه)است

 ؛ 3HSبا طبقه بندی کاالها در طبقه بندی  ISIC هماهنگ سازی رشته فعالیت های .2

ال هرای  سر استخراج کدهای تعرفه ای مربوط به کاالهای دانش بنیان از داده های آمراری صرادرات و واردات در    .3

د تعرفره  کهزار 516هزار کد تعرفه ای از بین 42 و استخراجسال مورد نظر 5 مختلف در کشور) بررسی داده های

 هزار کد تعرفه ای در صادرات ؛240کد تعرفه از  4200ای در واردات ونزدیک به 

مربوط و و حذف اطالعرات نرا   با فناوری باالکاالهای  ISIC عرفه ای احصا شده با کدهایمعادل سازی کدهای ت .4

 احصا شده؛پرت از بین داده های 

 تعیین سهم هریک از این کاالها از واردات و صادرات کل کاالها در کشور؛ .5

   کشورهای هدفبه تفکیک  با فناوری باالصادرات و واردات کاالهای  سهم استخراج .6

و  هردف  کشرورهای و  با فناوری باالبررسی روند منطقی داده های استخراج شده در هر سال به تفکیک کاالهای  .7

 طاهای آماری ممکن.کشف ورفع خ

                                                           
به عبارت دیگرر، داده   اوی: داده کاوی فرایند تحلیل داده از چشم اندازها یا زوایای گوناگون و تلخیص و تبدیل آن به دانش و یااطالعات سودمند تعریف می شود.داده ک. 1

ده هرا) فیراد و   نک)پایگراه  دا داده هرا و یرا با  کاوی یعنی فرایند کشف و یا استنتاج الگوهای بالقوه سودمند، اطالعات معتبر و بدیع، دانش پنهان و قابرل فهرم موجرود در    

د بررای تصرمیم گیرری     . فرایند داده کاوی اطالعات و دانشی را در اختیار شما قرار می دهرد کره افررا   2000؛ هادسن و کوهن،2005؛ بانج و جادسون، a1996همکاران،

ی کره از  اسرت؛ عصرر   "هرا  انفجرار داده  "ز دارند. داده کاوی راه حلی اساسی برای عصرر  هوشمندانه درباره مشکالت و مسائل پیچیده چند الیه پیش روی خود به آنها نیا

 .سویی در داده ها غرق هستیم و از سوی دیگر تشنه دانشی سودمند و کاربردی هستیم
2.International Standard Industrial Classification(ISIC) of all Economic Activities, Rev.3.1.  

3.Hormonized Commodity Description & Coding System  



 

 استخراج نتایج مورد نظر و تحلیل داده های بدست آمده.    .8

 قیمحدودیت های تحق

لیرد  )عردم تو نبود شاخص های مناسب و مشخص برای تعیین کاالهای با فنراوری براال در انرواع طبقره بنردی ها      .1

 اطالعات تجارت خارجی با فناوری باال در ایران 

 ی.افزار و و تجهیرات نظامی و دفاعدرات و واردات در دو حوزه نرم عدم پوشش اطالعات گمر  برای صا .2

تعراریف   وو استناد به سرایر طبقره بنردی هرا      HSعدم دسترسی به تعریف کاالهای با فناوری باال در طبقه بندی .3

 یت.و تبدیل کدهای کاالیی به کدهای رشته فعال  ISIC)کدهای  ارایه شده از فعالیت های دانش بنیان 

ود بره  که برای کاالها تعریف مری شر   HSتبدیل کدهای و احتمال بروز خطاهای آماری) دی بودن محاسباتبرآور .4

و طبقره  دکه به رشته فعالیت ها اختصاص دارد مسلماً با خطا همراه خواهد برود. در تبردیل ایرن     ISICکدهای 

تعرفره   که با توجه به شررح بین رشته فعالیت های مورد نظر مشتر  بود  HSبندی به یکدیگر برخی از کدهای 

رخری از  مورد نظر تصمیم گیری شده است. که ممکن است در ب ISICصادر یا وارد شده برای قرار گیری در کد 

بررای هرر    موارد کاالها به صورت سلیقه ای در رشته فعالیتی طبقه بندی شود. بنابراین سهم های محاسربه شرده  

ی برا  ارزش کاالهرا  اه باشد که این خطا بره دلیرل کوچرک برودن    یک از رشته فعالیت ها ممکن است با خطا همر

  قابل اقماض خواهد بود. کدهای مشتر 

  یافته ها
زمانی که کشورهای درحال توسعه به موفقیت در افزایش صادرات نائل می شوند که کشور صادر کننرده توانرایی کسرب مزیرت     

کننرده را در اختیرار داشرته باشرد. ازطرفری نروآوری باعرث کراهش         رقابتی و پاسخگویی سریع به تغییرات بازار کشورهای وارد 

صادرات کاالهرای برا فنراوری براال از چنردین جهرت بررای        نااطمینانی در روابط تجاری بلندمدت و تقویت نام تجاری می شود. 

مقصد، نسربت بره سرایر    کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، ارزش باال، ایجاد ثبات و اقتدار سیاسی و وابستگی در کشور 

صادرات کاالهای تولیدی اهمیت بیشتری دارند. ارزش اقتصادی باالی کاالهای دانش بنیان در مقایسه با سایر تولیدات خام و با 

فناوری های سطح پایین و متوسط می تواند تاثیر شگرفی بر توسعه و رفراه اقتصرادی و اقتردار سیاسری کشرور در عرصره برین        

درصد از صرادرات برا فنراوری     30صادرات با فناوری باال به لحاظ جغرافیایی بسیار متمرکز است به طوریکه د. المللی داشته باش

کشور برتر در صادرت با فناوری باال نیز عمدتاً در قاره اروپا قرار گرفتره انرد.    20دو کشور چین و آمریکا قرار دارد،باال در اختیار 

در این کشورها تولید و صادر می شود. مالزی در بین کشورهای اسالمی توانسرته در  باال  درصد از صادرات با فناوری 80بیش از 

بروده اسرت. سرهم     سایر کشورهای اسالمی بسیار نراچیز  کشور نخست صادر کننده فناوری باشد. در حالی که سهم 20فهرست 

درصرد تجراوز نمری کنرد.برای      5/1کشورهای سند چشم انداز)منطقه جنوب غربی آسیا  از صادرات مبتنی بر فنراوری برترر از   

فرایند استخراج داده ها توضیح داده شرد   ،رسیدن به سهم صادرات با فناوری برتر در کشور همانطور که در بخش روش تحقیق

براساس کدهای تعرفه ای مورد ارزیابی قررار گرفرت. نترایج بررسری داده      1395تا  1391از سال اطالعات تجارت خارجی ایران 

های تجارت خارجی ایران براساس اطالعات گمر  جمهوری اسالمی ایران نشان می دهد که صدور و ورود کاالهای برا فنراوری   

نترایج محاسربات مربروط بره      3داده است. در جدول باال درایران سهم بسیار اندکی از تجارت خارجی ایران را به خود اختصاص

صادرات و واردات با فناوری باال در ایران ارایه شده است. همانطور که مشاهده مری شرود در برین دوره ی مرورد بررسری سرهم       

 1391 درصد تجاوز نکرده است. همچنین این سرهم از سرال   6/0کاالهای صادراتی با فناوری باال از کل ارزش صادرات کشور از 

 211روند کامالً نزولی طی کرده است. به گونه ای که صادرات کاالهای با فناوری برترر از ایرران بره سرایر کشرورها از       1394تا 

در  کاهش یافتره اسرت.   1394میلیون دالر در سال  176به رقم  میلیون دالری 50با کاهش تقریباً  1391میلیون دالر در سال 

 واحد درصد سهم از کرل صرادرات کشرور قررار داشرته اسرت.       5/0ران شده ولی همچنان زیر این کاهش اندکی جب 1395سال 

صادرات کاالهای با فناوری برتر عالوه بر تاثیر بنیادین  وقابل توجه در تمامی بخش های اقتصادی، یکری از مهرم تررین ویژگری     

اوری باال در ایران نشان می دهرد کره علیررغم    بررسی تغییر در ارزش صادرات با فن های اقتصاد دانش بنیان محسوب می شود.



 

تاکید بر تقویت توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور در برنامه هرا و اسرناد باالدسرتی و تاکیرد ویرژه در سیاسرت هرای اقتصراد         

مقاومتی مقدار این شاخص در حوزه تجارت خارجی روند نامناسبی داشته است. محدودیت های تجراری ایرران )اعمرال تحرریم     

های ناعادالنه را می توان به عنوان عامل مهم در کاهش مراودات تجاری ایران قلمداد نمود ولی کاهش سهم صرادرات کاالهرای   

تنها با اعمال تحریم های بین المللی قابل توجیه نخواهد بود. بلکه عدم توجه وحمایت  در سال های مورد بررسیبا فناوری برتر 

رتر،عدم برنامه ریزی درست و عواملی از این دست، تاثیر قابل توجهی بر کاهش سهم این کاالهرا  از صادرات کاالهای با فناوری ب

متوسرط سرهم    نشران نمری دهرد.    ای ایران در عرصه های بین المللیادامه وضعیت موجود، چشم انداز خوبی را برداشته است. 

میلیون دالر ارز آوری برای  5/191واحد درصد معادل  سال موردبررسی نصف 5صادرات کاالهای با فناوری باال در ایران در طی 

، واردات کاالهای با فنراوری براال نیرز مرورد      ایران صادراتیاطالعات دراین مطالعه عالوه بر بررسی کشور به ارمغان آورده است. 

ول برا بررسری واردات   در وهلره ی ا مورد بررسری قررار گرفرت    واردات کاالهای دانش بنیان با دو هدف بررسی قرار گرفته است. 

ارز برری کاالهرای دانرش بنیران برا      خواهد نمود از طرف دیگرر،  نیازهای دانش بنیان در کشور مشخص  کاالهای با فناوری برتر،

ارایره   3بررسی اطالعات واردات کشور در سال های مرورد نظرر در جردول    ارزآوری این کاالها مورد مقایسه قرار خواهد گرفت. 

درصد از ارزش کل واردات در کشور به کاالهای دانش بنیان اختصراص   9/9تا 2/8ه مشاهده می شود بین شده است همانطور ک

دارد که درمقایسه با سهم صادرات کاالهای دانش بنیان ارقام قابل توجهی است. همچنین ارزش واردات کاالهای دانرش بنیران   

واردات کاالهای دانش بنیان درایران را می توان به یرک چراقوی   برابر ارزش صادرات این کاالهاست. باال بودن سهم  20بیش از 

ه کرد از یک طرف باالتر بودن ارزش واردات کاالهای دانش بنیان نشان می دهد که فناوری برتر در ایران در صنایع یدو لبه تشب

در ایرران  ه های اقتصاد دانش بنیان برای تقویت پای بوده و این فناوریمختلف با عنوان کاالهای واسطه ای یا نهایی حائز اهمیت 

وابستگی به سایر کشورها، عدم توان رقابرت پرذیری برا کشرورهای صرادر کننرده       از طرف دیگر مورد استفاده قرارخواهد گرفت. 

مقایسره ارزش واردات برا صرادرات    را نشران مری دهرد.     کاالهای دانش بنیان و ضعف کشور در تولید این کاالهرای اسرتراتژیک  

ا فناوری باال در سال های مورد بررسی نشان می دهد که ارزبری کاالهای با فناوری باال با اختالف بسیار زیادی بیشتر کاالهای ب

میلیرون دالر   5110ارزبری کاالهای دانش بنیان در کشور در سال های مرورد بررسری معرادل    از ارزآوری این کاالها بوده است. 

در صورتی که ارزبری کاالهای با فناوری باال برای تولید در داخل و ایجاد ارزش  کاالهاست. برابر ارزآوری این 27بوده که تقریباً 

نست اما از آنجا که ارزش افزوده باالتر برای صادرات این محصوالت قرار گیرد می توان واردات باالی این کاالها را قابل توجیه دا

مسلماً کاالهای وارداتی با فناوری باال در جهت افرزایش تولیرد کاالهرای برا     واردات و صادرات با اختالف باالیی از هم قرار دارند. 

 سایر کشور را نشان می دهد. فناوری فناوری باال در کشور قرار نگرفته و وابستگی ایران به

 اوری باال از مجموع ارزش تجارت خارجی ایرانسهم صادرات و واردات با فن -3جدول

 متوسط 1395 1394 1393 1392 1391 واحد شرح

        صادرات

761 186 183 211 میلیون دالر ارزش  216.3 191.5 

       درصد رشد ارزش

90.4 0.51 0.58 0.65 درصد سهم از ارزش کل صادرات  0.49 0.52 

        واردات

 5110 3601.9 3495 4068 4806 5110 میلیون دالر ارزش

       درصد رشد ارزش

 8.8 8.2 8.4 7.6 9.7 9.9 درصد داتسهم از ارزش کل وار
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ایرران را   توان تولید کاالهرای برا فنراوری براال در     بررسی کاالیی واردات و صادرات کاالهای با فناوری برتر تا حدود زیادی 



 

انش بنیان به تفکیک نوع کاالها ارایه شده اسرت.  ارزش صادرات و واردات کاالهای د 5و  4 ول هایمشخص خواهد کرد. در جد

کد گذاری شده با کدهای  HSهمانطور که در فرایند استخراج داده ها شرح داده شد. کدهای تعرفه ای که براساس طبقه بندی 

یف می شرود  که براساس تعریف سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه به عنوان فعالیت های با فناوری باال تعر ISICمتناظر  

درصرد از   50نزدیرک بره   ارایه شده است. همانطور که مشراهده مری شرود     در جدول های مذکورمعادل سازی شده و نتایج آن 

  1انجام گرفته است که براساس شرح ایرن کد)جردول    2423با شماره کد  ISICصادرات کاالهای دانش بنیان در ایران در کد 

اختصراص دارد. متوسرط سرهم هرر یرک از       استفاده در پزشکی و محصوالت دارویی گیاهیولید دارو و مواد شیمیایی مورد به ت

طی دوره مورد بررسی سهم کاالهای دارویی از صادرات کل کشرور  در سال های مورد بررسی محاسبه شده است.  ISICکدهای 

ارزش صراردات دانرش   متوسرط   درصرد  50نزدیک به  در سال های مورد بررسیروند نزولی به خود گرفته است.  1393از سال 

متوسط سهم   با 3530)کدوسایل نقلیه هوایی و فضاییتولید بنیان در ایران به دارو و محصوالت دارویی اختصاص داشته است. 

قرار داشته است. کاالهای صادراتی در این کد فعالیت عمدتاً شرامل اجرزاء و قطعرات تروربین هرای       درصد در جایگاه دوم 9/30

نزولی و از این  1393تا  1391در سال های مورد بررسی سهم این کاالها از سال های توربینی، دیزلی و... بوده است.بخار، موتور

سهم این کاالها افزایش یافته است. روند تغییر سهم در این کد فعالیت برخالف روند تغییر سهم در صادرات  1395سال تا سال 

م عمده ی این دو فعالیت از کل صادرات کشور می توان اینگونه برداشرت کررد کره    . با توجه به سهمحصوالت دارویی بوده است

فرسرتنده هرای    جای خود را به صادرات محصوالت نقلیه هوایی و فضایی داده اسرت.  1393صادرات محصوالت دارویی از سال 

درصرد در   11با متوسرط سرهم     3220)کد ویی و دستگاه های مخصوص سیستم های ارتباط تلفنی و تلگرافییتلویزیونی و راد

روند تغییر سهم در این کد فعالیت در سال های مورد بررسی نوسانی با دامنه باال بروده اسرت. بره     جایگاه سوم قرار گرفته است.

تولیرد   کراهش داشرته اسرت.    1395درصرد در سرال    5/1درصد به  25سهم صادرات این کاالها از  1394گونه ای که در سال 

تولید ابزارهرا و وسرایل ویرژه انردازه گیرری و کنتررل و آزمرایش و           و3311)کد و جراحی و وسایل ارتوپدیتجهیزات پزشکی 

درصد سهم پس از سه گروه  4/6و  1/6  به ترتیب با 3312)کد دریانوردی و مقاصد دیگر بجز تجهیزات کنترل عملیات صنعتی

)تجهیزات پزشکی  در سال های مرورد بررسری رونرد رو بره     3311صادرات کاالهای رشته فعالیت  کاالیی مذکور قرارگرفته اند.

 )تولید ابزارها و وسایل اندازه گیری و...  روند کاهشی داشته است.3312ولی تغییر سهم کد فعالیت  رشد داشته است.

 

 )کدهای آیسیک(سهم صادرات با فناوری باال به تفکیک کاالهای صادراتی -4جدول

3941 1393 1392 1391 کد آیسیک  1395 

)تولید دارو ومواد شیمایی و... 2423  36.1 41.8 52.6 38.3 37.9 
... تولید ماشین آالت اداری)3000  1.4 0.3 0.2 0.1 0.38 
... تولید المپ ها )3210  0.7 0.8 1.4 0.7 0.31 

... تولید فرستنده های تلویزیونی و رادبویی)3220  1.8 13.5 13.4 25 1.5 

... ه های تلویزیون و رادیوتولید گیرند)3230  0.5 0.9 4.9 0.9 1.8 
 7.3 6.6 5.6 6.8 4.3  ..تولید تجهیزات پزشکی)3311

... زمایشتولید ابزارها و وسایل ویژه اندازه گیری و کنترل و آ)3312  5.3 7.3 7.4 6.9 5 

 0.03 0.2 0.1 0.2 0.5  تولید تجهیزات کنترل عملیات صنعتی)3313

.. ارهای اپتیکیتولید ابز)3320  1.3 1.2 2.3 0.0 0.1 

... تولید ساعت های مچی)3330  0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 

... تولید وسایل نقلیه هوایی)3530  48.2 27.2 12 21.2 45.7 
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 1391-95 ل طی سال هایمتوسط سهم صادرات محصوالت با فناوری باال به تفکیک نوع محصو -1نمودار
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ر انرش بنیران د  بیشرترین وابسرتگی د  بررسی کاالیی واردات کاالهای با فناوری باال در سال های مورد بررسی نشان می دهد که 

دی و مقاصد دیگر بجرز  گیری و کنترل و آزمایش و دریانورتولید ابزارها و وسایل ویژه اندازه   3312بین کاالها به ترتیب به کد)

دازه ابزارهرا و وسرایل انر    سرهم واردات درصد اختصراص داشرته اسرت.     3/18با متوسط سهم  تجهیزات کنترل عملیات صنعتی

 شرور بره  میرزان وابسرتگی ک  واحد درصد بیشتر بروده اسرت.   12نزدیک به  این کاالهاسهم صادرات در مقابل   3312)کد گیری

ن سال هرا کراهش   روند افزایشی داشته است. در مقابل سهم صادرات این کاالها درای 1395تا  1392واردات این کاالها از سال 

ایرن کاالهرا بروده     برابرر ارزش صرادرات   65ارزش واردات تولید ابزارهاو وسایل ویژه اندازه گیری... به طور متوسرط  یافته است. 

آالت اداری و  تولیرد ماشرین    3000کرد)  .ات این کاالها با صرفه تر از تولیرد ایرن کاالهاسرت   این امر نشان می دهد که وارداست

ه اسرت. مقایسره   در جایگاه دوم در واردات کاالهای با فناوری باال قررار داشرت   درصد 3/17با متوسط سهم  حسابگر و محاسباتی

گی وابسرت باتی د ماشرین آالت اداری و حسرابگر و محاسر   سهم صادرات این کاالها با واردات آن نشان می دهد که ایران در تولی

الت اداری و واحد درصد هم نمی رسد متوسط سرهم صرادرات ماشرین آ    1دارد. چرا که سهم این کد از صادرات ایران به  باالیی

بسیار نراچیز   هادرصد بوده است که در مقایسه با سهم واردات این کاال 5/0حسابگر ومحاسباتی در سال های مورد بررسی برابر 

لید دارو و مواد وتبرابر ارزش صادرات آن بوده است. 700به طوری که مجموع ارزش واردات این کاال به کشور بیش از می باشد. 

برا  ت د. در وارداکه صدر نشین صادرات کاالهای با فناوری باال بو شیمیایی مورد استفاده در پزشکی و محصوالت دارویی گیاهی

مجمروع   سرت. واردات کاالهای اندازه گیری وماشین آالت اداری قرار داشرته ا در جایگاه سوم پس از  رصدد 9/15متوسط سهم 

تولیرد   3220) در کرد برابر ارزآوری این کاالهرا بروده اسرت.    9ارزبری دارو ومواد شیمیایی در سال های مورد بررسی نزدیک به 

ت واردا رزشسهم از ا متوسط تم های ارتباط تلفنی و تلگرافیویی و دستگاه های مخصوص سیسیفرستنده های تلویزیونی و راد

اختصراص   درصد از ارزش واردات کاالهای دانش بنیان بره چهرار کرد عنروان شرده      65درصد بوده است. در مجموع  6/13برابر 

 ر بیشتر بوده است.اببر 30ارزبری فرستنده های تلویزیونی و رادیویی در مقایسه با ارزآوری این کاالها نزدیک به  داشته است.

 

 

 

 



 

 سهم واردات با فناوری باال به تفکیک کاالهای وارداتی)کدهای آیسیک( -5جدول

 1395 1394 1393 1392 1391 کد آیسیک

)تولید دارو ومواد شیمایی و... 2423  17 22.1 13.4 15.3 11.9 

... تولید ماشین آالت اداری)3000  21.6 19.5 18.8 13.2 13.4 

... د المپ ها تولی)3210  2.3 1.2 3.5 4.3 5.3 

... تولید فرستنده های تلویزیونی و رادبویی)3220  7.4 13.9 31.3 7.8 7.8 

... تولید گیرنده های تلویزیون و رادیو)3230  4.1 17.2 1.3 22.2 20 

.. تولید تجهیزات پزشکی)3311  7.7 7.1 6 9 8.7 

... زمایشیری و کنترل و آتولید ابزارها و وسایل ویژه اندازه گ)3312  28.2 10.9 13.9 17.1 21.1 

 0.3 0.1 1.3 0.1 0.1  تولید تجهیزات کنترل عملیات صنعتی)3313

.. تولید ابزارهای اپتیکی)3320  0.5 0.4 0.8 0.7 0.5 

... تولید ساعت های مچی)3330  0.3 0.3 0.6 0.7 0.7 

... تولید وسایل نقلیه هوایی)3530  10.9 7.2 9.2 9.5 10.2 
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 1391-95ی محصوالت با فناوری باال به تفکیک نوع محصول طی سال ها وارداتمتوسط سهم  -2نمودار
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 مرزهای فناوری ایران 

ررسی صادرات و واردات کاالهای با فناوری باال به تفکیک کشورهای هردف بروده اسرت. در    یکی از مهم ترین یافته این مطالعه ب

ارایره شرده اسرت.    عمرده ی طررف معاملره    کشرورهای   تفکیرک  اطالعات مربوط به صادرات کاالهای با فناوری باال به 6جدول 

هرای مرورد بررسری    ه در تمامی سرال  و روسی جمهوری عربی سوریه، عراق، افغانستان هایهمانطور که مشاهده می شود کشور

کاالهای با فناوری باال را به خرود اختصراص داده انرد. اختصراص ایرن سرهم از صرادرات        درصد از ارزش صادرات  70نزدیک به 

کشور هدف همسایه نشان می دهد که مرزهای صادرات کاالهای با فناوری باال از حوزه خاورمیانره   4برای کاالهای دانش بنیان 

تحریم های بین المللری علیره    انجام شده است. باالی ایران تنها در کشورهای همسایه رفته و پذیریش کاالهای با فناوریفراتر ن

را می توان دو عامل مهم اثر گذار بر سهم پایین صادرات کاالهرای    WTOایران و عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی)



 

ی منطقه عنوان کرد. کشور عراق در بین کشورهای هردف در سرال هرای اخیرر سرهم      با فناوری باال و محدودیت آن به کشورها

بره   1391درصرد در سرال    18قابل توجهی از صادرات کاالهای دانش بنیان ایران را به خود اختصاص داده است. سهم عراق از 

ی زیربنرایی ایرن کشرور و    کشرور عرراق و نیازهرا    اقتصرادی سیاسری و  رایط افزایش یافته است. شر  1395درصد در سال  7/49

همسایگی با ایران از مهم ترین عوامل تغییر سهم این کشور برای دریافت کاالهای با فناوری باالی ایران بوده است. کشور عرراق  

درصد از صادرات کاالهای با فناوری باالی ایران را به خود اختصاص داده است. افغانستان با متوسرط سرهم    33به طور میانگین 

صد در رتبه ی دوم پس از عراق در دریافت فناوری از ایران قرار داشته است. شرایط افغانستان نیز همانند عراق منجر بره  در 18

پذیریش فناوری ایران شده است. کشورهای جمهوری عربی سوریه و فدراسیون روسیه پس از دو کشور عنوان شده سرهم قابرل   

ات کاالهای با فناوری باال داشته اند. متوسط سهم کشور جمهوری عربی سروریه و  توجهی را در مقایسه با دیگر کشورها از صادر

  .3درصد محاسبه شده است)نمودار 9فدراسیون روسیه 

 

 کشورهای هدف صادرات کاالهای با فناوری باال -6جدول

 1395 1394 1393 1392 1391 کشورهای هدف

 49.7 46.3 25 24.2 18.1 عراق
 18.6 16.4 19.3 16.5 18.6 افغانستان

 8.8 10.2 5.1 4.4 18.8 جمهوری عربی سوریه
 8.2 7.3 15.3 8.3 5.9 فدراسیون روسیه
 14.7 19.7 35.3 46.5 38.6 سایر کشورها
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سهم متوسط   -3نمودار

از صادرات با  کشورهای هدف 

سال های  فناوری باال طی 

95-1391 
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همرانطور کره   ارایه شده اسرت.    7اطالعات واردات کاالهای با فناوری باال از کشورهای هدف به ترتیب باالترین ارزش در جدول 

در واردات کاالهای شرکای تجاری ایران عمده مشاهده می شود کشورهای چین، امارات متحده ی عربی، جمهوری کره و آلمان 

درصرد براالترین سرهم از ارزش واردات کاالهرای برا       25با فناوری باال بوده اند. کشور امارات متحده ی عربی با متوسرط سرهم   

فناوری باال را در اختیار داشته است. از مهم ترین دالیل باال بودن سهم کشور امارات متحرده عربری در واردات کاالهرای دانرش     



 

وجود تحریم های بین المللی علیه ایران می باشد. بیشتر واردات ایران به دلیل تحریم های بین المللری ابتردا بره     بنیان به ایران

این کشور وارد شده و سپس از این کشور به ایران وارد شده است. سهم کشور امارات در واردات کاالهای دانرش بنیران از سرال    

با که عنوان شد زمزمه های توافق هسته ای ایران و کاهش بخشی از تحریم ها  روند نزولی به خود گرفته است. همانطور 1392

 تراثیر گرذار بروده    کاهش سهم کشور امارات در واردات کاالهرای دانرش بنیران    اجرای برنامه جامعه هسته ای ایران )برجام   در

نش بنیران را در اختیرار داشرته اسرت.     است. چین پس از کشور امارات متحده ی عربی سهم قابل توجهی از واردات کاالهای دا

درصد محاسبه شده است. سهم واردات کاالهای برا فنراوری   22متوسط سهم چین از واردات کاالهای دانش بنیان به ایران برابر 

الً افزایشی داشته است. به طوری که سهم چین از واردات کاالهای دانرش  باال از کشور چین در سال های مورد بررسی روند کام

کشور جمهوری کره با متوسط سرهم   واحد درصدافزایش داشته است.  12، نزدیک به 1391نسبت به سال  1395نیان در سال ب

واردات کاالهای با فنراوری براال از کشرور جمهروری     درصد در جایگاه سوم در واردات کاالهای دانش بنیان قرار داشته است.  18

درصد در جایگاه چهرارم در برین کشرورهای هردف قررار      6آلمان با متوسط سهم  درصد در تغییر بوده است. 23تا  12کره بین 

رونرد افزایشری داشرته اسرت. رفرع       1395تا سال  1393داشته است. واردات کاالهای دانش بنیان از این کشور اروپایی از سال 

 بخشی از تحریم های بین المللی علیه ایران منجر به افزایش سهم کشور آلمان شده است.  

 

 کشورهای هدف واردات کاالهای با فناوری باال  -7جدول

 1395 1394 1393 1392 1391 کشورهای هدف 

 19.3 21.3 25.6 28.2 32.6 امارات متحده عربی
 27.3 23.6 21.6 21.5 15.6 چین

 15.3 20.1 23.9 15.9 12.2 جمهوری کره 
 8 6.6 4.5 5.4 6.7 آلمان

.428 24.5 29.1 32.9 سایر کشورها  30 
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 1391-95سال های طی  کشورهای هدف در واردات کاالهای با فناوری باالمتوسط سهم  -4نمودار
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 گیریبحث و نتیجه
ورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسری سراالنه   م 1391-95سال های ی باال در صادرات و واردات کاالهای با فناور در این مطالعه

ک ن کمتر از یر از ارزش کل صادرات ایرا با فناوری باالاطالعات گمر  جمهوری اسالمی ایران نشان می دهد که سهم کاالهای 

جنگ افزارهرا از   رم افزاری و صادراتخدمات ندرصد قرار داشته است. ارقام محاسبه شده با احتساب  65/0تا  49/0واحد و بین 

مری  مر  لحراظ ن گارقام محاسبه شده باالتر خواهد چرا که اطالعات مربوط به صادرات نرم افزاری و جنگ افزارها در اطالعات 

اد ان برای ایجبررسی اطالعات گمر  ایران بوده است که براساس این اطالعات وضعیت نامناسب ایرمطالعه  ولی مال  اینشود.

ن مری  نیران نیرز نشرا   بررسی کاالیی صادرات کاالهای دانش ب از کاالهای با فناوری باال را نشان می دهدو ارزآوری  مناسببازار 

فضایی  لیه هوایی وو مواد شیمیایی، وسایل نقدهد که بیشتر صادرات کاالهای دانش بنیان در ایران به صادرات کاالهای دارویی 

شرور بره   کرد شده به و تلویزیونی اختصاص داشته است. در مقابل عمده کاالهای با فناوری باال وا و تولید فرستنده های رادیویی

شرته  اختصراص دا  ترتیب به ابزارها و وسایل ویژه اندازه گیری، ماشین آالت اداری و محاسباتی و محصوالت دارویی و شریمیایی 

ی ردات کشرورها روسیه و سوریه بوده و در واق، افغانستان، است. عمده شرکای فناوری ایران در صادرات کشورهای همسایه عرا

نش شرور مرا واکر   کبراساس نتایج بررسی ها می توان ادعا کرد که در امارات متحده عربی، چین، جمهوری کره و آلمان بوده اند.

ل و ز ایرن اهمرا  مهمری ا مناسب و به موقع در برابر تغییرات وتحوالت علمی و فناورانه نشان داده نشده است. شاید بتوان بخش 

ما ارار داشت. ققصور را به مشکالت متعددی نسبت داد که در جریان موج اول و دوم انقالب صنعتی در دنیا پیش روی کشور ما 

ز جر النره قبلری   به نظر می رسد در شرایط کنونی دیگر بسیاری از بهانه ها وتوجیهات قابل قبرول نباشرد و ترداوم رویکررد منفع    

) سرهم  ونیر چیز دیگری را نشان ندهند.  از طرف دیگر عدم نقش آفرینی جدی فناوری در عرصه اقتصراد کنر  وابستگی به مسی

امرات  وجره بره الز  تبسیار ناچیز صادرات کاالهای با فناوری باال از کل صادرات ایرران و سرهم براالی واردات ایرن کاالهرا ، عردم       

 ا فنراوری و بر تعدد تدوین اسرناد و قروانین در حروزه هرای مررتبط       .سیاستگذاری و نهادهای پشتیبان را بیشتر آشکار می سازد

 ناسب بسریار نوآوری نشان دهنده توجه سیاستگذاران کشور به موضوع فناوری و نوآوری است. گرچه وجود زیر ساخت قانونی م

سرت هرا مری    ین و سیابا توجه به واقعیت را داده این قروان مهم و شرط الزم تلقی می شود. اما شرط کافی محسوب نمی شود. 

مران دیگرر   زبا توجه به شرایط حاضر از نظر محدودیت منابع در دسرترس، بریش از هرر     ست مورد بازنگری جدی قرار گیرد بای

 وانرش بنیران   اصالح رویکردهای سیاستی ایران بررای توسرعه اقتصراد د    کشورما نیازمند اصالح رویکردهای سیاستگذارانه است.

 سه دسته تقسیم بندی نمود:درات فناوری در دنیا را می توان در افزایش نفو  ایران در صا

 توسعه قابلیت های فناورانه؛ -1

 اصالح شرایط اقتصادی کالن بهبود محیط کسب و کار و  -2

 سیاست های تحریک طرف تقاضا و ایجاد بازار برای کاالهای با فناوری باال. -3

سراله کشرورف نیازمنرد ترالش بیشرتر و       20انرداز  به عبارت دیگر دسرتیابی بره جایگراه مشرخص شرده در سرند چشرم        

ده در هداف تعیین شاو فاصله زیاد ایران با بررسی علل عدم موفقیت بسیاری از اسناد و برنامه ها و نظارتی است.  یمسمتراجرای

و  ر هسرتند یران متصوا برنامه ریزان از واقعیت را داده بی اطالع بوده و اهداف آرمانی برایاین اسناد وبرنامه نشان می دهد که 

اده پیر براین اساس پیشنهاد می شرود شراخص هرای مهرم بررای      یا مشکالت دیگری در رسیدن به این اهداف دخیل می باشد. 

ده اهرداف،  مشخص و واقعیت امر در این شاخص ها مطالعه شود. براساس نترایج بدسرت آمر   سازی اقتصاد دانش بنیان در ایران 

 .خواهد شدذاری در ایران به ویژه در پیاده سازی اقتصاد دانش بنیان مشخص برنامه ها واولویت های سیاستگ
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 .1396خردادماه ، 15404، شماره مسلسل 280

)گروه ، صنعت ومعدنرژی ، سهم صنایع با فناوری باال)هایتک  در اقتصاد ایران، دفتر مطالعات ان1393هدی)میعقوبی، پریسا و رضایی، 

شماره  ،310ی اسالمی، کد موضوع ر بنایی و امور تولیدی، مرکز پژوهش های مجلس شورایمطالعات صنعت ، معاونت پژوهش های زی

 .1393، آ رماه 14040مسلسل 

ژوهش یران، فصلنامه پا، ارایه الگوی توسعه صادرات خدمات با فناوری باال در جمهوری اسالمی  1391)وهمکاران  نهاوندیان، محمدرضا

 1-31، صفحات 1392، پاییز 68های بازرگانی، شماره 

تخب یران با کشورهای منا ، نوآوری و صادرات مبتنی بر فناوری برتر مقایسه جمهوری اسالمی 1392شاه آبادی، ابوالفضل و ثمری، هانیه)

 .1393، بهار 38رشد فناوری، فصلنامه تخصصی پار  ها و مراکز رشد، سال دهم، شماره  سند چشم انداز،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


