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 درآمد

های مختلفی است كه  بندی معطوف به واكاوی مفهوم گونه كه از عنوان آن پیداست، هماناین فصل 

نگارش این فصل از آن رو ضرورت دارد كه خواننده را با حدود . راجع به دیپلماسی تجاری صورت گرفته است

هایی كه در فصول آتی ارائه  زمینه را برای ورود به بحثسازد و  و ثغور این مفهوم، تعاریف و دامنه آن آشنا می

ن دلیل است كه های مختلف از دیپلماسی تجاری، بدا یبند تأكید بر واكاوی مفهوم .سازد یا می، مهخواهد شد

 اندكی در مورد آن تولید شده است؛ ادبیات این حوزه هنوز در مرحله جنینی و پیشانظریه قرار دارد و ادبیات

سان دارد، عمر ادبیات ازای تاریخ انرقدمتی به د خالف حوزه عملی دیپلماسی تجاری كه، بربه دیگر سخن

از همین رو پیش از ورود به بحث بهتر است به طور خالصه . رسد مفهومی این حوزه به زحمت به دو دهه می

به طور كلی دالیل اهمیت . دالیل اهمیت دیپلماسی تجاری و لزوم كاوش درباره آن را مورد بحث قرار داد

 :اند بندی كرده پلماسی تجاری را به شکل ذیل دستهطراحی و اجرای دی

ها از آن لحاظ كه آنان را در رسیدن به اهدافی همچون پیوندهای روزافزون با اقتصاد  برای دولت .1

 .رساند جهانی، ایجاد شغل و رشد اقتصادی یاری می

های متوسط و  ویژه شركت المللی شدن آنها به از آن لحاظ كه به بین بنگاه اقتصادیبرای  .2

.كند كوچك كمك می
1

 

                                           

1 - http://doc.utwente.nl/81235/ 
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مهمترین . از همین رو تردیدی نیست كه كشورها به طراحی و اجرای دیپلماسی تجاری نیاز دارند

 :دبندی نمو توان دسته اینگونه میدالیل نیاز كشورها به طراحی و اجرای دیپلماسی تجاری را 

 طرفانه  نیاز به دسترسی به اطالعات قابل اتکاء و بی .1

بازیگرانی كه از تصویر و اعتبار  بازارهای خارجی؛ نوپا در( های ركتش)حمایت از بازیگران  .2

 .برخورداند

به ( های متوسط و كوچك ویژه شركت به) یك كشورهای  تشویق شركت: جستجوی شریك .2

 شدن المللی بین

 مدیریت و كاهش اختالفات .4

 . كنند دیدار می سایر كشورهاهای كشور متبوع كه از  حمایت از هیئت .5

های  ستراتژیك همچون تجارت استراتژیك، حمایت از فعالیتهای ا برآورده ساختن دغدغه .1

 مرتبط با توسعه و تحقیق یا تسهیل دسترسی به انرژی

 1.سازی از آنالمللی یك كشور و تصویر بین بهبود تصویر .1

در گفتار : برای ورود به بحث پراهمیت دیپلماسی تجاری، فصل حاضر به چند گفتار تقسیم شده است

تعاریف موجود از دیپلماسی تجاری را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد، زیرا منطقی است كه  ،نخست

های دیپلمات تجاری است و  معطوف به تبیین ویژگی ،گفتار دوم. شود  بررسی هر موضوع با تعریف آن آغاز 

 .مختلف آن را مورد بحث قرار خواهد داد 2انواع

به دیگر سخن در این . ماسی تجاری مورد بحث قرار خواهد گرفتدرگفتار سوم، ساختار نهادی دیپل

های مختلف مورد بحث  دهنده به دیپلماسی تجاری و رابطۀ آنها با یکدیگر در قالب مدل ، نهادهای شکلگفتار

                                           

1
-http://essay.utwente.nl/12158. 
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ای كه از منظر نویسندگان از جامعیت  بندی بندی مباحث این فصل، مفهوم نهایتاً در جمع. قرار خواهد گرفت

 .برخوردار است و به نوعی مبنای این پژوهش قرار دارد گزینش خواهد شد بیشتری
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 تعاريف ديپلماسي تجاري: گفتار نخست

بدان معنا كه تعاریف مختلف و گاه متضادی از آنها ارائه  هستند؛ مفاهیم در علوم انسانی مناقشه برانگیز

یکی از تولد نظریات مختلف در این علوم و های  توان یکی از سرچشمه شود و همین تعاریف متفاوت را می می

 .پایان دانست علل بروز مناظرات علمی بی

البته  .مستثنی نیست های علوم انسانی نیز از قاعده فوق دیپلماسی تجاری به عنوان یکی از حوزه

نوز و اندک بودن تولیدات مکتوب، ه مطالعاتی بودن ادبیات این حوزه، به دلیل نو گونه كه گفته شد همان

این بدان معنا نیست كه در این حوزه تعاریف یکدستی  هرچند. نشده است پردازشای در این حوزه  هنظری

ای بودن این  رشته كه بین وجود دارد، بلکه بالعکس تعاریف متنوعی در مورد این مفهوم صورت گرفته است

الملل كه  الملل و روابط بین ت بینالملل، تجار های مدیریت، اقتصاد بین مفهوم و قلم زدن محققینی از رشته

 .نیز در ارائه تعاریف متنوع مؤثر بوده است ،دهند هر یك به بخشی از تصویر كالن اهمیت و اولویت می

باید این نکته را روشن كرد كه این مفهوم گرچه با مفاهیمی  ،در آغاز بحث تعاریف دیپلماسی تجاری

های كلیدی نیز با این دو  های مهمی دارد، اما تفاوت پوشیهمچون دیپلماسی اقتصادی و سیاست تجاری، هم

نماید، شمولیت آن  متمایز می ترین عاملی كه دیپلماسی اقتصادی را از دیپلماسی تجاری مهم. مفهوم دارد

هایی كه یك دولت در حوزه روابط اقتصادی خارجی  دیپلماسی اقتصادی بنابر یك تعریف، كلیه فعالیت است؛

برخی دیپلماسی اقتصادی را به معنای استفاده از ابزارهای دیپلماتیك برای .گیرد ا در برمیدهد ر صورت می

دیگرانی آن را تالش در راستای تأمین منافع ملی . اند نیل به اهداف اقتصادی و سیاست خارجی تعریف كرده

1اند ارهای دیپلماتیك تعریف نمودهو تضمین منافع اقتصادی از طریق ابز
دیپلماسی اقتصادی را  برخی دیگر،.

  2.اند   المللی در جهت نیل به اهداف اقتصادی دانسته گیری از ابزارهای سیاسی بین معنای بهرهبه 

                                           

1-http://www.clingendael.nl/sites/default/files/23323133_cli_paper_dip_issue84.pdf. 

2-http://www.clingendael.nl/publication/conceptualizing-economic-diplomacy-crossroads-international-

relations-economics-ipe-and. 
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میان ، پژوهشگر برجسته این حوزه، دیپلماسی اقتصادی را فرآیند برقراری ارتباط و تعامل 1كیشان رانا

های  حوزه داكثرسازی دستاوردهای ملی، تمامیا هدف حفرآیندی كه ب داند؛ یك كشور با جهان بیرون می

گذاری و سایر مبادالت اقتصادی كه آن كشور در آنها دارای مزیت نسبی  تجارت، سرمایه از جمله  فعالیت

نشان  ،دقت در این تعاریف2.دگیر ای و جهانی صورت می و در اشکال دوجانبه، منطقه گیرد ، را دربرمیاست

كه حوزه شمولیت دیپلماسی تجاری محدود  دهد كه حوزه دیپلماسی اقتصادی بسیار كالن است در حالی می

 .به تجارت خارجی است

های مالی  های دیپلماتیك در حمایت از بخش عنوان اقدامات نمایندگی باریچ و جیمز، دیپلماسی تجاری را به

های مهمی با دیپلماسی  ز منظر آنان این مفهوم گرچه همپوشیا. اند كشور متبوع، تعریف كرده 2كار و كسبو 

 . اقتصادی دارد، اما در وجوه مهمی نیز از آن متمایز است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

1
-Kishan S Rana  

2-http://www.cuts-citee.org/cds32/pdf/cds32-session1-32.pdf. 

2
-Business 
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دیپلماسی تجاری در برگیرنده . های مهمی دارد افزون بر این، دیپلماسی تجاری با سیاست تجاری نیز تفاوت

گذاری، علم و فناوری، تورسیم و حمایت از حقوق  تجارت، سرمایه) 1كار و كسبهای حمایت از  همه جنبه

ها در حوزه  های كالن دولت گذاری سیاستكه سیاست تجاری معطوف به  است، در حالی( مالکیت فکری

های تجارت  نامه موافقتهای تجاری همچون  ها و قرارداد نامه موافقتتجارت و مذاكره با سایر دول برای انعقاد 

 2.تآزاد اس

به كار  2توسط اسکار اشتراوس 1811دیپلماسی تجاری نخستین بار در سال  ،به طور تاریخی اساساً

تا پایان جنگ سرد كه  ،به دیگر سخن. چندان مورد توجه قرار نگرفت 1883اما تا اوایل دهه  گرفته شد

بازار آزاد از رونق چندانی برخوردار نبود، سخن گفتن از دیپلماسی تجاری هم رونق  جهانی شدن و اقتصاد

 . چندانی نداشت

گونه كه اشاره شد، در دو دهه اخیر تعاریف مختلفی در مورد دیپلماسی تجاری ارائه شده  همان

نوین تقسیم ه تعاریف سنتی و توان به دو دست تعاریف ارائه شده درمورد دیپلماسی تجاری را می. است

طور بالفعل یا بالقوه باعث  های عمومی كه به دیپلماسی تجاری به همه سیاست ،در تعاریف سنتیكرد؛ 

 4.شود گردد، اطالق می های صادراتی می رونق فعالیت

 

                                           

1
- Business  

2
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Trade_Support_Institutions/TPO_Networ

k/Content/Conferences/2338/NarayConferencepaper.pdf. 

2
-Oscar Straus 

4-http://essay.utwente.nl/12135/. 
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: كند در دایره المعارف دیپلماسی، دیپلماسی تجاری را چنین تعریف می 1سرینگ هاوس ،به عنوان مثال

مات در حوزه سیاست عمومی كه به صورت بالقوه و بالفعل موجبات تقویت و تعمیق تمامی اقدابه "

"آورد ها، صنایع یا در سطح كالن ملی فراهم می های صادراتی را بواسطه شركت فعالیت
2. 

هایی كه در حوزه دیپلماسی تجاری در قالب یك شركت، یك صنعت یا  این تعاریف میان فعالیت 

البته این تعاریف را باید در چارچوب زمانی كه مطرح  شوند تمایزی قائل نمی گیرد، ت مییك دولت صور

ای  كننده بخش خصوصی در تجارت جهانی، پدیده حضور گسترده و تعیین. اند، مورد بررسی قرار داد شده

بخش خصوصی در اندكی  در دوران جنگ سرد،. است كه عمدتاً در دوران پسا جنگ سرد رشد یافته است

های اقتصاد،  توسعه، در حوزه نا داشت و در سایر كشورهای درحالمع( یافته غربی جهان توسعه)ها از كشور

جنگ سرد تمام و كمال در اختیار دولت بود اما این شرایط در دوران پسا آفرینی سیاست و فرهنگ نقش

كمونیست در آن  در كشوری مانند چین كه هنوز حزب ،عنوان مثال ای كه به گونه به ؛به سرعت تغییر كرد

حاكمیت دارد، بخش اعظم تجارت خارجی در اختیار بخش خصوصی است و دولت عمدتاً به 

 . ورزد كالن مبادرت می گذاری سیاست

به شدت حوزه تجارت و دیپلماسی تجاری را تحت تأثیر  ،كوتاه سخن آنکه فرایند جهانی شدن 

های جدید  بندی نسوخ كرده است و ضرورت مفهومرا مقرار داده و بسیاری از تصورات سنتی در این حوزه 

 .ه استین حوزه را بیش از گذشته مطرح ساختدر ا

یان دیپلماسی آن است كه تمایز چندانی مدیپلماسی تجاری كاستی دیگر تعاریف تعاریف سنتی 

از همین رو بیش از حد . شوند چون سیاست تجاری و دیپلماسی اقتصادی قائل نمیتجاری با مفاهیمی هم

های اخیر تعاریف نوینی از این مفهوم ارائه شده  ویژه در سال به همین دلیل به تدریج و به. اند كلی و مبهم

 . است

                                           

1
-F.H. Rolf Seringhaus 

2-http://www.anpad.org.br/admin/pdf/2312_EnANPAD_ESO524.pdf. 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Rolf+Seringhaus%2C+F
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اری، بر است تجهای آن با دیپلماسی اقتصادی و سی ز این مفهوم، ضمن توجه به همپوشیدر تعاریف جدید ا

اند تا حد امکان تعریف دقیقی از آن ارائه  نواده تاكید شده و محققین كوشیدهخا تمایزات آن با مفاهیم هم

در تعاریف نوین، برخی دیپلماسی تجاری را به معنای به كارگیری ابزارهای دیپلماسی برای كسب . دهند

سرمایه خارجی، ایجاد فرصت برای  چون توسعه صادرات، جذبهمدستاوردهای خاص تجاری از طرقی 

 .اند  های یك كشور در خارج و تسهیل و تشویق انتقال فناوری دانسته گذاری شركت سرمایه

به عنوان یکی از محققین برجسته در مطالعات این حوزه، دیپلماسی تجاری را چنین  ،1اولیور نارای 

ود كه از سوی نمایندگان دولت با هدف كسب ش به فعالیتی اطالق می ،دیپلماسی تجاری»: تعریف كرده است

گیری  گذاری در خارج با بهره دستاوردهای بازرگانی در اشکالی چون تجارت، جذب سرمایه خارجی و سرمایه

ساز در كشور میزبان از طرقی همچون ارائه  و كارآفرینی و اقدامات زمینه كار و كسباز ابزارهایی چون توسعه 

گذاری و صادرات، برقراری ارتباطات با بازیگران كلیدی این حوزه و  ی سرمایهها اطالعات در مورد فرصت

 .گیرد های مربوطه صورت می در حوزه های ارتباطی تداوم بخشیدن به شبکه
مارتین كوسترز دیپلماسی 2

دف با ه ،ای از نهادهای دولتی به جامعه تجار و بازرگانان خدماتی كه شبکه": كند تجاری را چنین تعریف می

 2."كنند المللی یك كشور ارائه می توسعه تجارت بین

خدمات دولت به جامعه »یکی دیگر از تعاریفی كه از مفهوم دیپلماسی تجاری ارائه شده، آن را 

المللی كه برای جامعه واجد  های تجاری بین های دولتی با هدف توسعه آن دسته از فعالیت تجار و شركت

های حمایت از  تمامی جنبه"ریف دیگری، دیپلماسی تجاری را در برگیرنده تع. كند تعریف می« اند منفعت

گذاری، توریسم، علم و فناروی، حمایت از حقوق مالکیت  تجارت، سرمایه)و توسعه آن  كار و كسب

از ابزارهای دیپلماتیك برای  استفادهدیپلماسی تجاری را به معنای  ،دیگرانی. كند می معنا "(معنوی

                                           

1
-Oliver Narray 

2-http://www.clingendael.nl/sites/default/files/23313433_cdsp_diplomacy_kostecki_naray.pdf. 

2-http://essay.utwente.nl/1213531/MJ_Kosters_Master_Thesis.pdf. 
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اند،  گذاری مستقیم خارجی دانسته های بازرگانی، همچون توسعه صادرات و سرمایه لیتحمایت از فعا

گیرد و اهدافی همچون ثبات اقتصادی،  می حمایتی كه با استفاده از منابع در اختیار یك دولت صورت 

 .(Reuvers, 2312)كند رفاه و ارتقای مزیت رقابتی را پیگیری می

های  اقدامات نمایندگی": دیپلماسی تجاری را چنین تعریف كرده است ،یکی دیگر از محققین

های كلیدی  این مفهوم گرچه همپوشی. "های تجاری و مالی كشور متبوع دیپلماتیك در حمایت از بخش

به توسعه با دیپلماسی اقتصادی دارد، اما تمایزی نیز با آن دارد، زیرا دیپلماسی تجاری محدود و منحصر 

 .گذاری خارجی، جذب سرمایه خارجی و توسعه تجاری است سرمایه

كانادا، بریتانیا و : دیپلماسی تجاری در كشورهای پیشرفته و صنعتی»الکساندر موسیر، در مقاله 

یکی از منظر كالن كه در " :شده است كند كه دیپلماسی تجاری به دو شیوه، تفسیر استدالل می« آمریکا

اند و كارویژه آن  عنوان بخشی از دیپلماسی اقتصادی برشمرده حققین، دیپلماسی تجاری را بهچارچوب آن م

در این چارچوب  ؛اند ها دانسته نامه موافقتهای تجاری و اجرای این   نامه موافقترا عمدتاً در مذاكره بر سر 

ك كشور در حمایت از های دیپلماتیك ی های نمایندگی فعالیت: شود دیپلماسی تجاری، چنین تعریف می

دیپلماسی تجاری گرچه در وجوهی از دیپلماسی اقتصادی متمایز است، اما . ی و مالی آنارهای تج بخش

گذاری خارجی و  گذاری در خارج، جذب سرمایه پیوندهای تنگاتنگی با آن دارد و اهدافی چون توسعه سرمایه

 .گیرد تجارت را در برمی

طور مضیق  اری را بهد، دیپلماسی تجتعریفی در سطوح خُرد می نامن آنان آن رااما تعریف دیگری كه 

ای كه كاركردهای اصلی آن را به حمایت از تجارت، جذب سرمایه خارجی و  گونه به كند؛ تبیین می

ای از بازیگران  های شبکه فعالیتبه  ،دیپلماسی تجاری در این قالب. نماید گذاری در خارج محدود می سرمایه

برای مدیریت  ها و فرآیندهای دیپلماتیك ولتی كه در مدیریت روابط تجاری درگیرند و از كانالخصوصی و د

 . شود  اطالق می، «گیرند آن بهره می
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ای كه در مورد دیپلماسی تجاری كانادا صورت داده، دیپلماسی تجاری را  در بررسی ،ایوان پوتر نهایتاً

كند و  تحقق بخشیدن به منافع اقتصادی تعریف می عنوان نتایج همکاری دولت و بخش خصوصی در به

 : شمارد عنوان اهداف كلیدی دیپلماسی تجاری برمی پنج هدف را به

 توسعه تجارت -1

 گذاری مستقیم خارجی توسعه سرمایه -2

 همکاری در حوزه علم و فناوری كه در برگیرنده تحقیق و توسعه نیز هست -2

 توسعه توریسم -4

 بازرگانان یك كشورحمایت از جامعه تجار و  -5

 

اولین اقدامات را . میسر خواهد بود فوق، در پرتو انجام برخی اقداماتاز منظر وی برآورده شدن اهداف 

 :كند بندی می صورت ذیل دسته به

 1گردآوری اطالعات -1

 برندسازیسازی و  های بدنه شدن در فعالیتو برقراری ارتباطات، درگیر2سازی شبکه -2

 و اجرای قراردادهاحمایتاز مذاكرات تجاری  -2

 .دنشو حل مسائل و معظالتی كه در مذاكرات در روابط تجاری ایجاد می -4

 

 

 

                                           

1
- Intelligence 

2
- Networking 
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توان نمایش  را به شکل ذیل میهای دیپلماسی تجاری  پوتر از اهداف و فعالیت بندی به دیگر سخن، مفهوم

 :داد

 

 هاي ديپلماسي از منظر پوتر اهداف و فعالیت -١شکل شماره 

 

 

افزون بر دقت پژوهشگران در تعریف دیپلماسی تجاری و ترسیم مرزهای آن با دیپلماسی اقتصادی و 

سایر مفاهیم مشابه، برخی از آنان بازیگران درگیر در دیپلماسی تجاری را نیز در تعاریف خود از این 

ان پژوهشگران را در میتوان دو دیدگاه متفاوت  در این حوزه می. اند مفهوم مورد توجه قرار داده

بازیگران اصلی و كلیدی دیپلماسی  ،برخی از آنان معتقدند كه دولت و بخش خصوصی :مشاهده كرد

اند و بدون همکاری و هماهنگی آنان پیشبرد دیپلماسی تجاری یا به بیان بهتر دستیابی به  تجاری

قائل به این جریان اصلی محققین حوزه دیپلماسی تجاری . اهداف آن چندان میسر نخواهد بود

 .نددیدگاه هست
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هاست و  كنند كه دیپلماسی از وظایف ذاتی دولت اقلیتی از پژوهشگران استدالل می ،در مقابل

از منظر آنان دیپلماسی تجاری . ها شریك شوند توانند در انجام این وظیفه با دولت سایرین نمی

توان نقشی برای  بنابراین، نمی .ستقاعده مستثنی نیهای دیپلماسی نیز ازاین  عنوان یکی از شاخه به

بخش خصوصی كه اقدامات آن بر مدار منفعت خاص و نه لزوماً منافع عام یك اجتماع صورت 

كنند كه دیپلماسی تجاری در  آنان استدالل می ،به دیگر سخن. گیرد، در پیشبرد آن قائل شد می

ن منافع و مصالح ملی را بر عهده اند و تأمی ها نمایندگان دولت هاست و دیپلمات انحصار دیپلمات

ها محسوب  این دسته از محققین میان دیپلماسی تجاری كه حوزه انحصاری فعالیت دولت. دارند

ها و  اقدامات فرامرزی شركت ها و طور كلی دربرگیرنده فعالیت كه به 1كار و كسبشود و دیپلماسی  می

ك را در مطالعات این حوزه واجد اهمیت شوند و دقت در این تفکی باشد، تفکیك قائل می می تجار

الذكر، دیپلماسی تجاری را  عنوان مثال، مارتین كوستر، ضمن تأكید بر تفکیك فوق به. دانند می

ای از بازیگران دولتی به جامعه تجار و بازرگانان  وسیله شبکه خدماتی كه به»: كنند چنین تعریف می

 .المللی یك كشور است شود و هدف از آن توسعه تجارت بین ارائه می

توان  می. با عنایت به بررسی مختصری كه از روند تحول در تعاریف دیپلماسی تجاری صورت گرفت

به دیگر . ها برای ارائه تعریفی دقیق از این مفهوم در یك دهه اخیر صورت گرفته است گفت كه عمده تالش

. ربوط به دیپلماسی تجاری دانستترین مقطع زمانی در مطالعات م توان مهم سخن دهه اخیر را می

تر یافته   از این مفهوم ارائه داده را جامعنارای اولیور نویسندگان این پژوهش از میان این تعاریف، تعریفی كه 

 .دهد و آن را مبنای این پژوهش قرار می

 

 

                                           

1
- Business diplomacy  
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 ساختار نهادي ديپلماسي تجاري: گفتار دوم

بندی آن واجد اهمیت است، ساختار نهادی  ریف دیپلماسی تجاری، عامل دیگری كه در مفهوماتع افزون بر

برنده اهداف دیپلماسی تجاری یك  پیشنهادهای   مراد از ساختار نهادی، چینش. استدیپلماسی تجاری 

 .كشور و ارتباط آنان با یکدیگر است

 

 کشورهاي مختلفترتیبات سازماني ديپلماسي تجاري در : ١جدول شماره 

 کشور
ترتیبات میان تجارت و امور 

 خارجی

وزارت 

 مسئول

نقش دیپلماسی تجاری و چینش سازمان 

 توسعه تجارت

آمریکا، چین، 

لهستان، فرانسه، 

روسیه، آفریقای 

 جنوبی

ترویج تجارت بخشی از سیاست 

تجاری است و وزارت امور خارجه و 

 .وزارت تجارت را در آن درگیرند

 (كنندهماهنگ )

وزارت 

 بازرگانی

های تجاری با سازمان تجارت كار  دیپلمات

كنند، البته به شدت تحت تأثیر قرار  می

های تجاری ممکن است به  دیپلمات. دارند

 .سفیر هم گزارش بدهند

استرالیا، نیوزلند، 

 کانادا

های مربوط به ترویج  تفکیلك فعالیت

وزارت امور  -تجارت از سیاست تجارت

بازرگانی فعالند هماهنگ خارجه و 

 .است

وزارت امور 

 خارجه

های تجاری، سازمان توسعه تجرات  دیپلمات

. كنند را با دستور كار خود هماهنگ می

وسیله سازمان توسعه تجارت  ترویج تجارت به

 .گیرد صورت می

سوئد، نروژ، 

دانمارک، فنالند، 

 ایسلند

زارت امور خارجه ر وتوسعه تجاری د

وزارت امور خارجه و  .ه استدشادغام 

 گانی در این حوزه فعالندبازر

وزارت امور 

 خارجه

های تجاری،سازمان توسعه تجارت را  دیپلمات

وزارت امور خارجه ادغام شده است را  كه در

 كنند با دستور كار خود هماهنگ می

 بریتانیا، سنگاپور
 مکانیسم هماهنگی

(Coorhinated mechanism) 

مسئولیت 

مشترک وزارت 

توسعه تجارت به یك سازمان سپرده شده 

 .است



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

امور خارجه و  

وزارت 

 بازرگانی

کشورهای بزرگ و 

متوسط جهان 

 (توسعه  حال در)

 تفکیك امور خارجی و تجاری

 (هماهنگ نشده)

وزارت امور 

 خارجه

گرا هستند و  های تجاری عمدتاً كلی دیپلمات

توأمان با مسائل اقتصادی و سیاسی دست و 

اگر نهاد خاصی متولی . كنند میپنجه نرم 

توسعه تجارت باشد، در وزارت خارجه ادغام 

 .شده است

ژاپن، کره، ایتالیا، 

 آلمان
 نمایندگی توسعه تجارت

عمدتاً وزارت 

 بازرگانی

های تجاری، دستور كارهای سازمان  دیپلمات

طور جداگانه و مستقل از  توسعه تجارت را به

ها  خانه سفارت. برند ها به پیش می خانه سفارت

تجاری در آنجا   تنها در شرایطی كه دیپلمات

 .كنند ها ورود می نباشد به این فعالیت

 ( آلمان به عنوان یك مورد خاص)
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این ساختارها را به چند . اجرای دیپلماسی تجاری در كشورهای مختلف ساختارهای متفاوتی دارد

 :كردتوان تقسیم  دسته می

 

١نقش کلیدی وزارت بازرگانی-١
 

دهی به سیاست تجاری وعملیاتی نمودن آن  در این چینش، وزارت بازرگانی نقش كلیدی را در شکل

به عنوان نمونه ساختار نهادی . طور مستقیم در این حوزه درگیر نیست دارد و وزارت امور خارجه به

 . گیرد دیپلماسی تجاری چین در قالب این مدل قرار می

 

٢وزارت امور خارجه با وزارت بازرگانی در هم تنیدگی -٢
 

نند استرالیا، كانادا و ما اند را از سیاست تجاری منفك كردهدراین مدل، برخی كشورها توسعه تجاری 

اند اما هر دو  ر یکدیگر ادغام كردهمانند كشورهای اسکاندیناوی این دو را د ،برخی دیگر نیوزیلند و

اند و مسئولین  این كشورها، امور تجاری و امور خارجی را در قالب یك وزارتخانه قرار داده دستۀ

 .طور توأمان برعهده دارند های این كشورها مسئولیت امور خارجی و امور تجاری را به نمایندگی

 

 ٣تجاری هماهنگدیپلماسی پیشبرد  -٣

 اند؛ تا حدی در یکدیگر ادغام شدهو بازرگانی امور خارجه  توان گفت كه دو وزارتخانه در این مدل می

ای كه دو واحد ویژه از سوی این دو نهاد در وزارت امور خارجه مستقرند و دستور كار  گونه به

                                           

 
-Trade promotion part of trade policy – Ministry of Trade 

 
-Combination of foreign affairs and trade 

 
-Coordination mechanism 
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عنوان مثال در  به. نندك ها این دستور كار را اجرا می خانه سفارتكنند و  دیپلماسی تجاری را هدایت می

 .وزارت امور خارجه و وزارت صنعت و تجارت است زیرمجموعه1،اریگذ سرمایهنهاد تجارت و بریتانیا 

 

 ٢وزارت امور خارجهنقش کلیدی  -٤

اما برخالف برخی دیگر  كند ا در دیپلماسی تجاری ایفا میوزارت امور خارجه نقش اصلی ردر ای الگو 

از همین رو . ها، ادغامی میان وزارت امور خارجه و وزارت بازرگانی صورت نگرفته است از مدل

از آنجا كه هر یك از این  ،افزون بر این. های بوروكراتیك میان این دو وزارتخانه وجود دارد رقابت

اصالح نظام بوروكراتیك در حوزه ها از جایگاه مهمی در بوروكراسی ملی برخوردارند،  وزارتخانه

وجهی از كشورهای ت این مدل در بخش قابل. گردد جه میدیپلماسی تجاری با مشکالت جدی موا

 . وجود دارد توسعه  حال دركوچك و متوسط 

 

 ٣مدل ساختار مستقل توسعه تجارت -٤

بخش دولتی و خصوصی به صورتی هم افزا در مهمترین نکته متمایز كننده این الگو، نقش آفرینی 

این مدل را  جنوبی كرهكشورهایی چون آلمان، ژاپن و . شکل دهی و پیشبرد دیپلماسی تجاری است

و آژانس توسعه  4، سازمان تجارت خارجی ژاپنجنوبی كرهبه عنوان مثال در ژاپن و . ندا كار گرفته به

ساختارهایی قدرتمند و نسبتاً مستقل، وظیفه توسعه  عنوان ، به5جنوبی كرهگذاری  تجارت و سرمایه

                                           

 
-UK Iradeand Inresiment (UKTI) 

2
-Trade promotion in MFA 

 
-Independent trade promotion structures 

 
-Japan Extemal Tradc Organiztion 

 
-Korea Trade-Investment Ageney (KOTRA) 
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در ایتالیا نیز  دهند؛ كار دیپلماسی تجاری شکل می تجارت این كشورها را برعهده دارند و عمالً دستور

 1.ساختار مشابهی شکل گرفته است

های بسیار متفاوتی در حوزه ساختار نهادی دیپلماسی تجاری  گونه كه اشاره شد، مدل همان

یافتگی كشورها، اهمیت و تأثیرگذاری دولت در حیات اقتصادی، میزان  سطح توسعه. د داردوجو

... ای كه یك كشور در آن واقع است و  یافتگی منطقه ساختارهای بوروكراتیك، میزان توسعه  شفافیت

در فصول آتی و . در شکل دهی به یك ساختار نهادی خاص برای پیشبرد دیپلماسی تجاری مؤثرند

 .خالل بحث تبیین ساختار نهادی دیپلماسی تجاری ایران به این بحث باز خواهیم گشتدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

1
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Trade_Support_Institutions/TPO_Network/Content/

Conferences/2338/NarayConferencepaper.pdf. 
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 هاي  آن ديپلمات تجاري و ويژگي: گفتار سوم

 ،به دیگر سخن. متغیر دیگری كه در تبیین دیپلماسی تجاری باید بدان توجه نمود، عامل انسانی است

های آن در تبیین دیپلماسی تجاری و ارائه راهبرد برای ارتقای  ها و سنخ دیپلمات تجاری و شناخت ویژگی

بازیگران انسانی درگیر در دیپلماسی تجاری را به دو دسته  ،بندی كالن در یك تقسیم. آن واجد اهمیت است

 :می توان تقسیم نمود

 (زیر، وزرا، نمایندگان مجلسو رئیس جمهور، نخست)بازیگران سطح باالی سیاسی  .1

 سفیر و دیپلمات تجاری .2

 بازیگران بخش خصوصی .2

 

حتی در دسته دوم در . توان دیپلمات تجاری نام نهاد روشن است كه بازیگران دسته اول را نمی

منحصر به های وی،  و دغدغهزیرا تخصص  شود فیر دیپلمات تجاری محسوب نمیبسیاری از كشورها س

های افرادی خواهیم پرداخت كه  به تبیین ویژگی ،بنابراین در این گفتار. استمباحث سیاست خارجی 

به طور تخصصی به پیشبرد دیپلماسی تجاری مشغولند و در ایران به عنوان رایزن بازرگانی شهرت 

 . دارند

اما همگی آنان بر یك نکته  اند های متفاوتی را برشمرده یژگیمحققین مختلف برای دیپلمات تجاری و

های سنتی خارج است و نیاز به دانش و  جماع دارند و آن اینکه پیشبرد دیپلماسی تجاری از عهده دیپلماتا

 . اند بهره های سنتی از آن بی مهارتی دارد كه عموماً دیپلمات

هایی برخوردار باشد، اجماع نظر كلی میان  اما در مورد اینکه دیپلمات تجاری باید از چه ویژگی

عنوان دیپلمات برخی دو ویژگی را از شروط الزم قلمداد شدن یك فرد به . ه وجود نداردمحققین این حوز

 :شمارند تجاری برمی

 المللی ویژه در حوزه بازاریابی بین به كار و كسبمندی از دانش تجارت و  بهره .1

 كار و كسبتجربه عملی در حوزه  .2
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های تجاری برشمرده شده و نظرات  تری برای دیپلمات های بیشتر و دقیق اما در مطالعات جدید، ویژگی

. متفاوتی در مورد استانداردهای الزم برای قلمداد شدن یك فرد به عنوان دیپلمات تجاری بیان شده است

بدان معنا كه  استغدر حوزه عمل نیز بروز یافته  های دیپلمات تجاری  تفاوت نظرات در مورد شاخص

در . گزینند های تجاری خود برمی های متفاوت را به عنوان دیپلمات افرادی با شاخص ،كشورهای مختلف

برخی كشورها مانند ایرلند دیپلمات تجاری لزوماً باید از بخش خصوصی به مأموریت اعزام شود و پس از 

برخی دیگر از كشورها مانند ژاپن و . دپایان مأموریت نیز مجدداً در بخش خصوصی مشغول فعالیت گرد

واسطه آن اوالً  كنند تا به های تجاری خود را به مدت طوالنی در سایر كشورها مقیم می دیپلمات جنوبی كره

 . های كلیدی برقرار سازند شناخت كافی از جامعه میزبان كسب كنند و ثانیاً ارتباطات مؤثری با افراد و گروه

 

  ي تجاريها شناسي ديپلمات سنخ

های تجاری اجرایی و عملیاتی  همانگونه كه اشاره شد، دیپلماسی تجاری یك كشور نهایتاً باید توسط دیپلمات

اند، تجارب آنان در حوزه  هایی كه فراگرفته های تجاری یك كشور، آموزش بنابراین توانمندی دیپلمات. شود

تواند در توانمندی آنان جهت اجرای دستور  می.. .و تجارت، روابط آنان با دولت و بخش خصوصی و كار و كسب

ممکن است . دنمؤثر واقع گرد كار دیپلماسی تجاری و نهایتاً موفقیت یك دولت در توسعه تجارت خارجی

نی، عملیاتی ای در دیپلماسی تجاری یك كشور طراحی شود اما ضعف عامل انسا كارهای بسیار پختهدستور

 .ممکن سازدشدن این ایده را غیر

و آرایش یافتگی آن، رابطه دولت و بخش خصوصی  بر مبنای نوع اقتصاد یك كشور و میزان توسعه

. گردد های تجاری متفاوت می دهنده به سیاست تجاری، كیفیت و كاركرد دیپلمات بوروكراتیك نهادهای شکل

 :كند قسیم میهای تجاری را به سه دسته ت براساس سبك و رویکرد كاری، دیپلمات ی،از همین رو نارا
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١و تجارت کار و کسبدیپلمات توسعه دهنده  .١
 

یابی از گونه كه از نام آن پیداست، در حوزه كسب و كار و بازار تجاری همان  این سنخ از دیپلمات

ها در جهت ارتقای صادرات و برقراری روابط تجاری را  كمك به شركتتخصص الزم برخوردار است؛ 

ها و نه  و رضایت شركت است و تأمین نظر 2به شدت فعال كند؛ كار ویژه كلیدی خود تلقی می عنوان به

 .ندك میقلمداد ای خاص را اولویت كاری خود  وزارتخانه

 

٣دیپلمات کارمندمنش .٢
 

عنوان كارمند وزارت بازرگانی تعریف  گونه كه از نام او پیداست، خود را به دیپلمات كارمندمنش همان

نسبت به تحوالت . دهد های خود قرار می جلب رضایت وزارتخانه را در اولویت فعالیتكند و  می

كوشد تا فاصله خود را از تعامالت و مذاكرات تجاری و  منفعل است تا فعال و می،بیشتر تجاری

های دولت متبوع و نه حمایت از بخش خصوصی را  این دیپلمات، اجرای سیاست. بازرگانی حفظ كند

مشتریان بخش به نه ت پاسخگوس كند و به نهادهای دولتی عالیت اصلی خود تلقی میبه عنوان ف

ترین نقطه قوت دیپلمات كارمندمنش، توانایی در برقراری ارتباط و پیوند  از دیگر سو، مهم.خصوصی

 .و نهادهای دولتی مرتبط است كار و كسبمیان اهالی 

 

 

 

 

                                           

1
-Business Promoter  

2
-Proactive  

2
-Civil Servant 
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١نگر دیپلمات تجاری کالن .٣
 

ای به معنای سیاسی كلمه است كه حمایت از توسعه تجارت و  نگر، دیپلماتی حرفه دیپلمات كالن

نگر بر  دیپمات كالن. كند ای موقت در كنار سایر وظایف خود تلفی می عنوان وظیفه را به كار و كسب

سو از چندان آشنایی ندارد، اما از دیگر  كار و كسبخالف دو تیپ فوق، به مباحث فنی تجاری و 

تر دیپلماسی ملی مورد  ای برخوردار است و دیپلماسی تجاری را در قالب كالن  ارتباطات گسترده و ویژه

 .دهد توجه قرار می

های تجاری را در قالب جدول ذیل خالصه  دیپلمات الذكر نارای از بندی فوق تقسیم ،یگرینویسنده د

 :كرده است

 بندي ناراي بر مبناي تقسیم هاي تجاري يپلماتد گونهسه  -٢شماره جدول 

 نگر دیپلمات کالن دیپلمات کارمندمنش کار و کسبدهنده  دیپلمات توسعه 

 رویکرد

موضوعات تجاری و بازرگانی را اغلب 

تلقی  كار و كسبعنوان موضوعات  به

 .كند می

عنوان  ازرگانی را بهموضوعات ب

ناپذیر از روابط   بخشی جدایی

 .كند الملل تلقی می بین

موضوعات تجاری در چارچوب  به

بزرگتر دیپلماتیك وسیاسی 

 .نگرد می

دغدغه 

 اصلی
 متمركز بر جلب رضایت مشتری

متمركز بر جلب رضایت وزارت 

 بازرگانی

متمركز بر جلب رضایت وزارت 

 امور خارجه

میزان 

 فعالیت

، به دلیل برخورداری از دانش 2فعال

 تخصصی و شیوه كارآفرینی

تمركز بر ، به دلیل 1واكنشی

ها و  اجرای دستورالعمل

 های دولت سیاست

عنوان فعالیتی  فعالیت موقت، به

های  در كنار سایر فعالیت

 دیپلماتیك

                                           

1
-Generalist 

2
. Proactive  
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 نقاط قوت

برخورداری از دانش و تجربه الزم برای 

های دیپلماسی  حمایت از فعالیت

 تجاری

توانمندی ایجاد ارتباط میان 

و  كار و كسبفعاالن حوزه 

 ها وزارتخانه

رتباط با مسئولین رده باال و ا

نگرش به مسائل تجاری از منظر 

 كالن دیپلماسی ملی

 

مبنای نوع رابطه دولت و بخش خصوصی و نیز سایر متغیرهایی كه در صفحات  گونه كه اشاره شد، بر همان

در یك . های تجاری در كشورهای مختلف متفاوت است گانه دیپلمات سه انواعپیشین برشمرده شد، فراوانی 

هلند، ژاپن، : مانند)شوند  وب میهای تجاری محس ر كشورهایی كه قدرتتوان گفت كه د برآورد كلی می

 (. ، سوئیسجنوبی كره

، كار و كسبدهنده  های توسعه ، دیپلمات"كند پرچم به دنبال تجارت حركت می"به بیان معروف كه 

گونه كشورهای پیشرفته را در یك سرطیف  اگر این. كنند نقش اصلی را در پیشبرد دیپلماسی تجاری ایفا می

گیرند كه یا اساساً دیپلماسی تجاری در  یافته قرار می قرار دهیم، در سوی دیگر طیف كشورهای كمتر توسعه

اغلب  .نگرند  اری آنها كارمندمنش یا كالنهای تج ماتالمللی آنان جایگاهی ندارد و یا اینکه دیپل مناسبات بین

معنا كه از هر سه سنخ دیپلمات برخوردارند،  گیرند؛ بدان ر میانه طیف قرار مید توسعه  حال دركشورهای 

 2.نگر فراوانی بیشتری دارند های كارمندمنش و كالن چه دیپلماتگر

 

پلماسی تجاری، از منظر كاركردها به تبیین برخی نویسندگان دیگر بدون تمركز بر انواع مختلف دی

آنان تمركز را بركاركردها یا وظایف یك  ،به دیگر سخن. اند های یك دیپلمات تجاری مطلوب پرداخته شاخص

 ،2شماره نمودار . ت بیشتر تعریف و تبیین نماینداند تا این وظایف را با دق كوشیدهدیپلمات تجاری گذاشته و 

                                                                                                                                    

1
. Reactive 

2
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Trade_Support_Institutions/TPO_Network/Content/

Conferences/2338/NarayConferencepaper.pdf. 
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 ای دیپلمات تجاری صورت گرفته استین مطالعاتی است كه با هدف تعریف كاركردهتر ماحصل یکی از جامع

توان  گونه مطالعات برای دیپلمات تجاری درنظر گرفته شده، میبا دقت در كاركردهایی كه در این البته

 مورد بحث و را« كار و كسبدهنده  دیپلمات توسعه»ای یا  تجاری حرفه  دیپلمات ،دریافت كه نویسندگان

 :اند بررسی قرار داده

 

 کار و کسبدهنده  کارکردهاي ديپلمات توسعه: ٣جدول شماره 

 

 حوزه       

 

 فعالیت

توسعه تجارت 

کاال و 

 ١خدمات

حفاظت از حقوق 

 ٢مالکیت فکری

همکاری در 

های علم و  حوزه

 ٣فناوری

ترویج برندها و 

تصویرسازی از 

 ٤ها شرکت

گذاری  توسعه سرمایه

  مستقیم خارجی

گردآوری 

  اطالعات

گردآوری 

اطالعات مربوط 

به بازارهای 

 صادراتی

حفاظت از حقوق 

مالکیت فکری 

های یك  شركت

كشور و جلوگیری 

پایش دستاوردهای 

 علمی و تحقیقاتی

های  مطالعه شیوه

1تصویرسازی
 

گذاران  شناسایی سرمایه

 بالقوه

                                           

1
-Promotion of Trade in goods and services 

2
-Protection of intellectual property rights 

2
-Cooperation in Science and technology  

4
-Promotion of made-in and corporate image  

5
-Promotion of foreign direct investment 

1
-intelligence  

1
-Image studies 
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 از نقض آن

 ارتباط

برگزاری 

های  كنفرانس

 توسعه توریسم

راه انداختن به 

ها، آگاهی  كمپین

بخشی و ارائه 

مطالب در خالل 

 آنها

های  تدوین گزارش

ای در مورد  رسانه

دستاوردهای علمی 

 [كشور خود و میزبان]

كمك به برگزاری 

جلساتی با هدف 

توسعه كاالهای 

ساخته شده دو 

 كشور مبدأ و مقصد

ارائه اطالعات و تحلیل 

وضعیت كشور برای 

 قوهگذاری بال سرمایه

مشاوره و 

 توصیه

معرفی 

صادركنندگان 

 بالقوه

جستجوی وكالی 

معتبر در زمینه 

حفاظت از حقوق 

 مالکیت فکری

تسهیل ارتباطات میان 

های علوم  آزمایشگاه

 پیشرفته

های  برگزاری نشست

مطبوعاتی در هنگام 

امضای قراردادهای 

بزرگی كه موضوع 

تصویر ملی در آنها 

 مطرح است

مدیران تر شدن به  نزدیك

ها و ارائه  اجرایی شركت

پیشنهادهای 

 گذاری به آنان سرمایه

 دفاع و حمایت

حمایت از 

ها در  شركت

فرایند حل و 

 فصل اختالفات

وارد آوردن فشار 

برای بهبود 

های حفاظت  روش

از مالکیت فکری 

 كشور مبدأ

های  برگزاری نشست

مطبوعاتی در حمایت 

های علمی  از پروژه

 مشترک

های  شركتدفاع از 

یك كشور كه از 

سوی مقامات كشور 

میزبان مورد تبعیض 

 گیرند قرار می

گذاران  حمایت از سرمایه

كشور مبدأ در كشور 

 میزبان

 هماهنگی
برگزاری 

جلساتی در 

هماهنگی در مورد 

انجام اقدامات 

معرفی طرفین برای 

انجام تحقیق و توسعه 

هماهنگی برای 

های  برگزاری كمپین

هماهنگ نمودن فرایند 

شركت وزرا در 
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انداز  مورد چشم

كاالها و 

خدمات 

 صادراتی

ترویج كاالهای  مشترک قانونی

 1ساخت یك كشور

های  گردهمایی

گذاران بخش  سرمایه

 خصوصی

 ٢تدارکات

برگزاری 

كنفرانس 

توسعه تجارت 

با همکاری 

دبیرخانه 

 سفارت

تکثیر و توزیع 

آموزشی محتوای 

كمپین 

خارجی )آشناسازی

ها با كاالهای 

تولیدی كشور 

وسیله  به( متبوع

 سفارت

برگزاری كنفرانسی را 

در مورد توسعه 

علمی از سوی   همکاری

سفیر یا دیپلمات 

 تجاری

ترجمه مختصر 

مطالب كمپین، 

رسانی  اطالع

كارمندان بخش 

 دیپلماسی تجاری

 هیئتگیری اعضای  بهره

از  گذاری توسعه سرمایه

امکانات سفارت برای 

 انجام مأموریت  محوله
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 گرا و بخش خصوصي هماهنگ دولت توسعه: يپلماسي تجاري چیند
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 درآمد

سازی در این كشور با  اید به گذشته بازگشت و روند دولتبرای تبیین روند تحول در دیپلماسی تجاری چین ب

به دیگر سخن بدون درک این روند، تبیین دیپلماسی تجاری .را مورد بررسی قرار دادتاكید بر اقتصاد سیاسی 

سازی را در این كشور  از این رو در این فصل در ابتدا روند تحول در فرایندهای دولت. این كشور میسر نیست

كید بر ن را با تأادامه دیپلماسی تجاری آای مورد بحث قرار خواهیم داد و در   های توسعه را از منظر سیاست

گفتار نخست  :فصل به چند گفتار تقسیم شده است در این چارچوب این. این تحوالت تبیین خواهیم نمود

است تا در چارچوب آن  1848ای چین در ادوار مختلف پس از انقالب  های توسعه معطوف به تبیین سیاست

 . كشور فراهم آیدزمینه برای تبیین روند تحول در سیاست و دیپلماسی تجاری این 

روند تحول در سیاست تجاری چین مورد بحث قرار گرفته و بویژه به روند كلیدی تحول در  ،در گفتار دوم

در گفتار سوم با توجه به مباحث گفتارهای  نهایتاً. روابط دولت و بخش خصوصی مورد تبیین واقع شده است

های  نامه تقدی سازمان جهانی تجارت و موافحوزه كلی حول در دیپلماسی تجاری چین در دوقبل، روند ت

 .تجاری دوجانبه و چندجانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است
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 توسعهتجربه الگوهاي مختلف : چین پسا انقالب

دورانی كه بر وجوه مختلف  وران نوینی در این كشور آغاز گشت؛د 1848 سال ن دریبا پیروزی انقالب چ 

انقالب . ثیرات عمیقی برجای گذاشتد سیاسی و روابط اقتصادی خارجی تأحیات این كشور از جمله اقتصا

دهی به ساختار حکومت برآمده از  آموزه های كمونیستی در شکل چین انقالبی كمونیستی بود و طبیعتاً

، اقتصاد از اهمیت از آنجا كه در ماركسیسم قتصاداین نقش در حوزه ا. انقالب نقش اساسی ایفا كرده است

بر همین مبنا در دهه اول پس از انقالب چین، شوروی به عنوان الگوی . پررنگتر بود ،ای برخوردار است ویژه

توسعه این كشور مطرح شد و تالش شد تا با كمك این كشور برنامه اول و دوم توسعه چین به پیش برده 

 1.های فکری و مادی را به چین ارائه كرد وی انواع كمكدر این دوران شور. دشو

و با شدت گرفتن اختالفات دو كشور بر سر رهبری اردوگاه كمونیسم،  پیروی از مدل شوروی دیری نپایید

های  چین از مدل توسعه شوروی رویگردان شد و تالش كرد تا مدل توسعه بومی را با توجه به آموزه

اولین نماد چنین  (1858-1811) 2برنامه جهش بزرگ به جلو. و در پیش بگیردهای مائ كمونیستی و اندیشه

ی و تبدیل اقتصاد چین از اقتصادی كشاورز ،هدف از اجرای این برنامه اقتصادی و اجتماعی. تالشی بود

، چین بواسطه جمعیت عظیم خود از منظر مائو. مانده به اقتصادی صنعتی در طی پنج سال بود عقب

مائو به اشتراكی كردن  ،در قالب این برنامه. در مدت كوتاهی غرب صنعتی را پشت سر بگذاردتوانست  می

ای ذوب فلز در حیاط ه را وادار ساخت تا با ایجاد كوره زندگی مردم و بویژه روستاییان پرداخت و آنان

در تولید فوالد  ،ب صنعتیاو معتقد بود كه نقطه قوت غر. ها بپردازند ی خود به تولید فلز از آهن قراضهها خانه

در مدت كوتاهی خواهد توانست  ،است و اگر وی بتواند از جمعیت عظیم چین برای تولید فوالد بهره بگیرد

 . غرب را پشت سر بگذارد

                                           

1-http://ukcatalogue.oup.com/product/8183188283112.do. 

2
-Great leap forward  
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باعث بروز قحطی  ،اجبار روستاییان به زندگی كمونی. آثار فاجعه باری به همراه داشت ،جهش بزرگ به جلو

د كه مائو در پی بار این برنامه به حدی بو آثار فاجعه. ون نفر از بین رفتندمیلی 23حدود  ،شد و در نتیجه آن

از این مقطع . برنامه را پیش از موعد مقرر خاتمه بخشیداین ، مخالفت های درون حزب و عرصه عمومی با آن

د یافت و مخالفین موشکاف در درون حزب بر سر الگوی مناسب توسعه اقتصادی چین بیشتر بروز و ن ،به بعد

 ،اما مائو در واكنش به مخالفین ای مائو پرداختند ، به نقد دیدگاه توسعهدنگ شیائوپینگ ،نهامائو و در صدر آ

داری در جهان خواهد  م سرمایهتنها جانشین نظا ،های خود اصرار داشت و معتقد بود كه كمونیسم بر دیدگاه

نجامید، اشتباهات زیادی خواهد شد و در كشورهایی چون شوروی، این كار سالیان دراز به طول خواهد ا بود؛

طلب به قهقرا كشیده خواهند شد، اما پایان كار، پیروزی نظام كمونیسم بر  دولتمردان خودخواه و جاه

 1 .داری خواهد بود سرمایه

ظر خود سازی مدل توسعه مورد ن های فاحش، مائو همچنان بر پیاده نیز با وجود شکست 1813در دهه  

در این دوران . ادامه یافت 1848-1811 های و طی سال گری چین در تمامی دوران مائو انقالبی. اصرار داشت

مات ایجاد انقالب جهانی از الزا ،نمود و از دیگر سو ناپذیر می داری اجتناب سو جنگ با نظام سرمایه از یك

 . شد سیاست خارجی چین بر شمرده می

زمینه برای تغییر رویکردهای سیاسی و اقتصادی چین و دگردیسی دولت  ،1811 سال با مرگ مائو در

رزم مائو و مهمترین  شیائوپینگ، انقالبی هم ز دو سال كشمکش در درون حزب، دنگپس ا. انقالبی فراهم آمد

ت رنامه اصالحات و سیاسبه قدرت رسید و با تدوین و اجرایی كردن ب ،مخالف او در دوران پس از انقالب

 .جدیدی نمود چین را وارد دوران ماهیتاً،2درهای باز

                                           

 .1211ی، تهران، الملل نیو ب یاسیدفتر مطالعات سبهزاد شاهنده، انقالب چین، -1

2
-Reform and opening up policy  
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بود و ناگفته پیداست كه با تفکر مائو كه مبنای آن دوگانه انقالب  "صلح و توسعه"دوگانه  ،كانون تفکر دنگ 

در واقع در این دوران پیرامون دو مسأله مهم میان نخبگان چین با . متعارض است اساساً ،و جنگ بود

 : ماع حاصل شدمحوریت دنگ، اج

المللی و حركت به سمت كسب موقعیت قدرتی بزرگ در این عرصه، بر  ارتقاء موقعیت چین در عرصه بین-1

 . پایه اقتصادی پیشرفته میسر خواهد بود

پذیر  جز در متن و بطن جهان و برخورداری از اتصاالت مستحکم با اقتصاد جهانی امکان ،توسعه اقتصادی-2

 . نیست

دولت . كردتغییر 1گرا بی به دولت توسعهماهیت دولت در چین از دولت انقال ،ازدوران دنگ به این سودر واقع 

.دهد بر پیشبرد توسعه اقتصادی قرار میدولتی است كه بنیان مشروعیت خود را  ،بنا بر تعریف گرا توسعه
 2 

اصالحات و سیاست  " ،تا زمان نگارش این سطور 1883گرای چین از دهه  توسعهاستراتژی كالن دولت 

های  حی و اجرا شد و توسط رهبران نسلشیائوپینگ طرا این استراتژی كه توسط دنگ. ه استبود "درهای باز

ر محور و گشایش تدریجی درهای چین ببر انجام اصالحات اقتصادی بازار سوم، چهارم و پنجم تداوم یافته،

یك نقش كلیدی  ،این برنامه، برای سیاست خارجی چینبعالوه در چارچوب . كید داردروی اقتصاد جهانی تأ

 . تعریف شده و آن بسترسازی توسعه این كشور است

ای چین دگرگون  البان به رهبری دنگ، سیاست توسعهط ن گفت كه با به قدرت رسیدن اصالحتوا بنابراین می

جاری چین نیز دگرگون ابط دولت و بخش خصوصی و دیپلماسی اقتصادی تواین دگرگونی باعث شد تا ر. شد

 :ها را مورد بحث قرار خواهیم داد در ادامه دگرگونی در این حوزه. گردد

 

                                           

1
-Developmental state  

 .1283مانوئل كاستلز، عصر اطالعات، ترجمه  احد علیقلیان و افشین خاكباز، انتشارات طرح نو، تهران، -2
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 تحول در روابط دولت و بخش خصوصي در دوران اصالحات و سیاست درهاي باز

شیائوپنگ و تیم او در قالب برنامه اصالحات  های اصالحاتی كه دنگ ارترین حوزهترین و دشو یکی از كلیدی

ناگفته . بازتعریف نقش بخش خصوصی در اقتصاد چین بود ،درهای باز به انجام آن مبادرت ورزیدند وسیاست

 ،آفرینی بخش خصوصی بازار و استقبال از نقش، سخن گفتن از اقتصاد های ماركسیستی پیداست كه در نظام

ی نظام  ها الترین ردهنوعی تابوست و شکستن چنین تابویی نیاز به شجاعت، درایت و اراده سیاسی قوی دربا

 .سیاسی دارد

آفرینی بخش  سه دهه پس از پیروزی انقالب چین تداوم داشت و هرگونه سخن گفتن از نقش ،این تابو 

پس از  در دوره تا اینکه. شد خصوصی در اقتصاد چین، به چالش كشیدن اساس نظام سیاسی محسوب می

عنوان رهبر بالمنازع در آن  شیائوپنگ به شد و دنگاین تابو به تدریج شکسته  اصالحات و سیاست درهای،

كننده ارشد چین در ادوار اولیه مذاكرات این  آنکه مذاكره ،این مدعاشاهد . نجام داددوره، این تابوشکنی را ا

كند كه ما شش سال بر سر دو كلمه  كشور برای الحاق به سازمان تجارت جهانی در خاطرات خود اشاره می

شیائوپینگ در كنگره حزبی تابوی اقتصاد بازار را شکست، ما  تنها زمانی كه دنگ...مذاكره كردیم( اقتصاد بازار)

 1.توانستیم در مذاكرات جلو برویم

دی برنامه های كلی گونه كه اشاره شد یکی از ویژگی البته این تابوشکنی به تدریج صورت گرفت، همان     

روند تحول در رابطه دولت و بخش خصوصی یا  ،برخی همین رو از. آن بود "گرایی تدریج"اصالحات در چین، 

 :كنند روند تحول در نقش بخش خصوصی در اقتصاد چین را به چند مرحله تقسیم می ،به بیان بهتر

 

                                           

1 - http://thediplomat.com/2314311/why-china-still-needs-deng-xiaoping/. 
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 (١899-١891)ل دولت عنوان مکم بخش خصوصي به: مرحله نخست

. گیرد را دربر می 1882 سال تا 1818 سال از ،مرحله نخست :خود به دو مرحله قابل تقسیم است این دوره 

های كالن  گیری در این مرحله به موازات اجرایی شدن تدریجی برنامه اصالحات و سیاست درهای باز، جهت

هایی در این  گذاری سیاستفرینی بخش خصوصی در اقتصاد و تجارت چین متحول شد و  آ به سود نقش

بخشی كه در طول سه دهه پس از  خصوصی آغاز شود؛ اعث شد توسعه بخشاین تحول ب. زمینه انجام شد

 .انقالب چین سركوب شده بود و بنابراین بسیار ضعیف بود

 آفرینی برداشت مسیر توسعه و نقش های اولیه را در بخش خصوصی گامزمانی، در این مقطع  ،به دیگر سخن 

ت شناختن بخش خصوصی و حمایت از رسمی های قانونی در مورد به ها لرزان بود، زیرا تضمین البته این گام

پدید آورده بود  ای های جدی گذاران و كارآفرینان دغدغه های آن وجود نداشت و این امر برای سرمایه فعالیت

 .زد ها دامن می و به فرار سرمایه

مورد توجه قرار گرفت كه از آن به عنوان  1882 سال ها در اصالح قانون اساسی چین در این دغدغه

های قانونی و حقوقی برای  با هدف فراهم آوردن زمینهو ین سال وم این گام تلقی كرد؛ در هممرحله د

طبیعی است كه . ورت گرفتصاصالح قانون اساسی كشور  ،پیشبرد برنامه اصالحات و سیاست درهای باز

رو در از همین . برد تعریف نقش بخش خصوصی، اصالحات و سیاست درهای باز راه به جایی نمیبدون باز

به « مکمل اقتصاد دولتی سوسیالیستی»عنوان  نقش بخش خصوصی به ،نسخه اصالح شده قانون اساسی

ای در سایه دولت  حاشیه عنوان نقشی آشکار است كه در این مرحله نقش این بخش به. رسمیت شناخته شد

یت با اقتصاد بازار كه اساس آن ضد« ماركسیستی»عنوان نخستین گام تحول در یك نظام  اما به تعریف شد

های خصوصی كار و كسبرای زمینه اولیه ب ،با اصالح قانون اساسی. شد بود، گامی استراتژیك محسوب می

تشویق بخش خصوصی به  ،اما سیاست دولت هایی وجود داشت ز موانع و دشواریگرچه هنو .فراهم شد

صورت محدود  دریج مالکیت خصوصی بهدر همین راستا به ت. اقتصاد و تجارت بوددر آفرینی روزافزون  نقش
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گیری بخش  یه شکلهای اول رسمیت شناخته شد و پایه در بخش كشاورزی و كسب و كارهای روستایی به

 1.خصوصی فراهم آمد

 

 اقتصاد بازار سوسیالیستي( ١899-١881: )مرحله دوم

به تابوشکنی خود ادامه ، نخبگان جدید با جرأت بیشتری 1883آمیز اصالحات در دهه  با پیشرفت موفقیت

شدن بیشتر و  رسمیت شناخته تری برای به دادند و بخش خصوصی روبه رشد نیز تقاضاهای گسترده

ترین تغییری كه در این مقطع در راستای تحکیم  نخستین و شاید مهم. تر مطرح كرد آفرینی گسترده نقش

قانون اساسی كشور در قالب متمم بخشی به بخش خصوصی صورت گرفت، افزودن بندهایی به  روند رسمیت

چارچوب  دولت در»: ، نقش بخش خصوصی چنین تعریف شده استبود كه در یکی از این بندها 1888سال 

 مکمل اقتصاد عمومی ،بخش خصوصی. دهد به بخش خصوصی اجازه فعالیت و توسعه می ،قانون

نماید  آن را راهنمایی می كند؛ یع قانونی بخش خصوصی صیانت مدولت از حقوق و مناف. سوسیالیستی است

 2."و برآن نظارت و كنترل دارد

یا به بیان  "های چینی سوسیالیسم با ویژگی"اصالحات اقتصادی چین در این دوران تحت عنوان 

نماید، اما پسوند سوسیالیستی  مفهومی كه گرچه متناقض می لقب گرفت؛ "اقتصاد بازار سوسیالیستی"،دیگر

اینکه بخش  ست به معنای تداوم كنترل انحصاری حزب بر بلوک قدرت است ودرگفتمان حزب كمونی

 .ای به رشد خود ادامه دهد طور كنترل شده خصوصی باید به

 

                                           

1-http://web.ntpu.edu.tw/~guan/courses/growth/xuzhang.pdf  .  

2
-http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Constitution/node_2825.htm.  

http://web.ntpu.edu.tw/~guan/courses/growth/xuzhang.pdf
http://web.ntpu.edu.tw/~guan/courses/growth/xuzhang.pdf
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Constitution/node_2825.htm
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البته اعطای  تری به فعاالن بخش خصوصی اعطا شدهای بیش در چارچوب اقتصاد بازار سوسیالیستی، آزادی

برسر پیشبرد  ،به دیگر سخن ای نیز داشت؛ مخالفان جدی ،این امتیازات و پر و بال دادن به بخش خصوصی

با . من بود آن میدان تیانتراژدی  ،نزاعی كه نقطه اوج آن ، نزاع سختی در درون حزب شکل گرفت؛اصالحات

روند كاران قدرتمند،  رفت كه محافظه می وقوع این تراژدی و در خطر قرار گرفتن بقای حزب، بیم آن

با اعمال كنترل بر نیروی نظامی، دفتر سیاسی و مدیریت  ،اما دنگ متوقف كنند به طور كلاصالحات را 

دست بگیرد و اصالحات اقتصادی و نه سیاسی را همچنان در كانون  اوضاع، توانست بار دیگر كنترل را به

ندارد،  چین یك راه بیشتر»پیوسته این جمله را كه  ،او در این دوره بحرانی. استراتژی كالن حزب نگاه دارد

و اندكی پس از پایان  1882او در سفر مشهوری كه در سال  .كرد تکرار می« حات، اصالحاتاصالحات، اصال

درهای چین دی برای اصالحات بازارمحور گشود؛ های جدی جنگ سرد به مناطق جنوبی چین صورت داد، افق

 . ی نمودند و به تقویت بخش خصوص كمك شایارا بیش از پیش به روی جهان خارج گشو

 

 سه نمايندگي ؛(١889-٢1١٢: )ممرحله سو

 من و فروپاشی شوروی شد؛ آن باز، مقارن با تراژدی میدان تیان پایان دهه نخست اصالحات و سیاست درهای

 1882افزون براین، در سال . وقایعی كه رهبران چین را شوكه كرد و این كشور را به مسیر جدیدی سوق داد

 . منصوب شد این كشور عنوان رئیس جمهور به ،زمین گنسل سوم رهبران چین به قدرت رسیدند و جیان

بدان معنا كه پیشبرد  ؛گرا بودن آنان بود توسعه ترین ویژگی نسل سوم رهبران، بوروكراتیك بودن و مهم

بیش از نسل پیشین  ،افزون بر این .كردند وظیفه و دغدغه خود تلقی میترین  عنوان مهم توسعه اقتصادی را به

شدن و اجماع  بعالوه به قدرت رسیدن آنان با اوجگیری گفتمان جهانی. به اقتصاد بازار باور داشتند

جریان غالب مباحث فکری و اجرایی در كشورهای مختلف و  ،ای كه در آن فضا به گونه واشنگتنی همراه بود؛

بر كاربست اصول اجماع واشنگتنی و استقبال از فرایند  ،یافته پای شرقی و كشورهای تازه استقاللاز جمله ارو

برای ارتقای موقعیت بخش خصوصی نظریه سه  ،زمین از همین رو جیانگ. كرد جهانی شدن تأكید می
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عنوان بخشی از نیروهای پیشرو تلقی  در قالب این نظریه فعاالن بخش خصوصی به. ادرا ارائه د ١نمایندگی

درهای  ،به دیگر سخن در چارچوب نظریه سه نمایندگی برای ورود آنان به حزب هموار شد؛ شدند و راه

در این دوره به تدریج برخی . حزب به روی بخش خصوصی گشوده شد و آنان در قدرت سهیم شدند

نه تنها نقش بخش  ،در این دوره در واقع. داران به مقامات مهمی در حزب دست یافتند ن و سرمایهكارآفرینا

 2.م شدندنیز سهیبلکه آنان در قدرت  ،خصوصی در حیات اقتصادی چین رو به افزایش بود

از »، در پانزدهمین كنگره سراسری حزب، نقش بخش خصوصی 1881در تداوم این روند در سال 

ارتقاء داده شد كه تحولی كلیدی در « یك مؤلفه مهم اقتصاد بازار سوسیالیستی»به « ولتیمکمل بخش د

تحول دیگری كه در این دوره به تحکیم موقعیت بخش . شد روابط دولت و بخش خصوصی محسوب می

این روند در اجالسیه . تر دولت بر حمایت از حق مالکیت بود خصوصی كمك كرد، تأكید وتضمین گسترده

بدان معنا  ، به اوج خود رسید؛كار آمدن نسل چهارم رهبران بود كه مقارن با روی 2332ره حزب در سال كنگ

 . رسمیت و قانونیت بخشید ،عنوان یك حق این نهاد را بهر عضویت كارآفرینان د ،كه حزب

ی، رخ داد و در قالب متمم جدید قانون اساس 2334در تداوم این روند در سال  بعدیتحول كلیدی 

، های بعد نیز روند تثبیت جایگاه بخش خصوصی یا به بیان بهتر در سال. حق مالکیت به رسمیت شناخته شد

 ،ای كه با روی كار آمدن نسل پنجم رهبران ؛ به گونهآغوشی حزب كمونیست و كارآفرینان تداوم یافت هم

 . آفرینی در اقتصاد چین اعطا شد فضای بیشتری به بخش خصوصی برای نقش

 

                                           

1-Three Representative 

2-http://www.adb.org/documents/private-sector-assessment-peoples-republic-china. 
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 نقش قاطع بخش خصوصي در حیات اقتصادي چین: به بعد ٢1١٢-4

های جدیدی برای برای گسترش و تعمیق نقش  ، برنامه2312با به قدرت رسیدن نسل پنجم رهبران در سال 

بخش خصوصی در حیات اقتصادی چین یا آنچه این رهبران از آن به عنوان نیروهای بازار نام می برند، اعالم 

 2312ها كه در قالب اصالحات جدید در كنگره هجدهم در سال  این برنامه. یز آغاز شده استها نو اجرای آن

 :توان خالصه نمود ی ذیل میبه تصویب رسید را در قالب محورها

 مهمتری اولویت آن محسوب  ،ای است كه پیشبرد توسعه اقتصادی چین هنوز در مرحله

 .شود می

 قاطع"سازی برای ایفای نقش  ، زمینه{هبراننسل پنجم ر}هدف كلیدی اصالحات اقتصادی"
١ 

٢بنیادین"بر نقش  ،كنگره هفدهم حزب رد(نیروهای بازار در تخصیص منابع است 
نیروهای  "

 ).ار در تخصیص منابع تأكید شده بودباز

  برای تحقق این اصالحات، دولت باید نقش قدرتمندانه خود در تخصیص منابع را به نیروهای

مدیریت : توجه خود را به پنج حوزه كلیدی معطوف نماید واگذار و( بخش خصوصی) بازار

، ارائه خدمات عمومی، نظارت بر جامعه ٣اقتصاد كالن، تنظیم قوانین مورد نیاز برای فعالیت بازار

4.و حفاظت از محیط زیست
 

 

 

                                           

1
-decisive 

2
-basic 

2
-Market regulation 

4-http://www.brookings.edu/research/opinions/2312311311-xi-jinping-economic-agenda-kroeber. 
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الی حزب كمونیست مقامالت رده با. این اصالحات بسیار بلندپروازانه است ،شناسان از منظر بسیاری از چین

یائوپینگ كه تحولی ش را با سیاست درهای باز دنگ نیز برنامه اصالحی ارائه شده از سوی رهبران نسل پنجم

ه برای ارزیابی میزان موفقیت برنامناگفته پیداست كه هنوز . كنند مقایسه می ،كالن در چین ایجاد كرد

میت شناختن سنظر بحث حاضر اهمیت دارد، به راما آنچه از م ی رهبران نسل پنجم بسیار زود استاصالح

سیار این رهبران ب ،به دیگر سخن ش خصوصی در حیات اقتصادی چین است؛نقش قاطع نیروهای بازار یا بخ

 اند آفرینی كلیدی و كانونی بخش خصوصی تاكید كرده بیش از پیشینیان خود بر نقش

(Li, 2314). 

ای كه از آغاز برنامه اصالحات و  توان گفت كه در طول چهار دهه می ،با دقت در این روندبنابراین 

از صفر به نقشی حیاتی تغییر  ش بخش خصوصی در حیات اقتصادی چین،گذرد، نق سیاست درهای باز می

ته حزب الب لکه در قدرت نیز شریك شده استیافته است و این بخش نه تنها در تولید ثروت اهمیت یافته ب

ای حركت كرده كه یك بخش خصوصی هماهنگ با حزب و نه خارج از  كمونیست در این مسیر به گونه

 . های آن شکل گیرد، بخشی كه همواره امکان كنترل آن وجود داشته باشد چارچوب

 

سازی در چین را به سه مرحله  توان روند خصوصی سازی شده نیز می های خصوصی از منظر حوزه

 :تقسیم كرد

 فردی و كشاورزی خصوصی در روستاها كار و كسبتوسعه : ١879-١89٤های  سال

های دولتی و  های خصوصی و اصالح نظام مسئولیت در شركت توسعه شركت: ١89٤- ١88های  سال

 عمومی

1های كوچك و متوسط دولتی سازی گزینشی شركت خصوصی: به بعد  ١88از سال  
. 

 

                                           

1-http://www.mpifg.de/aktuelles/themen/doks/tenbrink_china_intjournal.pdf. 
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گی این روند ترین ویژ مهم ،«گرایی تدریجی»كه  توان دریافت می ،چینسازی در  با دقت در مراحل خصوصی

المثل معروف  ضرب .غالب روند اصالحات در چین نیز بوده است شاخصه ،گرایی البته تدریجی بوده است

های زیر پایتان  كنید، باید دقت نمایید كه سنگ هنگامی كه از رودخانه خروشان عبور می» :گوید چینی می

. شود كار گرفته می در تبیین روند تدریجی اصالحات در چین بسیار به ،المثل این ضرب .«دمحکم باش

ای بر بخش دولتی به رسمیت شناخته شده  عنوان حاشیه گونه كه اشاره شد، در ابتدا بخش خصوصی به همان

به رسمیت یافت  عنوان بخش كلیدی حیات اقتصادی اما به تدریج به تنها به حوزه كشاورزی محدود بود بود و

 .های مختلف فعالیت اقتصادی را درنوردید و حوزه

 : اند اما از منظر تحول در رابطه دولت و بخش خصوصی چین، نکات ذیل واجد اهمیت

ابتکار  ،به دیگر سخن ردهی موجود اقتصاد چین داشته است؛نقش كلیدی را در ساختا ،دولت -1

 .عمل در دست دولت بوده است

بخش خصوصی و  میان ای از رقابت و همکاری گاه بخش خصوصی، شکل ویژهدر روند تحول جای -2

 .ده استوجود آم عمومی به

به موازات اصالحات اقتصادی در داخل و بازتعریف نقش دولت و بخش خصوصی، اقتصاد چین  -2

موجبات  ،ای روزافزون با اقتصاد شرق آسیا و اقتصاد جهانی درهم تنیده شد و همین امر گونه به

 .ناپذیری اصالحات را فراهم آورد برگشت

 ،به بیان دیگر های مرسوم لیبرالی ندارد؛ به مدل سازی در چین شباهت چندانی روند خصوصی -4

ازی چین بنگریم، سراسر تناقص است زیرا اوالً س های متعارف به خصوصی اگر از منظر تئوری

تنیده شوند و  ر درهمتا بخش خصوصی و دولت بیشت ثانیاً باعث شده محور بوده است؛ دولت

 .ثالثاً به قدرتمندتر شدن توأمان دولت و بخش خصوصی منجر شده است
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قابل  یچندانتناقض  ،سازی بپردازیم به بررسی روند خصوصی مبنای تاریخ و فرهنگ چینبراگر  با این وجود،

مند  غیررسمی، نه چندان قاعدهسویه، ای دو ، رابطه دولت و تجار رابطهای چین در سنت هزاره مشاهده نیست؛

مرزهای روشن و مشخص میان سیاست و  ،به دیگر سخن در این سنت رودهای بسیار بوده است؛و با فراز و ف

اند و بر اساس منافع و  منشأ قدرت بوده ،تر آنکه رهبران و نه جامعه مهم. اقتصاد چندان قابل مشاهده نیست

از همین رو، رفتارهای استراتژیك حزب كمونیست . اند چیده ا برمیداده ی مصالح خود ساختارهایی را شکل می

به همین دلیل برخی به درستی معتقدند كه در . دانستدارای جایگاه مهم توان در تداوم این سنت  را نیز می

طور خاص باید به سه نکته كلیدی توجه  طور كلی و رشد بخش خصوصی به ارزیابی روند اصالحات در چین به

 :كرد

. روند اصالحات با انگیزه تداوم بقای حزب و نه به دالیل ایدئولوژیك آغاز شد و تداوم یافت -1

 .دقیقاً تئوریزه نشده بود و با سعی و خطا به پیش رفت از ابتدا برنامه اصالحات ،افزون بر این

 ای برخوردار ، از اهمیت ویژهسازی میراث تاریخی اقتصاد سیاسی چین در پیشبرد روند خصوصی -2

عنوان بخشی كلیدی  و تجارت به كار و كسبدر اهمیت  ،سازی به دیگر سخن رشد خصوصی بود؛

سازی در مناطقی سریعاً به اوج رسید و  خصوصی ،افزون بر این. داشت ریشه از فرهنگ چینی

 . اند بوده كار و كسبطور تاریخی پایگاه تجارت و  شکوفا شد كه به

 .لف چین به شدت نامتوازن رشد كردسازی و اصالحات درمناطق مخت خصوصی -2

ای و روابط دولت و بخش خصوصی در چین، دیپلماسی تجاری  به موازات تغییر در تفکر توسعه -4

ر تحولی كه د ای و تجاری نیز دچار تحول شد؛ سعهاین كشور به عنوان ابزار پیشبرد سیاست تو

 :گفتار بعد به آن خواهیم پرداخت
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 تجاري چینسي و ديپلماسیاست روند تحول در 

این . آید ، نقطه عطفی در تاریخ چین معاصر به شمار می1848سال انقالب  اشاره شدنیز در ابتداهمانگونه كه 

 بهبا انواع قراردادهای تجاری نابرابر، آن را استعمارگران  ،دار چینی بود كه طی یك قرن انقالب میراث

 . استثمار كشیده بودند

انقالبیون، تمام قراردادهای نابرابر را ملغی اعالم كردند و تجارت با سایر كشورها را بر در همین راستا 

های چین از تجارت با سایرین دو  در این دوران، كمونیست. مبنای برابری و احترام متقابل میسر دانستند

تحکیم  -2. دهای مستحکمی در داخل داشته باش ی كه پایهتقویت اقتصاد -1: كردند هدف را دنبال می

 .های حکومت در داخل و حفظ استقالل و حاكمیت چین در خارج پایه

این . چین كمونیست بودسیاست تجاری ، اصل اساسی و راهنمای 1، استراتژی خودكفاییهدر این دور

در داخل اصل بدان معنا بود كه هر كشوری باید تا جایی كه امکان دارد، تمام مایحتاج مورد نیاز خود را 

یه منابع مادی، انسانی و مالی به بیان دیگر، یك كشور باید بنیان اقتصاد كالن خود را بر پا تولید نماید؛ر كشو

آنها تجریه شوروی را در . در صنعتی شدن بودران انقالبی چین، كلید خودكفایی برای رهب. شکل دهد خویش

 2. دانستند این میان بسیار مهم می

؛ با جدیت پیگیری شد، ای غیرمتعارف های توسعه سیاست ،مائو همانگونه كه اشاره شد در دوره

در همین چارچوب و بر مبنای نیل به خودكفایی و صنعتی شدن تنظیم  ،این دوران سیاست تجاری چین در

های بومی برای  این استراتژی، جایگزینی واردات بود كه بنا بر تعریف، عبارت است از توسعه ظرفیت. شد

گرایی شدید و غلیظ و  گونه از رژیم تجاری كه بر مبنای حمایتدر واقع این. رداتی در داخلای واتولید كااله

رف داخلی بود، به نوعی از ترتیبات نهادی شکل داد كه مدافع تولید برای مص 2سیاست ارزی دستکاری شده

                                           

1
-Self-relience strategy  

2-http://departments.kings.edu/history/23c/china.html. 

2
-overvalued 



45 

 

جایگزینی واردات  جانبه غرب علیه چین نیز در اتخاذ استراتژی  البته تحریم همهو نه برای صادرات بودند 

 . تأثیر نبود بی

های تجارت خارجی چین در این دوران، كنترل انحصاری دولت بر تجارت خارجی  یکی دیگر از ویژگی

، تمام 1851درصد بود؛ در حالی كه بعد از سال  1311، سهم دولت از تجارت خارجی، 1853در سال . بود

ز این اقدام، تجارت خارجی كامالً در انحصار دولت پس ا. شدند 1های خصوصی یا دولتی و یا عمومی شركت

های  برخی شركتعالوه بر این، . را بدست گرفت امور تجاری ، زمام تمامیقرار گرفت و وزارت بازرگانی چین

 .دولتی تخصصی نیز ایجاد شدند تا تجارت خارجی در حوزه كاالهای مختلف را هدایت كنند

ریزی شده چین، تحت كنترل بوروكراسی عریض  در واقع، تجارت نیز به عنوان بخشی از اقتصاد برنامه

این كارویژه تجارت . مورد نیاز تقلیل یافت فناوریو طویل دولت قرار گرفت و نقش آن به تأمین مواد خام و 

ساالنه .  صادی چین نداشتبدان معنا بود كه این بخش نقش چندان مهمی در توسعه اقت ،خارجی در اقتصاد

 . شد صادر می به خارجدرصد از تولیدات كشاورزی و صنعتی چین  4تنها 

در این چارچوب .كارویژه مهم دیگر سیاست تجاری چین، حراست از حاكمیت و استقالل حکومت بود

زدیك به این وضعیت ن. های غرب، روابط تجاری چین محدود به بلوک سوسیالیستی شد و با توجه به تحریم

شیائوپینگ  هنگامی كه نسل دوم رهبران كه دنگسه دهه پس از پیروزی انقالب چین تداوم یافت و تنها 

به  باز را در پیش گرفتند، متحول شد؛ درهای  به قدرت رسیدند و برنامه اصالحات و سیاست ،نماد آنان بود

 .  ی این كشور نیز متحول شدای چین، سیاست و دیپلماسی تجار با تغییر سیاست توسعه ،دیگر سخن

 

                                           

1
-public-private 
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 دوره اصالحات و سیاست درهاي باز در سیاست و ديپلماسي تجاري چین ازروند تحول 

به طور . تغییر شد چین به شدت دستخوش1نگر تجاری درون سیاستپس از اجالس سوم كنگره یازدهم، 

 :چین دو وجه داشتدر اصالحات  ،كلی

یق منابع جهت تولید و های بازار در اقتصاد برای تزر مکانیسماصالحات اقتصادی با هدف اعمال  -1

 .توزیع بهتر

گشایش به روی جهان خارج، به ویژه غرب برای جذب سرمایه خارجی، دانش مدیریت و  -2

 .پیشبرد توسعه داخلی  بودفناوری پیشرفته برای 

 

محور تغییر  به استراتژی صادرات گزینی وارداتدر واقع، بر مبنای این برنامه، استراتژی تجاری چین از جای 

 -2 وضعیت سیاست بین الملل، -1:محصول سه عامل، ریف سیاست تجاری چین در این دورهبازتع.یافت

 . های سیاسی رهبران حزب بود درگیری -2وضعیت اقتصاد داخلی و 

ر دات با آمریکا و مجموعه غرب بالملل، فشارهای شوروی و بازتعریف مناس در حوزه روابط بین -1

 .این چرخش نقش اساسی ایفا كردند

ای برای چین ایجاد  ریزی شده پس از سه دهه، فاجعه در حوزه اقتصاد داخلی، اقتصاد برنامه  -2

فرهنگی را ده سال از دست رفته ها به ویژه دهه انقالب  ای كه چینی كرده بود؛ به گونه

دیمی بود و تقاضای شدیدی در بسیار ق فناورینیروی كاربسیار پایین بود؛  بازدهیدانستند؛ می

این تقاضا به رهبران . اقتصادی و باال رفتن سطح زندگی شکل گرفته بود توسعهجامعه برای 

 .هایشان فشار شدیدی وارد كرد برای تغییر سیاست
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بر هواكوفنگ و تغییر نخبگان حاكم، پیروزی دنگ حزبی،  های سیاسی درون در حوزه درگیری -2

دنگ و حامیان او معتقد بودند كه یك اقتصاد . ها را فراهم آورد سیاست شرایط الزم برای تغییر

. تر تنها در پرتو استفاده از نیروهای بازار و گشایش به سوی جهان خارج حاصل خواهد شد قوی

به شدت متأثر  ، بخصوص تجربه سنگاپوراز تجربه چهار ببر آسیاییو بویژه دنگ گرایان  اصالح

 .بودند

در این دهه به . تری را اتخاذ كنند طلبان باعث شد تا آنان سیاست تجاری منعطف محور اصالح رویکرد صادرات

در همین . با ایجاد مناطق اقتصادی ویژه نهاینه شدبه خصوص  1ای نگرانه تدریج استراتژی تجاری جدید برون

افزون بر این، . قال یافتها و مناطق انت گیری اقتصادی تمركززدایی شد و از مركز به استان مقطع، از تصمیم

 .ها در چین به سوی واقعی شدن حركت كرد المللی به تدریج فروریخت و قیمت دیوار میان بازار داخلی و بین

گرای چین در پی ادغام اقتصاد این كشور  محور، رهبران اصالح رفتن استراتژی صادراتدر واقع با در پیش گ

در این تغییر استراتژی، . ند صنعتی شدن آن را سرعت بخشنددر بازار جهانی برآمدند تا بدان واسطه رو

المللی و نیز تقسیم كار  اهمیت به امری بسیار مهم برای مشاركت چین در بازار بین صادرات از موضوعی كم

كنند، حمایت اندكی از  نگر را اتخاذ می طبیعی است كه كشورهایی كه استراتژی برون. المللی تبدیل شد بین

. نمایند های اندكی نیز بر تجارت خارجی و مبادله ارز اعمال می آورند و كنترل لی خود به عمل میمنابع داخ

 .چین نیز از این قاعده مستثنی نبود

آسا رو به افزایش  ای معجزه محور چین به سرعت جواب داد و صادرات این كشور به گونه استراتژی صادرات

از . نشان داد به خوبیمحور را ن رشد اقتصادی و رویکرد صادراتیاافزون بر این، تجربه چین نسبت م. نهاد

دهد، سهم صادرات در تولید ناخالص  ، همانگونه كه نمودار ذیل نشان می2333تا سال  1883مقطع دهه 

 :به سرعت رو به افزایش بوده است داخلی چین
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 ١89١-٢111سهم صادرات در تولید ناخالص داخلي چین -١نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گرا در پی گسترش هر چه بیشتر ائتالف سیاسی خود بودند و از این رو اصالحات را با  البته رهبران اصالح

به پیش بردند تا بازندگان روند انتقال، كامالً احساس حذف شدن و  2راییگ و تدریجی 1گرایی نوعی توازن

اصالحات تجاری نیز در چارچوب این منطق و به تدریج به پیش . نکنند مقاومتبالنتیجه در برابر این روند

 . شود برده شد تا حمایت الزم برای انجام آن از نهادهای بوروكراتیك و صنایع داخلی اخذ 

نی واردات را به استراتژی گرایان به جای آنکه به طور دفعی استراتژی جایگزی در واقع اصالح

به طور كلی، ابعاد اصالحات تجاری در چین را به . تدریج این اقدام را انجام دادند محورتغییر دهند، به صادرات

 :توان تقسیم كرد چهار حوزه می

 

                                           

 
-Balances 

 
-Gradualism 
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های  های بزرگ دولتی به شركت تمركززدایی از رژیم تجاری با گسترش حقوق تجاری از شركت -1

 كوچك

 طف كردن مجوزهای واردات و صادراتمنع -2

 های ارزی اصالح سیاست  -2

 تبط با جذب سرمایه مستقیم خارجیهای مر سیاستاصالح  -4

 

 :كنند تجاری چین را به چهار مرحله تقسیم می سیاستبر همین مبنا، برخی تحول در 

 محور كت آهسته به سمت استراتژی صادراتجایگزینی واردات و حر: ١89١-١89٣ -١ 

 تغییر تدریجی از جایگزینی واردات به صادرات   :١89٣-١88١-٢

 ترویج و ارتقای صادرات و آزادسازی تجاری اندک: ١88١-١88٣-٣

 آزادسازی تجاری: به بعد ١88٤-٤

 

سابقه رو  ای بی ونهدر پیامد سیاست درهای باز و اصالحات آزادسازانه حوزه تجارت، تجارت خارجی چین به گ

ول ذیل این روند جد .میلیارد دالر رسیده است 533سال، از صفر به  53به رشد گذارد؛ به نحوی كه در طی 

 :دهد را نشان می

 

 (میلیون دالر)١891-٢111تجارت خارجي چین: ٢شماره نمودار 3 
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اهمیت، به سرعت به بازیگری استراتژیك در عرصه  در واقع در پی این روند، چین از بازیگری كوچك و كم

كشور نیز به بخش مهمی از سیاست خارجی دیپلماسی تجاری این ،تجارت جهانی تبدیل شد و بر همین مبنا

 .آن بدل شد

 

 الحاق به سازمان جهاني تجارت: ٢11١تا  ١898ديپلماسي تجاري چین از 

به موازات پیشرفت برنامه اصالحات و سیاست درهای باز در داخل، بازتعریف نقش بخش خصوصی در اقتصاد 

به یکی از الزامات حکمرانی  ،تجاری فعال دیپلماسیو دگرگونی سیاست تجاری این كشور، در پیش گرفتن 

المللی در  پیوستن به گات به عنوان مهمترین نهاد بین ،در آن هنگام. نسل دوم رهبران چین تبدیل شد

شد و از همین  می  شرط كلیدی برای توفیق در تعامل با اقتصاد جهانی محسوب زمینه تجارت جهانی، پیش

 1.آوردن شرایط برای الحاق این كشور به این نهاد متمركز شدرو دیپلماسی چین بر فراهم 

زیرا در  ند كه این روند به شدت دشوار استبا شروع اقدامات برای الحاق،  خیلی زود دریافتها  چینی

مذاكره بر سر رعایت تعهدات الحاق بسیار فراتر از اصالحات تجاری این كشور بود و بایستی  ،صحنه داخلی

گرفت و كاركرد نهاد  دین در نطام سیاسی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی این كشور صورت میتغییراتی بنیا

در صحنه بین المللی نیز با توجه به حجم اقتصاد . شد دولت بر مبنای سازوكارهای اقتصاد بازار بازتعریف می

حاق را با د الچین و تأثیرات آن بر كشورهای عضوو همچنین مالحظات سیاسی در مذاكرات دوجانبه، رون

را به چهار دوره تقسیم جهانی تجارت ر این مبنا برخی روند الحاق چین به سازمان ب. دشواری مواجه می كرد

 :اند كرده

                                           

1
-https://books.google.co.uk/books/about/China_and_the_New_International_Order.html?id= 

lJK2HtU3fH3C&re dir_esc=y. 

https://books.google.co.uk/books/about/China_and_the_New_International_Order.html?id
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 تالش های اولیه: ١878- ١89های بین سال -١

به اصالحات اقتصادی خود ادامه داد و با ایجاد  در این دوران چیناشاره شد، پیش از این همانگونه كه 

های بیشتری  ها از سوی دیگر، گام جانبه تعرفه مناطق تجاری ویژه و گسترش آنها از یك سو و نیز كاهش یك

للی الم بین، به بانك جهانی و صندوق 1883افزون بر این، در سال . برای پیوستن به اقتصاد جهانی برداشت

الزم به ذكر  در گات را مطرح كرد؛ درخواست خود برای احیای عضویتنیز  1881پول پیوست و در سال 

ا به رعضویت خود در این سازمان  1848ی است كه چین از اعضای اولیه گات بود كه بعد از انقالب كمونیست

 . ه بودحالت تعلیق درآورد

 

 :  ١89-١88١های  بین سال-٢

تری را  گرا، اصالحات رادیکال ، نخست وزیر اصالحیریت ژائوژیانگدر یك قدمی الحاقدر این دوران، چین با مد

. شدهایی در درون حزب روبرو  فت البته انجام این اصالحات با مقاومتدر حوزه سیاست و اقتصاد در پیش گر

تری بود، سر به اعتراض برداشت؛ اعتراضی كه تجمع  دیگر، جامعه كه خواهان اصالحات وسیع از طرف

 .بار آنان، نقطه اوج آن بود و سركوب خون 1888من در ژوئن  آن ن تیانمیدا دانشجویان در

توجهی موازنه قدرت را به  ان درون حزب توانستند تا حد قابلگرای با سركوب شدید دانشجویان، چپ

ها، آهنگ  گیری نسبی چپ با قدرت. وم به حبس خانگی نمایندسود خود تغییر دهند و ژائوژیانگ را محک

توانست پس از مدت كوتاهی برنامه  ،شیائوپینگ دنگاما  ردن اقتصاد چین تا حدی كند شدلیبرالیزه ك

اصالحات و سیاست درهای باز را البته با احتیاط بیشتر احیا كرده و به عنوان گفتمان اصلی حاكم بر سیاست 

 .چین مطرح سازد

. دسیاری از كاالها را حذف نموود و تعرفه ببر تعداد مناطق ویژه اقتصادی خود افز ،در این دورانچین 

، دور اروگوئه آغاز شد كه چین نیز هیئتی را به این مذاكرات اعزام و به طور 1881در همین مقطع و در سال 
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، چین رژیم تجاری خود را به گات تقدیم كرد و متعاقب آن، در 1881در سال . كردجدی در آنها مشاركت 

این كشور تشکیل شد و تا پایان گات و تشکیل سازمان تجارت جهانی، این  اكتبر همان سال، گروه كاری

 .جلسه را برگزار كرد 18گروه كاری 

یاست های صورت گرفته در چین، به ویژه در حوزه س ای این جلسات با توجه به دگرگونیگرچه فض

كنندگان  مذاكره. ی بودردشوا ، امركنندگان دهی به فهم مشترک میان مذاكره خارجی دوستانه بود، اما شکل

پرداختند؛ در حالی كه  ها می به تبیین موضوعات و پاسخ به پرسشماركسیستی خاص خود  ادبیاتچینی با 

 . فهم نبود قابل ند، اساساًیداندیش گفتمان بازار آزاد میقابل كه در چارچوب مهای  این گفتمان برای طرف

 

 

 

روه كاری چین مطرح شد كه عمدتاً معطوف به بیش از هزار سوال از سوی گدر همین راستا، 

ای و  ی محصوالت داخلی و اقدامات تعرفهگذار ، قیمت2گذاری سیاست، شفافیت در امر 1های طراحی نیسممکا

اقتصاد + اقتصاد برنامه ریزی شده )ها در آن مقطع، اقتصاد خود را اقتصادی تركیبی  چینی. ای بود تعرفه غیر

 .فهم نبود ف مقابل در گروه كاری چندان قابلبرای طرتوصیف كردند كه ( بازار

د مهم دولتی را سن نیت خود و جدیت در پیوستن به گات، سه سنچین در این دوره برای ابراز ح

این اقدام با پاسخ مثبت . كردهای این كشور مطرح  ای جدید تجاری خود را در روزنامهه متشر كرد و سیاست

 . ری همراه بودهای این كشور در گروه كا طرف

تا  1881های  در فاصله سال. اتحادیه اروپا شد همزمان با این روند، چین وارد مذاكره با آمریکا و

مذاكرات به . ، پنج دور مذاكره میان چین و آمریکا صورت گرفت كه حاصل آن، توافقات مهمی بود1888

                                           

1
-planing mechanism 

2
-policy transparency 
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من رخ داد و پنجره  آن واقعه تیانی ورود به گات بود كه سرعت در حال پیشرفت بود و چین در یك قدم

های سیاسی، اقتصادی و  قعه، غرب به رهبری آمریکا، تحریمپس از این وا. فرصت چین را به طور موقت بست

به باد داد؛ را نظامی سنگینی را علیه چین اعمال كرد و امیدهای این كشور برای پیوستن سریع به گات 

، بدبینی موجود در غرب در مورد نظام چین را كه رو به كاهش من و سركوب شدید مخالفان آن واقعه تیان

به شدت افزایش داد و تردیدهای جدی در رابطه با اعتبار تعهدات سیاسی چین مبنی بر انجام اصالحات  ،بود

 1.بازار آزاد ابراز شد

 

 

بر مذاكرات  یفضای سیاسی سنگین كامالً برگزار شد، 1888در هشتمین دور مذاكرات كه در دسامبر 

 را مجدداًها پرسیده بودند،  التی كه در جلسات اول از چینیسوا ،های گروه كاری طرف. ایه انداخته بودس

ها  بعد از این جلسه نیز غربی. كردندمطرح كردند و بر نگرانی از عدم پایبندی چین به تعهدات خود تأكید 

 .ادامه داشت 1881ل توقفی كه تا اواخر سا را متوقف كردند؛مذاكرات با چین 

 

 ثمر تالش بی:  ١88١- ١88های بین  سال -٣

رای های خود را ب توقف مذاكرات، چین بار دیگر تالشمن و تداوم  آن میدان تیانبا گذشت دو سال از سركوب 

ای را به سران عضو گات  ، نامه1881وقت چین در اكتبر پینگ، نخست وزیر  لی. پیوستن به گات از سرگرفت

د و بر تعهد چین به اصالحات ریح نمواصول مبنایی چین برای پیوستن به گات را تش ،در آن نوشت و

 .اقتصادی و سیاست درهای باز تأكید كرد

رویکرد منعطف چین باعث شد تا فضا تلطیف شود و كشورهای غربی با احیای روند مذاكرات در اواخر 

آمریکا در . و شك و تردیدهای بسیاری همراه بودشروع مذاكرات با بدبینی جدی . موافقت كنند 1881سال 

                                           

1-https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL22521.pdf. 
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ه ای را بر صادرات این كشور به ایاالت متحده وضع كرد سابقه های بی الفی اقدامات تجاری چین، محدودیتت

این . واكنش نشان داد و فهرستی از كاالهای صادراتی آمریکا را تحریم كردمتعاقباً به سرعتت  چین نیز. بود

 .ابط دو كشور به شدت سرد شودبرخورد باعث شد رو

های حاد داخلی در این كشور بر سر پیشبرد  غرب در این مقطع، مقارن با چالش تعارض چین با

كاران، قبل از  گرایان و محافظه ن منازعات كه میان دو گروه اصالحدر واقع، ای. اصالحات یا توقف آن بود

ابزارهای خود را برای حفظ روند  ، تمامیاما دنگ وم یافتآغاز شده بود، پس از آن نیز تدا من آن سركوب تیان

در این . و در كنگره چهاردهم حزب توانست مخالفان را به عقب براند 1882اصالحات به كار گرفت و در سال 

آلود میان این  ز تأكید شد و همین امر، فضای تنشكنگره، بر تعهد چین به اصالحات و سیاست درهای با

ها و  را برای پایان بخشیدن به محدودیتآمریکا و چین دو یادداشت تفاهم متعاقباً، . رام كردكشور و غرب را آ

با تفاهم اولیه با آمریکا در واقع گام نخست پیوستن چین به گات برداشته شد . دسترسی به بازار امضا كردند

 .و مذاكرات دوجانبه برای دسترسی به بازار آغاز شد

 ه شد،اركه در صفحات پیشین و در تبیین روند رشد بخش خصوصی در چین اش، همانگونه در این شرایط

به مرزهای اقتصاد بازار نزدیك شده بود و اصالحات  1881 سال ز شرایطاطبیعتاً اقتصاد چین بسیار بیش 

را كاهش داد و تا سال 1های اجبارآمیز در حوزه صادرات رویه ، چین1881در سال . همچنان ادامه داشت

اصالحات  ؛و مالیات بر واردات را به شدت كاهش داد ها افزون بر این، تعرفه. كرد حذفآن را  ه كلیب 1884

 .با عرضه و تقاضای بازار هماهنگ سازدتا حدودی پولی را نیز تداوم بخشید و تالش كرد تا ارزش یوان را 

هدف این . تجارت خارجی بودمهمترین اقدامی كه چین در این مقطع انجام داد، تصویب قانون  با این وجود

های  خانه های چندگانه وزارت خارجی چین و پایان دادن به سیاستبخشی به عملکرد تجارت  ، وحدتقانون

چین و  سازی سیاست تجاری قانون، گام مهمی در جهت یکپارچه تصویب این. مختلف در این حوزه بود

 .های بازار بود مدیریت آن در جهت مکانیسم

                                           

1
-mandatory export plan 
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در . رود ت و سازمان تجارت جهانی به شمار مینقطه عطفی در روند پیوستن چین به گا ،نوناین قاتصویب 

ان های اساسی را بردارد و بتواند به یکی از بنیادگذار ،تالش داشت تا گامبا تصویب این قانونواقع چین 

درون های بوروكراتیك در  سازمان تجارت جهانی تبدیل شود اما در همین مقطع، مجدداً درگیری

در عمل، اجماع گیرنده بر سر رعایت الزامات پیوستن به گات باال گرفت و باعث شد تا  ی تصمیمها دستگاه

  .اتکایی در درون این كشور شکل نگیرد قابل

شوروی، اوالً آمریکا به تنها ابرقدرت  فروپاشیالمللی نیز با پایان جنگ سرد و  افزون بر این، در صحنه بین

بنابراین، . گر در برابر شوروی از میان رفت ثانیاً اهمیت استراتژیك چین به عنوان موازنه تبدیل شد ودنیا 

د تا از این موضع، مسائل را آمریکا با دست برتر و با استراتژی مذاكراتی مفصلی وارد صحنه شد و تالش كر

 .فصل نماید و حل

سس ستن به گات و تبدیل شدن به عضو مؤاندازی در مسیر چین برای پیو برای سنگآمریکا  در همین راستا،

درصد  13كه در آن هنگام بیش از  توسعه  حال دروان كشوری به عنبا تلقی چین سازمان جهانی تجارت، 

كه چین بر اخذ این امتیاز بود در حالی این  ؛مخالف بود ای داشتند، جمعیت آن در روستاها زندگی فقیرانه

 .                    نظر بود مسیر تنها نبود و مجموعه غرب با آن كشور همراه و همآمریکا در این  هرچند. فشرد پای می

مبادرت برخی امتیازات در حوزه مسائل كشاورزی و تجارت خدمات نیز به اعطای ، چین در این مقطع

ی آن به بار اما این اقدام چین نیز نتیجه مطلوب را برا ورزید؛ بدان امید كه روند الحاق این كشور تسریع شود

گروه كاری اولتیماتوم داد كه اگر مذاكرات تا این به اعضای  ،1884در نوامبر  به همین دلیل چین. نیاورد

جانبه قطع خواهد كرد و امتیازات دیگری نیز  دسامبر به نتیجه نرسد، این كشور مذاكرات را به طور یك

 .                                       نخواهد داد

ین چ یافتگی توسعهتهدیدات در موضع آمریکا تأثیری برجای نگذاشت و این كشور همچنان بر  این

های بزرگ عضو گات، به ویژه آمریکا خواستار پیوستن  در واقع در این مقطع از آنجا كه قدرت. تأكید داشت

دهم مذاكرات چین با دور نوز نتیجه با پایان یافتن بی. ثمر ماند های این كشور نیز بی چین نبودند، تالش

 .كاری، امیدهای این كشور برای پذیرش به عنوان عضو مؤسس به باد رفت گروه
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 مذاکره در فضای جدید:   ١88-١889های بین  سال -٤

های سیاسی در  با تأسیس سازمان تجارت جهانی، چین كشورهای غربی را به باد انتقاد گرفت كه با انگیزه

از دیگر سو، غرب كه . مذاكرات اخالل ایجاد كردند تا چین به موقعیت عضو مؤسس این سازمان دست نیابد

ن تجارت جهانی محروم شرایط خود را به چین تحمیل كرده و این كشور را از موقعیت عضو مؤسس سازما

این كاری را در برابر چین ارتقاء بخشیده بود،  تا در شرایط جدید كه موقعیت گروهكرده بود، تالش داشت 

از همین رو آمریکا از طریق ژاپن وارد عمل شد و در مراحل بعد، دولت . را به میز مذاكره بازگرداندكشور 

در راستای این . رد تا این كشور را به میز مذاكره بازگرداندكلینتون نماینده تجاری خود را به چین اعزام ك

ها  این تالش. اكرات بازگرداندهدف، هیئت تجاری اتحادیه اروپا نیز به چین رفت تا این كشور را به مذ

 .در شرایط جدید بر سر میز مذاكره بنشیند و 1885نشست و چین پذیرفت كه در سال  رثم به

اگر چین در طی دو سال پس . ر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شدناظ در همان سال چین به عضویت

توانست به این سازمان بپیوندد، در واقع به همان سیر گات به عضویت  از تشکیل سازمان تجارت جهانی می

كشورهای غربی امتیازات بیشتری برای دسترسی زیرا . آمد اما نتوانست و روند الحاق آن به درازا كشید در می

مهمتر آنکه در پی بحران سوم تایوان در . بازار چین مطالبه كردند و چین از دادن این امتیازات سر باز زد به

 .های خود را تجربه كرد ، روابط چین و آمریکا رو به وخامت گذارد و یکی از سردترین دوره1885سال 

ذاكراتی كه با چین صورت و آمریکا در پی م روابط به تدریج رو به بهبود گذارد، این 1881در سال 

های  چین نیز در پاسخ، تعرفه. به این كشور را اعالم داشت  توسعه  حال درموافقت خود با اعطای امتیاز   داد،

 .به شدت كاهش دادخود را در همان سال 

باق شرایط خود به عنوان چین تقاضای زمان مشخصی برای انط ،كاری در دور سوم مذاكرات گروه

كرد كه گروه تا حدی با آن مطرح با الزامات و تعهدات سازمان تجارت جهانی را  توسعه  حال دركشوری 

و مذاكرات تجارت  نمودامضا دوجانبه را با نیوزیلند  نامه موافقتدر همین مقطع، چین اولین . موافقت كرد

 .كاالیی را با ژاپن نیز به اتمام رساند
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ای را در جهت مدیریت این  های مسئوالنه سیاست ، بحران مالی آسیا رخ داد و چین1881در سال 

زده در پیش گرفت؛ سیاستی كه در جلب اعتماد اعضای گروه كاری مبنی  بحران و كمك به كشورهای بحران

 .بر وفادار بودن چین به تعهدا تش تأثیرات قابل توجهی داشت

در خالل آن، دو طرف زمین، رئیس جمهور وقت چین، به آمریکا سفر كرد و  جیانگ 1881در سال 

متعاقباً . ای و سایر موارد اختالفی راسرعت بخشند ها، موانع غیرتعرفه توافق كردند تا مذاكرات در مورد تعرفه

به جای  ،جی زمین را پاسخ گفت و در همین مقطع زورونگ ، سفر جیانگ1888در سال نیز كلینتون 

معتقد به سرعت  ،پینگ كارانه لی مشی محافظهجی برخالف  زورونگ. پینگ به نخست وزیری چین رسید لی

اصالحات در وی از همین رو با قدرت رسیدن، . بخشیدن به اصالحات اقتصادی و روند الحاق چین بود

 .آغاز كرد راهای دولتی شركت

زار بیش از پیش در آن در این دوران، رشد سریع اقتصادی چین همچنان تداوم داشت و نیروهای با

در پی . المللی پیوند خورده بود درصد اقتصاد این كشور به بازار بین 43ای كه بیش از  گونهبه فعال شدند؛ 

دیدند و از این رو به  این روند تعداد روزافزونی از صنایع، آزادساری تجارت را در راستای منافع خود می

 1.نگریستند پیوستن به سازمان تجارت جهانی با دیدی مثبت می

نه كه در بررسی روند وهمانگگفت كه با پیشبرد اصالحات و سیاست درهای باز، توان  از این رو می

ای روزافزون فعال  نیروهای بازار در اقتصاد چین به گونهتحول در روابط دولت و بخش خصوصی اشاره شد، 

ن بر افزو. شدند و طبیعتاً با تقاضای پیوستن به سازمان تجارت جهانی به دولت این كشور فشار وارد كردند

گذاری مستقیم خارجی این كشور با  آسیا، صادرات چین و جذب سرمایه 1881این، در پی بحران مالی 

.هایی مواجه شد و این كشور در پیوستن به سازمان فواید بیشتری دید محدودیت
2 

                                           

1-http://www.jstor.org/stable/23182124. 

2-http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/ir/college/bulletin/vol14-13315-24_nakatsuji.pdf. 
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ها  چینی. ثیر داشت، روند الحاق تایوان بودالش چین برای پیوستن به سازمان تأتحول دیگری كه در ت

ای  ملحق شود، با توجه به ادعای حاكمیتیتجارت جهانی سازمان از آنها به  نگران بودند كه اگر تایوان زودتر

 .كه بر آن دارند، شکستی برای آنان به شمار خواهد آمد

 

 سرعت گرفتن روند الحاق : ١888-٢١١١های بین  سال - 

یرا اغلب مذاكرات صورت به سرعت پایان یابد، زها امیدوار بودند كه روند الحاق  ، چینی1888با آغاز سال 

این . اما در این مقطع، جنگ یوگسالوی شدت گرفت و ناتو  سفارت چین در بلگراد را بمباران كرد گرفته بود

ی در شهرهای این كشور برگزار شود؛در باعث شد تا فضای سیاسی چین ملتهب و تظاهراتی ضدآمریکای ،امر

برخی  تا آن هنگام فرصت مانور نداشتند، كه چین ون نخبگان و نیز بوروكراسیمخالفین الحاق در درواقع 

 .  تحركات را در مقابل این روند صورت دادند

زمین قرار داشت، به آمریکا سفر كرد تا توافق با این  جی كه مورد حمایت جیانگ با این وجود، زورونگ

ن توجیه كه احتماالً كنگره آن را تصویب نخواهد كرد، كشور را نهایی سازد اما كلینتون از توافق نهایی با ای

ها در آینده  كه چین قائل شده بود، منتشر كرد تا چینی  از طرفی، آمریکا محتوای امتیازاتی را. سرباز زد

ت دولت چین رقم زد و به مخالفان جرأبار برای  وقوع این امر شکستی خفت. ار كنندنتوانند از زیر بار آن فر

 .دبیشتری دا

و  1888سپتامبر  11در سرانجام . با این اتفاقات، مذاكرات طرفین بار دیگر برای چند ماه معلق ماند

پس از این توافق، . زمین و كلینتون برای از سرگیری مذاكرات توافق كردند در آستانه نشست اپك، جیانگ

های دو طرف پس از چند  تاً هیئتزمین در این مورد گفتگو كرد و نهای كلینتون دو بار نیز تلفنی با جیانگ

به توافق رسیدند و بدین ترتیب مهمترین مانع برای پیوستن  2333دور مذاكرات نهایی، در سپتامبر سال 

 .چین به سازمان تجارت جهانی برطرف شد

درصد از اهداف مذاكراتی آن با  83با اتمام مذاكرات با ایاالت متحده، اتحادیه اروپا اعالم كرد كه 

مذاكرات چین . درصد دیگر، باید مذاكرات با چین را ادامه دهد  23کا همپوشی داشته است اما در مورد آمری
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آغاز شد و مهمترین موضوعات اختالفی میان طرفین در مورد بیمه، ارتباطات  2333و اتحادیه از ابتدای سال 

توافق با مکزیك كسب جر شد و با به توافق من 2333این مذاكرات به سرعت و در ماه می . فروشی بود و خرده

كشوری را كه تقاضای گفتگو داشتند را به پایان  21سپتامبر همین سال، چین مذاكرات دوجانبه با  12در 

 .رساند

كیلویی الحاق چین به  12ای و  صفحه 1533كاری، توافقنامه چندجانبه  نهایتاً در جلسه هیجدهم گروه

كنفرانس دوحه، چین به عنوان نوامبر در  11در  و رسیدسازمان تجارت جهانی به امضای طرفین 

.سومین عضو سازمان تجارت جهانی، پذیرفته شد و چهل یکصدو
1 

توان دریافت كه فرایند الحاق چین فرایندی دشوار و پیچیده  ، میالذكر با عنایت به بررسی مختصر فوق

ر دهای بزرگ تجاری  سیاست قدرتن نخبگانی تا بوروكراسی ملی و تا از نزاع دروبوده است و عوامل مختلفی 

سال دستور كار  15مهمتر آنکه پیشبرد روند الحاق به مدت . اند روند مذاكرات الحاق این كشور تأثیر داشته

، ه برای پیشبرد روند الحاقادالع وقفصرف زمان وانرژی . داد اصلی دیپلماسی تجاری چین را تشکیل می

 . بودزمانی دهنده جایگاه ویژه این سازمان در دیپلماسی و سیاست تجاری چین در آن مقطع  نشان

توجه و  از دیپلماسی تجاری این كشور قابلای مهم  فرایند الحاق چین به عنوان دوره آنچه در مطالعه

جاری این سازی الزم برای پیشبرد منافع ت دی دولت یا نخبگان حاكم در زمینهدقت ویژه است، نقش كلی

ریف همانگونه كه در فصل نخست و در تع .كشور و بسترسازی برای رشد بخش خصوصی بوده است

حاصل همکاری دولت و بخش خصوصی برای پیشبرد منافع  ،دیپلماسی تجاری اشاره شد، دیپلماسی تجاری

 . ملی است

بر حزب كمونیست  طلبان توان گفت كه  سلطه اصالح در مورد نقش نخبگان در روند الحاق نیز می

افزون بر این، . های مخالف نتوانند روند الحاق را منحرف سازند كاران و بوروكرات باعث شد تا محافظهچین، 

ای و  آنان با كنترل فضای رسانه. ایفا كردند گذاری سیاستنقشی حیاتی در  ،در فرایند الحاق، نخبگان حزب

                                           

1-http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/ir/college/bulletin/vol14-13315-24_nakatsuji.pdf. 
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لوژیك از مفاهیمی چون اقتصاد بازار، شرایط را برای خاموش كردن صداهای مخالف و با  تابوشکنی ایدئو

افزون بر این، با اصالح . كنندگان باثبات كردند و موانع اساسی را از پیش پای آنان برداشتند مذاكره

گیری و قفل شدن آن  از میان  گیری، تأخیر در روند تصمیم بوروكراسی و كاهش شدید مراكز متعدد تصمیم

 .بردند

ر روند الحاق چین، دولت این كشور به خوبی اراده و درایت خود را برای پیوند زدن به دیگر سخن د

هادینه به اقتصاد ای ن و بخش خصوصی چین را به گونه ر به اقتصاد جهانی به نمایش گذارداقتصاد این كشو

پیوندی كه نتایج آن به صورت تبدیل شدن این كشور به بزرگترین قدرت تجاری جهان در  جهانی پیوند زد؛

 .كمتر از یك دهه پس از الحاق بروز و ظهور یافت

سیاسی را در چین در دست دارند،   تا كنون قدرت 1883اینکه اصالح طالبان چینی كه از دهه  نهایتاً

عه اقتصادی مهمترین بینند، زیرا پیشبرد توس یاسی خود میپیوند با اقتصاد جهانی را در راستای منافع س

 . بخش به كنترل انحصاری آنان بر قدرت سیاسی است عامل مشروعیت

 

 هاي دوجانبه و چندجانبه نامه موافقتتمرکز بر انعقاد : ديپلماسي تجاري چین پس از الحاق

افع اقتصادی عظیمی كه نصیب این عالوه بر من، 2331با پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال 

ای روزافزون افزایش یافت؛ به نحوی كه در  تجاری چندجانبه به گونه گذاری سیاستدر  كشور شد، نقش آن

های اصلی درگیر در مذاكرات دور دوحه و  م تجارت، این كشور به یکی از طرفوضعیت كنونی با توجه به حج

رت چندجانبه در سازمان جهانی تجارت تبدیل شده است و تجا گذاری سیاستیکی از بازیگران اصلی در 

 .در مذاكرات این نهاد برعهده داردتوسعه را  حال دررهبری بخش مهمی از كشورهای 

در یك دهه اخیر، دیپلماسی تجاری این كشور معطوف به  الحاق چین به سازمان جهانی تجارتبا 

های تجارت آزاد و ترجیحی  نامه موافقتدر بسط توان آنها را  دی شده است؛ اهدافی كه میاهداف جدی

 ،های دوجانبه و چندجانبه نامه موافقتتمركز چین بر انعقاد  در مورد. دوجانبه و چندجانبه خالصه كرد
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با  ،یراتژكند كه این است ، استدالل میها یکی از مهمترین این دیدگاه. های مختلفی بیان شده است دیدگاه

 . هدف دور زدن سازمان جهانی تجارت، طراحی و اجرا شده است

 

دسازی استراتژی آزا ،آنکه چین بدون توجه به چنین مباحثی ،اما نکته پراهمیت از منظر بحث حاضر

تجاری دوجانبه با های  نامه موافقتبه سرعت در حال انعقاد  وكند  تجاری گزینشی را به شدت پیگیری می

جداول ذیل، . باشد ای واقع در محیط پیرامونی خود میبا اولویت همسایگان و كشورهكشورهای مختلف 

 :دهد مختلف را نشان میهای اخیر با كشورهای  تجاری چین در سالهای  نامه موافقت

 

 (٢1١٢)هاي تجارت آزاد منعقد شده میان چین و ساير کشورها  نامه موافقت -4شماره جدول 

 نامه طرفین موافقت نامه سال امضای موافقت

 چین و تایلند ٢١١٣

 آن آسه  ٢١١

 چین و پاكستان ٢١١7

 چین و شیلی  ٢١١

 چین و نیوزیلند ٢١١9

 چین و سنگاپور ٢١١8

 چین و پرو ٢١١١

نامه همکاری اقتصادی نزدیکتر سرزمین اصلی  موافقت ٢١١٤

 كنگ و هنگ( چین)

سرزمین نامه همکاری اقتصادی نزدیکتر  موافقت ٢١١٤

 و ماكائو( چین)اصلی
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 چین و تایوان ٢١١١

 چین و كاستاریکا ٢١١١
 

 

 (در حال مذاکره)هاي تجارت آزاد چین و سايرين نامه موافقت -9شماره جدول

 چین و شورای همکاری خلیج فارس

 چین و استرالیا

 چین و ایسلند

 چین و نروژ

 چین و اتحادیه گمرکی جنوب آفریقا

 

 قرار دارند سنجي امکانهاي تجارت آزادي که در مرحله  نامه موافقت -1شماره جدول 

 (State Council , ٢1١٢) 

سنجی ایجاد منطقه تجاری با هند مطالعات امکان  

جنوبی کرهتجارت آزاد با  نامه موافقت سنجی امکانمطالعات   

جنوبی کرهایجاد منطقه تجارت آزاد چین، ژاپن و  سنجی امکانمطالعات   

تجارت آزاد با سوئیس نامه موافقتانعقاد  سنجی امکانمطالعات   

 

دوره مختلف را در آن  توان دو ، میهای اخیر رفتار دیپلماسی تجاری چین در دههبنابراین با مرور 

 :متمایز ساخت
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تداوم یافت را  2331از آغاز شد و تا سال دوره نخست كه از دوره اصالحات و سیاست درهای ب-1

كه در این دوره عمده تالش و  بدان معنا حاق به سازمان تجارت جهانی دانست؛توان دوره ال می

 . دبوالحاق به سازمان تجارت جهانی  عطوف بهم ،ی سیاست تجاری این كشورانرژ

تاكنون تداوم دارد ز شده و دوره دوم دیپلماسی تجاری این كشور كه از اوسط هزاره جدید آغا -2

 . های تجارت ترجیحی و تجارت آزاد دانست نامه موافقتدوره تمركز بر انعقاد توان  را می

وندهای مسلط در اقتصاد سیاسی تمركز دیپلماسی تجاری چین بر هر یك از مقوالت فوق با توجه به ر

. های سایر بازیگران كلیدی، صورت گرفته است ها و سیاست موقعیت چین در هر یك از این دورهالملل،  بین

و با آغاز دوره اصالحات و سیاست درهای باز، تمركز دیپلماسی تجاری چین بر ورود به اقتصاد  1883در دهه 

 . در این حوزه بود 1معمولیجهانی و پذیرفته شدن از سوی سایر كشورها به عنوان یك كشور 

بازیگر  آغاز شده و تداوم دارد، چین به عنوان یك 2331- 2335های  دوره دوم كه از سالاما در 

. بسیار فاصله گرفته است 1883برافراشته و از موضع ضعیف خود در دهه  كلیدی در تجارت جهانی قد

های غربی  ، قدرتاز دیگر سو. یافتن و پذیرش از سوی دیگران ندارد یگری كه  نیاز چندانی به مشروعیتباز

 .كنند متهم می "گرفتن به سواری مجانی"از به این كشور ندارند و آن را اشتیاقی به دادن امنی

جهانی تا حدی از دست داده و دور  سازمان جهانی تجارت نقش خود را به عنوان مركز ثقل تجارت 

ها یافته  ری در رفتار دیپلماسی تجاری دولتمالحظات ژئوپولتیك نقش مهمت دوحه همچنان متوقف است؛

یکی از مهمترین  ،های تجاری نامه موافقتگونه  رشد قارچجهانی شدن گزینشی كه  ،سخنبه دیگر  است؛

 . به روند غالب اقتصاد جهانی تبدیل شده است ،نمادهای آن است

های فراوان،  در تجارت جهانی و دارا بودن مزیتدر چنین فضایی چین با توجه به وزن روزافزون خود 

خود را بر پیشبرد آزادسازی تجاری به صورت دوجانبه و گزینشی و نه دهد تا دیپلماسی تجاری  ترجیح می

 . چندجانبه به پیش ببرد

                                           

1
-Normal 
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 ساختار نهادي ديپلماسي تجاري چین

های مختلف تحول در این كشور، اشکال متفاوتی به  ساختار نهادی دیپلماسی تجاری چین نیز بر مبنای دوره

اری چین شکل خود ساختار نهادی دیپلماسی تج ،ای بازاز دوران اصالحات و سیاست دره. خود گرفته است

 .گرچه روابط بازیگران درگیر متحول بوده است را حفظ كرده است؛

دهی به سیاست و دیپلماسی تجاری چین به ایفای نقش  در شرایط كنونی، نهادهای ذیل در شکل

 :پردازند می

ای چین به شمار  توسعههای  كمیسیون رفاه و تولید ملی كه مغز متفکر و طراح سیاست -1

های مختلف از جمله تجارت خارجی را طراحی كرده  های كالن كشور در حوزه سیاست ید؛آ می

 .دهد كند، پیشنهاد می و به شورای دولتی كه نقش كابینه را ایفا می

های  را برعهده دارد و در حوزه تجاری نیز سیاست گذاری سیاستشورای دولتی كه وظیفه  -2

 .كند میكالن را تصویب 

های مرتبط با سیاست  ها و سیاست ها، دستورالعمل وزارت بازرگانی كه طراحی استراتژی -2

المللی، تهیه مقررات و قوانین تجارت خارجی و  های اقتصادی بین تجاری و همکاری

سازی و تطبیق مقررات داخلی با تجارت خارجی و تطبیق قواعد داخلی  گذاری، هماهنگ سرمایه

 .های تجاری دوجانبه و چندجانبه برعهده این وزارتخانه است نامه موافقتبا 

تجاری و پیشبرد دیپلماسی  گذاری سیاستها كه به تناسب موضوع در  سایر وزارتخانه -4

وزارت كشاورزی، دارایی، صنعت و فناوری  ،شوند كه از این میان آفرین می تجاری نقش

1.آفرین هستند این حوزه نقش اطالعات، حمل و نقل و امور خارجه بیش از سایرین در
 

                                           

1-https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp433_e.htm. 
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هایی كه در فصل نخست و در بحث از ساختار نهادی دیپلماسی تجاری بیان شد،  بنابراین در چارچوب مدل

 ،بدان معنا كه وزارت بازرگانی گیرد؛ در چارچوب مدل منفك قرار میساختار نهادی دیپلماسی تجاری چین 

 .جاری معرفی شده استترین نهاد پیشبرنده دیپلماسی ت عنوان مهم به

برخی معتقدند كه سیاست . اما ساختار نهادی دیپلماسی تجاری چین در عمل بسیار پیچیده است

 :نهادهای ذیل است  دیپلماسی تجاری چین حاصل تعامل و تقابل

 ها و نهادهای دولتی در بیجینگ وزارتخانه -1

 ها و شهرها ادارات دولتی در استان -2

 های صنعتی مجتمعهای دولتی و  شركت -2

 ها مراكز تحقیقاتی و رسانه -4
1

 

 

ای و روابط  ای رهبران، تحوالت توسعه جایگاه هریك از این نهادها با توجه به عواملی چون سیاست توسعه

این روند تحول در مورد نقش . توان نقش آنها را ثابت فرض كرد كند و نمی تغییر می ،چین با جهان خارج

این وزارتخانه در دوران الحاق چین به سازمان جهانی . سایر نهادها بروز و ظهور داردوزارت بازرگانی بیش از 

با نخست وزیری، پروژه الحاق را به پیش  یتجارت بسیار قدرتمند بود و در همکاری و هماهنگی تنگاتنگ

 .برد می

ا حد وع تجارت در این كشور ت، موض2331اما با الحاق چین در سازمان جهانی تجارت در سال 

بازرگانی در نقش وزارت  ،از این مقطع به بعد.ها سپرده شده است توجهی غیرسیاسی شده و به تکنوكرات قابل

، به 2332زیرا اوالً نسل چهارم رهبران كه در سال  ت خارجی چین رو به كاهش بوده استتجاردهی به  شکل

خود را بر عدالت اجتماعی و حفظ های حزب كمونیست بودند و تأكید  قدرت رسیدند، از جناح پوپولیست

به پیشبرد نظام نسبت مندی چندانی  عالقه ،افزون بر این. های بزرگ دولتی گذاشتند موقعیت برتر شركت

                                           

1-http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2314_RP31_hlp.pdf. 
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ای رهبران كه چندان  بنابراین سیاست توسعه. تجاری چندجانبه از طریق گفتگوهای دور دوحه نشان ندادند

زیرا این وزارتخانه، مانند هر بوروكراسی  یت این وزارتخانه شدبه كاهش موقعمشوق تجارت آزاد نبود، منجر 

 . ، وزن و جایگاه استراتژیکی ندارددیگری بدون حمایت رهبران ارشد

وزارت بازرگانی به تدریج و در پیامد الحاق  به سازمان جهانی تجارت، كنترل و نفوذ خود  عالوه بر این،

با كاهش جایگاه و اقتدار وزارت در همین راستا، به گمان برخی  .از دست دادنیز های دولتی را  بر شركت

به دیگر  سیاست تجاری چین، تا حدی از دست داده است؛  عنوان طراح به این نهاد نقش خود را ،بازرگانی

 . یابد زنی نهادهای درگیر در آن، سمت و سوی اجرایی می سیاست تجاری چین از مسیر چانه ،سخن
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 :فصل سوم

 

 (ترکیه، عربستان، امارات)مدت  اي میان يندهدر آ اي ايران استراتژي کالن رقباي منطقه
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 درآمد

های  ها و طرح یکی از ضروریات طراحی اهداف و راهبردهای سیاست و دیپلماسی تجاری، شناخت برنامه

رات اتركیه، ام. ی با یك كشور هستندكشورهایی است كه دارای بیشترین اهمیت در حوزه رقابت و همکار

حوزه اقتصاد و تجارت و نیز توان مهمترین رقبای ایران در  عربی و عربستان سعودی را می  متحده

انداز استراتژیکی كه این كشورها  شناخت چشم ،ین روااز . ها برشمرد ترین شركای آن در این حوزه كلیدی

در همین . ضرورت دارد ،دهند در راستای نیل به آن صورت میرای خود ترسیم نموده و اقدامات خود را ب

مدت، بر مبنای  ای میان ن این سه كشور در آیندهمعطوف به ارائه شناختی از استراتژی كال ،راستا فصل حاضر

در ادامه در قالب سه گفتار، . انداز منتشر شده است اسنادی است كه از سوی این كشورها تحت عنوان چشم

 :ارائه خواهد شدبندی مباحث  این سه كشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در نهایت جمع انداز چشم
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 ٢1٢٣ انداز چشموترکیه : گفتار نخست

از همین رو روندهای كالن این . مهمترین رقیب و شریك ایران در محیط همسایگی است ،تركیهشك  بی

های مهمی را تجربه  های اخیر دگرگونی این كشور در سال. گذارد جای میران تأثیرات مهمی بركشور بر ای

مهمترین عواملی كه به تبدیل شدن تركیه . كرده و به مدلی جدید از توسعه در جهان اسالم شکل داده است

 :اند عبارتند از عه بویژه در جهان اسالم كمك كردهبه مدلی جدید از توس

این ثبات در . د واقعی دموكراسی در این كشور شکل گرفته استثبات سیاسی كه بر مبنای فراین-1

ای نه چندان  در گذشته. در درون این كشور است غیرنظامیان-شدن روابط نظامیان ، مرهون عادیوهله اول

وی ر ، یکی از موانع مهم پیشدور، نظامیان بر سپهر سیاسی و اقتصادی تركیه تسلط داشتند و همین امر

اما از یك دهه پیش، نظامیان به تدریج در حال بازگشت به پادگان ها  شد محسوب می پیشرفت این كشور

 1.گیری فرایند واقعی دموكراتیك شدن فراهم آورده است ستند همین امر زمینه را برای شکله

 این امر باعث شده تا جامعه عمدتاً. ها در داخل آزادی انجام اصالحات بنیادین در جهت گسترش-2

رو به پیشرفت تركیه چهره واقعی خود را بازیابد و به الگویی جذاب برای بخش مهمی از دنیای مسلمان و 

 .اسالم تبدیل گردد

. ای شركای اقتصادی این كشور ارهای اقتصاد بازار و گسترش شبکهكرشد اقتصادی بر مبنای سازو-2

اخیر نقش دولت در یك دهه  دهد برخالف گذشته، در ژگی از آن رو مهم است كه نشان میاین وی

ای روزافزون كاهش یافته و نهاد دولت نه به عنوان رقیب بخش  های اقتصادی در تركیه به گونه فعالیت

 .كند های این بخش عمل می كننده فعالیت ساز و تسهیل ، بلکه به عنوان زمینهخصوصی

 .ها سیاست درهای باز و گشایش به روی جهان خارج بر مبنای تساهل و گفتگوی تمدن-4

های جهانی بر مبنای سیاست حل تمام  همسایگان و نیز با قدرت اغلبروابط مثبت و سازنده با -5

 .مسائل با همسایگان و  پیگیری سیاست چندوجهی در قبال سایر كشورها

                                           

1-http://static.sdu.dk/mediafiles/D/A/3/71BDA3B3123-14CB-4221-888E-D851282A1F8D71DDJ1113.pdf. 
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 .های غربی بر مبنای هویت اروپایی این كشور نتقویت روند تعامل این كشور با اروپا و سازما-1

 1.آفرینی فعال در جهان اسالم بر مبنای هویت اسالمی این كشور و نقشحضور فزاینده -1

 

توان مدعی شد كه حزب عدالت و توسعه  میای بوده كه  رشد و توسعه تركیه در یك دهه اخیر به گونه

اما موضوع  ریخی این كشور را تغییر داده استو مسیر تا هایجاد كرد این كشورانقالبی در توسعه اقتصادی 

 2322اندازی تا سال  ها سند چشم ترک. از منظر بحث حاضر، اهداف استراتژیك تركیه در آینده استمهمتر 

گیری جمهوری در این  مقارن با صدمین سال شکلسالی كه  اند؛ ترسیم كرده"2322"انداز چشمموسوم به 

 :استدر نظر گرفته شده  اقتصادی و تجاریهای  در این سند اهداف ذیل برای حوزه .كشور است

 اقتصاد-١

 قرار گرفتن در میان ده اقتصاد برتر جهان -1-1

 2322تریلیون دالر تا سال  2افزایش تولید ناخالص داخلی به  -2-1

 میلیارد دالر 533افزایش صادرات تركیه به  -2-1

 هزار دالر 25افزایش درآمد سرانه به  -4-1

 تریلیون دالر 1افزایش حجم تجارت خارجی به  -5-1

 درصد 5كاهش نرخ بیکاری به  -1-1

 

 انرژی-٢

 مگاوات انرژی زمین گرمایی 133هزار مگاوات انرژی بادی و  23ایجاد ظرفیت تولید   -1-2

 وری انرژی درصدی بهره 23افزایش  -2-2

                                           

1=http://files.setav.org/uploads/Pdf/insight_turkey_vol_12_no_4_2313_kaddorah.pdf. 



11 

 

 ای ایجاد حداقل سه نیروگاه هسته -2-2

 

 حمل و نقل -٣

 هزار كیلومتر خطوط راه آهن جدید 11ایجاد   -1-2

 هزار كیلومتر جاده  15ایجاد  -2-2

 بندر برتر جهان  13قرار دادن یکی از بنادر تركیه در میان  -2-2

 های بدون سرنشین و ماهواره توسط مهندسین ترک  تولید هواپیما، پرنده -4-2

 

 توریسم-٤

 در جهانتبدیل كردن تركیه به پنجمین مقصد گردشگری  -1-4

 2322در تركیه در سال  میلیون گردشگر 53میزبانی از  -2-4

 1میلیارد دالر 53افزایش درآمد ناشی از توریسم به  -2-4

 

 سیاست خارجی- 

 همگرایی با همسایگان -1-5

بالکان، خاورمیانه، آسیای مركزی )ت و رفاه در مناطق پیرامونی تركیه ایجاد كمربند ثبات، امنی -2-5

 (و قفقاز

 تبدیل تركیه به قدرتی جهانی -2-5

 

                                           

1-http://www.turkey-japan.com/business/category1/category1_13.pdf. 
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 صنعت- 

ای این كشور، تبدیل  ده است، هدف اصلی استراتژی توسعهبر مبنای اسنادی كه در دولت تركیه تدوین ش

بر . اوراسیاستدر منطقه  2و تولیدات با فناوری متوسط 2پیشرفتهدر تولیدات صنعتی  1شدن به كانون اصلی

دهی  بخش صنعتی تركیه و شکلوری  پذیری و بهره اند، افزایش رقابت ها منتشر كرده مبنای سندی كه ترک

غدغه اصلی آن، تولید ای از ساختار صنعتی كه سهم بیشتری از صادرات جهانی داشته باشد و د به گونه

زیستی و  ها الزامات محیط نیازمند نیروی كار كیفی و حساسیتتك با ارزش افزوده باال باشد،  كاالهای های

 .اجتماعی است

اندونزی توجه كرده ، تایلند و جنوبی كرهتجربه كشورهایی چون ژاپن،  ها به برای تبیین این سند، ترک

در واقع تركیه . اند كه موقعیت اقتصادی یك كشور وابسته به فرایندهای صحیح صنعتی است و نتیجه گرفته

ریزی كرده و بر اساس این  های صنعتی اتحادیه اروپا پی عتی خود را اساساً بر محور سیاسترویکرد صن

 .صنعتی، برنامه حضور در بازارهای منطقه را طراحی كرده استسیاست 

مبنای سند،  مهمترین هدف این استراتژی، تداوم بخشیدن به رشد اقتصادی تركیه است كه این امر بر

این هدف، وزارت صنعت  ه ساختنبرای برآورد. پذیری بخش خصوصی این كشور است مستلزم افزایش رقابت

برگزار كرد كه ماحصل این  2313های ذینفع در سال  ی را با حضور تمامی طرفیه، كنفرانسو تجارت ترك

در این سند، هدف كانونی تركیه در حوزه . منتشر شد "انداز اقتصادی تركیه چشم"، به صورت كنفرانس

 . تك با فناوری متوسط تعریف شده است اب منطقه اوراسیا در تولیدات هایصنعت، تبدیل شدن به ه

 

                                           

 
-Hub 

2
-High Tech 

 
-Medium Tech 
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 صادرات-7

به موضوع صادرات اختصاص دارد و  در آن اهداف كلیدی تغییر روند  ،از این استراتژی كالن بخش دیگری

تولیدات صنعتی از محصوالت با فناوری پایین به محصوالت با ارزش افزوده باال و فناوری پیشرفته و دستیابی 

یل در سند های ذ ین اهداف، استراتژیبرای نیل به ا. های پیشرفته است ای جدید در حوزه فناوریه هی به سرما

 :اند مورد تاكید قرار گرفته

مللی با هدف ال پذیری بین توسعه و همچنین توسعه رقابتهایی در زمینه تحقیق و  انجام پروژه-1

 .بخشی افزایش ظرفیت صادرات

های   هیئتهای عمومی و نیز  المللی به صورت هیئت های بین افزایش مشاركت ملی در نمایشگاه-2

 های هدف های خرید به بازار تتخصصی و نیز اعزام هیئ

 سازی بر مبنای كشور و بخش در سبد صادراتی اجرایی كردن استراتژی متنوع-2

 های تجاری بر بازارهای هدف تمركز فعالیت-4

 های كوچك و متوسط تقویت ظرفیت صادراتی شركت-5

 افزایش تعداد برندهای جهانی تركیه-1

 استانبول به مركز مد، نمایشگاه و تجارتتبدیل -1

 برای صادرات 1های حیاتی تدارک ورودی-8

 المللی پذیری در بازارهای بین ی بهبود رقابتهای بخشی برا دهی به خوشه شکل-8

 ارتقای امکانات لجستیکی تركیه-13

 مین مالی صادرات تركیهتوسعه ابزارهای جدید تأ-11

 

 

                                           

1
-Crucial input 
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 :چکیده آن چنین بیان شده استدر انتهای این بخش از سند، 

ی این سازی و منعطف نمودن ساختار صادرات ، مدرن 2322ادراتی تركیه تا سال استراتژی ص هدف"

های پیشرفته و تحقیق و توسعه قرار خواهد داشت تا بتوان   ساختاری كه بر مبنای فناوری كشور خواهد بود؛

1."ای امروز و فردای محیط كسب و كار پاسخ گفتصادراتی تركیه، به نیازه سازی ساختار مدرنیزهبا 
 

برگزار شد، هدف  "تركیه 2322 انداز چشم "با عنوان 2311داوود اوغلو در كنفرانسی كه در سال 

تبدیل كردن تركیه به كشوری دموكراتیك با "را چنین تبیین كرد 2322استراتژیك این كشور در افق 

تالش ما در جهت تحقق این هدف خواهد . ای، اروپایی و جهانی ساختار اقتصادی قدرتمند، قدرتی منطقه

 2.بود

 های کوچك و متوسط سازی شرکتدتوانمن -9

سط را افزایش های كوچك و متو یق و توسعه و سرمایه انسانی شركتهای خود در زمینه تحق ه قابلیتتركی-1

 . ای آنان را مورد حمایت قرار خواهد داد های خوشه خواهد داد و فعالیت

 .تسهیل تجارت سازمان جهانی تجارت را به اجراخواهد گذاشت نامه موافقت-2

، رسیدن به سطوح باالتر در زنجیره ارزش جهانی از (2318تا 2314های  سال)در دهمین برنامه توسعه -2

 . كید قرار گرفته استهای پیشرفته مورد تأ طریق ساختار پایدار تولید فناوری

درصد در  8233مصوب، بودجه تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلی از  انداز چشمدر راستای تحقق -4

های كوچك و  ، سهم شركتافزون بر این. افزایش خواهد یافت 2318درصد در سال  8331به  2314سال 

 . درصد افزایش خواهد یافت 23درصد كنونی به  18متوسط در بودجه تحقیق و توسعه از 

                                           

1-http://www.economy.gov.tr/portal/content/conn/UCM/path/Contribution723Folders/web_ 

en/Home/strategy2322.pdf.  

2-http://www.mfa.gov.tr/speech-entitled-_vision-2322_-turkey_s-foreign-policy-objectives__-

delivered-by-h_e_-ahmet-davutoglu_-minister-of-foreign-af.en.mfa. 

http://www.economy.gov.tr/portal/content/conn/UCM/path/Contribution%20Folders/web_%20en/Home/strategy2023.pdf
http://www.economy.gov.tr/portal/content/conn/UCM/path/Contribution%20Folders/web_%20en/Home/strategy2023.pdf
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ای در جهت افزایش سرمایه انسانی  های فنی و اقدامات مشاوره آموزش ،های كوچك و متوسط به شركت-5

 . آنها ارائه خواهد شد

های معضالت مشترک با یکدیگر   حل ی كوچك و متوسط برای یافتن راهها تالش خواهد شد تا شركت-1

هدف از . ایندهای طراحی، بازاریابی، تولید و خدمات ایجاد نم وده و ساختارهای مشتركی در زمینهشراكت نم

های مشترک آنان  سط از طریق فعالیتهای كوچك و متو افزای ظرفیت و قدرت رقابتی شركت ها، این كوشش

 . برشمرده شده استبا یکدیگر 
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 ٢1٢9استراتژي کالن عربستان در افق   :گفتار دوم

 ،های اخیر این كشور در سال .عربستان سعودی یکی دیگر از رقبای مهم ایران در محیط همسایگی است

های خود را در  طراحی و مصوب نموده و سیاستگذاری "2325انداز  چشم"ژی كالنی تحت عنوان تاسترا

با اقتصاد  یكشور ،2325در افق  یعربستان سعود" :یاستراتژ نیدر چارچوب ا. برد چارچوب آن به پیش می

شهروندان خود  یرا برا یمناسب و سطوح باالتر اقتصاد یشغل یها خواهد بود كه فرصت همتنوع و مرف

 نهمهید بود و انبرخوردار خواه یكشور از سطح آموزش و بهداشت باالتر نی؛ شهروندان اخواهد كرد نیتضم

 ".آن خواهد بود ینیو د یفرهنگ یها با حفظ ارزش

 :شده است یمحور طراح 5حول  یعربستان سعود 2325 انداز چشممبنا،  نیا بر

 یاقتصاد سازی متنوع-1

 یتوسعه منابع انسان-2

 الذكر از اهداف فوق یبانیبه منظور پشت ازیمورد ن یتوسعه خدمات عموم-2

 2325 انداز چشمشدن اهداف  ییدر اجرا یدیكل كیبه عنوان شر یگسترش و توسعه بخش خصوص-4

كردن  ییاجرا یها ا چالشمقابله ب یبرا یدر بخش عموم یكردن ساختار حکمران و مدرن یساز ساده-5

 .الذكر اهداف فوق

 

ز اما آنچه ا گیرد های حکمرانی را دربرمی زیرمجموعه تمامی ،این سند به عنوان یك استراتژی كالن

ر در های این كشو هایی از این سند است كه به اهداف و برنامه منظر بحث حاضر اهمیت دارد، بخش

صورت   ها به ور در این بخشادامه، اهداف استراتژیك این كشدر . پردازد های اقتصاد و تجارت می حوزه

 :وار ارائه خواهد شد فهرست

 

 

 



11 

 

 یبخش خصوص-١

خواهد توانست در  یدر صورت ظهور حال دریها قدرت ریسند اشاره شده است كه عربستان مانند سا نیدر ا

 یا ژهیتوجه و یبه بخش خصوص كهكند و فراتر از صادركننده مواد خام شناخته شود  فاینقش ا یاقتصاد جهان

 .كشور ارتقاء دهد نیا صادبخش فعال در اقت نیبخش را به عنوان مهمتر نیو ا دینما

 

 صنعت-٢

و  یداخل یرقابت در بازارها كه قابل ییها نهیاز كاالها با هز یفیط دیتول یبرا یاقتصاد تیظرف شیافزا-1

 .باشد یخارج

به منظور توسعه و  یریگیو بخش ماه یارزان و منابع سرشار نفت، مواد معدن یانرژ تیاز مز یبردار بهره-2

 .یصنعت انیبن سازی متنوع

 یبه منظور توسعه صنعت یبخش خصوص یها تیاز ظرف یحداكثر برداری بهره-2

 .رندیگ یبهره م یروز جهان یها یكه از فناور ییها سسات و شركتؤو روابط با م وندهایپ قیگسترش و تعم-4

 متوازن در مناطق مختلف یتوسعه صنعت-5

 یور بهره بیو ترغ قیتشو قیاز طر یصنعت دیتول شیافزا-1 

 یآموزش شهروندان سعود قیو تعم شیافزا قیاز طر یكار خارج یرویبخش صنعت به ن یكاهش وابستگ-1

 یكار سعود یرویو آموزش ضمن خدمت ن

 1موجود عیصنا انیم یاقتصاد ییو همگرا یهمکار قیتعم-8

 

 

 

                                           

1-http://www.sidf.gov.sa/En/INDUSTRYINSAUDIARABIA/Pages/IndustrialStrategy.aspx. 
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از    ٢١٢ انداز چشم یاساس یها هیکوچك و متوسط به عنوان پا یها شرکت جیو ترو قیتشو-٣

 :طریق

 معرفی استراتژیهای سودآور برای بنگاههای كوچك و متوسط -1-2

 های متوسط و كوچك  شركت ایجاد مرجع ملی برای -2-2

 های كوچك و متوسط  های بنگاه بازبینی و اصالح چارچوب قانونی و انگیزه -2-2

 های كوچك و متوسط شركتتأمین امکانات اعتباری به صورت وام برای -4-2

 ای جهت حل مشکالت تجاری و فنی آنها ای یارانه تأمین خدمات مشاوره -5-2

 

 :از طریقدن به صادرات یتنوع بخش-٤

 های كیفیتی مشابه برنامهو (8333ایزو ) صـادرات كیفیتمعرفی و اجرای برنامه ارتقاء  -1-4 

 صـادرات پذیری تمعرفی و اجرای برنامه رقاب -2-4

 (های مبتنی بر فناوری اطالعات های تجاری و فعالیت نمایشگاه)های تشویقی گروهی  فعالیت-2-4

 های ارزیابی مکرر اجرای مکانیسم -4-4

 گذاری مستقیم خارجی ء سرمایهارتقا- 

 :هـدف استراتژیك فوق عبارتند ازاقـدامات الزم در جهـت تحقـق  

 ایجاد یك دادگاه تجاری مستقل  -1-5

 ارتقاء سیستم ویزای تجاری، گسترش ویزاهای چند وروده و چند خروجه-2-5

 داخلی كار و كسبافزایش دسترسی به اطالعات  -2-5

 پاگیر و حذف مجوزهای متعدد و دست -4-5

 1ارتقاء كارآیی فرآیندهای گمركی  -5-5

                                           

1.http://www.csr.ir/Pdf/Content1112/%D87B87D87B17D87A87D87B27D87AA%D87A17D8781.pdf. 

http://www.csr.ir/Pdf/Content1773/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.pdf
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 امارات عربي متحده ٢1٢١انداز  چشم: سوم گفتار

در . گرفته استشیرا در پ یدگرگون شده است وروند توسعه شتابناك ریاخ یها دههمتحده در  یامارات عرب

 اقتصاد را در دستور كار سازی متنوعیكشور استراتژ نیتوسعه، ا هیو پس از گذر از مراحل اول ریاخ یها سال

در  شیخو گاهیجا ،یت نسبیبرخوردار از مز یها گذاری در حوزه سرمایهتا با قرار داده و تالش دارد  خود

خود را بر محور  یتوسعه اقتصاد ندهیبرنامه آ ،یامارات متحده عرب .بخشد ءرا ارتقا رییتغ حال در یاقتصاد جهان

 قتصادا جادیكرده است و ا یطراح یبه اقتصاد جهان گانیورود همساۀ كشور به درواز نیكردن ا لیتبد

 .خود مطرح ساخته است یرا به عنوان هدف محور انیبن دانش

اینگونه آمده در وبگاه دولت این كشور منتشر شده،  "امارات 2321 انداز چشم"در سندی كه به عنوان 

 انداز چشمواهد بود و امارات در چارچوب رو شاهد تغییرات كلیدی خ های پیش اقتصاد جهانی در سال: است

از همین رو این كشور تالش خود را بر تبدیل شدن به . ارد تا در كانون این تغییرات قرار گیردتالش د ،2321

در این راستا و به منظور . نموده است متمركزمیلیارد نفر 2پایتخت تجاری، اقتصادی و توریستی بیش از 

حقیق و توسعه، تقویت بنیان، توسعه ابتکار و ت رای تبدیل شدن به یك اقتصاد دانشتحقق این هدف، تالش ب

از  .های باارزش افزوده باال را در دستور كار قرار داده است های كلیدی و تشویق بخش چارچوب حقوقی بخش

داد و جذابیت آن را  بهبود این عوامل، محیط تجاری امارات را بهبود خواهدمنظر سیاستگذاران این كشور، 

 .گذاران افزایش خواهد بخشید برای سرمایه

های جهان قرار گیرد زیرا توسعه  ر رده بهترینبر این، امارات تالش دارد تا در حوزه كارآفرینی د افزون

های  های بخش خصوصی این كشور را برای هدایت توسعه اقتصادی از طریق شركت این بخش، پتانسیل

گ كارآفرینی در شود تا فرهن قالب این دستور كار ملی تالش می بعالوه در. آورد كوچك و متوسط فراهم می

پذیری و بلندپروازی  های رهبری، ابتکار، مسئولیت ها تزریق شود تا نسل آینده را بامهارت مدارس و دانشگاه

 ، ابتکار، كارآفرینیكار و كسبهایی چون محیط  خواهد شد تا امارات از لحاظ شاخصاین امر باعث . آشنا سازد

 . ر گیردهای جهان قرا و تحقیق و توسعه در میان بهترین
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خواهد بود،بلکه در پی شکل دهی 1های جهانی گزارشدولت امارات نه تنها در پی كسب رتبه عالی در 

از همین رو در چارچوب دستور كار ملی در پی آن است تا . به زندگی مناسب برای مردم خود نیز هست

ركت سطح باالی اتباع این جهان از لحاظ درامد سرانه قرار دهد و مشا برترامارات را در میان كشورهای 

 .  كشور در میان نیروی كار بخش خصوصی را تضمین نماید

در  هامارات باید در شاخص های ذیل به نحوی ك 2321در چارچوب این استراتژی كالن، تا سال 

 .است، پیشرفت داشته باشدل آمدهجدو

 

 ٢1٢١٢سال بنیان امارات تا  هاي کلیدي اقتصاد دانش عملکرد شاخص: 1شماره  جدول

وضعیت مطلوب در سال  وضعیت فعلی شاخص  ردیف

٢١٢١ 

 (2312)درصد  532 رشد واقعی تولید ناخالص داخلی غیرنفتی 1

 

 درصد 5

كشور نخست  13در میان  (2311)جهانی  12رتبه  درآمد ناخالص سرانه ملی 2

 جهان

گذاری مستقیم خارجی به  جذب سرمایه 2

 داخلی عنوان درصدی از تولید ناخالص

 درصد 5 درصد 1232

در میان ده كشور نخست  (2312)جهانی  18رتبه  پذیری جهانی شاخص رقابت 4

 جهان

                                           

ورد موقعیت جهانی كشورها در المللی پول و سازمان ملل در م ایی مانند بانك جهانی، صندوق بینهایی است كه نهاده منظور گزارش-1

 .كنند های مختلف منتشر می وزهح

2
-http://www.vision2321.ae/en/national-priority-areas/competitive-knowledge-economy.  

http://www.vision2021.ae/en/national-priority-areas/competitive-knowledge-economy


81 

 

سهم نیروی كار اماراتی در كل نیروی كار این  5

 كشور

 درصد 8 درصد 134

ها در بخش خصوصی این  جایگاه اماراتی 1

 كشور

 درصد 5 صدم درصد 15

تولید  های كوچك و متوسط در سهم شركت 1

 ناخالص غیرنفتی

 درصد 13 درصد 13

 كشور نخست 13در میان  (2314)28رتبه  شاخص جهانی كارآفرینی و توسعه 8

 كشور نخست 23در میان  (2314) 28رتبه  شاخص جهانی ابتکار  8

شاخص جهانی سهولت فضای  13

 وكار  كسب

 1رتبه  (2314) 22رتبه 

محور در مجموع  سهم كارگران دانش 11

 نیروی كار

 درصد 43 درصد 18323

بودجه تحقیق و توسعه به عنوان  12

 درصدی از تولید ناخالص داخلی

درصد 533 درصد  531   

 

 بندي جمع

 ه این كشورها اهداف بلندپروازانهتوان دریافت ك ، میهای كالن تركیه، عربستان و امارات استراتژی با دقت در

ای و  اند و در صورت دستیابی به این اهداف، موقعیت منطقه اما دقیقی را برای آینده خود ترسیم نموده

، فضای خود شده تیابی این كشورها به اهداف تعییندس. خواهند بخشید ءجهانی خود را به نحو آشکاری ارتقا

ها و  ی خواهد كرد و  بر  فرصتتر ژئواكونومیك و ژئوپولتیك محیط پیرامونی كشور را دچار تغییرات جدی

 . به این موضوع در فصول آتی بیشتر خواهیم پرداخت. تهدیدات پیش روی ایران خواهد افزود
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 :چهارم فصل

 کشورهاي منتخبديپلماسي تجاري در  ها و راهبردهاي ، سیاستساختار نهادي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

 مقدمه

حکایت از نقش كلیدی  ،تاریخ جهان مدرن. ایم بدانیم، سخنی به گزافه نگفته اگر توسعه را به معنای یادگیری

های اروپاییان در  دستاوردهای مسلمانان در قرون وسطی در روند پیشرفت. یادگیری در رشد و پیشرفت دارد

می یادگیری سایر كشورها از تمدن بالنده غرب نقش مه ،ا كرد و پس از آنفدوره موسوم به رنسانس نقش ای

آسای كشورهای شرق آسیا كه برخی،  معجزه  سخن بویژه در مورد پیشرفتاین . های آنان داشت در پیشرفت

 . یابد اند، مصداق می نامیده "ها های مدرسه غربی شاگرد زرنگ"آنان را 

از . به عنوان بخشی مهم از روند توسعه كشورها نیز از این قاعده مستثنی نیست ،دیپلماسی تجاری

در . ها و ساختارهای سایر كشورها در این حوزه واجد اهمیت بسیار است و دقت در تجارب، سیاستهمین ر

در این . مورد بحث و بررسی قرار گرفتمورد ویژه  دیپلماسی تجاری چین به عنوان یك ،فصول پیشین

های  ین قدرتتر دیپلماسی تجاری طیفی از مهمترین و باسابقهها و راهبردهای  ساختار نهادی، سیاست،فصل

بتوان در فصول آتی راهبردهایی برای پیشبرد  ،تا در پرتو آن خواهیم دادتجاری جهان را مورد بحث قرار 

برگیرنده ماسی تجاری طیفی از كشورها كه دردر این راستا دیپل. بهینه دیپلماسی تجاری ایران ارائه نمود

های برخی  از آنان فهرست وار  اریکاست مورد بحث واقع خواهد شد و آموزهكشورهایی چون فنالند تا كاست

 . ذكر خواهد شد
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 ها و استراتژي ديپلماسي تجاري فرانسه ساختارنهادي، سیاست

این كشور گرچه در . های سیاسی و اقتصادی مطرح بوده است فرانسه از دیرباز به عنوان یکی از قدرت

های وسیعی را تحت سلطه قرار دهد، اما پویایی  انیا را نداشت و نتوانست سرزمیناستعمارگرایی نبوغ بریت

ها از موقعیتی برتر در این  های تجاری ظهور كند و دهه ز قدرتاقتصادی آن باعث شد تا به عنوان یکی ا

 محصول عوامل مختلفی از جمله ساختارها و ،طبیعی است كه تداوم این موقعیت. حوزه برخوردار باشد

از همین رو بررسی مختصر ساختار نهادی و راهبردهای این . راهبردهای مناسب در این حوزه بوده است

 :ی تجاری این كشور واجد اهمیت استكشور در حوزه دیپلماس

 

 ساختار نهادی

در ساختار نهادی فرانسه، وزارت اقتصاد، مالیه و صنعت نقش كلیدی را در طراحی و پیشبرد دیپلماسی 

بنابراین بر مبنای مباحث . ساز است و زمینه كننده ، هماهنگكند و نقش وزارت امور خارجه ایفاء میتجاری 

شان شکل ذیل این مدل را ن. توان مدل منفك نامید نخست، مدل ساختاری فرانسه را می ارائه شده در فصل

 :دهد می
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 ساختار نهادي ديپلماسي تجاري فرانسه:  ٣شماره شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها و راهبردهاي ديپلماسي تجاري فرانسه سیاست

هر جا رشد ":عبارت از این است كه ،در زمینه دیپلماسی تجاری شعار كلیدی وزارت اقتصاد، مالیه و صنعت

وزارت اقتصاد، مالیه و صنعت سه راهبرد كلیدی را برای كمك 1."های فرانسوی باید آنجا باشند هست، شركت

 :پی گرفته است كار و كسببه گسترش فعالیت صاحبان 

 های متوسط و كوچك در حوزه نوآوری حمایت از شركت .1

2صادراتپنجره  .2
 

1های بیمه اعتباری تضمین .2
 

                                           

1-http://www.businessfrance.fr/aboutus_en.html. 

2
-Export Window  

 وزارت امور خارجه

 ها خانه سفارت

های  نمایندگی

در  بیزنس فرانس

 خارج

 بیزینس فرانس

مالیه وزارت اقتصاد، 

 و صنعت

های بازرگانی و  اتاق

صنعت مستقر در 

 خارج

http://www.businessfrance.fr/aboutus_en.html
http://www.businessfrance.fr/aboutus_en.html
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2بیزینس فرانس"در این راستا، این وزارتخانه از طریق نهادی به نام 
كه در واقع سازمان توسعه  "

. كوشد تا زمینه را برای گسترش دیپلماسی اقتصادی و تجاری فرانسه مهیا سازد تجارت این كشور است، می

"صادرات فرانسهآژانس توسعه "این سازمان از ادغام دو نهاد 
"گذاری درفرانسه شركت سرمایه"و 2

در سال  4

های  سازی برای جذب سرمایه های فرانسوی در خارج و زمینه شکل گرفت و توسعه فعالیت شركت 2315

 .های كلیدی خود تعریف كرده است خارجی به فرانسه را به عنوان مأموریت

فرانسه نیز مانند بسیاری دیگر از كشورهای  دهد كه توجه به این ادغام، ضرورت دارد زیرا نشان می

سازی ساختار نهادی این حوزه و كاهش تصلب بوروكراتیك،  حوزه دیپلماسی تجاری، برای روان پیشرفته در

این وزارتخانه یکی از . گذاری را در یکدیگر ادغام نموده است نهادهای فعال در حوزه تجارت و سرمایه

های نهادهای مختلف درگیر در دیپلماسی تجاری فرانسه  بخشی به فعالیت های كلیدی خود را انسجام دغدغه

 5.ا صورت گرفته استتالذكر نیز در همین راس و تبدیلکردن آنان به یك تیم هماهنگ برشمرده و ادغام فوق

های فرانسوی معرفی  های موجود در آنها را به شركت این نهاد با پایش بازارهای مختلف، فرصت

افزون بر این، خدماتی همچون مشاوره، ایجاد ارتباط و معرفی نیروهای كار متخصص را به . كند می

 . هدد فرانسوی ارائه میهای  شركت

 

                                                                                                                                    

1
-http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy-1/economic-diplomacy/supporting-french-

businesses-1518/export-partners. 

2-Business France 

2
-http://www.ubifrance.fr/qui-sommes-nous-un-reseau-dedie-a-l-exportation.html 

4-Invest in France  

5-http://www.economie.gouv.fr/welcome-to-the-french-ministry-for-the-economy-and-finance. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy-1/economic-diplomacy/supporting-french-businesses-7569/export-partners
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy-1/economic-diplomacy/supporting-french-businesses-7569/export-partners
http://www.ubifrance.fr/qui-sommes-nous-un-reseau-dedie-a-l-exportation.html
http://www.economie.gouv.fr/welcome-to-the-french-ministry-for-the-economy-and-finance
http://www.economie.gouv.fr/welcome-to-the-french-ministry-for-the-economy-and-finance
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 13با برخورداری از یك شبکه نمایندگی در آنگونه كه در وبگاه بیزنس فرانس آمده است، این نهاد 

كند البته  فرانسه ارائه می كار و كسبنفره، خدمات وسیعی را به اهالی  1533كشور جهان و كادر كارشناسی 

خدمت به فرانسه و نه یك "نکته مهمی كه مقامات این نهاد بر آن تأكید دارند، آن است كه هدف آنها 

های اخیر  آنان خدمات خود در سال. مات وجود نداردعیضی در ارائه خداست و از همین رو تب "شركت خاص

 :اند را به شکل ذیل برشمرده

 2314تا  2312بین سالهای هزار صادركننده فرانسوی  53به ارائه خدمات حمایتی  -1

1هزار همایش  2برگزاری  -2
BTOB  در كشورهای خارجی با هدف برقراری ارتباط مستقیم میان

 فرانسه و سایر كشورها كار و كسباهالی 

 های فرانسوی و خارجی هزار قرارداد تجاری شركت 11كمك به امضای  -2

 گذاری در فرانسه پروژه سرمایه 1333حمایت از  -4

2كشور 143هزار نفر در  15ارائه آموزش به  -5
 

 

نهادی به نام مشاوران  ،كند آفرینی می یکی دیگر از نهادهایی كه در دیپلماسی تجاری فرانسه نقش

این نهاد به عنوان یك سازمان غیرانتفاعی مسئولیت هماهنگی شبکه مشاوران . است 2فرانسه تجارت خارجی

ها و دولت فرانسه در  كشور به شركت 153هزار مشاور در داخل فرانسه و در  4این شبکه . را برعهده دارد

مشاوران این شبکه بر مبنای پیشنهاد وزارت . ددهن جهت پیشبرد منافع اقتصادی این كشور مشورت می

                                           

1
- Business to Business  

2
-http://www.ambafrance-uk.org/Foreign-Ministry-to-give-extra 

2
-French foreign trade advisors 

http://www.ambafrance-uk.org/Foreign-Ministry-to-give-extra
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ساله دارد و در  115این نهاد قدمتی . شوند سال تعیین می 2تجارت خارجی و فرمان نخست وزیر به مدت 

 1. كنند اعضای این شبکه به طور داوطلبانه به منافع فرانسه خدمت می. واقع میراث استعمار فرانسه است

كند، وزات امور خارجه این كشور  لماسی تجاری فرانسه ایفای نقش مینهاد دیگری كه در پیشبر دیپ

كشور جهان كه دومین شبکه بزرگ دیپلماتیك پس از آمریکا  115شبکه دیپلماتیك فرانسه در . است

های  شود، بخش مهمی از توان خود را در جهت پیشبرد منافع اقتصادی و تجاری شركت محسوب می

تراتژیك  المللی صنایع اس ین نهاد حمایت از صادرات و كمك به گسترش نفوذ بینا. گیرد فرانسوی به كار می

ای، فضا، هوانوردی،  صنعت هسته: این صنایع عبارتند از. كند فرانسه را به عنوان وظایف كلیدی خود تلقی می

 .حمل و نقل و بیوتکنولوژی

المللی در زمینه توسعه  انونی بیندر این چارچوب وزارت امور خارجه، تالش برای ایجاد یك ساختار ق 

این صنایع، ایجاد نهادهایی برای حکمرانی جهانی در این حوزه ها و مذاكره برای انعقاد قراردادهای تجاری با 

در گزارشی كه 2.تسایر كشورها در حوزه این صنایع را به عنوان بخشی كلیدی از وظایف خود تلقی كرده اس

ارائه داده،  موارد ذیل  2312یشبرد دیپلماسی اقتصادی فرانسه در سال این نهاد در مورد نقش خود در پ

 :اند برجسته شده

فرصت شغلی  25838به ایجاد  گذاری خارجی كه مجموعاً قرارداد سرمایه 182كمك به انعقاد  .1

 . است  در فرانسه منجر شده

 هزار شركت فرانسوی در بازارهای خارجی  23سازی برای حضور  زمینه .2

 موقعیت زبان فرانسه به عنوان دومین زبان رایج در جهان پس از زبان انگلیسیحفظ  .2

 هزار دانشجوی خارجی برای تحصیل در فرانسه 285جذب  .4

                                           

1-http://www.cnccef.org/18-more-about-french-foreign-trade-advisors-cce-s.htm. 

2-http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy-1/economic-diplomacy-foreign-

trade/supporting-french-businesses-1518/strategic-sector-support. 

http://www.cnccef.org/69-more-about-french-foreign-trade-advisors-cce-s.htm
http://www.cnccef.org/69-more-about-french-foreign-trade-advisors-cce-s.htm
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy-1/economic-diplomacy-foreign-trade/supporting-french-businesses-7569/strategic-sector-support
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy-1/economic-diplomacy-foreign-trade/supporting-french-businesses-7569/strategic-sector-support
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy-1/economic-diplomacy-foreign-trade/supporting-french-businesses-7569/strategic-sector-support


83 

 

1مردم -ویزا برای روان سازی تعامالت مردم 2211213صدور  .5
 

 

های فرانسه صرف پیشبرد امور اقتصادی  خانه سفارتهای  درصد فعالیت 13بر مبنای یك نظرسنجی، 

شود؛ به  در دیپلماسی تجاری فرانسه به كرات به كار گرفته می2یادگیری متقابلافزون بر این، راهبرد . شود می

شوند و برخی از فعاالن  فعال می كار و كسبها برای مدت كوتاهی در نهادهای حوزه  ای كه برخی دیپلمات گونه

افزایی میان طرفین صورت  پردازند تا بدین وسیله هم ش دیپلماتیك به فعالیت میدر بخ كار و كسبحوزه 

 2.گیرد و زبان و ذهنیت مشتركی میان آنها پدید آید

 

 برنامه عملیاتي ديپلماسي اقتصادي فرانسه: راهبردها

دیپلماسی  ساز را در حوزه كننده و زمینه نقش هماهنگ وزارت امور خارجه فرانسههمانگونه كه اشاره شد، 

، راهبرد كالنی را تحت عنوان 2312در سال  در همین راستا این نهاد. تجایر این كشور برعهده دارد

"دیپلماسی اقتصادی"
منتشر كرد و در آن راهبردها و راهکارهای پیشبرد منافع اقتصادیاین كشور در پهنه  4

 :برشمردجهانی را به شکل ذیل 

 

 

 

                                           

 
-http://www.ambafrance-nz.org/Activity-of-the-French-Diplomatic, 3  . 

 
-Cross-fertilization 

 
-http://www.clingendael.nl/sites/default/files/ 2202322_cdsp_diplomacy_mercier.pdf. 

 
- http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy- /economic-diplomacy. 

http://www.ambafrance-nz.org/Activity-of-the-French-Diplomatic,2934
http://www.clingendael.nl/sites/default/files/20070900_cdsp_diplomacy_mercier.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy-1/economic-diplomacy.
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy-1/economic-diplomacy.
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 ها اولویت -١

فرانسه سه هدف كلیدی كه مکمل یکدیگر نیز هستند  سند ذكر شده، دیپلماسی اقتصادی آنگونه كه در این

 :این اهداف عبارتند از. كند را پیگیری می

 های فرانسوی در بازارهای خارجی حمایت از شركت -1-1

 جذب سرمایه خارجی به فرانسه برای ایجاد اشتغال  -2-1

 فرانسه اتحادیه اروپا با منافع اقتصادی مقررات و المللی تطبیق بهتر چارچوب مقررات بین -2-1

 

جه فرانسه ركه وزارت امور خااست  آن نکته مهمی كه در ابتدای این برنامه عملیاتی بر آن تأكید شده،

كوشیده تا این منافع را به پیش  های سنتی می اگرچه همواره درگیر مباحث اقتصادی بوده است، اما به روش

 .اهداف دیپلماسی اقتصادی عموماً محقق نشده استببرد و از همین رو 

مهمترین دلیلی كه برای عدم موفقیت وزارت امور خارجه این كشور در حوزه دیپلماسی اقتصادی  

الزامات دیپلماسی  وزارتخانه با های موجود در این مورد تأكید قرار گرفته، عدم تناسب ساختارها و ذهنیت

ای كه بتواند دیپلماسی اقتصادی را در فضای  ساختار این وزارتخانه به گونه از همین رو بهبود1.اقتصادی است

مورد تأكید قرار  ،دبدیل كنبه یکی از كاركردهای تخصصی این وزارتخانه تبه پیش ببرد و آن را جهانی شدن 

این  و در گردهمایی ساالنه سفرای 2312برنامه عملیاتی دیپلماسی اقتصادی فرانسه در سال . گرفته است

الذكر تمركز نموده  گانه فوق کار برای تحقق اهداف سهراه 13این برنامه عملیاتی بر  2.كشور رونمایی شد

 :است

                                           

1-http://opencanada.org/features/the-think-tank/comments/economic-diplomacy-time-to-get-down-to-

business. 

2-http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy-1/economic-diplomacy/supporting-french-

businesses-1518/cross-sectoral-support-for-french-1182/article/economic-components-in-posts-18414. 

http://opencanada.org/features/the-think-tank/comments/economic-diplomacy-time-to-get-down-to-business.
http://opencanada.org/features/the-think-tank/comments/economic-diplomacy-time-to-get-down-to-business.
http://opencanada.org/features/the-think-tank/comments/economic-diplomacy-time-to-get-down-to-business.
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy-1/economic-diplomacy/supporting-french-businesses-7569/cross-sectoral-support-for-french-7782/article/economic-components-in-posts-18474
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy-1/economic-diplomacy/supporting-french-businesses-7569/cross-sectoral-support-for-french-7782/article/economic-components-in-posts-18474
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy-1/economic-diplomacy/supporting-french-businesses-7569/cross-sectoral-support-for-french-7782/article/economic-components-in-posts-18474
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 کار و کسبتشکیل هیئت مدیره اقتصاد جهانی و  -١

نماینده ویژه است كه از سوی وزیر امور  1تشکیل شده، متشکل از  2312مدیره كه در سال  هیئتاین 

اند و هدف آنان كمك به ارتقای تعامالت اقتصادی فرانسه با بازارهای كلیدی هدف  خارجه فرانسه تعیین شده

ای را به  ئت، سفرای منطقهافزون بر این، این هی. الجزایر، چین و هند: این بازارها عبارتند از. این كشور است

یفه توسعه و هماهنگی ارتباطات میان كند؛ سفرایی كه وظ ف خود منصوب میعنوان بخش دیگری از وظای

 1.  ن منطقه را دارندك فرانسه در آدر یك منطقه و شبکه دیپلماتی كار و كسبفعاالن حوزه 

 

 اقتصادی دیپلماسیپیشبرد شبکه دیپلماتیك در خارج در جهت توان بسیج  -٢

ای برای دیپلماسی  های عملیاتی خود جایگاه ویژه های فرانسه در برنامه خانه سفارتدر این راستا، اوالً باید 

این برنامه عملیاتی در . اقتصادی در نظر بگیرند و اهداف خود در این حوزه را به طور مشخص تبیین نمایند

دومین اقدام، تشکیل شورای اقتصادی در .ز شده استابتدا از كشورهای هدف دیپلماسی اقتصادی فرانسه آغا

های درگیر در دیپلماسی اقتصادی و  های فرانسه است؛ شورایی كه اعضای آن را وزارتخانه خانه سفارتدرون 

سومین اقدام، كمك دولت به بخش خصوصی برای افزایش حضور در .دهند بخش خصوصی تشکیل می

وپا و اتحادیه ارتعامل با این راستا، تدوین استراتژی جدیدی برای چهارمین اقدام در .كشورهای كلیدی است

 2.اقتصادی است المللی های بین سازمان

 

 

                                           

 
- http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy- /economic-diplomacy/supporting-french-

businesses-0 53/the-foreign-affairs-ministry-007 /article/minister-s-special-representatives- 7 00 

 
- http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy- /economic-diplomacy-foreign-

trade/events-    /article/foreign-trade-matthias-fekl-s. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy-1/economic-diplomacy/supporting-french-businesses-7569/the-foreign-affairs-ministry-7783/article/minister-s-special-representatives-18477
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy-1/economic-diplomacy/supporting-french-businesses-7569/the-foreign-affairs-ministry-7783/article/minister-s-special-representatives-18477
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy-1/economic-diplomacy/supporting-french-businesses-7569/the-foreign-affairs-ministry-7783/article/minister-s-special-representatives-18477
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy-1/economic-diplomacy-foreign-trade/events-2134/article/foreign-trade-matthias-fekl-s
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy-1/economic-diplomacy-foreign-trade/events-2134/article/foreign-trade-matthias-fekl-s
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy-1/economic-diplomacy-foreign-trade/events-2134/article/foreign-trade-matthias-fekl-s
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 ار وزیر امور خارجه از کشورهای مختلف با تمرکز بر پیشبرد دیپلماسی اقتصادیددی -٣

در این راستا وزیر امور خارجه فرانسه به طیفی از كشورهای آسیای مركزی و آمریکای التین با هدف پیشبرد 

 . برنامه عملیاتی دیپلماسی اقتصادی این كشور سفر كرده است

 

 نوآوری فرانسهصنایع حوزه توسعه  -٤

اتژی توسعه صنعتی فرانسه را كه بخش مهمی از استر 1پذیر های رقابت میان خوشهتعامالت چارچوب،  در این

ها به  واسطه دسترسی این خوشه یابد تا بدان های این كشور افزایش می خانه سفارتدهند و شبکه  تشکیل می

المللی به  های بین سان در درون ساختار این خوشهدر این چارچوب، كارشنا. فزایش یابدبازارهای خارجی ا

 2.ها را تسهیل نمایند المللی این خوشه های بین اند تا فعالیت فعالیت مشغول شده

 

 جذب سرمایه خارجی به فرانسه - 

همانگونه كه اشاره شد، وزارت امور خارجه فرانسه نقش مهمی در فرایند جذب سرمایه خارجی به فرانسه 

 . كرده است ءایفا

 

 دیپلماسی تجاری فرانسه بسیج ابزارهای قدرت نرم در جهت توسعه  - 

 ، بویژه به دانشجویان كشورهای كلیدی در دیپلماسی تجاری فرانسه برای تحصیل در این كشور 2بورسیه ارائه

 .هایی كه با منافع اقتصادی فرانسه همخوانی دارد در رشته

 

                                           

1-Competitiveness clusters 

2-http://ambafrance-us.org/spip.php?article2824. 

2
-Grant 

http://ambafrance-us.org/spip.php?article3824
http://ambafrance-us.org/spip.php?article3824
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 ویزا -7

گذاران بالقوه، دانشجویان خارجی و  ، سرمایهكار و كسبمدت برای اهالی  سازی فرایند اخذ ویزای كوتاه ساده

سازی فرایندهایی  ها با هدف ساده های بازرگانی و دانشگاه افزون بر این، تعمیق مشاركت با اتاق .ها توریست

 1.ضرورت دارد ،الزمه تعامل آنان با فرانسه است كه

 

 حمایت از فرانسویان مقیم خارج -9

هایی صورت  اند، حمایت از فرانسویانی كه موقتاً یا به طور دائم در كشور دیگری سکنی گزیده در این قالب

برای  "ugrand voyageur"، تولید نوعی گذرنامه با عنوان امهمترین اقدم در این راست. گیرد می

 .است فراسویان مقیم خارجسازی فرایندهای اداری برای رفت و آمد  ساده

المللی برای تسهیل شرایط  های بین ت امور خارجه این كشور، مذاكره با برخی كنوانسیونافزون بر این، وزار

این راستا صورت گرفت،  رم دیگر كه دااقد. های مهاجر را در دستور كار قرار داده است فرانسوی كار و كسب

ین و برقراری مجدد نش ارائه خدماتی توسط مركز فرانسویان خارج از كشور با هدف حمایت از فرانسویان خارج

 .پیوندهای آنان با فرانسه است

 

 کار و کسب ارتباطات بهتر با صاحبان -8

با هدف شناخت بهتر  كار و كسب های ساالنه از سوی وزارت امور خارجه با صاحبان برگزاری اجالس

 .های آنان دغدغه

 

 

 

                                           

1-http://www.ambafrance-uk.org/Foreign-Ministry-to-give-extra. 

http://www.ambafrance-uk.org/Foreign-Ministry-to-give-extra
http://www.ambafrance-uk.org/Foreign-Ministry-to-give-extra


85 

 

 وزارت امور خارجه کارمندانهای آموزشی برای  برگزاری دوره -١١

های آموزشی برای كارمندان وزارت امور خارجه با هدف تعمیق بخشیدن به دانش آنان از امور  برگزاری دوره

. اند التحصیل شده های اقتصادی و بازرگانی فارغ اقتصادی و تجارت و جذب نیروهای جدیدی كه در رشته

 .یق خواهند شدتشو كار و كسبآفرینی بیشتر در امور  رای نقشها ب افزون بر این، دیپلمات

 

 های دیپلماسی تجاری فرانسه آموزه

 های نوآوری به عنوان یك هدف كلیدی های كوچك و متوسط در حوزه حمایت از شركت -1

 گذاری در یکدیگر و یکپارچه كردن این دو در یکدیگر ادغام نهادهای متولی توسعه تجارت و سرمایه -2

 ه عنوان نهاد متولی دیپلماسی تجاریپایش بازارهای مختلف توسط بیزینس فرانس ب -2

 در كشورهای مختلف BTOBهای  برگزاری همایش -4

 هزار مشاور 4ایجاد نهادی به نام مشاوران تجارت خارجی فرانسه با  -5

ها،  خانه درصد زمان سفارت 13ای كه  نقش كلیدی وزارت خارجه در پیشبرد دیپلماسی تجاری به گونه -1

 .گردد دیپلماسی تجاری میفرانسه صرف پیشبرد 

ها در حوزه كسب و كار و اهالی كسب و كار در  بکارگیری راهبرد یادگیری متقابل و بکارگیری دیپلمات -1

 گیری زبان و ذهنیت مشترک افزایی و شکل حوزه دیپلماسی به مدت كوتاه در راستای هم

 منافع فرانسه انتشار سند دیپلماسی اقتصادی و تبیین شفاف راهبردهای پیشبرد -8

سازی ان با الزامات پیشبرد دیپلماسی تجاری در  تالش برای اصالح ساختار وزارت امور خارجه و هماهنگ -8

 وضعیت جهانی شدن

كار به عنوان نمایندگان  دیپلمات كهنه 1تشکیل هیئت مدیره اقتصاد جهانی و كسب و كار متشکل از  -13

 اسی تجاری در كشورهای مختلفویژه وزیر امور خارجه جهت پیشبرد دیپلم

های درگیر در دیپلماسی  های فرانسه با مشاركت وزارتخانه خانه تشکیل شورای اقتصادی در سفارت -11

 تجاری این كشور و بخش خصوصی
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 بسیج ابزارهای قدرت نرم در جهت پیشبرد دیپلماسی تجاری -12

 ی تجاری فرانسهسفرهای هدفمند وزیر امور خارجه با هدف پیشبرد دیپلماس -12

 حمایت از فرانسویان مقیم خارج -14
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 ديپلماسي تجاري بريتانیا

دهی به روندها و ساختارهای اقتصاد و تجارت  بریتانیا به عنوان یك قدرت استعماری، نقش كلیدی در شکل

و ترین  توان یکی از پیشرفته را می از همین رو این كشور. كرده است ءاخیر ایفاجهانی در قرون 

به همین لحاظ مطالعه ساختار نهادی دیپلماسی تجاری . ها در حوزه دیپلماسی تجاری برشمرد ترین قدرتمند

اجد اهمیت كند، از منظر بحث حاضر و هایی را كه در این حوزه پیگیری می ها و استراتژی این كشور و سیاست

 .است

 

 ساختار نهادي ديپلماسي تجاري بريتانیا 

در پیامد این . است شدهتغییرات مهمی ،دستخوش در یك دهه اخیرنهادی دیپلماسی تجاری بریتانیا  ساختار

 1.دشو وزارت امور خارجه، نهاد مسئول در زمینه دیپلماسی تجاری محسوب می ،در شرایط كنونی تغییرات

نیز در مدیریت دیپلماسی تجاری  2"ها ، ابتکار و مهارتكار و كسبدپارتمان "افزون بر این وزارتخانه، 

از همین رو، . المللی است پذیری بین حوزه فعالیت این وزارتخانه، توسعه و رقابت. این كشور درگیر است

، توسعه صادرات لیسیهای متوسط و كوچك انگ د شركتگیری و رش وظایفی چون حذف موانع داخلی شکل

 2. گذاری خارجی را برعهده دارد و جذب سرمایه

                                           

1-https://www.gov.uk/government/policies/free-trade. 

2
-Department for Business Innovations and Skills.  

2-https://www.gov.uk/government/announcements?departments75B75D=department-for-business-

innovation-skills. 

https://www.gov.uk/government/policies/free-trade
https://www.gov.uk/government/policies/free-trade
https://www.gov.uk/government/announcements?departments%5B%5D=department-for-business-innovation-skills
https://www.gov.uk/government/announcements?departments%5B%5D=department-for-business-innovation-skills
https://www.gov.uk/government/announcements?departments%5B%5D=department-for-business-innovation-skills
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گذاری و  پردازد، نهاد موسوم به سرمایه نهاد دیگری كه در دیپلماسی تجاری بریتانیا به ایفای نقش می

كمك به اهالی  شود و  ن توسعه تجارت این كشور محسوب میسازما است؛ نهادی كه 1تجارت پادشاهی متحد

گذاری در  های فراملی به سرمایه بریتانیا برای موفقیت در بازارهای جهانی، تشویق بهترین شركت كار و كسب

بازار در  131در این نهاد . های آن تعریف شده است یی در این كشور به عنوان مسئولیتبریتانیا و یافتن شركا

در ورای مرزها به فعالیت از آنان نفر 1215نفر از كاركنان آن در داخل و   535كند،  سراسر جهان فعالیت می

نفر از خبرگان تجارت خارجی را در كشورهای مختلف به عنوان مشاور  433افزون بر این این نهاد  .مشغولند

و كار  و كسبایجاد تحول در  ":انداز خود را چنین تعریف كرده است این نهاد چشم 2. به كار گرفته است

های بسیار  های بریتانیایی در سراسر جهان و جذب سرمایه امالت شركتاقتصاد بریتانیا با كمك به تحکیم مع

های خود را به صورت ذیل تعریف نموده  انداز، این نهاد ارزش بر مبنای این چشم. "ارزشمند به این كشور

 :است

م و بر كسب نتایج واقعی دهی می فرا های مشتریان گوش درخواست ما به)تعهد به مشتریان  .1

 .(كنیم تمركز می

ام اقدامات مبتکرانه ورسیدن به جما به یکدیگر برای ان)وانمندی برای ارائه خدمات بهتر ایجاد ت .2

 .(نتایج اعتماد داریم

كینم و برای ایجاد ارزش افزوده با یکدیگر  ما به عنوان یك تیم كار می)دیگر كردن با یکكار .2

2.(كنیم مشاركت می
 

                                           

1
- UK Trade and Investment  

2
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/284211/UKTI_at_a_gl

ance_2312_14.pdf. 

2
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/284211/UKTI_at_a_glance_2311

4.pdf. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/294367/UKTI_at_a_glance_2013_14.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/294367/UKTI_at_a_glance_2013_14.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/294367/UKTI_at_a_glance_2013_14.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/294367/UKTI_at_a_glance_2013_14.pdf
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 :را در راستای پیشبرد دیپلماسی تجاری بریتانیا صورت داده است های ذیل فعالیت 2314این نهاد در سال 

از میان . زار شغل شده استه 123مشتری كه منجر به ایجاد یا حفظ  28223ارائه خدمات به  .1

های كوچك و متوسط و مابقی را  درصد آنان را شركت 83كنندگان خدمات،  دریافت

 . دادند كار تشکیل می صادركنندگان تازه

ثر ع تجاری خود بسیار مؤنندگان خدمات این نهاد، آن را در پیشبرد منافك درصد از دریافت 18 .2

 . اند دانسته

میلیارد دالر فروش  1348اند  های ارائه شده از سوی این نهاد توانسته با كمككار  و كسباهالی  .2

 .محصوالت خود را افزایش دهند

گذاری در بریتانیا  پروژه سرمایه 1112رایی شدن گذاری، این نهاد به انعقاد و اج در حوزه سرمایه .4

هزار شغل جدید در این كشور ایجاد شده  13كمك كرده است و از این طریق  2314در سال 

 . است

گذاری مستقیم خارجی در بریتانیا جدید هستند و این نهاد  های سرمایه نیمی از كل پروژه .5

 .سهمی مهمی در جذب آنها به سوی بریتانیا دارد

های چینی  اند كه از این میان شركت گذاری كرده كشور جهان در بریتانیا سرمایه 58های  كتشر .1

 .مقام سوم را دارند

 . های اروپایی دارد بریتانیا اولویت نخست را برای استقرار نهادها و شركت .1

 

 :های آتی خود را به شکل ذیل تعریف كرده است تاین نهاد اولوی

گیری از توان و  هایی كه دولت بتواند با بهره كالن یعنی فرصتهای تجاری  تمركز بر فرصت .1

 . بخش خصوصی را در مسیر دستیابی به آنها كمك كند ،های خود قابلیت
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 ظهور حال دربازار  23انیایی بر های بریت ن تمركز و توجه شركتدتالش در جهت سوق دا .2

ك، قطر، روسیه، عربستان، كنگ، هند، اندونزی،مالزی،مکزی مصر، هنگ برزیل، چین،كلمبیا،)

1.(جنوبی، تایوان، تایلند، تركیه، امارت و ویتنام سنگاپور، آفریقای جنوبی، كره
 

 

توان گفت كه  با دقت در نهادهای درگیر در فرایند طراحی و اجرای دیپلماسی تجاری بریتانیا، می

شکل ذیل . كنند مدیریت می ساختار نهادی دیپلماسی تجاری این كشور غیرمتمركز است و چند نهاد آن را

 :دهد این ساختار را نشان می

 

 ساختار نهادي ديپلماسي تجاري بريتانیا: 4شماره شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

1
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/284211/UKTI_at_a_glance_2312

_14.pdf. 

 وزارت امور خارجه

 ها خانه سفارت

 كار، و  دپارتمان كسب

 ها ابتکار و مهارت

گذاری  سرمایه تجارت و

 پادشاهی متحد

مستقردر  های نمایندگی

 خارج

های بازرگانی مستقر در  اتاق

 خارج

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/294367/UKTI_at_a_glance_2013_14.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/294367/UKTI_at_a_glance_2013_14.pdf
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 ي ديپلماسي تجاري بريتانیاها و راهبردها سیاست

از این رو طبیعی . شود یشرو در دیپلماسی تجاری محسوب میهمانگونه كه اشاره شد، بریتانیا از كشورهای پ

كالن ها و راهبردهای  سیاست. 1ای در این حوزه برخوردار باشد شده تدوین ه از راهبردهای مشخص واست ك

توسعه دیپلماسی تجاری بریتانیا در اسنادی كه از سوی دولت این كشور منتشر شده به روشنی تبیین شده 

 2.است

گذاری  انداز تجارت و سرمایه مهمترین سندی كه دولت در این زمینه منتشر كرده و به مثابه چشم

تجارت و  "ها تحت عنوان  كسب و كار،ابتکار و مهارتاز سوی دپارتمان  2311شود، در سال  محسوب می

2گذاری برای رشد سرمایه
های كالن دولت در زمینه توسعه تجارت و  در این سند خط مشی .منتشر شد "

در بخشی از این سند كه معطوف به استراتژی بریتانیا در حورد  . گذاری بریتانیا تدوین شده است سرمایه

 :ری است، نکات ذیل حایز اهمیت استگذا سیاست تجاری و سرمایه

 

 تانیا در سطح ذیل باید فعال باشدتجاری دولت بریسیاست -١

دیل بریتانیا به مقصدی كار رقابتی و تب و كسبایجاد بهترین محیط در بریتانیا برای حمایت از رشد  -1-1

 .جذاب برای سرمایه خارجی

بریتانیا از طریق روابط دوجانبه قوی با كار  و كسبالمللی برای رشد صاحبان  ایجاد بهترین محیط بین -2-1

 سایر كشورها

                                           

1-https://www.gov.uk/government/policies 

2-https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/11541/gov-guidelines-

commercial-diplomacy.pdf 

2
-Trade and investment for growth 

https://www.gov.uk/government/policies
https://www.gov.uk/government/policies
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/67541/gov-guidelines-commercial-diplomacy.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/67541/gov-guidelines-commercial-diplomacy.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/67541/gov-guidelines-commercial-diplomacy.pdf
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ها در بازارهای  جانبه یا با مشاركت اتحادیه اروپا برای حذف موانع حضور شركت انجام اقدامات یك -2-1

 صادراتی یا سرایه گذاری آنان در خارج 

المللی  برای تداوم یك چارچوب مستحکم بیناتحادیه اروپا و سازمان جهانی تجارت تالش مشترک با  -4-1

را قادر به پیگری اهداف توسعه  حال درمند باشد و كشورهای  گذاری قاعده كننده تجارت و سرمایه كه تضمین

 .تجاریشان سازد

پذیری  مکانالی تجارت و امین مهای خاص بازار همچون تأ ررسی چالشرایزنی با سایر كشورها برای ب -5-1

 به بازارهای كلیدی توسعه حال دردسترسی كشورهای 

تداوم المللی كه  محیط باثباتی در امنیت بینالمللی با هدف تضمین  همکاری با همه شركای بین -1-1

 .پذیر سازد را امکانكشتیرانی و تجارت 

با سایر كشورها با هدف تضمین پایداری رشد اقتصادی از طریق حركت به سوی مصرف كمتر  ركا -1-1

 .ده از منابعاوری در استف بهبود سیستم حمل و نقل و بهبود بهرهكربن با توسل به پیشرفت های فناوری و 

ای كه تجارت  گونههای دوجانبه و چندجانبه به  نیافته از طریق مکانیسم ارائه كمك به كشورهای توسعه -8-1

 . گذاری به پایه رشد و توسعه این كشورها تبدیل شود و سرمایه

 

 :بر سه هدف فراگیر تمركز خواهد كرد ،الذكر بر مبنای سند، دولت در هر یك از سطوح فوق

گذاری  تانیا برای توسعه تجارت و سرمایههای موجود در بری بخشی فرصت ی و تحققزحداكثرسا .1

 ی به این كشورخارج و جذب سرمایه

 تقویت نظام تجاری چندجانبه  .2

منفعت  گذاری از تجارت و سرمایهای كه آنان از  به گونهتوسعه  حال درتوانمندسازی كشورهای  .2

1.ببرند
 

                                           

1-https://www.gov.uk/government/publications/trade-and-investment-for-growth. 

https://www.gov.uk/government/publications/trade-and-investment-for-growth
https://www.gov.uk/government/publications/trade-and-investment-for-growth
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تر و  ای جزیی كرده كه در آنها به گونهدستی دیگری نیز منتشر  ولت اسناد پاییندبر مبنای این سند كالن، 

كه دولت این كشور منتشر كرده،  در سندی. ری این كشور پرداخته شده استتر به دیپلماسی تجا فشفا

 :ذیل تبیین شده است به صورت ماسی تجاری بریتانیااهداف و راهبردهای دیپل

دولت به روشنی اعالم داشته كه توسعه منافع تجاری بریتانیا، دركانون سیاست خارجی این  .1

رویکرد نهادهای دولتی درگیر در دیپلماسی تجاری باید  ،در این راستا 1.كشور خواهد بود

 . منسجم باشد و به عنوان یك تیم فعالیت كنند

دیپلماسی تجاری به . دستور كار دولت برای رشد اقتصادی قرار دارد دیپلماسی تجاری دركانون .2

دهی و توسعه رشد اقتصادی مستحکم  گیری از دیپلماسی برای كمك به شکل معنای بهره

 .گذاری است تانیا از طریق تجارت و سرمایهبری

گذاری و تجارت بریتانیا و سایر  المللی، سرمایه كاركنان وزارت امور خارجه، دپارتمان توسعه بین .2

نهادهای درگیر در دیپلماسی تجاری بریتانیا باید به عنوان یك تیم و با همکاری و هماهنگی 

2.مت گمارندیکدیگر به پیشبرد دیپلماسی تجاری بریتانیا ه
 

گذاری و تجارت بریتانیا   وزارت امور خارجه و نهاد سرمایه الذكر، بویژه كاركنان نهادهای فوق .4

بندی و پیشبرد دیپلماسی تجاری بریتانیا را ارائه  های سیاستی الزم برای اولویت صیهباید تو

 .نمایند

2.به اشتراک بگذارندنهادهای درگیر در دیپلماسی تجاری باید اطالعات خود را با یکدیگر  .5
 

                                           

1
-https://www.gov.uk/government/speeches/the-business-of-diplomacy. 

2-https://www.gov.uk/government/publications/trade-and-investment-for-growth.  

2-https://www.gov.uk/government/publications/2313-to-2315-government-policy-free-trade/2313-to-2315-

government-policy-free-trade. 

https://www.gov.uk/government/speeches/the-business-of-diplomacy
https://www.gov.uk/government/publications/trade-and-investment-for-growth
https://www.gov.uk/government/publications/trade-and-investment-for-growth
https://www.gov.uk/government/publications/2010-to-2015-government-policy-free-trade/2010-to-2015-government-policy-free-trade
https://www.gov.uk/government/publications/2010-to-2015-government-policy-free-trade/2010-to-2015-government-policy-free-trade
https://www.gov.uk/government/publications/2010-to-2015-government-policy-free-trade/2010-to-2015-government-policy-free-trade
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ن كشور شکل گیرد؛ بدان معنا كه های توسعه تجارت ای گیدتیم بریتانیا باید در هر یك از نماین .1

ای منظمی میان كاركنان نهادهای فوق برقرار باشد تا بدانواسطه تجارب و اطالعات ه رایزنی

، هر جایی كه امکان ینافزون بر ا. های یکدیگر استفاده كنند خود را مبادله نمایند و از مزیت

د تا تبادالت فوق با سهولت و شدن محل كار این نهادها وجود دارد، این اقدام صورت گیریکجا

 . مدی بیشتری انجام شودكارآ

 رسانی سریع و منسجم در مورد مناقصات اطالع .1

 المللی  رسانی دپارتمان توسعه بین های كمك تانیایی در پیشبرد پروژههای بری کارگیری شركتب .8

 .1های بریتانیایی توسعه دستوركار  مسئولیت اجتماعی شركت .8

 

گذاری این كشور راهکارهای ذیل را به عنوان  ، نهاد تجارت و سرمایهتژی كالنبر مبنای این استرا

در قالب نموده و برنامه عملیاتی برای پیشبرد دیپلماسی تجاری این كشور در پهنه جهانی تدوین 

ترین  را منتشر نموده و كلیدی 2 "مرحله بعد: بریتانیا گشوده برای كسب و كار"سندی موسوم به 

 :راهکارها را به شکل ذیل فهرست نموده است

 

 های کوچك و متوسط تمرکز بر کمك به رشد باال و مبتکرانه شرکت-١

تدوین ( 2311-2311)ساله  ك برنامه پنجیتانیا كه در قالب ییکی از وجوه كلیدی استراتژی توسعه تجارت بر

ای جهانی، بویژه بازارهای های متوسط و كوچك برای حضور در بازاره شده، تمركز بر توانمندسازی شركت

                                           

1
-https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/11541/gov-guidelines-

commercial-diplomacy.pdf. 

2-Britain open for business: the next phase 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/67541/gov-guidelines-commercial-diplomacy.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/67541/gov-guidelines-commercial-diplomacy.pdf
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ها و امکانات الزم برای  زمینه 2315كوشد تا سال  در قالب این استراتژی، دولت می. ظهور است حال در

 . سط را فراهم سازدهزار شركت كوچك و متو 53توانمندسازی 

ای جهانی متشکل از  دهی به شبکه ، شکلتانیا در این راستا صورت دادهاز جمله اقداماتی كه دولت بری

ای است كه به بریتانیا احساس وابستگی و تعلق  نفوذ و دانشگاهیان برجسته تجار و بازرگانان پیشرو، افراد ذی

 . دارند

 

 1های بسیار ارزشمند تمرکز بر فرصت -٢

های  های دیپلماسی تجاری بریتانیا كه در این سند بر آن تأكید شده، كمك به شركتکاریکی دیگر از راه

بندی و  های عمده در كشورهای مختلف جهان از طریق معرفی، اولویت بریتانیایی برای بدست آوردن پروژه

و بویژه سازمان  در این جهت دولت. هاست ها در جهت بدست گرفتن آن پروژه حمایت از این شركت

گذاری و تجارت بریتانیا بر استفاده از شبکه جهانی نخبگان وفادار به بریتانیا كه قسمت قبل ذكر آن  سرمایه

های  های كالن در حوزه ها، طرح این پروژه. های كالن تأكید دارد رفت، برای بدست آوردن این پروژه

 .گیرد زیرساخت، تولید و طراحی را دربرمی

گذاری و تجارت بریتانیا اقدامات ذیل را صورت  خن، در چارچوب این برنامه، سازمان سرمایهبه دیگر س 

 :دهد می

 . هایی كه از باالترین ارزش برای بریتانیا برخوردارند معرفی پروژه .1

هایی كه منجر به در دست  های بریتانیایی برای طراحی و اجرای استراتژی حمایت از شركت .2

 . ها شود گرفتن این پروژه

های بسیار ارزشمند فعلی و آینده در پهنه جهانی از طریق  آوری اطالعات در مورد فرصت جمع .2

 .ها دهی به ارتباطات با ارائه دهندگان آن فرصت شکل

                                           

1
- High Value Opportunity  
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در بخش  كار و كسبحاضر در شبکه وفاداران به بریتانیا و متخصصین  گردهم آوردن متخصصین .4

 .گیری از نظرات آنان خصوصی با هدف بهره

بریتانیا كه قابلیت  كار و كسبها و اهالی  برقراری روابط مستحکم با آن دسته از شركت .5

 .ها را دارند ها و انجام پروژه گیری از این فرصت بهره

 

های كالن را كه هزینه  انبوهی از پروژه گذاری بریتانیا تاكنون سرمایه مان تجارت ودر قالب این برنامه، ساز

های انگلیسی معرفی  میلیارد پوند بوده را در كشورهای مختلف به شركت 23میلیون تا  253انجام آنها بین 

 1.ها در اختیار آنان قرار گیرد كرده و تالش نموده تا این پروژه

 

 یه خارجی به صورت هدفمندتمرکز بر جذب سرما -٣

های مطرح شده در این سند، حفظ موقعیت بریتانیا در میان سه كشور اول جذاب برای یکی دیگر از راهکار

 2گذاری بریتانیا ارائه خدمات قراردادی در این راستا، سازمان تجارت و سرمایه. گذاران خارجی است سرمایه

و طراحی 2هدفمند بینی یه و تحلیل عمیق بازار، پیشگذاری مستقیم خارجی از جمله تجز برای سرمایه

ارائه  ر این كشور هستندد گذاری سرمایههایی كه در پی  را به شركت 4مناسب كار و كسبپیشنهادهای 

 . دنمای می

 

                                           

1-https://www.gov.uk/government/publications/britain-open-for-business-the-next-phase/britain-open-for-

business-the-next-phase.  

2
-Bespoke services  

2
-Predictive Targeting 

4
-Tailored Business Propositions  

https://www.gov.uk/government/publications/britain-open-for-business-the-next-phase/britain-open-for-business-the-next-phase
https://www.gov.uk/government/publications/britain-open-for-business-the-next-phase/britain-open-for-business-the-next-phase
https://www.gov.uk/government/publications/britain-open-for-business-the-next-phase/britain-open-for-business-the-next-phase
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 تمرکز بر ایجاد روابط استراتژیك -٤

انیا تمركز بر ایجاد روابط استراتژیك با صادركنندكان عمده این كشور و نیز گذاری بریت سازمان تجارت سرمایه

در این . گذاران عمده در بریتانیا را به عنوان بخش دیگری از استراتژی خود تعریف كرده است سرمایه

1مدیریت مشتریان كلیدی"چارچوب، این نهاد ابتکاری تحت عنوان 
طراحی كرده كه در پرتو آن رویکردی  "

گذاران كلیدی در این  تماتیك برای مدیریت روابط استراتژیك صادركنندگان عمده بریتانیا و سرمایهسیس

 . كشور اتخاذ شده است

فصل  و را با هدف حل 2گذاری بریتانیا خدمات یکپارچه در قالب این استراتژی، سازمان تجارت و سرمایه

این ابتکار با استقبال گسترده این . ئه كرده استها ارا به این شركت كار و كسبسریع موانع بوروكراتیك 

دهد، قرار است گسترش یابد و مشتریان  ها مواجه شده و آنگونه كه اسناد این سازمان نشان می شركت

 . جدیدی را دربرگیرد

 

 تمرکز بر تعامل با صندوق های ثروت ملی- 

استا صورت داده، تمركز بر تعامل با گذاری و تجارت بریتانیا در این ر اقدام دیگری كه سازمان سرمایه

های  گذاری در پروژه های بازنشستگی با هدف تشویق آنان به سرمایه و صندوق2های ثروت ملی صندوق

هایی همراه بوده  ها در كشورهای حاشیه خلیج فارس و چین با موفقیت این تالش. زیرساختی بریتانیاست

 . است

 

 

                                           

1
-Key Account Management 

2
-One Stop 

2
- Sovereign Wealth Funds 
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 های دیپلماسی تجاری بریتانیا آموزه

 برنده دیپلماسی تجاری تبدیل كردن وزارت امور خارجه به مهمترین نهاد پیش .1

 گذاری خارجی ادغام نهادهای مسئول در زمینه توسعه تجارت و سرمایه .2

 انتشار سند دیپلماسی تجاری و تبیین شفاف اهداف در قالب آن .2

 اصلی آن قرار دادن منافع تجاری بریتانیا در كانون سیاست خارجی این كشور و اولویت .4

 قرار دادن دیپلماسی تجاری در كانون دستور كار دولت برای رشد اقتصادی .5

تالش برای تشکیل تیم دیپلماسی تجاری بریتانیا متشکل از نهادهای درگیر و با هدف هماهنگ  .1

 كردن اقدامات آنان

 رالزام نهادهای درگیر در دیپلماسی تجاری برای به اشتراک گذاشتن اطالعات خود با یکدیگ .1

های این كشور با هدف  دهی به تیم دیپلماسی تجاری بریتانیا در هر یك از سفارتخانه شکل .8

 هماهنگی كاركنان نهادهای مختلف درگیر در این فرایند

 رسانی سریع و منسجم در مورد مناقصات اطالع .8

 های این كشور المللی بریتانیا و منافع شركت های بین برقراری ارتباط میان كمك .13

 های بریتانیایی مسئولیت اجتماعی شركت تأكید بر .11

 های كوچك و متوسط تمركز بر كمك به رشد مبتکرانه شركت .12

های بسیار ارزشمند در  های این كشور برای بدست گرفتن پروژه كمك دولت بریتانیا به شركت .12

 كشورهای مختلف جهان

دست كسب اطالعات و در دهی به شبکه جهانی بخبگان وفادار به بریتانیا با هدف اعمال نفوذ،  شکل .14

 ها و تسهیل تجاری گرفتن پروژه
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 ها و راهبردها ساختار ، سیاست: کاناداديپلماسي اقتصادي 

تجارت خارجی، نقش مهمی در  گرددو میهای تجاری جهان محسوب  ناگفته پیداست كه كانادا یکی از قدرت

ین كشور است ا ناشی از تجارت خارجی ادرصد تولید ناخالص داخلی كاناد 13. كند اقتصاد این كشور ایفا می

ای كه اگر تجارت خارجی  كشور، یك شغل مستقیماً به صادرات وابسته است؛ به گونه شغل در این 5و از هر 1

از همین رو طبیعی است كه 2.میلیون شغل از بین خواهد رفت 2231این كشور دچار مشکل اساسی گردد، 

 . های دقیقی را در راستای پیشبرد منافع تجاری خود تدوین كرده باشد این كشور برنامه

 

 دااساختار نهادي ديپلماسي تجاري کان

مهمترین نهاد در حوزه طراحی و پیشبرد دیپلماسی تجاری  ،الملل در كانادا وزارت امور خارجه و تجارت بین

راحی و پیشبرد تجارت خارجی كانادا به طور منظم با بخش خصوصی طالبته این نهاد در 2شود محسوب می

های مشورتی متشکل از رهبران بخش  در این چارچوب، دولت مجموعه. ورزد به رایزنی و مشورت مبادرت می

ری ر پیشبرد منافع تجاماهه و یکساله از نظرات آنان د های شش خصوصی تشکیل داده و در قالب اجالس

 .گیرد كانادا بهره می

 

                                           

1-http://data.worldbank.org/indicator/TG.VAL.TOTL.GD.ZS. 

2-http://www.international.gc.ca/economist-economiste/analysis-analyse/research-

recherche/13_pre.aspx?lang=eng.  

2-http://www.international.gc.ca/department-ministere/index.aspx?lang=eng. 

http://data.worldbank.org/indicator/TG.VAL.TOTL.GD.ZS
http://data.worldbank.org/indicator/TG.VAL.TOTL.GD.ZS
http://www.international.gc.ca/economist-economiste/analysis-analyse/research-recherche/10_pre.aspx?lang=eng
http://www.international.gc.ca/economist-economiste/analysis-analyse/research-recherche/10_pre.aspx?lang=eng
http://www.international.gc.ca/economist-economiste/analysis-analyse/research-recherche/10_pre.aspx?lang=eng
http://www.international.gc.ca/department-ministere/index.aspx?lang=eng
http://www.international.gc.ca/department-ministere/index.aspx?lang=eng
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های تخصصی شکل گرفته و در قالب آنها نظرات بخش خصوصی  در صنایع خاص نیز مجموعه ،افزون بر این 

های خود برای سال  تولی سیاست تجاری كانادا، اولویتاین نهاد به عنوان م 1.به دولت منتقل می شود

 :را چنین برشمرده است 2311-2315

روابط تجاری با بازارهای نوظهور و   سازی متنوعو  اقتصادی با تمركز بر گسترش  كمك به رشد .1

 .دارای رشد بسیار باال

 .تقویت روابط با ایاالت متحدهگسترش تعامالت كانادا با نیمکره غربی و  .2

 .دا با آسیااافزایش تعامالت اقتصادی و سیاسی كان .2

 .ثرانی مؤوق بشر و كمك به حکمرانی جهترویج دموكراسی و حق .4

های  ش فقر جهانی و ارائه كمكدر راستای كاه ای كانادا اجرایی نمودن دستوركار توسعه .5

 .بشردوستانه

 2.تضمین امنیت و ایمنی شهروندان كانادا در خارج  .1

 

"ی كاناداكمیسیونر خدمات تجار"خانه، نهادی موسوم به  در قالب این وزارت
 به عنوان سازمان توسعه 2

های  خدماتی كه در فصل نخست به آنها اشاره شد را به شركت پردازد و تجارت این كشور به ایفای نقش می

گرفته و بیش از  شکل 1884این نهاد در  .كند ی كه در كانادا فعالند، ارائه میهای خارج كانادایی و نیز شركت

نمایندگی در طیف  111متشکل از  ای در شرایط كنونی از شبکهو  سال به این فعالیت مشغول بوده 123

ه عنوان كار را ب و چهار نوع خدمت به صاحبان كسب این نهاد ارائه.وسیعی از كشورهای جهان برخوردار است

 :كند وظایف كلیدی خود تلقی می

                                           

1-https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s214_e.pdf. 

2-http://www.international.gc.ca/department-ministere/priorities-priorites.aspx?lang=eng. 

2-The Canadian trade commissioner service. 

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s314_e.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s314_e.pdf
http://www.international.gc.ca/department-ministere/priorities-priorites.aspx?lang=eng
http://www.international.gc.ca/department-ministere/priorities-priorites.aspx?lang=eng
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 كانادایی برای ورود و حضور در بازارهای جهانیهای  سازی شركت آماده .1

گیری از  برای حضور در بازار هدف با بهرهكانادایی های یك شركت  ارائه برآوردی از پتانسیل .2

 ی برای آن شركت جهت حضور در بازاراستراتژ طراحیاطالعات بازار و  

های كانادایی به منظور  گشا برای شركت های ارتباطی با كیفیت و راه جستجو و یافتن راه .2

برای پیشبرد منافع ازار هدف نفوذ در ب نهادها و افراد ذیثر با برقراركردن ارتباطات مؤ

 . های كانادایی است شركت

 1.كار و جام كسبهای ان فصل مسائل و چالش و حل .4

 

 ها و راهبردها سیاست: ديپلماسي تجاري کانادا

2برنامه عملیاتی بازارهای جهانی"، اسنادی را تحت عنوان به طور ساالنه2331كانادا از سال 
كه در واقع  "

خرین سند از این دست در سال آ. آید، منتشر كرده است كشور به شمار میمانیفست دیپلماسی تجاری این 

كه در تدوین این سند به آن توجه شده، مشاركت دادن خبرگان  نکته مهمی.منتشر شده است 2314

 . نفعان در تدوین آن است غیردولتی و نیز ذی

یند تأكید دارند كه فرآنی بر این امر هاست نهادهایی چون سازمان تجارت جهانی و بانك جها سال

به دیگر سخن، الزمه  ه مدنی صورت گیرد؛نفعان و به طور كلی جامع باید با مشاركت ذی گذاری سیاست

 2.هاست های دربسته بروكرات تجاری، بیرون كشیدن آن از اتاق گذاری سیاستاجرایی شدن و اثربخشی 

                                           

1
-http://www.tradecommissioner.gc.ca/eng/home.jsp. 

2
-Global markets action plan. 

2
-http://www.oecd.org/dac/aft/dacguidelinesonstrengtheningtradecapacityfordevelopment.htm . 

http://www.tradecommissioner.gc.ca/eng/home.jsp
http://www.oecd.org/dac/aft/dacguidelinesonstrengtheningtradecapacityfordevelopment.htm
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ای كه اوالً در تدوین  به گونه ؛بسته استر طراحی این سند به كار دولت كانادا این توصیه كلیدی را د

های آنان در تدوین  شركت صنعتی و تجاری این كشور مورد مشاوره قرار گرفتند و دیدگاه 433آن صاحبان 

ثانیاً آنکه دولت این كشور یك هیئت مشورتی تشکیل داده و گروهی كه اعضای آن . سند مؤثر بوده استاین 

كار كانادا و رئیس  و نادایی، رئیس فدراسیون مستقل كسبهای كا شركت را مدیران هشت شركت از مهمترین

های  كار در مورد اولویت و های صاحبنظران اهالی كسب این هیئت دیدگاه1.دهند تا تشکیل میدانشگاه آلبر

های  توصیه شود، مورد بررسی قرار داده و آوری می دیپلماسی اقتصادی كانادا را كه از سراسر كشور حمع

های  همانگونه كه اشاره شد، این سند یك برنامه عملیاتی است و از همین رو اولویت. كند ستی ارائه میسیا

 :دیپلماسی اقتصادی كانادا را به شکل ذیل برشمرده است

 

 بندی بازارهای کلیدی اویت -١

برای پیشبرد منافع صاحبان  از منظر سند،برنامه عملیاتی بازارهای جهانی كانادا دربرگیرنده اقدامات منسجم

بندی این بازارها از طریق  اولویت. های خارجی كلیدی است نهارادر گروه مشخصی از ی كار این كشور و كسب

 :ای صورت گرفته كه مراحل آن عبارتند از یك فرایند چند مرحله

 

 

تانسیل رشد های صنعتی كانادا در آن پ سازی اقتصادی برای تعیین بازارهایی كه توانمندی مدل .1

 .های رقابتی برخوردارند باالیی دارند و از مزیت

های تجارت آزادی كانادا در آنها مشاركت  نامه موافقتای و  های تجاری كلیدی منطقه بلوک .2

 .دندار

 تحلیل منابع بالقوه سرمایه، فناوری و استعداد .2

                                           

1-http://actionplan.gc.ca/en/initiative/global-market-action-plan. 

http://actionplan.gc.ca/en/initiative/global-market-action-plan
http://actionplan.gc.ca/en/initiative/global-market-action-plan
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 در زنجیره جهانی ارزش 1های كلیدی هاب .4

 ارهنمودهای بخش كلیدی صنعت كاناد .5

 

های كانادا از باالترین شانس  منافع و فرصتدر آنها بر مبنای این شاخص، تمركز بر بازارهایی است كه 

 :اند دار تعیین شده سه نوع بازار به عنوان بازارهای اولویت بر این مبنا. قیت برخوردار باشندموف

 ای دارد كه كانادا در آنها منافع گسترده یظهور حال دربازارهای  .1

 كانادا هستند كار و كسبهای خاص برای صاحبان  كه دارای فرصت یظهور حال درباراهای  .2

 .ای دارد انادا در آنها منافع گستردهشده كه ك بازارهای تثبیت .2

 

 :اند های ذیل تعریف شده ، بر مبنای شاخصبازارهای دسته اول

 برخورداری از پتانسیل باالی رشد اقتصادی-1-1

 .های كانادا از باالترین پتانسیل موفقیت برخوردار باشند آن توانمندیبازاری كه در  -2-1

 .بیشترین تأثیر را داشته باشدكانادا بارازهایی كه حمایت دولت  -2-1

گذاری مستقیم خارجی، فناوری و استعداد پتانسیل باالیی  بازارهایی كه برای سرمایه-4-1

 .داشته باشند

 .ت تجاری باشندبازارهایی كه بخشی از ترتیبا-5-1

 

 

 

                                           

1
- Core Hubs 
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ن منافع اقتصادی و تجاری را در آنها بیشتریدر مناطق مختلف ها، بازارهایی كه كانادا  بر مبنای این شاخص

 :عبارتند ازداراست، 

 

 پاسفیك -آسیا -١

 ، تایلند و ویتنامجنوبی كرهكنگ، هند، اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور،  چین، هنگ

 

 کارئیبآمریکای التین و  -٢

 برزیل، شیلی، كلمبیا و پرو

 

 آمریکای شمالی -٣

 مکزیك

 

 خاورمیانه و آفریق -4

 یقای جنوبی و اماراتراسرائیل، عربستان، آف

 

 اروپا - 

 .، تركیه(ها، روسیه از فهرست حذف شده است البته پس از اعمال تحریم)روسیه 
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كانادا وجود دارد، با  كار و كسبصاحبان  برای های ویژه اقتصادی ها فرصتنكه در آ بازراهای نوظهور -2

 :اند های ذیل تعیین شده توجه به شاخص

 گذاری دارد پیوندهای سرمایهبا آنها بازارهایی كه كانادا  .1

 .داشته باشدرا 1دهنده تواند اولین مزیت تکان بازارهایی كه كانادا می .2

 .بخشد مزیت میهای كانادایی به آنها  بازارهایی كه مسئولیت اجتماعی شركت .2

 .بیند ها یا استعدادها می هایی برای توسعه زیرساخت بازارهایی كه كانادا در آنها فرصت .4

 .های تجاری با كانادا را دارند كشورهایی كه پتانسیل امضای توافقنامه .5

 

 :این بازارها در مناطق مختلف عبارتند از

 پاسفیك -آسیا -١

 برونئی، برمه، مغولستان

 

 التین و کارائیبآمریکای  -٢

 كاستاریکا، پاناما، پاراگوئه و اروگوئه

 

 خاورمیانه و آفریقا -٣

، بوركینافاسو، كامرون، غنا، كویت، ماداگاسکار، كالی، مراكش، نیجریه، سنگال، تانزانیا، تونس و  بحرین

 .زامبیا

 

 

                                           

1
-First mover Advantage  
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 اروپا و اوراسیا -٤

 ینارقزاقستان و اوك

 

كه جملگی  شده بازارهای تثبیترقابتی كانادا در های  ظهور، تعمیق مزیت حال افزون بر بازارهای در

 :این بازارها عباتند از. شركای قدیمی این كشورند نیز مورد توجه قرار گرفته است

 آمریکا: آمریکای شمالی -1

 (سوئیساشتاین، نروژ،  ایسلند، لیختن)و اعضای مجمع تجارت آزاد اروپا اعضای اتحادیه اروپا : اروپا -2

 استرالیا، ژاپن، نیوزیلند : پاسفیك –آسیا  -2

 

 طرح جدید توسعه تجاری: تحکیم دیپلماسی اقتصادی -٢

های شبکه دیپلماتیك  تأكید شده كه مفهوم دیپلماسی اقتصادی، چراغ راهنمای فعالیت ،در این سند

های دولت این  نخست فعالیتبه دیگرسخن، دیپلماسی اقتصادی، اولویت . المللی است كانادا در عرصه بین

های  چالش ، این است كه در این بخش موردتأكید قرار گرفتهنکته دیگری كه . المللی است كشور در پهنه بین

ی جدید، روزافزون است و از همین رو باید اه هور قدرتمنافع اقتصادی كانادا متأثر از ظ پیش روی پیشبرد

پیش پیشبرد دیپلماسی اقتصادی خود در  تری را برای تهاجمیاین كشور راهکارهای مؤثرتر و رویکردهای 

 .گیرد

های دیپلماتیك دولت  نکته كلیدی كه در این سند به صراحت بر آن تأكید شده، آنکه تمامی سرمایه

ای كه اهداف تعیین شده در  اهداف بخش خصوصی قرار خواهند گرفت؛ به گونه دكانادا در خدمت پیشبر

ها و راهکارهای برنامه عملیاتی بازارهای جهانی برای توسعه و حمایت از  شیوه .شوند بازارهای كلیدی محقق

 :اند بندی شده كانادا به صورت ذیل دسته كار و كسبمنافع تجاری اهالی 
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 سیاست درهای باز، ایجاد تقاضا برای كاالهای كانادایی و حل معضالت توسعه صادرات .1

 های رقابتی كانادا و مزیت 1های كلیدی صنعتی توسعه قابلیت .2

های  های متنوع توسعه تجارت شامل كمیسیون دهی و توسعه مجموعه بخشی به شکل تداوم .2

و سایرابزارهای تعمیق  كار و كسبها، شوراهای  اقتصادی مشترک، مجمع مدیران اجرایی شركت

 (كانادا -آن مانند شورای تجارت آسه)گذاری  عه تجارت و سرمایهسو تو

 های كوچك و متوسط در راستای حضور فزاینده آنان در بازارهای جهانی ترككمك به ش .4

ها  های متنوع كانادا و تسهیل تجارت و تحکیم بیشتر زیرساخت بخشی به توسعه مزیت تداوم .5

 (پاسفیك –مانند ابتکار دروازه و كریدور آسیا )

د ز طریق تولیر در بازارهای جدید اهای كوچك و متوسط برای گسترش حضو كمك به شركت .1

 .های بازارهای جدید را تبیین نماید ها و چالش های جامع دسترسی به بازار كه فرصت گزارش

 جذب استعدادها برای حل بحران كمبود نیروی كار كانادا .1

 انجام اقدامات هماهنگ برای برندینگ كانادا در خارج .8

ه عنوان مثال، در تداركات ب)های بخشی  در نظر گرفتن جایگاه ویژه برای صادرات در استراتژی .8

 (دفاعی

 

 ها تمرکز منابع و خدمات برای حداکثرسازی دستاوردها و موفقیت -٣

ار گرفته، تمركز منابع و خدمات در رسومین اولویت كلیدی كه در این برنامه عملیاتی مورد تأكید ق

در ابتدای این بخش تأكید شده كه بازارهای نوظهور از . هاست جهت حداكثرسازی دستاوردها و موفقیت

ها در اقتصاد با بازارهای سنتی كانادا بسیار متفاوتند و از  لحاظ فرهنگ، زبان، محیط مقرراتی و نقش دولت

ها از یك سو تداوم  این چالش برای مدیریت. های فوق دارد با چالش جههرو موفقیت در آنها نیاز به مواهمین 

                                           

1
-Core Indestrial Capabilities 
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های گسترش بازار كه توسط سازمان توسعه تجارت این كشور  امهخدماتی همچون خدمات گسترش بازار و برن

ها و  های دیپلمات شود، تأكید شده و هم بر توافقنامه كانادا ارائه می تجاری تخدما كمیسیونر یعنی

 .كید شده استپیشبرد منافع این كشوردر خارج، تارهای تجاری كانادا برای كمیسیون

های بخش  توانمندیآشنایی با افراد مرجع در این كشورها برای دیدار از كانادا و دعوت از  ،افزون بر این

ها به عنوان بخش  گذاری و حمایت كلی، بخشی و خاص از شركت آن، تقویت پیوندهای سرمایه كار و كسب

در بخشی از این سند به خدمات این . یگری از خدمات كمسیونر تجارت كانادا مورد تأكید قرار گرفته استد

 :تر اشاره شده است نهاد به طور واضح

 كانادا ردا های صالحیت گان به شركتارائه خدمات رای .1

 مشتری در سال 12533ارائه خدمات به  .2

 شعبه در داخل و خارج 113برخورداری از  .2

 2312درصدی مشتریان در سال  82رضایت جلب  .4

 

كند و شرح آن آمد،  انادا ارائه میك كار و كسبطور معمول به صاحبان  افزون بر خدماتی كه این نهاد به

در این برنامه عملیاتی اقدمات ذیل برای ارتقای تجارت كانادا و حمایت از خدمات این نهاد پیشنهاد شده 

 :است

ایجاد دار و تقویت شبکه این نهاد با  كردن كاركنان این نهاد در بازارهای اولویتمتمركز .1

كه در مراكز اصلی رشد اقتصادی در چین ایجاد هایی  مایندگی های جدید همچون نمایندگین

 .شده است

های كلیدی اقتصاد كانادا و ائتالف با آنها از جمله جذب  های بخش تمركز بیشتر بر استراتژی .2

 .ها از طریق توریسم و آموزشاستعدا

 برندسازی كانادا و بازاریابی برای این كشور از طریق اقدمات هماهنگ  .2
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های  نامه موافقتهای الزم برای مرتبط كردن سود حاصل از  تداوم توسعه ابزارها و مشاركت .4

 در این كشور كار و كسبتجاری فعلی و جدید به صاحبان 

دار و  به بازارهای اولویت( در یك بخش خاص)ی تخصصی ها سازماندهی و اعزام هدفمند هیئت .5

های كوچك  های شركت فقیتگذاری و تبلیغ مو برای جذب سرمایهدهی به ابتکارات جدید  شکل

 و متوسط

های  مین مالی بر بازارهای دارای اولویت از طریق تعمیق مشاركت با انجمنهای تأ تمركز برنامه .1

 صنعتی

های ارزش جهانی و توسعه  سط برای دسترسی به رنجیرههای كوچك و متو كمك به شركت .1

گذاری و ابتکارات مشاركتی در بازارهایی كه كمیسیونر خدمات تجاری كانادا از  جذب سرمایه

 .بیشترین تأثیرگذاری برخوردار است

كانادا و  كار و كسببانك توسعه  میان سازمان توسعه صادرات كانادا،تعمیق اتحاد و ائتالف  .8

كانادا  كار و كسبتجاری كانادایی به منظور تضمین حمایت مالی مؤثر برای صاحبان  های شركت

 دار در بازارهای اولویت

 توسعه مزیت مناطق تجارت خارجی كانادا  .8

 

ها  گذاری خارجی و ایجاد شغل برای كانادایی ها برای جذب سرمایه تأكید شده كه ایجاد فرصت ،در این سند

یکی از مسیرهای تحقیق چنین  ای در برنامه عملیاتی دارد و حمایت از ابتکار و افزایش صادرات اهمیت ویژه

درات كانادا را اارداری صوری و انبفرآ این منطقه، تولید،. ی كاناداستتوسعه مزیت منطقه تجارت خارج هدفی

 .كند تسهیل می
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 توسعه مزیت ابتکار کانادا -٤

یکی دیگر از اقداماتی كه در این سند مورد تأكید قرار گرفته، فراهم آوردن تسهیالت برای حضور و تعامل 

كانادا به دیگر سخن، كمسیون تجارت . های پیشرو است های حوزه های پیشرو و مبتکر كانادایی با هاب شركت

دولت به این  افزون بر این. آورد را فراهم می های جهانی ها به هاب تأمین مالی حضور و دسترسی این شركت

تر از مرحله آزمایشگاهی به بازار برسانند زیرا رقابت  كند تا تولیدات خود را هر چه سریع ها كمك می شركت

ها  یش از گذشته در موفقیت یا شکست شركتگیری بر بازارهای جهای سایه انداخته و زمان بسیار ب نفس

 . كند نقش ایفاء می

ها  وریكند تا با فنا كمك می كار و كسبدولت كانادا به صاحبان  از طریق این اقدمات، خالصه به طور

ای كه هم قادر به رقابت در صحنه  ت تولیدات خود را افزایش دهند؛ به گونهكیفیت و كمی تطبیق یافته و

 .هم به تولید شغل و رشد اقتصادی در داخل كشور كمك كنند جهانی باشند و

 

 گذاری برای بازکردن بازارهای جدید طرح ملی تجارت و سرمایه- 

های كانادایی به  گیری از چند ابزار را برای بهبود دسترسی شركت در قالب برنامه عملیاتی، دولت كانادا بهره

 :های كلیدی در نطر گرفته است به عنوان اولویت روی آنان را بازارهای خارجی و حذف موانع پیش

 های تجارت آزاد نامه موافقت .1

 گذاری خارجی های توسعه و حفاظت از سرمایه نامه موافقت .2

 های سازمان جهانی تجارت نامه موافقت .2

 ناب از مالیات مضاعفهای اجت نامه موافقت .4

 های حمل و نقل هوایی نامه موافقت .5

 ریهای علم و فناو نامه موافقت .1

 ای های همکاری هسته نامه موافقت .1
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در شرایط  كرده بوددر حالی كهزاد منعقد تجارت آ نامه موافقتكشور  5، تنها با 2331كانادا تا سال 

به سرانجام رسیده  شكشور و نهاد، مذاكرات 12با  را منعقد نموده؛ نامه موافقتد این كشور و نها 12كنونی، با 

 1.سنجی قرار دارد مجموعه نیز در مرحله امکان 4و با  قرار دارندنامه موافقتتصویب در مرحله و

های تسهیل تجاری تأكید شده و  نامه موافقتدر این برنامه عملیاتی نیز بر پیشبرد استراتژی انعقاد 

 :راهکارهای ذیل پیشنهاد شده است

 دی عمدهاهای دارایتأثیرات اقتص نامه موافقتشبرد و به نتیجه رساندن یپ .1

های تجاری موجود در جهت حداكثرسازی منافع كارگران،  نامه موافقتكردن  مدرنیزه .2

 گذاران كانادایی و سرمایه كار و كسبصادركنندگان، صاحبان 

المللی از مناطق  به معنای دسترسی به مقاصد بین)ها  المللی كانادایی بهبود اتصاالت بین .2

های  نامهتدمات مسافریو باری از طریق توافقو تقویت دسترسی به بازار برای خ( مختلف كانادا

 هدفمند و باكیفیت باال در زمینه حمل و نقل هوایی

گذاری در بازارهایی كه  های توسعه و حمایت از سرمایه نامه موافقتبخشی به  تداوم .4

انادا نیازها و منافع نادا فعال هستند و در جاهایی كه ككا كار و كسبگذاران و صاحبان  سرمایه

 .دارد مهمی

در )های متنوع  های نسل جدید در حوزه نامه موافقتتقویت نظام تجارت چندجانبه از طریق  .5

كردن تجارت خدمات و روزآمد نامه موافقتشامل ( درون و بیرون سازمان تجارت جهانی

 فناوری اطالعات نامه موافقت

صل حل و فیابی و  گذاری از طریق حمایت هدفمند، عیب بررسی موانع تجارت و سرمایه .1

 .دار اولویت ظهور حال درشده و بازارهای  اختالفات، بویژه در بازارهای تثبیت

                                           

1
-http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/fta-

ale.aspx?lang=eng. 

http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/fta-ale.aspx?lang=eng
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/fta-ale.aspx?lang=eng
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المللی از طریق  وكار كانادا با شبکه وسیع تجارت بین پیوندزدن صاحبان كسب .1

كمك به بررسی و حل و از كشور به منظور  های كانادا و سایر ادارات مستقر در خارج خانه سفارت

 .مشکالت دسترسی به بازارفصل مسائل و 

 های جدید برای پیشبرد منافع تجاری كانادا توسعه اهرم .8

 

 ( پذیر استراتژی تجارت چابك و تطبیق) کانادا  ١پذیر تقویت لبه رقابت - 

های سه ساله دسترسی به  راحی و اجرای طرحط،پذیری كانادا در این برنامه عملیاتی در راستای تقویت رقابت

ها به طور منظم روزآمد خواهند  این طرح. دار موردنظر قرار گرفته است یك از بازارهای اولویتبازار برای هر 

 . شد و با مشاركت دولت و بخش خصوصی یا به بیان بهتر، با بسیج ملی پیگیری خواهند شد

درهمین راستا، شورایمشاورین جدیدی برای پیشبرد این موضوع تشکیل خواهد شد كه دو كمیته 

اعضای این . شده كمیته بازارهای تثبیت ،دیگری -2.یکی كمیته بازارهای نوظهور -1: واهد داشتدائمی خ

های  الملل و نمایندگان جامعه شركت های صنعتی و تجاری، كارشناسان تجارت بین ها را رهبران بخش كمیته

 .دهند كوچك و متوسط تشکیل می

اعم از كوچك و بزرگ حضور دارند  كار و كسبها نمایندگان همه صاحبان  به دیگر سخن، در این كمیته

انداز مبتنی بر واقعیات جهانی برای دسترسی كانادا به  و به طراحی نگرش استراتژیك،مشاوره و تبیین چشم

 :ین استها به صورت شماتیك چن میتهروند كار این ك. وزند بازارهای جهانی مبادرت می

 

 

 

                                           

1
- Competitive Edge 
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 ١ل شمارهشکپذیری کانادا  استراتژی تقویت رقابت:  شکل شماره 

 

 سهامداران فعان ون تجدید و تقویت پیوندها با ذی - -١

، تقویت یکی دیگر از راهکارهایی كه برای پیشبرد منافع كانادا در این بخش سند مورد توجه قرار گرفته

 :گیرد این راهکار، موارد ذیل را دربرمی. های كلیدی است بخشكار بویژه در  و پیوندها با صاحبان كسب

 

 

 

                                           

1
-http://international.gc.ca/global-markets-marches-mondiaux/plan.aspx?lang=eng44. 

 

طرحهای سه ساله  
 برای هر بازار

برآوردهای 
 دوره ای

تحلیل اقتصادی و  
سنجش بازاریابی  

                       
                     

چالش ها و  
فرصت های بازار  

 خاص

تعریف بازارهای  
هدف و ابزارهای  

نفوذ در آنها            
         

http://international.gc.ca/global-markets-marches-mondiaux/plan.aspx?lang=eng#4
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 های كلیدی اقتصادی های گسترده با نمایندگان بخش رایزنیانجام  .1

برای فهم بهتر نیازهای صنعتی های كلیدی  فرستادن كاركنان دولت كانادا به درون انجمن .2

كار پوشش  و ادا به صاحبان كسبمات دولت كانها و اطمینان از اینکه این نیازها درخد این بخش

 . داده خواهند شد

 

 کنند ابتکاراتی که به تقویت دیپلماسی اقتصادی کانادا کمك می - -٢

دار در دیپمالسی اقتصادی كانادا  های اولویت بخش به عنوان بخش 22آنگونه كه در این بخش عنوان شده، 

های كلیدی در دیپلماسی  بخش. ها برخوردارند ز باالترین قابلیتهایی كه ا اند؛ بخش درنظر گرفته شده

 : اقتصادی كانادا عبارتند از

شده، خودرو، مواد شیمیایی، تولیدات مصرفی، تولیدات دفاعی،  فضا، كشاورزی و موادغذایی فرآوری-هوا

و گار، فناوری  ها، علوم زیستی، معدن، نفت آموزش، خدمات مالی، غذاهای دریایی، ارتباطات، زیرساخت

 .های پایدار، توریسم، حمل و نقل اقیانوس، خدمات تخصصی، فناوری

حفظ و ارتقای موقعیت رقابتی كانادا درتجارت جهانی برای  ها از بیشترین پتانسیل این بخش

 به منظورهای جامع، همچنان  در این سند، تأكید شده كه این نقاط قوت باید با طراحی استراتژی. برخوردارند

 توان الزم، های كلیدی اقتصاد جهانی بخشی به موقعیت كانادا به عنوان یك كشور پیشرو دربخش تداوم

. گذاری و پیوندهای مردم با مردم در بازارهای كلیدی كمك كنند داشته باشند و به تقویت تجارت، سرمایهرا

 :در این راستا، راهکارهای ذیل عملیاتی خواهد شد

المللی برای جذب دانشجویان سایر كشورها به كانادا  ژی آموزش بیناجرایی كردن یك استرات .1

 .وتحکیم پیوندهاینهادهای آموزشی كالس جهانی كانادا با نهادهای مشابه درسطح جهانی

تر منافع  با هدف توسعه گسترده( الذكر های فوق از بخش)تدوین استراتژی ویژه هر بخش  .2

 .های كانادایی در خارج شركت

 .محور تراتژی تداركات دفاعی با رویکرد صادراتطراحی یك اس .2
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 تعیین اهداف و سنجش موفقیت - -٣

ستون فقرات اقتصاد كانادا هستند، یکی از  ،های كوچك و متوسط در این بخش با اشاره به اینکه شركت

ظهور عنوان شده  حال كوچك و متوسط در بازارهای درهای  اهداف كلیدی برنامه عملیاتی، رشد حضور شركت

در این بخش اشاره شده كه از . ها محقق شود است؛ رشدیکه باید با همکاری دولت و صاحبان این شركت

هزار شركت در حوزه صادرات فعالیت  42میلیون شركت كوچك و متوسط كانادایی، تنها  831مجموع 

 . درصد صادرات آنها به ایاالت متحده است 11كنند كه  می

های كوچك و متوسط،  ن برنامه عملیاتی، سهم بازارهای نوظهور در صادرات شركتاز منظر طراحا

ها در  ای برای افزایش حضور این شركت گذاری پنج ساله رو هدفاز همین . است و باید افزایش یابد اندک

 :این اهداف عبارتند از. صورت گرفته است ظهور حال دربازارهای 

 53درصد كنونی به  22از  ظهور حال دردر بازارهای ها  افزایش حضور صادراتی این شركت .1

های حاضر در بازارهای  این امر به معنای افزایش تعداد شركت. 2318درصد تا سال 

غل برای هزار ش 43خواهد بود كه بیش از  2318هزار در سال  21هزر به  11از  ظهور حال در

 .ها ایجاد خواهد كرد كانادایی

جهت تسهیل حضور  ظهور حال درسهیل تجاری با بازارهای های ت نامه موافقتافزایش  .2

 .های كانادایی در این بازارها شركت

 

 های دیپلماسی تجاری کانادا آموزه

 الملل تجمیع سیاست تجاری و سیاست خارجی در قالب وزارت امور خارجه و تجارت بین .1

 ماهه و ساالنههای مشترک شش  های منظم دولت با بخش خصوصی در قالب اجالس رایزنی .2

تشکیل مجامع تخصصی در صنایع و كسب و كارهای مختلف توسط بخش خصوصی و انتقال  .2

 های آنان به دولت دیدگاه
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گیری از اطالعات  های كانادایی متقاضی برای حضور در بازار هدف با بهره های شركت برآورد پتانسیل .4

 بازار هدف و طراحی استراتژی برای ان شركت جهت حضور 

 های مانادایی جهت حضور در بازارهای هدف های ارتباط مؤثر برای شركت راه یافتن .5

و  "برنامه عملیاتی بازارهای جهانی "تدوین برنامه عملیاتی دیپلماسی تجاری در قالب سند  .1

شركت  433مشاركت دادن خبرگان غیردولتی و دینفعان در تدوین آن درتدوین این سند صاحبان 

 .ت قرار گرفتندصنعتی و تجاری طرف مشور

بندی بازارهای كلیدی دیپلماسی تجاری كانادا بویژه با توجه به جایگاه آنها در زنجیزه جهانی  اولویت .1

 ارزش و نیز نوظهور بودن آنها

 های شبکه دیپلماتیك كانادا در خارج پیشبرد دیپلماسی اقتصادی به عنوان چراغ راهنمای فعالیت .8

 اتیك كانادا در خدمت اهداف بخش خصوصیهای دیپلم قرار دادن تمامی سرمایه .8

های  های كوچك و متوسط برای حضور در بازارهای جدید از طریق تولید گزارش كمك به شركت .13

 .كنند های بازارهای جدید را تبیین می ها و چالش جامع دسترسی به بازار كه فرصت

 ارائه اقدامات تیمی برای برندینگ كانادا .11

 دار كانادا های صالحیت ارائه خدمات رایگان به شركت .12

 دار برنده دیپلماسی تجاری در بازارهای اولویت متمركزكردن نیروی انسانی نهادهای پیش .12

گذاری، اجتناب از مالیات مضاعف،  های تجارت آزاد، سرمایه گیری از ابزارهایی چون موافقتنامه بهره .14

 انادایی به بازارهای خارجیهای ك برای بهبود دسترسی شركت... امکانات سازمان جهانی تجارت و 

ادن كاركنان نفعان دیپلماسی تجاری كانادا، بویژه از طریق فرست تقویت پیوندها با ذیتجدید و  .15

های كلیدی صنعتی و تجاری با  ده دیپلماسی تجاری كانادا به درون بخشنرب نهادهای دولتی پیش

 .هدف فهم بهتر نیازهای آنان

 .بردهای دیپلماسی تجارها و راه نجش میزان موفقیت سیاستهایی برای س تعیین ابزارها و روش .11
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 دانمارکها و راهبردهاي ديپلماسي تجاري  ساختار نهادي، سیاست

های دوجانبه،  در صحنه كهشود  دانمارک، یکی از كشورهای پیشرفته در حوزه دیپلماسی تجاری محسوب می

ای است كه  ساختار نهادی دیپلماسی تجاری در این كشور به گونه. ای و جهانی تجارت فعال است منطقه

همانگونه كه 1. كند می احی و اجرای دیپلماسی تجاری ایفاوزارت امور خارجه نقش اصلی و كلیدی را در طر

طراحی سیاست و  ای، رت تجارت و همکاری توسعهی وزادهد، این وزارتخانه با همکار شکل ذیل نشان می

های خود،  دیپلماسی تجاری دانمارک را برعهده دارد و از طریق شورای تجارت، به عنوان یکی از زیرمجموعه

این شورا در واقع وظیفه اجرای دیپلماسی تجاری دانمارک را برعهده دارد و به . كند آن را عملیاتی می

المللی برای مشاركت و دسترسی به  های بین المللی فرصت های بین نه فعالیتهای دانماركی در زمی شركت

ارک ایجاد ارزش، رشد و دانش برای دانمینده خود را انداز آ این شورا چشم2. دهد وره میبازارهای خارجی مشا

 2. اعالم كرده است

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

1-http://um.dk/en/foreign-policy/international-trade-policy. 

2-http://um.dk/en/tradecouncil. 

2-http://um.dk/en/tradecouncil/about/strategy. 

http://um.dk/en/foreign-policy/international-trade-policy
http://um.dk/en/foreign-policy/international-trade-policy
http://um.dk/en/tradecouncil
http://um.dk/en/tradecouncil
http://um.dk/en/tradecouncil/about/strategy
http://um.dk/en/tradecouncil/about/strategy
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 ساختار ديپلماسي تجاري دانمارک :1شماره شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های صادرات و  ها برای یافتن گزینه در این چارچوب، این شورا خدماتی همچون كمك به شركت

گیران و شركای تجاری، ارائه  ها به تصمیم سازی برای دسترسی شركت های موجود، زمینه گسترش گزینه

تجارت آزاد ها و مقابله با فساد، تالش برای بسط  تحلیل ریسك، مشاوره در زمینه مسئولیت اجتماعی شركت

 1. دانش، سرمایه و شغل را به آنان ارائه می كندو منصفانه و تولید 

های كوچك و متوسط  المللی كردن شركت ای را برای بین تجارت، شورای ویژه افزون بر این، شورای

در كار و كسبنفر دیپلمات تجاری و متخصصین مسائل  233در این شورا، حدود . نموده است دانماركی تعیین

این كشور در نقاط مختلف جهان به فعالیت مشغول هستند البته ذكر این نکته ضروری است  خانه سفارت81

و رشد نیز به عنوان مکمل وزارت امور خارجه در پیشبرد دیپلماسی تجاری دانمارک  كار و كسبكه وزارت 

 . كند ایفای نقش می

                                           

1
-http://storbritannien.um.dk/en/the-trade-council. 

وزارت 

 امورخارجه
 و رشدكار  و وزارت كسب

های بازرگانی  اتاق

 مستقردر خارج  

 

 شورای تجارت

های دارای  خانه سفارت

 بخش بازرگانی

ها و  آژانس شركت

 بازرگانی دانمارک

http://storbritannien.um.dk/en/the-trade-council
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 سیاست ها و راهبردها دانمارک ديپلماسي تجاري

ی دولت برای توسعه صادرات و راتژی جدیدی را تحت عنوان استراتژدولت دانمارک است ،2314در سال 

اقتصاد و ثیرات آن بر المللی و تأ بر اهمیت تجارت بین ،تدای این سنددر اب 1.دیپلماسی اقتصادی منتشر كرد

ادی و رفاه دانمارک اقتصكید و اشاره شده كه حضور در تجارت جهانی از سه مسیر بر رشد رفاه دانمارک تأ

 :گذارد تأثیر بر جای می

 .با افزایش رقابت باعث بهبود كیفیت تولیدات شركت های دانماركی می شود .1

هایی كه  های دانماركی در حوزه های بهتر برای تخصصی شدن شركت ایجاد فرصت بهكمك  .2

 .این كشور از مزیت رقابتی برخوردار است

 وسعهبه دانش و تتر  و آساندسترسی بهتر  .2

 

 شغل و درآمد  ای كه ؛ به گونهآنگونه كه در این سند آمده، اقتصاد دانماركبه شدت به صادرات وابسته است

نکته مهم دیگری كه در . صادرات وابسته استمردم این كشور به طور مستقیم و غیرمستقیم به از درصد  25

ه از دو تحولی ك اقتصاد جهانی از شرق به غرب است؛ ابتدای این سند به آن اشاره شده، انتقال مركز ثقل

حضور در فضای اقتصاد جهانی،  تر شدن یکی اینکه با رقابتی -1: جهت بر اقتصاد دانمارک تأثیر گذاشته است

دیگر آنکه بازارهای بسیار بزرگ و  -2.دانماركی دشوارتر از گذشته شده است های تجارت جهانی برای شركت

این تحوالت  اساساًمعتقدند كه ،از همین رو نویسندگان سند. ن گشوده شده استجدیدی به روی آنا

 . استساخته چارچوب دیپلماسی اقتصادی و تجاری دانمارک را دگرگون 

 

                                           

1-http://um.dk/en/~/media/UM/English-site/Documents/TheTrade 

Council/Publications/GovernmentStrategyOnExportPromotionAndEconomicDiplomacy.pdf. 

http://um.dk/en/~/media/UM/English-site/Documents/TheTrade%20Council/Publications/GovernmentStrategyOnExportPromotionAndEconomicDiplomacy.pdf
http://um.dk/en/~/media/UM/English-site/Documents/TheTrade%20Council/Publications/GovernmentStrategyOnExportPromotionAndEconomicDiplomacy.pdf
http://um.dk/en/~/media/UM/English-site/Documents/TheTrade%20Council/Publications/GovernmentStrategyOnExportPromotionAndEconomicDiplomacy.pdf
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اشاره شده، وجود  لماسی تجاری دانمارک كه به آننکته مهم دیگر از منظر ساختار نهادی دیپ

ان از منظر نویسندگ. ای مختلف این حوزه در گذشته بوده استای نهاده ها و عملکردهای جزیره ناهماهنگی

های دانماركی پدید آید و آنان در تشخیص  شده تا نوعی سردرگمی در شركت ها باعث  سند، این ناهماهنگی

از همین رو، كمیسیونی در دولت . اینکه برای حمایت باید با كدام نهاد درارتباط باشند، دچار مشکل شوند

پلماسی اقتصادی این كشور طراحی وری دی ل گرفت تا استراتژی جدیدی برای افزایش بهرهاین كشور شک

 ؛گانه بیان شده است های آن كمیسیون است كه در قالب راهبردهای نه ماحصل توصیه ،این سند در واقع. كند

 :در ادامه آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد

 

 ١.های توسعه صادرات دولت دانمارک با برنامهها  سازی ارتباط و تعامل شرکت روان -١

ها با  اختالل در ارتباط شركت ،گونه كه در فصول پیشین اشاره شد، یکی ازمشکالت دیپلماسی تجاریهمان

ها برایحضور در بازارهای مختلف بدان  نهادهای توسعه صادرات است؛ بدان معنا كه خدماتی كه شركت

این  آنان دسترسی آسانی به آن ندارند؛ د كهشو شود یا در نهادی ارائه می یا به خوبی ارائه نمی ،نیازمندند

نهادهای دولت كوشیده در دانمارک نیز وجود داشته و به همین دلیل  ،معضل آنگونه كه در این سند آمده

یت هایی كه صالح ای هر نهادی تنها در حوزه به گونه ؛حوزه را با یکدیگر هماهنگ نمایدمختلف فعال در این 

 .تواند به ارائه خدمات بپردازد دارد، می

ها به راحتی به خدمات  شود تا از تصلب بوروكراتیك كاسته شده و شركت افزون بر این، هماهنگی باعث می 

معطوف به  ،گانه این سند از همین رو نخستین بخش از راهبردهای نه. مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند

تر وظایف  نهادهای درگیر در توسعه صادرات از یك سو و تعریف هر چه شفافحداكثرسازی هماهنگی میان 

 .هر نهاد است

                                           

1
-On Line Port 
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ها با بخش دولتی در  سازی تعامالت شركت روان برایهای عملیاتی ذیل را  ارک برنامهدر این راستا دولت دانم

 :دستور كار قرار داده است

 :زمینه حمایت از صادرات های دولت در پرتالی برای ارائه برنامه اندازی راه -1-1

اندازی شده و در قالب آن تمامی اطالعات موجود درباره  راه 2315این وبگاه از ابتدای سال 

را به المللی شدن  مله تأمین مالی و بیندر زمینه توسعه صادرات از ج خدمات دولتی

ه جهانی ارزش شان در زنجیر ها بسته به موقعیت كند و این شركت ارائه می های دانماركی شركت

ینه های حمایتی دولت در زم افزون بر این، در این وبگاه تمامی برنامه. گیرند از آن بهره می

توانند در مورد خدماتی كه در روند صادرات دریافت  ها می تتوسعه صادرات وجود دارد و شرك

 . بندی برسند خواهند كرد، به جمع

 

 :مینه توسعه صادراتتقویت هماهنگی میان نهادهای فعال در ز -2-1

های  وزارت امور خارجه به عنوان متولی دیپلماسی اقتصادی دانمارک وظیفه تقویت شركت 

مركز توسعه  5این هماهنگی شامل تقویت همکاری با . دانماركی را برعهده خواهند داشت

 .گردد تجاری می –های مختلف صنعتی  و بخش دانمارک كار و كسب

المللی شدن كه  ینای در زمینه ب منطقه یك ساختار همکاری بین این ابتکار با هدف ایجاد

افزون بر . ها را فراهم آورد، ایجاد شده است های منسجم و قوی به شركت صیهشرایط ارائه تو

ای را  برنامه ،ای منطقه كار و كسباین، شورای تجاری با تشکیل تیمی متشکل از مراكز توسعه 

های  كردن شركت المللی آن، فرایندهای هماهنگی برای بینتهیه خواهند كرد كه در چارچوب 

های الزم برای رشد در حوزه محلی تا حضور  كوچك و متوسط از نقطه آغاز یعنی انجام فعالیت

 .در بازارهای جهانی را دربرگیرد
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 :های خصوصی فعال در توسعه صادرات مشاركت و هماهنگی با مجموعه -2-1

در این راستا، وزارت امور خارجه در جهت تقویت همکاری با نهادهای تجاری بخش خصوصی و  

كاری ممانعت به عمل آید و از این امر  ها خواهد كوشید تا بدان واسطه از موازی سایر مجموعه

را دریافت خواهند كرد، اطمینان حاصل  ، اطالعات مکملهای مختلف ها از مجموعه كه شركت

 .شود

ازارهای خارجی، شورای تجاری با تالش برای برقراری مشاركت سیستماتیك با در ب

از جمله شركای مالی و حقوقی كه برخوردار ( در كشورهای مختلف)های محلی مرتبط  مجموعه

های دانماركی هستند، خواهد كوشید تا  شركت كار و كسبهای مهم برای  از تخصص در زمینه

 .ات جهانی دولت دانمارک را فراهم آوردبرداری حداكثری از امکان بهره

 

 :سازی عملکردها جارت با هدف بهینهبرآورد بهتر و كارآمدتر عملکرد دولت در توسعه ت -4-1

های دیگر این فصل نیز اشاره شد، كشورهای پیشرفته در زمینه  همانگونه كه در بخش

های به كار  استراتژی ها و اثربخشی سیاست سنجش هایی را برای دیپلماسی تجاری، مکانیسم

 . اند ها طراحی نموده گرفته شده در این بخش

دانمارک نیز طراحی چنین مکانیسمی را به عنوان بخشی از استراتژی توسعه صادرات برگزیده 

در این چارچوب، دولت با همکاری ادارات محلی و بخش خصوصی، امکانات الزم برای . است

سنجش عملکرد دیپلماسی تجاری این كشور را فراهم  های گردآوری اطالعات و تدوین گزارش

 .بهتر مشخص شود پیش رو شده و مشکالت حركت در مسیر اهداف تعیینمیزان خواهد آورد تا 

یك متد سنجش موسوم به برآورد بنای تجارب فعلی و گذشته،در این چارچوب، بر م

طراحی  ها و سایر مجموعه ای منطقه كار و كسبتوسط شورای تجاری، مراكز توسعه 1تأثیرگذاری

                                           

1
-Impact Assesment  
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مورد بررسی  ،گیرد راستای توسعه صادرات صورت میتأثیرات همه اقداماتی كه در تا  خواهد شد

 . و پایش قرار گیرد

ها و نهادهای مختلف را فراهم  این نظام سنجش، شرایط الزم برای مقایسه عملکردهای برنامه

گیرنده است؛ بدون آنکه برای آنان  خدماتهای  نام شركت خواهد آورد و الزمه آن، ثبت

 .مزاحمتی ایجاد شود

 

 :سیس یك مجمع جدید مشاوره اقتصادیتأ -5-1

اقدام دیگری كه دولت دانمارک در این راستا مورد توجه قرار داده، ایجاد یك مجمع جدید  

 ونگی برخورد باگمشاوره اقتصادی است؛ مجمعی كه دولت و بخش خصوصی دانمارک را در چ

المللی  های موجود در بازارهای بین گیری از فرصت های اقتصاد جهانی و چگونگی بهره چالش

های صادرات،  ها شامل ارائه مشاوره در مورد راهکارهای مبتکرانه در حوزه این كمك. كمك كند

گذاری و دیپلماسی اقتصادی و همچنین همکاری بیشتر میان مقامات دولتی برای  سرمایه

تشکیل شد و  2314این مجمع در سال . المللی است افع دانمارک در پهنه بینحمایت از من

ها  ها و وزارتخانه ها، دانشگاه ها، سازمان نمایندگان شركت متشکل ازنفر  23اعضای آن، 

 :اهداف آن عبارتند از؛هستند

 یای با هدف پیشبرد منافع اقتصادی دانمارک در پهنه جهان تقویت اقدامات بین وزارتخانه: 

گانه دیپلماسی تجاری دانمارک، معطوف به پیشبرد  دومین راهبرد از مجموعه راهبردهای نه

های مختلف برای پیشبرد منافع اقتصادی این كشور در  اقدامات تیمی و هماهنگ وزارتحانه

دا به ذكر اقداماتی كه در گذشته در این راستا صورت در این بخش در ابت. هنه جهانی استپ

اقدامات  ،نطراحی شد و در قالب آ 2312در سال گرفته، همچون سیاست تجاری تهاجمی كه 

های مزیت رقابتی این  های دانماركی در حوزه یکپارچه و منسجمی برای تقویت موقعیت شركت

صورت  …یقات، غذا، بهداشت و های پاک، انرژی، محیط زیست، تحق كشور همچون فناوری
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را در تعدادی از بازارهای  1مراكز ابتکار دانمارک ،افزون بر این، دولت. ، اشاره شده استگرفت

 .نوظهور تأسیس نموده است

در این سند، دولت تمركز خود را بر اقدامات درازمدت و متمركز بر بازارهای هدف برای پیشبرد 

های دانماركی علیرغم  ه است زیرا معتقد است كه شركتمنافع اقتصادی این كشور قرار داد

های رقابتی، به دلیل عدم حمایت مؤثر، در بازارهای نوظهور از رقبا، عقب  برخورداری از مزیت

 .اند مانده

دولت بر پیگیری سیاست تجاری فعال و تأثیرگذاری بر شرایط بازارهای  افزون بر این،

از منظر دولت دانمارک، یك . های دانماركی تأكید دارد المللی با هدف ارتقای منافع شركت بین

از . مند در پهنه جهانی در جهت منافع این كشورقرار دارد نظام تجاری باز، منصفانه و قاعده

كند؛ در سطح  وجهی را در سیاست تجاری خود پیگیری می دی سههمین رو این كشور رویکر

آفرینی  چندجانبه، در راستای تقویت سازمان تجارت جهانی، در سطح دوجانبه در راستای نقش

تواند به گسترش منافع صنعتی و تجاری  های جدید می نامه موافقتدر اتحادیه اروپا، جایی كه 

 . دانمارک كمك شایانی نماید

ها برای دسترسی  در این سطح، تالش. هاست در سطح تعامل با شركت جه این رویکردسومین و

جهت . بیشتر به بازارها و از میان برداشتن موانع خاص در بازارهای صادراتی متمركز خواهد بود

 :عملیاتی ذیل را ارائه داده است های اجرایی شدن این راهبرد، دولت برنامه
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 در بازارهای هدف ١رشدمشاورین استقرار  -٢ -١

این مشاورین در بازارهای . ایجاد خواهد كرد "رشدامشاورین "پست تحت عنوان  23تا  15دولت 

های  هستند، مستقر خواهند شد و ارائه تحلیلتوسعه  حال درهدف دانمارک كه عمده آنها كشورهای 

ها در مورد بازار هدف، ایجاد تمركز و هماهنگی در اقدامات دیپلماسی تجاری  عمیق و دقیق به شركت

اجرایی . دصورت خواهند داها و بخش خصوصی دانمارک  دانمارک را با همکاری تنگاتنگ با وزارتخانه

در . های كلیدی این افراد خواهد بود یکی از مسئولیتهای تجاری دوجانبه،  نامه موافقتكردن 

های  معطوف به ارائه كمك)ای  های دانمارک، این نمایندگان با بخش سیاسی و توسعه خانه سفارت

 .و نهادهای تجاری در همکاری تنگاتنگی خواهند بود( ای توسعه

 

 تأمین مالی همکاری در بخش استراتژیك -٢ -٢

سند، بر مبنای تجارب گذشته در دیپلماسی تجاری دانمارک، تسهیالت مالی كنندگان  ناز منظر تدوی

به دیگر سخن، تسهیالت . بازارهای كلیدی متمركز خواهد بودهای استراتژیك  همکاری در بخش بر

. متمركز خواهد شد زیرا دارای بازارهای رو به روشدی هستند توسعه حال درمالی بر كشورهای 

ها از سوی  این پروژه. های بلندمدت پرداخت خواهد شد مدت و پروژه كوتاههای  تسهیالت برای طرح

در . دانمارک معرفی خواهند شد كار و كسبها و صاحبان صنایع و  های دانمارک، وزارتخانه خانه سفارت

مدت ارائه خواهد  ای با هدف كاهش فقر و پیشبرد توسعه در طوالنی های توسعه كشورهای فقیر، كمك

 .ین طریق در جهت افزایش حضور دانمارک در این بازارها تالش خواهد شدشد و از ا
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 های بهتر برای توسعه بازار و صادرات خدمات مرتبط با بخش عمومی ایجاد فرصت -٢-٣

دولت با همکاری بخش خصوصی، در راستای توسعه بازار و صادرات خدمات بخش عمومی خواهد 

های بخش خصوصی به دانش و  جهت اطمینان ازدسترسی شركتدولت اقدامات الزم را در . كوشید

تخصص موجود در بخش عمومی، تسهیل مشاركت بخش عمومی و خصوصی برای توسعه خدمات و 

های كلیدی  بخش. تولیدات جدیدی كه بخش خصوصی بتواند آن را صادر كند، صورت خواهد داد

دولت تمام اقدامات در جهت . بهداشتمحیط زیست، آموزش و : صادراتی در این حوزه عبارتند از

 .تسهیل صادرات در این بخش صورت خواهد داد

 

 دراتی دانمارک حمایت کنداهای ص تجاری تهاجمی باید از شرکت تسیاس -٢-٤

های دانماركی  دولت در سازمان تجارت جهانی و اتحادیه اروپا فعاالنه در جهت تسهیل صادرات شركت

كننده تجارت با كشورهای مختلف،  های تسهیل نامه موافقتاز طریق عقد  افزون بر این،. وشیدخواهد ك

 .تر سازد ها آسان تالش خواهد كرد تا زمینه را برای فعالیت این شركت ظهور حال دربویژه بازارهای 

 

 استفاده بهتر از امکانات ناشی از عضویت در اتحادیه اروپا -٢- 

 

 گروه جدید هماهنگی صادرات تنگاتنگمینان از همکاری عملیاتی کسب اط -٢- 

ی الملل دهی به باالترین میزان همکاری روزانه نهادهای دولتی برای حمایت از بین دولت با هدف شکل

دیپلماسی اقتصادی با و یك گروه فراگیر همکاری برای صادرات  دانمارک كار و كسبشدن صنایع و 

مشابه كه قبالً تشکیل  مجامعبا این گروه . د دادها و نهادهای مرتبط تشکیل خواه مشاركت وزارتخانه

های هدف و ارهای هدفمند مقامات دولتی از كشورگردد و با استفاده از دید می جایگزین اند، شده

های بهتر میان نهادهای مختلف و  دهی به همکاری یك دوجانبه و شکلهای استراتژ نامه موافقت



121 

 

های دانماركی به سمت حداكثرسازی  ماهنگی با شركتپیگیری بهتر امور میان نهادهای دولتی و ه

 .منافع تجاری این كشور گام برخواهد داشت

 

 رت امور خارجه در ایجاد رشد اقتصادی و تولید شغلازتقویت نقش حمایتی و -٣

یکی دیگر از راهبردهای دیپلماسی اقتصادی دانمارک، بر افزایش نقش وزارت امور خارجه در پیشبرد 

های  از منظر سند، دیپلماسی اقتصادی همواره یکی از اولویت. اقتصادی دانمارک متمركز استمنافع 

تری میان تمامی  كلیدی وزارت امور خارجه این كشور بوده اما هدف این است كه پیوندهای نزدیك

 تری های وزارت امور خارجه و صنعت و تجارت دانمارک برقرار شود تا بدان واسطه حمایت قوی حوزه

از منظر سند، اقدمات و ابتکارات . ی صورت گیردالملل ر دانمارک در صحنه بینمحوشدهای ر از فعالیت

های دانماركی صورت گیرد و  المللی شدن شركت بیشتری باید برای حمایت از بیناستراتژیك 

شد ارک بادهی به شرایطی در بازار كه در جهت منافع دانم تأثیرگذاری سیاسی و تجاری برای شکل

 .باید صورت گیرد

ها و  وزارت خارجه، سایر وزارتخانه سازمانی است كه ، فعالیتی بیندیدیپلماسی اقتصااز منظر سند

باید در قالب دیپلماسی اقتصادی،  خش خصوصی باید در آن درگیر باشند؛ به دیگر سخننهادها و ب

ه رشد و اشتغال عبرای توس ابزارهای مختلف پیگیری اهداف سیاست خارجی و اهداف اقتصادی توأمان

 . شوند در دانمارک به كار گرفته می

دهی و  از منظر سند، ساختار سازمانی وزارت امور خارجه و امکانات آن، شرایط بسیار خوبی برای شکل

شده و  فراهم آورده است اما باید به صورت هماهنگ کارات استراتژیك در ورای مرزهاپیشبرد ابت

 :در این راستا، اقدامات عملیاتی ذیل در نظر گرفته شده است. ت بهره بردهدفمند از این امکانا
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 برنامه عملیاتی منسجم برای دیپلماسی اقتصادی -٣-١

یك برنامه عملیاتی دقیق در راستای افزایش تمركز این  2314وزارت امور خارجه دانمارک در سال 

برنامه عملیاتی با تمركز بر ابتکارات استراتژیك در این . نهاد بر دیپلماسی اقتصادی طراحی كرده است

 :كند المللی، اهداف ذیل را پیگیری می فضای بین

 های جدید در آینده های موجود در بازار و ایجاد فرصت سازی فرصت بهینه -1

 تضمین تأثیرگذاری و دسترسی سیاسی و اقتصادی -2

 جذب دانش و سرمایه به دانمارک -2

توسعه دانش و صالحیت تخصصی در وزارت امور خارجه در زمینه اقتصاد و تجارت  افزون بر این، بر

از جمله اینکه افراد شایسته و متخصص در حوزه به كادر دیپلماتیك این وزارتخانه . تمركز خواهد شد

های بازرگانی فعالیت خواهند كرد  در بخشبه طور موقت افزوده خواهد شد و كارمندان این وزارتخانه 

 .زمینه برای آشنایی عمیق آنان با مباحث دیپلماسی اقتصادیفراهم آیدتا 

ن تأكید شده، آنکه كار بر روی برنامه عملیاتی دیپلماسی اقتصادی نکته مهمی كه در این بخش بر آ

وزارت امور خارجه از مسیر گفتگوی نزدیك با فعاالن صنعت و تجارت و سایر نهادهای مرتبط پیش 

 .برده خواهد شد

 

 های دانمارک خانه سفارتدر  "شوراهای رشد"ایجاد  -٣-٢

وزارت امور خارجه، نهادی تحت عنوان شوراهای رشد را در درون سفارت دانمارک در برخی از 

. برخوردارند، ایجاد خواهد كردهای دانماركی  های باالیی برای رشد شركت كشورهایی كه از پتانسیل

 2تا  2دانماركی كه در آن كشور مستقرند و  كار و كسبصاحبان نفر از  4تا  2شوراها متشکل از  این
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ها برای صادرات  ها و نهادهای مرتبط شکل خواهد گرفت و فرصت نفر به عنوان نمایندگان وزارتخانه

 .های اقتصادی آن كشور را مورد پایش قرار خواهند داد گذاری و پتانسیل ، سرمایه1خاص

هایی  های فوق حمایت خواهند كرد و بخش ها در حوزه خانه سفارتافزون بر این، این شوراها از اقدامات 

این شوراها در .شناسایی خواهند كردرا توانند مشتریان بالقوه صادرات دانمارک باشند  كه در آینده می

آمیز بودن  شکل خواهد گرفت و در صورت موفقیت خانه سفارت 5تا  2ابتدا به صورت آزمایشی در 

 .ایجاد خواهند شد خانه سفارت 23تا  13های آنان، در آینده در  فعالیت

 

 های مهم های تجاری دارای پتانسیل ای جدید برای پروژه برنامه -٣-٣

به یك دهی  های برنامه عملیاتی در نظر گرفته شده برای وزارت امور خارجه، شکل یکی دیگر از بخش

"های دارای ارزش افزوده باال پروژه"ساله برای  برنامه دو
با هدف كوشش برای در دست گرفتن  ،2

های دانماركی  ساز و انرژی از سوی شركت و های ساخت المللی بویژه در بخش نهای بزرگ بی پروژه

 .است

ی با ارزش افزوده ها های این كشور نقش اصلی را درتدوین این ابتکارات و معرفی طرح خانه سفارت

های  بسیار باال خواهندداشت و با حمایت ویژه وزارت امور خارجه و همکاری تنگاتنگ با شركت

 .طه، آن را به پیش خواهند برددانماركی و نهادهای مربو

 

 

 

                                           

1
-Special Export  

2
- High Value Projects 
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ها در  خانه سفارتدهی به دیپلماسی عمومی، بخش ویزا و بخش مطبوعاتی  جهت -٣-٤

 دانمارک کار و کسبراستای منافع صاحبان 

وزارت امور خازجه در هماهنگی و همکاری با صاحبان صنعت و تجارت و سایر نهادهای مرتبط، 

در این چارچوب، . پیشبرد دیپلماسی عمومی در بازارهای هدف را در دستور كار قرار خواهند داد

رتباطات هدفمندی های دانماركی افزایش داده خواهد شد و ا های شركت آگاهی عمومی از توانمندی

افزون بر . های این كشور صورت خواهد گرفت های خاص برای آشنایی بیشتر آنان با توانمندی با بخش

بهبود سیاست این كشور در . این، از ابزار مطبوعات نیز برای برندینگ دانمارک استفاده خواهد شد

 . اسی عمومی این كشور استهای برنامه دیپلم زمینه ویزا و تسهیل صدور ویزا، یکی دیگر از بخش

 

 کار و کسبهای شورای تجارت از طریق همکاری با جامعه  سازی اقدامات و فعالیت بهینه -٤

 دانمارک

به عنوان مهمترین نهاد در اجرای دیپلماسی  بیشتر شورای تجارت دانمارکسازی و كارآمدی  بهینه

یکی دیگر از راهبردهای  كند، یهزار شركت خدمات ارائه م 1 تجاری این كشور و نهادی كه به

ا، ه ای صورت گیرد كه شركت افزایش كارآمدی این شورا باید به گونه. شده در این سند است ترسیم

های  محور كه كمك آن را به عنوان یك نهاد تخصصی و مشتری های تجاری و سایر شركا، سازمان

در این راستا، تمركز . نددهد، تصور كن ر بازارهای جهانی ارائه میعینی به صنعت و تجارت دانمارک د

های شورا در جهت رشد صادرات خواهد  گیری حداكثری از قابلیت بر بهره ،رو های پیش اصلی در سال

 .بود

های  ها و راهنمایی های شورا در ارائه مشاوره گیری از توانمندی های كلیدی این تمركز شامل بهره جنبه

ها،  درازمدت شركتهای  ها و رهنمودهایی برای فعالیت ئه مشورتسیاسی، تجاری، تمركز بیشتر بر ارا

ولیت دفمند در حوزه مسئرهنمودهای باكیفیت باال و تداوم آن و انجام اقدامات هتضمین ارائه 

 .ها خواهد بود اجتماعی شركت
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شاوره كند، م های دانماركی ارائه می آنگونه كه در سند آمده، مهمترین خدماتی كه این شورا به شركت

"امور عمومی جهانی"سیاسی و تجاری است كه به 
ئه این خدمات را موسوم است و شورای تجارت ارا 1

داند و موفقیت در این حوزه را ناشی از موقعیت خود به عنوان بخشی از  ت خود میمهمترین نقطه قو

 .پندارد بوروكراسی وزارت امور خارجه می

دانمارک در تعامل با مقامات سیاسی و فرایندهای سیاسی، این خدمات شامل پیشبرد منافع تجاری 

 های ، برآورد ریسكدر كشورهای مختلف گیران بخش خصوصی میمگیران سیاسی و تص تصمیم

این خدمات . گردد تجاری در بازارهای خارجی می یهای سیاس ها و چالش مسئولیت اجتماعی شركت

در راستای اجرایی نمودن استراتژی . داشته استبیشترین درآمد را برای این شورا نیز دربرباید 

 :الذكر، راهکارهای عملیاتی ذیل تدوین شده است فوق

 تجاری –ای سیاسی  تأکید بر ارائه خدمات مشاوره -٤-١

تمركز  ،تجاری با همکاری وزارت امور خارجه و دولت -ای سیاسی شورا بر ارائه خدمات مشاوره

های كلیدی دیپلماسی اقتصادی به پیش خواهد  وان یکی از اولویتبیشتری خواهد داشت و آن را به عن

 . این خدمات عمدتاً بر بازارهای كلیدی متمركز خواهند بود. برد

 

 ای  مدیریت استراتژیك بهینه با تمرکز بر ارزش افزوده و تأثیرگذاری مقایسه-٤-٢

خود را از ابتدای  2استراتژیكشورای تجارت در جهت تأثیرگذاری بیشتر بر صادرات، مدیریت هدف 

های ذیل نیز  افزون بر اهداف منتج به درآمد، در این چارچوب هدف. آغاز كرده است 2315سال 

 :پیگیری خواهند شد

                                           

1
- Global Public Affairs  

2
- Strategic Target Management  
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 درصد كل  18شورا در نظر دارد تا سهم این خدمات را از  :ومی جهانیخدمات امور عم

 2323درصد در سال  43و  2311درصد در سال  23به  2312های خود در سال  فعالیت

 .افزایش دهد

 2312درصد كل خدمات در سال  22سهم این نوع خدمات از  :ای درازمدت خدمات مشاوره ،

افزون بر این، ابزارهای .خواهد رسید 2323درصد در سال  43و  2311درصد در سال  21به 

سنجش كارآمدی و تأثیرگذاری این خدمات توسعه خواهند یافت تا در پرتو آن بتوان تحلیل 

 .بهتری از نتایج این اقدمات بدست آورد

 

 ت هزینه استتضمین کیفیت باالی خدماتی که مستلزم پرداخ -٤-٣

با مشتری، با نیازهای آنان آشنا  1گفتگورایند شورای تجارت در وهله اول از طریق ف در این راستا

گذاری این خدمات نیز با توجه به نرخ خدمات مشابه در منطقه و به طور  مکانیسم قیمت. شود می

 .گیرد شفاف صورت می

 

 های مختلف بازاریابی و تخصص در بخش ای در رابطه با کیفیت کاری منطقهتقویت هم -٤-٤

های دانماركی به دریافت اطالعات تخصصی در مورد  عالقه شركت شده،ر این بخش اشاره آنگونه كه د

با همکاری و تشریك مساعی با  ی تجارتهای خاص رو به افزایش است؛ ازهمین رو شورا بخش

. ندرسا ها به انجام می در این زمینههای مشتركی را  ق مختلف دانمارک، پروژهطنهادهای تجاری در منا

ای كه هر یك از آنان در یکی از  ای منطقه های مشاوره زمایشی در قالب تیمدر این راستا یك پروژه آ

 .ل گرفته استدراین كشور تخصص دارند، شک كار و كسبدار  های اولویت حوزه

 

                                           

1
- Dialogue 
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ها در  های دانمارکی در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت ها از شرکت تقویت حمایت -٤- 

 رشد بازارهای روبه

را در  "ها كلوپ مسئولیت اجتماعی شركت"خدمتی جدید تحت عنوان  ،، شورای تجارت2314در سال 

و جایزه  كرد اندازی راه ،شد ای گسترده و عمیق احساس می برخی بازارها كه نیاز به خدمات مشاوره

ای برای توسعه مسئولیت اجتماعی در ورای مرزها با استفاده  هایی كه اقدامات ویژه شركت ای به ساالنه

 . كند می ءاعطا ،اند اوری دانمارک انجام دادهفناز دانش و 

 

 رشد  به با تمرکز بر بازارهای بزرگ روحضور جهانی  - 

المللی باید بهترین خدمات ممکن  از منظر سند، وزارت امور خارجه و سایر نهادهای فعال در حوزه بین

های دانماركی نیز باید تصور دقیقی از  را به صاحبان صنعت و تجارت دانمارک ارائه كنند و شركت

. ، داشته باشدشود نان ارائه میاین كشور در نقاط مختلف جهان به آهای  خدماتی كه توسط نمایندگی

های  بندی دقیق حضور نمایندگان تجاری دانمارک بر مبنای پتانسیل مستلزم اولویت ،تحقق این امر

 :در این راستا، اقدمات عملیاتی ذیل طراحی شده است. بازارها و میزان ارزش افزوده آنهاست

 

 های دانمارک خانه سفارتتقویت رویکرد رشدمحور در شبکه  - -١

مانند بسیاری دیگر از كشورها، در  ،كالن، تمركز دیپلماتیك دانمارک در قالب یك برنامه در این راستا

سفارت خود  2314به عنوان مثال، این كشور در سال . حال انتقال از اروپا به كشورهای نوظهور است

شور تا سال ها، این سه ك بینی را در كشورهای نیجریه، كلمبیا و فیلیپین افتتاح كرد زیرا بر مبنای پیش

افزون بر این، برخی . های رشد اقتصادی در جهان برخوردار خواهند شد از باالترین نرخ 2323

 . اند های این كشور به ویژه در چین، آنگوال، پرو، تركیه و اربیل تقویت شده نمایندگی
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 ترین بازارهای بزرگ  بندی مهمترین بازارهای رو به رشد و کلیدی اولویت - -٢

درصد رشد اقتصاد جهانی را به خود  13، 2311كشوری كه تا سال  13انمارک همچنان به دولت د

های نسبی دانمارک رابطه همبستگی وجود  اختصاص خواهند داد و میان نیازهای این بازارها با مزیت

برزیل، روسیه، هند، چین، : ازاین كشورها عبارتند . دهد دارد، اولویت تعامل اقتصادی اختصاص می

 .جنوبی، آفریقای جنوبی، ویتنام، تركیه، مکزیك و اندونزی رهك

 

 بندی پویا و مبتنی بر داده برای حضور جهانی تداوم اولویت -٣

به  شوراهای تجارتهای  فعالیتخارجه به اقدامات خود در زمینه تمركز ، وزارت امور ای آتیه در سال

یای حضور در این بازارها ادامه نوین و پوای ه سوی بازارهای جدید و جذاب با درنظر داشتن شیوه

ها  گیری در مورد اختصاص كاركنان برای فعالیت نحوه تصمیم ،افزون بر این، شورای تجارت. د دادخواه

به یك بازار یا به یك  ،های صادراتی در هر یك از بازارها را بر اساس تحلیل سیستماتیك پتانسیل

 .بخش خاص صورت خواهد داد

 

 ر نحوه حضور و فعالیت شورای تجاریتفکیك د- -٤

 :ها و خدمات خود را در سه سطح تداوم خواهد داد ، شورای تجارت، فعالیت2315از ابتدای سال 

ها ارائه  تمامی خدمات مشاوره تجاری به شركت ،ها در قالب آن در برخی نمایندگی :خدمات كامل -

 . خواهد شد

 .پایه و بخش اندكی از خدمات تخصصی ارائه خواهد شد ها خدمات در برخی نمایندگی: خدمات پایه -

ی هایی كه فاقد بخش توسعه تجارت هستند و تنها خدمات كل نمایندگی :خدمات موقت -

 .سیاسی را به طور موقت و با همکاری وزارت امور خارجه ارائه خواهند داد_تجاری
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 های حوزه نوآوری تقویت حضور جهانی و فعالیت - - 

 8را در  1راستا وزارت امور خارجه با همکاری وزارت علم و آموزش عالی، مراكز نوآوری دانمارکدر این 

های مهم اقتصاد دانمارک، بخش نوآوری  همانگونه كه اشاره شد، یکی از مزیت. كشور ایجاد كرده است

آن است و برای توسعه صادرات این بخش، ایجاد و گسترش چنین مراكزی ضروری تشخیص داده 

 .  شده است

 

 ای و اقدامات تجاری های توسعه انسجام بهتر میان کمك- 

در . ای برخوردار است های توسعه ای قابل توجه در كمك دانمارک یکی از كشورهایی است كه از سابقه 

گیری از این مزیت در راستای پیشبرد دیپلماسی تجاری این كشور و توسعه منابع  این سند، بر بهره

های  ها میان شركت در این چارچوب، دولت بر تقویت همکاری. ماركی تأكید شده استهای دان شركت

هایی كه در چارچوب پیشبرد  تمركز خواهد نمود تا فرصتتوسعه  حال دردانماركی و كشورهای 

در . های دانماركی قرار گیرد شود، در اختیار شركت ای در این گونه كشورها ایجاد می های توسعه برنامه

 :اند ارچوب، راهکارهای عملیاتی به شکل ذیل تدوین شدهاین چ

 .ای در مورد بازارهای جدید برای ارائه خدمات مشاوره ٢ایجاد یك دروازه واحد - -١

ای الزم برای  ارائه تمامی خدمات مشاوره 2جانبه های دانمارک به طور یك خانه سفارتدر این چارجوب، 

 .دار مبادرت خواهند ورزید در كشورهای اولویت كار و كسبفعالیت صاحبان 

 

 

                                           

1
- Dnish Innovation Centers  

2-Single Gateway  

2-One Stop- Shop 
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 ها در بازارهای جدید ها برای برداشتن نخستین گام کمك به شرکت-  -٢

را اجرا   Danida Business Explorerای تحت عنوان  های اخیر برنامه دولت دانمارک در سال

های این  از طریق نمایندگی توسعه حال درنیازسنجی كشورهای  ،سو در این برنامه از یك. كرده است

های  های شركت گردد تا این نیازها بواسطه توانمندی گیرد و از دیگر سو، تالش می كشور صورت می

های آتی این برنامه به تعداد بیشتری از كشورهای  در سال. دانماركی و از طریق آنان پاسخ داده شود

های این  كشورها به یکی از وظایف نمایندگیگسترش خواهد یافت و تحقیقات بازار این  توسعه حال در

ها در طیفی  در چارچوب این برنامه، دولت از تحقیقات بازار كه توسط شركت. كشور تبدیل خواهد شد

 .كند گیرد را حمایت مالی می صورت می توسعه  حال دراز كشورهای 

 

 گذاری کشاورزی تأسیس صندوق سرمایه- -٣

نایع فرآوری كشاورزی در اروپای های ص گذاری در پروژه دانمارک از سرمایهبر مبنای تجاربی كه دولت 

های سودآور و پایدار فرآوری محصوالت كشاورزی  رقی كسب كرده، با هدف كمك به اجرای پروژهش

گذاری  صندوق سرمایهشوند،  میاجرا توسعه  حال درهای دانماركی در كشورهای  كه توسط شركت

 .اهد شداندازی خو راهكشاورزی 

 

 توسعه  حال درهای کشورهای  های دانمارکی در بهبود زیرساخت مشارکت دادن شرکت- -٤

ای تحت  وزارت امور خارجه دانمارک به عنوان متولی دیپلماسی تجاری این كشور، در قالب برنامه

حضور  و تأمین مالی، به 2، از طریق مشاركت در ریسك1دانیدا كار و كسبعنوان برنامه تأمین مالی 

                                           

1-Danida Business Finance 

2-Risk Sharing 
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رفتن چنین و در دست گ توسعه  حال درهای زیرساختی كشورهای  های دانماركی در پروژه شركت

 .كند هایی كمك می پروژه

 های دیپلماسی تجاری دانمارک آموزه

 ایفای نقش كلیدی وزارت امور خارجه در پیشبرد دیپلماسی تجاری .1

نفر  233كوچك و متوسط با حضور های  المللی كردن شركت ای با هدف بین تشکیل شوراهای ویژه .2

 سفارتخانه این كشور 81های تجاری و متخصصین كسب و كار در  از دیپلمات

 انتشار سند دیپلماسی تجاری و روزآمدن كردن آن به طور منظم .2

 های دولت در زمینه حمایت از صادرات اندازی پرتابلی برای ارائه برنامه راه .4

 لتی و خصوصی در زمینه صادراتتقویت هماهنگی میان نهادهای فعال دو .5

ها و راهبردهای پیشبرد دیپلماسی تجاری توسط شورای تجاری به  سنجش تأثیرگذاری سیاست .1

 عنوان نهاد كلیدی توسعه تجارت

گیری  تأسیس یك مجمع جدید مشاوره اقتصادی با مشاركت دولت و بخش خصوصی، با هدف بهره .1

 های آن ا چالشهای اقتصاد جهانی متحول و مقابله ب از فرصت
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 فنالندساختار نهادي، سیاست ها و راهبردهاي ديپلماسي تجاري 

های  از شاخص یدر بسیار این كشور.ترین كشورهای جهان محسوب می شود یافته یکی از توسعه ،ندفنال

اجتماعی در این كشور به حدی  توسعه ،افزون براین. های نخست جهانی قرار دارد ، در رتبهیافتگی توسعه

شناخت دیپلماسی تجاری . كنند مدرن تعریف می ن را كشوری پستی آرفته است كه برخی به درستپیش

 . باشد و مفیدیت فراوان تواند حائز اهمیت می ،وری با این میزان از پیشرفتگیكش

ی را در طراحی و اجرای نقش كلید ،وزارت اقتصاد و امور استخدامی فنالندبه لحاظ ساختار نهادی، 

دهد، این وزارتخانه و نهاد موسوم  همانگونه كه شکل ذیل نشان می.كند دیپلماسی تجاری این كشور ایفاء می

 :كنند لی را در این حوزه ایفاء میشوند، نقش اص های آن محسوب می یکی از زیرمجموعه كه 1فینپروبه 

 

 

 فنالندساختار نهادي ديپلماسي تجاري : 9شماره شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

1
Finpro  

 وزارت امور

 خارجه
وزارت اقتصاد و 

 اموراستخدامی

ها فاقد بخش  خانه سفارت

اقتصادی هستند اما از 

كارشناسان حوزه تجارت 

 برخوردارند

 های و نمایندگی فینپرو

 خارجی آن

های  اتاق

بازرگانیمستقر در 

 خارج
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های وزارت اقتصاد و امور استخدامی در پیشبرد  تر، چند نهاد به عنوان زیرمجموعه به بیان دقیق

كشور جهان  11این نهاد در . مهمترین آنهاست 1فینپروآفرین هستند كه  دیپلماسی تجاری این كشور نقش

ذاشتن امکانات شبکه سازی، ارائه اطالعات و در اختیار گ یابی، شبکه نمایندگی دارد و خدماتی چون شریك

به خوبی است كه  "رشد برای فنالند"شعار این نهاد، . دهد های فنالندی ارائه می را به شركتفینپرو جهانی 

 2.دنمای مأموریت آن را منعکس می

افزون بر این نهاد، وزارت امور خارجه فنالند نیز نقش مکمل را در پیشبرد دیپلماسی تجاری این كشور 

های فنالندی در كشورهای مختلف را فراهم  های سیاسی الزم برای حضور شركت زمینهكند و  می ءایفا

 2. گیرد های این كشور بهره می آورد و از شبکه دیپلماتیك خود برای كمك به شركت می

 

 سیاست ها و راهبردهاي ديپلماسي تجاري فنالند

"یم فنالنداستراتژی ت"سند كلیدی تحت عنوان  تاكنون دو 2314سال دولت فنالند از 
. را منتشر كرده است4

های این  و استراتژی "تیم فنالند"گیری  منتشر شده، به فلسفه شکل 2314در استراتژی نخست كه در سال 

روزآمد شده  2314، سند سال 2315و در سند سال  هشد هكشور برای پیشبرد دیلماسی تجاری پرداخت

  :است

 

                                           

1
-Finpro 

2-http://www.finpro.fi/web/finpro-eng/finpro . 

2-http://www.finpro.fi/web/finpro-eng/finpro/organization/annual-reports . 

4-http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=218528&contentlan=2&culture=en-US. 

http://www.finpro.fi/web/finpro-eng/finpro
http://www.finpro.fi/web/finpro-eng/finpro
http://www.finpro.fi/web/finpro-eng/finpro/organization/annual-reports
http://www.finpro.fi/web/finpro-eng/finpro/organization/annual-reports
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=278528&contentlan=2&culture=en-US
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=278528&contentlan=2&culture=en-US
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 ی مقدماتی سندها بحث-١

1تیم فنالند"، 2314در ابتدای سند سال 
ای كه بازیگران درگیر در توسعه روابط  به عنوان شبکه "

های فنالندی، نهادهای درگیر در  المللی كردن شركت اقتصادی خارجی این كشور، نهادهای فعال در بین

المللی را گرد هم آورده و  ینگذاری در فنالند و تصویرسازی این كشور در داخل و در صحنه ب سرمایه

هدف از تشکیل این . كند، تعریف شده است های آنان را در جهت پیشبرد منافع فنالند هماهنگ می فعالیت

های درگیر در  مدارانه است كه همه طرف دهی به یك مدل عملیاتی كامالً تعریف شده و مشتری تیم، شکل

گرد هم آورد تا بتوانند اهداف مشتركی را كه بوسیله دولت دیپلماسی تجاری این كشور را زیر یك چتر واحد 

 2.فنالند تعریف شده به پیش ببرند

ها و اقدامات  سازی منعطف فعالیت هدف كلیدی دیگری كه برای این تیم برشمرده شده، هماهنگ

 این سند آنگونه كه در مقدمه آن. بر مبنای مشاركت دولت و بخش خصوصی استحوزه دیپلماسی تجاری 

های  های ذینفع و سازمان های گسترده با نهادهای درگیر در این شبکه، گروه آمده است، پس از مشورت

شود زیرا  شود اما محتوای آن كامالً دگرگون نمی غیردولتی تدوین شده است و به طور ساالنه روزآمد می

، ارتقای موقعیت این كشور در انداز درازمدت را شرط الزم برای ارتقای تصویر فنالند برخورداری از یك چشم

 .های جغرافیایی متفاوت برشمرده است های مختلف و اولویت حوزه

چندانی ها در آن اثرات  ای باشد كه تغییرات دولت انداز درازمدت باید به گونه افزون بر این، چشم

هایی كه پیش  تكردن این سند بدان لحاظ است كه اوالً از فرصروزآمد لزوم ،از دیگر سو. برجای نگذارد

هدف استراتژی مطرح شده در این .آید، بهره گیرند و ثانیاً كارآمدی تیم را به طور تدریجی افزایش دهند می

ح شبکه فعال در پیشبرد دیپلماسی سند كه در ادمه مورد بحث قرار خواهد گرفت، تضمین عملکرد صحی

 .محوله استتجاری فنالند و تضمین آمادگی حداكثری آن برای انجام وظایف 

                                           

1-Finland Team 

2-http://team.finland.fi/public/default.aspx?contentid=218511&contentlan=2&culture=en-US. 

http://team.finland.fi/public/default.aspx?contentid=278517&contentlan=2&culture=en-US
http://team.finland.fi/public/default.aspx?contentid=278517&contentlan=2&culture=en-US
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 جدید انداز چشمشکل دهی به  -١-١

انداز جدید ضرورت دارد؛ بدان معنا كه  دهی به یك چشم در بخش دیگری از سند آمده است كه شکل

. نیز واجد اهمیت ویژه استیا برندسازی این كشور سازی فنالند  عالوه بر توسعه صادرات، جذاب

ل غیرمادی تولید كه تأثیرات مثبت همیشگی بر جامعه های فنالندی باید بر عوام ها از شركت حمایت

پذیری، تحقیق و توسعه،  هایی چون رقابت هایی در حوزه فنالند خواهند داشت،متمركز گردد؛ حمایت

پدیده زنجیره جهانی ارزش باید در سیاست تجاری فنالند در نظر …سازی و ایجاد اعتبار و  شبکه

 .گرفته شود

 های فنالندی المللی  شدن شرکت برای بینارائه خدمات الزم  -١-٢

كه نیازمند های موضوعی دیپلماسی تجاری این كشور   تیم فنالند، اولویت 2315در استراتژی سال 

 :اند بندی شده در قالب جدول ذیل دستهارائه خدمات از سوی تیم فنالند هستند 

 

 ٢1١9ال هاي موضوعي ديپلماسي تجاري فنالند در س اولويت -9شماره جدول 

 ها نمونه های موضوعی اولویت

 وری انرژی و مواد بهره- های پاک فناوری

 های تجدیدپذیر انرژی-

 های شهری ها و خدمات هوشمند در محیط سیستم -

 های صنعتی تصفیه آب -

 صنعت استخراج پایدار معادن -

های هوشمند انرژی، فناوری اطالعات و  سیستم -

 ارتباطات سبز
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 زباله و تبدیل زباله به انرژیمدیریت  -

 كیفیت هوا  -

 صنعت جنگلداری شیمیایی - اقتصاد زیستی

 صنعت جنگلداری مکانیکی و تولید چوب -

های زیستی، مواد زیستی و  بیوشیمی، سوخت -

 های زیستی  انرژی

 تجهیزات اقتصاد زیستی -

 خدمات اقتصاد زیستی از جمله خدمات اكوسیستم -

 ای های رایانه بازی - ارتباطات و دیجیتالی شدن فناوری اطالعات،

 امنیت سایبری -

 های توانمندساز صنعت موبایل، وایرلس و فناوری -

 تجارت آنالین -

دهی مجدد صنعت سنتی،  اینترنت صنعتی و شکل -

 حمل و نقل هوشمند

 فناوری پزشکی - علوم زیستی، بهداشت و تغذیه

 خدمات بهداشتی -

 اكیفیت باال و مواد خامغذاهای سالم، ب -

 فناوری تغذیه و سالمت غذایی -

 صنایع و لجستیك دریایی - پذیری در قطب رقابت

ها و فناوری اطالعات و  ساخت و ساز، زیرساخت -

 ارتباطات

 محیطی زیستفناوری انرژی و  -
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 صنایع معدنی -

 طراحی صنعتی - صنایع خالق و طراحی

 تولیدات سمعی و بصری -

 دیجیتالی خالقانهمفاهیم  -

 طراحی برندها و مدها -

 معماری -

یادگیری دیجیتالی، آموزش در تعطیالت، آموزش  - آموزش و یادگیری

 آموزگاران

 های آموزشی ارائه مشاوره در زمینه نظام -

 

 

كه در صفحات گذشته به آن اشاره شد، طیفی از خدمات را به  "تیم فنالند"ت فنالند در قالب دول

ت در قالب شکل ذیل تصویر این خدما .كند المللی شدن آنان ارائه می در راستای بین های فنالندی شركت

 :اند شده
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 ها المللي شدن شرکت خدمات تیم فنالند در راستاي بین -9شماره شکل 

 

 

 

شرکت، خواهان 
رشد بین المللی 

 است 

ارائه اطالعات : فرصت ها
كوتاه مدت و میان مدت 
در زمینه فرصت ها و  
 ریسك های بین المللی

:مشورت  

ارائه مشورت جهت  
بین المللی شدن  

 شركت ها و آموزش آنها

:شبکه ها  

ارائه خدمات حمایتی 
در جهت شبکه سازی 

 شرکت ها

دیدبان، حضور و 
هیئت های : اثرگذاری

تجاری، نمایشگاه ها و 
ارتباطات در جهت 
توسعه فعالیت های 

 تجاری 

تأمین مالی برای  
بین المللی شدن  

 شركت ها

ارائه  : امورعمومی
خدمات مرتبط با روابط 

دیپلماسی دولت ها و 
 تجاری
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 "ها فرصت" خدمت موسوم به -١-٣

 "ها فرصت"اجرایی شدن آن اعالم شده، خدمت موسوم به  ،2315یکی از خدماتی كه در سند سال 

هدف از ارائه این خدمت، ارائه . شود های این كشور ارائه می است كه توسط تیم فنالند به شركت

 :شود این خدمت در دو قالب ارائه می. است كار و كسبانداز بازارها و  اطالعات در مورد چشم

شود و بازه زمانی  مدت بازارها ارائه می انداز میان ات در مورد چشمدر قالب آن اطالع :یندهنگاه به آ -1

 .گیرد ساله را دربرمی 5تا  2

در . گردد ساله ارائه می 2تا  1مدت بازار در بازه زمانی  انداز كوتاه چشم ،در قالب آن :1پایش بازار-2

های  قابل دستیابی برای شركت كار و كسبهای مستقیم  چارچوب این خدمت، تحلیلی از فرصت

. شود ها ارائه می به شركت كار و كسبود در محیط سیاسی و های موج فنالندی و نیز تحلیل ریسك

های  شده توسط وزارت امورخارجه در مورد ریسك های تدوین یرنده گزارشتحلیل ریسك دربرگ

دوین این خدمات را نشان تشکل ذیل نحوه  .گذارند سیاسی است كه بر بازارهای مختلف تأثیر می

 :دهد می

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

1
-Market Watch 
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 پژوهي فنالند شبکه آينده -8اره مششکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، خدمات قابل ارائه در شکل فوق، در قالب یك 2315آنگونه كه در این سند آمده است تا پایان سال 

نیز  "پژوهی ملی آینده"موسوم به پژوهی  الن آیندهبسته یکپارچه قرار خواهد گرفت البته فنالند یك نظام ك

اما هدف بلندمدت  كاری تأكید شده است راز از موازیطراحی كرده است و از همین رو در این سند بر احت

ها و ابزارهای پایش بازار، پایش  منابع داده ،ند، طراحی سیستمی است كه در قالب آپژوهی نیم فنالن آینده

ه باشد و از این طریق نیاز به ا در سطور فوق آمد، قابل استفادشناسی ملی كه ذكر آنه آینده و آینده

 .یندهای جداگانه گردآوری اطالعات و ابزارهای تحلیل آن كاهش یابدفرآ

 

 آینده پژوهی ملی  

 5آینده پژوهی در بازه 
 سال  12تا 

شکل دهی به 
چشم انداز برای 
 سیاست گذاری

تصمیم گیران سیاسی 
 و دولت

 پایش آینده

 ساله  5تا  2روندهای 

چشم انداز فعالیت های 
 كسب و كار  

شركت ها و گروه های 
 كسب و كار 

 پایش بازار

چشم انداز بازار در بازه    
 سال  2تا  3

فرصت های كسب و 
كار و ریسك های 

 بین المللی

شركت ها و گروه های 
 كسب و كار 
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 سازی شبکه -١-٤

 دار الندی به عنوان یکی از خدمات اولویتهای فن سازی میان شركت موضوع شبکه ،2315در سند سال 

های فنالندی در  سازی میان شركت سند تأكید دارد كه فرایند شبکهاین . مورد بحث قرار گرفته است

های بروكراتیك  افزون بر این، گرایش. پخش شده است روكراتیك مختلفووضعیت فعلی در نهادهای ب

ها كه ذكر آنها در صفحات  های جداگانه درمورد اولویت ترتیبات اداری و سازمان ها و به ایجاد برنامه

ها اختالل  سازی میان شركت اعث شده تا تصلب بروكراتیك ایجاد شود و در مسیر شبکهگذشته آمد، ب

 .ایجاد شود

سازی میان  ساده در جهت تسهیل فرایند شبکه 1چارچوباز همین رو در سند تأكید شده كه یك 

دف ه. هایی را شکل دهند سازد تا گروه ها را قادر می شركت چارچوب،این . ها ایجاد خواهد شد شركت

های فوری  هاست؛ گروهی كه با فرصت از ارائه این خدمت، ایجاد امکان شناسایی دو گروه از شركت

 . توانند فعال شوند های درازمدت می برای صادرات مواجهند و گروهی كه در پژوه

 

  رفع موانع تجاری -١- 

از اتحادیه اروپا  های فنالندی در خارج روی تجارت شركت ، مسئولیت كاهش موانع پیش2315ند در س

. د گذاشته شده استابرعهده وزارتامور استخدامی و اقتص ،برعهده وزارت امورخارجه و در داخل اروپا

دهنده خدمات حوزه  ن تأكید شده، ادغام نهادهای ارائهبر این، اقدام مهم دیگری كه بر آ افزون

خانه اقتصاد و امور استخدامی و كه به طور سنتی در دو وزارت یکدیگر است باگذاری و تجارت سرمایه

تیم گالوصول و در چارچوب  تا بدان واسطه این خدمات در قالبی سهل امور خارجه قرار داشتندوزارت

ئز اهمیت تحوالت نوین در دیپلماسی تجاری حااین اقدام از منظر  .به مشتریان عرضه گردد "فنالند

 .در فصل آتی به آن خواهیم پرداختاست و 

                                           

1
-Plateform 
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 ها و بازرگانان ارتباط با شرکت -١- 

، ر این سند مورد تأكید قرار گرفتهدیپلماسی تجاری فنالند كه دارائه خدمات های  یکی دیگر از اولویت

باشند تا بدین طریق  این كشورند، می كار و كسبارتباط نهادمند تیم فنالند با مشتریان كه همانا اهالی 

 . صل شوددرک دقیق و واقعی از نیازهای آنان حا

 

 تأثیرگذاری در بازارهای هدف-٢

اتحادیه اروپا به . در این سند، بازارهای هدف فنالند به دو دسته اروپایی و فرااروپایی تقسم شده است

. شود گذاری در این كشور محسوب می عنوان مهمترین بازار صادراتی فنالند و مهمترین منبع سرمایه

روسیه و چین به عنوان بازارهای هدف اصلی در تجارت خارجی این  ر خارج از اتحادیه اروپا، آمریکا،د

 .اند كشور برجسته شده

زادسازی راهی با اتحادیه در روند آكاهش هر چه بیشتر موانع تجارت آزاد و هم ،در درون اتحادیه اروپا

 در تعامل با ایاالت متحده، پیشبرد. اند تجارت جهانی به عنوان اولویت كلیدی برجسته شده

روسیه، تغییر در مورد . به عنوان اولویت تعریف شده است ،"تجارت آزاد فراآتالنتیکی"نامه موافقت

ن مانعی بزرگ بر سر راه تجارت نده مسکو و بروكسل به عنواوش تشدیدشفضای ژئوپولتیك و تن

یکدیگر وضع ا علیه تحادیه اروپهایی كه هم روسیه و هم ا محدودیتوجود بویژه با  یف شده است؛توص

گذاری كه در حال حاضر طرفین  سرمایه نامه موافقتبینی شده كه با انعقاد در مورد چین، پیش. اند كرده

د، روابط اقتصادی افزایش یابد و فنالند نیز در این مسیر موقعیت نهست نآ  بر سردر حال مذاكره

 :جدول ذیل خالصه شده استدر قالب های سیاست تجارت فنالند  در این سند، اولویت. بهتری بیابد

 

 

 

 



158 

 

 هاي سیاست تجاري فنالند اولويت:   9جدول شماره

 موضوعی

 1گرایی ممانعت از حمایت -

 ( همچون استانداردها)تداركات عمومی، مقررات فنی  زه مقررات شامل حقوق مالکیت فکری،وعات كلیدی در حوموض -

محیطی، فناوری اطالعات و ارتباطات و  محصوالت و خدمات زیستپیشتازی در مذاكرات چندجانبه و بخشی شامل  -

 تجارت خدمات

 در مذاكرات دوحه، ورود محصوالت صنعتی به بازار و توسعه سازمان تجارت جهانی -

 ای منطقه

 (TTID)مذاكرات اتحادیه اروپا و آمریکا  -

 اقدام در مورد مشاركت شرقی اتحادیه اروپا و روسیه -

 قرادادی چین و اتحادیه اروپاترتیبات  -

 

 گذاری در فنالند توسعه سرمایه-٤

همانگونه كه . گذاری در فنالند است های مورد تأكید در این سند، توسعه سرمایه یکی دیگر از اولویت

اشاره شد، دولت فنالند برای تسهیل و تقویت ساختار نهادی دیپلماسی تجاری این كشور، نهادهای 

 كشور استسازمان توسعه تجارت این گذاری خارجی را در فینپرو كه همان  درگیر در حوزه سرمایه

محسوب  "تیم فنالند "های كلیدی  گذاری، یکی دیگر از اولویت از همین رو توسعه سرمایه. ادغام نمود

گذاری به  كه سابقاً وظیفه جذب سرمایه "گذاری در فنالند آژانس سرمایه" ،در این چارچوب. شده است

، به عنوان یکی از اعضای تیم گذاری در سراسر كشورها را برعهده داشت این كشور و نیز توسعه سرمایه

                                           

1
- Protectionism  
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های  های جذاب و اولویت های حاوی اطالعات كامل و عمیق در مورد حوزه فنالند، وظیفه ارائه بسته

 . گذاری و ارائه آنها به تیم فنالند جهت پیگیری را برعهده دارد سرمایه

تهیه شده و در جهت  "تیم فنالند"گذاری توسط  های سرمایه های اطالعاتی، طرح بر مبنای این بسته

آمریکا، چین، روسیه، كشورهای شمال  ،در این سند. كنند های مشترک كوشش می تحقق این طرح

 .اند گذاری انتخاب شده اروپا و آلمان به عنوان كشورهای كلیدی در حوزه سرمایه

 

 فنالند برندینگ- 

 برند فنالند به عنوان یك كشورهای دیپلماسی تجاری فنالند، برندسازی و توسعه  یکی دیگر از اولویت

دهی به  از منظر این سند، پیشبرد منافع تجاری فنالند نیازمند شکل. در صحنه جهانی است پیشرفته

هادی به از منظر آنان، برندسازی، وظیفه یك نهاد خاصی نیست و از عهده هیچ ن .است "برند فنالند"

توجه به نقش كلیدی فرهنگ در برندسازی، نهادهای كنند كه با  نان تأكید میآید البته آ تنهایی برنمی

باید این  "تیم فنالند"نمایند اما نهایتاً  ءفرهنگی و علمی این كشور باید در این مسیر نقش كلیدی ایفا

 .موضوع را راهبری نماید

 :های ذیل تمركز نماید های كلیدی خود در حوزه از منظر سند، فنالند برای برندسازی باید بر مزیت

ای با عملکرد بسیار عالی، قطب شمال،  های پاک، كیفیت زندگی، جامعه فناوری)اكیزگی پ .1

 (طبیعت زیبا

 (محصوالت و خدمات)طراحی  .2

 آموزش .2
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های هدف و ارتقای تصویر  نکته دیگری كه در برندسازی فنالند موردتأكید قرار گرفته، تمركز بر گروه

ها نخست  دیگر آنکه این برنامه. های وسیع اجتماعی برای گروههایی  فنالند نزد آنهاست و نه ارائه برنامه

دار در دیپلماسی تجارت فنالند اجرا شود و در صورت  باید به صورت آزمایشی در كشورهای اولویت

 .تری اجرا گردد موفقیت در جغرافیای گسترده

 

 ای های شبکه توسعه فعالیت- 

 :نالندالمللی دیپلماسی تجاری ف انسجام شبکه بین 1-1

المللی دیپلماسی  ، افزایش انسجام در شبکه بینهای مطرح شده در این سند یکی دیگر از اولویت

های این  فعالیت ای كه موردتأكید قرار گرفته، تمركز ین نکتهلدر این راستا او. تجاری این كشور است

ه عمده پرسنل تیم ای ك و اقتصادهای كلیدی و كاهش پراكندگی آن است؛ به گونه شبکه بر بازارها

در بازارهایی كه بیشترین اهمیت را  .فنالند در این كشورهای كلیدی استقرار یابند و فعالیت نمایند

شود و در بازارهایی كه اهمیت كمتری دارند،  مستقر می "سطح یك فنالند"برای فنالند دارند، تیم 

 . مستقر خواهد شد "های متفاوتی با ویژگی"تیم 

های ذیل تعیین  بر اساس شاخص "سطح یك فنالند"برای استقرار و فعالیت تیم  بازارهای كلیدی

 :شوند می

از طریق سنجش میزان صادرات و )اهمیت مالی بازار هدف در وضعیت كنونی  .1

 (ها  گذاری سرمایه

انداز  انداز اقتصادی كشور هدف و چشم از طریق سنجش چشم) پتانسیل بازار كشور هدف  .2

 (فنالند روابط تجاری آن با

 (سنجش از طریق نظرسنجی از مشتریان)تقاضا برای خدمات  .2

سنجش از طریق برآورد نقش دولت )دهنده خدمات  ارزش افزوده خاص دولت به عنوان ارائه .4

 (و تجارت كار و كسبدر اقتصاد آن كشور و تعداد موانع پیش روی 



112 

 

های این كشور مستقر  های فعلی تیم فنالند كه در سفارت های ناشی از مکان محدودیت .5

 . هستند

 

یا  "بازارهای سطح یك"، كشورهای ذیل به عنوان 2315در سند  های فوق با توجه به شاخص

 :اند در دیپلماسی تجاری فنالند تعریف شده "بازارهای كلیدی"

، هند، برزیل، (سواحل شرقی و غربی)، آمریکا (و شانگهای بیجینگ)روسیه، چین :بازارهای سطح اول

 .(در اروپا)آلمان، تركیه و سوئد 

 

 ، جنوب شرق آسیا و آفریقاجنوبی كرهاین كشورها نیز عباتند از ژاپن،  :بازارهای سطح دوم

 بازارهای: تر، تمركز دیپلماسی تجاری فنالند بر دو دسته بازار قرار گرفته است در تصویر بزرگ

 .های محیط همسایگیتوسعه و بازار حال در

 

 ها توسعه مهارت - -٢

تمركز . كید قرار گرفته استتأ نیز در سند مورد "تیم فنالند"های كادر اجرایی  توسعه مهارت

هایی كه واجد اهمیت حیاتی برای فنالند هستند و نیز در موضوعاتی كه نیاز به  ها بر بخش وزشآم

 . ایجاد دانش در مورد آنها در میان بخش وسیعی از مردم وجود دارد، خواهد بود

 

 سنجش تأثیرات خدمات - -٣

و با اتکاء به بودجه عمومی  "تیم فنالند"نهایتاً در این سند، سنجش تأثیرگذاری خدماتی كه توسط 

نفعان این خدمات به طور  مشتریان و ذی ،در این راستا. گیرد، مورد تأكید قرار گرفته است صورت می

 .خواهد شد گردآوری گیرند و نظرات آنان در مورد كارآمدی این خدمات منظم مورد مشورت قرار می



112 

 

های  پروژهای كه  است؛ به گونه أكید شدهكاری ت موازیبر كاهش  ،بار دیگرنهایتاً در انتهای سند

تیم "های متفاوت در حوزه دیپلماسی اقتصادی در دست دارند باید با  مختلفی كه وزارتخانه

های مختلف با  از منظر سند، تعامل گسترده و تعهد وزارتخانه. باشند هماهنگ و در ارتباط"فنالند

 1.نیل به اهداف تعیین شده خواهد بود ، مهمترین عامل در موفقیت این تیم در"تیم فنالند"

 

 به عنوان شعار محوری دیپلماسی تجاری "رشد برای فنالند "برگزیدن شعار -

ها در آن اثرات  ای كه تغییرات دولت دیپلماسی تجاری فنالند به گونه انداز درازمدت تدوین چشم-2

 . چندانی برجای نگذارد

2تیم فنالند"شکل دهی به  -2
ای كه بازیگران درگیر در توسعه روابط اقتصادی  شبکهبه عنوان  "

گذاری  های فنالندی، نهادهای درگیر در سرمایه المللی كردن شركت خارجی این كشور، نهادهای فعال در بین

های آنان را در  المللی را گرد هم آورده و فعالیت در فنالند و تصویرسازی این كشور در داخل و در صحنه بین

دهی به یك مدل عملیاتی كامالً  هدف از تشکیل این تیم، شکل. كند منافع فنالند هماهنگ میجهت پیشبرد 

های درگیر در دیپلماسی تجاری این كشور را زیر یك چتر  مدارانه است كه همه طرف تعریف شده و مشتری

 ش ببرندواحد گرد هم آورد تا بتوانند اهداف مشتركی را كه بوسیله دولت فنالند تعریف شده به پی

                                           

1
-http://vnk.fi/documents/1311131388151/J3114_Team+Finland+Strategy+2315.pdf/18ff3f11-1f14-4332-

8b1b-8b328ba33d8e . 

2 - Finland Team 

http://vnk.fi/documents/10616/1098657/J0714_Team+Finland+Strategy+2015.pdf/19ff0f61-1f74-4003-8b7b-8b029ba00d8e
http://vnk.fi/documents/10616/1098657/J0714_Team+Finland+Strategy+2015.pdf/19ff0f61-1f74-4003-8b7b-8b029ba00d8e
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 های فنالندی المللی  شدن شرکت ارائه خدمات الزم برای بین -١-٢

هدف از ارائه این خدمت، ارائه اطالعات در مورد . "ها فرصت"خدمت موسوم به  -١-٣

 :شود این خدمت در دو قالب ارائه می. انداز بازارها و کسب و کار است چشم

شود و بازه  مدت بازارها ارائه می انداز میان مورد چشمنگاه به آینده كه در قالب آن اطالعات در  -1

 .گیرد ساله را دربرمی 5تا  2زمانی 

 . گردد ساله ارائه می 2مدت بازار در بازه زمانی یك تا  انداز كوتاه كه در قالب آن چشم 1پایش بازار-2

 سازی شبکه -١-٤

دار  نوان یکی از خدمات اولویتهای فنالندی به ع سازی میان شركت موضوع شبکه 2315در سند سال 

 . مورد بحث قرار گرفته است

 

  رفع موانع تجاری -١- 

های فنالندی در خارج از اتحادیه  ، مسئولیت كاهش موانع پیش روی تجارت شركت2315در سند 

 ..اروپا برعهده وزارت امورخارجه و در داخل اروپا برعهده وزارت امور استخدامی و اقتصاد گذاشته شده است

                                           

1 - Market Watch 
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 ها و بازرگانان تاکید بر ارتباط تیم فنالند با شرکت-١- 

 تأثیرگذاری در بازارهای هدف از طریق تالش برای پیشبرد تجارت آزاد-٢

 گذاری در فنالند و ادغام نهادهای سرمایه گذاری و توسعه تجارت توسعه سرمایه-٤

 برندینگ فنالند- 

های این شبکه بر  ری فنالند از طریق تمركز فعالیتالمللی دیپلماسی تجا افزایش انسجام شبکه بین-1

 بازارها و اقتصادهای كلیدی و كاهش پراكندگی آن

 های کادر اجرایی تیم فنالند توسعه مهارت -  -٢

ها و  ارائه شده به شرکت  سنجش تأثیرات خدماتهایی برای  ها و شیوه تعیین مکانیسم  -٣

 بازرگانان فنالندی
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 ساختار نهادي، سیاست ها و راهبردها: آلمانديپلماسي تجاري 

ای كه  ؛ به گونه1شکل گرفته است انرژیلمان بر محوریت وزارت اقتصاد و ساختار نهادی دیپلماسی تجاری آ

شکل  .دهی به دستور كار دیپلماسی تجاری و اجرای آن برعهده دارد این وزارتخانه نقش كلیدی را در شکل

 :دهد را نشان می نهادی دیپلماسی تجاری آلمان ساختارذیل، 

 

 ساختار نهادي ديپلماسي تجاري آلمان: ١1شماره شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برپایه اقتصاد آن  كههای صنعتی جهان است  ترین هاب یکی از كلیدی ،لمانناگفته پیداست كه آ

 23ادرات وابسته است و بیش از یکی به ص ،ای كه از هر دو شغل در این كشور ؛ به گونهقرار دارد صادرات

 2.گیرد میآلمانی به طرف های خارجی صورت های  روش شركتدرصد كل ف

                                           

1
http://www.bmwi.de/EN/root.html. 

2
http://www.bmwi.de/EN/Topics/Foreign-trade/Trade-policy/trade-policy-areas.html. 

 وزارت امور خارجه

های  خانه سفارت

 دپارتماندارای 

 اقتصادی

ارت و آژانس تج

گذاری در برلین  سرمایه

 نو ب

 

های بازرگانی  اتاق

 آلمان در خارج

وزارت اقتصاد و 

 فناوری

http://www.bmwi.de/EN/root.html
http://www.bmwi.de/EN/Topics/Foreign-trade/Trade-policy/trade-policy-areas.html
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روی تجارت آزاد  پیش كوشد تا همه موانع می ،تراتژی كالناین وزارتخانه به عنوان یك اساز همین رو 

ترین  را از میان بردارد كه البته با توجه به قدرت اقتصادی آلمان و جایگاه آن به عنوان یکی از بزرگ

 1؛صادركنندگاندر اقتصاد جهانی، طبیعی است

 

ن، تداوم بخشیدن به نظام تجارت لویت سیاست و دیپلماسی تجاری آلمامهمترین او ،به دیگر سخن

 تقویت سازمانبه همین دلیل است كه .كردن روزافزون آن استپذیر  بینی مند كردن و پیش زاد و قاعدهآ

از همین رو بخش مهمی از 2.گردد یهای كلیدی این كشور محسوب م تجارت جهانی هنوز یکی از اولویت

ترین نهاد در  سازی در سازمان جهانی تجارت به عنوان كلید دیپلماسی تجاری این كشور معطوف به قاعده

 .های تجارت آزاد با كشورهای مختلف است نامه موافقتپیشبرد تجارت آزاد و نیز انعقاد 

ی به ایفای نقش كلیدی در بخش تجاری آلمان، تداوم اولویت كلیدی دیگر در سیاست و دیپلماسی

كه از سوی وزارت اقتصاد و انرژی  2314زیرا بر مبنای آمارهای سال  روپاستاتعامالت تجاری درون اتحادیه 

حجم تجارت خارجی این كشور با  كشورهای اروپایی و آمریکا از درصد  13آلمان منتشر شده است، حدود

 2. صورت می گیرد

، راهبردهای كالن ذیل را در دیپلماسی تجاری آلمان پیگیری انرژیسطح خردتر، وزارت اقتصاد و در 

 :كند می

 های كوچك و متوسط بخشی ویژه به جهانی كردن شركت اولویت .1

                                           

1
http://www.bmwi.de/EN/Ministry/tasks-and-structure.html. 

2
http://www.bmwi.de/EN/Topics/Foreign-trade/Trade-policy/trade-policy-areas.html. 

2-http://www.bmwi.de/English/Redaktion/Pdf/facts-about-german-foreign-trade-in-

2312,property=pdf,bereich=bmwi2312,sprache=en,rwb=true.pdf. 

http://www.bmwi.de/EN/Ministry/tasks-and-structure.html
http://www.bmwi.de/EN/Topics/Foreign-trade/Trade-policy/trade-policy-areas.html
http://www.bmwi.de/English/Redaktion/Pdf/facts-about-german-foreign-trade-in-2013,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=en,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/English/Redaktion/Pdf/facts-about-german-foreign-trade-in-2013,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=en,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/English/Redaktion/Pdf/facts-about-german-foreign-trade-in-2013,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=en,rwb=true.pdf
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1راتژی بازاریابی جامعتتوسعه یك اس .2
 

 (برندینگ) تصویرسازی مثبت از صنعت آلمان .2

 تصویرسازی مثبت از بخش خدمات آلمان .4

تحقیق و علم و مکانی خوب برای فعالیت اقتصادی و  تصویرسازی آلمان به عنوان هاب .5

 .2تجاری

لمان به عنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد و فناوری، راهبردهای گذاری آ آژانس تجارت و سرمایه

این نهاد به . نماید الذكر را در تعامل با اتاق بازرگانی و صنایع و فدراسیون صنایع آلمان اجرایی می فوق

 هیئتاما نکته مهم آنکه یك  آید وزارت اقتصاد و انرژی به شمار میزیرمجموعه  ،لحاظ بوروكراتیك

های دولتی كاركنان نهادکه هفت تن از اعضای آن را یر نظر این وزارتخانهزنظارتی چهارده نفره 

های این نهاد  بر فعالیتبخش خصوصی، های كاركنان نهاددهند و هفت تن از آنان را  تشکیل می

 2. نظارت دارند

و های كوچك  های كلیدی به شركت لی خود را ارائه اطالعات و تحلیلموریت اصمأ این نهاد

و خدمات ذیل را به  آمیز آنان در بازارهای جهانی تعریف كرده متوسط آلمانی برای حضور موفقیت

 :دكن ها ارائه می اینگونه شركت

 ارائه تحلیل در مورد كشورها، صنایع و بازارها-1

 های گمركی های اقتصادی، حقوقی و تعرفه ینهاطالعات در زمارائه -2

 كار و كسبارائه تحلیل در مورد نحوه انجام -2

 المللی های بین ها و مناقصه ارائه اطالعات در مورد پروژه-4

                                           

1
-Comprehensive Market Strategy 

2
-http://www.gtai.de/GTAI/Content/EN/_SharedDocs/Downloads/About-us/image-flyer-english.pdf. 

2
-http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/invest.html. 

http://www.gtai.de/GTAI/Content/EN/_SharedDocs/Downloads/About-us/image-flyer-english.pdf
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/invest.html
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 كار و كسبآلمان و ارائه خدمات آنالین به صاحبان  كار و كسبپرتال راه اندازی -5

 

ها و نهادهای آلمانی،  بازار آلمان، نحوه تعامل با شركتلی در مورد اطالعات مفص ،در این پرتال

. و طرح پرسش در مورد این امور در اختیار كاربران قرار گرفته است كار و كسببرقرار ارتباط با صاحبان 

 1.كنند ی از خدمات این پرتال استفاده میهای آلمان درصد شركت 18این نهاد،  بر مبنای آمارهای

برخی نهادهای بین المللی و  با سایر نهادهای درگیر در تجارت خارجی آلمان و نیز این نهاد

اند و اطالعات و دانش خود  ریزی كرده نوعی نظام تبادل اطالعات را پی های بازرگانی سایر كشورها اتاق

همچنین  2.كند فزون بر این، شبکه جهانی این دو نهاد نیز هماهنگ عمل میا. گذارند را به اشتراک می

های آموزشی مشاوره و  های علمی، سمینارها، برنامه هایی چون برگزاری كنفرانس این دو نهاد برنامه

 2.كنند های آلمانی ارائه می اطالعات را به شركت

های  های بانکی را برای كاهش ریسك فعالیت دولت آلمان نیز سرمایه، اعتبار و تضمین

گذاری  سرمایه نامه موافقت 121دولت آلمان . دهد ر آنان قرار میهای آلمانی در اختیا المللی شركت بین

 4.گذارن آلمانی امضاء كرده است دوجانبه را با كشورهای مختلف با هدف بهبود فضا برای سرمایه

ها  این اتاق. كشور جهان دایر كرده است 83نمایندگی را در  123اتاق صنایع و بازرگانی آلمان 

كت با وزارت اقتصاد و این نهاد در مشار. تجارت آلمان را برعهده دارندنمایندگی رسمی صنعت و 

 5. برند افع تجاری آلمان در پهنه جهانی را به پیش میفناوری، من

                                           

1
-http://www.ixpos.de/IXPOS/Navigation/EN/Meta/about-ixpos.html. 

2-http://www.bafa.de/bafa/en/trade. 

2-http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/invest.html. 

4-http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/trade.html. 

5-http://www.german-pavilion.com/content/en/german_pavilion/ahk.php. 

http://www.ixpos.de/IXPOS/Navigation/EN/Meta/about-ixpos.html
http://www.bafa.de/bafa/en/trade/
http://www.bafa.de/bafa/en/trade/
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/invest.html
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/invest.html
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/trade.html
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/trade.html
http://www.german-pavilion.com/content/en/german_pavilion/ahk.php
http://www.german-pavilion.com/content/en/german_pavilion/ahk.php
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توسعه منافع اقتصادی آلمان و حراست از آن نیز به عنوان یکی از وظایف كلیدی وزارت امور 

های آلمان اطالعات خود در حوزه تجارت را  خانه سفارتدر این راستا، . خارجه آلمان تعریف شده است

های  بخش دیگری از فعالیت. گذارند های آلمانی به اشتراک می با اتاق بازرگانی و صنایع و نیز شركت

های تجارت آزاد و  نامه موافقتوزارت امور خارجه در این حوزه، معطوف به پیشبرد مذاكرات مربوط به 

مایندگی در گوشه و ن 223شبکه دیپلماسی تجاری آلمان كه مشتمل بر طبیعتاً . رقابت منصفانه است

 .تواند در این مسیر مؤثر واقع گردد می ،كنار جهان است

ها،  های آلمان، خدماتی همچون راهنمایی شركت خانه سفارتافزون بر این، دپارتمان اقتصادی 

های كوچك و متوسط صورت  ركتسازی و مشاوره را به ویژه برای ش های آنان، شبکه تسهیل فعالیت

قیمتی در مورد تجارت با كشور  اطالعات ذی خانه سفارتهای این  سایت وب،افزون بر این. دهد می

 152شایان ذكر است كه آلمان 1.دهد آلمان در اختیار كاربران قرار میمیزبان و نیز تجارت با 

 2.در كشورهای مختلف دارد خانه سفارت

 

 اری آلماندیپلماسی تجهای  آموزه

 های كوچك و متوسط بخشی ویژه به جهانی كردن شركت اولویت .1

 توسعه یك استراتژی بازاریابی جامع .2

 (برندینگ)تصویرسازی مثبت از صنعت آلمان  .2

 تصویرسازی مثبت از بخش خدمات آلمان .4

                                           

1-http://www.india.diplo.de/Vertretung/indien/en/13__Economy/Economy.html. 

2-http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/en/economy/content/background/foreign-trade-policy-

marketing-germany-and-a-door-opener.html?type=1. 

 

http://www.india.diplo.de/Vertretung/indien/en/10__Economy/Economy.html
http://www.india.diplo.de/Vertretung/indien/en/10__Economy/Economy.html
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/en/economy/content/background/foreign-trade-policy-marketing-germany-and-a-door-opener.html?type=1
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/en/economy/content/background/foreign-trade-policy-marketing-germany-and-a-door-opener.html?type=1
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/en/economy/content/background/foreign-trade-policy-marketing-germany-and-a-door-opener.html?type=1
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و مکانی خوب برای فعالیت  توسعهتصویرسازی آلمان به عنوان هاب تحقیق و  .5

 اقتصادی و تجاری

 

و متوسط آلمانی برای حضور های كوچك  های كلیدی به شركت ارائه اطالعات و تحلیل-1

  لمانگذاری آ توسط آژانس تجارت و سرمایهآمیز آنان در بازارهای جهانی  موفقیت

 راه اندازی پرتال كسب و كار آلمان و ارائه خدمات آنالین به صاحبان كسب و كار-1

 نهادهای درگیر در تجارت خارجی آلمان  نمیانظام تبادل اطالعات طراحی -8

با كشورهای مختلف با هدف بهبود فضا برای گذاری دوجانبه  فقتنامه سرمایهموا 121 امضای-8

 گذارن آلمانی توسط دولت این كشور مایهسر

توسعه منافع اقتصادی آلمان و حراست از آن به عنوان یکی از وظایف كلیدی وزارت تعریف -13

 این كشورامور خارجه 

های آلمان اطالعات خود در حوزه تجارت را با اتاق بازرگانی و صنایع و نیز  سفارتخانه-11

 . گذارند های آلمانی به اشتراک می شركت

ها، تسهیل  های آلمان، خدماتی همچون راهنمایی شركت دپارتمان اقتصادی سفارتخانه-12

. دهد های كوچك و متوسط صورت می رای شركتسازی و مشاوره را به ویژه ب های آنان، شبکه فعالیت

قیمتی در مورد تجارت با كشور میزبان و نیز تجارت با  وب سایت های این سفارتخانه اطالعات ذی

 .دهد آلمان در اختیار كاربران قرار می
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 ساختار نهادي، سیاست ها و راهبردها: ايتالیاديپلماسي تجاري 

های تجاری، ساختار نهادی دیپلماسی تجاری با محوریت وزارت توسعه  رتدر ایتالیا به عنوان یکی دیگر از قد

اقتصادی شکل گرفته و وزارت امور خارجه و مؤسسه تجارت خارجی ایتالیا نیز نقشمهمی در پیشبرد امور این 

 .كنند حوزه ایفاء می

های وزارت توسعه اقتصادی قرار  به دیگر سخن، طراحی و پیشبرد دیپلماسی تجاری در حوزه مسئولیت

 :دهد وع را نشان میذیل این موضشکل . كنند دارد و سایرین نقش مکمل را ایفا می

 

 ساختار نهادي ديپلماسي تجاري ايتالیا: ١١شماره شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های  المللی شدن شركت ترین اولویت دیپلماسی تجاری ایتالیا، كمك به بین ها، كلیدی از لحاظ سیاست

راستای تحقق این استراتژی، وزارت توسعه در . های متوسط و كوچك است ایتالیایی با اولویت شركت

به  ،مؤسسه تجارت خارجی ایتالیا. اقتصادی با مؤسسه تجارت خارجی این كشور همکاری تنگاتنگی دارد

وزارت امور 

 خارجه

های بازرگانی مستقر  اتاق

های مستقر در  نمایندگی در خارج

 خارج

 وزارت توسعه اقتصادی مؤسسه تجارت خارجی

 ها خانه سفارت
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های  های صنعتی و یافتن فرصت توسعه همکاری ،د دولتی،وظیفه توسعه تجارت خارجیعنوان یك نها

 1.دارد های ایتالیایی را برعهده برای شركت كار و كسب

آنها خدماتی چون ارائه  كشور جهان برخوردار است و بواسطه 81نمایندگی در  111این نهاد از 

و  كار و كسبهای  فرصت ء،انداز اقتصادی، ارائه پیشنهادات، یافتن شركا دهی به چشم كمك، شکلاطالعات، 

و بخش  كار و كسبهای تجاری را به اهالی  هیئتها و جلسات و نیزراهنمایی  ها، كارگاه برگزاری نمایشگاه

و  كلیدیهای ذیل  در حوزه كار و کسبر این نهاد، حمایت دولتی از صاحباناز منظ.دهد خصوصی ایتالیا ارائه می

 :اجرای آن ضروری است

 موجود  كار و كسبهای  اطالعات در مورد بازارهای خارجی و فرصت .1

ایتالیا و شركای خارجی آنان در زمینه  كار و كسبكمك به برقرار ارتباط میان اهالی  .2

 گذاری صادرات، واردات و سرمایه

 كار و كسبالمللی پیش روی اهالی  ارائه مشاوره در زمینه مقابله با موانع بین .2

های بزرگ تجاری، تبلیغ  در نمایشگاه كار و كسبدهی مشاركت اهالی  تأمین مالی و سازمان .4

 ریهای تجا هیئتكاالهای ملی و اعزام 

 المللی بین كار و كسبهای آموزشی در زمینه  تأمین مالی و سازماندهی دوره .5

های كوچك و متوسط از طریق تأمین مالی و ارائه  المللی شدن شركت حمایت از بین .1

 .2ای های بیمه پوشش

 

ا به ای دیپلماسی تجاری این كشور رتهای خود در راس بر همین مبنا، مؤسسه تجارت خارجی ایتالیا، اولویت

 :صورت ذیل برشمرده است

                                           

1-https://itacebit2315.wordpress.com/about. 

2
-http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/MISEUK5.pdf. 

https://itacebit2015.wordpress.com/about
https://itacebit2015.wordpress.com/about
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/MISEUK5.pdf
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ای و عمیق در مورد بازراهای خارجی كه عمدتاً به صورت آنالین در  ارائه اطالعات پایه .1

 .چینی و روسی قابل دسترسی است های ایتالیایی، انگلیسی، پورتال این نهاد به زبان

 المللی تحقیق و تحلیل روندهای بازارهای بین .2

در مورد دسترسی به  كار و كسبهای تخصصی و متناسب با نیازهای اهالی  ارائه مشاوره .2

 بازارهای خارجی

 ارائه آموزش در زمینه تجارت خارجی به صورت آنالین .4

های  های مرتبط با توسعه تجارت همچون برپایی غرفه ایتالیا در نمایشگاه سازماندهی فعالیت .5

، كار و كسببرگزاری جلسات دوجانبه میان اهالی  ها، ارگاهی، برگزاری سمینارها و كالملل بین

 .1های تجاری هیئتهای تبلیغاتی و اعزام  برگزاری كمپین

 

وزارت امور خارجه این كشور  مهمی برعهده دارد،نهاد دیگری كه در پیشبرد دیپلماسی تجاری ایتالیا نقش 

های ایتالیایی و به طور كلی  المللی شدن شركت این وزارتخانه عمدتاً نقش پشتیبانی را در روند بین. است

این وزارتخانه نقش خود را در پیشبرد دیپلماسی تجاری ایتالیا . كند دیپلماسی اقتصادی این كشور ایفاء می

ی اقتصادی جهانی و تأثیرگذاری بر تصمیمات آنها بویژه در نهادهایی عمدتاً از طریق حضور فعال در نهادها

افزون بر  .كند آنکتاد ایفاء می و  های اقتصادی و توسعه ان همکاریچون سازمان جهانی تجارت، سازم

های اقتصادی و تجاری هستند و مستقیماً در  های این كشور در اغلب كشورها دارای دپارتمان خانه سفارت،این

 2. پردازند های ایتالیایی به ایفای نقش می ت از منافع تجاری شركتحمای

 

                                           

1
-http://ec.europa.eu/enterprise/policies/international/files/entr-abroad-italian-institute-for-foreign-

trade_en.pdf. 

2
-http://www.esteri.it/mae/en/ministero/servizi/imprese/diplomaziaeconomica. 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/international/files/entr-abroad-italian-institute-for-foreign-trade_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/international/files/entr-abroad-italian-institute-for-foreign-trade_en.pdf
http://www.esteri.it/mae/en/ministero/servizi/imprese/diplomaziaeconomica
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 ديپلماسي تجاري ايتالیاهاي  آموزه

به عنوان های متوسط و كوچك  های ایتالیایی با اولویت شركت المللی شدن شركت كمك به بین-1

 ترین اولویت دیپلماسی تجاری  كلیدی

بازراهای خارجی كه عمدتاً به صورت آنالین در پورتال ای و عمیق در مورد  ارائه اطالعات پایه-2

 .های ایتالیایی، انگلیسی، چینی و روسی قابل دسترسی است مؤسسه تجارت خارجی  به زبان

 المللی تحقیق و تحلیل روندهای بازارهای بین-2

ارهای های تخصصی و متناسب با نیازهای اهالی كسب و كار در مورد دسترسی به باز ارائه مشاوره-4

 خارجی

 ارائه آموزش در زمینه تجارت خارجی به صورت آنالین-5

های  های مرتبط با توسعه تجارت همچون برپایی غرفه ایتالیا در نمایشگاه سازماندهی فعالیت-1

ها، برگزاری جلسات دوجانبه میان اهالی كسب و كار، برگزاری  المللی، برگزاری سمینارها و كارگاه بین

 های تجاری غاتی و اعزام هیأتهای تبلی كمپین

 های ایتالیا در بسیاری از كشورهای جهان خانه های اقتصادی و تجاری در سفارت ایجاد دپارتمان-1
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 ساختار نهادي، سیاست ها و راهبردها: هلندديپلماسي اقتصادي 

های امور اقتصادی و  وزارتخانهای بود كه  به گونهساختار سنتی نهادی دیپلماسی تجاری و اقتصادی هلند 

 ندطور مشترک، مسئولیت دیپلماسی اقتصادی در سطوح دوجانبه و چندجانبه را برعهده داشت امورخارجه به

در زمینه  گذاری سیاستالبته در این ساختار، از آنجا وزارت اقتصاد مسئولیت امور اقتصادی خارجی، 

ها را برعهده داشت، طبیعاً  دیپلماسی اقتصادی و تعیین ابزارهای مورد استفاده برای پیشبرد این سیاست

المللی و از  مسئولیت اجرایی امور اقتصادی بین ،2312در سال  اما .كرد اصلی را در این حوزه ایفا مینقش 

توان گفت كه با این تغییر،  می ،به دیگر سخن. ی به وزارت امور خارجه واگذار شدجمله دیپلماسی اقتصاد

 .طور بنیادین متحول نمود هلند ساختار نهادی و دیپلماسی تجاری خود را به

وزارتخانه و نهادهای دیگر نیز به تناسب موضوع در پیشبرد دیپلماسی تجاری این كشور درگیر  هرچند

حمایت از »ها و كاركنان سازمان  ی، كنسولها، كارمندان محل در شبکه دیپلماتیك هلند، دیپلمات. هستند

های نهادهای مختلف نیز در سفارت  در كنار این افراد، وابسته. هستند  مشغول فعالیت 1«هلند كار و كسب

های  اند، وابسته شتههای هلند حضور دا خانه سفارتطور سنتی در  هایی كه به ترین وابسته مهم. حضور دارند

شوند و این سه  های هلند، حمایت می د از سوی دولت، بخش خصوصی و دانشگاهاین افرا هستند؛ كشاورزی 

 2.كنند حلقه را به یکدیگر مرتبط می

. كند آژانس تشکیالت اقتصادی هلند نقش اصلی را در پیشبرد دیپلماسی تجاری این كشور ایفاء می

هایی چون ارائه  كند و فعالیت را ایفاء می كار و كسباین آژاس نقش حلقه وصل بوروكراسی دولتی و اهالی 

 2.دهد انجام می كار و كسباطالعات، ارائه مشاوره و تأمین مالی را برای اهالی 

 

                                           

 - Netherlands Business Support Organization  

 
- http://hollandtrade.com 

 
-http://hollandtrade.com/matchmaking/dutch-representatives/nbso/index.asp 

http://hollandtrade.com/
http://hollandtrade.com/
http://hollandtrade.com/matchmaking/dutch-representatives/nbso/index.asp
http://hollandtrade.com/matchmaking/dutch-representatives/nbso/index.asp


111 

 

خدمات ذیل را به بخش  تر، دیپلماسی تجاری، به بیان دقیقالمللی یا  در حوزه تجارت بینژانس این آ

 :كند خصوصی هلند ارائه می

 ارائه اطالعات به بازارهای خارجی .1

 كار و كسبالمللی و كمك به اهالی  بین كار و كسبها در مورد انجام  پاسخگویی به پرسش .2

 .برای یافتن بهترین گزینه

1یابی شریك"ارائه خدمات  .2
2اسکن بازار"و  "

ها  هلند و نیز خارجی كار و كسببرای اهالی  "

 .برای یافتن شركایی در هلند

كار و  های تازه تأمین مالی برای شركتهای مختلف به شمولیت مشاوره و  ارائه برنامه .4

 .هایی كه سابقه حضور در بازارهای خارجی را دارند شركت

2.ها برای تجار و بازرگانان های تجاری، سازماندهی سمینارها و كارگاه اعزام هیئت .5
 

 

 انتظارات بازرگانان هلندي از ديپلماسي تجاري اين کشور

 چهاردر یکی از مطالعاتی كه در مورد انتظارات بازرگانان هلندی از دولت این كشور انجام شده بود، آنان 

 :عنوان تقاضاهای كلیدی مطرح كرده بودند دسته تقاضا را به

 

 

 

                                           

1
- Match Making  

2
-Market Scan  

2
-http://english.rvo.nl/home/about-rvonl/what-is-rvonl. 

http://english.rvo.nl/home/about-rvonl/what-is-rvonl
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 دسترسی به بازار و حذف موانع تجارت -١

به تغییر های تجاری این كشور وارد مذاكره شده و آنان را  از منظر آنان، دولت هلند باید با طرف

ها،  تجارت وادار نماید و هنگامی كه با مداخالت دولت  پاگیر در حوزه و  قوانین و مقررات دست

شود، بحث توقف روند تجاری  های هلندی نامتعادل می بازار كشورهای هدف به ضرر شركت

 .دگیری نمای ها پی كره با این دولتاعادالنه را از طریق مذان

 

 تسهیل دسترسی به مقامات عالیه کشورهای هدف  -٢

از دولت هلند، تسهیل  ای كوچك و متوسطه ویژه شركت دومین خواسته بازرگانان و به

و های بزرگ دولتی  دسترسی آنان به مقامات كلیدی كشورهای هدف تجاری و شركت

 .ها بود با آنان برای پیشبرد منافع شركتكردن  البی

ها، همراهی با  سازی، تشکیل جلسات و گردهمایی گری، شبکه آنان از دولت تقاضا داشتند با البی

 ننفوذ در ای هایی به مقامات و افراد ذی نامه ین مقامات یا نوشتن توصیهات با اها در مالق شركت

 .ن بازارها را تسهیل نمایندهای هلندی در ای حضور و نفوذ شركت ،كشورها

 

 ١تهیه و تدارک اطالعات خاص -٣

های هلندی از دولت این كشور، تهیه و تدارک اطالعات  سومین خواسته بازرگانان و شركت

بود تا بتوانند با اتکاء به  بازرگانانخاص، محرمانه و دقیق در مورد بازارهای هدف و ارائه آن به 

های  افزون بر این آنان خواستار این بودند كه دولت، فرصت. این اطالعات در بازار نفوذ یابند

های كوچك و  در بازارهای هدف را مورد پایش قرار دهد، زیرا شركت ظهور حال درموجود یا 

البته برخی دیگر از اعضای جامعه تجار،  انند این بازارها را پایش نمایندتو متوسط خود نمی

                                           

1- Privileged Information  
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های بسیار متنوع تجاری پایش  این اطالعات را در حوزه تواند اند كه دولت نمی استدالل كرده

های بکر  بنابراین بهتر است تمركز خود را بر تهیه و تدارک اطالعات خاص در مورد حوزه. نماید

 .و جدید در بازارهای هدف قرار دهد

 

 ترویج و هماهنگی -٤

معطوف به های هلندی از دولت این كشور داشتند،  تقاضای دیگری كه بازرگانان و شركت

از . عنوان یك مجموعه منسجم بوده است به ،های مختلف اقتصاد هلند پیشبرد منافع بخش

های مختلف  ها و فعالیت ای در هماهنگ كردن بخش تواند نقش ویژه دولت می ،منظر آنان

های هلندی با یکدیگر  از رقابت شركت ،عنوان مثال به. نماید ءهای هلندی ایفا اقتصادی شركت

هی شده نیستند را هایی كه چندان سازماند ارهای هدف جلوگیری نماید یا بخشدر باز

های تجاری در كشورهای مختلف كه چندان با یکدیگر  ویژه، نمایندگی به ساماندهی نماید؛

 1.هماهنگ نیستند

 

 سیاست هاي کالن ديپلماسي تجاري هلند

چهار هدف كلیدی را در سیاست اقتصادی و بر مبنای اسنادی كه دولت هلند منتشر كرده است، این كشور 

 :كنند المللی پیگیری می تجاری بین

 

 

                                           

1
http://mexico.nlembajada.org/binaries/content/assets/postenweb/m/mexico/nederlandse-ambassade-

in-mexico-stad/import/producten_en_diensten/iob-study-285---economic-diplomacy-in-practice.pdf. 

http://mexico.nlembajada.org/binaries/content/assets/postenweb/m/mexico/nederlandse-ambassade-in-mexico-stad/import/producten_en_diensten/iob-study-385---economic-diplomacy-in-practice.pdf
http://mexico.nlembajada.org/binaries/content/assets/postenweb/m/mexico/nederlandse-ambassade-in-mexico-stad/import/producten_en_diensten/iob-study-385---economic-diplomacy-in-practice.pdf
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 گذاری به شمول تقویت بازار مشترک اروپایی تعمیق جریان آزاد تجارت و سرمایه -1

های هلندی در كشورهای دارای پتانسیل عمده تجارت،  ارتقای موقعیت شركت -2

المللی این  های خارجی در مبادالت بین تبا هدف كاهش مداخالت دول 1گذاری و ابتکار سرمایه

 . ها شركت

 .المللی فعالند   های كوچك و متوسطی كه در عرصه بین افزایش تعداد شركت -2

افزایش امکان تحقق این و های خارجی درهلند  گذاری شركت افزایش میزان سرمایه -4

 ها  گذاری سرمایه

 

به  های كلیدی دیپلماسی اقتصادی و تجاری این كشور را فعالیتالذكر، دولت این كشور،  بر مبنای اهداف فوق

 :بندی كرده است شکل ذیل دسته

های تجارت  نامه موافقتحذف موانع تجاری از طریق سازمان تجارت جهانی و افزایش تعداد  -1

 .ای منطقه

های موجود در حوزه تجارت و  نامه موافقتگرفتن رویکردی فعاالنه برای اجرای  در پیش -2

 .گذاری سرمایه

 .رایزنی دوجانبه در مورد موانع تجاری خاص -2

گری شبکه  با استفاده از البی ظهور حال دردهی به حضور قدرتمندانه هلند در بازارهای  شکل -4

 .دیپلماتیك هلند در این كشورها

 .ویج برندینگ هلندتر -5

2.ارائه اطالعات، مشاروه و حمایت برای ارتقای جمعی -1
 

                                           

1-  Innoration 

2- Collecative Promotion  
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 های بزرگ و جندملیتی این كشور لندی و حمایت از شركترفع تنگناهای تجار ه -1

 های صادراتی ارائه ضمانت -8

 .كنند هایی كه توسعه پایدار و كارآفرینی مسئوالنه را دنبال می حمایت از پروژه -8

 جذب سرمایه خارجی -13

گیری از البی  های اقتصادی و بهره تسهیل دسترسی به بازارهای بسته از طریق نمایندگی -11

 دیپلماتیكشبکه 

 

های فوق ، اقداماتی را صورت  سیاست و دیپلماسی تجاری هلند در راستای اهداف و فعالیتهای اخیر  در سال

 :داده است كه اهم آنها عبارتند از

ها در بازارهای  همکاری و هماهنگی بخش خصوصی و دولت در طراحی و پیشبرد استراتژی -1

 .هدف

 .ترویج برند هلندحمایت و تأمین مالی بخش خصوصی برای  -2

ها و نهادهای  وزارتخانه)های مختلف شبکه اقتصادی هلند  ن بخشایهماهنگی مارتقای  -2

 .(ها و سایر نهادهای این كشور در جهان ها و كنسولگری خانه سفارتاقتصادی داخلی و 

مدون شد و براساس آن وزارت  2311كه در سال  1تدوین دستور كار سفرهای استراتژیك -4

های مختلف به كشورهای هدف تجارت  وظیفه هماهنگی مقامات ارشد وزارتخانه ،امورخارجه

 .این كشور و شهرهای بزرگ این كشورها را برعهده گرفت

ویژه  به سایر وجوه سیاست خارجی این كشور، هماهنگ كردن دیپلماسی اقتصادی هلند با -5

ای  ور اهمیت ویژهدر روابط خارجی این كش همبحث توسعه پایدار و پاسخگویی اجتماعی ك

 .دارند

                                           

1- Strategic Travel Agenda  
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بسیار )« حمایت از آزادی و حقوق بشر»برندسازی با استفاده از ابزارهای فرهنگی، همچون  -1

 .(قابل الگوگیری برای ایران با توجه به قدرت فرهنگی آن

 

هلند همواره رو به تحول بوده است و های اخیر در سطح كالن، دیپلماسی  همانگونه كه اشاره شد، در سال

ای كه وزارت امور خارجه  برنامهدر 1.گرفته است ی مورد سنجش قرار میهای علم تحوالت با تکیه بر روش این

به پارلمان این كشور ارائه داد، راهبردهای كالن این كشور در روابط خارجی و  2312در سال  هلمد

 .دیپلماسی اقتصادی به عنوان بخشی از وظایف آن تعیین شده است

در منافع مهمی ،های هلندی شهروندان و شركت ":برانگیز آمده است ند، این جمله تأملدر ابتدای این س

قانون و احترام  از منافع این كشور و توسعه حاكمیتهدف سیاست خارجی دولت هلند، حفاظت  .خارج دارند

ویای های هلندی تأكید شده، گ اینکه در ابتدای این سند بر حمایت ازمنافع شركت ".به حقوق بشر است

 .اهمیت دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی هلند است

نکته مهم دیگری كه در این برنامه مورد تأكید قرار گرفته، لزوم توجه دولت هلند به تحوالت كالن 

 :از منظر نویسندگان، دو دسته تحول كالن در پهنه جهانی در حال وقوع است. جهانی است

2جهان سنتی"یکی تحوالتی است كه در  .1
ها در حال  ملت –یعنی جهان ژئوپلتیك و دولت  "

ترین تحول در این جهان، تغییر در مركز ثقل قدرت و انتقال تدریجی آن از  كلیدی. وقوع است

 . غرب به شرق است

 

 

                                           

1-http://www.government.nl/ministries/bz/organisational-structure/ministry-of-foreign-affairs-

evaluations. 

2
-Traditional World  

http://www.government.nl/ministries/bz/organisational-structure/ministry-of-foreign-affairs-evaluations
http://www.government.nl/ministries/bz/organisational-structure/ministry-of-foreign-affairs-evaluations
http://www.government.nl/ministries/bz/organisational-structure/ministry-of-foreign-affairs-evaluations
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1ای جهان شبکه"تحول دیگر، ظهور  .2
است؛ جهانی كه در پیامد انقالب اطالعاتی در حال  "

ی باورنکردنی در حال رشد ا به گونه اطات و اتصاالت مجازین جهان ارتبدر ای. سربرآوردن است

تأثیرات استراتژیکی بر نهاد دولت و عملکردهای آن  ،این جهان. تر شدن هستند پیچیده و

 .ها باید با آن تطبیق یابند گذارد و دولت برجای می

 

"جهان هیبریدی"، این دو دسته تحول باعث شده تا پژوهشاز منظر نویسندگان 
ظهور جهان . گیرد شکل2

هیبریدی ساختارها و فرایندهای اقتصاد جهانی را متحول نموده است؛ تحولی كه خود را در قالب زنجیره 

 .ارزش نمودار ساخته است

معنای سنتی خود را از دست بدهد ای باعث شده تا سیاست خارجی،  شبکهافزون بر این، ظهور جهان 

اند و بالتبع هر یك از  المللی وابسته شده ذشته به تحوالت صحنه بینزیرا همه نهادهای دولتی بسیار بیشاز گ

به دیگر سخن، ظهور جهان  ن هستند؛شا المللی آنان واجد نوعی سیاست خارجی برای مدیریت تعامالت بین

از میان برده است و  ها بدان عادت دارند، ی را كه دولتهای سنتی كنترل و هماهنگ ای، مکانیسم بکهش

 .بر است ها فرایندی دشوار و زمان این مکانیسم جایگزینی

ی را بیش از سایر نهادها ارجه به عنوان نهاد متولی دیپلماسای، كاركردهای وزارت امور خ جهان شبکه

های جهان ژئوپلتیك را پیگیری كرده و  ها دغدغه ها و بلکه قرن این نهاد دهه. تحت تأثیر قرار داده است

 یجهانی جدید ،ما در شرایط كنونیایز بر همین مبنا تحول و قوام یافته است روكراسی آن نوكند و ب می

به دیگر سخن،  ثانیاً در مواجهه با آن ضعیف است؛برآمده است كه این نهاد اوالً آشنایی چندانی با آن ندارد و 

ای  ن شبکهو هم در جها دوزارت امور خارجه ناگزیر است هم در جهان ژئوپلتیك به فعالیت خودتداوم بخش

                                           

1
- Network World  

2
-Hybrid World 
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نهاد پدید آورده است؛ تا جایی كه برخی معتقدند  های بسیاری برای این شواریفعال باشد و همین امر د

 .ای متعلق به گذشته است وزارتامور خارجه پدیده

كنند و بر تداوم اهمیت دیپلماسی پافشاری  هر چند كه نویسندگان سند، دیدگاه فوق را رد می

این نهاد با  اما معتقدند كه باید نوعی از تغییرات ساختاری را در وزارت امور خارجه ایجاد كرد تا ،نمایند می

 .ای هماهنگ گردد یك و جهان شبکه و مقتضیات قرن بیست

ها به عنوان بخشکلیدی نیروی انسانی وزارت امور خارجه نیز نیاز به بازسازی  افزون بر این، دیپلمات

بتوان از دیپلمات ژئوپلتیکی، به دیپلمات هیبریدی یا دیپلماتی كه مقتضیات كنش در  ای كه دارند؛ به گونه

نگونه كه در سند آمده است، وزارت امور خارجه آ. ای را درک كند، گذار كرد شبکه هایا جهان فضای جریان

تغییر نماید؛ این هلند برای تداوم معنا و كاركرد خود در جهان هیبریدی، در سه حوزه مرتبط با یکدیگر باید 

 :اند سه حوزه در سند به شکل ذیل ترسیم شده

 

 نوسازي وزارت امور خارجه هلند: ١٢شماره شکل 

 

 

 گرایی شرایط سازمانی                              تخصص                           

 

 

 تعامل                                                                  

 

 

 

 

نوسازی خدمات 

 دیپلماتیك
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 گرایی تخصص -١

های الزم برای  ای كه از منظر سند، وزارت امور خارجه هلند نیازمند آن است، كسب تخصص نخستین حوزه

ه بر تخصص دنیای های هلندی باید عالو از منظر سند، دیپلمات. است "جهان هیبریدی"زیست و كنش در 

ای كه یکی از مهمترین آنها دیپلماسی اقتصادی است را نیز  های نوین جهان شبکه ژئوپلتیك، تخصص

 .ای در رفت و آمد باشند فراگیرند و بتوانند بین دو جهان ژئوپلتیك و شبکه

 

 کسب شرایط سازمانی برای هیبرید دیپلماسی -٢

ن نهاد از منظر نویسندگان سند، ای. انی وزارت امور خارجه استدومین حوزه نیازمند اصالحات، ساختار سازم

 :یکمی و هیبریدی را ندارد و این شرایط عباتند از و شرایط یك نهاد قرن بیست

این . هایش به عنوان یك مجموعه واحد عمل كند باید به همراه نمایندگی امور خارجهوزارت .1

ست كه مقرآن در الهه باشد و شبکه امر نیازمند برخورداری از یك فضای مجازی واحد ا

 .های دائمی با آن درتعامل باشند نمایندگی

ای ساختاریابی مجدد شوند؛ به  ای منطقه رهپ ها باید بر مبنای یك مدل چرخ گیشبکه نمایند .2

های  ای كه یك نمایندگی مهم در هر منطقه به عنوان محور چرخ و دیگران به عنوان پره گونه

ارتباط  مركزها نباید به عنوان جزایری جداگانه از یکدیگر كه تنها با  خانه سفارت. آن عمل كنند

ر در ارتباط قرار گدارند، عمل كنند بلکه باید در چارچوب یك منطقه به طور منعطفی با یکدی

 . گیرند
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صورت تار دیپلماسی این كشور ای كه وزارت امور خارجه هلند با هدف مدرن كردن ساخ بر مبنای مطالعه

روند كلیدی در ساختار نهادی دیپلماسی كشورها  سهداده و در این سند نتایج آن مورد استفاده قرار گرفته،

 :به طور كلی و دیپلماسی تجاری به طور خاص قابل مشاهده است

این . های دیپلماسی یافته، بویژه در اروپا برای كاهش هزینه تالش كشورهای توسعه -1-2

گیرند  می  بهره خانه سفارتاند كه چند كشور به طور مشترک از یك  رفته كشورها تا جایی پیش

كشورهای اسکاندیناوی و كانادا در این زمینه . كنند های آن را مشتركاً پرداخت می و هزینه

ندان محلی برای انجام امور مای روزافزون بر كار افزون بر این، كشورهای اروپایی به گونه. فعالند

 .های كمتری پرداخت كنند گیرند تا هزینه سفارت بهره می

از جمله چین،  توسعه حال درگذاری رو به گسترش برخی كشورهای  روند دیگر سرمایه -2-2

ای كه تركیه در  گونه به رش و تقویت شبکه دیپلماتیك است؛و تركیه برای گست جنوبی كره

بکه دیپلماتیك خود گذاری را در گسترش ش بیشترین سرمایه ،میان كشورهای حوزه اروپا

 .صورت داده است

روند دیگری كه بر مبنای این مطالعه قابل مشاهده است، تمركز تعداد روزافزونی از  -2-2

به عنوان مثال، آلمان و . به عنوان بازارهای هدف تجاری استظهور حال دركشورها بر بازارهای 

اند و در مقابل،  تعطیل كردههای خود در كشورهای مختلف را  بریتانیا تعدادی از كنسولگری

برخی دیگر از كشورها . اند را تقویت نموده ظهور حال درهای خود در كشورهای  نمایندگی

های خود را از پیگیری مسائل سیاسی  خانه سفارتكارویژه اصلی  ،جنوبی كرههمچون دانمارک و 

یت كنونی، به طور به عنوان مثال در وضع. اند دیپلماسی اقتصادی تغییر دادهبر به تمركز 

 23در پیشبرد دیپلماسیاقتصادی،  جنوبی كرههای  خانه سفارتدرصد زمان كاركنان  53متوسط، 

امور  دردرصد  13درصد امور كنسولی و  23درصد دیپلماسی فرهنگی و دیپلماسی عمومی، 

دفتر توسعه تجارت در كشورهای  15بدین سو،  2331كانادا از سال . شود سیاسی صرف می

از لحاظ استفاده از ابزارهای  جنوبی كرهافزون بر این، . بازگشایی نموده است ظهور حال در
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فناوری اطالعات برای پیشبرد دیپلماسی تجاری این كشور، در جایگاه نخست در جهان قرار 

این  كار و كسبهای نوین به صاحبان  دارد و بسیاری از خدمات این حوزه با تکیه بر فناوری

 .شود كشور ارائه می

توانند به عنوان چرخ عملکرده و سایرین را  های بزرگ در یك منطقه می از منظر آنان، سفارت

ساختار وزارت امور خارجه .به پیش رود د تا مأموریت مشترک به صورت هماهنگحمایت نماین

از حالت عمودی  اریگذ سیاستای كه  ایتغییر كند؛ به گونه باید متناسب با مدل منطقه مركزدر 

نقش بیشتری  گذاری سیاستها در  خانه سفارتبه تدریج به صورت مدل افقی تغییر یابد و 

 .بیابند

 

 تعامل -٣

این سند، نویسندگان . سومین حوزه نیازمند اصالحات، نحوه تعامل وزارت امور خارجه با جهان بیرون است

ای تغییر  های شبکه های سنتی به شیوه را از شیوه معتقدند كه وزارت امور خارجه باید نحوه تعامل خود

 :های ذیل برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی ارائه شده است در بخشی دیگری از سند، توصیه.دهد

مشخص و روشن از دیپلماسی اقتصادی ترسیم  1انداز وزارت امور خارجه باید یك چشم -1

 .گویی شده است نماید زیرا در گذشته در این مورد كلی

. دیپلماسی اقتصادی باید فراتر از دیپلماسی تجاری یا توسعه تجارت در نظر گرفته شود -2

2برندسازی هلند "ای مستلزم  تر منافع اقتصادی هلند در هر حوزه توسعه جامع
، دسترسی به "

 . المللی خواهد بود نیروی كار بسیار ماهر و كاالهای عمومی بین

                                           

1
- Vision 

2
- Holand branding 
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ه های خارج از كشور باید بر عهد قتصادی هلند در نمایندگیمسئولیت هماهنگی دیپلماسی ا -2

مدیریت . ها باید در جهت ایجاد همکاری و هماهنگی، منسجم گردند نمایندگی. سفیر باشد

 .ها باید به عنوان یکی از وظایف اساسی وزارت امور خارجه تلقی گردد شبکه نمایندگی

امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و بخش های هماهنگی میان وزارت  دهی به مکانیسم شکل -4

و ( كردن وزارت دفاع و وزارت زیرساخت و محیط زیست، درگیرو در صورت نیاز)خصوصی 

ها مدنظر قرار  دهی به چارچوب مجامع مشورتی منظم برای پیشبرد وظایف نمایندگی شکل

 . گیرد

این كشور اهمیت  تأكید ویژه بر دیپلماسی عمومی هلند با هدف تصویرسازی مثبت از-5

 . ای دارد ویژه

در آن كشور طراحی  كار و كسبدیپلماسی اقتصادی باید درهر كشوری به تناسب وضعیت  -1

توسعه اقتصادی توسط بخش خصوصی و در برخی دیگر از كشورها  ،در برخی كشورها. شود

توجهی ویژه ها  بنابراین در طراحی راهبردها باید به این تفاوت. شود هدایت میتوسط دولت

 .مبذول داشت

انتخاب كشورها باید به صورت گزینشی صورت گیرد و بر كشورها و مناطقی كه آینده -1

 13كشور از میان  1. شوند باید تمركز نمود روشنی دارند یا اقتصادهای نوظهور محسوب می

 . اند ترین رشد در جهان، آفریقایی اقتصاد دارای سریع

تصادی، دستور كار سفرهای استراتژیك به عنوان گام های اق در حوزه مأموریت -8

 .تری بهره گیرد نخست،اقدامی مفید است، اما باید توسعه بیشتری بیابد و از اصول هوشمندانه

وابسته باشد بلکه باید به  ،كنند كیفیت خدمات نباید به اشخاصی كه این خدمات را ارائه می -8

د و این استانداردها در كل شبکه دیپلماسی اقتصادی عنوان یك استاندارد عمومی و دائمی درآی

 .گسترش یابد
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 ابزارهاي پیشبرد اقتصادي و تجاري هلند

در آمریکای التین صورت گرفته، ای كه در مورد پیشبرد دیپلماسی اقتصادی و تجاری هلند  در مطالعه

 :1اند بندی شده صورت ذیل دسته ابزارهای اصلی پیشبرد آن به

 

 ابزارهاي پیشبرد ديپلماسي تجاري هلند -8شماره جدول 

                                           

1-http://mexico.nlembajada.org/binaries/content/assets/postenweb/m/mexico/nederlandse-ambassade-

in-mexico-stad/import/producten_en_diensten/iob-study-285---economic-diplomacy-in-practice.pdf . 

2- Partner Business Scan 

های خارج  نمایندگی

 از کشور

 (سازی، همکاری دوجانبه و گفتگوی سیاسی شبکه)تماس با دولت در سطوح ملی و محلی 

 (ها، مؤسسات پژوهشی و نهادهای فرهنگی دانشگاه)تماس با بازیگران غیردولتی 

 (های مهم هلندی به شمول شركت)و بخش خصوصی  تماس با نهادهای دولتی، بخش بازرگانی دولتی

 های خارجی و كمیسیون اروپا تماس با سایر نمایندگی

 (دیپلماسی عمومی، خدمات كنسولی)تماس با مردم عادی 

مشاوره و 

 بخشی آگاهی

اجتماعی كشورها، قواعد و  –ارائه اطالعات و مشاوره در مورد شرایط اقتصاد كالن و تحوالت سیاسی  -

اطالعات ارائه شده از لحاظ . های آن های دولت هلند و شركت و مؤثر در فعالیت یقوانین آنان، بازیگران كلید

 .دامنه و عمق تفاوت دارند

 .رو های پیش هنگ، قواعد عمومی و فرصت، فركار و كسبشده در مورد فضای  اطالعات تدوین -1

 .ها یا شركای بالقوه ها در مورد محصوالت خاص، بخش س تقاضای شركتكه براسااطالعات تقاضامحور  -2

طراحی  2«كار و كسباسکن شركای »مکانیسمی به نام  در مورد شركای بالقوه، در دیپلماسی تجاری هلند

های هلندی دربرخی كشورها همچون  ساعت، شركای بالقوه برای فعالیت شركت 24و در مدت زمان  شده

http://mexico.nlembajada.org/binaries/content/assets/postenweb/m/mexico/nederlandse-ambassade-in-mexico-stad/import/producten_en_diensten/iob-study-385---economic-diplomacy-in-practice.pdf
http://mexico.nlembajada.org/binaries/content/assets/postenweb/m/mexico/nederlandse-ambassade-in-mexico-stad/import/producten_en_diensten/iob-study-385---economic-diplomacy-in-practice.pdf
http://mexico.nlembajada.org/binaries/content/assets/postenweb/m/mexico/nederlandse-ambassade-in-mexico-stad/import/producten_en_diensten/iob-study-385---economic-diplomacy-in-practice.pdf
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 كار و كسبشركاء برای "قالب برنامهر را دهای فوق  بسیاری از برنامه 2312البته دولت هلند در سال 

"المللی بین
های هلندی در بازارهای  دهی و تثبیت جایگاه ویژه شركت هدف این برنامه، شکل. قرار داد 1

های كوچك و  البته این برنامه شركت ل دولت این كشور استبدی دار با تکیه بر نقش كلیدی و بی آینده

 د تا برنامهای حداقل سه شركت باید حضور داشته باشن گیرد و در هر حوزه متوسط معتبر هلند را دربرمی

 2.المللی آنان اجرایی شود یافتن شركای بین

 ديپلماسي اقتصادي هلندهاي  آموزه

 

ی به وزارت امور المللی و از جمله دیپلماسی اقتصاد مسئولیت اجرایی امور اقتصادی بینسپردن  -1

 خارجه 

ها برای یافتن  خارجیبرای اهالی كسب و كار هلند و نیز  "اسکن بازار"و  "یابی شریك"ارائه خدمات -2

 آژانس تشکیالت اقتصادی هلندتوسط  شركایی در هلند

                                           

1-  Partners For International Business Program. 

2-http://www.government.nl/news/2312331332/partners-for-international-business-sign-first-

agreement.html. 

 .كند به آنان معرفی می برزیل و مکزیك را

های هلندی و حمایت از آنان در  تقاضا محور عمیق و دقیق با هدف رفع معضالت شركت اطالعات -2

 فرایندهای گمركی

های تجاری بلندپایه كه با اقداماتی نظیر برگزاری میزگردهایی میان مقامات هلندی و  حمایت از هئیت های تجاری هیئت

های تجاری با  در مورد منافع مشترک، برگزاری سمینارها و شركت در نمایشگاهمقامات و تجار كشور میزبان 

 سازی هدف افزایش آگاهی، تجارب و شبکه

http://www.government.nl/news/2012/07/02/partners-for-international-business-sign-first-agreement.html
http://www.government.nl/news/2012/07/02/partners-for-international-business-sign-first-agreement.html
http://www.government.nl/news/2012/07/02/partners-for-international-business-sign-first-agreement.html
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هایی كه سابقه  كار و شركت های تازه های مختلف به شمولیت مشاوره و تأمین مالی برای شركت ارائه برنامه-2

 .حضور در بازارهای خارجی را دارند

گری شبکه دیپلماتیك  با استفاده از البی دهی به حضور قدرتمندانه هلند در بازارهای در حال ظهور شکل-4

 هلند در این كشورها

 ویج برندینگ هلندتر-5

 های بزرگ و جندملیتی این كشور رفع تنگناهای تجار هلندی و حمایت از شركت-1

 گیری از البی شبکه دیپلماتیك های اقتصادی و بهره تسهیل دسترسی به بازارهای بسته از طریق نمایندگی-1

 ها در بازارهای هدف هماهنگی بخش خصوصی و دولت در طراحی و پیشبرد استراتژی همکاری و-8

 حمایت و تأمین مالی بخش خصوصی برای ترویج برند هلند-8

ها و نهادهای اقتصادی داخلی و  وزارتخانه)های مختلف شبکه اقتصادی هلند  ارتقای هماهنگی بین بخش-13

 (های این كشور در جهانها و سایر نهاد ها و كنسولگری سفارتخانه

مدون شد و براساس آن وزارت امورخارجه  2311تدوین دستور كار سفرهای استراتژیك كه در سال -11

های مختلف به كشورهای هدف تجارت این كشور و شهرهای  مقامات ارشد وزارتخانهسفر وظیفه هماهنگی 

 .بزرگ این كشورها را برعهده گرفت

ویژه مبحث توسعه  به سایر وجوه سیاست خارجی این كشور تصادی هلند باهماهنگ كردن دیپلماسی اق-12

 .ای دارند در روابط خارجی این كشور اهمیت ویژه هپایدار و پاسخگویی اجتماعی ك

 « حمایت از آزادی و حقوق بشر»برندسازی با استفاده از ابزارهای فرهنگی، همچون -12

 در وزارت امورخارجه با تاکید بر تربیت دیپلملت تجاری گرایی تخصص تعمیق-14

 

های خارج از كشور بر عهده  مسئولیت هماهنگی دیپلماسی اقتصادی هلند در نمایندگیقرار دادن  -15

 این كشورسفیر 
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های هماهنگی میان وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و بخش  دهی به مکانیسم شکل -11

دهی به  و شکل( و در صورت نیاز درگیر كردن وزارت دفاع و وزارت زیرساخت و محیط زیست)خصوصی 

 ها  چارچوب مجامع مشورتی منظم برای پیشبرد وظایف نمایندگی

 لند با هدف تصویرسازی مثبت از این كشور تأكید ویژه بر دیپلماسی عمومی ه-11

 دیپلماسی اقتصادی درهر كشوری به تناسب وضعیت كسب و كار در آن كشور طراحی  -18

كنند وابسته باشد بلکه باید به عنوان  كیفیت خدمات نباید به اشخاصی كه این خدمات را ارائه می -18

 .ا در كل شبکه دیپلماسی اقتصادی گسترش یابدیك استاندارد عمومی و دائمی درآید و این استاندارده

دهی و تثبیت  هدف این برنامه، شکل. المللی برنامه شركاء برای كسب و كار بینتدوین و اجرایی كردن -23

بدیل دولت این كشور  دار با تکیه بر نقش كلیدی و بی های هلندی در بازارهای آینده جایگاه ویژه شركت

ای حداقل سه  گیرد و در هر حوزه های كوچك و متوسط معتبر هلند را دربرمی تالبته این برنامه شرك. است

 .المللی باری آنان اجرایی شود شركت باید حضور داشته باشند تا برنامه یافتن شركای بین
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  ها و راهبردهاي ديپلماسي تجاري ساختار نهادي، سیاست: اتريش

كه وزارت امور خارجه )الملل و اروپا  خانواده و جوانان و وزارت امور بینهای اقتصاد،  در اتریش وزارتخانه

دولت اتریش  1.به طور مشترک مسئولیت پیگیری سیاست تجاری را برعهده دارند( شود اتریش نیز نامیده می

ای  گیری در روابط میان وزارتخانه تصمیم. الذكر به صورت هماهنگ عمل كنند كوشد تا دو وزارتخانه فوق می

گیری در مورد  های مختلف از استقالل بسیار باالیی در تصمیم به شدت غیرمتمركز است و وزارتخانه

اما نکته مهمی كه 2اری برخوردارندجمله دیپلماسی تج های مختلف و از های بخشی خود در حوزه سیاست

كند، نقش پررنگ بخش خصوصی در  ز بسیاری از كشورها متمایز میساختار دیپلماسی تجاری اتریش را ا

 .طراحی و مدیریت دیپلماسی تجاری این كشور است

 شود، در كنترل صادی و تجاری این كشور شناخته میبه عنوان مهمترین نهاد اقتكه  اتاق فدرال اتریش 

و  2كند های اتریشی را در تمامی سطوح دولتی نمایندگی می این اتاق منافع شركت. بخش خصوصی است

یابد و نیز در  نی كه به صنعت و تجارت ارتباط میدولت بر مبنای قانون موظف است در زمینه وضع قوانی

ری از قوانین، این نهاد بسیاای كه در روند تصویب  به گونه ؛زمینه وضع مقررات مهم با این نهاد مشورت نماید

نهادی موسوم 4.كند ند اجرای این قوانین نقش ایفا میگیری مشاركت دارد و پس از آن نیز در فرای در تصمیم

آید، به عنوان یکی از  كه در واقع سازمان توسعه تجارت این كشور به شمار می 5به مزیت اتریش

 . 1كند نیز به آن كمك میكند و دولت  های اتاق فدرال فعالیت می زیرمجموعه

                                           

1
-http://www.bmeia.gv.at/en/european-foreign-policy/foreign-trade-promotion. 

2
-http://www.en.bmwfw.gv.at/ExternalTrade/TradePolicy/Seiten/default.aspx. 

2
-https://www.wko.at/Content.Node/wir/Austrian_Economic_Chambers_Our_Members.html . 

4-http://essay.utwente.nl/11153/ 

5-Austria advantage 

1
-https://www.wko.at/Content.Node/wir/Austrian_Economic_Chambers_Home.html. 

http://www.bmeia.gv.at/en/european-foreign-policy/foreign-trade-promotion
http://www.en.bmwfw.gv.at/ExternalTrade/TradePolicy/Seiten/default.aspx
https://www.wko.at/Content.Node/wir/Austrian_Economic_Chambers_Our_Members.html
http://essay.utwente.nl/61750/
http://essay.utwente.nl/61750/
https://www.wko.at/Content.Node/wir/Austrian_Economic_Chambers_Home.html
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 25نفر كارمند و  123كشور جهان است و با برخورداری از  13نمایندگی در  113این نهاد دارای 

را به كار  و كسبرسانی و توسعه  مختلف، طیف وسیعی از خدمات اطالعمشاور تجاری در كشورهای 

توان به طراحی و  می ،این خدمات از جمله. دهد المللی آنان ارائه می های اتریشی و شركای بین شركت

در اتریش و سایر كشورها و كار  و كسباندازی یك وبگاه پیشرفته برای ارائه اطالعات و تحلیل به صاحبان  راه

اتریش با سایر كشورها اشاره كار  و كسبرویداد با هدف برقراری ارتباط میان صاحبان  1333برگزاری ساالنه 

 . كرد

لیدی یابی آنالین كه یکی از كاركردهای ك ین نهاد، امکانات الزم برای شریكا افزون بر این در وبگاه

های اتریش واقع  خانه سفارتدفاتر خارجی این نهاد در  1؛فراهم شده است ،یدآ دیپلماسی تجاری به شمار می

تجارت در ه المللی تجارت به عنوان بهترین سازمان توسع از سوی مركز بین 2312این نهاد در سال  2.اند شده

موریت این در تبیین مأ 2.ته برگزیده شد و جایزه ساالنه این نهاد را از آن خود كردیاف میان كشورهای توسعه

اتریش در درون كشور و ورای مرزها كار  و كسبنهاد به عنوان البی رسمی برای پیشبرد منافع صاحبان 

 :  ساختار دیپلماسی تجاری اتریش در برخی مطالعات به شکل ذیل ترسیم شده است 4.تعریف شده است

 

 

 

 

                                           

1
-http://www.advantageaustria.org/international/index.en.html. 

2
-http://www.advantageaustria.org/ca/oesterreich-in-canada/netzwerk.en.html. 

2
-http://www.intracen.org/news/Uganda-Jamaica-Mexico-and-Austria-win-the-2312-TPO-Network-

Awards. 

4
-http://www.advantageaustria.org/international/zentral/footer_pages/disclosure.en.html. 

http://www.advantageaustria.org/international/index.en.html
http://www.advantageaustria.org/ca/oesterreich-in-canada/netzwerk.en.html
http://www.intracen.org/news/Uganda-Jamaica-Mexico-and-Austria-win-the-2012-TPO-Network-Awards
http://www.intracen.org/news/Uganda-Jamaica-Mexico-and-Austria-win-the-2012-TPO-Network-Awards
http://www.advantageaustria.org/international/zentral/footer_pages/disclosure.en.html
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 ساختار نهادي ديپلماسي تجاري اتريش -١٣شماره شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به ( یابی همچون ارئه اطالعات و شریك)در این كشور اتاق بازرگانی، مسئولیت ارائه خدمات دیپلماسی تجاری 

های مربوط به دیپلماسی تجاری  از لحاظ تعداد پرسنل درگیر در فعالیت 1.های اتریشی را برعهده دارد شركت

 2.نفر به فعالیت مشغولند 2111، (الذكر ارت فوقهای دو وز نمایندگی)در خارج از این كشور 

 

 ديپلماسي تجاري اتريشهاي  آموزه

كه وزارت امور خارجه اتریش نیز )الملل و اروپا  های اقتصاد، خانواده و جوانان و وزارت امور بین وزارتخانه-1

 به طور مشترک مسئولیت پیگیری سیاست تجاری را برعهده دارند( شود نامیده می

                                           

1
-http://www.en.bmwfw.gv.at/ExternalTrade/Seiten/default.aspx. 

2-http://www.en.bmwfw.gv.at/Seiten/default.aspx. 

 فدرال اتاق بازرگانی

وزارت 

اقتصاد،خانواده و 

 جوانان

 وزارت امور خارجه

 اتاق بازرگانی سفارت

 خارجی

شعبات خارجی، 

 دپارتمان اقتصادی

http://www.en.bmwfw.gv.at/ExternalTrade/Seiten/default.aspx
http://www.en.bmwfw.gv.at/Seiten/default.aspx
http://www.en.bmwfw.gv.at/Seiten/default.aspx
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اتاق فدرال اتریش . پررنگ بخش خصوصی در طراحی و مدیریت دیپلماسی تجاری این كشور است نقش-2

این . به عنوان مهمترین نهاد اقتصادی و تجاری این كشور شناخته می شود، در كنترل بخش خصوصی است

ون موظف كند و دولت بر مبنای قان های اتریشی را در تمامی سطوح دولتی نمایندگی می اتاق منافع شركت

است در زمینه وضع قوانینی كه به صنعت و تجارت ارتباط می یابد و نیز در زمینه وضع مقررات مهم با این 

گیری مشاركت دارد  ری از قوانین، این نهاد در تصمیمای كه در روند تصویب بسیا به گونه ؛نهاد مشورت نماید

كه در واقع  1نهادی موسوم به مزیت اتریش. كند ند اجرای این قوانین نقش ایفا میو پس از آن نیز در فرای

آید، به عنوان یکی از زیرمجموعه های اتاق فدرال فعالیت  سازمان توسعه تجارت این كشور به شمار می

 كند  كند و دولت نیز به آن كمك می می

دیپلماسی ، امکانات الزم برای شریك یابی آنالین كه یکی از كاركردهای كلیدی مزیت اتریشدر وبگاه -2

اید فراهم شده است ماموریت این نهاد البی رسمی برای پیشبرد منافع صاحبان  تجاری به شمار می

 اتریش در درون كشور و ورای مرزها تعریف شده است كار  و كسب

 

 

 

 

 

 

 

                                           

1 -  Austria advantage 
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 ها و راهبردهاي ديپلماسي تجاري ساختار نهادي، سیاست: بلژيک

دیپلماسی تجاری برعهده وزارت امور خارجه، تجارت خارجی و توسعه در بلژیك، مسئولیت طراحی و اجرای 

درصد كل بودجه این  15میلیون یورو بوده كه  831852، معادل 2311بودجه این وزارتخانه در سال . است

 1.یابد، مشخص نیست آید البته رقمی كه در این قالب به دیپلماسی تجاری اختصاص می كشور به شمار می

 :دیپلماسی تجاری این كشور به شکل ذیل ترسیم شده است ساختار نهادی

 

 ساختار نهادي ديپلماسي تجاري بلژيک: ١4شکل شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

1-http://essay.utwente.nl/11153. 

وزارت امور خارجه، امور تجارت  ها خانه سفارت

 ای های توسعه خارجی و همکاری

 گذاری و تجارت آژانس سرمایه

 والونیا

 های مستقر در خارج نمایندگی

آژانس تجارت و 

 گذاری بلژیك سرمایه

های بازرگانی مستقر  اقات

 در خارج

گذاری و  آژانس سرمایه

 تجارت فالندرز

http://essay.utwente.nl/61750
http://essay.utwente.nl/61750
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گذاری و تجارت است  یکی از نکات مهم در ساختار نهادی دیپلماسی تجاری بلژیك، وجود سه آژانس سرمایه

با همکاری   2332در سال ها این آژانس. برد فدرال را پیش می كه هر یك عمالً منافع تجاری یکی از مناطق

این نهاد شعار جالبی برای خود برگزیده . اند را تشکیل داده "تجارت خارجی بلژیكآژانس "دولت فدرال،

سط عضو است كه تو 11متشکل از  ،مدیره این آژانس هیئت. 1"با هم به سوی بازارهای جدید ":است

بخش خصوصی و دولت به یك اندازه عضویت  ،شوند و در آن فدرال انتخاب می های محلی و دولت دولت

 :های ذیل را بر عهده دارد این آژانس مسئولیت 2.دارند

های مشترک تجاری و سازماندهی آنها به درخواست  هیئتگیری در مورد تشکیل  تصمیم-1

 .یکی از مناطق یا به درخواست دولت فدرال

ر جهت كمك اطالعات، مطالعات و اسناد مربوط بهبازارهای خارجی دتدوین، توسعه و توزیع -2

 .های تجاری مناطق مختلف بلژیك به پیشبرد منافع آژانس

كه تصمیم به انجام آن ( ای های منطقه آژانس) انجام اقدامات اجرایی در جهت منافع مشترک-2

 2. مدیره صورت می گیرد هیئتبا اجماع 

 

دهی به دیپلماسی  های ملی، فرهنگی و تاریخی كشورها در شکل همانگونه كه در فصل اول اشاره شد، ویژگی

به روشنی بلژیك، این امر در ساختار نهادی دیپلماسی تجاری . ای برخوردار است از اهمیت ویژهآنها تجاری 

ی تجاری بلژیك، اتاق مشترک یکی دیگر از نکات جالب توجه در ساختار نهادی دیپلماس. منعکس شده است

 . برد بازرگانی این كشور و لوكزامبورگ است كه به طور مشترک منافع تجاری دو كشور را به پیش می

                                           

1
-http://www.abh-ace.be/en. 

2-http://diplomatie.belgium.be/en/policy/economic_diplomacy/division_of_powers . 

2
http://diplomatie.belgium.be/en/policy/economic_diplomacy/division_of_powers/belgian_foreign_tra

de_agency. 

http://www.abh-ace.be/en
http://diplomatie.belgium.be/en/policy/economic_diplomacy/division_of_powers
http://diplomatie.belgium.be/en/policy/economic_diplomacy/division_of_powers
http://diplomatie.belgium.be/en/policy/economic_diplomacy/division_of_powers/belgian_foreign_trade_agency
http://diplomatie.belgium.be/en/policy/economic_diplomacy/division_of_powers/belgian_foreign_trade_agency


188 

 

بکارگیری  ،نیز دیپلماسی تجاری بلژیك واجد یك ویژگی خاص است و آن گذاری سیاستاز لحاظ 

خارجه،تجارت خارجی و توسعه، نهادهای در اركان مختلف وزارت امور  1ای از مشاوران تجارت خارجی شبکه

از میان  ،مشاوران تجارت خارجی. گذاری و سایرنهادهای درگیر این حوزه است های تجارت و سرمایه آژانس

. شوند المللی و امور اقتصادی تخصص دارند، انتخاب می كه در تجارت، امور مالی بین كار و كسبنخبگان حوزه 

دهند كه  ای غیررسمی را شکل می های بلژیك، شبکه خانه سفارتی بزرگانی و ها این مشاورین به همراه اتاق

 432بر مبنای برخی آمارها، دولت بلژیك حدود . كند های دولت در این زمینه كمك می به پیشبرد سیاست

 2. نفر آنان در خارج از این كشور به فعالیت مشغولند 221مشاور تجارت خارجی دارد كه 

 بلژيک سي تجاريديپلماهاي  آموزه

 

در اركان مختلف وزارت امور خارجه،تجارت خارجی  2ای از مشاوران تجارت خارجی بکارگیری شبکه-1

مشاوران تجارت . گذاری و سایرنهادهای درگیر این حوزه های تجارت و سرمایه و توسعه، نهادهای آژانس

المللی و امور اقتصادی تخصص دارند،  خارجی از میان نخبگان حوزه كسب و كار كه در تجارت، امور مالی بین

ای غیررسمی را  های بلژیك، شبکه های بزرگانی و سفارتخانه اورین به همراه اتاقاین مش. شوند انتخاب می

بر مبنای برخی آمارها، دولت . كند های دولت در این زمینه كمك می دهند كه به پیشبرد سیاست شکل می

 . دنفر آنان در خارج از این كشور به فعالیت مشغولن 221مشاور تجارت خارجی دارد كه  432بلژیك حدود 

 

 

                                           

1
-Foreign Trade Adviser 

2
http://diplomatie.belgium.be/en/policy/economic_diplomacy/foreign_trade/foreign_trade_advisers. 

2 -Foreign Trade Adviser 

http://diplomatie.belgium.be/en/policy/economic_diplomacy/foreign_trade/foreign_trade_advisers
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 ديپلماسي تجاري ها و راهبردهاي ، سیاستساختار نهادي: ژاپن

ارجه، وزارت اقتصاد، تجارت د دولتی شامل وزارت امور خاتجاری ژاپن چند نه گذاری سیاستدر سطح كالن، 

تجارت و صنعت كه به طور تاریخی از آن به  اما نقش اصلی را وزارت اقتصاد، و صنعت و وزارت مالیه درگیرند

های  افزون بر این، در پارلمان ژاپن نیز كمیته. شود، برعهده دارد یاد می "ژاپن معمار توسعه صنعتی"وان عن

 . تجاری این كشور دخالت دارند گذاری سیاستمختلفی در 

سازمان تجارت خارجی و اجرای آن،  ژاپندهی به دیپلماسی تجاری با این وجود، مهمترین نهاد در شکل

درصد از بودجه آن را  53شود زیرا تنها  مستقل محسوب می سازمان، یك نهاد نیمه این. است این كشور

با هدف توسعه صادرات ژاپن تأسیس شد اما در وضعیت  1858این سازمان در سال . نماید دولت تأمین می

گذاری  یك،مأموریت خود را به توسعه سرمایه و انی در قرن بیستكنونی و با توجه به فضای تجارت جه

های  حداكثرسازی پتانسیل ه منظورهای كوچك و متوسط ژاپنی ب شركته ستقیم خارجی در ژاپن و كمك بم

 تعداد بر مبنای آمارهایی كه در وب سایتاین نهاد منتشر شده، .صادراتی آنها به بازار جهانی تغییر داده است

ین نهاد مشغول به  دگی خارجی انماین 11فر آنان در  ن 133نفر مشغول به كارند كه از این تعداد،  1521

 :كند گیری می ین نهاد اهداف ذیل را پیالذكر، ا بر مبنای مأموریت فوق 1. اند فعالیت

 یان ژاپن وسایر كشورهای جهانمكار  و كسبتوسعه تجارت و -1

 كمك به گسترش صنایع خالق و بخش خدمات-2

 توسعه برند ژاپن-2

 .محیطی ژاپنی در صنایع تولیدی و زیست كار  و كسبتسهیل پیوندهای جهانی صاحبان -4

 .های ژاپنی و خارجی در زمینه كسب و كار ارائه مشاروره به شركت-5

 كار و یابی آنالین برای صاحبان كسب شریك -1

                                           

1-https://www.jetro.go.jp/en/jetro/profile.html. 

https://www.jetro.go.jp/en/jetro/profile.html
https://www.jetro.go.jp/en/jetro/profile.html
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 1.حفاظت از مالکیت فکری-1

 

، منافع (جدول ذیل)اند پراكندههای خود كه در سراسر جهان  در این راستا، این نهاد از طریق شبکه نمایندگی

 .برد اقتصادی و تجاری ژاپن را به پیش می

 شبکه جهاني جترو ژاپن: ١9شماره شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

1
-https://www.jetro.go.jp/en/jetro/activities/business  

https://www.jetro.go.jp/en/jetro/activities/business
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های دقیق و عمیق از  و تحلیل افزون بر این، همانگونه كه در فصل نخست اشاره شد، ارائه اطالعات

مسئول در زمینه دیپلماسی اقتصادی  ینهادهاكلیدی ئل حوزه تجارت جهانی، یکی از كاركردهای مسا

های مختلفی با هدف ارائه اطالعات و تحلیل به اهالی  سازمان تجارت ژاپن نیز گزارش. شود محسوب می

 :كند كه مهمترین آنها عبارتند از این كشور منتشر می كار و كسب

نهاد از آمارهای گذاری كه در قالب آن برآوردهای این  گزارش ساالنه تجارت و سرمایه -1

گذاری مستقیم خارجی در جهان و نیز تحلیل عمیق اقتصاد جهانی با تأكید بر  تجارت و سرمایه

 1. شود ارائه می كار و كسبجایگاه ژاپن در آن به اهالی 

گذاری  كه در طیف وسیعی از موضوعات مرتبط با تجارت، سرمایه 2های برآوردی گزارش -2

به عنوان مثال، . شود نتشر میهای اقتصادی و تجاری م هنام موافقتمستقیم خارجی و 

سایت این سازمان منتشر شده،  جدیدترین گزارشی كه تا هنگام نگارش این سطور در وب

های ژاپنی به بازار خدمات عربستان  سنجی ورود شركت مطالعه گسترده و دقیقی در مورد امکان

 2.سعودی است

راهنمای "شود،  كه از سوی این نهاد منتشر می هایی دسته دیگری از سلسله گزارش -2

مختلف تولید، خدمات، های  وضعیت بازار ژاپن در حوزه ،در این قالب. است "ادرات به ژاپنص

تشریح و تبیین ، و روندهای بازار برای صادركنندگان به این كشور كار و كسبمحیط صنعتی،

 4. شود می

 

                                           

 
-http://www.jetro.go.jp/ext_images/en/reports/white_paper/trade_invest_ 2  .pdf. 

 
- Survey reports 

 
- http://www.jetro.go.jp/en/reports/survey. 

 
-https://www.jetro.go.jp/en/reports. 

http://www.jetro.go.jp/ext_images/en/reports/white_paper/trade_invest_2014.pdf
http://www.jetro.go.jp/ext_images/en/reports/white_paper/trade_invest_2014.pdf
http://www.jetro.go.jp/en/reports/survey
http://www.jetro.go.jp/en/reports/survey
https://www.jetro.go.jp/en/reports
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های تجاری است و دیپلماسی  ، یکی از وظایف كلیدی دیپلمات"یابی شریك"در فصل اول اشاره شد كه 

سازمان . در پهنه جهانی است ءبرای یافتن شركا كار و كسبیابی و كمك به اهالی  تجاری، به طور كلی شریك

ن انی كه با ژاپسایت به بخش خصوصی این كشور و كس تجارت خارجی ژاپن این خدمات را در قالب وب

 :ت در قالب شکل ذیل ارائه شده استیند ارائه این خدمافرآ. دهد تجارت دارند، ارائه می

 

 خدمات آنالين سازمان تجارت خارجي ژاپن: ١1شماره شکل 

 مذاكره                                               

 

 ثبت پروزوزال                                                  ثبت پروزوزال                                   

 جستجوی پروپوزال                                               جستجوی پروپوزال                            

                                                                های ژاپنی      شركت          های شركت

                                    Email                                                                Emailخارجی              

             

 

   

 مذاكره                                                             

 

هنگام و دقیق به مشتریان  خصصی بودن آن و ارائه اطالعات بهسایت، ت نکته مهم در طراحی این وب

كشور جهان از خدمات این  113در  كار و كسبمدعی است كه اهالی  ،سازمان تجارت خارجی ژاپن. است

به عنوان  TTPPیا  1نماد برنامه توسعه پیوندهای تجاری ،سایت این وبدر واقع . گیرند ه میسابت بهر وب

                                           

 
- Trade Tie-up Promotion Program 

 

TTPP 
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های دیگری  افزون بر این، این نهاد فعالیت. یابی سازمان تجارت خارجی ژاپن است ترین برنامه شریك كلیدی

 1. را به صورت منظم انجام می دهد المللی نیز بینهای ژاپن و  رسانی در مورد نمایشگاه نیز همچون اطالع

 

  ديپلماسي تجاري ژاپنهاي  آموزه

 

 .به عنوان نهاد كلیدی در اجرای دیپلماسی تجاری این كشور سازمان تجارت خارجی ژاپناستقالل -1

 . نماید درصد از بودجه آن را دولت تأمین می 53تنها . است

 توسعه برند ژاپن-2

 ژاپنی در صنایع تولیدی و زیست محیطی كار  و كسبتسهیل پیوندهای جهانی صاحبان -2

 های ژاپنی و خارجی در زمینه كسب و كار ارائه مشاروره به شركت-4

 شریك یابی آنالین برای صاحبان كسب و كار-5

 های دقیق و عمیق از مسائل حوزه تجارت جهانی ارائه اطالعات و تحلیل-1

كشور جهان از خدمات این  113كسب و كار در  صاحبان. آنالین "یابی شریك" ارائه خدمات-1

 . گیرند ت بهره میسای وب

 

 

 

 

 

                                           

 
- http://www.jetro.go.jp/ttppoas. 

http://www.jetro.go.jp/ttppoas
http://www.jetro.go.jp/ttppoas
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 جنوبي کرهديپلماسي تجاري ها و راهبردهاي  ساختار نهادي، سیاست

. شاهد تحوالت مهمی بوده است گذاری، سیاستدر سطح كالن جنوبی دیپلماسی تجاریکرههای اخیر  در سال

، وزارت امور خارجه این كشور با وزارت تجارت ادغام شد و نام وزارت خارجه و تجارت بر خود 1888در سال 

 1.ارتخانه متمركز شدهای فنی و سیاسی تجارت خارجی این كشور در یك وز جنبه ،از همین رو. گرفت

گر منفك شدند و ، بار دیگر دو وزارتخانه از یکدی2312، این ادغام دیری نپائید و در سال این وجودبا 

وزارت تجارت، صنعت و "تجاری این كشور در حوزه وظایف وزارتخانه جدیدی تحت عنوان  گذاری سیاست

های كالن خود در سیاست و دیپلماسی تجاری را به شکل ذیل  این وزارتخانه استراتژی. قرار گرفت "انرژی

 :طراحی كرده است

 :از طریق جستجوی بازارهای جدید نویدبخش -١

 افزایش تعداد سفارشات ساخت كارخانه در خارج از كشور -1-1

2رشد افزایش صادرات در صنایع جدید درحال -2-1
 

 (برای كره) 2توسعه بازارهای ویژه -2-1

 

 :از طریق های بازاریابی ارتقای قابلیت -٢

 .های محلی كه از قابلیت رشد باالیی برخوردارند كمك به آن دسته از شركت -1-2

 های كوچك و متوسط رتقای نظام بازاریابی ماوراء بحار برایشركتا -2-2

 

 

                                           

 
-http://www.mofa.go.kr/ENG/ministry/organization/history/index.jsp?menu=m_ 2_52_ 2. 

 
-New Growth Engineer Industries  

 
-Nich Markets 

http://www.mofa.go.kr/ENG/ministry/organization/history/index.jsp?menu=m_50_60_10
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 :از طریق ایجاد محیط مطلوب برای تجارت -٣

 از بین بردن موانع تجارت -1-2

 تسهیل فرایندهای نظارتی -2-2

 

وزارت  جنوبی، نهادی دولتی است كه زیر نظر گذاری كره یا آژانس توسعه تجارت و سرمایه" اكتر"

د، تسهیل و گسترش تجارت و رش ،هدف غایی این نهاد. كند جنوبی فعالیت می صنایع، تجارت و انرژی كره

1.ای و دیگر كشورهاست سسات كرهؤها و م گذاری دوجانبه بین شركت سرمایه
 

 

 :های این نهاد عبارتند از مهمترین فعالیت

 :های صادرکننده جدید از طریق ارتقای شرکت-١

1-1- branch promotion project/operation of joint distribution center 

 ها حمایت از آنها جهت شركت در نمایشگاه -2-1

 های تجاری تاعزام هیئ -2-1

 كار و سفرهای كاری خارجی صاحبان كسب حمایت از -4-1

 

 :از طریقکار  و کسبمشارکت جهانی صاحبان -٢

 پروژه جهانی شریك شدن -1-2

 بازار قطعات خودرو كره -2-2

 بازار انرژی جهانی  -2-2

                                           

1
https://www.kotra.or.kr/foreign/kotra/KHENKT323M.html?TOP_MENU_CD=KOTRAhttp://www.k

otra.ir/menu.do?method=getPage&tMNum=1&iMNum=2&menu_gr=8&menu_id=2&domain_no=84 

https://www.kotra.or.kr/foreign/kotra/KHENKT030M.html?TOP_MENU_CD=KOTRA
https://www.kotra.or.kr/foreign/kotra/KHENKT030M.html?TOP_MENU_CD=KOTRA
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 کار و کسبهای جدید  ایجاد بازارهای جدید و حوزه -٣

 ای بازاریابی برای صادرات فرهنگی كره موسوم به موج كره -2-١

ای در حوزه خدمات در پهنه  های پیشرو كره كمك به رشد و گسترش فعالیت شركت -2-2

 جهانی

 برای معرفی تولیدات فرهنگی كره در بازارهای خارجی كار و كسبحمایت از صاحبان  -2-2

 

 محور های جدید صادرات کمك به رشد شرکت -٤

 انجام پژوهش در مورد بازارهای خارجی -1-4

كنندگان در  ای و ارائه مشاوره به مصرف برگزاری جلسات معرفی كاالها و خدمات كره -2-4

 بازارهای خارجی

 ای در بازارهای جهانی های كره گذاری شركت سرمایهحمایت از  -2-4

 

 پذیری جهانی های زیرساختی برای تقویت رقابت حمایت - 

 پروژه برندکترا - -١

شده است؛ این پروژه  "نشان كترا"جایگزین پروژه موسوم به  ،2312از سال  "برندكترا"پروژه 

های كوچك  بررسی موقعیت شركتدر قالب این پروژه، كترا پس از . اجرایی شد 2338از سال 

هایی همچون كیفیت محصوالت  كه در حوزه صادرات با تکیه بر شاخصاست ای  و متوسط كره

این . گیرد های بازاریابی و سالمت مالی صورت می و فناوری به كار رفته در آنها، پتانسیل

همچون  ،جش اعتبارالمللی سن اند كه بوسیله نهادهای داخلی و بین هایی ها عموماً شركت شركت

UL ،KS ،ISO ،اند مورد تأكید قرار گرفته . 
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 4های خود در خارج به مدت  توانند لوگوی كترا را در فعالیت ها، آنها می اختصاص این نشان به شركت

افزون بر این و مهمتر آنکه این . آورد سال به كار گیرند كه این امر به نوعی اعتبار برای آنها به همراه می

های  های استراتژیك كترا كه یکی از ابتکارات این نماد برای كمك به بازاریابی شركت ها از كمك شركت

ها  ای و طالیی به شركت این نشان به سه رنگ آبی، نقره. شوند مند می ای در ورای مرزهاست، بهره كره

متفاوتی از  بندی شوند و سطوح شود تا بدانواسطه صادركنندگان حجم فروش دسته اختصاص داده می

 . حمایت را دریافت نمایند

میلیون دالر است، تعلق  13كار كه ارزش صادرت آنان كمتر از  نشان آبی معموالً به صادركنندگان تازه

هایی كه  ای و شركت میلیون دالر صادرات داشته باشند، نشان نقره 23تا  13هایی كه بین  شركت گیرد؛ می

 .  كنند ته باشند، نشان طالیی دریافت میمیلیون دالر صادرات داش 23باالی 

 ديپلماسي تجاري کره جنوبيهاي  آموزه

 (برای كره)توسعه بازارهای ویژه  -1

 

 .های محلی كه از قابلیت رشد باالیی برخوردارند كمك به آن دسته از شركت -2

 های كوچك و متوسط ارتقای نظام بازاریابی ماوراء بحار برای شركت -1

 فرایندهای نظارتیتسهیل  -2

 ای بازاریابی برای صادرات فرهنگی كره موسوم به موج كره -2

های خود  توانند لوگوی كترا را در فعالیت ها، آنها می با اختصاص این نشان به شركت .پروژه برندكترا -5

فزون بر ا. آورد سال به كار گیرند كه این امر به نوعی اعتبار برای آنها به همراه می 4در خارج به مدت 

های استراتژیك كترا كه یکی از ابتکارات این نماد برای كمك  ها از كمك این و مهمتر آنکه این شركت

 شوند  مند می ای در ورای مرزهاست، بهره های كره به بازاریابی شركت
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 مکزيک، سیاست ها و راهبردهاي ديپلماسي تجاري تجاريساختار 

های توسعه تجارت  ، به عنوان یکی از بهترین آژانس"وپرومکزیک"موسوم به  ،ه تجارت مکزیكسازمان توسع

به مکزیکاین نهاد در  1.قرار گرفت 2312المللی در سال  تجارت بین، مورد تقدیر مركز توسعه حال دردر جهان 

این نهاد به عنوان یکی از . عنوان مهمترین نهاد در زمینه توسعه صادرات و دیپلماسی تجاری فعال است

ارجی و صادرات كاال و خ گذاری سرمایهجذب توسعه "، مأموریت خود را وزارت اقتصادهای  وعهزیرمجم

های مکزیکی با هدف كمك به توسعه اقتصادی و اجتماعی این كشور و  المللی كردن شركت خدمات، بین

تعریف كرده و بر مبنای این مأموریت،  "یكژاسترات كار و كسبتقویت تصویر این كشور به عنوان شریك 

 كار و كسبشناخته شدن به عنوان نهادی مهم در توسعه  ":خود را چنین تعریف نموده است انداز چشم

 2 ".رساند ای مؤثر به پیش برده و به نتیجه می ها را به گونه ك و نهادی كه پروژهالمللی در مکزی بین

 :ذیل را به عنوان اهداف كلیدی خود تعیین نموده استهداف الذكر، ا ین نهاد بر مبانی فوقا

المللی  حکیم جایگاه جهانی مکزیك از طریق بینت)های مکزیکی  المللی كردن شركت نبی -1

 .(های مکزیکی كردن شركت

 .(هایی كه در مکزیك قرار دارند حمایت از فرایندهای صادراتی شركت)توسعه صادرات  -2

 .(دامات هماهنگ با هدف جذب سرمایه خارجیاق)گذاری  توسعه سرمایه -2

 

 

 

                                           

1
-http://www.intracen.org/news/Uganda-Jamaica-Mexico-and-Austria-win-the-2312-TPO-Network-

Awards. 

 
-https://www.promexico.gob.mx/en/mx/mision-vision-valores-objetivos. 

http://www.intracen.org/news/Uganda-Jamaica-Mexico-and-Austria-win-the-2012-TPO-Network-Awards
http://www.intracen.org/news/Uganda-Jamaica-Mexico-and-Austria-win-the-2012-TPO-Network-Awards
https://www.promexico.gob.mx/en/mx/mision-vision-valores-objetivos
https://www.promexico.gob.mx/en/mx/mision-vision-valores-objetivos


213 

 

بر مبنای این اهداف، آژانس توسعه تجارت مکزیك، پنج استراتژی كالن را برای توسعه روابط تجاری این 

 :كشور تدوین كرده است

 تقویت حضور مکزیك در آمریکای شمالی .1

 تجارت آزاد مکزیك با آمریکای شمالی نامه موافقتتقویت  .2

 پاسفیك-صادرات به منطقه آسیاسازی  متنوع .2

 حفاظت از منافع مکزیك در بازارهای جهانی .4

 تقویت پیوندهای مکزیك با آمریکای التین و كارائیب .5

 

كرده است و از این لحاظ یکی از  ءتجارت آزاد امضا نامه موافقتكشور  45نکته جالب آنکه مکزیك با 

 1.آید به شمار می در این حوزه كشورهای پیشرو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 
- http://www.intracen.org/trade-support/tpo/ 2  -awards/winners. 

http://www.intracen.org/trade-support/tpo/2012-awards/winners
http://www.intracen.org/trade-support/tpo/2012-awards/winners
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 مراکشسیاست ها و راهبردهاي ديپلماسي تجاري 

كه  استتوسعه  حال دردر جهان  در زمینه دیپلماسی تجاریبه عنوان یکی دیگر از كشورهای پیشرو ،مراكش

بر موقعیت  تأكید عمده را این كشور. قرار گرفتمورد تقدیر المللی  مركز تجارت بیناز سوی  2314در سال 

و نیز هاب آفریقا  های آمریکا و آسیا به عنوان سرزمینی در مجاورت اروپا، در مسیر قاره ژئواستراتژیك خود

-پل شمال"گذاران این كشور تالش دارند تا آن را به عنوان  به همین لحاظ است كه سیاست. قرار داده است

 . معرفی كنند "غرب-شرق-جنوب

آن تأكید دارند، پیشبرد آزادسازی تجارت  دیگری كه آناندر توفیق خود در دیپلماسی تجاری برعامل 

نامه تجارت آزاد امضاء تكشور و منطقه توافق 55در این راستا، آنان با . های دوجانبه و چندجانبه است در قالب

های  افزون بر این، آنان زیرساخت. اند تجارت ترجیحی منعقد نموده نامه موافقتكشور نیز  22اند و با  كرده

 1.اند ی دیگر از مزایای آن برشمردهای موجود در این كشور را یک فته و شبکهیا لجستیکی توسعه

اندازی كه این كشورطراحی كرده است، بر مبنای موقعیت ژئواستراتژیك آن شکل گرفته و  بر این مبنا، چشم

 :كند اهداف ذیل را دنبال می

 .تقویت موقعیت مراكش به عنوان رهبر آفریقا .1

به عنوان دومین مراكش )ی در آنها گذار یافته آفریقایی و سرمایهن عهكمك به كشورهای توس .2

 .(رود پس از آفریقای جنوبی به شمار می ادر آفریق رگذا سرمایه

المللی به آفریقا با توجه به دانش عمیق از بازراهای آفریقا،  ای بینه دروازه ورود شركت .2

 .2خطوط هوایی گسترده به این قاره و سیستم بانکی قابل اتکاء

                                           

 
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Trade_Support_Institutions/TPO_Networ

k/Redesign/ 2  /Documents/Zahra0 2Maafri0 20 2Morocco's0 2candidacy0 2hosting0 2the0 2 

 th0 2TPO0 2World0 2conference.pdf. 

 
-http://www.intracen.org/layouts/CountryTemplate.aspx?pageid= 0   5  2  &id= 0   5 20 0. 

http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Trade_Support_Institutions/TPO_Network/Redesign/2014/Documents/Zahra%20Maafri%20%20Morocco's%20candidacy%20hosting%20the%2011th%20TPO%20World%20conference.pdf
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Trade_Support_Institutions/TPO_Network/Redesign/2014/Documents/Zahra%20Maafri%20%20Morocco's%20candidacy%20hosting%20the%2011th%20TPO%20World%20conference.pdf
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Trade_Support_Institutions/TPO_Network/Redesign/2014/Documents/Zahra%20Maafri%20%20Morocco's%20candidacy%20hosting%20the%2011th%20TPO%20World%20conference.pdf
http://www.intracen.org/layouts/CountryTemplate.aspx?pageid=47244645034&id=47244650757
http://www.intracen.org/layouts/CountryTemplate.aspx?pageid=47244645034&id=47244650757
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 کاستاريکاساختار نهادي، سیاست ها وراهبردهاي ديپلماسي تجاري 

كه ای  شود؛ به گونه به عنوان یکی دیگر از كشورهای موفق در زمینه توسعه تجارت محسوب می ،كاستاریکا

المللی تجارت به  ، سازمان توسعه تجارت این كشور موفق به دریافت جایزه ساالنه مركز بین2314در سال 

عوامل چندی در . ینه توسعه تجارت شددر زم توسعه حال درهایكشورنهادهای ن یتر موفقیکی از عنوان 

 :اند موفقیت این كشور دخیل بوده

 .موقعیت جغرافیایی آن به عنوان حلقه وصل آمریکای جنوبی و شمالی .1

این كشور از لحاظ ثبات سیاسی پس از  :ری از سنت دیرپای صلح و دموكراسیبرخوردا .2

 .ئه،در رتبه دوم در میان كشورهای آمریکای التین قرار دارداوروگو

ترین عوامل  نقش كلیدی توسعه و تجارت به عنوان عوامل اصلی رشد این كشورو نیز كلیدی .2

 .در استراتژی توسعه این كشور

 .های پیشرفته در آمریکای التین مهمترین صادركننده فناوری .4

 .1التینرتبه نخست در بخش آموزش در آمریکای  .5

 

ترین عوامل موفقیت خود در توسعه تجارت را هماهنگی و  ، یکی از كلیدیییگذاران كاستاریکا سیاست

 .كنند میگذاری تلقی  همگامی ساختارهای نهادی این كشور در زمینه تجارت و سرمایه

 

 

 

 

 

                                           

1-http://www.cinde.org/en. 

http://www.cinde.org/en
http://www.cinde.org/en
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 ساختار نهادي ديپلماسي تجاري کاستاريکا: ١9شکل شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارت تجارت خارجي

با هدف تدوین و  1881این وزارتخانه در سال 

های مربوط بهتجارت  سازی اجرای سیاست هماهنگ

 گذاری خارجی تأسیس شد خارجی و سرمایه

 

آژانس توسعه 

گذاری  سرمایه

 کاستاریکا

به عنوان یك  1882این آژانس در سال 

مؤسسه خصوصی برای تبدیل كردن 

گذاری  سرمایهكاستاریکا به یك مقصد 

های  تمامی فعالیت. خارجی تأسیس شد

گذاری ازسوی  مربوط به توسعه سرمایه

 گیرد این نهاد صورت می

 

توسعه آژانس 

صادرات 

 کاستاریکا

به عنوان  1881این نهاد در سال 

یك نهاد عمومی غیردولتی با 

هدف توسعه صادرات كاستاریکا 

این نهاد مسئولیت . تأسیس شد

مناطق آزاد را برعهده اجرای رژیم 

 دارد
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 :اند هماهنگی ساختار نهادی، آنان عوامل ذیل را نیز در موفقیت خود مؤثر دانستهافزون بر 

از همین . منابع انسانی با كیفیت عالی كه مولد، خالق و برخوردار از آموزش مناسب هستند .1

شهروندان های چندملیتی فعال در این كشور،  تدرصد از نیروی كار شرك 85روست كه 

 .كاستاریکایی هستند

المللی، بنادر مجهز در سواحل دو سوی كشور و  فرودگاه بین 2های مناسب شامل  زیرساخت .2

 .دسترسی آسان به فناوری اطالعات

 مناسب كار و كسبفضای  .2

 ثبات سیاسی و احترام به حاكمیت قانون -1-2

 یر و شفافپذ بینی قوانین پیش -2-2

 زاد رقابتیرژیم مناطق آ -2-2

 1گذاری اعتقاد دولت به كمك به تجارت و سرمایه -4-2

 

 

 

 

 

 

 

                                           

1http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Trade_Support_Institutions/TPO_Networ

k/Redesign/2314/Documents/Alexander723Mora723Costa723Rica723Linking723trade723and723invest

ment723for723inclusive723growth723and723development.pdf . 

http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Trade_Support_Institutions/TPO_Network/Redesign/2014/Documents/Alexander%20Mora%20Costa%20Rica%20Linking%20trade%20and%20investment%20for%20inclusive%20growth%20and%20development.pdf
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Trade_Support_Institutions/TPO_Network/Redesign/2014/Documents/Alexander%20Mora%20Costa%20Rica%20Linking%20trade%20and%20investment%20for%20inclusive%20growth%20and%20development.pdf
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Trade_Support_Institutions/TPO_Network/Redesign/2014/Documents/Alexander%20Mora%20Costa%20Rica%20Linking%20trade%20and%20investment%20for%20inclusive%20growth%20and%20development.pdf
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