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بازار و اصناف
اهداف صادراتی اصناف در نطفه باقی ماندهاست

یادداشت

شرط موفقیت
در بازار
رقابتی

اصناف قدرت صادرات دارند؟!

امیرعباس فیضی

کارشناس اقتصاد

عکس :آیدا فریدی

وقتی سخن از کاال و تولید و صادرات به میان میآید،
مشتری و مصرفکننده نیز سوی مقابل این فرآیند قرار
میگیرند تا چرخه تولید تا مصرف در اقتصاد بازار تکمیل
ش��ود؛ بنابراین میتوان گفت برای دستیابی به صادرات
موف��ق باید ب��ه مصرفکننده هم به ان��دازه تولیدکننده
اهمیت دهیم .در کشورهای گوناگون تعابیر گوناگونی از
مصرفکننده ارائه میشود .به باور برخی «مصرفکننده
به ش��خصی گفته میشود که در مقابل عرضهکننده قرار
میگی��رد و کاال ی��ا خدماتی را دریاف��ت میکند؛ چه به
قصد مصرف شخصی باشد و چه به قصد مصرف شغلی»؛
برای مثال دندانپزش��کی که موادی از بازار تهیه میکند
تا با آن دندان بس��ازد ،گرچه برای مصرف ش��خصی آن
را نخریده و برای مصرف ش��غلی تهی��ه کرده ،اما باز هم
او مصرفکننده بهش��مار میرود .با این حال در بیش��تر
کشورها معتقدند عنوان مصرفکننده به شخصی اطالق
میشود که کاال یا خدماتی را که دریافت میکند ،مصرف
ش��خصی او باشد؛ نه مصرف حرفهای .حال برمبنای این
تعری��ف غالب ،میتوان حق��وق مصرفکننده را اینگونه
تعری��ف کرد :در بازار با زنجی��رهای به نام زنجیره تامین
روب��هرو هس��تیم .این زنجیره از  ۳رکن تش��کیل ش��ده
است -۱ :تولیدکننده  -۲توزیعکننده  -۳مصرفکننده.
حق��وق مصرفکننده عبارت اس��ت از مجموعه قوانین و
مقررات تنظیمکنن��ده رابطه بین مصرفکننده در قبال
تولیدکننده و توزیعکننده .در این زنجیره ،رعایت حقوق
مصرفکننده متاثر از تامین خواس��تههای مصرفکننده
در صدر شاخصهای موفقیت بازار قرار میگیرد ،این در
حالی است که با توسعه شهرنشینی و توسعه شبکههای
ارتباط��ی ،موفقی��ت زنجیره تولید تا مصرف در گس��تره
جهان��ی در گرو رعایت الزامها و قوانین نانوش��ته خاصی
اس��ت .در این چرخ��ه «اعتمادس��ازی» کلید موفقیت
مشتریمداری و حفظ بازار هدف است .شناخت درست
مسئولیتهای متقابل تولیدکننده و مصرفکننده منجر
به ایجاد اعتماد متقابل میش��ود ک��ه البته در این میان
ای��ن تولیدکننده اس��ت که با تدوین س��ازکار الزم برای
آس��ان کردن مس��یر ارتباط و در نهایت انتقال ش��کایت
مش��تریان ،ح��س «اعتماد» ب��ه کاالی تولی��دی را در
مصرفکنن��دگان بهوجود م��یآورد .در دنیایی زندگی
میکنی��م که گس��ترش بکارگی��ری اینترن��ت ،معرفی
محص��والت از طریق ش��بکههای ماهوارهای در سراس��ر
جه��ان و افزای��ش ارتباطات جهانی س��بب همگرایی و
ش��باهت س��بک زندگی مردم در کش��ورهای گوناگون
جهان شده است؛ از این رو خواستههای مصرفکنندگان
بهویژه در طیفهای یکس��ان ،زمینه تولید محصوالت با
استانداردهای جهانی را فراهم آورده است؛ هرچند هنوز
هم رفتار مصرفکنندگان در بازارهای گوناگون بهشدت
متفاوت اس��ت .بنابراین تنظی��م روابط بین تولیدکننده
و مصرفکنن��ده صرفنظ��ر از قوانین مربوط و س��ازکار
پیشگیرانه از طرف دولتها دارای اهمیت است .به همین
دلیل اس��ت که شرکتهای پیش��رو و موفق بینالمللی،
در ای��ن زمین��ه تعهدات خ��ود را محدود ب��ه اقدامهای
دولتها در چارچوب قوانین کش��ور نمیدانند و همواره
تالشهایی بهمنظور رضایتمندی مصرفکنندگان خود
انجام میدهند .این به آن جهت است که این شرکتها،
خ��ود را متعهد ب��ه برآورده کردن نیازهای مش��تریان با
س��لیقههای گوناگ��ون در تمام نقاط جه��ان میدانند و
در ای��ن می��ان تعهدات خود را فرات��ر از قوانین بازارهای
هدف تصور میکنند .در این شرایط ،شرکتهای متعهد
و مس��ئول در قبال مصرفکننده ،قلم��رو تعهدات خود
را آنق��در وس��یع میکنن��د که مصرفکنن��ده نیز حتی
بدون اطالع دقیق از هویت تولیدکننده ،خود را تس��لیم
محض آن نام و نشان تجاری میداند و با وفادار بودن به
برند مربوط ،مس��ئولیت خود را به نحو احس��ن در مقابل
تولیدکنن��ده انج��ام میدهد .با این تعابیر میتوان گفت
در بازارهای رقابتی ،تنها توجه به خواس��تهها و نیازهای
مشتریان است که ضامن بقای تولیدکنندگان است و آنها
دریافتهاند که هزینههای از دس��ت دادن مشتری بسیار
باالتر از هزینههای جبران خس��ارت مش��تریان است .از
س��وی دیگر چنانچه شرکتهای بینالمللی خود را تنها
مقید به برآورده کردن نیاز مشتریان در چارچوب قوانین
بازار هدف کنند ،به هیچ وجه نمیتوانند به فکر توس��عه
محصول در بازارهای جهانی باشند.
در دهک��ده جهان��ی امروز باتوجه ب��ه کاربرد قوانین،
ش��رکتهای مشتریمدار فراتر از قوانین بازارهای هدف
حرکت میکنند و در مواردی که عملکردشان پاسخگوی
خواس��ته و نیاز مشتریان نباش��د پیش از اینکه مشتری
متوجه این کاس��تی ش��ود ،با انجام فراخوان بدون هیچ
محدودیتی ،نسبت به رفع مشکل اقدام میکنند.
در نهای��ت باید ب��ه این نکته توجه ویژه داش��ت که با
رعایت اصل رضایتمندی مش��تری نهتنه��ا میتوان از
مزایای ایجاد فرصتهای ش��غلی در جهت س��ودآوری،
افزایش س��هم بازار و کاهش ریس��ک وابس��تگی به یک
بازار خاص بهرهمند شد ،بلکه میتوان در آمار صادرات و
تولید ناخالص داخلی نیز اثرگذار بود؛ هرچند برای ورود
به بازارهای جهانی مطالع��ه ویژگیهای بازارهای هدف
ضروری است و در حقیقت میتوان از دیپلماسی خارجی
در جهت ورود به بازارهای جهانی بهره برد.
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یکی از مواردی که در حوزه اصناف در چند س��ال اخیر مانور خبری
زیادی روی آن انجام ش��ده ،قابلیتهای صادراتی اصناف تولیدی بوده
است.
این موضوع با تش��دید تحریمها علیه ای��ران و اهمیت یافتن حضور
بخ��ش خصوصی و صادرات مویرگی ،اهمیت بیش��تری یافته اس��ت.

دس��تاندرکاران وزارت صنعت ،معدن و تجارت در نخس��تین نشست
خب��ری خ��ود پس از پای��ان محدودیته��ای اجتماع��ی در موج اول
همهگی��ری ویروس کرونا با تاکید بر این موض��وع ،از اصناف فعال در
حوزه تولید خواس��تند تا تمرکز بیش��تری بر این ه��دف بگذارند .اما
آی��ا واقعا حضور واحدهای تولیدی کوچ��ک صنفی در حوزه صادرات،

میتواند نقش قابلاعتنایی در صادرات کشور ایفا کند؟ و اگر جواب این
پرس��ش مثبت اس��ت ،آیا اقدامات نهادهای باالدست دولتی در شکوفا
کردن این قابلیتها کافی بوده است؟ روزنامه
به بهانه روز ملی
صادرات ،موضوع قابلیتهای صادراتی اصناف را در گفتوگو با فعاالن
این حوزه بررسی کرده که شرح آن را در ادامه میخوانید:

دولت باید از فروش حمایت کند

برای اینکه
بتوانیم
تولیدکنندگان
قوی در حوزه
اصناف داشته
باشیم نیاز به
حمایت نهادهای
باالدستی داریم

اصناف در
بخش خصوصی
توان بسیار
محدودی برای
تولید دارند و
نمیتوان از آنها
انتظار داشت تا
ریسک صادرات
را نیز بپذیرند

حس�ین محمودی اصل -کارشناس اقتصاد و
کارآفرینی :بهطور کل��ی تجارت مبتنی بر صادرات
میتوان��د در رون��ق اقتصادی کش��ور نق��ش موثری
داشته باشد .البته ممکن است خود تجارت بهصورت
مس��تقیم در کارآفرینی و اش��تغالزایی نقش نداشته
باش��د ،اما نقش غیرمستقیم آن در این فرآیند بسیار
واضح و غیرقابلانکار است.
در واقع وقتی صادرات در یک کش��ور رونق بگیرد،
میتوان به رونق تولید امیدوار بود ،در غیر این صورت
حتی با افزایش تولید ،بدون در نظر گرفتن صادرات،
بهدلیل انباشت تدریجیکاال در انبارها و مراکز عرضه،
حاش��یه س��ود تولیدکننده بهتدریج کمتر میش��ود

و بع��د از مدتی بهدلیل اش��باع بازار داخل
و نب��ود رقاب��ت ،واحدهای تولی��دی یکی
پ��س از دیگری تعطیل میش��وند ،اما اگر
کاالهای تولیدی ما بازارهای خوب خارجی
داشته باش��ند ،تولیدکننده را برای توسعه،
کارآفرینی ،تولید بیش��تر و افزایش کیفیت
محصول ترغیب میکنن��د؛ بنابراین الزمه
دس��تیابی به تولید و کارآفرینی بدون شک تجارت،
ص��ادرات و پرداختن هرچه مطلوبتر به این موضوع
خواهد بود که میتواند مقدمهای بر جهش تولید نیز
باشد و کس��بوکارهای حوزه تولید یکی از پایههای
این توسعه اقتصادی هستند.

باتوجه به پیش��رفتهای ایجاد ش��ده در
فن��اوری کااله��ا و افزایش س��رعت تولید
بهنظر میرس��د حلق��ه اول در این چرخه
بحث فروش باشد و تولیدکننده ما نیز اگر
میخواهد در این حوزه حرفی برای گفتن
داش��ته باشد تا ضمن س��ودآوری در بحث
کارآفرین��ی نی��ز موفق باش��د ،باید همین
مسیر را در پیش بگیرد.
در این ش��رایط در نظر بگیرید که بازاری مثل بازار
چندین میلیارد دالری اوراسیا تا چه حد میتواند به
اش��تغالزایی و کارآفرینی در کش��ور ما کمک کند و
چه نقشی میتواند در رونق کسبوکارهای مبتنی بر

صادرات اصناف تنها با حمایت امکانپذیر است
قاس�م نودهفراهان�ی -رئی�س ات�اق اصناف
تهران :مش��کالت اصناف تولیدکنن��ده ،موضوعی
نیس��ت که به مع��دودی از اصناف محدود ش��ود و
تقریب��ا هم��ه اصنافی که ب��ا تولید س��روکار دارند،
بهنحوی این مش��کالت را لم��س کردهاند و اگر قرار
باش��د این واحدها وارد عرصه صادرات شوند ،حتما
باید برنامهریزیه��ا و حمایتهای موثری از آنها به
عمل آید.
ل حاضر حدود  ۶۰۰ه��زار واحد تولیدی کوچک در
در ح��ا 
حوزه اصناف مش��غول فعالیت هس��تند که اگر فعالیت آنها به
ظرفیت حداکثری برس��د ،تاثیر بس��زایی در توس��عه اقتصاد
کش��ور ،اش��تغالزایی و کاهش بیکاری خواهند داش��ت .باید
حمایت از این واحدها به ش��کل مطلوب صورت گیرد و موانع
تولید از مسیر حرکت آنها برداشته شود تا تولید با سر و شکل
واقعی آن قابلیت بروز داشته باشد.
نخس��تین دس��تاورد این کار میتواند خود را بهشکل تولید
کاالی مورد نیاز کش��ور و بینیازی از واردات کاالهای مش��ابه
نش��ان دهد و در ادامه به صادرات و توس��عه اقتصادی کشور
بینجامد.
اصناف برای فعالیت مطلوب باید این فضا را داش��ته باشند
که ایدههای نو خود را برای تولید بیش��تر و ارائه خدمات بهتر
ارائ��ه دهند و با این کار جای خود را در بازارهای خارجی نیز
باز کنند اما متاس��فانه ما در حالحاضر بیش��ترین وقت خود
را ب��رای رفع مزاحمت نهادهای دیگر مثل ش��هرداری و اداره
میراث فرهنگی صرف میکنیم .یکی دیگر از مشکالت کسبه و
اصناف تولیدی در کشور ،موضوع شهرکهای صنفی و صنعتی

اس��ت که این قش��ر را دچار زحمات بسیاری کرده
است .االن سالهاس��ت که طرح ایجاد شهرکهای
صنفی و صنعتی در مرحله اجرایی بهس��ر میبرد اما
همچنان مشکالت زیادی را در دل خود دارد .از یک
سو امکانات اولیه مثل آب و برق و گاز برای برخی از
این شهرکها فراهم نشده و صاحبان اصناف رغبت
نمیکنند کسبوکار خود را به این شهرکها انتقال
دهند و از س��وی دیگر اصنافی که به این شهرکها
نقلمکان کردهاند اعتقاد دارند منتقل نش��دن س��ایر اصناف،
مانع از رونقگیری کس��بوکار در این ش��هرکها میشود .در
کنار این مسائل رکود بازار داخلی نیز خودبهخود توان تولیدی
این واحده��ا را کم میکند و به آنها مجال پرداختن به مقوله
صادرات را نمیدهد .ما برای اینکه بتوانیم تولیدکنندگان قوی
در حوزه اصناف داشته باشیم که بتوانند عالوه بر فعالیتهای
داخلی خود ،به بازارهای خارجی نیز نیمنگاهی داشته باشند،
نی��از به حمایت نهادهای باالدس��تی داریم ک��ه این کمکها
میتواند از تامین وامهای مالی تا محدودیت و کنترل واردات
کاالهای تولید داخل باشد .البته این حمایتها نباید بهشکلی
باش��د ک��ه رقابت بهکلی از بی��ن برود .بای��د کاالی مورد نیاز
جامعه با کیفیت مطل��وب در اختیار مصرفکننده قرار گیرد.
اصوال گس��ترش بازار منوط به رضایت مشتریان است و اینکه
تولیدکننده گمان کند میتواند با هر کیفیتی و تنها با انحصار،
خریداران خود را حفظ کند ،برداش��ت کامال غلطی اس��ت و
گرچه ش��اید بتواند با انحصار ب��ازار داخلی را در اختیار بگیرد
اما در ورود ب��ه بازارهای جهانی قطعا دچار چالشهای جدی
و شکست خواهد شد.

اصناف رمق صادرات ندارند
عل�ی اژدرک�ش -رئی�س
کمیس�یون اقتص�ادی ات�اق
اصناف ته�ران :گرچ��ه اصناف
تولیدی با توس��عه تولی��د و ورود
ب��ه عرص��ه ص��ادرات میتوانن��د
نقش مهمی در اشتغالزایی کشور
داش��ته باش��ند اما در حالحاضر
در وضعیت بسیار ش��کنندهای قرار دارند و
بهدلیل مشکالت اقتصادی توان زیادی برای
س��رمایهگذاری در حوزه صادرات و مقابله با
نوسانات قیمت را ندارند .اصناف تولیدی در
ش��رایط اقتصادی امروز متحمل بیش��ترین
فشارهای مالی هستند و برای بقا با کمترین
میزان سودآوری نیز نیاز به حمایت نهادهای
باالدس��تی دارند .سرمایه در گردش محدود
این واحدها قدرت آنها را در برابر مش��کالت
مرس��وم اقتصاد کش��ور مح��دود میکند و
یک نوس��ان کوچک در نرخ خرید و فروش،
ممکن اس��ت تعداد زیادی از این واحدها را
برای همیشه تعطیل کند .در چنین شرایطی
نمیتوان از اصناف تولیدی انتظار داشت که
حض��ور پررنگ��ی در حوزه صادرات کش��ور
داش��ته باش��ند .اصناف تولیدی در صورت
وجود ش��رایط مس��اعد هر ی��ک میتوانند
بهعنوان یک صادرکننده عمل کنند اما این
موضوع به دو پیشنیاز حمایتهای نهادهای

صادرات ،بدون رفع مشکالت بیمعناست
وحی�د مهرپویانطاران�ی -عض�و اتاق اصناف کش�ور:
کارشناس��ان اقتصاد در این موض��وع اتفاقنظر دارند که اقتصاد
کالن هر جامعه متاثر از کس��بوکارهای کوچک آن اس��ت و به
همین دلیل اگر مش��کالت این کسبوکارها با برنامهریزیهای
دقیق برطرف نش��ود ،نمیتوان انتظار داشت که اتفاقات مثبت
چندانی در حوزههای دیگر اقتصاد نیز رقم بخورد.
اصناف کش��ور در س��الهای اخیر با تم��ام تالشهایی که در
راس��تای تولید و ارائه خدمت انجام دادهاند ،با مش��کالت فراوانی دس��ت
و پنج��ه نرم میکنن��د و باوجود قابلیتهای ف��راوان حتی در عرصههای
صادراتی ،امروز برای بقا و فعالیت حداقلی خود نیاز به حمایتهای جدی
دارند.
گستردگی کشور باعث شده هر یک از اصناف در هر منطقه جغرافیایی
مش��کالت خاص خود را داشته باشند ،اما وقتی در یک نگاه کلی به همه
آنها مینگریم ،میبینیم ریش��ه اصلی بیش��تر این مشکالت ،مسائل مالی
اس��ت و تا زمانی که این مش��کل حل نش��ود ،نمیتوان انتظار داشت این
واحدها بتوانند برای حضور در بازارهای خارجی نیز برنامهریزی کنند.
در حالحاضر چالشه��ای گوناگونی مانند مالیات ،قانون نظام صنفی،
امنیت شغلی ،تامین مواد اولیه ،سرمایه در گردش و مشکالت شهرکهای
صنعت��ی و صنفی ،بیش از گذش��ته اصن��اف را به خود مش��غول کرده و
بدون ی��ک برنامهریزی دقیق و هدفمند و اتخ��اذ راهکاری برای حمایت
از این واحدها نمیتوان به گزینههایی مانند توس��عه تولید و صادرات فکر

تولید کشور داشته باشد!
البت��ه در این زمین��ه باید به یک نکت��ه نیز توجه
داش��ت و دق��ت کرد که ص��ادرات ما به کش��ورهای
دیگر هرچه به س��مت محصول نهای��ی گرایش پیدا
کند ،اش��تغالزایی بیشتری را به همراه خواهد داشت
و خامفروشی و فروش محصوالت میانی در واقع یک
نوع فرصتسوزی در حوزه تجارت است.
ب��ه بیان دیگر ما بی��ش از آنکه از صادرات خود در
جهت جهش تولید و رونق کسبوکار استفاده کنیم،
این فرصت را به همراه اشتغال ،ارزش افزوده و یارانه
ب��ه ارزانترین ش��کل ممکن در اختیار کش��ورهای
واردکننده قرار میدهیم.

کرد.
اکث��ر اصناف س��ال گذش��ته بهدلیل مش��کالت متعددی که
بزرگترین آنه��ا همهگیری ویروس کرونا ،تش��دید تحریمها و
افزای��ش بیوقفه ن��رخ ارز بود ،با کاهش فاح��ش درآمد روبهرو
بودن��د و این دردس��رها بس��یاری از واحدها را ت��ا مرز تعطیلی
کشانده است.
همچنین اصناف کش��ور س��ال گذش��ته فرصته��ای فروش
داخلی در مقاطع زمانی طالیی کس��بوکار خود را نیز از دست
دادند ،اما در همین ش��رایط نامطل��وب باید مالیات خود را پرداخت کنند
که این موضوع بقای تعداد زیادی از واحدهای کوچک را دشوارتر میکند
و حیات آنها را مورد تهدید قرار میدهد.
از س��وی دیگ��ر ،تامین مواد اولیه ب��رای بس��یاری از واحدهای صنفی
تولیدی جزو بزرگترین چالشهاس��ت .افزایش قیمت مواد اولیه در بازار
و سرمایه در گردش محدود این واحدها سببشده ،فعاالن این حوزه در
تامین مواد اولیه برای تولید حداقلی خود نیز با مشکل روبهرو باشند و با
کاه��ش خرید مواد اولیه ،کمتر از ظرفیت مطلوب خود ،کار کنند که این
موضوع نیز در میزان بهرهوری این واحدها تاثیر میگذارد.
با این تفاس��یر میبینیم که در حالحاضر ،اصناف در بخش خصوصی
توان بسیار محدودی برای تولید دارند و به همین دلیل بسیار آسیبپذیر
هس��تند و نمیتوان از آنها انتظار داش��ت تا ریس��ک صادرات و حضور در
بازارهای خارجی را نیز بپذیرند.

باالدس��تی و نیز س��رمایهگذاری
بیش��تر نیاز دارد .امروز واحدهای
تولی��دی صنف��ی در موقعیتی به
فعالی��ت خود ادام��ه میدهند که
حاشیه س��ود آنها بهدلیل مسائل
مختل��ف اقتص��ادی بس��یار ک��م
ش��ده اما هزینههای آنها همچنان
بدونتناسب در حال افزایش است
که بخش��ی از ای��ن هزینهها ش��امل هزینه
م��واد اولی��ه و دس��تمزد کارگ��ر و مواردی
از این قبیل اس��ت .از س��وی دیگر دولت و
زیرمجموعه آن که در تامین ملزومات تولید
از جمل��ه مواد اولیه وارداتی مش��کل دارند،
طبیعت��ا نمیتوانند در حوزه ص��ادرات این
واحدها تس��هیالت و حمایتهای خاصی را
ارائه دهند؛ بنابراین گرچه توجه به صادرات
واحده��ای صنف��ی تولیدکنن��ده ی��ک گام
مثبت در توس��عه تجاری محسوب میشود
و بس��یاری از کشورهای پیشرفته نیز با اتکا
به این روش از کسبوکارهای خود حمایت
میکنند ،اما با این وضعیت بهنظر نمیرسد
فعال رمقی برای اصناف برای حضور مستمر
و تاثیرگذار در عرصه صادرات وجود داش��ته
باش��د و آنها بیش��تر در تالش هستند که با
حف��ظ حداقل تولید چراغ واحدهای خود را
روشن نگاه دارند.

سخن پایانی...
شاید امروز و با شرایط اقتصادی فعلی کشور که صنایع بزرگ ما نیز
ب��رای حضور در عرصههای بینالمللی و نقلوانتقاالت پولی خود دچار
مش��کالت عدیده هس��تند ،صحبت از ایجاد راهکارهایی برای حضور
اصن��اف کوچک و متوس��ط در بازارهای خارج��ی کمی عجیب بهنظر
برسد اما حقیقت این است که اگر برنامهریزان و سیاستگذاران حوزه
تجارت از س��الهای گذشته راهکارهایی را برای این مسئله اندیشیده
بودند ،ش��اید امروز این کس��بوکارها میتوانس��تند بهعن��وان ابزاری
مویرگی برای عبور از س��د تحری م و ارزآوری برای کش��ور بهکار آیند؛
پس قطعا این چارهاندیشی در وضعیت کنونی نیز میتواند راهی برای
رهایی از وضعیتی که هنوز پایانی برای آن متصور نیست ،باشد .صنایع
کوچک کش��ور ما در صورت بقا و گسترش فعالیتهای صادراتی خود
میتوانند زمینه بیشتری را برای اشتغال جوانان ایجاد کنند و زنجیره
ارزش��ی را که امروز در حد یک ش��عار مطرح میش��ود ،بهطور عملی
محقق کنند .البته بهنظر میرسد بیش از آنکه تجارت در حوزه اصناف
به خودی خود در کارآفرینی نقش داشته باشد ،این سیاستگذاریها
و برنامهریزیهای پش��ت این فعالیتهاست که میتواند زمینه را برای
ش��کوفایی ای��ن قابلیتها فراهم کند .به این ترتی��ب میتوان دریافت
که بررس��ی همهجانبه تولیدات واحدهای صنفی و تجارت خارجی در
کنار یکدیگر میتواند مس��یری تلفیق��ی از این دو مولفه را پیش روی
سیاس��تگذاران و نهادهای اجرایی برای رس��یدن به سودآوری ملی و
مزیتهایی از قبیل کارآفرینی و صادرات کشور قرار دهد.

