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نمودار سهم صادرات دارو و تجهیزات پزشكی به پنج كشور طی سه سال 

دارو و تجهیزات پزشکی

زیرگروه 
کاالیی

هدف 
صادراتی 95

برنامه های عملیاتی جهت توسعه صادرات مشکالت صادراتکشور هدف5کشور هدف4کشور هدف 3کشورهدف 2کشور هدف 1

تجهیزات 
و ملزومات 

پزشكی
19

سهم کشورهای هدف در 7 ماهه سال 95 )میلیون دالر(

-عدم حضور مستمردرنمایشگاه های بین المللی
- پراكندگی نمایشگاه های داخلی

-هزینه بر بودن ثبت شركت، ایجاد نمایندگی و 
مركز خدمات پس از فروش در بازارهای هدف

-هزینه بر بودن ثبت كاال
-كمبود اطالعات تولیدكنندگان و صادركنندگان 

در خصوص بازارهای هدف

-كمک به برگزاری پاویون ثابت در نمایشگاه های 
مهم تجهیزات پزشكی)مدیكا آلمان و عرب هلث 

امارات(،تجهیزات دندانپزشكی)IDS آلمان و ادک دبی( 
و تجهیزات آزمایشگاهی)آچما آلمان و عرب لب دبی( 

به مدت حداقل سه سال
- برگزاری نمایشگاه های تخصصی بجای اختصاصی در 

كشورهای هدف
-ایجاد غرفه های اطالع رسانی تخصصی در 

نمایشگاه های خارجی 
-پوشش بخشی از هزینه های ثبت و ایجاد مراكز با 

اختصاص بودجه الزم
-انعقاد تفاهم نامه در خصوص پذیرش گواهی ثبت 

وسیله پزشكی توسط وزارت بهداشت ایران در 
كشورهای هدف صادراتی بخصوص كشورهای منطقه

-پوشش بخشی از هزینه های مربوط به ارتقای كیفیت 
تولیدات صادراتی و اخذ استانداردهای بین المللی

بالروس 0/5مالزی 0/6آلمان 0/9امارات 1/2لهستان 2/2

سهم کشورهای هدف در سال 94 )میلیون دالر(

مالزی 0.8بالروس 1.3عراق 1.9امارات 3آلمان 3.1

سهم کشورهای هدف در سال 93 )میلیون دالر(

 امارات 0.9 بالروس 1.2 آلمان 2.6 عراق 3 سوریه 9.7

سهم کشورهای هدف در سال92 )میلیون دالر(

تركمنستان 0.2افغانستان 0.26امارات 0.27آلمان 0.5عراق 3.6
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زیرگروه 
کاالیی

هدف 
صادراتی 95

برنامه های عملیاتی جهت توسعه صادرات مشکالت صادراتکشور هدف5کشور هدف4کشور هدف 3کشورهدف 2کشور هدف 1

داروهای 
انسانی

116

سهم کشورهای هدف در 7 ماهه سال 95 )میلیون دالر(
-افزایش قیمت تمام شده ناشی از فرسودگی خطوط 
تولید و پایین بودن ظرفیت تولید نسبت به ظرفیت 

اسمی در برخی از واحدهای تولید دارو
-ضعف و پایین بودن قدرت بازاریابی

اتكا به بازارهای سنتی و اتفاقی
-هزینه بر بودن ثبت شركت،ایجاد نمایندگی و مركز 

خدمات پس از فروش در بازارهای هدف
- زمانبر بودن فرآیند ثبت محصول در بازارهای هدف

-باال بودن هزینه های ثبت شركت و ثبت دارو در 
كشورهای هدف )پروسه ثبت در بازارهای مختلف 

متفاوت می باشد بعنوان مثال ثبت دارو در روسیه 5000 
دالر ودر عراق 2000 دالر می باشد.(

-تقویت بحث بازاریابی و لزوم شناسایی مشكالت بازار 
توسط بنگاه ها

- بكارگیری ابزارهای نوین مدیریتی به منظور ارتقای 
مدیریت علمی با استفاده شركت ها از خدمات مشاوره ای

-تدوین بسته حمایتی و استراتژی صادراتی دارو و تاسیس 
صندوق حمایت و پشتیبانی از صنایع داروسازی كشور

-اعطای جوایز و یارانه های صادراتی
-برنامه ریزی جهت تامین مواد اولیه

- افزایش تولید تا سقف ظرفیت های اسمی
- اعطای تسهیالت به منظور استفاده از تكنولوژی روز و 

بازسازی خطوط تولید
- عارضه یابی و تعیین استراتژی جهت تولید صادراتی

-تدوین استراتژی بازاریابی كاال
-پوشش بخشی از هزینه های ثبت و ایجاد مراكز با 

اختصاص بودجه الزم
-پرداخت بخشی از هزینه های ثبت در هر كشور براساس 

اولویت های منطقه ای و كاالیی

عراق 5سوریه 5/8روسیه 9آلمان 19/2افغانستان19/7

سهم کشورهای هدف در سال 94 )میلیون دالر(

ازبكستان 1.8تاجیكستان2.7عراق 8.2سوریه 16.3افغانستان36.6

سهم کشورهای هدف در سال 93 )میلیون دالر(

عراق 9.2سوریه 13.3آلمان 20.6روسیه 22.7افغانستان 38.4

سهم کشورهای هدف در سال 92 )میلیون دالر(

سوریه 10.7عراق 12روسیه 19.9آلمان 26افغانستان 58

نمودار سهم صادرات داروهای انسانی به پنج كشور طی سه سال 

داروهای انسانی
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نمودار سهم صادرات دارو و تجهیزات پزشكی به پنج كشور طی سه سال 

مواد اولیه دارویی

زیرگروه 
کاالیی

هدف 
صادراتی 95

برنامه های عملیاتی جهت توسعه صادرات مشکالت صادراتکشور هدف5کشور هدف4کشور هدف 3کشورهدف 2کشور هدف 1

مواد اولیه 
49دارویی

سهم کشورهای هدف در 7 ماهه سال 95 )میلیون دالر(

- لزوم توجه به تعرفه واردات مواد اولیه وارداتی
- عدم توانمندی بنگاه ها در حوزه ی بازار، تكنولوژی 

و مدیریت
- افزایش قیمت تمام شده ناشی از فرسودگی 

خطوط تولید و پایین بودن ظرفیت تولید نسبت به 
ظرفیت اسمی در برخی از واحدهای تولیدی

-باال بودن هزینه حمل و نقل و ضعف و فقدان شبكه 
حمل و نقل به بازارهای هدف مخصوصًا بازارهای 

جدید صادراتی

- بازنگری هر ساله در خصوص تعرفه واردات مواد 
اولیه

-تقویت بحث بازاریابی و لزوم شناسایی مشكالت 
بازار توسط بنگاه ها

- بكارگیری ابزارهای نوین مدیریتی به منظور 
ارتقای مدیریت علمی با استفاده شركت ها از 

خدمات مشاوره ای
- تدوین بسته حمایتی و استراتژی صادراتی

- استفاده از تكنولوژی روز و بازسازی خطوط تولید
- عارضه یابی و تعیین استراتژی جهت تولید 

صادراتی
- الزام شركتها به تولید صادراتی با كیفیت

- تخصیص اعتبارات الزم بصورت مستقیم و 
غیرمستقیم در برقراری خطوط منظم حمل و نقل

چین 1/2سوریه 1/4امارات 3/8یمن 4هند 4/2

سهم کشورهای هدف در سال 94 )میلیون دالر(

افغانستان 1.1تایوان 1.3چین 2هند 13.5امارات 16.4

سهم کشورهای هدف در سال 93 )میلیون دالر(

چین 0.2افغانستان 1.7تایوان 1.8هند 3.3امارات 5.5

سهم کشورهای هدف در سال92 )میلیون دالر(

تایوان 1.7افغانستان 0.3تركیه2.6هند 3گرجستان 4.2


