ﺑﺮای روﻧﻖ ﺻﺎدرات ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
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اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﺟﻬﺶ ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺮی اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻨﯿﺎدی ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﻘﺶ واﻗﻌﯽ ﮐﺮدن ﻧﺮخ ارز را در اﯾﻦ روﻧﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻓﺮخ ﻗﺒﺎدی ،ﯾﮑﯽ از اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن درﺑﺎره واﻗﻌﯽ ﮐﺮدن
ﻧﺮخ ارز اﻋﺘﻘﺎد دارد :ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺗﻮرم داﺧﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﺎل
ﺑﻪ ﺳﺎل رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺧﺎرﺟﯽﻫﺎ را دﺷﻮارﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺗﻮرم
اﻧﺒﺎﺷﺘﻪﺷﺪه و ﻧﺮخ ارزی ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﻪداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ را ﮐﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ .ﺑﻬﺮهوری ﻧﺎزل ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻧﺮخ
ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ارز ،ﺻﺎدرات را دﺷﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﻨﻈﻮر از واﻗﻌﯽ ﮐﺮدن ﻧﺮخ ارز ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ آﻧﭽﻪ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
در ﻣﻮرد ﻧﺮخ ارز ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد و ﺟﻬﺶ ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﮐﺮدن ﻧﺮخ ارز ﺑﺮ ﺟﻬﺶ
ﺻﺎدراﺗﯽ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ :ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﭘﻮل ﻣﻠﯽ )رﯾﺎل( ﻣﺴﻠﻤﺎ
ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر زﯾﺎن آﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺮخ ارز ﯾﮑﯽ از
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﺻﺎدرات اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ روﺑﻪرو اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی ﺑﻬﮑﯿﺶ ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺮخ ارز ﺑﺎﻻ ﺑﺮود ﺗﺎ
ﺻﺪور ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﺸﺎن ﺳﻮدآور ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ در ﮐﺸﻮر ﻧﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮب
اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و… ازﺳﻮﯾﯽ واﻗﻌﯽ ﮐﺮدن ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزار ،ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻧﺮخ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ در اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ اﺳﺖ ،ﻋﺮﺿﻪ ارز ﻧﯿﺰ در اﻧﺤﺼﺎر
دوﻟﺖ اﺳﺖ .او ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان راﻫﮑﺎری را ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮای واﻗﻌﯽ ﮐﺮدن ﻧﺮخ ارز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻔﺎوت ﺗﻮرم ﮐﺸﻮر
ﺑﺎ ﺗﻮرم ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ،ﻧﺮخ ارز اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .در ﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮرم
ﺣﺪود  8و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ اﺳﺖ و در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ﺻﺎدراﺗﯽﻣﺎن ،ﺣﺪود  6ﺗﺎ
 7درﺻﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  2درﺻﺪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ارز اﻓﺰوده ﺷﻮد .اﻣﺎ
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﻬﺎ
در ﻧﺮخ ارز ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ارز ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﻤﯽ ارز ﯾﮑﯽ از
ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻣﻨﮕﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .رﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ ﮐﻪ درﺧﺼﻮص

واﻗﻌﯽ ﮐﺮدن ﻧﺮخ ارز وﺟﻮد دارد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﮑﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﺪ،
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدن ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ،اﯾﻦ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﺎرﻫﺎ از ﺗﺮﯾﺒﻮنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ واﻗﻌﯽ ﮐﺮدن ﻧﺮخ ارز
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺻﺪور ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎری را از ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽﺑﺮد .اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻨﯿﺎدﯾﻨﯽ در ﮐﺸﻮر
ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﺎدرات و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر اﺗﻔﺎق
ﺑﯿﻔﺘﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎ
در داﺧﻞ و ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺿﺎﻓﯽ ،ﺻﺎدرات ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﻨﺶﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻣﯿﺪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺶ ﺻﺎدراﺗﯽ داﺷﺖ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
دﻻﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎ در دﻧﯿﺎ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .در واﻗﻊ آﻧﭽﻪ از دﯾﺪﮔﺎه
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ
در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ
رﻗﺎﺑﺖ را در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ،ﺑﻪ ﺻﺎدرات و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﻮرﺷﺎن،
ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ
در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎﻫﯽ را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺑﻬﺮهوری
ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﻓﻨﺎوری ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ،ﻓﻀﺎی
ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ و… ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد و دﺷﻮاری
رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺻﺪور ﮐﺎﻻ
ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ازﺳﻮﯾﯽ ﺗﻨﺶﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﻧﺎاﻣﯿﺪاﻧﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽآورد .ﻗﻄﻌﺎ اﮔﺮ دوﻟﺖ ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ
ﮐﺸﻮری دﺷﻤﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﻪ آن ﮐﺸﻮر آﺳﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺤﺴﻦ ﺻﻔﺎﯾﯽ

ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎدرات
اﯾﺮان ،ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری در
ﺑﺎزار ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻧﻮع ﻧﮕﺮش و اﺳﺘﺮاﺗﮋی در رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺘﻔﺎوت از آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد او ،اﮔﺮ
ﺑﻪدﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺻﺎدرات ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر در دﻧﯿﺎ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻔﺖ ﺷﻮد و از آن ﻣﺤﻞ ﻫﻢ اﺷﺘﻐﺎل و درآﻣﺪ
اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎ در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ
ﻋﻮض ﺷﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﯿﺰ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﮐﻪ
در ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﺎ ﺧﺎرﺟﯽﻫﺎ ،در ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ .در
ﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺎم ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزار اﯾﺮان اﺳﺖ و اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺑﺮای
ﮐﺴﺐ ﺑﺎزارﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ در ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ.
آﯾﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﻪواﺳﻄﻪ ازدﯾﺎد ﻣﻨﺎزﻋﺎت داﺧﻠﯽ در ﮐﺸﻮر ،ﻣﺒﻬﻢ
اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﻧﮕﺎه
ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﭼﻪ ﻧﻮع ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺻﺎدرات ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ
ﻣﯿﺎنﻣﺪت اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزار را ﺳﺎﺧﺖ .ﻗﺒﺎدی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل
ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﭘﺮدازد .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮان ﯾﮏ
ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺻﺎدر ﮐﺮد ،ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه آن ﺑﺎ ﻃﺮف
ﺧـﺎرﺟﯽاش ،ﻗـﺮارداد  6ﻣـﺎﻫﻪ اﻣﻀـﺎ ﮐﻨـﺪ .اﯾـﻦ در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی  6ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﺑﯽﺧﺒﺮﻧﺪ .ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﺨﻦ از ﺧﻮدﮐﻔﺎﺑﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
ﻣﯽآورﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ،رﯾﺴﮏ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن از رﺷﺪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺿﻌﻒ راﯾﺰنﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﻣـﯽﮔﺮدد .ﺑﺮﺧـﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨـﺪ راﯾﺰنﻫـﺎی ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ در
ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻔﻨﺪ .اﺳﺎﺳﺎ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ،
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺮ رﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ؛ اﻣﺎ
ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺮان ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ دارﻧﺪ .ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ
ﻋﻤﻼ ﻧﻔﻌﯽ از راﯾﺰنﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ .ﻗﺒﺎدی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ راﯾﺰنﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ
دارﻧﺪ .در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ از راﯾﺰنﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺑﻌﺪ
از ﺳﻔﯿﺮ ،ﻧﻘﺶ راﯾﺰن ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ اﺳﺖ.
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