خارجي ،در خصوص نوآوري ،تغيير مدل و طراحي محصول متناسب با خواست
و سليقه مصرف كنندگان ،تالش هاي چنداني را انجام نداده اند.
 عدم توجه كافي به رعايت اس��تانداردهاي كشورهاي مقصد نيز در عدم امكانبازاريابي وسيع محصوالت استانی موثر بوده است.
 بروش��ورها و كاتالوگ هاي برخي از كاالهاي صادراتي استان حاوي اطالعاتكافي و كامل و مورد نياز براي مصرف كنندگان خارجي نيست.
 هزينه ی نس��بتا باالي تبليغات و بازاريابي و ناتواني صادركنندگان در تأمينهزينههاي آن.
 ورود برخي از افراد غيرمتخصص و س��ودجو در عرصه صادرات و صدور برخيكاالهاي نامرغوب .
 بي ثباتي و تغييرات مكرر در بخ��ش نامه ها و مقررات صادرات به همراه برخيتشريفات اداري و وقت گير.
 مشكالت اخذ ويزا در خصوص آمد و رفت س��ريع و آسان بازرگانان خارجي بهايران و بالعکس.
 كمبود كارشناسان ماهر و متخصص در امر صادرات و بازاريابي در شركت هايصادراتي.
 فقدان و يا ضعف برخي از تش��كل ه��ا و اتحاديه هاي صادرات��ي در خصوصبازاريابي و تبليغات محصوالت صادراتي.
 عدم تس��لط برخي از صادركنندگان به زبانهاي خارج��ي و بين المللي ،عدمآش��نايي كافي به فنون و رموز علمي صادرات و بازاريابي ،تس��لط به استفاده از
ابزارهاي نوين بازرگاني همچون كامپيوتر و اينترنت.
 وجود اعتقاد نسبتا پايدار به الگوها و شيوه هاي قديمي تجارت و عدم استفادهاز متخصصان در اين موارد.
 برخی بازرگانان سنتي ،توانايي چنداني در نفوذ به بازارهاي جديد ندارند و گاهیاوقات با رقابتي كه با رقيبان خود در بازارهاي محدود موجود انجام مي دهند در
كاهش ارزش كاالهاي صادراتي نقش عمده اي ايفا مي نمايند.
پیشنهادها برای افزايش امكانات بازاريابي محصوالت صادراتي
 افزايش ،تمركز و به روز نمودن اطالعات تجاري در خصوص كشورها و مناطقمختلف جغرافيايي به ويژه بازارهاي صادراتي استان.
 ايجاد نوآوري ،تغيير مدل و طراحي متناس��ب با خواس��ت و س��ليقه مصرفكنندگان.
 افزايش کیفيت بسته بندي محصوالت اس��تان و توجه ويژه به خدمات پس ازفروش برای برخی از محصوالت.
 دقت در تهيه بروشور و كاتالوگ كاالهاي صادراتي به نحوي كه امكان استفادهخريداران خارجي را فراهم نمايد.
 توج��ه ويژه دولت به ام��ر تبليغ��ات و بازاريابي محصوالت صادراتي كش��ور واختصاص بودجه ساليانه قابل توجه براي آن.
 ايجاد تسهيالت مناسب برای ممانعت از ورود افراد غيرمتخصص و سودجو درعرصه صادرات و تشويق متخصصان به سرمايه گذاري در اين امر.
 ايجاد ثبات نس��بي در مقررات و بخش��نامه هاي مرتبط با صادرات ،همچنينحذف برخي از مراحل و مقررات زائد و دست و پاگير .
 ايجاد تشكل های قوي صادراتي براي افزايش توان نفوذ در بازارهاي هدف. انجام اصالحات الزم در سيس��تم حمل و نقل و كاهش نرخ تعرفه ها در جهترقابتي تر شدن نرخ كاالهاي صادراتي در بازارهاي جهاني.
 ارایه تبليغات مناس��ب از طريق شركت در نمايش��گاههاي تخصصي خارجي،برپايي نمايشگاه  ،تبليغ در رسانه هاي گروهي ،تشكیل شركت هاي بازاريابي بين
المللي ،تبليغ از طريق شبكه اينترنت و ...
 س��اخت مراكز تجاري اس��تان در خارج به ويژه در بازارهاي عمده صادراتي وعرضه محصوالت مختلف در آن.
 -6مسائل تحقيقات و اطالع رساني
در استان کرمان با اس��تانداردهاي الزم در خصوص اطالعات تخصصي در حوزه
صادرات كاال و خدمات ،ظرفيت هاي تج��اري ،بازاريابي و تنظيم روابط ،قوانين

و مقررات مرتبط با صادرات ،امور مرتبط با بانك ،حمل و نقل ،ترانزيت ،ضمانت
صادرات تشكلهاي توليدي و صادراتي و بسياري از اطالعات موجود مورد نياز،
فاصله داريم .برخي موانع موجود برای توسعه تحقيقات كاربردي و اطالع رساني
كارا به شرح زیر می باشد:
 فقدان یک بانك اطالعاتي جامع و كارآمد كه متناس��ب با پتانس��يل صادراتياستان باشد.
 به هنگام نبودن اطالعات ،سرويس دهي ناكارآمد ،وقت گير ،پرهزينه ،و كمبودمتخصص اطالع رسان.
 موضوعات تحقيقي تقریباً مش��ابه ،بدون اطالع مجريان آن از شروع فعاليت،اتمام كار و نتايج تحقيقي یکديگر  ،توسط موسسات و سازمانهاي مختلف انجام
مي شود .اين اقدامات مشابه باعث هدر رفتن اس��تعدادها  ،هزينه ها و امكانات
مي گردد.
 س��اختار ضعف اتحاديههاي صادراتي و عدم استقبال گسترده صاحبان حرفهاز آ نها
 عدم حضور قوي سازما نهاي دولتي مسئول و برخي اتحاديههاو تشکلهای صادراتي در بازارهاي هدف.
پیش نهادها برای بهبود وضعيت تحقيقات كاربردي و سيستم اطالع رساني
 ايجاد یک بانك اطالعاتي جامع و كارآمد متناس��ب با پتانسيل هاي صادراتياستان
 افزایش سهم بودجه تحقيقاتي در بودجه كل كشور و استان ايجاد یک بانك اطالعاتي جامع و کامل در خصوص نتايج پژوهشهاي مرتبطبا امور اقتصادي ،تجاري و اطالع رساني به هنگام و سرويس دهي منظم به تمامي
سازمان ها ،اتا قها وموسسات مرتبط با اين امور.
 افزايش حضور سازمانهاي دولتي و تشكل ها و اتحاديه ها در بازارهاي هدف افزايش ارتباط بين دانشگاه ها ،سازمان ها ،موسسات دولتي و خصوصي تجاريو استفاده بهينه از توان پژوهشي دانشگاه ها.
 ايجاد امكانات اطالعاتي الزم برای آشنايي كامل صادركنندگان با مراحل كاملصادرات از لحظه شروع تا پايان كار.
در پایان بایس��تی یادآور ش��د باتوجه به نقش مهم صادرات در توسعه اقتصادی
استان و کشور از یک سو و مشکالت صادرکنندگان مخصوصاً موضوع نقدینگی
صادرکنندگان ،از سوی دیگر ،پیشنهاد می گردد با توجه به حذف جوایز صادراتی،
دولت حمایت های غیرمستقیمی از جمله ارائه اطالعات بازرگاني ،تامين بخشي
از هزينه هاي تبليغاتي در بازارهاي بين الملل��ي ،اختصاص يارانه قابل مالحظه
شركت در نمايشگاه هاي بين المللي ،اختصاص يارانه حمل و نقل ،تامين بخشي
از هزينه هاي بيمه هاي اعتبار صادراتي و ضمانت نام��ه هاي صادراتي و  ...را در
دستور کار خود قرار دهد.
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