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گذر از مدیریت کسب و کار کوچک من را برانداشت و این انگیزه را در من به وجود آورد که
وجود یک منبع در جهت جهانی سازی و بین المللی مدیریت کسب و کار نیاز است .مدیریت
منابع انسانی و منابع مالی در جهت پیشبرد آشنایی با محیط پولی و مالی بین المللی و نحوه
سرمایه گذاری بین المللی نمونه از دیدگاهها و آموزهایی است که خواننده این کتاب بدست
میآورد .امید است که این کتاب قدمی در جهت افزایش سرمایه گذار بین المللی و صادرات و
واردات بردارد و ایران عزیز را به عنوان کشوری مهم از این حیص برخوردار نماید.
در ضمن اینجانب کتابهای دیگری در زمینه کسب و کار دارم که به فراخور پس از آماده
سازی میتواند نقش مهمی در کسب و کار داشته باشد .در ضمن از دوستانی که در به اتمام
رساندن این کتاب به اینجانب یاری رساندند ،جناب آقای دکتر جواد فرخی مدرس دانشگاه
صنعتی بیرجند و جناب آقای حسن رضازاده مشاور سرمایه گذاری شرکت ایتالیایی لیدوما در
ایران تشکر میکنم و همچنین به این نکته اشاره میکنیم:
نگرش و تفکراتی که امروز شما را ساخته است دیگر برای رسیدن فرداهای شما کافی نیست...
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فصل اول کلیات

کلیات
بازرگانی بین المللی چیست؟
تعریف بازرگانی بین المللی
به عنوان یک مطالعهی موردی در آغاز پیشنهادات گوگل ،بازرگانی بین المللی مرتبط است با
هرموقعیتی که تولید یا توزیع کاالها یا خدمات ،مرزهای یک کشور را درمی نوردد .جهانی
سازی 1تغییر به سوی اقتصاد جهانی وابسته و یکپارچه فرصتهای بزرگتری را برای بازرگانی
بین المللی به وجود میآورد .جهانی شدن میتواند برحسب بازارهایی شکل بگیرد ،که در آن
موانع تجاری در حال سقوط و ترجیحات خریداران درحال تغییر است .همچنین میتواند برحسب
تولید درنظر گرفته شود ،جائیکه یک شرکت میتواند به راحتی منابع کاالها و خدمات را از دیگر
کشورها تامین نماید .برخی مدیران تعریف بازرگانی بین المللی را به کلی مرتبط با تجارت
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درنظر میگیرند ،همانطور که در مورد مربوط به گوگل پیشنهاد شده است .با این حال ،یک
تعریف وسیعتر از تجارت بین المللی در جهانی که فراتر از تولید سادهی صنعتی رفته است،
9تغییر به سوی اقتصاد جهانی وابستهتر و یکپارچه.
Bussiness
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میتواند هم از نظر شخصی و هم از نظر حرفه ای بهتر به شما کمک کند .تجارت بین المللی
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شامل طیفی گسترده از مبادالت برون مرزی کاالها ،خدمات و یا منابع بین دو یا چند کشور
است .این مبادالت میتواند پا را فراتر از تبادل پول برای کاالهای فیزیکی بگذارد و شامل نقل و
انتقالهای بین المللی دیگر منابع از قبیل نیروی انسانی ،مالکیت معنوی (مثل پتنت ،کپی رایت،
عالیم تجاری و اطالعات) و داراییهای قراردادی یا بدهیها (مثل حق استفاده از برخی
داراییهای خارجی ،ارائهی برخی خدمات آینده برای مشتریان بیگانه ،یا اجرای یک ابزار مالی
پیچیده) باشد .نهادهای درگیر در تجارت بین المللی از شرکتهای بزرگ چندملیتی با هزاران
کارمند که در بسیاری از کشورها به تجارت مشغولاند تا یک شرکت کوچک تک نفره که به
عنوان وارد کننده و صادر کننده عمل میکند متغیر است .این تعریف گسترده تر از تجارت بین
المللی هم دربرگیرندهی معامالت فرامرزی منفعت طلبانه و نیز معامالتی است که انگیزهی سود
غیرمالی دارند (مثل خط پایین سه گانه ،مسئولیت اجتماعی شرکتها و منفعت سیاسی) که بر
آیندهی تجارت تاثیر میگذارد.

مدیریت استراتژیک و کارآفرینی
دانش مدیریت استراتژیک و کارآفرینی درک شما از تجارت بین المللی را باال خواهند برد.
مدیریت استراتژیک 2که یک راهکار 3و  SWOTیکی از ابزارهای اساسی استراتژی ارزیابی
(نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها و تهدیدها) است .ابزار  SWOTبه شما کمک میکند تا با
ارزیابی مشخصههای داخلی سازمان  -نقاط قوت و نقاط ضعف آن -طرحی عملی ایجاد کنید تا
بهترین عملکرد سازمان را در غلبه یا کار حول محور نقاط ضعف داشته باشد .به همین نحو،
بخش بیرونی -SWOTفرصتها و تهدیدها-به شما کمک میکند آن شرایط محیطی را که به
نفع یا علیه استراتژی سازمان هستند ،ارزیابی کنید .چون مدیریت راهبردی با عملکرد سازمان
مرتبط است -خواه اجتماعی باشد ،خواه محیطی یا اقتصادی -درک شما از  SWOTسازمان به
شما کمک خواهد کرد تا به بهترین نحو میزان تاثیر عوامل تجارت بینالمللی بر استراتژی شرکت
9همهی مبادالت برون مرزی کاالها ،خدمات ،یا منابع میان دو یا چند کشور .این مبادالت میتواند فراتر از تبادل
پول برای کاالهای فیزیکی برود و شامل نقل و انتقالهای بین المللی دیگر منابع از قبیل افراد ،مالکیت معنوی و
داراییهای قراردادی یا بدهیها باشد.
2بدنهی دانشی که به سواالت مربوط به توسعه و اجرای راهکارهای خوب پاسخ میدهد و به طور عمده با عوامل
تعیین کنندهی عملکرد شرکت مرتبط است.
3مفهوم مرکزی ،یکپارچه شده و برون گرای مربوط به چگونگی دستیابی یک سازمان به اهداف عملکردیاش.
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را ارزیابی کنید .درمقابل ،کارآفرینی اینگونه تعریف شده است :تشخیص فرصتها (نیازها،
خواستهها ،مشکالت و چالشها) و استفاده یا خلق منابع برای اجرای ایدههای نوآورانه برای
سرمایه گذاریهای مخاطره آمیز متفکرانه برنامهریزی شدهی جدید و کارآفرین شخصی است که
در کارآفرینی دخیل است .کارآفرینی همانند مدیریت استراتژیک به شما کمک میکند تا
هنگامی که ایدههای جدید را به بازارهای جدید مرتبط میکنید ،درمورد فرصتهای موجود فکر
کنید .برای نمونه ،با توجه به حضور جهانی گوگل در حال حاضر ،به دشواری میتوان تصور کرد
که این شرکت اندکی بیش از یک دهه قبل به عنوان یک تالش گروهی کارآفرینانهی دو دانشجو
آغاز به کار کرد .گوگل توسط لری پیج و سرگئی برین ،دانشجویان دانشگاه استنفورد تاسیس شد
و اولین بار به عنوان یک شرکت خصوصی در  6سپتامبر  9117تاسیس شد.
در اینجا الزم است که مفاهیم کارآفرینی سازمانی و کارآفرین سازمانی را توضیح دهیم.
کارآفرینی سازمانی شکلی از کارآفرینی است که درون کسب و کاری که درحال حاضر موجودیت
دارد ،رخ میدهد .کارآفرین سازمانی هم به نوبهی خود فردی است درون یک کسب و کار دایر
که مسئولیت مستقیم تبدیل یک ایده به یک محصول نهایی سودآور از طریق ریسک پذیری و
نوآوری را برعهده دارد .یک کارآفرین یک کسب و کار را راه اندازی میکند ،درحالی که کارآفرین
سازمانی محصول یا خدمتی جدید را درون کسب و کاری که از قبل وجود داشته ارائه میکند.
بنابراین ،ایدههای کارآفرینی نه تنها میتواند در فعالیتهای جدید اقتصادی به کار رود بلکه در
زمینههای موجود سازمانی و حتی دولتی نیز به کار میرود.
نکات مهم
تجارت بین المللی شامل طیف گسترده ای از مبادالت برون مرزی کاالها و خدمات و یا منابع
بین دو یا چند کشور است .این مبادالت میتواند فراتر از تبادل پول برای کاالهای فیزیکی باشد
که شامل نقل و انتقال بین المللی دیگر منابع از جمله منابع انسانی ،مالکیت معنوی (مثل حق
ثبت اختراع ،کپی رایت ،عالمت تجاری و اطالعات) ،داراییهای قراردادی و یا بدهیها (مانند حق
استفاده از برخی داراییهای خارجی ،ارائهی برخی خدمات در آینده برای مشتریان خارجی ،یا
اجرای یک ابزار مالی پیچیده) است.
مدیریت راهبردی بدنه دانشی است که به سواالت مربوط به توسعه و اجرای راهبردهای خوب
پاسخ میدهد و عمدتا مربوط به عوامل تعیین کنندهی عملکرد شرکت است .از آنجا که مدیریت
راهبردی مربوط به عملکرد سازمانی است ،درک شما از (SWOTقوت ،نقاط ضعف ،فرصتها و
تهدیدها) یک شرکت به شما کمک میکند تا به بهترین نحو میزان تاثیر عوامل تجارت بین
المللی بر راهکار شرکت را ارزیابی کنید.
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کارآفرینی تشخیص فرصتها (یعنی نیازها ،خواستهها ،مشکالت و چالشها) و استفاده یا ایجاد
منابع برای اجرای ایدههای مبتکرانه است .کارآفرینی به شما کمک میکند تا هنگام مرتبط
کردن ایدهها با بازارهای جدید در مورد فرصتهای موجود فکر کنید.

چه کسانی به تجارت بین المللی عالقمند هستند؟
ذینفعان
همانطور که می دانید ،تجارت بین المللی به مجموعهی گسترده ای از اشخاص و فعالیتها اشاره
دارد .اما در وهلهی اول چه کسی به تجارت بین المللی اهمیت میدهد؟ برای پاسخ به این سوال
باید در مورد سهامداران و تحلیل سهامداران اشاره کنیم .ذینفع فرد یا سازمانی است که منافع او
ممکن است در نتیجهی آنچه که فرد یا سازمان دیگری انجام میدهد تحت تاثیر قرار گیرد.
تجزیه و تحلیل ذینفع تکنیکی است که برای شناسایی و ارزیابی اهمیت افراد کلیدی ،گروهها یا
افراد ،یا موسساتی که ممکن است به طور قابل مالحظهای بر موفقیت فعالیت یا پروژه یا کسب و
کار شما تاثیر بگذارند استفاده میکنید .در زمینهی آنچه که در اینجا شما درحال یادگیری آن
هستید ،افراد یا سازمانها در تجارت بین المللی به واسطه تاثیرات مثبت یا منفی دارای منافعی
خواهند بود .یعنی آنها به واسطهی برخی جنبههای تجارت بین المللی چیز مهمی در دست
دارند.
مشخصاً ،گوگل و مدیرانش نیاز به شناخت تجارت بین المللی دارند زیرا آنها در بسیاری از
کشورها خارج از کشور خود مشغول تجارت هستند .کمی بیش از نیمی از درآمدهای گوگل از
بیرون از ایاالت متحده بدست میآید .آیا این به آن معناست که اگر گوگل محصوالت خود را تنها
در یک کشور تولید میکرد و به فروش میرسانید ،با تجارت بین المللی مرتبط نمیشد؟ قطعا نه!
عوامل تجارت بین المللی هنوز هم بر گوگل تاثیر میگذارند ،از طریق هرگونه تدارکات و
ملزوماتی که از تهیه کنندگان خارجی میخرد و نیز تاثیر احتمالی رقبای خارجی بر جایگاه
گوگل در بازارهای خانگی حتی اگر این عوامل نبودند ،ممکن بود گوگل از نوسانات قیمت تاثیر
پذیرد و برای مثال :قیمتهای بین المللی اجزای کامپیوتر حتی درصورتی که این قطعات را از
تهیه کنندگان آمریکایی خریداری میکردند .در مجموع ،قیمت برخی از کاالهای مورد استفاده
در ساخت قطعات به طور جهانی تعیین میشود ،نه محلی .ورای دخیل بودن گوگل در تبلیغات
شبکهی اینترنت ،که مستلزم سرمایه گذاری وسیع در مراکز سرور کامپیوتر در سرتاسر جهان
است ،این شرکت به طور فزآینده ای در زمینه تولید دیگر محصوالت و خدمات نیز فعال است
برای مثال تلفنهای همراه و سیستم عاملی که استفاده میکنند .تا اینجا ،این فصل تنها به این
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نکته پرداخته است که چگونه یک تجارت و مدیران آن باید تجارت بین المللی را بدون توجه به
این که سازمانشان محصوالت یا خدماتی را بیرون از مرزها تولید کرده یا میفروشد ،درک کنند.
چه کس دیگری ممکن است فراتر از گوگل و مدیریت آن در تجارت بین المللی ذینفع باشد؟
نخست ،گوگل به احتمال زیاد باید مالیات بپردازد ،درست است؟ احتماال مالیات بر فروش را در
بازارهایی که محصوالت خود را میفروشد پرداخت میکند ،همچنین مالیات اموال و حقوق و
دستمزد را در کشورهایی که امکانات تولیدی دارد میپردازد .هریک از این ذینفعان دولتی منافع
اقتصادی مهمی در گوگل دارند .عالوه بر این ،در بسیاری از کشورها ،دولت مسئول حفاظت از
محیط زیست است .مزارع بزرگ سرورهای کامپیوتر گوگل انرژی مصرف میکنند و ضایعاتی نیز
تولید میکنند و محصوالت آن (مثل تلفن همراه) در بسته بندیهای یکبار مصرف ارائه میشود،
در نتیجه در مکانهایی که تولید و فروخته میشوند بر محیط زیست تاثیر میگذارند.
فراتر از شرکت و دولتها ،دیگر گروههای ذینفع شامل شرکتهای صنعتی ،گروههای بازرگانی و
کارگران هستند .به عنوان مثال ،شما درحال حاضر متوجه شدید که گوگل یک کمپانی
موتورجستجوی اینترنتی است ،بنابراین عضو یکی از اتحادیههای شرکتهای صنعتی مختلف
مرتبط با کامپیوتر است .نیروی کار هم یک ذینفع است .این میتواند شامل نه فقط افرادی باشد
که توسط کسب و کارهایی مثل گوگل استخدام میشوند بلکه کارگران قراردادی که بسته به
انتخابهای گوگل برای تولید یا فروش محصوالت یا خدماتش فرصتهای اشتغال را از دست
میدهند یا به دست میآورند را نیز دربر میگیرد.
نکات مهم
شما میتوانید افراد و سازمانهایی را شناسایی کنید که ممکن است منافعی در تجارت بین
المللی داشته باشند اگر منافعشان اکنون یا درآینده توسط تجارت بین المللی تحت تاثیر قرار
گیرد .چنین افرادی که در تجارت بین المللی ذینفع هستند شامل کارمندان ،مدیران ،مشاغل،
دولتها و سازمانهای غیردولتی هستند.
تحلیل ذینفع تکنیکی است که برای شناسایی و ارزیابی اهمیت افراد مهم ،گروههایی از افراد یا
موسساتی که ممکن است به طور چشمگیر بر موفقیت یک فعالیت ،پروژه یا کسب و کار تاثیر
بگذارند استفاده میشود.
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اشکال تجارت بین المللی
تجارت بین المللی میتواند شکلهای متنوعی به خود بگیرد .بیایید با نگاهی به کسب و کار
شروع کنیم با اذعان به این نکته که تجارت بین المللی براساس تعریف گستردهی ما ،تجارت،
دولت و سازمانهای غیردولتی ( )NGOرا دربر میگیرد.
یک کسب و کار میتواند فرد یا سازمانی باشد که در تجارت با هدف دستیابی به سود دخیل
است .سود تجارت معموال با شرایط مالی و اقتصادی اندازه گیری میشود .با این حال ،برخی
سطوح سود مالی و اقتصادی پایدار برای تجارت مورد نیاز است تا به دیگر نتایج پایدار که به
عنوان عملکرد اجتماعی یا زیست محیطی سنجیده میشوند دست یابد .برای مثال ،بسیاری از
شرکتها که برپایه ی سود دهی تجاری بنا شدهاند هم ماموریت اجتماعی و هم ماموریت
اقتصادی دارند .جدول زیر نمونه ای از شرکتهایی با این نوع ماموریت را برای شما فراهم کرده
است.
نمونه بیانیهی ماموریت سه بخشی
مأموریت اجتماعی و زیست محیطی

مأموریت تولید

مأموریت اقتصادی

بخشی از یک شرکت مسئول بودن
سخت کوشی برای حل مشکالت
زیست محیطی جهان و از همه مهم تر
کمک به کسانی است که محصوالت ما
را خریداری میکنند تا انتخابهای
مسئوالنه تری بگیرند .سرمایه گذاری
روی افراد ،سرمایه گذاری برای سیاره

برای ایجاد ،توزیع و
فروش محصوالتی با
بهترین کیفیت با تعهد
مداوم به ارتقای
شیوههای تجارت که
به زمین و محیط
احترام
زیست
میگذارد.

برای ایجاد ارزش بلندمدت و به
دست آوردن بهترین فرصت برای
سهام دارانمان با ارائهی رشد سودآور
در فروش ،درآمدها و جریان نقدی
سرمایهی پایدار در یک شرکت
جهانی ساخته شده بر پایهی غرور و
افتخار و صداقت و احترام.

از یک طرف ،در حالی که شرکتهایی مانند بن و جری (بخشی از یونیلیور) و  SCجانسون بسیار
بزرگاند ،به دشواری میتوان کسب و کاری کوچک یا بزرگ را تصور کرد که عملیاتی بین المللی
نداشته باشد .از سوی دیگر ،بخش بین المللی کسب و کار یک شرکت میتواند کامال متفاوت
باشد ،از صادرات و واردات گرفته تا عملیات تولیدی قابل توجه در خارج از کشور مبدا .یک وارد
کننده محصوالت و خدماتی را میفروشد که از دیگر کشورها میآیند؛ درمقابل یک صادرکننده
محصوالت و خدماتی را در کشورهای خارجی میفروشد که از کشور خود آورده است .فراتر از
واردات وصادرات ،برخی سازمانها دفاتری را در دیگر کشورها دایر میکنند؛ این کار مبنایی برای
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میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی آنها تشکیل میدهد .سرمایه گذاری مستقیم خارجی
یعنی که یک شرکت مستقیما سرمایههایی را در ساختمانها ،تجهیزات ،یا سازمانهای یک
کشور بیگانه سرمایه گذاری میکند .در برخی موارد ،این دفاتر خارجی دقیقا کپی شرکت اصلی
هستند؛ یعنی ،همهی فعالیتهای ایجاد ارزش و پشتیبانی را دارند ،فقط در کشوری متفاوت .در
دیگر موارد ،عملیات خارجی بر روی زیرمجموعهی کوچکی از فعالیتهای متناسب با بازارهای
محلی ،یا بازارهایی که منابع موجود برای انجام عملیات در هرمحلی که شرکت در آن عمل
میکند متمرکز است.
وقتی یک شرکت انتخابهایی درمورد عملیات خارجی انجام میدهد که باعث افزایش پاسخگویی
ملی و محلی میشود ،سازمان بیشتر قادر به انطباق با شرایط بازار ملی و محلی است .در مقابل،
هرچه سطح استانداردسازی باالتر باشد هم درون و هم در سراسر بازارها سطح بهره وری جهانی
هم بیشتر است .در بسیاری از موارد ،انتخاب مکان خارجی مزایای منحصر به فردی ایجاد
میکند ،که به عنوان مزایای محل به آن اشاره میشود .مزایای محلی شامل دسترسی آسانتر به
مواد اولیه ،نیروی کار ارزان ،تامین کنندگان کلیدی ،مشتریان کلیدی ،انرژی و منابع طبیعی
باشد .به عنوان مثال ،گوگل مزارع کامپیوتر سرور خود ستون فقرات تکنولوژیک سرویسهای
اینترنتی عظیمش را نزدیک به سدها قرار داده که نیروی برق آبی تولید میکنند زیرا این یکی از
ارزانترین منابع الکتریسیته است .درنهایت ،انتخابهای مدیریتی با توجه به مبادالت بین بهره
وری جهانی و پاسخگویی محلی تابعی از راهکار شرکت و احتماال عامل تعیین کنندهی اصلی
عملکرد شرکت هستند.

اشکال بین المللی [سازمانهای] دولت
مجموعههای دولتی هم شکلهای بین المللی متفاوتی به خود میگیرند .در میان دانشمندان
علوم سیاسی ،دولت به طورکلی به عنوان بدنه ای متشکل از افراد درنظر گرفته میشود که
سیاستهای عمومی را تنظیم و اجرا میکند و قدرت اجرایی ،سیاسی و حاکم را از طریق رسوم،
موسسات و قوانین درون منطقه ،کشور یا دیگر واحدهای سیاسی اعمال میکند یا به عبارت ساده
تر ،دولت سازمان یا آژانسی است که از طریق آن یک واحد سیاسی قدرت خود را اعمال کرده،
کنترل و سیاست گذاری عمومی را اداره میکند و فعالیتهای اعضا یا افراد آن را کنترل و هدایت
میکند .به عنوان مثال ،دولتهای ملی ،سفارتخانهها و کنسولگریهایی در کشورهای بیگانه
دارند .و همچنین در معاهدات بین المللی مرتبط با موضوعاتی مانند تجارت ،محیط زیست ،یا
کارکودکان مشارکت میکنند .برای مثال ،موافقتنامه ی تجارت آزاد آمریکای شمالی NAFTA
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موافقتنامه ای است که توسط دولتهای ایاالت متحده ،کانادا و مکزیک امضا شده تا یک بلوک
تجاری در شمال آمریکا برای کاهش یا حذف تعرفه در میان کشورهای عضو و درنتیجه تسهیل
تجارت ایجاد کند .پروتکل کیوتو موافقتنامه ای است با هدف مبارزه با گرم شدن کرهی زمین در
میان کشورهای شرکت کننده .در برخی موارد ،مثل اتحادیه اروپا ، ECموافقتنامههای تجارت،
محیط زیست ،نیروی کار و بسیاری موضوعات دیگر را که مرتبط با مسائل تجاری ،اجتماعی و
زیست محیطی هستند را پوشش میدهند .موافقتنامهی آتالنتا به نوبهی خود موافقتنامه ای بین
دولتهای مشارکت کننده و شرکتها برای از بین بردن کار کودکان در تولید توپهای فوتبال در
پاکستان است ..نهایتا ،ابرسازمان هایی مانند سازمان ملل متحد  UNو یا سازمان تجارت جهانی
 WTOعمال خودشان دولتهای جداگانهای هستند و قدرتهای معینی بر تمام کشورهای عضو
دارند.

سازمانهای غیردولتی
سازمانهای ملی غیردولتی  NGOها شامل هرگروه غیرانتفاعی ،داوطلبانه از شهروندان است که
در سطح محلی ،ملی یا بین المللی سازمان دهی شده است NGO .های بین المللی (سازمانهای
غیردولتی که فراتر از مرزها عمل میکنند) به سال  9731برمی گردد .برای مثال روتاری
اینترنشنال در سال  9160تاسیس شد .تخمین زده میشود که تا  NGO 9673 ،9196وجود
داشته است NGO .های بین المللی در جنبش ضدبرده داری و جنبش حق رای زنان نقش
مهمی ایفا کردند ،اما عبارت "سازمان غیردولتی" تا  9160تا زمانی که سازمان ملل همراه با
مقرراتی در مادهی  89فصل  96منشور سازمان ملل متحد تاسیس گردید وارد واژه نامهی
متعارف نشد؛ که نقش مشاوره ای به سازمانهایی اعطا میکرد که نه دولتی هستند و نه عضو
دولت.
طی قرن بیستم ،جهانی سازی درواقع پیشرفت  NGOها را به همراه داشت ،زیرا بسیاری از
مشکالت از طریق یک ملت حل میشود .عالوه براین ،معاهدات بین المللی و سازمانهای بین
المللی ،مانند  ،WTOاز سوی فعاالن حقوق بشر به عنوان سازمانی که بیش از حد بر منافع
تجاری متمرکز است تلقی میشدند .برخی استدالل میکردند که در تالش برای مقابله با این
روند ،سازمانهای غیردولتی تشکیل شدند تا بر مسائل بشردوستانه ،کمک به توسعه و توسعهی
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پایدار تاکید ورزند .یک نمونهی بارز از این سازمانها انجمن جهانی اجتماعی است 1انجمن رقیب
انجمن اقتصاد جهانی که هر ژانویه در داووس سوییس برگزار میگردد.
نکات مهم
تجارت بین المللی اشکال متنوعی به خود میگیرد .واردکنندگان کاالها و خدماتی را که از دیگر
کشورها به دست آوردهاند میفروشند درحالی که صادرکنندگان کاالها و خدماتی را از کشور خود
در خارج از مرزهای خود میفروشند.
شرکتها میتوانند در مورد وسعت و ساختار سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی خود انتخاب
کنند ،از دفاتر فروش ماهواره ای تا تولید یکپارچه ،فروش و مراکز توزیع درکشورهای بیگانه.
سازمانهای دولتی و غیردولتی هم دربرگیرندهی تجارت بین المللی هستند.
جهانی سازی
در اقتصاد جهانی امروز ،همه به خرید کاال از کشورهای دیگر عادت کردهاند لوازم الکترونیکی از
تایوان ،سبزیجات از مکزیک ،لباس از چین ،ماشین از کره و دامن از هند بیشتر خریداران مدرن
برچسبهای ساخت [یک کشور خارجی] روی محصوالت خود را به عنوان چیزی بدیهی
میدانند .تجارت از راه دور همیشه اینقدر رایج نبود ،اگرچه تجارت خارجی جابجایی کاالها از
یک منطقهی جغرافیایی به منطقهی دیگر عامل کلیدی در امورانسانی از زمانهای پیش از تاریخ
بوده است .هزاران سال پیش ،بازرگانان تنها باارزشترین کاالها مانند :ابریشم ،طال و دیگر فلزات
گرانبها و جواهرات ،ادویه جات ،چینی و داروها از طریق مسیرهای تجاری دریایی و زمینی
باستانی ،از جمله راه معروف جادهی ابریشم از طریق آسیای مرکزی حمل میکردند .حرکت
کاالها به فاصلههای بسیار دور بسیار سخت بود و پرهزینه تر از آن که این تالش بر روی
محصوالت معمولی به هدر رود ،اگرچه مردم اغلب غالت و دیگرغذاها را از مسیرهای کوتاهتر از
مزارع به بازارهای شهر میبردند.
مبحث جهانی شدن چیست؟ این مبحث فراتر از یک تفاوت آشکار از افکار متفاوت در خصوص
نحوه تاثیر بین المللی سازی بر هویتهای فرهنگی ،مصرفی و ملی کشورها نیست و این که آیا
این تغییرات مطلوباند یا نه برای نمونه ،حضور جهانی تامین کنندگان غذایی مانند کوکاکوال و
مک دونالد در همهی کشورها عمال منعکس کنندهی این واقعیت است که با وجود هزینهی
احتمالی نوشیدنیهای محلی و غذاها ،سلیقهی برخی مصرف کنندگان درحال نزدیک شدن به
World social assocition
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هم است .به یاد داشته باشید ،جهانی سازی به تغییر به سوی اقتصاد جهانی وابسته و یکپارچه
اشاره دارد .این تغییر تا حد زیادی توسط ( )9کاهش تجارت و موانع سرمایه گذاری و ()2
فناوریهای جدید مانند اینترنت دامن زده است .بحث جهانی شدن حول این موضوع است که آیا
و چگونه بازارها به سرعت با همدیگر ادغام میشوند.

ما در یک جهان مسطح زندگی میکنیم
دیدگاه جهان مسطح 1به توماس فریدمن و کتاب پرفروش او در سال  2660با نام جهان مسطح
تعلق دارد .فریمن برای نیویورک تایمز جهان را پوشش می دهدو دسترسی او به مقامات مهم
محلی ،مدیران شرکتها ،دفاتر محلی روزنامهی تایمز و محققان ،اینترنت و دستگاه ضبط صدا او
را قادر ساخت مقادیر زیادی اطالعات را جمع آوری کند .افراد زیادی جهانی سازی را یک پدیده-
ی مدرن درنظر میگیرند ،اما براساس نظر فریدمن ،این مرحلهی سوم است .مرحلهی اول
پیشرفت جهانی ،چیزی است که فریدمن آن را جهانی شدن نسخه  9مینامد و با کشف دنیای
جدید توسط کریستف کلمب آغاز شد و از  9612تا  9766ادامه یافت .این مرحلهی طوالنی که
توسط ملی گرایی و مذهب به پیش میرفت با این مشخصهها برجسته شد که چقدر کشورها
میتوانند قدرت صنعتی تولید و به کار بگیرند .جهانی سازی نسخه  ،2از حدود  9766تا ،2666
با رکود بزرگ و دو جنگ جهانی مختل شد و تا حد زیادی با قدرت در حال ظهور شرکتهای
چند ملیتی بزرگ شکل میگرفت .جهانی سازی نسخه  2با شرکتهای سهامی تجاری اروپایی
رشد کرد و درحالی که آنها در جستجوی بازارهای جدید ،نیروی کار ارزان و مواد خام گسترده
میشدند ،این امر با پیشرفتهای بعدی در حمل و نقل دریایی و ریلی ادامه یافت.
این دوره را مقدمهی ارتباطات مدرن و هزینههای حمل و نقل ارزان تر میدانند .جهانی سازی
نسخه  3حدود سال  2666با پیشرفتهایی در زمینهی اتصال الکترونیکی جهانی آغاز شد که به
افراد اجازه میداد به شیوه ای در ارتباط باشند که تاکنون امکان نداشت.
در جهانی سازی نسخه  ،9ملتها تحت سلطهی توسعهی جهانی بودند .جهانی سازی نسخه  ،2با
رشد شرکتهای چندملیتی که توسعه و پیشرفت جهانی را تحت فشار قرار میدادند به پیش
رانده شد .در جهانی سازی  ،3پیشرفتهای عمدهی نرم افزاری اجازه داد تعداد بی سابقه ای از
افراد در سرتاسر جهان به پتانسیل نامحدود با یکدیگر کار کنند.
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مالیات چی بمبئی
جهانی سازی در مرحلهی سوم چه شکلی خواهد داشت؟ فریدمن از ما میخواهد حسابداران
محلی مهربانی را تصور کنیم که به مالیاتها رسیدگی میکنند .آنها میتوانند به سادگی کار
شما را از طریق سرور برای تیم مالیاتی در بمبئی ،هندوستان بفرستند .این روش که به طور
روزافزون محبوبیت مییابد مزایای خود را دارد .همانطور که فریدمن در  2663در مورد 20666
اظهارنامهی مالیاتی ایاالت متحده که در هندوستان انجام شدند متذکر میشود .این میزان تا
سال  966 ،2666هزار اظهارنامه بود و پیش بینی سال  666 ،2660هزار مورد .یک برنامهی نرم
افزاری مخصوص طراحی شد تا به شرکتهای مالیاتی متوسط آمریکایی اجازه دهد با برون
سپاری فایلهای خود این پیشرفت را فعال کرده و دورنمای شغلی بهتری به  86هزار دانشجوی
حسابداری که ساالنه در هند فارغ التحصیل میشوند بدهد .با حقوق اولیهی  966دالر درماه ،این
حسابداران اظهارنامههای مالیاتی آمریکایی را تکمیل کرده و با تهیه کنندگان مالیاتی ایاالت
متحده رقابت میکنند .این رقابت شغلی به حسابداران محدود نیست و شرکتها میتوانند هرنوع
خدمات یا تجارتی را که بتواند به اجزای اصلی خود شکسته شود و به عملیات کامپیوتری تبدیل
شود برون سپاری کنند .این امر شامل همه چیز میشود از رزرو میز در رستوران تا گزارش
درآمدهای شرکت تا خواندن اشعهی ایکس و این کار به خدمات اساسی محدود نمیشود .با
جهانی سازی نوآوری ،شرکتهای چندملیتی در هندوستان درحال پر کردن تعداد بیشتری از
درخواست حق ثبت آمریکایی هستند که از طراحی موتور هواپیما تا سیستمهای حمل و نقل و
تراشههای ریزپردازنده متغیر است .اتباع چینی که در دالیان چین به زبان ژاپنی صحبت
میکنند ،در حال حاضر در مرکز تلفن به سواالت مشتریان ژاپنی پاسخ میدهند .به دلیل
موقعیت دالیان که نزدیک به ژاپن و کره واقع شده و نیز دانشگاهها ،بیمارستانها و زمینهای
گلف متعدد آن ،برخی از  2766شرکت ژاپنی عملیات خود را در آنجا برون سپاری میکنند.
درحالی که شرکتهای بسیاری به دیگر کشورها برون سپاری میکنند ،برخی از ارجاع داخلی
استفاده میکنند که به افراد اجازه میدهد در خانه کار کنند .جت بلو از منابع خانگی برای
منشی رزرو استفاده میکند .امروزه ،حدود  96درصد از نیروی کار ایاالت متحده در خانه کار
میکنند .برون سپاری و کار در منزل از جهات گوناگون ،با هم مرتبطاند ،هردو به افراد اجازه
میدهند که از هرکجا مایل باشند کار کنند.
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چگونه جهان مسطح شد
فریدمن ده رویداد عمده را که به شکل دهی دنیای مدرن و مسطح کردن آن کمک میکند،
شناسایی میکند..
 :73/3/66 .6وقتی دیوارهها فروریختند و پنجرهها کنار رفتند .فروریختن دیوار برلین به
کمونیسم قدیمی خاتمه داد و اقتصادها را برنامه ریزی کرد .سرمایه داری صعود کرد.
( :32/3/7 .2گسترش وب) وقتی نرم افزار نت اسکیپ عمومی شد .پیمایش اینترنت و
ایمیل به پیشرفت اینترنت با ماندگار کردن آن از نظر تجاری و محیط سازگار با کاربر کمک
کردند.
 .9نرم افزار گردش کار :آیا برنامهی من با برنامهی شما صحبت میکند .با نرم افزاری
قویتر و ساده تر برای استفاده و ارتباط بهبود یافته ،افراد بیشتری میتوانند کار را به اشتراک
بگذارند .بنابراین پروژههای پیچیده با بخشهای وابسته تر داخلی میتوانند از هرکجا به طور
مشترک انجام شوند.
 .4منبع یابی باز :خودسازماندهی ،جوامع مشارکتی .فراهم کردن نرم افزار اولیهی آنالین
که به صورت رایگان به هرکسی کد منبع را ارائه میکند از این رو به همکاری و توسعهی نرم
افزار سرعت میبخشد.
 .2برون سپاری .Y2K :اینترنت به شرکتها اجازه میدهد از کارمندان در سطح جهانی
استفاده کنند و کارهای تخصصی را به دست زبدهترین و ارزانترین نیروی کار در هرکجا که
هست بسپارند و وارد هند شوید ،با افرادی تحصیلکرده و با استعداد که حاضرند با کسری از
دستمزد کارگران در ایاالت متحده و اروپا کار کنند روبرو خواهید شد .تکنسینها و متخصصان
هندی در طی رویداد هزاره  Y2Kشهرتی بین المللی کسب کردند .فروپاشی سیستم کامپیوتری
که از آن میترسیدند هرگز رخ نداد اما صنعت فناوری اطالعات هند شروع یه کنترل تجارت
الکترونیک و کسب و کارهای وابسته در سراسر جهان کرد.
 .1برونسپاری :دویدن با غزالها و خوردن با شیرها .هنگامی که نوبت به ترک شغل و
کارخانههای ساخته شده در مکانهای ارزانتر میرسد مردم به چین ،مالزی ،تایلند ،مکزیک،
ایرلند ،برزیل و ویتنام فکر میکنند .اما برونسپاری فقط جابجا کردن بخشی از یک فرآیند تولید
و یا خدماتی نیست بلکه به معنای ایجاد یک مدل جدید کسب و کار برای تولید کاالهای بیشتر
برای فروش غیرامریکایی است که درنتیجه صادرات امریکایی را افزایش میدهد.
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 .7تامین زنجیرهای :سوشی خوردن در ارکانزاس .والمارت نشان داد که بهبود کسب و
توزیع میتواند هزینهها را کاهش دهد و تهیه کنندگان را وادار کند تا کیفیت را باال ببرند.
 .7درون سپاری :آن افراد با آن لباسهای خنده دار واقعا مشغول چه کاری هستند .این
نوع همکاری خدماتی زمانی رخ میدهد که شرکتها ترکیباتی از خدمات جدید را برای پیشرفت
خدمات ابداع میکنند .شرکت  UPSیک شرکت حمل و نقل بین المللی است که در سرتاسر
جهان بستههای پستی را تحویل گرفته و ظرف کوتاهترین مدت ممکن آن را به مقصد تحویل
میدهد .آنها فقط بسته تحویل نمیدهند ،آنها کار تدارکاتی میکنند .آخرین شعار کمپانی:
دنیای شما همزمان شده استUPS .فقط بسته تحویل نمیدهد بلکه زنجیره تدارکات جهانی
شرکتهای بزرگ و کوچک را همزمان میکند .مثال :چرخه تعمیر لب تاپهای مشتریان توشیبا
بسیار طول میکشید .برای تعمیر ،مشتری باید لب تاپش را تحویل  UPSمیداد بعد از همین
طریق تحویل توشیبا میشد و چرخه بازگشت نیز به همین صورت مشتریان از فرآیند طوالنی
تعمیر ناراضی بودند .راهکار  UPSبرای حل مشکل :لب تاپ به جای اینکه از هاب مرکزی UPS
به توشیبا برود همانجا میماند و تکنسینهای توشیبا در هاب مشغول تعمیر میشود نتیجه اینکه
تعمیر و تحویل لب تاپ ظرف حداکثر سه روز صورت میپذیرد.
 .3اطالع رسانی :گوگل ،یاهو و موتورجستجوی  .MSNگوگل روند جستجوی اطالعات را
متحول کرد .کاربران گوگل حدود یک میلیارد جستجو را ساالنه انجام میدهند و این روش
جستجو و دسترسی گسترده به دانش بر روی اینترنت اطالعات را به نوعی کاالی مصرفی تبدیل
میکند که افراد میتوانند برای ایجاد مشاغلی کامال جدید استفاده کنند.
 .60مکملهای نیروزا :دیجیتال شدن ،در دسترس بودن ،شخصی سازی و مجازی شدن.
پیشرفتهای تکنولوژیک از ارتباطات بی سیم تا پردازش در نتیجه قابلیت محاسباتی و تبادل
بسیار قدرتمند حاصل میشود .یک تراشهی جدید اینتل  99میلیون دستورالعمل را در هر ثانیه
( )MIPSپردازش میکند ،که درمقایسه با  MIPS 66666در سال  9189تحولی چشمگیر
است.
این ده عامل نقش قدرتمندی در کوچک تر کردن جهان داشتند اما هر یک به تنهایی عمل
میکردند تا آن که فریدمن مینویسد سه مورد از قدرتمندترین عوامل با هم جمع شدند ( )9نرم
افزار جدید و آشنایی روزافزون مردم با اینترنت ( )2مرتبط ساختن آن دانش با تجارت و
ارتباطات شخصی و ( )3هجوم میلیاردها نفر از آسیا و شوروی سابق به بازار ،که میخواهند
سریعتر به موفقیت بیشتر برسند .گردهم آمدن این عوامل خود باعث تولید تودهی بحرانی
گردید .مزایای هر رویداد در ادغام با رویداد دیگر بسیار بیشتر شد و همکاری روزافزون جهانی
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توسط افراد مستعد بدون توجه به مرزهای جغرافیایی ،زبانی یا محدودههای زمانی ،فرصتی برای
میلیاردها نفر ایجاد کرد.
تعلقات سیاسی نیز درحال تغییرند و درحالی که منتقدان معتقدند برون سپاری کارها برای
ایاالت متحده به بهای حذف مشاغل آمریکا تمام شده ،میتواند به صورت دیگری نیز به کار رود.
وقتی ایالت ایندیانا برای یک قرارداد جدید پیاده سازی و مونتاژ کامل سیستم پردازش
درخواستهای استخدام خود مزایده گذاشت ،یک شرکت کامپیوتری در هند برنده مزایده شد.
مزایدهی شرکت  7میلیون دالر برای ایندیانا صرفه جویی داشت اما عوامل سیاسی محلی ایالت را
وادار به لغو قرارداد نمود .در چنین موقعیتهایی ،خط بین بهره بردار و مورد قابل بهرهوری
نامشخص میشود.
ملیت شرکت نیز نامشخص است و هیولت پاکارد  HPدر کالیفرنیا قرار دارد ،اما کارمندانی از
 987کشور جهان دارد HP .قطعات را در هرجا که ارزانتر باشد تولید میکند .شرکتهای
چندملیتی مانند  HPکاری را که برایشان بهتر است انجام میدهند و نه آنچه را که برای کشور
خودشان بهتر باشد .این امر منجر به مسائل مهمی در خصوص از دست دادن شغل در مقابل
مزایای جهانی سازی میشود.
از آنجا که مسطح شدن جهان متوقف شدنی نیست ،کارگران جدید و آنهایی که با جابجایی
مواجه میشوند باید مهارتهای خود را اصالح کرده و بر روی فرصتهای جدید سرمایه گذاری
کنند .یک راه این است که در شغلی که نمیتواند برونسپاری شود مهارت کسب کنیم .این مورد
از آرایشگرهای محلی و لوله کش ها تا متخصصانی مانند جراحان و وکالی زبده متغیر است.
ما در جهانی چندوطنی زندگی میکنیم نه در جهانی مسطح!
پروفسور تجارت بین المللی پانکاج قماوات 1دیدگاه جهان مسطح را به بحث میکشد و درمقابل
از ایده ای حمایت میکند که آن را به عنوان نیمه جهانی شده 2و چند وطنی 3توصیف میکند.
اگر جهان مسطح بود ،تجارت بین المللی و راهکار جهانی ساده میبود .براساس گفتهی قماوات،
این راهکار داخلی است که در یک بازار بزرگتر به کار گرفته میشود .در دنیای نیمه جهانی
شده ،راهکار جهانی با توجه به تفاوتهای ملی آغاز میشود .تحقیق قماوات 6حاکی از آن است
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که برای مطالعهی موانع بر سر راه فعالیتهای اقتصادی برون مرزی شما باید از تحلیل CAGE

استفاده کنید .چارچوب  CAGEاین چهار عامل را پوشش میدهد.
 .9فرهنگ .عموما تفاوتهای فرهنگی بین دو کشور تبادالت اقتصادی آن دو کشور را کاهش
میدهد .فرهنگ به هنجارها ،باورهای مشترک و آداب و رسوم افراد برمی گردد .فاصلهی فرهنگی
به تفاوتهای مبتنی بر زبان ،هنجارها ،هویت ملی یا قومی ،سطوح اعتماد ،تحمل ،احترام به
کارآفرینی و شبکههای اجتماعی یا دیگر کیفیتهای خاص کشور برمی گردد .برخی محصوالت
هویت ملی شدیدا قوی دارند ،مثل شرکت تولید نوشیدنی مولسون در کانادا .در مقابل ،غذاهای
اصالح شدهی ژنتیکی ( )GMOعموما در شمال آمریکا پذیرفته شدهاند اما در غرب اروپا بسیار
پست شمرده میشوند .چنین فاصلهی فرهنگی برای غذاهای اصالح ژنتیکی ،فروش ذرت GMO
را در ایاالت متحده ساده میکند اما فروش آن در آلمان را غیرممکن میسازد .برخی تفاوتها به
طرزی شگفت آور خاص هستند (مثل نفرت چینیها از نوشیدنیهای تیره ،که بازاریابان کوکاکوال
این مطلب را خیلی دیر کشف کردند).
 .2مدیریت .جریانهای تجارت دوجانبه نشان میدهد که کشورهای مشابه از نظر مدیریتی
بیشتر با یکدیگر روابط تجاری دارند .فاصلهی مدیریتی به روابط دولتی تاریخی برمی گردد ،مثل
روابط بین هندوستان و انگلستان .این منطقی است ،آنها قوانین ،مقررات ،موسسات و
سیاستهایی از یک نوع دارند .عضویت در بلوک تجاری یکسان هم کلید همانندی است.
درمقابل ،هرچه تفاوتهای مدیریتی بین ملتها دو کشور بیشتر باشد ،روابط تجاری آن دو
دشوارتر خواهد بود خواه در سطح ملی یا شرکتهای بزرگ و همچنین میتواند به سطح و
ماهیت دخالت دولت در یک صنعت در مقابل دیگری اشاره داشته باشد .برای مثال ،کشاورزی در
بسیاری از کشورها تحت پوشش کمکهای دولتی است و این امر شرایط مشابهی را به وجود
میآورد.
 .3جغرافیا .این شاید آشکارترین تفاوت بین کشورها باشد .شما میببینید که بازار برای یک
محصول در لس آنجلس جدا از بازار همان محصول در سنگاپور با هزاران مایل فاصله است .در
کل ،هرچه فاصله بیشتر میشود میزان روابط تجاری کاهش مییابد ،زیرا فاصله معموال
هزینههای حمل و نقل را افزایش میدهد .تفاوتهای جغرافیایی همچنین شامل محدوده زمانی،
دسترسی به بنادر اقیانوسی ،مرزهای مشترک ،توپوگرافی و آب و هوا میشود .در این مورد
میتوان به مورد آغازین اشاره کرد زمانی که گوگل تحت تاثیر فاصلهی جغرافیایی قرار گرفت
دریافتند که سرعت اتصال اینترنت به سایت گوگل ،به دلیل آنکه چینیها به مزرعهی سرور در
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دیگر کشورها دسترسی داشتند کاهش یافته بود چرا که هیچ یک از سرورها در چین نبود (قبل
از تاسیس سایت .)Google.cn
 .6اقتصاد .فاصلهی اقتصادی به تفاوتها در شرایط جمعیتی ،اجتماعی و اقتصادی اشاره دارد.
مشخصترین تفاوت اقتصادی بین کشورها اندازه است .دیگری درآمد سرانه است .این فاصله
احتماال زمانی بیشترین تاثیر را دارد که ( )9ماهیت تقاضا با سطح درآمد تغییر میکند)2( ،
صرفه جوییهای اقتصادی محدود است )3( ،تفاوتهای قیمت بسیار چشمگیر است)6( ،
سیستمهای توزیع و کسب و کار متفاوت است )0( ،سازمانها باید شدیداً پاسخگوی مشتریان
خود باشند .تجزیه کردن اقتصاد یک شرکت دیگر تفاوتها از قبیل هزینههای نیروی کار،
هزینههای سرمایه ،سرمایهی انسانی (مثل تحصیالت یا مهارت) ،ارزش زمین ،منابع طبیعی
ارزان ،شبکههای حمل و نقل ،زیرساختهای ارتباطی و دسترسی به سرمایه را آشکار میکند.
هر یک از ابعاد  CAGEمفهوم مشترکی از فاصله را به اشتراک میگذارند .تفاوتهای CAGE
زمانی بیشتر اهمیت دارد که فاصلهی  CAGEزیاد باشد .یعنی وقتی تفاوتهای  CAGEکوچک
باشد ،احتماال فرصت بیشتری برای برقراری روابط تجاری برون مرزی وجود دارد .تحلیل
 CAGEمستلزم بررسی صنعت و محصوالت خاص سازمان در هریک از این حوزهها است .وقتی
به فرهنگ توجه میکنید درنظر داشته باشید که چگونه محصوالت از نظر فرهنگی حساسیت
پذیرند .وقتی به مدیریت توجه دارید ،در نظر داشته باشید آیا دیگر کشورها صنایع بخصوصی را
حمایت میکنند یا از شرکتهای ملی حمایت میکنند .وقتی به جغرافیا توجه دارید درنظر
داشته باشید که آیا محصوالت در آب و هوای متفاوت دوام میآورند .و وقتی به اقتصاد توجه
میکنید مسائلی از قبیل تاثیر درآمد سرانه بر تقاضا را درنظر داشته باشید.
یک حکایت جالب
پانکاج قماوات این حکایت را در حمایت جزئی از دیدگاه چندوطنی خود ارائه میکند" .طول
میکشد تا آدم یک مرغ را اهلی کند" احتماال بهترین شعار بازاریابی نیست که تابحال ابداع شده
است .اما موردی است که یک  perdu chickenبرای فروش سرخ کردنیهای خود در مکزیک
استفاده کرده است .مکزیکیها مردد بودند ،که حداقل را بگویند و احتماال متعجب بودند در
مرغداری فرانک پردو چه میگذرد .چگونه این شعار تصویب شد؟ به سادگی :این شعار ترجمهی
تحت اللفظی پردو از شعار اشتها برانگیزتر آمریکای شمالی بود :یک آدم سرسخت الزم است تا
یک مرغ ترد و لطیف درست کند .همانطور که پردو ،حداقل از طریق تجربهی خود با ترجمهی
لفظ به لفظ از شعار شرکت خود به اسپانیایی کشف کرد ،جهانی شدن فرهنگی و اقتصادی هنوز
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فرانرسیده است و بازاری را برای سرمایه درنظر بگیرید .برخی می گویند سرمایه هیچ مرزی
نمیشناسد .اطالعات اخیر حاکی از آن است که سرمایه جغرافیای خود را کامال میشناسد و
نزدیک به خانه میماند .برای هر دالر از سرمایه ای که به طور جهانی سرمایه گذاری شده ،تنها
یک ده سنتی از شرکتهای سرمایه گذار در خارج از مرزهای کشور مادر حاصل میشود .برای
هر  966دالر آمریکا که سرمایه گذاران در بازار سهام میگذارند 90 ،دالر برای سهام بین المللی
صرف میکنند .برای هر صد دانشجو در سازمان همکاری اقتصادی ( )OECDدانشگاهها ،شاید
پنج نفر خارجی هستند ،اینها و دیگر اقدامات مهم بین المللی نشان میدهد که جهان مسطح

نیست .جهان  16درصد گرد است ،مثل یک توپ راگبی .درحالی که جهان ممکن است
مسطح نباشد ،احتماال میشود گفت درحال مسطح شدن است.
نکات مهم
مبحث جهانی سازی نظریههای توماس فریدمن را درمقابل نظریهی پانکاج قماوات قرار میدهد.
دیدگاههای متفاوت آنها به شما کمک میکند مفهوم تجارت بین المللی را بهتر درک کنید .از
طریق ایدههای فریدمن ،شما دیدگاه بهتری نسبت به عوامل ،یا مسطح کنندههایی که تجارت
برون مرزی را برجسته تر میکنند به دست میآورید.
قماوات دنیایی را ترسیم میکند که نیمه جهانی شده و چند وطنی است ،که در آن راهکار
جهانی یا توجه به تفاوتهای ملی آغاز میشود.

چارچوب  CAGEقماوات چهار عامل را در بر میگیرد فرهنگ ،مدیریت ،جغرافیا و اقتصاد.
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محیط فرهنگی کسب و کار بین المللی
فرهنگ و ریسک میان فرهنگی
فرهنگ عبارت است از الگوهای فراگرفته شده ،به اشتراک گذاشته شده و جهت گیری پایدار در
یک جامعه .مردم فرهنگ خود را از طریق ارزشها ،ایدهها ،نگرشها ،رفتارها و نمادها نشان
میدهند .در تجارت بین المللی ما وارد محیطهای فرهنگی میشویم که با زبانهای ناآشنا و
سیستمهای ارزشی ،باورها ،رفتارها و هنجارهای منحصر به فرد مشخص شدهاند .این تفاوتها ،بر
همهی ابعاد تجارت بین المللی تاثیر میگذارند .اغلب ،آنها در مسیر یک ارتباط ساده قرار
میگیرند ،که نشان دهندهی یکی از چهار خطر همراه با تجارت بین المللی است که در فصل یک
به شما معرفی کردیم .خطر میان فرهنگی یک موقعیت یا رویداد است که در آن یک سوءتفاهم
فرهنگی برخی از ارزشهای انسانی را در خطر قرار میدهد .فرهنگ حتی بر مراسمهای سادهی
زندگی روزمره نیز تاثیر میگذارد .آیین سالم کردن یکی از نشانگرهای فرهنگی است که عمیقا
در زندگی انسانها جای گرفته و در طول قرنها تکامل یافته است .آنها چنین رفتارهایی را
خواه دست دادن باشد یا زدن حرفی و یا میزان فاصلهی دو فرد از هم مشخص میکنند .این
قراردادهای فرهنگی ممکن است به عنوان تابعی از سن ،جنس و یا وضعیت سالم کنندگان باشد.
در چین ،دوستان از طریق پرسیدن از یکدیگر در مورد این که آیا غذا خوردهاند یا نه بافکر بودن
خود را بروز میدهند .در ترکیه ،یک سالم و احوالپرسی معمولی به این صورت است :چه خبر از
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خودت؟ ژاپنیها ،که مراسم سالم و خداحافظی پرجزئیاتی را دنبال میکنند و به طور معمول از
طرف دیگر درست پیش از پایان تماس تلفنی معذرت خواهی میکنند.
برخالف سیستمهای سیاسی ،قانونی و اقتصادی ،فرهنگ به دشواری قابل شناسایی و تجزیه و
تحلیل است اما تاثیرات آن بر تجارت بین المللی و نیز بر تبادالت بین فردی ،عمیق و گسترده
است .تاثیر آن بر فعالیتهای زنجیره ارزش ،مانند طراحی محصول و خدمات ،بازاریابی و فروش،
قابل توجه است .مدیران باید محصوالتی طراحی و براساس فرهنگ بسته بندی کنند ،حتی در
مورد رنگ .در حالی که قرمز ممکن است برای روسها زیبا باشد ،در آفریقای جنوبی نماد
عزاداری است .از نظر جهانی آیتمهایی مانند خودنویس به عنوان هدیههای تجاری مورد قبول
هستند ،اما گلهای داوودی اغلب با مراسم تدفین را به ذهن متبادر میسازند و دستمالها ممکن
است حاکی از غم و اندوه باشند .در برخی فرهنگها ،چاقو یا قیچی داللت بر قطع رابطه دارند یا
بیانگر دیگر احساسات منفی هستند .شرکتها میخواهند کارکنانشان در مورد فرهنگهای دیگر
اطالعات داشته باشند و از نظر میان فرهنگی مهارت کسب کنند .در درهی سیلیکون کالیفرنیا،
جایی که بسیاری از شرکتهای آی تی متمرکزند ،اینتل یک سمینار با نام کارکردن با
هندوستان ارائه میکند تا به کارکنان کمک کند تا به صورت تاثیرگذارتری با  666666تبعهی
هندی که برآورد شده در درهی سیلیکون هستند کار کنند ،چندین شرکت دیگر در درهی
سیلیکون آموزش مشابهی را ارائه میدهند .یکی دیگر از شرکتهای کامپیوتری AMD ،کارگران
بخش آی تی را از هندوستان برای یک آموزش یک ماههی فرهنگی با ایاالت متحده به هزینه
خود در تگزاس میآورد .کارگران ایفای نقش میکنند و موضوعاتی مانند فیلمهای هندی ،تاریخ
سیاسی و تفاوتهای بین هندو و دیگر مذاهب هندی را مطالعه میکنند و آموزش شامل
درسهایی در خصوص تخصیص کار (کارگران هندی اغلب با جداول زمانی تهاجمی موافقاند اما
ممکن است وقتی که عقب می افتند ،مدیررا مطلع نکنند بنابراین مدیران باید اطمینان یابند که
جدول زمانی منطقی است) ،آماده سازی غذا برای کمک به کسانی که دین برهمابودا را تجربه
میکنند ،کافه تریاهای شرکت باید به وضوح وگان ها را از غذاهای گیاهی متمایز کنند و برقراری
روابط اجتماعی معاشرت (زیرا مودبانه است که در ابتدا دعوت به خانهی یک همکار رد شود،
مدیران باید بیش از یک بار پیشنهاد خود را مطرح کنند).
خطر میان فرهنگی با جهت گیری قوم مدارانه با استفاده از فرهنگ خود ما به عنوان استانداردی
برای قضاوت دیگر فرهنگها تشدید میشود .بیشتر ما در یک فرهنگ بزرگ شدهایم و تمایل
داریم که جهان را در درجه اول از دیدگاه خودمان ببینیم .گرایشات قوم مدارانه گستردهاند و
مستلزم این اعتقاد که نژاد یک نفر ،مذهب ،یا گروه قومی او به نحوی برتر از دیگران است.
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محقق تجارت بین المللی ،هاوارد پرموتر دیدگاههای قوم مدارانه را به عنوان گرایش به خانه،
کشور توصیف کرده است .او معتقد است که مدیران در تجارت برون مرزی باید گرایشات قوم
مدارانه ی خود را به نفع گرایشات چندکانونی یا زمین محور رها کنند .گرایشات چندکانونی به
طرزفکر میزبان کشور اشاره دارد که در آن مدیر پیوند محکمی با کشوری که در آن کسب و کار
خود را اداره میکند برقرار میکند .گرایش زمین محور به طرزتفکری جهانی اشاره دارد که در
آن مدیر قادر به درک تجارت یا بازار بدون توجه به مرزهای یک کشور است .گرایشات زمین
محور مانند گرایش شناختی هستند که بازبودن و آگاهی را با وجود تنوع فرهنگها ترکیب
میکند .مدیرانی با گرایشات زمین محور تالش عمدی برای توسعهی مهارتها به منظور
رفتارهای اجتماعی موفق اعضای دیگر فرهنگها انجام میدهند .آنها راههای جدید تفکر،
یادگیری تجزیه و تحلیل فرهنگها و اجتناب از وسوسه برای قضاوت رفتار متفاوت به عنوان یک
رفتار پست را اتخاذ میکنند.
ما در کشور خود نیز با فرهنگهای ناآشنا همانند معامالت بین المللی مواجه میشویم.
خریدارانی که از آنسوی مرزها برای معامله از کشور ما بازدید میکنند ،شرکتهای داخلی که از
منبع تامین کنندههای واقع در کشورهای دور استفاده میکنند و کارکنانی که به طور فزآینده
پیش زمینههای فرهنگی متنوع دارند .برای مثال ،موریس دنسر سرنگهبان هتل پیر در شهر
نیویورک است ،اخیرا هتلهای تاج ،زیر مجموعه ای از طال ،که بزرگترین شرکت در هندوستان
است ،مدیریت قرارداد هتل پیر را به دست آورده است .عالوه بر تطبیق شیوه مدیریت خود برای
تناسب با فرهنگ مالکان جدید ،موریس باید همچنین جنبههایی از فرهنگ هندوستان را اعمال
کند که در سبک مدیریت هتل تاج نشان داده شده است و همچنین موریس کارکنانی از اروپا،
آسیا و آمریکای التین را مدیریت میکند .این کارکنان خصوصیات اخالقی ویژه ای از کشور
اصلی خود را به مشخصههای شغلی خود اضافه میکنند .برای مثال ،آسیاییها هنگام سروکار
داشتن با مشتریان تمایل به کم حرفی دارند و در گذشته ،موریس باید زیردستان آسیایی را
تشویق میکرد تا بیشتر برون گرا باشند .در نهایت ،بیشتر مشتریان هتل پیر متولدین خارج
هستند .موریس بدون آن که حتی از ایاالت متحده خارج شده باشد ،هر روز با طیف وسیعی از
فرهنگهای بیگانه سروکار دارد.
اتحاد میان فرهنگی شرکتهایی مانند پیر هنوز هم جلوه ای از جهانی سازی هستند .جهانی
سازی به همگرایی ارزشهای فرهنگی نیز منتهی میشود .درحالی که افراد به طور گسترده
ارزشهای فرهنگی سنتی را حفظ میکنند ،هنجارهای مشترک و انتظارات رفتاری به تدریج
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خود را نشان میدهند و بسیاری از ارزشهای جهانی در مواجهههای میان فرهنگی به کار
میروند.
با این حال ،تفاوتهای فرهنگی یکی از ویژگیهای تجارت بین المللی است .عدم درک میان
فرهنگی میتواند معامالت تجاری را از بین ببرد ،به فروش لطمه بزند ،یا تصویر شرکت را تخریب
کند .امروزه ،گسترش درک تفاوتهای فرهنگی و حساسیت به تفاوتهای فرهنگی برای هر مدیر
الزامی شده است .شرکتهایی با درک میان فرهنگی مزایای متعددی را در مدیریت کارکنان،
تولیدات بازاریابی و تعامل با مشتریان و شرکای تجاری به دست میآورند شرکتها از پل زدن
بین فرهنگها سود بیشتری به دست ممی آورند.

مفاهیم کلیدی فرهنگ
تعریفی گسترده از فرهنگ توسط هرکویتز ارائه شده با این مضمون که بخش دست ساخت
انسان از محیط .گریت هافستد ،یک انسان شناس سازمانی هلندی مشهور ،فرهنگ را به عنوان
"برنامه ریزی ذهنی جمعی" افراد تعریف میکند .نرم افزار ذهن ،یا نحوه تفکر و استداللها ،ما را
از دیگر گروهها متمایز میکند .چنین جهت گیریهای ناملموسی رفتار ما را شکل میدهند.
دانشمند دیگری ،با نام هری تریاندیس ،فرهنگ را به عنوان اثرمتقابل تشابهها و تفاوتها تعریف
میکند؛ همهی فرهنگها به طور همزمان بسیار شبیه و بسیار متفاوتاند .در حالی که به عنوان
انسان ما اشتراکات و کلیات زیادی داریم ،به عنوان گروههای فردی یا جوامع تفاوتهای زیادی را
به نمایش میگذاریم .برای مثال ،برخی فرهنگها پیچیده تر از بقیهی فرهنگها هستند .برخی
از آنها بیشتر فردیاند در حالی که برخی دیگر بیشتر جمعی هستند .برخی فرهنگها هنجارها،
قوانین و محدودیتهای بیشتری را بر رفتارهای اجتماعی اعمال میکنند در حالی که برخی دیگر
هنجارها و قوانین کمتری را بر رفتارهای اجتماعی تحمیل میکنند .فرهنگ ،نحوه زندگی افراد
جامعه را کنترل میکند و برای مثال ،چگونگی غذا خوردن ،لباس پوشیدن و محافظت از خود
فرهنگ همچنین نحوه رفتار افراد نسبت به یکدیگر و با دیگر گروهها را توضیح میدهد .در
نهایت ،باورها و ارزشهای آنها و شیوه ای که معنای زندگی را درک میکنند تعیین میکند.

چه چیزی فرهنگ نیست
اکنون پس از پرداختن به چیستی فرهنگ الزم است به این نکته بپردازیم که چه چیزی فرهنگ
نیست:
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 نه درست و نه غلط .فرهنگ نسبی است؛ هیچ مطلق فرهنگی وجود ندارد .مردمملیتهای مختلف به سادگی جهان را به گونه ای متفاوت درک میکنند و هر فرهنگ
مفاهیم خود را از رفتار مورد قبول و غیرقابل قبول دارد .برای مثال ،در برخی
فرهنگهای اسالمی ،همسر نمیتواند شوهر خود را طالق دهد .در بسیاری از کشورها،
برهنگی کامال در تلوزیون قابل قبول است .در ژاپن و ترکیه ،پوشیدن کفش در خانه
ممنوع است.
 مربوط به رفتار فردی نیست ،فرهنگ مربوط به گروههاست .به پدیده ای جمعی ازارزشها و معانی مشترک برمی گردد .بنابراین ،درحالی که فرهنگ رفتار جمعی در هر
جامعه را تعریف میکند ،افراد اغلب به شیوه ای متفاوت رفتار میکنند .برای مثال ،در
بیشتر کشورها ،مردان موهای خود را کوتاه میکنند .اما تنها برخی افراد مستقل
موهای بلند دارند و در میان همساالن خود ایستادگی میکنند .در کشورهای زیادی،
برخی از مردان آرایش میکنند .اما چنان رفتاری نشان دهندهی ارزشهای فرهنگی
جمعیتی بزرگتر نیست.
 موروثی نیست ،فرهنگ مشتق از محیط اجتماعی است .افراد با مجموعهی مشترکی ازارزشها و نگرشها به دنیا نمیآیند .کودکان رفته رفته شیوههای بخصوص تفکر و
رفتار را در حالی که در یک جامعه بزرگ میشوند و رشد میکنند کسب میکنند.
برای مثال ،در ایاالت متحده ،کودکان معموال ارزشهای فردگرایانه و مسیحیت را
کسب میکنند .اما در چین ،کودکان یادمی گیرند که به اعضای خانواده وابسته باشند
و ارزشها را برمبنای آیین کنفوسیوس کسب میکنند .فرهنگ توسط والدین ،معلمان،
مربیان ،دوستان و رهبران از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود .شیوههای مدرن
ارتباطی از جمله رسانهی فراملی نقش بزرگی در انتقال فرهنگ دارند.

اجتماعی شدن و فرهنگ پذیری
فرآیند یادگیری قوانین و الگوهای رفتاری مناسب با جامعه توسط یک فرد را اجتماعی شدن
مینامند .اجتماعی شدن یادگیری فرهنگی است و اسبابی برای کسب درک و جهت گیریهای
فرهنگی مشترک با یک جامعهی مشخص را فراهم میکند .اجتماعی شدن یک فرآیند دقیق
است ،ما رفتار خود را به طور ناخودآگاه و بدون تعمدو سهواً اقتباس میکنیم.
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فرهنگ پذیری فرآیند تطبیق و وفق یافتن با فرهنگی غیراز فرهنگ خود فرد است .این امر
عموماً توسط افرادی تجربه میشود که برای دورههای بسیار طوالنی در کشورهای دیگر زندگی
میکنند ،مثل کارگران تبعیدی.

ابعاد گوناگون فرهنگ
بیش از هر ویژگی دیگر تمدن بشری ،فرهنگ تفاوتهای بیشتری را در بین جوامع برمبنای
زبان ،عادات ،رسومو شیوههای تفکر نشان میدهد .با این حال ،بیشتر ما به طور کامل از چگونگی
تاثیر فرهنگ بر رفتارهایمان آگاهی نداریم تا آن که با افرادی از دیگر فرهنگها تماس برقرار
میکنیم .انسان شناسان از استعارهی کوه یخ برای درک بسیاری از ابعاد فرهنگ استفاده
میکنند ،که برخی ظریف و برخی چندان ظریف نیستند .در باالی سطح مشخصههای بخصوصی
قابل رویتند ،اما مشخصههای زیرین که برای مشاهده کننده قابل رویت نیستند ،پایگاه عظیم
مفروضات ،نگرشها و ارزشهایی است که به شدت بر تصمیم گیری روابط ،تعارضو دیگر ابعاد
تجارت بین المللی تاثیر میگذارند .در حالی که ما توسط خصیصههای ذاتی فرهنگی خود شرطی
شدهایم ،معموال از نه دهم آرایش فرهنگی خود که در زیر سطح قرار دارد بی اطالعیم .در واقع،
ما اغلب از فرهنگ خود آگاه نیستیم مگر آنکه با یک فرهنگ دیگر مرتبط شویم.

فرهنگ ملی ،حرفه ای و سازمانی
در حالی که خصیصههای ذاتی فرهنگی بر تجارت بین المللی تاثیر میگذارند ،ما نمیتوانیم تمام
مشکالت را به تفاوت در فرهنگ ملی نسبت دهیم .کارکنان در سه فرهنگ اجتماعی شدهاند:
فرهنگ ملی ،فرهنگ حرفه ای و فرهنگ سازمانی .کارکردن موثر در محدودهی این فرهنگهای
همپوشاننده چالش برانگیز است .تاثیر فرهنگ حرفهای و فرهنگ سازمانی هنگامی که افراد در
یک حرفه و محیط کاری اجتماعی میشوند تمایل به ازدیاد پیدا میکند .بیشتر سازمانها
مجموعهی متمایزی از هنجارها ،ارزشها و حالتهای رفتاری را دارند که آنها را از دیگر
سازمانها متمایز میکند .چنان تفاوتهایی اغلب به اندازهی فرهنگ ملی متمایز کنندهاند به
گونه ای که شرکتهای متعلق به همان کشور میتوانند به طور وسیع فرهنگهای سازمانی
متفاوت داشته باشند .برای مثال ،لویدز ،یک شرکت بیمهی بزرگ بریتانیایی قابل احترام است که
فرهنگ محافظه کارانه ای دارد که ممکن است به کندی تغییر کند .در مقابل ویرجین ،شرکت
جوانتری که در زمینهی موسیقی و ارائهی خدمات مسافرتی فعالیت میکند فرهنگ تجربی و
ریسک پذیر دارد.
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این الیههای فرهنگی چالش دیگری را برای مدیران مطرح میکنند :تا چه حد یک رفتار
بخصوص به فرهنگ ملی نسبت داده میشود؟ در شرکتهایی با فرهنگ سازمانی قوی ،به
دشواری میتوان تعیین کرد که کجا نفوذ سازمان آغاز میشود و نفوذ ملی پایان مییابد .برای
مثال ،در شرکت آرایشی و بهداشتی لِ اورآل فرانسوی ،تمایز بین فرهنگهای ملی و سازمانی
همیشه مشخص نیست .فرانسه تجربهی فراوانی در صنعت لوازم آرایشی و مد دارد ،اما لِ اورآل
یک شرکت جهانی است که مجهز به مدیرانی از اطراف جهان است .نفوذ آنها در ترکیب با
پذیرندگی مدیریت نسبت به فرهنگ جهانی ،شرکت لِ اورآل را به صورت یک سازمان منحصر به
فرد متمایز در فرهنگ فرانسه شکل داده است .بنابراین ،در تجارت بین المللی ،گرایش به نسبت
دادن تمام تفاوتها به فرهنگ ملی ساده انگارانه است.

نقش فرهنگ در تجارت بین المللی
کنترل موثر رابط میان فرهنگی یک منبع حیاتی ،مزیت رقابتی شرکت است .مدیران نه تنها
نیازمند توسعهی همدلی و مدارا در زمینهی تفاوتهای فرهنگی هستند بلکه باید به اندازهی
کافی دانش واقعی در مورد باورها و ارزشهای همتایان خارجی به دست آورند .مهارت میان
فرهنگی در بسیاری از وظایف مدیریتی از جمله موارد ذیل برترین ویژگی است:
توسعهی محصوالت و خدمات
 آماده سازی تبلیغات و مواد تبلیغاتی آماده سازی برای نمایشگاههای برون مرزی تجاری آزمایش و انتخاب توزیع کنندگان خارجی و دیگر شرکا برقراری ارتباط و تعامل با شرکای تجاری خارجی مذاکره و سازمان دهی به فعالیتهای تجارت بین المللی تعامل با مشتریان فعلی وبالقوهی خارجی.
بگذارید نمونههای بخصوصی از چگونگی پیچیده شدن فعالیتهای شرکت در اثر تفاوتهای میان
فرهنگی را درنظر بگیریم.
توسعهی محصوالت و خدمات ،تفاوتهای فرهنگی اتخاذ فعالیتهای بازاریابی برای انطباق
نیازهای به خصوص بازارهای هدف را ضرورت میبخشد .در چین ،برگرکینگ ،باید مفهوم
همبرگرهای تماما درست شده از گوشت گاو را به مشتریان محلی ارائه میکرد .چینیها مرغ را
ترجیح میدادند ،بنابراین شرکت چندین غذای گوشت مرغ را به منوی خود افزود .در این راستا
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نیز KFC ،در منوی خود در چین مخلوطی از فرنی پامکین و رول جوجهی پکنی را برای تطابق
با ذائقههای محلی اضافه کرد.
ساختار سازمانی .برخی شرکتها تفویض اختیار به مدیران کشوری را ترجیح میدهند ،تا یک
ساختار سازمانی غیرمتمرکز ایجاد کنند .دیگر شرکتها با ساختار قدرت استبدادی متمرکز در
دفاتر مرکزی سازمانی یا منطقه ای مشخص شدهاند .شرکتها ممکن است بروکراتیک کارآفرینانه
باشند .شما چگونه با یک شریک بروکرات کار میکنید یا زیرمجموعههای غیرمتمرکز واقع در
دوردست را مدیریت میکنید؟
کارگروهی .همکاری با شرکا و اتباع کشور میزبان برای رسیدن به اهداف سازمانی مشترک در
موفقیت کسب و کار بسیار مهم است .اما مدیران در صورتی که اتباع خارجی و داخلی با یکدیگر
کنار نیایند چه باید بکنند؟ تولید کنندهی چینی لوازم خانگی حایر در دستیابی به شرکتهای
خارج از کشور تاخیر داشت زیرا مدیریت احساس میکرد فاقد توانایی مدیریت اتباع خارجی و
متحد کردن سیستمهای متفاوت فرهنگی است.
سیستم پرداخت برای عملکرد .در برخی کشورها ،شایستگی مبنای اولیهی ارتقای کارکنان
نیست .در چین و ژاپن ،سن فرد مهمترین عامل تعیین کننده است و اما این کارکنان وقتی
شرکتهای خارجی آنها را با استفاده از مقیاسهای مبتنی بر عملکرد ارزیابی کنند ،چگونه عمل
خواهند کرد؟
استخدام مادام العمر .کارگران در برخی کشورهای آسیایی از رابطهی پدرساالرانه با کارفرمایان
خود برخوردارند و در تمام عمر خود برای یک شرکت کار میکنند .انتظاراتی که از چنان روابط
اختصاصی به وجود میآید میتواند معامله با شرکتهای خارجی را پیچیده کند .مدیران غربی
برای ایجاد انگیزه در کارکنانی که انتظار میرود همیشه همان شغل را بدون توجه به کیفیت
کارشان داشته باشند تالش میکنند.
روابط مدیریت اتحادیه .در آلمان ،روسای اتحادیه وضعیتی شبیه به مدیران سطح باال را حفظ
میکنند و باید در هیئت مدیرهی شرکت باشند .در کل ،شرکتهای اروپایی یک فرهنگ کسب و
کار را رشد دادهاند که در آن کارگران از یک وضعیت نسبتاً برابر با مدیران برخوردارند .این
رویکرد میتواند انعطاف پذیری عملیات شرکت را در صورتی که نمایندگان اتحادیه در برابر تغییر
مقاومت کنند کاهش دهد.
نگرشها نسبت به ابهام .در هر کشور ،اتباع صاحب ظرفیت منحصر به فردی برای تحمل ابهام
هستند .برای مثال ،برخی روسا دستورالعملهای دقیق و مفصلی برای انجام کار ارائه میکنند در
حالی که دیگران دستورالعملهای مبهم و ناقصی را ارائه میکنند .اگر شما برای کار در شرایطی
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که حداقل راهنمایی یا اتخاذ اقدام مستقل ارائه شده راحت نباشید ،آنوقت ممکن است به خوبی
در برخی فرهنگها تطابق نیابید.
برای به دست آوردن چشم اندازی عملی تر درخصوص نقش فرهنگ در تجارت ،فرض کنید در
ژاپن کسب و کاری دارید .در غرب ،مشتری شاه است اما در ژاپن مشتری خداست .در ژاپن
هرکجا مشتریان وارد مغازههای خرده فروشی شوند ،آنها را با فریادهای شدید حاکی از
خوشامدگویی احترام میکنند و هنگام ترک مغازه با هماوایی چندین فروشنده مبنی بر بسیار از
شما متشکریم بدرقه میشوند .در برخی فروشگاههای بزرگ ،مدیران اجرایی و فروشندگان برای
تعظیم به مشتریان در ابتدای روز کاری به صف میشوند .اگر مشتریان مجبور باشند که در صف
انتظار بکشند( ،که به ندرت رخ میدهد) معذرت خواهی صمیمانهای از سوی کارمندان فروشگاه
از آنها میشود .شرکتهای ژاپنی برای حفظ وجهه و هماهنگی و اعتبار خوب با مشتریان و
جامعهی تجاری ارزش قائلاند .از نظر فرهنگی ،مهمترین ارزشهای ژاپنیها سنت ،احترام ،ادب،
سخت کوشی ،همکاری و وفاق گروهی است .گرایش ژاپن در ارائهی خدمات به مشتریان برگرفته
از فرهنگ ملی آن کشور است .همانطور که در ابتدای این مقاله منعکس شده است ،فرهنگ قویا
بر توسعهی محصوالت و خدمات تاثیر میگذارد.
شکل خوب ،کیفیت باالی محصول و خدمات برتر برای موفقیت در ژاپن بسیار مهم است .برای
مثال ،فروشندگان خودرو به طور معمول بارگیری و تحویل خدمات تعمیر و حتی تماسهای
جدید به منزل مشتریان خود برای فروش خودرو ارائه میکنند و نیسان و تویوتا از
نظرسنجیهای رضایت مشتریان برای ارزیابی فروشندگان استفاده میکنند .در صنعت بانکداری،
بانکداران شخصی روابط خود را با تماس مشتریان در دفاترشان یا از طریق نظرخواهی کل
محلهها حفظ میکنند .آنها ممکن است به مشتریان کمک کنند تا خانههای خود را خرید و
فروش کنند ،خروجیهایی برای فروش کاالهای تجاری پیدا کنند ،مشاورههای مالیاتی ارائه
میکنند ،یا مستاجرانی را در ساختمانهای جدید مستقر میکنند .رانندگان تاکسی ژاپنی دقایق
جداگانه ای را در تاکسیهای خود سپری میکنند و اغلب دستکشهای سفید میپوشند و
قطارها برمبنای ثانیه زمانبندی شدهاند .ژاپن اندازه ای حدود کالیفرنیا دارد ،اما با تقریبا نیمی از
جمعیت ایاالت متحده .جامعهی پرجمعیت و همگن آن توسعهی فرهنگ منسجم و مودبانه را
ترغیب کرده است .تمرکز بر روابط بین فردی به ژاپنیها کمک میکند تا از تعارض جلوگیری
کرده و هماهنگی را حفظ کنند .دیگر عنصر کلیدی در فرهنگ ژاپنیها ساخت عاطفی amae
است که به دشواری به عنوان "وابستگی بیش از حد" ترجمه شده و بخش انتقادی پرورش فرزند
در ژاپن است .در حالی که مادران غربی به فرزندان خود یاد میدهند که مستقل باشند ،مادران
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ژاپنی حس وابستگی عاطفی را کم کم به فرزندان خود میفهمانند .دانشمندان براین باورند که
آمایی عمیقا درک شده و تعامالت اجتماعی را در بزرگسالی هدایت میکند .رابطهی بین یک
ارشد و یک تازه وارد مشابه آمایی مادر و فرزند است .تقوای فرزندی (احترام به والدین و
بزرگساالن) زیربنای اصول اخالقی کنفوسیوس است .آمایی و رابطهی کنفوسیوسی بین مادر و
فرزند مبنایی را برای همهی روابط دیگر ایجاد میکند.
در ابتدای هر روز کاری ،بسیاری از شرکتهای ژاپنی جلسات گروهی دارند که برای ایجاد
هماهنگی و روحیهی تیمی برگزار میشود و کارکنان حتی با همدیگر ورزشهای سبک انجام
میدهند .کارکنان جدید در گروهها آموزش داده میشوند و به طور جمعی ارزیابی شده و ممکن
است حتی با یکدیگر زندگی کنند ،گروه منابع مشکالت را کشف میکند و آنها را به عنوان گروه
حل میکند .آموزش به صورت تفصیلی و با جزئیات کامل است .فروشگاهها دستورالعملهایی را
در مورد نحوهی احوالپرسی با مردم ،تن صدای مورد استفاده و نحوه کنترل شکایات تهیه
میکنند .آنها بازخورد مشتری را بسیار حائز اهمیت میدانند و معموال گزارش دقیقی برای
تولید کننده در مورد هر یک از معایب محصول تهیه کرده ،محصول را برای تجزیه و تحلیل دقیق
به تولیدکننده برگشت میدهند .تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات پیشنهادات خود را
براساس شکایات و نظرات رسیده از مشتریان طراحی میکنند.
ژاپن به آهستگی در حال رشد است .این کشور به طور فزآینده ای براساس ارزشهای وارد شده
از خارج اداره میشود .فروشگاههای تخفیف مدل سازی شده براساس کارفور ،اسباب بازیهای R
و والمارت شروع به جایگزینی فروشگاههای بزرگ به عنوان مراکز خرید ترجیحی به ویژه در میان
خریداران جوانتر کردهاند .با توجه به انتخاب بین خدمات شخصی دقیق و پایینترین قیمت
ممکن ،بسیاری از شهروندان ژاپنی درحال ساخت یک تجارت جدید هستند.
گراد اخیر در  IBتجارب میان فرهنگی لورنس یو چینی را که در ایاالت متحده زندگی ،تحصیل
و کار کرد را برجسته نمایی میکند .داشتن ذهن پرسنده و محقق و بازبودن به روی تجربیات
جدید به لورنس کمک کرد تا بر شکافهای فرهنگی پل بزند.

استعارههای فرهنگی ،کلیشهها و اصطالحات
دانشمندان چندین رویکرد تحلیلی برای به دست آوردن بینشی عمیق تر به نقش فرهنگ در
تجارت بین المللی پیشنهاد کردهاند .در این بخش سه مورد از آنها را بررسی میکنیم:
استعارههای فرهنگی ،کلیشهها و اصطالحات.
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استعارههای فرهنگی
مارتین گانون به طور خاص یک تحلیل بینشی از گرایشات فرهنگی ارائه کرده است .در دیدگاه
او ،استعارهی فرهنگی به یک سنت متمایز یا سازمان اشاره دارد که قویا با یک جامعهی بخصوص
همراه است .این یک راهنما برای رمزگشایی نگرشها ،ارزشها و رفتار افراد است .به عنوان مثال،
فوتبال آمریکایی یک استعارهی فرهنگی است برای سنتهایی در ایاالت متحده مانند بازیکن تیم
بودن و داشتن رهبری قوی که سازمان را به صورت تهاجمی به جلو می راندتا به هدف مطلوب
دست یابد .استوگای سوئدی (خانه یا کلبهی تابستانی) یک استعارهی فرهنگی است برای عشق
سوئدیها به طبیعت و تمایل به فردگرایی از طریق توسعهی خویشتن .نمونههای دیگر استعارهی
فرهنگی شامل باغهای ژاپنی (آرامش) ،قهوه خانههای ترکیه (تعامل اجتماعی) ،کیباتز اسرائیلی
(جامعه) و گاوبازی اسپانیایی (آیین و تشریفات) است .مفهوم برزیلی جیتو یا جیتینهو برزیلی و
اشاره دارد به توانایی کنارآمدن با چالشهای زندگی روزمره از طریق حل مسئلهی خالق یا
دستکاری در سیستم کاغذبازی بروکراسی دشوار کشوردارد .در مفهوم برزیلی ،دستکاری ،صحبت
چاپلوسانه و پشتیبانی ضرورتاً منفی نیستند ،زیرا افراد باید به این روشها برای انجام کسب و کار
متوسل شوند.
کلیشهها
کلیشهها تعمیمهایی در مورد گروهی از افراد هستند که ممکن است عملی یا غیرعملی باشند و
اغلب مشرف بر تفاوتهایی واقعی تر و عمیق ترند .سندرم به اصطالح ( mananaسندرم فردا) به
کلیشه ای برمی گردد که اهالی آمریکای التین مایل به تعویق آن هستند .برای یک فرد متعلق
به آمریکای التین  mananaبه معنای آیندهی نامحدود است .یک وعدهی کسب و کار میتواند از
روی تمایل ساخته شود اما ادامه نیابد؛ با این وجود ،چه کسی میداند که چه آینده ای در پیش
است؟ بسیاری از رویدادهای غیرقابل کنترل ممکن است رخ دهند ،بنابراین چرا به خاطر یک
وعده ناراحت شویم؟ کلیشهها اغلب نادرستاند و منجر به نتیجه گیری ناموجه در مورد دیگران
میشوند اما بیشتر مردم آگاهانه یا ناآگاهانه از آنها استفاده میکنند ،زیرا آنها قضاوت درمورد
شرایط و مردم را تسهیل میکنند .با وجود آسیبی که کلیشه میتواند به بار بیاورد ،محققان
براین باورند که تفاوتهای واقعی درمیان گروهها و جوامع وجود دارد .ما در مورد این تفاوتها از
طریق بررسی توصیفی و نه از طریق ارزیابی کلیشهها اطالعات به دست میآوریم .برای مثال ،در
اینجا نمونه ای از کلیشههایی که به طور گسترده در بین مردم ایاالت متحده رایج است وجود
دارد:
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کلیشهی منطقی استداللی و تهاجمی منسوب به ژاپنیها که گرایش به محافظه کاری و
فروتنی دارند
دوستداران فردگرای آزادی فردی منسوب به چینیها که گرایش به گروه گرایی دارند
نسبت غیررسمی و غیرسلسله مراتبی هندیها ،که براین باورند که القاب و عناوین باید
مورد احترام باشند
نسبت کارآفرینانه و خطر جوی عربهای سعودی که گرایش به محافظه کاری و استفاده
از شیوههای مورد احترام به دلیل قدمت برای انجام کارها دارند
رک و عالقمند به بازدهی فوری منسوب به اهالی آمریکای التین که معموال برای
معاشرت و شناخت شرکای تجاری خود وقت میگذارند

اصطالحات
یک اصطالح عبارتی است که معنای نمادین آن متفاوت از معنای تحت اللفظی آن است .اصطالح
عبارتی است که شما نمیتوانید با دانستن معنای تک تک واژههای موجود در آن عبارت آن را
درک کنید .برای مثال ،اصطالح" گستردن فرش قرمز" در واقع به معنای خوشامدگویی نامعقول
و زیاده از حد به مهمان است و در واقع هیچ فرش قرمزی پهن نمیشود .عبارت هنگامی که به
شیوهی لفظ به لفظ ترجمه شود سوءتعبیر خواهد شد .در اسپانیایی ،اصطالح no está el
 horno para bolosبه طور تحت اللفظی به معنای آن است که" اجاق گاز برای رولهای نان
آماده نیست" .اما در واقع به معنایان است که االن زمان مناسبی نیست .در ژاپنی ،عبارت uma
 ga auبه طور تحت اللفظی یعنی که" اسبهای ما مالقات کردند" اما معنای روزمرهی آن
میشود ما با همدیگر کنار میآییم .اصطالحات در فرهنگ روزمرهی واقعی وجود دارند و مردم از
آنها به عنوان راهی کوتاه برای بیان مفهومی بزرگتر استفاده میکنند و مدیران میتوانند
اصطالحات ملی را برای به دست آوردن درکی بهتر از ارزشهای فرهنگی مطالعه کنند.

تفاسیر فرهنگ
طی قرنها ،فرهنگ موضوع مطالعهی انسان شناسان و دیگر دانشمندان علوم اجتماعی بوده
است .دو تفسیر برجستهی فرهنگ ملی آنهایی هستند که ای .تی .هال و گریت هافستد ارائه
کردهاند .هال بین فرهنگهای با سابقهی کم و زیاد تمایز قائل شد ،تحقیق اصلی هافستد او را به
تمایز بین چهار بعد فرهنگ هدایت کرد.
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فرهنگهای با سابقهی کم و زیاد
انسان شناس مشهور ،ادواردتی .هال بین فرهنگها تمایزی قائل شد که آن را به عنوان سابقهی
کم و سابقهی زیاد مشخص میکرد .فرهنگهایی با سابقهی کم به توضیحات کالمی پرجزئیات
تکیه میکنند و تاکید زیادی بر سخنان گفته شده دارند .کشورهایی با فرهنگ سابقهی کم بیشتر
در اروپای شمالی و آمریکای شمالی واقعاند ،که سنتهای طوالیی در فصاحت و بالغت و قرار
دادن اهمیت مرکزی بر انتقال پیامهای شفاهی دارند .کارکرد اولیهی کالم در چنین فرهنگهایی
بیان ایدهها و افکار به وضوح منطقی و متقاعد کننده است .ارتباط مستقیم و صریح است و معنا
سرراست .برای مثال ،در مذاکرهها ،امریکاییها عموما سر اصل موضوع میروند و به حواشی
نمیپردازند .فرهنگهایی با سابقهی کم متمایل به ارزش گذاری برای تخصص و عملکرد هستند
و گفتگوها را به گونه ای هدایت میکنند که تاحد ممکن تاثیرگذار باشد .این فرهنگها از
قراردادهای ویژه و قانونی برای حصول به توافق استفاده میکنند.
در مقابل ،فرهنگهایی با سابقهی زیاد مثل ژاپن و چین تاکید را بر پیامهای غیرکالمی
میگذارند و ارتباطات را به عنوان ابزاری برای ترویج روابط خوشایند و هماهنگ نشان میدهند.
آنها یک سبک غیرمستقیم و مودبانه ی حفظ وجهه را ترجیح میدهند که بر حس متقابل توجه
و احترام برای یکدیگر تاکید میکند .آنها مراقباند که دیگران را شرمنده یا به آنها توهین
نکنند .این امر کمک میکند توضیح دهیم چرا ژاپنیها در نه گفتن به هنگام بیان عدم توافق
خود تردید دارند .انها بیشتر مایلاند که بگویند این متفاوت است ،که پاسخی مبهم است .در
فرهنگهای شرق آسیا ،نشان دادن بی صبری ،ناامیدی ،رنجش یا عصبانیت هماهنگی را برهم
می زند و توهین آمیز و بی ادبانه تلقی میشود .آسیاییها گرایش به نرم صحبت کردن دارند و
مردم عموماً به محتوا و نشانههای غیرکالمی حساساند (زبان بدن) .برای مثال در یک مراسم
ناهار تجاری در توکیو ،رئیس تقریبا همیشه ارشدترین فرد نشسته در دورترین نقطه از ورودی
اتاق است زیرا در ژاپن ،به افراد مافوق برای نشان دادن احترام چنان جایی برای نشستن داده
میشود .برای موفقیت در فرهنگهای آسیایی ،ضروری است که چشمان تیزبینی برای
عالمتهای غیرکالمی و زبان بدن داشته باشید .گفتگوها متمایل به کند بودن و تشریفاتیاند و
توافق برپایه ی اعتماد شکل میگیرد.
کار هال به دلیل انفجار کسب و کار بین آسیا و باقی دنیا اهمیت تازه ای پیدا کرده است .با این
حال مفهوم فرهنگهایی با سابقهی زیاد و کم حتی در ارتباطات بین مردمی که به همان زبان
صحبت میکنند نیز نقش دارد .مدیران بریتانیایی گاهی شکایت دارند که معارفههای مدیران
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آمریکایی بیش از حد جزئی و دقیق است و همه چیز هجی شده است ،حتی وقتی که معنا به
نظر کامالً واضح است.

تحقیق هافستد در فرهنگ ملی
گریت هافستد انسان شناس هلندی یکی از اولین مطالعات تجربی در مورد ویژگیهای فرهنگ
ملی را انجام داد .او اطالعاتی را در مورد ارزشها و نگرشهای  996666کارمند شرکت IBM
جمع آوری کرد که نشان دهندهی مجموعه ای متنوع از ملیت ،سن و جنس بود .تحقیقات او
منجر به ترسیم چهار بعد مجزای فرهنگ ملی شد که در ادامه به توضیح آن میپردازیم.
فردگرایی دربرابر جمع گرایی اشاره دارد به این که آیا یک فرد در ابتدا به عنوان فرد یا به
عنوان بخشی از یک گروه فعالیت میکند .در جوامع فردگرا ،پیوندهای بین افراد نسبتا سست
است و هر فرد گرایش به تمرکز بر عالیق شخصی خود دارد .این جوامع فردگرایی را به همنوایی
با گروه ترجیح میدهند .رقابت برای منابع یک هنجار است و آنهایی که بهتر رقابت میکنند از
نظر مالی پاداش میگیرند .استرالیا ،کانادا ،بریتانیا و ایاالت متحده قویا جوامعی متمایل به
فردگرایی هستند .در جوامع جمع گرا ،در مقابل ،پیوندهای بین افراد مهمتر از فردگرایی است.
کسب و کار در زمینه ای گروهی انجام میشود که دیدگاههای دیگران قویا مدنظر قرار میگیرد.
گروه تمام اهمیت را دارد به نحوی که زندگی به طور زیربنایی یک تجربهی تعاونی است.
همنوایی و سازش به هماهنگی گروه کمک میکند .چین ،پاناما و کره جنوبی نمونههایی از
جوامع شدیدا جمع گرا هستند.
فاصلهی قدرت چگونگی تعامل یک جامعه با نابرابریهای قدرت موجود در میان مردم را
توصیف میکند .در جوامعی با فاصله قدرت کم شکافهای بین قدرتمند و ضعیف حداقل است.
مثال در دانمارک و سوئد دولتها سیستمهای مالیاتی و رفاه اجتماعی را تأسیس کردهاند که
تضمین میکند اتباعشان نسبتاً برحسب قدرت و درامد برابرند .ایاالت متحده هم نسبتا از نظر
فاصلهی قدرت امتیاز پایینی دارد .جوامعی که با فاصله قدرت باال مشخص شدهاند نسبتاً به
نابرابریها بی تفاوتاند و اجازه میدهند که این نابرابریها به مرور زمان بیشتر و بزرگتر شوند.
شکافهای قابل توجهی بین قوی و ضعیف وجود دارد .گواتماال ،مالزی ،فیلیپین و چندین کشور
خاور میانه نمونههایی از کشورهایی هستند که فاصله قدرت باالیی را به نمایش میگذارند.
تمرین اعمال درک شما در انتهای این فصل فاصله قدرت زیاد را با یک وضعیت دشواراخالقی در
رابطهی بین یک مدیر اجرایی و یک پیشخدمت در کلمبیا نشان میدهد .الیه بندی اجتماعی بر
فاصله قدرت تاثیر میگذارد .در ژاپن ،تقریباً همه متعلق به طبقهی متوسطاند ،در حالی که در
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هندوستان طبقهی باالیی کنترل بسیاری از تصمیم گیریها و قدرت خرید را در دست دارد .در
شرکتها ،درجهی تمرکز اقتدار و رهبری استبدادی تعیین کنندهی فاصلهی قدرت است .در
شرکتهای با فاصله قدرت باال سبکهای مدیریت استبدادی قدرت را در باال متمرکز کرده و
اختیار کمی به کارکنان سطح پایین تر اعطا میکند .در شرکتهای با فاصله قدرت کم ،مدیران و
زیردستانشان نسبتا برابرند و برای رسیدن به اهداف سازمانی همکاری میکنند.
اجتناب از بالتکلیفی به حدودی اشاره دارد که در آن افراد میتوانند خطر و بالتکلیفی و عدم
قطعیت را در زندگیهایشان تحمل کنند .افراد در جوامعی با اجتناب از عدم قطعیت باال
موسساتی ایجاد میکنند که خطر را به حداقل میرساند و امنیت مالی را تضمین میکند.
شرکتها بر مشاغل پایدار تاکید دارند و قوانین بسیاری را تولید میکنند تا فعالیتهای کارگران
را کنترل کنند و ابهام را به حداقل برسانند .مدیران میتوانند برای تصمیم گیری کند عمل کنند
درحالی که ماهیت و پتانسیل بازده چندین گزینه را بررسی میکنند .بلژیک ،فرانسه و ژاپن از
جمله کشورهایی هستند که میزان اجتناب از عدم قطعیت باالیی دارند.
جوامعی که اجتناب از عدم قطعیت پایینی دارند اعضای خود را برای قبول و خو گرفتن به عدم
قطعیت تخصیص میدهند .مدیران کارآفریناند و نسبتا در خطر کردن راحت و نسبتا سریع
تصمیم گیری میکنند .مردم هر روز را به همان صورتی که آغاز میشود میپذیرند و مشاغل
خود را راحت میپذیرند زیرا آنها زیاد نگران تضمین آیندهی خود نیستند .آنها مایل به تحمل
رفتار و نظرات متفاوت با نظرات خود هستند زیرا احساس نمیکنند که از سوی آنها تهدید
میشوند .هندوستان ،ایرلند ،جامائیکا و ایاالت متحده نمونههای برجسته ای از کشورهایی با
اجتناب از عدم قطعیت پایین هستند.
مردانگی دربرابرزنانگی به جهت گیری یک جامعه بر مبنای ارزشهای سنتی مرد و زن اشاره
دارد .فرهنگهای مردانه گرایش به ارزش دهی به رقابت جویی ،جرات ،بلندپروازی و جمع آوری
ثروت هستند .آنها توسط مردان و زنانی که با جرات و متمرکز بر شغل خود هستند و پول به
دست میآورند و ممکن است فقط اندکی به دیگران اهمیت دهند مشخص شدهاند .نمونههای
نوعی شامل استرالیا و ژاپن است .ایاالت متحده یک جامعهی نسبتا مردانه است .فرهنگهای
اسپانیولی نسبتا مردانهاند و میل به اقدام ،شجاعت و رقابت جویی را نشان میدهند .در کسب و
کار ،بعد مردانگی به عنوان اعتماد به نفس ،فعالیت و رهبری ظهور میکند .در مقابل ،در فرهنگ
زنانه ،مانند کشورهای اسکاندیناوی ،زنان و مردان بر پرورش نقشها وابستگی متقابل در میان
مردم و مراقبت از افراد کم شانس تر تاکید دارند .سیستمهای رفاهی بسیار توسعه یافتهاند و
آموزش و پرورش ،یارانهای و با کمک دولت است.
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بعد پنجم :گرایش بلندمدت در برابر کوتاه مدت چهار بعد تمایل فرهنگی که هافستد
پیشنهاد کرده به طور گسترده ای مورد قبول بوده است .آنها ابزاری برای تفسیر تفاوتهای
فرهنگی و زیربنایی برای طبقه بندی کشورها ایجاد کردند .با این حال چارچوب هافستد
محدودیتهایی نیز دارد .نخست آن که مطالعهی وی بر مبنای دادههای جمع آوری شده از سال
 9167تا  9182بوده است .خیلی چیزها از آن زمان تا کنون تغییر کرده است ،ازجمله مراحل پی
در پی جهانی شدن ،قرارگرفتن در معرض رسانههای فراملی به صورت گسترده ،پیشرفتهای
فنی و تغییراتی در نقش زنان در نیروی کار .این چارچوب نمیتواند برای همگرایی ارزشهای
فرهنگی که در طی چند دههی اخیر رخ داده مورد استفاده قرار گیرد .دوم اینکه ،یافتههای
هافستد مبتنی بر کارکنانی از یک شرکت هستند  IBMدر یک صنعت ،که تعمیم نتیجه را
دشوار میسازد و سوم ،دادهها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده بودند که برای کاوش
برخی مسائل عمیق که فرهنگ را دربر گرفتهاند کارآمد نیست .در نهایت ،هافستد تمام ابعاد
احتمالی فرهنگ را در نظر نگرفته است.
تاحدودی در پاسخ به این انتقاد اخیر ،هافستد سرانجام پنجمین بعد را به چارچوب خود اضافه
کرده است :گرایش بلندمدت در برابر کوتاه مدت .این مورد به میزان تاخیری که افراد و
سازمانها برای دستیابی به موفقیت بلند مدت در لذت و خشنودی ایجاد میکنند اشاره دارد.
یعنی شرکتها و افراد در فرهنگهایی با گرایش بلندمدت مایلاند دیدگاهی طوالنی در برنامه
ریزی و زندگی اتخاذ کنند .آنها بر سالها و دههها متمرکز میشوند .بعد بلندمدت توسط
ارزشهای اصطالحا آسیایی به خوبی ترسیم شده است گرایشات فرهنگی سنتی چندین جامعهی
آسیایی از جمله چین ،ژاپن و سنگاپور .این ارزشها تا حدودی مبتنی بر آموزههای فیلسوف
چینی کنفوسیوس هستند که حدود  2066سال پیش زندگی میکرد .عالوه بر گرایش بلندمدت،
کنفوسیوس از دیگر ارزشهایی که هنوز برای بسیاری از فرهنگهای آسیایی امروزی مبنا هستند
دفاع کرده است .این ارزشها شامل نظم و ترتیب وفاداری ،سخت کوشی ،توجه به آموزش و
پرورش ،احترام به خانواده ،تمرکز بر هماهنگی گروهی و کنترل بر تمایالت فرد است .دانشمندان
برای معجزهی شرق آسیا ،رشد اقتصادی قابل توجه و نوسازی کشورهای آسیایی در طول چند
دههی گذشته را به این ارزشها نسبت میدهند .در مقابل ،ایاالت متحده و بیشتر دیگر کشورها
تاکید را بر گرایشات کوتاه مدت میگذارند .چارچوب هافستد باید تنها به عنوان یک راهنمای
کلی درنظر گرفته شود که برای درک عمیق تعامالت میان قومی با شرکای تجاری ،مشتریان و
اعضای زنجیره ارزش مفید است.

فصل  || 2محیط فرهنگی کسب و کار بین المللی

46

زبان به عنوان یک بعد مهم فرهنگ
زبان که اغلب به عنوان بیان یا آینهی فرهنگ توصیف شده ،نه تنها برای برقراری ارتباط ضروری
است ،بلکه بینشی را در مورد فرهنگ فراهم میکند .در این لحظه دنیا نزدیک به  8666زبان
فعال دارد ،که بیش از  2666زبان آن در افریقا و آسیا است .اما بیشتر این زبانها فقط چندهزار
متکلم دارند .شکل  6.8عمدهترین زبانهای دنیا را نشان میدهد .توجه داشته باشید که در حالی
که عربی در جایگاه ششم قرار گرفته ،شامل پانزده نوع زبان عمده و اغلب بسیار متمایز در چهل
و شش کشور جهان است .مهارت زبان شناسی به دلیل درک متقابل فرهنگی یک دارایی بزرگ
در کسب و کار بین المللی است .یادگیری یک یا چند زبان که بسیار صحبت میشوند میتواند به
میزان زیادی یک حرفهی کسب و کار بین المللی را ارتقا دهد.
زبان هر دو ویژگی کالمی و غیرکالمی را دارد ،بیشتر زبان غیرتکلمی است و مستلزم حاالت
چهره و حرکات بیان کننده است .در واقع بیشتر پیامهای کالمی با پیامهای غیرکالمی همراهاند.
به این روش و دیگر روشها ،زبان بسیار دقیق و ظریف است.
گاهی به دشواری میتوان واژهای یافت که همان معنا را در زبانی متفاوت برسانند .برای مثال،
یک معادل تک کلمه ای برای "لذت ثانوی" در بسیاری از زبانها وجود ندارد .همچنین شکافهای
معنایی در زبانها وجود دارد .حتی وقتی یک واژه بتواند به خوبی به دیگر زبانها ترجمه شود،
مفهوم و معنای آن عموما جهانی نیست .واژهی ژاپنی  muzukashiiمیتواند با تنوع بسیار به
عنوان" دشوار"" ،ظریف" ،یا "من نمیخواهم در مورد آن بحث کنم" ترجمه شود اما در
گفتگوهای تجاری معموال به معنای "جای سوال ندارد" میباشد.
زبانهای ملی ،لهجهها و ترجمه گرایش به پیچیده کردن ارتباطات سرراست دارند .زمینههای
تبلیغاتی اغلب معنای اصلی خود را در ترجمه از دست میدهند یا تفسیری نامطلوب منتقل
میکنند .حتی افراد متعلق به کشورهای متفاوت که به یک زبان صحبت میکنند ممکن است
مشکالت ارتباطی را به خاطر کلمات محاوره ای منحصر به فرد تجربه کنند .یک واژهی مشابه
میتواند معانی مختلفی را در دو کشور انتقال دهد .اصطالحات مخصوص یک کسب و کار که در
یک فرهنگ منحصر به فردند هم میتوانند ارتباط را مختل سازد .برای مثال ،بسیاری از واژگان و
عباراتی که از واژگان فنی ورزشی و نظامی وارد زبان حرفه ای مدیران اجرایی تجاری در ایاالت
متحده شدهاند میتوانند مشکالتی را برای تاجران غیر امریکایی به وجود بیاورند .مثالهای
مربوط به واژگان فنی و حرفه ای انگلیسی که متکلمان غیرانگلیسی زبان را گیج میکند
عبارتاند از :خط زیرین ،به بوتهها ضربه زدن ،شلیک از روی ران ،پر در کالهتان و پایین رفتن تا
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میخهای برنجی است .تصور کنید مترجمان را در مواجهه با ترجمهی چنین عباراتی چه کار
سختی دارند.

مسائل معاصر در فرهنگ
دیدیم که فرهنگ نسبتاً پایدار است .با این حال ،جهانی شدن بازارها ،رسانههای فراملی،
پیشرفتهای تکنولوژیکی و مقررات دولتی به طور قابل مالحظه ای بر فرهنگ نفوذ میکنند و
فرهنگ بسیار قدرتمند و فراگیر است که به نوبهی خود براین عوامل تاثیر میگذارد .در این
بخش ،پیوند میان فرهنگ و مسائل مهم را بررسی میکنیم.

فرهنگ و بخش خدمات
در بیشتر اقتصادهای پیشرفته ،شرکتها در خدماتی مانند مسکن و حسابهای خرده فروشی
برای سهم بیشتری از سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1نسبت به شرکتهایی که تولیدی هستند
دخیل میشوند .خدمات مبتنی بر تماس مانند معماری ،مشاوره و خدمات قانونی تهیه کنندگان
را وارد تماس مستقیم با مشتریان خارجی میکنند .خدمات مبتنی بر دارایی شامل بانکها،
رستورانها و فروشگاههای خرده فروشی هستند .تفاوتهای فرهنگی میتواند مشکالتی رابرای
شرکتهای خدماتی ایجاد کرده و منجر به اتفاقات ناخوشایندی در فرآیند مبادله شود .هرچه
فاصلهی فرهنگی بین ارائه دهندهی خدمات و مشتریان آن بیشتر باشد ،احتمال بیشتری برای
شکافهای شناختی و ارتباطی وجود دارد .یک وکیل غربی را تصور کنید که تالش میکند دفتر
وکالتی در چین باز کند .بدون یک دانش کامل از فرهنگ و زبان چینی تالشهای وکیل تاحد
زیادی بی فایده است .تصور کنید یک رستوران زنجیره ای در روسیه چقدر موفق خواهد بود اگر
چیزی در مورد فرهنگ غذایی یا عادات کاری کارگران روس نداند.
تفاوتها در زبان و شخصیت ملی همان تاثیر موانع تجاری را دارد .شرکتهای خدماتی ،که از
طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی بین المللی سازی شدهاند آسیب پذیرند زیرا هر شرکت با
دو فرهنگ ملی و سازمانی شکل گرفته است .یک بانک چینی که شعبهای در نیویورک یا لندن
باز میکند به طور متمایزی چینی باقی میماند زیرا قابلیتهایی که با خود میآورد مبتنی بر
فرهنگ چینی و فرهنگ سازمان مبتنی بر خود شرکت چینی است .برای غلبه بر این چالشها،
شرکتهای خدماتی به دنبال درک فرهنگها و زبانهای کشورهایی هستند که در آنها به کسب
FDI
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وکار مشغولاند .به عنوان مثال ،در شرکت اکسپرس جهانی فدرال اکسپرس ،مدیریت به طور
پیوسته به دنبال استخدام ،آموزش و ایجاد انگیزه در صدها نمآیندهی فروش است که به زبانهای
متفاوتی صحبت میکنند و فرهنگهای متفاوتی را ارائه میکنند و در بازارهای متفاوتی خدمت
میکنند.
بدون چنان تالشهایی ،شرکتهای خدماتی محتمال در کسب و کار بین المللی موفقیتی
نخواهند داشت.

فناوری ،اینترنت و فرهنگ
پیشرفتهای فناوری عوامل تعیین کننده ای در فرهنگ و تغییرات فرهنگی هستند .آنها اوقات
فراغت را آزاد کردهاند .به گسترش کامپیوترها ،چندرسانهای ها و سیستمهای ارتباطی منتهی
شدهاند که از نظر جغرافیایی فرهنگهای جدا را در تماس نزدیکتری قرار دادهاند .مرگ فاصله
به مرگ مرزهایی اشاره دارد که به دلیل تاثیرات یکپارچه کنندهی ارتباطات و فناوریهای
اطالعات و حمل و نقل زمانی افراد را جدا میکردند .امروزه فرهنگها به واسطهی افزایش تماس
بین افراد در دنیا متجانس و همگن شدهاند .از قضا ،فناوری هم ابزاری برای ترویج فرهنگهای
فردی فراهم میکند .سنتهای هنری از آفریقا ،آسیا و امریکای التین ،به خاطر پیشرفت
سینمای جهان و تلوزیون ترقی زیادی کردهاند ،ما همچنین میتوانیم منابع اطالعاتی خود را
انتخاب کنیم .افراد معموال اطالعات را به زبان بومی خود ترجیح میدهند که نشان دهندهی
صفات فرهنگی مشابه با خودشان باشد .بنابراین ،اسپانیایی زبانها ،از نظر فرهنگی اثر متجانس
کنندهی رسانهی انگلیسی زبان را محدود میکنند .و گسترده شدن ارتباطات جهانی به گروههای
قومی که در اطراف جهان پراکندهاند اجازه میدهد با یکدیگر در تماس باشند.
اینترنت باعث اشاعهی فرهنگ میشود و تعداد کاربران اینترنت به سرعت در حال افزایش است و
احتمال بروز اشتباهات بزرگ فرهنگی که از استفادهی بین المللی ایمیل ناشی میشوند بیشتر از
همیشه است .برای کمک به کاهش چنان مشکالتی مدیران میتوانند از نرم افزاری استفاده کنند
که بیدرنگ پیامها را به هر یک از هزاران زبان دنیا برمی گرداند.

اثر جهانی سازی بر فرهنگ :آیا فرهنگها همگرا هستند؟
اجماع کمی در مورد تاثیرات جهانی سازی بر فرهنگ وجود دارد .از سوی دیگر منتقدان ،جهانی
سازی را متهم به تاثیر مضر بر فرهنگهای محلی و اصطالحات هنری و حساسیتهای آنها و
جایگزین کردنشان با فرهنگ همگن اغلب آمریکایی شده میکنند .دیگران معتقدند که ارتباطات

44

مدیریت کسب وکار بین المللی

روزافزون جهانی مثبتاند زیرا جریان آزاد ایدهها ،باورها و ارزشهای فرهنگی را امکانپذیر
میکنند .مشخصاً جهانی سازی یک عامل عمده در ظهور فرهنگ جهانی مشترک است.
مردم در بسیاری از بخشهای جهان ،از یک نوع ساندویچ بزرگ مک دونالد و نوشابهی کوکاکوال
استفاده میکنند ،فیلمهای مشابهی را تماشا میکنند و به آهنگ مشابهی گوش میدهند و
ماشینهای مشابهی را می رانند و در هتلهای مشابهی اقامت میکنند .اگرچه ،غذا اغلب معرف
یک فرهنگ متفاوت است ،همبرگرها ،تاکوها و پیتزا به طور فزآیندهای در سراسر جهان محبوب
شدهاند .فیلمها و نمایشهای تلویزیونی همگرایی آداب و رسوم ،مدها و دیگر تجلیات فرهنگ را
ارتقا میدهند .امروزه ،دانشجویان دانشگاه به موسیقیهای مشابه تری گوش میدهند و
لباسهای مشابهی را در سرتاسرجهان میپوشند .در ترینیداد ،مجموعههای تلوزیونی امریکایی
جوان و خستگی ناپذیر آنقدر محبوب و پرطرفدار است که در بسیاری جاها وقتی که این
مجموعه درحال پخش است ،کار به طور موثر متوقف میشود و الهام بخش آهنگهای کالیپسو با
همان نام بوده است .مجموعههای میامی  CSIو زنان خانه دار ناامید در میان محبوبترین
مجموعههای تلوزیونی در سرتاسرجهان رتبه بندی شدهاند .عروسک باربی پدیده ای جهانی شده،
حتی به خاطر ارزشهایی که معرف آنهاست ممکن است همیشه با فرهنگهای محافظه کار
موافق نباشد.
در واقعیت روند بزرگتر پیچیده تر از آن چیزی است که این نمونهها به آن اشاره دارند .همانطور
که تجارت بین المللی اقتصادهای جهان را ادغام میکند ،همچنین انتخابهای موجود برای افراد
محلی را با غنی تر ساختن کشور آنها از لحاظ فرهنگی افزایش میدهد .همگونی فرهنگی و
ناهمگنی به طور متقابل جایگزینهای منحصر به فرد یا جانشین نیستند؛ و ممکن است به طور
همزمان وجود داشته باشند .تبادل میان فرهنگی نوآوری و خالقیت را افزایش میدهد .جهانی
سازی فهرستی وسیع تر از انتخابها را برای مصرف کنندگان فراهم میکند و تنوع را درون
جامعه افزایش میدهد .جریانات فرهنگی از بسیاری جاها سرچشمه میگیرند .درست همانطور
که همبرگرهای مک دونالد در ژاپن محبوب شدند ،غذاهای ویتنامی هم در ایاالت متحده و
سوشی های ژاپنی در اروپا محبوب میشوند .ادغام و گسترش ایدهها و تصاویر تمایل به
برانگیختن واکنشها و مقاومت در برابر یکسان سازی فرهنگی و درنتیجه ترغیب افراد به
پافشاری بر تفاوتهایشان دارند .درحالی که برخی از رسوم گذشته به دلیل جهانی سازی ناپدید
خواهند شد ،این فرآیند مردم را از لحاظ فرهنگی با تضعیف همنوایی ایدئولوژیک ملی گرایی آزاد
میکند.
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اخالقیات و تجارت بین المللی
مدیران در هرکجای دنیا که مشغول کسب و کار هستند نه تنها باید از قانون شکنی اجتناب
کنند بلکه باید از استانداردهای اخالقی باال نیز پیروی کنند .شرکتها در طیف وسیعی از
فعالیتهای بین المللی با چالشهای اخالقی روبرو میشوند .یکی منبع یابی جهانی یا تامین
محصوالت و یا خدمات از تامین کنندگان جایی بیرون از کشور خود است .در یک روند عادی،
شرکت مرکزی اقدام به خرید قطعات و اجزای سازنده از شرکتهای خارجی که چنین کاالهایی
را میسازند میکند و یا ممکن است کارخانهی خود را در خارج از کشور ایجاد کند .منبع یابی
جهانی بحثهای عمومی را درمورد حفاظت از محیط زیست و تضمین حقوق بشر پیش میکشد.
برای مثال ،برخی شرکتها کارگاهها و کارخانههایی را اداره میکنند که در آنها کارگران ممکن
است ساعتهای طوالنی با دستمزد بسیار پایین کار کنند و اغلب هم در شرایط بسیار سخت.
ممکن است کارگاهها از نیروی کار کودکان استفاده کنند ،درحالی که این کار در بیشتر دنیا
غیرقانونی است .در دیگر موارد شرکتها کارخانههایی را اداره میکنند که هوا ،آب و زمین را
آلوده میکنند.
برخی شرکتها در تبلیغات و فروش به شیوههای بازاریابی فریبنده ای متوسل میشوند تا مردم
را برای خرید محصوالت خود اغوا کنند .دیگر شرکتها محصوالت یا بسته بندیهای معیوب یا
مضر را ارائه میکنند که میتواند منجر به نتایج فاجعه باری برای بهداشت عمومی و امنیت یا
برای محیط زیست طبیعی باشد .برای مثال ،موبایلهای بی شمار ،کامپیوترها و دیگر محصوالت
الکترونیک هر ساله دورانداخته میشوند نه به دلیل آنکه شکسته و معیوباند بلکه به این دلیل
که نسخههای بهترشان به بازار آمده است .محصوالتی که میتوانند بازیافت شوند به جای آنکه در
چرخهی بازیافت قرار بگیرند سر از محلهای دفن زباله در میآورند.
دسترسی آسان به اینترنت منجر به آسیب زدن بازاریابان آنالین مشکوک به مصرف کنندگان
شده است .برای مثال در کشورهای درحال توسعه ،اکثر فروشگاههای دارویی آنالین به صورت
غیرقانونی فعالیت میکنند .داروهای پیشنهاد شده توسط چنین رسانههایی اغلب جعلی هستند و
ممکن است به مصرف کننده آسیب برساند .چنانکه معلوم شد ویاگرای تقلبی ساخت تایلند
حاوی ودکا بود و بسیاری از این نمونهها اگرچه صنایع دارویی و دولتها چنین شرکتهایی را
تحت پیگرد قرار میدهند ،اما اکثر آنها اغلب فراریاند و خارج از دسترس مقامات.
استفادهی غیرقانونی از مالکیت معنوی یک تخطی اخالقی دیگر است که بخصوص در تجارت
بین المللی رایج شده است .مالکیت معنوی به ایدهها یا آثاری اشاره دارد که توسط افراد یا
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شرکتها خلق شدهاند و شامل انواع اختصاصی دارایی ،داراییهای ناملموس :اکتشافات و
اختراعات؛ آثار هنری ،موسیقایی و ادبی؛ و واژهها ،عبارات ،نشانهها و طراحیها است.
مالکیت معنوی میتواند به سرقت رود یا به طور غیرقانونی کپی برداری شود .مثالً در روسیه ،نرم
افزارها و فیلمهای تولید شده توسط شرکتهایی مانند میکروسافت و دیزنی اغلب طعمهی جعل
و تقلب میشوند؛ این داراییها بدون جبران غرامت پدیدآورندگان اصلیشان مجددا تکثیر
میشوند .برندهای بسیار معروف – رولکس ،لوئیس ویتون و تامی هیلفیگر و بقیه اغلب قربانی
جعل و تقلب میشوند و مزایای رقابتی شرکتها و ارزش ویژهی برند را از بین میبرد.
عالیم تجاری ،حق چاپ و تقلید و حق ثبت اختراع نمونههایی از حقوق مالکیت معنوی هستند،
ادعایی قانونی که از طریق آن داراییهای اختصاصی در برابر استفادهی غیرمجاز توسط اشخاص
دیگر محافظت شده است.
عالیم تجاری عالیم و شاخصهای متمایزی هستند که شرکتها برای شناسایی محصوالت و
خدمات خود استفاده میکنند .حق چاپ و تکثیر به خالقان هنر ،موسیقی ،کتاب ،نرم افزار ،فیلم
و نمایشهای تلوزیونی حفاظت اعطا میکند .حق ثبت اختراع به تولید کنندهی آن حق انحصاری
برای ساخت ،استفاده و فروش محصوالت یا فرآیندها اعطا میکند .حقوق مالکیت معنوی در
بسیاری از نقاط جهان تضمین شده نیست .قوانین وضع شده در یک کشور فقط در آن کشور
اجرایی است و در خارج از کشور هیچ حمایتی را اعطا نمیکنند.
برای مثال ،در چین به دلیل شیوع دزدی محلی ،دیزنی برای راه اندازی کسب و کار فروش دی.
وی.دی فیلمهای خود دست به اقداماتی زده است .در روسیه وب سایتهای غیرقانونی دانلود،
موسیقیهای محبوب را به بهای کمتر از  0سنت برای هرکپی یا کمتر از یک دالر آمریکا برای
کل سی .دی میفروشند .قوانین روسیه در مورد جعل و تقلب اغلب برای خنثی کردن چنان
جرایمی ناکافی هستند و اجرای آنها بسیار ضعیف است.

ارزش رفتار اخالقی
رفتار اخالقی به دالیل متعددی اهمیت دارد .نخست ،رفتار اخالقی به سادگی درستترین کار
برای انجام است .دوم این که اغلب در محدودهی قوانین و مقررات تعیین شده است .نقض قوانین
و مقررات پیامدهای قانونی مشخصی دارد .سوم این که رفتار اخالقی مورد تقاضای مصرف
کنندگان ،دولتها و رسانههای خبری است .شرکتهایی که مرتکب اشتباه اخالقی میشوند،
توجه ناخواستهی رهبران عقاید را جلب میکنند .در نهایت ،رفتار اخالقی کسب و کار خوبی
است که به باال بردن تصویر سازمان و فروش محصوالت منتهی میشود .شرکتی با شهرت
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استانداردهای باالی اخالقی مزایایی در استخدام ،ایجاد انگیزه در کارکنان ،همکاری و تعامل با
دولتهای خارجی به دست میآورند .شرکتهایی که به طور غیراخالقی رفتار میکنند خود را در
خطر مواجهه با تعقیب کیفری یا مدنی ،صدمه زدن به شهرت خود ،آسیب زدن به روحیه و تالش
کارکنان و یا در معرض افشای افراد اخاذ و یا دیگر طرفین بی مرام قرار میدهند .به تمام این
دالیل ،شرکتها مالحظات اخالقی را در فعالیتهای بین المللی جای میدهند .عمدهترین چالش
این است که استانداردهای اخالقی در سرتاسر جهان متنوعاند.

تنوع در استانداردهای اخالقی در سرتاسر جهان
رفتاری که در یک فرهنگ اخالقی تلقی میشود ممکن است در فرهنگی دیگر غیراخالقی
محسوب شود .در چین ،جاعلین به کرات نسخههای ترجمه شدهی کتابهای وارد شده را بدون
جبران غرامت ناشر اصلی و یا نویسندگان منتشر میکنند ،که شیوه ای غیرقانونی در بیشتر
دنیاست و در بخشهایی از آفریقا ،قبول هدیههای گرانقیمت از تهیه کنندگان قابل قبول است
حتی اگر در جای دیگر نامناسب باشد.
مدیران و محققان اخالقیات را از دو چشم انداز متفاوت بررسی میکنند .نسبیت گرایی باوری
است که در آن حقایق اخالقی مطلق نیستند اما از گروهی به گروه دیگر متفاوتاند؛ اگر این
دیدگاه را بپذیریم ،یک قانون خوب به مصداق این ضرب المثل خواهد بود که خواهی نشوی رسوا
همرنگ جماعت شو .بنابراین ،یک شرکت چندملیتی ژاپنی با این نظریه که رشوه اشتباه است
ممکن است با این حال در کشورهایی که این شیوه از نظر عرفی و فرهنگی قابل قبول است
رشوه بدهد.
نسبیت گرایی پذیرش منفعالنهی ارزشها ،رفتارها و شیوههایی که در هریک از کشورهایی که با
آنها وارد معامالت تجاری میشود غالب است را انتخاب میکند .در مقابل ،هنجارگرایی براین
باور است که استانداردهای رفتار اخالقی جهانیاند و شرکتها و افراد باید به دنبال حمایت مداوم
آنها در سرتاسر دنیا باشند .براساس این دیدگاه ،مدیران شرکتهای چندملیتی ژاپنی که
معتقدند رشوه دادن غلط است این استاندارد را در جهان تقویت خواهند کرد.
سازمان ملل متحد و دیگر حامیان اخالق شرکتها را تشویق به پیروی از رویکرد هنجارگرایی در
معامالت بین المللی شان میکنند .شرکتهای مترقی تالش میکنند تا شیوههای غیراخالقی را
در معامالت جاری خود در سراسرجهان اصالح کنند.
اکثر شرکتها ترکیبی از نسبیت گرایی و هنجارگرایی را در خارج از مرزهای خود به کار
میگیرند .درست یا غلط ،آنها به تعادل بین ارزشهای شرکت که در کشور اصلی شرکت توسعه
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یافته و استانداردهای محلی حمله میکنند .با این حال این روش آنها را در خطر نقض
هنجارهایی قرار میدهد که به طور فزآینده جهانی هستند .در کشورهایی با هنجارهای اخالقی
قابل تردید ،بهتر است که استانداردهای اخالقی فراتر از آنچه توسط قوانین و ارزشهای محلی
الزم است حفظ شود.
در کشورهای میزبان ،شرکتها تحت بررسی عمومی مداوماند .شرکتهایی با برندهای جهانی
تصویری مثل کوکاکوال ،مایکروسافت و فولکس واگن برای مصرف کنندگان به ویژه برجستهاند و
میتوانند هدف اعتراض عمومی واقع شوند .دولتها به طور روزافزون درمورد تضمین این نکته که
شرکتها به شیوههایی رفتار خواهند کرد که به سود عامه باشد پافشاری میکنند .اتحادیه اروپا
استفاده از سرب ،جیوه و دیگر مواد آسیب رسان را در تولید محدود کرده و شرکتها را ملزم
کرده تا محصوالت الکترونیکی ناخواسته را جمع آوری و بازیافت کنند .در استرالیا دولت تالش
برای ریشه کن کردن فساد و رشوه را افزایش داده است .کانادا روشهای شکایت برای تعامل با
رشوه را به خوبی توسعه داده از جمله میتوان اشاره کرد به افسران رابط در بیست و پنج کشور و
وب سایتی که از طریق آن هرکس میتواند شکایاتی در مورد موارد محتمل فساد تنظیم کند.

پیوند اصول اخالقی ،فساد و رفتار مسئوالنه
در جهانی از چالشهای اخالقی به ظاهر بی پایان ،مدیران و شرکتها چگونه باید پاسخگو
باشند؟ بعد از انطباق با قانون محلی ،مدیریت باید اطمینان حاصل کند که فعالیتهای شرکت از
استانداردهای اخالقی پیروی میکند .بیشتر شرکتها در حالی که در خارج از کشور توسعه
مییابند ،براین باورند که انطباق با قوانین و مقررات و استانداردهای اخالقی کافی است .با این
حال ،عالوه بر این MNE ،های پیشرو ،اکنون بر رفتار مسئوالنه تاکید میکنند.
مسئولیت اجتماعی شرکت CSR

پیوستن به اصول  CSRاشاره دارد به رویکردی فعال در رفتار اخالقی که در آن شرکتها نه تنها
به دنبال به حداکثر رساندن مزایا هستند ،بلکه به دنبال سود جامعه و محیط زیست هم هستند.
ارزشهای مرکزی  CSRشامل اجتناب از نقض حقوق بشر ،حمایت از حق پیوستن به تشکیل
اتحادیههای کارگری ،از بین بردن کار اجباری و کار کودکان ،اجتناب از تبعیض در محل کار،
حفاظت از محیط زیست طبیعی و حفاظت در برابر فساد و اتخاذ تالشهای بشردوستانه است
 CSRدرمورد بازگرداندن کسب و کار به جامعه است .با این حال ،شرکتها و صنایع بشماری در
انجام آن به کندی عمل میکنند فروش سیگار نگرانیهای بالقوه ای را در خصوص  CSRبه
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وجود آورده زیرا بیش از پنج میلیون نفر از سرطان ریه و دیگر بیماریهای مربوط به سیگار
میمیرند .سیگار کشیدن به تولید ناخالص داخلی ملی نیز آسیب میرساند زیرا میلیاردها دالر
هزینهی درمانی از مالیات تامین میشود .متوسط قیمت یک بسته سیگار در بسیاری از کشورها
نسبت به درآمدهای محلی باال است.
همانطور که فروش سیگار در کشورهای پیشرفته کاهش یافته است ،توتون بریتانیایی آمریکایی
بین المللی فیلیپ موریش و دیگر شرکتهای تولید سیگار بازارهای نوظهور را به طور فزآینده ای
هدف قرار دادهاند .در چین معموال یک بسته سیگار معادل دو دالر به فروش میرسد اما افراد
سیگاری تنها چندهزار دالر در سال درآمد کسب میکنند .نسبت مردان چینی که سیگار
میکشند  %66است که چین را به پایگاه بزرگترین تعداد افراد سیگاری تبدیل میکند .در
اوکراین ،متوسط مصرف سیگاریها بیش از  2066سیگار در سال است .روسیه باالترین تراکم
سیگاریها را دارد که  86درصد از مردان سیگار میکشند ،اما متوسط امید به زندگی زیر 66
سال است ،که تا حدودی به دلیل باال بودن مصرف سیگار است .در بازارهای درحال ظهور،
شرکتهای تنباکو ،فروش سیگار به زنان را هدف گیری کردهاند که بازار آن تا حد زیادی دست
نخورده است و به افراد جوان با درآمدهای باال تبلیغات سیگارکشیدن را "باحال" و "آزادی
بخش" ترسیم میکنند.
شکست در اعمال رفتارهای  CSRمیتواند پیامدهای سوء و حتی ویرانگر داشته باشد .تالشهای
شرکت ملی نفت چین برای جمع آوری پول در بورس سهام نیویورک در سال  2666تا حدودی
با فعالیتهای شرکت در سودان دچار رکود شد ،که گروههای حقوق بشر از آن انتقاد کردند.
کمپانی نفتی شل اعتراضاتی را تجربه کرده و به دلیل مخالفت با فعالیتهای حفاری در نیجریه
درآمدهایی را از دست داده که برخی آن را به عنوان صدمه به منافع شرکت و تولید آلودگی
بیشتر میبینند .در هند والمارت () walmartافت فروش و اعتراضات گسترده ای را به دلیل
نگرانیها بابت ورود شرکت به بازار و آسیب به خرده فروشان کوچک در منطقه تجربه کرد.
در مقابل ،شرکتهای زیادی عملکرد خود را با اتخاذ  CSRبهبود بخشیدند .شرکت پتروبراس
یک شرکت نفتی برزیلی است که برنامههای  CSRرا با هدف کاهش فقر و کارکودکان و نیز
ارتقاء تحصیالت جوانان و حقوق افراد ناتوان و ازکارافتاده توسعه داد .در آفریقا ،پتروبراس
بیمارستانها ،مدارس و مراکز مراقبت روزانه ساخته است .این شرکت در کلمبیا ،برنامهای برای
آموزش عوامل بهداشت جامعه تهیه کرده است .در نیجریه ،پتروبراس با سازمان غیردولتی محلی
برای تهیهی آموزش پیشگیری از ایدز و ویروس  HIVهمکاری میکند .ارتباطات راه دور کارآمد
بهره وری و افزایش تولید ناخالص داخلی را ارتقا داده است.
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ارزش CSR

همانند رفتار اخالقی ،برای  CSRنیز یک حالت قوی کسب و کار وجود دارد .نخست همانند
رفتار اخالقی CSR ،کار درستی است که باید انجام شود .دوم ،به شرکت کمک میکند تا
کارمندانی با کیفیت باال را استخدام و برای شرکت نگهداری کند .سوم ،میتواند به شرکت کمک
کند تا خود را در بازار متمایز کرده و برند خود را ارتقا دهد ،که به ویژه در بازارهای خارجی که
ممکن است حضور در آنها ناشناخته باشد و یا مبارزه با رقبای محلی مفید است .چهارمCSR ،
عاملی در کاهش هزینههای کسب و کار است .مثالً ،شرکتها زمانی که گامهایی را برای به
حداقل رساندن بسته بندی ،بازیافت مواد ،صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش ضایعات در
عملیاتهای خود برمی دارند پول و دیگر منابع را ذخیره خواهند کرد .در نهایت CSR ،کمک
میکند تا شرکت از افزایش مالیات ،مقررات یا دیگر اقدامات قانونی توسط مقامات دولت محلی
جلوگیری کند .در سال  2661دانمارک قانونی را تصویب کرد که شرکتها را ملزم مینمود
فعالیتهای  CSRرا در برنامههای خود جا دهند و آنها را در گزارش مالی خود گزارش دهند.
مصرف کنندگان ،دیگر سهامداران و رسانهها به طور فزآینده به دنبال مسئولیت پذیری شرکتها
از نظر اجتماعی و زیست محیطی هستند .فناوریهای ارتباطی به آنها اجازه میدهد تا سریعاً در
مورد سوءرفتارهای هر شرکتی که با آن وارد کسب و کار میشوند مطلع شوند .با گذشت زمان،
بسیاری از مصرف کنندگان مایل به انتخاب محصوالت ساخته شده توسط شرکتهایی هستند
که  CSRقوی دارند .ویژگی روند جهانی در نقش  CSRدر شرکتهای چندملیتی به تفصیل
شرح داده شده است.

نظریههای تجارت و سرمایه گذاری بینالمللی
دبی :راهی به سوی خلق اقتصاد مبتنی بر دانش
خلیج فارس از مزیتی نسبی در نفت برخوردار است زیرا که این منابع طبیعی در این مناطق
نسبت به دیگر مناطق فراوان است .یکی از جذابترین مناطق خلیج ،دبی است ،شهری در جنوب
شبه جزیرهی عربستان و یکی از هفت امیرنشینی که امارات متحده عربی را تشکیل میدهند .با
بیش از یک میلیون نفر ،دبی دارای تولید ناخالص داخلی سرانه ای حدود  38666دالر است.
درآمد حاصل از نفت به این کشور اجازه داده تا از توسعهی بخشهای اقتصادی غیرنفتی بهره
ببرد .ابتدای دههی  ،9176دولت محلی شروع به همکاری با شرکتهای خصوصی برای تغییر
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موقعیت دبی به عنوان بزرگترین مرکز تجاری ،مرکزی برای تجارت بین المللی ،امور مالی،
گردشگری و تجارت الکترونیک نمود.
همکاری بخش دولتی و خصوصی به دبی اجازه داد یک مزیت نسبی ملی در بخشهای صنعتی
خاص مزایایی که برای دیگر مناطق تکرار آنها دشوار است را توسعه دهد .طرحهای بلندپروازانه
ی دبی شامل موارد زیر است:
 تکنولوژی جدید زیرساختهای تجاری دبی بزرگترین بندر مصنوعی جهان را برایتطبیق تجارت بین المللی و کشتیهای عبوری ایجاد کرد .هر ساله ،میلیونها مسافر از
طریق فرودگاه مدرن بین المللی دبی سفر میکنند که بیش از  926هواپیما دارد .این
کشور منطقهی آزاد جبل علی را ایجاد کرده ،که یک مرکز تجاری عظیم است که
میزبان و مشوق مالیاتی بیش از  266شرکت مثل مایکروسافت و  AT&Tاست.
 تکنولوژی جدید زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTدبی یک خوشهیصنعتی  ICTایجاد کرد ،جایی برای توسعهی شرکتهای نرم افزاری ،خدمات تجاری و
تجارت الکترونیک شهر اینترنت دبی به شرکتهای خارجی مانند کانن ،آی.بی.ام و
زیمنس حداقل بروکراسی ،عدم پرداخت مالیات بردرآمد و مشوقهای دیگر را ارائه
کرده است .از آنجا که چند کشور دیگر چنین زیرساخت  ICTدارند ،دبی مزیت
انحصاری ،پیشرو در عملکرد برتر برای شرکتهای خود دارد.
 تکنولوژی جدید زیرساخت مالی برای پرورش کسب و کار جدید ،مشارکت مرکز ایدههایدبی ،جامعه ای از کارآفرینان و سرمایه گذاران مخاطره آمیز را توسعه داد .همچنین
مرکز مالی بین المللی دبی را تاسیس کرد که پایگاه بسیاری از بانکهای جهانی و
شرکتهای خدمات مالی است.
 محیط شهری جذاب مشارکت در توسعهی برج العرب ،هتل خیره کننده و نقطه عطفشناخته شده ای در سراسر جهان و آبنما ،یک راه آب هشت مایلی با ساختمانهای
خیره کننده ،بناهای تاریخی ،رستورانها و فروشگاههای خرده فروشی.
 زیرساخت اموزشی این کشور روستای دانش دبی را راه اندازی کرد ،که دانشگاههایخارجی و موسسات آموزشی را برای ارائهی خدماتشان دعوت کرد .انگلیسی زبان
رسمی بیشتر مدارس دبی است.
 قوانین کار پیشرو دولت قوانین کار را ابداع کرد تا تضمین کند که این صنعت نیازمندکارگران موقتی و پاره وقت است .روند مهاجرت سریع و خدمات ویزای  26ساعته
تضمین دسترسی سریع به استعدادهای بین المللی مورد نیاز است.
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نظریههای تجارت و سرمایه گذاری بین المللی
برای قرنها ،دانشمندان نظریهها و مبانی اقتصادی برای تجارت و سرمایه گذاری بین المللی را
مطرح کردند .آنها در مورد این که چرا کشورها باید تجارت و سرمایه گذاری با دیگر کشورها را
ارتقا دهند بحث کردهاند و این که چگونه برتری نسبی ایجاد و آن را پایدار نگهدارند .برتری
نسبی ویژگیهای برتر یک کشور را توصیف میکند که مزایای منحصر به فردی در رقابت جهانی
فراهم میکند ،که به طور معمول از مواهب طبیعی یا سیاستهای ملی دانسته مشتق شده است.
که به عنوان مزیت خاص کشور شناخته شده است .مزیت نسبی شامل منابع به ارث برده شده،
مانند نیروی کار ،آب و هوا ،زمینهای زراعی و ذخایر نفتی است ،مانند آنهایی که توسط
کشورهای خلیج از آن بهره مند شدند .دیگر انواع مزایای نسبی به مرور زمان به دست میآید،
مانند گرایشات کارآفرینانه ،دردسترس بودن سرمایهی مخاطره آمیز و طرفیت نوآوری.
با گذشت زمان ،برای درک این که چرا شرکتها در تجارت برون مرزی درگیر میشوند ،تمرکز
تحقیق از کشور به شرکتهای مجزا تغییر کرد .این کار مفهوم مزیت رقابتی را به وجود آورد که
داراییها و صالحیتهای سازمانی را که برای رقبا تقلید از آن دشوار است توصیف میکند و
بنابراین ،به شرکتها کمک میکند در بازارهای خارجی وارد و موفق شوند .این صالحیتها
اشکال متنوعی به خود میگیرند ،مثل دانش بخصوص ،قابلیتها ،نوآوری ،راهکارهای برتر یا
روابط نزدیک با تهیه کنندهها .همچنین مزیت رقابتی به عنوان مزیت خاص یک شرکت شناخته
میشود .در سالهای اخیر مدیران کسب و کار و دانشگاهیان مانند مایکل پورتر از مزیت رقابتی
برای اشاره به مزایای به دست آمده توسط کشورها و شرکتهای مجزا در تجارت و سرمایه
گذاری بین المللی استفاده کرده است .برای سازگاری با نوشتههای اخیر ،ما این قرارداد را نیز
اتخاذ میکنیم.
شکل :نظریههای پیشرو در تجارت بین المللی و سرمایه گذاری را در دو گروه گسترده دسته
بندی کرده است .اولین گروه شامل نظریههای سطح کشور است .اینها نظریههای کالسیک
هستند که از قرن شانزدهم حمایت میشدهاند .آنها به دو پرسش میپرداختند:
( )9چرا کشورها تجارت میکنند؟ ( )2چگونه میتوان مزیت رقابتی آنها را افزایش داد؟
گروه دوم شامل نظریههای سطح شرکت است .این گروه معاصرترند و در مورد چگونگی ایجاد
عملکرد برتر سازمانی و حفظ آن میباشند .توضیحات سطح شرکت به دو پرسش میپردازند)3( :
چرا و چگونه شرکتها بین المللی میشوند؟ ( )6چگونه شرکتهای بین المللی شده مزیت
رقابتی بدست میآورند و از آن نگهداری میکنند؟
ادامه موضوع را براساس این چهار سوال زیربنایی تنظیم میکنیم.
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چرا کشورها تجارت میکنند؟
چرا کشورها با یکدیگر تجارت میکنند؟ پاسخ کوتاه این است که تجارت به کشورها این اجازه را
میدهد تا از منابع ملیشان به گونه ای کارآمدتر از طریق تخصصی کردن استفاده کنند .تجارت
به صنایع و نیروی کار امکان میدهد تا بهرهوری بیشتری داشته باشند .همچنین به کشورها
امکان دستیابی به استانداردهای باالتر زندگی و پایین نگهداشتن هزینهی بسیاری از محصوالت
روزمره را میدهد .بدون تجارت بین المللی بیشتر کشورها قادر به تامین تغذیه ،پوشاک و اسکان
شهروندان خود در سطوح فعلی نخواهند بود .حتی کشورهای غنی از نظر منابع مانند ایاالت
متحده بدون تجارت بی اندازه زیان خواهند دید .برخی انواع غذا از دسترس خارج خواهند شد یا
خیلی گران خواهند شد قهوه و شکر به اقالم تجمالتی تبدیل خواهند شد .منابع انرژی مبتنی بر
نفت خام رفته رفته کاهش مییابند .خودروها از حرکت بازخواهند ایستاد و مردم در زمستان
قادر به گرم کردن خانههای خود نخواهند بود .به طور مختصر ،نه تنها کشورها ،شرکتها و
شهروندان از تجارت بین المللی سود خواهند برد ،بلکه زندگی مدرن به طور واقعی بدون آن
غیرممکن خواهد بود.

نظریههای کالسیک
شش چشم انداز کالسیک منطق اساسی تجارت میان کشورها را توضیح میدهد :دیدگاه طرفدار
سیاست موازنهی اقتصادی ،اصل مزیت مطلق ،اصل مزیت نسبی ،نظریهی نسبت عامل ،نظریهی
چرخه عمر محصول بین المللی و نظریهی تجارت جدید.

چگونه کشورها مزیت رقابتی خود را افزایش میدهند؟
جهانی شدن بازارها نوع جدیدی از رقابت را پرورش داده است مسابقه ای بین کشورها برای جای
دادن خود به عنوان مکانهای جذابی که در آن سرمایه گذاری و کسب و کار میکنند .پرمزیت
ترین کشورها امروزه مزیت رقابتی ملی دارند که هنگامی که صنایع متعدد جمعا دارای مزیت
رقابتی سطح شرکت باشند به حداکثر میرسد و کشور به خودی خود مزایای رقابتی دارد که به
آن صنایع بخصوص سود میرساند .بسیاری از دولتها سیاستهایی به وجود میآورند تا مزیت
رقابتی را ترغیب کنند ،که اغلب با توسعهی بخشهای اقتصادی در سطح جهانی و مناطق
جغرافیایی مرفه همراه است .هدف این سیاستها کمک به شرکتها برای توسعهی مزایای به
دست آمده است.
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نظریههای معاصر
سه چشم انداز مهم مدرن که به توضیح توسعهی مزیت رقابتی ملی کمک میکنند عبارتاند از
مزیت رقابتی کشورها ،مدل الماس مایکل پورتر و سیاست صنعتی ملی.

چرا و چگونه شرکتها بین المللی میشوند؟
بین المللی سازی شرکت
نظریههای قبلی در مورد تجارت بین المللی متمرکز بر چرایی و چگونگی پدید آمدن تجارت بین
کشوری بود .با این حال ،در دههی  9166دانشمندان شروع به توسعهی نظریههایی در مورد
جنبههای مدیریتی و سازمانی بین المللی سازی شرکت کردند .از آن جمله موارد زیر را میتوان
نام برد :فرآیند بین المللی سازی شرکت ،تولد جهانیها و کارآفرینی بین المللی.

سیستمهای سیاسی و قانونی در محیطهای ملی
واقعیتهای سیاسی و حقوقی انجام تجارت در روسیه
پرداخت رشوه برای جلب حمایت ،خواه مقادیر کوچک یا بزرگ در بسیاری از کشورها امری
عادی است .در روسیه پرداخت رشوه برای تسهیل کسب و کار در بین تاجران کاری غیرعادی
نیست و برخی رشوهها از  966666دالر هم تجاوز میکند ،که برای خرید یک آپارتمان کوچک
در مسکو کفایت میکند .بررسی اطالعات نشان میدهد که بیشتر مردم روسیه پرداخت رشوه را
یک هزینهی عادی در انجام کسب و کار تلقی میکنند .جعل و تقلب هم یک مشکل است .در
بازارهای هوای آزاد مسکو قدمی بزنید و احتماال فروشندگانی را پیدا خواهید کرد که نرم افزارها،
موزیکها و فیلمهای سرقتی را میفروشند .پلیس روسیه از این محصوالت اطالع دارد اما معموال
جریمه ای صادر نمیشود یا فروشندگان دستگیر نمیشوند .برخی افسران فاسد حتی از فروش
کلی این فروشندگان سهمی دریافت میکنند .در شاخص فساد وارد شده توسط سازمان شفاف
سازی بین المللی ،روسیه در میان کشورهایی است که در آنها بازپرداختها و شیوههای
مشکوک کسب و کار موجود است .به دلیل محیط قانونی ضعیف ،این کشور جایی است که انجام
کسب و کار دران دشوار است .حتی نخست وزیر روسیه خاطرنشان کرد که هرکسی که با
موفقیت یک کسب و کار را در روسیه ثبت کند الیق یک مدال است .هر سرمایه گذاری جدید
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ممکن است دهها تن مجوز دولتی نیاز داشته باشد و هر مجوز ممکن است مستلزم پرداخت رشوه
باشد.
همچنین ،حوادث بشماری از دخالت قوی دست دولت در بخش خصوصی وجود دارد .مهاجمین
جنایی ،گاهی اوقات در همکاری با مقامات دولتی به طور مستقل کسب و کارهای عملیاتی را
توقیف میکنند .یکی از نمونههای مشهور شرکت نفتی یاکوس است که زمانی توسط صنعتگر
روس میخاییل خودوروفسکی اداره میشد که توسط دولت به اتهام فرار از پرداخت مالیات زندانی
شد .ادعا میشد که یاکوس مالیاتهایی بدهکار است ،دولت روسیه بخشی از شرکت را فروخت و
 1.3میلیارد دالر را در جمع عایدات نگه داشت .جرایم سازمان یافته بخشی از این چشم انداز
دشوار است .در سال  ،2661معاون رئیس بانک مرکزی روسیه در مسکو به ضرب گلوله کشته
شد .او تالش میکرد سیستم فاسد بانکی را اصالح کند و چندین بانک متصل به جرایم سازمان
یافته را بسته بود ،که در این روند دشمنانی برای خود به وجود آورده بود .تعداد زیادی قتلهای
زنجیره ای دیگر نیز رخ داد ،به گونه ای که سازمانهای جنایی تالش میکردند سنگر خود را در
بسیاری از بخشهای اقتصاد روسیه حفظ کنند .گروههای جنایی کنترل برخی از شرکتهای
بزرگ روسیه را در دست دارند .شرکتهای چندملیتی خارجی به طور معمول بررسیهای پس
زمینه ای را در مورد کارکنان و قراردادها در تالش برای شناسایی افراد مرتبط با جرایم سازمان
یافته انجام میدهند .یکی از پیامدهای این چالشها این است که سرمایه گذاران مستقیم اغلب
در ایجاد کسب و کار در روسیه دچار تردید هستند .در واقع ،برخی همه را با هم بیرون کشیدهاند
و دهها میلیارد دالر را با خود خارج کردهاند .فساد و جرم و جنایت تردیدهایی را در مورد سیستم
حقوقی درحال تحول در روسیه و تعهد آن به اقتصاد بازار مطرح کرده است .چیزها گاهی چنان
بد بود که پیشنهاد این کشور برای ملحق شدن به سازمان تجارت جهانی به طور موقت
کنارگذاشته شده بود .روسیه درحال گذار از اقتصاد دستوری به اقتصاد بازاری است .تغییر باعث
ایجاد عدم قطعیت برای شرکتهای خارجی شده که در این کشور مشغول کسب و کارند .روابط
مبهم ،قوانین نامناسب ،اجرای گزینشی قوانین ،سیستم دادگاه ابتدایی و یک دولت دیکتاتوری
همه و همه مشکالتی زیادی را در بردارند .مدیران باید در مورد محیطهای سیاسی و قانونی که
گذار اقتصادی را مشخص میکند آگاه باشند .اگرچه ،آنها میتوانند برای کاهش خطر اقدامات
احتیاطی اتخاذ کنند ،اما نمیتوان از کل خطر اجتناب کرد .شرکتهای زیادی ،از بوئینگ تا
ایکیا ،میلیاردها دالر در روسیه سرمایه گذاری کردهاند .پاداشهای بالقوه برای شرکتها این نوید
را دارد که داراییهای خود را از قبل برنامه ریزی و حفاظت کنند ،اما اجرای کسب و کار در آنجا
چالشهای بسیاری را به وجود میآورد.
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ماهیت ریسک کشور
بسیاری از ما وقتی که در کشور خود کسب و کاری راه اندازی میکنیم انتظار یک آینده تجاری
قابل پیش بینی را داریم .اما بازارهای خارجی اغلب در سیستم سیاسی و حقوقی و نیز در
هنجارهای کسب و کار متفاوتاند .بازارهای خارجی اغلب چالشهای بزرگتری را در بردارند و
آسیب پذیری های بیشتری برای شرکت ایجاد میکنند .مدیران باید قادر به هدایت مقررات و
شیوههای دشوار و اجتناب از رفتار غیراخالقی یا مشکوک باشند.
همزمان ،زمینهی سیاسی یا قانونی میتواند نشان دهندهی فرصتهایی برای شرکتها باشد.
کمکهای ترجیحی دولتی ،مشوقهای دولتی و حفاظت از رقابت ،هزینههای کسب و کار را
کاهش داده و بر تصمیم گیری استراتژیک تاثیر میگذارد .بسیاری از دولتها سرمایه گذاری
داخلی از شرکتهای چندملیتی خارجی را با ارائه تسهیالت مالیاتی و انگیزههای نقدی برای
استخدام کارگران محلی تشویق میکنند .خطر کشور قرارگرفتن در معرض از دست دادن بالقوه
یا اثرات سوء بر عملیات شرکت و سوددهی ناشی از تحوالت در محیط سیاسی یا قانونی کشور
است .همچنین ،به عنوان خطر سیاسی به آن اشاره میشود ،که یکی از چهار نوع اصلی خطر
تجارت بین المللی است که قبال مطرح شد .در حالی که دلیل بی واسطهی خطر کشور عامل
سیاسی یا قانونی است ،زمینه ای از چنین عواملی میتواند اقتصادی ،اجتماعی یا توسعههای فنی
باشد .از جمله مداخلهی دولت ،حمایت از تولیدات و موانع تجارت و سرمایه گذاری به ویژه در
تجارت بین المللی قابل توجه هستند .سوء مدیریت یا شکست در اقتصاد ملی میتواند منجر به
بحرانهای مالی ،رکود ،رکودبازار ،بحران ارز و تورم شود .چنین رویدادهایی معموال از چرخهی
کسب و کار ،سیاستهای پولی یا مالی ضعیف ،محیط معیوب نظارتی و یا عدم تعادل در اصول
اقتصاد زمینه ای کشور میزبان به وجود می ایاند .اقدامات سیاسی قانونی میتوانند سهواً به
منافع تجاری آسیب بزنند ،مثل قوانینی که به طور غیرمنتظرهای سختگیرانه اند یا منجر به
پیامدهای ناخواسته میشوند .بسیاری از قوانین به سود منافع کشور میزبان هستند یعنی ،منافع
کشور خارجی که شرکت در آن عملیات مستقیم دارد .برای مثال ،کسب و کار شرکت کوکاکوال
در آلمان بعد از تصویب طرح بازیافت توسط دولت آسیب دید زیرا این طرح مستلزم آن بود که
مصرف کنندگان قوطیهای غیرقابل استفادهی مجدد سودا را به فروشگاهها برگردانند و در ازای
آن  6.20یورو پس بگیرند .به جای کنار آمدن با این بازده ناخواسته ،سوپرمارکتهای بزرگ
زنجیره ای با کنارگذاشتن کوکاکوال از قفسههای خود و جادادن برندهای خود به جای آن واکنش
نشان دادند .در چین ،دولت موادی را که در اقدامات و سیاستهای او خطرناک باشند سانسور
میکند .یاهو باید اطالعاتی را که در وب سایتهایش درج میشدند نظارت میکرد تا از بسته
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شدن عملیات اینترنتیاش در چین توسط دولت جلوگیری کند .در سال  ،2696گوگل زمانی که
موتور جستجوی خود را به هنگ کنگ منقل کرد در مقابل دولت چین موضع ضد سانسور
گرفت .اقدام گوگل شجاعانه بود اما به طور بالقوه میتوانست برای شرکت به بهای درآمد تبلیغات
و مشتریان تمام شود.

محیطهای سیاسی و قانونی در تجارت بین المللی
نظام سیاسی مجموعهای از سازمانهای رسمی است که یک دولت تشکیل میدهند .این نظام
شامل نهادهای قانون گذار ،احزاب سیاسی ،گروه البیها و اتحادیههای کارگری است .توابع اصلی
یک نظام سیاسی برای تامین امنیت در برابر تهدیدهای خارجی ،ایجاد ثبات برمبنای قوانین و
کنترل تخصیص منابع ارزشمند در میان اعضای یک جامعه است .یک سیستم سیاسی چگونگی
تعامل این گروهها با یکدیگر را تعریف میکند.
نظام سیاسی هر کشور منحصر به فرد است و درون یک زمینهی خاص تاریخی ،اقتصادی و
فرهنگی رشد یافته است .نظامهای سیاسی همچنین به طور مداوم در پاسخ به تقاضاهای سازنده
و تکامل محیط ملی و بین المللی درحال رشد و نمو هستند .اجزای تشکیل دهنده هر نظام مردم
و سازمانهایی هستند که از نظام سیاسی پشتیبانی میکنند و منابع دولتی دریافت میکنند .یک
سیستم قانونی سیستمی است برای تفسیر و تقویت قوانین ،مقررات و احکام هنجارهایی را برای
اجرا ایجاد میکنند .یک سیستم قانونی موسسات و فرآیندهایی را برای تضمین و حل اختالفات
در فعالیتهای تجاری و نیز مالیات تولید اقتصادی و حفاظت از مالکیت معنوی و دیگر
داراییهای شرکت ایجاد میکند.
سیستمهای سیاسی و قانونی دینامیک هستند و مداوم در حال تغییرند .این دو سیستم الزم و
ملزوماند تغییرات یکی بر دیگری تاثیر میگذارد .تحوالت نامطلوب در سیستمهای سیاسی و
قانونی ریسک کشور را افزایش میدهد .آنها میتوانند ناشی از راه اندازی دولت جدید ،تغییر
ارزشها یا اولویتها در احزاب سیاسی ،طرحهای توسعه یافته توسط گروههایی با منافع خاص و
ایجاد قوانین و مقررات جدید باشند .شرکت با تغییر تدریجی آسانتر وفق مییابد در حالی که به
دشواری میتواند با تغییر ناگهانی تطابق یابد ،تغییر ناگهانی خطر بزرگتری را به شرکت تحمیل
میکند.
تحوالت نامطلوب شرایط جدیدی را به وجود میآورد که ممکن است محصوالت ،خدمات یا
فعالیتهای تجاری شرکت را مورد تهدید قرار دهند .برای مثال ،یک تعرفهی جدید وارداتی
هزینهی اجزای اصلی مورد استفاده برای تولید محصول را افزایش میدهد .تغییر در قانون کار
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میتواند ساعات مجاز کار کارکنان شرکت را تغییر دهد و برسرکارآمدن یک رهبر جدید سیاسی
میتواند منجر به تصاحب بخشی از داراییهای شرکت توسط دولت شود.
ریسک یک کشور همیشه وجود دارد اما ماهیت و شدت آن در طول زمان و از کشوری به کشور
دیگر متفاوت است .برای مثال ،در چین ،دولت درحال حاضر تغییرات اساسی در نظام قانونی ملی
ایجاد کرده و آنرا به طور فزآینده با سیستمهای غربی سازگارتر کرده است .برخی مقررات جدید
بسیار ضعیف تدوین شدهاند یا گیج کننده ویا ضدونقیض هستند .برای مثال ،در یک نقطه ،دولت
پکن اعالن کرد که سرمایه گذاریهای خارجی در صنعت اینترنت چین غیرقانونیاند .تا این
زمان ،شرکتهای غربی میلیونها دالر در بخش چین دات کام سرمایه گذاری کردهاند بدون هیچ
نشانه ای که نشان دهد این سرمایه گذاریها نامناسب بودهاند .در مناقشات بین شرکتهای
محلی و خارجی ،دولتها اغلب مایل به حفظ منافع محلی هستند .حتی در جایی که شرکتهای
غربی قضاوت مطلوبی در دادگاه به دست میآورند ،ممکن است حکم اجرا نشود.

سیستمهای سیاسی
تاریخ اخیر شاهد سه نوع مهم از سیستمهای سیاسی بوده است :توتالیتاریسم (تمرکز گرایی)،
سوسیالیسم و دموکراسی.
برای کنترل بحران مالی جهانی اخیر ،دولتها در اروپا و ایاالت متحده سیاستهای نسبتا
سوسیالیستی اجرا کردهاند ،مانند شرکتهای ملی شده در بانکداری و صنایع خودرو چین
رویکردهایی دموکراتیک تری مانند اصالحات اراضی و بازارهای آزاد برای تحریک فعالیتهای
تجاری را به کار برده است .همانطور که دولتها راههایی را برای مبارزه با رکود اقتصادی و
جلوگیری از بحران مالی آزمایش میکنند ،سیستمهای سیاسی در سرتاسر جهان درحال تکامل
هستند.

سیستمهای قانونی
سیستمهای قانونی چارچوبی از احکام و هنجارهای اجرایی را تدوین میکنند که روابط خاصی را
بین افراد و سازمانها تحت اختیار گرفته ،محدود میکند یا مجاز میداند و مجازاتی برای
آنهایی که از این قوانین و هنجارها تخطی کنند مقرر مینماید .قوانین اقدامات بخصوصی را
الزامی کرده یا محدود مینمایند در حالی که شهروندان را برای مشارکت در دیگر فعالیتها
تقویت میکنند ،مثال وارد شدن در قراردادها و جستجوی اصالحاتی برای موارد نقض قرارداد.
سیستمهای قانونی دینامیک هستند به مرور زمان رشد یافتهاند تا ارزشهای اجتماعی درحال
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تغییر هر کشور و تکامل محیطهای اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فنی آنها را نشان دهند.
سیستمهای سیاسی غالب – توتالیتاریسم ،سوسیالیسم و دموکراسی مایل به تاثیر گرفتن از
سیستمهای قانونی خود نیز هستند .دموکراسیها مایل به تشویق عوامل بازار و تجارت آزادند .در
سیستمهای قانونی بخوبی توسعه یافته ،مانند استرالیا ،کانادا ،ژاپن و ایاالت متحده و بیشتر
کشورهای اروپایی ،قوانین به طور گسترده شناخته شده و قابل درک هستند .آنها موثر و
مشروعاند زیرا برای همهی شهروندان به طور یکسان پذیرفته شدهاند و به وسیلهی فرآیندهای
رسمی توسط مقامات دولتی به رسمیت شناخته شده صادر شدهاند .و به طور سیستماتیک اجرا
شدهاند و بطور منصفانه توسط نیروهای پلیس و نهادهای قضایی به طور رسمی اجرا میشود .در
این کشورها ،یک فرهنگ قانونی وجود دارد که دران شهروندان به طور پیوسته به احکام قانونی
احترام میگذارند و از آنها پیروی میکنند .احکام قانون به سیستم قانونی اشاره دارد که در آن
احکام روشن و واضحاند و به طور عمومی اعالم شدهاند ،منصفانه اعمال شدهاند و به طور گسترده
از سوی افراد ،سازمانها و دولت مورد احتراماند .تجارت بین المللی در جوامعی که احکام قانونی
غالباند شکوفا میشود .برای مثال ،در ایاالت متحده ،قانون بورس و اوراق بهادار اعتماد به
معامالت تجاری را با ملزم کردن شرکتهای عمومی به افشای مکرر شاخصهای مالیشان برای
سرمایه گذاران تشویق میکند .سیستم قانونی میتواند با کاهش احترام به قانون ،ضعف اقتدار
دولت و یا محدودیتهای سنگین که تالش میکنند رفتار غالب در جامعه را منع کنند فاسد
شود .در نبود احکام قانونی ،شرکتها باید با عدم قطعیت بسیار زیاد رقابت کنند و میتوان مانع
فعالیت اقتصادی شد .ما میتوانیم کشورها را به عنوان داشتن یکی از چهار سیستم قانونی اصلی
مشخص کنیم :قانون مشترک ،قانون مدنی ،قانون مذهبی و ترکیبی .این سیستمهای قانونی
زیرساخت قوانین و مقررات هستند.
مشارکت کنندگان در سیستمهای سیاسی و قانونی
سیستمهای سیاسی و قانونی از تاثیر متقابل میان موسسات اجتماعی متعدد هم در سطوح ملی و
هم بین المللی رشد میکنند .پنج نوع مشارکت کننده در انتقال سیستمهای سیاسی و قانونی
فعالیت دارند :دولت ،سازمانهای بین المللی ،بلوکهای اقتصادی منطقه ای ،گروههای ذینفع
بخصوص و شرکتهای رقابت کننده.
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انواع ریسک کشور که توسط سیستمهای سیاسی ایجاد میشوند
چگونه سیستمهای سیاسی چالشهایی را برای شرکتهایی که درگیر تجارت بین المللی هستند
به وجود می اورند؟ بگذارید خطرات ویژه ای را که توسط سیستمهای سیاسی پیش میآید در
ادامه بررسی کنیم :تصاحب اموال شرکت توسط دولت ،تحریم و توقیف اموال ،تحریم علیه شرکت
یا کشور ،جنگ ،شورش و خشونت ،تروریسم.
انواع ریسک کشور که توسط سیستمهای قانونی ایجاد میشوند
خطر کشور همچنین به دلیل خصوصیات نظامهای حقوقی ملی بروز میکند .به ویژه مربوط به
تجارت بین المللی قوانین تجاری هستند که به طور خاص معامالت تجاری را پوشش میدهند و
قوانین خصوصی ،که روابط بین افراد و سازمانها را از جمله قراردادها و بدهیهایی که میتواند
به دلیل رفتار ناشی از مسامحه کاری به وجود آید سازماندهی میکند .در بسیاری از کشورها،
سیستم قانونی به نفع اتباع کشور اصلی است .قوانین طراحی شدهاند تا منافع کسب و کارهای
محلی و اقتصاد محلی را ارتقا دهند .سیستمهای قانونی در هر دو کشور میزبان و کشور اصلی با
چالشهای متعددی را برای شرکتها به وجود میآورند.
ریسک کشور ناشی از محیط قانونی کشور میزبان
دولتها در کشورهای میزبان میتوانند شرایط قانونی متعددی را به شرکتهای خارجی که در
آن کشور به کسب و کار مشغولاند اعمال کنند.

ریسک کشور ناشی از محیط قانونی کشور اصلی
آیا خطر کشور فقط به دلیل محیط قانونی کشور میزبان به وجود میآید؟ سیستمهای قانونی
کشور اصلی هم دران دخیلاند .حقوق برون مرزی اشاره دارد به استفاده از قوانین کشور اصلی
برای افراد یا اجرا در خارج از مرزهای ملی در بیشتر موارد ،چنان قوانینی تالش میکنند افراد یا
شرکتهای واقع در خارج را به خاطر بعضی خطاها تحت پیگرد قرار دهند.
مثالهای مربوط به حقوق برون مرزی در تجارت بین المللی فراوان است .یک دادگاه فرانسوی به
یاهو دستور داد تا دسترسی به موارد مرتبط با نازیها را در وبسایت خود در فرانسه محدود کند و
تصاویر و پیامهای مرتبط با آن را از وب سایتهای خود در ایاالت متحده بردارد .در سال ،2669
ایاالت متحده ،قانونی تصویب کرد که به دولت ایاالت متحده اجازه میداد سرمایههای نگهداری
شده توسط بانکهای غیرآمریکایی در ایاالت متحده را توقیف کند .اتحادیه اروپا شرکت آمریکایی
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مایکروسافت را برای شیوههای انحصاری در بازاریابی نرم افزار سیستم عامل خود تحت پیگرد
قانونی قرار داد .کاالهای انحصاری از این جهت که میتوانند به طور غیرمنصفانه تجارت را محدود
کنند آسیب زا تلقی میشوند .کسب و کارها به تدریج با قوانین برون مرزی مخالفت کردند زیرا
این قوانین به مطلوبیت و هزینههای نظارتی اضافه میشوند و باعث عدم اطمینان قابل توجهی
میشوند.

مدیریت ریسک کشور
چگونه باید مدیران به ریسک کشور به شیوه ای فعاالنه پاسخ دهند؟ در ادامه پنج راهکار ویژه که
میتواند توسط مدیران برای کنترل خطر کشور به کار گرفته شود را مشخص میکنیم.
 بررسی محیطی فعاالنه تبعیت سختگیرانه از استانداردهای اخالقی اتحاد با شرکای محلی واجد شرایط -حفاظت از طریق قراردادهای قانونی

مداخلهی دولت در تجارت بین المللی
ماهیت مداخلهی دولت
مداخلهی دولتها در تجارت و سرمایه گذاری برای رسیدن به اهداف سیاسی ،اجتماعی یا
اقتصادی است .آنها اغلب موانعی رابه نفع گروههای ذینفع بخصوصی مانند شرکتهای محلی،
صنایع و اتحادیههای کارگری در سر راه تجارت به وجود میآورند .منطق اصلی این کار ایجاد
مشاغل با حمایت از صنایع از رقابت خارجی است .دولتها ممکن است همچنین برای حمایت از
صنایع داخلی یا شرکتهای داخلی در تجارت مداخله کنند .به شیوههای مختلفی ،مداخلهی
دولت موقعیت رقابتی شرکتها و صنایع و وضعیت شهروندان را تغییر میدهد.
اغلب انگیزهی مداخلهی دولت حمایت است که به سیاستهای اقتصاد ملی برمی گردد که برای
محدود کردن تجارت آزاد و حمایت از صنایع داخلی از رقابت خارجی طراحی شدهاند .حمایت
گری معموال با تعرفهها ،موانع غیرتعرفه ای مثل سهمیهها ،قوانین اداری دلخواه که برای تضعیف
واردات طراحی شدهاند تجلی مییابد .یک تعرفه (که به عنوان وظیفه هم شناخته میشود)
مالیاتهای اعمال شده توسط دولت بر محصوالت وارداتی است که به طور موثر هزینهی استفاده
را برای مشتری افزایش میدهد .یک مانع تجاری غیرتعرفه ای یک سیاست دولتی ،مقررات یا
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فرآیندی است که تجارت را از طریق ابزاری غیر از تعرفههای آشکار متوقف میکند .موانع تجارت
عبارتاند از عبور کاالها از گمرک ،پستهای بازرسی در بنادر ورودی هرکشور که مقامات دولتی
کاالهای وارداتی را بازرسی کرده و تعرفهها را اجرا میکنند .یک شکل رایج مورد استفادهی موانع
غیرتعرفه ای سهمیه است ،محدودیتهای کمی بر واردات یک محصول بخصوص در یک دورهی
زمانی خاص اعمال میشود .مداخلهی دولت ممکن است سرمایه گذاری مستقیم خارجی را از
طریق موانع سرمایه گذاری و محدود کردن عملیات اجرایی شرکتهای خارجی هدف قرار دهد.
مداخلهی دولت بر عملیات طبیعی فعالیت اقتصادی در کشور تاثیر میگذارد .اغلب شرکتها،
اتحادیههای کارگری و دیگر گروههای ذینفع بخصوص دولتها را متقاعد میکنند تا سیاستهایی
اتخاذ کنند که به سود آنها باشد .مثال در اوایل  2666دولت بوش تعرفه ای بر واردات فوالد
خارجی به ایاالت متحد اعمال کرد .منطق این کار کاهش واردات فوالد به دلیل رقابت سخت
تولیدکنندگان خارجی بود .این اقدام توانست صدها شغل را در ایاالت متحده نجات دهد .با این
حال از جنبهی منفی ،این تعرفهها هزینههای تولید را برای شرکتهایی که از فوالد استفاده
میکردند ،مثل فورد ویرل پول و جنرال الکتریک افزایش داد .هزینهی باالتر مواد اولیه باعث شد
این شرکتها کمتر رقابتی باشند و چشم انداز فروش محصوالتشان در بازار جهانی کاهش یافت.
تعرفهی مالیاتی فوالد در عرض دو سال برداشته شد ،اما در فرآیند تالش برای کمک به تولید
کنندگان داخلی ،دولت هم آسیبهایی دید.
سیاستهای حمایتی میتواند منجر به افزایش قیمتها شود زیرا تعرفهها میتوانند دسترسی به
محصول بخصوصی را محدود کنند .همچنین تعرفهها میتوانند انتخابهای موجود برای
خریداران را از طریق محدود کردن محصوالت متنوع آمادهی فروش کاهش دهند.
این موارد نشان میدهد که مداخلهی دولت اغلب منجر به پیامدهای ناخواستهی مضر شود نتایج
نامطلوب سیاستها یا قوانین در دنیای پیچیده ،قانونگذاران و سیاستگذاران نمیتوانند همهی
نتایج ممکن را پیش بینی کنند .مشکل پیامدهای ناخواسته نشان دهندهی آن است که
مداخلهی دولت باید برنامه ریزی شده باشد و با دقت بسیار زیاد اجرا شود.

منطق مداخلهی دولت
در اینجا چهار انگیزه برای مداخلهی دولت در تجارت و سرمایه گذاری وجود دارد .نخست،
تعرفهها و دیگر اشکال مداخله میتواند درآمد قابل توجهی را تولید کند .برای مثال ،تعرفهی
همیلتون ،که در  6جوالی  9871تصویب شد ،دومین قانون تصویب شده توسط دولت تازه
تاسیس ایاالت متحده بود که برای ایجاد درآمد برای دولت فدرال تصویب شد .امروزه ،غنا و
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سیرالئون بیش از  20درصد از درآمد کل دولت خود را از تعرفهها کسب میکنند .دوم ،مداخله
میتواند امنیت ،ایمنی و رفاه شهروندان را تضمین کند .برای مثال ،دولتها قوانینی را برای
جلوگیری از واردات محصوالت مضری مثل غذاهای آلوده تصویب میکنند .سوم ،مداخله وسیله
ای برای دولت است تا اهداف اقتصادی ،سیاسی یا اجتماعی را از طریق سیاستهایی دنبال کند
که رشد شغلی و توسعهی اقتصادی را ارتقا میدهند .چهارم ،مداخله میتواند کمک کند تا دولت
بهتر در جهت منافع شرکتها و صنایع ملی خدمت کند .دولتها ممکن است مقرراتی را برای
تحریک توسعهی صنایع خانگی تدبیر کنند .گروههای ذینفع بخصوص اغلب مدافع موانع تجاری
و سرمایه گذاری هستند که از منافعشان حمایت میکند .مناقشهی تجاری اخیر بین مکزیک و
ایاالت متحده را بر سر سیمان مکزیک درنظر بگیرید .دولت ایاالت متحده بعد از آنکه سیمان
سازان ایاالت متحده در کنگره البی به دست آوردند تعرفههایی حدود  06دالر به ازای هر تن
سیمان وارداتی از مکزیک تصویب کرد .سهمها بسیار زیاد بودند ،به نحوی که واردات مکزیک
میتوانست به  96درصد مصرف سیمان داخلی ایاالت متحده برسد .مکزیک جایگزینی
سهمیههای واردات را به جای تعرفهها پیشنهاد داد .دو دولت سالها در این مورد مذاکره و
گفتگو کردند تا این مناقشه را حل کنند.
موانع تجارت و سرمایه گذاری میتواند دفاعی یا تهاجمی تلقی شوند .دولتها موانع دفاعی را
برای امنیت صنایع ،کارگران و گروهای خاص ذینفع و برای ارتقاء امنیت ملی اعمال میکنند.
دولتها موانع تهاجمی را برای دنبال کردن اهداف استراتژیک یا سیاست عمومی مثل افزایش
استخدام یا تولید درآمد حاصل از مالیات اتخاذ میکنند.

ابزار مداخلهی دولت
ابزار اصلی مداخلهی تجاری و اشکال سنتی محافظت تعرفهها و موانع غیرتعرفه ای هستند.
کشورهای مجزا یا گروههایی از کشورها ،مانند اتحادیه اروپا ،میتوانند این موانع را اعمال کنند.
در مجموع ،موانع شامل مانعهای جدی برای تجارت برون مرزی هستند .سازمان ملل متحد
تخمین زده است که موانع تجاری به تنهایی برای کشورهای درحال توسعه بیش از  966میلیارد
دالر در سال به واسطهی فرصتهای از دست رفتهی تجارت با کشورهای توسعه یافته هزینه در
بر دارد.
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شرکتها چگونه میتوانند به مداخالت دولت پاسخ دهند
اگرچه ممکن است اولین گزینه یک مدیر ،اجتناب از بازارهایی با موانع باالی تجاری و سرمایه
گذاری یا مداخله بیش از حد دولتی باشد ،این روش معموال عملی نیست .بسته به صنعت یا
کشور ،شرکتها عموما باید با حمایت گری و دیگر اشکال مداخله کنار بیایند .برای مثال ،در
صنایع استخراجی مانند آلومینیوم و نفت خام ،شرکتهای خارجی به دنبال کسب و کار در
کشورهایی هستند که موانع دشواری اعمال میکنند .صنایع غذایی ،بیوتکنولوژی و دارویی نیز در
خارج از کشور با قوانین و مقررات بشماری مواجه میشوند.
همبستگی اقتصادی منطقه ای
همبستگی منطقه ای و بلوکهای اقتصادی
یکی از قابل توجه ترین ویژگیهای تجارت بین المللی روند جهانی در جهت اتحاد اقتصادی
منطقه ای است .که به عنوان اتحاد منطقه ای نیز شناخته شده است .اتحاد اقتصادی منطقه ای
اشاره دارد به رشد اقتصادی متقابل که زمانی حاصل میشود که دو یا چند کشور در یک
منطقهی جغرافیایی اتحادی با هدف کاهش موانع برای تجارت و سرمایه گذاری تشکیل دهند .از
انتهای جنگ جهانی دوم ،بیشتر کشورها به دنبال همکاری با هدف دستیابی به درجه ای از اتحاد
اقتصادی بودهاند .بیش از  06درصد از تجارت جهانی امروزه تحت برخی اشکال از توافقنامههای
تجاری امتیاز دهنده انجام میشود که توسط گروهی از کشورها امضا شده است .این روند مبتنی
بر این فرضیه است که ،کشورهای واقع در یک محدوده جغرافیایی مشترک ،که با عوامل تاریخ،
فرهنگی ،اقتصادی ،یا سیاسی با یکدیگر مرتبطاند میتوانند از طریق همکاری به مزایای متقابل
دست یابند .تجارت آزادی که از اتحاد اقتصادی ناشی میشود به کشورها کمک میکند تا از
طریق تشویق تخصصی سازی ،قیمتهای پایین تر ،انتخابهای بهتر ،بهره وری روزافزون و
استفادهی کارآمدتر از منابع استانداردهای باالتری برای زندگی کسب کنند.
برای درک بهتر اتحاد منطقه ای ،تجارت بین المللی را به گونه ای درنظر بگیرید که در امتداد
یک پیوستار وجود دارد ،از یک سو ،جهان به عنوان یک منطقهی آزاد تجاری عمل میکند که در
آن هیچ تعرفه یا سهمیهای وجود ندارد و همهی کشورها از یک ارز ،استفاده میکنند و
محصوالت ،خدمات ،سرمایه و کارگران میتوانند به آزادی بین کشورها بدون محدودیت جابجا
شوند .سوی دیگر این پیوستار جهانی از موانع بازدارنده کسب و کار و سرمایه گذاری قرار دارد با
ارزهای جداگانه و اندکی تعامل تجاری با یکدیگر .اتحاد منطقه ای معرف یک مصالحه است ،یک
حد وسط در میان این پیوستار .دو نمونهی شناخته شده از این مورد اتحادیه اروپا  EUو
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موافقتنامه ی تجارت آزاد امریکای شمالی ) (NAFTAمیباشند .نفتا شامل کانادا ،مکزیک و
ایاالت متحده است .اتحاد منطقه ای ناشی از شکل گیری یک بلوک یکپارچهی اقتصادی منطقه
ای است یا به سادگی یک بلوک اقتصادی .این مورد به منطقه جغرافیایی اشاره دارد که شامل دو
یا چند کشور است که بر سر دنبال کردن اتحاد اقتصادی با کاهش تعرفهها و محدودیتهای
دیگر برای جریان برون مرزی محصوالت ،خدمات ،سرمایه و در مراحل پیشرفته تر نیروی کار
توافق کردهاند .حداقل ،کشورها در یک بلوک اقتصادی طرفین یک توافقنامهی آزاد تجاری
میشوند ،موافقتنامهای رسمی بین دو یا چند کشور برای کاهش یا از میان برداشتن تعرفهها،
سهمیهها و دیگر موانع تجاری در محصوالت و خدمات .کشورهای عضو همچنین درون بلوک
خود سرمایه گذاریهای برون مرزی انجام میدهند .بلوکهای اقتصادی پیشرفته تر ،مانند اتحادیه
اروپا ،جریان آزاد سرمایه ،نیروی کار و فناوری را بین کشورهای عضو خود تسهیل میکنند.
همچنین اتحادیه اروپا سیاست پولی و سیاستهای مالی را هماهنگ سازی کرده و به تدریج
اقتصاد کشورهای عضو را یکپارچه میسازد.
چرا یک کشور انتخاب میکند که عضو یک بلوک اقتصادی باشد به جای آن که برای ایجاد
سیستمی از تجارت آزاد جهانی کار کند؟ دلیل اصلی این است که دستیابی به توافق برسر
تجارت آزاد در مذاکره بین چندین کشور ساده تر از مذاکره بین همه کشورهای جهان است .این
امر به توضیح دلیل وجود صدها بلوک ائتالف تجاری منطقه ای در اطراف جهان کمک میکند.
آنها فرصتها و چالشهایی را برای بین المللی سازی شرکتها مطرح میکنند.
از  ،9168موافقتنامه ی عمومی تعرفه و تجارت (گات) و بعدتر سازمان تجارت جهانی ،به
موفقیت بزرگی در شکل گیری اتحاد اقتصادی در یک مقیاس جهانی دست یافتند .عالوه براین،
سازمان تجارت جهانی تایید میکند که اتحاد منطقه ای میتواند نقش مهمی را در آزادسازی
تجارت و پرورش پیشرفتهای اقتصادی ایفا کند .با این حال ،بلوکهای اقتصادی منطقه ای
قدرتمند اند و سازمان تجارت جهانی با چالشهای متعددی در تعامل با آنها مواجه شده است.
پیشرفت آهسته در آزادسازی تجاری ،بخصوص برای محصوالت کشاورزی بسیاری از کشورهای
درحال توسعه را واداشته تا به دنبال جایگزینهایی برای سیستم تجارت جهانی باشند که مورد
عالقهی  WTOاست .سازمان تجارت جهانی مذاکرات با بلوکهای اقتصادی را ادامه میدهد ،با
این هدف که کنترل بهتری بر تکامل آنها و به حداقل رساندن خطرات همراه با اتحاد اقتصادی
منطقه ای اعمال کند.
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سطوح اتحاد منطقه ای
اتحاد منطقه ای باعث میشود تا اقتصادهای ملی متمایز از نظر اقتصادی با هم متصل شوند و از
طریق جابجایی بین المللی محصوالت و خدمات و عوامل تولید به هم وابسته شوند .کل خروجی
یک منطقهی متحد بیشتر از آنی که توسط دولتهای مجزا بود در دسترس قرار میگیرد.
میتوان این سطوح را به عنوان یک زنجیره با ارتباطات متقابل اقتصادی درنظر گرفت که از سطح
پایین اتحاد منطقه آزاد تجاری تا سطوح باالتر به پیشرفتهترین شکل اتحاد یعنی اتحاد سیاسی
توسعه یابد .اتحاد سیاسی نشان دهنده درجه نهایی یکپارچگی در میان کشورها است ،که هیچ
کشوری هنوز به آن نرسیده است .منطقه آزاد تجاری سادهترین و رایجترین روشی است که در
آن کشورهای عضو توافق میکنند به تدریج موانع رسمی تجارت محصوالت و خدمات را در بلوک
تجاری از میان بردارند ،درحالی که هر کشور عضو سیاست تجارت بین المللی متقابل با
کشورهای خارج از بلوک را حفظ میکند و نفتا یک نمونه است که این منطقهی آزاد تجاری بر
پیگیری مزیت رقابتی برای گروهی از کشورها و نه برای کشورهای مجزا تاکید دارد .دولتها
ممکن است شرایط الزم برای ظرفیت محلی را اعمال کنند که مشخص میکند تولیدکنندگان
واقع در محدودهی کشورهای عضو سهم معینی از محصوالت را فراهم نموده و منابع در تولید
محلی استفاده میشوند .اگر شرایط الزم برآورده نشوند ،محصول تابع تعرفههایی میشود که
دولتهای عضو به طور طبیعی برای کشورهای غیرعضو اعمال میکنند .اتحادیه گمرکی دومین
سطح از اتحاد منطقهای است که مشابه با منطقه آزاد تجاری است به جز این که دولتهای عضو
سیاستهای تجاری خارجی خود را هماهنگ کرده و تعرفه و موانع غیرتعرفه ای مشترکی را بر
واردات از کشورهای غیرعضو اعمال کنند .مرکاشر یک بلوک اقتصادی در امریکای التین است که
نمونه ای از این ترکیب است .اقتباس سیستم تعرفه مشترک یعنی که یک صادرکننده بیرون از
مرکاشر هنگام تجارت با یک کشور عضو مرکاشر با تعرفهی مشابهی مواجه میشود .تعیین
مناسبترین تعرفهی خارجی مشترک چالش برانگیز است زیرا کشورهای عضو باید بر میزان و
نحوه توزیع درآمد حاصل از تعرفه در میان کشورهای عضو به توافق برسند .در سومین مرحله از
اتحاد منطقه ای ،کشورهای عضو یک بازار مشترک ایجاد میکنند که دران موانع تجاری را
کاهش داده و یا حذف میکنند و موانع خارجی مشترکی برقرار میشود و محصوالت ،خدمات و
عوامل تولید مثل سرمایه ،نیروی کار و تکنولوژی اجازهی جابجایی آزادانه در میان کشورهای
عضو را دارند .ایجاد بازارهای مشترک دشوار است زیرا مستلزم همکاری قابل توجه در کار و
سیاستهای اقتصادی است .از آنجا که نیروی کار و سرمایه میتواند آزادانه در درون بلوک جریان
داشته باشد ،منافع اعضای مجزا متنوع است ،کارگران ماهر میتوانند در کشورهایی که در آنها
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دستمزد باالتر است منتقل شوند و سرمایه گذاری به کشورهایی که در آنها بازده بیشتر است
جریان یابد .یک اتحادیه اقتصادی مرحلهی چهارم اتحاد منطقه ای است که در آن کشورهای
عضو از کلیهی مزایای مراحل اولیه بهره برده و در عین حال تالش میکنند تا سیاستهای پولی
و مالی مشترکی داشته باشند .در نهایت هر کشور عضو نرخ مالیات یکسانی را اتخاذ میکند .این
بلوک هدفش استاندارد سازی سیاست پولی است که مستلزم ایجاد نرخ ارز ثابت و قابلیت تبدیل
رایگان ارز میان کشورهای عضو است عالوه براین حرکت آزاد سرمایه فراهم شود .این استاندارد
سازی کمک میکند تا شیوههای تبعیض آمیزی که ممکن است نفع یک دولت عضو را بر دولت
دیگر ترجیح دهد از بین میبرد .از طریق جابجایی و تحرک بیشتر محصوالت خدمات و عوامل
تولید ،یک اتحادیه اقتصادی شرکتها را در محدودهی بلوک برای فعالیتهای تولیدی در
کشورهای عضو با مطلوبترین سیاستهای اقتصادی توانا میسازد .مثال شانزده کشور عضو
اتحادیه اروپا یک اتحادیه پولی ایجاد کردند که در آن یک ارز واحد به نام یورو اکنون در چرخش
است .اتحادیه پولی و یورو تا حدی سهولت کار را باال برده که سازمانهای مالی اروپایی
شاخههایی در کل اتحادیه اروپا تاسیس کردهاند و خدمات بانکی ،بیمه و ذخیرهی کاال ارائه
میکنند .ارز واحد تجارت و سرمایه گذاری را برای شرکتهای اروپایی که درون اتحادیه به کسب
و کار مشغولاند آسانتر کرده است.
برای دستیابی به اتحاد اقتصادی بیشتر ،کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی تالش میکنند تا
کنترل مرزی ،هماهنگی محصول و استانداردهای برچسب زدن را از بین ببرند و سیاستهای
منطقه ای گسترده ای برای انرژی ،کشاورزی و خدمات اجتماعی ایجاد کنند .یک اتحادیه
اقتصادی اعضا را ملزم میکند تا قوانین و مقررات را با توجه به رقابت ،ادغام و دیگر رفتارهای
شرکتهای بزرگ استاندارد سازی کنند .برای تسهیل تجارت آزاد در خدمات ،کشورهای عضو
روشهای صدور مجوز حرفه ایها را هماهنگ میکنند به گونه ای که یک پزشک یا وکیل واجد
شرایط میتواند در هریک از دیگر کشورها کار کند .اعضا ارز مشترک و یک بانک مرکزی با
سیاست پولی واحد دارند .تجارت در بین اعضابدون مانع صورت میگیرد و هم سرمایه و هم
نیروی کار آزادانه در میان کشورها در جریاناند .دولت فدرال مالیات و سیاست مالی یکنواخت
اعمال میکند.
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مزایای اتحاد منطقه ای
اتحاد منطقه ای در رشد شرکتهای بزرگ و صنعتی و از این رو برای استانداردهای بهتر زندگی،
درامدهای مالیاتی باالتر و رشد اقتصاد ملی برای کشورهای عضو کمک میکنند .کشورها در
دنبال کردن اتحاد منطقه ای به دنبال حداقل چهار هدف هستند.
گسترش اندازهی بازار :اتحاد منطقه ای مقیاس بازار را تاحد زیادی برای شرکتهای داخل بلوک
اقتصادی افزایش میدهد .برای مثال درحالی که بلژیک جمعیتی  96میلیونی دارد ،نبود موانع
تجاری با دیگر کشورها در اتحادیه اروپا به شرکتهای بلژیکی دسترسی آسانتری به کل بازار
 066میلیونی خریداران اتحادیه اروپا میدهد .وقتی نفتا شکل میگرفت ،شرکتهای کانادایی به
بازارهای بزرگتری در مکزیک و ایاالت متحده دست یافتند و مصرف کنندگان هر سه کشور به
انتخاب گسترده تری از محصوالت و خدمات دست یافتند.
دستیابی به صرفه جویی اقتصادی و باال بردن بهره وری :گسترش اندازهی بازار در یک بلوک
اقتصادی به کشور عضو فرصت افزایش مقیاس عملکردها را در تولید و بازاریابی میدهد و تمرکز
بیشتری به دست آورده و بهره وری باال میرود .در حالی که یک شرکت آلمانی ممکن است تنها
در حد متوسط کارآمد باشد ،هنگامی که  96666واحد از محصول را برای آلمان تولید میکند،
کارآیی آن با تولید  06666واحد برای بازار بزرگتر اتحادیه اروپا به میزان زیادی افزایش خواهد
یافت .بین المللی سازی درون بلوک به شرکتها کمک میکند که رقابت در خارج از بلوک را به
خوبی یاد بگیرند .این شرکتها از مزایای مضاعف از طریق افزایش دسترسی به عوامل تولیدی که
اکنون آزادانه از طریق مرزهای ملی درون بلوک جریان دارند بهره میبرند .نیروی کار و
ورودیهای دیگر به صورت کارامدتر در میان کشورهای عضو تخصیص یافتهاند .مصرف کارآمدتر
منابع به قیمتهای پایین تر برای مصرف کنندگان منجر میشود.
جذب سرمایه گذاری مستقیم خارج از بلوک اقتصادی :شرکتهای خارجی ترجیح میدهند در
کشورهایی سرمایه گذاری کنند که بخشی از یک بلوک اقتصادیاند ،زیرا کارخانههایی که آنجا
میسازند به شیوه ای ترجیحی برای صادرات به همهی کشورهای عضو درون بلوک تلقی
میشوند .مثالً بسیاری از شرکتهای غیراروپایی شامل جنرال مایلز ،سامسونگ سرمایه گذاری
سنگینی در اتحادیه اروپا کردهاند تا از اتحاد اقتصادی اروپا سود ببرند و به این ترتیب به کل بازار
اتحادیه اروپا دسترسی دارند.
به دست آوردن شیوهی دفاعی و سیاسی قویتر .یکی از اهداف ادغام منطقهای تقویت کشورهای
عضو نسبت به دیگر ملتها و مناطق جهان است .این مورد یکی از انگیزهها برای ایجاد جامعهی
اروپا است که اعضای آن به دنبال تقویت دفاع متقابل در برابر نفوذ در حال گسترش اتحاد
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جماهیر شوروی سابق بود .امروزه اتحادیه اروپا یکی از راههای اروپا برای توازن متقابل قدرت و
نفوذ بین المللی ایاالت متحده است .مثال ،اتحادیه اروپا با سازمان تجارت جهانی نفوذ بیشتری بر
مذاکرات تجاری نسبت به هر کشور عضو مجزا دارد.

عوامل موفقیت برای ادغام منطقه ای
تجربهی ادغام اقتصادی منطقهای حاکی از آن است که موفقترین بلوکهای اقتصادی مشخصات
زیر را دارند:
 شباهت اقتصادی شباهت سیاسی شباهت فرهنگی و زبانی مجاورت جغرافیاییدر حالی که هر چهار نوع شباهت پتانسیل را برای ادغام منطقه ای موفق باال میبرد ،منافع
اقتصادی اغلب مهم هستند .با شباهت در مناطق دیگر میتوان بر عدم تشابه در یک منطقه غلبه
کرد .این مورد در اتحادیه اروپا نشان داده شده که کشورهای عضو با وجود تفاوتهای فرهنگی و
زبانی قوی به اهداف مشترک مبتنی بر منافع اقتصادی خالص دست یافتند.

مفاهیم مدیریت در یکپارچگی منطقه ای
بسیاری از شرکتها راهکارهای خود را برای بهره برداری از فرصتهای جدید در بازار عظیم
ایجاد شده از طریق ادغام اقتصادی یا برای حفاظت از مواضع خود در برابر تهدیدات بالقوه ،تغییر
میدهند .انتخاب استراتزی ها بسته به مشخصات صنعت شرکت ،موقعیت فعلی شرکت در بازار
منطقه ای و قوانین و مقررات ویژهی بازار است .ادغام اقتصادی منطقه ای حداقل پنج مفهوم
مدیریتی را نشان میدهد.
 بین المللی سازی توسط شرکتهای درون بلوک توجیه عقالنی عملیات ادغامها و اکتسابها محصوالت منطقه ای و استراتژی بازاریابی -بین المللی سازی توسط شرکتهایی از بیرون بلوک
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 در سال  9116تقریبا پنجاه موافقتنامهی جهانی ادغام اقتصادی منطقهای وجود داشت.امروزه برخی از این  666مورد در مراحل مختلفی از توسعه قرار دارند و بسیاری از
کشورها متعلق به بیش از یک بلوک هستند.
بلوکهای اقتصادی در حال پیوستن به دیگر بلوکها در سراسر جهان هستند .چندین کشور از
جمله کانادا و هندوستان در حال مذاکره برای موافقتنامه های آزاد تجاری با اتحادیه اروپا
هستند .دیگر بلوکهای بین قارهای در راهاند .در همین اثنا ،شواهد حاکی از آن است که
یکپارچگی اقتصادی منطقه ای روند تجارت آزاد جهانی را کند نمیکند .در عوض تجارت آزاد
جهانی با گذشت زمان مایل به شکل گیری به عنوان بلوکهای اقتصادی متصل با یکدیگر خواهد
بود .شواهد حاکی از آن است که ادغام اقتصاد منطقهای به تدریج راه را برای سیستمی از تجارت
آزاد جهانی باز میکند.

بازارهای نوظهور ،اقتصاد درحال توسعه و اقتصاد پیشرفته
اقتصادهای پیشرفتهی کشورهای پسا صنعتی با درآمد سرانهی باال ،صنایع بسیار رقابتی و
زیرساختهای بازرگانی به خوبی توسعه یافته مشخص شدهاند .آنها غنیترین کشورهای جهان
هستند و شامل استرالیا ،کانادا ،ژاپن ،نیوزیلند ،ایاالت متحده و بیشتر کشورهای اروپایی است.
اقتصادهای درحال توسعه کشورهایی با درآمد کم هستند که با صنعتی سازی محدود و اقتصاد
راکد مشخص میشوند .اینها بزرگترین گروه از کشورها را تشکیل میدهند و شامل بنگالدش،
نیکاراگوئه و زئیر میباشند .اقتصاد بازارهای نوظهور همان اقتصادهای درحال توسعهی پیشین
هستند که از دههی  9176به رشد اقتصادی سریع و صنعتی سازی و نوسازی قابل توجهی دست
یافتهاند .اخیرا بیست و هفت کشور به عنوان بازارهای نوظهور در نظر گرفته شدهاند که به طور
عمده در آسیا ،آمریکای التین و شرق اروپا قرار دارند .بزرگترین آنها برزیل ،روسیه ،هند و
چین هستند .یک راه برای تجسم سه گروه کشور بررسی نقشهی جهان در شب است .اقتصادهای
پیشرفته مرئیترین مناطقاند زیرا با باالترین سطح از صنعتی سازی ،عموما روشنترین نقاط
هستند .اگرچه ،نقشه همچنین فعالیت اقتصادی قابل توجهی را در کشورهای بازارهای نوظهور
نشان میدهد .نهایتا ،سطوح بسیار پایین صنعتی سازی در سرتاسر آفریقا ،آسیای مرکزی ،شرق
روسیه و بخش عمدهای از آمریکای التین را نشان میدهد .اینها نشان دهندهی اقتصادهای
درحال توسعه و مناطق دیگر با صنعتی شدن کم یا عدم صنعتی شدن و توسعه اقتصادی محدود
هستند .توجه داشته باشید که چگونه مناطقی با صنعتی شدن پیشرفته گرایش به مصرف
بیشترین انرژی دارند .صنعتی شدن گسترده و مصرف منابع آلودگیهای متعددی را در محیط
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طبیعی رها میکند .به طور فزآینده ،کشورها باید درنظر داشته باشند چگونه توسعهی اقتصادی
را میتوان بدون آسیب بیش از حد به محیط زیست به دست آورد.

خطرات و چالشهای بازارهای نوظهور
بازارهای نوظهور خطرات معینی را نشان میدهند که بر امکان پذیری آنها برای تجارت بین
المللی تاثیر دارد .رایجترین این خطرات عبارتاند از
 ناپایداری سیاسی حمایت ضعیف از حقوق مالکیت معنوی بروکراسی ،نوارقرمز و فقدان شفافیت زیرساختهای فیزیکی ضعیف دردسترس بودن شریک و شرایط الزم تسلط خانوادهی شرکتهای چندرشته ایایجاد مسئولیت اجتماعی در بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه
بین المللی سازی شرکتها به طور فزآینده توسعهی اقتصادی را در بازارهای نوظهور و
اقتصادهای درحال توسعه تسهیل میکند .مهمترین روشها در اینجا توسعهی اقتصادی را با
پروژههای نوسازی سودآور و تسهیل کارآفرینی از طریق وامهای با مقیاس کوچک پرورش
میدهند .چنان تالشهایی به صورت مسئولیت اجتماعی شرکتها هستند زیرا به رشد
اقتصادهای درحال توسعه کمک میکنند .در بیشتر موارد ،آنها در کسب و کار حس خوبی ایجاد
میکنند.

محیط پولی و مالی بین المللی
نرخ ارز و تبادل ارز در تجارت بین المللی
امروزه بیش از  906واحد پولی در سرتاسر جهان مورد استفاده است .معامالت برون مرزی از
طریق تبادل این ارزها بین خریداران و فروشندگان صورت میگیرد .یک ارز شکلی از پول است و
یک واحد تبادل ارز .گرایش هر کشور برای استفاده از ارز منحصر به فرد خودش معامالت تجارت
بین المللی را پیچیده میکند .مثالً وقتی محصول یا خدماتی را از تهیه کنندهی مکزیکی
خریداری میکنید باید ارز خود را به پزوی مکزیکی تبدیل کنید تا پول تهیه کننده را بپردازید.
حکومت ارز در برخی مکانها ساده سازی شده است .کشورهای زیادی در اروپا از یورو استفاده
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میکنند .دیگر کشورها ،مانند اکوادور ،پاناما و تیمور شرقی در فرآیندی که با عنوان دالری شدن
شناخته شده ،دالر امریکا را به عنوان ارز خود انتخاب کردهاند .نرخ تبادل قیمت یک ارز برحسب
شرایط ارز دیگر بیان شده است به مرور زمان متفاوت است .نرخ تبادل ارز ارزهای ملی مختلف را
به گونه ای که خریداران و فروشندگان بتوانند قیمت بین المللی و هزینهی مقایسهها را تهیه
کنند متصل میکند .ارزش این ارزهای ملی و درنتیجه نرخ خود ارز به طور مداوم در نوسان
است .این نوسانات یعنی که مدیران باید سه چیز را در ذهن داشته باشند )9( :قیمت هزینههای
شرکت میتواند در ارز شرکت یا در ارزهای مشتریان خارجی آن نشان داده شود؛ ( )2شرکت و
مشتریان آن میتوانند از نرخ ارز به گونه ای استفاده کنند که در تاریخ معامله وضع شود یا
میتوانند توافق کنند که از یک نرخ ارز مشخص استفاده کنند و ( )3چون ماهها میتواند بین
جایگذاری و تحویل یک سفارش بگذرد ،نوسانات در نرخ ارز طی آن مدت میتواند هزینه بر باشد
یا برای شرکت پول به همراه داشته باشد.
این موارد و پیچیدگیهای مشابه در معامالت بین المللی ریسک ارز را به وجود میآورد ،آسیب
بالقوه ای که میتواند از تغییرات در قیمت یک ارز به وجود آید به ارز دیگر مرتبط است .این
یکی از چهار نوع خطر تجارت بین المللی است .اگر شما از تهیه کننده ای که ارز او مخالف ارز
شما باشد خرید کنید ،ممکن است نیازمند پرداخت مقادیر بیشتری از ارز خود برای تکمیل
خرید باشید .اگر انتظار پرداخت از مشتری داشته باشید که ارز او در برابر ارز شما کم بهاتر است،
خطر ارز هم به وجود میآید ،زیرا شما ممکن است مقادیری کمتر از ارز خود دریافت کنید اگر
بهای فروش براساس ارز مشتری بیان شده باشد .البته ،اگر ارز خارجی به نفع شما نوسان داشته
باشد ،ممکن است ثروت بادآوردهای به دست آورید .صادر کنندگان یا وارد کنندگان معموالبه
دنبال کسب درآمد از احتکار ارز نیستند ،در مقابل ،آنها نگران ضرری هستند که از نوسانات ارز
به وجود میآید.
صادرکنندگان و مجوز دهندگان هم با خطر مواجهاند ،زیرا خریداران خارجی باید هم ارز خارجی
بپردازند یا ارز خود را به ارز فروشنده تبدیل کنند .سرمایه گذاران مستقیم خارجی با خطر ارز
مواجهاند زیرا هم پرداختها و هم تعهدات محتمل را با ارزهای خارجی دریافت میکنند.

چگونه نرخ ارز تعیین میشود
در یک بازار آزاد ،بهای هر ارزی یعنی نرخ تبادل آن با عرضه و تقاضا تعیین میشود .سطوح
عرضه و تقاضا برای یک ارز بطور معکوس یا بهای آن متفاوت است .بنابراین همگی برابرند:
 -هرچه عرضهی یک ارز بیشتر ،قیمت آن پایین تر.
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 هرچه عرضهی یک ارز کمتر ،قیمت آن باالتر. هرچه تقاضا برای یک ارز بیشتر ،قیمت آن باالتر. هرچه تقاضا برای یک ارز پایین تر ،قیمت آن پایین تر.فرض کنید که یک مصرف کننده در ایاالت متحده میخواهد یک بی ام دبلیو از آلمان خریداری
کند که با قیمت اسمی  20666یورو قیمت گذاری شده .فرض کنید که نرخ تبادل دالر/یورو 9
یورو 9.20 ،دالر است .اکنون فرض کنید مشتری شش ماه تاخیر داشته باشد ،در طی تغییرات
نرخ تبادل ارز 9 ،یورو  9.06دالر شده است .یعنی به دلیل افزایش تقاضا برای دالر و /یا کاهش
عرضه برای یورو ،یورو برای مشتریان دالر گرانتر میشود .با فرض این که قیمت یورو بی ام
دبلیو بدون تغییر باقی مانده باشد ،در حال حاضر هزینهی ماشین به دالر بیشتر است و مصرف
کننده تمایل کمتری برای خرید بی ام دبلیو دارد .در مقابل ،اگر در طول دورهی شش ماهه ،یورو
ارزانتر میشود (مثال نرخ ارز از  9یورو 9 ،دالر شود) مصرف کنندهی ایاالت متحده متمایل تر
به خرید بی ام دبلیو میشود .همانطور که این مثال نشان میدهد ،هرچه تقاضا برای محصول و
خدمات یک کشور بیشتر باشد ،تقاضا برای ارز آن بیشتر خواهد بود .چهار دلیل اصلی بر عرضه و
تقاضا برای یک ارز تاثیر میگذارد :رشد اقتصادی ،نرخ بهره و تورم ،روانشناسی بازار و اقدام
دولت.

ظهور سیستمهای مدرن نرخ ارز
در طی دوره ای از اواخر  9766تا  9126تجارت جهانی به میزان قابل توجهی رشد کرد .سپس
رکود عظیم ( )9131-9121و جنگ جهانی دوم ( )9160-9131با فروپاشی سیستم تجارت بین
المللی و روابط بین کشورها همزمان شد .پس از جنگ ،چندین کشور برای نیروبخشیدن به
تجارت بین المللی و ابداع چارچوبی برای پایداری در سیستمهای پولی بین المللی و مالی گردهم
آمدند .در سال  ،9166توافقنامهی برتون وودز بین دولتهای چهل و چهار کشور مذاکره و امضا
شد.

سیستمهای پولی و مالی
دیدیم که چگونه ارزها معامالت بین المللی را تسهیل میکنند و چگونه نرخ مبادالت ارز بر
میزان تجارت بین المللی تاثیر میگذارد .اکنون دو سیستمی را که نرخ تبادالت ارز را تعیین
میکنند بررسی میکنیم )9 :سیستم پولی بین المللی  )2سیستم مالی جهانی.
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مورد اول شامل چارچوب سازمانی ،قوانین و روشهایی است که چگونگی تبادل ارزهای ملی با
یکدیگر را کنترل میکند .با فراهم کردن یک چارچوب برای فعالیتهای تبادل ارز خارجی و
پولی شرکتها و دولتها در سطح جهانی ،این سیستم تجارت بین المللی و سرمایه گذاری را
تسهیل میکند .دومین مورد شامل موسسات مالی جمعی است که جریانات سرمایه و وجوه
سرمایه را در سرتاسر جهان تنظیم و تسهیل میکند .نقش افرینان اصلی در این سیستم شامل
وزارتخانهی امور مالی ،تبادالت ملی سهام ،بانکهای بازرگانی ،بانک مرکزی ،بانک تسویهی بین
المللی ،بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است .بنابراین این سیستم سیستمهای بانکداری
ملی و بین المللی ،بازار اوراق قرضهی بین المللی ،بازار سهام ملی جمعی و بازار سپردههای بانکی
را تاسیس میکند .این سیستم براساس فعالیتهای شرکتها ،بانکها و موسسات مالی دخیل در
فعالیت مالی بین المللی درجریان ساخته میشود .از دههی  ،9166سیستم مالی جهانی به طور
اساسی از نظر حجمی و ساختاری رشد کرده و به طور فزآینده کارآمدتر ،رقابتی تر و پایدارتر
شده است.

نقش آفرینان اصلی در سیستمهای پولی و مالی
انواع ملی ،بین المللی ،خصوصی و دولتی از نقش آفرینان در سیستم پولی و سیستم مالی جهانی
نقش دارند .این نقش آفرینان در سطوح شرکت ،کشور و جهانی به ایفای نقش مشغولاند.

فصل  9چشم ا ندازها ی مربوط به جهانی شدن و تجارت بین
المللی

چشم اندازها ی مربوط به جهانی شدن و
تجارت بین المللی
مقدمه
مدیریت اساساً یعنی انجام دادن کارها بوسیله دیگران .از نظر تاریخی ،بسیاری مدیریت را به
عنوان وظیفهای میدانند کامال بدون دخالت دست که مستلزم تفکر ،بررسی سیستماتیک و
علمی شواهد ،تصمیم گیری بر پایهی اطالعات عینی کافی و سپس برنامه ریزی ،کنترل،
هماهنگی و نظارت بر نتایج است .این همه بدون شک بخشی از مدیریت را تشکیل میدهند ،اما
از دههی  ،86میتربرگ ،نشان داد که مدیریت هنری است که مستلزم بصیرت و بینش خالق
است ،هنری که دربرگیرندهی تجربه و یادگیری عملی است و درنهایت ،یک عمل ،باهدف رسیدن
به نتایج موثر است .درواقع ،مطالعههای متعدد دیدگاههای مینتزبرگ را تایید کردند .معلوم شد
که وقتی شما مدیریت میکنید ،عموما ،سرعتی رام نشدنی ،اختصار و تنوع فعالیتهایی که انجام
میدهید و تکه تکه شدن و ناپیوستگی کار را تجربه خواهید کرد .شما برای عمل به جهت گیری
نیاز دارید ،متمایل به جانبداری از اشکال غیررسمی و گفتاری ارتباطات خواهید بود و بسیار با
همکاران و دستیاران سرو کار خواهید داشت ،یعنی یک طرفه به اندازهی باال و پایین سلسله
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مراتب سازمان و مهارتهای ضعیف شما در انگیزش ،مذاکره و ترغیب به اندازهی هر گونه
مکانیسم کنترل رسمی که ممکن است در دسترس داشته باشید اهمیت دارد.
در این مبحث مدیریت را با پیچیدگیهای مضاعف حرکت مدیریت به سوی مرحلهی جهانی
بررسی میکنیم .ناگهان کشف خواهید کرد که هر چیزی که در سازمان شما و در کشورتان کار
کند ،ممکن است در خارج از مرزهای شما به خوبی کار نکند ،اگر اصال کار کند .در این مبحث،
شما در مورد عواملی که مدیریت را به طور بین المللی از بسیاری جنبهها مشابه با مدیریت در
کشورتان میسازد ،که البته از بسیاری جنبههای دیگر متفاوت است فراخواهید گرفت.
جهانی شدن میتواند به عنوان تغییر به سوی یک اقتصاد یکپارچه و وابستگی بیشتر جهانی
تعریف شود .به عبارت دیگر ،جهان در حال حرکت از اقتصاد ملی خود شمول به سمت یک
سیستم یکپارچهی جهانی وابسته است .بخش عمدهای از این امر ،ناشی از افزایش تجارت بین
المللی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی است .تجارت بین المللی زمانی رخ میدهد که یک
شرکت کاال یا خدمات را برای مصرف کنندگان در کشوری دیگر صادر میکند .سرمایه گذاری
مستقیم خارجی ( )FDIزمانی رخ میدهد که یک شرکت منابعی را در فعالیتهای تجاری خارج
از کشور خود سرمایه گذاری میکند .از یک چشم انداز تجاری ،میتوانید جهانی سازی را بر
حسب جهانی سازی بازارها و جهانی سازی تولید در نظر بگیرید .جهانی سازی بازارها به ادغام
بازارهای ملی که از نظر تاریخی متمایز و جدا هستند اشاره دارد .جهانی سازی تولید به منبع
یابی کاالها و خدمات از مکانهایی در سرتاسر جهان به منظور بهره برداری از تفاوتهای ملی در
بها و کیفیت عوامل تولید از قبیل زمین ،نیروی کار و سرمایه اشاره دارد.
این همه برای تجارت چه مفهومی دارد؟ نگاهی به نظرات پنگ و مه یر ( )2699درمورد نوت
بوک های  Dellو مفید است .اجزای آن از بیش از  36کشور در اطراف جهان منبع یابی
میشوند .اینها برای ما و شما چه معنایی دارد؟ روز خود را درنظر بگیرید .من در بریتانیا در
تختخوابی ساخت ایکیای سوئد بیدار میشوم ،لباسی ساخت هند میپوشم و شلوار جین مارک
لویز ایاالت متحده که در چین تولید شده است .بعد از پوشیدن کفشهای تایوانیام و نوشیدن
کاپوچینوی سبک ایتالیایی ،با ماشین هوندای ژاپنیام که در بریتانیا ساخته شده به سر کار
میروم .در راه به سمت مشتری که مقر او در هلند است ولی کارهایی در بریتانیا دارد ،با دوستم
از طریق یک تلفن نوکیای طراحی شده در فنالند در مورد قرار مالقات در یک تاپاس سبک
اسپانیا و نوشیدن نوشیدنی تایگر تولید سنگاپور صحبت میکنم .همانطور که میبینید ،روز من
در حال حاضر پر از اثرات جهانی شدن است .اما اثرات متعدد دیگری هم وجود دارد .تنها به
عنوان نمونه ،آیا کار من بی خطر است؟ آیا چشم انداز شغلی جدیدی وجود دارد؟ تغییرات
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تکنولوژیک بعدی قرار است از کجا بیایند؟ ایا جهانی سازی تاثیر منفی بر محیط زیست من
دارد؟
این فصل جهانی سازی ،روندهای موجود به سمت جهانی شدن و محرکهای اصلی آن را به شما
نشان میدهد .ما مباحث عمدهی موافق و مخالف جهانی شدن را بررسی میکنیم و این که آیا
شرکتهای مایل به کار در سطح بین المللی میتوانند برمبنای این فرضیه که جهان مسطح است
یا چیز دیگری است کار کنند .ما به مفاهیم جهانی شدن برای شرکتهایی که میخواهند خود را
هر چه بیشتر در سطح جهانی گسترش دهند نگاهی خواهیم داشت.
اهداف فصل
-

معرفی مشخصات مهم جهانی سازی اقتصاد جهانی
شناسایی روندهای عمده و نقش افرینان اصلی در اقتصاد جهانی
معرفی مباحث مهم درمورد جهانی سازی و تاثیرات و مزایا و معایب آن از دیدگاه سهام
داران متفاوت
اشارهی دقیق به پیامدهای جهانی سازی برای مشاغل بین المللی و داخلی.

جهانی شدن چیست؟
جهانی شدن چیست و چالشهایی که جهانی شدن در سازمانهای تجاری در سراسر جهان به
وجود میآورد کدامند؟ برخی جهانی شدن را با گسترش سریع ارتباطات و فناوری حمل و نقل
شناسایی میکنند .عدهی دیگری آن را با قدرت درحال ازدیاد شرکتهای چندملیتیها و
نابرابری رو به افزایش در جهان تعریف میکنند .برخی آن را به عنوان رقابت افزایش یافته برای
مشاغل ،به ویژه برای کارگران کم مهارت تجربه میکنند .دیگران تاکید میکنند که چگونه
جهانی شدن نیرویی است که تفاوتهای بین فرهنگها و هویتهای متمایز را از بین میبرد در
حالی که هنوز دیگران معتقدند این امر اغراق امیز است و جهان هنوز با مرزهای ملی تعریف
میشود و دیگران جهان را در حرکت به سوی تبدیل شدن به دشتی همگن بدون مرزهای ملی
میبینند .تعریف جهانی شدن پیامدهای زیادی دارد؛ چگونه در تاثیرات عمومی نحوهی دریافت
این ایده توضیح داده میشود.
جهانی شدن شامل افزایش میزان تجارت برون مرزی با کاهش فواصل سنتی بین کشورها ،به
دلیل پیشرفتهایی در فناوری حمل و نقل و ارتباطات راه دور است .جهانی شدن مستلزم بروز و
ظهور شرکتهای چندملیتی است و جهانی شدن بازارها و تولید را در نظر دارد ،که رقابت
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روزافزون برای مشاغل بین کشورها را درنظر میگیرد .همچنین جهانی شدن شامل کمرنگ شدن
تفاوتهای میان فرهنگها و هویتهای ملی مختلف است .شرکتهایی که با همهی بازارها
یکسان کار میکنند همواره محدودیتهای این رویکرد را درک میکنند.
جهانی شدن به عنوان توسعهی سازمانهای بین المللی در تالش برای رویارویی با همهی این
افزایش تنگاتنگ ارتباطات است .اکنون سازمانهای حاکم بین المللی مانند گات (موافقتنامه ی
عمومی تعرفه و تجارت) وجود دارند که توسط سازمان تجارت جهانی که کلید بسیاری از تصمیم
گیریهای اقتصادی موثر بر جهان را در خود دارد و بر کشورهایی که شبیه به یک سازمان
سیاسی و یا دولت ملی هستند قدرت دارد موفق شد .این سازمانهای حاکم پیوستگی درونی
جهان را تنها به گونه ای نماد سازی میکنند که سازمان ملل متحد بعد از پایان جنگ دوم
جهانی کرد .هدف از صندوق بین المللی پول حفظ نظم در سیستم پولی بین المللی است.

رویکردها به جهت جهانی شدن
همانطور که پنگ و مه یر در  ،2699اشاره کردند ،جهانی شدن موضوع چندان جدیدی نیست.
مردم از هزاران سال پیش به طور بین المللی روابط تجاری داشتهاند .با این حال 906 ،سال
گذشته تشدید جهانی سازی را شاهد بودهایم و آنچه جونز 2666 ،به عنوان دو موج ترسیم
میکند ،در هر مورد از ترکیبی گرایشات بلندمدت و نوسانات آونگی به وجود میآید.
در دهههای  86و  76میالدی ،جهانی شدن مانند تجارت جهانی برای اقتصادهای توسعه یافته
در مثلث آمریکای شمالی ،اروپای غربی و ژاپن تا حد زیادی امر مهمی بود .با این حال ،جهانی
شدن به طور چشمگیری در دههی  06شتاب گرفت .اقتصادهای نوظهور ،به ویژه بزرگترین
آنها برحسب جمعیت ،یعنی برزیل ،روسیه ،هند و چین کشورهای اصطالحاً بریکس بیش از
پیش به تجارت جهانی ملحق شدند .یک اقتصاد نوظهور اقتصادی است که تنها به تازگی
چارچوبهای سازمانی ایجاد کرده که تجارت و سرمایه گذاری بین المللی را تسهیل میکند .این
دسته از کشورها عموماً در میان جمعیت خود دارای درآمدهای سطح پایین و متوسط هستند و
باالتر از میانگین رشد در مقایسه با دیگر کشورها قرار دارند .در دههی  16میالدی ،درآمد جهان
 23درصد در طی این دهه رشد داشت ،تجارت جهانی تا  76درصد توسعه یافت و کل جریان
 FDIپنج برابر افزایش داشت.
تولید ناخالص داخلی مجموع مقدار ارزش افزوده توسط شرکتهای داخلی ،خانوارها و دولتهایی
است که در اقتصاد مشارکت دارند .در اولین دهه از قرن بیست و یکم ،تولید ناخالص داخلی
جهان ،تجارت برون مرزی و سرانه تولید ناخالص داخلی همه در سطحی جدید و بی سابقه رشد
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کردند .همهی این امر قبل از بحران اقتصادی سالهای  2667و  2661بوداز اواسط سال ،2661
اطمینان تاره ای بعد از مداخلهی گستردهی دولت در اقتصادهای درحال توسعه وجود داشت ،اما
احیای اقتصادی در اقتصادهای توسعه یافته کند بود درحالی که برخی اقتصادهای نوظهور سریع
تر به جای اول بازگشتند.
چه چیزی محرک جهانی شدن است؟ دو عامل کالن دارای اهمیتاند :نخست ،کاهش موانع
تجارت و سرمایه گذاری از زمان جنگ دوم جهانی و دوم ،تغییرات فنی ،بخصوص پیشرفتهای
چشمگیر در ارتباطات ،پردازش اطالعات و فناوریهای حمل و نقل هیل 2696 ،معتقد است که
چهار روند به طور خاص دارای اهمیت است:
 تغییرات در بازده جهانی و تجارت جهانی .در دههی  ،9166ایاالت متحده بر اقتصاد
جهانی و تصویر تجارت جهانی غلبه داشت .امروزه ،این تصویر تغییر کرده است .در
سال  2667تنها حدود  26درصد از فعالیتهای اقتصادی جهان به ایاالت متحده
مربوط میشد .دیگر کشورهای توسعه یافته شاهد کاهش سهم خود از فعالیتهای
اقتصاد جهانی به مرور زمان بودند .کشورهای درحال توسعه ،شاهد روندی متضاد آن
بودند سهم آنها از تولید جهانی درحال افزایش است و تا  2626انتظار میرود که
بیش از  66درصد از فعالیتهای اقتصاد جهانی را به خود اختصاص دهد .کشورهایی
مثل چین ،تایلند و اندونزی به عنوان نقش آفرینان عمدهی اقتصاد جهانی ظهور
کردهاند .کشورهایی مثل ایاالت متحده ،بریتانیا ،آلمان و ژاپن که جزو اولین کشورهای
صنعتی بودند همچنان خود را در صادرات جهانی و بازده جهانی در جایگاهی ثابت
میبینند ،درحالی که کشورهای درحال توسعه ای مانند چین ،هند ،کره جنوبی و
تایلند شاهد باالرفتن نقش و اقتصادشان در تجارت جهانی و سرمایه گذاری جهانی
هستند.
 سرمایه گذاری مستقیم خارجی .در دههی  66میالدی ،ایاالت متحده بیش از 66
درصد از جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به خود اختصاص میداد .امروزه،
سرمایه گذاری کشورهای درحال توسعه درحال افزایش است ،درحالی که سهام یا
ارزش تجمعی کل ،سرمایه گذاری خارجی توسط کشورهای ثروتمند صنعتی در حال
سقوط است .کشورهای درحال توسعه مانند چین به مقاصد مهمی برای جریانات
سرمایه گذاری مستقیم خارجی تبدیل شدهاند .سهم سهام کل سرمایه گذاری مستقیم
خارجی توسط شش منبع مهم جهانی ایاالت متحده ،انگلستان ،ژاپن ،آلمان ،فرانسه،
هلند و کشورهای درحال توسعه به طور قابل توجهی از  9176تا  2668تغییر کرده
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است .به طور خاص ،سهم ایاالت متحده به میزان قابل توجهی کاهش داشته است (از
 37درصد به  97درصد) و کشورهای درحال توسعهی جهان از کمتر از  9درصد به 90
درصد افزایش یافتهاند .افزایش رشد جریانهای برون مرزی سرمایه گذاری مستقیم
خارجی در ارقام رسمی بسیار قابل توجه است و در سال  2668به باالترین مقدار در
تمام مدت میرسد .همچنین میتوان اهمیت درحال افزایش کشورهای درحال توسعه
را به عنوان مقصدی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی  FDIشاهد بود.
 انواع شرکتها .اقتصاد جهانی برحسب انواع شرکتهایی که در آن مشغول فعالیتاند
تغییر کرده است .یک شرکت چندملیتی هرکسب و کاری را که در دو یا چند کشور
فعالیتهای تولیدی دارد در برمی گیرد .از دههی  66میالدی ،دو گرایش مهم پدید
آمده است .نخست ،افزایش تعداد شرکتهای چندملیتی غیر امریکایی .شرکتهای
چندملیتی از فرانسه ،آلمان ،بریتانیا و ژاپن اهمیت بیشتری یافتهاند و کاهش قابل
توجهی در نقش شرکتهای ایاالت متحده را شاهد هستیم .شرکتهای متعلق به
کشورهای درحال توسعه مانند چین و کره جنوبی هم به عنوان نقش آفرینان مهمی در
این عرضه ظهور کردهاند .دومین گرایش رشد تعداد شرکتهای چندملیتی کوچک
است .برای مثال لنوووی ،بخش کامپیوتر  IBMرا در سال  2666به دست آورد و
درتالش برای تبدیل شدن به یک نقش آفرین جهانی در صنعت کامپیوتر است و دفاتر
مرکزی خود را به عنوان بخشی از استراتژی خود به ایاالت متحده منتقل کرده است.
به طور سنتی ،بازارهای جهانی محلی برای شرکتهای بزرگ بودهاند ،اما امروزه به
لطف پیشرفتهای فناوری مانند اینترنت ،فروش در سطح بین المللی میتواند سهم قابل
توجهی از درآمد شرکتهای کوچک را تشکیل دهد.
 تغییر در نظم جهانی .فروپاشی روسیهی کمونیستی فرصتهای جدیدی را در اروپای
شرقی به وجود آورد و توسعهی اقتصادی چین و جمعیت عظیم آن فرصتهای بزرگی
را برای شرکتها مطرح میکند .مکزیک و آمریکای التین هم هر دو به عنوان بازارهای
جدید و مکانهای تولید ظهور کردهاند .و چین و هندوستان اکنون پایگاه تعدادی از
شرکتهایی هستند که یا نقش آفرینان عمدهی صنایع جهانیاند یا میتوانند به این
موقعیت دست یابند.
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مباحث جهانی شدن
اقتصاد جهانی در قرن بیست و یک چگونه به نظر خواهد رسید؟ جهان در حال حرکت به سوی
سیستم اقتصادی جهانی تر است اما این وابستگی متقابل خطرات جدیدی را به وجود میآورد.
طرفداران جهانی سازی مانند باگواتی ،2668 ،بر مزایای جهانی شدن تمرکز کردهاند .ایشان
معتقدند که جهانی شدن یعنی قیمتهای کمتر ،رشد اقتصادی بیشتر و مشاغل بیشتر .اما
منتقدان نگران آن هستند که جهانی شدن موجب از دست رفتن مشاغل شود ،به محیط زیست
صدمه بزند و موجب ایجاد استعمارگری فرهنگی شود.
شغل و درآمد .منتقدان جهانی شدن نگران آن هستند که مشاغل در کشورهایی با دستمزد
پایین از دست برود .آنها مدعی هستند که فروافتادن موانع تجاری به شرکتها اجازه میدهد تا
مشاغل تولیدی را به کشورهایی منتقل کنند که در آنها نرخ دستمزد و حقوق پایین است.
طرفداران مدعی هستند که تجارت آزاد کشورها را به تخصصی شدن در زمینه ای که میتوانند
بیشتر در آن کارآمد باشند و وارد کردن بقیه محصوالت برمی انگیزد .آنها معتقدند که در نتیجه
جهانی شدن کل اقتصاد بهتر خواهد شد .به عبارت دیگر ،اگر شما در ایاالت متحده باشید و
بتوانید پیراهن وارداتی را که به قیمت چند سنت در هندوراس تولید شده بخرید ،پول بیشتری
برای خرج کردن برای محصوالتی خواهید داشت که امریکا میتواند به طور کارآمدتر تولید کند
مثل کامپیوتر و نرم افزار.
سیاستهای نیروی کار و محیط زیست .منتقدان نگراناند که تجارت آزاد شرکتهای
کشورهای پیشرفته را تشویق کند ،در جایی که آنها استانداردهای محیطی پرهزینه دارند،
تسهیالت تولید خود را به کشورهای کمتر توسعه یافته با استانداردهای محیطی سهل انگارانه و
مقررات کاری ساده تر منتقل کنند .با این حال طرفداران جهانی سازی معتقدند که مقررات
زیست محیطی و استانداردهای کاری سختگیرانه تر با فرآیندهای اقتصادی همراهاند ،به گونه ای
که سرمایه گذاری مستقیم خارجی درواقع کشورها را ترغیب میکند تا استانداردهای خود را
باالتر ببرند .طرفداران جهانی شدن معتقدند که با اتصال موافقتنامه های تجارت آزاد به اجرای
قوانین کاری و زیست محیطی سختگیرانه تر ،رشد اقتصادی و جهانی شدن میتواند همراه با
یکدیگر و با کاهش آلودگیهای زیست محیطی رخ دهد.
تغییرات در قدرت اقتصادی .منتقدان جهانی شدن نگراناند که قدرت اقتصادی از دولت ملی
گرفته شود و به سازمانهای فراملی مانند  WTOو اتحادیه اروپا داده شود .با این حال ،طرفداران
جهانی سازی معتقدند که قدرت این سازمانها محدود به چیزی است که توسط اعضا به آنها
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اعطا میشود .همچنین آنها بر این باورند که این سازمانها به گونه ای طراحی شدهاند تا منافع
مشترک اعضا را ارتقا دهند و برای سیاستهایی که به این هدف منتهی نشود حمایت نمیشوند.
توزیع ثروت .منتقدان جهانی شدن نگراناند که شکاف بین ثروتمند و فقیر زیادتر شود و این
که مزایای جهانی شدن به طور یکسان تقسیم نشود .حامیان جهانی شدن معتقدند که فاصلهی
بین ثروتمند و فقیر بیشتر میشود ،اما همچنین ادعا میکنند که این امر بیشتر با سیاستگذاری
های کشورها مرتبط است تا با جهانی شدن .برای مثال ،بسیاری از کشورها حکومتهای مطلقه و
دیکتاتوری را انتخاب کردهاند و یا موفق به جلوگیری از رشد جمعیت نشدهاند و بسیاری از
کشورها بدهیهای بزرگی دارند که مانع رشد اقتصادی آنها است.
آیا هنوز هم فاصله اهمیت دارد؟
هنوز بحث دیگری بر سر میزان جهانی شدن مطرح است و آن تاثیرات و پیامدهای آن برای
تجارت بین المللی است .فریدمن ،براین باور است که جهانی شدن درحال سرعت گرفتن است و
جهان را به صورت تخت در میآورد به گونه ای که هر کشوری نهایتا بخشی از بازارجهانی و
فرآیند تولید خواهد بود .دیکن ،2696 ،این دیدگاه را "فراجهانی ساز" میخواند .فریدمن حالت
فنی را در جهانی شدن اتخاذ میکند و باور دارد که این وضعیت به میزان قابل توجهی توسط
پیشرفتهای فنی ،دسترسی ارزان به کامپیوتر و شبیه سازی آسان و انتقال دانش از طریق
اینترنت شکل گرفته است .قبل از آنکه دسترسی به کامپیوتر یک پدیدهی جهانی شود فاصلهی
جغرافیایی تاثیر بزرگی بر نحوهی انجام کسب و کار توسط شرکتها داشت .بعالوه ،برون سپاری
دشوارتر میبود چون هیچ راه قابل اعتماد و کارآمدی برای همکاری با دیگر بخشهای یک
شرکت در کشورهای مختلف وجود نداشت.
فریدمن میگوید که  96عامل مسطح کننده جهانی شدن را شکل دادهاند و باعث افزایش
همگنی در جهان شدهاند .با تخت خواندن جهان او تخت به معنای تحت اللفظی را در نظر ندارد.
او منظورش آن است که تفاوتهای جغرافیایی و فواصل جغرافیایی به طور فزآینده در نتیجهی
نفوذ این  96عامل مسطح سازی دیگر مسئله نخواهند بود .عوامل مسطح کننده شامل موارد زیر
است :فروپاشی دیوار برلین که نشان دهندهی آزادی اقتصادی است؛ توسعهی پروتکلهای
اینترنت ،جریان کار و نرم افزارهای منبع باز :استفادهی روزافزون از برون سپاری و گرایش به
دوردست؛ توسعهی زنجیرههای تامین جهانی؛ استفادهی روزافزون از شرکتهای تخصصی شده
برای اجرای عملکردهای داخلی؛ توسعهی موتورهای جستجو و در نهایت ،فناوریهای بی سیم،
دیجیتال ،موبایل ،شخصی و مجازی .از این چشم انداز ،ظرفیت و ارتباط فنی و پارامترهای جهانی
شدن را تعریف میکند و این امر هرچه سن رابطهی فناوری شخصی در حال شتاب گرفتن است
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ادامه خواهد داشت .اگرچه برای فراجهانی سازانی مانند فریدمن ،جهانی سازی به معنای همکاری
آزادانه و ارتباط با کشورها در سرتاسرجهان است ،برای قماوات 2669 ،و دیکن ،2696 ،مسطح
شدن عدم درک کلی در مورد حدود جهانی سازی را به وجود میآورد .قماوات در مقالهی
تاثیرگذار خود ،با نام فاصله هنوز هم اهمیت دارد ،میگوید که شرکتها به طور مداوم جذابیت
بازارهای خارجی را بیش از حد تخمین میزنند .او مدعی است که میزان واقعی تجارت و سرمایه
گذاری بین کشورها به میزان زیادی تحت تاثیر تفاوتهای جغرافیایی و فرهنگی است .او
میگوید که کشورهایی که  0666مایل از هم دورند تنها  26درصد از تجارتی را دارند که اگر
 9666مایل دورتر بودند انجام میدادند .و عالوه براین اگر کشوری مستعمرهی پیشین کشور
دیگر میبود تجارت ده برابر محتمل تر است ،که بنا به استدالل قماوات به میزان قابل توجهی
موانع فرهنگی بر سرراه کسب و کار را کاهش میداد .قماوات با استدالل بر ضد مدعای مسطح
شدن فریدمن ،توضیح میدهد که ارتباطات و فناوریهای جهانی که گفته شده جهان را کوچک
میکنند ،جهان را یک مکان کوچک و نسبتا همگن میسازند .با این حال ،او معتقد است که این
فقط یک فرضیهی نادرست نیست بلکه یک فرضیهی خطرناک است.
تفاوت فرهنگی بین کشورها هنوز هم زیاد و پیچیده است ،هرچند برون سپاری و سرمایه گذاری
مستقیم خارجی اخیرا بین کشورها رشد کرده است ،پر واضح است که تفاوتهای فرهنگی هنوز
هم چالش برانگیزند .در پشتیبانی از استدالل قماوات ،دیکن ،2696 ،استدالل میکند که شواهد
کمی و جامع نشان میدهند که اقتصاد جهانی در نیمهی قرن قبل از جنگ جهانی اول بازتر و
یکپارچه تر از امروز بود .قماوات همچنین از این تحلیل مبتنی بر تجربه حمایت میکند که
تفاوتهای فرهنگی در باورهای مذهبی ،زبان ،هنجارهای اجتماعی و رفتارها تاثیر زیادی بر خطر
مربوط به تجارت و احتماالً موفقیت آن دارد .بنابراین ،طبق نظر این نظریه پردازان ،جهانی شدن
نمیتواند همان مسطح شدن جهان باشد.
دیکن میگوید که بخشی از مسئلهی مربوط به تعریف جهانی شدن درک تحلیل کمی و جامعی
است که هرچند معتبرند ،اما تنها ماجرایی نیستند که ما باید هنگام بررسی اقتصاد جهان امروز
درنظر بگیریم .اقتصاد امروز به پیشنهاد او ،متشکل از یک اتحاد عمیق و پیچیده است که
نمیتواند توسط آمارهای تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دست آید .درعوض ،جهانی
شدن یک مجموعهی فوق پیچیده از فرآیندهای چند مرکزی ،چند مقیاسی ،چند زمانی ،چند
شکلی و چند سببی است .این توضیح در مقابل مدل خطی فریدمن از پیشرفت فنی ،پویاتر و از
نظر طراحی گردشی تر است.
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قماوات در مقاله خود ،فاصله هنوز هم اهمیت دارد ،این دیدگاه را با پیشنهاد این که شرکتها
اغلب سهولت تجارت در خارج از مرزهای خود را دست باال میگیرند تکمیل میکند .فاصلهی
فرهنگی ،مدیریتی و جغرافیایی بین کشورها چالشی زیربنایی را برای شرکتهایی مطرح میکند
که با جهانی شدن جهان اقتصاد امروز مواجهاند .به عنوان یک مثال ،شرکت کوکاکوال مشکالتی
با بازار پرو داشت وقتی سعی داشت اینکا کوال را جایگزین کند که یک نوشیدنی ملی بود .مردم
پرو تظاهرات جمعی برضد کوکا کوال به راه انداختند تا آن که اینکا کوالی آنها به قفسههای
مغازهها بازگشت .حساس بودن به تفاوتهای فرهنگی فقط درنظر گرفتن نیست ،در تجارت بین
المللی میتواند برای بقا ضروری باشد.

معنای جهانی شدن برای شرکتها چیست؟
همهی اینها یعنی که ادارهی یک تجارت بین المللی ،یا هر شرکتی که در تجارت یا سرمایه
گذاری بین المللی دخیل است بسیار متفاوت با مدیریت یک کسب و کار داخلی است .به طور
خاص ،شرکتهایی که به طور بین المللی کار میکنند درمی یابند که کشورها و فرهنگها
متفاوتاند .این امر از آن فصولی بروز خواهد کرد که دامنهی مشکالتی که مدیران با آن مواجهاند
بزرگتر و پیچیده تر است ،نه حداقل به دلیل مداخالت دولت در بازارها که محدودیتهایی را
برای شرکتها به وجود میآورد ،بلکه به دلیل شیوههایی که سیستم تجارت جهانی اداره میشود
و وجود موسسات و سازمانهای بین المللی .در همان زمان ،شرکتها میتوانند با عواملی برای
جهانی شدن و بهبود عملکرد جهانی خود کار کنند .چنان عواملی عبارتاند از:
موانع کمتر برای تجارت و سرمایه گذاری .این یعنی که شرکتها به جای آن که یک
کشور را بازار خود درنظر بگیرند میتوانند جهان را به عنوان بازار خود ببینند .موانع کمتر تجارت
و سرمایه گذاری همچنین یعنی که شرکتها میتوانند تسهیالت تولید را هرجای دنیا که باشد،
در مکان مطلوب قرار دهند .امروزه تولید و فروش در بازارهای چندگانه صورت میگیرد و
وابستگی متقابل بین کشورها برای کاال و خدمات به وجود میآورد.
 تغییر فنی .پیشرفتهای عمده در ارتباطات ،پردازش اطالعات و فناوری حمل و نقل
چیزی را ممکن ساخته که برای واقعیتهای ملموس احتمال به شمار میرفته است.
هزینهی ارتباطات جهانی کاهش یافته ،زیرا پیشرفت در ارتباطات راه دور و پردازش
اطالعات به شرکتها کمک میکند با یکدیگر همکاری کنند و سازمانهای جهانی را با
کسری از هزینه ای که ممکن بود یک دهه قبل تر این کار برایشان در بر داشته باشد
کنترل و نظارت کنند .ریزپردازنده ای که محاسبات با قدرت باال و هزینهی کم را
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تسهیل میکند شاید مهمترین این پیشرفتها باشد .برای مثال Dell ،از این نوآوریها
برای کنترل جهانی سیستم تولید پراکنده بهره میبرد .وقتی یک مشتری سفارشی را از
طریق وبسایت شرکت ثبت میکند ،فورا به تهیه کنندگان قطعات مختلف در هرجای
جهان که باشند منتقل میشود .تهیه کنندگان دسترسی زمان واقعی به جریان
سفارشات  Dellدارند و میتوانند تولید خود را مطابق آن تنظیم کنند Dell .از باربری
هوایی ارزان برای حمل و نقل محصوالت خود برای پاسخگویی به تقاضا استفاده
میکند .شرکت عملیات خدمات مشتریان را در هندوستان برقرار کرده است که پرسنل
انگلیسی زبان به تماسهای رسیده از ایاالت متحدهی امریکا رسیدگی میکنند .در
واقع ،اینترنت حتی برای شرکتهای کوچک نیز این امکان را فراهم کرده که نقشی در
اقتصاد جهانی ایفا کنند .با این حال ،کمتر از  26سال پیش ،این فناوری حتی وجود
نداشت .رشد استفاده از اینترنت از کمتر از  9میلیون کاربر در  9116به بیش از 2
میلیارد کاربر در  2692رسیده است.
 بهبود حمل و نقل .بهبود در حمل و نقل از قبیل کانتینرسازی و توسعهی باری فوق
العاده نیز رشد جهانی سازی را تسهیل کردهاند .زمانی که صرف میشود تا مردم از
جایی به جای دیگر بروند کوتاه شده است .برای مثال ،اکوادور میتواند در کاهش
هزینههای حمل و نقل سرمایه گذاری کند تا به یک تهیه کنندهی جهانی گلهای رز
تبدیل شود .به عنوان یک آزمایش ،خودتان را شگفت زده کنید و تجزیه تحلیل کنید
که کاالهایی که شما روزانه خریداری و استفاده میکنید از کجا میآیند.
شواهدی وجود دارد که تغییرات جهانی بسیار بزرگی در شیوههای انجام کسب و کار به وجود
آمده است اما در کل قویترین شرکتها بین المللی هستند اما همچنین از نظر راهبردی به بومی
سازی محصوالت و خدمات خود هنگام کار در بازارهای مختلف حساس هستند .برای مثال،
گوگل این امر را به عنوان یک ترکیب برنده در گسترش خود به چین یافته است .در اینجا با
وجود واکنش اولیه ،گوگل یک راهکار محلی برای بازار چینی خود با استفاده از نام چینی برای
موتور جستجو و سفارشی سازی صفحهی وب به تناسب سلیقهی کاربران چینی اینترنت که
تمایل بیشتری به گذراندن وقت طوالنی تر در صفحهی معین داشتند و سمت چپ صفحه را اول
مطالعه میکردند دنبال نمود .با این حال ،ارتباط جهانی و وابستگی متقابل و کار در بازارهای
خارجی نیز به معنای خطرات جهانی است.
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در این مبحث چه نکات آموزنده ای وجود دارد؟
 .9همکاری اقتصادی بین المللی در میان کشورها چیست؟
 .2یکپارچگی اقتصادی منطقه ای چیست؟
 .9سازمان ملل متحد چیست و چگونه عمل میکند و صلح چگونه بر تجارت جهانی تاثیر
میگذارد؟ پس از جنگ دوم جهانی ،تغییری در تفکر نسبت به تجارت به وجود آمد.
کشورها از این تفکر که تجارت بازی با حاصل جمع صفر ،از برنده یا بازنده به سوی این
فلسفه که افزایش تجارت به سود همه است تغییر موضع دادند .عالوه براین ،جنگ
جهانی دوم موجب نابودی کشورها ،منابع و توازن صلح گردید ،کشورها به دنبال مدل
جدیدی بودند که نه فقط بر ارتقا و توسعهی تجارت آزاد متمرکز باشد ،بلکه در صلح
جهانی هم با ایجاد موافقتنامهها و سازمانهای همکاری اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی
برای حمایت از آنها مشارکت کنند .در حالی که دستیابی به این امر میتواند
غیرممکن به نظر برسد ،سازمانها و موافقتنامه های بین المللی حداقل در ایجاد یک
انجمن مداوم برای گفت و گو در خصوص تجارت و موضوعات مرتبط موفق شدند.
کاهش موانع موجود بر سر راه تجارت و توسعهی جهانی و همکاریهای منطقه ای به
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عنوان عوامل مسطح کننده در یک دنیای روبه مسطح شدن هرچه بیشتر عمل کردند.
برای شروع ،اولین مطالعهی موردی به ارزیابی یکی از مهمترین معاهدات تجاری در
پنجاه سال گذشته اختصاص دارد ،اتحادیه اروپا ( .)EUتاثیر بحران بدهی  2696یونان
براتحادیه اروپا ،اعضای آن و چشم انداز آن چه بوده است؟
همکاریهای اقتصادی بین المللی در میان کشورها
اهداف
 .9درک سیستم تجارت جهانی.
 .2توضیح چگونگی و چرایی ایجاد  GATTو نقش تاریخی آن در تجارت بین المللی.
 .3شناخت ماهیت  WTOو تاثیر کنونی آن بر تجارت بین المللی.
در محیط بعد از جنگ جهانی دوم ،کشورها به این نتیجه رسیدند که یک عنصر مهم برای
دستیابی به هر سطح از سطح جهانی همکاریهای جهانی بود سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی.
هدف مسطح تراز کردن عرصهی بازی تجارت و کاهش محدوده اختالف نظرهای اقتصادی بود،
زیرا نابرابری در این حوزهها میتوانست به درگیریهای جدی تر منجر شود .در میان ابتکارات
این طرح ،کشورها موافقت کردند تا برای ترویج تجارت آزاد با یکدیگر کار کنند و وارد توافقات
دوجانبه و چندجانبه شدند .توافقتنامهی عمومی تعرفه و تجارت (گات) حاصل این قراردادهاست.
در این بخش ،شما گات را بررسی خواهید کرد چرا این توافقنامه به وجود آمد و موفقیت تاریخی
و چالشهای آن کدامند .سپس نگاهی خواهید داشت به سازمان تجارت جهانی  ،WTOکه در
سال  9110جایگزین گات شد و تاثیر هر دوی این سازمانها را بر تجارت بین المللی مطالعه
خواهید کرد .درحالی که گات به عنوان مجموعه ای از قوانین بین کشورها شروع شد ،سازمان
تجارت جهانی به یک موسسهی نظارت بر تجارت بین المللی تبدیل شد.

موافقتنامه ی عمومی برای تعرفه و تجارت (گات)
موافقتنامه ی عمومی تعرفه و تجارت ،گات ،مجموعه ای از قوانین است که تجارت را کنترل
میکند و برای اولین بار در  9168توسط  23کشور به وجود آمد .سازمان تجارت جهانی وقتی
که جایگزین گات شد 920 ،کشور در آن عضو بودند .گات با گسترش قابل توجه تجارت جهانی و
در ابتدا از طریق کاهش تعرفهها به وجود آمده بود.
اصل اولیهی مهم گات این بود که تجارت باید آزاد و برابر باشد .به عبارت دیگر ،کشورها باید
بازارهای خود را به طور یکسان به روی اعضا باز کنند و نباید هیچ برخورد تبعیض آمیز و
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بود .این امر مستلزم آن بود که وقتی سودی ،که معموال کاهش تعرفه بود ،بین دو یا چند کشور
مورد توافق قرار میگرفت ،به طور خودکار به همهی کشورهای عضو تعمیم پیدا میکرد .تمرکز
ابتدایی گات بر تعرفهها بود ،که مالیاتهای بسته شده بر واردات و صادرات هستند.
رفته رفته ،کشورهای عضو گات توجه خود را به دیگر موانع غیر تعرفه ای تجارت معطوف کردند.
این موارد شامل تدارکات و مناقصههای دولتی ،استانداردهای صنعتی ،کمکهای دولتی وظایف و
آداب و رسوم ،مالیات و صدور مجوز بود .کشورهای عضو گات بر سر محدود کردن یا حذف موانع
تجارت در این حوزهها توافق کردند .تنها مورد توافق یارانههای صادراتی برای محصوالت
کشاورزی بود .کشورها موافقت کردند تا با ساده کردن دستورالعمل صدور مجوز ،اجازه ورود
طیف وسیعتری از محصوالت وارداتی برای ورود به بازارهای کشورشان را بدهند و استانداردهای
تولید سازگارتری بین واردات و کاالهای تولید داخل برقرار کنند .عوارض گمرکی باید از یک روند
یکپارچه و نامتناقض برای کاالهای تولید داخل و کاالهای خارجی ناشی میشد.
موفقیتهای ابتدایی در این مقولهها برخی کشورها را به خالقیت بیشتر در برابر موانع پیشرفتهی
تجارت و نیز ورود به توافقنامههای دوجانبه و فراهم کردن کمکهای دولتی مبتکرانه تر برای
انتخاب صنایع هدایت کرد .این چالش برای کشورهای عضو گات اجرایی بود .جدا از شکایت
کردن و مقابله به مثل ،موارد اندک دیگری هم وجود داشت که یک کشور باید برای نشان دادن
عدم رضایت خود از اقدام یک کشور دیگر و موانع تجاری میتوانست انجام دهد.
به تدریج تجارت پیچیده تر شد و منجر به آغاز دور اروگوئه در  9176و پایان آن در 9116
گردید .این نشستهای تجاری را با اشاره به مجموعه نشستهای بین همتایان جهانی که بر سر
یک میز گرد برگزار میشد دور مینامیدند .سپس دور مباحثات را با توجه به کشوری که نشست
دران برگزار میشد نامگذاری میکردند .گاهی چندین سال طول میکشید تا موضوع مباحثات
برای یک دور به نتیجه برسد .دور اروگوئه هشت سال طول کشید و درواقع منجر به پایان گات و
ایجاد سازمان تجارت جهانی شد .دور اخیر دوحه در  2669شروع شد و در واقع بخشی از WTO
تلقی میشود.

9کشورهایى را گویند که در صورتى که یکى از آنها امتیازى را به کشور دیگر بدهد سایرین نیز بخودى خود داراى
آن امتیاز بشوند
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دورهای گات
سال

مکان

تعداد کشورهای عضو

تمرکز و نتیجه

9166

لندن ،انگلستان

06

 06کشور برای بحث درمورد ایجاد
سازمان تجارت بین المللی مالقات
کردند؛ مذاکره شکست خورد.

9168

هاوانا ،کوبا و ژنو،
سوییس

23

کشورها نخست در هاوانا و بعد در
ژنو (اولین نشست رسمی) برای
توافق درمورد کاهش بیش از
 60666تعرفه و عوارض گمرکی
دیدار کردند؛ مذاکرات به ایجاد
گات انجامید.

9161

آنسی ،فرانسه

93

مذاکرات و موافقتنامه های تعرفه

9109

تروکی ،انگلستان

37

مذاکرات و موافقتنامه های تعرفه

9106

ژنو ،سوییس

26

مذاکرات و موافقتنامه های تعرفه

-9166
9169

ژنو ،سوییس" دور
دیلیون"

26

مذاکرات و موافقتنامه های تعرفه

-9166
9168

ژنو ،سوییس
"دورکندیگ"

62

مذاکرات و موافقتنامه های تعرفه و
ضد قیمت شکنی

-9183
9181

ژنو ،سوییس "دور
توکی"

962

مذاکرات و موافقتنامه های موانع
تعرفه و غیرتعرفه

-9176
9116

اروگوئه "دور اروگوئه"

923

مذاکرات و موافقتنامه های موانع
تعرفه و غیرتعرفه؛ بازبینیهای
افزوده شدهی حق مالکیت ،قوانین
تجارت ،خدمات ،منسوجات،
کشاورزی و حل و فصل اختالفات؛
منجر به اطالع درمورد  WTOدر
9116
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سازمان تجارت جهانی )(WTO

تاریخچهی مختصر و هدف
سازمان تجارت جهانی در نتیجه دور اروگوئهی اجالس گات به وجود آمد و رسماً در اول ژانویهی
 9110شکل گرفت ،تصویرکلی  WTOچندین سال در دست توسعه بود .وقتی که WTO
جایگزین گات شد ،تمام موافقتنامه های معتبر گات را در خود جذب کرد .در مقابل گات که
مجموعهای از توافقنامهها بود WTO ،طراحی شده بود تا یک سازمان واقعی باشد که ماموریت
ترویج تجارت آزاد و بی طرف را به انجام برساند .همانطور که در وبسایت سازمان تجارت جهانی
توضیح داده شده WTO ،تنها سازمان بین المللی جهانی است که با قوانین تجارت بین کشورها
سروکار دارد .در دل آن توافقنامههای  WTOقرار دارد ،که توسط بخش عمدهای از کشورهای
تجارت کنندهی جهان مذاکره و امضا شده و در پارلمان آنها تصویب شده است .هدف کمک به
تولیدکنندگان خدمات و کاالها ،صادرکنندگان و واردکنندگان برای بستن قرارداد است.
تمرکز جهانی بر همکاریها و توافقنامههای تجارت چندجانبه است که تجارت را به طور نمایی
بسط دادند 06 .سال گذشته رشد استثنایی در تجارت جهانی رخ داد .صادرات کاال به طور
متوسط ساالنه  6درصد رشد داشته است .کل تجارت در سال  22 ،2666برابر این میزان در سال
 9106بود .گات و  WTOبه ایجاد یک سیستم تجاری قوی و پررونق دخیل در رشد بی سابقه
کمک کردند..
هدف اولیهی  WTOعمل به عنوان انجمن مذاکره برای کشورهای عضو برای مخالفت ،مذاکره و
بحث در مورد مسائل مربوط به تجارت است WTO .فراتر از فقط یک سری از موافقتنامه های
تجاری ،همانطور که تحت گات بود ،مباحث مربوط به جهانی سازی و تاثیر آن بر افراد و محیط
زیست و نیز موضوعات خاص تجارت را برعهده گرفت WTO .ضرورتا توافقنامههای رسمی در
همهی این حوزهها دایرنکرده است بلکه انجمنی را برای بحث در مورد چگونگی تاثیرات تجارت
جهانی بر دیگر جنبههای جهان دایر کرده است.
در مقر اصلی سازمان تجارت جهانی در ژنو سوییس ،دور جدید دور دوحه نامیده میشود و در
 2669آغاز شده است .با  903کشور عضو WTO ،بزرگترین سازمان تجارت جهانی است .سی
کشور جایگاه ناظر دارند و بسیاری از این کشورها به دنبال فرصتی برای عضویت هستند .با
کشورهای بسیاری که عضو این سازمان هستند ،مفهوم  MFNدر اصل جدید ارتباطات تجاری
نرمال  NTRکاهش یافت .طرفداران می گویند که هیچ کشوری واقعا وضعیت کشور برتر را
ندارد ،درعوض همگی با یکدیگر به عنوان بخشی نرمال از تجارت جهانی تعامل میکنند.
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بزرگترین تغییر از گات به  WTOمقررات مربوط به حل و فصل اختالف است .اگر کشوری
دریابد که شیوههای تجارت یک کشور دیگر غیرمنصفانه یا از روی تبعیض است ،ممکن است
اتهاماتی برای  WTOبیاورد ،که به هر دو کشور گوش خواهد داد و برای راه حل پادرمیانی
خواهد کرد.
 WTOتالش میکند به جای آن که فقط بر کاالها تمرکز کند بر خدمات متمرکز باشد .در
نتیجهی نشست اروگوئه ،توافقنامهی کلی درمورد تجارت در بخش خدمات ( )GATSبه دنبال
کاهش موانع در تجارت خدمات است .پس از تعهد گات مبنی بر عدم تبعیضGATS ،
کشورهای عضو را وادار میکند با شرکتهای خدماتی خارجی به گونه ای رفتار کنند که گویی
داخلی هستند .برای مثال ،اگر کشوری بانکها را مستلزم کند  96درصد از سپرده را به عنوان
ذخیره نگهدارند ،آنگاه این درصد باید برای بانکهای داخلی و خارجی یکسان باشد .خدمات
پیچیده تر از آن هستند که هم تعریف و هم کنترل شوند و کشورهای عضو به طور مداوم برسر
این موضوع بحث میکنند.
شبیه  ،GATSتوافقنامهی  WTOمربوط به جنبههای وابسته به تجارت حقوق مالکیت معنوی
( )TRIPSاست .مالکیت معنوی به هرچیزی اشاره دارد که دربرگیرندهی اختراعات ،موسیقی،
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هنر و نویسندگی و نیز کلمات ،عبارات ،احادیث و تصویرسازی است .فرض اصلی قانون مالکیت
حقوق معنوی  IPRاین است که پدیدآورنده آن دارایی یا استعداد خاص حق دارد از نظر مالی از
آفرینش خود سود ببرد .این امر به ویژه برای حفاظت از پیشرفت آفرینش اهمیت دارد که با
عنوان هزینههای تحقیق و توسعه ( )R&Dشناخته میشود .شرکتها میتوانند دارای مالکیت
معنوی که کارمندانشان تولید میکنند باشند .این بخش بر حفاظتی متمرکز است که کشورها بر
سر اعطای حق مالکیت معنوی که در یک کشوردیگر به وجود آمده توافق کنند.
طی دهههای گذشته ،شرکتها به طور فزآیندهای در حفاظت از مالکیت معنوی خود و پیگرد
سوءاستفاده کنندگان از آن کوشا بودهاند .خواه دست از کارکشیدن یک طراح کیف دستی از
چین باشد در پیاده روهای نیویورک یا نویسنده ای که از افکار خود به شکل واژگان نوشته
شدهی کتاب حفاظت میکند (عموماً به عنوان محتوا درک شده) ،یا یک شرکت نرم افزاری
جهانی که با سرقت دانش فنی خود مبارزه میکند IPR ،اکنون به طور رسمی بخشی از
توافقنامههای  WTOو گفتگوی جاری است.

چالشها و فرصتهای فعلی
کشاورزی و منسوجات دو بخش مهم است که  WTOدر آنها با چالش روبروست .تجارت در
بخش کشاورزی تحت تاثیر یارانههای دولتی برای صادرات و تعرفههای کشور برای واردات و
تحریمها و موانع غیرتعرفه ای است .خواه ایاالت متحده وامهای کم هزینه و یارانههایی برای
کشاورزانش فراهم کند یا ژاپن واردات گوشت گاو را محدود کند ،موانع تجارت در بخش
کشاورزی چالشی جاری برای سازمان تجارت جهانی است .شرکتهای جهانی وگروههای تجاری
که از شرکتهای بخش خصوصی حمایت میکنند به دنبال آن هستند که دولتهای خود را وادار
کنند تا مسایل مهم تجاری را از طرف آنها در سازمان تجارت جهانی مطرح کنند.
برای مثال ،تحریم واردات گوشت گاو در ژاپن پاسخی است به بیماری جنون گاوی که تاثیر
زیادی بر صنایع گوشت ایاالت متحده داشته است.
وزیر کشاورزی ژاپن ،هیروتاکا آکاماتسو در سال  2696بعد از دیدار [وزیر کشاورزی ایاالت
متحده تام] ویلساک در توکیو به گزارشگران چنین گفت :در این لحظه ،متاسفانه برخی فاصلهها
بین ژاپن و ایاالت متحده وجود دارد .برای ما امنیت غذایی برمبنای استانداردهای قابل توجه
ژاپن در اولویت قرار دارد .استانداردهای  OIEبا استانداردهای ژاپنی متفاوت است.
براساس انجمن ملی گوشت کتلمن[ ،یک گروه تجاری که از منافع تولیدکنندگان گوشت در
امریکا حمایت میکند] ،صنایع گوشت ایاالت متحده حدود  9میلیارد دالر را ساالنه در فروش به
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خاطر تحریمها از دست میدهد .ژاپن قبل از آنکه تمام واردات گوشت از آمریکا را وقتی که اولین
مورد بیماری جنون گاوی در ایاالت متحده کشف شود ممنوع کند ،بزرگترین خریدار خارجی
گوشت گاو آمریکا بود.
این ممنوعیت در سال  2660تخفیف یافت و اجازهی واردات گوشت گوسالهی  26ماه یا کمتر
که به گفتهی دانشمندان احتمال کمتری برای ابتال به این بیماری کشنده را دارد صادر گردید.
با مجموع تجارت به ارزش  686میلیون دالر ،از  373میلیون دالر در  ،2667براساس گزارش
فدراسیون صادرات گوشت ایاالت متحده ،ژاپن سومین مقصد بزرگ برای گوشت گاو ایاالت
متحده [در  ]2661بود .این رقم با  9.31میلیارد دالر در سال  2663مقایسه میشود .مکزیک و
کانادا بزرگترین خریداران گوشت گاو ایاالت متحده در سال  2661بودند.
نقش  WTOتسهیل توافقنامهها در مناقشات دوجانبه یا چندجانبهی دشوار است اما این یقیناً
ساده نیست .مخالفت و بی میلی ژاپن به خرید گوشت از ایاالت متحده ممکن است نتیجهی
بیماری جنون گاوی باشد ،اما ناظران تجاری متوجه اولویت فرهنگی تاریخی ژاپن برای کاالهای
ژاپنی ،که این کشور اغلب مدعی برتری آن است شدند .تعارض تجاری مشابهی در دههی ،9176
هنگامی که ژاپن واردات برنج از دیگر کشورها را منع کرد آغاز گردید .تفکر رایج ژاپنی این بود
که برنج محلی این کشور برای ژاپنیها بهتر قابل هضم است .بعد از مباحثات گسترده در دور
اروگوئه ،در  96دسامبر  9113دولت ژاپن بازکردن محدود بازار برنج را تحت برنامهی گات قبول
کرد.
مخالفت با تبعیض قیمت بین بازار داخل و خارج از کشور حوزهی دیگری است که  WTOتوجه
خود را برآن متمرکز کرده است .تبعیض قیمت زمانی رخ میدهد که یک شرکت با قیمتی که
کمتر از قیمتهای محلی در آن کشور یا کمتر از هزینهی تولید است به بازار خارجی صادرات
میکند.
اتهامات ضد تبعیض قیمتها میتواند سخت تر حل و فصل شود ،چون اتهام برعلیه شرکت است
و نه کشور .نمونه ای از این مورد در هندوستان است ،که درگذشته ژاپن و تایلند را به متهم به
تبعیض در قیمت بین المللی استون کرد ،ماده ای شیمیایی که در داروها و مواد منفجره در بازار
هند استفاده میشد .در تالشی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی ،هند موضوع را در WTO
مطرح کرد .براساس گزارش اخیر  WTOدرواقع ،هند در میان کشورهای ( G-20یا گروه بیست)
در آغاز تحقیقات ضد دامپینگ طی سال  2661بعد از آرژانتین دومین کشور بود.
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چشم انداز آینده
درحالی که انتهای دور دوحه نامعلوم است ،آینده برای  WTOو هرگونه سازمان مرتبط قدرتمند
باقی میماند .با شرکتها و کشورهایی که نسبت به قبل در معرض طیف وسیعتری از مسائل
تجاری هستند WTO ،نقش حساسی در ترویج و تضمین تجارت آزاد و بیطرفانه دارد .بسیاری از
ناظران انتظار دارند که  WTOبر تاثیر اینترنت بر تجارت تاکید ورزد .در بیشتر مواردWTO ،
بهترین گزینهها را برای اختالف ،بحث و حل و فصل شیوههای تجارت و کسب و کار ناعادالنه
ارائه میکند.
نکات مهم
موافقتنامه ی عمومی تعرفه و تجارت (گات) مجموعه ای از قوانین است که تجارت را کنترل
میکنند و نخست در  9168توسط  23کشور به وجود آمد .تا  ،9110زمانی که با WTO
جایگزین شد برسرقدرت باقی ماند.
 سازمان تجارت جهانی تنها سازمان بین المللی جهانی است که با قوانین تجاری بین
کشورها سروکار دارد .توافقنامههای  WTOکه توسط  903کشور عضو مورد مذاکره
قرار گرفته و امضا شدهاند و در پارلمان این کشورها تصویب شدهاند قلب این سازمان را
تشکیل میدهند .هدف این سازمان کمک به تولیدکنندگان ،صادرکنندگان و
واردکنندگان کاالها و خدمات در انجام تجارت است .دور اخیر  WTOبا نام دور دوحه
نامیده میشود.
یکپارچگی اقتصادی منطقه ای چیست؟
یکپارچگی اقتصادی منطقه ای کشورها را قادر میسازد تا بر موضوعاتی تمرکز کنند که مرتبط با
مرحلهی پیشرفت آنهاست و نیز روابط تجاری بین همسایگان را ترغیب میکند.
چهار نوع یکپارچگی اقتصادی منطقه ای وجود دارد.
 -6حوزهی تجارت آزاد .این یکی از اساسیترین اشکال همکاری اقتصادی است .کشورهای
عضو همهی موانع تجاری فی مابین را برمی دارند اما به طور مستقل آزادند تا سیاستهای
تجاری خود با کشورهای غیرعضو را تعیین کنند .نمونهای از این نوع ،توافقنامهی تجارت آزاد
آمریکای شمالی ( )NAFTAاست.
 -2اتحادیه گمرکی .این نوع از یکپارچگی برای همکاریهای اقتصادی در یک منطقهی آزاد
تجاری فراهم شده است .موانع تجاری بین کشورهای عضو حذف شده است .تفاوت اصلی از
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منطقه آزاد تجاری این است که اعضا موافقت کردهاند تا با کشورهای غیرعضو به شیوه ای مشابه
روابط تجاری داشته باشند .شورای همکاری خلیج فارس ( ،)GCCشورای همکاری اتحادیه عرب.
 -9بازار مشترک .این نوع یکپارچگی اجازهی ایجاد بازارهای متحد از نظر اقتصادی را بین
کشورهای عضو میدهد .موانع تجاری برداشته شدهاند ،به گونهای که هیچ محدودیتی در
جابجایی نیروی کار و سرمایه بین کشورهای عضو وجود ندارد مانند اتحادیههای گمرکی ،یک
سیاست تجاری مشترک برای تجارت با کشورهای غیرعضو وجود دارد .مزیت اولیه برای کارگران
این است که آنها دیگر نیازی به ویزا یا اجازهی کار در یک کشور دیگر عضو بازارمشترک ندارند.
نمونهی این بازار در آفریقای جنوبی و شرقی است (.)COMESA
 .4اتحادیهی اقتصادی .این نوع از یکپارچگی زمانی ایجاد میشود که کشورها وارد توافقنامهی
تجاری برای حذف موانع تجاری و پذیرش سیاستهای اقتصادی مشترک میشوند .مثالی برای
این نوع از یکپارچگی اتحادیه اروپا  EUاست.
در دههی گذشته ،روندی افزایشی در این بلوکهای تجاری با بیش از یکصد توافقنامهی موردی
و توافقنامههای بیشتری در دست مذاکره وجود داشته است .یک بلوک تجاری اصوال یک
منطقهی آزاد تجاری یا نزدیک به منطقهی آزاد تجاری است ،که با یک یا چند موافقتنامه ی
مالیاتی ،تعرفه و تجاری بین دو با چند کشور شکل گرفته است .برخی از بلوکهای تجاری ناشی
از توافقنامههایی است که بیش از دیگران در ایجاد همکاریهای اقتصادی مهم هستند .البته،
موافقین و مخالفینی برای ایجاد توافقنامههای منطقه ای وجود دارد.

موافقان
موافقان ایجاد موافقتنامه های منطقه ای شامل موارد زیر است:
 ایجاد تجارت .این موافقتنامه ها فرصتهای بیشتری برای کشورها ایجاد میکنند تا با
یکدیگر از طریق حذف موانع تجاری و سرمایه گذاری روابط تجاری داشته باشند .با
توجه به حذف یا کاهش تعرفهها ،همکاری منجر به قیمتهای ارزانتر برای مشتریان
در کشورهای بلوک میشود .مطالعات نشان داده که ائتالف اقتصادی منطقهای به
میزان قابل توجهی در رشد نسبتا باالی نرخها در کشورهای کمتر توسعه یافته کمک
خواهد کرد.
 فرصتهای اشتغال .با حذف محدودیتهای موجود برای جابجایی نیروی کار ،ائتالف
اقتصادی میتواند به توسعهی فرصتهای شغلی کمک کند.
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اجماع و همکاری .کشورهای عضو ممکن است توافق با تعداد کمتری از کشورها را ساده تر
بیایند .درک منطقه ای و شباهتها میتواند همکاریهای سیاسی نزدیک تر را تسهیل نماید.

مخالفان
مخالفان دخیل در ایجاد موافقتنامه های منطقه ای عبارتاند از:
انحراف تجاری .جانب مخالف ایجاد تجارت ،انحراف تجاری است .کشورهای عضو ممکن است
نسبت به کشورهای غیرعضو بیشتر با یکدیگر تجارت کنند .این ممکن است به معنای افزایش
تجارت با یک تولیدکنندهی کمتر کارامد یا گرانتر باشد چون در کشور عضو است .در این
مفهوم ،شرکتهای ضعیف تر میتوانند به اشتباه حمایت شوند و توافقنامهی بلوک به عنوان یک
مانع عمل کند.
 تغییرات و کاهشهای استخدامی .کشورها ممکن است تولید را به سوی بازارهایی با
نیروی کار ارزانتر در کشورهای عضو هدایت کنند .به همین نحو ،کارگران ممکن است
برای دسترسی به مشاغل و دستمزد بهتر حرکت کنند .تغییرات ناگهانی در استخدام
میتواند بر منابع کشورهای عضو فشار وارد کند.
 ازدست دادن حاکمیت ملی .با هر دور جدید از مباحثات و توافقنامهها در محدودهی
بلوک منطقه ای ،ممکن است کشورها دریابند که باید بیشتر از قبل از حقوق سیاسی و
اقتصادی خود دست بکشند .در مورد ابتدایی مطالعه ،شما آموختید چگونه بحرانهای
اقتصادی در یونان نه فقط اتحادیه اروپا را به طور کلی تهدید میکند ،بلکه حقوق یونان
و دیگر کشورهای عضو را برای تعیین سیاستهای اقتصادی داخلیشان تحت تاثیر قرار
داد.

زمینههای عمدهی ائتالف و همکاری اقتصادی منطقه ای
بیش از یکصد موافقتنامه ی تجاری منطقه ای موردی وجود دارد ،تعدادی که به طور مداوم
وقتی کشورها منافع و اولویتهای سیاسی و اقتصادی خود را مجددا پیکربندی میکنند متحول
میشوند .عالوه براین ،توسعهی سازمان تجارت جهانی باعث منسوخ شدن توافقنامههای منطقه
ای کوچکتر شده است .برخی از بلوکهای منطقهای هم با دیگر گروههای منطقهای موافقتنامه
های جانبی ایجاد کردهاند که منجر به شبکه ای از موافقتنامه ها و توافقات تجاری شده است.
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آمریکای شمالیNAFTA :

تاریخچهی مختصر و اهداف
موافقتنامه ی تجارت آزاد امریکای شمالی درطی دوره ای به وجود آمدکه تجارت آزاد و
بلوکهای تجاری محبوب بودند و به شیوه ای مثبت تلقی میشدند .در  ،9177ایاالت متحده و
کانادا موافقتنامه ی تجارت آزاد کانادا-ایاالت متحده را امضا کردند .اندکی بعد از آنکه این
موافقتنامه تصویب و اجرا شد ،ایاالت متحده مذاکره بر سر قرارداد مشابهی را با مکزیک آغاز کرد.
وقتی کانادا درخواست کرد تا در هر گونه مذاکره ای شریک باشد تا حقوق خود را تحت MFN
حفظ کند ،مذاکرات برای  NAFTAآغاز شد که نهایتا در  9112امضا و در  9116اجرا شد.
هدف  NAFTAترغیب تجارت بین کانادا ،ایاالت متحده و مکزیک بود .با کاهش تعرفهها و موانع
تجاری ،این کشورها امیدوار بودند یک منطقهی آزاد تجاری به وجود بیاورند که در آن شرکتها
بتوانند از نقل و انتقال کاالها سود ببرند .در دههی  ،76مکزیک تعرفههای باالیی مثل 966
درصد برای کاالهای منتخب داشت .طی اولین دهه از امضای قرارداد ،تقریبا همهی تعرفههای
بین مکزیک ،کانادا و ایاالت متحده به تدریج لغو شدند.
قوانین حاکم بر اصل محتوا برای  NAFTAمهم هستند .به عنوان یک توافقنامهی آزاد تجاری،
کشورهای عضو میتوانند قوانین تجاری خود را برای کشورهای غیرعضو اعمال کنند .قوانین
 NAFTAتضمین میکند که صادرکنندگان خارجی فقط به کشور عضو  NAFTAبا پایینترین
تعرفه برای کشورهای غیرعضو ترانزیت کاال نخواهند داشت .قوانین  NAFTAمستلزم آن است
که حداقل  06درصد از هزینهی خالص بیشتر محصوالت باید از منطقهی  NAFTAصادر یا وارد
شده باشند .شرایط اضافه ای برای کاالهای کفش و ماشین وجود دارد .برای مثال ،این منشا
قانون محتوا تضمین میکند که تولید کنندگان ارزان آسیایی تعرفههای پایینتری را با یک کشور
عضو  NAFTAمثل مکزیک طی نخواهند کرد و محصوالت ارزان را وارد کانادا و ایاالت متحده
انباشته کنند Maquiladoras .در مکزیک چون به لحاظ منطقه جغرافیایی آخرین نقطهی تولید
است ،پیش از ورود به ایاالت متحده و کانادا به خوبی در این روش ایفای نقش میکند.
 Maquiladorasدارای تسهیالت تولیدی است که در شهری مرزی در مکزیک واقع شده که
مواد و کاالهای وارداتی را میگیرد و کاالی تمام شده را برای صادرات ،به آمریکا و کانادا ،تولید
میکند.
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فرصتها و چالشهای کنونی
مصرف کنندگان کانادایی و آمریکایی از محصوالت کشاورزی کم هزینهی مکزیکی سود میبرند.
به همین نحو ،شرکتهای کانادایی و امریکایی به دنبال ورود به بازار داخلی درحال گسترش
مکزیک هستند .بسیاری از شرکتهای کانادایی و آمریکایی تصمیم گرفتهاند تا کارخانهی تولیدی
یا تسهیالت تولیدی خود را به جای آسیا ،که از نظر جغرافیایی از مقرآنها در امریکای شمالی به
قدر کافی دوربود در مکزیک قرار دهند.
وقتی این موافقتنامه ارائه شد NAFTA ،به شدت بحث برانگیز بود ،به خصوص در ایاالت
متحده ،که بسیاری احساس میکردند فرصتهای شغلی امریکا را به مکزیک خواهد فرستاد .در
بلند مدت  NAFTAنه آنطور که حامیان آن امیدوار بودند تاثیرگذار بود و نه آنطور زیان آور که
کارگران و شرکتها و منتقدان آن نگران بودند .به عنوان بخشی از  ،NAFTAموافقتنامه های
دوجانبهای که به استانداردهای نیروی کار و محیط زیست میپرداختند وارد  NAFTAشده
بودند .انتظارات این بود که این موافقتنامه ها تضمین خواهد کرد که مکزیک باید به سوی بهبود
شرایط کار حرکت کند .همانطور که تجارت به طور چشمگیری افزایش مییافت مکزیک
بهترینها را از  NAFTAبه دست آورده بود .ماکی الدوراس در مکزیک  90درصد افزایش درآمد
ساالنه داشت .کال ،کاناداییها حامی  NAFTAبودند و صادرات به این منطقه در دورهی اجرای
قرارداد افزایش یافت .تجارت سه جانبه تقریبا از زمانی که  NAFTAدر  9116وارد عمل شد
سه برابر شده بود .در سال  2667از  9تریلیون دالر بیشتر شد.

چشم اندازآینده
با توجه به رکود اقتصاد جهانی در  2667و تاثیر چالش برانگیز آن بر اتحادیه اروپا ،احتمال ندارد
که  NAFTAاز موقعیت منطقهی آزاد تجاری به چیزی فراتر و فراگیر (مثالً اتحادیه اقتصادی
اتحادیه اروپا) تبدیل شود .ایاالت متحده ،به عنوان بزرگترین کشور در  ،NAFTAحقوق خود را
برای تعیین مستقل سیاستهای اقتصادی و تجاری رها نخواهد کرد .ناظران متوجه شدند که
ممکن است این فرصت برای  NAFTAوجود داشته باشد که برای دربرگرفتن دیگرکشورهای
آمریکای التین هم توسعه یابد .شیلی دراصل قرار بود در سال  9116بخشی از  NAFTAباشد،
اما کلینتون از سوی کنگره برای استفاده از قدرت خود برای رسمی کردن این تصمیم منع شد .از
آن موقع ،کانادا ،مکزیک و ایاالت متحده هرکدام توافقنامههای دوجانبه ای با شیلی ترتیب دادند،
اما هنوز هم اشارهای گاه به گاه وجود دارد که شیلی ممکن است روزی به  NAFTAبپیوندد.
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آمریکای شمالی :مرکاشر
بازار مشترک جنوب ،مرکادو کامن دل شور یا مرکاشر ،دراصل در  9177به عنوان موافقتنامه ی
تجاری منطقه ای بین برزیل و آرژانتین برقرار شد و سپس در  9119توسعه یافت تا اروگوئه و
پاراگوئه را نیز دربرگیرد .طی دههی گذشته ،بولیوی ،شیلی ،کلمبیا ،اکوادور و پرو اعضای وابسته
شدهاند و ونزوئال در روند عضویت کامل قرار دارد.
اعضای مرکاشر تقریبا نیمی از ثروت تولیدی در تمام آمریکای التین و  66درصد از جمعیت آنرا
تشکیل میدهند .اکنون چهارمین بلوک تجاری بزرگ جهان بعد از اتحادیه اروپا NAFTA ،و
انجمن کشورهای آسیایی جنوب شرقی (آسه ان) ،است ،این گروه از نظر راهبردی متمایل به
توسعهی اقتصادی اعضای تشکیل دهنده است و به آنها کمک میکند تا بیشتر از نظر بین
المللی رقابتی شوند ،به گونه ای که نباید بر عرصهی بازار محصور تکیه کنند .مرکاشر کشورهایی
با رقابتهای قدیمی را کنارهم گردآورده است .اگرچه این یک ابتکار تجاری اقتصادی است،
همچنین با اهداف سیاسی روشن طراحی شده است .مرکاشر به تقویت دموکراسی و نگهداری
صلح در تمام مخروط جنوبی متعهد شده بود .برای مثال ،گامهای بلندی برای رسیدن به
توافقنامههایی بین برزیل وآرژانتین در حوزهی انرژی اتمی برداشته است .مرکاشر به عنوان یکی
از پویاترین و تخیلیترین طرحهای ابتکاری منطقه پدیدار شد .تجارت جاری ،سرمایه گذاری
درحال افزایش و بازده درحال توسعه شاخصهای اقتصادی هستند که به دستاورد قابل توجه
گروه اشاره دارد .بیش از این ،ائتالف به انتقال روابط بین المللی بین کشورهای امریکای جنوبی و
با جهان به عنوان کل مفهوم جدیدی از رهبری مشترک و هدف مشترک را پدید میآورد ،که
امواج امید را به کل قاره و فراتر از آن میفرستد.

دیگر موافقتنامه های تجاری در آمریکا
 CARICOMو انجمن Andean

جامعهی کارائیب و بازارمشترک ( ،)CARICOMیا به عبارت ساده تر انجمن کارائیبی ،در سال
 9183توسط کشورهای دریای کارائیب با قصد ایجاد یک بازار واحد با جریان آزاد کاالها تشکیل
گردید .یک توافقنامهی تجاری آزاد است که در  9161بین بولیوی ،شیلی ،کلمبیا ،اکوادور و پرو
امضا شد .در نهایت ،شیلی از این موافقتنامه بیرون رفت ،درحالی که ونزوئال تا بیست سال به این
توافقنامه پیوست و در  2666آن را ترک کرد .این بلوک تجاری تاثیر محدودی برای دو دههی
اول حضور خود داشت اما پس از اجرای مرکاشر مجددا مورد توجه قرار گرفته است .اعضای
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مرکاشر در سال  2668به اعضای وابستهی انجمن آن تبدیل شدند و تعامل همکاری بیشتری
بین گروههای تجاری انتظار میرود.
CCAFTA-DR

توافقنامهی تجارت آزاد جمهوری دومینیکن-آمریکای مرکزی-ایاالت متحده ()CAFTA-DR
یک توافقنامهی آزاد تجاری است که در سال  2660امضا شد .دراصل ،این توافقنامه (که بعدا
توافقنامهی آزاد تجاری امریکای مرکزی یا  CAFTAنامیده شد) مباحث بین ایاالت متحده و
کشورهای آمریکای مرکزی کاستاریکا ،السالوادور ،گواتماال ،هندوراس و نیکاراگووئه را دربر گرفت.
یک سال قبل از امضای رسمی ،جمهوری دومینیکن به مذاکرات پیوست و موافقتنامه به
 CAFTA-DRتغییر نام داد.
هدف از این توافقنامه ایجاد منطقهی آزاد تجاری مشابه به نفتا بود .برای مدافعان تجارت آزاد،
 CAFTA-DRهم مانند یک گام به سوی استقرار نهایی منطقه آزاد تجاری آمریکا FTAA
میدیدند یک گروه بندی بلندپروازانه تر برای یک موافقتنامه ی آزاد تجاری که همهی کشورهای
آمریکای جنوبی و دریای کارائیب و نیز کشورهای امریکای شمالی و مرکزی (به جز کوبا) را دربر
میگیرد .کانادا درحال حاضر مشغول مذاکره برای معاهدهی مشابهی با نام موافقتنامه ی آزاد
تجاری کانادا آمریکای مرکزی است .احتمال دارد که هر موافقتنامه ای که حاصل شود
تفاوتهای موجود در قوانین و مقرارت با نفتا و هر توافقنامهی موجود دیگر را مطابقت دهد.

اروپا :اتحادیه اروپا
تاریخچهی مختصر و اهداف
اتحادیهی اروپا  EUیکپارچهترین شکل از همکاریهای اقتصادی است .همانطور که در اولین
مطالعهی موردی آموختید ،اتحادیه اروپا ابتدا در سال  9106برای پایان دادن به جنگهای مکرر
بین کشورهای همسایه در اروپا شروع به کار کرد .شش کشور بینان گذار عبارت بودند از فرانسه،
آلمان غربی ،ایتالیا و کشورهای بنلوکس (بلژیک ،لوگزامبورگ و هلند) ،که همگی معاهده ای
برای اجرای صنعت زغال سنگ و فوالد خود تحت یک مدیریت مشترک را امضا کردند .تمرکز آن
بر توسعهی صنایع زغال سنگ و فوالد برای اهداف صلح آمیز بود .در سال  ،9108شش کشور
معاهدهی رم را امضا کردند که جامعهی اقتصادی اروپا  EECرا تاسیس و بازار مشترکی بین
اعضا ایجاد کرد .طی پنجاه سال بعد EEC ،نه عضو دیگر نیز اضافه کرد و نام خود را دوبار تغییر
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داد -در دههی  9186به جامعهی اروپا  ECو در  9113به اتحادیه اروپا  .EUکل تاریخ تغییر از
 EECبه  EUیک روند تکاملی بوده است .با این حال ،پیمان ماستریخت در  9113و به عنوان
لحظه ای مهم محسوب میشود؛ این زمانی است که اتحادیه اقتصادی واقعی ایجاد شد .با این
معاهده EU ،سه هدف را شناسایی کرد .اولین هدف ایجاد یک واحد پول مشترک بود که در
سال  9111عملی شد .هدف دوم راه اندازی اهداف مالی و پولی برای کشورهای عضو بود .هدف
سوم به دنبال اتحاد سیاسی بود که شامل توسعهی یک سیاست خارجی و دفاعی و شهروندی
مشترک بود .با وجود این چالشها ،اتحادیه اروپا به احتمال زیاد میراث تاریخی خود را تاب
میآورد .عالوه براین ،هدف اولیه برای توسعهی اتحادیه اروپا این بود که اروپاییها فهمیدند که به
یک پایگاه تجاری بزرگتر برای رقابت دربرابر ایاالت متحده و بازارهای درحال ظهور در چین و
هند مورد نیاز است .اصالتا ،کشورهای اروپایی هرگز قدرت اقتصادی که اکنون به طور جمعی به
عنوان اتحادیه اروپا دارند نداشتند.
امروزه 28 EU ،عضو دارد .کرواسی ،ماکادونیا و ترکیه مجموعه بعدی نامزدها برای عضویت آینده
در اتحادیه اروپا هستند .در سال  ،2661بیست و هفت کشورعضو اتحادیه اروپا معاهدهی لیسبون
را امضا کردند که معاهدات قبلی را اصالح کردند .این معاهده طراحی شده تا اتحادیه اروپا را
دموکراتیک تر ،کارآمد و شفاف کند و برای مقابله با چالشهای جهانی مانند تغییرات آب و
هوایی ،امنیت و توسعهی پایدار تشکیل شده است .منطقهی اقتصادی اروپا  EEAدر اول ژانویهی
 9116تاسیس شد ،که دنبالهی توافقنامهی بین کشورهای عضو انجمن تجارت آزاد اروپایی
 EFTAو (ECکه بعدا به  EUتبدیل شد) بود .به ویژه ،به ایسلند (که اکنون نامزد عضویت در
 EUاست) ،لیختنشتاین و نروژ اجازهی مشارکت در بازار واحد اتحادیه اروپا را بدون عضویت
قراردادی  EUمیداد .سویس هم انتخاب کرد که به اتحادیه نپیوندد ،اگرچه بخشی از
موافقتنامهی دوجانبهی مشابهی است.
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کشورهای اتحادیه اروپا (از اول می )2066
کشورهای عضو اتحادیه (از اول می )2066
استرالیا
بلژیک
بلغارستان
قبرس
جمهوری چک
دانمارک
استونی
فنالند

لهستان
پرتقال
رومانی
اسلواکی
اسلونی
سوئد
بریتانیا
هلند
مالت

فرانسه
آلمان
یونان
مجارستان
ایرلند
ایتالیا
لتونی
لیتوانی
لوگزامبورگ

کشورهای نامزد عضویت
کرواسی یوگسالوی ماکادونیا ترکیه ایسلند
کشورهای نامزد احتمالی
آلبانی-بوسنی-هرزگوین– کوزووو-مونته-نگرو -صربستان

زبانهای رسمی و کاربردی در اتحادیه اروپا
بلغاری
چک
دانمارکی
هلندی
انگلیسی
استونیایی
فنالندی
فرانسوی
آلمانی
یونانی
مجارستانی

ایتالیایی
ایرلندی
لتونیایی
لیتوانیایی
مالتی
لهستانی
پرتغالی
رومانیایی
اسلونیایی
اسپانیایی
سوئدی
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 شورای اروپا .شورای اروپا رهبری سیاسی برای اتحادیه اروپا را فراهم میکند .شورای
اروپا چهاربار در سال جلسه دارد و هر عضو نماینده ای دارد که معموال رئیس دولت
خود است .درمجموع شورا به عنوان رئیس دولت  EUعمل میکند.
 کمیسیون اروپا .کمیسیون اروپا رهبری روزانه را تامین و قانونگذاری را آغاز میکند.
این کمیسیون بازوی اجرایی اتحادیه اروپا است.
 پارلمان اروپا .پارلمان اروپا نیمی از بدنهی قانون گذار اتحادیه اروپا را تشکیل میدهد.
پارلمان شامل  809عضو است که با رای عمومی در کشورهای خود انتخاب میشوند.
دوره برای هر عضو پنج سال است .هدف پارلمان بحث و اصالح قوانین پیشنهادی
توسط کمیسیون اروپا است.
 شورای اتحادیه اروپا .این شورا به عنوان نیم دیگر از بدنهی قانونگذار اتحادیه اروپا
عمل میکند .گاهی آن را شورا یا شورای وزیران مینامند و نباید با شورای اروپا که
درباال گفتیم اشتباه شود .شورای اتحادیه اروپا متشکل از یک وزیر دولت از هر کشور
عضو است و نمایندگان آن ممکن است بسته به موضوع مورد بحث تغییر کند.
 دیوان دادگستری .دیوان دادگستری شاخهی قضایی اتحادیه اروپا است .شامل سه
دادگاه مختلف است که بررسی ،تفسیر و اجرای پیمانها و قوانین اتحادیه اروپا را
برعهده دارند.

چالشها و فرصتهای اخیر
بزرگترین مزیت عضویت در اتحادیه اروپا اتحادیه پولی است .امروزه ،شانزده کشور عضو از یورو
استفاده میکنند .از زمان راه اندازی آن ،یورو به دومین ذخیرهی بزرگ ارزی جهان بعد از دالر
امریکا تبدیل شده است .ذکر چند تفاوت دارای اهمیت است .اول ،اتحادیه اروپا دربرگیرندهی
همان قارهی اروپا نمیشود .دوم ،اعضای اتحادیه اروپا بیشتر از کشورهایی است که از یورو
استفاده میکنند .بازارهای یورو ،یا کشورهای یورو کشورهایی هستند که از یورو استفاده
میکنند .بازار واحد اروپایی بهترین مزیت عضو اتحادیه اروپا بودن است .با توجه به اروپا ،که وب
سایت رسمی اتحادیه اروپاست ،کشورهای عضو اتحادیه اروپا یک بازار واحد با بیش از پانصد
میلیون نفر تشکیل دادهاند که نمایندهی  8درصد از جمعیت جهان است .این بازار واحد جریان
آزاد کاالها ،خدمات ،سرمایه و افراد را درون اتحادیه اروپا اجازه میدهد .اگرچه یک تعرفهی واحد
برای کاالهای ورودی به یک کشور اتحادیه اروپا وجود دارد ،به محض اینکه در بازار بود هیچ
تعرفهی اضافی یا مالیاتی نمیتواند برآنها وضع شود.
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مشاغلی که با یک کشور در اتحادیه اروپا داد و ستد دارند اکنون آنرا در بسیاری موارد ساده تر و
ارزان تر یافتهاند که با کشورهای اتحادیه اروپا دادوستد کنند .دیگر هیچ ریسک نرخ ارز مبادله
ای وجود ندارد و حدف نیاز به تبدیل ارز در بازارهای یورو هزینههای معامله را کاهش میدهد.
بعالوه ،داشتن یک ارز واحد قیمت گذاری بین کشورها و بازارها را شفاف تر و استوارتر میسازد.
با وجود مزایای درک شده ،سیاستگذاران اقتصادی در اتحادیه اروپا اعتراف میکنند که بازارهای
کار اتحادیه دچار انعطاف ناپذیری ،قواعد و ساختار مالیاتیاند که به تاثیرپذیری نرخ باالی بیکاری
و اشتغال کم در رشد اقتصادی کمک میکند .این امر به ویژه برای نیروی کار نسبتا کم مهارت
صدق میکند.
چشم انداز آینده
اقتصاد اروپا با رکودی عمیقتر و بازیابی کندتری نسبت به ایاالت متحده یا دیگر بخشهای
جهان مواجه است .زیرا اقتصاد  6 .97تریلیونی اتحادیه اروپا  36درصد از اقتصاد جهان را
میسازد ،چشم اندازهای ضعیف آن احتماال برگشت به ایاالت متحده ،آسیا و دیگر مناطق است.
تثبیت سیستم بانکی اتحادیه اروپا به ویژه خدعه آمیز است زیرا شانزده کشور از بیست و هفت
کشور ارز یورو و یک بانک مرکزی را به طور مشترک استفاده میکنند ،اما مقررات بانکداری
عمدتا تحت کنترل دولتهای ملی است.
راهکار  2626اروپا که با کمیسیون اروپا به کار برده شد ،چشم اندازی از اقتصاد بازار اجتماعی
اتحادیه اروپا برای قرن بیست و یکم را به نمایش میگذارد .نشان میدهد چگونه اتحادیه میتواند
قویتر از قبل از این بحران بیرون آید و چگونه میتواند به اقتصاد فراگیری که سطوح باالی
اشتغال ،بهره وری و انسجام اجتماعی را ارائه میکند تبدیل شود .این اتحادیه به دنبال مدیریت
اقتصادی قوی تر به منظور ارائهی نتایج سریع و پایدار است.

آسیا :آ سه آن
اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی (آسه آن) در  9168با پنج کشور بنیانگذار تشکیل شد:
مالزی ،تایلند ،اندونزی ،سنگاپور و فیلیپین .از زمان تاسیس ،میانمار (برمه) ویتنام ،کامبوج،
الئوس و برونئی به این اتحادیه پیوستهاند.
تمرکز اولیهی آ سه آن بر همکاریهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و فنی است و نیز ارتقای
صلح و ثبات منطقه ای .اگرچه ،امروزه تاکید کمتری برآن هست ،یکی از ماموریت های اولیه و
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اصلی آ سه آن جلوگیری از تحت سلطه گرفتن آسیای جنوب شرقی توسط قدرتهای خارجی -
بخصوص چین ،ژاپن ،هند و ایاالت متحده -بود.
در سال  ،2662آ سه آن و چین یک موافقتنامهی آزاد تجاری امضا کردند که در  2696به عنوان
منطقهی آزاد تجاری چین-آسه آن ( )ACFTAاجرایی شد .در سال  2661آ سه آن و هند
موافقتنامهی آزاد تجاری امضا کردند ( .)FTAدر  ،2661آ سه آن موافقتنامهی آزاد تجاری با
نیوزیلند و استرالیا امضا کرد .همچنین امید میرود تا  2690جامعهی اقتصادی آ سه آن ایجاد
شود .در حالی که تمرکز و عملکرد هنوز مورد بحث است ،هدف آن است که حتی روابط نزدیک
تری در میان ده کشور عضو برقرا شود ،تا آنها را قادر به مذاکرهی موثر با قدرتهای جهانی
مانند اتحادیه اروپا و ایاالت متحده بکند.
آسیا :اپک
همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (اپک) در سال  9171توسط دوازده کشور به عنوان یک انجمن
رسمی تاسیس گردید .در حال حاضر این انجمن  29عضو اقتصادی از هر دو سوی اقیانوس آرام
دارد .اپک تنها گروه تجاری منطقه ای است که از اصطالح اقتصاد عضو به جای کشورها ،در
احترام گذاشتن به چین استفاده میکند .تایوان اجازهی پیوستن به انجمن را پیدا کرد ،اما تنها
تحت نام چین تایپه.
تحت تاثیر ارتباط اقیانوس آرام ،این گروه بندی جغرافیایی شامل ایاالت متحده ،کانادا ،مکزیک،
شیلی ،پرو ،روسیه ،گینهی نو ،نیوزیلند و استرالیا با همتایان آسیایی حاشیهی اقیانوس آرام است.
با تمرکز ابتدایی بر رشد اقتصادی و همکاری ،این گروه منطقه ای موفق به آزادسازی و ترویج
تجارت آزاد و نیز تسهیل همکاریهای تجاری ،اقتصادی و فنی بین اعضای اقتصادی شد .با دور
دوحهی سازمان تجارت جهانی ،اعضای اپک ،برسر تاسیس منطقهی آزاد تجاری مذاکره کردند .با
توجه به عضویت گستردهتر اپک نسبت به آسه آن ،اپک موفقیت بهتری داشته است .این
دوسازمان اغلب اهداف مشترکی دارند و به دنبال هماهنگ سازی تالشهایشان هستند.
خاورمیانه و افریقاGCC :
شورای همکاری کشورهای عرب خلیج ،که با عنوان شورای همکاری خلیج هم شناخته میشود،
در  9179به وجود آمد .شش کشور عضو آن بحرین ،کویت ،عربستان سعودی ،عمان ،قطر و
امارات متحدهی عربی هستند .به عنوان یک سازمان سیاسی و اقتصادی ،این گروه بر مسائل
تجاری ،اقتصادی و اجتماعی متمرکز است GCC .بیشتر یک سازمان سیاسی است تا اقتصادی.
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در میان ابتکارات متعددش GCC ،خواستار هماهنگ سازی حضور نظامی واحد و یکپارچه در
قالب یک نیروی محافظتی شبه جزیره است.
در  GCC ،9171و اتحادیه اروپا توافق نامهی همکاری امضا کردند .تجارت بین اتحادیه اروپا و
کشورهای شورای همکاری خلیج در مجموع  81میلیارد یورو بود و باید تحت  FTAافزایش
مییافت .و درحالی که روابط اقتصادی محکم مبنایی برای پیوند متقابل باقی ماند ،اتحادیه اروپا و
شورای همکاری خلیج منافع مشترکی در منطقه داشتند از قبیل ترویج انرژیهای جایگزین و
درنتیجه مشارکت در حل تغییرات آب و هوایی و دیگر نگرانیهای زیست محیطی؛ ترویج اصالح
مناسب اقتصاد جهانی و سیاستهای مالی؛ و تقویت و افزایش یک سیستم بین المللی مبتنی
برقانون..
در  GCC ،2667بازار مشترکی تشکیل داد که جریان آزاد تجاری ،سرمایه گذاری و انتقال
کارگران را امکان پذیر میساخت .در دسامبر  ،2661بحرین ،عربستان سعودی ،کویت و قطر
شورای پولی با قصد ایجاد نهایی ارز مشترک ایجاد کردند .از زمان تشکیل این شورا GCC ،نه
تنها در توسعهی تجارت مشارکت داشت بلکه در توسعهی کشورهای خود و رفاه شهرهای خود و
نیز ارتقا صلح و پایداری در منطقه مشارکت داشته است...
خاور میانه و افریقاAEC:

جامعه اقتصادی آفریقا ( )AECسازمانی است متشکل از کشورهای اتحادیه افریقایی .این پیمان
در  9119امضا و در  9116اجرایی شده و برای یکپارچه سازی اجرای موافقتنامه های اقتصادی
منطقه ای تهیه شده است .چندین موافقتنامه ی منطقه ای به عنوان ارکان  AECعمل
میکنند.:
 جامعهی کشورهای ساحل صحرای آفریقا ()CEN-SAD
 بازار مشترک شرق و جنوب آفریقا ()COMESA
 جامعهی آفریقای شرقی ()EAC
 جامعهی اقتصادی کشورهای آفریقای مرکزی ()ECCAS/CEEAC
 جامعهی اقتصادی کشورهای غرب افریقا ()ECOWAS
 سازمان توسعهی بین دولتی ()IGAD
 انجمن توسعهی آفریقای جنوبی ()SADC
 اتحادبیه ی مغرب عربی ()AMU/UMA
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اقتصاددانان معتقدند که مناطق آزاد تجاری به ویژه در کشورهای آفریقایی که تحت اشغال
استعماری ایجاد شدند زمانی که زمین تقسیم شد اغلب با اندک توجهی به ثبات اقتصادی
موقعیت تازه به وجود آمده مناسب بود.
بعالوه ،درگیریهای پس از استقالل در افریقا بیشتر قاره را با میراثی از حاکمیت ضعیف و عدم
یکپارچگی سیاسی برجا گذاشته که هدف از مناطق آزاد تجاری پرداختن به آنهاست.
[در اکتبر  ،]2667موافقت برای برنامه ریزی یک منطقه آزاد تجاری فوق العاده شامل  26کشور
افریقایی که از لیبی در شمال تا افریقای جنوبی کشیده میشد حاصل گردید.
به طرزی جاه طلبانه AEC ،قصد دارد در  2698یک منطقهی آزاد تجاری و اتحادیه گمرکی را
در بلوکهای منطقه ایجاد کند .ورای این برنامه ،امید میرود که ارز مشترک و اتحادیه اقتصادی
و پولی نهایی ایجاد شود.
چگونه این توافقتنامه های تجاری و تالشها بر تجارت تاثیر میگذارند؟
در مجموع ،تجارتهای جهانی از توافقنامههای تجاری منطقهای از طریق داشتن معیارهای ثابت
تر برای سرمایه گذاری و تجارت و نیز کاهش موانع ورود سود میبرند .شرکتهایی که تولید در
یک کشور را انتخاب میکنند جابجایی کاالها بین تعدادی از کشورهای موجود در آن بلوک
تجاری را بدون تعرفههای وارده یا مقررات اضافی ساده تر و ارزانتر یافتهاند.
چالشها برای تجارت شامل یافتن خود بیرون از یک بلوک تجاری جدید یا داشتن قوانینی برای
تغییرات صنعتی آنها در نتیجهی توافقنامههای جدید تجاری است .در دهههای گذشته،
موافقتنامههای دوجانبه و چندجانبهی تجاری به طور روزافزون منعقد شدهاند .اغلب آن را کاسه-
ی اسپاگتی توافقنامههای تجاری دوجانبه و چندجانبهی جهانی مینامند ،زیرا توافقات به صورت
خطی نیستند؛ درعوض مخلوط نامرتبی از رشتههایی با خطوط متقاطعاند ،مثل یک کاسهی
اسپاگتی ،که کشورها و بلوکهای تجاری را در اتحادهای تجاری خود بهم مرتبط میکند.
کسب و کارها باید این موافقتنامه های تجاری درحال تحول را برای اطمینان از آن که یک یا
چند موافقتنامه تاثیر منفی بر کسب و کار آنها در کشورهای مهم نمیگذارند نظارت و هدایت
کنند .این یکی از دالیلی است که چرا تجارتهای جهانی گروههایی از متخصصان داخلی برای
نظارت بر  WTOو نیز اتحادهای تجاری منطقه ای دارند.
برای مثال ،شرکتهای آمریکایی که در یکی از کشورهای عضو آسه آن تجارت میکنند ،اغلب
ترجیح میدهند که عضو شورای تجارت  US-ASEANشوند ،تا بتوانند بر مقررات تجاری جدید
نظارت داشته و احتماال بر آن اعمال نفوذ کنند و نیز منافع تجاری خود را با نهادهای دولتی
پیش ببرند.
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شورای تجارت ایاالت متحده-آسه آن یک سازمان برتر حمایتی برای شرکتهای امریکایی در
انجمن پویای کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه آن) است .آسه آن نمآیندهی نزدیک به 666
میلیون نفر و ترکیبی از  9.0تریلیون دالر تولید ناخالص داخلی در سراسر برونئی ،دارالسالم،
کامبوج ،اندونزی ،الئوس ،مالزی ،میانمار ،فلیپین ،سنگاپور ،تایلند و ویتنام است .اعضای این شورا
عبارتاند از بزرگترین شرکتهای ایاالت متحدهی مشغول به کار در آسه آن و شرکتهای تازه
وارد در منطقه تا شرکتهایی که بیش از  966سال در آسیای جنوب شرقی کار کردهاند.
این شورا ماموریت های تجاری بزرگی را برای اقتصادهای کلیدی رهبری میکند؛ جلسات
متعددی با سران آ سه آن و وزرا برگزار میکند؛ و تنها سازمان آمریکایی است که امتیاز افزایش
نگرانیها در مشاوره با وزرای اقتصادی و مالی آ سه آن و مدیران عمومی گمرک در جلسات
سالیانهی خود را دارد .با داشتن روابط بلندمدت شخصی و حرفه ای با تصمیم گیرندگان مهم
آسه آن ،شورا میتواند گفتمانهای واقعی ترتیب دهد ،مشکالت را حل کند و فرصتها را در
هرنوع شرایط بازار تسهیل کند .،ورود به بازار و خدمات مشاورهی منحصر به فرد فراهم کند.
شرکتهای امریکایی عضو آسه آن مانند فورچون گلوبال  066و شامل  ،AT&Tکوکا کوال،
مایکروسافت ،جانسون ،شاورن ،شرکت فورد و جنرال الکتریک خوانده میشوند .درحالی که دیگر
کشورها و اتحادیه اروپا گفتگوهای مداوم با آسه آن دارند ،شورای تجارت امریکا آ سه آن
رسمیترین رویکرد است.
به سادگی میتوان دید چگونه روابط میتواند با فقط یک بلوک تجاری پیچیده باشد .یک شرکت
جهانی با گردانندگانی در آمریکای شمالی ،اتحادیه اروپا و آسیا میتواند به سادگی خود را در
تیررس منافع تجارت رقابتی بیابد .شرکتهای جهانی برای حفظ روابط با همهی طرفین ذینفع
در یک دپارتمان وکالت لبریز از وکال کار میکنند .اگر شما هم در شرف انجام کاری تجاری
هستید پس ممکن است بخواهید درجه ای از تجارت را با درجه ای از قانون برای بیشترین تاثیر
ترکیب کنید.
نکات مهم
 اتحاد اقتصادی منطقه ای به تالشهایی برای ترویج تجارت آزاد و بی طرف در یک
مبنای منطقه ای اشاره دارد .چهار نوع اصلی از ائتالف اقتصادی وجود دارد.
 الف) منطقه آزاد تجاری اصلیترین شکل از همکاری اقتصادی است .کشورهای عضو
همهی موانع تجارت بین خود را حذف میکنند ،اما آزادند تا سیاستهای تجاری با
کشورهای غیرعضو را به طور مستقل تعیین کنند .ب) اتحادیههای گمرکی برای
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همکاری اقتصادی ایجاد میشوند .موانع تجاری بین کشورهای عضو برداشته میشود و
اعضا توافق میکنند که با کشورهای غیرعضو هم به شیوه ای مشابه رفتار کنند .ج)
بازارمشترک اجازهی ایجاد یک بازاراقتصادی یکپارچه بین کشورهای عضو را میدهد.
موانع تجاری و هرمحدودیتی در جابجایی نیروی کار و سرمایه بین کشورهای عضو
برداشته میشود .یک سیاست تجاری مشترک با کشورهای غیرعضو وجود دارد و
کارگران دیگر نیازی به ویزا یا اجازهی کار در یک کشور عضو دیگر را ندارند .د)
اتحادیه اقتصادی زمانی ایجاد میشود که کشورها وارد یک توافق اقتصادی برای حذف
موانع تجارت و اتخاذ سیاستهای اقتصادی مشترک شوند.
 بزرگترین توافقنامهی همکاری تجاری منطقه ای اتحادیه اروپا ،موافقتنامه ی
تجارت آزاد امریکای شمالی (نفتا) و همکاری اقتصادی آسیا اقیانوسیه (اپک) است.
جامعهی اقتصادی آفریقا ( )AECکشورهای عضو بیشتری نسبت به اتحادیه اروپا ،نفتا
و اپک دارد اما نمایندهی بخش کوچکتری از ثبات تجارت جهانی در مقایسه با دیگر
توافقنامههای همکاری است.

سازمان ملل متحد و تاثیر برتجارت
اهداف یادگیری
 درک چگونگی و چرایی اثرات صلح بر تجارت.
 توضیح نقش سازمان ملل متحد.
 شناسایی چگونگی سود بردن تجارت جهانی از ثبات سیاسی و اقتصادی.

چرا صلح بر تجارت تاثیر دارد؟
چگونه بی ثباتی سیاسی ،اقتصادی ،نظامی در اروپا منجر به دو جنگ بزرگ جهانی و نهایتا
توسعهی اتحادیه اروپا شد .روشن است که درگیری بین کشورها به میزان چشمگیری تجارت بین
المللی را کاهش داده و شدیدا به رفاه اقتصادی ملی و جهانی صدمه می زند.
شایان اهمیت است که طیف وسیعی از مشاغل وجود دارند که از جنگ سود میبرند مثال
شرکتهایی که در صنایع ساخت سالح ،پالستیک ،لباس (یونیفرمهای جنگی) ،کار میکنند و
طیف وسیعی از تهیه کنندگان تدارکات و آذوقه .شرکتهایی مانند سیستمهای  ،BAEمارتین
الهید ،فین مکانیکا ،تالس گروپ ،جنرال داینامیکز(KBR ،هالیبتون) ،رولزرویس ،بوئینگ و
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هانیول فقط اندکی از بزرگترین شرکتهای دنیا در این بخش هستند و همگی منافعی به دست
آوردند که در اقتصاد و سیاست تجاری از دولتهای متبوعشان مستقیما و نیز از طریق تنظیمات
کلی در سیاستهای تجاری و توافق یافته تنیده شده است.
آیا میدانستید؟
کشورهای صنعتی موافقتنامه های سرمایه گذاری و تجارت آزاد با دیگر کشورها را به مذاکره
میگذارند اما مخارج نظامی را از این توافقنامهها مستثنی میکنند .چون تنها کشورهای مرفه و
ثروتمند میتوانند میلیاردها را برای مخارج نظامی متقبل شوند ،آنها همیشه قادرند تا یارانههای
مخفیانهای از طریق قراردادهای دفاعی در اختیار شرکتهای خودقرار دهند و از نظر فنی ظرفیت
صنعتی خود را پیشرفته نگاهدارند.
و بنابراین ،در هر تجارت بین المللی و توافقنامهی سرمایه گذاری ،یکی عبارتی خواهد یافت که
برنامههای دولتی و سیاستهایی را که برای امنیت ملی حیاتی فرض میشوند مستثنی کند.
با این وجود ،درگیری نظامی میتوان بسیار برای فعالیتهای اقتصادی موجب درهم گسیختگی
باشد و مانع از عملکرد بلند مدت اقتصادی شود .درنتیجه ،بیشتر مشاغل تجاری جهانی
دریافتهاند که عمل در یک محیط باثبات به دالیل بسیار به عملکرد تجاری بهتر منجر میشود.
 کارمندان .استخدام نیروی کار ماهر در صورتی که شرایط داخلی کشور باثبات باشد و
نسبتا بدون خطر آسانتر خواهد بود .نگاهی به چالشهای شرکتها در استخدام
کارکنان غیرنظامی برای کار در بخشهای خصوصی عراق یا افغانستان بیندازید .حتی
سازمانهای پیشرفته برای فرستادن استعدادهای ماهر برای توسعهی بانکداری -مالی و
پیشگامان بخش خدمات با چالشهایی روبرو بودند .از نظر تاریخی ،بدون توجه به
کشور و یا درگیری ،کارکنان پیشرفته فقط بعد از تثبیت امنیت توسط نیروی نظامی به
یک کشور فرستاده میشوند .شرکتها باید سطوح باالتری از سختی کار و خطر را
بپردازند و ممکن است هنوز قادر یه آوردن بهترینها نباشند.
 عملیات .در محیطهای ناپایدار ،شرکتها به خاطر از دست دادن یا آسیب سرمایهها و
داراییها نگراناند .برای مثال کاالها در ترانزیت ممکن است به آسانی دزدیده شوند و
کارخانهها یا انبارها میتوانند آسیب ببینند.
 مقررات .قوانین کسب و کار مشخص نیست و مقررات همواره در حال تغییر ،کار را برای
شرکتها در بلند مدت دشوار میسازد.
 قابلیت تبدیل ارز و جریان آزاد سرمایه .اغلب کشورها تعارض حاکم بر کنترلهای
سرمایه را تجربه میکنند .یعنی محدودیتهای اعمال شده بر ورود و خروج پول از
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کشورهایشان را و نیز در مییابند که ارز آنها ممکن است کاهش قیمت یافته باشد یا
غیرقابل تبدیل به پول باشد .مدیریت مالی یک عنصر مهم در مدیریت تجارت جهانی
است.
 در حالی که تجارت دوجانبه یا چندجانبه همیشه کشورها را از ترغیب اختیارات نظامی
بازنمی دارد ،کشورهایی که در مباحث تجاری درگیرند احتمال بیشتری دارد که از این
انجمنها برای بحث در مورد دیگر مناطق درگیری استفاده کنند .عالوه براین،
بزرگترین شرکتهای جهانیزیمنس ،جنرال الکتریک ،بوئینگ ،ایرباس و دیگران قدرت
اقتصادی برای نفوذ بر دولتها برای ترویج ابتکاراتی برای سود بردن شرکتها یا صنایع
خود دارند.

سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد در  9160در انتهای جنگ جهانی دوم تشکیل شد تا جایگزین مجمع ملل
شود ،که در  9191تشکیل شده بود .اهداف اصلی آن تا امروز بی تغییر باقی مانده است :حفظ
صلح جهانی و امنیت جهانی؛ توسعهی روابط دوستانه بین کشورها و پرورش همکاریهای بین
المللی در حل موضوعات اقتصادی ،اجتماعی ،بشردوستانه و فرهنگی .یک فرضیهی مهم و
برجسته در حقوق بشر و برابری انسانها وجود دارد .تقریبا تمام کشورهای جهان عضو سازمان
ملل هستند -اخیرا  912کشور -با تنها اندکی قلمروهای کوچکتر و تایوان ،با احترام به چین
وضعیت ناظر دارند و نه عضو .سازمان ملل توسط همکاریها و ارزیابیهای کشورهای عضو تامین
میشود.
کار سازمان ملل به هرگوشه ی جهان میرسد .در سرتاسر جهان ،سازمان ملل متحد و
آژانسهای آن به پناهندگان کمک میکنند ،برنامههایی برای پاکسازی میادین مین تنظیم
میکنند ،به گسترش تولید مواد غذایی و مبارزه علیه ایدز کمک میکنند .همچنین ،به حمایت از
محیط زیست ،مبارزه با بیماریها ،کاهش فقر و تالش برای استانداردهای بهتر زندگی و حقوق
بشر کمک میکنند .اگرچه سازمان ملل اغلب برای حفظ صلح ،استقرار صلح ،جلوگیری از
درگیری و کمکهای بشردوستانه شناخته شده است ،این سازمان در طیف گستردهای از مسائل
اساسی اجتماعی ،اقتصادی ،زیست محیطی و بهداشت کار میکند .در مقالهی کوتاه اخالق عملی
در آنگوال ،شما در مورد این که چگونه سازمان ملل راه را برای حل مشکل درگیری الماس باز
کرد و با صنعت الماس جهانی همکار شد تا برای یک مشکل تجاری اخالقی ناراحت کننده و
ترویج صلح و ثبات در کشورهای سابقا درگیر مانند آنگوال یک راه حل بلندمدت ایجاد کند.
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یک نفر به عنوان دبیرکل ،سازمان ملل متحد را رهبری میکند و برای دوره ای  0سال انجام
وظیفه میکند .از نظر ساختاری ،سازمان ملل شامل شش بدنهی اصلی است:
-9مجمع عمومی .این بدنهی مشورتی سازمان ملل است و شامل تمام کشورهای عضو
است که در جلسات منظم سالیانه مالقات میکنند .در این مجمع همهی اعضا حق
رای برابر دارند.
-2شورای امنیت .این شورا مسئول رسیدگی به مسائل مربوط به صلح و امنیت است .این
شورا پانزده عضو دارد ،که پنج عضو آن دائمی هستند –ایاالت متحده ،انگلستان،
روسیه ،چین و فرانسه .ده کشور باقی مانده هر دوسال یکبار توسط مجمع عمومی
انتخاب میشوند .همانطور که انتظار میرود ،درگیری زیادی توسط کشورها بر سر
شورای امنیت وجود دارد که به نظر میرسد قدرت زیادی دارد .همهی تصمیمات
شورای امنیت مرتبط با بقیهی کشورهای عضو سازمان ملل متحد است.
 -3شورای اقتصادی و اجتماعی ( .)ECOSOCاین بدنه مسئول موضوعاتی است که
مرتبط با اقتصاد ،حقوق بشر و مسائل اجتماعی است .تعدادی کمیسیونهای کوچکتر
و آژانسهای تخصصی کار این شورا را انجام میدهند ECOSOC .از نزدیک با بانک
جهانی و صندوق بین المللی پول کار میکند.
-6دبیرخانه .دبیرخانه بر عملیات سازمان ملل نظارت میکند و از لحاظ فنی توسط
دبیرکل سازمان رهبری میشود.
-0دیوان بین المللی الهه .این بدنه مناقشات بین کشورها را میشنود .دادگاه متشکل از
پانزده قاضی است که توسط مجمع عمومی و شورای امنیت انتخاب میشود .دادگاه
بررسی پروندههای مربوط به جنایات جنگی ،نسل کشی ،پاکسازی قومی و دخالت
غیرقانونی یک کشور در امور کشوری دیگر را بررسی میکند.
شورای قیمومت .درحالی که یک بخش رسمی از منشور سازمان ملل مسئول بررسی و نظارت بر
تمام مناطق تحت مسئولیت سازمان ملل است ،این بدنه اخیرا غیرفعال شده است.
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سیستم سازمان ملل متحد
شرکتها از مشارکت خود در پیمان جهانی سازمان ملل استفاده میکنند تا روشن کنند که
شهروندان شرکتهای بزرگ جهانی هستند ،در تالش برای برآوردن اهداف مصرف کنندگان،
تامین کنندگان و نیز سازمانهای دولتی و غیردولتی همهی آنها که نیازهای شرکت جهانی را
برای دستیابی به اهداف تجاری جهانیاش کمک میکنند.
یک مثال شرکت کوکاکوال است و پایبندی او به حفظ شهروندی خوب تجارت جهانی که آن را
در توانایی برای نفوذ بر تجارت و سیاست اقتصادی با دولتها و سازمانهایی که تاثیر مثبت بر
منافع تجاری دارند در انتخاب بازارها در سرتاسر جهان به دست آورده است .برای مثال ،کوکاکوال
تعهد خود را در وبسایت و گزارشات جهانی خود برجسته نمایی کرده است .این شرکت در
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وبسایت خود در مارس  2666توضیح میدهد که شرکت کوکاکوال از امضا کنندگان پیمان
جهانی سازمان ملل متحد در زمینههای حقوق بشر شده است و تعهد خود را به پیشرفت 96
اصل مورد قبول جهانی تایید میکند .در حوزههای حقوق بشر ،کار ،محیط زیست و مبارزه با
فساد .چند تن از شرکای این شرکت نیز هم امضای آن هستند..

ده اصل توافقنامهی سازمان ملل متحد
حقوق بشر
 اصل  :9تجارت باید از حقوق بشر اعالن شده حمایت کند و به آن احترام بگذارد و
 اصل  :2اطمینان حاصل کند که در سوء استفاده از حقوق بشر همدست شدهاند.
نیروی کار





اصل  :3شرکتها باید از آزادی تشکیل و به رسمیت شناختن موثر حق چانه زنی جمعی
حمایت کنند؛
اصل  :6حذف تمام اشکال کار اجباری و فشار؛
اصل  :0لغو موثر کار کودکان و
اصل  :6رفع تبعیض در رابطه با استخدام و اشتغال.

محیط زیست
 اصل  :8شرکتها باید از رویکرد پیشگیرانه در قبال چالشهای زیست محیطی حمایت
کنند؛
 اصل  :7انجام طرحهای ابتکاری برای ترویج مسئولیت زیست محیطی بیشتر و
 اصل  :1تشویق توسعه و رواج فناوری سازگاربا محیط زیست.
مبارزه با فساد اداری
 اصل  :96شرکتها باید برضد فساد اداری در تمام اشکال آن از جمله اخاذی و رشوه
خواری کار کنند.
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سازمان ملل به عنوان یک شریک تجاری
سازمان ملل نقش دیپلماتیک بسیار روشنی در صحنهی اقتصاد جهانی دارد .این سازمان
همچنین در به یادآوری این نکته که ارتباط کاری نزدیکی با بخش خصوصی دارد اهمیت دارد،
که در واقع مقادیر زیادی از خدمات و پروژههای سرتاسر جهان را اجرا میکند .شرکتهای
جهانی برای سازمان ملل همانطور کار میکنند که کار خود را برای دولتها و سازمانهای بخش
عمومی انجام میدهند .هر بازوی سازمان ملل یک دفتر تامین و تدارکات دارد .بخش تدارکات
سازمان ملل با فروشندگانی از سرتاسر دنیا دادوستد میکند و به طور فعاالنه برای افزایش منابع
خود از کشورهای پیشرفته و کشورهایی با اقتصاد درحال گذار کار میکند.
نکات مهم
 درحالی که صنایع معینی (مثل شرکتهای دفاعی) از درگیری و نزاع سود میبرند ،در
کل شرکتهای جهانی در زمان صلح بهتر سود میکنند .تاثیر اولیهی آن برای تجارت
در زمینهی نیروی انسانی ،عملیات ،مقررات و قابلیت تبدیل ارز و مدیریت مالی در
مناطق درگیر است.
 سازمان ملل متحد در پایان جنگ جهانی دوم در  9160تشکیل شد .هدف اصلی آن
همچنان حفظ صلح و امنیت بین المللی به منظور توسعهی روابط دوستانهی بین
کشورها و ترویج همکاریهای بین المللی در حل مسائل اقتصادی ،اجتماعی،
بشردوستانه و فرهنگی است.
 شش بدنهی اصلی سازمان ملل عبارتاند از ( )9دبیرخانه )(2شورای امنیت ( )3مجمع
عمومی ( )6شورای اقتصادی و اجتماعی ( )0دیوان بین المللی دادگستری و ()6
شورای قیمومت سازمان ملل متحد .دبیرکل ،سازمان ملل را رهبری میکند.
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استراتژی و بنگاه در زمینه توسعه بین المللی
(استراتژی رقابتی برای کسب و کار بین المللی

)

انتخابهای استراتژیک جهانی
چرایی ،محل و چگونگی گسترش بین المللی
جذابیت بازارهای جهانی میتواند وسوسه انگیز باشد .شرکتهایی که در بازارهای به شدت
رقابتی یا نزدیک به اشباع در کشور خود کار میکنند ،به جستجو برای گسترش بازار در آنسوی
مرزها کشیده میشوند .اما تصمیم به گسترش در خارج از مرزها تصمیم سادهای نیست و مدیران
باید از خود بپرسند آیا این گسترش میتواند ارزشی واقعی برای سهامداران ایجاد کند .اگر
شرکتها با مناطق جدید و شیوههای معمول تجارت در این مناطق آشنا نباشند به سادگی
ممکن است دچار اشتباه در برآورد هزینههای ورود به بازارهای جدید شود .برای برخی شرکتها
یک گام اشتباه در بازار خارجی میتواند تمام عملیات آنها را درمعرض خطر قرار دهد ،همانطور
که برای شرکت خرده فروش فرانسوی کارفور 1بعد از آنکه در ورود به بازار شیلی شکست
خوردند ،رخ داد (بعدا در همین بخش توضیح داده خواهد شد) .در این بخش ،همانطور که در

Carrefour
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شکل زیر اشاره شده است ،مطالبی درمورد منطق توسعهی بین المللی و سپس چگونگی تحلیل
و ارزیابی بازارها برای گسترش بین المللی خواهید آموخت.

منطق مربوط به گسترش بین المللی
شرکتها استراتژی توسعه را به یک یا چند دلیل زیر آغاز میکنند:
 بهبود اثربخشی هزینهی عملیات اجرایی خود
 توسعه و گسترش در بازارهای جدید برای مشتریان جدید
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 جذب مشتریان جهانی
برای مثال ،شرکت آمریکایی مواد شیمیایی دوپانت ،1شرکت برزیلی هوافضای کنگلومرامبرئر 2و
شرکت فنالندی موبایل نوکیا همگی برای به دست آوردن مشتریان جدید ،در چین سرمایه
گذاری کردهاند .در مقابل شرکت اشنایدر لجستیکز ،3درابتدا وارد بازار جدید آلمان شد نه برای
به دست آوردن مشتری جدید بلکه برای حفظ مشتریانی که نیاز به یک شرکت تدارکاتی شخص
ثالث در آلمان داشتند .بنابراین ،اشنایدر مشتریان خود را در آلمان دنبال کرد .دیگر شرکتها،
مانند شرکت تولید کننده ریزپردازنده اینتل ،در حال ساخت تجهیزات کارخانه ای در چین
هستند تا از قابلیتهای تولید کم هزینه تر و به طور فزآینده پیچیده بهره برداری کند .برای
مثال ،اینتل یک کارخانهی تولیدی نیمه هادی در دالیان چین با هزینهی  2.0میلیارد دالر
ساخت ،درحالی که یک کارخانهی ریزپردازندهی پیشرفتهی مشابه در ایاالت متحده  0میلیارد
دالر هزینه در بر دارد.

برنامه ریزی برای توسعهی بین المللی
معموال هنگامی که شرکتها به دنبال رشد در مناطق جدید دنیا هستند ،کشورهای مقصد را
برای ورودشان اولویتبندی میکنند .چون بسیاری از بازارها به دلیل اندازهی خود یا هزینهی
پایین تولید جذاب به نظر میرسند ،برای شرکتها این امر حائز اهمیت است که کشورهایی را
که میخواهند در وهلهی نخست به آن وارد شوند اولویت بندی کرده و مزایای نسبی هرکشور را
ارزیابی کنند .برای مثال ،برخی بازارها ممکن است از نظر اندازه کوچک تر باشند اما پیچیدگی
استراتژیک آنها کمتر باشد که این نکته باعث میشود ورود به آنها سادهتر باشد و از دیدگاه
اجرایی هم قابلیت اجرایی بهتری داشته باشند .گاهی اوقات حتی در یک کشور معین تفاوتهای
چشمگیر منطقه ای وجود دارد ،بنابراین بررسی دقیق ،تحقیق و برنامهریزی قبل از ورود به بازار
یک کشور از اهمیت زیادی برخوردار است.
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ارزیابی دقیق بازار بین المللی
ارزیابی دقیق بازار بین المللی مستلزم تجزیه و تحلیل بازارهای خارجی از نظر اندازه ،دسترس
پذیری ،هزینههای اجرایی و نیازهای خریدار و شیوههای کمک به شرکت در اتخاذ تصمیم مبنی
بر سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری دراین بازارها است .ارزیابی بازار تنها متکی به استفاده از
تحقیقات منتشر شده در خصوص بازارها نیست ،بلکه به مصاحبههایی با مشتریان بالقوه و
متخصصان صنایع متکی است .یک تحلیل حساب شده و نظام یافته باید با استفاده از ابزاری
مانند  PESTELو  CAGEانجام شود.
ارزیابی برای ورود یا عدم ورود به یک بازار جدید مانند پوست گرفتن یک پیاز الیههای زیادی
دارد .برای مثال ،در ارزیابی برای ورود به بازار چین ،اولین مزیتی که مشاهده میشود اندازهی
بزرگ این بازار است .عالوهبر این ،تحلیلها نشان میدهند که اکثریت افراد در بازار چین
نمیتوانند از پس تهیهی محصوالت آمریکایی برآیند .با این وجود تحلیلهای بیشتر نشان
میدهد درحالی که بسیاری از چینیها فقیر هستند ،تعداد افرادی توانایی خرید محصوالت
امریکایی را دارند درحال افزایش است.

تفاوتهای منطقه ای
بخش بعدی ارزیابی دقیق درک تفاوتهای منطقه ای درون کشور و عدم نمایش یک کشور به
عنوان یک واحد یکپارچه است .برای مثال ،اگرچه شرکتها تحت تاثیر بزرگی اندازهی بازار چین
قرار میگیرند ،تحلیلهای دقیق تر و عمیق تر نشان میدهد که  86درصد از جمعیت این کشور
در مناطق روستایی زندگی میکنند .این امر چالشهای توزیع را در فواصل گسترده ای از چین
مطرح میکند .عالوه براین ،مصرف کنندگان در مناطق مختلف به لهجههای مختلف صحبت
میکنند و سالیق غذایی متفاوتی دارند .درنهایت ،قدرت خرید مصرف کنندگان در شهرهای
مختلف متغیر است .ساکنین شانگهای و تیانجین استطاعت خرید با قیمتهای باالتری را نسبت
به روستاییان در والیت غربی دارند.
اجازه دهید به یک مثال خاص بپردازیم .به عنوان مثال ،بسیاری از شرکتهای دارای فناوری
پیشرفته ،برای رسیدن به اهداف دوگانهی کاهش هزینههای عملیاتی و نزدیکتر بودن به بازار
مصرفکنندگان جدید ،مالزی را به عنوان کشوری جذاب برای ورود شناسایی کردند .مالزی یک
کشور نسبتا ارزان است و مهارتهای زبان انگلیسی مردم آن خوب است ،که باعث میشود این
کشور هم برای پیداکردن نیروی کار محلی و هم برای فروش محصوالت گزینهی جالبی باشد.
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حتی در کشورهای کوچکی مثل مالزی هم تفاوتهای منطقه ای وجود دارد .ممکن است
شرکتها وسوسه شوند که عملیاتی را در پایتخت ،کواالالمپور اجرا کنند ،اما انجام یک تالش
مقتضی نشان میدهد که هزینهها در کواالالمپور به سرعت درحال افزایش است .اگر روندهای
جاری ادامه پیدا کند ،کواالالمپور تا پنج سال آینده به شهری گرانقیمت مانند لندن تبدیل
میشود.
بنابراین ،شرکتها در درجهی اول به دنبال مزیتی کم هزینهاند که در شهری دیگر در مالزی قرار
گرفته باشد ،مثل پنگان ،که مزایای زیادی مانند کواالالمپور دارد اما هزینهها دران رو به افزایش
نیست.

درک مشتریان محلی
ورود به بازار به معنای درک مشتریان محلی و چیزی است که آنها هنگام خرید به دنبال آن
هستند .در برخی بازارها ،قیمت یک مسئلهی مهم است .در دیگر بازارها ،مانند ژاپن ،مشتریان
توجه بیشتری به جزئیات دارند مثالً کیفیت محصول و طراحی و ارائهی محصول یا خرده
فروشیهای مجاور تا آن که به قیمت اهمیت بدهند .تقاضای ژاپنیها برای محصوالت عالی به آن
معناست که شرکتهای وارد شونده به بازار ژاپن باید بیشتر بر روی مدیریت کیفیت محصوالت
خود کار کنند .به عالوه ،هزینههای امالک در ژاپن بسیار باالست ،همانطور که هزینههای حمل و
نقلی مثل سوخت و هزینههای بزرگراهها باالست .عالوه براین ،فضا در مغازههای خرده فروشی و
محوطههای دامداری محدود است ،یعنی مغازهها نمیتوانند موجودی کاالی زیادی در خود
ذخیره کنند و این مسئله ،جایگزینی محصوالت را به چالش تبدیل میکند .بنابراین ،هنگام ورود
به یک بازار جدید برای شرکتها این امر ضروری است که تحقیقی کامل و همه جانبه را به
منظور درک شرایط بازار و اتخاذ اقدامات برای لحاظ کردن آن شرایط اجرا کنند.

چگونه نیازهای یک بازار جدید خارجی را بفهمیم
بهترین راه برای آن که یک شرکت نیازهای بازار جدید خارجی را درک کند به کار گرفتن افراد
برای غرق شدن در آن بازار است .شرکتهای بزرگتر مانند اینتل ،مردم شناسان و جامعه
شناسان را به کار میگیرند تا ماهها را در بازارهای نوظهور بگذرانند ،در جوامع محلی زندگی
کنند و به دنبال درک نیازهای پنهان و بیان نشدهی مشتریان باشند .برای مثال ،دکتر ژنویو بل،
یکی از مردم شناسان اینتل به طور مداوم در سرتاسر چین سفر کرده ،مردم را در خانههایشان
مالقات کرده تا دریابد چگونه از فناوری استفاده میکنند و از آن چه میخواهند .اینتل پس از آن
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از مشاهدات او برای شکل دادن به استراتژیهای قیمت گذاری و برنامههای مشارکتی خود در
بازارهای مصرفی چین استفاده کرده است.

تمایز و قابلیت
هنگام ورود به یک بازار جدید ،شرکتها نیازمند تفکر موشکافانه درمورد چگونگی متفاوت کردن
محصوالت و خدمات خود از آنچه که رقبا قبال در بازار ارائه کردهاند میباشند تا حدی که
محصوالت جدید برای مشتریان خلق ارزش کند .شرکتهایی که تالش میکنند به یک بازار
جدید نفوذ کنند باید مطمئن شوند که نشانههایی دارند که میتوانند به بازار جدید انتقال دهند؛
این نشانهها میتواند شاهدی باشد براین که با مشتریان بالقوه سخن گفته و با بازار مرتبط است.
در ارتباط با قابلیتهای شرکت ،عامل دیگری که شرکتها باید هنگام ارزیابی کشورها جهت
ورود در نظر بگیرند "سازگاری شرکت" است .تناسب شرکت درجه ای است که فعالیتهای فعلی
شرکت ،منابع و قابلیتهای شرکت با بازار جدید سازگاری دارد .برای مثال ،شرکتی که عادت به
کار در یک محیط دقیق ،بی طرف و قانونی دارد به دلیل بی نظمیها و نوسانات قوانین
عقدقرارداد در چین سازگاری خوبی در چین نخواهد داشت در حالی که سازگاری پایین شرکت
مانع از توسعه و گسترش در آن کشور نمیشود ،بلکه نشانه ضرورت حضور منابع اضافی یا انجام
احتیاط بیشتر است .دو بعد معمول سازگاری شرکت عبارتاند از شیوههای منابع انسانی و میزان
تحمل ریسک شرکت.

پویاییهای صنعت
در برخی موارد ،تصمیم به ورود به یک بازار جدید بستگی به شرایط خاص صنعتی دارد که
شرکت در آن مشغول فعالیت است .مثال ،شرکتهایی که در زمینه زیرساختها فعالاند باید وارد
کشورهایی شوند که دولت یا شرکتهای بزرگ درآنها سرمایهی زیادی دارند ،زیرا پروژههای
زیرساختی بسیار گران هستند .رئیس شرکت زیربنایی اسپانیایی فومنتو د کونستروکسیونس
ای کونتراتس میگوید ،ما بر کشورهایی مثل چین ،سنگاپور ،ایاالت متحده و الجزیره متمرکز
هستیم که پول بیشتری دارند و شکاف بزرگی در زیرساختها دارند .ثبات سیاسی ،امنیت
حقوقی و حاکمیت قانون مانند حضور و پایبندی به قوانین مرتبط با قراردادهای تجاری
مالحظات مهمی هستند که قبل از ورود به بازار بدون توجه به این که شرکت در کدام صنعت
فعالیت میکند باید درنظر گرفته شوند .شرکت فومنتوی اسپانیا این موضوع را به شیوه ای دشوار
فراگرفت و در نهایت مجبور شد برخی از کشورهایی را که وارد بازار آنها شده بود ترک کند.
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رئیس شرکت ،بالدومور فالکونی میگوید وقتی شما تصمیم میگیرید کجا سرمایه گذاری کنید،
عاملی که باید درنظر داشته باشید حاکمیت قانون است .دستورالعملهای اخالقی ما در برخی از
کشورها به سختی قابل درک بودند ،بنابراین ما تصمیم گرفتیم در مراحل اولیهی سرمایه گذاری
از آن کشورها خارج شویم.
مراحل و گامهای اشتباه در توسعهی بین المللی
در اینجا به نمونه ای در زمینهی مراحل و نیز گامهای اشتباه در توسعهی بین المللی نگاهی می-
اندازیم .خرده فروشان آمریکایی از اواسط تا اواخر دههی  9116وارد بازار شیلی شدند .آنها
شیلی را انتخاب کرده بودند به دلیل آن که کشوری بود با اقتصاد قوی و سطح پیشرفتهای در
بخش خرده فروشی داشت و موافقتنامهی تجارت آزاد توسط این کشور امضا شده بود .از این
نقطه نظر ،ارزیابی آنها دقیق بود ،اما به قدر کافی مفید نبود.
شرکت خرده فروشی  JCPenneyدر  9110وارد بازار شیلی شد و دو فروشگاه در این کشور
افتتاح نمود .شرکت خرده فروشی فرانسوی کارفور هم در  9117وارد بازار شیلی شد .هیچ یک از
این دو شرکت از طریق ادغام با خرده فروشیهای محلی به بازار شیلی وارد نشدند .هر دو شرکت
مجبور به تعطیل کردن عملیات خود در شیلی به دلیل ضرر و زیان وارده شدند .تحلیلی از این
وضعیت توسط دانشگاه آلدولفو ایبانز در شیلی دالیل این شکستها را توضیح میداد :مدیران این
شرکتها قادر به اتصال به بازار محلی نبودند و متغیرهایی را که بر تجارت آنها در شیلی تاثیر
میگذاشت درک نمیکردند .به ویژه اینکه بازار خرده فروشی شیلی یک بازار پیشرفته بود ،اما
درعین حال بسیار رقابتی بود .ورودیهای جدید (جی .سی پنی و کارفور) متوجه نشدند که
خرده فروشان بزرگ محلی موجود بانکهای خود را داشتند و خدمات بانکی به فروشگاههای
خرده فروشی خود ارائه میکردند ،که دلیل عمدهی سوددهی برای آنها بود .بیگانگان فکر
میکردند که سوددهی در این بخش فقط مبتنی بر خرده فروشی بود .آنها اهمیت پیوندهای
بانکی را درست متوجه نشده بودند .اشتباه معمول دیگری که شرکتها میکردند این بود که
گمان میکردند در بازارهای جدید هیچ رقابتی وجود ندارد تنها به این دلیل که رقبای سنتی در
آن بازار حضور ندارند
اکنون با یک مثال ادامه میدهیم و خرده فروشان بومی شیلی و بازاری را که برای آنها جدید
بود را تماشا کنیم :پرو.
خرده فروشان شیلیایی در بازارهای خود موفق بودند اما میخواستند فراتر از مرزهای خود توسعه
یابند تا مشتریان جدیدی در بازارهای جدید به دست آورند .خرده فروشان شیلیایی تصمیم
گرفتند وارد بازار پرو شوند ،که هم زبان آنها بود.
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بازارخرده فروشی پرو پیشرفته نبود و اعتباری برای مشتریان قائل نبود .شیلیایی ها از طریق
مشارکت با شرکتهای پرویی محلی وارد بازار پرو شدند و مفهوم کارتهای اعتباری را ارائه
کردند که یک نوآوری در بازار پرو بود که از نظر پیشرفت بسیار ضعیف بود .ورود از طریق یک
شریک محلی به شیلیایی ها کمک کرد زیرا دشمنیها را برطرف نمود و فرآیند سرمایه گذاری را
ساده تر کرد .ظهور نوآوری کارت اعتباری ،خرده فروشان شیلیایی را متمایز نمود و مزایایی را در
ارائه محصوالت محلی برای آنها به همراه داشت..
نکات مهم
 شرکتها یک استراتژی توسعه را به یک یا چند دلیل زیر شروع میکنند )9( :برای بهبود
هزینه عملیات اجرایی خود )2( ،برای گسترش در بازارهای جدید برای مشتریان جدید
و ( )3برای دنبال کردن مشتریان جهانی.
 برنامه ریزی برای توسعهی بین المللی مستلزم انجام یک ارزیابی کامل در بازارهای بالقوه
در کشوری است که برای توسعه درنظر گرفته شده است .این امر شامل درک
تفاوتهای منطقه ای در بازارها ،نیازهای مشتریان محلی و قابلیتهای خود شرکت در
ارتباط با دینامیکهای صنعت است.
 اشتباهات رایجی که شرکتها هنگام ورود به بازاری جدید انجام میدهند شامل عدم
تحقیق کامل قبل از ورود ،عدم درک رقابت و عدم ارائهی یک ارزش پیشنهادی به
درستی هدف گیری شده برای خریداران در بازار جدید است.

 ،PESTELجهانی سازی و واردات
آشنایی با مولفه های تحلیل پستل
تحلیل پستل یک ابزار بسیار مهم و پر استفاده است که تصویر بزرگی از محیط بیرونی یک
شرکت ارائه میکند ،مخصوصا در مورد نحوه ارتباط با بازارهای خارجی .پستل مخففی برای
مفاهیم سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی فرهنگی ،فنی ،محیطی و قانونی است که یک شرکت در آن
فعالیت دارد .تحلیل پستل به حصول درکی بهتر از فرصتها و تهدیدهایی که شرکتها با آن
مواجهاند کمک میکند ،درنتیجه ،این تحلیل در ایجاد دیدی بهتر از چشم انداز آیندهی کسب و
کار و چگونگی سوددهی رقابتی شرکت در آینده کمک میکند .این ابزار مفید ،رشد یا رکود بازار
و تبعا موقعیت ،پتانسیل و جهت گیری برای یک کسب و کار را تحلیل میکند .وقتی که یک
شرکت میخواهد به بازارهای جدید ورود کند ،این عوامل اهمیت قابل توجهی دارند .عالوه براین،
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تحلیل پستل بینشی نسبت به موقعیت عوامل مهم هموار کنندهی بازار ،هم برحسب وضعیت
فعلی آنها و هم بر حسب گرایشات آینده فراهم میکند.
شرکتها باید محیط کالن را درک کنند تا مطمئن شوند استراتژیهای آنها با عوامل قدرتمند
تغییر در چشم انداز تجاریشان همراستا باشد .وقتی شرکتها از تغییری در محیط بهره میبرند
به جای آن که به سادگی با تغییر کنار بیایند یا با آن مخالفت کنند احتمال موفقیتشان بیشتر
است .درک قوی از پستل به مدیران کمک میکند تا از راهکارهایی که ممکن است محکوم به
شکست در شرایط معین باشند اجتناب کنند .شکست شرکت جی .سی پنی در ورود به بازار
شیلی یکی از این موارد است.
درنهایت ،درک پستل قبل از ورود به کشور یا منطقه ای جدید حیاتی است .این واقعیت که یک
استراتژی در محیط داخلی منطبق با پستل است هیچ تضمینی برای سازگاری آن در دیگر
کشورها نیست .برای مثال وقتی شرکت آنالین فروش پوشاک لندز اند به دنبال گسترش فعالیت
خود در آلمان بود ،با قوانین محلی منع ارائهی ضمانت بی قید و شرط برای محصوالت خود روبرو
شد .در ایاالت متحده ،شرکت لندز اند شهرت خوبی برای کیفیت در تضمین بازگشت بی قید و
شرط پول کسب کرده بود .با این حال ،پیشنهادها و تخفیفهای تشویق کننده تحت مقررات
حکومتی آلمان غیرقانونی در نظر گرفته شده بود .کشمکش سیاسی بین لندز اند و دولت آلمان
نهایتا زمانی خاتمه یافت که مقررات منع ضمانت بی قید و شرط ملی شد .درحالی که مقررات
محدود کننده لندز اند را از تجارت در آلمان خارج نکرد ،اما مانع رشد آن در آلمان شدند تا آن
که قوانین ازمیان برداشته شد.
سه مرحله در تحلیل پستل وجود دارد .نخست ،ارتباط هریک از عوامل پستل را در محتوای خود
درنظر بگیرید .سپس ،اطالعاتی را که این عوامل را به کار میگیرند شناسایی و دسته بندی کنید.
نهایتا ،دادهها را تجزیه و تحلیل کرده و نتیجه گیری کنید.
اشتباهات رایج در این تحلیل شامل توقف در دومین مرحله یا فرض این است که تحلیل ابتدایی
و نتیجه گیریها بدون آزمون فرضیات و بررسی سناریوهای جایگزین درست است.
چارچوب تحلیل پستل در زیر ارائه شده است .از شش بخش تشکیل شده است هر یک برای
یکی از سرفصلهای پستل .این چارچوب شامل سواالت نمونه یا کاراکترها ،پاسخهایی است که
میتواند به تعیین ماهیت فرصتها و تهدیدها در محیط کالن کمک کند .این سواالت نمونههایی
از انواع مسائل و موضوعاتی است که میتواند در تحلیل پستل پیش آید.
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تحلیل پستل
 .6سیاسی
محیط سیاسی در کشور مربوطه چقدر پایدار است؟
 سیاستهای مالیاتی محلی چیست؟ چگونه این سیاستها بر کسب و کار شما تاثیر
میگذارد؟
 آیا دولت در توافقنامههای تجاری مثل اتحادیه اروپا ،توافقنامهی تجارت آزاد آمریکای
شمالی (نفتا) ،یا اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه آن) دخیل است؟
 مقررات تجارت خارجی این کشور کدامند؟
 سیاستهای رفاه اجتماعی این کشور چیست؟
 .2اقتصادی






نرخ بهره فعلی و نرخ بهره پیش بینی شده چقدر است؟
سطح فعلی تورم در افق کشور چیست؟ پیش بینی میشود که چگونه باشد؟ چگونه این
میزان بر رشد احتمالی بازار شما تاثیر میگذارد؟
میزان سرانهی استخدام محلی چقدر است و چگونه تغییر میکند؟
دورنمای بلندمدت اقتصاد این کشور ،سرانهی تولید ناخالص داخلی  GDPو دیگر عوامل
اقتصادی چیست؟
نرخ فعلی ارز بین بازارهای مهم چقدر است و چگونه بر تولید و توزیع کاالهای شما تاثیر
میگذارد؟

 .9اجتماعی -فرهنگی








رویههای شیوه زندگی محلی کدامند؟
آمار جمعیتی فعلی کشور چیست و چگونه در حال تغییر است؟
سطح و توزیع تحصیالت و آموزش و پرورش و درآمد چگونه است؟
ادیان غالب محلی چیست و چه تاثیری بر نگرش مشتریان و نظراتشان دارد؟
سطح مصرف چیست و نگرش مطلوب و عمومی به آن چگونه است؟
چه قانون مشروطی میتواند بر سیاستهای اجتماعی شرکت (مثل منافع شریک داخلی
یا میزان مادری و پدری) تاثیر بگذارد؟
نگرشها در خصوص کار و اوقات فراغت چیست؟
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 .4فنی






تا چه سطح دولت محلی و صندوقهای صنعتی تحقیق میکنند و آیا آن سطوح تغییر
میکنند؟
میزان عالقه و تمرکز دولت محلی و صنایع بر فناوری چقدر است؟
میزان رشد فناوری تا چه حد است؟
وضعیت مسائل مالکیت معنوی در محیط محلی چگونه است؟
آیا فناوریهای بالقوه مخرب در صنایع مجاور به حاشیهی صنایع کانونی راه یافته است؟

 .2محیطی






موضوعات زیست محیطی محلی کدامند؟
آیا هیچ مسئلهی اکولوژیکی یا زیست محیطی مشروط مرتبط با صنعت شما وجود دارد؟
چگونه فعالیتهای گروههای فعال بین المللی (مثل صلح سبز ،اول زمین! و مردم برای
رفتار اخالقی با حیوانات (پیتا)) بر تجارت شما تاثیر میگذارند؟
آیا قوانین حمایت از محیط زیست وجود دارند؟
مقررات مربوط به دفع مواد زائد و مصرف انرژی کدامند؟

 .1قانونی
 مقررات دولت محلی با توجه به انحصارات و مالکیت خصوصی چیست؟
 آیا مالکیت معنوی از نظر قانونی حمایت میشود؟
 آیا قوانین مربوط به مصرف کننده وجود دارد؟

عوامل سیاسی
محیط سیاسی میتواند تاثیر قابل توجهی بر کسب و کار داشته باشد .عالوه براین ،عوامل سیاسی
بر اعتماد مصرف کننده و مخارج کسب و کار تاثیر میگذارد .برای نمونه ،محیط سیاسی چقدر
پایدار است؟ این امر به ویژه برای شرکتهایی که به بازارهای جدید وارد میشوند مهم است.
سیاستهای دولت در تنظیم و وضع مالیات میتواند از یک وضعیت به وضعیت دیگر و در
سرتاسر مرزهای ملی متغیر باشد .مالحظات سیاسی هم معاهدات تجاری مانند نفتا ،آسه آن و
اتحادیه اروپا را دربر میگیرند .چنان پیمانهایی به نفع تجارت در میان کشورهای عضو گرایش
دارند ،اما مجازاتها یا شرایط تجاری کمتر مطلوب را برای کشورهای غیرعضو اعمال میکنند.
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عوامل اقتصادی
مدیران باید عوامل اقتصادکالن را نیز درنظر بگیرند که تاثیر کوتاه مدت و بلندمدت بر موفقیت
راهکار آنها دارد .نرخ تورم ،نرخ بهره ،تعرفهها ،رشد اقتصادهای ملی داخلی و خارجی و نرخ ارز
بسیار مهم است .بیکاری ،دردسترس بودن نیروی کار حیاتی و هزینههای محلی نیروی کار تاثیر
عمیقی بر استراتژی شرکت دارد ،به ویژه آنطور که به موقعیت عملکردهای تجاری نامتجانس و
تسهیالت مرتبط است.

عوامل اجتماعی-فرهنگی
تاثیرات اجتماعی و فرهنگی بر تجارت از کشوری به کشور دیگر متغیر است .بسته به نوع تجارت،
عواملی مثل زبانهای محلی ،مذاهب غالب ،دیدگاههای فرهنگی نسبت به اوقات فراغت و سن و
آمارهای جمعیتی طول عمر میتواند مهم باشد .مشخصههای اجتماعی-فرهنگی محلی هم شامل
نگرش نسبت به مصرف گرایی ،حمایت از محیط زیست و نقش مردان و زنان در جامعه است.
برای مثال ،کوکاکوال و پپسی در بازارهای بین المللی با توجه به افزایش میزان مصرف در خارج از
ایاالت متحده رشد کردند .پیش داوری درمورد هنجارهای محلی به دست آمده از تجاربی که در
بازار داخلی خود دارید یک دلیل معمول برای شکست زودهنگام در هنگام ورود به یک بازار
جدیداست .با این حال ،حتی هنجارهای بازار داخلی که میتواند در طی زمان تغییر کند ،اغلب با
تغییرجمعیتی با توجه به مهاجرت و یا پیری جمعیت ایجاد میشود.

عوامل فنی
اکنون ،کافی است بگوییم که عوامل فنی تکیه گاه عمدهی تهدیدها و فرصتهایی است که
شرکت با آن مواجه میشود .برای مثال ،فناوری جدید میتواند محصوالت و خدماتی که باید
ارزانتر و با استاندارد کیفیتی بهتر ساخته شوند را امکانپذیر سازد .فناوریهای جدید میتواند
این فرصت را برای محصوالت و خدمات خالقانه تری از قبیل معامالت سهام آنالین و کار از راه
دور فراهم کند .چنان تغییراتی این پتانسیل را دارند که چهره چشم انداز تجارت را تغییر دهند.

عوامل محیطی
عوامل محیطی در درجهی اول از نظر دسترسی به مواد خام تا مدتها یک عامل استراتژی
شرکت بودهاند .،به طور فزآینده ،این عامل به عنوان بهترین عامل هم از نظر هزینههای مستقیم
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و هم غیرمستقیم برای شرکت است .عوامل محیطی نیز براساس اثر به جا مانده توسط شرکت بر
روی محیط مربوطه ارزیابی میشوند .برای شرکتهای مصرف کننده محصول مانند پپسی ،این
امر میتواند دربرگیرندهی مدیریت پسماند و شیوههای کشاورزی آلی مورد استفاده در کشورهایی
باشد که مواد خام به دست میآیند .به همین نحو ،در بازارهای مصرف ،ممکن است به درجه ای
از بسته بندی زیست تخریب پذیر یا قابل بازیافت اشاره داشته باشد.

عوامل قانونی
عوامل قانونی بازتاب قوانین و مقررات مرتبط با منطقه و سازمان است .عوامل قانونی میتواند
شامل مواردی اینگونه باشد که آیا حاکمیت قانون به خوبی اثبات شده است ،میزان سرعت و
سهولت تغییر قوانین و مقررات چقدر است و هزینههای تبعیت از مقررات چه میباشد .برای
مثال ،سهم بازار کوکاکوال در اروپا بیشتر از  06درصد است؛ درنتیجه ،از قانونگذاران خواسته شده
تا شرکت فضایی را در یخچال خود به محصوالت رقیب اختصاص دهد تا انتخاب گسترده تری
برای مصرف کننده فراهم کند.
بسیاری از عوامل پستل به هم وابستهاند .برای نمونه ،محیط قانونی اغلب مرتبط با محیط سیاسی
است ،قوانین و مقررات تنها زمانی میتواند تغییر کند که با خواستهی سیاسی سازگار باشند.

پستل و جهانی سازی
طی دههی گذشته ،بازارهای جدیدی به روی رقبای خارجی باز شده ،همهی صنایع مقررات
زدایی شدهاند و کسب و کار دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است .بنابراین جهانی شدن
یک واقعیت زندگی در هر صنعت است .این مستلزم آن است که بیشتر شرکتها به سادگی
محصوالت را به دیگر کشورها صادر کنند .برخی صنایع که در حالت عادی برنامه ای برای
فعالیت جهانی نداشتهاند ،درواقع منحصرا بازیگران محلی دارند .اما این شرکتها اغلب با
شرکتهایی رقابت میکنند که در چندین کشور عملیات اجرایی دارند .در بسیاری موارد ،هر دو
گروه به یک اندازه خوب عمل میکنند .در مقابل ،در یک صنعت واقعا جهانی ،محصول مرکزی
استانداردسازی شده ،رویکرد بازاریابی نسبتا یکنواخت است و راهکارهای رقابتی در بازارهای
متفاوت بین المللی یکپارچه شدهاند .در این صنایع ،مزایای رقابتی به روشنی متعلق به
شرکتهایی است که بتوانند در سطح جهانی رقابت کنند.
برخی عوامل روشن میکنند که آیا یک صنعت جهانی شده یا در فرآیند جهانی شدن است .نوار
جانبی در زیرگروههای عوامل جهانی سازی به چهاردسته تقسیم میشود :بازارها ،هزینهها،
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دولتها و رقابت .این ابعاد متناظر با عوامل هموار کنندهی توماس فریدمن است (همانطور که در
بخش جهان مسطح است توضیح داده شد) ،اگرچه ،کامل نیستند.

عوامل هموارساز جهانی سازی صنایع
 .9بازارها
 نیازهای مشابه مشتری
 نیازهای جهانی مشتری
 رویکردهای قابل انتقال بازاریابی
 .2هزینهها
 اقتصاد در مقیاس بزرگ و دامنهی بزرگ
 آموزش و تجربه
 کارآمدی
 تدارکات مطلوب
 هزینههای باالی تحقیق و توسعه ()R&D
 .3دولتها
 سیاستهای تجاری موافق
 استانداردهای فنی مشترک
 مقررات تولید و بازاریابی مشترک
 .6رقابت
 کشورهای وابسته
 رقبای جهانی ،اقتباس شده از مایکل پورتر ،رقابت در صنایع جهانی.
بازارها
هرچه بازارها در مناطق متفاوت مشابهتر باشد فشار بیشتری برای جهانی شدن یک صنعت وجود
دارد .برای مثال ،کوکاکوال و پپسی نسبتا در سرتاسر جهان یکنواختاند زیرا تقاضا برای نوشابه تا
حد زیادی در همهی کشورها مشابه است .صنعت تولید بدنهی هواپیما ،که تحت سلطهی بوئینگ
و ایرباس است هم به خاطر محصوالتش بازار بسیار یکنواختی دارد؛ خطوط هوایی در سراسر دنیا
هنگامی که نوبت به جتهای تجاری میرسد نیازهای مشابهی دارند.
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هزینهها
در هردوی این صنایع ،هزینهها به سود جهانی سازی است .کوکاکوال و پپسی هر دو متوجه
گستره و صرفه جوییهای مقیاس شدند زیرا چنان سرمایه گذاری عظیمی را در بازاریابی و
تبلیغات کرده بودند .از آنجا که آنها تصاویر و برندهای منسجمی را تبلیغ میکنند ،میتوانند در
سرتاسر دنیا برای بازاریابی بودجه اختصاص دهند .به همین نحو ،بوئینگ و ایرباس میتوانند
میلیونها دالر در محصول جدید  R&Dسرمایه گذاری کنند فقط به این دلیل که بازار جهانی
برای محصوالتشان بسیار بزرگ است.
دولتها و رقابت
بدیهی است که سیاستهای موافق تجاری ،جهانی سازی بازارها و صنایع را تشویق میکنند .با
این حال دولتها ،با تعیین و تنظیم استانداردهای فنی ،میتوانند نقش مهمی را در جهانی سازی
ایفا کنند .ضخامت راه آهن فاصلهی بین دو خط آهن فوالدی -به نظر موافق با یک استاندارد
فنی ساده خواهد بود .در اسپانیا ،ضخامت خط آهن پهن تر از فرانسه است .چرا؟ زیرا در دههی
 9706وقتی اسپانیا و همسایهاش فرانسه با یکدیگر دشمن بودند ،دولت اسپانیا تصمیم گرفت که
خط اهن اسپانیا را نامتجانس با راه آهن فرانسه بسازد تا مانع از تهاجم فرانسه شود .تعداد اندکی
محرکهای اصلی برای تغییر صنعت وجود دارد .با این حال ،مفاهیم ویژه ای از پیشرفتهای فنی
و مدل کسب و کار برای هر دو سرعت و میزان تغییرات صنعت وجود دارد .سرعت تغییر میتواند
به طور قابل توجهی از یک صنعت به صنعت دیگر متغیر باشد ،مثال تغییرات صنعت کامپیوتر
بسیار سریع تر از صنعت فوالد است .با وجود این ،تغییر در هر دو زمینه پیکربندی مجدد کامل
ساختار صنعت و وضعیت رقابتی بازیگران متعددی را باعث شده است .این ایده که همهی صنایع
در طی زمان تغییر میکنند و این که محیطهای کسب و کار در یک حالت تغییر دائمی هستند
نسبتا شهودی است .به عنوان یک تصمیم گیرندهی استراتژیک ،شما باید از خودتان بپرسید:
چگونه یک ساختار صنعتی حاضر (که به سادگی قابل شناسایی است) به دقت شرایط آیندهی
صنعت را پیش بینی میکند؟

واردات به عنوان شکلی نهان از بین المللی سازی
محرکهای جهانی شدن هم میزان بیشتری از واردات را افزایش دادهاند .در این مفهوم جهانی
شدن یک عامل هموارکنندهی قوی است .واردات شامل فروش محصوالت یا خدمات در یک
کشور است در حالی که آن کاال و خدمات در کشور دیگری تولید میشوند .واردات به شیوههای
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بسیار ،شکل مخفی بین المللی سازی است .شرکتها اغلب ادعا میکنند که هیچ عملیات بین
المللی ندارند و درعین حال -به طور مستقیم یا غیرمستقیم -تولید یا خدمات خود را برمبنای
منابع به دست آمده از خارج از کشور خود پایه گذاری کردهاند .شرکتهایی که در واردات دخیل
میشوند باید درمورد شرایط و آداب و رسوم ،کاالهای ورودی ،صورتحسابها ،دسته بندی و
ارزش ،تعیین و ارزیابی وظیفه ،شرایط ویژه ،کالهبرداری ،بازاریابی ،امور مالی تجارت ،بیمه و
مناطق تجارت خارجی اطالعاتی کسب کنند .واردات میتواند شکلهای مختلفی به خود بگیرد از
منبع یابی قطعات ،ماشین آالت و مواد خام تا خرید کاالهای تمام شده برای فروش مجدد داخلی
و برون سپاری تولید یا خدمات به تهیه کنندگان غیرداخلی.
برون سپاری زمانی رخ میدهد که یک شرکت با طرف سوم برای انجام برخی کارها از طرف او
قرارداد میبندد .برون سپارنده ممکن است در درون یک کشور باشد یا در کشور دیگری (یعنی
برون مرزسپاری) .برون مرزسپاری زمانی رخ میدهد که شما یک عملیات را بیرون از کشور محل
اقامت خود ،عموما با هزینه ای کمتر در کشوری دیگر انجام میدهید .برون سپاری بین المللی یا
برون سپاری کار به یک طرف سوم غیرداخلی ،در تجارت بسیار مشهود بوده و به یک استراتژی
عام در سالهای اخیر تبدیل شده است .اما این یک پدیدهی جدید نیست ،برای دههها ،نایکی
کفش و دیگر پوشاکی را طراحی میکرد که در خارج از کشور تولید میشدند .به همین نحو،
شرکت پاسیفیک سایکل یک شوین یا دوچرخهی مانگوس در ایاالت متحده نساخته اما درعوض
آنها را از تمام تولیدکنندگان در تایوان و چین وارد کرده است .ممکن است اینطور به نظر برسد
که برون سپاری بین المللی پدیدهای جدید است زیرا شرکتها اکنون بیشتر خدمات ،قطعات و
مواد خام را از کشورهایی با اقتصاد درحال توسعه (مثل چین ،برزیل و هند) برون سپاری
میکنند.
عالوه بر عوامل تولیدی ،فناوری اطالعات ( )ITمثل ارتباطات راه دور و انتشار گستردهی اینترنت
نیروی محرکی را برای برون سپاری خدمات فراهم کرده است .برون سپاری فرآیند کسب و کار
( )BPOدادن نمایندگی یک یا چند فرآیند تجاری متمرکز بر  ITبه یک تهیه کنندهی خارجی
است که به نوبهی خود دارای مدیرانی است و فرآیند انتخاب شده را برمبنای معیارهای تعریف
شده و عملکرد قابل اندازه گیری اداره میکند .شرکتها در بخش خدمات و صنایع متمرکز بر IT
بیمه ،بانکداری ،دارویی ،ارتباطات راه دور ،صنایع اتومبیل و هواپیمایی در میان اولین اقتباس
کنندگان  BPOهستند .از موارد فوق ،بیمه و بانکداری قادر به تولید بخش عمده ای از پس انداز
هستند ،که صرفا به دلیل تعداد زیاد فرآیندهایی که میتوانند برون سپاری کنند (مثل پردازش
درخواستها و وامها و ارائهی خدمات از طریق مراکز تماس) .در میان کشورهایی که چارچوب

فصل  || 2استراتژی و بنگاه در زمینه توسعه بین المللی

699

عملیات  BPOهستند ،هندوستان بیشترین رشد چشمگیر را در خدماتی که مهارتهای زبانی و
تحصیالت در آن مهم بوده تجربه کرده است .درکل ،مکانهای برون سپاری خارجی با نحوهی
خودکار فرآیند تولید و یا خدماتی که میتواند ساخته شود و هزینههای حمل و نقل آن تعریف
میشود .وقتی هزینههای حمل و نقل و خودکارسازی هر دو باال هستند ،پس دانش مولفه های
ایجاد کنندهی محاسبهی موقعیت اهمیت کمتری پیدا میکنند .شما میتوانید ببینید چگونه
میتوانید چارچوب کیج را برای ارزیابی موقعیتهای احتمالی برون سپاری به کار بگیرید .در
برخی موارد ،شرکتها در هر دو بخش تجهیزات کارخانه و آموزش و توسعهی نیروی کار محلی
سرمایه گذاری میکنند .این امر زمانی اهمیت مییابد که نیروی کار گسترده تری نیاز به داشتن
سطح باالتری از تحصیالت برای ادارهی دستگاههای پیچیدهی کارخانه را ایجاب میکند یا به
دلیل آن که فناوریهای ویژهی شرکت اجزای فرهنگی دارد .برزیل یکی از این موارد است؛ فورد،
بی ام دبلیو ،دایملر و کارگیل همگی سرمایه گذاریهای قابل توجهی بر روی زیرساختهای
آموزشی این اقتصاد مهم نوظهور کردهاند..
نکات مهم
 یک تحلیل پستل ابعاد سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فنی ،محیطی و قانونی را برحسب
وضعیت فعلی و روندهای احتمالی بررسی میکند.
 درک درست از ابعاد پستل به شما کمک میکند تا ابعادی را که در آن بازار هدف یا
صنعت ممکن است جهانی و یا محلی باشند بهتر درک کنید.
 واردات یک شکل نهان از ورود بین المللی است زیرا عواملی که به سود جهانی سازی
است میتواند به باالترین سطح واردات منتهی شود و توان اولیه میتواند از هرکجایی
که کمترین هزینه و باالترین کیفیت یا ترکیبی از این مشخصات را دارند منبع یابی
شود.


حاالت ورود توسعهی بین المللی
اهداف یادگیری
 .9توصیف پنج حالت ورود رایج توسعهی بین المللی.
 .2دانستن مزایا و معایب هر حالت ورود.
 .3درک پویایی موجود در میان انتخاب حالتهای مختلف ورود.
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پنج حالت معمول ورود توسعهی بین المللی
در این بخش ،حالتهای سنتی ورود توسعهی بین المللی را بررسی خواهیم کرد .فراتر از واردات،
توسعهی بین المللی از طریق صادرات ،مقدمات صدور مجوز ،همکاری و ائتالف استراتژیک،
اکتساب و راه اندازی شعبههای جدید تماما در مالکیت ،که به عنوان سرمایه گذاری سبز شناخته
شدهاند به دست میآید .این حالتهای ورود به بازارهای بین المللی و مشخصاتشان در جدول
زیر نشان داده شده است .هر حالت ورود مزایا و معایبی دارد .شرکتها باید گزینههای خود را
برای انتخاب حالت ورودی که بهتر با راهکار و اهدافشان تناسب دارد ارزیابی کنند.
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حالتهای ورود توسعهی بین المللی
نوع ورود

مزایا

معایب

صادرات

ورود سریع ،ریسک کم

کنترل کم ،دانش محلی کم ،تاثیر محیطی
منفی بالقوهی حمل و نقل

صدور مجوز و
فرانشیز

ورود سریع ،هزینهی کم ،ریسک
کم

کنترل کمتر ،دارندهی مجوز ممکن است به
رقیب تبدیل شود ،محیط قانونی و تنظیمی (آی
پی و قانون قرارداد) باید دقیق باشد

مشارکت و اتحاد
استراتژیک

هزینههای مشترک سرمایه
گذاری موردنیاز را کاهش داده،
ریسک راکاهش میدهد ،به
عنوان ورودمحلی دیده میشود

هزینههای باالتر از صادرات ،صدور مجوز ،یا حق
انتخاب ،مشکالت یکپارچه سازی بین دو
فرهنگ سازمانی

اکتساب

ورود سریع ،عملیات شناخته
شده دایر

هزینهی باال ،مسائل یکپارچه سازی با دفتر
داخلی

به دست آوردن دانشبازارمحلی؛
مشارکت سبز
(راه اندازی شعبه میتواند به عنوان کارمندداخلی
جدید کامال تحت دیده شود که محلیها به کار
میگیرند ،حداکثر کنترل
مالکیت)

هزینهی باال ،ریسک باال به دلیل ناشناخته ورود
آهسته به دلیل زمان راه اندازی

صادرات
صادرات معموال سادهترین راه برای ورود به یک بازار بین المللی است و بنابراین ،بیشتر شرکتها
توسعهی بین المللی خودرا با استفاده از این مدل ورود آغاز میکنند .صادرات فروش محصوالت و
خدمات در کشورهای خارجی است که از کشور اصلی ریشه میگیرد .مزیت این حالت ورود این
است که شرکتها از هزینهی برقراری عملیات اداری در کشورجدید اجتناب میکنند .شرکتها
باید راهی برای توزیع و فروش محصوالت خود در کشور جدید پیدا کنند ،که عموما از طریق
توافقنامههای قراردادی با یک شرکت داخلی یا توزیع کنندهی داخلی این کار را انجام میدهند.
هنگام صادرات ،شرکت باید برچسب زدن ،بسته بندی و قیمت گذاری پیشنهادی به طور
متناسب برای بازار را در نظر بگیرند .برحسب بازاریابی و تبلیغات ،شرکت نیاز خواهد داشت تا به
خریداران احتمالی بالقوه اجازه دهد پیشنهاداتش را بدانندخواه از طریق تبلیغ و آگهی،
نمایشهای تجاری ،یا یک نیروی فروش محلی.
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داستانی جالب
یک عامل متداول در صادرات نیاز به ترجمهی چیزی در مورد یک محصول یا خدمات به زبان
کشور هدف است .این شرایط میتواند ناشی از مقررات محلی یا به خواست شرکت برای فروش
محصول یا خدمات به شیوه ای محلی و دوستانه باشد .درحالی که این امر ممکن است به نظر
کاری ساده بیاید ،اغلب منشا شرمساری برای شرکت و خنده و شوخی رقبا میشود .کتاب دیوید
ریکز درمورد اشتباهات کسب و کار بین المللی مربوط به حکایت زیر است برای شرکتهای
آمریکایی فعال در ناحیهی فرانسوی زبان کانادایی همسایه ،کبک .یک شرکت در مورد lait frais
 usageمبالغه کرد ،که ترجمه شدبه "شیر تازهی استفاده شده" وقتی که به معنای الف زدن
درمورد  lait frais employeیا استفاده از شیر تازه .قلمهای فوق العاده/ترسناک که توسط
شرکت دیگری فروخته شدند درعوض به عنوان  ،terrifiantesیا ترسناک تبلیغ شدند .در مثالی
دیگر ،شرکتی که میخواست بگوید که دستگاه او میتواند" هرنوع جریان الکتریسته را استفاده
کند" ،در واقع گفت که "این دستگاه هر نوع مایعی را مستهلک میکند .و تصور کنید یک
شرکت چه حسی دارد وقتی محصولش برای کاهش سوزش معده به عنوان محصولی تبلیغ شد
که "قلب را گرم میکند! ".
درمیان معایب صادرات هزینههای حمل و نقل کاالها به کشور دیگر وجود دارد که میتواند باال
باشد و تأثیر منفی بر محیط داشته باشد .عالوه بر این ،برخی کشورها تعرفههایی بر کاالهای
ورودی اعمال میکنند ،که بر سود شرکت تاثیر میگذارد .بعالوه ،شرکتهایی که بازار و توزیع
محصوالت را از طریق یک قرارداد انجام میدهند کنترل کمتری بر این عملیاتها دارند و طبیعتا،
باید دستمزد شریک توزیع کنندهی خود را برای آن خدمات پرداخت کنند.
شرکتها عمدتا به کشورهایی صادرات انجام میدهند که نزدیک به امکاناتشان باشند زیرا
هزینههای حمل و نقل کمتری به آنها تحمیل میکند و اغلب شباهت بیشتری بین همسایههای
جغرافیایی وجود دارد .برای مثال ،مکزیک  66درصد از کاالهای صادرشده از تگزاس را دریافت
میکند ..همچنین اینترنت صادرات را ساده تر کرده است .حتی شرکتهای کوچک میتوانند به
اطالعات حیاتی در مورد بازارهای خارجی دسترسی داشته باشند ،یک بازار هدف را بررسی کنند،
درمورد رقابت تحقیق کنند و فهرستهایی از مشتریان بالقوه تهیه کنند .حتی برای صادرات و
واردات مجوز استفاده ساده تر شده است چون بیشتر دولتها از اینترنت برای تسهیل این
فرآیندها استفاده میکنند.
از آنجا که هزینهی صادرات کمتر از دیگر حالتهای ورود است ،کارآفرینان و کسب و کارهای
کوچک احتمال بیشتری دارد که از صادرات به عنوان راهی برای رساندن محصوالت خود به
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بازارهای اطراف جهان استفاده کنند .حتی با صادرات ،شرکتها هنوز با چالشهای مربوط به نرخ
ارز مواجه میشوند .درحالی که شرکتهای بزرگتر متخصصانی دارند که نرخ ارز را مدیریت
میکنند ،کسب و کارهای کوچک به ندرت چنین مهارتی دارند .یک عامل کمک کننده در
کاهش تعداد ارزهایی که شرکت باید با آنها سروکار داشته باشد شکل گیری اتحادیهی اروپا و
حرکت به سوی ارز واحد ،یورو برای اولین بار بود .از سال  ،2699هفده عضو از بیست و هفت
عضو اتحادیه اروپا از یورو استفاده میکنند که برای  339میلیون نفر با این پول واحد دسترسی
تجاری فراهم کرده است.

صدور مجوز و نمایندگی انحصاری
مشارکتها و اتحادهای استراتژیک
راه دیگر برای ورود به یک بازار جدید از طریق اتحاد استراتژیک با یک شریک محلی است .یک
پیمان استراتژیک مستلزم توافقی قراردادی بین دو یا چند شرکت است که طرفین درگیر به
شیوه ای معین برای زمان معین به منظور حصول به هدف مشترک با یکدیگر همکاری میکنند.
برای تعیین آن که آیا رویکرد اتحاد برای شرکت مناسب است یا نه شرکت باید تصمیم بگیرد که
یک شریک چه ارزشی میتواند از جنبهی ملموس و ناملموس برای سرمایهی شرکت به همراه
بیاورد .از مزایای مشارکت با یک شرکت محلی ،درک فرهنگ محلی ،بازار و شیوههای کسب و
کار بهتر از یک شرکت بیرونی است .شرکا به ویژه درصورتی با ارزشاند که یک نام برند معتبر به
رسمیت شناخته شده در کشور داشته باشند یا روابط موجود با مشتریانی که ممکن است شرکت
بخواهد به آنها دسترسی داشته باشند .برای مثال ،شرکت سیسکو یک پیمان استراتژیک با
فوجیتسو برای توسعهی روترها برای ژاپن منعقد کرد .در این پیمان ،سیسکو تصمیم گرفت با نام
فوجیتسو هم برند شود تا بتواند از شهرت فوجیتسو در ژاپن برای تجهیزات  ITو راه حلها
استفاده کند در حالی که هنوز نام سیسکو را برای بهره بردن از شهرت جهانی سیسکو در تولید
سوئیچها و روترها حفظ کرده است .به همین نحو ،شرکت زیراکس اتحاد استراتژیکی را برای
رشد فروش در بازارهای نوظهور مانند مرکز و شرق اروپا هند و برزیل راه اندازی کرد.
اتحادهای استراتژیک برای شرکتهای کارآفرینی که ممکن است کوچکتر از آن باشند که
سرمایه گذاریهای الزم برای ورود به بازار جدید را خودشان انجام دهند سودمند است .برای
مثال در عربستان سعودی ،شرکتهای غیرسعودی که به دنبال انجام تجارت در این کشور
هستند باید طبق قانون این کشور یک شریک سعودی داشته باشند .این شرایط در بسیاری از
کشورهای خاور میانه رایج است .حتی بدون این نوع مقررات ،یک شریک محلی معموال به
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شرکتهای بیگانه کمک میکند تا تفاوتهایی را که در صورت نداشتن شریک محلی میتواند
کسب و کار را برایشان غیرممکن کند از پیش رو بردارند .برای مثال والمارت بارها نزدیک به یک
دهه در رشد موثر تجارت خود در مکزیک شکست میخورد تا آن که یک شریک قدرتمند محلی
با ارزشهای تجاری مشابه پیدا کرد.
از سوی دیگر معایب اتحاد عبارتاند از فقدان کنترل مستقیم و این احتمال که اهداف شریک
تجاری با اهداف شرکت متضاد باشد .دیوید ریکز که کتابی درمورد اشتباهات بزرگ در تجارت
بین المللی نوشته است ،موردی از یک شرکت آمریکایی متمایل به ورود به بازار هندوستان را
شرح میدهد :این شرکت به سرعت درمورد شرایط مذاکره کرد و مقدمات را با شرکای محلی
خود به اتمام رساند .با این حال ،مدارک و اسناد مورد نیاز معینی از قبیل مجوز صنعتی،
توافقنامههای همکاری خارجی ،مجوز مسائل سرمایه ،مجوز واردات ماشین آالت و تجهیزات و
غیره به کندی صادر شدند .در تالش برای تسریع روند تصویب دولتی این آیتمها ،شرکت
آمریکایی توافق کرد تا حق امتیازی کمتر از اصل تصریح شده دریافت کند .با وجود تمام این
تالشهای مضاعف ،پروژه به اندازهی کافی سرعت نگرفت و حق امتیاز کمتر سود شرکت را تا
نزدیک به نیم میلیون دالر در طی دورهی قرارداد کاهش داد .عدم درنظر گرفتن ارزش یا قابلیت
اطمینان یک شریک بالقوه اگر فاجعه نباشد میتواند پرهزینه باشد.
برای پرهیز از این اشتباهات ،سیسکو یک تیم یکپارچهی جهانی تشکیل داد تا بر پیمانهای این
شرکت در بازارهای نوظهور نظارت کنند .داشتن یک تیم اختصاصی به سیسکو اجازه میدهد تا
در برنامهی آموزش مدیرانی که روابط پیچیدهی مورد بحث در پیمانها را مدیریت میکنند
سرمایه گذاری کند .این تیم از یک مدل ثابت پیروی میکند ،بهترین روشها برای سوددهی
همهی پیمانها را استفاده و به اشتراک میگذارد..
آیا میدانستید؟
مشارکت در بازارهای نوظهور میتواند برای محصول اجتماعی هم استفاده شود .برای مثال،
شرکت دارویی نوارتیس مشارکتهای متعددی با تهیه کنندگان و تولیدکنندگان برای توسعه،
آزمون و تولید داروی ضد ماالریا بر یک مبنای غیرانتفاعی برقرار کرد .شرکا شامل چندین تامین
کنندهی چینی و شرکای تولیدکننده و نیز مزرعه ای در کنیا است که مواد خام اولیهی دارو را
کشت میکند .تا به امروز ،این مشارکت که طرح ماالریای نوارتیس نامیده میشود حدود
 806666زندگی را از طریق تحویل  366میلیون دوز از این دارو نجات داده است..
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اکتساب
اکتساب یک معامله است که درآن یک شرکت کنترل دستاوردهای شرکت دیگری را با خرید
سهام آن شرکت ،تبادل سهام برای خود و یا درصورتی که شرکت خصوصی باشد ،با پرداخت
بهای خرید به صاحبان شرکت به دست میآورد .در دنیای درحال مسطح شدن ما ،اکتساب برون
مرزسپاری به طور چشمگیری افزایش یافته است .در سالهای اخیراکتساب برون مرزسپاری
بیش از  66درصد از کل اکتسابهای کامل شده در سرتاسر جهان را تشکیل داده است.
اکتساب از این نظر جذاب است که به شرکت امکان دسترسی سریع به بازارجدید را میدهد .با
این حال ،گران هستند ،چرا که در گذشته آنها را به عنوان یک راهکار برای شرکتها در جهان
توسعه نیافته بیرون از دسترس قرار میداد .آنچه در طی این سالها تغییر کرده قدرت ارزهای
مختلف است .نرخهای باالی بهره در کشورهای درحال توسعه ارز آنها را نسبت به دالر یا یورو
تقویت کرده است .اگر شرکت به دست آورنده در کشوری با ارز قدرتمند قرار داشته باشد،
اکتساب نسبتا ارزانتر انجام میشود .همانطور که استاد وارتون ،لورانس جی .هربینیاک توضیح
میدهد ،ادغام شکست میخورد زیرا مردم بیشتر یک حق بیمه را پرداخت میکنند .اگر ارز شما
قوی است ،میتوانید تخفیف بگیرید.
هنگام تصمیم گیری برای این که یک راهکار اکتساب دنبال شود یا نه ،شرکتها قوانین را در
کشور هدف بررسی میکنند .چین محدودیتهای زیادی برای مالکیت خارجی دارد اما حتی یک
کشور پیشرفته مثل ایاالت متحده قوانینی دارد که به اکتساب میپردازند .برای مثال ،شما باید
شهروندی آمریکایی باشید یا صاحب یک ایستگاه تلوزیونی در ایاالت متحده باشید .به عالوه ،یک
شرکت خارجی اجازه ندارد بیش از  20درصد از یک خط هوایی ایاالت متحده را در تملک داشته
باشد.
به دست آوری یک راهکار خوب ورود است وقتی که به مقیاس نیاز باشد ،که به ویژه در مورد
صنایع بخصوصی صدق میکند (مثل ارتباطات راه دور بی سیم) .همچنین اکتساب زمانی یک
راهکار خوب است که یک صنعت در حال تحکیم است .با این وجود ،اکتسابها پرریسک اند.
مطالعات بسیاری نشان دادهاند که بین  66تا  66درصد از همهی اکتسابها موفق به افزایش
ارزش بازار برای شرکت به دست آورنده بیش از میزان سرمایه گذاری شده نمیشوند.
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شعبههای جدید ،کامال در تملک [شرکت اصلی]
فرآیند ایجاد یک شعبه تابعهی جدید و کامال در تملک (که با نام سرمایه گذاری سبز نیز خوانده
شده) اغلب پیچیده و به طور بالقوه پرهزینه است ،اما میتواند حداکثر کنترل یک شرکت را
موجب شود و بیشترین پتانسیل را برای فراهم کردن بازده باالتر از متوسط دارد .هزینهها و
ریسکها با توجه به هزینههای ایجاد یک عملیات تجاری جدید در یک کشور جدید باالست.
شرکت ممکن است وادار شود دانش و تخصصی در مورد بازار موجود را از طریق استخدام اتباع
کشور میزبان -احتماال از یک شرکت رقیب -یا مشاوران پرهزینه را به کار گیرد .یک مزیت این
کار این است که شرکت کنترل تمام عملیات خود را حفظ کرده است.

کارآفرینی و استراتژی
چینیها نگرش" چرا من نه؟ " دارند .همانطور که ادروارد تسه نویسندهی کتاب راهکار چین:
مهار قدرت اقتصاد به سرعت در حال رشد جهانی توضیح میدهد ،این یعنی که در اقصی نقاط
چین ،افرادی وجود خواهند داشت که می گویند اگر لی کا شینگ (رئیس سهام چونگ کنگ)
میتواند این قدر ثروتمند باشد ،اگر بیل گیتس یا وارن بافت میتوانند این قدر موفق باشند ،چرا
من نباشم؟ این نگرش با تمام ویژگیهای جمعیتی چین مغایرت دارد :از افراد شهرهای بزرگ تا
افراد در شهرهای کوچک یا مناطق روستایی از مسنترین تا جوانترین فرد .پویایی بزرگی در
میان آنها وجود دارد .تسه ،چین کارآفرین را به عنوان افرادی کارآفرین در سطح اجتماعات
محلی میبیند که بسیار از نظر فکری مستقل هستند .آنها خیلی روی پای خود میایستند.
آنها متمایل به آزمایش بی باکی هستند :تقلید از دیگر شرکتها از اینجا وآنجا ،امتحان ایدههای
جدید و سپس ،اگر شکست بخورند ،به سرعت خود را وفق داده و به پیش میروند .در نتیجه او
میبیند که چین نه تنها به یک بازار مصرف بزرگ تبدیل میشود ،بلکه یک نوآور قوی هم هست.
بنابراین ،او به شرکتهای آمریکایی توصیه میکند هرچه زودتر وارد چین شوند تا بتوانند از
فرصتهای موجود در آنجا بهره مند شوند .تسه میگوید ،شرکتها متوجه میشوند که باید
بیشتر و بیشتر زنجیره ارزشهای خود را با چین و هند ادغام کنند .آنها باید به خاطر اندازهی
این بازارها بهم نزدیک باشند و باید قادر به درک نیازهای مشتریان در بازارهای نوظهور باشند و
آنها را به محصول و خدماتی تبدیل کنند که به سرعت به مشتری ارائه میشود.
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درون دادهای تحلیل کیج
پانکاج قماوات یک معلم استراژی بین المللی هندی است که چارچوب کیج را توسعه داده تا
راهی برای ارزیابی کشورها برحسب فاصلهی بین آنها به شرکتها ارائه کند .در این حالت،
فاصله به طور گسترده تعریف شده تا هم دربرگیرندهی فاصلهی فیزیکی جغرافیایی بین دو کشور
باشد و هم تفاوتهای فرهنگی ،مدیریتی( ،ارز ،توافقنامههای تجاری) و اقتصادی بین آنها.
همانطور که در جدول چارچوب کیج دیدگاه گسترده تری از فاصله را مطرح میکند و راه دیگری
برای تفکر درمورد موقعیت و فرصتها و خطرات همراه با معاملهی جهانی فراهم کند.
به کاربردن چارچوب کیج ،موقعیتهایی را که مواد خام را با هزینهی کم ارائه میکنند ،دسترسی
به بازار یا مشتریان دارند ،یا دیگر معیارهای مهم تصمیم گیری را دارند ،شناسایی میکند .شاید
شما تصمیم بگیرید که به بازارهایی با قدرت خرید باالی مشتریان عالقمندید ،بنابراین از درآمد
سرانه به عنوان اولین معیار دسته بندی استفاده میکنید .درنتیجه ،احتماال با برخی رتبه بندیها
کار را به پایان میرسانید .قماوات مثالی برای یک صنعت غذای فوری ارائه کرده است که در آن
نشان میدهد برمبنای درآمد سرانه ،کشورهایی مثل آلمان و ژاپن جذابترین بازارها را برای
توسعهی یک شرکت فست فود امریکای شمالی دارند .با این حال وقتی او این تحلیل را با
استفاده از چارچوب کیج برای فاصله تنظیم میکند ،نشان میدهد که مکزیک به عنوان دومین
بازار جذاب برای توسعهی بین المللی رتبه بندی میشود ،بسیار دورتر از آلمان و ژاپن .به خاطر
بیاورید که هر راهکار توسعهی بین المللی هنوز هم باید توسط منابع خاص و قابلیتهایی که
شرکتها دارند ،بدون توجه به تصویر ارائه شده توسط تحلیل کیج پشتیبانی شود .برای درک
فایدهی چارچوب کیج ،شرکت  Dellرا درنظر بگیرید و تالشهایش برای رقابت موثر در چین.
خودروهای مورد استفاده برای ورود به چین به اندازهی راهکاری که برای این منطقهی
جغرافیایی انتخاب کرد .برای مشتریان شرکت دل در چین ،چارچوب کیج احتماال نسبتا فاصلهی
کمی را در هر چهار بعد نشان داد حتی جغرافیایی با توجه به این واقعیت که بسیاری از قطعات
کامپیوترهای شخصی در چین ساخته میشد .با این حال برای بخش مشتریان ،فاصله بسیار زیاد
بود ،بخصوص در ابعاد فرهنگی ،مدیریتی و اقتصادی .برای مثال ،مشتریان چینی از طریق
اینترنت خرید نمیکردند ،که اولین شیوهی شرکت دل برای فروش محصوالتش در ایاالت متحده
بود .یک نتیجهی احتمالی این امر برای دل میتوانست این باشد که از بازار مصرف چین کامال
صرفنظر کند .با این حال ،دل انتخاب راهکار اتحاد استراتژیک با توزیع کنندگانی را برگزید که
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مبنای اطالعاتی و قابلیتهایشان به شرکت اجازه میداد بهتر فواصل چارچوب کیج را به هم
متصل کنند .بنابراین ،کیج میتواند برای پرداختن به این سوال که کجا (چه منطقه ای) و چگونه
(با چه وسیلهی ورودی) به طور بین المللی توسعه یابیم استفاده شود.
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چارچوب کیج
فاصلهی فرهنگی

فاصلهی مدیریتی

فاصلهی اقتصادی

فاصلهی جغرافیایی

ویژگیهای ایجاد فاصله
زبانهای متفاوت
تفاوت در ویژگیهای
نژادی ،نبود نژاد
رابط یا شبکههای
اجتماعی
مذاهب متفاوت
هنجارهای اجتماعی
متقاوت

نبود پیوندهای

دوری فیزیکی

مستعمراتی
نبود پول مشترک یا
پیوند سیاسی
خصومت
سیاستهای دولت
ضعف سازمانی

تفاوتهای موجود در

نبود مرز مشترک
عدم دسترسی به دریا
یا رودخانه
اندازهی کشور
حمل و نقل ضعیف
پیوندهای ارتباطی
تفاوتهای آب و هوایی

درآمد مشتریان
تفاوتها در هزینهها و
کیفیت در موارد زیر:
منابع طبیعی-منابع مالی-منابع انسانی-زیرساخت-
ورودی های میانی-اطالعات
یا دانش

صنایع یا محصوالت تحت تاثیر فاصله
محصوالت محتوای
زبانی باالیی داشته
باشند (تلوزیون)
محصوالت بر هویت
فرهنگی یا ملی
مصرف کنندگان
تاثیر میگذارند
(غذا)
مشخصات محصول
برحسب اندازه
(اتومبیل)،
استانداردها (وسایل
الکتریکی) ،یا بسته
بندی متغیر است
محصوالت وابستگی
خاص کشور را حمل
میکنند (شراب)

دخالت دولت در صنایع زیرباال
است:
تولید کنندهی کاالهای
اساسیاند (برق).
تولیدکنندگان دیگر حقوق
(داروها)
کارفرمایان بزرگ (کشاورزی)
تولیدکنندگان بزرگ برای
دولت (حمل و نقل گروهی)
قهرمانان ملی (هوا فضا)
ضروری برای امنیت ملی
(ارتباطات راه دور)
استخراج کنندگان منابع
طبیعی (نفت و معدن) و
موکول به هزینههای high-
 sunkباشد

محصوالت ارزش
وزنی یا نسبت
حجمی کمی دارند
(سیمان)
محصوالت شکنندهاند
یا فاسد شدنی
(شیشه یا میوه)
ارتباطات و اتصال
اهمیت دارد (خدمات
مالی)
نظارت محلی و
شرایط عملیاتی
باالست (بسیاری از
خدمات)

ماهیت تقاضا با سطح
درآمد متغیر است
(ماشین)
استانداردهای اقتصادی
یا مقیاس اهمیت دارد
(تلفنهای همراه)
نیروی کار و تفاوت
هزینه نمایان است
(لباس)
سیستمهای توزیع یا
سیستمهای تجاری
متفاوتاند (بیمه)
شرکتها باید مسئول
و سریع باشند (لوازم
خانگی)
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تحلیل کیج و خألهای سازمانی
درحالی که میتوان کیج را برای درنظر گرفتن برخی از فواصل دسته اول (فاصلهی فیزیکی بین
بازار داخلی یک شرکت و بازار خارجی جدید) یا تفاوتهای فرهنگی (تفاوتهای بین اولویتهای
مشتری در بازار داخلی و بازارخارجی) ،به کار برد ،شما همچنین میتوانید آن را برای شناسایی
تفاوتهای سازمانی هم استفاده کنید .تفاوتهای سازمانی شامل تفاوتهایی در سیستمهای
سیاسی و در بازارهای مالی است .هرچه فاصله بیشتر باشد ،دشوارتر میتوان در آن کشور عمل
کرد .به طور خاص بازارهای نوظهور میتوانند تفاوتهای بیشتری داشته باشند زیرا این کشورها
فاقد بسیاری از واسطههای بخصوص هستند که باعث میشود سازمانها مانند بازارهای مالی کار
کنند .در جدول زیر مثالهایی از میانجیهای اختصاصی برای سازمانهای مختلف فهرست شده
است .اگر سازمانی فاقد این میانجیها باشد ،یک خأل سازمانی وجود دارد .خأل سازمانی به نبود
واسطههای تخصصی مهم اشاره دارد که در بازارهای مالی ،مهارتهای مدیریتی و محصوالتی
یافت شدهاند که درغیراین صورت هزینههای معامله را کاهش میدهد.
واسطههای تخصصی درون یک کشور یا دیگر عرصههای جغرافیایی
سازمان

بازارهای مالی

بازارهایی برای مهارت
مدیریتی

بازارهایی برای محصوالت

همهی بازارها

واسطهی تخصصی
شرکتهای سرمایهگذاری مخاطره آمیز
تهیه کنندگان خصوصی اوراق بهادار
صندوق سرمایهگذاری مشترک
بانکها
حسابرسها
ادارهی شفاف شرکت
سازمان مدیریتی یا مدارس بازرگانی
سازمانهای صدور گواهینامه
شرکتهای Headhunting
سازمانهای تجدید مکان
سازمانهای صدور گواهینامه
گزارشهای مصرف کننده
مقامات نظارتی (مثل اداره کل غذا و دارو)
خدمات حل اختالف فراقانونی
قانونی و قضایی(برای حمایت و اجرای حقوق مالکیت
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سه راهکار برای کنترل خألهای سازمانی
وقتی که یک شرکت خال سازمانی را شناسایی میکند ،سه انتخاب برای نحوهی مقابله با آن با
توجه به بازار هدف احتمالی دارد )9( :وفق دادن مدل کسب و کار ( )2تغییر زمینهی سازمانی یا
( )3کنار کشیدن.
برای مثال وقتی مک دونالد سعی داشت وارد بازار روسیه شود ،با یک خال سازمانی مواجه شد:
فقدان تامین کنندگان محلی برای تهیهی محصوالت غذایی مورد نیاز .به جای آن که ورود به
بازار را رها کند ،مک دونالد تصمیم گرفت تا مدل کسب و کار خود را با آن وفق دهد .به جای
برون سپاری عملیات زنجیرهی تامین مانند آنچه که در ایاالت متحده میکند ،مک دونالد با یک
شریک سرمایه گذار مشترک برای پر کردن این خال همکاری کرد .این شریک گوشت گاو را از
هلند وارد میکرد و سیب زمینی را از ایاالت متحده ،متخصصان کشاورزی را از کانادا و اروپا برای
بهبود شیوههای مدیریتی کشاورزان روسی به روسیه آورد و به کشاورزان پول قرض داد تا بتوانند
روی بذرهای مرغوب تر و تجهیزات بهتر سرمایه گذاری کنند .در نتیجهی ایجاد زنجیره تامین و
سیستم مدیریتی خود ،مک دونالد  76درصد از بازار فست فود روسیه را تا  2696کنترل و اداره
میکرد .این فرآیند پنجاه سال طول کشید و  206میلیون دالر سرمایه برد.
یک مثال از رویکرد دوم برای مقابله با خال سازمانی تغییر زمینهی سازمانی این است که توسط
موسسات حسابرسی بیگ فور (یعنی  Emst&Young,KPMG,دولیتل تاچ توماتسو و پرایس
واترهاوی کوپرز) هنگامی که وارد برزیل شدند استفاده شده است .در آن زمان ،برزیل بازار
خدمات حسابرسی نوپایی داشت .زمانی که چهار شرکت شاخههایی را در برزیل راه اندازی
کردند ،گزارش و بازبینی استاندارهای مالی را در سراسر کشور مطرح کردند ،درنتیجه ،بازار محلی
بهبود چشمگیری پیدا کرد.
در نهایت ،یک شرکت میتواند راهکار کنار ماندن از بازاری با خال های سازمانی را انتخاب کند.
برای مثال ،طرح ارزش (Home Depotیعنی قیمت کم ،خدمات عالی و کاالی با کیفیت)
مستلزم سازمانهایی مانند شبکههای حمل و نقل قابل اعتماد (برای به حداقل رساندن
هزینههای انبار داری) و شیوهی مالکیت سهام کارمندان (که کارگران را تشویق میکند خدمات
خوبی ارائه کنند) است Home Depot .تصمیم گرفت از کشورهایی که سیستمهای تدارکاتی
ضعیف دارند و بازارهای سرمایهی آنها بسیار ناچیز توسعه یافته دوری کند زیرا شرکت
نمیتوانست ترکیبی از خدمات عالی با هزینهی کم که نشان این شرکت بود را حفظ کند.
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نکات مهم
 تحلیل کیج از شما میخواهد تا یک بازار هدف احتمالی را با بازار داخلی شرکت در ابعاد
فرهنگی ،سازمانی ،جغرافیایی و اقتصادی مقایسه کنید.
 تحلیل کیج بینشهایی در خصوص تفاوتهای مهم بین بازارهای هدف و داخلی به دست
میدهد و به شرکتها اجازه میدهد به شرایط مطلوب آن بازار دسترسی یابند.
 کیج میتواند به شما کمک کند تا خالهای سازمانی را شناسایی کنید ،که ممکن است
درغیراین صورت تالشهای بین المللی سازی را با شکست مواجه کنند .تفاوتهای
سازمانی تا حدی مهم هستند که نبود واسطههای تخصصی میتواند هزینههای معامله
را افزایش دهد درحالی که بودنشان آنها را کاهش میدهد.

برنامه ریزی و تحلیل سناریو
تاریخچه و نقش برنامه ریزی و تحلیل سناریو
رهبران استراتژیک از اطالعات آشکار شده توسط برنامهی تحلیل پستل ،ابعاد جهانی و تحلیل
کیج برای کشف آنچه که چارچوب  SWOTآن را فرصتها و تهدیدها مینامد استفاده میکنند.
( SWOTنقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها ،تهدیدها) یک ابزار مدیریتی استراتژیک است که به
شما کمک میکند تا ذخیره ای از مشخصات داخلی سازمان ،یا نقاط قوت و ضعف آن بدست
آورید ،مانند اقداماتی که براساس آن میتوانید به خوبی انجام دهید درحالی که بر نقاط ضعف
غلبه میکنید یا روی آنها کار میکنید؛ ارزیابی  SWOTبه شرکت کمک میکند تا شرایط
محیط بیرونی را ،یا فرصتها و تهدیدها ،که یا راهکار سازمان را حمایت میکند یا آن را تهدید
میکند ارزیابی کند .به طور خاص ،میتوانید از آن برای ارزیابی مفاهیم تحلیل صنعت خود
استفاده کنید هم برای شرکت مرکزی به طور خاص و هم برای صنعت به طور کلی .با این حال
ارزیابی  SWOTبا یک موقعیت یا سناریو بهتر کار میکند و وقتی که در مورد تغییرات بالقوه در
ویژگیهای مهم سناریو مطمئن نباشید راهنمایی کمی ارائه میکند .در این موارد برنامه ریزی
سناریو میتواند مفید باشد
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برنامه ریزی سناریو
برنامه ریزی سناریو به رهبران کمک میکند تصویری دقیق و از نظر داخلی منسجم از گسترهی
پیامدهای محتمل همانطور که یک صنعت در طی زمان رشد میکند تهیه کنند .شما میتوانید
نتایج برنامه ریزی سناریو را در فرمول بندی و اجرای استراتژی خود اعمال کنید .درک شرایط
پستل و نیز سطح ،گام و محرکهای جهانی سازی صنعت و چارچوب کیج احتماال شما را با
برخی بینشها نسبت به پیامدهای سناریوهای مشخص تجهیز میکند .هدف از برنامه ریزی
سناریو فراهم کردن تصویری بزرگتر است تصویری که بتوانید در آن روندهای خاص و عدم
قطعیتها را ببینید .غول نفت شل که در دههی  9106در زمینهای جهانی توسعه یافت ،این
تکنیک درحال حاضر به عنوان یک ابزار ارزشمند برای یکپارچه سازی تغییرات و عدم قطعیت در
زمینههای خارجی در کل استراتژی است.
برخالف پیش بینیها ،سناریوها خط مستقیم ،تصاویر تک عاملی از حال به آینده نیستند.
درعوض ،داستانهای پیچیده ،پویا ،تعاملی گفته شده از چشم انداز آیندهاند .برای توسعهی
سناریوهای مفید ،مدیران اجرایی نیازمند درکی جامعی از صنعت خود درکنار دانش گسترده از
پستل متنوع و شرایط جهانی هستندکه به احتمال زیاد بر آنها تاثیر میگذارند .شش گام اصلی
در برنامه ریزی سناریو را در زیر به تفصیل شرح دادهایم.

شش گام اصلی در برنامه ریزی سناریو
 گام  .6انتخاب موضوع هدف ،حدود و چارچوب زمانی که سناریو کاوش خواهد کرد.
حدود بستگی به سطح تحلیل شما (یعنی صنعت ،زیرشاخهی صنعت یا گروه
استراتژیک) ،مرحلهی برنامه ریزی و ماهیت و درجهی عدم قطعیت و میزان تغییر دارد.
درکل ،چهار سناریو توسعه یافتهاند و در یک شبکه خالصه شدهاند .این چهار سناریو
منعکس کنندهی کرانههای جهانهای ممکن هستند .برای درک کامل امکانات و
احتماالت مهم ،تدوین مجموعه ای از مراحل سناریو مطلوب باشد.
 گام  .2فهرست کردن مجموعه ای از محرکها و عوامل تصمیم که بر سناریو تاثیر
میگذارند به روش بارش افکار .این کار میتواند شامل بی قراری اجتماعی ،تغییرات در
قدرت ،تغییرات نظارتی ،تغییر بازار یا رقابت و تغییر فناوری یا زیرساخت باشد .دیگر
تغییرات قابل توجه در زمینههای بیرونی ،مانند بالیای طبیعی هم میتواند درنظر
گرفته شود.
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 گام  .9تعریف دو بعد از بزرگترین عدم قطعیتها .این دو بعد محورهای چارچوب
سناریو را تشکیل میدهند .این محورها باید معرف دو بعدی باشند که بیشترین عدم
قطعیت را برای صنعت فراهم میکنند .برای نمونه مثال مربوط به صنعت اعتباری
اتحادیهی جهانی تغییرات را در زمین بازی و فناوری به عنوان دو حوزهی عمدهی عدم
قطعیت از طریق سال  2660شناسایی میکند.
 گام  .4شرح چهار ربع از سناریوها را با داستانها توضیح دهید چگونه چهار دنیا در هر
سناریو چه نگاهی خواهند داشت .این کار اغلب برای توسعهی نام جذاب برای هر دنیا
به عنوان راهی برای توسعهی بیشتر کاراکتر متمایز آن مفید است .یکی از جهانها
احتماال نسخهی آینده از وضعیت موجود است درحالی که دیگران به طور قابل توجهی
از آن حرکت میکنند .همانطور که در سناریوهای موسسهی کردیت یونیون نشان داده
شده ،شاملیون جهانی را توصیف میکند که در آن هر دو زمینهی بازی رقابتی و
فناوری تحت تغییر بنیادی هستند درحالی که  Wallet Warsیک رقابت شدید
محیطی است ،اما تغییرات تکنولوژیک جزئی تر است .در مقابل ،در تکنوکراسی،
تغییرات بنیادی در تکنولوژی هستند .در حالی که در قدرت اتحادیههای اعتباری،
اتحادیههای اعتباری تنها با تغییرات خفیفی روبرو میشوند.
 گام  .2شناسایی شاخصهایی که میتواند نشان دهد کدام سناریو اتفاق میافتد .این امر
میتواند نقطه هدفی باشد که تغییر را نشان میدهد یا مرحلهی مهمی باشد که یعنی
تغییر محتمل تر است .یک شاخص میتواند تامین کنندهی صنعتی بزرگی باشد مثل
مایکروسافت که یک استاندارد خاص اما کمتر شناخته شدهی فنی را بر میدارد.
 گام  .1ارزیابی مفاهیم استراتژیک هر سناریو .میکروسناریوها ممکن است برای برجسته
کردن و پرداختن به مسائل خاص کسب و کار یا خاص صنعت توسعه یابد .تغییرات
مورد نیاز در استراتژیها را در نظر بگیرید ،عوامل کلیدی موفقیت و توسعهی راهکاری
انعطاف پذیر و قوی که ممکن است در سرتاسر سناریوهای متعدد عمل کند.
فرآیند توسعهی سناریوها و سپس اجرای کسب و کار براساس اطالعاتی که سناریوها آشکار
میکنند ،شناسایی و به چالش کشیدن فرضیات قابل بررسی را ساده تر میکند .این کار
همچنین مناطق آسیب پذیری (مثل یک صنعت یا یک شرکت) را نمایش میدهد ،بر فعل و
انفعاالت عوامل محیطی و تاثیر تغییر تاکید میکند ،برنامه ریزی محکم و آماده سازی اتفاقی را
امکان پذیر میکند و بررسی و مقایسهی گزینههای استراتژیک را امکانپذیر میسازد .سناریوها
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همچنین به شرکتها کمک میکنند تا توجه خود را بر روندها و درک عدم قطعیتهایی که
احتماال تاثیر بالقوهی بزرگتری بر آیندهی آنها دارند متمرکز نمایند.
همین که شما موضوع هدف ،حدود و چارچوب زمانی خود را تعیین کردید ،میتوانید فهرستی از
عوامل محرک را تهیه کنید که به همان اندازه که کامل است امکان پذیر هم هست و به
مقولههای مرتبط دسته بندی شده است (مثل اجتماعی-فنی ،سیاسی-اقتصادی ،نظارتی ،مصرف
کننده-اجتماعی ،یا صنعت-بازار) .همانطور که شما اقدام میکنید ،مطمئن شوید که عوامل
محرک اصلی را شناسایی کردهاید عواملی که بزرگترین پتانسیل را برای تاثیر بر صنعت،
زیرشاخههای صنعت ،یا گروه استراتژیکی که شما به آن عالقمندید دارد.

روندها و عدم قطعیتها
در میان عوامل محرک تغییر ،مطمئن شوید که بین گرایشات و عدم قطعیتها تمایز قائل شدید.
گرایشات عواملی برای تغییرند که جهت آنها و گاهی زمانبندی میتواند پیش بینی شود .برای
مثال ،کارشناسان میتوانند به طور منطقی به طرح تعدادی از مصرف کنندگان در آمریکای
شمالی ،اروپا و ژاپن که در سال  60 ،2626ساله خواهند بود دلگرم باشند زیرا آن افراد اکنون
زنده هستند .اگر شرکت شما این مصرف کنندگان را هدف گرفته باشد ،آنگاه تاثیر این رشد
جمعیتی برای شما قابل توجه خواهد بود؛ شما میتوانید آن را به عنوان یک روند کلیدی ببینید.
برای دیگر روندها ،ممکن است جهت را بدانید اما نه سرعت را .برای مثال چین و هندوستان
روندی از رشد اقتصادی را تجربه میکنند و بسیاری از سرمایه گذاران خارجی به این دوره از
توسعهی زیرساختها و قدرت مصرف کننده در این بازار بزرگ بستگی دارند .متاسفانه سرعت
آیندهی این تغییرات نامشخص است.
آیا میدانستید؟
ویجی مایان در کتاب خود ،طلوع آفریقا ،مینویسد چگونه روندهای  166میلیون مصرف کنندهی
افریقایی میتواند به شرکتها فرصتهای بیشتری نسبت به آنچه که درحال حاضر از آن سود
میبرند ارائه کند :بسیاری از گردشگران هرساله به آفریقا میآیند تا این بازی بزرگ را در آنجا
ببینند فیلها ،شیرها و کرگدنها .اما من برای نوع متفاوتی از بازی بزرگ به آنجا آمدم .من به
دنبال کارفرمایان موفقی بودم که فرصتهای بازار را شناسایی و سرمایه گذاری کنند و همچنین
به دنبال درسهایی از بعضی از آنها که چندان موفق نبودند .در نایروبی ،ماسرامه مویمه 1از
Maserame Mouyeme
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شرکت کوکاکوال به من گفت چقدر قدم زدن به سوی بازار اهمیت دارد .سپس در هاراری

1

نخست اصطالح سیاحت اکتشافی مصرف کننده 2را در جلسه ای با مدیران اجرایی یونی لیور
شنیدم .این چیزی است که آنها ابتکار خود را برای گذران یک روز با مشتریان در خانههایشان
برای درک نحوه استفاده از محصوالت مینامند .سالها بعد از آنکه من این سفر را آغاز کردم،
اکنون اصطالحی برای توصیف جستجویی که در آن بودم دارم .من در سیاحت اکتشافی مصرف
کننده بودم .چشم انداز بازاری که آفریقا است هر ذرهی آن به اندازهی چشم اندازهای جغرافیایی
آن شگفت انگیز و تعجب آور است .فرصت بزرگی را مانند چین و هندوستان ارائه میکند.
در مقابل ،عدم قطعیتها نیروهای تغییری که جهت و سرعت آن تاحد زیادی ناشناخته است
برای سناریوی شما مهم تر هستند .مشتریان اروپایی متمایل به عدم اعتماد به صنعت
بیوتکنولوژی هستند و با توجه به تعداد عوامل رقابت کننده در این کار صنایع ،دانشگاهها،
گروههای مصرف کننده ،تنظیم کنندهها و غیره به دشواری میتوان پیش بینی کرد که آیا
مصرف کنندگان در آینده بیشتر یا کمتر پذیرای محصوالت بیوتکنولوژی خواهند بود .مقررات
برچسب زنی ،میتواند در پاسخ به نظر درحال تغییر مصرف کننده تقویت شود یا آرام بگیرد.
همچنین ممکن است بخواهید احتمال اختالالت قابل توجه را درنظر بگیرید -یعنی تغییرات
تندی که تاثیری مهم و غیرقابل تغیییر بر محیط کسب و کار دارند .یک فاجعهی بزرگ -مثل
حملهی تروریستی  99سپتامبر میتواند مقررات و دیگر اصالحات قانونی را با تاثیر عمده و پایدار
بر فناوریهای معین و شیوههای رقابتی تحریک کند .جدول زیر نمونه ای از سناریوهای ایجاد
شده برای صنعت کردیت یونیون را فراهم نموده و ایدههایی درخصوص چگونگی انجام این کار
درصورتی که به کار بردن تحلیل سناریو برای زمینهی صنعتی دیگر خواسته شود ارائه میکند.
شناسایی ورود رقبای جدید و تاثیر فناوری دو منبع اولیهی عدم قطعیت درمورد آیندهاند.

Harare
consumer safari

9
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سناریوهای تدوین یافته برای صنعت جهانی کردیت یونیون
عمده

خفیف

قدرت اتحادیههای اعتباری کردیت یونیون :هر دو زمینهی
فنی و بازی با سرعتی متعادل در تغییر است و این را پایدارترین
سناریو میکند .حتی با تغییر متوسط در این مناطق ،مبنای
درحال تغییر رقابت ،مدلهای تجاری جدید ،چالشهای منابع
نیروی انسانی و دینامیکهای صنعت به قدر کافی برای طرح
چالشهای قابل توجه برای شرکتهای خدماتی-مالی متفاوتاند.

تدریجی

تکنوکراسی :پذیرش گستردهی اینترنت توسط مصرف کنندگان
امریکایی منجر به نوآوری فنی عظیمی برای شرکتهای خدمات
مالی شده و دامنهی کانالهای توزیع و خدمات و محصوالت و نیز
حدود جغرافیایی سازمانهای خدماتی مالی را افزایش داده است.
مقررات و دیگر تغییرات در زمین بازی به کندی دنبال شده است.

بنیادی

نکات مهم
 برنامه ریزی سناریو در دههی  9106توسط شرکت شل به عنوان ابزاری برای همراستا
کردن تغییرات و عدم قطعیت در زمینههای بیرونی به راهکار کلی توسعه یافت .امروزه
از نظر استفاده در میان ده ابزار اول مدیریتی در جهان قرار دارد .سناریوها داستانهای
پیچیده ،پویا و تعاملی هستند که از چشم انداز آینده گفته میشوند .برای توسعهی
سناریوهای مفید باید درک پرباری از صنعت خود درکنار دانشی گسترده از پستل
متنوع و شرایط جهانی که احتماال برآنها تاثیر میگذارد داشته باشید.
 شش گام در فرمول بندی طرح یک سناریو به شرح زیر است )9( :انتخاب موضوع هدف،
حدود و چارچوب زمانی که سناریو کاوش خواهد کرد ( )2بارش افکار درخصوص
مجموعهی محرکهای اصلی و عوامل تصمیم گیری که بر سناریوها تاثیر میگذارند
( )3تعریف دو بعد از بزرگترین عدم قطعیتها ( )6جزئیاتی از سناریوها با
داستانهایی درمورد آینده ( )0شناسایی شاخصهایی که میتواند نشان دهد کدام
سناریو اتفاق میافتد و ( )6ارزیابی مفاهیم استراتژیک هر سناریو.
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 با درنظر گرفتن تقطیر موضوع و محرکها ،دو بعد از تغییر را که به عنوان دو بعد از
ماتریکس برنامه ریزی سناریوی شما عمل خواهند کرد انتخاب کنید .شما باید بتوانید
این ابعاد را به عنوان باال و پایین در هر کرانه توصیف کنید.
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صادرات واردات و منبع یابی جهانی
اهداف یادگیری
 .9صادرات و واردات چیست؟
 .2تجارت متقابل چیست؟
 .3منبع یابی جهانی چیست؟
 .6شرکتها چگونه صادرات و واردات را مدیریت میکنند؟
 .0شرکتها برای تامین مالی صادرات و واردات خودچه انتخابهایی دارند؟

واردات و صادرات چیست؟
تاریخچهی واردات و صادرات به زمان امپراطوری روم برمی گردد ،زمانی که تاجران اروپایی و
آسیایی کاالها را در سرتاسر سرزمینهای گسترده ای از اورآسیا وارد و صادر میکردند .تجارت
در امتداد جادهی ابریشم در طول قرنهای سیزدهم و چهاردهم رونق گرفت .کاروانهای مملو از
کاالهای وارداتی از چین و هندوستان به صحرای کنستانتینویل و اسکندریه آمد .از آنجا،
کشتیهای ایتالیایی کاالها را به بنادر اروپایی حمل میکردند.
برای قرنها واردات و صادرات اغلب مستلزم حضور واسطهها بود ،که تا حدودی به دلیل مسافت
طوالنی طی شده و زبانهای بومی متفاوتی بود .تجارت ادویه در دههی  9666هم استثنا نبود.
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ادویهها متقاضی زیادی داشتند زیرا اروپاییها هیچ سیستم سردکننده ای نداشتند ،که به معنای
آن بود که باید گوشت را با استفاده از مقادیر زیادی نمک نگهداری کنند یا خطر خوردن گوشت
نیمه گندیده را به جان بخرند .ادویهها به طور متفاوتی عطر و طعم بد گوشت را تغییر میدادند.
اروپاییها همچنین از ادویهها به عنوان دارو استفاده میکردند .تقاضای اروپاییها برای ادویه
باعث افزایش تجارت ادویه شد .مشکل اینجا بود که ادویهها به دشواری به دست میآمدند زیرا
در جنگلهای آنطرف دنیا بسیار دور از اروپا رشد میکردند .سفر زمینی به سرزمینهای سرشار
از ادویه دشوار بود و مستلزم واسطههای بسیاری در طی مسیر بود .هر واسطه دستمزدی را
دریافت میکرد و درنتیجه قیمت ادویه در هر نقطه افزایش مییافت .در انتهای سفر ،قیمت ادویه
 966درصد تورم پیدا کرده بود
همانطور که در فصول قبل اشاره شد ،صادرات به عنوان فروش محصوالت و خدمات در
کشورهای خارجی تعریف میشود ،این کاالها و خدمات یا در بیرون از کشور اصلی تولید شدهاند
یا در داخل آن .واردات سمت دیگر صادرات است .واردات اشاره دارد به خرید کاالها و خدماتی از
یک منبع خارجی و آوردن آنها به کشور مقصد .واردات هم به عنوان یک منبع یابی جهانی
شناخته شده است.

داستان موفقیت یک واردکنندهی کارآفرین
سلنا کافی شرکت واردات نوشیدنی خود را در سال  2660راه اندازی کرد .واردات نوشیدنی کار
جدیدی نیست ،اما گافی آن را پیچیده کرد :او بر واردات نوشیدنی تولید شده توسط شرکت بلک
آفریقای جنوبی متمرکز شده بود .این ایده را بعد از حضور در فستیوال نوشیدنیها در سویتو به
ذهن او رسید ،جایی که او بیش از پانصد نوع نوشیدنی از هشتادوشش تولیدکننده را شاهد بود.
گافی تحقیقاتی انجام داد و در مورد صنعت  3میلیارد دالری نوشیدنی در افریقا چیزهایی یاد
گرفت .او شاهد شکافی در بازار موجود مربوط به نوشیدنی تولید شده توسط عمده فروشان بومی
آفریقایی بود و تصمیم گرفت این شکاف را پر کند .او شرکت خود را با  86هزار دالر راه اندازی
کرد و از طریق پس انداز و کارتهای اعتباری خود از نظر مالی تامین نمود .در سال نخست،
میزان فروش تنها  966هزار دالر بود اما سپس به  9میلیون دالر در دومین سال رسید وقتی
گافی به بیش از یک هزار رستوران ،خرده فروش و مغازهی خواروبار فروشی نوشیدنی فروخت.
اتاق بازرگانی آفریقای جنوبی .،حتی از آن بهتر ،خطوط هوایی آمریکا شروع به حمل نوشیدنی-
های وارداتی گافی در پروازها نمودند ،بنابراین جریان ثابت و پایداری از کسب و کار در میان بازار
نامشخص رستوران هابرقرار گردید .گافی موفقیت خود را به شور و اشتیاق و نیز به صبر و
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شکیبایی در برخورد با مقررات متعدد مورد نیاز در هنگام راه اندازی کسب و کار واردات نسبت
میدهد.
صادرات یک استراتژی ورود موثر برای شرکتهایی است که تازه شروع به ورود به یک بازار جدید
خارجی نمودهاند .این شیوه در مقایسه با دیگر راهکارها کم هزینه و کم خطر است .دالیل
مشابهی باعث میشود صادرات برای شرکتهای کوچک و متوسط که نمیتوانند سرمایه
گذاریهای مالی قابل توجهی در بازار بین المللی بکنند نیز خوب است.
شرکتها میتوانند از طریق توزیع کنندهی محلی یا از طریق فروشندگان خودشان در یک کشور
بیگانه فروش داشته باشند .بسیاری از دفاتر تجارت و صادرات دولتی میتوانند به یک شرکت
کمک کنند تا یک توزیع کنندهی محلی پیدا کند .اینترنت به طور روزافزونی شیوهای کارآمدتر
برای شرکتهای خارجی فراهم نموده تا بتوانند توزیع کنندگان محلی را شناسایی نموده و وارد
معامالت بازرگانی شوند.
توزیع کنندگان واسطههای صادرکننده ای هستند که معرف شرکت به بازارخارجی هستند.
اغلب ،توزیع کنندگان معرف شرکتهای بسیاری هستند و به عنوان تصویر شرکت درآن کشور
عمل میکنند ،محصوالت شرکت را میفروشند ،خدمات مشتریان را فراهم میکنند .پرداختها را
دریافت میکنند .در بسیاری از موارد ،توزیع کنندگان مالکیت کاالها را اخذ و سپس به فروش
آنها اقدام میکنند .شرکتها از توزیع کنندگان به دلیل شناخت آنها از بازار محلی و این که
راهی مقرون به صرفه برای ورود به بازار مورد نظر هستند استفاده میکنند.
با این حال ،استفاده از توزیع کنندگان برای کمک به صادرات میتواند چالشهای خود را داشته
باشد .مثال برخی شرکتها دریافتند که اگر یک فروشندهی اختصاصی داشته باشند که اغلب به
این کشور سفر میکند ،احتمال آن که فروشی بیشتر از وابستگی به یک توزیع کننده به دست
خواهند آورد .اغلب ،دلیل آن این است که توزیع کنندگان چندین محصول مختلف را میفروشند
و گاهی حتی محصوالتی را میفروشند که با هم رقابت دارند .اطمینان از این که توزیع کننده
محصول یک شرکت را بر محصول شرکت دیگر ترجیح میدهد به دشواری قابل نظارت است .در
کشورهایی مثل چین ،برخی شرکتها دریافتهاند که –از نظر فرهنگی -مصرف کنندگان چینی
احتمال بیشتری دارد که یک محصول را از یک شرکت خارجی بخرند تا از یک توزیع کنندهی
محلی ،بخصوص در حالتی که یک مورد پیچیده محصول یا تکنولوژی باال باشد .به عبارت ساده،
چینیها به احتمال زیاد به فروشندهی خارجی که محصول خود را بهتر میشناسد بیشتر
اطمینان میکنند.
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چرا شرکتها صادرات میکنند؟
شرکتها به این دلیل در کار صادرات وارد میشوند که سادهترین راه برای مشارکت در تجارت
جهانی است ،سرمایه گذاری کم هزینهتری در مقایسه با دیگر راهکارهای ورود است و توقف
صادرات بسیار ساده تر از آن است که خود را از دیگر حالتهای ورود رها کنند .یک شریک
صادراتی چه به شکل توزیع کننده باشد یا یک شرکت مدیریت صادرات میتواند این روند را
تسهیل کند .یک شرکت مدیریت صادرات ) (EMCشرکت مستقلی است که وظایفی را
انجام میدهد که بخش صادرات خود شرکت اجرا میکند EMC .اسناد و مدارک الزم را جمع
آوری میکند ،خریدارانی برای صادرات پیدا میکند و مالکیت کاالها برای صادرات مستقیم را به
دست میآورد .متقابال EMC ،هزینه یا کمیسیونی را برای ارائهی این خدمات مطالبه میکند.
چون  EMCهمهی کارکردهایی را که بخش صادرات یک شرکت انجام میدهد ،شرکت نیازی
ندارد که این قابلیتهای درونی را توسعه دهد .از همه مهمتر ،صادرات به شرکت امکان دسترسی
سریع به بازارهای جدید را میدهد.
مزایای صادراتVitrac :

شرکت مصری  Vitracتوسط منیر فخری عبدالنور برای بهره برداری از محصوالت میوهی مازاد
مصر تاسیس شد Vitrac .در ابتدای کار خود میوههای محلی را به عنوان منبع به صورت مربا به
سرتاسرجهان صادر میکرد .ویتراک پول به دست آورد و مزایای تولیدی از صادرات به دست
آورد.:
 بازار .این شرکت به بازار جدیدی دسترسی یافت ،که درآمدهای مضاعفی به همراه داشت.
 پول .ویتراک نه تنها درآمد بیشتری به دست آورد ،بلکه به ارزخارجی نیز دسترسی یافت،
که شرکتهای واقع در نواحی معینی از جهان مانند شعبهی اصلی ویتراک در کشور
مصر از آن بهره مند شدند.
 تولید .هزینهی تولید یک واحد معین کاهش یافت زیرا ویتراک قادر بود در باالترین حجم
تولید کند و مواد خام را با باالترین حجم خریداری کند ،بنابراین ،از تخفیفهای
حجمی بهره مند شد.
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ریسک صادرات
ریسکهایی در تکیه کردن بر گزینهی صادرات وجود دارد .اگر شما صرفا به یک کشور صادرات
داشته باشید ،توزیع کننده یا خریدار ممکن است به سمت تامین کنندهی ارزانتری تغییر جهت
دهد تا قیمت بهتری به دست بیاورد .یا یک نفر ممکن است شروع به تولید محصولی محلی کند
که بازار را از شما بگیرد .همچنین ،خریداران محلی گاه براین باورند که شرکتی که فقط برایشان
صادرات انجام میدهد چندان به تهیهی خدمات بلند مدت و حمایت از آنها بعد از تکمیل خرید
متعهد نیست .بنابراین ممکن است ترجیح دهند که از کسی خرید کنند که مستقیما درون
کشورشان تولید میکند .در این جا ،شرکتهای بسیاری حضور محلی دارند که آنها را به سمت
یکی دیگر از گزینههای ورود سوق میدهد.

حالتهای تخصصی ورود :قراردادی
صادرات راهی ساده برای ورود به بازار بین المللی است .عالوه بر صادرات ،شرکتها میتوانند
حالتهای تخصصی تری مثل ،حالتهای قراردادی ،حالتهای سرمایه گذاری را برای ورود به
بازار بین المللی انتخاب کنند .حالتهای قراردادی مستلزم استفاده از قرارداد به جای سرمایه
گذاری است .دو حالت مهم قراردادی عبارتاند از صدور مجوز و حق بیمه.

صدور مجوز
صدور مجوز به عنوان اعطای مجوز توسط پروانه دهنده یا صاحب مجوز برای استفاده از حقوق
مالکیت معنوی ،مثل عالیم تجاری ،حقوق انحصاری اختراعات ،برندها یا فناوری ،تحت شرایط
مشخص شده تعریف شده است .امکان صدور مجوز باعث مسطح تر شدن جهان میشود ،زیرا
وسیله ای قانونی برای حمل یک محصول یا خدمات در یک کشور و تهیهی مشابهترین نسخه آن
محصول یا خدمات در کشور دیگر را ایجاد میکند .تحت توافقنامهی صدور مجوز ،شرکت
چندملیتی حقوقی را در اموال ناملموس خود به یک شرکت خارجی برای دوره زمانی مشخصی
اعطا میکند .مجوز دهنده معموال حق امتیازی را برای هر واحد تولید شده یا فروخته شده
میپردازد .اگرچه این شرکت چندملیتی معموال هیچ منافع مالکیتی ندارد ،اغلب پشتیبانی و
مشاوره مداوم ارائه میکنند .بیشتر شرکتها این گزینه ورود به بازار را گزینه ای کم خطر در نظر
میگیرند ،زیرا عموما هیچ سرمایه گذاری پیشاپیشی ندارد.
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برای یک شرکت چندملیتی ،مزیت صدور مجوز این است که محصوالت شرکت در یک کشور (یا
کشورهای) خارجی که محصول یا خدمات در آنجا دارای مجوز است تولید و آمادهی فروش
میشوند .این شرکت چندملیتی نیازی نیست که منابع خود را برای تولید ،بازار یا توزیع کاالها
مصرف کند .این هزینهی کم ،البته با بازده بالقوه کمتر همراه است زیرا درآمدها بین طرفین
تقسیم میشود.

نمایندگی انحصاری
همانند توافقنامه صدور مجوز ،تحت موافقتنامه نمایندگی انحصاری ،شرکت چندملیتی حقوقی را
برای داراییهای ناملموس خود مثل فناوری یا یک نام تجاری به یک شرکت خارجی برای دورهی
زمانی مشخصی اعطا میکند و در مقابل حق امتیاز دریافت میکند .تفاوت در این است که اعطا
کننده نمایندگی بسته ای از خدمات و محصوالت برای نمایندگی فروش تهیه میکند .برای
مثال ،مک دونالد از طریق اعطای نمایندگی فروش در خارج از مرزهای آمریکا گسترش یافت .هر
نماینده به مک دونالد حق نمایندگی و درصدی از فروش خود را میپردازد و باید که محصوالت
مشخصی را از اعطا کننده نمایندگی خریداری کند .در مقابل ،نمایندگی فروش به همه
محصوالت مک دونالد ،سیستمها ،خدمات و تخصصهای مدیریتی آن دسترسی پیدا میکند.
حالتهای تخصصی ورود :سرمایه گذاری
ورای روابط قراردادی ،شرکتها میتوانند از طریق یکی از دو راهکار سرمایه گذاری زیر وارد بازار
خارجی شوند :یک سرمایه گذاری مشترک یا یک شرکت تابعهی تماما متعلق به شرکت اصلی.

سرمایه گذاری مشترک
یک سرمایه گذاری سهام مشترک قراردادی است که همکاری استراتژیک بین دو یا چند نهاد
تجاری مجزا را برای دنبال کردن یک فرصت تجاری در کنار همدیگر فراهم میکند .شرکا در یک
سرمایه گذاری سهام مشترک هریک در تبادل سرمایه و منابع اولیه در ازای یک سهم و سهام در
هر سود حاصله مشارکت میکنند( .در یک سرمایه گذاری مشترک غیرنهادی ،هیچ مشارکت
سرمایهای برای تشکیل یک نهاد جدید وجود ندارد)
برای آن که ببینید چگونه یک سرمایه گذاری سهام مشترک عمل میکند ،بگذارید به مثال
شرکت مصری ویتراک برگردیم .منیر فخری عبدالنور شرکت مربا سازی خود را برای بهره برداری
از مازاد محصوالت میوهی مصر افتتاح نمود .عبدالنور در ابتدا به شرکت فرانسوی ویتراک نزدیک
شد تا وارد سرمایه گذاری مشترک با شرکت تازه تاسیس خود ویتراک مصر شود .عبدالنور میوه و
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بازار را فراهم میکرد ،در حالی که شریک فرانسوی او فناوری و فوت و فنهای تولید مربا را
میدانست.
عالوه براین ،برای صادرات به استرالیا ،ایاالت متحده و خاورمیانه ویتراک صادرات به ژاپن را
شروع کرد .نتایج حاصل از فروش در ژاپن نشان داد که تقاضای باالیی برای مربای زغال اخته
وجود دارد .برای پاسخگویی به این تقاضا در یک چرخش جالب ،با منشا مفروض ویتراک-
ویتراک باید زغال اخته را از کانادا وارد میکرد .بنابراین شرکت ،بلوبری را از کانادا وارد و در مصر
به مربا تبدیل میکرد و به ژاپن صادر مینمود.
با استفاده از دانش تولید ویتراک ،عبدالنور منبع جدید و فرصتی برای ورود به بازارهای جدید با
آن را کشف کرد ،بنابراین دسترسی شریک خود را گسترش داد .این مشارکت مناسب بود.
سرمایه گذاری مشترک دو شرکت به مدت سه سال ادامه یافت ،تا آن که شرکت فرانسوی سهام
خود را به عبدالنور فروخت و او صد در صد مالک شرکت ویتراک و شرکت مصری آن شد .شرکت
عبدالنور در فروش به مبلغ  22میلیون دالر دست یافت و رهبر بازار مربای مصر قبل از خریداری
شدن توسط یک شرکت بزرگتر سوئیسی به نام هیرو بود.

خطرات سرمایه گذاری مشترک
سرمایه گذاری سهام مشترک فرصتها و چالشهایی را برای شرکتهای درگیر پیش میآورد.
اولین و مهمترین چالش پیدا کردن شریک مناسب است نه فقط برحسب تمرکز کسب و کار بلکه
برحسب دیدگاههای فرهنگی سازگار و شیوههای مدیریت.
دوم ،شریک محلی ممکن است دانش تولید محصول یا خدمات رقابتی خود را برای رقابت با
شرکت چندملیتی به دست بیاورد .این همان چیزی است که اخیرا در چین رخ داده است .برای
تولید خودرو در چین ،شرکتهای غیرچینی باید سرمایه گذاریهای مشترکی با خودروسازان
چینی منعقد کنند و فناوری را با آنها به اشتراک بگذارند .پس از پایان قرارداد ،شرکت محلی
میتواند با اطالعات به دست آمده از سرمایه گذاری مشترک با شریک قبلی خود رقابت کند.
برای مثال شرکت صنایع شانگهای خودرو که با شرکت جنرال موتورز ( )GMبرای ساخت
شورلت کار میکرد ،قصد دارد فروش خودروهای خود را نیز تا پنج سال به ده برابر یعنی به
 366666برساند و به طور مستقیم با شریک سابق خود رقابت کند.
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آیا میدانستید؟
در گذشته ،سرمایه گذاریهای مشترک تنها رابطه ای بودند که شرکتهای خارجی میتوانستند
با شرکتهای چینی برقرار کنند .درواقع ،تا قبل از  ،9176شرکتهای خارجی نمیتوانستند به
تمامی یک شرکت تابعه را از آن خود کنند .دولت چین اجازهی سرمایه گذاری مشترک را از
 9181تصویب کرد ،که به عنوان شروع گسترش سیاست درهای باز عالمت گذاری شد ،یک
ابتکار آزادسازی اقتصادی .دولت چین قویا سرمایه گذاری سهام مشترک را به عنوان راهی برای
دسترسی به فناوری ،سرمایه ،تجهیزات و دانش شرکتهای خارجی ترغیب میکرد .خطر برای
شرکتهای خارجی این بود که اگر سرمایه گذاری به سردی گرایید ،شرکت چینی میتوانست
همهی داراییها را نزد خود نگاه دارد .اغلب ،شرکتهای چینی فقط در چیزهایی مانند زمین یا
امتیازهای مالیاتی که شرکتهای خارجی نمیتوانستند در صورت پایان سرمایه گذاری برای خود
بردارند مشارکت میکردند .در سال  ،2696سرمایه گذاری سهام مشترک بین شرکت چینی و
یک شرکت خارجی مستلزم حداقل سرمایه گذاری سهام توسط شریک خارجی از حداقل  33تا
 86درصد سرمایه است اما هیچ حداقل سرمایه ای برای طرف چینی تنظیم نشده است.

شرکتهای تابعهی تحت مالکیت
شرکتها ممکن است بخواهند حضور عملیاتی مستقیمی در کشور خارجی داشته باشند که کامال
تحت کنترل مستقیم باشد .برای انتخاب این حالت ،شرکت میتواند یک شرکت تابعهی
جدیدکامال تحت مالکیت خود تاسیس کند (یعنی ،یک سرمایه گذاری سبز) ،از ابتدا راه اندازی
شود و یا میتواند یک شرکت از قبل موجود در آن کشور را خریداری کند .برخی شرکتها
نمایندگان فروش یا شرکای اولیهی خود را خریداری میکنند (همانطور که ویتراک مصر هنگامی
که سهامی را که متعلق به شریکش ویتراک [فرانسه] بود خریداری کرد) .دیگر شرکتها ممکن
است یک تامین کننده محلی را برای کنترل مستقیم عرضه خریداری کند .تاسیس یا خرید یک
شرکت تابعه تماما تحت مالکیت مستلزم باالترین تعهد در بخش شرکت بین المللی است زیرا
شرکت باید همهی خطرات را مالی ،ارزی ،اقتصادی و سیاسی درنظر بگیرد.
آیا میدانستید؟
مک دونالد در ایتالیا کارخانه ای دارد که همهی کلوچه/نانهای مورد نیاز برای رستورانهای مک
دونالد در ایتالیا ،یونان و مالت را تهیه میکند .فروشهای بین المللی به اندازهی بیش از 66
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درصد از درآمد سالیانهی مک دونالد محسوب میشوند .درآمد سالیانهی در  23.0 2667میلیارد
دالر بود که  66درصد آن بین المللی بود.

مالحظات در هنگام خرید یک شرکت خارجی موجود
همانطور که دیدیم ،برخی شرکتها خرید یک شرکت از قبل موجود در یک کشور خارجی را
کامال به عنوان راهی برای ورود سریع به بازار خارجی انتخاب میکنند .هنگام تملک ،تالش
مداوم درست حائز اهمیت است-نه تنها از جنبه مالی بلکه از جنبه فرهنگ کشور و شیوههای
کسب و کار آن .برای مثال ،درآمد ساالنهی یکبارمصرفها در روسیه از همهی کشورهای دیگر
(BRICیعنی برزیل ،هند و چین) پیشی گرفت .برای بسیاری از شرکتها ،روسیه بسیار بزرگ و
بسیار غنی تر از آن است که به عنوان یک بازار نادیده گرفته شود .با این حال ،روسیه همچنین
به خاطر فساد و خط قرمزی که حتی باالترین مقامات به آن اذعان دارند مشهور است .مشاور
اقتصادی رییس جمهور آرکادی دورکویچ (که دفترش در کاخ کرملین یکبار توسط رهبر اتحاد
جماهیرشوروی لئونید برژنف اشغال شده بود) ،توصیه میکند که سرمایه گذاران باید عاقالنه
انتخاب کنند کسب و کارشان درکدام ناحیهی روسیه واقع شده است و هشدار داد که برخی
مناطق بیش از بقیه دچار فساد هستند فساد جهان را صراحتا کمتر مسطح میسازد زیرا
قابلیت دوام وسایل قانونی ،مانند صدور مجوز ،را تحلیل میبرد ،که درغیراین صورت به جهانی
مسطح تر منتهی میشد.
فرهنگ فساد حتی در برخی ساختارهای روسیه نفوذ کرده است .در دههی  ،9116قوانین سهوا
شرکتهای روسی را به ایجاد ستادهای حقوقی درپناهگاههای مالیاتی خارج از کشور مثل قبرس
تشویق میکرد .پناهگاه مالیاتی کشوری است که مالیات بردرآمد بسیار سودمندی (کم) دارد.
شرکتها در این بهشتهای مالیاتی برای پرهیز از مالیاتهای معین روسیه ثبت میشوند .حتی
اگر شرکتها بتوانند روی این مالیاتها از دولت روسیه بازپرداخت دریافت کنند ،آندری
پوزیاکوف ،از موسسین الکارد واقع در سیبری گفت "این روند آنقدر پیچیده است که شما
هیچگاه واقعا موفق به دریافت بازپرداخت نمیشوید.
این ثبتهای خارج از کشور ،متاسفانه عالمت خطری برای سرمایه گذاران بالقوه ای مثل اینتل
است .رئیس منطقه ای پایگاه مسکوی اینتل ،دیمیتری کوناش در مورد وضعیت خطرناک این
ساختار پیچیده چنین گفت :ما نمیتوانیم در شرکتهایی سرمایه گذاری کنیم که حتی اندکی
ابهام داشته باشند.
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ایجاد روابط بلندمدت
توسعهی رابطهای خوب با ناظران در کشورهای هدف با راهکار ورود بلندمدت کمک کننده است.
برقراری این روابط ممکن است شامل نگهداری افراد در کشورها برای مدت طوالنی به منظور
تشکیل پیوندهای خوب باشد ،زیرا معامله ای که در آن با یک نفر مذاکره شده باشد ممکن است
درصورتی که آن شخص سریعتر به مقر بازگردداز بین برود.
نتیجه گیری
به طور خالصه ،شرکتها وقتی که در مورد انتخاب حالت ورود تصمیم میگیرند باید از خود دو
سوال مهم بپرسند:
 -9قدر از منابع خود را مایلیم در اینجا به کار بگیریم؟ هرچه شرکت منابع کمتری
(یعنی پول ،زمان و تخصص) بخواهد (یا بتواند از پس آن برآید) برای شرکت ورود
به بازار خارجی در یک مبنای قراردادی از طریق صدور مجوز ،نمایندگی
انحصاری ،قراردادهای مدیریتی یا پروژههای جامع بهتر است.
 -2چقدر مایل به حفظ کنترل هستیم؟ هرچه یک شرکت کنترل بیشتری بخواهد،
بهتر است که یک شرکت فرعی را تاسیس یا خریداری نماید یا حداقل از طریق
یک سرمایه گذاری مشترک با مسئولیتهای مشخص و پاسخگویی بین
شرکتهای همکار وارد شود.
بدون توجه به این که شرکت کدام راهکار ورود را انتخاب کند ،همیشه عوامل متعددی اهمیت
دارند.
 تفاوتهای فرهنگی و زبان شناختی .این عوامل بر همهی روابط و تعامالت درون
شرکت ،با مشتریان و با دولت تاثیر میگذارند .درک فرهنگ تجارت محلی برای
موفقیت اهمیت دارد.
 کیفیت و آموزش ارتباطات و یا کارمندان محلی .ارزیابی مجموعه مهارتها و سپس
تعیین این که آیا کارکنان محلی واجدشرایط الزمهاند عامل کلیدی در موفقیت است.
 موضوعات اقتصادی و سیاسی .سیاست میتواند به کرات تغییر کند و شرکتها باید
تعیین کنند مایلاند چه میزان سرمایه گذاری کنند و چه مقدار از درآمدشان را
میتوانند به کشور خود بازگردانند.
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 تجربه شرکت همکار .ارزیابی تجربهی شرکت همکار در بازار با محصول و
سروکارداشتن با شرکتهای خارجی در انتخاب شریک محلی مناسب و ضروری است.
شرکتهایی که به دنبال ورود به بازار خارجی هستند باید کارهای زیر را انجام دهند:
 تحقیق در مورد بازارخارجی به طور کامل و یادگیری در مورد کشور و فرهنگ آن.
 درک تجارت منحصر به فرد و روابط نظارتی که بر صنعت آنها تاثیر میگذارد.
 استفاده از اینترنت برای شناسایی و برقراری ارتباط با شرکتهای تجاری خارجی مناسب
در کشور و یا با سفارت کشور .هر سفارتخانه یک میزتجارت و بازرگانی برای خود دارد.
مثال ،سفارت ایاالت متحده دارای یک میز تجارت خارجی با مقاماتی است که به
شرکتهای آمریکایی درخصوص بهترین راه ورود به بازار محلی کمک میکند .این
منابع برای شرکتهای کوچک بهترین راه هستند .شرکتهای بزرگتر ،با پول و منابع
بیشتر معموال مشاوران سطح باال را استخدام میکنند تا این کار را برای آنها انجام
دهند .آنها همچنین قادرند تیم تخصصی برای کشور خارجی داشته باشند که
میتواند برای استراتژیهای ورود مرحله بعدکه مستلزم سرمایه گذاری است به کرات
به آن کشور سفر کند .هنگامی که یک شرکت تصمیم به ورود به بازار خارجی بگیرد،
نیازمند صرف کمی وقت برای یادگیری در مورد فرهنگ تجارت محلی و نحوه
کارکردن در آن هستند.
نکات مهم
 صادرات ،فروش محصوالت و خدمات در کشورهای خارجی است که یا در بیرون از کشور
اصلی تهیه شده یا در کشور اصلی .واردات به خرید کاالها و خدمات از منابع خارجی و
اوردن آنها به کشور اصلی اشاره میکند.
 شرکتهابه دلیل آن که صادرات سادهترین راه برای مشارکت در بازارهای جهانی و یک
سرمایه گذاری کم هزینه تر نسبت به دیگر راهکارهای ورود است از آن استفاده
میکنند و توقف صادرات بسیار ساده تر از رهایی از دیگر راهکارهای ورود است .مزایای
صادرات شامل دسترسی به بازارهای جدید و درآمدها و نیز هزینههای تولید پایین تر
به دلیل حجم تولید باالتر است.
 فرمهای قراردادی ورود (یعنی ،مجوز دهی و اعطای نمایندگی) هزینههای پیشاپیش
کمتری نسبت به دیگر حالتهای سرمایه گذاری دارند .همچنین برای شرکت ساده تر
است که خود را از موقعیتی که ممکن است منجر یه نتایج نامطلوب شود رها کند .از
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سوی دیگر ،حالتهای سرمایه گذاری (سرمایه گذاری مشترک و تملک شرکت تابعه)
میتواند برای شرکت بازده باالتر و دانش عمیق تری از کشور مورد نظر به همراه داشته
باشد.

تجارت متقابل
برخی کشورها منافع (ارز) شرکتی که میتواند خارج از کشور شود را محدود میکنند .درنتیجه،
بسیاری از شرکت هابه تجارت متقابل متوسل میشوند ،که شرکتها کاال و خدمات را در ازای
کاال و خدمات مبادله میکنند؛ پولهای واقعی اگر هم وارد شوند تنها برای درجات پایین تر وارد
میشوند.
همچنین تجارت متقابل راهی سخت است برای صادرکنندگان به منظور فروش محصوالت و
خدمات به شرکتهای خارجی یا کشورهایی که قادر نیستند با استفاده از ارز سخت به تنهایی
آن را پرداخت کنند .انواع شرکتها از شرکت مواد غذایی و آشامیدنی پپسی گرفته تا شرکتهای
غول آسای تکنولوژی اتوماسیون گروه  ،ABBدر تجارت متقابل دخیل هستند .وقتی شرکت
پپسی میخواست وارد بازار هندوستان شود ،دولت تصریح نمود که بخشی از سود محلی شرکت
پپسی باید برای خرید گوجه استفاده شود .این الزام برای شرکت پپسی ،که مالک پیتزاهات بود
موثر بود و توانست گوجهها را برای مصرف آن سوی مرزها صادر کند .این یک مثال از تجارت
متقابل است ،بخصوص خرید متقابل .با برقراری این شرایط ،دولت هندوستان توانست به صنعت
کشاورزی محلی کمک کند ،درنتیجه انتقادات وارده به خاطر اجازهی ورود دادن به شرکت
محصوالت غذایی و آشامیدنی خارجی به کشور کاهش یافت.
مثال دیگر در این مورد که در آن شرکتها کاال و خدمات را به جای پرداخت پول نقد ارز مبادله
میکنند شرکت باهارات هِوی الکتریکال با مسئولیت محدود ( )BHELاست ،بزرگترین
تولیدکننده تجهیزات برقی در هندوستان BHEL .میخواست به سفارشات اضافی آنسوی مرزی
نیزامنیت بخشد .برای تحقق این برنامه  BHELبه دنبال فرصتهایی برای تجارت متقابل با دیگر
شرکتهای متعلق به دولت بود .شرکت وارد تالشهای مشترک با یک شرکت تجاری معدنی
متعلق به دولت شد MMTC ،با مسئولیت محدود ،تا روغن پالم را با ارزش  9میلیارد دالر در
مقابل راه اندازی یک پروژهی برق آبی در این کشور ،از مالزی وارد کند .مالزی دومین تولید
کننده بزرگ روغن پالم در جهان است.
به دلیل آن که هندوستان متوسط  7میلیون تن روغن خوراکی را ساالنه وارد میکند ،اما مصرف
ساالنه  90میلیون تن است واردات روغن خوراکی ارزشمند است.
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چرا شرکتها در تجارت متقابل وارد میشوند؟
یکی از دالیلی که شرکتها در این شیوه دخیل میشوند این است که برخی دولتها در
معامالتی با مقیاس بسیار بزرگ (بیش از  9میلیون دالر) تجارت متقابل را در دستور کار قرار
میدهند یا درصورتی که معامله در یک صنعت خاص باشد .برای مثال ،کره جنوبی اجازه تجارت
متقابل را برای تهیه و تدارک ارتباطات راه دور دولتی بیش از  9میلیون دالر دستور داده است.
وقتی دولتها تعهدات خرید متقابل را اعمال میکنند ،شرکتها انتخابی ندارند مگر آن که در
تجارت متقابل وارد شوند تا بتوانند کاالهای خود را در آن کشور بفروشند.
تجارت متقابل میتواند خطر نوسانات قیمت یا تورم در نرخ ارز را کم کند .چون هردو طرف
معامله تجارت متقابل با کاالهای واقعی سروکار دارند نه ابزارهای مالی ،تجارت متقابل میتواند
خطر تورمی که در خرید ارز خارجی دخیل است حل کند .درواقع ،تجارت متقابل میتواند به
عنوان راهی برای کاهش تورم و یا نوسانات ارز ،مکانیسم بهتری نسبت به ابزارهای مالی باشد..
در نهایت ،تجارت متقابل راهی برای بازگرداندن سود به شرکتها ارائه میکند .برخی از دولتها
میزان ارزی را که میتواند از کشورشان خارج شود محدود میکنند( .دولتها این کار را برای
حفظ ذخایر ارز خارجی انجام میدهند) .تجارت متقابل راهی برای بازگرداندن سود به کشور
اصلی از طریق کاالها به جای پول در اختیار شرکتها قرار میدهد.

ساختارها در تجارت متقابل
اولین تجارت هزاران سال پیش مبتنی بر دادوستد کاال بود .مبادلهی کاال به کاال ،مبادلهی
مستقیم یک کاال باکاالی دیگر است بدون آن که پولی ردوبدل شود .بنابراین ،مبادلهی کاال به
کاال حتی به زمان پیش از اختراع پول برمی گردد.
آیا مبادله کاال به کاال امروز هم انجام میشود؟ بله و نه فقط در میان دو کسب و کار محلی که
حتی چیزهایی مثل کوتاهی مو را درازای یک ماساژ درمانی مبادله میکنند .به لطف اختراعات
جدید و اینترنت ،مبادله کاال به کاال در تمام مرزهای بین المللی شکل میگیرد .برای مثال،
بارترکارد (کارت مبادلهی کاال به کاال) را درنظر بگیرید .در سال  9119راه اندازی شد و مانند
یک کارت اعتباری عمل میکند ،اما در عوض کارت با کاالها و خدمات تامین اعتبار میشود.
هیچ نقدینگی مورد نیاز نیست .بیش از  80666عضو تجاری در سی کشور از بارتر کارد استفاده
میکنند و  9.3میلیارد دالر معامله را ساالنه در تعامالت بدون پرداخت نقدی انجام میدهند.
در ساختار خرید متقابل ،فروشنده پول نقد را مشروط بر آن که فروشنده محصوالت یا خدمات
محلی را به اندازه مبلغ (یا درصدی از) نقدینگی خریداری کند دریافت میکند .به عبارت ساده
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تر ،خرید متقابل زمانی روی میدهد که فروشنده پول نقد دریافت میکند اما براساس قرارداد
موافقت کرده است که محصول یا خدمات محلی را با آن پول خریداری نماید.

معایب تجارت متقابل
تجارت متقابل به دلیل ارتباطی که با اقتصاد دستوری در دوران جنگ سرد دارد تصویری
مخدوش دارد ،در آن زمان کاالهای دریافتی اغلب بی فایده یا با کیفیت بسیار پایین بودند اما
براساس قوانین اقتصاد دستوری دولتها ،اجباری بودند .تحقیقات جدید نشان میدهند که
معامالت درتجارت متقابل منطق اقتصادی مشروع دارند ،اما خطر دریافت کاالهای پست همچنان
ادامه دارد .بیشتر ساختارهای تجارت متقابل ،به جز برای مبادله کاال به کاال ،تنها برای
شرکتهای بسیار بزرگ که میتوانند محصوالتی مثل روغن پالم را بگیرند و درمقابل به شیوه ای
مفید تجارت کنند معنا میدهد .به این دلیل  BHELبا  MMTCدر مالزی به صورت تجارت
متقابل مشارکت نمود زیرا  MMTCدر تجارت کاالهای عمده متخصص است .به همین نحو،
شرکت پپسی میتوانست از گوجههایی که باید براساس خرید متقابل خریداری مینمود استفاده
کند زیرا درکنار کار اصلی خود در کسب و کار پیتزا هم فعال بود.
نکات مهم
 تجارت متقابل اشاره دارد به شرکتهایی که کاالها و خدمات را در ازای کاال و خدمات
تجارت میکنند؛ پولهای واقعی در صورت دخیل بودن ،تنها در درجات پایینتر دخیل
هستند .اگرچه تجارت متقابل در طول جنگ سرد مرسوم نبود ،راه مفیدی برای صادر
کنندگان است تا با کشورهای درحال توسعه که ممکن است قادر به تهیه محصوالت در
ازای پرداخت ارز نباشند تجارت کنند.
 شرکتها به سه دلیل در تجارت متقابل وارد میشوند )9( :برای برآوردن دستور خارجی
دولت ( )2برای کاهش نوسانات قیمت ارز و تورم ( )3برای بازگرداندن سود از
کشورهایی که مقادیر ارز خروجی از کشور را محدود کردهاند.
 مبادله کاال به کاال یک تجارت متقابل است که حدود هزاران سال پیش انجام میشده و
تا امروز ادامه یافته است .خرید متقابل یک ساختار تجارت متقابل است که مستلزم آن
است که فروشنده پول نقد را مشروط بر آن که محصوالت یا خدمات محلی را با آن
پول (یا درصدی از آن) خریداری نماید ،دریافت کند.
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منبع یابی جهانی و نقش آن در کسب و کار
منبع یابی جهانی اشاره دارد به خرید مواد خام اولیه ،عناصر یا خدمات از شرکتهایی بیرون از
کشور اصلی .در یک جهان مسطح ،مواد خام اولیه از هرجایی که بتوانند به ارزانترین قیمت
(ازجمله هزینههای حمل و نقل) و باالترین کیفیت قابل مقایسه به دست آیند منبع یابی
میشوند .آنچه را که در مورد تجارت ادویه گفتیم به یاد بیاورید .اروپاییها از چین و هندوستان
ادویه را منبع یابی کرده بودند .مسیرهای طوالنی زمینی تجارت مستلزم پرداختهای زیادی به
واسطهها و قانونگذاران محلی بود که قیمت ادویه را  9666درصد تا انتهای سفر افزایش میداد.
چنین نشانه گذاریهایی به طور طبیعی اروپاییها را وادار به جستجو برای راههای دیگر تجارت و
منابع ادویه کرد .میل به ادویهها و طال چیزی است که نهایتا کریستف کلمب را برای تامین مالی
برای سفرش در عرض اقیانوس اطلس هدایت کرد .حتی قبل از آن ،کشتیهای پرتغالی در پایین
سواحل آفریقا کشتیرانی میکردند .در دهه  ،9676کشتیهای پرتغالی به اروپا بازمی گشتند در
حالی که مملو از فلفل  meleguetaافریقا بودند .این فلفل کم کیفیت تر از فلفل شرق دور بود
اما بسیار ارزانتر بود .تا  ،9066قیمت فلفل تا  20درصد کاهش یافت زیرا منابع جدیدی برای
تهیه آن پیدا شد.
امروزه ،الگوی منبع یابی جهانی به عنوان شیوه ای برای به دست آوردن کاالها و مواد خام اولیه
دنبال میشود .اما منبع یابی اکنون بسیار بیشتر گسترش یافته است؛ و شامل منبع یابی عناصر،
محصوالت کامل تولید شده و نیز خدمات است.
شرکتهای زیادی وجود دارد که به یک کشور صادر میکنند درحالی که از همان کشور منابع
خود را تهیه میکنند .برای مثال ،اپل آی پادهای خود را به چین میفروشد و همچنین اجزای
اولیهی آن را در چین تولید و منبع یابی میکند.

بهترین روشها در منبع یابی جهانی
با توجه به چالشهای منبع یابی جهانی ،شرکتهای بزرگ اغلب کارکنانی را تماما به جستجوی
فرآیند منبع یابی و تامین کنندگان مالی برون مرزی شرکت ،مدیریت روابط و کنترل مسائل
قانونی ،مالیاتی و اجرایی شرکت اختصاص دادهاند.
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قضاوت کیفیت از راه دور :ایزو 3000
شرکتها چگونه میتوانند از کیفیت مطلوب کاالها و خدماتی که از یک کشور خارجی منبع یابی
میکنند مطلع شوند؟ عالمت کاالیی با کیفیت خوب در سراسر دنیا گواهینامهی ایزو 1666
است .در سال  ،9178سازمان بین المللی استاندارد () ISOاستانداردهای یکپارچه ای را برای
دستورالعمل کیفیت تهیه نمود .قبل از دسامبر  26669سه استاندارد ایزو مورد استفاده بود :ایزو
 ،1669ایزو  1662و ایزو  .1663این استانداردها مجموعا به ایزو  1666ارجاع میشدند .در سال
 ،2666این استانداردها در یک استاندارد بازبینی شده با نام ایزو  1669:2666ادغام شدند .در
سال  ،2667بازبینی جدیدی منتشر شد ،ایزو  .1669:2667این استانداردها اختیاری هستند ،اما
شرکتها میتوانند تبعیت خود از استاندارد را با صدور گواهینامه نشان دهند( .شرکتهایی که
گواهینامهی ایزو  1666:2666را به دست آوردند ،باید مجدداً برایشان گواهینامه صادر شود تا به
استانداردهای ایزو  1669:2667برسند ).این گواهینامه نشان میدهد که محصوالت و خدمات
یک شرکت استانداردهای کیفیت را دارا هستند و شرکت دارای فرآیندهای مدیریت کیفیت به
جا است .شرکتها با هر اندازه ای گواهینامه را دریافت میکنند .برای اطمینان از محصوالتی با
کیفیت باال ،برخی شرکتها الزم میدانند که تهیه کنندگانشان قبل از آن که محصوالت و
خدماتشان را از آنها دریافت کنند گواهینامهی مورد نیاز را دریافت نموده باشند .گواهینامهی
ایزو " 1669:2667مهرکیفیت" است که در سرتاسر جهان مورد اعتماد است.
عالوه بر استانداردهای کیفیت ،ایزو همچنین استانداردهای ایزو  96666را تهیه نمود که بر
محیط زیست متمرکزند .بخصوص ایزو  96666نشان میدهد که شرکت برای کم کردن هرگونه
اثر مخربی که ممکن است بر محیط زیست داشته باشد تالش میکند.
طی سالها ،شرکتها مدیریت کیفیت و ثبات را آموختهاند.
 شرکتها میتوانند از بازرسیهای اعالم نشده به منظور بررسی تهیهکنندگان خود از نظر
رسیدن به استانداردهای تضمین-کیفیت استفاده کنند (هرچند وقتی تهیه کنندگان
در دوردست باشند ،این کار هزینه بر است).
 برای هماهنگی ،برای پرهیز از اختالل در دریافت کاالها والمارت مطمئن شده که هیچ
تهیه کننده ای بیش از  20درصد از مواد اولیه والمارت را تامین نمیکند.
 شرکتها میتوانند عملکرد تامین کنندگان خود را ارزیابی کنند .هزینه همه چیز نیست.
بسیاری از شرکتها از کارتهای امتیاز برای ارزیابی تامین کنندگان خود که از انها
مواد اولیه را دریافت میکنند استفاده مینمایند .هزینه بخشی از کارت امتیاز است ،اما
اغلب فقط نشان دهندهی بخشی از ارزیابی است نه تمام آن .درعوض ،شرکتها به
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مسائل به عنوان تداوم تامین و نیز این که آیا روابط مبتنی بر سیاست اعتماد و باز
بودن است نگاه میکنند.

شیوههای منبع یابی :درنظر گرفتن هزینههای کربن
یکی از عوامل فزآینده نگرانیها درمورد منبع یابی جهانی این است که اثر کربن کاالها به
مسافتهای بسیار طوالنی سفر میکند .اثر کربن مقیاس اندازه گیری تاثیر فعالیتهایی مانند
حمل و نقل و تولید بر محیط زیست است ،بخصوص تغییرات آب و هوایی .فعالیتهای روزمرهی
همه ،مثل استفاده از برق یا رانندگی ،اثر کربن دارد ،زیرا گازهای گلخانه ای با سوختن
سوختهای فسیلی برای برق ،گرما ،حمل و نقل و نظایر آن تولید میشود .هرچه اثر کربن باالتر
باشد ،آن فعالیت برای محیط زیست مضرتر است.
در منبع یابی جهانی ،اگرچه حمل و نقل کاالها با هواپیما و کامیون اثرکربن باالیی دارد به دلیل
مصرف سوختهای فسیلی ،درمورد حمل و نقل از طریق اقیانوس چنین نیست .همینطور ،مقیاس
اثر کربن فقط متمرکز بر فاصله نیست ،به تمام سوختهای فسیلی مورد استفاده در تولید یک کاال
هم نظر دارد .برای مثال وقتی یک نفر به تصویر کلی میزان انرژی مورد نیاز برای تولید محصول
نگاه کند ،اثر کربن حمل و نقل ممکن است کمتر از اثر کربن فرآیند تولید باشد .برخی نواحی
مزایای طبیعی دارند .برای مثال ،از نظر زیست محیطی بیشتر طرفدار محیط زیست است که
آلومینیوم در ایسلند گداخته شود تا به صورت محلی ،به خاطر مقادیر بسیار زیاد برق مورد نیاز
برای ذوب کردن .ایسلند انرژی زمینی فراوانی دارد که هیچ اثر کربنی در مقایسه با تولید برق با
سوزاندن زغال سنگ ندارد .برای محیط زیست بهتر است که آلومینیوم در ایسلند ذوب و سپس
به جاهای دیگر حمل شود.
همینطور ،از نظر زیست محیطی مناسب تر است که مردم انگلستان چوب استفاده نشده را از
سوئد خریداری کنند تا آن که کاغذ بازیافت شدهی ساخته شده در انگلستان را خریداری کنند.
چرا؟ سوئد از انرژی هستهای برای تولید کاغذ استفاده میکند که اثرکربن بسیار کمتری نسبت
به الکتریسیته در انگلستان دارد ،که از سوختن زغال سنگ تولید میشود .حتی اگر کاغذ بازیافت
شده باشد ،هزینههای برق برای بازیافت آن را بیشتر برای محیط زیست مخرب میکند .شاید
یکی از موثرترین تغییراتی که شرکتها میتوانند برای کمک به محیط زیست ایجاد کنند کار
مشترک با شرکای تجاری خود باشد/برای مثال ،یک توافقنامه بین تولید کنندهی چیپس سیب
زمینی و تولید کنندگان سیب زمینی اتالف منابع را از بین میبرد .بخصوص فیزیک سرخ کردن
چیپس سیب زمینی مستلزم به جوش آوردن آب درون سیب زمینی است ،که مقادیر زیادی از
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انرژی را صرف میکند .هرچند جوشاندن آب ممکن است یکی از مقتضیات فرآیند پخت به نظر
میرسد ،موسسهی بریتانیایی کربن تراست یک شیوهی مصنوعی کشف کرده که این هزینهها را
افزایش میدهد .تولید کنندگان چیپس سیب زمینی سیب زمینیها را براساس وزن خریداری
میکنند .تولید کنندگان سیب زمینی برای به دست آوردن بیشترین سود از سیب زمینیهایشان
آنها را در آب خیس میکنند تا وزنشان را افزایش دهند ،بنابراین ،آب غیرضروری که باید
جوشانده شود افزایش مییابد .با تغییر قراردادها به گونهای که تولید کننده برای سیب
زمینیهایی که کمتر خیس شدهاند بیشتر دریافت کند ،سازندگان چیپس نیاز به انرژی کمتری
برای جوشاندن آب کمتر دارند و محیط زیست از این موضوع و اتالف انرژی کمتر سود میبرد.
این تغییرات تاثیرات بسیار سودمندتری نسبت به تغییر حمل و نقل بر محیط زیست دارند.

برون سپاری در مقابل منبع یابی جهانی
در برون سپاری ،شرکت تمام فرآیند را (مثال ،حسابهای قابل پرداخت) به یک فروشندهی بیرون
سپاری محول میکند .فروشنده کنترل عملیات را در دست میگیرد و عملیات را به گونه ای که
مناسب به نظر برسد اجرا میکند .شرکت به فروشنده بیرونی به خاطر نتیجهی نهایی پول
میپردازد؛ چگونه فروشنده به آن نتایج رسیده به خود او مربوط است .شرکتها به دالیل بسیاری
برون سپاری میکنند .مزایای زیادی در برون سپاری وجود دارد:
 کاهش هزینهها با جابجایی نیروی کار به کشوری کم هزینه تر
 سرعت بخشیدن به گام ابداع با به کارگیری مهندسان در یک بازار درحال توسعه با
هزینه بسیار کمتر
 پروژههای توسعه سرمایه گذاری که درغیر این صورت غیرقابل تحمل میشوند
 آزادکردن بسیاری از مهندسان کشور اصلی و فروشندگان از کارهای روتین ،به نحوی که
بتوانند بر کارهایی با ارزش افزودهی باالتر متمرکز شوند یا با مصرف کنندگان تعامل
داشته باشند.
 ایجاد یک شیوه کسب و کار استاندارد برای پیشنهاد ،برای کاهش هزینه و دادن امکان
پاسخگویی به شرکت با انعطاف پذیری .درصورتی که روش جدیدی از اجرای عملکرد
سودمند باشد ،شرکت میتواند فروشندگان را تغییر دهد تا از پیشرفت جدید بهره ببرد
بدون آن که تاخیر در استخدام و آموزش نیروی جدید استخدامی به این فرآیند
تحمیل شود.
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شرکت داروسازی الی لیلی و شرکتی که از برون سپاری برای کاهش هزینه تولید دارویی جدید
استفاده میکند ،که  9.9میلیارد دالر است .لیلی امیدوار است که این هزینه را از طریق برون
سپاری تا  766میلیون دالر کاهش دهد .شرکت قلب تالشهای تحقیقی را تهیهی دارو به
سازمانهای تحقیقات قراردادی ) (CROبرون سپاری میکند .این شرکت  26درصد از کار
آزمایشگاهی خود را به یک چهارم هزینهی ایاالت متحده در چین انجام میدهد .لیلی امیدوار
است تا هزینهی آزمایشات بالینی را هم با توسعهی این تالشها به کشورهای (BRICمثل برزیل،
روسیه ،هند و چین) کاهش دهد.

هزینههای پنهان برون سپاری
اگرچه پس انداز هزینههای برون سپاری ،مانند هزینههای نیروی کار ،به راحتی به چشم میآیند،
برخی هزینههای پنهان قابل مشاهده نیستند .برای مثال ،محصوالت با تکنولوژی باال که مستلزم
ماهها سفر اقیانوسی و مواجهه با کهنگی محصول ،زوال ،فساد ،مالیات ،از دست رفتن در اثر
آسیب یا سرقت و افزایش هزینههای مسافرت تجاری است .تهدیدات تروریسم ،نزاعهای مذهبی،
تغییر دولتها و شکست اقتصادی مسائل دیگر هستند که موجب نگرانیاند .استنلی فرنیچر ،یک
سازندهی امریکایی لوازم خانگی ،تصمیم گرفت تولید برون مرزی خود را بعد از به یادآوری
محصول سرقتهای انجام شده در اسلوونی ،هزینههای حمل و نقل و مسائل مالکیت معنوی،
چربیدن مزایای کاالهای ارزان و نیروی کار ارزان به کشور خود بازگرداند .همه این هزینههای
پنهان به جهانی افزوده میشود که کمتر مسطح است.
تولید برون سپاری تولید قراردادی نیز نامیده میشود .حرکت به سوی تولید قراردادی یعنی،
شرکتهایی مثل آی .بی .ام کنترل کمتری بر تولید خود دارند تا زمانی که خودشان صاحب
کارخانههایشان بودند .شرکتهای تولید قراردادی مانند سلستیکا محصوالت آی .بی .ام را در
کنار محصوالت  HPو  Dellمیسازد .مالحظات مالی خودِ سلستیکا ،درصورتی که عجله ای در
تولید باشد ،بر این که آیا اولویت را به آی بی ام بدهد یا اچ پی یا دل تاثیر میگذارد .بهترین
محصوالت تولید قراردادی به هرمشتری که بهترین شرایط و باالترین قیمت را بدهد میرسد این
امر شرکتها را نسبت به تغییرپذیری آسیب پذیرتر میسازد .شرکت کوانتا کامپیوتر واقع در
تایوان بزرگترین تولید کننده قراردادی کامپیوترهای نوت بوک در جهان است .کوانتا لپتاپ
هایی برای سونی ،دل و اچ پی و سایر شرکتها میسازد .در ژوئن  ،2696کوانتا  6.7میلیون دالر
لپ تاپ ،را با کشتی حمل کرد که رکورد حمل لپ تاپ است .برای مصرف کنندگان لوازم
الکترونیک ،برون سپاری راهی غالب برای انجام کسب و کار شده است.
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کنترل و مدیریت خدمات برون سپاری
اگر یک شرکت خدمتی را برون سپاری کند ،چگونه کیفیت آن خدمت را تضمین میکند؟
یک راه از طریق موافقتنامه های سطح خدمات است .موافقتنامه های سطح خدمات ()SLA

به صورت قراردادی سطوحی از خدمات را که برون سپارنده باید هنگام انجام خدمات مطابق
شرایط انجام دهد مشخص میکنند SLA .ها راهی هستند که شرکتها کیفیت و عملکرد را
هنگام برون سپاری خدمات تضمین کنند SLA .ها معموال شامل عناصر زیر هستند:
 دامنهی خدمات
تکرار خدمتکیفیت مورد انتظارزمانبندی مورد نیاز هزینهی خدمات
ارتباطاتروشهای حل اختالفاتگزارش دهی و کنترلتما س های مهم اهداف عملکردد بهبود و پیشرفت

 SLAشرکت جانز هاپکینز برای حسابهای قابل وصول





شرکت جانز هاپکینز سطوح خدمات زیر را برای حسابهای دریافتنی انتظار دارد:
تماس با مشتری پس از چهل و پنج روز درصورتی که فاکتور باز بیشتر از  96هزار دالر
باشد.
تماس با مشتری بعد از شصت روز در صورتی که فاکتور باز بین  3666تا  96666دالر
باشد.
تماس با مشتری بعد از  16روز در صورتی که فاکتور باز کمتر از  3666دالر باشد.
تماس با بخش ظرف دو روز در صورتی که مشتری ادعا کند که فاکتور به دلیل عملکرد
پرداخت نخواهد شد .در این نقطه ،این مسئولیت بخش است که مسئله را حل کند و
فاکتور به عنوان فاکتور غیرقابل وصول بسته خواهد شد .هنگامی که عدم توافق با
مشتری حل شود ،یک فاکتور جدید صادر خواهد شد.
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 همه مسائلی که مرکز خدمات  A/Rبتواند حل و فصل کند ،طی سه روز کاری کامل
خواهد شد .تماسهای پیگیری بین پنج روز کاری برقرار خواهد شد.

فرصتهای کارآفرینانه حاصل از برون سپاری
گروه مشاوره کریمسون یک شرکت کالیفرنیایی است که تحقیق در بازار جهانی را بر روی همه
چیز از روترها تا نرم افزارها برای مشتریانی از جمله سیستمهای سیسکو ،اچ پی و مایکروسافت
انجام میدهد .کریمسون تنها چهارده کارمند تمام وقت دارد که برای رسیدگی به سواالت مربوط
به تحقیقات بازار خیلی کم هستند .اما کریمسون برخی از تحقیقات بازار را به  Evalueserveدر
هند و برخی متخصصان مستقل در چین ،جمهوری چک و افریقای جنوبی سپرده است.
مدیرعامل شرکت کریمسون گلن گو میگوید :این کار به یک شرکت کوچک مثل ما امکان
میدهد تا با مک کینزی و بین در مبنای جهانی با هزینههای بسیار پایین رقابت کنیم.
برای مثال ،شرکتی را تصور کنید که ایده ای برای یک وسیلهی طبی جدید دارد اما در زمینهی
بازار برای این فرصت تحقیقاتی انجام نداده است .شرکت میتواند تحقیق در مورد بازار خود را به
شرکتی مانند  Evalueserveبسپارد .با یک دستمزد نسبتا کم ،شرکت برون سپارنده میتواند،
در طی یک روز تیمی را از وکالی ثبت اختراع هند ،مهندسین و تحلیلگران تجارت جمع آوری
کند و شروع به استخراج پایگاههای اطالعاتی جهانی کند و با دهها نفر از متخصصان امریکایی و
عمده فروشان تماس بگیرد تا یک گزارش تحقیق بازار مستقل تهیه کند.
نکات مهم







منبع یابی جهانی به خرید مواد خام ،عناصر ،محصوالت تمام شده ،یا خدمات از
شرکتهایی واقع در خارج از کشور اصلی اشاره دارد.
فناوری اطالعات و ارتباطات برون سپاری فرآیندهای تجاری را امکانپذیر نمودهاند و به
این فرآیندها امکان اجرایی شدن در کشورهای مختلف در گوشه و کنار جهان را
میدهد.
بهترین شیوههای منبع یابی جهانی شامل اجزای زیر است:
استفاده از گواهینامهی ایزو  1669:2667برای کمک به ضمانت کیفیت محصوالت بدون
توجه به جایی که تولید شدهاند
درنظر گرفتن شیوههای محیطی که شرکت آن محصوالت را تهیه میکند عالوه بر
کیفیت محصوالت از طریق گواهینامهی ایزو 96666
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 استفاده از توافقنامههای سطوح خدماتی برای ضمانت کیفیت خدمات.
 کارآفرینان از برون سپاری سود میبرند زیرا میتوانند خدمات مورد نیاز را بدون نیاز به
ساخت این توانایی به صورت داخلی به دست بیاورند.

مدیریت صادرات و واردات
اندازهی صادرات در جهان از کمتر از  966میلیون دالر بعد از جنگ جهانی دوم امروزه به باالی
 99تریلیون دالر رسیده است .صادرات و واردات کسب و کار بزرگی است ،اما فقط برای
شرکتهای بزرگ نیست .بیشتر مشارکت کنندگان مشاغل/شرکتهای کوچک و متوسطاند ،که
این امر را فرصتی هیجان انگیز برای کارآفرینان میکند.
واردات و صادرات مستلزم اسناد و مدارک بیشتری است (مثال ،پرکردن فرمهای رسمی) ،برای
برآوردن مقررات کشورها .ارزش مستند سازی این است که تجارت میان نهادهایی که یکدیگر را
نمیشناسند امکانپذیر میکند .طرفین قادرند به یکدیگر اعتماد کنند ،زیرا مستندسازی چارچوبی
مشترک فراهم میکند و تضمین میکند که هر طرف آنچه را که در مذاکرات واردات/صادرات
گفته انجام خواهد داد.
طرفین اصلی درگیر در صادرات و واردات صادرکنندگان واردکنندگان و حامالن هستند.
صادرکننده شخص یا نهادی است که کاالها را به خارج از کشور ارسال یا حمل میکند .وارد
کننده شخص یا نهاد خریداری کننده و یا حمل کنندهی کاال از یک کشور به کشور وارد کننده
است .حمل کننده نهادی است که حمل و نقل فیزیکی کاالها را اداره میکند .حمل کنندگان
شناخته شده در سرتاسر جهان عبارتاند از یونایتد پارسل سرویس () ،UPSفدکس و .DHL
دفاتر مدیریت گمرک در هر دوکشور اصلی و کشوری که کاال به آن صادر میشود در معامله
دخیل هستند .در ایاالت متحدهی آمریکا ،خدمات گمرکی بعد از حمالت تروریستی  99سپتامبر
به ادارهی گمرکات و حفاظت مرزی ) (CBPتبدیل شد .درحال حاضر دستورکار این نیست که
کاالها به راحتی از طریق گمرک به سرعت و کارآمد منتقل شوند تا تجارت بین المللی را تسهیل
کند؛ بلکه تضمین میکند که کاالهایی که وارد ایاالت متحده میشوند معتبر و امن هستند.
رابرت بونر ،این موقعیت را به عنوان کمیسر خدمات گمرکی در تاریخ  96سپتامبر  2669گرفت.
در روز دوم کار خود در ساعت  96:0صیح  ،EDTهمهی فرودگاهها ،بنادر و گذرگاههای مرزی را
بست .اولویت ماموریت خدمات گمرکی به امنیت جلوگیری از ورود سالحهای تروریستی و
تروریستها به کشور تبدیل شد .در روز سوم ،پیامدهای بستن مرزها در تجارت و کسب و کار
مشهود شد .عبور از مرزها که قبال ده تا دوازده دقیقه زمان میبرد ،ده تا دوازده ساعت زمان
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گرفت .کارخانههای اتومبیل در دیترویت ،که از تحویل به موقع قطعات خودرو استفاده میکردند،
به دلیل عدم تامین قطعات ورودی شروع به تعطیل در  96سپتامبر کردند .در صورت بسته بودن
مرزها ،شرکتها دوران سختی را برای کارکردن پیش رو داشتند .بنابراین ،اهداف دوگانهی CBP
به تازگی ایجاد شده امنیت و تسهیل تجارت شد .همانطور که بونر توضیح داد ،در گذشته ،ایاالت
متحده راهی برای تشخیص سالحهای ورودی به مرزهای مان نداشت .ما باید یک سیستم تجاری
جهانی میساختیم که سریع و کارآمد میبود اما هیچ مقیاس امنیتی نداشت .” .ماری مورفی
هوی ،یک مهندس ارشد در اینتل ،این مسئله را به این صورت تصریح کرد :همه چیز در
کانتینرهای بسیار بزرگ جابجا میشود و وزارت امنیت داخلی ایاالت متحده درمورد آنها نگران
است .امنیت یعنی که بدانی در آن کانتینرها چیست ،کجاست ،کجا بوده و آیا کسی با آن
خرابکاری کرده است.
بعد از  99سپتامبر ،اهداف دوگانهی امنیت و تسهیل از طریق سه ابتکار عمل مرتبط حاصل شد:
 .1قانون بیست و چهارساعته ،مستلزم اطالعات پیشرفته قبل از بارگیری
 .2یک سیستم هدفگیری خودکار برای ارزیابی همهی حمل و نقلهای داخل مرزی
 .3کنولوژی تشخیص پیچیده برای اسکن کانتینرهای پرخطر

نقش واسطهها
عالوه بر بازیگران اصلی که در باال توصیف کردیم واسطهها میتوانند در تشخیص وارد کننده و
صادر کننده دخیل شوند .کارآفرینان و کسب و کارهای کوچک و متوسط ،به ویژه ،از این
واسطهها سود میبرند به جای آنکه منابع خود را برای ساخت این قابلیتها در کشور خود/خانه
صرف کنند.
یک حمل و نقل کنندهی بارعموما مدارکی فراهم میکند که نشان دهندهی شیوههای حمل
است ،مقررات تجارت را هدایت میکند و جزئیاتی مثل بسته بندی و برچسب گذاری را نشان
میدهد .در بندر خارجی ،حمل و نقل کننده بار ترتیبی میدهد که کاالهای صادراتی گمرکات
مشخصی داشته باشند و به خریدار تحویل داده شوند .فرایند با ارسال مدارک به خریدار،
فروشنده یا واسطه ای مثل بانک از جانب حمل و نقل کنندهی بار به پایان میرسد.
یک شرکت مدیریت صادرات ) (EMCشرکتی مستقل است که وظایفی را که بخش صادرات
شرکت انجام میدهد اجرا میکند EMC .به مدارک ضروری رسیدگی میکند ،خریدارانی برای
صادرات پیدا میکند و عنوان کاالها را برای صادرات مستقیم میگیرد .در مقابلEMC ،
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دستمزدی یا حق کمیسیونی برای خدمات خود دریافت میکند .بانکها نقشی حیاتی در
تراکنشهای مالی ایفا میکنند.

چه چیزی برای معامالت واردات و صادرات الزم است؟
فرمهای مختلف اسناد برای واردات و صادرات الزم است.
بارنامه قراردادی بین صادر کننده و حمل کننده (مثالً  UPSیا فدکس) است که به حامل اجازه
میدهد تا کاالها را به مقصد خریدار حمل کند .بارنامه به عنوان سندی عمل میکند که میگوید
حمل و نقل انجام شده و کاالها دریافت شدهاند.
یک فاکتور تجاری یا گمرکی سند مالی حواله ای است برای کاالهای حمل شده از صادرکننده به
واردکننده یا خریدار .صادرکنندگان فاکتورها را برای دریافت پول ارسال میکنند و دولتها از
این فاکتورها برای تعیین ارزش کاالها برای اهداف ارزیابی فرآیندهای گمرکی استفاده میکنند.

آیا میدانستید؟
 IBMبا  966کشور جهان دادوستد دارد .روزانه  2066اعالمیه گمرکی و  0.0میلیون پوند
محصوالت به ارزش  67میلیون دالر میفرستد.
اعالمیهی صادراتی به مقامات گمرکی و بندرگاه ارسال میشود .این اعالمیه ،اطالعات تماس را
برای صادرکننده و وارد کننده (یعنی خریدار) فراهم میکند و نیز توضیحی از اقالم درحال حمل
که  CBPبرای تایید و کنترل صادرات از آن استفاده میکند .دولت هم از این اطالعات برای
جمع آوری آمارهایی درمورد صادارات از کشور استفاده میکند.

اثرات توافقنامههای تجاری
توافقنامههای تجاری بر جزئیات انجام کسب و کار تاثیر میگذارند .برای مثال ،موافقتنامه تجارت
آزاد امریکای شمالی (نفتا) مکزیک را از دیگر کشورهای آمریکای التین به دلیل سهولت جابجایی
کاالها بین آن کشور و ایاالت متحده مجزا میسازد .تغییرات در توافقنامهها میتواند بر رقابت
جویی کشورهای مختلف تاثیر میگذارد .وقتی چین به سازمان تجارت جهانی  WTOملحق شد،
حذف سریع تعرفهها و سهمیه امریکا از منسوجات به تولیدکنندگان آمریکایی آسیب زد.
اعتبارنامه مدرکی قانونی است که توسط بانک به درخواست واردکننده (یا خریدار) صادر میشود.
واردکننده وعده پرداخت مقدار مشخصی پول را هنگامی که بانک مدارک مربوط به حمل و نقل
را دریافت کند میدهد .به عبارت ساده ،اعتبارنامه مانند وامی در برابر وثیقه است (در این حالت،

فصل  || 1صادرات واردات و منبع یابی جهانی

677

کاالها حمل شدهاند) که در آن وجوه نقد توسط بانک در یک حساب کاربری قرار داده میشوند.
اعتبارنامهها فرمهای معتبر پرداخت در تجارت بین المللی هستند زیرا بانک وعدهی پرداخت از
طرف واردکننده را میدهد (یا خریدار) و بانک مورد اعتماد است.
با توجه به اینکه اعتبارنامه مانند وام است ،صدور یکی از آنها توسط بانک مستلزم مدرکی از
توانایی وارد کننده (یا خریدار) برای پرداخت مقدار وام است.
نکات مهم
 چندین طرف در معامالت صادرات و واردات دخیل هستند:
 صادرکننده ،که شخص یا نهادی است که کاالها را به خارج از کشور ارسال یا حمل میکند-وارد کننده ،که شخص یا نهادی است که کاالها را خریده یا از کشور دیگر به کشور واردکننده
حمل میکند -حامل ،که نهادی است که حمل و نقل فیزیکی کاالها را انجام میدهد
 دفاتر دولتی گمرک از هر دو کشور اصلی و کشور خارجی واسطهها ،مثل حمل و نقل کنندههای بار و شرکتهای مدیریت صادرات  ،EMCبرای
شرکتها خدمات تخصصی فراهم میکنند که شرکتها نیازی به ایجاد آن قابلیتها در
کشور اصلی خود نداشته باشند .شما میتوانید چنین استدالل کنید که این واسطهها
جهان را مسطح تر میکنند ،درحالی که مقررات و موسساتی کمک میکنند شرکت
درواقع با آنها سروکار دارد ،جهان را کمتر مسطح میکند .حمل و نقل کنندگان بار
در شناسایی بهترین شیوههای حمل و نقل ،درک مقررات تجاری و تنظیم کاالهای
صادراتی به گونه ای که گمرکات مشخصی داشته باشند EMC .ها به اسناد و مدارک
الزم رسیدگی میکنند ،خریدارانی برای محصوالت صادراتی پیدا میکنند و عنوان
کاالها را برای صادرات مستقیم میگیرند .اسناد ضروری برای واردات و صادرات شامل
بارنامه است که قراردادی بین صادرکننده و حامل است ،اعالمیهی صادرات ،که سندی
قانونی است که در آن وعدهی پرداخت مقدار مشخصی پول به صادر کننده میدهد،
زمانی که بانک اسناد و مدارک مناسب درمورد حمل و نقل را دریافت کند.

شرکتها چه گزینههایی برای تامین مالی صادرات و واردات دارند؟
شما در حال حاضر دربارهی دو مورد از سه مدرک مورد نیاز برای پرداخت در معامالت صادرات و
واردات فراگرفتهاید .اعتبارنامه یک قرارداد بین بانکها است که تصریح میکند که بانک
واردکننده به بانک صادرکننده پس از گرفتن مدارک مقتضی درمورد کاالها پول صادرات را
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پرداخت خواهد کرد .از آنجا که واردکنندگان و صادرکنندگان به ندرت یکدیگر را میشناسند،
اعتبارنامهی بین دو بانک ضمانت میکند که هر طرف آنچه را که گفته انجام خواهد داد .بارنامه،
که توسط حمل کننده کاال صادر میشود ،ثابت میکند که صادرکننده به حامل کاالیی داده و
حامل مالکیت کاال را تا زمان پرداخت توسط وارد کننده داراست .هر دوی این موارد یعنی
اعتبارنامه و بارنامه میتوانند به عنوان وثیقه ای در برابر وام عمل کنند .آخرین سند ،پیش نویس
(یا الیحهی ارز) است که سندی است که طی آن صادرکننده به واردکننده میگوید که مبلغ
مشخصی را طی زمان مشخصی پرداخت کند .این یک دستور نوشته شده برای مبلغ معینی پول
است که در تاریخ معینی از فردی که پول بدهکار است یا توافق کرده که پرداخت کند منتقل
شود .پیش نویس راهی است که در آن یک صادرکننده درخواست برای پرداخت را آغاز میکند.
دو نوع پیش نویس وجود دارد .پیش نویس رویتی براساس رسید پیش نویس (هنگامی که دیده
میشود) پرداخت میشود و پیش نویس زمانی که بعدا قابل پرداخت است ،معموال طی ،66 ،36
 ،16یا  926روز آینده ،همان زمانی که توسط پیش نویس زمانی مشخص شده است.
 926روز زمان دادن به برای پرداخت پیش فاکتور برای واردکننده بسیار جذاب است زیرا به
واردکننده زمان کافی میدهد تا کاالها را قبل از آن که مجبور به پرداخت برای آنها باشد
بفروشد .این کار به جریان پول نقد وارد کننده کمک میکند .واردکنندهها ترجیح میدهند با
صادرکنندگانی کار کنند که این شرایط پرداخت جذاب را به آنها پیشنهاد میکنند ،به این دلیل
است که صادر کنندگان این شرایط را پیشنهاد میکنند .هرچند 926 ،روز منتظر ماندن برای
پرداخت میتواند باعث مشکالتی در جریان پول نقد برای صادرکننده شود .برای پرهیز از این
مشکالت ،صادرکننده میتواند قرارداد را فاکتور کند .در فاکتور کردن ،صادرکننده پیش نویس را
با تخفیف به یک واسطه (اغلب یک بانک) میفروشد که به صادر کننده فورا پرداخت میکند و
سپس مبلغ کل را از وارد کننده در تاریخ معینی در آینده وصول میکند .برای مثال ،فاکتور
(بانک)  13درصد از ارزش پیش نویس را اکنون به صادرکننده پرداخت میکند .فاکتور اکنون
صاحب پیش نویس است و مبلغ کلی را  926روز آینده از وارد کننده وصول خواهد کرد .فاکتور
تقریبا  8درصد را در  926روز به دست میآورد (اما این خطر را تحمل میکند که واردکننده در
پرداخت قصور کند یا زمان طوالنی تری برای پرداخت بگیرد) .نرخ فاکتور معموال  0تا  7درصد از
کل مبلغ پیش نویس است.
البته ،امکان دارد که صادرکننده پیشاپیش از واردکننده یا خریدار درخواست پول نقد کند ،اما
این یک توافق خطرناک برای خریدار است .درنتیجه واردکنندگان ترجیح میدهند با
صادرکنندگانی کارکناند که درخواست پول نقد پیشاپیش نمیکنند.
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یک حساب باز ،در قرارداد مستقیم برای نقد کردن از قبل ،توافقنامه ای است که دران
صادرکننده کاالها را حمل میکند و سپس برای وارد کننده صورتحساب صادر میکند .این نوع
توافقنامه برای صادرکننده خطرناک تر است ،بنابراین صادرکنندگان زمانی که بتوان از آن پرهیز
میکنند یا تنها به شرکتهای تابعهی خود آن را پیشنهاد میکنند یا به نهادهایی که با آنها
روابط بلندمدت دارند.

مبانی تامین مالی صادرات
تامین مالی در مقابل وثیقه را تامین مالی امن مینامند و این رایجترین روش جمع آوری پول
جدید است .بانکها وجوهی را دربرابر تعهدات پرداخت ،اسناد حمل و نقل ،یا اسناد ذخیره سازی
پیش پرداخت میکنند.
چندین منبع رایج برای تامین مالی وجود دارد:
 وامی از یک بانک تجاری
 وامی از یک واسطه ،مثل شرکت مدیریت صادرات که تامین مالی کوتاه مدت را فراهم
میکند.
 وامی از یک تهیه کننده ،که برای خریدار میتواند پرداخت کند و درخواست پرداخت
بیشتر به صورت تدریجی نماید.
 وامی از یک شرکت مادر
 تامین مالی دولتی یا دیگر سازمانها
آیا میدانستید؟
بانکهایی مانند  HSBCتامین مالی و خدمات مربوطه ،از جمله شبکهی کامال خودکار تجارت-
پردازش از خدمات تجاری اینترنتی ،سیستم آماده سازی مستند الکترونیک را فراهم میکنند.
برخی از این بانکها خدمات مالی ویژه ای مانند فاکتورسازی را ارائه میکنند.
برخی شرکتها مکانیسمهایی برای تهیهی اعتبار برای مشتریان تجاری خود دارند .برای مثال،
شرکت بسته بندی تحویل  UPSهمچنین مالک انبارهایی است که مشتریانش میتوانند
محصوالت خود را به آنجا حمل کنند .چون  UPSمیتواند ذخیره ای را که مشتریان تجاری
است ارسال کند با استفاده از این خدمات ببیند و ردیابی کند ،میتواند به آن شرکتها بر مبنای
موجودی انبار و کاالهای درحال ترانزیتشان به آنها پول قرض دهد .به بیان ساده ،سیستمهای
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اطالعاتی  UPSمیدانند که کاالهای یک شرکت در راهاند یا در انبار ،بنابراین  UPSمیتواند
برمبنای آن اطالعات به آنها وام دهد.

توصیههای موفقیت برای کارآفرینان
کارآفرینان و کسب و کارهای کوچک میتوانند به مدیریت کسب و کارهای کوچک ایاالت متحده
) (SBAبرای کمک به شرکتهای واردات یا صادرات خود نگاه کنند .اگرچه  SBAبه خودی
خود وام نمیدهد ،اما وامها را ضمانت میکند و برنامههای وام خوبی برای کسب و کارهای
کوچک ارائه میکند .بگذارید به دو برنامه به طور خاص نگاهی بیندازیم .برنامهی وام اکسپرس
صادرات  SBAمنعطفترین برنامهی موجود برای کسب و کارهای کوچک است .وجوهی که
کسب و کارهای کوچک از طریق این برنامه به دست میآورند میتواند برای پرداخت برای
هرگونه فعالیتی که صادارات را افزایش دهد استفاده شود ،خواه کمک به صندوق صادرکننده
برای خرید اقالم صادراتی باشد ،مشارکت در نمایشهای تجاری ،به دست آوردن اعتبارنامه ،یا
تبدیل مواد اولیهی بازاریابی که برای فروش کاالها در بازارهای خارجی استفاده خواهد کرد.
کسب و کارهای کوچک میتوانند وام بگیرند یا خطوط اعتباری تا سقف  206666دالر دریافت
کنند .اخذ وام نیازمند مراجعه به بانک یا دیگر وام دهندگان و پرسش در این خصوص است که
آیا آنها وام دهندهی اکسپرس صادرات  SBAهستند یا نه .اگر هستند ،کسب و کار کوچک
میتواند برای وام از آن وام دهنده درخواست پر کند و سپس درخواست خود را به  SBAبفرستد
تا تایید نهایی را بگیرد SBA .درخواست را بررسی خواهد کرد تا مطمئن شود که وجوه برای
ورود به بازارهای صادراتی جدید استفاده خواهد شد (یا برای توسعهی بازار کنونی شرکت) و این
که شرکت برای حداقل یک سال در این کسب و کار فعال بوده است.
دومین برنامه وام ،برنامه سرمایه درگردش صادرات  )EWCP( SBAاست ،که وامهایی را برای
مشاغلی فراهم میکند که بتوانند فروش صادراتی تولید کنند ،اما سرمایه درگردش برای خرید
موجودی یا برای ماندن در تجارت چرخههای پرداخت طوالنی را ندارند .حداکثر میزان وام یا
خط اعتبار برای  2 EWCPمیلیون دالر است.
توصیه مفید دیگر برای کارآفرینان استفاده از سیستم صادرات اتوماتیک  AESاست .برای ثبت
مدارک مورد نیاز برای صادرات AES .برای شرکتهایی از هر اندازه در دسترس است ،اما برای
کارآفرینان و کسب و کارهای کوچک که ممکن است مجبور شوند همه این اسناد را خودشان پر
کنند ارزش خاص دارد.
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با پرکردن اسناد و مدارک به صورت الکترونیکی ،کارآفرینان بازخورد فوری دریافت میکنند و اگر
خطایی در کارهای اداری آنها باشد میتوانند آن را فوراً اصالح کنند .این امر میتواند روزهایی را
که به دلیل تاخیر هزینه دربردارند ذخیره کند AES .به کارآفرینان و شرکتها اجازه میدهد
همه اطالعات صادرات مورد نیاز را با تمام آژانسهای درگیر در فرآیند صادرات ثبت کنند .فرآیند
با پرکردن سند صادرات آغاز میشود .اگر همه اطالعات مورد نیاز ارائه شده باشد ،کارآفرین با
شرکت پیام تایید وصول اطالعات به همراه موافقت دریافت میکند .اگر هرگونه خطایی باشد،
پیام خطا اطالعات وارد نشده یا غلط یا از قلم افتاده را توضیح میدهد ،به طوری که بتوان آن را
تصحیح نمود .در نهایت ،کارآفرینان میتوانند پرداختها را به شیوههای بسیار بپذیرند .از جمله،
چک ،کارت اعتباری یا خدماتی مانند .pay pal

نقش سازمانها در تهیه منابع مالی
کشورها اغلب سازمانهایی تحت حمایت دولت دارند که به کسب و کارهای مرتبط با فعالیتهای
وارد و صادر کردن به کشورشان و از کشورشان کمک میکنند .این خدمات در بیشتر بخشها
رایگان و شامل فراهم کردن اطالعات ،تماسها و حتی گزینههای تامین مالی است.
سازمان تجارت خارجی ژاپن (جترو) اصالتا در دهه  9106پایه گذاری شد تا به اقتصاد از هم
پاشیده به واسطه جنگ ژاپن از طریق ارتقاء صادرات محصوالت ژاپنی به دیگر کشورها کمک
کند .تا دههی  ،9176ژاپن حجم زیادی از صادرات کاالهای اقتصادی مازاد داشت و کم کم
احساس نیاز به ارتقای واردات کرد .بنابراین ،ماموریت جترو برعکس شد؛ تمرکز آن بر یاری
شرکتهای خارجی برای صادرات محصول به ژاپن قرار گرفت .اکنون جترو خدمات رایگانی را
ارائه میکند که شامل موارد زیر است:
 اطالعات ورود به بازار
 تطابق شریک تجاری
 مشاوره تجاری تخصصی (از طریق مشاوران دوزبانهی تجاری که در صنایع مختلف
متخص هستند) و
 دسترسی به شبکه جهانی مدیران و مشاوران.
از جنبه مالی ،جترو کمکهای مالی به شرکتهای بالقوه پیشنهاد میکند ،دفاتر رایگان برای
حداکثر چهارماه در حالی که شرکت خارجی بازار ژاپنی را بررسی میکند و فضای نمایشگاهی در
هنگامی که شرکت آماده نمایش محصوالت خود به واردکنندگان ژاپنی آینده است.
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هدف فعلی جترو کمک به ژاپن برای جذب سرمایه گذاری خارجی  FDIبه عنوان بخشی از طرح
بازسازی اقتصادی این کشور است FDI .به سرمایه گذاری در به دست آوردن سرمایه خارجی با
قصد کنترل و اداره آنهاست.
شرکتها میتوانند  FDIرا به شیوههای مختلفی بسازند .از جمله خرید داراییهای یک شرکت
خارجی؛ سرمایه گذاری در شرکت یا دارایی جدید ،کارخانه یا تجهیزات یا مشارکت در یک
سرمایه گذاری مشترک با شرکت خارجی ،که معموال مستلزم سرمایه گذاری سرمایه یا دانش و
فوت و فن کار است.
شرکت سرمایه گذاری خصوصی خارج از کشور ( )OPICبه عنوان نمایندگی دولت ایاالت متحده
در سال  9189تاسیس شد OPIC .به شرکتهای ایاالت متحده کمک میکند تا در خارج از
کشور به ویژه در کشورهای درحال توسعه سرمایه گذاری کنند OPIC .همانطور که در وبسایت
خود بیان کرده است ،تامین مالی سرمایه میان مدت تا بلندمدت از طریق وامهای مستقیم و
ضمانت وام برای پروژههای سرمایه گذاری واجدشرایط در کشورهای درحال توسعه را فراهم می-
کند .همچنین بیمه صادرکنندگان را تامین میکند .مفیدترین ابزار  OPICاین است که میتواند
منابع مالی را در کشورهایی پیدا کند که موسسات مالی قراردادی اغلب بی میل یا ناتوان از وام
دادن برچنان مبنایی هستند.
بانک واردات صادرات ایاالت متحدهی آمریکا ( )Ex-Im Bankبه صادر کنندگان کمک میکند
که خریداری پیدا کنند ،درحالی که خریدار قادر به تامین مالی برای خرید در کشور خود نیست.
 Ex-Im Bankمیتواند پشتیبانی اعتباری فراهم کند (یعنی وامها ،ضمانتها و بیمه برای کسب
و کارهای کوچک) که  70درصد از ارزش صادرات معامله را پوشش میدهد.
برخالف جترو ،اوپیک ،و  ،Ex-Im Bankشرکت سرمایه گذاری صادرات خصوصی )(PEFCO
یک سازمان بخش خصوصی است PEFCO .در سال  9186تشکیل شد تا در تامین مالی
صادرات ایاالت متحده با تکمیل تامین مالی موجود از بانکهای تجاری و دیگر وام دهندگان
کمک کند .وامهای میان مدت تا بلندمدت را درصورتی که در برابر عدم بازپرداخت تحت ضمانت
مناسب یا بیمه صادرشده توسط اکس بانک تضمین شده باشند یا برای وامهای صادرات کسب و
کارهای کوچک تحت ضمانت صادره از  SBAباشند تهیه میکند.
آیا میدانستید؟
بانک توسعهی ژاپن ( )DBJبرنامههای وام برای شرکتهای خارجی وابسته که در ژاپن سرمایه
گذاری کردهاند دارد .براساس گفته ماساکی کاجی از  DBJوامها با سود ثابت پایین برای پنج تا
پانزده سال ارائه میشود.
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در طی تاریخ بیست و یک سالهی این برنامه ،سیصد شرکت که کمکهای مالی دریافت کردهاند
 706میلیارد دالر درآمد برای اقتصاد ژاپن تولید کردهاند DBJ .همچنین با بانکهای منطقه ای
ژاپنی برای ادغام و ارائه مشاوره به کسب و کارهای کوچک و متوسط کار میکند .یکی از
مشهورترین پروژههای  DBJدر تامین مالی و مشاورهی استراتژیک برای سرمایه گذاری مشترک
بین استارباکس و سازابی ژاپن برقرار کردید.
نکات مهم
 مهمترین مدارک مالی که شرکتهای واردات/صادرات برای وصول پول استفاده میکنند
اعتبارنامه (که تصریح میکند که بانک واردکننده به بانک صادرکننده پس از گرفتن
مدارک مقتضی درمورد کاالها پرداخت خواهد کرد) ،بارنامه (که ثابت میکند که
صادرکننده به حامل کاالیی داده و حامل مالکیت کاال را تا زمان پرداخت توسط وارد
کننده داراست) و پیش نویس یا صورتحساب ارزی (که به واردکننده میگوید که مبلغ
مشخصی را طی زمان مشخصی پرداخت کند) است.
 شرکتها میتوانند سرمایه را از طریق وامهایی از منابع مختلف به دست بیاورند :یک
بانک تجاری ،یک واسطه ،یک تهیه کننده ،شرکت مادر ،یا سازمانهای دولتی یا دیگر
سازمانها.
 نقش سازمانهایی مثل اوپیک ،جترو و اکس ایم بانک تهیهی سرمایه ،اطالعات بازار و
کمکهای تجاری است .این سازمانها اغلب مختص کشور هستند (مثالً جترو که
متمرکز بر ژاپن است) یا به مقولهی خاصی در کشور اختصاص دارند (مثل اوپ ک که
وامها را برای کشورهای درحال توسعه فاکتور میکند).

مذاکراتی برای موفقیت بین فرهنگی
درک شما از فرهنگ بر توانایی شما برای ورود به بازار محلی ،توسعه و نگهداری روابط تجاری،
مذاکره بر سر معامالت موفق ،هدایت فروش ،هدایت بازاریابی و کمپینهای تبلیغاتی و مشارکت
در تولید و توزیع تاثیر میگذارد .اغلب ،افراد عالیم نادرستی میفرستند یا پیامهای اشتباه
دریافت میکنند ،درنتیجه در شبکهی فرهنگی گرفتار میشوند .در واقع ،نمونههای فراوانی وجود
دارد که معامالت باموفقیت تکمیل میشدند اگر اتمام آنها فقط بر مبنای مسائل تجاری میبود.
درست همانطور که شما یک تحلیل فنی با بازاری را هدایت میکنید ،باید همانطور یک تحلیل
فرهنگی را هدایت کنید.
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درک تاریخچه و سیاستهای هر کشور یا منطقه ای که در آن کار میکنید یا قصد دارید با آن
معامله کنید بسیار حیاتی است .مهم است که به یاد داشته باشید که هر فرد دنیای خود را
مهمتراز همه درنظر میگیرد؛ این امر مبنای دیدگاههای فردی او را تشکیل میدهد .ما اغلب
فراموش میکنیم که فرهنگها با دههها و قرنها تجربه شکل گرفتهاند و نادیده گرفتن
تفاوتهای فرهنگی ما را به مضرات میرساند.
در کل وقتی تجارت در یک کشور جدید را درنظر داریم عواملی را باید درنظر بگیریم .درمورد
تاریخچه ،فرهنگ و مردم اطالعات کسب کنیم و نیز کلیترین تناسب آن کشور را برای محصول
یا خدمات خود تعیین کنیم.
وقتی با مردم یک فرهنگ دیگر تعامل و مذاکره میکنید ممکن است متوجه شوید که شیوههای
کسب و کار آنها ،ارتباطات و سبکهای مدیریتی آنها با آنچه شما به آن عادت کردهاید متفاوت
باشد .درک فرهنگ افرادی که با آنها سروکار دارید کلید موفقیت در تعامالت تجاری و تحقق
اهداف تجاری است .برای مثال باید موارد زیر را درک کنید:
 مردم چگونه ارتباط برقرار میکنند
 فرهنگ چگونه برنحوه ی نگاه افراد به زمان و ضرب االجل ها تاثیر میگذارد
 چقدراحتمال دارد که سواالتی بپرسند یا مشکالت را برجسته کنند
 مردم چگونه به مدیریت و مقامات پاسخ میدهند
 مردم چگونه ارتباطات شفاهی/کالمی و فیزیکی را دریافت میکنند
 مردم چگونه تصمیم گیری میکنند
آنچه در ادامه آمده نکاتی است درخصوص نحوهی مذاکره برای موفقیت و پرهیز از دامهای
فرهنگی معین.
 .-9یکی از مهمترین عوامل فرهنگی در بسیاری از کشورها اهمیت شبکه سازی یا
روابط است .خواه در آسیا یا آمریکای التین یا هرجایی دراین میان باشد ،بهتر
است که هنگام مالقات با شرکت یا شریک جدید معارفه ای از یک شریک تجاری
مشترک ،فروشنده یا تهیه کننده داشته باشیم .حتی در ایاالت متحده ،یا اروپا،
جایی که ما دوست داریم فکر کنیم که روابط اهمیت کمتری دارند ،یک معارفهی
خوب انجام گرفته معجزه میکند .در شناسایی معرفی کنندگان بالقوه خالق
باشید .اگر کسی را نمیشناسید که شرکتی را که مایلید با آن تجارت کنید
بشناسد ،منابع غیرمستقیم را درنظر بگیرید .سازمانهای تجاری وکال ،بانکداران و
تامین کنندگان مالی ،تهیه کنندگان معمول و خریداران ،مشاوران و اژانس های
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تبلیغاتی فقط تعداد اندکی از معارفه کنندگان بالقوه هستند .هنگامی که یک
جلسهی مالقات برگزار شد ،شرکتهای خارجی باید اختالفات ظریف و جزئی
فرهنگی محلی که بر جلسات ،مذاکرهها و توسعهی تجاری درحال جریان
حکمفرما است را بشناسند.
-2حتی اگر برای پیشنهاد یک قرارداد دعوت شده باشید ،هنوز هم باید تالش کنید خودتان و
شرکتتان را بفروشید .رئیس وار رفتار نکنید یا فرض را براین نگذارید که دارید یک شرکت محلی
را اداره میکنید ،یا لطفی میکنید .اگر میخواهید موفق شوید آنها باید شما را دوست داشته
باشند و به شما اعتماد کنند .درمورد برخوردهای تجاری خودتان با مردم صرف نظر از ملیت و
این که متواضع یا متکبر بودند ،فکر کنید .چند بار کار خود را به کسانی سپردهاید که شما را
عصبانی میکنند؟
 . 3اطمینان حاصل کنید که نحوه تفکر همکاران خود در خارج از کشور در مورد زمان و ضرب
االجل ها را درک میکنید .چگونه این امر بر جدول زمانی و قابل تحویلها تاثیر میگذارد.؟
 .6شما باید فرهنگ از پیش غالب کشوری که با آن کار میکنید را درک کنید به ویژه هنگامی
که با فروشندگان و شرکا سروکار دارید .سلسله مراتب محلی چیست؟ شیوههای مدیریت مورد
انتظار کدامند؟ آیا سازمانهایی که باآنها سروکار دارید از نظر فرهنگی یکنواختاند یا نشان
دهندهی بیش از یک فرهنگ یا قومیت هستند؟ فرهنگ چگونه بر نحوه توسعهی اعتماد و
تصمیم گیری و سرعت تصمیم گیری آنها و نگرششان نسبت به پاسخگویی و مسئولیت پذیری
تاثیرمی گذارد؟
 .0درک کنید که چگونه میتوانید با شرکای بالقوه اعتماد سازی کنید .مردم فرهنگ شما چگونه
در کشور هدف دیده میشوند و چگونه این دیدگاه بر فعل و انفعاالت کسب و کار شما تاثیر
میگذارد؟ چگونه شرکتهای جوانتر یا کوچک تر در بازار محلی داخلی بازتاب دارند؟ فرهنگ
شرکتی که شریک بالقوه یا توزیع کننده شماست را درک کنید .بیشتر شرکتهای محلی
کارآفرین ممکن است برحسب رویکردشان به انجام کار اشتراکات بیشتری با شرکتهای جوانتر
داشته باشند.
 .6راههای مختلفی را که مردم با هم ارتباط برقرار میکنند درک کنید .تفاوتهایی در نحوهی
مهارتها یا دانش آموزش داده یا منتقل شده وجود دارد .در ایاالت متحده از ما انتظار میرود
سواالتی بپرسیم این یک نکتهی مثبت است و نشان دهندهی جدیت درمورد تمایل به یادگیری
است .در برخی فرهنگها ،پرسیدن سوال به عنوان بازتاب فقدان دانش دیده میشود و میتواند
از نظر شخصی شرم آور تلقی شود .این مهم است که بدون آن که متواضع به نظر برسید قادر به
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رسیدگی به این مسائل باشید .به واژهی ظاهر شدن به نظر رسیدن توجه کنید مسئله کمتر
مربوط به این است که شما خودتان فکر کنید که متواضع هستید و بیشتر در مورد این است که
آیا متخصص تفاوت فرهنگی ادعا را درک میکند یا آن را به عنوان عملی از سر تواضع برداشت
میکند .مجددا ،فرهنگ بر مبنای ادراکات /برداشتها و ارزشهاست.
 .8بر ارتباطات از همه نوع تمرکز کنید و یادبگیرید که راههایی برای موانع فرهنگی پیدا کنید.
برای مثال ،اگر با فرهنگی سروکاردارید که از ارائهی اخبار یا اطالعات بد سرباز میزنند ،سواالت
بله/خیر نپرسید .بر فرآیند تمرکز کنید و سواالتی در مورد مرحله یا قابل تحویل بودن بپرسید.
نبود اطالعات یا ارتباطات روشن و صریح بسیاری از افراد را ناامید میکند .شما یقینا نمیخواهید
که با تاخیر در تحویل بار به مشتری مهمتان سورپرایز شوید.
 .7هیچ گونه دستورالعملی برای به کارگیری در فرهنگهای سرتاسردنیا وجود ندارد .درعوض،
باید عناصری را که بر فرهنگ تاثیر میگذارند درک کنیم ،بفهمیم چگونه بر اهداف تجاری ما
تاثیر میگذارد و سپس خود و گروه خود را با دانشی برای اجرای موفق در هر محیط فرهنگی
جدید تجهیز کنیم .هنگامی که شما رابطه ای برقرار کردید ،میتوانید انتخاب کنید که آن را به
کسی در گروهتان محول کنید .اطمینان حاصل کنید که آن شخص فرهنگ آن کشور را درک
میکند و تا زمانی که یک تاریخچهی اجرای موفق حداقل یک یا چندساله وجود دارد درگیر
بمانید .بسیاری از کارآفرینان در روابط کلیدی به طور مداوم درگیر میمانند .اگاه باشید که
همتایان جهانی شما ممکن است نیازمند آن سطح از توجه باشند.
 .1مطمئن شوید که در هر تعاملی یک تصمیم گیرنده در سوی دیگر دارید .در مواردی ،افراد تازه
وارد برای کار با شرکتهای کوچکتر اختصاص مییابند و شما میتوانید زمان زیادی را با کسی
که قادر به تمام کردن موافقتنامه نیست بگذرانید .اگر مجبورید با جزئیات با یک فرد تازه کار،
کار کنید ،سعی کنید فرد باتجربه ای را هم سریعا درگیر کنید .این کار به شما وقت و انرژی
میدهد.
 .96وقتی با افرادی از یک فرهنگ متفاوت مذاکره میکنید ،سعی کنید موقعیت و اهداف همتای
خود را درک کنید .این امر به معنای آن نیست که شما باید به سادگی سازش /توافق کنید یا در
شیوهی خود منعطف باشید .درمقابل درک کنید چگونه بحث خود را ماهرانه به شیوه ای که
موثرتر خواهد بود با شخصی از آن فرهنگ به جلو ببرید.
کارآفرینان اغلب به خوبی برای قراردادهای جهانی یا سرمایه گذاری تجهیز شدهاند .آنها در
رویکرد خود بیشتر منعطف و خالق هستند و نسبت به همتایان خود از شرکتهای بیشتر ثابت
شده محدودیتهای کمتر انعطاف ناپذیر دارند .هر کشوری محدودیتهای متفاوت دارد ،ازجمله
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شرایط پرداخت و مقررات و شما باید در مورد نحوهی دستیابی به اهدافتان ذهن بازی داشته
باشید.
 .99حتی در دنیای سیم کشی شدهی امروزه ،فرض را براین نگذارید که همه در کشورهای
مختلف به طور یکسان به اینترنت و ایمیل متکی هستند .شاید شما مجبور باشید از حالتهای
متفاوت ارتباطات با کشورها ،شرکتها و متخصصان مختلف استفاده کنید .فکسها هنوز خیلی
رایج و معمولاند ،چنان که بسیاری از افراد مصوبات امضا شده را رسمی تر از ایمیل میدانند
(هرچند این امر درحال تغییر است).
 .92همانند هر تراکنش تجاری ،از مدارک حقوقی/قانونی برای اثبات روابط و انتظارات خود
استفاده کنید .بسیاری از متخصصان حقوقی توصیه میکنند که استفاده از دادگاههای بین المللی
یا یک سیستم داوری شخص ثالث را در صورت بروز اختالف برگزینید .قراردادها را به هر دو زبان
ترجمه کنید و یک مترجم مستقل دوم برای بررسی نسخههای رونوشت برای دقت و صحت
مفاهیم و اصطالحات مهم داشته باشید .اما آگاه باشید هیچ ترجمه ای نمیتوانند همیشه کامال
دقیق باشد ،زیرا اصطالحات حقوقی هم ،فرهنگی و مختص هر کشور است .در پایان روز ،حتی
یک قرارداد خوب محدودیتهای زیادی برای استفاده دارد .شما باید مایل به اجرای جریمهها
برای تخلفات باشید.
کلمات کلیدی به یاد سپردنی برای ورود موفق به هربازارجدید صبر ،صبر و صبر است .انعطاف
پذیری و خالقیت هم مهم هستند .شما باید بر نتیجهی نهایی تمرکز نموده و راههای منحصر به
فردی برای رسیدن به آن پیدا کنید.
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صادرات و تجارت متقابل
نمای کلی از استراتژیهای ورود به بازار خارجی
انتخاب استراتژی ورود یکی از تصمیمات مهم مدیریتی است که در تجارت بین المللی اتخاذ
میشود .سه مقوله راهکارهای بین المللی سازی را برای شرکت مرکزی شامل موارد زیر است:
 .9تجارت محصوالت و خدمات به طور کلی فعالیتهای بین المللی مبتنی بر کشوراصلی هستند
از قبیل منبع یابی جهانی ،صادرات و تجارت متقابل .واردات یا منبع یابی جهانی به عنوان تامین
جهانی یا خرید جهانی شناخته شده است ،راهکار خرید محصوالت و خدمات از منبع خارجی و
آوردن آنها به کشور اصلی یا کشور سوم است .در حالی که منبع یابی و واردات نشان دهنده
یک جریان به درون است ،صادرات نشان دهنده تجارت بین المللی خارج از محدوده است.
بنابراین ،صادرات برمی گردد به تولید محصوالت یا خدمات در یک کشور (اغلب کشور اصلی
تولیدکننده) و فروش و توزیع آنها بین مشتریان واقع در کشورهای دیگر .در منبع یابی جهانی و
صادرات شرکت عملیات بین المللی خود را عمدتا از کشور اصلی مدیریت میکند .تجارت متقابل
به معامالت تجارت بین المللی اشاره دارد که در آن پرداختهای کامل یا جزئی به جای دریافت
نقدی به صورت جنسی صورت میگیرد .یعنی به جای دریافت پول به عنوان پرداخت برای
کاالهای صادر شده ،شرکت محصوالت دیگر یا کاالهایی را دریافت میکند.
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 .2سرمایه یا فعالیتهای تجارت بین المللی مبتنی بر حق مالکیت به طور معمول سرمایه گذاری
مستقیم خارجی هستند و سرمایه گذاریهای مشترک مبتنی بر حقوق صاحبان سهام .در مقابل
عملیات بین المللی مبتنی بر کشور اصلی ،در اینجا شرکت در بازار خارجی با سرمایه گذاری در
سرمایه و تامین مالکیت کارخانه ،توابع و یا امکانات دیگر در آنجا حضور خود را برپا میکند.
سرمایه گذاریهای مشترک شامل سرمایه گذاری مشترکی است که شرکت در آن سرمایه
مشابهی را در خارج از کشور سرمایه گذاری میکند ،اما در مشارکت با شرکتی دیگر.
 . 3روابط قراردادی معموال به شکل صدور مجوز و امتیاز است که در آن شرکت به یک شریک
خارجی اجازه میدهد تا از مالکیت معنوی شرکت در ازای حق امتیاز و یا دیگر پاداشها استفاده
کند .شرکتهایی مانند مک دونالد ،دانکین دونات و امالک و مستغالت قرن  29از فرانشیز برای
خدمت به مشتریان خارج از کشور استفاده میکنند.
هر استراتژی ورود به بازار مزایا و معایبی دارد و تقاضاهای خاص هر مکان در منابع مدیریتی و
مالی شرکت است .صادرات ،صدور مجوز و حق امتیاز نیازمند سطحی نسبتا پایین از تعهد
مدیریتی و منابع اختصاص یافته است .در مقابل ،سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه
گذاریهای مشترک مبتنی بر سرمایه سطح باالیی از تعهد و منابع را ایجاب میکنند .وقتی برای
ورود به یک بازارخارجی اقدام میکنیم ،شرکت مرکزی باید عوامل زیادی را درنظر بگیرد از
جمله:
 اهداف و مقاصد خود ،مثل سودآوری مورد نظر ،سهم بازار و یا موقعیت رقابتی درجه کنترلی که شرکت میخواهد بر تصمیمات ،عملیات و داراییهای استراتژیک دخیلدر سرمایه گذاری داشته باشد
 منابع مالی ،سازمانی و فنی خاص و قابلیتهای شرکت (مثل مدیران سرمایه و فناوری) درجه ریسکی که شرکت نسبت به اهداف بزرگ شرکت حاضر به تحمل آن در هرسرمایه گذاری خارجی پیشنهادی است
 مشخصات محصول و خدماتی که ارائه میشود شرایط کشور هدف ،مانند شرایط حقوقی ،فرهنگی و اقتصادی و ماهیت زیرساختهایکسب و کار مانند سیستمهای توزیع و حمل و نقل
 ماهیت و حدود رقابت از رقبای موجود و از شرکتهایی که ممکن است بعدا وارد بازارشوند
 -در دسترس بودن و قابلیتهای شرکا در بازار
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 فعالیتهای ارزش افزوده ای که شرکت مایل به انجام آنها در بازار است و فعالیتهاییکه مایل است به شرکای خود واگذار کند
 اهمیت استراتژیک بلندمدت بازاردرحالی که همه این عوامل مرتبطاند ،شاید هیچ یک حیاتی تر از درجه کنترلی که شرکت مایل
است بر سرمایه داشته باشد نباشند .کنترل توانایی تاثیر گذاری بر تصمیمات ،عملیات و منابع
راهبردی دخیل در سرمایه گذاری خارجی است .بدون کنترل شرکت مرکزی ،هماهنگ کردن
فعالیتها ،اجرای استراتژیها و حل مناقشاتی که همواره هنگامی که دو طرف منافع خود را
دنبال میکنند بروز میکند را دشوار خواهد یافت.
راهکارهای کنترل کم عبارتاند از صادرات ،تجارت متقابل و منبع یابی جهانی .آنها کمترین
کنترل را بر عملیات خارجی اعمال میکنند زیرا شرکت مرکزی مسئولیت قابل توجهی را به
شرکای خارجی مانند توزیع کنندگان و تهیه کنندگان محول کرده است.
استراتژیهای کنترل متوسط روابط قراردادی از قبیل صدور مجوز و امتیازدهی و سرمایه
گذاریهای مشترک مبتنی بر پروژه هستند.
 راهکارهای کنترل زیاد سرمایه گذاریهای مشترک سرمایه و سرمایه گذاری مستقیمخارجی است .شرکت مرکزی حداکثر کنترل را با برقراری حضور فیزیکی در
بازارخارجی به دست میآورد.
ترتیب خاص استراتژیهای ورود مبادالت را به جز کنترلی که شرکت مرکزی هنگام به دست
آوردن بازارهای خارجی اعمال میکند برجسته میکند .نخست ،راهکارهای کنترل باال مستلزم
تعهدات مالی قابل توجهی توسط شرکت مرکزی هستند .دوم ،چون شرکت همانند لنگر عمل
میکند یا پیوندی فیزیکی با بازار خارجی برای مدت طوالنی برقرار میکند ،انعطاف پذیری
کمتری برای سازماندهی مجدد عملیات خود در آنجا دارد به نحوی که شرایط در کشور به مرور
زمان تکامل مییابد .سوم ،مشارکت بلند مدت در بازار خطر قابل توجهی را به دلیل عدم قطعیت
محیطهای سیاسی و مصرفی نشان میدهد .به ویژه خطرات سیاسی ،خطرات فرهنگی و خطرات
ارزی حائز اهمیتاند که قبال بحث کردهایم.
عالوه بر کنترل ،مشخصات ویژهی محصول یا خدمات از قبیل شکنندگی ،فسادپذیری و نسبت
ارزش به وزن میتواند قویا بر انتخاب راهکار بین المللی سازی تاثیر بگذارد .برای مثال،
محصوالتی با نسبت ارزش/وزن کم (مثل تایرها و نوشیدنیها) برای حمل با کشتی به
مسافتهای طوالنی گران هستند که نشان میدهد شرکت باید از طریق راهکار دیگری غیر از
صادرات بین المللی سازی را صورت دهد .به همین نحو ،کاالهای شکننده و فسادپذیر (مثل
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شیشه و میوههای تازه) هم برای حمل به مسافتهای طوالنی گران هستند زیرا نیازمند روش
خاص کنترل یا خنک کردن میباشند .محصوالت پیچیده (مثل دستگاههای کپی و کامپیوترها)
نیازمند پشتیبانی فنی قابل توجه و خدمات پس از فروش هستند که میتواند حضور قابل توجه
در بازار خارجی را الزامی کند.

بین المللی سازی شرکت
در اینجا فعالیتهای تجاری بین المللی متمرکز در کشور اصلی را بررسی میکنیم :صادرات
واردات و تجارت متقابل .صادرات یک راهکار معمول ورود به بازار خارجی برای بیشتر شرکتها
است و بنابراین شایسته است توجه بیشتری به آن پرداخته شود .قبل از بحث مفصل درمورد
صادرات ،باید ماهیت و مشخصات بین المللی سازی یک شرکت را در نظر بگیریم.

انگیزههای متنوع شرکت برای دنبال کردن فرآیند بین المللی سازی باید
از سوی مدیریت شناسایی شود
 مشخصات بین المللی سازی شرکت )9( :عوامل پیش برنده و بازدارندهای که به عنوانمحرکهای اولیه عمل میکنند )2( ،توسعه بین المللی اولیه میتواند تصادفی یا بدون
برنامه ریزی باشد )3( ،ریسک و بازده باید متوازن باشند ( )6بین المللی سازی یک
تجربه یادگیری مداوم است ( )0شرکتها میتوانند از طریق مراحل بین المللی سازی
رشد کنند.

صادرات به عنوان یک راهکار ورود به بازار خارجی
از آنجا که ریسک ،هزینه و دانش محدودی از بازارهای خارجی را متضمن میشود ،صادرات
چیزی است که بیشتر شرکتها به عنوان راهکار اولیه ورود خود به بازارهای خارجی ترجیح
میدهند .به طور معمول ،شرکت مرکزی فعالیتهای تولیدی را در بازار خانگی خود نگاه میدارد
اما بازاریابی ،توزیع و فعالیتهای مربوط به خدمات مشتریان را در بازار صادراتی اجرا میکند،
خواه از طریق توزیع کننده مستقل باشد و یا توزیع کننده شخصی.
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مدیریت معامالت صادرات-واردات
وقتی معامالت تجاری داخلی و بین المللی را مقایسه میکنیم ،تفاوتهای عمده ای در ثبت و
اسناد و حمل و نقل آنها بروز میکند:
 ثبت اسناد به فرمهای رسمی و دیگر اوراق مورد نیاز در معامالت صادراتی برای فرآیندهایحمل و نقل و گمرک اشاره دارد.
 حمل و نقل و شرایط بازرگانی بین المللی کاالهای صادراتی را با شرایط متنوع و حمل باانواع تسهیل کنندهها مواجه میکند .نمایندگان تدارکاتی تضمین میکنند که کاالها در بهترین
شرایط به مقصد میرسند .بیشتر معامالت صادراتی مستلزم حمل کاالها از کارخانه صادر کننده
به نزدیکترین بندر یا فرودگاه است تا به پایگاه حمل زمینی منتقل شوند و به دست مشتری
برسند.

شیوههای پرداخت در صادرات و واردات
دریافت وجوه قابل پرداخت در تجارت بین المللی پیچیده است .ممکن است ارزهای خارجی
ناپایدار باشند و یا دولتها تمایلی نداشته باشند که اجازه دهند سرمایه و بودجه از کشور خارج
شود .در صورت بروز اختالف ،قوانین محلی و سازو کارهای اجرایی ممکن است به نفع
شرکتهای داخلی نسبت به شرکتهای خارجی عمل کنند .برخی مشتریان در اقتصادهای
درحال توسعه فاقد مکانیسمهای پرداخت از قبیل کارتهای اعتباری و حسابهای جاری می-
باشند .در اقتصادهای پیشرفته و بسیاری از بازارهای نوظهور ،شرکتها اغلب برای خریداران با
این اطمینان حاصل کردن از این که توانایی پرداخت را دارند ،اعتبار میدهند .برای
صادرکنندگان این امری عادی است که به این مشتریان اجازه دهند پرداخت خود را طی چندماه
انجام دهند یا بر اساس یک حساب باز پرداخت را برنامهریزی کنند .اگر پرداخت در موعد معین
انجام نشد ،یک سیستم قانونی معموال برای وادار کردن بدهکاران به انجام تعهداتشان وجود دارد.
با این وجود در تجارت با برخی کشورهای درحال توسعه ،صادرکنندگان با احتیاط اعتبار را
توسعه میدهند .آنها مشتریان جدید را ارزیابی کرده و ممکن است درخواست اعتبار را در
صورتی که خطر بیش از حد بزرگ باشد رد کنند.
چندین شیوه برای پرداخت در تجارت بین المللی وجود دارد .این موارد که تقریبا به ترتیب از
امنترین مورد به موارد با امنیت کمتر فهرست شدهاند عبارتاند از :پیش پرداخت نقدی،
اعتبارنامه ،حساب جاری و تجارت متقابل .درحالی که شیوهی آخر میتواند به عنوان شیوهی
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پرداخت در معامالت بین المللی استفاده شود ،همچنین راه متمایز ورود به بازارهای خارجی
است که شایستهی آماده سازی گسترده است.

سرمایه گذاری در صادرات-واردات
توانایی سرمایه گذاری برای فروش اغلب عاملی است که صادرکنندگان موفق را از دیگر شرکتها
متمایز میکند .توانایی ارائهی شرایط پرداخت جذاب اغلب برای ایجاد فروش ضروری است .چهار
عامل مهم هزینهی تامین مالی برای فروش صادرات عبارتاند از:
 .9ریسک اعتباری صادرکننده .شرکتهایی با تجربهی بین المللی اندک یا وثیقهی کم یا
سفارشات بزرگ صادراتی که از ظرفیت تولیدی آنها باالتر است ،ممکن است با دشواری در به
دست آوردن منابع مالی از بانکها و وام دهندگان دیگر با نرخ بهرهی معقول روبرو شوند یا
ممکن است اصال تامین مالی دریافت نکنند.
 .2ریسک اعتباری واردکننده .یک معامله فروش صادرات اغلب وابسته به توانایی خریدار برای به
دست آوردن سرمایه قابل توجه برای خرید کاالهاست .برخی خریداران ،به ویژه از کشورها یا
اقتصادهای درحال توسعه یا کشورهایی با کنترل ارز ،ممکن است قادر به تامین مالی از طریق
اعتبارنامه نباشند.
 .3ریسک فروش .بانکها مایل به وام دادن برای معامالت پرریسک نیستند و فروشهای بین
المللی معموال پرریسکتر از فروشهای داخلی است .ریسک باال تابعی از ارزش و قابلیت عرضه
کاالی فروخته شده در بازار ،میزان عدم قطعیتی که فروش را احاطه کرده ،درجه ثبات سیاسی و
اقتصادی در کشور خریدار و احتمال بازپرداخت وام است.
 .6زمانبندی فروش بر هزینههای تامین مالی تاثیر میگذارد .در تجارت بین المللی ،صادرکننده
معموال میخواهد در اسرع وقت پولش پرداخت شود .درحالی که خریدار ترجیح میدهد به ویژه
تا زمانی که کاالها را دریافت میکند یا میفروشد بتواند در پرداخت تاخیر داشته باشد .در برخی
صنایع ،طول زمان تکمیل فروش ممکن است قابل توجه باشد .یک چالش مشترک هنگامی که
شرکت سفارش غیرمنتظره بزرگی از یک خریدار خارجی دریافت میکند مطرح میشود که باید
سرمایه درگردش قابل توجهی را برای پرکردن این سفارش به داشته باشد .این امر به خصوص
برای شرکتهای متوسط با منابع محدود بار سنگینی است.
در نهایت ،هزینههای تامین مالی میتواند بر قیمت گذاری و سودآوری فروش و نیز شرایط
پرداختی که صادر کننده میتواند ارائه دهد تاثیر بگذارد .خوشبختانه ،منابع متعددی برای تامین
مالی فروشهای بین المللی وجود دارد که بعدا بحث خواهیم کرد.
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شناسایی و کار با واسطههای خارجی
موفقیت در صادرات معموال بستگی به برقراری روابط محکم با توزیع کنندگان ،نمایندگان فروش
و دیگر واسطههای بازار خارجی دارد .نمایشگاههای تجاری راه خوبی برای یافتن واسطههای
احتمالی و آشنایی با نقش آفرینان اصلی در این صنعت و آشنایی با روش دیگر صادرکنندگان
باتجربه تر است .شرکتها میتوانند توصیههایی از متصدیان حمل و نقل و مشاوران تجاری به
دست آورند .در دیگر موارد برای پیدا کردن واسطههای خارجی مناسب ،صادرکنندگان با منابع
زیر مشورت میکنند:
 کتابهای راهنمای تجارت منطقه ای و کشوری ،مثل کامپس (اروپا) ،بوتین اینترنشنال(جهانی) ،نوردیکس هندل اسکلندر (اسکاندیناوی) و راهنمای ژاپنی تجارت .دیگر
کتابهای راهنما شامل :دان و براداستریت ،ریوبن اچ .دانللی ،راهنمای کلی و انتشارات
جانسون و نیز صفحات زرد خارجی (اغلب آنالین در دسترساند).
 اتحادیههای صنفی که صنایع بخصوصی را حمایت میکنند مانند انجمن تولیدکنندگانملی مبلمان ،یا انجمن ملی تولید کنندگان قطعات خودرو.
 ادارات و بخشهای دولتی وزارتخانهها و سازمانهای مسئول با کمک به توسعهیاقتصادی و تجارت ،مانند تجارت استرالیا ،توسعهی صادرات کانادا .،ادارهی تجارت بین
المللی وزارت بازرگانی آمریکا.
 وابستههای تجاری در سفارتخانهها و کنسولگریهای خارج از کشور شعب سازمانهای بخصوص دولتی خارجی واقع در کشور صادر کننده مثل جترو،سازمان تجارت خارجی ژاپن.
اغلب بهترین راه برای شناسایی و تعیین واسطهها بازدید از بازار هدف است .بازدیدها در محل
برای مدیران به معنای قرارگیری مستقیم در معرض بازار و فرصتهایی برای یافتن واسطههای
آینده نگر است .مدیران میتوانند تسهیالت را بازرسی کرده و قابلیتها ،پرسنل فنی و
قابلیتهای فروش واسطههای موثر در آینده را ارزیابی کنند .به محض آنکه انتخابها را محدود
به یک یا دو انتخاب کنند ،صادرکنندگان باتجربه میتوانند درخواست یک واسطه آینده نگر برای
آماده سازی برنامه تجاری برای سرمایه پیشنهادی بنمایند .کیفیت و پیچیدگی آن مبنایی را
برای قضاوت قابلیتهای درست کاندیداها فراهم میکند.
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تجارت متقابل :رویکردی عمومی برای بازارهای نوظهور و اقتصادهای
درحال توسعه
فعالیتهای تجارت متقابل ،که در آن کاالها و خدمات برای دیگر کاالها و خدمات مبادله
میشوند هنگامی که ابزار قراردادی پرداخت دشوار ،پرهزینه ،یا غیرموجود است ،به ویژه در
تبادل با دولتهای کشورهای درحال توسعه رایج است .بنابراین ،داد و ستد کاال شکلی از تجارت
متقابل است .کاترپیالر را درنظر بگیرید ،که تجهیزات خاکبرداری به ونزوئال صادر میکند .در
مقابل ،دولت ونزوئال به کاترپیالر  306666تن سنگ آهن داد .کشورهای آسیای میانه گاهی
اوقات برای کاالهای وارداتی نفت خام میدهند ،مانند وقتی عربستان سعودی از شرکت بوئینگ
جت خریداری کرد .همچنین تجارت متقابل براساس این اصل که "من محصول شما را خریداری
میکنم اگر شما محصول مرا خریداری کنید" ،تجارت دوطرفه یا دوجانبه نامیده شده است.
عموما ،شرکت مرکزی یک شرکت غربی است ،مثال جنرال الکتریک ،که میخواهد محصوالت یا
فناوری خود مثالً موتورهای جت را به دولت یک کشور درحال توسعه بفروشد .در یک مورد،
دولت اندونزی کمبود ارزهای قابل تبدیل (مثال دالر آمریکا ،یورو ،پوند) را تجربه کرد .از آنجا که
قادر به پرداخت نقدی نبود ،شرکت از جنرال الکتریک درخواست کرد تا برخی محصوالت محلی
را به عنوان پرداخت جزئی بپذیرد .عموما محصوالتی که کشورهای درحال توسعه ارائه میکنند
کاالهایی (مثل کاالهای کشاورزی ،غالت ،مواد معدنی ،یا تولید شده با پتانسیل محدود فروش
بین المللی) هستند .اگر شرکت توافق کند که این محصوالت را بگیرد ،باید آنها را به عنوان
پرداخت بپذیرد .یا از یک کارگزار تجارت متقابل بخواهد که آنها را از طرف او بفروشد .تعامالت
تجارت متقابل عموما پیچیده تر از تجارت کاالهای قراردادی مبادله شده به صورت نقدی هستند.
تعامالت چندگانه میتواند سالها برای تکمیل شدن طول بکشد .فیلیپ موریس سیگار را به
روسیه صادر کرد تا مواد شیمیایی صنعتی را در ازای پرداخت دریافت کند .این شرکت مواد
شیمیایی را به چین حمل کرد و در ازای آن ظروف شیشه ای دریافت کرد که سپس به صورت
نقدی در آمریکای شمالی فروخته شدند .کوکاکوال در یک نقطه به عنوان پرداخت برای صادرات
خود از خریداران ترکیه ای رب گوجه فرنگی و از خریداران لهستانی نوشیدنی دریافت کرد.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی و همکاری مشترک
گسترش مرزی سرمایه و مالکیت یکی از قابل توجه ترین جنبههای جهانی شدن است .تاتا
موتورز بزرگترین خودروساز هندی است .سهم قابل توجهی از فروش خود را از فروش در خارج
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از کشور به دست آورده است .در سال  ،2667تاتا  2.3میلیارد دالر برای خرید جگوار و لندرور از
شرکت فورد پرداخت کرد .عالوه بر کارخانههای جگوار و لندرور در بریتانیا ،تاتا کارخانههای
متعددی در اطراف آسیا و اروپا دارد .اخیرا رنو و نیسان با تاتا برای توزیع نانو در اروپا مشارکت
کردهاند که در  2667تاتا به عنوان ارزانترین ماشین جهان از آن پرده برداری کرد .اولین نانوها
در مارس  2661فروخته و در جوالی  2661تحویل شدند .تاتا همچنین  86درصد از میلیو ،که
یک سازندهی نروژی خودروهای برقی است را تصاحب کرد .در کره جنوبی تاتا کمپانی خودروی
تجاری دوو را خریداری کرد که یک تولید کنندهی پیشروی کامیون و تراکتور است .این نمونهها
پدیدههای مهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی و همکاری مشترک بین المللی را ترسیم
میکنند.

همکاری و سرمایه گذاری بین المللی
سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( )FDIیک راهکار بین المللی سازی است که شرکت طی آن از
طریق مالکیت مستقیم داراییهای تولیدی مثل سرمایه ،فناوری ،نیروی کار ،زمین ،کارخانه و
تجهیزات حضور فیزیکی در خارج از کشور ایجاد میکند.
یک همکاری مشترک بین المللی مشارکت تجاری برون مرزی است که شرکتهای همکاری
کننده منابع خود را به اشتراک گذاشته و هزینهها و خطرات مشارکت جدید را تقسیم میکنند.
در اینجا شرکت مرکزی با یک یا چند شرکت برای دنبال کردن یک پروژهی مشترک یا ابتکار
عمل مشارکت میکند .همکاری مشترک بین المللی را گاهی مشارکت بین المللی یا اتحاد
استراتژیک بین المللی مینامند.

انگیزههای  FDIو سرمایه گذاری مشترک
درحالی که اهداف نهایی  FDIو سرمایه گذاری مشترک بین المللی افزایش رقابت شرکت در
بازار جهانی است ،مدیران این استراتژیها را به دالیل پیچیده دنبال میکنند .ما این دالیل را در
سه مقولهی انگیزههای بازاریابی ،انگیزههای منبع یا سرمایه یابی و انگیزههای بهرهوری و
کارآمدی دستهبندی میکنیم .در هر سرمایه گذاری ،چندین محرک ممکن است به طور همزمان
دخیل باشند ،که یکی بیشتر از بقیه غالب است.
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ویژگیهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی
بین المللی سازی از طریق  FDIبه شرکتها امکان میدهد تا حضور فیزیکی خود را در بازارهای
کلیدی حفظ کنند ،دسترسی مستقیم به مشتریان و شرکا را امن کنند و فعالیتهای زنجیره
ارزش شاخص در بازار را انجام دهند FDI .یک شکل از دارایی یا مالکیت ورود به بازارخارجی
است FDI .راهکار ورود به بازار است که بیشتر با شرکتهای چندملیتی بزرگ مثل بمباردیر،
فورد و یونی لیور -که حضور گستردهی فیزیکی در سراسر جهان دارند همراه است .همانطور که
آنها در خارج سرمایه گذاری میکنند ،شرکتهایی که در محصوالت تخصصی شدهاند معموال
کارخانههای تولیدی تاسیس میکنند .شرکتهایی که خدمات ارائه میکنند مثل بانکها ،خطوط
دریایی و رستورانهای زنجیره ای معموال روابط نمایندگی و تسهیالت خرده فروشی ایجاد
میکنند Kone .یک تولیدکنندهی بزرگ در فنالند است .شما ممکن است از محصوالت Kone
بدون آگاهی از آن استفاده کنید ،زیرا  Koneیکی تولیدکنندگان پیشرو آسانسور و پلههای برقی
است .جنیفر نیپن که بعد از اتمام کالج برای کار در  KONEاقدام کرد میتواند نشان دهنده این
باشد که شما میتوانید تجربه ارزشمندی در زمینه تجارت بین الملل را با کار کردن برای یک
شرکت تحت مالکیت شرکتهای خارجی که در کشور شما کار میکند به دست آورید.
سامسونگ ،غول الکترونیک کره جنوبی نخست از طریق  FDIدر دهه  9176وارد ایاالت متحده
شد و از  FDIبرای تاسیس کارخانههایی با هزینهی کم در مکزیک ،آسیای جنوب شرقی و
اروپای شرقی استفاده کرد .در دههی  ،9116سامسونگ قابلیتهایی از طریق اکتساب ،برای
توسعه و تولید نیمه هادیها به دست آورد .این شرکت سپس از  FDIبرای ایجاد مراکز متعدد
 R&Dدر بریتانیا ،چین ،هند ،اسرائیل ،ژاپن و ایاالت متحده استفاده کرد که انگیزه توسعه
فناوریهای پیشرو در رسانهها و لوازم خانگی دیجیتال ،ارتباطات راه دو و نیمه رساناها شد.
بیشتر فروشهای سامسونگ از عملیات بین المللی است مثل فروش در آسیا ( ،)%09اروپا ()%27
و ایاالت متحده ( )%90که از طریق تقریبا شصت و چهار وابستهی فروش خارجی شرکت تسهیل
میشود .سامسونگ همچنین دارای سی و هشت سایت تولیدی و سه مرکز تدارکات واقع در
خارج از کشور است که همگی از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاسیس شدهاند.
سامسونگ اکنون از موتوروال پیشی گرفته و تبدیل به برند پرفروشترین تلفن همراه در ایاالت
متحده شده است.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی را با سرمایه گذاری پورتفوی بین المللی اشتباه نکنید ،که مورد
اخیر اشاره دارد به مالکیت منفعل اوراق بهادار خارجی ،مانند سهام و اوراق قرضه ،برای تولید
بازده مالی .سرمایه گذاری پورتفوی بین المللی یک شکل از سرمایه گذاری بین المللی است اما
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سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیست که به دنبال کنترل مالکیت یک کسب و کار در خارج
است و تعهد بلندمدت را نشان میدهد .سازمان ملل متحد از معیار حداقل  96درصد مالکیت در
شرکت برای تمایز گذاشتن بین  FDIو سرمایه گذاری پورتفو لیو استفاده میکند .با این حال،
این درصد ممکن است گمراه کننده باشد ،زیرا کنترل معموال حاصل نمیشود مگر آن که سرمایه
گذار مالک حداقل  06درصد از یک سرمایه گذاری خارجی باشد.

انواع سرمایه گذاری مستقیم خارجی
میتوان فعالیتهای  FDIرا با توجه به شکل (گرین فیلد در برابر ترکیب و تملک) ،ماهیت
مالکیت (مالکیت کامل در برابر سرمایه گذاری مشترک) و سطح یکپارچگی (افقی در برابر
عمودی) دسته بندی کرد .سرمایه گذاری گرین فیلد زمانی رخ میدهد که یک شرکت برای
ساخت تسهیالت جدید تولیدی ،بازاریابی یا اداری سرمایه گذاری میکند ،که مخالف با استفاده
از تسهیالت و امکانات موجود است .همانطور که از نام گرین فیلد برمیآید ،شرکت سرمایهگذار
عموما اقدام به خرید طرح خالی زمین کرده و کارخانه تولیدی ،یک شرکت تابعه بازاریابی یا
دیگر تسهیالت را برای استفاده خود در آنجا میسازد.
شرکتهای چندملیتی تملک را به گرین فیلد  FDIترجیح میدهند زیرا با تملک یک شرکت
موجود ،آنها به داراییهای انباشته آن نیز دسترسی مییابند .مالکیت داراییهایی مثل کارخانه،
تجهیزات و منابع انسانی دسترسی مییابند به عالوه تهیه کنندگان و مشتریان موجود شرکت
مورد نظر .ادغام [دو شرکت] نوع بخصوصی از تملک است که در آن دو شرکت برای تشکیل
یک شرکت جدید بزرگتر به هم ملحق میشوند .ادغامها بین شرکتهایی رواج دارند که از نظر
اندازه مشابهاند زیرا آنها قادرند عملیات خود را بر مبنایی نسبتا برابر یکپارچه کنند.
همچنین سرمایه گذاران مستقیم خارجی درجه کنترل خود بر سرمایه را انتخاب میکنند .این
روند از طریق مالکیت کامل یا جزئی صورت میگیرد که منجر به درجهی متناسب کنترل بر
تصمیم گیری در خصوص چنان موضوعاتی مانند توسعهی محصول ،گسترش و توزیع سود
میشود .سرمایه گذاری مستقیم تملک کامل نوعی سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که
در آن سرمایه گذاران  966درصد مالکیت کسب و کار را اختیار دارند و کنترل مدیریتی کاملی
بر عملیات خود دارند .برای مثال ،بسیاری از شرکتهای خودمختار خارجی در ایاالت متحده
کارخانههای تولیدی با تملک کامل تاسیس میکنند که به این بازار بزرگ از درون خدمت کنند.
در مقابل سرمایه گذاری مستقیم تملک کامل ،یک سرمایه گذاری مشترک سهام نوعی
مشارکت است که در آن یک شرکت مجزا از طریق سرمایه گذاری یا ادغام دارایی توسط دو یا
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چند شرکت اصلی که مالکیت مشترک یک نهاد حقوقی جدید را به دست میآورند ایجاد
میشود .سرمایه گذاری مشترک با یک شریک محلی میتواند گاهی تنها راهکار ورود موجود به
شرکت مرکزی باشد ،مانند وقتی که که دولت کشور هدف به دنبال حفاظت از صنایع مهم خود
با ممنوعیت  966درصد مالکیت خارجی در سازمانهای محلی است.
ادغام عمودی سازوکاری است که به وسیلهی آن شرکت مالک یا جویای مالکیت مراحل
چندگانه زنجیره ارزش برای تولید ،فروش و تحویل یک محصول یا خدمات است .ادغام افقی
نوعی ترتیب است که به موجب آن شرکت مالک یا جویای مالکیت فعالیتهای اجرا شده در یک
مرحله مجزا از زنجیره ارزش آن است.

سرمایه گذاری مشترک بین المللی
سرمایه گذاری مشترک که گاهی اوقات همکاریهای بین المللی و یا اتحاد استراتژیک بین
المللی نامیده میشود در اصل همکاری بین دو یا چند شرکت است .آنها به شرکتها کمک
میکنند تا با یکدیگر برخطراتی که اغلب قابل توجهاند و هزینههایی که در رسیدن به پروژههای
بین المللی دخیلاند فائق آیند .گروهی از شرکتها گاه مشارکتهایی برای رسیدن به اهداف در
مقیاس بزرگ شکل میدهند .با همکاری ،شرکت مرکزی میتواند طیفی از فناوریهای مکمل را
که تنها از طریق دیگر شرکتها قابل دسترسیاند به دست آورد تا محصوالت جدیدی ابداع و
تهیه کند .مزایایی مانند اینها به توضیح دلیل این که چرا حجم چنان مشارکتهایی به میزان
قابل توجهی در چند دهه گذشته رشد کرده کمک میکند .در حالی که همکاری میتواند در
سطوح مشابه یا متفاوت زنجیرهی ارزش شکل گیرد ،معموال بر  ،R&Dتولید ،یا بازاریابی متمرکز
است .سرمایه گذاری مشترک بینالمللی در حال افزایش بوده و به  R&Dمشترک در بخشهای
دانش محور ،بخشهای با تکنولوژی باال مانند رباتیک ،نیمه رساناها ،تولید هواپیما ،ابزارپزشکی و
دارویی منجر شده است .دو نوع اصلی سرمایه گذاری مشترک وجود دارد :سرمایه گذاری
مشترک برابرو مبتنی بر پروژه ،سرمایه گذاری غیر برابر .سرمایه گذاریهای مشترک برابر،
همکاریهای سنتی هستند که برای دههها وجود داشته است ،اگرچه در سالهای اخیر انواع
جدیدتری از همکاری بوجود آمدهاند مانند همکاریهای مبتنی بر پروژه.

مدیریت سرمایه گذاریهای مشترک
در  FDIو صادرات ،شرکت مرکزی بر رقابت ماهرانه در برابر شرکتهای رقیب تاکید میکند .در
سرمایهگذاریهای مشترک ،شرکت مرکزی باید با یک یا چند شرکت که در شرایط متفاوت یا در
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کشورهای دیگر ،که ممکن است رقیبش باشند همکاری کند .این امر مستلزم آن است که
مدیران مهارتهایی در توسعه و انجام مشارکت با دیگر شرکتها در سرتاسر جهان کسب کنند.
وظایف مدیریتی اصلی در همکاری موفق عبارتاند از:
 درک ریسک بالقوه در یک همکاری دنبال کردن یک فرآیند سیستماتیک برای مشارکت -تضمین موفقیت با سرمایه گذاری مشترک

تجربه خرده فروشان در بازارهای خارجی
خرده فروشان معرف حالت خاصی از شرکتهای خدماتی بین المللی هستند که در واقع از طریق
 FDIو سرمایه گذاری مشترک بین المللی سازی شدهاند .خرده فروشی اشکال مختلفی به خود
میگیرد و شامل فروشگاههای بزرگ (مارکز و اسپنسر ،مکیز) ،خرده فروشان کاالهای ویژه،
سوپرمارکتها ،فروشگاههای رفاه ،فروشگاههای تخفیف و فروشگاههای بیگ باکس هستند.
والمارت بیش از  266فروشگاه و دهها هزار کارمند در چین دارد .این شرکت منابع تمام
محصوالتش را تقریبا به صورت محلی تامین میکند که برای بیش از هزاران چینی شغل ایجاد
میکند .مهمترین انگیزههای بین المللی سازی خرده فروشی اشباع بازارهای کشور ،مقررات
زدایی از سرمایه گذاری بین المللی و ایجاد فرصتهایی برای سود بردن از هزینههای پایین تر در
خارج از کشور است.
بیشتر بازارهای نوظهور ،تقاضای محصور ،رشد اقتصادی سریع طبقه متوسط در حال رشد و
مشتریان پیچیده تر را نشان میدهند .در کشورهای درحال توسعه پرجمعیت ،مصرف کنندگان
برای تخفیف گرفتن از خرده فروشانی که انتخاب گسترده ای از کاالها را به قیمتهای پایین
میفروشند هجوم میآورند.
خرده فروشان معموال بین  FDIو حق امتیاز به عنوان یک راهکار ورود به بازار خارجی یکی را
انتخاب میکنند .شرکتها هرچه بزرگتر باشند ،تجربه بیشتری دارند ،مثل کارفور ،رویال اهولد،
والمارت و تمایل بیشتری به بین المللی سازی از طریق  FDiدارند؛ یعنی آنها معموال صاحب
فروشگاههای خود هستند و کنترل مستقیم بر عملیات و دارایی اختصاصی را حفظ میکنند.
شرکتهای کوچکتر با تجربه کمتر در زمینه بین المللی مانند کتابفروشی های مرزی مایل به
تکیه بر شبکههای حق امتیاز مستقل هستند .در اعطای حق امتیاز ،خرده فروش فرمی از
سیستم تجارت را اتخاذ میکند و هزینههای جاری را به یک اپراتور حق امتیاز پرداخت میکند.
دیگر شرکتها ممکن است یک راهکار دوگانه اتخاذ کنند استفاده از  FDIدر برخی بازارها و حق
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امتیاز در دیگر بازارها .درحالی که حق امتیاز بین المللی سازی سریع را تسهیل میکند ،در
مقایسه با  FDIبرای شرکت کنترل کمتری بر عملیات خارجی فراهم میکند ،که میتواند در
کشورهایی که شرایط ناپایدار اقتصادی و سیاسی دارند یا قوانین ضعیف مربوط به مالکیت معنوی
داشته باشند ،خطرناک باشد.
بسیاری از خرده فروشان در بازارهای خارجی با چالش روبرو میشوند .وقتی فروشگاه فرانسوی
الفایت در نیویورک بازشدند ،نمیتوانست با رقبای متعدد داخل شهر رقابت کند .فروشگاه مارک
و اسپنسر ،در بازار کشور خود در بریتانیا با طرحهای اولیه فروشگاه که پیشنهادات غذایی و
پوشاکی را در فضایی نسبتا کوچک ترکیب میکرد بر رقبای خود پیروز شد ،فرمولی که در کانادا
و ایاالت متحده بسیار ضعیف تعبیر شد .فروشگاه ایکیا در ژاپن با مشکالتی روبرو شد ،جایی که
مشتریان حق امتیاز بسیار باال را ارزش میدانستند نه محصوالت کم هزینه ای که ایکیا ارائه
میکرد .والمارت بزرگترین شرکت خرده فروش در جهان است اما در آلمان به دلیل آن که
نتوانست با رقبای محلی رقابت کند شکست خورد و درنهایت از بازار خارج شد.

صدورمجوز ،حق امتیاز و دیگر راهکارهای قراردادی
در اینجا ،به انواع روابط قراردادی برون مرزی اشاره میکنیم ،از جمله ،صدور مجوز و اعطای حق
امتیاز .راهکارهای قراردادی در تجارت بین المللی عبارتاند از تبادالت برون مرزی که در آنها
رابطه بین شرکت مرکزی و شریک خارجی آن با یک قرارداد صریح و روشن کنترل میشود.
مالکیت معنوی ،ایدهها یا آثاری را توصیف میکند که توسط افراد یا شرکتها ایجاد شدهاند،
ازجمله اکتشافات و اختراعات؛ آثار هنری ،موسیقایی و ادبی و کلمات ،عبارات ،نشانهها و طرحها.

راهکارهای ورود قراردادی
دو نوع رایج از راهکارهای ورود قراردادی عبارتاند از صدور مجوز و حق امتیاز .صدور مجوز
فرآیندی است که در آ ن مالک یک دارایی به شرکت دیگر حق استفاده از دارایی مذکور را برای
دورهی خاص زمانی در عوض حق بهره برداری/حق امتیاز یا دیگر پاداشها به شرکت دیگر اعطا
میکند .حق امتیاز پولی است که به طور دوره ای برای جبران به یک صادر کننده امتیاز برای
استفاده موقت از دارایی معنوی او پرداخت میشود که اغلب برپایه درصدی از فروش خالص
دارایی مورد نظر است .صدور مجوز به عنوان یک راهکار ورود ،مستلزم  FDIیا دخیل شدن مجوز
دهنده در بازار خارجی نیست .صدور مجوز راهی نسبتا ارزان برای شرکتها برای حضور در بازار
است بدون آن که مجبور باشند به شیوه گرانقیمت  FDIپناه ببرند.
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حق امتیاز یک شکل پیشرفته مجوز دادن است که در آن شرکت حق استفاده از کل سیستم
تجاری را در مبادله با پول ،حق بهره برداری ،یا دیگر اشکال پاداش به شرکت دیگر میدهد.
روابط قراردادی کامال در تجارت بین المللی رایجاند و به شرکتها اجازه میدهند که به طور
معمول دانش خود را به شرکای خارجی منتقل کنند .شرکتهای خدماتی حرفه ای مانند آنها
که در معماری ،تبلیغات و مشاوره فعالاند ،دسترسی بین المللی خود را از طریق قراردادهایی با
شرکای خارجی توسعه میدهند .به همین نحو ،خرده فروشی ،فست فود ،اجارهی ماشین ،برنامه
سازی تلوزیون و شرکتهای انیمیشن بر موافقتنامه های صدور مجوز و حق امتیاز تکیه میکنند.

فصل  7ایران در اقتصاد جهانی

ایران در اقتصاد جهانی
چشم انداز تاریخی به مشارکت ایران در تمدن جهانی و تجارت جهانی
نفوذ فرهنگی ایران برای هزاران سال در سرتاسر جهان احساس میشد .این نفوذ در هنرها ،علوم،
فلسفه و در مذهب و نیز کشورداری و تجارت بین المللی بازتاب یافته است .به منظور بررسی
مختصری از تاثیر سالخوردگی ایران بر جهان آن سوی مرزهای خود در این فصل مقدماتی ارائه
شده است .اگرچه این بررسی جامع و کامل نیست و درواقع فقط سطح این نفوذ چند وجهی که
ایران در طول قرنها اعمال کرده را خراش میدهد ،این بررسی به درک عدم تجانس وضعیت
ایران به عنوان یک [کشور] منفور در چند دهه گذشته کمک میکند.

ایران :مهد اندیشه دینی
مذهب احتماال اولین وسیله برای ترویج اندیشهها است .یکی از اولین مذاهب روی زمین و اولین
مذهب برای تدوین و فرمولبندی یک نگرش توحیدی و اصول مندرج در متن مقدس ،آیین
زرتشتی است که از ایران سرچشمه گرفته است .اعتقاد براین است که زرتشت بین  3666تا
 0666سال پیش می زیست .نفوذ او به فراتر سرزمین زادگاهش رسیده بود .دیدگاه او از یک
مبارزهی دائمی بین خیر و شر و ندای/دعوت او برای نوع بشر که خوبی را بپذیرند و یاری کنند،
در فلسفهی بیشتر ادیانی که بعد از آن آمدند منعکس شد .مفهوم مسیح ،سوشیانت در آیین
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زرتشتی ،کسی که برای هدایت نبرد نهایی برعلیه شر و بدی خواهد آمد ،البته برای پیروان ادیان
ابراهیمی ناشناخته نیست .طبق گفتهی ویلیامز ( )2696مغانی که در شب تولد عیسی از شرق
سفر کردند به راحتی به عنوان موبدان زرتشتی قابل شناساییاند .دیگر مذاهب ایرانی هم اثر خود
را بر غرب و نیز بر شرق گذاشتند .دیدگاه دوگانهی بیان شده توسط مانی ( 286- 296بعداز
میالد) به ما چیزی بیش از کلمه مانویت بخشیده است .اگرچه مانی به تحریک موبدان بلندمرتبه
زرتشتی که قدرتشان توسط او به چالش کشیده شده بود کشته شد ،نفوذ او برای قرنها از غرب
فرانسه تا شرق چین احساس میشد .در فرانسه قرون وسطی ،کاتاریس ،پیروان یک ایمان
ارتدادی که از خلوص و سادگی دفاع میکردند ،منعکس کنندهی اندیشههایی بود که زمانی
توسط مانی تبلیغ میشد و سلسله مراتب کلیسای کاتولیک را به چالش میکشید و به طرز
وحشیانه ای سرکوب و نهایتا نابود شد .اعتقاد براین است که در چین ،مانویت یا آیین روشنایی
(به چینی مینگ-چیائو) تا اوایل قرن بیستم به یک شکل یا اشکال دیگر باقی ماند (دانشنامه
ایرانیکا.)2690 ،
در زمانهای اخیر ،آیین بهایی ،که خاستگاه آن میتواند به ایران قرن نوزدهم برگردد ،در میان
بیشتر ملل دنیا اساتیدی پیدا کرده که جذب پیام صلح و جامعیت/عام گرایی شدهاند .اگرچه در
کشور خاستگاه خود به شدت سرکوب شد ،جایی که پیروانش در معرض تحمیل و آزارهای
متنوعاند ،این آیین فراتر از مرزهای ایران رونق یافت و ادعا میکند که پنج میلیون نفر از آن
پیروی میکنند .نفوذ مبتنی بر ایمان ایران به تاثیر بر مذاهب متولد شده در آن کشور یا در
محدوده فرهنگی آن محدود نشده است .تشیع ،شاخه ای از اسالم که ریشه در اختالف بر سر
جانشینی حضرت محمد (ص) دارد ،به وسیله ای برای نفوذ معنوی و سیاسی ایران در منطقه
تبدیل شده است .ایرانیان تنها در دوران حکومت پادشاهان صفوی در قرن شانزدهم به تشیع
گراییدند .با این وجود در طی چند قرن گذشته ،تشیع با فرهنگ ایرانی گره خورده است .شیعه
که براین باورند که اوالد پیامبر تنها وارثان مشروع قدرت سیاسی در خالفت اسالمی بودند ،با
استیالی ابوبکر و بعد خلفای اموی مخالفت کردند .وقتی [امام] حسین ،نوهی پیامبر ،تالش کرد
تا قدرت را طی مواجهه ای که در نبرد کربال ( 676م) به اوج خود رسید به دست گیرد ،ارتش او
و نیز اعضای خانوادهاش ،زنان و کودکان توسط لشکریان خلیفه کشته شدند .شهادت حسین ،از
طریق نمایشنامههای احساسی بازآفرینی شد و توسط بیش از یک صد میلیون شیعه در
سرتاسرجهان زنده نگاه داشته شد ،که سمبلی از جهان بینی پذیرفته شده توسط پیروان این
شاخه از اسالم است که خود را اقلیت برحق و مستحق اما تحت ستم میدانند .ایران ،جایی که
بیش از نیمی از جمعیت شیعه جهان زندگی میکنند ،شهر مقدس قم را درخود جای داده ،که
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دانش جویانی از اطراف جهان در مدارس آن به یادگیری علوم الهی مشغولاند .بسیاری از رهبران
مذهب شیعه ،خواه در قم یا در نجف در کشور همسایه عراق ،راهنماییهای الزم را در همه
زمینههای موثر بر زندگی مومنان از جمله مسائل اجتماعی و سیاسی ارائه میکنند .این امر
جوشش اندیشهها ،تداوم بحث و تعامل سیاسی را تضمین میکند که گاه گاهی منجر به چالش و
مقابله با قدرتهای موجود شده و در ذهن مومنان ،نبرد امام حسین را با کسانی که خالفت را
غصب کرده بودند بازتاب میدهد .بنابراین ،نقش ایران به عنوان یک مرکز روحانیت تشیع را
نمیتوان از تعهد آن برای حفاظت از مناطق مقدس شیعه در خارج از مرزهای ایران به ویژه در
نجف و کربال در عراق و نیز تعامل آشکار و پنهان ایران در حمایت از جمعیتهای شیعه در
سرتاسر منطقه جدا نمود .قدرت یافتن یک حکومت مذهبی در ایران منتهی شده به افزایش
فعالیت اغلب بحث برانگیز ایران در منطقه و تشدید درگیری پنهان و رقابت با قدرتهای سنی.
حمایت ایران از حزب اهلل لبنان ،حوثیها در یمن ،رژیم اسد در سوریه ،اکثریت شیعه آماده برای
نبرد در بحرین و قدرت شیعی تحت محاصره در بغداد به خوبی مستند شده است .طرح ریزی
ایران به وسیله قدرت نرم از طریق تجارت با همسایگانش ،به ویژه عراق و جریان زائران در هر دو
جهت و نیز حضور اجتماعات بزرگ مردم ایرانی تبار در چندین کشور حاشیهی خلیج فارس از
اثرات کمتر شناخته شده ایران است .اگرچه مهاجرت ایرانیان به غرب نسبتا پدیده ای جدید
است وسعت فرهنگی ایران ،از طریق هنرهایش به ویژه ادبیات آن قرنها به عقب برمیگردد.

زبان فارسی ،ادبیات و شعر
اهلی کردن حیوانات و گیاهان توسط مردم قبال کوچ نشین صحنه را برای توسعهی کشاورزی و
ایجاد اسکان دائمی آماده کرد .این منطقه که امروزه خاور میانه نامیده میشود یکی از مراکز این
تحول انقالبی بود (دیاموند .)9118 ،برای اولین بار ،در تاریخ بشری ،یک مقدار کمی امنیت
غذایی قابل حصول شده بود .جوامع کشاورزی اولیه به سازمان سیاسی و مدیریت برای تضمین
امنیت و ثبات مورد نیاز برای تولیدات کشاورزی احتیاج داشتند .دومی ،به نوبهی خود اجازهی
آزادی منابع انسانی برای مقاصد دیگرغیراز بقای روزانه را میداد ،خواه مدیریت ،جنگ ،یا ایجاد
هنر باشد .اولین دولتها در بین النهرین و پیرامون فعالیتهای کشاورزی توسعه یافتند .برای
اولین بار ،سیستم نوشتن برای ثبت معامالت ،قوانین و سنتهای شفاهی ایجاد شد ،مانند
حماسهی گیلگمش ،یک شعر سومری بابلی به عنوان اولین کار بزرگ ادبیات در نظر گرفته شد.
اگرچه ،در حواشی بین النهرین ،اقوام ایرانی ،نخست در مدیا و بعد از طریق فالت ایران تحت
رهبری کورش ،بنیان گذار اولین دولت متحد ایرانی ،با تمدنهای بین النهرینی خیلی قبل تر از
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تاسیس پادشاهی خود معامله میکردند .کورش ،پادشاهیهای همسایه را فتح کرد ازجمله ،بابل و
امپراطوریی بنا نهاد که حدود  266سال باقی ماند و قلمرو گسترده ای را از یونان تا محدودهی
هندوستان گردهم اورد .ایران تحت حاکمیت هخامنشیان به جایی تبدیل شد که اشکال هنری
همهی بخشهای امپراطوری دران یکپارچه و قالب گیری میشدند .معماری و مجسمه سازی ،از
سنتهای بابل و آشوری به عاریت گرفته شد و پیشرفت کرد .فتح ایران توسط اسکندر ،قبل از
احیاء ایران تحت حکومت ساسانیان ،بسیاری از کسانی که حامیان مشتاق هنر بودند ،از موسیقی
تا مجسمه سازی و شعر به تزریق نفوذ هلنیستی منجر شد .با این حال این دومی است که برفراز
همهی دیگر اشکال ،بخصوص در دورهی پس از اسالم در اهتزاز است .ارتشهای فاتح اسالم فصل
جدیدی را در تاریخ ایران رقم زدند ،فصلی که شاهد تجدید حیات ایران نه فقط از نظر قدرت
نظامی ،بلکه به عنوان چراغی درخشان از طریق متفکران متعدد ،شعرا و فالسفه و قراردادن
پذیرش خود بر دنیای اسالم و ورای آن بود .ایران به تنهایی در میان اقوام شکست خوردهی فاسد
تحت موج فتوحات عرب ،موفق به حفظ هویتی متمایز شده که در ابتدا و در درجهی نخست
توسط شکل مدرن زبان فارسی بیان شده بود .تولد مجدد نخست در دورترین نواحی شمال
شرقی کشور رخ داد که ایران تاریخی را تشکیل داده بود (تاجیکستان امروزی) ،دورتر از جایگاه
قدرت عرب در بغداد ،تحت سلسلهی سامانیان ،یکی از نخستین دولتهای مستقل ایران که بعد
از سقوط امپراطوری تشکیل شد .رودکی ،شاعری در دربار نصر دوم ،شاه سامانی به عنوان پدر
ادبیات کالسیک فارسی درنظر گرفته میشود (طباطبایی .)2699 ،بسیاری دیگر به دنباله روی،
در ساخت یک بدنهی تاثیرگذار برای ادبیات که مهمترین مشارکت ایران در کمک به تمدن
بشری است همکاری نمودند .برخی از برجستهترین آنها عبارتاند از فردوسی ،نویسندهی
شاهنامه که یک شعر حماسی از شاهکارهای پادشاهان پیش از اسالم است ،خیام ،که
رباعیهایش به بسیاری از زبانهای دنیا ترجمه شده ،نظامی ،عطار ،مولوی ،که اشعار عرفانیاش در
جهان مشهور است ،سعدی ،غزنوی و حافظ.
ادبیات فارسی و به ویژه اشعار نفیس و بدیع آن نفوذ عمیق و ژرفی در ترکیهی عثمانی ،هند
مغول و آسیای مرکزی داشته است ،بنابراین گذرگاهی برای توسعهی نفوذ فرهنگی ایران در ورای
مرزهای خود ارائه میکند .شعر فارسی دیوارهای قصر توپکاپی ،مهمترین قصر مسکونی سالطین
عثمانی در استانبول را برای قرنها زینت بخشیده است ،همچنین ،آرامگاه تاج محل در آگرای
هندوستان هزاران مایل دور از ایران ،در سکوت به نفوذ فرهنگی یا قدرت نرم ایران طی زمان
گواهی میدهد .برای صدها سال ،طبقهی تحصیل کرده دران امپراطوری ها به فارسی با هم
ارتباط برقرار میکردند .،بسیاری از شعرای غیرایرانی به زبان فارسی می توشتند .فارسی زبان تا
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قرن نوزدهم در هندوستان زبان دولتی بود .اهمیت مداوم آن پیوندهای فرهنگی در مقاومت
رهبران امروزی هندوستان در برابر فشار غرب و به ویژه آمریکا برای قطع روابط با ایران به استناد
قرابت تاریخی و فرهنگی با این کشور با مثال قابل درک است ،خواه این امر به راستی دلیل اصلی
این موقعیت گفته شده باشد یا نه.
درمجموع ،ایران از گذشته بر همسایگان خود نفوذ فرهنگی داشته و همچنان دارد ،که تحت
شرایط درست میتواند برای کمک به ایجاد پیوندهای نزدیک تر در سایر زمینهها مثل تجارت و
سرمایه گذاری مانند اهرم عمل کند.

علوم و آموزش و پرورش
"مردانی از سرزمین فارس به دانش دست خواهند یافت حتی اگر در ثریا باشد" .
این نقل قول به حضرت محمد منسوب است و درکنار تصویر الکترونها برمدار اطراف اتم ،بر روی
اسکناسهای  06666ریالی در ایران نوشته شده است .موفقیتهای علمی ایران در برنامهی اتمی
بحث برانگیزش ،با وجود موانع بی شمار ،از جمله خرابکاریها ،اشاره به سنت یادگیری دارد که
ریشههای عمیقی در تاریخ دارداولین دانشگاه رسمی ایران به  289میالدی برمی گردد ،زمانی که
بیمارستان اموزشی و علمی جندی شاپور تاسیس گردید (ابراهیم پور .)2667 ،دانشمندان از
بیزانتین (استانبول امروزی) ،یونان و هندوستان گردهم آورده شدند و دستورالعمل به چندین
زبان اجرا شده بود (میلر وندام و جان .)2696 ،عصر طالیی جندی شاپور چندین قرن پیش از
فتوحات اعراب پابرجا بود .ترجمهی فارسی متون یونانی و هندی بعدها به مبنایی برای دانش
اسالمی تبدیل شد و به زبان عربی برگردانده شد .این کار به نوبهی خود به تحریک رنسانس در
اروپا به عنوان دانش دانشمندان و فالسفهی یونانی که در طی نزول آن بخش از جهان به دوران
اصطالحا تاریک از دست رفته بود کمک کرد .این متون در کتابخانههای جهان اسالم حفظ شده
بود .در درجهی اول دانشمندان ایرانی آن را به بدنهی دانشی که از دوران باستان به آنان ارث
رسیده بود اضافه کردند (فرای .)9171 ،درطی دورهی اسالمی ،دانشمندانی مانند رازی یا فارابی
که درقرون نه و ده زندگی می کردنددر جهان به دلیل سهمی که در پیشبرد شیمی ،پزشکی و
روانشناسی داشتند شناخته شده بودند .پس از آن ابن سینا ،که در غرب با نام اویسنا (-176
 )9638شناخته میشد ،به طور قابل بحثی چهرهی پزشکی را از طریق تحقیقات و اکتشافات
علمی خود تغییر داد .کتابهای او مبنای دانش پزشکی بودند و در دانشگاههای سراسر جهان تا
قرنها بعد از مرگ او تدریس میشدند .عمرخیام ،که امروزه بیشتر به خاطر اشعارش شناخته
شده ،یکی از عوامل مه پیشرفت ریاضیات و نجوم بود.
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اگرچه دوران طالیی پژوهشگری اسالمی مدتها است که به پایان رسیده و از قرن هفدهم
دورانی آغاز شدکه ایران و جهان اسالم وارد دوره ای از رکود شدند که تا اوایل قرن اخیر ادامه
داشته است ،دهههای اخیر گواهی است بر احیای عالقه به یادگیری .تعداد دانشجویان دانشگاهها
به طور ناگهانی زیاد شده و تعداد زنان از مردان بیشتر شده است و تقاضای زیادی برای
رشتههای علمی وجود دارد .جوانان تحصیل کردهی کشور ،تحت محدودیتهای اعمال شده از
طریق تحریمهای مختلف که فرصتهای آنها را محدود میکند فرسوده شدهاند و با این وجود
در رقابتهای جهانی بر دیگررقبا برتری داشتهاند و به خاطر دستاوردهایشان جوایز را به دست
آوردهاند و شناخته شدهاند .مریم میرزاخانی نمونه ای از دانشجویان موفق ایرانی ،محقق دانشگاه
استنفورد و دانش آموختهی دانشگاههای ایران ،مدال فیلدز را در سال  2696دریافت نمود ،که
معتبرترین تایید در زمینهی ریاضیات است (مکنزی.)2696 ،
امروزه در ایران تقاضای محصوری برای یادگیری و خدمات اموزشی و نیز تحقیق وجود دارد،
تقاضایی که به افزایش ناگهانی تعداد دانشجویان ایرانی و افزایش تحقیقات مشترک در زمینههای
مختلف علمی تعبیر میشود و باید شرایط مطلوب قابل دسترس شوند.

مدیریت عمومی و سیاستمداری
در  001پیش از میالد پادشاه ایرانی کورش ،مردم ایران را بعد از شکست آخرین پادشاه ماد
متحد کرد و امپراطوری بنا کرد که بیش از دو قرن دنیای باستان را تحت سلطهی خود داشت.
امپراطوری پارسی هخامنشی یک دولت چندملیتی گسترده بود که از یونان تا هندوستان و از
آسیای مرکزی تا شمال افریقا توسعه یافته بود .قدرت بی سابقهی این امپراطوری توسط سیستم
موثر و کارآمدی که مبتنی بر درجهی باالیی از تمرکز مدیریت سیاسی و نظامی بود پایدار شده
بود درحالی که متکی بر سیاستهایی بود که تا حد زیادی در دیگر مسائل (مذهب ،باورها ،آداب
و رسوم و غیره) غیرمتمرکز و مداراآمیز بودند .به عنوان اولین ابرقدرت چندقومیتی جهان،
امپراطوری پارس نوآوریهای بسیاری در زمینههای مدیریت عمومی و حکومت ایجاد نمود که
ثبات و شکوفایی خود را تضمین مینمود .سطوح پنجگانه ی سلسله مراتب قدرت ساختار
سیاسی امپراطوری را تشکیل میداد .در راس آن ،پادشاه که قدرت بالمنازع و مطلق بود قرار
داشت .دربار سلطنتی ،که شامل شخصیتهای مهم و کلیدی دولت بود سطح دوم را تشکیل
میداد و در ادامهی ان نخبگان نظامی و غیرنظامی ،از جمله مدیران دولت مرکزی قرار داشتند.
روسای بیست استان یا بیشتر ،که توسط مورخان یونانی امپراطوری پارس ،به ویژه هرودوت
ساتراپی نامیده میشدند ،سطح چهارم قدرت را تشکیل میدادند .ساتراپ ها [استانداران] مسئول
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ادارهی قلمرو خود ،جمع آوری مالیات ،حفاظت از راهها ،تجهیز منابع و غیره بودند .قلمرو هر
ساتراپ از چندین زیرساتراپی تشکیل میشد که روسای آنها اخرین الیهی قدرت را تشکیل
میدادند .یک سیستم پیچیدهی کنترل و توازن از طریق بازرسیهای انجام شده توسط
فرستادگان مستقیم پادشاه ،وفاداری و نظارت درست در سطح استانی را تضمین میکرد
(فرازمند .)2662 ،پس از اصالحات اداری برقرار شده توسط داریوش بزرگ ،اوزان و مقیاسها
استاندارد سازی شدند ،مالیات سالیانه به دولت مرکزی تثبیت شد وو یک زبان دولتی واحد به
تصویب رسید .تحت پادشاهی داریوش ،ساخت جادههای سنگفرش شده به طور قابل توجهی
گسترش یافت .جادهی سلطنتی ،شریان اصلی بود که در امتداد آن ایستگاههای خبر رسانی
ساخته شد ،به طوری که پیک سلطنتی و اسب او میتوانست به طور منظم جایگزین شود و
درنتیجه سرعت تحویل پیامهای حمل شده از طریق این خدمات پستی باستانی تضمین میشد.
داریوش ساخت کانال سوئز باستانی را به پایان رساند که ارتباط نیل با دریای سرخ را برقرار
میکرد .داریوش ناوگان دریایی را از خلیج فارس تا هندوستان توسعه داد ،توسعهی بانکداری و
تجارت را سرپرستی و نظارت کرد ،به گونه ای که بازرگانی به لطف ثبات سیاسی ،اجرای قوانین
و استفاده از سکههای شاهنشاهی که در طی پادشاهی خود ضرب کرد شکوفا شد (دانشنامهی
ایرانیکا .)2690 ،میراث این اولین امپراطوری پارسی در دولتها و حکومتهای عمومی هم در
درون مرزهای کشور و هم در بیرون از ان تاسیس گردید .از امپراطوری روم تا خلفای اسالمی و
از ترکیهی عثمانی تا اخالف صفوی آنها در ایران ،درسهای آموخته شده از دستگاه اداری
کارآمد همواره در طول اعصار استفاده شده است.
احیای قدرت سیاسی پارسی تحت سلطهی ساسانی رخ داد که برای بیش از سه قرن (226
میالدی 609-میالدی) ،پیش از فروپاشی در اثر حمالت ارتش دین جدید اسالم حکومت کردند.
شاهان ساسانی تا حد زیادی ،جالل هخامنشیان را دوباره ساختند و خود را وارثان اجداد
برجستهی خود قلمداد نمودند .یک بار دیگر ایرانیان یک سیستم بسیار ساختاربندی شده از
حکومت را ایجاد کردند که انها را قادر میساخت کنترل موثری بر قلمرو بزرگی اعمال کنند که
اکنون رقیب عمده ای داشت ،که بیزانس (استامبول فعلی) بود .جنگهای مداوم بین دو
امپراطوری ،به شدت ساسانیان را تضعیف نمود ،اگرچه دورههای صلح آمیزی هم در این بین
وجود داشت .در طی یکی از مبارزات نظامیاش ،شاپور اول ،امپراطور والرین و  86هزار نفر از
نیروهایش را دستگیر نمود (فرای .)9173 ،زندانیان به ایران آورده شدند و در پروژههای
ساختمانی جاه طلبانه امپراطوری کمک کرده و با خود مهارتهای ارزشمند و دانش را به ارمغان
اوردند .ساسانیان هم مانند هخامنشیان پیش از خود ،سازندگان بزرگ شهرها ،قصرها ،راهها،
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سدها و پلها بودند .آنها هم مانند پیشینیان خود سیستم مالیاتی یکپارچه ای برقرار کردند و
سیستم اداری کارآمدی را توسعه دادند .یکی از آخرین پادشاهان بزرگ خسرو ( )081-039بود
که موسس آکادمی جندی شاپور بود و برای پذیرش تفکر منطقی شناخته شده بود .سیستم
حکومتی ساسانیان بسیار شبیه به هخامنشیان بود :بسیار متمرکز و مبتنی بر یک ساختار سلسله
مراتبی که شاه و مدیران سطح باال دران غالب بودند .بعد از فتح ایران توسط اعراب و هنگامی که
قدرت اسالمی جدید نفوذ خود را گسترش میداد ،سازمان سادهی به ارث رسیده از قبایل سنتی
عربستان نمیتوانست به نیازهای اداری پیچیدهی یک نهاد جدید بپردازد که به جذب
جمعیتهای گوناگون ادامه داد .فاتحان عرب درواقع بسیاری از سیستمهای مدیریتی ،مالی و
کشاورزی و شیوههای مختلف فرهنگی ساسانیان را اتخاذ نمودند (محمدی -مالیری و محمدی –
مالیری.)2692 ،
اگرچه وارثان تاج و تخت پارس و بازماندگان شکست خوردهی ارتش شاهنشاهی به سلسلهی
تانگ در چین پناهنده شدند و تالشهای ناموفقی برای بازپس گیری میهن از دست رفته
نمودند ،به طور غیرمستقیم بود که پارسیان توانستند راه خود را به سوی صندلی قدرت پیدا
کنند .شورشیان عباسی بر ضد خلیفهی اموی ( 806م) به لطف پشتیبانی ارتش ایرانی ابومسلم،
حاکم خراسان توانستند در بخش وسیعی موفقیت کسب کنند .خلیفهی جدید عباسی به زودی
پایتخت را در بغداد قرار داد و درهای قدرت را به روی فرزندان دانشمند اشرافیت پارسی و
طبقهی روحانیت گشود .خاندان برمکی ،که اعضای آن مدیران افسانه ای و مشاوران اولین
خلیفهی عباسی بودند و حتی به رتبهی وزارت ارتقا یافتند ،برجستهترین نمونهی نفوذ ایرانیان
بودند (ون بالدل .)2699 ،برامکه ،مدیریت دولتی را مجددا سازماندهی کردند و سیستم اداری
متمرکزی برای خدمت به نیازهای قدرت جدید ایجاد کردند .یحیی برمکی معلم خصوصی هارون
الرشید بود پیش آن که وزیر او شود .یحیی سازندهی قصرها و حامی هنرمندان ،فالسفه و
دانشمندان بود .او جلسات بحثی را ترتیب میداد که دران متفکران و فالسفه میتوانستند
اندیشههای خود را در انجا به تفصیل شرح دهند و در بحثهای کالمی مشارکت جویند .پسران
او ،جعفر و الفضل ،پیش از آن سقوط خانواده ،به عنوان خادمان عمومی برجسته پا جای پای پدر
خود گذاشتند .اگرچه جعفر دوست نزدیک و رازدار خلیفه بود ،هارون الرشید ( 876م 761-م) به
قدرت و نفوذ او مشکوک بود و دستور اعدام او و زندانی کردن یحیی و الفضل را صادر کرد (مک
میالن .)2693 ،نفوذ ایرانیان با سقوط برمکیان پایان نیافت .یک فرمانده نظامی ایرانی ،افسین،
ارتش خلیفه معتصم ( )762-733را هدایت میکرد و پیش از آن که متهم به ارتداد و به دستور
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خلیفه کشته شود ،در مبارزه برای سرکوب و شکست شورشیان همکار ایرانی خود بابک در 738
(لویس )9119 ،موفق بود.
در مجموع ،در طول تاریخ ،نفوذ ایرانیان در هنر ،علم ،مذهب ،فلسفه ،اندیشه و نیز در حکومت
نظامی و غیرنظامی به همه جا رسیده بود .میتوان مدعی شد که این نفوذ تا به امروز به هر
طریق ممکن ادامه داشته است.

سهم ایران در تجارت بین المللی
از زمان بسیار قدیم ،تجارت بین گروههای انسانی مختلف ،قبایل ،یا ملل به رفاه اقتصادی و
اشاعهی دانش و هنر و باورها کمک کرده است .با این وجود ،توسعه و پیشرفت تجارت بستگی به
شرایط سیاسی مطلوب وجود زیرساختهای اساسی (راهها ،مسیرهای دریایی ،امکانات مالی
پرداخت و غیره) و اندکی امنیت و ثبات داشته است .در نتیجهی تغییر شرایط ،تجارت ایران با
همسایگانش و با کشورهای دورتر افول کرده و جریان یافته است .مثالی از این فرصتهای متغیر،
انزوای اقتصادی فعلی ایران است و بسیاری دیگر که در طول تاریخ طوالنی این کشور وجود دارد.
مجددا ،در این تاریخ است که ما باید به دنبال نشان دادن آن باشیم که به دور از آن که ایران
یک بازیکن حاشیه ای در زمینهی تجارت بین المللی است ،ایران میتواند تا حدودی امیدوار
باشد که در آینده گره مهمی در روابط تجارت بین المللی باشد.
به لطف موقعیت استراتژیک ایران در مسیرهای تجاری دریایی و زمینی متعدد ،ایران همیشه
نقش مهمی در تسهیل تجارت جهانی و بازرگانی ایفا کرده است .ایران همچنین مرکز بازرگانی
مهمی برای برخی کاالها مثل ابریشم ،نقره و شمش طال ،ادویه جات ،شکر و پارچه بوده است
(متی .)2692 ،ایران همچنین فرش ،اسب ،موی بز شناخته شده به عنوان کرک که از استان
کرمان صادر میشد ،مروارید ،انواع مختلف میوههای خشک ،آجیل ،ریواس ،چرم ،گالب و شراب
صادر میکرده است (دانشنامهی ایرانیکا.)2690 ،
همانطور که قبال توضیح دادیم ،شاهان هخامنشی اولین دولت چندملیتی را تأسیس و بر قلمرو
وسیعی حکمرانی کردند ،که در آن زمان بی نظیر بود .برای بیش از دو قرن ،صلح و ثبات به
دست آمده از طریق قدرت و نظارت پادشاهی ،همراه با توسعهی شبکهی راهها ،ساخت کانالها،
ضرب سکه ،اجرای قوانین و اجرای عدالت شرایطی را برای تسهیل تجارت در امپراطوری ایجاد
کرد .طی این مدت ،بازرگانی بین المللی هم توسعه یافت ،به ویژه با یونان ،باوجود جنگهایی که
علیه آتن به راه انداخت .کانال باستانی سوئز که به نام کانال فراعنه هم شناخته شده بود ،توسط
شاه هخامنشی داریوش برای ارتباط نیل و دریای سرخ آغاز گردید و معبری برای تجارت دریایی
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بین خلیج فارس و دریای مدیترانه شد (بریانت ،)2666 ،جایی که تاجران یونانی با فنیقیها به
عنوان دریانوردان چیره دست جایگزین شده بودند ،تبادالت اقتصادی بین المللی را در سلطهی
خود داشتند .کشتیها در راههای دریایی جنوبی رفت و آمد میکردند و ایران را به هندوستان
مرتبط میکردند ،از جایی که امپراطوری طال و عاج را وارد و پشم ،مس ،آهن و حبوبات را صادر
میکرد .فتوحات اسکندر و حکومت جانشینان او طلیعهی یک دورهی قوی از نفوذ یونانیان بود
که با حکومت شاهان پارتی (اشکانی) ادامه یافت ( 268پیش از میالد 227-م) .مورد اخری با
یک ساختار قدرت غیرمتمرکز که طرفدار توسعهی دولتهای شهری مستقل مانند هاترا ،پالمیرا
و بابل به عنوان مراکز تجاری که قلمروهای پارتی را به امپراطوری روم پیوند میداد مشخص
شده بود .برقراری پیوندهای تجاری با چین آغاز چیزی را مشخص میکرد که به جادهی ابریشم
مشهور شد .با احیای یک امپراطوری پارسی متمرکز و قدرتمند ،که با حکومت هخامنشیان
رقابت می کردامپراطوری ساسانی ( 226م 609-م) ،روابط تجاری با قدرتهای همسایه از جمله
هندوستان ،چین و امپراطوری روم درحال توسعه بود (دریایی .)2661 ،دو مسیر عمدهی تجاری
وجود داشت :جادهی زمینی ابریشم ،که ایران در مرکزان یک موقعیت کلیدی ژئواستراتژیک را به
خود اختصاص میداد ،چین را به غرب متصل میکرد و مسیر دریایی به هندوستان ،آسیای
جنوب شرقی و ساحل جنوبی چین .جادهی ابریشم محور اصلی تجارت بود و در شکوفایی و رونق
شهرهای بیابانی مانند سمرقند ،کاشغر و تورفان کمک میکرد ،جایی که فرهنگ شرق ایران
( سغدیان) غالب بود و جوامع بازرگانان ایرانی در کنار مسیر و نیز در چین مستقر بودند .با آرزوی
پیشی گرفتن از انحصار واسطههای ایرانی در تجارت ابریشم مطلوب ،رومیان تالش کردند تا
مسیر دریایی به چین را توسعه دهند .برای قرنها ،جادهی ابریشم نقش مهمی در تجارت بین
المللی ایفا میکرد .یک تاجر مشهور از ونیز ،مارکوپولو ،این مسیر باستانی را قدم به قدم در جای
پای کاروانهای بیشمار سفر کرد .تا قرن چهارده و پانزده که کاشفان اروپایی به لطف فناوری
ساخت کشتیهای جدید شروع به دستیابی به گوشه و کنار زمین کردند تجارت از مسیر زمینی
رو به کاهش گذاشت .در سال  ،9068پرتغالیها تحت فرمان آلفونسو د آلبوکرک جزیرهی هرمز
(در تنگه ای به همین نام در ورودی خلیج فارس) را اشغال کردند .این جزیره برای یک قرن
پیش از بازپس گیری توسط شاه عباس اول صفوی با کمک بریتانیا ،تحت سلطهی پرتغالیها
ماند .با این حال ،مدتها پیش از اولین هجوم فاتحان اروپایی ،ناوبران ایرانی در ابهای خلیج
فارس رفت و آمد میکردند ،از جایی که آنها به ساحل شرقی آفریقا ،هند و فراتر از آن
میرسیدند .در طی دورهی اسالمی ،بنادری مانند سیراف یا بوشهر ،که اغلب در اطراف شهرهای
موجود از دورهی ساسانی ساخته شدند مراکز شلوغ تجارت بین المللی بودند .مرواریدهای خلیج
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فارس صادر میشدند درحالی که چینی از چین وارد میشد ،ادویه جات از هندوستان و چوب از
آفریقا .جوامعی از تجار ایرانی در شهرهای بندری عمدهی چین و نیز سیام (قرون شانزده و
هفده) ،هندوستان و سریالنکا حضور داشتند (دانشنامهی ایرانیکا .)2690 ،این جوامع نقش عمده
ای در انتشار و اشاعهی اندیشهها و فرهنگ بومی خود داشتند .مهاجرت اولیهی ایرانیان ،نه به
عنوان تاجر بلکه به عنوان پناهنده ،یعنی گروهی از زرتشتیان که به واسطهی افزایش آزار و اذیت
حاکمان مسلمان در قرن دهم از سرزمین مادری خود فرار کردند ،منجر به ایجاد یک جامعهی
(پارسی) در هند گردید .در طی چند قرن گذشته ،پارسها ،نقش برجسته ای به عنوان مدیران و
تجار ایفا کردهاند .بسیاری از آنها به حامیان صنعت و شرکتهای بزرگ از قبیل صنایع تاتا،
تبدیل شدهاند که توسط اعضای این جامعهی کوچک اما موفق ایجاد گردید.
دورهی صفویه در ایران ( )9836-9062آخرین باری بود که کشور برتری جهانی و منطقه ای
یافت .شاهان بزرگ صفوی با موفقیت در برابر قدرت عثمانی مقاومت کردند و به شیعیان تحت
آزار همسایگان قدرتمند خود پناهندگی دادند .آنها هویت شیعی متمایز ایران را ایجاد کردند.
هنر و معماری مجددا احیا شدند و روابط تجاری بخصوص با قدرتهای نوظهور اروپایی توسعه
یافت .حدود همان دوره ،امپراطوری مغول پارسی بر هندوستان حکومت میکرد و در حق خود
به اشاعهی فرهنگ فارسی و شیوههای اداری کمک کرده است .با توجه گفتههای متی (،)2692
در طول حکومت صفویه ،تجارت ایران در سرتاسر نیمکرهی شرقی از ژاپن و هندشرقی به هند ،از
آسیای مرکزی به روسیه و اسکاندیناوی از طریق مسیر ولگا و از شبه جزیرهی عربستان به
آناتولی و غرب اروپا از طریق دریای مدیترانه و مسیر دماغه رونق گرفت( .ص)39 .
بعد از حکومت صفویان ،ایران وارد دوره ای از رکود شد ،در قرن نوزده وجود رو به زوال خود را
تنها به رقابت بین دو قدرت بزرگ ،روسیه و بریتانیای بزرگ مدیون بود که ایران برای آنها یک
منطقهی حائل را تشکیل میداد (کاظم زاده .)9167 ،تنها بعد از کشف نفت در اوایل قرن بیستم
بود که ایران از آن گیرودار رکود و هرج و مرج بیرون آمد .با پیروی از کمال آتاتورک در کشور
همسایه ،ترکیه ،رضاشاه پهلوی ،فرماندهی نظامی که به عنوان شاهنشاه استبدادی جدید
تاجگذاری کرد و شکلهای جدیدی از حکومت و اصالحات دراز مدت را مطرح نمود .دههها بعد
این ایران بود که تحت رهبری نخست وزیر مصدق ،که اولین قهرمان در اوایل دههی  06بود،
صنعت نفت را ملی کرد و توافقنامههای یک طرفهی طرفدار منافع غرب را مورد مذاکرهی مجدد
قرار داد .در طی این سالهای ملی گرایی پرشوروشعف ،ایران مجبور به تحریم صادرات نفت خود
به بریتانیا و متحدانش شد ،قبل از آنکه انگلستان متوسل به حذف آشکار رهبر منتخب از طریق
یک کودتای تحت حمایت سرویسهای اطالعاتی آمریکا کند (کینزر .)2667 ،بعدها ،ایران جزو
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اعضای بنیان گذار اوپک بود .اندکی قبل از انقالب  ،08این کشور چندسالی از افزایش درآمدهای
نفتی ،تحت حکومت رهبر خودکامهی خود محمدرضا شاه پهلوی ،متحد ثابت قدم غرب بهره برد.
با این وجود در  36سال آخر ،اقتصاد کشور تحت تاثیر تشدید تحریمها تحلیل رفت و بسیاری از
شهروندان آن به دیگر کشورها مهاجرت کردند .امروزه ،ایرانیان در سرتاسر جهان از آمریکای
شمالی تا اروپا و کشورهای حاشیهی خلیج فارس ،به ویژه امارات متحدهی عربی پراکندهاند .که
بسیاری از تجار ایرانی و اعضای طبقهی متوسط ایران به هند و استرالیا پناهنده شدند .اعضای
این پراکندگی به خوبی برای خدمت به تجارت و سرمایه گذاری قرار گرفتهاند تا به اقتصاد جهانی
مجددا سروسامان دهند .در نهایت ،باید به خاطر داشت که ایران به خودی خود از انقالب  08به
بعد عمیقا تغییر کرده است .اگرچه اقتصاد ایران به واسطهی تحریمها ،مدیریت سوء و نظارت
ضعیف شدیدا محدود شده ،هنوز هم نسبتا کشوری است که به خوبی توسعه یافته و از نظر
داخلی دارای ثبات است و از زیرساختهای خوب خود بهره میبرد .از همه مهم تر ،ایران
جمعیتی عظیم و به خوبی آموزش دیده دارد ،که مشتاق احیای کشور خود هستند تا آن را به
جایگاه راستین خود در اقتصاد جهانی برسانند.
در زمان نوشتن این فصل ،ایران و شش قدرت بین المللی ،ایاالت متحده ،چین ،روسیه ،بریتانیا،
فرانسه و آلمان که جمعا به عنوان  9+0شناخته شدهاند ،در مذاکرات طوالنی که در سال 2666
بر سر موضوع برنامهی هسته ای ایران آغاز گردید درگیر بودهاند .رهبران ایران و کشورهای 9+0
تالش میکنند تا جوالی  2690به اقدام جامعی دست یابند که مانع از تولید سالحهای هسته ای
توسط ایران شود تا در مقابل تحریمهای اعمال شده بر ضد ایران تخفیف/پایان یابد .انتخاب
رئیس جمهور اصالح طلب در ایران امیدها را برای رسیدن به توافقی پایدار افزایش داد .درحالی
که نتیجهی مذاکرات درحال پیشرفت غیرقابل پیش بینی است ،امید میرود که تعامل بین
مقامات کشورهای  9+0و ایران فصل جدیدی در روابط ایران با سایر نقاط جهان به وجود آورد.

صادرات غیرنفتی از ایران
ایران به لحاظ تاریخی نگران وابستگی به صادرات نفتی خود به عنوان منبع درآمد دولت و
درآمدهای ارز خارجی بوده است .حتی قبل از انقالب سال  ،9187این نگرانی وجود داشت که
وابستگی بیش از حد به یک منبع درآمد ،کشور را در معرض خطرات سیاسی و اقتصادی مهمی
قرار دهد .درآمد نفتی ایران در آن زمان  %17از درآمد ارز خارجی کشور و نیمی از درآمد دولت
را تشکیل میداد .نوسانات قیمت نفت ،تحریمها و ظهور منابع جایگزین انرژی از جمله خطرات
احتمالی بودند که میتوانست بر اقتصاد کشور تاثیر بگذارد .موضوع این بود که چگونه به اقتصاد
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تنوع داده شود و دیگر انواع صادرات در کنار نفت خام افزایش یابد .عمدهترین صادرات غیر نفتی
در آن زمان پسته و قالی بود .هریک از این کاالها مزیت خاصی در بازار جهانی داشتند .ایران
یکی از معدود کشورهای تولید کنندهی پسته بود و از این رو موقعیتی تقریبا انحصاری در
بازارجهانی داشت .قالیهای ایرانی ،با شهرت فوق العاده ای که داشتند ،به عنوان محصوالت
لوکس با ارزش بسیار باال تلقی میشدند .آنها نامی به رسمیت شناخته شده داشتند که آنها را
از دیگر قالیهای دستباف از نظر کیفیت و طراحی متمایز میکرد .با این وجود ،تعداد محدود
صادرات غیرنفتی برای کاهش وابستگی به درامد حاصل از نفت خام کافی نبود .از این رو ،حتی
پیش از انقالب  9187بحث عمدهی سیاست این بود که چگونه تولید و صادرات محصوالت
غیرنفتی و تنوع منابع درامد کشور را تشویق کنند.
به منظور تشویق صادرات ،مرکز ترویج بازرگانی برای توسعهی سیاستها و کمک به
صادرکنندگان ایرانی بالقوه تشکیل شده بود .این سازمان در سالهای آشوب اقتصادی و سیاسی
ایران باقی ماند و هنوز هم به عنوان سازمان اختصاصی تجارت خارجی عمل میکند که حامی
صادرات است ،TPO .مرکز ترویج و توسعهی بازرگانی تایید کرد که برای رشد و توسعه ،کشور
باید فعالیتهای تجاری موفق داشته باشد TPO .معتقد است که تجربهی موفق کشورهای پیشرو
جهان در عرصهی اقتصادی نتیجهی تمرکز قوی آنها بر توسعهی صادرات و پیشرفت تجارت
خارجی است .عملکردهای  TPOشامل توسعه ،تسهیل ،اطالع رسانی و مدیریت ،ارائهی
پشتیبانی برای جامعهی بازرگانی است.
سه عملکرد مرکزی سیاست بازرگانی ،توسعهی تجارت و تسهیل تجارت پشتیبانی برای ساخت
ظرفیتهای تولیدی ،ارتقاء صنعتی و فناوریهای کشاورزی و گسترش صادرات و بازارها فراهم
میکند ..با وجود به رسمیت شناختن اهمیت توسعهی صادرات غیرنفتی ،صادرکنندگان ایرانی با
برخی مشکالت ساختاری و سیاسی مواجهاند که متعاقبا در مورد آنها بحث خواهیم کرد.
با وجود موانع ساختاری ،صادرات غیرنفتی در سالهای اخیر گسترش یافته و تبدیل به یک عامل
عمدهی درآمد ارز خارجی و به طور کلی رشد اقتصادی کشور است.
انقالب ایران در سال  9187تغییرات ساختاری در ایران به وجود آورد که شامل بخش اقتصادی
هم بود .جنگ طوالنی و پرهزینه با عراق و تحریمهای بین المللی توجه سیاست گذاران را از
برنامه ریزی استراتژیک بلندمدت برای کشور تغییر داد .ایران درگیر یک جنگ اقتصادی شد و بر
موضوعات کوتاه مدت متمرکز و بر بقا و زنده ماندن خود سرگرم شد .سیاست ترویج و توسعهی
صادرات و تنوع اقتصادی فوریت کمتری یافت و تا این اواخر از اولویت بندی پایینتری برخودار
شد .با این حال ،در سالهای اخیر ،تحریمهای اقتصادی اقدامات سیاستگذارانه ای را ایجاب نمود
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که مجددا بر کاهش اتکا به درامدهای نفتی متمرکز بود .تغییر در سیاست گذاریها در جهت
افزایش فعالیت اقتصادی بین المللی شامل صادرات و توسعهی صادرات بعد از پایان جنگ
نتایجی را در صادرات غیرنفتی نشان داده است .برای مثال در سال  ،9693درحالی که درآمدهای
حاصل از صادرات نفتی بیش از  %62کاهش یافت ،صادرات غیرنفتی  %92.2تا  36میلیارد دالر
آمریکا رشد داشت.

صادرات غیرنفتی ایران 2066-6377
منبع :بانک مرکزی ایران
بعد از انتخاب رئیس جمهور روحانی در سال  ،2693ایران یک بار دیگر توسعهی اقتصادی را به
طور کلی و صادرات غیرنفتی را به ویژه در اولویت قرار داد .نتیجه افزایش شدیدتر و بیشتر در
صادرات غیرنفتی هم برحسب مقدار و هم برحسب ارزش بوده است .صادرات غیرنفتی در سال
 )2693(9319افزایش بیشتری داشته است (بانک مرکزی ایران (بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران) .)2696/2693 ،بنابرگزارش ها ،معاون اول رئیس جمهور ایران میگوید صادرات غیر نفتی
کشور به  96میلیارد دالر در چهار ماه اول سال جاری تقویم ایرانی (شروع از  29مارس) رسیده
که نشان می دهداگر همین روند ادامه پیدا کند برای سال  2696/2693به  67میلیارد دالر
میرسد .این افزایش در زمانی است که درامدهای حاصل از نفت در ایران به دلیل افزایش
تقاضای داخلی و تقاضای بین المللی کمتر برای نفت این کشور کاهش یافته است .درآمدهای
نفتی ایران از  996میلیارد دالر در سال  2699به حدود  62میلیارد دالر در سال  2693کاهش
یافته است .اگر این الگو (کاهشی) ادامه پیدا کند ،صادرات غیرنفتی به اندازهی فروش نفت خام
در آیندهی نزدیک اهمیت خواهد داشت .پدیده ای که برای یک کشور عضو اوپک منحصر به فرد
و تنها چند دهه قبل تر غیرقابل تصور بود.
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شرکای تجاری ایران
تغییر عمده ای در شرکای صادرات غیرنفتی ایران وجود دارد .قبل از انقالب ،ایران روابط تجاری
گسترده ای با ایاالت متحده و اتحادیه اروپا داشت اما صادرات این کشور در سالهای اخیر بیشتر
به کشورهای همسایه و شرق آسیا منتقل شده است .یک دلیل عمدهی این تغییر ،تحریمهای
اقتصادی بوده که توسط ایاالت متحده و اتحادیه اروپا اعمال شده و کشور را وادار به جستجوی
بازارهای جدید برای فعالیتهای بازرگانی از جمله صادرات غیرنفتی نموده است .درحالی که
برخی تحریمها توسط سازمان ملل اعمال شده بودند ،اجرای آنها از کشوری به کشور دیگر
متغیر بوده و تحریمهای اعمال شده توسط ایاالت متحده و اتحادیه اروپا قویترین تحریمها
بودهاند .صادرات به ایاالت متحده کاهش یافت و درنهایت در سالهای اخیر کامال متوقف گردید.
صادرات به اتحادیه اروپا هم به میزان قابل توجهی متحمل زیانهایی شد .کاهش صادرات به این
دو منطقه با افزایش شدید صادرات به کشورهای امارات عربی متحده ،افغانستان ،عراق و چین
جبران شد .شکل  3.9تاثیر تحریمها بر تجارت منطقه ای ایران از سال  ،2660زمانی که
تحریمهای مضاعفی براین کشور اعمال شد را منعکس میکند.
برخی از مزایایی که ایران از تجارت با عراق ،افغانستان و امارات عربی متحده از آن سود میبرد،
به دلیل فاصلهی فیزیکی و روانی است .فاصلهی فیزیکی کم عنصر مهمی در تجارت است زیرا
هزینههای حمل و نقل را کاهش میدهد .نزدیکی ایران به این کشورها این هزینه را کاهش
میدهد .عالوه براین ،شباهتهای اجتماعی و فرهنگی توسعهی روابط تجاری را با دشواری
کمتری مواجه میسازد زیرا خطر درک شده ممکن است کمتر از خطر مشابه برای کشورهایی با
تفاوتهای اجتماعی فرهنگی بزرگتر باشد .قرابتهای زبانی را درنظر بگیرید .در بسیاری از
کشورهای این منطقه ،مردم به زبان فارسی صحبت میکنند یا حداقل میتوانند آن را بفهمند و
بسیاری از ایرانیان به زبان عربی صحبت میکنند و زبان عربی در مدارس ایران تدریس میشود.
شباهت مهم دیگر دین است .ایران و همسایگانش همگی مسلمان هستند .ایرانیان و اکثریت
مردم عراق به فرقهی شیعه تعلق دارند ،درحالی که بیشتر افغانها و برخی از دیگر همسایگان
سنی مذهب هستند .از انجا که ریشهها مشترکاند ،درک عمیقی از زیرساختهای مذهبی وجود
دارد که در ایجاد اعتماد متقابل مفید است .بنابراین ،برقراری ارتباط ،ساخت شبکههای ارتباطی
و اجرای تعامالت تجاری با دشواری کمتری روبرو خواهد بود.
در نهایت ،این بهبود روابط سیاسی ایران و کشورهای همسایه است که صادرات غیرنفتی ایران را
تسهیل میکند .پیش از این ،ایران روابط خصمانه ای با همسایگان خود به ویژه عراق و افغانستان
داشت .طالبان در افغانستان و صدام حسین در عراق نسبت به ایران بسیار خصمانه رفتار
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میکردند .برکناری آنها از قدرت توسط نیروهای ائتالف و جایگزینی انها با رهبرانی که روابط
نزدیک با ایران داشتندمنجر به بهبود شدید روابط سیاسی و اقتصادی با ایران شد.
سهم عمده ای از افزایش صادرات ایران به کشورهای همسایه تولید محصوالت مورد نیاز برای
بازسازی زیرساختها و توسعه بود .محصوالتی مانند سیمان به صادرات مهمی از ایران به این
کشورها تبدیل شدند .دیگر صادرات ایران به کشورهای همسایه برق بوده است .پرستی وی
گزارش کرد که ایران بیش از  966مگاوات برق به افغانستان ،عراق ،پاکستان و ترکیه صادر کرده
است .مقامات ایرانی مدعیاند که برنامه ای برای افزایش صادرات برق در آینده به کشورهای
همسایه وجود دارد.

صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای منتخب
روابط اقتصادی ایران با چین هم در سالهای اخیر افزایش یافته است .نیاز روز افزون چین به
نفت ،ساخت پیوندهای قوی اقتصادی با ایران را برای این کشور ضروری ساخته است ،در حالی
که از تحریمهای اقتصادی علیه ایران اگاه است .همانطور که روابط اقتصادی گسترش مییابند،
چین همچنین واردان کاالهای غیرنفتی از ایران را نیز افزایش داده است .خبرگزاری دانشجویان
ایران گزارش داده است که تجارت غیرنفتی ایران و چین در ده ماه اول سال براساس تقویم
ایرانی/شمسی (هم آغاز با  29مارس  )2693به  93میلیارد دالر رسید .براساس گزارشی که از
سوی گمرک ایران منتشر شد واردات ایران از چین بالغ بر  8.3میلیارد دالر و صادرات به چین
بالغ بر  0.1میلیارد دالر میشد .صادرات ایران به چین  %36.68افزایش یافت .این گزارش
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همچنین متذکر شده است که صادرات ایران به چین شامل سنگ آهن ،متانول ،پروپان ،پلی
اتیلن ،استایرن ،بوتان ،اتیلن گلیکول ،پارکسیلن ،سنگ کروم ،سنگ مرمر ،نفت seal،های معدنی
و فلز خالص مس.
ایران توانسته است برخی تحریمهای اقتصادی را به وسیلهی صادرات دیگر محصوالت در کنار
نفت و با تغییر به سمت تجارت با شرق کنار بزند ،اما باید متوجه باشیدکه تاثیر تحریمها مانع از
تالشهای ایران درجهت ساخت یک سیستم تجاری بین المللی با پایههای وسیع و پرجنبش
میشود.

ساختار صادرات غیرنفتی ایران
از نظر تاریخی صادرات غیرنفتی ایران محصوالت سنتی مانند فرش و پسته بوده است .با اینحال،
اخیراً ایران
ساختار صادرات ایران

ساختار صادراتی خود را تنوع بخشیده و محصوالت دیگری از قبیل پتروشیمی ،مصالح ساختمانی
و خدمات را به صادرات خود افزوده است .درحالی که بخش صادرات سنتی مهم باقی مانده است،
صدور محصوالت جدید به طور پیوسته و قابل توجهی در سالهای اخیر رشد داشته است .سهم
صادرات سنتی کمتر از  %96باقی مانده اما محصوالت صنعتی در کل صادرات سهم روبه افزایشی
بیش از  %88داشتهاند
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صادرات فرش ایرانی حدود نیم میلیون دالر در نوسان بوده و حتی اندک کاهشی در طی زمان
نشان داده است .عوامل متعددی اعم از داخلی و خارجی وجود دارد که در این وضعیت نقش
دارند .رقابت خارجی یک عامل مهم است .برخی کشورهای آسیایی که دستمزدهای پایینی
پرداخت میکنند با راهکار کم هزینه ای طرح و الگوی فرش ایرانی را نسخه برداری کرده و رقیب
فرش ایرانی شدهاند .تحریمهای اقتصادی ایران و رکود کلی اقتصادی در ایاالت متحده و اروپا و
دیگر دالیل عمده برای عملکرد بدون زرق و برق این بخش میباشند .باطنا ،نرخ ارز بیش از حد
ارزش گذاری شده ،تورم باال ،دستمزدهای باال و مقررات دولتی ،عدم توانایی بازاریابی بین المللی
و واحدهای تولیدی کوچک عوامل اصلی موثر در کاهش صادرات ایران بودهاند .پستهها دیگر
اقالم صادرات سنتی ایران هستند .این صادرات حدود  2.0میلیارد دالر ،درحدود  %8.0به
صادرات غیرنفتی کشور کمک میکنند .تقاضای خارجی برای پستهی ایرانی همچنان قوی است
و در سالهای  %6.6 2693/2692نرخ رشد بیش از سال گذشته داشته است .با این حال ،از آنجا
که قیمتهای داخلی درحال افزایش بودند و نارضایتی عمومی از این افزایش قیمت وجود داشت،
دولت یک مهلت قانونی برای صادرات پسته در سال  2693تنظیم کرد .این کار به کاهش فشار
داخلی بر روی قیمت پسته به بهای صادرات ان کمک نمود.
مهمترین صادرات غیرنفتی ایران درکنار نفت خام محصوالت صنعتی هستند .ایران متوجه شده
است که مزیت نسبی این کشور در محصوالت مرتبط با نفت ،گاز طبیعی و محصوالت پتروشیمی
بوده است .این صنایع از فراوردههای نفتی مرتبط به عنوان خوراک استفاده میکنند که ایران به
وفور دارد .بخش صنعت سه چهارم از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل میدهد.
افزایش صادرات پتروشیمی و محصوالت شیمیایی اتفاقی نبود .دولت با سرمایه گذاری زیاد در
توسعهی آنها بر ساخت این صنایع متمرکز شده بود .گاز طبیعی ،که ورودی اصلی محصوالت
پتروشیمی است ،به فراوانی در ایران موجود است .صادرات گاز طبیعی و فراوردههای پتروشیمی
به هدفی استراتژیک در برنامه ریزی صنعتی ایران تبدیل شدند .کارخانههای پتروشیمی زیادی
در ایران ساخته شدند .برای ترویج و توسعهی تولید و صادرات محصوالت پتروشیمی ،دولت اقدام
به تاسیس شرکت ملی صنایع پتروشیمی ( )NPCدر اوایل سال  9166زیرنظر وزارت نفت نمود.
ماموریت  NPCتوسعهی تولید و صادرات فراوردههای مرتبط با پتروشیمی است .کارخانههای
پتروشیمی در شیراز ،اهواز ،جزیرهی خارک و بسیاری از نقاط دیگر واقع شدهاند .محصوالت انها
تولید کود ،پلیمر ،مواد شیمیایی و مواد معطر و دیگر مواد برای مصارف داخلی و صادرات است.
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عملکرد صنعت پتروشیمی
در سال  2693/2692صادرات فراوردههای پتروشیمی باالی  92میلیارد دالر بود .اگرچه اطالعات
کاهش اندکی در مقایسه با سالهای قبل نشان میدهد ،هنوز هم افزایش  06درصدی برحسب
ارزش نسبی در مقایسه با چهار سال قبل وجود دارد.
هرچند دولت نیروی محرکهی اولیهی پشت توسعهی پتروشیمی بود ،بخش خصوصی به طور
فزآینده ای در این صنعت درگیر شده است .شرکت بازرگانی پتروشیمی ،PCC ،یکی از این
نمونههاست .این شرکت در  9116تاسیس گردید و به یکی از بزرگترین شرکتهای خاورمیانه
تبدیل شد .این شرکت در سال  2696از طریق فروش عمدهی سهام خود به شرکت سرمایه
گذاری ایران ،خصوصی سازی شد .اخیرا ،براساس وبسایت این شرکت ،به طور بین المللی به
صادرات پرداخته و دفاتری در هشت کشور مختلف در اروپا و آسیا دارد.
فرآوردههای پتروشیمی و صادرات
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صادرات  PCCبرمبنای مقصد در سال 2060
ایران دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی در جهان را دارد که همین امران را در موقعیت رقابتی
بسیار قوی برای توسعهی صنعت پتروشیمی خود در آینده قرار میدهد .میدان گاز طبیعی پارس
جنوبی (و گنبد شمالی) که آن را با قطر به اشتراک میگذارد که بزرگترین ذخیرهی جهان با
 9766تریل
یون فوت مکعب گاز و  06میلیارد بشکه نفت گزارش شده است .صادرات گاز طبیعی بسیار گران
قیمت است زیرا هم باید قبل از انتقال به مایع تبدیل شود و هم از طریق خط لوله حمل شود.
ایران مقادیر قابل توجهی از گاز را از طریق خط لوله به کشورهای همسایهی خود صادر میکند.
همچنین از گاز طبیعی برای تولیدات پتروشیمی استفاده میکند .عالوه براین ،برای پشتیبانی از
تولید و صادرات فرآوردههای پتروشیمی ،دولت کمکهای غیرمستقیمی فراهم میکند تا
شرکتها در این بخش تنها  60درصد از بهای صادرات گاز طبیعی را به دولت بپردازند .این
کمک غیرمستقیم به شرکتهای پتروشیمی کمک کرده است تا در بازار بین المللی قیمت بسیار
باال و از نظر هزینه قابل رقابت باشند .درکل ،ایران با موفقیت صادرات خود را به دور از نفت
متنوع کرده است .با این حال ،هنوز هم جای زیادی برای تنوع بیشتر صادرات وجود دارد .بخش
دیگری که در تولید و صادرات موفقیت داشته است ،صنعت فوالد است .ایران در سال ،2692
 96.0میلیون تن فوالد تولید کرد .تولیدات فوالد آن بزرگتر از بسیاری از کشورهای جهان از
جمله شمار زیادی از کشورهای توسعه یافته از نظر اقتصادی بوده است .برای آن که این مسئله
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را در چشم انداز قرار دهیم ،براساس گزارش جهانی فوالد ،تولید کانادا  93.0میلیون تن بود و
فرانسه با  90.6میلیو تن کمی باالتر بود.
از آنجا که هیچ تحریمی بر صادارات فوالد اعمال نشده ،ایران با موفقیت صادارات فوالد خود را در
اولویت قرار داده است .در سال  ،2693ایران نزدیک به  2میلیارد دالر فوالد صادر کرد که انتطار
میرود این روند برای افزایش بیشتر در آینده ادامه یابد

صادرات تجهیزات نظامی ایران
ایران قبل از انقالب وارد کنندهی عمدهی تجهیزات نظامی از کشورهای غربی به ویژه ایاالت
متحدهی آمریکا بود .پس از انقالب  ،08روابط بین ایران و ایاالت متحده به وخامت گرایید و
دوکشور روابط سیاسی و اقتصادی خود را قطع کردند .ایاالت متحده تحریمهایی را بر ایران
تحمیل کرد و تجارت و جریانهای سرمایه گذاری بین دو کشور متوقف گردید .دیگر کشورهای
غربی هم از سیاست ایاالت متحده پیروی کردند و رفته رفته تحریمهایی را به ایران تحمیل
کردند .یکی از عمدهترین خسارات این پیشرفتها صادرات اسلحه به ایران از سوی ایاالت متحده
و کشورهای اروپایی بود.
جنگ با عراق با تهاجم عراق به ایران در سپتامبر  9176آغاز شد و تا اوت  9177ادامه یافت یکی
از طوالنیترین جنگهای تاریخ بود .برای حفظ تالشهای جنگی ،ایران نیاز مبرم به تجهیزات و
ملزومات نظامی داشت .با وجودان که با پرداخت حق العمل موفق به خرید تجهیزات نظامی در
بازار سیاه شد ،سیاست گذاران به این نتیجه رسیدند که نیاز به تاسیس یک صنعت نظامی که
بتواند منابع داخلی برای ارتش کشور را تهیه و تولید کند وجود دارد .با گذشت زمان ،صنایع
نظامی ایران تبدیل به یک عنصر قوی اقتصادی با اشتغال زایی بزرگ و تحقیق و بررسی و
پیشرفت گسترده شد .این صنعت آرایش متنوعی از تجهیزات نظامی از جمله تانک ،خودروهای
زرهی ،اسلحه ،هواپیما ،هلیکوپتر ،زیردریاییها ،تجهیزات الکترونیک ،رادار و ماهواره را تولید
میکند .یکی از جدیدترین دستاوردهای ان ساخت و تولید هواپیماهای بدون سرنشین بوده است.
گزارشهای موردی و تایید نشده ای در خصوص آن که ایران تجهیزات نظامی به کشورهای
مختلف صادر میکند وجود دارد اما هیچ گزارش تایید شده ای از مقدار و نوع این تجهیزات
وجود ندارد .بیشتر صادرات ناشی از سیاست خارجی و نه بر مبنای مالحظات بازرگانی یا مالی
هستند.
با این حال ،اگر ایران بر تجاری سازی و فروش در بازارهای جهانی تمرکز کند ،این بخش
میتواند به منبع بزرگی از درآمدهای حاصل از صادرات ایران تبدیل شود .به روشنی موانع قابل
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توجهی بر سر راه تجاری سازی این محصوالت و فروش انها در بازارهای جهانی وجود دارد.
مهمترین مانع تحریم فعلی است .سازمان ملل متحد هرگونه تجارت محصوالت نظامی با ایران را
هم صادرات و هم واردات ،ممنوع کرده است .نه تنها تحریمها عمدهترین مانع برای صادرات
تجهیزات نظامی هستند ،بلکه رقابت سخت و شدید از سوی تامین کنندههای ثابت تر تجهیزات
نظامی به منزلهی مانع دیگری است که ایران باید بران غلبه کند.
پتانسیل چرخش/تبدیل برخی از این محصوالت برای استفادههای غیرنظامی در بازار تجاری
بزرگ است .در غرب ،تعدادی از محصوالت فناوریهای پیشرفته نتیجهی تحقیقات و پیشرفتهای
نظامی یا دولتی بودند تا نهایتا راه خود را برای استفادهی غیرنظامی پیدا کنند .ایران هم میتواند
همین رویکرد را درپیش گیرد و بازار جهانی را برای استفادهی تجاری محتمل از این محصوالت
بررسی کند.
تولید هواپیماهای بدون سرنشین یک نمونه از چنین امکان مثبتی را فراهم میکند .هواپیماهای
بدون سرنشین ( )UVAدر ابتدا برای نظارت نظامی و جمع آوری اطالعات تهیه و تولید شدند.
درحال حاضر ،آنها را برای مصارف تجاری در زمینههایی مانند عکاسی هوایی (مورد استفاده
برای آژانسهای ملکی و مستغالت) و حمل محمولههای پستی در نظر گرفتهاند .قیمت
هواپیماهای بدون سرنشین به شدت کاهش یافته و میزان دسترس پذیری آنها افزایش یافته
است .میتوان یک هواپیمای بدون سرنشین را به قیمت  066دالر خریداری نمود .این صنعت در
مرحلهی ابتدایی خود قرار دارد .ایران در زمینهی تحقیق ،توسعه و تولید هواپیماهای بدون
سرنشین برای اطالعات نظامی بسیار فعال است .تجاری سازی این محصول برای بازار غیرنظامی
به ویژه برای بازارجهانی فرصتی عالی است که ایران میتواند از آن بهره بردداری کند.
نمونهی دیگر تولید هلیکوپتر است .ایران انواع مختلفی از هلیکوپترها را برای استفادههای نظامی
تهیه و تولید کرده است .خصوصی سازی این صنعت و دگرگونی آن به سمت فروش بین المللی
میتواند به درآمد عمدهی صادراتی منجر شود.
اینها تنها چند نمونه از پتانسیل صادرات غیرنفتی در آینده است .تصمیم به حرکت در این
جهت یک گزینهی سیاسی برای کشور است که نیازمند خصوصی سازی فناوریهای نظامی و
گسترش بخش خصوصی در ایران است.
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موانع گسترش صادرات غیرنفتی
ایران صادرات غیرنفتی خود را به میزان قابل توجهی در دههی گذشته توسعه داده است .با این
حال ،هنوز هم در تالش برای افزایش آنها به میزان بیشتر که بتواند این کشور را از درآمد نفتی
مستقل کند با موانعی روبروست .برخی از این موانع داخلی و برخی بیرونی هستند.
مهمترین مشکل در حال حاضر ،همانطور که قبلتر به ان اشاره کردیم ،تحریمهای اقتصادی
است .تحریمهای اقتصادی تواناییهای این کشور را برای رقابت در بازارهای بین المللی و بهره
برداری از قابلیتهای صادراتیان به حد کمال محدود میکند .بسیاری از محصوالت ایران وارد
بازار جهانی نمیشوند .با وجود تحریمهای اقتصادی ایران موفق شده است درآمدهای ناشی از
صادرات را افزایش دهد ،اما برداشتن تحریمها فرصت هاو بازارهای بسیاری را به روی کاالهای
ایرانی خواهد گشود .اروپا و ایاالت متحده در مجموع جمعیتی حدود  666میلیون نفر با قدرت
خرید باال دارند که میتواند به طور بالقوه تبدیل به خریداران کاالهای صادراتی باشند درصورتی
که تحریمها برداشته شوند.
صادرات غیرنفتی همچنین از نرخ بیش از حد ارزش گذاری در ایران متاثر میشوند .در حالی که
ریال در برابر ارزهای اصلی بارها بی ارزش شده است ،تورم بسیار باال و مداوم در ایران به سرعت
حصول هرگونه سود در رقابت صادراتی خود در نتیجهی کاهش نرخ ارز را از بین میبرد .برای
مثال ،بعد از چندین سال تورم بیش از حد ،ریال در سال  2692/2699تا  266درصد کاهش
ارزش داشت .اما تورم بسیار باال در دورهی قبل از کاهش ارزش آن در  2693و  2696یکبار
دیگر این ارز را دارای ارزش بیش از حد نمود .سیستم چندالیه ای ارزی ایران نسبتا پیچیده
است .درآمدهای نفتی به دولت اجازه میدهد که نرخهای ارز بیش از حد ارزش گذاری شده را از
طریق درآمدهای حاصل از صادرات نفت پشتیبانی کند و یک ارز قوی مصنوعی حفظ کند .چنان
سیاستی مزایایی در کاهش فشار بر تورم به ویژه از این رو که ایران شدیدا به واردات وابسته است
دارد ،اما بر صادرات تاثیر منفی دارد.
مشکل دیگر مقررات دولت و بروکراسی به طور کلی و به ویژه برای صادرات است .یک مطالعهی
دقیق بر روی صادرات غیرنفتی بالقوهی ایران که توسط آژانس صنعت و توسعهی سازمان ملل
متحد انجام شده UNIDO ،مسایل متعددی را در این زمینه پیدا کرده است .این گزارش نشان
داد که دخالت بیش از حد دولت و مدیریت خرد توسط نهادهای متعدد از موانع عمدهی گسترش
این بخش بودهاند .در راس توصیههای  UNIDOاین نکته قرار داشت"،کاهش تشریفات غالب
صادرات برای مواردی که شدیدا ضرورت دارند ،با تثبیت قوانین تحت یک سازمان واحد " .این
سند توصیههای بیشتری دارد" ،تنظیم مقررات مناسب ،دستورالعملها و روشهایی توسط دولت،
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با محدود شدن مقامات در نقشهای نظارتی بدون جستجو برای ادارهی خرد روز به روز عملیات
صادرات ".این کار مشارکت صادرکنندگان ایرانی در فعالیتهای صادراتی را بدون آنکه بیش از
حد تحت مدیریت و نظارت بروکراتیک باشند تسهیل میکند.
حوزهی محدود شده و توسعهی بخش خصوصی در ایران هم موانعی در سر راه گسترش صادرات
هستند .این امر به یژه در بخش صنعتی و کشاورزی قابل توجه است .توانایی توسعهی یک بخش
تولید داخلی قوی و گسترده برای صادرات بسیار ضروری است .نظریهی تجارت بین المللی و
صادرات مدعی اسست که بیشتر محصوالت ابتدا برای بازار داخلی تهیه میشوند پیش از آن که
به بازارهای جهانی صادر شوند .ساخت یک بخش خصوصی قوی و نیرومند ،کلید رقابت موفق در
بازار جهانی مطرح شده است .بخش صنعتی ایران که به طور عمده محصوالت مصرفی تولید
میکند با رقابت عمده ای از سوی وارد کنندگان به ویژه چین روبروست .یکی از دالیل آن ارزش
گذاری بیش از حد نرخ ارز توسط درآمد نفتی است .یکی دیگر از دالیل نظارت ضعیف شرکتی
در ایران است.
نظارت مناسب شرکتهای بزرگ یک عنصر مهم برای توسعهی یک اقتصاد پرجنب و جوش
است .سازمان همکاری و توسعهی اقتصادی ( )OECDچارچوبی را برای برقراری نظارت مناسب
شرکتی پیشنهاد کرده است .این سازمان مدعی است که مبنای بازبینی نسخهی  2666اصول و
مقررات خواهد بود که دربرگیرندهی درک مشترکی از سطح باالی شفافیت ،پاسخگویی ،نظارت
هیئت نظارت و احترام به حقوق سهامداران است و نقش سهامداران اصلی بخشی از زیربنای یک
سیستم نظارت شرکتی با عملکرد خوب است .برای ساخت یک بخش خصوصی قوی که متمرکز
بر تجارت بین المللی است ،این اصول باید تقویت شوند .شفافیت و پاسخگویی ،به خصوص برای
تجارت بین المللی و سرممایه گذاری اهمیت دارد زیرا شرکای خارجی با ساختار سازمانی این
کشور اشنا نیستند.
در نهایت ،عدم اگاهی بخش خصوصی از صادرات یک مانع بزرگ توسعه است .تعداد شرکتهای
درگیر در صادرات بسیار کمتر از تعداد شرکتهای درگیر در امر واردات است .درنتیجه ،رویارویی
صادرکنندگان با بازارهای خارجی عمدتا محدود به صادرات فرش و میوههای خشکی از قبیل
پسته یا محصوالتی است که توسط دولت برای صادرات انتخاب شدهاند یا کمکهای دولتی
دریافت میکنند مثل فراوردههای پتروشیمی .صادرات در فضای جهانی کنونی مستلزم درک
محیط سازمانی و رقابت جویی کشورهای هدف است .رقابت با تولید کنندگان و صادرکنندگان
ثابت در این بازارها کار ساده ای نیست .درحالی که هدف مرکز توسعه صادرات ایران توسعهی
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چنین دانش و تخصصی است ،زمان قابل توجهی برای ایجاد میل به یادگیری از طریق تجربهی
عملی به عنوان یک صادرکنندهی واقعی صرف میشود.

نوید یک آیندهی آزاد از تحریم
ایران توانسته است وابستگی خود به درآمدهای ارزی حاصل از نفت خام را با صادرات غیرنفتی
کاهش دهد .این تغییر تاحدودی به دلیل تحریمهای اعمال شده توسط ایاالت متحده و اتحادیه
اروپا بوده اما همچنین به دلیل برنامه ریزی گسترده طی سالها برای ترویج و توسعهی
فراوردههای پتروشیمی و سایر صادرات غیرنفتی بوده است .آینده میتواند روشن و شاهد افزایش
بیشتری در صادرات غیرنفتی به عنوان تسهیالت تولیدی جدید پتروشیمی و دیگر کاالهای
تولیدی که به صورت آنالین میآیند و رشد خروجی انها باشد .با این وجود ،موانع متعددی در راه
چنین توسعه و پیشرفتی نهفته است.
تجارت ایران از سمت غرب به شرق تغییر یافته است .صادرات غیرنفتی ایران به ایاالت متحده و
اروپای غربی به طور پیوسته کاهش یافته است و برای برخی از محصوالت کامال متوقف شده
است .با این حال ،ایران توانسته است شرکای جدیدی در آسیا به ویژه در چین پیدا کند .تجارت
ایران در سالهای اخیر به طور کلی و صادرات محصوالت نفتی و غیرنفتی هر دو به چین به میزان
قابل توجهی افزایش یافته است .تغییرات سیاسی منطقه ای به ویژه در آسیای مرکزی و
کشورهای همسایهی عراق و افغانستان فرصت بزرگی را برای افزایش تجارت ایران به وجود آورده
است .صادرات غیرنفتی به این کشورها به میزان قابل توجهی در چند سال گذشته افزایش یافته
و به استثنای هرگونه تغییر عمدهی سیاسی در این کشورها یا در روابط ایران با انها ،این روند
باید در آینده هم ادامه یابد .یک دلیل عمده این است که نیازهای اصلی توسعهی زیرساخت
کشورهای همسایه مستلزم محصوالتی است که حمل آنها از راه دور گران است و این امر به
ایران یک مزیت مکانی میدهد .سرمایه گذاری ایران بر روی توسعهی پژوهش و فناوری ،به ویژه
برای استفادههای نظامی ،فرصتهای اتی برای توسعه را فراهم میکند .درحال حاضر ایران
محصوالت نظامی را به کشورهای بخصوصی صادر میکند که عموما در شکل کمکهای خارجی
هستند .در نهایت این کار میتواند یک پتانسیل صادراتی سودآور در اختیار ایران قرار دهد.
مهمتران که ،بسیاری از محصوالت تهیه شده توسط مجتمع صنعتی نظامی ایران میتواند
استفادههای غیرنظامی داشته باشد .هنگامی که ایین محصوالت تجاری سازی شوند میتوانند
منبع عمده ای از درامدهای حاصل از ارزخارجی توسط ایران را به خود اختصاص دهد .برای
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بسیاری از این محصوالت تقاضای بین المللی بسیار زیادی وجود دارد به ویژه درصورتی که ایران
بخواهد از نظر قیمت در بازارهای خارجی رقابت کند.
ایران برای گسترش صادرات غیرنفتی خود با موانع جدی مواجه است .تحریمهای بین المللی
مهمترین این موانع را تشکیل میدهند .حذف تحریمها فرصت و بازارهای بزرگ صادراتی را به
روی ایران باز میکند .این امر همچنین بسیاری از مشکالتی را که ایران در معامالت مالی با آن
مواجه است از جمله پرداخت برای فعالیتهای بین المللی از بین میبرد .زمینههای متعددی
وجود دارد که به احتمال زیاد در آنها سودی وجود دارد .میتوان انتظار داشت که صادرات
سنتی به شدت افزایش یابد ،بلکه درها برای کاوش و توسعهی فعالیتهای جدید نیز گشوده
خواهند شد .برای مثال ،گردشگری در ایران با وجود میراث غنی معماری و بناهای تاریخی
چندان توسعه نیافته است .همچنین محیطهای طبیعی متنوعی که باید در میان مقاصد مهم
برای بازدید کنندگانی که به دنبال تجربهی فرهنگی منحصر به فرد هستند و در میان عالقمندان
به تاریخ حرکت داده شود .سرمایه گذاری در ساخت تسهیالت در سطح جهانی و همچنین حرفه
ای و دانش درحال توسعه بیشتر مورد نیاز است و میتواند در پس از ادغام مجدد اقتصادی ایران
با اقتصاد جهانی در این کشور جریان یابد .زیرشاخههای تخصصی گردشگری مانند گردشگری
پزشکی میتواند توسعه یابد .درواقع ،بسیاری از حرفههای پزشکی در ایران اعضای مجرب دارد و
قادر به ارائهی مراقبتهای پیشرفته است .در حال حاضر بیمارستانها مانند بسیاری از تسهیالت
دیگر با بسیاری موانع ناشی از تحریمها برای به دست اوردن تجهیزات پیشرفتهی موردنیازشان
عمال دست و پا بستهاند .برداشتن تحریمها انتقال فناوری را امکان پذیر خواهد کرد ،نه فقط در
حوزهی پزشکی ،بلکه در همهی زمینههای تخصصی ،آموزشی و صنعتی که زیر بار
محدودیتهای شدید درحال فرسوده شدن هستند .تاجران ایرانی و مصرف کنندگان به خوبی از
این واقعیت اگاهند که فناوری غربی پیشرفته تر از فناوری به دست امده از چین ،روسیه و هند
است و تاحد زیادی آن را ترجیح میدهند .بسیاری از زمینههای اقتصاد داخلی به شدت نیازمند
سرمایه گذاری و ارتقاء فناوری است .مثال ،به دلیل تحریمها ،صنعت هواپیمایی غیرنظامی ایران
یکی از قدیمیترین ناوگانها را در جهان دارد .اگرچه خطوط هوایی ایران به تازگی اقدام به خرید
تعدادی از هواپیماهای ساخت روسیه به منظور بازسازی ناوگان خود کرده است ،مسافران بوئینگ
کهنه یا هواپیماهای ایرباس که از خطوط هوایی خارجی اجاره یا خریداری شدهاند را ترجیح
میدهند .بخش خودرو یا بخش ارتباطات راه دور دیگر کاندیداهای سرمایه گذاری هستند .تعجب
برانگیزتر برای یک کشور تولید کنندهی نفت ،این است که ایران باید به دلیل کمبود ظرفیت
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پاالیش بنزین را وارد کند .فناوری خارجی و سرمایه گذاری خارجی دران حوزه و صنعت
پتروشیمی در کل ،به شدت مورد نیاز است.
در مجموع ،ایران پتانسیل عظیم و نیازهای بزرگی دارد که میتواند در دوران پساتحریم براورده
شود .این امر درواقع بر روی یک مبنای داخلی جامد استوار است که صادرات میتواند توسعه
یابد .الزم به ذکر نیست که موانع و چالشها به کلی از بین خواهند رفت .مشکالت نظارتی و
عوامل سازمانی وجود دارد که باید برای تحکیم اقتصاد ایران و تسهیل صادرات به آنها پرداخته
شود .یکی از چنین عواملی ایجاد یک بخش خصوصی گستردهی صنعتی است که قابل رقابت در
بازار جهانی باشد .با این حال ،رقابت با شرکتهای چندملیتی که در تجارت و صادرات بین
المللی در گذشته درگیر بودهاند کارآسانی نیست .این امر نیازمند آموزش ،پشتیبانی سازمانی و
یک استراتژی موثر صادراتی است .عالوه براین ،کاهش خط قرمزها و مقررات بیش از حد که باید
با یک محیط دوستانهی صادراتی و نظارت شرکتی مناسب جایگزین شود برای پرورش بخش
صادرات غیرنفتی سالم و پرجنب و جوش حائز اهمیت است.

 احمد: فریدمن جهان مسطح است "تاریخ فشردهی قرن بیست و یکم ترجمه.) "توماس ال9
9377  چاپ اول،عزیزی انتشارات هرمس
Reference

2) Mason A. Carpenter Wm. Gerard Sanders Strategic Management: A
Dynamic Perspective: Concepts, 2nd Edition 2nd Edition R. Rosmarin,
3) “Mountain View Masala,” Business 2.0 (March 2005): 54–56.
4) Howard Perlmutter, “The Tortuous Evolution of theMultinational
Corporation,” Columbia Journal of World Business4, no. 1 (1969): 9–18.
5) V. Govindarajan and A. Gupta, The Quest for Global Dominance(San
Francisco: Jossey-Bass/Wiley, 2001).
6) .Robert Boyd and Peter Richerson, Culture and EvolutionaryProcess
(Chicago: University of Chicago Press, 1985).
7) Harry C. Triandis, Culture and Social Behavior (New York:McGrawHill, 1994).
8) M. J. Herskovits, Cultural Anthropology (New York: Knopf,1955).
9) Geert Hofstede, Culture’s Consequences (Beverly Hills, CA:Sage, 1980).
10) 8Harry C. Triandis, Culture and Social Behavior (New York:McGrawHill, 1994).
11) Vern Terpstra and Kenneth David, The Cultural Environmentof
International Business,3rd ed. (Cincinnati, OH: Southwestern, 1991).
12) Sengun
Yeniyurt
and
Janell
Townsend,
“Does
Culture
ExplainAcceptanceof New Products in a Country? An Empirical
Investigation,” InternationalMarketing Review20, no. 4(2003): 377–96;
Yong Zhang and James Neelankavil, “TheInfluence of Culture on
Advertising Effectiveness in Chinaand the USA: A Cross-Cultural
Study,” European Journal ofMarketing 31, no. 2 (1997): 134–42.
13) “Here Comes a Whopper,” The Economist, October 25,2008, p. 78
14) David A. Griffith, Michael Y. Hu, and John K.Ryans, Jr., “Process
Standardization across Intra- and InterculturalRelationships,” Journal of
International BusinessStudies31, no. 2 (2000): 303–24
15) Thomas Head, Clara Gong,Chunhui Ma et al., “Chinese Executives’
Assessment
of
OrganizationDevelopment
Interventions,”
OrganizationDevelopmentJournal24, no. 1 (2006): 28–40

مدیریت کسب وکار بین المللی

294

16) K. Hille, “HaierFocuses on Marketing Instead of Takeovers,”
FinancialTimes, February 18, 2009, p. 7
17) Joel D. Nicholson and Yim-YuWong, “Culturally Based Differences in
Work Beliefs,”Management Research News 24, no. 5 (2001): 1–10.
18) David Aviel, “American Managers and Their AsianCounterparts,”
Industrial Management 38, no. 2 (1996): 1–2
19) Richard Linowes, Yoshi Tsurumi, and Toro Nakamura,“The Japanese
Manager’s Traumatic Entry into the United States: Understanding the
American Japanese Cultural Divide;Executive Commentary,”Academyof
Management Executive7, no. 4 (1993): 21–40.
20) Martin
Gannon
and
Associates,
Understanding
Global
Cultures:Metaphorical Journeys through17 Countries (ThousandOaks,
CA: Sage, 1994).
21) Nancy Adler, International Dimensions of OrganizationalBehavior
(Cincinnati, OH: South-Western, 2002). Edward T. Hall, Beyond Culture
(New York: Anchor, 1976). Hofstede (1980).Ibid.
22) Richard Priem, Leonard Love, and Margaret Shaffer, “Industrialization
and Values Evolution: The Case of Hong Kong and Guangzhou, China,”
Asia Pacific Journal of Management 17, no. 3 (2000): 473–82.
23) F. Kluckhohn and F. Strodbeck, Variations in Value Orientations
(Evanston, IL: Row Peterson, 1961).
24) Alice Eagly and Shelly Chaiken, The Psychology of Attitudes (New
York: Harcourt Brace Jovanovich, 1993).
25) Joyce Osland, Silvio De Franco, and Asbjorn Osland,
“OrganizationalImplications of Latin American Culture: Lessons for the
Expatriate Manager,” Journal of Management Inquiry8, no. 2 (1999):
219–38.
26) Roger Axtell, The Do’s and Taboos of International Trade (New York:
Wiley, 1994).
27) Meg Carter, “Muslims Offer a New Mecca for Marketers,” Financial
Times, August 11, 2005, p. 13.
28) “Babel Runs Backwards,” The Economist, January 1, 2005, pp. 58–60.
29) Edward T. Hall, The Silent Language (Garden City, NY: Anchor, 1981).
30) P. Dicken, Global Shift: Transforming the World Economy (New York:
Guilford, 1998).
31) T. Clark and D. Rajaratnam, “International Services: Perspectives at
Century’s End,” Journal of Services Marketing 13, nos. 4/5 (1999): 298–
302.
32) B. Kogut, “Country Capabilities and the Permeability of Borders,”
Strategic Management Journal 12 (Summer 1991): 33–47.

292

منابع

33) T. Clark, D. Rajaratnam, and T. Smith, “Toward a Theory of
International Services: Marketing Intangibles in a World of Nations,”
Journal of International Marketing 4, no. 2 (1996): 9–28.
34) S. Lorge, “Federal Express,” Sales and Marketing Management 149, no.
11 (1997): 63.
35) J. M. Greig, “The End of Geography? Globalization, Communications,
and Culture in the International System,” The Journal of Conflict
Resolution 46, no. 2 (2002): 225–44.
36) R. Rosmarin, “Text Messaging Gets a Translator,” Business 2.0 (March
2005): 32; Nitish Singh, Vikas Kumar, and Daniel Baack, “Adaptation of
Cultural Content: Evidence from B2C E-Commerce Firms,” European
Journal of Marketing 39, nos. 1/2 (2005): 71–86.
37) Russell Belk, “Hyperreality and Globalization: Culture in the Age of
Ronald McDonald,” Journal of International Consumer Marketing 8, nos.
3/4 (1996): 23–37.
38) Tyler Cowen, Creative Destruction: How Globalization Is Changing the
World’s Cultures (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2002).
39) Laszlo Tihanyi, David A. Griffith, and Craig J. Russell, “The Effect of
Cultural Distance on Entry Mode Choice, International Diversification,
and MNE Performance: A Meta-Analysis,” Journal of International
Business Studies 36, no. 3 (2005): 270–83.
40) Tomasz Lenartowicz and James P. Johnson, “A CrossNational
Assessment of the Values of Latin America Managers: Contrasting
Hues or Shades of Gray?” Journal of International Business Studies 34,
no. 3 (2003): 266–81.
41) James Johnson, Tomasz Lenartowicz, and Salvador Apud, “CrossCultural Competence in International Business: Toward a Definition and
a Model,” Journal of International Business Studies 37, no. 4 (2006):
525–35
42) Soon Ang, Linn Van Dyne, and Christine Koh, “Personality Correlates of
the Four-Factor Model of Cultural Intelligence,” Group & Organization
Management 31, no. 1 (2006): 100–123.

