...بازاريابي در توسعه صادرات نقش
يكي از مهمترين ابزارهاي استراتژي توسعه صادرات ،برخورداري از مزيت نسبي
در گردونه مبادالت خارجي است .ممكن است كشوري از لحاظ توليد مزيت
داشته باشد ولي از نظر بازرگاني فاقد مزيت باشد .اين فقدان مزيت بازرگاني از
ناكارايي نسبي در بازاررساني كاال در مراحلي همچون بسته بندي ،حمل،
استانداردهاي توليدي ،عدم دسترسي به اطالعات مربوط به .كنترل كيفيت،
تجارت جهاني و  ...ناشي مي شود.
بخش صادرات ايران به علت عدم وجود يك سيستم بازاريابي و بازرگاني مناسب
و كارا نتوانسته است به خوبي توسعه يابد .به طوري كه در اغلب موارد كاال و
خدمات صادراتي ما با وجود برخورداري از كيفيت مطلوب و حتي فراتر از
استانداردهاي جهاني به دليل نبود يك سيستم مناسب تبليغاتي و اطالع
رساني در بخش مبادالت خارجي جايگاه شايسته خود را در بازارهاي جهاني به
دست نياورده است ،در اغلب موارد بازرگانان به جاي افزايش صادرات ،زمينه را
براي افزايش واردات مهيا كرده اند .زير صادركنندگان به جاي تبليغ در مورد كاالي
صادراتي خود از طريق روش هاي علمي در بازارهاي هدف ،كاالهاي ساخت آن
كشور را در دامن كشور تبليغ نموده اند و باعث افزايش مصرف اين كاالها شده
اند .از طرف ديگر به علت ورود افراد ناآشنا و دالالن در امر صادرات ،سهم صادرات
ما را در برخي از بازارهاي جهاني كاهش داده است .البته عدم اطالع دقيق
بازارهاي جهاني نيز مزيد بر علت شده .توليد كنندگان كشور از شرايط و اوضاع
تا سهم از اين بازارها كاهش يابد.

با توجه به مطالب فوق مي توان گفت كه در صورت اصالح ساختار توليد در كشور
و حمايت از صنايعي كه داراي مزيت رقابتي و نسبي در بازارهاي جهاني
هستند ،جهت تحقق توسعه صادرات غيرنفتي ،فعال نمودن دفاتر بازرگاني يا
نمايندگي هاي متعدد بازرگاني در كشورهاي مختلف ،انجام تحقيقات بازاريابي
خارجي ،ايجاد نمايشگاه هاي داخلي و خارجي براي معرفي توانمندي هاي
اقتصادي كشور ،استفاده از آمار و اطالعات الزم در ارتباط با حجم تجارت جهاني،
ايجاد مراكز مطالعاتي در كشورهاي هدف براي آشنايي با سليقه و ترجيحات
مصرف كنندگان در آن كشورها و آگاهي از شرايط بازارهاي جهاني جهت افزايش
سهم تجارت خارجي ايران در اين بازارها از اهميت خاصي برخوردار است لذا
متوليان امر در توسعه صادرات به ويژه وزارت بازرگاني بايد به اين مهم توجه
داشته باشند كه توجه به مقوله بازاريابي مي تواند در افزايش درآمدهاي ارزي
وتحقق اهداف توسعه صادرات نقش موثري ايفا نمايد .البته بايد به اين نكته
اشاره كرد كه بدون اصالح ساختار توليد و از بين بردن قوانين دست و پا گير كه
مانع توليد سالم و رقابتي در ايران مي شوند مقوله بازاريابي نمي تواند نقش
موثري در توسعه صادرات غير نفتي داشته باشد بلكه توليد كنندگان ايران بايد به
فكر تقويت مزيت نسبي و رقابتي خود جهت توليدات با كيفيت بهتر و هزينه كمتر
باشند تا بتوانند در بازارهاي جهاني حرفي براي گفتن داشته باشند در آن صورت
.تسخير بازارهاي جهاني از طريق بازاريابي مدرن سهل و دست يافتني است

اميد است كه مسووالن در جهت رفع موانع توليد كشور و همچنين توجه بيش تر
به مقوله بازاريابي اقدامات عاجل را انجام دهند تا شاهد ثبات در درآمدهاي ارزي
.ناشي از صادرات غيرنفتي باشيم
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