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  خالصه مدیریتی

است،  بوده ایران گیر تجارت خارجی جمهوری اسالمیراهبردی که از دیرباز گریبانو یکی از مسائل مهم 

اکه روابط تجاری دارای مراودات تجاری است؛ چرهای اقتصادی و همکاریجهت توسعه  هدف هایانتخاب کشور

 آن پرداخت. وسعه تاز پیش تعیین شده به های توان با تمرکز بر توسعه روابط با کشورمی که تنهااست الزاماتی 

ه ایجاد کشور مورد نظر مشخص و ب ،بر حسب آن کرد کهبرای انتخاب کشور هدف باید معیارهایی را تعیین 

معیارهای موجود  منظر یکز اهای این گزارش، بر اساس یافته .پرداخته شودروابط تجاری با آن های چارچوب

منظر  و ازتبدیل می شود « مطلوبمعیارهای »و « معیارهای الزامی»دسته به دو برای انتخاب کشور هدف 

 .است «غیراقتصادیمعیارهای »و  «اقتصادی هایمعیار»شامل دو دسته  ،دیگر

زم و ال ،دفبا کشور ه تبرای توسعه تجار سطح حداقلی آن معیارهای اقتصادی از جمله معیارهایی است که

 . از جمله موارد ذیل این معیار می توان بهشودها، به مطلوبیت افزوده میآنسطح و با افزایش  ضروری هستند

 :موارد زیر اشاره کرد

بت رقا»، «(Market Size) اندازه بازار»از پنج شاخص  این معیار بازار کشور هدف:حجم مطلوب  .1

 تولید ناخالص داخلی»و  «جمعیت شهری»، «(PPP) برابری قدرت خرید»، «(GCI) پذیری بازار

(GDP)» بازار یک کشور  توانبه کمک تجزیه و تحلیل حجم بازار کشور هدف، می شود.تشکیل می

شور هدف کبرای انتخاب ها ترین معیاراین معیار یکی از مهم. بررسی کردمقصد صادراتی  از منظررا 

سعه روابط چالش و معضلی برای تو تواندمی بازار مناسبچنانکه عدم برخورداری یک کشور از ؛ است

 تجاری باشد.

ه جوامعی که برای توسعه خود در داخل از سرمای (:FDI) گذاری مستقیم خارجیسرمایهمیزان  .2

. کنندمی قیتوسل به سرمایه خارجی را از ضروریات توسعه اقتصادی داخلی تل ،کافی برخوردار نباشند

های گزینه ،ه باشندخروجی سرمایه باالیی داشتفرستی یا ظرفیت سرمایهاز این منظر کشورهایی که 

های خارجی، مالحظات بدیهی است که استفاده مناسب از سرمایه مناسبی برای توسعه تجاری هستند.

 رسد.بهای آن به حداقل آسیبتا  ای داردو الزامات ویژه

 «ونومیکجایگاه ژئواک»، «اقتصاد نوظهوربودن» ین معیار از سه مولفها ظرفیت اقتصادی و فناوری: .3

که در  است ورهاییکشور هدف از کشآیا شود. اینکه تشکیل می «پیشرفت علم و فناوریمیزان »و 

هان برخوردار جقطب اقتصادی منطقه بشود و اینکه از چه جایگاه ژئواکونومیکی در  احتمال دارد آینده

 ثرگذار باشد.ا هدفتواند بر انتخاب یک کشور که می هستندهایی مولفه ،است
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 دتوانمی کهاست  ترانزیتی هایزیرساختاقتصادی، های یکی از شاخص (:LPI) عملکرد لجستیک .4

هدف باید های بسیار حائز اهمیت باشد. بنابراین در انتخاب کشورها در توسعه تجارت با دیگر کشور

 .گیردمورد ارزیابی قرار  نیزک کشور شاخص عملکرد لجستیک ی

 از این منظر تواند بقای یک کشور را به مخاطره بیاندازد.یماساسی های نیاز اساسی:های نیاز تامین .5

و مطمئن  درست تامینباید به فکر  اًاساسی خود وابسته باشد مطمئنهای اگر کشوری به واردات نیاز

های انتخاب اخصمطمئن و پایدار نیازهای اساسی، یکی از شکنندگی میزان تامینها باشد. لذا آن

 هدف است. کشور

وضوع م، یکی از مهمترین مباحثی که برای انتخاب کشور هدف حائز اهمیت است ها:قوانین و تعرفه .6

گردند ی تلقی میدر واقع وجود این معیار به مثابه موانع تجار .ستهاو سهمیهها قوانین، مجوزها، تعرفه

 .کرد توجهبرای انتخاب کشور هدف باید که 

جم ح افزایش، شاخص اکمال تجاری است؛ چرا که هایکی از مهمترین معیار :(TCI) اکمال تجاری .7

 . دو کشور است درجه اکمال تجاری بین آن متناسب باتجارت بین دو کشور 

نیز غیر اقتصادی را های بلکه باید معیار کرد،برای انتخاب کشور هدف صرفا نباید به معیارهای اقتصادی اتکا 

 داد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:مورد ارزیابی قرار 

 ، معیار ثبات سیاسیضرورییکی از معیارهای غیر اقتصادی  ریسک سیاسی: عدم وجود ثبات و .1

گذار رغبت کمتری باالتر باشد، سرمایه و سرمایه کشوری به عبارت دیگر هرچه ریسک سیاسیاست؛ 

دهند. البته این معیار نیز مشابه همه معیارهای ذکرشده، باید به حضور در آن کشور از خود نشان می

 المللی مورد ارجاعهای بینهای مورد نظر کشور بررسی شود و صرفا دادهمتناسب با شرایط و ویژگی

ها در توسعه تجارت با کشورهای هدف، ارائه یکی از وظایف حکومت با این حالو عمل قرار نگیرد. 

گذاران و تجار برای ورود به آن کشورهاست که به شیوه غیرمستقیم به تضامین و تسهیالت به سرمایه

 شود.کاهش ریسک سیاسی کشور هدف منجر می

نگاه متقابل  مولفه از چهار برای ایران این معیار همگرایی سیاسی مستقل از نظم موجود جهانی: .2

رایط راهبردی، خوانش مستقل از نظم موجود بین المللی، کاهش وابستگی به غرب و همکاری در ش

یکی از مهمترین  ،المللینوضعیت ایران در عرصه بیبه تواند با توجه می وتحریمی تشکیل شده است 

 باشد.  تجاری انتخاب کشور هدفهای معیار

که از جمله مطابق این معیار،  :کیدئولوژیاو  فرهنگی، ند تاریخیپیوهای مثبت وجود زمینه .3

و  تاریخی ،فرهنگیهای برای انتخاب کشور هدف باید پیوندمعیارهای مطلوب توسعه تجارت است، 

های مثبت پیوند زمینهکشورهایی که  به طور کلی ؛دادرا مدنظر قرار  میان دو کشور کیدئولوژیا
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 با یکدیگرمسیر تجارت  باشند، به احتمال بیشتری درداشته  با یکدیگر کیدئولوژیو ا فرهنگی، تاریخی

 تر در نظر گرفت.توان بلندمدترا میو روابط تجاری دو کشور  خواهند کردموفق عمل 

به ترسیم  اند کهای تدوین و تهیه شدهبه گونههای موجود های ایران و معیاربا توجه به ضرورتفوق، موارد 

و  همچنین برای انتخاب بهتر این معیارها. کندراهبرد تجارت خارجی در دهه پنجم انقالب اسالمی کمک 

منطقه نفوذ، به تحلیل الگوی تجارت خارجی ژاپن و ایتالیا در زمینه انتخاب کشورهای هدف پرداخته  تعیین

 ست.ا و نسبت معیارهای مذکور با عملکرد این کشورها بررسی شده شده

های ریزی مناسب توسط دستگاهبرنامه است الزم ،متفاوت در این زمینههای با بررسی تجارب و الگودر نهایت 

ر سطح داخلی به ضروری است د ؛ لذاصورت گیرد «ایمنطقه»و  «دوجانبه»، «داخلی» در سه سطحمسئول 

 تدوین روابط دوجانبهدر سطح  ؛شوده هدف پرداختهای کشور دهیو اولویت تعیین ،ایجاد نهادی برای بررسی

 ،ایو در سطح منطقه قرار گیردپیگیری  موردهدف های جامع همکاری با کشورهای برنامه شدنو عملیاتی

  .باید مورد توجه واقع شودای های منطقهتوسعه تجارت با کشورها در چارچوب ظرفیتسازی و منطقه
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