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سخن رئيس كل سازمان  
ن َوالَْقلَِم َوَما يَْسُطُروَن. 

طي سال هاي گذشته، شاهد تكوين تدريجي » نظام اقتصادي يكپارچه جهاني« بوده ايم. 
توسعه دانش و فناوري در عرصه هاي مختلف، وضعيت متفاوتي از كسب و كار را در اين 
به  و دسترسي گسترده مشتريان  ارتباطات  توسعه  از يك سو  است.  سال ها در پي داشته 
اطالعات، چهره بازارها را دگرگون نموده و » خواست هاي« آن ها را تحت تأثير قرار داده و 
از سوي ديگر توليد مبتني بر فناوري پيشرفته و روش هاي اصالح شده، امكان پاسخ گويي 

به تقاضاهاي متنوع و متغير مشتريان را فراهم نموده است. 
نقش تعيين كننده عوامل توليد در معرفي محصول، به ويژه محصوالت جديد، اكنون جاي 
پارادايم حاكم  اين وضعيت،  بازار داده است.  و  به عوامل موجد رضايت مشتري  را  خود 
بر روابط صنعت ـ بازار را به نفع بازار تغيير داده و نقش تعيين كننده بازار و فرصت ها و 
محد وديت هاي آن را به جاي توليد و فرصت ها و محدوديت هاي آن نشانده است. اگر به 
بازارها،  آنگاه ضرورت مطالعه و شناخت  بيافزاييم ،  نيز  را  بازارها  اين مهم، جهاني شدن 
بخش هاي آن و راهكارهاي بازاريابي براي كسب سهم مناسب از بازارهاي هدف به خوبي 

نمايان مي شود.
تعدد و تنوع عوامل محيطي مؤثر بر موفقيت كسب و كارها، به ويژه در بازارهاي جهاني، 
نسبت به گذشته كه قلمرو فعاليت ها محلي و ملي بوده، بسيار بيشتر است. امروزه شناخت 
اين عوامل نسبت به شناخت عوامل داخلي بنگاه به دليل تأثير گذاري آنها در تحليل هاي 
مربوط به فرصت هاي كسب و كار مقدم است. به همين دليل مديران سازمان ها بايد عناصر 

غير قابل كنترل محيطي را شناخته و آنها را تا آنجا كه ممكن است، مديريت نمايند. 
به  كنترل  غيرقابل  عناصر  وسيله  به  نامطمئن  كار، شرايط  و  تمام محيط هاي كسب  در 
وجود مي آيد و هر بازار جديد، مجموعه عوامل غير قابل كنترل خاص خود را نيز به آن 
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اضافه مي كند. مدير موفق برنامه  بازاريابي خود را به نحوي طراحي مي كند كه بهتر بتواند 
با شرايط نامطمئن محيط كسب و كار منطبق شود. 

مهم ترين عوامل غير قابل كنترل محيط بين المللي عبارت اند از: 
عوامل سياسي ـ قانوني  � 

عوامل فرهنگي  � 
عوامل اقتصادي  � 

زير ساخت ها،  فناوري،  رقبا، نظام توزيع و غيره  � 

تالش همه بنگاه ها براي دسترسي به اطالعات مربوط به عناصر غير قابل كنترل محيطي، 
مستلزم صرف هزينه و ايجاد مخاطرات ناشي از عدم صحت و دقت اطالعات جمع آوري 
شده است. به اين جهت و در راستاي حمايت از شركت هاي ايراني، براي ورود و كسب 
انتشار  و  تهيه  به  اقدام  ايران  تجارت  توسعه  سازمان  بازارهاي خارجي،  در  آنها  موفقيت 

مجموعه كتاب هايي با عنوان »راهنماي تجارت با كشورها« نموده است. 
در گردآوري و تدوين اطالعات اين كتاب ها تالش شده است تا اطالعات دقيق و به روز، با 
بهره گيري از منابع اطالعاتي موثق در اختيار خواننده گرامي قرار گيرد. به دليل تغييرات 
نسبتاً سريع، اين اطالعات در فاصله هاي زماني مناسب به روز شده و در چاپ هاي بعدي 
منتشر خواهد شد. با اين حال، اين دقت ما را از رهنمودهاي اساتيد و صاحب نظران محترم 
بي نياز نمي كند و از هرگونه راهنمايي و تذكر صاحبان فكر و فعاالن عرصه تجارت خارجي 

ايران استقبال مي نماييم.
در پايان الزم مي دانم از همكاري همه دست اندركاران تهيه و توليد مجموعه كتاب هاي 
حاضر به ويژه جناب آقاي رضا توفيقي، »مدير طرح« و كليه كارشناسان سازمان كه با 
اين مجموعه همكاري نموده اند، كمال تشكر و قدرداني را بنمايم. همچنين از سركار خانم 
محبوبه اصغرپور و همكاران شركت چاپ و نشر بازرگاني به خاطر تالش هاي ايشان در 

طراحي و توليد اين مجموعه سپاسگزارم.
                                             بابك افقهي   

                                           معاون وزير و رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران
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