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 صادرات غير نفتی ایران

 

  الهه نيكوبخت

 

اين سوال در ذهن ايجاد ...بع غيرنفتي از جمله منابع طبيعي و انساني موجود در كشور از جمله زمين ، اب،جنگل،شيالت وتوجه به منا با

 ميشود كه چرا اقتصاد ايران به نفت وابسته است؟

 براي ايندگان و اين در حالي است كه با رهايي از اقتصاد تك محصولي و وابسته به نفت مي توان عالوه برحفظ بخشي از منابع نفتي

صادرات غيرنفتي در مقايسه با .واستفاده بهينه از منابع موجود در كشور بسياري ازمشكالت در عرصه سياسي ،اقتصادي را برطرف نمود

اين صادرات نفتي اوال توان ايجاد ارزش افزوده بيشتر دركشورصادر كننده را دارا مي باشد و اينكه باتوجه به پتانسيلهاي موجود دركشور 

 .محصوالت يك منبع مستمر و دائمي براي صادرات هستند

 .توسعه صادرات غير نفتي منجر به استمرار توليد،توسعه سرمايه گذاري جديد،توسعه وايجاد اشتغال و حفظ استقالل خواهد شد

 .در راستاي صادرات غير نفتي مشكالت بسيلري وجود دارد كه به موارد زير مي توان اشاره كرد

 روي ازيك خط مشي صادراتي ثابتعدم پي

 عدم هماهنگي موسسات صادراتي

 كمبود نقدينگي براي تداوم صادرات

 بي توجه اي به اهميت بسته بندي و بازار پسندي

 عدم نوآوري و كم توجهي به تحقيق و توسعه

 عدم استفاده موثرازمناطق ازاد تجاري

 عدم آشنايي بامقررات صادراتي

 ت بازار وضعف سيستم هاي اطالع رسانيعدم اطالع كافي از تحوال

 عدم استفاده موثروسازمان يافته از نمايشگاه هاي بين المللي و ضعف درتبليغات

 :راهكارها پيشنهادي در راستاي بهبود وضعيت كنوني

 تدوين وتگبيت قوانين مناسب صادراتي 

 توجه به بسته بندي مناسب و گسترش خطوط بسته بندي

 بين المللي  رعايت استانداردهاي

 تگبيت نرخ ارز

 ارتباط با سازمان هاي تجاري بين المللي و كسب اطالع از وضعيت بازارهاي جهاني محصوالت مختلف
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