
1

صادراتتشویق

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

اقتصادیهای معاونت بررسی

1400شهریور 



فهرست مطالب 

کشورتجاری نگاه آماری به تحوالت ➢

توسعه صادرات/اصالحات تجاری➢

ابزارها/ های صادراتیمشوق➢

ترکیه، هند، فیلیپین، کانادا، برزیل و امریکا /تجارب کشورهای منتخب➢

گیرینتیجه➢

راهکارهای پیشنهادی ➢

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

های اقتصادیمعاونت بررسی



تجارینگاه آماری به تحوالت 
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صادرات/ تجارینگاه آماری به تحوالت 
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رشد اقتصادی و مشارکت صادرات در آن
(واحددرصد)مشارکت صادرات در رشد  (درصد)رشد اقتصادی ، 90طی نیمی از سالهای دهه •

صادرات نهه تنهها نیشهی در 
افههزایر رشهههد اقتصهههادی 

آن نداشته بلکهه حتهی تهاثیر
.کاهنده و منفی بوده است

تنههها سههالی  در 1399سهها  •
است که با وجود رشد90دهه 

درصهدی، 1.8اقتصادی مثبت 
صادرات کاالهها و خهدمات در 

شهته این رشد نیر مثبتی ندا
و مشارکت صادرات در رشهد 

واحددرصههد بههوده 1.7منفههی 
. است

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

های اقتصادیمعاونت بررسی



.تجارت استتوسعه رشد اقتصادی، های محرکیکی از •

.پذیر نیستامکان توسعه تجارت بدون اصالحات ساختاری •

:  سیاست تجاری در ارتباط نزدیک با عوامل زیر است/ اصالحات تجاری•
گذاری مستقیم خارجیسیاست جذب سرمایه✓
سیاست نرخ ارز✓
(سرمایه/بازار پول)سیاست تامین مالی ✓
سیاست مالی✓

هاالزام انسجام و سازگاری سیاست•

سازی فرآیندهای تجاری بر تشویق صادرات اولویت تسهیل و ساده•

اصالحات تجاری
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های تولید با قیمت رقابتیبه نهادهدسترسی •
o هاتعرفهتنظیم
oمناطق آزاد تجاری
o صادراتمورد مصرف در گمرکی مواداولیه استرداد عوارض

ورود به بازارها و زنجیره ارزش جهانی•
oهای تجارت آزادنامهانعقاد موافقت
oبازاریابی/ ایارائه خدمات مشاوره فنی و حرفه

تامین مالی صادرات•
oبازار پول
oبازار سرمایه

دسترسی به اطالعات بازارهای تجاری•
o و انتشار و تهیه ها آوری و پردازش دادهجمعدر ها تشکلو ( رایزنان/نهادها/های متولی تجارتسازمان)دولت نقش مهم

های اطالعاتی کاربردی بسته
به تکنولوژیدسترسی •

oگذاری خارجیتسهیل جذب سرمایه
o مورد نیاز خطوط تولیدهای دستگاهواردات ماشین آالت و تسهیل
o مالیتامین

توسعه صادرات
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:  تعریف•
وکار با بهای کسفعالیتها و یا به بنگاهها دولتصادراتی در واقع، نوعی کمک اقتصادی است که مشوق

:کننداهداف زیر ارائه می
بازارهای خارجینفوذ و حفظ موقعیت در ها و صنایع برای کمک به بنگاه-
پذیری محصوالت داخلی در بازارهای جهانی ارتقاء رقابت/حفظکمک به -

:های صادراتییارانهنسبت به WTOرویکرد •
کهاستباوراینبرWTO.استکردهممنوع(یافتهکمترتوسعهکشورهایدرمگر)راهایارانهاغلباعطایسازمان،این

ازحمایتبهتوسعهحالدرکشورهایاستممکنکهاگرچه،شوندمیبازارناکارآمدیبهمنجرصادرات،ازهاحمایتاینگونه
.باشندداشتهنیازپیشرفتواقتصادیرشدبهبودبرایمهمصنایعبرخی

های صادراتی مشوق

تر کاالی صادراتی قیمت پایینصادراتهای مشوق
پذیری محصو  در افزایر رقابت

بازارهای جهانی
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ابزارهای تشویق صادراتی 

معافیت یا تخفیف 
مالیات بر ارزش افزوده

پوشش مالیات بر درامد 
تکلیفی

معافیت گمرکی
هزینه )کمک مالی 

/...(تبلیغات/نمایشگاه
معافیت یا تخفیف 
مالیات بر مصرف

معافیت از حق تمبر

معافیت یا تخفیف 
مالیات بر درامد شرکتی

ات معافیت یا تخفیف مالی
بر دارایی

اعطای تضامین و 
اعتبارات صادراتی

بخر 
عمومی

مناطق 
آزاد

بانک 
صادرات



" Turkish Exports Strategy for 2023"استراتژی توسعه صادرات 
درصدی صادرات به واردات80درصد از حجم تجارت جهان و با نسبت 1.5با سهم 2023اهداف؛ قرار گرفتن در بین ده اقتصاد بزرگ جهان در سال •
یازده اقدام در راستای تحقق اهداف استراتژی•

oهایانجام پروژهR&Dالمللی با هدف افزایش ظرفیت صادرات پذیری بیندر زمینه رقابت
oهای تجاری بخشی و سایر در بازارهای هدفالمللی، عمومی، هیاتهای بینکنندگان در نمایشگاهافزایش تعداد شرکت
oتنوع بخشی به ترکیب و مقاصد صادرات
oهای تجاری در بازارهای هدفتمرکز به فعالیت

oهای تقویت ظرفیت صادرات بنگاهSME

oافزایش برند های جهانی ترکیه در بازار جهانی
oالمللی مد، نمایشگاه و تجارتتبدیل استانبول به مرکز بین
oهای اساسی برای صادراتتامین نهاده
oالمللیپذیری در بازارهای بینهای بخشی برای کسب رقابتخلق خوشه
oبهبود امکانات لجستیک ترکیه
oتوسعه ابزارهای مالی جدید برای صادرات

از سال "وزارت تجارت"و سپس 2011در سال "تکنولوژیو صنعت "و وزارت "گمرکو تجارت "تبدیل وزارت صنعت و تجارت به وزارت )ساختار سازمانی وزارت تجارت ❖
(به بعد2019
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گذاری مستییم خارجیاستراتژی سرمایه

"FDI Strategy of Turkey (2021-2023)"

o اهداف، افزایش سهم ترکیه از بازارFDI درصد تا 1.5جهان به
های کیفیاز طریق بهبود پروفایل2023سال 

o4،اقدام 72استراتژی و 11پروفایل، 7محور

o گراگذاری در زمینه تولید صادراتسرمایه6پروفایل

o20اقل گذاران جدید در زمینهه تولیهد بها حهدپشتیبانی از سرمایه
میلیهههون دالر توسهههعه 5میلیهههون دالر سهههرمایه گهههذاری و 

( درصد از تولید70با الزام صادرات حداقل )گذاری موجود سرمایه
اهش گهذاری، کهدر قالب تامین زیرساخت، تامین فضای سرمایه

ها ها و مالیات و مشوقهزینه

2-ترکیه 
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هامشوقمصادیقبرخی

خارجیتجارتزمینهدرفعالهایبنگاهآموزشهایهزینهدرصد70تقبل•

برمالیاتلهجمازگمرکیحقوقمشمولاینکهبدونصادراتیمحصوالتتولیدبرایجهانیبازارهایقیمتبهاولیهموادتامینامکان•

.شوندافزودهارزش

هاشرکتدرآمدبرمالیاتواشخاصدرآمدبرمالیاتازترکیهآزادمناطقتولیدکنندگاندرآمدمعافیت•

خودتولیدیکاالهایارزشازدرصد85حداقلکهتولیدکنندگانیتوسطشدهکارگرفتهبهکارکناندستمزددرآمدبرمالیاتازمعافیت•

.کنندمیصادرراآزادمناطقدر

کنندگانولیدتتوسطآزادمناطقدرشدهانجامهایفعالیتبامرتبطشدهتنظیماسنادومعامالتبرایکارمزدوتمبرعوارضازمعافیت•
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آزادتجارتهاینامهموافیت

جهانکشور32باآزادتجارتموافقت-

جنوبی،کرهمالزی،گرجستان،مصر،تونس،مراکش،جملهازجهانکشوریااقتصادیمنطقه22بااقدامجریاندرآزادتجارتموافقت-

انگلیسواسرائیلآلبانی،ونزوئال،شیلی،سنگاپور،

لبنانوسودانقطر،کشورهایباشدننهاییفرآینددرآزادتجارتموافقت-

سومالیوتایلنداندونزی،اوکراین،ژاپن،کشورهایباآزادتجارتبرقراریبرایمذاکراتآغاز-

لیبیوفارسخلیجشورایکشورهایبامشابهمذاکراتبهبخشیسرعتواستمرار-

جنوبیافریقایولیبیالجزایر،مرکزی،امریکایکشورهایویتنام،هند،کانادا،امریکا،کشورهایبامشابهمذاکراتشروعبرایاقداماتیانجام-

4-ترکیه 
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صادراتیهای مشوقانواع 
میلیارددالر صادرات کاال طی 400با هدف کسب حداقل 2021میلیارددالر منابع مالی برای تشویق صادرات از ابتدای ژانویه 2.6اختصاص •

یک سال
اعطای یارانه صادراتی برای برخی محصوالت کشاورزی از جمله شکر•
های دامپینگ، اقدامات حفاظتی، تقبل هزینهدر قالب Merchandise Exports from India Scheme (MEIS)برنامه کمک به صادرات •

درصد ارزش صادرات7تا 2هزینه گمرکی واردات کاالی صادراتی به کشورهای منتخب حداکثر به میزان 
حداقل درصد ارزش صادرات و با الزام 7تا 3به میزان Service Exports from India Scheme (SEIS)برنامه کمک به صادرات خدمات •

هزاردالر درامد صادراتی15کسب 
های مالیاتی از جمله؛ بخشودگی•

)امکان واردات مواد اولیه مورد استفاده در تولید محصول صادراتی بدون پرداخت حقوق گمرکی)معافیت از پرداخت عوارض گمرکی •

( اتعوارض گمرکی واردات مواد اولیه مورد استفاده در تولید محصول صادراتی پس از انجام صادراسترداد امکان )بخشودگی عوارض گمرکی •
سال به 6از برنامه معافیت از پرداخت عوارض گمرکی برای واردات ماشین آالت و تجهیزات برای خطوط تولید صادراتی با الزام عملکرد صادرات بعد•

 Export Promotion Capital Goods (EPCG)شده برابر درآمد گمرکی معاف6میزان حداقل 

کم بهرههای اعتباری مانند وامتسهیالت •

مالیهای ضمانت•

هند
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CanExportساله5ملیبرنامه

oنندکایجادصادراتیجدیدهایفرصتتاکندمیارائهمتوسطوکوچکهایبنگاهبهمستقیممالیمنابع.

oاستکانادادالرمیلیون100ازکمترآنهاساالنهدرآمدودارندکارکننفر500ازکمترطرح،اینمشمولهایبنگاه.

o100حداکثرتاهزاردالر15حداقل)شرایطواجدپروژههایهزینهازدرصد75حداکثرمیزانبهتامین،قابلمنابع

.است(سالیکطیمتقاضیبنگاههربرایکانادادالرهزار

oازبرخورداریبرایتوسعهحالدرکشورمقصدبهمتوسطوکوچکبنگاههزاردالری20صادراتحداقلالزام

هزاردالری15تشویقحداقل

کانادا
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صادراتیتولیدبرایاولیهموادخریدبرایمالیاتیاعتبار•

صادرکنندگانبرایFUNDAPگمرکیعوارضاستردادوICMSافزودهارزشمالیاتازمعافیت•

مالیاتیهایمعافیتطریقازشدنالمللیبینرونددرکارآفرینانبهکمک•

بازاربهلیبرزیهایبنگاهورودبهکمکهدفباصادراتتشویقبرایبرزیلگذاریسرمایهوصادراتتبلیغاتآژانسخدمات•

(متوسطوکوچکهایبنگاهبرتمرکزبا)المللیبین

ووانینقزمینهدراطالعاتارائهبابرزیلخارجیتجارتوصنعتتوسعه،وزارتصادراتپرتالدرصادراتگامبهگامآموزش•

صادراتفرآیندوشرایطها،مکانیسممقررات،

1-برزیل
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:(تجاریآزادمناطق)آزادپردازشمناطق

.باشدصادراتمحلازشرکتفروشناخالصدرآمدکلازدرصد80حداقلبایدوباشندفیلدگرینبایدحتمامناطق،اینهایپروژه•

:مناطقایندرمستقرهایبنگاهمالیاتیهایمشوق•

oوارداتبرمالیاتازمعافیت

oتولیدیمحصوالتبرمالیاتازمعافیت

oبیمهحقپرداختازمعافیت(PIS)

oنقلوحملقراردادهایبیمهحقپرداختازمعافیت(AFRMM)

(محیطیزیستوملیامنیت،بهداشتیهایهزینه)پروانهومجوزبهمربوطهایهزینهپرداختازمعافیت•

.داردوجودشرایطبهبستههمآنتمدیدامکانوشودمیاعطاسال20مدتبههامشوق•

2-برزیل
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PEZAاقتصادیویژهمنطقه

:شودمیاعطاصادراتهایمشوقدارند،رازیرشرایطوشوندمیثبتPEZAدرکههاییشرکتبه•
oکنندصادرراکنندمیفرآورییامونتاژ،تولیدکهرامحصوالتیدرصد70کهمحورصادراتتولیدیهایبنگاه.

oشودمیکسبخارجیقلمروهایدرمشتریانمحلازدرآمدشانکلازدرصد70کهاطالعاتفناوریهایبنگاه.

oمشتریانهکمراکزیوهافعالیتها،جاذبهسایروفرهنگیامکاناتها،اقامتگاهتفریحی،وورزشیمراکزدارایکهگردشگریهایبنگاه
.هستندخارجیگردشگرانآنها،اصلی

oائهارخارجیبیمارانبهاولدرجهدررا(بهداشتوزارتتاییداساسبر)پزشکیدرمانیخدماتکهسالمتگردشگریهایبنگاه
.دهندمی

oکنندمیتولیدیاپردازشصادراتبرایراکشاورزیهایفرآوردهکهصادراتبرمبتنیتولیدیهایبنگاه.

oبیوسوختتولیدکنندههایبنگاه

oوادمداخلیتامینیاوارداتمحور،صادراتتولیدیهایبنگاهمحصوالتنگهداریوذخیرهجهتدرکهنقلوحملخدماتهایبنگاه
صادراتیایهبنگاهبهکاالهاارسالراستایدریاومنطقهاینصادراتیهایبنگاهبهمجددفروشبرایساختهنیمهکاالهاییااولیه
.کنندمیفعالیتمستقیمصادراتبرای

فیلیپین
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کاهشوجدیدبازارهایتوسعهدرامریکاکشاورزیبخشصادرکنندگانبهتاشدتصویب2018سالدر(ATP)کشاورزیتجارتترویجبرنامه•
.کندکمکصادراتیمقاصدایغیرتعرفهوایتعرفهموانعمنفیاثرات

oشرایطاجدوهایسازمانبهفنیهایکمکوبازارتحقیقاتتجاری،هاینمایشگاهدرمشارکتعمومی،روابطتبلیغات،مانندهاییفعالیتبرایفوق،برنامه
.کندمیپرداختایهزینهکمک

oایهسازمانبامشارکتطریقازعمدتاجنگلی،محصوالتوماهیتولیدکنندگانجملهازمتحده،ایاالتکشاورزیهایبخشهمهبرایبرنامه،این
.استاجراقابلایمنطقهوملیغیرانتفاعی

.دهدمیارائهکشاورزیمحصوالتصادراتمالیتامینتسهیلبرایاعتباریهایضمانت،(GSM-102)برنامه•

oاستدسترسدرزیرصادرکنندگانبرایبرنامهاین:
oآبجووشراب،هاچاشنی،گوشت،تازهمحصوالت،منجمدغذاهایمانندمحورمشتریوباالارزشباشده،فرآوریمحصوالت

oچرموکاغذیمحصوالتآرد،مانندمیانیمحصوالت

oبرنجوروغنیهایدانه،غالتمانندعمدهمحصوالت

oکندیمتضمینمتحدهایاالتصادراتیکشاورزیوغذاییمحصوالتخریدبرایراتاییدموردخارجیمالیموسساتبهشدهاعطااعتباربرنامه،این.

oدهدمیپوششراماه18تااعتباریشرایطبرنامه،این.استمتفاوتکشورهربرایبرنامهایناعتباریتضامین.

1-امریکا

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

های اقتصادیمعاونت بررسی



نبودیلدلبهاستممکنمتحدهایاالتکشاورزیمحصوالتبرایتقاضاکهکشورهاییدرهازیرساختبهبودبرایاعتباریهایضمانت(FGP)تسهیالتتضمینبرنامه•

.دهدمیارائهشود،محدودکافیامکانات

oپردازش،ازی،سذخیرهامکانعدمدلیلبهاستممکنتقاضاکهاستشدهطراحیکشورهاییدرمتحدهایاالتکشاورزیمحصوالتفروشافزایشبرایبرنامهاین

یابهبودبرایدهمتحایاالتخدماتیوتولیدیکاالهایمالیتامینتسهیلبرایاعتباریضمانتبرنامهاینواقع،در.باشدشدهمحدودناکافیتوزیعیانقلوحمل

.دهدمیارائهنوظهوربازارهایدرکشاورزیبهمربوطامکاناتایجاد

oکاالاعتباریشرکت،برنامهایناساسبر(Commodity Credit Corporation)فروشندگان،بهشدهتأییدخارجیمالیموسساتهایپرداختتضمینبا

.دهدمیکاهشرادهندگانواممالیریسک

2-امریکا
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صادراتیکوچکهایبنگاهبهکمک

آموزشومشاورهدریافت•
U.S. Export Assistance Centers (USEACs)مراکز پشتیبانی صادرات •

o کوچک توسعه کسب و کارهای مراکزSmall Business Development Centers (SBDCs)

oالمللیبینفروشبرایتجاریابزارهایمعرفی

خارجیخریدارانیافتن•

oتجارتتوسعهبرنامهState Trade Expansion Program (STEP)

صادراتمالیتامین•

oساعت36طیسریعپرداختامکانوکوچککارهایوکسبادارهتاییدیهارائهبهنیازبدوناکسپرسوام

oکاریروز10تا5ظرفپرداختودالرمیلیون5حداکثرمیزانبهصادراتبرایگردشدرسرمایهوام

oدالرمیلیون5حداکثرمیزانبهوکوچککارهایوکسبادارهتوسطدرصدی90تضمینباالمللیبینتجارتوام

https://www.trade.gov/learn-how-exportامریکاالمللبینتجارتاداره✓

3-امریکا
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صادراتعوارضمشمولرقمی10تعرفهردیف107–2021سالابتدایازصادراتعوارضتعدیل-

http://gss.mof.gov.cn/gzdt/zhengcefabu/202012/P020201223606577665704.pdf

روز 10تسهیل استرداد مالیات بر ارزش افزوده برای کاالهای مشمول طی حداکثر -

( رقمی10ردیف تعرفه 75)فهرست کاالهای صادراتی و وارداتی ممنوع -

http://images.mofcom.gov.cn/wms/202012/20201231161434197.pdf

چین
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ارجی گهذاری مسهتقیم خههای صادراتی هدفمند و در چارچوب استراتژی توسعه صادرات و استراتژی جهذب سهرمایهمشوق•
.شوندتدوین و مشخص می

.شوندها در چارچوب اصول سازمان تجارت جهانی و در بازه زمانی مشخصی اجرا میمشوق•
.شوده میتخفیف یا معافیت تعرفه اغلب برای واردات خطوط تولید برخوردار از سطح باالی تکنولوژی در نظر گرفت•
. اعطای هر گونه تسهیالت برای تولید صادراتی منوط به صادرات گرا بودن تولید است•
.ها به ویژه در مناطق آزاد تجاری، سهم باالی صادرات از فروش استالزام برخورداری از مشوق•
کنندگان و نامه های تجارت آزاد با مقاصد صادراتی یکی از راهکارهای موثر برای نفوذ و تقویت حضور صهادرانعقاد موافقت•

. پذیری آنها در این مقاصد استتقویت توان رقابت
و بهه ها و نهادهای متولی پشتیبانی از صادرات، در راهنمایی و کمک بهه صهادرکنندگان از همهان مراحهل ابتهداییسازمان•

.صورت گام به گام فعال هستند
ه صهورت های ضمانت از منابع مالی قوی برخهوردار بهوده و بهنهادهای مالی پشتیبان صادرات مانند اگزیم بانک و صندوق•

.  کنندالمللی از صادرات پشتیبانی میمند و در چارچوب قواعد بیننظام

گیرینتیجه
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.یم شودگذاری خارجی کشوربرای بازه زمانی میان و بلندمدت تدوین و تنظاستراتژی توسعه صادرات و استراتژی جذب سرمایه•
وافقهت آزاد ایران با سایر کشورها تهیهه و مهذاکرات بهرای برقهراری و تنظهیم م/های تجارت ترجیحیگزارشی از عملکرد موافقت نامه•

.  های تجارت آزاد به صورت جدی در دستور کار دولت قرار گیردنامه
و روشهن گزارش عملکرد کلیه احکام قانونی و مصوبات مرتبط با توسعه صادرات و میزان اثربخشی اجرای آنها در صهادرات مشهخص•

.شوند
o پذیریقانون رفع موانع تولید و ارتقای رقابت37ماده
oهای مرتبط با صادرات در قوانین ساالنه بودجهاحکام و تبصره
o 105-74-64-46-43-39-35-33-31-27-7-4احکام مرتبط در برنامه ششم توسعه؛ مواد

م و برای عموم های مرتبط با صادرات و تشویق آن به صورت منظم، انجاها و دستورالعملنامهپایش و ارزیابی عملکرد مصوبات و آیین•
.منتشر و گزارش شوند

.ودبا همکاری نهادهای فراگیر صادراتی به ویژه کنفدراسیون صادرات، دستورالعمل تشویق صادرات بازنگری و اصالح ش•
. اندازی شودای و کاربردی تهیه و راهسایتی ویژه برای آموزش و کمک به صادرکنندگان به صورت حرفه•
شهنهادی های مطالعاتی در زمینه بررسی و شناسایی پتانسیل صادرات کاالها و خدمات به کشورهای هدف و ارائه راهکارههای پیطرح•

.  های مشترک بازرگانی تهیه شودبرای توسعه آن توسط کارشناسان خبره و مجرب و با استفاده از تجارب اتاق

راهکارهای پیشنهادی
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1394-قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتیای نظام مالی کشور37آیین نامه اجرایی ماده 

اال برای اعطای ، مواد خام و کاالهای با ارزش افزوده پایین برای وضع عوارض صادراتی و همچنین تعیین کاالهای با ارزش افزوده باییارانهبه منظور تعیین کاالهای -3ماده 
مان مهدیریت ، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، ساز(مسئول کارگروه)مشوق، کارگروهی با عضویت نمایندگان تام االختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت 

.گرددمیو برنامه ریزی کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران تشکیل 

ه و نسبت به تلفیق، جمع بندی و تصویب پیشنهادها در کارگروه اقدام نمهود4وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف یک ماه از اتمام مهلت مندرج در ماده -5ماده 
:وارد زیر می باشدمصوبه شورای اقتصاد در اجرای این آیین نامه شامل م. نتیجه را به همراه گزارش توجیهی و در چارچوب این ماده برای تصویب به شورای اقتصاد ارایه نماید

HSبه تفکیک کد)فهرست کاالها -الف و خدمات مشمول عوارض صادراتی و میزان عوارض برحسب درصدی از ارزش یا وزن آنها )

.تعیین کاالهای با ارزش افزوده مرتبط برای اعطای مشوق از محل عوارض صادراتی هر کاال یا خدمت و حسب ضرورت تعیین دستگاه اجرایی مربوط-ب

کاالههای بها ارزش در لوایح بودجه سنواتی برای تشویق صهادراتبینی پیشصددرصد عوارض صادراتی واریزی به حساب مربوط در منابع عمومی بودجه کل کشور با -7ماده
. رسهداین آیین نامه و موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مصرف ب8گیرد تا مطابق ماده افزوده باالی مرتبط در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار می

توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین 5ماده ( ب)سهم هر یک از دستگاه های اجرایی مربوط از منابع موضوع این آیین نامه در ابتدای هر سال و در چارچوب بند 
.و ابالغ می شود

:ه تشویق صادرات کاالهای با ارزش افزوده باال از طریق روش های زیر صورت می گیرد8ماده

.الف ه پرداخت جایزه صادراتی

.ب ه پرداخت وجوه اداره شده و یا یارانه سود تسهیالت برای توسعه زنجیره ارزش تولیدی و صادراتی کاالها و خدمات مزبور
.هانمایشگاههای حمل و بازاریابی از جمله معرفی کاالهای با ارزش افزوده باال در بازارهای بین المللی از طریق برگزاری پ ه تقبل بخشی از هزینه
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