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Abstract 

International trade studies, given the 

limitations of small and medium-sized 

enterprises to enter international processes, 

emphasize the need for government support 

for the internationalization of these firms. The 

purpose of this article is the pathology of 

policies adopted to support the 

internationalization of knowledge-based 

companies in Iran; To this end, the structural 

shortcomings of the existing programs and 

their limitations in addresing the functions of 

internationalization policy have been 

examined. The functions of 

internationalization policy are the processes 

that must be implemented by policies to 

support the internationalization of business. 

The functions used in the analytical 

framework of this research are identified by 

reviewing the internationalization experience 

of business in different countries. The 

identified functions of internationalization 

policy are “Providing information, 

Coordination of initiatives, Human resource 
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development, International networking, Trade 

facilitation, Funding & reducing business 

risks, Development of international trade 

infrastructures, and Special business support”. 

Thereupon, the internationalization support 

measures in Iran high-tech sector were 

analyzed based on function, implementation 

time, and the executive body of each 

measure. The results of this study show that 

internationalization policies over time have 

been designed and implemented more 

specifically and with higher participation of 

the private sector. However, obstacles such as 

poor cross-sectoral coordination, limited 

access to international trade infrastructure, 

and inefficient structures in design and 

implementation have limited the effectiveness 

of these policies. 

 
Keywords: Internationalization policy, Small and 

medium-sized enterprise, Policy analysis. 
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 دهيچك

 از دولرت  حمایرت  ضررورت  بر المللي،بین فرآیندهای به ورود برای متوسط و کوچک هایشرکت هایمحدودیت داشتن نظر در با المللبین تجارت مطالعات در

 ایرران  در بنیران   دانر   هرای   شررکت  المللي بین از حمایت برای اتخاذشده های  سیاست شناسي  آسیب ،مقاله این هدف شود.  مي تأکید ها  شرکت این سازی  المللي  بین

 گرفتره  قررار  بررسري  مورد سازی  المللي  بین سیاست کارکردهای تحقق در ها  برنامه های  محدودیت و موجود های  برنامه ساختاری های  کاستي منظور، این به است؛

 اجررا  و پشرتیباني  هرا   سیاسرت  توسرط  وکار  کسب سازی  المللي  بین از حمایت برای باید که است فرآیندهایي سازی،  المللي  بین سیاست کارکردهای از منظور است.

 انرد  عبارت که شده شناسایي مختلف کشورهای در وکار  کسب سازی  المللي  بین تجربه بررسي با پژوه  این تحلیلي چارچوب در مورداستفاده کارکردهای .شوند

 توسرعه  تجرارت؛  ریسرک  کراه   و مرالي  ترأمین  تجرارت؛  تسرهیل  المللري؛   برین  سازی  شبکه انساني؛ نیروی ارتقای اقدامات؛ سازی  هماهنگ اطالعات؛ تأمین :از

 یرک  از ایران در بنیان دان  وکار کسب سازی  المللي بین از حمایت های برنامه بعد، گام در وکارها.  کسب از اختصاصي های  حمایت و الملل؛ بین تجارت زیرساخت

 سرازی   المللري   برین  های  سیاست که دهد مي نشان پژوه  نتایج گرفت. قرار تحلیل مورد ساختاری های  مؤلفه بر مبتني دیگر طرف از و کارکردها تفکیک به طرف

 در محردودیت  بخشري،  برین  همراهنگي  در ضعف مثل موانعي اما اند.  شده اجرا و طراحي خصوصي بخ  باالتر مشارکت با و تر  اختصاصي به مرور مطالعه، مورد

 است. کرده روبرو محدودیت با را ها  سیاست این اثربخشي اجرا، و طراحي در ناکارآمد ساختارهای و تجارت المللي  بین های  زیرساخت به دسترسي

 .سیاست تحلیل متوسط، و کوچک شرکت سازی،  المللي  بین سیاست :ها    كليدواژه

 شود:    مي پیشنهاد مقاالت محترم نویسندگان به زیر قالب مقاله، این به بعدی استنادات برای
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 1مقدمه -1
 را محلي اقتصادهای اخیر های  دهه در شدن يجهان روندهای

 یتجار یها استیس آزادسازی سمت به باالیي سرعت با

 و رقابت افزای  به توأمان صورت به و داده سوق يالملل نیب

 است. کرده کمک يمحل یها شرکت یبرا بیشتر های فرصت

 االتیا مانند اقتصادی پیشرو یکشورها اکثر 1960 دهه از

                                                 
DOI: 10.22034/ jstp.2021.14.3.1382

 

 elyasi.atu@gmail.com :دار مكاتبات    نويسنده عهده *

 به يکل طور به يغرب یاروپا یکشورها از يبرخ و متحده

 بر را يالملل نیب تجارت یها استیس تا اند بوده نیا دنبال

 اجازه بازار یروهاین به اگر که کنند دنبال دگاهید نیا اساس

 در يمحل هایاقتصاد ،کنند طي را خود ریمس شود داده

 دست مفیدی نتایج به خارجي یتجار یشرکا با همکاری

 و آزاد تجارت یها استیس کشورها نیا یافت. خواهند

 آزاد بازار استیس مقابلِ در اند. کرده دنبال را بازار یآزادساز

 دهه از وانیتا و يجنوب کره ژاپن، همچون کشورهایي اما
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 یها راهبرد و بوده داخلي تولید از حمایت طرفدار 1980

 جهاني کلي روند حال، نیا با .اند کرده اتخاذ را رونيد متمرکز

 رفته کشورها اغلب گذشته دهه چهار در که دهد مي نشان

 .[1] ندا  شده المللي بین مقیاس در آزاد بازار یرایپذ رفته

 محرک عوامل عنوان به مهم جریان سه از همکاران و 1رازیر

 یاد دوم جهاني جنگ از پس وکارها کسب شدن جهاني

 )عمدتاً قیمت ارزان های فناوری انفجاری رشد (1) د:نکن مي

 را جغرافیاها و افراد بین فاصله که ارتباطي( های فناوری

 و الملل بین تجارت موانع گیر چشم کاه  (2) دادند؛ کاه 

 در گسترده اصالحات و آزادسازی (3) مالي؛ زدایي مقررات

 جماهیر در سوسیالیسم فروپاشي از پس اقتصادی ساختارهای

 شرق در بازارها جغرافیایي گستردگي و آسیا شرق و شوروی

 .[2] چین در خصوص به آسیا

 در اولیه پژوهشگران های دیدگاه که دهد مي نشان 2باکلي

 افزای  تأثیر تحت ها، شرکت المللي بین های فعالیت موضوع

 شکل جهاني دوم جنگ از پس چندملیتي های شرکت تعداد

 های شرکت های فعالیت ماهیت مقطع آن در است؛ گرفته

 توجه مورد را بازار سازی المللي بین نظریه المللي، بین

 به مختلف کشورهای بعدها اما داد. قرار پژوهشگران

 به بودند، روبرو تجاری تراز کسری با که ها آن خصوص

 از حمایت به اقتصادی رشد و اشتغال رونق مثل دالیلي

 اولین .[3] شدند عالقمند داخلي های شرکت سازی  المللي بین

 ابتدای از وکار کسب شدن  المللي بین خصوص در مطالعات

 عنوان به 3هایمر از غالباً است. یافته انتشار 1970 دهه

 دیدگاه از المللي بین های شرکت مطالعه در کالسیک پژوهشگر

 رایج، دیدگاه یک مطابق .[4] شود مي یاد اقتصادی

 در شرکت اشتغال افزای  فرآیند عنوان به سازی المللي بین

 رویکردی در .[5] است شده شناخته المللي بین بازارهای

 توسعه فرآیند را سازی  المللي بین 4والني و جانسون تر، دقیق

 طریق از دیگر کشورهای در وکار کسب روابط های شبکه

  .[6] کنند مي تعریف سازی یکپارچه و نفوذ توسعه،  عملیات

 و کوچک وکارهای کسب سازی  المللي بین به که مطالعاتي

 شدن کمرنگ با که دهند مي نشان اند، بوده عالقمند متوسط

 یبازارها با مواجهه در ها شرکت همه الملل، بین تجارت موانع

                                                 
1 Ruzzier 
2 Buckley 
3 Hymer 
4 Johanson & Vahlne 

 ،شرایط این در اند؛ گرفته قرار يالملل نیب رقابت و دیجد

 يالملل نیب به کمي توجه که يمتوسط و کوچک های  شرکت

 بقا و رشد زمینه در را هایي محدودیت ناآگاهانه ،دارند شدن

 یایمزا وجود با واقع، به کنند. مي اعمال خود بر درازمدت در

 ،آن به پیوستن عدم های ریسک و يجهان اقتصاد به پیوستن

 بر همچنان متوسط و کوچک وکارهای کسب از یاریبس

 و فشار اگر که نحوی به ؛هستند متمرکز خود يمل یبازارها

 هاوکار  کسب این اغلب باشد نداشته وجود دولتي حمایت

 .[7] دهند مي نشان خود از شدن يالملل نیب برای کمي تمایل

 از حمایت برای دولت مداخله چگونگي درباره مطالعات

 عمدتاً متوسط و کوچک وکارهای کسب سازی  المللي بین

 مقابل در وکارها کسب این که است هایي محدودیت متوجه

 زیرا دارند؛ الملل بین رقابتي محیط در خود بزرگ رقبای

 بزرگ های شرکت با مقایسه در متوسط و کوچک های  شرکت

 بسیار رقابتي های توانمندی و منابع ی  مجموعه چندملیتي

 در که هایي تفاوت واسطه به لذا، دارند. اختیار در را کمتری

 با متوسط و کوچک های شرکت اقتصادی های فعالیت الگوی

 تبییني به نیاز شد،  مي مشاهده وجود چندملیتي های شرکت

 چگونگي و ها شرکت این سازی المللي بین فرآیند از تازه

 بر .[8] گرفت قرار توجه مورد زمینه این در دولت حمایت

 را هایي  سیاست تا اند داشته تالش زیادی مطالعات اساس، این

 فرآیند در متوسط و کوچک های  شرکت نیاز با متناسب

 سیاستي های  داللت حال، این با نمایند. معرفي سازی  المللي  بین

 فاقد یا زمینه این در موجود مطالعات بسیاری در شده پیشنهاد

 صرفاً یا و است سیاست تحلیل برای پشتیبان چارچوب یک

 و سیاست طراحي )ساختار ساختاری نظر از را ها  سیاست

 در نیا .دهد  يم قرار تحلیل مورد سیاست( اجرای ساختار

 یها  نظام لیتحل در موجود مطالعات به بنا که است يحال

 ،[9] یساختار جنبه بر عالوه را ها  استیس توان  يم ،ینوآور

 کردن محقق یبرا دیبا که یيندهایفرآ) یکارکرد نظر از

 بر که يمتقابل راتیتأث زین و([10] شوند   اجرا نظام اهداف

 فیتضع و کننده تیتقو راتیتأث )مانند دارند هم بر ها  استیس

 استیس زهیآم مطالعات در که گریکدی بر ها استیس کننده

 در رو، نیا از .[12-11] داد قرار لیتحل مورد شود( يم بحث

 یها  استیس» که پرس  نیا به پاسخ یبرا حاضر مقاله

 در متوسط و کوچک انیبن  دان  یها  شرکت یساز  يالملل  نیب
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 رویکردی یک از «است؟ روبرو هایي  کاستي چه با ایران

  است. شده استفاده ساختاری-کارکردی

 مباني مطالعه از پس مقاله، بعدی های  بخ  در منظور این به

 پژوه  مفهومي چارچوب وکار، کسب سازی  المللي بین نظری

 ارائه است، سازی  المللي بین سیاست کارکردهای واقع در که

 این تأیید برای پژوه  شناسي  روش سپس است. شده

 تحلیل در آن از استفاده نحوه و کارکردی چارچوب

 بخ  در است. شده تبیین سازی  المللي  بین های  سیاست

 های برنامه شده، پیشنهاد تحلیلي چارچوب کمک به بعدی،

 بنیان دان  بخ  در وکار کسب سازی  المللي بین از حمایت

 ترین  مهم نهایت در است.   گرفته قرار تحلیل مورد ایران

 وکار  کسب سازی  المللي  بین های  سیاست در موجود های  کاستي

 آنها با متناسب کننده اصالح پیشنهادات و ایران در بنیان  دان 

 است.   شده معرفي

 

 نظري پيشينه مرور -2

 وكار كسب سازي  المللی بين در رقيب هاي جریان 2-1

 در ها شرکت که بوده آن یساز  يالملل نیب درباره هیاول دگاهید

 در و داده ارتقا يمحل یبازارها در را خود یها يستگیشا ابتدا

 شوند يم يالملل نیب یبازارها وارد شتریب توسعه یبرا ادامه

 با که دارد وجود یگرید کردیرو دگاهید نیا مقابل در .[6]

 از ها شرکت بودن يالملل نیب تیاهم بر متعدد شواهد ارائه

 در 1فورزا و کینیکال .[13] کند  يم دیتأک سیتأس یابتدا

 یساز  يالملل نیب را اول دگاهید خود، ینظر یبند دسته

 .نامند يم عیسر یساز  يالملل نیب را دوم دگاهید و يجیتدر

 2آپساال مدل ،يجیتدر کردیرو در افتهی توسعه مدل نیتر مهم

 .[14] است افتهی توسعه يوالن و جانسون مطالعه در که است

 یبرا یندیفرآ عنوان به را یساز يالملل نیب آپساال، مدل

 درباره دان  از يجیتدر استفاده و یساز کپارچهی اکتساب،

 یساز  يالملل نیب مدل، نیا در .داند يم يخارج اتیعمل و بازار

 يالملل نیب یها تیفعال در شرکت يجیتدر اشتغال یمعنا به

 [6] يوالن و جانسون وجود نیا با .[6] شود يم قلمداد

 يکاف امکانات و منابع از يوقت شرکت که کنند يم استدالل

                                                 
1 Kalinic & Forza 
2 Uppsala 

 به را یساز یتجار کیکالس مراحل تواند يم باشد برخوردار

 .کند عبور ها آن از توقف بدون و گذاشته سر پشت سرعت

 ابتدای از وکار کسب سازی المللي بین به تدریجي رویکردهای

 ارائه با پژوهشگران برخي گرفتند. قرار انتقاد مورد 1990 دهه

 و کوچک های شرکت سریع شدن المللي بین از شواهدی

 رایج های مدل بیني پی  که کردند مطرح را ادعا این متوسط

 نیست. صحیح الزاماً ها شرکت تدریجي شدن المللي بین برای

 برخي که کرد مي دفاع ایده این از جدید، دیدگاه این

 کوچک محور  فناوری های شرکت مخصوص طور به ها، شرکت

 فرآیند یک توسعه، متداول های گام از جه  با متوسط، و

 سیتأس میمفاه لذا .کنند يم تجربه را باره یک سازی  المللي بین

 در ابتدا از ای که 4زا يجهان یها شرکت و 3يالملل نیب شرکت

 را شدن يالملل نیب ندیفرآ ای و شوند يم جادیا يالملل نیب طیمح

 قرار توجه مورد مطالعات در کنند، يم يط يکوتاه مدت در

 که داد  يم يگواه يتجرب مشاهدات يبرخ نیهمچن .گرفت

 ،يمحل طیمح در تیفعال ها  سال از پس ها شرکت يبرخ

 یساز  يالملل نیب فرآیند کی راهبرد خود، رییتغ با اند توانسته

 سرعت در یدیکل عامل دو .[16] کنند تجربه را عیسر

 دان  رهیذخ مطالعات، نیا در ها شرکت شدن يالملل نیب

 با یها شرکت واقع، به است؛ يالملل نیب یساز شبکه و يداخل

 یبرا را یشتریب یریادگی تیقابل ای شانس باالتر، بازار دان 

 شدت  یافزا با گر،ید طرف از دارند. يخارج دان  جذب

 یسازگار امکان و افتهی ارتقا یریادگی یها مهارت دان ،

 شبکه ن،یهمچن .شود يم لیتسه دیجد طیمح با شرکت

 با تا کند يم فراهم نانیکارآفر یبرا را امکان نیا يالملل نیب

 اطالعات به ،يالملل نیب روابط درک و ها تیموقع یيشناسا

 .[16] ندکن دایپ دست ياتیح

 كار  و  كسب سازي  المللی بين هاي  مدل 2-2

 در قاتیتحق های جریان ترین مهم از یکي تدریجی: رویكرد

 شمال یکشورها در 1970 دهه لیاوا در یساز المللي بین مورد

 شود. يم ادی پساالآ کتبم عنوان به آن از که شد آغاز اروپا

 دان  هینظر و شرکت یرفتار نظریه از رتأثم والني، و جانسون

 نیا در .کردند معرفي را مزبور مدل ،ها سازمان در رییتغ و

 یافزا یبرا فرآیندی عنوان به سازی يالملل نیب ،لمد

                                                 
3 International New Venture 
4 Born global 
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 [15] از صيتلخ با اقتباس - وكار  كسب يساز  یالمللنيب در عیسر و یجیتدر يها  دگاهید (1 جدول

 سریع دیدگاه تدریجی دیدگاه سازی  المللی بین در مهم عوامل

 غیرمتشکل یا ناموجود بالغ و متشکل محلی بازار

 مرتبط بازارهای در سازی  المللی بین وسیع تجربه محدود المللی بین تجربه

 دارد وکار کسب عملیات با کمی ارتباط است مؤثر وکار کسب عملیات بر هدف بازار از جغرافیایی فاصله اهمیت

 است سریع سازی  المللی بین به منوط رقابتی مزیت حفظ سازی  المللی بین به کم انگیزه ایجاد شرکت راهبرد

 جهانی بازار به ورود برای شرکت توانمندسازی در کلیدی عامل وکار کسب المللی بین توسعه با فناوریاین   کم ارتباط ارتباطات و اطالعات فناوری از استفاده

 وکار کسب شرکای با سازی  شبکه
 به آن نقش و است نیاز مورد سازی  المللی بین مراحل اولین در

 شود می افزوده تدریج

 و جامع دسترسی به نیاز المللی بین بازارهای به سریع دسترسی

 دارد جدید شرکای به سریع

 

 تدریجي یریادگی ی  جهینت در شرکت يالملل نیب مشارکت

 چهار در شدن المللي بین مراحل مدل، این در .شود مي تلقي

 پذیرش (2) مقطعي، صادرات (1) است: شده داده توضیح گام

 بازار در وکار کسب شعبه ایجاد (3) هدف، بازار در نمایندگي

 .[6] هدف بازار در تولیدی واحد ایجاد (4) و هدف

 تدریجي، سازی  المللي  بین های  مدل از دیگر مهم جریان یک

 مدل براساس که ها مدل این هستند. نوآوری بر مبتني های  مدل

 به را شدن المللي بین اند، یافته توسعه 1راجرز نوآوری پذیرش

 تازه های  نوآوری با مواجهه در یادگیری فرآیند یک صورت

 از که است مدلي ترین  شده  شناخته ،2کاوسگیل مدل بیند. مي

 های گام توضیح برای نوآوری بر مبتني رویکرد

 بازار به ورود مدل این در است. کرده استفاده سازی  المللي بین

 در فعالیت (1) :[2] است شده داده توضیح گام 5 در صادراتي

 بازار در حضور سنجي امکان و ارزیابي (2) محلي؛ بازار

 محدود؛ المللي بین بازاریابي های فعالیت آغاز (3) خارجي؛

 (5) بازاریابي؛ های فعالیت توسعه برای مند نظام بررسي (4)

 المللي. بین های فرصت به منابع تخصیص

يالمللنیب لیتحل و هیتجز یبرا گرید راه :ياشبكه كردیرو

 دگاهید از استفاده ،یندیآفر کردیرو کی در شرکت کی شدن

 درک یبرا را يمناسب چارچوب کردیرو نیا رایز ؛است شبکه

 یتجار یهاشبکه در مستقر گرانیباز عنوان به هاشرکت رفتار

 تیفعال که است آن یا شبکه دگاهید منطق کند. يم فراهم

 افتیدر به وابسته شدت به يالملل نیب طیمح در وکارها کسب

 به بسته وکار کسب هر و است گرانیباز گرید از مختلف منابع

 منابع از یمند بهره امکان خود يالملل نیب روابط توسعه زانیم

 در تیفعال و حضور گر،ید ینظر از داشت. خواهند را

                                                 
1 Rogers 
2 Cavusgil 

 یریادگی تیظرف یارتقا موجب يالملل نیب یها شبکه

 و ها مهارت ،یا شبکه دگاهید در .[8] شود يم وکار کسب

 اتحادها قیطر از شدن يالملل نیب یبرا شرکت یها یتوانمند

 شرکت ابد؛ی يم بهبود زمان يط در ،یراهبرد یها یهمکار و

 به يدسترس که کند يم دایپ دست يمنابع به سازوکار نیا در

 نیا است؛ رممکنیغ ای و تر نهیپرهز اریبس گرید طرق به ها آن

 و هاکانسون یساز  يالملل نیب مدل در که است يدگاهید

 مدل، نیا در .[19] است شده داده حیتوض يخوب به 3جانسون

 و ها تیفعال گران،یباز :است شده اشاره ياصل مؤلفه سه به

 کنترل را منابع که هستند یيها شرکت ای افراد گرانیباز .منابع

 خلق یبرا منابع از ها  تیفعال رشته کی قیطر از و کنند يم

 و منابع به گرانیباز یباال يوابستگ .کنند يم استفاده ارزش

 یيوندهایپ جادیا از ریناگز را ها آن گر،یکدی یها تیفعال

 شتریب در آنچه .شود يم منابع تبادل به منجر که دینما يم

 مغفول محور شبکه کردِیرو ژهیو به و محور ندیفرآ قاتِیتحق

 نانیکارآفر ژهیو به افراد، ریتأث و راهبردی تیموقع ،است مانده

 .[20] است متوسط و کوچک یهاشرکت یسازيالملل نیب در

 حاضر حال در ،  موجود منابع اساس بر :محور منبع كردیرو

 رو ینظر انیجر کی یساز يالمللنیب بارهدر محور  منبع دگاهید

 چارچوب کی محور منبع دگاهید .[17] است گسترش به

 حیتوض یبرا که است راهبردی تیریمد مطالعات در ینظر

 مورد زمان طول در آن یداریپا و ها شرکت يرقابت تیمز

 منابع چنانچه دگاهید نیا مطابق .[21] ردیگ يم قرار بحث

 امکان شرکت باشند، تقلیدناپذیر و کمیاب ارزشمند، شرکت

 دیدگاه در بود. خواهد دارا را رقابتي مزیت از مندی بهره

 و منابع به قاًیعم سازی  المللي بین تصمیم ،محور منبع

                                                 
3 Hakansson &Johanson 
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 انتخاب مثال، یبرا .است وابسته شرکت یدیکل یها یتوانمند

 داشتن اریاخت در به وابسته يخارج یبازارها به ورود حالت

 .[2] هستند یضرور بازار آن در رقابت یبرا که است يمنابع

 حفظ در منابع تیقابل یبرا را يمختلف یهايژگیو محققان

 و 1يبارن مثال، عنوان به .اند برشمرده بلندمدت يرقابت تیمز

 باشند نادر و ارزش با دیبا منابع دهند يم نشان [21] همکاران

 که يحال در نباشند، ضیتعو قابل و دیتقل قابل کامل طور به و

 انتقال تیقابل ،تیشفاف دوام، از دیبا منابع [22] 2گرانت نظر از

 در مدل نیتر  شده    شناخته .باشند برخوردار ينیگزیجا تیقابل و

 .است شده ارائه [18] آهوکانگاس توسط ،محور منبع کردیرو

 درباره محور شبکه و محور منبع یها دگاهید مدل نیا

 حیتوض و کند يم بیترک هم با را وکار کسب یساز  يالملل  نیب

 یها راهبرد توانند  يم متوسط و کوچک یهاشرکت که دده  يم

 منابع مختلف یها  گونه براساس را يالمللنیب توسعه مختلف

 راهبرد مدل، نیا در کنند. دنبال ها، آن به يدسترس نحوه و

 اندوخته به )افزودن محور  شرکت تواند يم یساز  يالملل نیب

 یبرا روابط تی)تقو محور شبکه شرکت(، داخل منابع

  باشد. دو هر از يبیترک ای منابع( به داریپا يدسترس

 يالمللنیب یبرا کردیرو نیآخر الملل:نيب ینیارآفرك كردیرو

 يقاتیتحق حوزه کی ،متوسط و کوچک یهاشرکت شدن

 یتجار قاتیتحق و ينیکارآفر اتیادب يتالق از حاصل نوظهور

 ينیکارآفر است. يالمللنیب ينیکارآفر نام به يالمللنیب

 و مبتکرانه یرفتارها از يبیترک توان  يم را يالملل  نیب

 جادیا قصد يمل یمرزها از عبور با که دانست ریپذ سکیر

 کردیرو نیا 3زیبوسن و الوارز .[17] دارد را سازمان در ارزش

 هب که دانند  مي ينیکارآفر و محور منبع دگاهید دو انیم يپل را

 داریپا يرقابت تیمز منبع عنوان به را نانیکارآفر يضمن طور

 دگاهید در را لیتحل و هیتجز تمرکز و کند مي مطرح

 نیا .دهد  مي سوق فرد سطح به شرکت سطح از محور منبع

 ياختصاص منابع یدارا نانیکارآفر که باورند این بر محققان

 یآور جمع و دیجد یها فرصت شناختن که هستند یفرد

 دان  .[23] کند  يم لیتسه را وکار کسب یبرا منابع

 يهماهنگ یيتوانا و قضاوت قدرت تجربه، روابط، ،ينیکارآفر

 شوند يم محسوب یفرد سطح منابع نیتر مهم ،منابع نیب

                                                 
1 Barney 
2 Grant 
3 Alvarez & Busenitz 

 در برجسته افراد به بودن وابسته لیدل به منابعِ نیا .[21]

 دهیچیپ طیشرا در يرقابت تیموقع حفظ موجب سازمان،

  .[23] شوند يم يالملل نیب یبازارها همچون يطیمح

 بخ  نیا در که یساز يالملل نیب یکردهایرو از کی هر در

 هیزاو کی از برآمده یرهایمتغ از یا مجموعه شد، يمعرف

 وکار کسب شدن يالملل نیب سازوکار تبیین یبرا ،ینظر دگاهید

 پیشنهادی یها داللت سبب، نیهم به است؛ شده استفاده

 تبیین برای هایي کاستي و مزایا رویکردها، از هریک

 آنچه واقع، به دارد. وکار کسب المللي بین توسعه های پیچیدگي

 و وکارها کسب شدن المللي بین های تجربه در عمل در

 مشاهده سازی  المللي بین از حمایت برای ها دولت های سیاست

 شده مطرح نظری رویکردهای از ترکیبي بر مشتمل شود، مي

  است. بخ  این در

 و كوچک وكارهاي  كسب سازي  المللی  بين سياست 2-3

 متوسط

 برای دولتي های برنامه اثربخشي يابیارز یبرا که مطالعاتي در

 متوسط و کوچک های شرکت سازی  يالملل نیب از حمایت

 رییتغ عامل عنوان به دولت حمایت از ،است شده انجام

 واقع در .[17] شود يم یاد شدن المللي بین مسیر در يخارج

 تیمحدود کردن برطرف قیطر از دولت، يتیحما استیس

 يداخل بازار در فعال یها شرکت ،يالملل نیب منابع به يدسترس

 نظریه براساس رایز کند؛ يم قیتشو يجهان بازار به ورود به را

 جمله از شرکت يداخل منابع سازمان، مطالعات در محورمنبع

 یهاتیفعال ياصل محرک ،یا  شبکه و يدانش ،يانسان منابع

 و ها  شرکت ،منابع نیا وجود عدم طیشرا در هستند. يالملل نیب

 بازار یهافرصت از ای متوسط و کوچک یها  شرکت ژهیو به

  عالقه یيهافرصت نیچن کشف به ای شوند يمن آگاه يالمللنیب

 کی عنوان به يدولت یها مشوق ب،یترت نیا به .دهند  ينم نشان

 و کوچک یها شرکت یبرا یساز  يالملل نیب مکملِ منبع

 حیتصر همکاران و 4دویلئون .[24] شوند يم يتلق متوسط

 به یساز  يالملل نیب مشوق هرگونه ؤثرم یسازفعال که کنند  يم

 مختلف ای  نهیزم عوامل  کننده تضعیف یا کننده  تیتقو نق 

 ،نیبنابرا ؛دارد يبستگ تیریمد و سازمان ،طیمح با مرتبط

 هب شرکت کیتحر یبرا یساز  يالملل نیب برنامه کی وجود

  .[25] ستین يکاف اما است الزم يجهان بازار به ورود

                                                 
4 Leonidou 



  بنیان دانش های  شرکت سازی المللی بین های  سیاست از ساختاری-کارکردی تحلیليک 

60 

 ،یساز  يالملل نیب استیس در متداول و مهم انیجر کی

 توسعه از منظور است. صادرات توسعه ای صادرات از تیحما

 که است يعموم یهااستیس از برآمده اقدامات صادرات،

 دهد يم ارتقا کشور ای صنعت ،شرکت حوسط در را صادرات

 توسعه یها سازمان تیاهم بر همکاران و 1هادود .[26]

 بازار در یساز شبکه و تیفیباک روابط جادیا بر که صادرات

 هاسازمان نیا معتقدند و کرده دیتأک دارند، تمرکز يالملل نیب

 به متوسط و کوچک یها شرکت شدن يالمللنیب به منجر

 غالب کردیرو کی در .[27] شد خواهند يجیتدر صورت

 يسازمان نیب روابط لزوم بر یاندهیفزا طور به قاتیتحق گر،ید

 و کوچک یها شرکت که يدانش منابع عنوان به ها شبکه و

 کننديم دیتأک هستند، آن فاقد شدن يالملل نیب یبرا متوسط

 یها شرکت يِالمللنیب تجربه تِیمحدود توجه با .[28-29]

 در اشتغال و يمانیپهم از دولت تیحما متوسط، و کوچک

 شدن يالمللنیب محرک عنوان به ،یفرامرز يصنعت یهاشبکه

 طور به .[29] کند  يم عمل متوسط و کوچک یها  شرکت

 دهند يم نشان محورسازمان یکردیرو با اخیر قاتیتحق مشابه،

 شدت هب متوسط و کوچک یها  شرکت یسازيالمللنیب که

  .[27] دارد قرار ها شرکت ریسا از یریادگی ریتأث تحت

 راتیتأث ،مختلف يتیحما یابزارها ،يجهان تجارب براساس

 و کوچک یها شرکت یساز يالمللنیب لکردعم بر يمتفاوت

 و کوچک یها شرکت که لیدل نیا به عموماً ؛اند داشته متوسط

 به و بوده ناهمگن مختلف یها  يژگیو لحاظ به متوسط

 دهیا کی مطابق دارند. ازین يمختلف یا  توسعه خدمات

 به ،یساز الملليبین مختلف مراحل در وکارها  کسب ک،یکالس

 ازین کننده تیحما هایسازمان هایکمک از ياوتمتف یها  گونه

 مختلف مطالعات بررسي از پس مطالعه، نیا در .[26] دارند

 از حمایت در المللي بین های سازمان و کشورها تجربه درباره

 ابزارهایي از جامعي نسبتاً فهرست وکار، کسب سازی  المللي بین

 سازی  المللي  بین تشویق برای توانند مي ها دولت که

 این حاصل سیاستي ابزارهای شد. شناسایي کارگیرند، به

 که مختلفي های  دسته ذیل مشترک، مضامین براساس بررسي،

 چین  ایم،  نامیده «سازی  المللي  بین سیاست کارکرد» را ها  آن

 گردید تهیه پژوه  مفهومي چارچوب طریق این به و   شده

 معنای به سازی،  المللي  بین سیاست کارکرد (.2 )جدول

                                                 
1 Haddoud 

 سازی  المللي  بي هدف تحقق برای که است فرآیندهایي

 مفهومي چارچوب شوند. تقویت دولت توسط باید وکار  کسب

 خبرگان پنل نظر با اصالحات از پس بخ ، این در شده تهیه

 شناسي آسیب در تحلیلي رویکرد عنوان به پژوه 

 مورد ایران بنیان دان  بخ  سازی  المللي بین های سیاست

  است. گرفته قرار استفاده

 

 پژوهش شناسی روش -3

 سیاست تحلیل برای کارکردی چارچوب یک ارائه 3-1

 سازی  المللی  بین

 های  کاستي ترین  مهم شناسایي که مطالعه این هدف به توجه با

 است، بنیان  دان  های  شرکت سازی  المللي  بین های  سیاست

 ارزیابي برای مناسبي تحلیلي چارچوب ابتدا در بود الزم

 معمول رویه یک زمینه، این در شود. ارائه مذکور های  سیاست

 عناصر نظر نقطه از سیاست بررسي سیاست، تحلیل برای

 است اجرا مرحله در هچ و طراحي مرحله در چه ساختاری،

 این در استفاده مورد تحلیلي چارچوب حال، این با .[9]

 در سیاست کارکردهای ها،  سیاست ساختار بر عالوه مطالعه،

 بوده توجه مورد نیز بنیان  دان  های  شرکت سازی  المللي  بین

 مطالعات در شده شناخته رویکرد یک کارکردی تحلیل است.

 نظام تجزیه طریق از اجتماعي های نظام تحلیل برای نوآوری

 نظام، کارکردهای از منظور است؛ آن مختلف کارکردهای به

 تحقق برای نظام درون باید که است فرآیندهایي ترین  مهم

 نظام توان يم کردیرو نیا در .[10] شوند اجرا آن اهداف

 و کرده يابیارز مختلف یکارکردها کیتفک به را ياجتماع

 اعمال یبرا يشنهاداتیپ کارکرد هر تیوضع بر يمبتن

 خأل به توجه با .[38] کرد ارائه نظام در ياصالح یها  استیس

 استیس مطالعات در یکارکرد يلیتحل چارچوب کی

 را یا  تازه يمفهوم چارچوب پژوه  نیا ،یساز  يالملل  نیب

 این به، نموده ارائه سازی  المللي بین سیاست کارکردهای یبرا

 سازی  المللي بین ابزارهای از ای مجموعه ابتدا که طریق

 گردآوری مختلف کشورهای تجربه مرور طریق از وکار کسب

 قرار تر،  کلي ابعاد ذیل معنایي بندی  دسته یک در سپس و شده

 نهایي تأیید و نظر اعمال با بندی  دسته این ادامه، در اند.  گرفته

 ابزار 42 بر مشتمل چارچوبي صورت به پژوه  خبرگان پنل
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 مورد هر با مرتبط ابزارهاي و وكار كسب سازي  المللی بين سياست )كاركردهاي( ابعاد (2 جدول

 

 8وکار ذیل  سازی کسب  المللي )شاخص( برای حمایت از بین

 پنل اعضای (.2 )جدول گردید معرفي مختلف )بُعد( کارکرد

 محقق سه از متشکل بخ  این در پژوه  خبرگان

 نهاد مدیر یک دولتي، گذاری سیاست زمینه در دانشگاهي

 فرد یک و وکار کسب سازی  المللي بین از حمایت دولتي

 است. بوده الملل بین تجارت در متخصص

 سازي  المللی  بين سياست تحليل 3-2

 شده مطالعه کشور / مرجع سازی(  المللی بین سیاست )ابزارهای ها  شاخص سازی(  المللی  بین سیاست )کارکردهای ابعاد

 اطالعات تأمین

 /هلند]15[ یخارج یبازارها از کلیدی اطالعات و آمار هیته 1

 ی/مالز]30[ الملل بین تجارت مشاوره خدمات 2

 /فرانسه]31[ المللی بین گذاری سرمایه و بازار های فرصت یمعرف 3

 /غنا]17[ داخلی گذاری سرمایه و بازار یها  فرصت یمعرف 4

 /فرانسه]31[ المللی بین یابیهمتا 5

 اقدامات سازیهماهنگ

 /غنا]17[ الملل بین تتجار ملی راهبردهای انتشار و تدوین 6

 ی/مالز]30[ بخشی بین های رویه اصالح 7

 ژاپن/]34[ بازرگانی خدمات واحد پنجره اندازی راه 8

 انسانی نیروی ارتقای

 /نروژ]15[ الملل  نیب تجارت یتخصص آموزش 9

 /فرانسه]31[ متخصص یانسان یروین المللی بین تبادل تشویق 10

 /فرانسه]31[ المللی  بین متخصص یانسان یروین جذب تشویق 11

 المللیبین سازیشبکه

 /بلغارستان]33[ یالملل  نیب یتجار یدادهایرو حضور و یبرگزار از حمایت 12

 /بلغارستان]33[ یتجار یها  ئتیه تبادل از حمایت 13

 یجنوب /کره]34[ المللی  بین یکتمل و ادغام مثل یفرامرز یتجار یاتحادها قیتشو 14

 /فرانسه]31[ المللی  بین و محلی روکا  کسب های  شبکه و ها  انجمن در حضور از تیحما 15

 /هلند]35[ یالملل  نیب ینترنتیا های  رسانه و ها  شبکه در عضویت از تیحما 16

 /ژاپن]36[ (oem ،سانسیل ،زیفرانش) المللی  بین یتجار یقراردادها قیتشو 17

 /ژاپن]36[ المللی بین یتجار های کنسرسیوم در مشارکت تشویق 18

 /ژاپن]36[ المللی بین هایونچر نتیجو در مشارکت از حمایت 19

 /نروژ]15[ یالملل  نیب R&D یها  پروژه در مشارکت تشویق 20

 تجارت تسهیل

 ی/مالز]30[ یتجار تعرفه کاهش 21

 ی/مالز]30[ یتجار یها  هیرو کاهش و لیتسه 22

 یجنوب /کره]34[ شریک کشورهای با یتجار تسهیل یها  نامه  موافقت 23

 یجنوب /کره]34[ تجاری عملکرد بابت گمرکی های  هزینه و مالیات کاهش 24

 تجارت ریسک کاهش و مالی تأمین

 /غنا]17[ واردات و صادرات یمال نیتأم 25

 /فرانسه]31[ واردات و صادرات برای اعتباری خط یا نگیزیل 26

 /فرانسه]31[ صادرات ضمانت 27

 /فرانسه]37[ یخارج یگذار  هیسرما ضمانت 28

 کنگ  /هنگ]36[ المللی بین یها  پروژه اخذ نامه  ضمانت 29

 /فرانسه]37[ یخارج هیسرما جذب از مالی حمایت 30

 الملل بین تجارت زیرساخت توسعه

 ی/استون]15[ یتجار آزاد مناطق اندازی  راه 31

 /غنا]17[ الملل  نیب تتجار آور  الزام های  معاهده و ها  سازمان در کشور تیعضو 32

 یجنوب /کره]34[ پول و کاال تبادل یالملل  نیب های  زیرساخت در کشور تیعضو 33

 یجنوب /کره]34[ بنادر( و ها  فرودگاه یها  رساختی)ز ونقل  حمل ای  منطقه های  هاب جادیا 34

 یجنوب /کره]34[  یا  منطقه یتجار یدورهایکر جادیا در مشارکت ای جادیا 35

 /سنگاپور]36[ تجاری محصوالت برای ملی استانداردهای پوشش افزایش 36

 /فرانسه]31[ (showroom ی،نوآور مرکز )شتابدهنده، هدف بازارهای در وکار کسب توسعه مراکز جادیا 37

 وکارهاکسب از اختصاصی های حمایت

 یجنوب /کره]34[ یفناور تبادل یگر  واسطه 38

 /هلند]35[  لالمل  نیب وکار کسب جیترو و تبلیغ ملزومات هیته از حمایت 39

 کنگ  /هنگ]36[ الملل بین یها  نامه  یگواه و استانداردها اخذ از تیحما 40

 /فرانسه]31[ یمحل یبازارها در یتجار خاص خدمات ارائه دفاتر 41

 ی/اسلوون]33[ دیپلماتیک طریق از خاص یتجار مسائل وفصل حل 42
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 کمي، بخ  در پژوه  مفهومي چارچوب معرفي از پس

 سیاست کارکردهای عنوان به چارچوب این ابعاد

 های سیاست کارکردی تحلیل در سازی المللي بین

 مورد ایران بنیان دان  بخ  در وکار کسب سازی المللي بین

 و تحلیل به که مطالعات برخي در است. گرفته قرار استفاده

 پردازند، مي خاص بخ  یک در سیاست آمیزه شناسي آسیب

 و یکدیگر بر ها سیاست ساختاری تأثیرات تاریخي، روند

 تحقق برای سیاست مختلف کارکردهای وضعیت همچنین

 قرار توجه مورد همزمان صورت به شده بیني  پی  اهداف

 مبتني واقع در سیاست آمیزه تحلیل شیوه این .[39] گیرد مي

 استدالل است؛ کارکردی-ساختاری تحلیل شناسي روش بر

 ساختاری تحلیلي رویکردهای که است آن تحلیل این پشتیبان

 درون های  پویایي توانند  نمي تنهایي به یک هیچ کارکردی و

 طور به که است بهتر لذا و کنند تحلیل را اجتماعي نظام یک

 هایگام ترینمهم .[40] گیرند قرار استفاده مورد همزمان

 نظر از نظام تحلیل نظام، کلي تعریف رویکرد، این در تحلیلي

 ؛[41] است کارکردها نظر از نظام تحلیل و ساختاری عناصر

 و شده شناسایي نظام های قوت و ها  ضعف که طریق این به

 .شوندمي انتساب ،مختلف ساختارهای و کارکردها به سپس

 عملکرد که که دارد اشاره موانعي به اینجا در نظام هایضعف

 مقابل در .شوندمي آن بهبود مانع یا کرده مختل را نظام

 کنند،  تقویت اهداف  تحقق مسیر در را نظام که عواملي

 و 1هکرت همچنین، .[38] آیندمي حساب به نظام های  قوت

 در مناسب ابزاری را رویدادها تاریخي نگاشت همکاران،

  .[10] کنند  مي معرفي ساختاری-کارکردی تحلیل روش

-ساختاری تحلیل شناسي  روش بر مبتني ،مقاله نیا در

 سازی  المللي بین از حمایت های برنامه ابتدا در کارکردی،

 کارکردهای تفکیک به ایران بنیان دان  بخ  در وکار کسب

 1389 های  سال تاریخي بازه در مجری هایسازمان و مختلف

 مورد در الزم های داده (.1 )شکل اند شده نگاشت 1400 تا

 5 با مصاحبه طریق از مجری، نهادهای و ها  برنامه آغاز زمان

 است. شده تهیه ربط  ذی دولتي نهادهای در مدیران از نفر

 از یک هر وضعیت شده، تهیه تاریخي نگاشت بر مبتني سپس

 جوانب سپس و سازی  المللي بین سیاست کارکردهای

 ها،  ضعف و ها  قوت نظر نقطه از حمایتي، های برنامه ساختاری

                                                 
1 Heckert 

 شده تهیه کیفي های  تحلیل تأیید منظور به است. شده تحلیل

 پژوه  تیم توسط شده تهیه ی  اولیه های  تحلیل بخ ، این در

 های  برنامه نظر  صاحب 7 از متشکل کانوني گروه یک در

 موضوع با مرتبط دولتي نهادهای از نفر 2) سازی  المللي  بین

 رتبه  عالي مدیر نفر 3 بنیان،  دان  های  شرکت سازی  المللي  بین

 و الملل  بین تجارت در تجربه دارای بنیان  دان  های  شرکت در

 مورد گذاری(  سیاست زمینه در دانشگاهي نظر  صاحب نفر 2

 گروه در نظران  صاحب بحث نتایج گرفت. قرار تأیید و بازبیني

 آن ادامه در کیفي های  تحلیل مشروح و 3 جدول در کانوني

 است. شده ارائه 4 بخ  در

 

 هاي  شركت سازي  المللی  بين سياست تحليل -4

 ساختاري-كاركردي رویكرد با ایران در بنيان  دانش

 و بنیان دان  مؤسسات و ها  شرکت از حمایت قانون تصویب

 ترین  مهم 1389 سال در اختراعات و نوآوری سازی تجاری

 فعالیت توسعه از حمایت برای گذاری  سیاست عطف نقطه

 جریاني قانون، این پیرو است. ایران در بنیان دان  های شرکت

 سازی  المللي بین هدف با تشویقي و حمایتي های برنامه از

 این در لذا است. گرفته شکل بنیان دان  وکارهای کسب

 بخ  در سازی  المللي بین سیاست تحلیل زماني بازه تحقیق

 است. شده گرفته نظر در 1400 تا 1389 سال از بنیان، دان 

 در نظر  صاحب افراد با مصاحبه براساس منظور، این به

 دسترس در اسنادِ بررسي همچنین و مدخل  ذی نهادهای

 از حمایت برای دولتي های  برنامه تاریخي نگاشت ها، برنامه

 رویکردی با بنیان،  دان  وکارهای  کسب المللي بین توسعه

 این (.1 )شکل گردید تهیه نظر مورد تاریخي بازه در کارکردی

 آغاز زمان با همراه برنامه، یک شامل ردیف هر در که نگاشت

 است، برنامه کارکرد و مجری نهاد توسط برنامه اجرای به

 را ایران بنیان دان  بخ  در سازی  المللي بین سیاست آمیزه

 صرفاً تاریخي نگاشت این است ذکر به الزم کند.  مي توصیف

 طور به مجری نهادهای توسط که هایي دستورالعمل براساس

 که هایي حمایت لذا است؛ شده تهیه اند، شده منتشر عمومي

 به غیرشفاف صورت به مختلف نهادهای توسط بعضاً

 این بررسي شمول از گردد مي ارائه بنیان دان  های شرکت

 که گردید مشخص شده انجام بررسي با اند. شده خارج تحقیق

 منحصر برنامه 36 مجموع در ایران، بنیان دان  بخ  کلِ در
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 المللي  بین از حمایت برای مختلف نهاد 11 توسط فرد به

 توسعه کریدور بین، این از که شود  مي اجرا وکارها کسب شدن

 در فراواني و تنوع بیشترین فناوری تبادل و صادرات

 تمامي تقریباً همچنین است. دارا را حمایتي های  برنامه

 فناوری و علمي معاونت حمایت یا مستقیم اقدام با ها برنامه

  اند.  یافته توسعه جمهوری ریاست

 منظور به بخ  این در قبل بخ  در شناسایي کارکردهای

 و سازی  المللي  بین سیاست آمیزه مختلف جوانب تحلیل

 اند. گرفته قرار استفاده مورد آمیزه این های آسیب شناسایي

 کارکردهای همه برای مجموع در ،1 شکل نگاشت طبق

 طراحي متناظر حمایتي های برنامه سازی،  المللي بین سیاست

 های  برنامه مورد در ادامه در که هایي  تحلیل .  است شده

 یبند جمع براساس شده، ارائه سازی  المللي  بین از حمایت

 يکانون گروه کی در یساز  يالملل  نیب نظران  صاحب بحث

 .است گفته قرار دییتأ و ينیبازب مورد (3 )جدول

بنیان  های حمایتي بخ  دان   برنامه الف( تأمين اطالعات:

کشور در کارکرد تأمین اطالعات عموماً ناظر بر ارائه اطالعات 

های معتمد در بخ    از بازارهای هدف، از طریق واسطه

خصوصي است. با وجود آن که در این مورد بازارهای اصلي 

ها قرار گرفته، اما همچنان امکان  صادراتي تحت پوش  برنامه

طالعات تخصصي در رابطه با نسبت باالیي از بازارهای ارائه ا

المللي فراهم نشده است. همچنین شرکتهای   بالقوه بین

خصوصي نسبت به تأمین اطالعات و شناخت عمیق از بازار 

های غیرضروری مي نگرند. در این  هدف، به چشم هزینه

های   المللي و معرفي فرصت کارکرد، ابزارهای همتایابي بین

مند و صرفاً   گذاری خارجي، به صورت غیرنظام ر و سرمایهبازا

 شود.  های تجاری به کار بسته مي در هنگام اعزام هیئت

: در کارکرد ارتقای نیروی انساني، ارتقاي نيروي انسانیب( 

تنها ابزاری که به طور مشخص با هدف ارتقای دان  و 

ه الملل به کار گرفت مهارت نیروی انساني در تجارت بین

شود، دوره آموزشي است. در رابطه با این کارکرد،  مي

هایي نیز برای تبادل نیروی انساني متخصص با شرکای  تالش

المللي و توسعه بازار خارجي از طریق نیروهای بومي  بین

های  صورت گرفته اما تاکنون خدمتي در این موارد به شرکت

ررسي بنیان ارائه نشده است. این در حالي است که ب دان 

های  هایي که منجر به عملکرد موفق شرکت عمیق فعالیت

المللي شده است، حاکي از اهمیت  بنیان در عرصه بین دان 

غیرقابل انکار نگرش نیروی انساني نسبت به اهمیت و 

المللي شرکت و اشراف در خصوص روالها و  های بین فعالیت

 فرآیندهای انجام آن است.

 سازي  المللی  بين هاي  برنامه ساختاري و كاركردي جوانب مورد در كانونی گروه هاي بحث نتایج (3 جدول

 تحلیل محورهای ترین  مهم یکارکرد بعد

 اطالعات نیتأم
 متوسط()ارائه و کوچک های  شرکت توسط بازار مطالعه اهمیت درک بازار()عدم اطالعات ارائه خدمات در هدف بازارهای محدود )پوشش

 مند(  غیرنظام و مقطعی صورت به حمایتی خدمات برخی

 کالسیک( آموزش های  دوره به انسانی نیروی ارتقای های  برنامه بودن )محدود یانسان یروین یارتقا

 خارجی( هدف بازار تقاضای تشویق به توجه مالی()عدم تأمین هوشمند ابزارهای وجود عدم سکیر کاهش و یمال نیتأم

 یاختصاص یها  تیحما
 های  برنامه در محور  هدف و مشروط اختصاصیِ های  حمایت طراحی زمان()عدم گذر با حمایتی های  برنامه بودن اختصاصی سطح )ارتقای

 حمایتی(

 الملل(  بین تجارت با مرتبط نفع  ذی های  سازمان مشارکت بدون عمدتاً موارد، برخی در جز حمایتی، های  برنامه )طراحی یبخش  نیب یهماهنگ

 دولتی( نهادهای مقطعی و غیرشفاف مداخالت دلیل به تجاری های  رویه ثباتی  )بی تجارت لیتسه

 المللی(  بین تجاری های  شبکه به ورود در محور  عرضه سازی()رویکرد  شبکه از حمایت های  برنامه محدود )تنوع یالملل  نیب یساز  شبکه

  الملل( بین تجارت های زیرساخت به دسترسی موانعِ مقابل در موجود حمایتی های برنامه محدود بسیار جبرانی )اثر رساختیز توسعه

 
 

 یساختار بعد

 تقاضامحوری( و خصوصی بخش مشارکت بودن،   اختصاصی نظر از زمان گذر در حمایتی های  برنامه )بهبود

 های  برنامه همزمان موجود()اجرای های  برنامه ساختار در حمایت دوره از ها  شرکت خروج و برنامه اصالح برای سازوکارهایی وجود )عدم

 همه دسترس در و نیافته انتشار عمومی صورت به که غیرشفاف حمایتی سازوکارهای دولتی()وجود حمایتی نهادهای توسط مشابه حمایتی

 ندارد( قرار متقاضی های  شرکت
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محققين( توسط شده )تهيه ایران در بنياندانش وكارهايكسب سازيالمللیبين از حمایت هايبرنامه تاریخی نگاشت (1 شكل

 و مالي تأمین موضوع دو ریسک: كاهش و مالی تأمينج( 

 سیاستي ابزارهای در که کاربردی قرابت به بنا ریسک، کاه 

 عمدتاً که کارکرد این اند.  شده معرفي کارکرد یک ذیل دارند،

 بخ  در دارد، دیگر کارکردهای تحقق برای ابزاری نقشي

 و صادرات مالي تأمین برای هایي برنامه در کشور بنیان دان 

 اخذ   ضمانت و خارجي بازار توسعه از حمایت واردات،

 حال این با است. گرفته قرار نظر مد المللي بین های  پروژه

 مثل مالي تأمین هوشمند ابزارهای کارکرد، این در تاکنون

 اعتبار تضمین خدمات ارائه هدف، بازارهای در تقاضا تشویق

 گذاری سرمایه از حمایت و صادرات هنگام در خریدار

 سازی  المللي  بین در پیشرو هایي  روش که خطرپذیر

 اند  نبوده توجه مورد آیند، مي حساب به داخلي وکارهای  کسب

 گردش در سرمایه تامین به محدود عمدتا ها حمایت و

 بوده تسهیالت قالب در و ریالي صورت به صادراتي فعالیتهای

 شرایط در تسهیالت اخذ جذابیت گرفتن نظر در با که است

 اند. بوده برخوردار اثربخشي حداقل از تورمي،

 وکار کسب از حمایت نهادهای اختصاصی: هاي  حمایتد( 

 نیازها پرتکرارترین و ترین مهم به پوش  هدف با ابتدا در

 این گیری  شکل ابتدای در طبیعي، طور به لذا گیرند، مي شکل

 وکارها کسب از اختصاصي های  حمایت به کمي توجه نهادها،
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 ها  حمایت سطح پژوه ، این تحلیل مورد آمیزه در شود.  مي

 اختصاصي نیازهای با ملموس نحوی به زمان گذر در

 اگرچه رابطه، این در است. شده تر هماهنگ وکارها کسب

 طراحي برای مبنایي که صادراتي توانمندی ارزیابي   برنامه

 در 2 )ردیف است وکار  کسب هر برای خاص های  حمایت

 کشور در بازار توسعه از ویژه حمایت تاریخي(، نگاشت

 )ردیف صادرات شتابدهي های  برنامه و (18 )ردیف هدف

 توسعه برای اختصاصي های  برنامه از مناسبي های  نمونه (19

 خأل همچنان اما هستند، ها  شرکت المللي بین وکار کسب

 فعالیت حوزه با متناسب اختصاصي و تخصصي های  حمایت

 به محورهدف اعتبار تخصیص مثل شرکت، المللي بین سطح و

 است. مشهود شرکتها،

 فهرست در تجارت: تسهيل و بخشی  بين هماهنگیهـ( 

 بخشي بین هماهنگي سازی،  المللي  بین سیاست کارکردهای

 دیگر کارکردهای برای زمینه  پی  کارکرد عنوان به معموالً

 کارکردهای در مخصوص طور به کارکرد این اثر کند. مي عمل

 در بود. خواهد مشهود زیرساخت توسعه و تجارت تسهیل

 بین هماهنگي از مناسبي های  نمونه که آن وجود با رابطه، این

 های رویه تسهیل و مالیاتي های معافیت طراحي در بخشي

 بین ناهماهنگي مصادیق اما است، شده مشاهده گمرکي

 شود،  مي تجارت تسهیل کارکرد در اختالل به منجر که بخشي

 صادرات های  ممنوعیت مثال، برای است. مشهودتر بسیار

 داخلي نیاز تأمین برای مختلف های  وزارتخانه ناحیه از مقطعي

 صادرکنندگان، ارزی تعهدات رفع در ابالغي های  محدودیت و

 الملل بین تجارت کننده مختل موانع از اخیر پرتکرار های نمونه

 تسهیل برای شده طراحي های  برنامه مقابل، در اما است.

 سازمان دو با هماهنگي در صرفاً بنیان دان  بخ  در تجارت

 برای کافي قابلیت از و اند شده طراحي گمرک و مالیاتي امور

 بنیان  دان  های  شرکت روی پی  تجاری موانع سایر رفع

 به بخشي بین های  هماهنگي ارتقای لذا نیستند. برخوردار

 های بخ  متولي های وزارتخانه با تجاری موانع رفع منظور

 همچنین و کشاورزی بهداشت، صنعت، قبیل از مختلف

 مانند تجارت کالن های زیرساخت دهنده ارائه ملي نهادهای

  است. ضروری تجارت، توسعه سازمان

 گزارش ترازیابي مطالعه مطابق المللی:  بين سازي  شبكهو( 

 از یکي المللي  بین سازی  شبکه کارکرد ،2 جدول در شده

 سازی  المللي  بین های  برنامه طراحي در موارد ترین  محبوب

 این در شده معرفي های برنامه هوشمندی و تنوع اما است.

 های برنامه است. کم بسیار ایران بنیان دان  بخ  در کارکرد

 بر تکیه با عمدتاً رابطه، این در بررسي مورد آمیزه در موجود

 در حضور برای تجاری های هیئت پذیرش و اعزام ابزارِ

 متفاوتي برنامه در است. شده طراحي المللي بین های نمایشگاه

 متخصصین با مشترک تحقیقات از حمایت برای که نیز

 است، شده تعریف تاریخي( نگاشت 11 )ردیف خارجي

  حمایت برای سازوکاری و است فردی حمایت سطح

 تحقیقاتي های  شبکه در ایراني های  شرکت حضور از

 کارکرد، این در همچنین، است. نشده طراحي المللي  بین

 بنیان دان  های شرکت مشارکت تشویق برای ای  برنامه تاکنون

 شرکای با تجاری یا فناورانه قراردادهای و اتحادها در

 خصوص در دیگر مالحظه است. نشده تعریف المللي  بین

 برشمرده آن مصادیق برخي که المللي بین سازی شبکه کارکرد

 که است ارکردک این ذیل ابزارهای محور عرضه رویکرد شد،

 در ها  شرکت صنعتي های  قابلیت ارائه به ناظر عمدتاً

 بازارهای نیازهای مشاهده نه است، المللي بین رویدادهای

 خارجي. هدف

 توسعه کارکرد با مرتبط های حمایت زیرساخت: توسعهز( 

 بررسي مورد سیاستي آمیزه در الملل  بین تجارت زیرساخت

 فکری، مالکیت المللي بین ثبت برنامه سه در پژوه ، این

 تعریف صادراتي شتابدهي و هدف بازار در صادراتي پایگاه

 مناسبي زیرساختهای ها برنامه این در که آن وجود با اند.  شده

 اما است، شده ایجاد بنیان دان  های شرکت برای ویژه طور به

 دسترسي که تحریمي موانع مقابل در حمایتي های برنامه این

 الملل بین تجارت کالن های زیرساخت به را ایراني های  شرکت

 منابع آزمایشگاهي، زیرساخت بیمه، پول، تبادل موضوعات در

 جبراني اثر است، کرده محدود تجاری های شبکه فناوری،

  ندارند. توجهي قابل

 سیاست آمیزه کارکردهای از یک هر ازای به که گزارشي با

 توان مي گرفت، صورت بنیان دان  بخ  در سازی  المللي بین

 مستلزم حمایتي برنامه اجرای و طراحي وقتي که کرد قضاوت

 نهاد یک و بوده کمتری بخشي بین هماهنگي و همکاری

 باالتری سهولت با برنامه برآید، آن عهده از تنهایي به حمایتي

 پاسخ بهتری نحو به را وکارها کسب نیازهای و شده طراحي
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 ارتقای اطالعات، تأمین کارکردهای علت همین به دهد. مي

 مقابل در اختصاصي، های  حمایت و مالي تأمین انساني، نیروی

 توسعه و تجارت تسهیل بخشي،  بین هماهنگي کارکردهای

 بر عالوه چنانچه برخوردارند. بهتری وضعیت از زیرساخت،

 گذر در ها برنامه گیری جهت نظر  نقطه از کارکردی، رویکرد

 موجود آمیزه نیز حمایتي نهادهای و ها برنامه ساختار و زمان

 است. بحث قابل ذیل نکات کنیم، تحلیل را

 به تدریجا بررسي، مورد تاریخي بازه در حمایتي های  سیاست -

 های  ردیف در اختصاصي های  )حمایت تر  اختصاصي صورت

 بخ  باالتر مشارکت سطح با تاریخي(، نگاشت 19 و 18

 مدیریت های  شرکت مشارکت خاص طور )به خصوصي

 توسعه فناوری و پژوه  صندوق ،7 ردیف در صادرات

 اتاق و 14 و 13 های  ردیف در فناوری تبادل و صادرات

 با و تاریخي( نگاشت از 19 ردیف در ایران بازرگاني

 و المللي  بین بازارهای به ورود به نسبت تر فعال رویکردی

 اند.  شده طراحي (18 ردیف خاص طور )به تقاضا تشویق

 ای برنامه هیچ است، مشاهده قابل تاریخي نگاشت در که چنان -

 اساسي اصالح با یا و متوقف عملکردی نتایج براساس با

 دهد مي روی علت آن به عمدتاً کاستي این است؛ نشده همراه

 سازوکاری تحلیل، مورد های برنامه از یک هیچ ساختار در که

 جز همچنین است. نشده طراحي برنامه اثربخشي سنج  برای

 زمان برای مشخصي بیني پی  ها، برنامه این در مورد چند در

 دوره و ندارد وجود حمایتي چتر از وکارها کسب خروج

 است. شده فرض دائمي غالباً حمایت

 یکارکردها که است الزم دولت، کیکالس هینظر براساس -

 حداقل با و فرد منحصربه صورت به يدولت یها سازمان

 ینهاد ساختار در که يحال در .]42[ شود يطراح يهمپوشان

 طور به موارد يبرخ در يتیحما ینهادها ل،یتحل مورد زهیآم

 برای هستند. مشابه يتیحما یها برنامه یاجرا حال در زمان هم

 تاریخي نگاشت در 8 و 6 ،4 ،3 ،2 های ردیف های  برنامه مثال

 فناوری تبادل و صادرات توسعه کریدور توسط مشابه طور به

 همچنین شوند.  مي اجرا شکوفایي و نوآوری صندوق و

 توسعه سازمان توسط قبل هایسال از مشابهي های برنامه

 برخي در و -بنیان دان  فقط نه و عمومي حوزه در - تجارت

 شود.   مي ارائه مشابه کارگزاران با موارد

 ،1400 سال از تاریخي، نگاشت طبق پیشین، بند ادامه در -

 حوزه بنیان دان  های شرکت به سازی  المللي بین خدمات

 جدیدی نهاد توسط صادرات، توسعه کریدور جای به سالمت

 مشابهي کامالً ساختار که سالمت صادرات توسعه مرکز نام به

 بزرگ از مصداقي مورد، این شود؛ مي ارائه دارد، قبلي نهاد با

 با تنها که است نقشي اجرای برای ساختار، ناموجه کردن

 بود. اجرا قابل تر قدیمي نهاد در ها رویه اصالح

 در سازوکارهایي تحلیل، مورد آمیزه در موارد برخي در -

 وکارها کسب شدن المللي بین از حمایت برای دولتي نهادهای

 شفافیت از و نیافته انتشار عمومي صورت به که دارد وجود

 نیستد؛ برخوردار وکارها کسب توسط برداری بهره برای کافي

 و زني چانه قدرت به منوط حمایت از مندی بهره موارد این در

 است. متقاضي وکار کسب ای  شبکه ارتباط قدرت

 

 گيري نتيجه -5

 المللي بین توسعه برای ایران دولتي های سیاست مقاله این در

 تا 1389 های سال تاریخي بازه در بنیان دان  وکارهای کسب

 پژوه  این نوآوری گرفت. قرار شناسي آسیب مورد 1400

 برای این از پی  که زیادی مطالعات با مقایسه در

 شده انجام وکار کسب سازی  المللي بین های برنامه شناسي آسیب

 تحلیل برای ساختاری-کارکردی چارچوب یک ارائه است،

 تحلیل رویکرد در است. سازی  المللي  بین های  سیاست

 تفکیک به اجتماعي، نظام های ضعف و ها قوت کارکردی،

 قرار قضاوت و لیتحل مورد نظام مختلف کارکردهای

 يطراح یبرا یيمبنا کارکردها، تیوضع نییتب با و رندیگ يم

 شود  يم شنهادیپ نظام در دیجد (یها  استی)س مداخالت

 مطالعه با ابتدا در پژوه  نیا در منظور نیا به .]38[

 و مختلف یکشورها در وکار کسب یساز  يالملل نیب یها برنامه

 یبرا کارکرد هشت مجموع در ،يالملل نیب یها سازمان

 اطالعات؛ نیتأم :دیگرد يمعرف یساز  يالملل نیب استیس

 یساز  شبکه ؛يانسان یروین یارتقا اقدامات؛ یساز  هماهنگ

 سکیر کاه  و يمال نیتأم تجارت؛ لیتسه ؛يالملل  نیب

 یها  تیحما الملل؛ نیب تجارت رساختیز توسعه تجارت؛

 .وکارها  کسب از ياختصاص

 امکان نیا پژوه ، نیا در شده انجام یکارکرد لیتحل با

 یها استیس در موجود یها بیآس که شد فراهم

 مختلف یکارکردها کیتفک به کشور، یساز  يالملل نیب

 يکل عوامل به تنها نیشیپ مرتبط اتمطالع در .شود یيشناسا

 .است شده اشاره يالملل نیب یها تیمحدود خصوص در

 تشویق یناکارآمد المللي، بین های تحریم رینظ یموارد

 وکار، کسب مدیران نگرش در محدودیت شدن، المللي بین
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 های  رویه بودن گیرانه سخت و صنعت در نییپا یریپذ رقابت

 بر يمبتن پژوه  نیا در که يحال در .]44،43[ تجاری

 یها  يکاست یيشناسا امکان ،یکارکرد لیتحل يشناس  روش

 نتایج بر مبتني شد. فراهم یباالتر اتیجزئ سطح با ياستیس

 همه با متناظر که گردید مشخص مجموع در پژوه 

 در حمایتي های برنامه سازی،  المللي بین سیاست کارکردهای

 بین، این از .  است شده طراحي کشور بنیان دان  بخ 

 و انساني نیروی ارتقای اطالعات، تأمین کارکردهای

 بقیه از تر مناسب نسبتاً وضعیتي اختصاصي های  حمایت

 به مربوط وضعیت بدترین مقابل، در دارند. کارکردها

 توسعه و تجارت تسهیل اقدامات، سازی  هماهنگ کارکردهای

 پژوه ، نتایج بر مبتني است. الملل  بین تجارت زیرساخت

 سازی  المللي  بین های  برنامه خصوص در ذیل سیاستي نکاتي

 است: بحث قابل ایران در وکار  کسب
 بسیار نیاز پی  یک بخشي بین هماهنگي که این به توجه با -

 کارکردهای برخي تقویت و توسعه برای مهم

 زیرساخت توسعه و تجارت تسهیل جمله از سازی  المللي بین

 با حمایتي های برنامه تدوین فرآیند است الزم است،

 همچنین باشد. همراه مختلف مدخل  ذی نهادهای مشارکت

 راهبردهای باالدست، قوانین و راهبردی اسناد در است الزم

 در مختلف های دستگاه مأموریت و کشور الملل بین تجارت

 شود. تبیین راهبردها این اجرای

 سیاست کارکرد هر در شده شناسایي های  ضعف به توجه با -

 در بعدی توسعه و اصالح در است الزم سازی،  المللي بین

 ارتقای به اطالعات، تأمین کارکرد در حمایتي های برنامه

 بازارهای خصوص در اطالعات بودن تخصصي سطح

 سازی شبکه و انساني نیروی ارتقای کارکردهای در هدف،

 به مالي تأمین کارکرد در و ابزارها تنوع ارتقای به المللي بین

 دو بر مبتني مالي تأمین ابزارهای هوشمندی سطح ارتقای

 وکار کسب در موجود های  ریسک و هدف بازار عامل

 شود. توجه الملل بین

 کارکرد در موجود حمایتي ابزارهای که این داشتن نظر در با -

 و موانع مقابل در الملل بین تجارت زیرساخت توسعه

 ضعیف بسیار بخ  این در موجود کالن های محدودیت

 به کارکرد این در ها سیاست گیری جهت است الزم هستند،

 برای جایگزین ابزارهای طراحي و کالن موانع رفع سوی

 شود. اصالح شده محدود کالن های  زیرساخت

 این در که ای  یکپارچه تاریخي نگاشت کمک به همچنین

 تدوین سازی  المللي بین سیاست آمیزه توصیف برای پژوه 

 آمیزه در ساختاری های  کاستي خصوص در نکاتي شد،

 است: ارائه قابل موجود

 سازوکارهایي حمایتي، های برنامه ساختار اصالح منظور به -

 های بازنگری منظور به ها برنامه اثربخشي سنج  برای اوالً

 خروج نحوه و زمان برای دوم، و بعدی ضروری

 که توانمندی سطح بر مبتني حمایت، دوره از وکارها کسب

 شود. طراحي اند، آورده دست به حمایت دوره در

 برخي در حمایتي های برنامه تشابه و تداخل به توجه با -

 ساختاری، بازنگری یک در که است الزم مجری، نهادهای

 نهاد یک در حمایتي های برنامه از یک هر اجرای مسئولیت

 نهاد همکار عنوان به صرفاً نهادها دیگر و شده تجمیع

 نمایند. عمل اصلي مجری

 از وکارها کسب برابر مندی بهره منظور به که است ضروری -

 حمایتي نهادهای کلیه سازی،  المللي بین های  حمایت

 شفاف های دستورالعمل صورت به را خود حمایتي های رویه

  دهند. انتشار عموم برای دسترس قابل و

 تعداد وجود با که دهد مي نشان تحقیق این نتایج مجموع، در

 شدن المللي بین از حمایت برای موجود های برنامه باالی

 بازه در ها برنامه مناسب پیشرفت و بنیان دان  وکارهای کسب

 نیازهای با انطباق های جنبه )از بررسي مورد تاریخي

 اجرای در خصوصي بخ  مشارکت وکارها، کسب اختصاصي

 هدف(، بازارهای با مطابق ها  برنامه طراحي به توجه و ها برنامه

 ناکافي بخشي، بین ناهماهنگي نوع از جدی موانع همچنان

 غیرکارآمد ساختارهای و الملل بین تجارت زیرساخت بودن

 روی پی  حمایتي، های برنامه اجرای و طراحي در

 دارد. قرار ایراني متوسط و کوچک وکارهای کسب
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