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 چکیده
رای مناسب ب هایمشوقصادراتی ایران و ترکیه در راستای ارائه  هایمشوقمقایسه این تحقیق هدف از 

جامعه آماری این تحقیق کارشناسان و مدیران سازمان توسعه تجارت و  .باشدمی افزایش صادرات ایران
باشد. با توجه به نامشخص بودن تعداد جامعه آماری از فرمول کوکران برای بازرگانی ایران می هایاتاق

نفر به عنوان  261جامعه آماری نامحدود جهت تعیین حجم نمونه استفاده شد و بر این اساس تعداد 
با استفاده از اسناد و مدارک موجود در دو کشور و پرسشنامه محقق ساخته  هادادهنمونه انتخاب گردید. 

صادراتی  هایمشوقنتایج حاصل از مقایسه شدند.  و با تحلیل عاملی اکتشافی تجزیه و تحلیل آوریجمع
های تر از ایران و مشوقهای مالی و اطالعات در ترکیه کاملکه مشوق دهدمیایران و ترکیه نشان 

ادرات ترکیه در سال میلیارد دالر ص 216گردد که نتیجه آن در دولت ترکیه اجرا می صرفاًعلمی و فنی 
های فنی و اعتباری و ها، کمکباشد. در نهایت انواع معافیتبرابر صادرات ایران می 4 تقریباًگذشته، 

 های صادراتی برای افزایش صادرات به ایران پیشنهاد گردیده است.تجارب موفق ترکیه در اعمال مشوق
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 مقدمه
جهانی شدن باعث شده است ارتباطات سیاسی و تکنولوژیک مابین کشورها بیشتر شود ولی از طرف دیگر 

تر شود. امروزه در کشورهای خاور فعالیت کشورها تنگ محدودهقوانین نهادی و حقوقی باعث شده است 
دلیل  ست. وخاص منسوخ شده ا زمینهدور افزایش صادرات از طریق سیاست حمایتی مستقیم با انتخاب 

ارت مدرن تج هایتئوریمحدود شده است.  هادولتاصلی این موضوع نیز این است که ابزارهای تشویقی 
ها نیز برخالف کنند. این زمینهتجاری جدیدی اشاره می هایسیاستدر کشورهای در حال توسعه به 

. این ابزارهای باشدمیاطالعات و مدیریت  آوریجمعرسانی دولت، مالی مستقیم شامل اطالع هایکمک
ارزان ) باشدمیبودن در ورود به بازارهای جدید  مؤثرجدید شامل کمک به موضوعات کامل کننده تجارت و 

با کارکرد صادرات آن ارزیابی نمود.  توانمیمیزان موفقیت یک شرکت در امر صادرات را  .9(9116، رفیک
که شرکت محصولی را به بازارهای خارجی میزان دستیابی به اهداف، وقتی  توانمیکارکرد صادرات را هم 

شورها کو رقابت با دیگر  تتجار عرصهای نهادن به پ(. 9910تعریف کرد )فاریابی و همکاران، ،کندمیصادر 
اقتصادی های مستلزم تحوالتی بنیادین در مدیریت بنگاه المللیدر دستیابی به سهم بیشتری از بازارهای بین

ها به بازارهای جهانی های متداول برای ورود شرکتیکی از روش (.9902سرشت،  است )صنوبر و رحمان
های رشد متفاوت در بازارهای متفاوت را برداری از نرخها اجازه بهرهباشد. صادرات به شرکتصادرات می

یادگیری به واسطه وجود  دهد صادرات فرصتداده و وابستگی شرکت به یک بازار خاص را کاهش می
ا رهای غیر آشنا و غریبه شود شرکت توانایی بقاء در محیطرقابت را برای شرکت فراهم کرده و باعث می

 هااز طریق مشوق ارتقاء صادرات هایآژانسیشتر کشورها ب(. در 9901پور و همکاران، بدست آورد )حسنقلی
ن در جهت پایی هاشرکتبرای  هامشوقکنند. همچنین این به موفقیت بازارهای صادرات محلی کمک می

 تجاری و یافتن عامل هایشرکتثابت و متغیر تجارت از طریق حمایت و پشتیبانی از  هایهزینهآوردن 
تطبیق محصوالت با خواسته و ذائقه خارجی  ،ارائه محصول هایشیوهقوانین عرف خارجی و  ،توزیع کننده

ها متناسب با تقویت و تراکم صادرات در برنامه تأثیربه ارزیابی  هاپژوهش خی از. در برباشندمیسودمند 
ول جدید یا سطح شرکت تجاری پرداخته شده و این عوامل به صادرکنندگان در جهت ورود به محص

سبب حفظ بازارهای صادرات و پایین آمدن الگوهای  هاشرکت. همچنین کنندمیبازارهای مقصد کمک 
معتقدند که اثرات موجود ماندگار نبوده و در مرحله حمایت  (2192و همکاران ) 2. کادتشوندمی ایچرخه

ه را بررسی جزئیات بیشتری از این مسال توانمیو یا افزایش روند صادرات داریم که  و پشتیبانی نیاز به حفظ
 باالیی در افزایش مشارکت در تأثیرصادراتی دارای  هایمشوقنمود. در تعداد کمی از تحقیقات نیز این 

میت با توجه به اه شوندمیارتقاء صادرات توصیف  هایآژانسبازار صادرات بوده و اغلب مفاهیم انتزاعی در 
باشد، صادرات در سرتاسر دنیا به عنوان یک ها حمایت از صادرات میصادرات، یکی از وظایف اصلی دولت

های تشویق امهها به برنگردد و منابع اصلی دولتپشتیبانی میها استراتژی پیشرفت اقتصادی توسط دولت
شوند که به منظور انتقال دانش و آموزش به صادرکنندگان فعال در بازارهای صادراتی اختصاص داده می

                                                                                                                             
1 Erzan, Refik 
2 Cadot 
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های صادراتی کشورهای مختلف از مشوق (.9914شوند )سرمد سعیدی و همکاران، خارجی تدوین می
مختلف صادراتی در کشور،  یهامشوقرغم وجود . علیکنندیمرات استفاده متفاوت برای ارتقاء صاد

یان کرد ب توانیم بنابراینایرانی در ورود به بازارهای جهانی موفقیت زیادی بدست نیاوردند  یهاشرکت
مورد  را ییهامشوق نوع چهبه اهداف صادراتی خود  برای دست یافتندولت جمهوری اسالمی ایران  که

اضر در مطالعه ح .باشدمینیازمند پژوهش و الگوبرداری از کشورهای موفق در این زمینه  ،استفاده قرار دهد
با توجه به نزدیکی جغرافیایی و فرهنگی کشور ترکیه به عنوان الگوی موفق صادراتی انتخاب گردیده است 

های مناسب جهت ارتقاء صادراتی ایران با ترکیه، مشوق هایمشوقو سعی بر این است تا با مقایسه 
 صادرات پیشنهاد گردد.

 و محرکهای صادراتی هامشوق

 یبازارهابه  و شده ریدرگ صادرات ندیفرآ در جیبه تدر هاشرکت هک شودیم موجب تجارت شدن یجهان روند
 یهاشرکت یبرا صادرات به شروع یهامحرک و هازهیانگ هک داشت نظر در دیبا البته .آورند یرو یجهان

 شروع بر هاتکم شریتصم بر هک یصادرات یهازهیانگ به مربوط یهایبررس . درباشدیم متفاوت مختلف
 .نمود دنبال را ردیکرو دو توانیم ،گذاردیم ریتأث هاتیفعالن یا تداوم و حفظ ای و یصادرات یهاتیفعال
 تکشر یداخل عوامل توسط ابتدا صادرات در به میتصم ایآ هک است موضوع نیا با رابطه در ردیکن رویاول

وجه با ت هاشرکتخاص نیروی کار  یهامهارتکه بستگی به دانش داخلی نهفته شده در  گرددیم اتخاذ
همکاران،  )رودریگز و در بخش تحقیق و توسعه برای تولید و فروش یگذارهیسرما، کنترل و یزیربرنامهبه 

و  محدود تیاهم هاشرکت شتریب هک دهندیم نشان جینتا .دارد یخارج منشأ مین تصمیا هکنیا ای 9(2196
حدود و . گردندیم قائل دولت یصادرات یهااستیس واسطه به هک یصادرات یهامحرک یبرا را کیاند

عه در بستر کشورهای در حال توس هاپژوهشکه بکارگیری نتایج اینگونه  اندداشتهاذعان  2(2190همکاران )
ا وجود . بباشدیمپژوهشی  یخالءها الملل از این دیگاه دارایجای پرسش داشته و ادبیات بازاریابی بین

 و اسفیدانی این، ضعف پژوهشی جامع در این حوزه در داخل کشور همچنان چشمگیر بوده بطوری که
پیشین حوزه صادراتی را محدود، یک سونگر و کمی دانسته و برای ورود  یهاپژوهش(، 9917)همکاران 

 نکمم یعوامل چه هک سؤال نیا به پاسخ در. اندبه بستر صادرات تاکید نموده جدید و کیفی یهادهیابه 
 البته .است گرفته صورت یادیز قاتیتحق د،ینما صادرات به قیتشو را متوسط و کوچک یهاشرکت است

 شروع بر مؤثر یخارج عوامل انیم بودند ق پرداختهیتحق به صادرات مورد در هک تیخالق تبکم محققان
 صادرات شروع به میتصم ندیفرآ کدر یبرا یمهم حیتوض توانندیمت کشر یداخل یرهایو متغ صادرات

 رابطه در تکشر یداخل تعهد یک از یبخش صادرات هک ردندک عنوان ن محققانیا .شدند قائل زیتم باشند،
عوامل  به را تکشر به مربوط یرخدادها یلک طور به ن محققانیا هکنیا یعنی است تیفعال گونههر انجام با

و بازبینی روند اثربخشی بازارهای به مرور  (2196) 9ون بیسبروک و همکاران دانستندیم منسوب آن یداخل
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3 Van Biesebroeck 
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. باشندیمرخی از این اثرات مبهم ب انباشته،راکم و المللی در ارتقاء صادرات پرداخته است. در سطح متبین
( 2117) رأستجاری ادارات نیز مدنظر قرار گرفته است.  یهاتیمامورالمللی در دیپلماسی و سیاست بین

. این اندکردهمتحده آمریکا مشاهده مثبتی را بین صادرات دوجانبه ملی در ایاالت  ریتأث( 2194و کاسی )
( نیز معتقدند 2191) رایس و هد .با عملکردهای تجاری انجام شده در کانادا مقایسه کرد توانیمرا اثرات 

ا بازارهای ی محصول جدیدکه کنترل اثرات ثابت باید بین دو کشور انجام شود. اثرات ویژه برای ورود یک 
 اثراتهای تجاری کوچک باید تفاوت بین محصوالت را مشخص نمود. تر بوده و در شرکتمقصد قوی

ای سبب افزایش صادرات در بازارها و بین صادرکنندگان کشورهای توسعه یافته به مثبت با شرایط حاشیه
. صادرکنندگان باید سبب حفظ بازارهای صادرات شده و از آنها حمایت و پشتیبانی باشندیمویژه انگلستان 

 را با رشد سریع با الگوی حمایت و پشتیبانی هابرنامه( مزیت این 2192نمود. در نهایت کادوت و همکاران )
اری نیز تج یهاشرکت. مشارکت اندکردهتر برای دریافت خدمات چندگانه ارزیابی و متناسب با اثرات قوی

 مختلفی یهاروش. در این مطالعات و تحقیقات از شودیممختلف به صورت همزمان انجام  یهابرنامهدر 
 به عنوان فرضیه و حمایت و پشتیبانی از ارتقاء صادرات استفاده شده است.برای اجرا و انتخاب مشاهدات 

 تجاری کوچک باید با اقدامات اولیه مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد. یهاشرکتثر در هر برنامه مؤ
کار  ها به( برای تعریف موقعیت تصادفی شاخص2197آزمایش کنترل شده تصادفی آتکین و همکاران )

ود. توان با نتایج انتخاب فردی توصیف نموری را نمی. اثرات مثبت روی کیفیت و عملکرد بهرهرفته است
 هایدر تحقیقات دیگر نیز از اطالعات حمایت و پشتیبانی در سطح شرکت تجاری استفاده شده و برنامه

 توانیمصادراتی دولت از لحاظ اهداف خط مشی اجرایی متفاوت از هم بوده و با الگوها و اثرات غیرمستقیم 
یر های متغگفت که هزینه توانیمتجاری و موفقیت آنها در بازارهای صادرات کمک کرد و  یهاشرکتبه 

 .ندیآیمپایین 

 در ایرانهای صادراتی مشوق
 درضمن .شودمی از طرف دولت صادرات تشویق هایبرنامه صرف توجهی قابل مبالغ سالیانه ما کشور در

 توسعه سازمان که است گرفته شکل صادرات از حمایت برای کشور در نیز مشخصی نهادی چارچوب

 این در المللیبین هاینمایشگاه شرکت و صادرات توسعه بانک صادرات، ضمانت صندوق ،ایران تجارت

 از یکی عنوان به صادرات تشویق راهبرد که است دهه چند وجود، این با .گیرندمی قرار چارچوب

 و داشته قرار ایران هایدولت کار دستور در اقتصادی رشد کالن سیاست راستای در اصلی راهبردهای

 ایران کشور که دهدمی نشان هابررسی است، شده انجام راستا این در نیز متعددی هایفعالیت و هابرنامه

د دار اختیار در را المللینبی بازارهای از کمی سهم صادراتی، باالی هایپتانسیل از برخورداری وجود با

 هنوز اما است، گرفته خود به صعودی روند ایران صادرات توسعه، سوم برنامه تدوین زمان از هرچند که

درآمدهای ارزی کشور افزایش قابل توجهی در  9922در سال  .دارد وجود مطلوب شرایط با زیادی فاصله

ارزی و بازرگانی کشور در جهت تسهیالت بیشتر در زمینه واردات تغییر  یهااستیسولی  به وجود آمد
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برای خروج  یالهیوسموجب گردید تا بازار آزاد  (9927-9921های )یافت. تحوالت سیاسی کشور طی سال

 ، اقدام به برقراری محدودیت در9927از نیمه دوم سال  که بانک مرکزی ارز و فرار سرمایه کشور گردد

 معاونت طرح و) زمینه خروج ارز نمود و بدین ترتیب فروش ارز جهت مصارف غیر بازرگانی محدود گردید

 به بعد سیاست 9969از سال  (.9916، معدن و تجارت، های وزارت صنعتار و فراوری دادهبرنامه دفتر آم

مهم تجارت مورد توجه دولت قرار  یهایاستراتژتشویق و افزایش صادرات غیر نفتی به عنوان یکی از 

سیاست ارزی و بازرگانی خارجی  ،9960ادامه داشت. از نیمه دوم سال  9967گرفت که این سیاست تا سال 

ه پس از اتمام جنگ (. البت9907کشور در راستای سیاست تعدیل اقتصادی قرار گرفت )دیلمی و همکاران، 

 هگذشت یهادولتمریکا در فروش نفت ایران، آاندازی بعضی از کشورهای غربی و ایران و عراق و سنگ

توسعه در راستای افزایش صادرات محصوالت غیرنفتی  یهابرنامهانداز کدام به سهم خود در چشم هر

 امل،ک یتجار دوره بار یک سال 99 هر متوسط طور به رانیا دراند. ا نمودههای تشویقی تدوین و اجرهبست

 زین و یاقتصاد النک یهایاستراتژ یطراح در موضوع نیا و افتدیم اتفاق رونق و ودکر شامل

آخرین تغییرات بسته حمایتی  (9909 جالئی و یصمد) است تیاهم حائز اریبس هاتکشر یهایاستراتژ

در جدول که به تصویب رسیده  20/9/17و  1/2/16کارگروه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مورخ در 

یابی، تبلیغات، بازارهای بخشی از هزینهران از طریق سازمان توسعه تجارت دولت ایشده است.  . نشان داده9

ید نماکشور را پرداخت می تر تجاری در خارج ازاایجاد دفمحصوالت ایرانی و  سازیرسانی و فرهنگاطالع

 ،های تجاری تا سقف هفت میلیون تومان به ازای هر نفر و در تولیدهمچنین در اعزام و پذیرش هیئت

ت از بابت سود تسهیالسقف یک میلیارد تومان مانند لوازم خانگی تا با دوام های کاالیی صادرات گروه

عوارض ورود و ارزش افزوده بحث تولید و صادرات، تجار هم در در ها شرکت. نمایدبانکی کمک می

 گذاران خارجی از طریق. سرمایهنددرصدی برخوردار 911 از معافیت ساختهکاالهای ورود موقت و نیمه

در مناطق غرب و شرق از لحاظ ریسک گذاری وزارت اقتصاد و دارایی و مرکز جذب سرمایهوزارت کشور 

البته  برخوردار هستند. در آن بینی شدههای پیشمعافیت از .9شماره  طبق جدولسیاسی بیمه بوده و 

 در کشور برای تجار وو نوسانات افزایشی ارز تورم نرخ در نظر گرفته شده با توجه به  یهامشوق

با شور المللی خارج از کهای بینشگاهساز بوده و مشارکت آنان را در نمایمشکلگرا تولیدکنندگان صادرات

ایرانی در  یهاشرکتهزینه غرفه و حضور  در سال گذشته جهت برآورد سازد.ای مواجه میمسائل عدیده

یک غرفه  اجارهو مشخص شد  بصورت میدانی از نزدیک بررسی ،دبی 2121گلفود تخصصی نمایشگاه 

 دولتی در ایرانهای دارد که مشوق هزار دالر هزینه دربر 92الن اصلی متری آنهم خارج از س 6کوچک 

 های کوچکشرکتحضور  باشد بنابراینمی در این زمینه دالر 9111یعنی کمتر از  میلیون تومان 21حداکثر 

در چنین شرایطی اعزام  د.شنخواهد  میسر های خارجیبرای معرفی محصوالت خود در نمایشگاه متوسطو 

 ،هاارتخانهسفکه رسالت  .روش برای تقویت صادرات باشد نیترنهیهزکم  تجاری شاید یهائتیهو پذیرش 
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استای بازاریابی و معرفی محصوالت در رها بویژه اتاق ایران های بازرگانی استانو اتاق هایگرکنسول

روش انتخاب و  در نهایت سازمان توسعه تجارت با اصالح دینمایمتر ایرانی در بازارهای هدف را پررنگ

ت در حوزه مدیریموفق افراد کاربلد با سوابق مدیریتی بین  از به کشورهای هدف بازرگانیاعزام رایزن 

 .خواهد نمودتر را در دستیابی به اهداف صادراتی نزدیک ، ایرانواردات و صادرات

 11-19ها در سال ها و میزان برخورداری از حمایت. مشوق1جدول 

 مندیمیزان بهره هامشوق ردیف

 میلیون تومان 21درصد هزینه غرفه تا سقف  21 های خارج از کشورنمایشگاهحضور در  9

 کمک به سود تسهیالت بانکی 2
براساس گروه کاالیی مانند لوازم خانگی  مندیبهرهمیزان 

 تا سقف یک میلیارد تومان %9 بیشترین تا حداکثر

 %911 برای صندوق ضمانت ایران با کارمزد %21تا  91 صادراتی هاینامهبیمهو  هانامهضمانت 9

 هاهزینهپرداخت بخشی از  ایجاد دفاتر تجاری 4

2 
ی سازرسانی و فرهنگتبلیغات، بازاریابی، اطالع

 مصرف محصوالت در خارج از کشور
 هاهزینهپرداخت بخشی از 

 میلیون تومان هزینه برای هر نفر 7پرداخت  تجاری هایهیئتاعزام و پذیرش  6

 %7ارزش صادرات و در خدمات حداکثر تا  %9حداکثر  جوایز صادراتی کاال و خدمات 7

 %911 معافیت مالیاتی تولید و صادرات 0

1 
اریها ذگخت بیمه ریسک سیاسی برای سرمایهپردا

 در شرق و غرب کشور
گزاری از براساس بخشنامه وزارت کشور اصل و سود سرمایه

 شودمیطریق بیمه تضمین 

 خارجی یگذارهیسرمامعافیت مالیاتی در  91
سال و سایر مناطق  91سال، منطقه محروم  21در مناطق آزاد 

 سال 7صنعتی  هایشهرکدر داخل 

99 
معافیت عوارض ورود و ارزش افزوده کاالهای ورود 

 موقت و نیمه ساخته
911% 

 (منبع: سازمان توسعه تجارت ایران) 

ت در جدول گنجانده نشده اسجزئی مانند هزینه ثبت برند و غیره وجود دارد که چشمگیر نبوده  یهامشوق
 .نیز در حال تدوین بوده و جزئیات آن هنوز منتشر و ابالغ نگردیده است 9911صادراتی سال  یهامشوقو 

 ترکیه صادراتی در یهامشوق
آنچه که تحت عنوان سیاست تشویق به صادرات در ترکیه اجرا شده است، سیزده بند به  9101بعد از سال 

ارز آور  یاهتیفعالتشویقی و  یهااستیسدولت با عنوان  یزیربرنامهصورت کامل در گزارش تشکیالت 
 هارداختپصادراتی با بهره کم، سیستم بازپس دادن مالیات،  یهاواماست. این بندها عبارتند از:  تدوین شده

گمرک در قبال صادرات، معافیت مالیات بر  نهیهزاز محل منبع کمک و تثبیت قیمت، امکان واردات بدون 
در  هاهنیهزارزش افزوده، تخفیف بیمه حمل و نقل، معافیت صندوق مسکن، مستثنی شدن از مالیات و 

نقش  صادراتی یهااستیسسیاست تعیین ارزی هم در تشویق ت قبول شده موقت و ل صادرات، واردامقاب
ایع و صن هیسرمااتحاد  هیبرپاسیستم اقتصادی که  در کشور ترکیه 9101تا  9161از بسیار مهمی دارد. 

 یبازارهادی با عنوان متمرکز شدن در وارد دوران جدی 9101قانون تبدیل سال  اجرای واردات استوار بود با
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اد به و وابستگی بسیار زی ی واسطههاواردات کاال، یگذارهیسرمااقتصاد ترکیه بر مبنای  گردیده و جهانی
ه کاقتصادی  ،شناختی که به دلیل بزرگ شدن صنعتاین موضوع باعث شده است  واردات شده است.

 ر بزرگشکاف هم بیشتاین  شود به همین دلیل زمانی که رشد اقتصادی زیاد بود، ایجاد شده بود بزرگتر
برای اقتصاد ترکیه در هر دوره به عنوان عاملی با اثر منفی بوده و روی  در عین حالاین شکاف  شده است.

المللی بین توسعه رببه دلیل تغییرات خیلی سریع صورت گرفته  خصوصاً تصمیمات تاثیرمنفی داشته است.
و هم چنین عدم شفافیت در موضوعات مذکور برای ضرورت تطبیق با تغییرات از طرف اقتصاد کشور و 

اولین قدم در اجرای پیش  توسعه به بخش صنعت اهمیت فراوانی داده شده است یهایاستراتژاجرای 
 قانون مربوط بهبا اجرای  9167مه  20در ترکیه در تاریخ  یگذارهیسرماهای تشویق صادرات و بینی

های برداشته شده است. این قانون از یک سو برخی سیاست 199توسعه با شماره  یزیربرنامهاساسنامه 
 یک مرجع مشخص قتشویقی را با خود به همراه داشته و از سوی دیگر اجرای شرایط تشویقی را از طری

به این ترتیب، وظایف  (YIGTB 1و تشویق:  یگذارهیسرمادرات و اممکن کرده است )اداره توسعه ص
صادرات به پایان رسیده  ینیبشیپ 269با اجرای قانون شماره  (ivik)کمیسیون عودت مالیات صادرات 

یقات المللی در حد تحقتوان ترکیه در بازارهای بین یریگاندازههای صورت گرفته برای اغلب تالش .است
. در تحقیقات انجام شده در خصوص توان رقابتی وابسته به سهم باز اندماندهخاص باقی  یهابخشدر 

IKV (9114) ،توان رقابتی ترکیه را در بازارهای خارجی با تعیین فاکتورهای رقابتی در  اندتوانسته
شاره دارند که کشورها و محصوالتی اجرا شده به این موضوع ا یهامدلمشخص کنند.  تریقوهای بخش

متفاوت هستند و یافته مشترک تمامی تحقیقات این است که مزیت ترکیه در ، شوندیمه که با هم مقایس
 ادامهو وده بمحصوالت خود  برای ترپایین اًتنسب یهامتیقمقابل کشورهای رقیب به دست آوردن بازار با 

 جهینت، در دریپذیمصادرات تشویقی صورت  توسعه. اگر در اقتصاد برای باشدینمپذیر این رقابت امکان
ف برای آن تخصیص یابد و وظای افزایش یابد و منبع اقتصادی مشخصاین سیاست بایستی صادرات 

کشور ترکیه ساالنه میلیاردها دالر از طریق گردشگری پول نقد را که اجتماعی به نحو احسن اجرا شود 
در  تشویقی موجود یهاستمیس یبررس .کندیمرا در این راستا هزینه  از آن لجذب و بخشی از درآمد حاص

شدن در مالیات بر ارزش افزوده در تمام  ءکه استثنادهد نشان می 2در قالب جدول ، 2192از سال  ترکیه
متوسط در مناطق هزینه بودجه ساالنه به صنایع کوچک و  %22کمک مستقیم مالی مناطق شش گانه و 

از طریق ترکیه  ،پذیرداز طرف دولت انجام میبه مدت دو سال  6به مدت یکسال و برای منطقه  6 و 2، 4
 پذیردصورت می که در داخل و خارج از شهرکهای صنعتی هاییگذاریسرمایه، سازمان مناطق صنعتی

 مندیمالیاتی و حق بیمه کارفرما استفاده نمایند و شیوه بهره هایتخفیفبه چه صورت از  مشخص نموده که
ا متناسب ب های دولتی در پرداخت بخشی از سود تسهیالت بانکیکمکاز های داخلی و خارجی شرکت

شایان ذکر است که معافیت گمرکی و  .نشان داده شده است. 2مطابق جدول گذاری، مناطق سرمایه
شود، کمک به افزایش بیمه گذاری اعمال میگذاری در تمام مناطق سرمایهتخصیص زمین محل سرمایه

 .گردداجرا می (6منطقه ) محرومدر مناطق  صرفاًر درآمد سهم کارکنان و توقف مالیات ب
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یدی و دستیابی تولنوآورانه بنگاههای اقتصادی،  هایفعالیتصنعتی و دستیابی به  هایطرح تأییدترکیه در 
ی، بازرگان هایاتاقبخش خصوصی مانند  هایتشکلهر چند  کندمیبه بازارهای صادراتی به آنها کمک 

ه و توسعه صادرات دولت ترکی گذاریسرمایهدر بحث  هاتشکلداکا و انجمن صادرکنندگان به همراه سایر 
 و های صنعتیدر طرح یگذارهیسرما. البته کسانی که قصد (2191 . )اتاق بازرگانی ترکیه،کنندمیرا یاری 
 )نقشه مناطق شش گانه درپیوست( شده در هر یک از مناطق شش گانه ینیبشیپ یهامشوقاز  استفاده

از لحاظ توجیه فنی و اقتصادی از طرف طرح آن  دییتأتعیین شده از طرف دولت ترکیه را دارند ملزم به 
 .باشندیموزارت علوم ترکیه 

 ای. عناصر تشویقی به کار رفته در قوانین تشویقی منطقه2جدول 

 مناطق عناصر حمایتی
9 2 9 4 2 6 

 بله بله بله بله بله بله 9KDVاستثنا شدن در 

 تخفیف مالیات
ن کمک به میزا

 گذاری )%(سرمایه
 2OSB 92 21 22 91 41 21خارج از 

 OSB 21 22 91 41 21 22خارج از 

کمک در حق بیمه 
 کارفرما در تشویق

 مدت کمک
 سال 91 سال 7 سال 6 سال 2 لاس 9 سال OSB 2خارج از 

 سال 92 سال 91 سال 7 سال 6 سال 2 سال OSB 9داخل 

 سال 2 سال 9 سال 9 خیر خیر خیر ها KOBI هزینه بودجه ساالنه به %22کمک مستقیم مالی 

 بله بله بله بله بله بله معافیت گمرکی

 بله بله بله بله بله بله یگذارهیسرماتخصیص محل 

 وامکمک به سود 
 امتیاز 7 امتیاز 2 امتیاز 4 امتیاز 9 خیر خیر داخلی

 امتیاز 2 امتیاز 2 امتیاز 9 امتیاز 9 خیر خیر خارجی

 سال 91 خیر خیر خیر خیر خیر مدت مالیات بر درآمد توقف

 سال 91 7 7 7 7 7 مدت کمک به حق بیمه کارفرما

 سال 91 خیر خیر خیر خیر خیر مدت کمک به افزایش بیمه

 (TURK TİCARET VE SANAYİ ODASI, 2019)منبع: 

 صادراتی ایران و ترکیه هایمشوقمقایسه 

در قالب جدول  هامشوقاین  ،ایران و ترکیه صادراتی دو کشور هایمشوقدر بحث تطبیق و مقایسه 
ان توسعه صادرات ترکیه به مراتب بیشتر از ایر هایبرنامهو بسیار واضح است که گستردگی  بندیدسته

بوده و به جز تعداد معدودی که با هم مشترک هستند بقیه با هم متفاوت بوده و کشور ایران متاسفانه 
رزش پول بدلیل پایین رفتن ا از طرفی .ترکیه بر آن افزوده است حمایتی خود کاسته و هایبرنامهبتدریج از 

ترکیه در  ولی .باشدنمیصاص یافته به بحث حمایت از صادرات نیز چندان چشمگیر ارقام اخت در ایران ملی
 هایژانسآمانند مالزی و اتحادیه اروپا با استفاده از پیشرفت مدون شبیه کشورهای رو به  هایبرنامهقالب 
 هایروشائه نسبت به البی کردن در بازار هدف، آموزش و مشاوره تجار و اربا همکاری مراکز علمی  ،توسعه

                                                                                                                             
1 KDV = Katma Deger Vergilendirme                              .در زبان ترکی استانبولی مخفف مالیات بر ارزش افزوده میباشد KDV 
2 OSB = Organize Sanayi Bolgelerinin                                             )سازمان مناطق صنعتی )شهرکها و نواحی صنعتی ترکیه 
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در این ه کورانه در صنایع مختلف و با الگوبرداری از سوابق اتحادیه اروپا آنو اتتولیدبازاریابی برای  جدید
کی بان هایبهرهو مالیاتی و پرداخت  ایبیمه هایحمایتدر مباحث  .بهره برده است ،زمینه خوب کار کرده

 جملهجمله درگیرکردن تمام نهادهای حکومتی مناصولی از  هایحمایت و سایر گذاریسرمایهحاصل از 
، کوتاه کردن بروکراسی اداری در گذاریسرمایههای دانشگاهی در طراحی و تدوین بلوک مراکز علمی و

مدیران دولتی در دستور کار و بازاریابی در فراتر از مرزها  سازیظرفیت، دوری در تولیاخذ مجوزها و نوآ
زی و صنایع تبدیلی از طرف دولت کشاور هایزیرساختمطالعه و توسعه . باشدذیربط در این کشور می

دهای ند خودروسازی تحت لیسانس برنبزرگ مقیاس مان تولید صنایع مادر و گذاری درسرمایه ترکیه در کنار
موده بسط و گسترش پیدا کرده و توسعه صنعتی را فراهم نبع آن به ت نیز سازیقطعه کلونیمعتبر دنیا که 

ه تقسیم ترکی است.تولید و صادرات خودرو فزونی یافته  91در شرایط وجود ویروس کرونا یا همان کوید و 
 و خوشهنها به همراه آموجود در  هایزیرساختو  هاپتانسیلگذاری متناسب با به شش منطقه سرمایه

صنایع برتر مانند صنایع غذایی، لوازم بهداشتی و آرایشی، صنایع الستیک و پالستیک و سایر  بندیکالس
از دیپلماسی اقتصادی قوی با گماردن  گیریبهرهبا آنها برندسازی و به موزات  توام باتولیدات مناسب 

خود در  ایهگریوکنسول هاسفارتخانه بخش بازرگانی قالب دیپلمات در بازاریابی در ایحرفهکارشناسان 
 هدایتمعرفی محصول و اعطای نمایندگی فروش یا را شناسایی و اقدام به  هانیازمندی ،بازارهای هدف

ور در خارج از کشمشترک و افتتاح فروشگاه و نمایشگاههای دائمی  گذاریسرمایهبخش خصوصی برای 
ان عربستقطر از طرف  در شرایط تحریمدر طی دو سال اخیر به قطر  ترکیه آن صادراتکه مصداق  نموده

هایی را در انجا راه اندازی نماید و شرکت قطری مشارکت و شرکت 946، که توانسته است با باشدمی
حتی با استفاده از بنادر ایران بازار قطر را با ، زمینیاز ناوگان هوایی و ترانزیت  گیریبهرهعالوه بر آن با 

 ورهاعراق و سایر کشخود کشور ، مرکز اقلیم کردستان عراق و در اربیل تولیدات داخلی خود قبضه نماید
 (ای بی آی گم) اروپا اتحادیه توسعه کارمرکز  دفاتراست. نموده موفق عمل  نیز خاص هایشیوههم با 

و  اتاق بازرگانی ،انجمن صادرکنندگان به همراه ترکیه هایاستانمراکز در  برای تجار و بازرگانان ترک
در آموزش مشاوره مالی و تکنولوژیک و ارائه راهکارهای الزم برای ورود به  ارتقای صادرات هایآژانس

 فروشگاه، دفاتر تجاری و نمایشگاه دائمی در بازارهای ،ناآشنا و افتتاح مغازه هایمحیطبازارهای خارجی و 
 ودر ترکیه داکا دوکشور مانند  درهرچند بعضی از ادارات متناظر  .آوردمیالزم را بعمل  هایکمکهدف 

لی وحدت و دهندمیرا انجام وظایف مشابه اری وزارت اقتصاد و دارایی در ایران ذگمرکز جذب سرمایه
گذاری و صادرات در ترکیه بهتر از ایران برقرار فرماندهی و هماهنگی الزم بین دستگاههای متولی سرمایه

با اینکه ساالنه جوایز نقدی به صادرکنندگان نمونه ه تجارت ایران سازمان توسع رسدمیبنظر  .باشدمی
ایجاد دفاتر تجاری در  برایهای صادراتی تشکل و بخش خصوصیدر همراه کردن  ولی نمایدمیپرداخت 

چندان موفق عمل ننموده در مقابل کشور ترکیه تجاری هدفمند  هایهیئت، پذیرش و اعزام خارج از کشور
کوچک و  تأسیستازه  هایشرکتکه زیر نظر نهاد ریاست جمهوری  KOSGEB9با ایجاد دفاتری مانند 

                                                                                                                             
9 KOSGEB،                                                                   دفتر اداره فعالیتهای کوچک و متوسط، زیر نظر دفتر ریاست جمهوری ترکیه 
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آنکه اگزیم بانک  ترمهمو  نمایدمیمدیریت  دهدمیقرار تحت پوشش حمایتهای خود  را KOBI)(9نوپا 
 .آوردیمالزم را بعمل  هایمساعدتبه صادرکنندگان  ایبیمه هایپوششسود تسهیالت و کاهش ترکیه در 

همچنین وزارت علوم ترکیه با پیوند صنعت و دانشگاه در تولید فناورانه و بازارپسند توام با آموزش تجار و 
 ار صادراتی دولت هایمشوقجهت اعمال  نوین بازاریابی شرایط مطلوبی هایشیوهصنعتگران در بحث 

 و ایران با کشور ترکیه به طور خالصه ارائه شده است هایمشوقمقایسه  .9در جدول  است.نموده  فراهم
 .  ا نشان داده شده استهفاوتکشور ترکیه در ستون ت هایحمایتاضافه 

 ایران و ترکیهفعلی های . تطبیق و مقایسه مشوق3 جدول

نوع 

 تشویق

 هاتفاوت ترکیه ایران

 هایمشوق
صادراتی 
 اطالعات

 دولت

ایجاد دفاتر تجاری خارج از  -
 کشور

های حضور در نمایشگاه -
 تخصصی خارج از کشور

های اعزام و پذیرش هیئت -
 تجاری

کمک به تبلیغات، بازاریابی،  -
 یسازفرهنگاطالع رسانی و 

  مصرف محصوالت درخارج کشور

 2TUBITAK یهاتیحما -

اروپا مرکز کار اتحادیه  یهامشوق -
ABIGEM 9 

 یجاد دفتر تجاری در خارج کشورا -
 درخارجایجاد نمایندگی و فروشگاه مرکزی  -

 از کشور جهت فروش مسقیم
 های تجاریاعزام و پذیرش هیئت -
 دیپلمات بازاریابی استخدام -

 TUBITAK یهاتیحما -
 مرکز کار اتحادیه اروپا یهامشوق -

ABIGEM 
ایجاد نمایندگی و فروشگاه مرکزی  -

کشور جهت فروش مسقیم  درخارج از
 سازی مصرفو فرهنگ محصول

 دیپلمات کارشناس بازاریابی استخدام -

 
 هایمشوق

صادراتی 
 مالی دولت

 کمک به سود تسهیالت بانکی -
 هانامه مهیبپرداخت بخشی از  -
پرداخت بیمه ریسک سیاسی  -

برای سرمایه کذاریها در شرق و 
 غرب کشور

 جوایز نقدی کاال و خدمات -
 صادراتی

معافیت گمرکی عوارض ورود  -
 کاالهای نیمه ساخته ورود موقت

 معافیت مالیاتی تولید و صادرات -
معافیت مالیاتی در سرمایه  -

 گذاری خارجی
 هاینامهبیمهو  هانامهضمانت -

 صادراتی

های پرداخت بیمه وکمک به سود تسهیالت  -
 Eximbankصادراتی 

 ارزش افزودهنائات مالیات بر ثاست -
 معافیت مالیاتی گمرک -
 حمایت از پرداخت حق بیمه کارفرما -
 حمایت از توقف مالیات بر درامد-
 معافیت پرداخت حق بیمه کارکنان -
 حمایت از سودحاصل از سرمایه گذاری -
 یگذارهیسرماتخصیص محل  -
 اعاده مالیات بر ارزش افزوده -
 حمایت از قوانین عمومی تشویق -
 یامنطقهحمایت از قوانین تشویق  -
 مقیاس بزرگ یگذارهیسرما قیتشو -
های عناصر تشویق در سرمایه گذاری -

 استراتژیک
 حمایت از وام بدون بهره -
 عمومی یهاپروژهحمایت از  -

 پرداخت حق بیمه کارفرما -
 حمایت از توقف مالیات بر درامد -
 معافیت حق بیمه کارکنان -
 گذاریسودحاصل از سرمایهحمایت از  -
 یگذارهیسرماتخصیص محل  -
 اعاده مالیات بر ارزش افزوده -
 حمایت از قوانین عمومی تشویق -
 یامنطقهحمایت از قوانین تشویق  -
سرمایه گذاری در مقیاس  یهاقیتشو -

 بزرگ
عناصر تشویق در سرمایه گذاریهای  -

 استراتژیک
 حمایت از وام بدون بهره -
 صادراتی هاینامهبیمه ونامهضمانت -
 هایگذارهیسرمابیمه ریسک سیاسی -

 در شرق و غرب کشور
 جوایز نقدی کاالو خدمات صادراتی -

 هایمشوق
صادراتی 

 DAKA4مورد حمایت  تشویق - 
 حمایت فنی و برند سازی -
 KOSGEBحمایت از طرح  -

 DAKAمورد حمایت  یهاقیتشو -
 حمایت فنی و برند سازی -
 KOSGEBحمایت از طرح  -

                                                                                                                             
1 KOBI،                                                                          یک گروه یا کالس از فعالیتهای اقتصادی شامل میکرو، کوچک و متوسط ترکیه 
2 TUBITAK،                                                                                     دفتر حمایت از طرحهای نوآورانه و توسعه فناوری بخش خصوصی 
3 ABIGEM،                                                                                                                مرکز توسعه کار اتحادیه اروپا مسقر در ترکیه 
4 DAKA،                                                                                                                  مرکز جذب سرمایه گذاری دولت ترکیه 
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علمی و فنی 
 دولت

 نهاد حمایت از بخش کشاورزی -
 مدارس دانش استاد شاگردی - 
 صنعتی AR-GE یهاتیحما -
 دانشگاهی AR-GE یهاتیحما -
 خدمات فنی اعتباری آژانسهای ارتقا -

 نهاد حمایت از بخش کشاورزی -

 مدارس دانش استاد شاگردی - 
 صنعتی AR-GE یهاتیحما -
 دانشگاهی AR-GE یهاتیحما -
 خدمات فنی اعتباری آژانسهای ارتقا -

 

 روش تحقیق
ه . جامعباشدمیتحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از حیث روش از نوع تحقیقات توصیفی 

با توجه  .باشدمیبازرگانی ایران  هایاتاقآماری این تحقیق کارشناسان و مدیران سازمان توسعه تجارت و 
به نامشخص بودن تعداد جامعه آماری از فرمول کوکران برای جامعه آماری نامحدود جهت تعیین حجم 

و با استفاده از روش گردید نفر به عنوان نمونه انتخاب  906نمونه استفاده شد و بر این اساس تعداد 
بعد از دو  ه در نهایتماری توزیع گردید کدر بین نمونه آ هاپرسشنامه، غیر تصادفی در دسترس گیرینمونه

 زاربا نرم اف از طریق تحلیل عاملی اکتشافی ه و سپسشد آوریپرسشنامه کامل جمع 261ماه پیگیری 
smart PLS پرسشنامه تحقیق براساس ،ایکتابخانهاسنادی و  مطالعاتعاله بر گردید. جزیه تحلیل ت 

رائه شده، طراحی ا 9 صادراتی ایران و ترکیه که در جدول شماره هایمشوقنتایج بدست آمده از مقایسه 
داد عمذکور برای کشور ایران اخذ گردید. ت هایمشوقشده و نظرات جامعه آماری در خصوص مناسب بودن 

وایی موافقم( در پرسشنامه گنجانده شد. ر کامالً تا مخالفم کامالًلیکرت ) ایگزینهگویه با مقیاس پنج  21
نفر از مدیران  2نفر از اساتید دانشگاهی و  4و پایایی ابزار تحقیق با استفاده از روایی محتوا )اخذ نظرات 

 د.ن شده حاصل گردییوسط واریانس تبی، روایی ترکیبی و مت(، الفای کرونباخارشد اتاق بازرگانی

 آماریجمعیت شناختی نمونه  هاییژگیو
 261نفر از  902بیشترین فراوانی جنسیتی پاسخ دهندگان مربوط به مردان به تعداد  (4) جدولبر اساس 

 99درصد از حجم نمونه را به خود اختصاص داده و بیشترین فراوانی سنی پاسخ دهندگان  71 نفر بوده که
و درصد باالی پاسخ دهندگان از حیث تحصیالت  باشدیمدرصد  4/49نفر با  999سال به تعداد  41الی 

  درصد بوده است. 4/90نفر با  911در مقطع لیسانس به تعداد 

 مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. 4ل جدو

 درصد تعداد )نفر( شرح

 جنسیت
 71 902 مرد

 91 70 زن

 سن

0/20 72 سال 91تا  21  

4/49 999 سال 41تا  99  

9/96 42 سال 21تا  49  

2/99 91 سال و بیشتر 29  
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 سطح تحصیالت

1/6 90 ترپاییندیپلم و   

4/99 92 فوق دیپلم  

4/90 911 لیسانس  

9/91 71 فوق لیسانس  

7/91 20 دکتری  

 سابقه فعالیت

2/99 91 سال 2کمتر از   

6/91 29 سال 91تا  2  

4/90 911 سال 92تا  99  

4/91 71 سال 92بیشتر از   

 :عاملی اکتشافی تحلیل

 هااخصشربی به منظور کشف و شناسایی تج هایدادهوهشگر به دنبال بررسی ژدر تحلیل عاملی اکتشافی پ
ل به ما از این تحلی دهدمیو اینکار را بدون تشکیل هر گونه مدل معینی انجام  باشدمیو روابط بین آنها 

ر فاکتور زیربنایی برای ه هایعاملرای تشکیل ب این جهت استفاده نمودیم که شواهد کافی و پیش تجربی
 .نداریمیا همان متغیر پنهان تحقیق 

بنابراین از تحلیل عامل اکتشافی بعنوان یک روش تدوین و تولید تئوری نه انجام آن استفاده نمودیم. در 
 اکتشافی عاملی تحلیل از استفاده با تحقیق یمتغیرها به مربوط هایپرسش صحتاین روش برای تعیین 

جواب داده شده برای تعیین فاکتورها یا متغیرهای اصلی  هایپرسشاست که آیا  گرفته قرار آزمونمورد 
 را هاییپرسش ،هاواریانسمناسب هستند یا خیر، بر اساس نتایج حاصل از انجام تحلیل اکتشافی و تحلیل 

 12/1از کمتر آنها عاملی بار که سواالتی بوده و مناسب باشند، 12/1 از عاملی بیشتر یبارها یدارا که
 پژوهش عاملی تحلیل نتایج حذف گردید. هاپرسشتا از  1، که در این تحقیق شوند حذف باشد باید از الگو

 طراحی یهاپرسش بنابراین .دهدمی را نشان 12/1بزرگتر از عاملی  بار سؤاالت فقره از 91 یبرا حاضر
مورد  هامشوقپرسشنامه با توجه به ماهیت برخوردار بوده و  مربوطه یمتغیرها با مناسب همبستگی از شده

د که گردی بندیدستهاطالعات، مالی و علمی و فنی دولت(  هایمشوقسنجش قرار گرفته و در سه گروه )
در ادامه با تجزیه تحلیل آنها بتوانیم پیشنهادات مطلوب و قابل  است تا قابل مشاهده( 2) درجدول آن نتایج

 ایرانی جهت افزایش هایشرکتصادراتی مناسب از طرف دولت به  هایمشوققبولی جهت توسعه و ارائه 
  عملکرد صادراتی آنها ارائه دهیم.

 های پژوهشگویه (EFA. نتایج تحلیلی بارهای عاملی )1جدول 

 نتیجه معنی داری بار عاملی گویه نام متغییرها

 هایمشوق 

اطالعاتی 

  دولت

 معنا دار 111/1 291/1 کسب اطالع از بازار هدف از طریق رایزنن بازرگانی مستقر در خارج

 معنا دار 111/1 712/1 تخصصی هاینمایشگاهبرای حضور در  هاشرکتحمایت از 
 معنا دار 111/1 /092 در ایجاد دفاتر تجاری خارج از کشور هاشرکتارائه اطالعات به 
 معنا دار 111/1 624/1 بیعیو ط تولیدی هایپتانسیلمتاسب با  ایمنطقهقوانین تشویقی 

 
 معنا دار 111/1 600/1 حمایت از پرداخت حق بیمه کارفرما از طرف دولت

 معنا دار 111/1 220/1 از طرف دولت در مناطق محروماعمال معافیت مالیات بر درامد 
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 یهامشوق

 مالی دولت

 

 معنا دار 111/1 029/1 معافیت از پرداخت حق بیمه کارکنان
 معنا دار 111/1 002/1 حمایت از وام با بهره پایین محصوالت تولیدی در بازارخارج از کشور

 دارمعنا  111/1 629/1 پرداخت بخشی از سود بانکی حاصل از سرمایه گذاری
 معنا دار 111/1 604/1 یارانه سود تسهیالت بانکی و کمکهای بالعوض به صنایع کوچک

 معنا دار 111/1 761/1 معافیت از عوارض ورود موقت کاالهای نیمه ساخته و مواد اولیه
 معنا دار 111/1 791/1 سرمایه گذاری در مناطق شرق و غرب ایران بیمه ریسک سیاسی

 معنا دار 111/1 219/1 معافیت گمرکی در سرمایه گذاریهای استراتژیککاهش مالیات و 
 معنا دار 111/1 711/1 آن برای صادرکنندگان یا تخفیف در قیمت تخصیص زمین رایگان

 یهامشوق

فنی و علمی 

 دولت

 

 معنا دار 111/1 094/1 حمایت فنی پارکهای علم و فناوری جهت تطبیق تکنولوژی
 معنا دار 111/1 720/1 ارتباط صنعت با دانشگاه در توسعه تکنولوژی، از هایحمایت

 معنا دار 111/1 016/1 فنی و جغرافیایی مناطق هایزیرساختسرمایه گذاری بر اساس 
 معنا دار 111/1 064/1 تربیت نیروی انسانی ماهر در مدارس علمی بصورت استاد شاگردی

 معنا دار 111/1 779/1 گذاری زیر نظر وزارت علومایجاد مراکز خدمات جذب سرمایه 

 

 نتایج ضرایب آلفای کرونباخ، روایی و پایایی پرسشنامه .9جدول 

هاپرسشتعداد  متغیر  نتیجه AVE CR آلفا کرونباخ 

EPP  029/1 4 اطالعات دولت  614/1  011/1  تأیید 

EPP  049/1 91 دولت مالی  799/1  029/1  تأیید 

EPP   099/1 2 فنی دولتعلمی و  719/1  019/1  تأیید 

 تحقیق هاییافتهماخذ:  
 

  گیری و پیشنهاداتنتیجه
ز های تعیین شده اها و مشوقحاکی از آن است که امتیازات، معافیتترکیه  های صادراتیبررسی مشوق

وزه حدر جلو و پرشتاب  به روبیشترین نقش را در حرکت  ،سوی دولت مرکزی برای فعاالن صادراتی
 مدت در ایجاد یک ساختار تولید ترکیه برای دستیابی به اهداف کالن و بلنددولت  .صادرات داشته است

از ابزارهای  ا استفادهب برتر دنیاده اقتصاد گیری صادراتی و تبدیل ترکیه به یکی از با جهتفناوری مبتنی بر 
و  دگانفتن امتیازات مالیاتی برای صادرکننحمایتی و تشویقی استفاده کرده است که عبارتند از در نظر گر

رجی گذاری خاهماهنگ ساختن قوانین سرمایه، اعطای اعتبار، ضمانت و بیمه از طرف اگزیم بانک ترکیه
 استفاده وهای اساسی بهبود زیرساخت، کاهش تشریفات اداری برای صادرکنندگان و با ضوابط اتحادیه اروپا

و عدم الزام صادرکنندگان به پرداخت عوارض در مسیر صادرات رها سایر کشو یهارساختیزبهینه از 
ه اعتباراتی که دولت ترکی و ای وارداتیافزوده برای مواد خام یا محصوالت واسطهگمرکی و مالیات بر ارزش

وه مانند میخام اعم از محصوالت فرآوری شده یا محصوالت کشاورزی  یبندبستهدر بحث به امر صادرات 
 حائز اهمیت است.نیز  دهدتخصیص میر و همچنین تولیدات صنعتی فناورانه و تره با

ا نقش اصلی را در رابطه ب تواندیمصادرات دولت جمهوری اسالمی ایران  تشویق به یهابرنامهدر این اثنا 
موضوع شروع به توسعه و بسط صادرات کاالهای ساخت داخل در بازارهای هدف خارج از کشور ایفا نماید، 
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 ریتأثای هپایینی از مکانیزم نسبتاًولی ادبیات موجود در کشور بویژه سازمان توسعه تجارت ایران درک 
 یهارنامهباز طریق بررسی و مقایسه حاضر این تحقیق بنابرصادراتی بر عملکرد صادراتی دارد.  یهامشوق

هیه تها و موارد الزم را متغیر، هترکیه که در این زمینه نیز موفق عمل نمود دولت ایران وتشویقی صادرات 
و  رددگیمئه اکشورمان پیشنهادات الزم ار مناسب برای صادراتی یهامشوقدر راستای ترمیم و تدوین و 

 .باشدیمارتقاء صادرات در سه دسته بشرح ذیل  یهامشوقبا توجه به عوامل اکتشافی و ادبیات تحقیق، 

در  یاطالعات کمصادرکننده  هایشرکت یرانمداز آنجا که  صادراتی اطالعات دولت: هایمشوق

 وجبم ممکن است این امر ،دارند آشنا نا هایمحیط مطابقت با یمنابع برا مبنای ییرتغ یمورد چگونگ
یران اینگونه مد دولت، مربوط به اطالعات صادراتی یهامشوق. با کمک شود شرکت ضعیفعملکرد 

 آتی خواهند داشتو  کنونیمنابع در مورد بازار صادرات هدف  کمیلیت یهانیازاز  یدرک بهتر هاشرکت
 یماتصمتاثر بخش و کارآمد  سازیپیاده یبرا یمنابع سازمان پیکربندی مجددو  سازییکپارچهبه  این امر که

 یانوادگشرکت خ یک، فیویوگروه  . به عنوان مثالکندمیکمک برای رسیدن به اهداف صادراتی  یابیبازار
خود را  یتموفق و شده است یلدر جهان تبد خیاطی آالتماشین یدکنندهتول ینبه بزرگتربود که کوچک 
ار هر دو سال یک ب یکه توسط وزارت بازرگان ینچ یتجار یدادرو ترینبزرگ)کانتون  یشگاهنما مدیون
 و هاتشرکمیان ارتباط  یبرقرار یکانال برا یکنه تنها به عنوان  یشگاهنما ین. ااست( شودمی برگزار
مایشگاه به در این ن توانمی ی قابل توجهی را نیزبلکه اطالعات صادرات ،کندمیعمل  یالمللینب یانمشتر

 یدارانرخ یفیتی را بهمقرون به صرفه و با ک محصوالت گروه فیویواطالعات،  ین. با استفاده از ادست آورد
 9(.2196 ،زهون) عرضه کرد یخارج

الزم برای  یمال منابع ی،مال هایکمکمربوط به  های یهامشوق صادراتی مالی دولت: یهامشوق

در حال توسعه  کشورهای .کندمیفراهم را مربوط به اطالعات  هایبرنامهتفاده از سا به منظور هاشررکت 
 وتز،)تسفوم و ل رندیگیمی بهره صادرات یهاتیفعال یشافزا یبرامالی  مشروق های از یاگسرترده به طور 

، کبنگالدش )فارویتره و مانند ار ییدر کشرررورهامرالی   یهرا مشررروقنقش  ی،از لحراظ تجرب  2(.2110
 داردیم. دیدگاه توانایی پویا بیان شده است یبانیپشت (2194، 4فریکسنت و ایوب) یمالزو  (92192یاشکتا

 یکراتژاسررت یکپارچگیبتوانند به دنبال  هاشرررکتکه  شررودیمحاصررل  یهنگام یدارپا یرقابت یتکه مز
ی انواع مختلف منابع، منابع مال یان(. در م2191، 2هانگ و همکارانمنابع متعدد باشرررند ) ینب یتربزرگ
 با ین،بنابرا .یل کردمنابع تبد یگری ازبه انواع د آنها را توانیمی آسانبه  نسبتاًنوع هستند و  نیتریعموم

ه میزان بکه  هاییشرکت د.حدی بر طرف کرتارا منابع یت سایر محدود تواندیمی به منابع مال یدسرترس 
و  دوههشمس الدارند ) یشتریب یمنابع مال ،کنندمیاستفاده  یمال هایکمکمرتبط با  یهامشروق از  زیاد

                                                                                                                             
1 Zhuan, T 
2 Tesfom, G: Lutz, C 
3 Faruk and Takashi 
4 Ayoband Freixanet 
5 Hung et al 
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 ندیازمرا که ممکن است ن ینهبه یاستراتژ یککه  دهدمیاجازه  یرانبه مد این امر ( که92111همکاران، 
برای  یرانمد ی،مال هایبرنامه یخارج یتبا حما 2.(2192 لئو ین،)ل دهند توسررعه باشررد،منابع مصرررف 

در  ،نندرا اجرا ک یاستراتژ توانندمی یکه به طور موثرتر یندهاییفرا یارفتارها  ی،سراختار سرازمان   انتخاب
 .قرار خواهند داشت یبهتر موقعیت

م را ملز دولت مشخص شده یهابخشصادراتی  یهاقیتشو دولت:صادراتی علمی و فنی  یهامشوق
. هددتعیین کرده است به صورت با واسطه و یا بی واسطه مورد حمایت قرار  خودکاالهایی که  تا کندیم

در  ولی کنندیمدراتی را به صورت مستقیم اجرا تشویقی صا یهااستیستوسعه کشورهای در حال 
ه صورت که ب ییهاقیتشو. ولی شوندیماغلب از طریق با واسطه انجام  هاقیتشوکشورهای توسعه یافته 

منجر به  دتواننیم باشدینمدر کشورهایی که در آمد صادراتی آنها به صورت منظم  شوندیممستقیم انجام 
 هدف کشورهای در حال توسعه افزایش .(9171آ.د. وریس، )نامتوازن شدن بازار و تنگ شدن شرایط شوند 

-ARکشورهای توسعه یافته بویژه ترکیه فعالیتهای در که در حالی است  گذاریصادرات و سرمایه تولید،

GE  یاتوسعه یاهتفاوت کنندیمو تالش  کنندیمرا تشویق  (علمی و فنی یها)مشوقصنعتی و آکادمیک 
را از میان برداشته و در جهت تشویق به حفظ محیط زیست همگام با توسعه صنعتی با استاندارهای  یامنطقه

 باادرات ص توسعه هایآژانسترکیه از طریق  اخیراً. بیشتر کشورها مانند مالزی و مورد قبول گام بر دارند
رندهای تا محصوالت خود با ب کنندمیالمللی بصورت علمی کمک بازارهای صادرات محلی و بینبه موفقیت 

ثابت و  هایهزینهدر جهت پایین آوردن  هابرنامه. همچنین این ارائه دهندمشخص به مشتریان خارجی 
 ناسب بامت ،تجاری و یافتن عامل توزیع کننده هایشرکتمتغیر تجارت از طریق حمایت و پشتیبانی از 

محصوالت با خواسته و ذائقه خارجی سودمند ارائه محصول، تطبیق  هایشیوهقوانین عرف خارجی و 
 تعدیل هایاصطکاکپیش شرط مهم وجود قدرت بازار کار تجارت و  .به روش صحیح اجرا گردد باشدمی

ترکیه  .(2190از آنها استفاده کنند )نایادو و همکاران،  خوبیبهکننده در آن است که بنگاه و کارکنان بتوانند 
 یبندستهببا و ابزار تولید  مندهدفبا ارتقا دانش مدیران جهت مدیریت صحیح منابع و توسعه هوشمندانه و 

ی و فنی( علم یهاکمکسازی )درقالب  توام با برندقیمت تمام شده مناسب محصول، روز با کیفیت برتر و 
توسعه صادرات  یهابرنامهبه برون مرزی  یهاطیمحو آموزش بازرگانان ترک در شیوه ورود و رقابت در 

ش بیرونی پادا یهازهیانگبرند و شناسایی جامعه تجاری برندهای معتبر و  ریتأثبا بررسی . کندیمکمک 
 است اختهپردخود مرتبط با جامعه برند خویش برای دستیابی به بازارهای صادراتی  یهایگذارهیسرمابرای 

صنایع در سطح شرکت، ملی و  یبندخوشهترکیه برندسازی را به خوبی با  (.2191، لکرک و پونسن)
  .در دست اجرا دارد یامنطقه

دولت جمهوری اسالمی ایران جهت باال بردن اطالعات تجار و صادرکنندگان و فراهم  گرددمیپیشنهاد 
 فاتر تجاریایجاد و تقویت دبا نمودن شرایط الزم جهت صادرات و ورود کاالهای ایرانی به بازارهای هدف 

                                                                                                                             
1 Shamsuddoha et al 
2 Lin, W. T. Lin, Y 
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رنامه ببویژه با کشورهای همسایه  ایمنطقه هایپیماندادوستد در قالب اقدام نماید و برای خارج از کشور 
و در راستای فراهم نمودن شرایط  ضروری بوده و ایجاد دفاتر اورآسیا در تهران و مراکز استانهاریزی شود 
 هایههزینکل یا بخشی از تخصصی خارج از کشور با پرداخت  ایهنمایشگاهدر  ترقویحضور الزم برای 
ا بازار ارز( ی متناسب با نرخ روز ارز )نوسانات قیمت درو ملزومات شرکت در نمایشگاه غرفه  دایر کردن

عرفی م و دستیابی به اطالعات مورد نیاز صادراتی باجهت بازاریابی آنجا برای حضور در تخصیص ارز دولتی 
 توزیع کشور میزبان یا سایر تجار از هایکانالو  جذب نمایندگان فروش و استفاده از زیرساخت برایکاال 

 خود هستند اقدام نماید. هاینیازمندیکشورهای مختلف که در حین بازدید بدنبال 
 در جهت حضور تجار ایرانی در بازارهای خارج و یا افزایش صادرات و جهت بهبود روند در در عین حال 

مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته ارزان قیمت، تغییر در ساختار وزارت خارجه )وزارت امور خارجه و  تأمین
متخصص در امر بازاریابی به  هایدیپلماتبا اعزام کارشناسان و  ضروری بوده تا تجارت بین الملل(

تحوالت  واندتمی تجاری با رویکرد تخصص هاسرکنسولانتصاب سفرا و  با توام خارج کشور هاینمایندگی
محقق و شرایط الزم برای ارز آوری و رونق اشتغال و پایداری  را صادراتی هایمشوقتاثیر اعمال  الزم در
 د.نمایفراهم را صنعت 

بعد من ،پذیرو تولید محصوالت رقابترفت منابع مالی  جهت جلوگیری از هدر گرددمیپیشنهادت  ضمناً
منطقه با تخصیص زمین رایگان و یا تخفیف  استعدادهای طبیعی هر و متناسب با منابع هاگذاریسرمایه

 گذارییا پرداخت بخشی از سود حاصل از سرمایه و ارائه تسهیالت بانکی با نرخ بهره پایین و ویژه در آن
ر د گذاریسرمایهدفاتر  انجام پذیرد. قرار گرفتنگمرکی و مالیاتی از طرف دولت  هایمعافیتاعمال و 

 هااهدانشگتوسط  گذاریسرمایه هایطرح تأییدیا حداقل  منفک از وزارت اقتصاد و دارایی با وزارت علوم
تولید  و شده گذاریدر طرحهای سرمایه پایین آمدن ریسک ورشکستگی آننتیجه که در سیکل موجود 

ا ب همراههر چند برای دستیابی به تولیدات فناورانه  را بدنبال خواهد داشت.صادرات محور محصوالت 
، علم و فناوری هایپارکتقویت مالی مراکز  توام با از طریق مراکز علمی هاطرحنظارت و بررسی درست 

ق دولت از طری هاشرکتتحقیق و توسعه تحقیقاتی در کنار مراکز  هایدانشکدهو دانش بنیان  هایشرکت
متناسب با  ایمنطقه ایحرفهفنی و  هایآموزشکده. همچنین ایجاد مدارس و باشدمیضروری ایران 

 هایکنسینتساز تربیت کارگران ماهر بصورت استاد شاگردی و زمینه هااستانظرفیت صنعتی و تجاری در 
کاهش  ،افزایش راندمان تولید، کاهش توقفاتباعث  کارخانجاتنیازمندهای نیروی انسانی  تأمینت فنی جه

اجتماعی  تأمینبیمه  هایمعافیتبا در نظر گرفتن  ضایعات و افزایش کیفیت محصول را در پی داشته و
 باعث کاهش قیمت تمام شده و رقابتی شدن محصول در راستای صادرات خواهد بود. کارکنان

 بوده صادراتی پلکانی شاهد افزایش چشمگیر در صادرات هایمحرکبا ایجاد  2192در ترکیه بعد از سال 
زیر نظر نخست وزیری که االن با تغییر قانون اساسی زیر نظر دفتر ریاست جمهوری کوسگب و با ایجاد دفتر 

انی کامل از و پشتیب هایکوب و نقش اصلی آن حمایت از صنایع کوچک و خرده پا بعبارتی نمایدمیفعالیت 
صادراتی در صنایع مختلف  هایمشوقها تا مرحله تحویل صادرات و هدفمند نمودن آن در چرخه تولید

با هدف  9624به استناد قانون  9111و در بیستم تیرماه سال  باشدمیمتناسب با مناطق سرمایه گذاری 
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ن مشخص کرد ،جهانی با دیدگاه در بازار داغ رقابتی و افزایش صادرات هایکوبافزایش حد رقابت میان 
ینی اجتماعی و اقتصادی و توزیع فرهنگ کارآفر توسعهدر  هایکوب و سهم سیاست کار آفرینی و افزایش توان

که بطور  طراحی شده خدمات پایه ریزی شد. همچنین در ترکیه اصول و کدهای مناسبیاز حمایت  و
بزرگ مدل سرمایه داری و اتحادیه صنعتگران و بازارگانان  هایشرکتداوطلبانه توسط انجمن مدیریت 

هر چند با دوام و شفاف بوده،  کامالًکه این مقررات و دستورات  گرددمی اجرا (TUSIAD) ترکیه کشور
زئی و کوچک ج مؤخراگر موارد  حتی .قوانین تکمیلی با کندی مواجه شوند تأثیرتغییرات ممکن است تحت 

 .(2196)فینشمت و همکاران،  تا سودی به ذینفعان خود برسانندولی در نهایت به دنبال آن هستند باشند 
بخش و همکاری همراهی  باصادراتی دولت ترکیه  هایمشوقو اعمال صحیح قوی  هایمحرک جهنتی

برابر صادرات غیر  4 تقریباً ،میلیارد دالر 216بیش از  2191خصوصی باعث شده است این کشور در سال 
 نفتی کشور ایران صادرات داشته باشد.

صنایع کوچک  هایطرحبه ( ترکیهکوسگب  نظیر) یک دستگاه متولی است کشور ما شاید بخوبی نتوانسته
هرچند که معاونت صنایع کوچک  .نمایدگذاری خوبی هم شده ایجاد سرمایه اخیراًکه در ایران و زود بازده 

 رسدمی ولی بنظر باشدمیصنعتی ایران مسئولیت راهبری و نظارت بر اینگونه واحدها  هایشهرکشرکت 
یره واحدهای تولیدی نتوانسته است آنها را به زنجدر چنین  تولید و مدیریتضعف معیوب چرخه پشتیبانی، 

 هاییمتحرصادرات متصل نماید با توجه به منابع مالی محدود در ایران بخاطر وجود تنگناهای اقتصادی و 
وام با ت و فنی علمیهای مشوقمالی دولت در راستای تقویت  هایکمکمنابع و  گرددمیموجود، پیشنهاد 

که  اردی مطرح شده در این مقاله باشدمتناسب با مو از نیازمندهای بازارهای هدف اتاطالعجمع آوری 
  زایش عملکرد صادراتی دارد.نتایج بلندمدت در اف

 تواندیمایجاد یک شهرک صنعتی مشترک بین ایران و ترکیه در نقطه صفر مرزی با آخر اینکه پیشنهاد 
درات صنعتی و صا هایحوزهدر  )بویژه برای ایران( در انتقال منحنی دانش و تجربه دو کشور به یکدیگر

صادراتی ایران در خصوص معافیت  هایمشوق .9شماره  جدول 99با توجه به ردیف نین چهم .نمایدکمک 
 درصدی 911گمرکی  خته که از معافیت حقوقعوارض ورود و ارزش افزوده کاالهای ورود موقت و نیمه سا

 واالهای صنعتی نیمه ساخته با دوام قطعات ک توانمی)در صورت تثبیت نسبی نرخ ارز( برخوردار بوده 
 یاز کشور چین که از قیمت تمام شده مناسبرا  استاندارد سفارشی مانند صنایع خودرو، لوازم خانگی و ...

در و بخشی از محصوالت کشورهای منطقه صا وارد و سپس مونتاژ و با برند ایرانی به ،برخوردار است
سبب  و خود گرددمیکشی واگذار بازار داخل که با قرعه نیاز خودرو را برای فرو نشاندن تولیدی در قسمت

نهضت کلونی باعث فراهم شدن رونق  کارکردن با چین. به فروش رساند شودمیایجاد گپ و تورم 
ت م خانگی در چین تحن اکثر صنایع مرتبط با خودرو و لوازچو گرددمیو انتقال تکنولوژی  سازیقطعه

 هایشکدهدانبویژه  هادانشگاهگیری بکار به موازات آن .کنندمیلیسانس برندهای معتبر اروپا و ژاپن کار 
های علمی و فنی دولت که در این تحقیق خود واژه جدیدی اعمال مشوق در راستایفنی، صنایع و مدیریت 

ده و زمینه ساز تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه بو که باشدمی صادراتی ترکیه هایمشوقه از گرفتبوده و بر
 .را به دنبال خواهد داشتایرانی  هایشرکتعملکرد صادراتی  نتیجه آن افزایش
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 هایوقمش بندیدستهمواجه بوده است. برای  هاییمحدودیتاین تحقیق نیز همانند سایر تحقیقات با 
ه ستفاده شدابازرگانی ایران  هایاتاقصادراتی از نظرات کارشناسان و مدیران سازمان توسعه تجارت و 

فاده نمایند. صادراتی است هایمشوقدیدگاه صاحبان صنایع برای شناسایی  از توانندمیاست و تحقیقات آتی 
، شتربرای مطالعات بیبه اسناد و مدارک کامل دسترسی  عدمبه  توانمیتحقیق  دیگر این هایمحدودیتاز 
نی زرگاو اتاق باایران اشاره نمود که البته با کمک وزارت امور خارجه ترکیه جار و تولیدکنندگان کشور ت

یشنهاد پ اطالعات الزم گردآوری گردید.صاد و بازرگانی دانشگاه استانبول، دانشکده اقت اساتیدترکیه و 
 هایمشوقشیوه اعمال از  آوری اطالعاتجمع هایروشگیری از دیگر هرهبدر تحقیقات آتی با  گرددمی

ه توسعه صادرات ایران استفاد هایبرنامهسازی غنیجهت  جدیدسایر کشورها و کشف متغیرهای  یصادرات
ارائه شده در این مقاله را  هایمشوقآتی محققان ارتباط  هایپژوهشدر  شودمیهمچنین پیشنهاد  ود.ش

 تولیدی صادراتی مورد بررسی قرار دهند. هایشرکتبا عملکرد صادراتی 
 

  منابع

 نوع (.9917) ررضایام ،یروحان محمدصالح؛ ،یستانکتر طهموث؛ ،یاسوری پور یحسنقل م؛یمحمدرح اسفیدانی،

-9(، 9)91.،یبازرگان تیریمد فصلنامه، رانیا برق صنعت در نندهکصادر هایبنگاه یصادرات رفتار یشناس
91. 

 تشویق های (. تأثیربرنامه9901پور، طهمورث؛ متوسلی، محمود؛ محمدی، شاپور و حسینی فرشید )حسنقلی

، 2 شماره ،2 دوره ،بازرگانی مدیریت فصلنامهبرق.  صنعت موردی ٔ  مطالعهبرعملکردصادراتی:  صادرات
41-29. 

بر صادرات گیاهان دارویی شیرین  مؤثر(. بررسی روند و عوامل 9907) ریاماحترام؛ محمدی، حمید؛ برجیان،  دیلمی،

 99 -42ص ، 99 شمارهسال چهارم،  ،مجله دانش نوین کشاورزیبیان و زیره، 

تشویق صادرات  هایبرنامه تأثیر(. 9914سرمد سعیدی، سهیل؛ قاسمی بهروز؛ وجدی، خدیجه و نجفی مجد، صمد )
   .9-72،94 ،بازرگانی هایبررسی مجله صادرکننده خدمات فنی و مهندسی، هایشرکتبرعملکرد صادراتی 

 ،قتصادیاتحقیقات . رانیا اقتصاد در یتجار ادوار لیتحل (9909) عبدالحمید. سید جالیی، ؛صمدی، سعید
(66،)991-929. 

(. بررسی رابطه راهبردهای بازار محصول و عملکرد صادرکنندگان 9902صنوبر، ناصر و رحمان سرشت، حسین )

 .61-10(، ص 4)91 .فصلنامه مطالعات مدیریتایرانی 

بازارگرایی و تجربه  تأثیر(، 9910و پورآقاباالیی، علیرضا ) محمدرضا فاریابی، محمد؛ رحیمی اقدام، صمد؛ کوششی،
کارهای بین  مدیریت کسب بین المللی بر عملکرد صادرات با نقش میانجی استراتژی بازاریابی بین المللی،

 .29-24(،9)2 ،المللی



 121ـــــــــــــ  ... های مناسبدر راستای ارائه مشوق های صادراتی ایران و ترکیهمقایسه مشوق

گزارش تطبیقی ( 9916وزارت صنعت، معدن و تجارت ) هایدادهمعاونت طرح و برنامه دفتر آمار و فراوری 

  .(9) 90، صادرات ایران و ترکیه
 

Atkin, D., A. K. Khandelwal, and A. Osman (2017). Exporting and firm 

performance: Evidence from a randomized experiment. Quarterly Journal of 

Economics (forthcoming). 

Ayob, A.H.; Freixanet, J. (2014). Insights into public export promotion program in 

an emergingeconomy: the case of Malaysian SMEs, Evaluation and Program 

46(4): 38–46. 

Cadot, O., A. M. Fernandes, J. Gourdon, and A. Mattoo (2015). Are the benefits of 

export support durable? Evidence from Tunisia. Journal of International 

Economics 97 (2), 310–324. 

Cassey, A. J. (2014). The location of U.S. state's overseas offices. Review of 

International Economics 22 (2), 310–325.  

Fainshmidt, S. Judge, W. Q., Aguilera, R. V., & Smith, A. (2016). Varieties of 

institutional systems: A contextual taxonomy of understudied countries: A 

contextual taxonomy of understudied countries. Journal of World Business. 

 Faroque, A. R.; Takahashi, Y. (2015). Export marketing assistance and early 

internationalizing firmperformance: does export commitment matter? Asia 

Pacific Journal of Marketing and Logistics 27(3): 421–443. 

Haddoud, M Y., Jones, P., & Newbery, R. (2018). Export Intention in Developing 

Countries: A Configuration Approach to Managerial Success Factors. Journal of 

Small Business Management, 1-21. 

Head, K. and J. Ries (2010). Do trade missions increase trade? Canadian Journal of 

Economics 43 (3), 754–775.  

Hung, R. Y. Y.: Yang, B.; Lien, B. Y.; McLean, G. N.; Kuo, Y. 2010. Dynamic 

capability: impactof process alignment and organizational learning culture on 

p e r f o r m a n c e ,  J o u r n a l  o f  W o r l d  B u s i n e s s  4 5 ( 3 ) :  2 8 5 – 2 9 4 . 

Leclercq. T. Poncin, I. (2019). The rise of gamification in crowdfunding: 

cooperative strategies in a reward-based crowdfunding. 26th Retailing Advances 

Research Consumer Services (RARCS) Conference. 

Lin, W. T. Lin, Y. (2012). Successor characteristics, organizational slack, and 

change in the degree of firm internationalisation, International Business Review 

21(1): 89–101. 

Naidu, S. Posner, E. A., Weyl, G. (2018). Antitrus remedies for Labor market power. 

Warv. Law Rev.132920, 536-601. 

Rodriguez M, Doloreux D, Shearmur R (2016) Innovation strategies innovator types 

and openness: a study of KIBS firms in Spain. Serv Bus 10.629-649. 



   1311 ، زمستان4المللی، سال چهارم، شماره وکارهای بینـــــــــــــ مدیریت کسب 129

Rose, A. K. (2007). The foreign service and foreign trade: Embassies as export 

promotion. The World Economy 30 (1), 22–38.  

Shamsuddoha. A, K, Ali, M. Y., Ndubisi, N. O. (2009). Impact of government 

export assistance on internationalization of SMEs from developing nations, 

Jornal of Enterprise of Enterprise Management 22(4): 408–422. 

Tesfom, G: Lutz, C. (2008). Evaluating the effectiveness of export support services 

in developing countries: a customer (user) perspective, International journal of 

Emerging Markets 3(4):364–377. 

Van Biesebroeck, J., J. Konings, and C. Volpe Martincus (2016). Did export 

promotion help firms weather the crisis? Economic Policy 31 (88), 653–702. 

Zhuan, T. (2016). SMEs benefit from increased emphasis [online], [cited 10 

December 2016]. China Daily Group. Available from Interne. 

 

 منابع ترک
-A.de Vries Barend Export Promotion Policies World Bank, Washington, January, 

1979. 

-Erzan, Refik, Türkiye, nin İhracatında Uzun Vadeli bir Perspektif ve Öneriler Türk 

Sanayici Ve İşadamalrı Derneği, TÜSİAD-T / 96, ocak 1996. 

-HiBE DESTEKLERi VE YATIRIM TESViK SiSTEMi, TURK TİCARET VE 

SANAYİ ODASI, 2019. 

-iKV: Avrupa Birliğinde Teşvik Sistemi, Istanbul, 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 121ـــــــــــــ  ... های مناسبدر راستای ارائه مشوق های صادراتی ایران و ترکیهمقایسه مشوق

 

    پیوست
 گذارینقشه مناطق سرمایه

 9منطقه  1منطقه  4منطقه  3منطقه  2منطقه  1منطقه  ردیف

9 
2 
9 
4 
2 
6 
7 
0 
1 
91 
99 
92 
99 
94 
92 
96 
97 
90 

 آنکارا
 آنتالیا
 بورسا

 اسکی شهیر
 استانبول
 ایزمیر

 کوجاالی
 موغال

 آدانا
 آیدین
 بولو

 چانهکاله
 دنیزلی
 ادیرنه
 اسپارتا

 کاسیری
 کیرکالرالی

 کونیا
 ساکاریا
 تکیرداغ

 یالوا

 بالیک اسیر
 بیلیجیک
 بوردور

 قافی آنتپ
 کارابوک
 کارامان
 مانیسا
 موسین
 سامسون
 ترابزون
 اوشاک

 زونقولداغ

 آیفون
 کاراحیصار

 آماسیا
 آرتوین
 بارتین
 چوروم
 دوزجه
 االزیغ

 ارزینجان
 هاتای

 کاستامونو
 کیریک کاله

 کیرشهیر
 کوتاهیا
 ماالتیا
 نوشهیر
 ریزه

 سیواس

 آدی یامان
 آکسارای
 بابیوری

 چان کیری
 ارزروم

 گیرسون
کوموش 

 حانه
 کاهران
 ماراش
 کیلیس
 نیغده
 اوردو

 عثمانیه
 سینوپ
 توکات
 تونجلی
 یوزگات

 آغری
 آرداهان
 باتمان
 بیتلیس
 دیارباکیر
 حاکاری
 ایغدیر
 کارس
 ماردین
 موش
 سیرت

 شانلی اورفا
 شیرناک

 وان

.  

 

 


