لذا با توجه به این نوع سرویس ،ورود به بازارهای جدید یا توسعه بازار و همچنین
توس��عه محصول در بازارهای متنوع با ریس��ک پایینی ص��ورت خواهد گرفت.
بنابراین آشنایی فعاالن اقتصادی استان با روش های پوشش ریسک های مرتبط
با صادرات(مدیریت ریسک صادرات) می تواند در توس��عه بازارهاو محصوالت
صادراتی استان نقش مهمی را ایفا نماید.
بر اساس آنچه که ذکر شد ،نبود نقشه راه تجارت خارجی استان کامال احساس
می شود .بنابراین پیش��نهاد می گردد با توجه به افق پیش رو و استفاده موثر از
موقعیت پیش آمده رفع تحریم ها ،تدوین برنامه جامع تجارت خارجی اس��تان
در اولویت قرار گیرد و در این مسیر ،ضمن اولویت بندی محصوالت صادراتی با
در نظر گرفتن موضوعات مهمی همچون بحران کم آبی و ...توس��عه محصوالت
صادراتی برنامه ریزی گردد.بازاره��ای هدف صادراتی شناس��ایی و با توجه به
معیارهای مختلف مانند اش��تراکات ،همس��ایگی ،موافقت نامه ها ،مزیت های
اقتصادی ،روابط سیاسی و  ...اولویت بندی شوند .نقدینگی و سرمایه در گردش
واحدهای تولیدی و صادراتی توسط شبکه بانکی و بهخصوص بانکهای توسعهای
مانند بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات با نرخ بهره یک رقمی و رقابتی
تامین شود و تسهیالت متنوع و متناس��ب با زمان مورد نیاز پرداخت گردد و به
صادرکنندگان مطرح استان امتیازات ویژه ای از جمله کوتاه کردن پروسه اعطای
تسهیالت ،باالبردن س��قف تس��هیالت و اعطای وام های صادراتی تنها با اخذ
سفته اختصاص یابد .مش��وق های صادراتی برای اولویت های صادراتی استان
نظیر کاالهای فراوری شده ،خدمات فنی و مهندسی و فعاالن اقتصادی در حوزه
توریس��م در نظرگرفته ش��ود .قوانین و مقررات و فرآیندها و رویههای صادرات
کاالها و خدمات در جهت تسهیل صادرات و اعمال شفافیت اصالح و از ثبات الزم
برخوردار شوند.زمینه توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی ،ICT ،توریسم
و توریسم س�لامت ،ترانزیت و نیز صادرات محصوالت دانش بنیان و مغزافزار از
طریق اعمال معافیتها و برقراری مش��وقها و تسهیالت فراهم شود و تدابیری
برای جلوگیری از خام فروش��ی اندیشیده ش��ود.چاره ای برای رفع بروکراسی
نسبتاً طوالنی برای مراحل تولید و تجارت اندیشیده شود زیرا هدر رفتن زمان در
تجارت نقش بسیار مخربی در قدرت رقابت فعالین اقتصادی دارد  .از آنجایی که
صادرکنندگان کاالها و خدمات در سیستم های چند نرخی ارز معموال مجبور
به فروش ارز ناشی از فعالیت های خود به نرخی پایین تر از نرخ بازار می گردند
و این امر موجب کاهش عرضه ی ص��ادرات در قیمت های موجود می انجامد و
درصد قابل توجهی از ارز ناشی از صادرات به علت س��ند سازی برای کم نشان

دادن صادرات در مجاری رسمی جریان نمی یابد ،بنابراین تکنرخی شدن ارز
و ثبات بازار ارز و پوش��ش نوس��انات احتمالی نرخ ارز در برابر ریال با استفاده از
سازوکار هجینگ بایستی مدنظر قرار گیرد .باتوجه به شرایط رقابتی شدید در
تجارت خارجی جهت افزایش قدرت رقابت فعالین اقتصادی نرخ کارمزد بیمه
های اعتبار صادراتی و همچنین ضمانت نامه های صادراتی کاهش یابد و جذب
سرمایهگذاری خارجی و انجام سرمایهگذاری مشترک صورت پذیرد.
ایجاد تش��کل های قوی صادراتی برای افزایش توان نفوذ در بازارهای هدف می
تواند نقش بسیار مهمی در توسعه تجارت خارجی استان ایفا نماید.به اصالحات
الزم در سیس��تم حمل و نقل و کاهش نرخ تعرفه ها در جهت رقابتی تر ش��دن
کاالهای صادراتی اس��تان در بازارهای جهانی توجه شود.در راستای شناسایی
بهتر کاالهای صادراتی اس��تان ،تبلیغات مناسبی از طریق شرکت در نمایشگاه
های تخصصی خارجی ،برپایی نمایشگاه ،تبلیغ در رسانه های گروهی ،تشکیل
شرکت های بازاریابی بین المللی ،تبلیغ از طریق شبکه اینترنت و  ..انجام گیرد.
ساخت مراکز تجاری استان در خارج به ویژه در بازارهای عمده صادراتی و عرضه
محصوالت مختلف در آن از دیگر راهکارهایی اس��ت که م��ی تواند در بازاریابی
بهینه محصوالت استان موثر باشد .افزايش ارتباط بين دانشگاه ها ،سازمان ها،
موسسات دولتي و خصوصي تجاري و استفاده بهينه از توان پژوهشي دانشجويان
كارشناسي ارشد ،دكتري و اساتيد دانشگاه ها و حمايت همه جانبه از آن ها جزو
راهكارهايي اس��ت كه مي تواند به ارتقاء توان تحقيقاتي كشور مساعدت نمايد.
افزايش حضور سازمانهاي دولتي و تش��كل ها و اتحاديه ها در بازارهاي هدف و
تالش آنها برای جمع آوري اطالعات جامع در خصوص بازارهاي هدف و توجه
بيشتر نمايندگي هاي ايران در خارج از كشور به امر جمع آوري اطالعات تجاري.
ايجاد يك بانك اطالعاتي جامع و کامل در خصوص نتايج پژوهش هاي مرتبط
با امور اقتصادي ،تجاري و اطالع رساني بهنگام و سرويس دهي منظم به تمامي
سازمان ها ،اتاق ها و موسسات مرتبط با اين امور ،مانع از هرز رفتن استعدادها،
هزينه ها و امكانات مي گردد .عضويت و مشاركت فعال دولت در كنوانسيون ها
و سازمان هاي تجاري جهاني در تسهيل نفوذ در بازارهاي جهاني تاثیر عمده اي
دارد .انعقاد قراردادهاي كاهش متقابل تعرفه با كشورهاي هدف ،مزاياي زيادي
در جهت گسترش بازارهاي صادراتي ايجاد مي نمايد.
دولت برای تشويق بيش��تر صادركنندگان به ويژه صادركنندگان موفق و نمونه
اس��تان و دارندگان عنوان هاي جهاني كيفيت ومديريت تس��هيالت مالي و يا
غيرمالي بيش��تري را در نظر گيرد.كاهش و يا ممانعت از افزاي��ش بي رويه در
نرخ تعرفه ها و هزينه هاي دريافتي س��ازمان هاي دولت��ي از صادركنندگان در
كاهش قيمت تمام شده محصوالت استان موثر مي باشد .نظارت دقيق و مستمر
بركيفيت و اس��تاندارد مواد اوليه مورد مصرف كه از طريق ب��ازار داخلي و بازار
خارجي وارد كشور مي گردد ،امری بسیار مهم است.
محیط کسبوکار باید از طریق کاهش اس��ناد ،زمان و هزینههای تجارت و در
مجموع اصالح برخی قوانین اصالح شود .شناس��ایی و حذف قوانين و مقررات
دست و پاگير و کاهش دخالت سازمان هاي متعدد در امر توليد و تجارت كه در
سرعت گردش كار و سرمايه موانع عمده اي ايجاد مي كند ،امری بسیار ضروری
است.
و در نهایت موضوع بسیار مهم دیگری که بایستی در تدوین برنامه جامع تجارت
خارجی استان کرمان لحاظ گردد ،لزوم توجه ویژه به اخالق تجارت و همچنین
فرهنگ مطلوب صادرات اس��ت چرا که همه مردم بايد خ��ود را در امر صادرات
دخيل و ذينفع دانسته و صادرات را جزيي از فلسفه زندگي روزمره خود بدانند.
مردم بايد اين مطلب را با تمام وجود و از صميم قلب درك كنند كه صادركننده،
يك سرمايه و يك قهرمان ملي است و صادرات ،يعني ايجاد درآمد ،پول و بودجه
براي مملكت و در نتيجه ،يعني سربلندي و خودكفايي و استقالل .صادرات بايد
تبديل به يك ارزش شود تا نهادينه گردد .همانطور كه در جنگ تحميلي نجات
وطن و دين و هم چنين شهادت از نظر مردم ايران ارزش بود كه تبديل به حماسه
و ارزش شد ،ما براي نهادينه كردن فرهنگ مطلوب صادرات نيز به چنين حركتي
نیاز داريم .فرهنگ مطلوب صادرات ،فرهنگي اس��ت ك��ه در چارچوب اصول و
ضوابط حرفه اي ،كه همان چارچوب مبادالت بين المللي است ،عمل كند و اجازه
فعاليت صحيح و سالم را به صادركنندگان بدهد.
* کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی بینالملل)
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