ﺗﺠﺎرت ﺧﺪﻣﺎت در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ
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ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮای ادﻏﺎم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ در ﻧﻈﺎم ﺗﺠﺎری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﻬﺎ در ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﺪﻣﺎت دارد .ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻇﺮﻓﯿﺖ
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت رﻗﺎﺑﺘﯽ درﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آزادﺳﺎزی در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
ﻧﻘﺶ ﺧﺪﻣﺎت در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی ،ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﺪﻣﺎت و
ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﯾﯽ
ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻠﯿﺪی زﯾﺮ ﻇﻬﻮر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ:
اﻟﻒ ـ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ دوﻟﺘﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﻬﺎی ﺻﺎدرات در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ
داده ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻬﺒﻮد داده وﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﺳﺎزی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری و اﯾﺠﺎد اﺻﻼﺣﺎت
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ب ـ اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻓﻌﺎل در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ اﻧﺒﻮه ﺧﺪﻣﺎت ﻻزم در
ﺻﺎدرات را داﺷﺘﻪ و ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه  ،ﻫﺰﯾﻨﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ج ـ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﺸﻮﻗﻬﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار و
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺪف ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺎس اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺻﺎدرات در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت
ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد درﺧﺼﻮص ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و
 .١ﺣﻤﻴﺪ ﻗﺪردان  .ﺗﺮﲨﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻴﻨﺎ ﻣﺸﺎﳜﻲ ) ، ( Mina Mashayekhiرﻳﻴﺲ ﲞﺶ ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ  ،ﻗﺴﻤﺖ ﲡﺎرت ﺑﲔ اﳌﻠﻞ  ،ﺁﻧﻜﺘﺎد ) ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ در ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ(.
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ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﮐﻠﯽ ﻃﺮف ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮدد .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﺪه ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی در
ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای در ﺻﺪور
ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎﻻی آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪای ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن اﺳﺖ ،ﺑﺪﺳﺖ آوردهاﻧﺪ.
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ وارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎﻻ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ در ﺑﺨﺸﻬﺎی دﯾﮕﺮ ازﺟﻤﻠﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺠﺎری ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ .آﻣﺎر ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﻓﺮاﻣﺮزی اﺳﺖ و ﺳﺎﯾﺮ روﺷﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد را
ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ .اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت در رﺷﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻘﺶ آن در اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل
در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ واﺿﺢ اﺳﺖ.اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ درﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎرت ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮرﯾﺴﻢ ،ﻣﺴﺎﻓﺮت وﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﻮل ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮑﺎر در
ﺧﺎرج ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮاﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ،رﺷﺪ واردات ﺧﺪﻣﺎت از ﺻﺪور آن
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﺗﺮ ﺑﻮده و ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه واﺑﺴﺘﮕﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ واردات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪای اﺳﺖ .ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم ﺻﺎدرات ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و  20ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ.
ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ روی دادهﻫﺎی اﻧﺪک ﻣﻮﺟﻮد ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ از ﺗﺠﺎرت ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻤﯽ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪﻫﺎی  GATSﭘﺎﯾﻪ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮای ﮐﻮﺷﺸﻬﺎی آﯾﻨﺪه در
آزادﺳﺎزی ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺪه و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪی در ﻣﻮرد ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺗﺤﺖ ﻣﻮازﯾﻦ GATS

رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه اﺧﯿﺮ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﭘﯿﺶ اﻟﺰام آﯾﻨﺪه ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽ در
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اﺟﺮای آن و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﯿﺮ روﺷﻬﺎی  1و  3اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﻬﺮ ﺣﺎل در روش4
آﻧﻬﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻌﻨﯽداری از اﻣﺘﯿﺎزات اﻧﺤﺼﺎری درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎراﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﮐﺮده و ﺑﻄﻮر ﺧﺎﺻﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ازاﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﺋﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺛﺮ ﻣﻬﻤﯽ در ﺻﺪور ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت
رﻗﺎﺑﺘﯽ دارﻧﺪ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺪﻣﺎت  ،ارﺗﺒﺎط ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﭘﺎﯾﻪ ای ﺧﺎص
)زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻬﺪاﺷﺖ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش(  ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ و رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ .ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻌﻨﯽداری در اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ دارد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد آﮔﺎﻫﯽ از ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی ﺧﺪﻣﺎت در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ وﺿﻊ ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ وﺿﻊ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﺪ .ﻣﻮارد ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ
در اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺎدراﺗﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻨﻮع ﺑﯿﺶ از
اﻧﺪازه ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﺪور ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﺖ.
ت ـ ﺗﺤﻠﯿﻠﻬﺎی ﺑﺨﺸﯽ ﺧﺪﻣﺎت:
ﺗﺤﻠﯿﻠﻬﺎی ﺑﺨﺸﯽ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت در ﺷﺶ ﺑﺨﺶ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﯾﺎ آﺷﮑﺎر دارﻧﺪ  ،ﺧﺼﻮﺻﺎً از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺮﮐﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻓﺮاد  ،را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺷﺶ ﺑﺨﺶ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز :ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺜﻞ ﺧﺪﻣﺎت راﯾﺎﻧﻪ و اﻣﻮر ﻧﺎﭘﯿﺪا دﻓﺘﺮی ،ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﺗﻮرﯾﺴﻢ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزی ،اراﺋﻪ ﺳﻤﻌﯽ و ﺑﺼﺮی اﻃﻼﻋﺎت و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ .ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻧﯿﺰ
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درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﭘﯿﺶ ﺷﺮﻃﻬﺎو زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﻻزم ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را در ﺻﺪور
ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪای راﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻌﺪاد ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺳﺮﯾﻊ و ﻓﻮری
ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎزار ﻻزم اﺳﺖ .ﺗﺤﻠﯿﻠﻬﺎی ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺆﯾﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺎ
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎﯾﯽ دارد.
 -1ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻋﺮﺿﻪ :اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﻋﺮﺿﻪ زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و
ﭘﯿﺶﺷﺮﻃﻬﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت رﻗﺎﺑﺘﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺷﺮﻃﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از
اﯾﻨﮑﻪ آزادﺳﺎزی ﯾﮏ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻫﺪاف ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪای و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﻧﺪ ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺷﺮﻃﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺑﺠﺎد ﺷﺪه در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی
ﮐﯿﻔﯽ و ﺣﺮﻓﻪای اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮏ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ
ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت  ،ﺗﺠﺎرت و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری  ،ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﺸﻮﻗﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد .ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻠﯽ
ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺷﻤﺎی ﮐﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه و ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺻﺎدرات
ﺧﺪﻣﺎت در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ  ،ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت
را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﮐﻪ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻓﻨﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪ .اﻧﺠﻤﻨﻬﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ
ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺪﻫﺎی رﻓﺘﺎری و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای و راﺑﻂ اﻋﻀﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎء
ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف و ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﯾﮑﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺻﺪا ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﻧﺪ.
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﻗﯽ ﺻﺎدرات ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
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اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎرﺑﺮ از ﻃﺮﯾﻖ روش ﻓﺮاﻣﺮزی
ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ .ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر )ﻣﺜﻞ
ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ،اﺗﺤﺎد و ﻏﯿﺮه( ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻋﻤﺪه
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ،ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اراﺋﻪ
ﮔﺮدﻧﺪ .داﻧﺶ و ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﮔﺮدد.
 -2واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن روﺷﻬﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎت :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺨﺸﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آﻧﮑﺘﺎد ﻣﺆﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم
ﻃﺮوق اﻧﺠﺎم ﺗﺠﺎرت ﺧﺪﻣﺎت در ﻫﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده و اﻏﻠﺐ ﺗﺠﺎرت از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ روش ﺑﺎﻋﺚ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺠﺎرت از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺮ روﺷﻬﺎ ﻣﯽﮔﺮدد .درواﻗﻊ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن روﺷﻬﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ازروﺷﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺆﺛﺮی در ﺑﺎزارﻫﺎی در دﺳﺘﺮس ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻣﺴﺘﻠﺰم آزادﺳﺎزی ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ )ﮐﺎر ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی( اﺳﺖ .روﯾﮑﺮد ﻣﺪل ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ
ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺑﺮای آزادﺳﺎزی ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ  GATSرا اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ آن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد
ﺣﺮﮐﺖ آزاداﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﯾﮏ روش  ،ﻣﺜﻼ" ﺣﻀﻮر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ  ،داﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ روﺷﻬﺎ  ،ﻣﺜﻼ"
ﺣﺮﮐﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﺮاﻣﺮزی اﻓﺮاد  ،ﺑﺮوﻧﺪ .ﻣﺪل ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﯿﻦ روﺷﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﺮﺿﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽآورد .اﻗﺪام در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺪل ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮ روش اول ﻋﺮﺿﻪ )روش ﻓﺮاﻣﺮزی( ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ در ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ از راه دور ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎرﺑﺮ اﺳﺖ .ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ روش ﻋﺮﺿﻪ )ﺣﺮﮐﺖ
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺷﺨﺎص( ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎت از ﻃﺮﯾﻖ روش ﺣﺮﮐﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺷﺨﺎص )روش  ( GATS 4در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﺑﻌﻠﺖ وﺟﻮدﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار و رﻓﺘﺎر ﻣﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻤﺪهای ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت از راه دور )در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﭘﯿﺶ
ﺷﺮﻃﻬﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری و ﻧﺮماﻓﺰاری ﻻزم ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ و ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻓﺮاﻫﻢ
ﺑﺎﺷﺪ( در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ )ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم روش ﻓﺮاﻣﺮزی اﺳﺖ( ﺧﻠﻖ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﺑﺮای ﺻﺪور ﺧﺪﻣﺎت از ﻃﺮﯾﻖ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪون ﺣﺮﮐﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺷﺨﺎص و ﺑﺪون ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮای ﯾﮏ
ﺣﻀﻮر ﺗﺠﺎری دارﻧﺪ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺳﻨﮕﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻋﻤﺪه ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﺳﺖ.
 -3ﺣﺮﮐﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺷﺨﺎص :ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﻣﻌﻨﯽدار ﺗﺠﺎری در روش  ، 4ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻋﺮﺿﻪ
ﺧﺪﻣﺎت در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺸﺨﺼﺎً در ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﻣﻼﻗﺎﺗﻬﺎ )ﻫﻤﺎﯾﺸﻬﺎی
ﺻﺎدرات( و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر واﺿﺢ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﯾﮏ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در ﺗﺠﺎرت را اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻮاﻧﻊ اﯾﻦ روش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻓﻘﯽ ﺗﻌﻬﺪات )ﻣﺤﺪودﯾﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت درون
ﺷﺮﮐﺘﯽ( ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ و اﻟﺰاﻣﺎت ﺣﻖ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﺻﻼﺣﺪﯾﺪﻫﺎی اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺮای ﺣﻖ ﻋﺒﻮر ،ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺷﺮاﯾﻂ و آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻧﺴﺎن در
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺘﻨﻮع اﺻﻠﯽ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﮑﻨﺴﯿﻦﻫﺎ و ﺗﺠﺎر
ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ اﻗﺘﺼﺎدی )ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ
ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ( ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻤﺪه ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺗﺠﺎرت ﺧﺪﻣﺎت را  ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻃﺒﻖ اﺑﻌﺎد ﻣﻮرد
اﺷﺎره در روش  ، 4ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ و ﺳﻄﺢ ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﮐﻪ در ﺳﻄﺤﯽ از دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻌﻬﺪی ﻣﻮﺿﻮع آزﻣﻮن ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،
ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﮐﺎﻫﺶ ﺣﯿﻄﻪ ﻋﻤﻞ آزﻣﻮﻧﻬﺎ ،ﺟﺪولﺑﻨﺪی ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺧﺎص
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ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ  ،و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً رﻓﻊ آن ،ﺧﺼﻮﺻﺎً در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ واﺿﺢ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺸﺎﻏﻞ  ،ﻫﺴﺘﻪ
ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻮﺷﺸﻬﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺮای آزادﺳﺎزی ﺗﺠﺎرت ﺧﺪﻣﺎت و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﺳﺖ .ﺣﺮﮐﺖ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت )روش  (4ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ »وﯾﺰاﻫﺎی
 «GATSرا ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ در ﺧﺎرج از ﺑﺎزار ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎده و ﻣﺆﺛﺮ ﮐﺮده و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﺪﻣﺎت
را ﺑﺪون اﻟﺰاﻣﺎت ﺻﺮف وﻗﺖ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ روادﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﻋﻮت ﺷﺪن از ﻃﺮف ﺷﺨﺼﯽ در آن ﺑﺎزار
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮدد.
 -4ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاﻧﻊ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار :ﺗﻌﺪادی از ﻣﻮاﻧﻊ رو در روی ﻋﺮﺿـﻪ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺧـﺪﻣﺎت در ﮐﺸـﻮرﻫﺎی در
ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﻬﺎی ﺑﺨﺸﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﻟﻒ ـ ﻣﻨﻊ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻪ ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻠﯽ و اﻗﺎﻣﺘﯽ ﯾﺎ اﻟﺰاﻣﺎت درﯾﺎﻓﺖ روادﯾﺪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺷﺨﺎص را ﻣﻨﻊ ﯾﺎ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ.
ب ـ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت ورود و ﺧﺮوج ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض درﯾﺎﻓﺖ روادﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺷﺨﺎص ،ﻣﺎﻟﯿﺎتﺑﻨﺪی و ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ،ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ
ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ،ﻧﺮماﻓﺰار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ،ﻟﻮازم ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﯾﺎ ﻣﻮاد ﺗﺮﻓﯿﻌﯽ ﺧﺎص ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
واردات ﺧﺪﻣﺎت را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪ.
ج ـ ﺳﻮﺑﺴﯿﺪﻫﺎی اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ )در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزی،
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و  (...ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎﻻ و ﺳﻮﺑﺴﯿﺪﻫﺎی
اﻓﻘﯽ)ﻫﻢ ﺳﻄﺢ( و ﻣﺸﻮﻗﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺛﺮ ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﺗﺠﺎری در ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل
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ﺗﻮﺳﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﯾﮏ ﻋﺪم ﻣﺰﯾﺖ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮرﻫﺎی در
ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻓﻌﺎل در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻔﻊ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ﺗﺠﺎری ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزی ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻮﺑﺴﯿﺪﻫﺎی ﺑﺎﻻی دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺻﺎدرات ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
د ـ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﻖ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺠﺎری ﺣﺮﻓﻪای ﺧﺎص،
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ)ﻣﺠﻮز( اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺗﺸﺨﯿﺺ ) ﺣﻖ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی( ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎﺻﯽ در
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎرت ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﺪم ﻫﻤﮑﺎری در ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪاش دﻓﻊ ﻣﺆﺛﺮ از
ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﻘﺮرات اﯾﻤﻨﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی  ،و روﯾﻪﻫﺎی ﻋﻤﻞ ﺛﺒﺖ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزی اﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻞ در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻪ روﯾﻪﻫﺎ
از ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮ ﯾﺎ از ﻧﺎﺣﯿﻪای ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻀﺎﻋﻒ اﺳﺖ.
ﻫـ ـ ﺗﺒﻌﯿﺾ در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ،ﺷﺎرژ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻ ،ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی اﻟﺼﺎق ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻏﯿﺮه ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ ﺗﺒﻌﯿﺾ در دﺳﺘﺮﺳﯽ )ﺑﻪ
ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼت( و اﻋﻤﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮﻋﯽ ﺧﺪﻣﺎت ،رﻗﺎﺑﺖ در ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .اﻋﻄﺎء اﻣﺘﯿﺎز
ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮک و ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎر ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎﻻ در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
رزرو راﯾﺎﻧﻪای و ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﺪﻣﺖ را ﻧﯿﺰ از ﺻﺤﻨﻪ ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ.
و ـ ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺿﻮاﺑﻂ دوﻟﺘﯽ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت و روﯾﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ
ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻤﺪه دﯾﮕﺮی ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ.
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ز ـ اﻫﻤﯿﺖ رﺷﺪ ﻣﺎﻟﯽ در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪه)ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎی( در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ و ﺿﻌﻒ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻋﻤﻞ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ح ـ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس رﺟﺤﺎن ﻣﻠﯽ در ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی ﻧﯿﺰ
ﯾﮏ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺒﺎﺣﺚ دﯾﮕﺮ
 -1ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ :ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ازﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﺑـﺰرگ ﮐـﻪ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﺗﻌﺪادی ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ اداره ﻣـﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻌﻠﺖ آﻧﮑﻪ اﻧﺪازه رﻗﺒﺎ درﺳﻄﺢ ﺑﻌـﺪی
)رده ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ( ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﯾﺴﻢ  80درﺻﺪ ﺑﺎزار ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  4ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮرﻫﺎی
ﺟﻬﺎن ) (Thomas cooks ، First choice ، Airtours ، Thomsonاﺳﺖ .اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮرﻫﺎی
در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﮐﺜﺮاً ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺰرگ
ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ ﮐﻪ دارای ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﯽ ﻋﻈﯿﻢ ،آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﻬﺎ ،ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎری ﺟﻬﺎﻧﯽ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺧﺒﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ درﺟﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺗﻤﺮﮐﺰ )در ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ( اﻏﻠﺐ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺷﺒﮑﻪ
ﭘﯿﭽﯿﺪهای از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻔﻆ ﻣﺰﯾﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ،ﺑﮑﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﺮﺧﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل و ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﯿﺎس اﻗﺘﺼﺎدی )در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر( اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،رواﺑﻂ ﺷﺮﮐﺖ  -ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ
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آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ.
روﻧﺪ ادﻏﺎﻣﻬﺎ و اﮐﺘﺴﺎﺑﻬﺎ و اﺗﺤﺎدﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روی ﺗﻮرﯾﺴﻢ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزی ﺑﺮ اﻣﮑﺎن اﺛﺮ ﺿﺪ رﻗﺎﺑﺘﯽ اﯾﻦ ﻓﻨﻮن
ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﻤﻮدی آژاﻧﺴﻬﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ و اﺟﺮاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮر ،ﻗﺪرت
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ رﻗﺒﺎ را در ﻣﻮﺿﻊ ﺿﻌﻒ ﻗﺮار داد.
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺘﯿﺠﻪاش اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﮑﻤﻞ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از اﺗﺤﺎد
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﻮد .ﺑﻌﻼوه ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﮑﻠﻬﺎی
ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ادﻏﺎﻣﻬﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻨﺘﺞ ﺷﺪ )ﻣﺜﻞ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ،ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی رزرو راﯾﺎﻧﻪای و ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ(.
ﺗﻌﺪادی از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﻠﯿﺪی رﻗﺎﺑﺖ ﻧﯿﺰ از درون ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﺗﻮزﯾﻊ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه
ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺗﻮرﯾﺴﻢ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ  ،اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ رﻗﺎﺑﺖ را ﻣﺤﺪود ﮐﺮده و ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮاﻧﻊ
ﻋﻤﺪهای ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮد ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻬﻢ اﺑﺮاز ﺗﻤﺎﯾﻞ )ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ( ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی
رزرو راﯾﺎﻧﻪ ای  ،ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﺎرک ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺮواز ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﻓﺘﺨﺎر اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،
و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ورود ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ اﺳﺖ.
ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺷﺒﮑﻪای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺗﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﻗﺪرت ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺛﺮ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﺗﺤﻘﯿﻖ ،اﻣﮑﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻﺗﺮ ،آﻣﻮزش و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﺳﺒﮏ و اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎزارﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
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ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺧﺪﻣﺎت ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ رﻗﺎﺑﺖ دارﻧﺪ ،ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی
ﺑﺎزارﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﮏ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر در اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ.
ﺑﻬﺮﺣﺎل اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺷﺪه ﻧﯿﺰ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ای ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ورود اﻋﻀﺎء ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺶ رو ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ.
در رﻓﺘﺎر ﺿﺪرﻗﺎﺑﺘﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﻧﻈﻢ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﻠﯽ رﻗﺎﺑﺖ در ﮐﻨﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻤﻬﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻗﺪرﺗﻬﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ
اﻧﺘﻘﺎل ﻗﯿﻤﺖ ،ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻧﺤﺼﺎری ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ و ﮐﺎرﺗﻠﻬﺎی ﺻﺎدرات اﺳﺖ.
 -2ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ  :ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺠﺎرت ﺧﺪﻣﺎت را ﺗﺴﻬﯿﻞ و در ﺑﺮﺧﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ  ،ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻃﻼﻋﺎت  ،و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ
اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻧﺸﺪه و ﻣﺼﺮف ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎتﺑﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮال ،ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﺣﺴﺎﺑﺪاری ،ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ  ،ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻ( .اﯾﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺮونﺳﭙﺎری 1ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،از ﺧﺎرج ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد .اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
ﺑﺎزار را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ واﺳﻄﻪ را ﺣﺬف ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﺪﯾﺪ ،دﻻﻻن اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،2ﻗﺒﻼً اﺛﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﺗﺠﺎرت ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
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ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﻋﺮﺿـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت
از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای زﻣﺎﻧﻬﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺼـﺮف ﮐﻨﻨـﺪه ﺧـﺪﻣﺎت
اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ روی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾـﺖ زﯾﺮﺳـﺎﺧﺘﻬﺎ و ﻋـﺪم
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻃﻼﻋﺎت رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ
ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ .دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎری ﻧﺎﺷﯽ
از ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻی راهاﻧﺪازی وب ﺳـﺎﯾﺖ
ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮ رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺖ زﯾـﺮا ﻣـﺎرک ﺗﺠـﺎری ﺑﺮﺧـﯽ از
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻄﻮر ﺧﺎﺻﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﮐﻮﭼـﮏ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻫﻤﭽـﻮن ﺳـﻄﺢ ﭘـﺎﯾﯿﻦ
ﺑﻬﺮهوری ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل و ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم و آﻣﻮزش ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و ﻧﻘـﺶ ﻗـﺎﻃﻌﯽ
در اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ .اﺛﺮ ﻧﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ( ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﺗﺠـﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ در ﮐﺸـﻮرﻫﺎی در
ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ .ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از ﻓﺮﺻـﺘﻬﺎ در
ﮐﺴﺐ ﻣﻨﻔﻌﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.
از ﮔﺬﺷﺘﻪ داﻣﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ  GATSﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﻓﺮﺻﺖ اﺻﻠﯽ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و اﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﺧﻮد در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺪون ﺗﺮک ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ /ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎﻻ ﺑﺪون ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﻐﺰی ﮐﺸﻮر ﺳﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد.
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺤﺼﻮل را ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻬﺮﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﻣﺮزی
ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﺗﺠﺎری ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ را ﮐﺎﻫﺶ
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داده ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻓﻨﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را اﻧﺘﻘﺎل داده و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪون ﺗﺄﺳﯿﺲ درﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮد).ﻣﺜﻞ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در  NAFTAاﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎده اﺳﺖ( .اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮد را ﺑﺮای
ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ آن  ،اﻧﺘﻘﺎل رﻣﻮز ﮐﺎری ﻣﺸﻮق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت
از ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ .ﮐﻮﺷﺸﻬﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻋﺪم ﻣﺤﺪودﯾﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﺑﻪ "ﺟﺮﯾﺎن داده ﻓﺮاﻣﺮزی" ، 1ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻄﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد.
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮑﺎن واﻗﻌﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺠﺎری ﺣﻮزه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﻘﻮﻗﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
از ﻟﺤﺎظ ﭼﺎرﭼﻮﺑﻬﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮده و ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ را ﻧﺪارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﻬﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﮐﺮدن اﻣﻮر و اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ درﺧﺼﻮص
اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮاﻣﺮزی اﻃﻼﻋﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻣﺤﺎﻓﻆ رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺠﺎد اﻧﺤﺼﺎرات ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻧﺤﺼﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪهاﻧﺪ.

 -3دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت :ﮐﻮﺷﺸﻬﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻋﺪم
ﻣﺤﺪودﯾﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ "ﺟﺮﯾﺎن داده ﻓﺮاﻣﺮزی"  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻄﻮر
ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد .ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ راﻫﻬﺎ و
ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ .ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﮑﯽ از

.Transborder data flow
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ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻠﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﭘﻮﯾﺎی رﻫﺒﺮی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ
اﺳﺖ .ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻬﻤﯽ درﺧﺼﻮص دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد
ﯾﮏ ﺷﮑﺎف ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ رﻫﺒﺮی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺗﺴﻠﻂ
آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺑﺎزاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً رﻫﺒﺮی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
اﻃﻼﻋﺎت در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزی و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻄﻮر ﺧﺎﺻﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺻﺎدرات
ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺿﻌﻒ ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ،
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ را ﺑﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺧﻠﻖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داﻧﺶ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺧﺎﺻﯽ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻃﻼﻋﺎت در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺤﻮﯾﻞ آن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺻﺮﻓﺎً در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺟﺎزه ذﺧﯿﺮه ﮐﺎر و زﻣﺎن را داده و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺮﯾﻊ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار در آن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ذﺧﯿﺮه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻌﻬﺪی رﯾﺴﮑﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ
زا ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺨﺸﯽ از اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ،ﺗﮑﺜﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻃﻼﻋﺎت و ﮐﻬﻨﮕﯽ ﺳﺮﯾﻊ
ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ.
 -4اﺛﺮ ﺑﺮ آزادﺳﺎزی :آزادﺳﺎزی ﺗﺠﺎرت ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪای در روش  3ـ ﺣﻀـﻮر ﺗﺠـﺎری ـ
ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ  ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﻋﻤﺪهای در ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻫﺪاف اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑﻬﺮﺣـﺎل ﻣﻌﻤـﻮﻻً
ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﺧﺎﺻﯽ در آزادﺳﺎزی  ،دارای اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .در ﺗﻮاﻓﻘـﺎت آزادﺳـﺎزی
ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ درﺳﺘﯽ از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ آن و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑـﯿﻦ ﺑﺨﺸـﻬﺎ داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﮑﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﻟﺤﺎظ اﻫﺪاف اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴـﺖ از
ﺟﻨﺒﻪ ﻓﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺮﻓﻪای و ﻏﯿﺮه اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻄﻮر واﺿﺢ ﻧﺸـﺎن
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ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آزادﺳﺎزی ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ و ﺳﯿﺎﺳـﺘﮕﺬاری ﮐـﻼن
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﻀﻮر ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘـﺎط ﻗـﻮت و ﺿـﻌﻒ ﺳـﺎﺧﺘﺎر
ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﺧﻠﯽ و ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﻪ را آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد .در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ  ،ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺤﯿﻂ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﻄﻮر ﻓﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﺟـﺮا ﺗـﺪوﯾﻦ ﺷـﺪه
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻄﻮر آﺷﮑﺎری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در دﺳﺘﺮس ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ روی ﭼﻨﯿﻦ ﺧـﺪﻣﺎت
واردات ﺷﺪه ای ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در اﻗﺘﺼـﺎد
ﻣﺤﻠﯽ اﺧﺘﻼﻃﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﻨﻪ و اﺗﺤﺎد ﻗﻮﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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