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گذر از مدیریت کسب و کار کوچک من را برانداشت و این انگیزه را در من به وجود آورد که 

 مدیریت .نبع در جهت جهانی سازی و بین المللی مدیریت کسب و کار نیاز استوجود یک م

محیط پولی و مالی بین المللی و نحوه آشنایی با منابع انسانی و منابع مالی در جهت پیشبرد 

 است که خواننده این کتاب بدست و آموزهایی هایدگاهدسرمایه گذاری بین المللی نمونه از 

ه این کتاب قدمی در جهت افزایش سرمایه گذار بین المللی و صادرات و امید است ک .آوردیم
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آماده پس از کسب و کار دارم که به فراخور زمینه دیگری در  یهاکتابدر ضمن اینجانب 

اشته باشد. در ضمن از دوستانی که در به اتمام قش مهمی در کسب و کار دن تواندیم سازی

مدرس دانشگاه  اندند، جناب آقای دکتر جواد فرخیرساندن این کتاب به اینجانب یاری رس
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 کلیات اول صلف

 کلیات 

 بازرگانی بین المللی چیست؟

 تعریف بازرگانی بین المللی

مرتبط است با  موردی در آغاز پیشنهادات گوگل، بازرگانی بین المللی یمطالعهبه عنوان یک 

جهانی مرزهای یک کشور را درمی نوردد.  ،هرموقعیتی که تولید یا توزیع کاالها یا خدمات

را برای بازرگانی  یتربزرگ یهافرصتر به سوی اقتصاد جهانی وابسته و یکپارچه تغیی 1سازی

برحسب بازارهایی شکل بگیرد، که در آن  تواندیم. جهانی شدن آوردیمبین المللی به وجود 

برحسب  تواندیمموانع تجاری در حال سقوط و ترجیحات خریداران درحال تغییر است. همچنین 

به راحتی منابع کاالها و خدمات را از دیگر  تواندیمشود، جائیکه یک شرکت  تولید درنظر گرفته

 2کشورها تامین نماید. برخی مدیران تعریف بازرگانی بین المللی را به کلی مرتبط با تجارت

، همانطور که در مورد مربوط به گوگل پیشنهاد شده است. با این حال، یک گیرندیمدرنظر 

صنعتی رفته است،  یسادهرت بین المللی در جهانی که فراتر از تولید از تجا تریعوستعریف 

                                                      
 تر و یکپارچه.تغییر به سوی اقتصاد جهانی وابسته9 

2 Bussiness 
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 1تجارت بین المللیهم از نظر شخصی و هم از نظر حرفه ای بهتر به شما کمک کند.  تواندیم

شامل طیفی گسترده از مبادالت برون مرزی کاالها، خدمات و یا منابع بین دو یا چند کشور 

ا را فراتر از تبادل پول برای کاالهای فیزیکی بگذارد و شامل نقل و پ تواندیماست. این مبادالت 

مثل پتنت، کپی رایت، ) یمعنوبین المللی دیگر منابع از قبیل نیروی انسانی، مالکیت  یهاانتقال

مثل حق استفاده از برخی ) هایبدهقراردادی یا  هایییداراو اطالعات( و  عالیم تجاری

برای مشتریان بیگانه، یا اجرای یک ابزار مالی  آیندهبرخی خدمات  یارائهخارجی،  هایییدارا

بزرگ چندملیتی با هزاران  یهاشرکتپیچیده( باشد. نهادهای درگیر در تجارت بین المللی از 

تا یک شرکت کوچک تک نفره که به  اندمشغولکارمند که در بسیاری از کشورها به تجارت 

متغیر است. این تعریف گسترده تر از تجارت بین  کندیمعمل  عنوان وارد کننده و صادر کننده

سود  ییزهانگمعامالت فرامرزی منفعت طلبانه و نیز معامالتی است که  ییرندهدربرگالمللی هم 

منفعت سیاسی( که بر  و هاشرکتمثل خط پایین سه گانه، مسئولیت اجتماعی دارند )غیرمالی 

 .گذاردیمتجارت تاثیر  ییندهآ

 ینیکارآفردیریت استراتژیک و م

ینی درک شما از تجارت بین المللی را باال خواهند برد. کارآفردانش مدیریت استراتژیک و 

یکی از ابزارهای اساسی استراتژی ارزیابی  SWOT و 3راهکاریک که  2استراتژیک مدیریت

تا با  کندیمبه شما کمک  SWOTو تهدیدها( است. ابزار  هافرصت)نقاط قوت، نقاط ضعف، 

طرحی عملی ایجاد کنید تا  -نقاط قوت و نقاط ضعف آن -داخلی سازمان  یهامشخصهارزیابی 

بهترین عملکرد سازمان را در غلبه یا کار حول محور نقاط ضعف داشته باشد. به همین نحو، 

آن شرایط محیطی را که به  کندیمبه شما کمک -و تهدیدها هافرصت-SWOTبخش بیرونی 

استراتژی سازمان هستند، ارزیابی کنید. چون مدیریت راهبردی با عملکرد سازمان  ا علیهنفع ی

سازمان به  SWOTدرک شما از  -خواه اجتماعی باشد، خواه محیطی یا اقتصادی -مرتبط است

المللی بر استراتژی شرکت شما کمک خواهد کرد تا به بهترین نحو میزان تاثیر عوامل تجارت بین

                                                      
فراتر از تبادل  تواندیممرزی کاالها، خدمات، یا منابع میان دو یا چند کشور. این مبادالت مبادالت برون  یهمه9 

بین المللی دیگر منابع از قبیل افراد، مالکیت معنوی و  یهاانتقالپول برای کاالهای فیزیکی برود و شامل نقل و 

 باشد. هایبدهقراردادی یا  هایییدارا

و به طور عمده با عوامل  دهدیممربوط به توسعه و اجرای راهکارهای خوب پاسخ دانشی که به سواالت  یبدنه2 

 عملکرد شرکت مرتبط است. یکنندهتعیین 

 .اشیعملکردمفهوم مرکزی، یکپارچه شده و برون گرای مربوط به چگونگی دستیابی یک سازمان به اهداف 3 
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)نیازها،  هافرصتینی اینگونه تعریف شده است: تشخیص کارآفرکنید. درمقابل،  را ارزیابی

نوآورانه برای  هاییدها( و استفاده یا خلق منابع برای اجرای هاچالش و ، مشکالتهاخواسته

ین شخصی است که کارآفر و ی جدیدریزی شدهمخاطره آمیز متفکرانه برنامه هاییگذارسرمایه 

تا  کندیمینی همانند مدیریت استراتژیک به شما کمک کارآفرخیل است. ینی دکارآفردر 

موجود فکر  یهافرصت، درمورد کنیدیمجدید را به بازارهای جدید مرتبط  هاییدهاهنگامی که 

تصور کرد  توانیمکنید. برای نمونه، با توجه به حضور جهانی گوگل در حال حاضر، به دشواری 

دو دانشجو  یینانهکارآفراز یک دهه قبل به عنوان یک تالش گروهی که این شرکت اندکی بیش 

فورد تاسیس شد نآغاز به کار کرد. گوگل توسط لری پیج و سرگئی برین، دانشجویان دانشگاه است

 تاسیس شد. 9117سپتامبر  6و اولین بار به عنوان یک شرکت خصوصی در 

ین سازمانی را توضیح دهیم. کارآفر ینی سازمانی وکارآفردر اینجا الزم است که مفاهیم 

ینی است که درون کسب و کاری که درحال حاضر موجودیت کارآفرینی سازمانی شکلی از کارآفر

خود فردی است درون یک کسب و کار دایر  ینوبهین سازمانی هم به کارآفر. دهدیمدارد، رخ 

طریق ریسک پذیری و  که مسئولیت مستقیم تبدیل یک ایده به یک محصول نهایی سودآور از

ین کارآفر، درحالی که کندیمین یک کسب و کار را راه اندازی کارآفرنوآوری را برعهده دارد. یک 

. کندیمسازمانی محصول یا خدمتی جدید را درون کسب و کاری که از قبل وجود داشته ارائه 

بلکه در  قتصادی به کار رودجدید ا هاییتفعالدر  تواندیمینی نه تنها کارآفر هاییدهابنابراین، 

 .رودیمموجود سازمانی و حتی دولتی نیز به کار  هایینهزم

 نکات مهم

و یا منابع  بادالت برون مرزی کاالها و خدماتتجارت بین المللی شامل طیف گسترده ای از م

باشد  فراتر از تبادل پول برای کاالهای فیزیکی تواندیمبین دو یا چند کشور است. این مبادالت 

مثل حق ) یمعنوکه شامل نقل و انتقال بین المللی دیگر منابع از جمله منابع انسانی، مالکیت 

)مانند حق  هایبدهقراردادی و یا  هایییدارااطالعات(،  و ثبت اختراع، کپی رایت، عالمت تجاری

خارجی، یا برای مشتریان  آیندهبرخی خدمات در  یارائهخارجی،  هایییدارااستفاده از برخی 

 اجرای یک ابزار مالی پیچیده( است.

مدیریت راهبردی بدنه دانشی است که به سواالت مربوط به توسعه و اجرای راهبردهای خوب 

عملکرد شرکت است. از آنجا که مدیریت  یکنندهو عمدتا مربوط به عوامل تعیین  دهدیمپاسخ 

و  هافرصت)قوت، نقاط ضعف، SWOTراهبردی مربوط به عملکرد سازمانی است، درک شما از 

تا به بهترین نحو میزان تاثیر عوامل تجارت بین  کندیمتهدیدها( یک شرکت به شما کمک 

 المللی بر راهکار شرکت را ارزیابی کنید.
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( و استفاده یا ایجاد هاچالش، مشکالت و هاخواسته)یعنی نیازها،  هافرصتینی تشخیص کارآفر

تا هنگام مرتبط  کندیمینی به شما کمک کارآفرمبتکرانه است.  هاییدهامنابع برای اجرای 

 موجود فکر کنید. یهافرصتبا بازارهای جدید در مورد  هایدهاکردن 

 ؟ندستانی به تجارت بین المللی عالقمند هچه کس 

 ذینفعان

اشاره  اهیتفعالگسترده ای از اشخاص و  یمجموعههمانطور که می دانید، تجارت بین المللی به 

؟ برای پاسخ به این سوال دهدیماول چه کسی به تجارت بین المللی اهمیت  یوهلهدارد. اما در 

باید در مورد سهامداران و تحلیل سهامداران اشاره کنیم. ذینفع فرد یا سازمانی است که منافع او 

قرار گیرد. تحت تاثیر  دهدیمآنچه که فرد یا سازمان دیگری انجام  ییجهنتممکن است در 

یا  هاگروهتجزیه و تحلیل ذینفع تکنیکی است که برای شناسایی و ارزیابی اهمیت افراد کلیدی، 

ای بر موفقیت فعالیت یا پروژه یا کسب و افراد، یا موسساتی که ممکن است به طور قابل مالحظه

درحال یادگیری آن آنچه که در اینجا شما  یینهزم. در کنیدیمکار شما تاثیر بگذارند استفاده 

در تجارت بین المللی به واسطه تاثیرات مثبت یا منفی دارای منافعی  هاسازمانهستید، افراد یا 

تجارت بین المللی چیز مهمی در دست  یهاجنبهبرخی  یواسطهبه  هاآن خواهند بود. یعنی

 دارند.

بسیاری از  در هاآنرا مشخصاً، گوگل و مدیرانش نیاز به شناخت تجارت بین المللی دارند زی

کشورها خارج از کشور خود مشغول تجارت هستند. کمی بیش از نیمی از درآمدهای گوگل از 

آیا این به آن معناست که اگر گوگل محصوالت خود را تنها  .آیدیم ون از ایاالت متحده بدستبیر

؟ قطعا نه! شدینمتبط ، با تجارت بین المللی مررسانیدیمو به فروش  کردیمیک کشور تولید در 

از طریق هرگونه تدارکات و  ،گذارندیمعوامل تجارت بین المللی هنوز هم بر گوگل تاثیر 

و نیز تاثیر احتمالی رقبای خارجی بر جایگاه  خردیمملزوماتی که از تهیه کنندگان خارجی 

ات قیمت تاثیر گوگل در بازارهای خانگی حتی اگر این عوامل نبودند، ممکن بود گوگل از نوسان

جزای کامپیوتر حتی درصورتی که این قطعات را از بین المللی ا هاییمتق :برای مثالو  پذیرد

، قیمت برخی از کاالهای مورد استفاده در مجموع. کردندیممریکایی خریداری تهیه کنندگان آ

تبلیغات ، نه محلی. ورای دخیل بودن گوگل در شودیمساخت قطعات به طور جهانی تعیین  در

اینترنت، که مستلزم سرمایه گذاری وسیع در مراکز سرور کامپیوتر در سرتاسر جهان  یشبکه

 تولید دیگر محصوالت و خدمات نیز فعال است در زمینه ای آیندهفز به طور این شرکتاست، 

این به . تا اینجا، این فصل تنها کنندیمهمراه و سیستم عاملی که استفاده  یهاتلفنبرای مثال 
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که چگونه یک تجارت و مدیران آن باید تجارت بین المللی را بدون توجه به  نکته پرداخته است

، درک کنند. فروشدیمیا  این که سازمانشان محصوالت یا خدماتی را بیرون از مرزها تولید کرده

چه کس دیگری ممکن است فراتر از گوگل و مدیریت آن در تجارت بین المللی ذینفع باشد؟ 

 خست، گوگل به احتمال زیاد باید مالیات بپردازد، درست است؟ احتماال مالیات بر فروش را درن

، همچنین مالیات اموال و حقوق و کندیمپرداخت  فروشدیمبازارهایی که محصوالت خود را 

. هریک از این ذینفعان دولتی منافع پردازدیمدستمزد را در کشورهایی که امکانات تولیدی دارد 

بسیاری از کشورها، دولت مسئول حفاظت از  این، در تصادی مهمی در گوگل دارند. عالوه براق

و ضایعاتی نیز  کنندیممحیط زیست است. مزارع بزرگ سرورهای کامپیوتر گوگل انرژی مصرف 

 ،شودیممصرف ارائه  یکبار هاییبندبسته  محصوالت آن )مثل تلفن همراه( در و کنندیمتولید 

 .گذارندیم محیط زیست تاثیر بر شوندیمکه تولید و فروخته  ییهامکاندر  در نتیجه

 و بازرگانی یهاگروهصنعتی،  یهاشرکتذینفع شامل  یهاگروه، دیگر هادولتفراتر از شرکت و 

، شما درحال حاضر متوجه شدید که گوگل یک کمپانی کارگران هستند. به عنوان مثال

صنعتی مختلف  یهاشرکت هاییهاتحادبنابراین عضو یکی از موتورجستجوی اینترنتی است، 

شامل نه فقط افرادی باشد  تواندیممرتبط با کامپیوتر است. نیروی کار هم یک ذینفع است. این 

بلکه کارگران قراردادی که بسته به  شوندیمکه توسط کسب و کارهایی مثل گوگل استخدام 

اشتغال را از دست  یهافرصتحصوالت یا خدماتش گوگل برای تولید یا فروش م یهاانتخاب

 .گیردیمرا نیز دربر  آورندیمیا به دست  دهندیم

 نکات مهم

را شناسایی کنید که ممکن است منافعی در تجارت بین  ییهاسازمانافراد و  توانیدیمشما  

ت تاثیر قرار توسط تجارت بین المللی تح آیندهالمللی داشته باشند اگر منافعشان اکنون یا در

گیرد. چنین افرادی که در تجارت بین المللی ذینفع هستند شامل کارمندان، مدیران، مشاغل، 

 غیردولتی هستند. یهاسازمانو  هادولت

از افراد یا  ییهاگروهتحلیل ذینفع تکنیکی است که برای شناسایی و ارزیابی اهمیت افراد مهم، 

ر موفقیت یک فعالیت، پروژه یا کسب و کار تاثیر موسساتی که ممکن است به طور چشمگیر ب

 .شودیمبگذارند استفاده 
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 اشکال تجارت بین المللی

بیایید با نگاهی به کسب و کار متنوعی به خود بگیرد.  یهاشکل تواندیمتجارت بین المللی 

رت، ما، تجا یگستردهاذعان به این نکته که تجارت بین المللی براساس تعریف  با شروع کنیم

 .گیردیم( را دربر NGO) یردولتیغهای دولت و سازمان

فرد یا سازمانی باشد که در تجارت با هدف دستیابی به سود دخیل  تواندیمیک کسب و کار 

. با این حال، برخی شودیماست. سود تجارت معموال با شرایط مالی و اقتصادی اندازه گیری 

ارت مورد نیاز است تا به دیگر نتایج پایدار که به سطوح سود مالی و اقتصادی پایدار برای تج

دست یابد. برای مثال، بسیاری از  شوندیمعنوان عملکرد اجتماعی یا زیست محیطی سنجیده 

 و هم ماموریت هم ماموریت اجتماعی اندشدهکه برپایه ی سود دهی تجاری بنا  هاشرکت

این نوع ماموریت را برای شما فراهم کرده با  ییهاشرکتنمونه ای از  اقتصادی دارند. جدول زیر

 است.

 ماموریت سه بخشی یهیانیبنمونه 

 موریت اقتصادیأم موریت تولیدأم موریت اجتماعی و زیست محیطیأم

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 

 یهاانتخابتا  کنندیماری را خرید

مسئوالنه تری بگیرند. سرمایه گذاری 

 روی افراد، سرمایه گذاری برای سیاره

و  برای ایجاد، توزیع

فروش محصوالتی با 

بهترین کیفیت با تعهد 

مداوم به ارتقای 

تجارت که  هاییوهش

به زمین و محیط 

زیست احترام 

 .گذاردیم

برای ایجاد ارزش بلندمدت و به 

آوردن بهترین فرصت برای  دست

رشد سودآور  یارائهسهام دارانمان با 

در فروش، درآمدها و جریان نقدی 

پایدار در یک شرکت  ییهسرما

غرور و  ییهپاجهانی ساخته شده بر 

 افتخار و صداقت و احترام.

 

بسیار جانسون  SCمانند بن و جری )بخشی از یونیلیور( و  ییهاشرکتاز یک طرف، در حالی که 

را تصور کرد که عملیاتی بین المللی  کوچک یا بزرگ کسب و کاری توانیم، به دشواری اندبزرگ

کامال متفاوت  تواندیمنداشته باشد. از سوی دیگر، بخش بین المللی کسب و کار یک شرکت 

وارد . یک بداباشد، از صادرات و واردات گرفته تا عملیات تولیدی قابل توجه در خارج از کشور م

؛ درمقابل یک صادرکننده آیندیمکه از دیگر کشورها  فروشدیمکننده محصوالت و خدماتی را 

که از کشور خود آورده است. فراتر از  فروشدیممحصوالت و خدماتی را در کشورهای خارجی 

ای ؛ این کار مبنایی برکنندیمدیگر کشورها دایر  دفاتری را در هاسازمانواردات وصادرات، برخی 
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. سرمایه گذاری مستقیم خارجی دهدیمتشکیل  هاآن میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی

یک  یهاسازمان، تجهیزات، یا هاساختمانرا در  هایییهسرمایعنی که یک شرکت مستقیما 

برخی موارد، این دفاتر خارجی دقیقا کپی شرکت اصلی  . درکندیمکشور بیگانه سرمایه گذاری 

ایجاد ارزش و پشتیبانی را دارند، فقط در کشوری متفاوت. در  هاییتفعالی ، همههستند؛ یعنی

متناسب با بازارهای  هاییتفعالی کوچکی از دیگر موارد، عملیات خارجی بر روی زیرمجموعه

محلی، یا بازارهایی که منابع موجود برای انجام عملیات در هرمحلی که شرکت در آن عمل 

 متمرکز است. کندیم

که باعث افزایش پاسخگویی  دهدیمدرمورد عملیات خارجی انجام  ییهاانتخابوقتی یک شرکت 

، سازمان بیشتر قادر به انطباق با شرایط بازار ملی و محلی است. در مقابل، شودیمملی و محلی 

سطح بهره وری جهانی  هم درون و هم در سراسر بازارها هرچه سطح استانداردسازی باالتر باشد

بسیاری از موارد، انتخاب مکان خارجی مزایای منحصر به فردی ایجاد  م بیشتر است. دره

به  ترآسان. مزایای محلی شامل دسترسی شودیم، که به عنوان مزایای محل به آن اشاره کندیم

، نیروی کار ارزان، تامین کنندگان کلیدی، مشتریان کلیدی، انرژی و منابع طبیعی اولیهمواد 

 هاییسسروستون فقرات تکنولوژیک  ه عنوان مثال، گوگل مزارع کامپیوتر سرور خودب باشد.

زیرا این یکی از  کنندیمرا نزدیک به سدها قرار داده که نیروی برق آبی تولید  اینترنتی عظیمش

مدیریتی با توجه به مبادالت بین بهره  یهاانتخابمنابع الکتریسیته است. درنهایت،  ینترارزان

ی اصلی جهانی و پاسخگویی محلی تابعی از راهکار شرکت و احتماال عامل تعیین کنندهوری 

 عملکرد شرکت هستند.

 [ دولتیهاسازماناشکال بین المللی ]

. در میان دانشمندان گیرندیمبین المللی متفاوتی به خود  یهاشکلدولتی هم  یهامجموعه

که  شودیممتشکل از افراد درنظر گرفته  علوم سیاسی، دولت به طورکلی به عنوان بدنه ای

و قدرت اجرایی، سیاسی و حاکم را از طریق رسوم،  کندیمعمومی را تنظیم و اجرا  هاییاستس

یا به عبارت ساده  کندیمموسسات و قوانین درون منطقه، کشور یا دیگر واحدهای سیاسی اعمال 

حد سیاسی قدرت خود را اعمال کرده، تر، دولت سازمان یا آژانسی است که از طریق آن یک وا

اعضا یا افراد آن را کنترل و هدایت  هاییتفعال و کندیمسیاست گذاری عمومی را اداره  و کنترل

در کشورهای بیگانه  هایییکنسولگرو  هاسفارتخانهملی،  یهادولت. به عنوان مثال، کندیم

وعاتی مانند تجارت، محیط زیست، یا دارند. و همچنین در معاهدات بین المللی مرتبط با موض

 NAFTAآمریکای شمالی  آزاد. برای مثال، موافقتنامه ی تجارت کنندیمکارکودکان مشارکت 
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مکزیک امضا شده تا یک بلوک  و ایاالت متحده، کانادا یهادولتموافقتنامه ای است که توسط 

ی عضو و درنتیجه تسهیل تجاری در شمال آمریکا برای کاهش یا حذف تعرفه در میان کشورها

زمین در  یکرهتجارت ایجاد کند. پروتکل کیوتو موافقتنامه ای است با هدف مبارزه با گرم شدن 

های تجارت، ، موافقتنامهEC اروپااتحادیه برخی موارد، مثل  میان کشورهای شرکت کننده. در

و  تجاری، اجتماعی محیط زیست، نیروی کار و بسیاری موضوعات دیگر را که مرتبط با مسائل

خود موافقتنامه ای بین  ینوبهی آتالنتا به . موافقتنامهدهندیمزیست محیطی هستند را پوشش 

فوتبال در  یهاتوپبرای از بین بردن کار کودکان در تولید  هاشرکتمشارکت کننده و  یهادولت

یا سازمان تجارت جهانی و  UNپاکستان است.. نهایتا، ابرسازمان هایی مانند سازمان ملل متحد 

WTO  معینی بر تمام کشورهای عضو  یهاقدرتای هستند و جداگانه یهادولتعمال خودشان

 دارند.

 غیردولتی یهاسازمان

ها شامل هرگروه غیرانتفاعی، داوطلبانه از شهروندان است که  NGOملی غیردولتی  یهاسازمان

 یهاسازمانهای بین المللی ) NGOه است. در سطح محلی، ملی یا بین المللی سازمان دهی شد

برمی گردد. برای مثال روتاری  9731 سال ( بهکنندیمغیردولتی که فراتر از مرزها عمل 

وجود  NGO 9673، 9196که تا  شودیمتاسیس شد. تخمین زده  9160سال  اینترنشنال در

ی زنان نقش بین المللی در جنبش ضدبرده داری و جنبش حق را یها NGOداشته است. 

تا زمانی که سازمان ملل همراه با  9160تا  "سازمان غیردولتی"مهمی ایفا کردند، اما عبارت 

 ینامهمنشور سازمان ملل متحد تاسیس گردید وارد واژه  96فصل  89 یمادهمقرراتی در 

و که نه دولتی هستند و نه عض کردیماعطا  ییهاسازماننقش مشاوره ای به  ؛ کهمتعارف نشد

 دولت.

ها را به همراه داشت، زیرا بسیاری از  NGOطی قرن بیستم، جهانی سازی درواقع پیشرفت 

بین  یهاسازمان. عالوه براین، معاهدات بین المللی و شودیممشکالت از طریق یک ملت حل 

، از سوی فعاالن حقوق بشر به عنوان سازمانی که بیش از حد بر منافع WTOالمللی، مانند 

که در تالش برای مقابله با این  کردندیم. برخی استدالل شدندیممتمرکز است تلقی تجاری 

 یتوسعهغیردولتی تشکیل شدند تا بر مسائل بشردوستانه، کمک به توسعه و  یهاسازمانروند، 
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انجمن رقیب  1انجمن جهانی اجتماعی است هاسازمانبارز از این  ینمونهپایدار تاکید ورزند. یک 

 .گرددیماقتصاد جهانی که هر ژانویه در داووس سوییس برگزار انجمن 

 نکات مهم

که از دیگر  . واردکنندگان کاالها و خدماتی راگیردیمتجارت بین المللی اشکال متنوعی به خود 

الها و خدماتی را از کشور خود درحالی که صادرکنندگان کا فروشندیم اندآوردهکشورها به دست 

 .فروشندیمای خود خارج از مرزه در

مستقیم خارجی خود انتخاب  هاییگذاردر مورد وسعت و ساختار سرمایه  توانندیم هاشرکت

 کنند، از دفاتر فروش ماهواره ای تا تولید یکپارچه، فروش و مراکز توزیع درکشورهای بیگانه.

 تجارت بین المللی هستند. ییرندهدربرگدولتی و غیردولتی هم  یهاسازمان

 نی سازیجها

لوازم الکترونیکی از  اندکردهدر اقتصاد جهانی امروز، همه به خرید کاال از کشورهای دیگر عادت 

دامن از هند بیشتر خریداران مدرن  و تایوان، سبزیجات از مکزیک، لباس از چین، ماشین از کره

ساخت ]یک کشور خارجی[ روی محصوالت خود را به عنوان چیزی بدیهی  یهابرچسب

. تجارت از راه دور همیشه اینقدر رایج نبود، اگرچه تجارت خارجی جابجایی کاالها از دانندیم

پیش از تاریخ  یهازماندیگر عامل کلیدی در امورانسانی از  یمنطقهجغرافیایی به  یمنطقهیک 

ر فلزات ابریشم، طال و دیگ مانند:کاالها  ینترباارزشبوده است. هزاران سال پیش، بازرگانان تنها 

گرانبها و جواهرات، ادویه جات، چینی و داروها از طریق مسیرهای تجاری دریایی و زمینی 

. حرکت کردندیمی مرکزی حمل آسیاابریشم از طریق  یجادهباستانی، از جمله راه معروف 

بسیار دور بسیار سخت بود و پرهزینه تر از آن که این تالش بر روی  یهافاصلهکاالها به 

از  ترکوتاهت معمولی به هدر رود، اگرچه مردم اغلب غالت و دیگرغذاها را از مسیرهای محصوال

 .بردندیممزارع به بازارهای شهر 

این مبحث فراتر از یک تفاوت آشکار از افکار متفاوت در خصوص  مبحث جهانی شدن چیست؟

نیست و این که آیا  فرهنگی، مصرفی و ملی کشورها هاییتهونحوه تاثیر بین المللی سازی بر 

ن کنندگان غذایی مانند کوکاکوال و نه برای نمونه، حضور جهانی تامی یا اندمطلوباین تغییرات 

ی ی این واقعیت است که با وجود هزینهکشورها عمال منعکس کننده یهمهمک دونالد در 

ک شدن به ی برخی مصرف کنندگان درحال نزدیمحلی و غذاها، سلیقه هاییدنینوشاحتمالی 

                                                      
9 World social assocition 
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هم است. به یاد داشته باشید، جهانی سازی به تغییر به سوی اقتصاد جهانی وابسته و یکپارچه 

( 2) و ( کاهش تجارت و موانع سرمایه گذاری9توسط ) اشاره دارد. این تغییر تا حد زیادی

ا جدید مانند اینترنت دامن زده است. بحث جهانی شدن حول این موضوع است که آی هاییفناور

 .شوندیمو چگونه بازارها به سرعت با همدیگر ادغام 

 میکنیمما در یک جهان مسطح زندگی 

با نام جهان مسطح  2660سال  من و کتاب پرفروش او دردبه توماس فری 1دیدگاه جهان مسطح

تعلق دارد. فریمن برای نیویورک تایمز جهان را پوشش می دهدو دسترسی او به مقامات مهم 

تایمز و محققان، اینترنت و دستگاه ضبط صدا او  یروزنامه، دفاتر محلی هاشرکتن محلی، مدیرا

-را قادر ساخت مقادیر زیادی اطالعات را جمع آوری کند. افراد زیادی جهانی سازی را یک پدیده

اول  یمرحلهسوم است.  یمرحله، اما براساس نظر فریدمن، این گیرندیمی مدرن درنظر 

و با کشف دنیای  نامدیم 9من آن را جهانی شدن نسخه دیزی است که فریپیشرفت جهانی، چ

طوالنی که  یمرحلهادامه یافت. این  9766تا  9612جدید توسط کریستف کلمب آغاز شد و از 

برجسته شد که چقدر کشورها  هامشخصهبا این  رفتیمتوسط ملی گرایی و مذهب به پیش 

، 2666تا  9766، از حدود 2ار بگیرند. جهانی سازی نسخه قدرت صنعتی تولید و به ک توانندیم

 یهاشرکت با رکود بزرگ و دو جنگ جهانی مختل شد و تا حد زیادی با قدرت در حال ظهور

سهامی تجاری اروپایی  یهاشرکتبا  2. جهانی سازی نسخه گرفتیمملیتی بزرگ شکل  چند

ید، نیروی کار ارزان و مواد خام گسترده در جستجوی بازارهای جد هاآن درحالی کهو  رشد کرد

 ، این امر با پیشرفتهای بعدی در حمل و نقل دریایی و ریلی ادامه یافت.شدندیم

. جهانی سازی دانندیمحمل و نقل ارزان تر  هایینههزارتباطات مدرن و  یمقدمهاین دوره را 

ونیکی جهانی آغاز شد که به اتصال الکتر یینهزمدر  هایییشرفتپبا  2666 سال حدود 3نسخه 

 به شیوه ای در ارتباط باشند که تاکنون امکان نداشت. دادیمافراد اجازه 

، با 2جهانی بودند. جهانی سازی نسخه  یتوسعه یسلطهتحت  هاملت، 9در جهانی سازی نسخه 

 به پیش دادندیمچندملیتی که توسعه و پیشرفت جهانی را تحت فشار قرار  یهاشرکت رشد

نرم افزاری اجازه داد تعداد بی سابقه ای از  یعمده هاییشرفتپ، 3رانده شد. در جهانی سازی 

 افراد در سرتاسر جهان به پتانسیل نامحدود با یکدیگر کار کنند.

                                                      
9 Flat-world view 
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 مالیات چی بمبئی

حسابداران  خواهدیممن از ما دسوم چه شکلی خواهد داشت؟ فری یمرحلهجهانی سازی در 

به سادگی کار  توانندیم هاآن .کنندیمرسیدگی  هایاتمالا تصور کنیم که به محلی مهربانی ر

شما را از طریق سرور برای تیم مالیاتی در بمبئی، هندوستان بفرستند. این روش که به طور 

 20666در مورد  2663مزایای خود را دارد. همانطور که فریدمن در  یابدیمروزافزون محبوبیت 

. این میزان تا شودیمیاتی ایاالت متحده که در هندوستان انجام شدند متذکر مال یاظهارنامه

نرم  یبرنامههزار مورد. یک  666، 2660هزار اظهارنامه بود و پیش بینی سال  966، 2666سال 

مالیاتی متوسط آمریکایی اجازه دهد با برون  یهاشرکتافزاری مخصوص طراحی شد تا به 

هزار دانشجوی  86پیشرفت را فعال کرده و دورنمای شغلی بهتری به  خود این هاییلفاسپاری 

دالر درماه، این  966 ییهاولبدهد. با حقوق  شوندیمحسابداری که ساالنه در هند فارغ التحصیل 

مالیاتی آمریکایی را تکمیل کرده و با تهیه کنندگان مالیاتی ایاالت  یهااظهارنامهحسابداران 

هرنوع  توانندیم هاشرکت و . این رقابت شغلی به حسابداران محدود نیستدکننیممتحده رقابت 

خدمات یا تجارتی را که بتواند به اجزای اصلی خود شکسته شود و به عملیات کامپیوتری تبدیل 

از رزرو میز در رستوران تا گزارش  شودیمشود برون سپاری کنند. این امر شامل همه چیز 

. با شودینمبه خدمات اساسی محدود کار ایکس و این  یاشعهن درآمدهای شرکت تا خواند

چندملیتی در هندوستان درحال پر کردن تعداد بیشتری از  یهاشرکتجهانی سازی نوآوری، 

حمل و نقل و  هاییستمسدرخواست حق ثبت آمریکایی هستند که از طراحی موتور هواپیما تا 

دالیان چین به زبان ژاپنی صحبت  چینی که درریزپردازنده متغیر است. اتباع  یهاتراشه

. به دلیل دهندیمپاسخ  ، در حال حاضر در مرکز تلفن به سواالت مشتریان ژاپنیکنندیم

 هایینزمو  هایمارستانب، هادانشگاهو نیز  موقعیت دالیان که نزدیک به ژاپن و کره واقع شده

. کنندیمد را در آنجا برون سپاری شرکت ژاپنی عملیات خو 2766گلف متعدد آن، برخی از 

، برخی از ارجاع داخلی کنندیمبسیاری به دیگر کشورها برون سپاری  یهاشرکتدرحالی که 

در خانه کار کنند. جت بلو از منابع خانگی برای  دهدیمکه به افراد اجازه  کنندیماستفاده 

کار ایاالت متحده در خانه کار درصد از نیروی  96. امروزه، حدود کندیممنشی رزرو استفاده 

، هردو به افراد اجازه اندمرتبط. برون سپاری و کار در منزل از جهات گوناگون، با هم کنندیم

 که از هرکجا مایل باشند کار کنند. دهندیم
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 چگونه جهان مسطح شد

، کندیمفریدمن ده رویداد عمده را که به شکل دهی دنیای مدرن و مسطح کردن آن کمک 

 ..کندیماسایی شن

فروریختن دیوار برلین به  کنار رفتند. هاپنجرهفروریختند و  هایوارهد: وقتی 66/3/73 .6

 کمونیسم قدیمی خاتمه داد و اقتصادها را برنامه ریزی کرد. سرمایه داری صعود کرد.

پیمایش اینترنت و وقتی نرم افزار نت اسکیپ عمومی شد. )گسترش وب( : 7/3/32 .2

ه پیشرفت اینترنت با ماندگار کردن آن از نظر تجاری و محیط سازگار با کاربر کمک ایمیل ب

 کردند.

با نرم افزاری . کندیمشما صحبت  یبرنامهمن با  یبرنامه. نرم افزار گردش کار: آیا 9

کار را به اشتراک  توانندیمساده تر برای استفاده و ارتباط بهبود یافته، افراد بیشتری  و قویتر

از هرکجا به طور  توانندیموابسته تر داخلی  یهابخشپیچیده با  یهاپروژهبگذارند. بنابراین 

 مشترک انجام شوند.

آنالین  ییهاولفراهم کردن نرم افزار  . منبع یابی باز: خودسازماندهی، جوامع مشارکتی.4

نرم  یتوسعهاری و از این رو به همک کندیمکه به صورت رایگان به هرکسی کد منبع را ارائه 

 .بخشدیمافزار سرعت 

سطح جهانی  از کارمندان در دهدیماجازه  هاشرکتبه  اینترنت. Y2Kبرون سپاری:  .2

نیروی کار در هرکجا که  ینترارزانو  ینترزبدهاستفاده کنند و کارهای تخصصی را به دست 

داد که حاضرند با کسری از وارد هند شوید، با افرادی تحصیلکرده و با استع و هست بسپارند

و متخصصان  هاینتکنس. روبرو خواهید شد دستمزد کارگران در ایاالت متحده و اروپا کار کنند

شهرتی بین المللی کسب کردند. فروپاشی سیستم کامپیوتری  Y2Kهندی در طی رویداد هزاره 

یه کنترل تجارت هرگز رخ نداد اما صنعت فناوری اطالعات هند شروع  ترسیدندیمکه از آن 

 الکترونیک و کسب و کارهای وابسته در سراسر جهان کرد.

هنگامی که نوبت به ترک شغل و  و خوردن با شیرها. ها. برونسپاری: دویدن با غزال1

مردم به چین، مالزی، تایلند، مکزیک،  رسدیم ترارزان یهامکانساخته شده در  یهاکارخانه

تولید  فرآیند. اما برونسپاری فقط جابجا کردن بخشی از یک کنندیمایرلند، برزیل و ویتنام فکر 

و یا خدماتی نیست بلکه به معنای ایجاد یک مدل جدید کسب و کار برای تولید کاالهای بیشتر 

 .دهدیمبرای فروش غیرامریکایی است که درنتیجه صادرات امریکایی را افزایش 
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والمارت نشان داد که بهبود کسب و اس. ای: سوشی خوردن در ارکانزتامین زنجیره .7

 را کاهش دهد و تهیه کنندگان را وادار کند تا کیفیت را باال ببرند. هاینههز تواندیمتوزیع 

این خنده دار واقعا مشغول چه کاری هستند.  یهالباس. درون سپاری: آن افراد با آن 7

از خدمات جدید را برای پیشرفت  ترکیباتی هاشرکتکه  دهدیموع همکاری خدماتی زمانی رخ ن

 سرتاسر در که است المللی بین نقل و حمل شرکت یک UPS شرکت. کنندیمخدمات ابداع 

 تحویل مقصد به را آن ممکن مدت ینترکوتاه ظرف و گرفته تحویل را پستی یهابسته جهان

: کمپانی شعار ینآخر. کنندیم تدارکاتی کار هاآن ،دهندینم تحویل بسته فقط هاآن .دهدیم

 جهانی تدارکات زنجیره بلکه دهدینم تحویل بسته فقط UPS. است شده همزمان شما دنیای

 توشیبا مشتریان یهاتاپ لب تعمیر چرخه: مثال .کندیم همزمان را کوچک و بزرگ یهاشرکت

 ینهم از بعد دادیم UPS تحویل را تاپش لب باید مشتری تعمیر، برای. کشیدیم طول بسیار

 طوالنی فرآیند از مشتریان صورت همین به نیز بازگشت چرخه و شدیم توشیبا تحویل طریق

 UPS مرکزی هاب از اینکه جای به تاپ لب: مشکل حل برای UPS راهکار .بودند ناراضی تعمیر

 اینکه نتیجه شودیم تعمیر مشغول هاب در توشیبا هایینتکنس و ماندیم همانجا برود توشیبا به

 .پذیردیم صورت روز سه حداکثر ظرف تاپ لب تحویل و یرتعم

گوگل روند جستجوی اطالعات را . MSNموتورجستجوی  و ، یاهول. اطالع رسانی: گوگ3

این روش  و دهندیممتحول کرد. کاربران گوگل حدود یک میلیارد جستجو را ساالنه انجام 

ت را به نوعی کاالی مصرفی تبدیل جستجو و دسترسی گسترده به دانش بر روی اینترنت اطالعا

 برای ایجاد مشاغلی کامال جدید استفاده کنند. توانندیمکه افراد  کندیم

. شدن و مجازی سازی ، شخصیدر دسترس بودن، شدن : دیجیتالنیروزا یهامکمل. 60

تکنولوژیک از ارتباطات بی سیم تا پردازش در نتیجه قابلیت محاسباتی و تبادل  هاییشرفتپ

میلیون دستورالعمل را در هر ثانیه  99جدید اینتل  یتراشه. یک شودیمسیار قدرتمند حاصل ب

(MIPS پردازش )66666، که درمقایسه با کندیم MIPS  تحولی چشمگیر  9189در سال

 است.

این ده عامل نقش قدرتمندی در کوچک تر کردن جهان داشتند اما هر یک به تنهایی عمل 

( نرم 9سه مورد از قدرتمندترین عوامل با هم جمع شدند ) نویسدیممن دفری تا آن که کردندیم

( مرتبط ساختن آن دانش با تجارت و 2افزار جدید و آشنایی روزافزون مردم با اینترنت )

 خواهندیمو شوروی سابق به بازار، که  آسیا( هجوم میلیاردها نفر از 3ارتباطات شخصی و )

بحرانی  یتودهاین عوامل خود باعث تولید  مدنبرسند. گردهم آبه موفقیت بیشتر  تریعسر

همکاری روزافزون جهانی  و گردید. مزایای هر رویداد در ادغام با رویداد دیگر بسیار بیشتر شد
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زمانی، فرصتی برای  یهامحدودهتوسط افراد مستعد بدون توجه به مرزهای جغرافیایی، زبانی یا 

 میلیاردها نفر ایجاد کرد.

درحالی که منتقدان معتقدند برون سپاری کارها برای  و علقات سیاسی نیز درحال تغییرندت

به صورت دیگری نیز به کار رود.  تواندیمایاالت متحده به بهای حذف مشاغل آمریکا تمام شده، 

وقتی ایالت ایندیانا برای یک قرارداد جدید پیاده سازی و مونتاژ کامل سیستم پردازش 

شد.  استخدام خود مزایده گذاشت، یک شرکت کامپیوتری در هند برنده مزایده یهادرخواست

دالر برای ایندیانا صرفه جویی داشت اما عوامل سیاسی محلی ایالت را  یلیونم 7شرکت  ییدهمزا

 وری، خط بین بهره بردار و مورد قابل بهرههایییتموقعوادار به لغو قرارداد نمود. در چنین 

 .دشویمنامشخص 

در کالیفرنیا قرار دارد، اما کارمندانی از  HPهیولت پاکارد  و ملیت شرکت نیز نامشخص است

 یهاشرکت. کندیمباشد تولید  ترارزانقطعات را در هرجا که  HPکشور جهان دارد.  987

نه آنچه را که برای کشور و  دهندیمکاری را که برایشان بهتر است انجام  HPچندملیتی مانند 

شان بهتر باشد. این امر منجر به مسائل مهمی در خصوص از دست دادن شغل در مقابل خود

 .شودیممزایای جهانی سازی 

که با جابجایی  ییهاآن شدنی نیست، کارگران جدید واز آنجا که مسطح شدن جهان متوقف 

گذاری  جدید سرمایه یهافرصتخود را اصالح کرده و بر روی  یهامهارتباید  شوندیممواجه 

برونسپاری شود مهارت کسب کنیم. این مورد  تواندینمکنند. یک راه این است که در شغلی که 

 از آرایشگرهای محلی و لوله کش ها تا متخصصانی مانند جراحان و وکالی زبده متغیر است.

 نه در جهانی مسطح! کنیمیمما در جهانی چندوطنی زندگی 

و درمقابل  کشدیمدیدگاه جهان مسطح را به بحث  1قماواتپروفسور تجارت بین المللی پانکاج 

. کندیمتوصیف  3و چند وطنی 2که آن را به عنوان نیمه جهانی شده کندیمایده ای حمایت  از

، قماوات یگفته. براساس بودیماگر جهان مسطح بود، تجارت بین المللی و راهکار جهانی ساده 

. در دنیای نیمه جهانی شودیمبه کار گرفته  تربزرگر یک بازا این راهکار داخلی است که در

حاکی از آن است 6 قماواتتحقیق  .شودیمملی آغاز  یهاتفاوتشده، راهکار جهانی با توجه به 

                                                      
9 Pankaj Ghemawat 
2 semiglobalized 
3 multidomestic 
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 CAGEاقتصادی برون مرزی شما باید از تحلیل  هاییتفعالموانع بر سر راه  یمطالعهکه برای 

 .دهدیمعامل را پوشش این چهار  CAGEچارچوب  استفاده کنید.

فرهنگی بین دو کشور تبادالت اقتصادی آن دو کشور را کاهش  یهاتفاوت. عموما فرهنگ. 9

فرهنگی  یفاصلهو آداب و رسوم افراد برمی گردد.  . فرهنگ به هنجارها، باورهای مشترکدهدیم

حمل، احترام به مبتنی بر زبان، هنجارها، هویت ملی یا قومی، سطوح اعتماد، ت یهاتفاوتبه 

خاص کشور برمی گردد. برخی محصوالت  هاییفیتکاجتماعی یا دیگر  یهاشبکهینی و کارآفر

. در مقابل، غذاهای مولسون در کانادا نوشیدنیتولید مثل شرکت ملی شدیدا قوی دارند،  هویت

ا بسیار اما در غرب اروپ اندشده( عموما در شمال آمریکا پذیرفته GMOژنتیکی ) یشدهاصالح 

 GMOفرهنگی برای غذاهای اصالح ژنتیکی، فروش ذرت  یفاصله. چنین شوندیمپست شمرده 

به  هاتفاوت. برخی سازدیمرا غیرممکن  آلماناما فروش آن در  کندیمرا در ایاالت متحده ساده 

 کوالتیره، که بازاریابان کوکا هاییدنینوشاز  هاینیچمثل نفرت هستند )طرزی شگفت آور خاص 

 خیلی دیر کشف کردند(. این مطلب را

که کشورهای مشابه از نظر مدیریتی  دهدیمتجارت دوجانبه نشان  هاییانجر .مدیریت .2

مدیریتی به روابط دولتی تاریخی برمی گردد، مثل  یفاصلهبیشتر با یکدیگر روابط تجاری دارند. 

قوانین، مقررات، موسسات و  هاآن روابط بین هندوستان و انگلستان. این منطقی است،

از یک نوع دارند. عضویت در بلوک تجاری یکسان هم کلید همانندی است.  هایییاستس

دو کشور بیشتر باشد، روابط تجاری آن دو  هاملتمدیریتی بین  یهاتفاوتدرمقابل، هرچه 

ح و به سط تواندیمهمچنین  و بزرگ یهاشرکتخواه در سطح ملی یا  دشوارتر خواهد بود

 ماهیت دخالت دولت در یک صنعت در مقابل دیگری اشاره داشته باشد. برای مثال، کشاورزی در

دولتی است و این امر شرایط مشابهی را به وجود  یهاکمکبسیاری از کشورها تحت پوشش 

 .آوردیم

یک ببینید که بازار برای این شاید آشکارترین تفاوت بین کشورها باشد. شما می جغرافیا.. 3

محصول در لس آنجلس جدا از بازار همان محصول در سنگاپور با هزاران مایل فاصله است. در 

، زیرا فاصله معموال یابدیممیزان روابط تجاری کاهش  شودیمکل، هرچه فاصله بیشتر 

جغرافیایی همچنین شامل محدوده زمانی،  یهاتفاوت. دهدیمو نقل را افزایش  حمل هایینههز

. در این مورد شودیمآب و هوا  و بنادر اقیانوسی، مرزهای مشترک، توپوگرافی دسترسی به

ی جغرافیایی قرار گرفت به مورد آغازین اشاره کرد زمانی که گوگل تحت تاثیر فاصله توانیم

سرور در  یمزرعهبه  هاینیچدریافتند که سرعت اتصال اینترنت به سایت گوگل، به دلیل آنکه 
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یک از سرورها در چین نبود )قبل  ترسی داشتند کاهش یافته بود چرا که هیچدیگر کشورها دس

 .(Google.cn یتسااز تاسیس 

اقتصادی اشاره دارد. و  اجتماعی ،در شرایط جمعیتی هاتفاوتاقتصادی به  یفاصلهاقتصاد. . 6

صله تفاوت اقتصادی بین کشورها اندازه است. دیگری درآمد سرانه است. این فا ینترمشخص

( 2، )کندیم( ماهیت تقاضا با سطح درآمد تغییر 9احتماال زمانی بیشترین تاثیر را دارد که )

( 6قیمت بسیار چشمگیر است، ) یهاتفاوت( 3اقتصادی محدود است، ) هایییجوصرفه 

باید شدیداً پاسخگوی مشتریان  هاسازمان( 0توزیع و کسب و کار متفاوت است، ) هاییستمس

نیروی کار،  هایینههزاز قبیل  هاتفاوتتجزیه کردن اقتصاد یک شرکت دیگر  خود باشند.

مثل تحصیالت یا مهارت(، ارزش زمین، منابع طبیعی ) یانسانی سرمایه، سرمایه هایینههز

 کند.ارتباطی و دسترسی به سرمایه را آشکار می هاییرساختزحمل و نقل،  یهاشبکهارزان، 

 CAGE یهاتفاوت. گذارندیمهوم مشترکی از فاصله را به اشتراک مف CAGEیک از ابعاد  هر

کوچک  CAGE یهاتفاوتقتی و زیاد باشد. یعنی CAGE یفاصلهزمانی بیشتر اهمیت دارد که 

باشد، احتماال فرصت بیشتری برای برقراری روابط تجاری برون مرزی وجود دارد. تحلیل 

CAGE است. وقتی  هاحوزهزمان در هریک از این مستلزم بررسی صنعت و محصوالت خاص سا

درنظر داشته باشید که چگونه محصوالت از نظر فرهنگی حساسیت  کنیدیمبه فرهنگ توجه 

پذیرند. وقتی به مدیریت توجه دارید، در نظر داشته باشید آیا دیگر کشورها صنایع بخصوصی را 

ه جغرافیا توجه دارید درنظر . وقتی بکنندیمملی حمایت  یهاشرکتیا از  کنندیمحمایت 

. و وقتی به اقتصاد توجه آورندیمداشته باشید که آیا محصوالت در آب و هوای متفاوت دوام 

 مسائلی از قبیل تاثیر درآمد سرانه بر تقاضا را درنظر داشته باشید. کنیدیم

 یک حکایت جالب

طول ". کندیمخود ارائه این حکایت را در حمایت جزئی از دیدگاه چندوطنی  قماواتپانکاج 

احتماال بهترین شعار بازاریابی نیست که تابحال ابداع شده  "تا آدم یک مرغ را اهلی کند کشدیم

خود در مکزیک  هاییکردنبرای فروش سرخ  perdu chickenاست. اما موردی است که یک 

متعجب بودند در  و احتماال مردد بودند، که حداقل را بگویند هایکیمکزاستفاده کرده است. 

ی . چگونه این شعار تصویب شد؟ به سادگی: این شعار ترجمهگذردیممرغداری فرانک پردو چه 

برانگیزتر آمریکای شمالی بود: یک آدم سرسخت الزم است تا  تحت اللفظی پردو از شعار اشتها

 یترجمه خود با یتجربهیک مرغ ترد و لطیف درست کند. همانطور که پردو، حداقل از طریق 

لفظ به لفظ از شعار شرکت خود به اسپانیایی کشف کرد، جهانی شدن فرهنگی و اقتصادی هنوز 
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هیچ مرزی  بازاری را برای سرمایه درنظر بگیرید. برخی می گویند سرمایه و فرانرسیده است

و  شناسدیمجغرافیای خود را کامال  . اطالعات اخیر حاکی از آن است که سرمایهشناسدینم

. برای هر دالر از سرمایه ای که به طور جهانی سرمایه گذاری شده، تنها ماندیمزدیک به خانه ن

. برای شودیمخارج از مرزهای کشور مادر حاصل  سرمایه گذار در یهاشرکتیک ده سنتی از 

ی دالر برای سهام بین الملل 90، گذارندیمدالر آمریکا که سرمایه گذاران در بازار سهام  966هر 

، شاید هادانشگاه( OECD. برای هر صد دانشجو در سازمان همکاری اقتصادی )کنندیمصرف 

که جهان مسطح  دهدیمو دیگر اقدامات مهم بین المللی نشان  هاینا ،پنج نفر خارجی هستند

درحالی که جهان ممکن است است، مثل یک توپ راگبی.  درصد گرد 16نیست. جهان 

 گفت درحال مسطح شدن است. شودیممسطح نباشد، احتماال 

 نکات مهم

. دهدیمقرار  قماواتپانکاج  ییهنظرتوماس فریدمن را درمقابل  هاییهنظرمبحث جهانی سازی 

مفهوم تجارت بین المللی را بهتر درک کنید. از  کندیمبه شما کمک  هاآن متفاوت هاییدگاهد

که تجارت  ییهاکنندهعوامل، یا مسطح  من، شما دیدگاه بهتری نسبت بهدفری هاییدهاطریق 

 .آوریدیمبه دست  کنندیمبرون مرزی را برجسته تر 

که نیمه جهانی شده و چند وطنی است، که در آن راهکار  کندیمدنیایی را ترسیم  قماوات

 .شودیمملی آغاز  یهاتفاوتجهانی یا توجه به 

 .هنگ، مدیریت، جغرافیا و اقتصادفر گیردیمچهار عامل را در بر  قماوات CAGEچارچوب 
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 فرهنگ و ریسک میان فرهنگی

 و جهت گیری پایدار در فرهنگ عبارت است از الگوهای فراگرفته شده، به اشتراک گذاشته شده 

، رفتارها و نمادها نشان هانگرش، هایدها، هاارزشیق مردم فرهنگ خود را از طر یک جامعه.

که با زبانهای ناآشنا و  شویمیمفرهنگی  هاییطمح. در تجارت بین المللی ما وارد دهندیم

، بر هاتفاوت. این اندشدهارزشی، باورها، رفتارها و هنجارهای منحصر به فرد مشخص  هاییستمس

در مسیر یک ارتباط ساده قرار  هاآن. اغلب، گذارندیمیر ابعاد تجارت بین المللی تاث یهمه

فصل یک  یکی از چهار خطر همراه با تجارت بین المللی است که در یدهنده، که نشان گیرندیم

ن یک سوءتفاهم آبه شما معرفی کردیم. خطر میان فرهنگی یک موقعیت یا رویداد است که در 

 یساده یهامراسم. فرهنگ حتی بر دهدیمخطر قرار  انسانی را در یهاارزشفرهنگی برخی از 

. آیین سالم کردن یکی از نشانگرهای فرهنگی است که عمیقا گذاردیمزندگی روزمره نیز تاثیر 

چنین رفتارهایی را  هاآنتکامل یافته است.  هاقرنجای گرفته و در طول  هاانساندر زندگی 

. این کنندیمدو فرد از هم مشخص  یفاصلهزان خواه دست دادن باشد یا زدن حرفی و یا می

قراردادهای فرهنگی ممکن است به عنوان تابعی از سن، جنس و یا وضعیت سالم کنندگان باشد. 

یا نه بافکر بودن  اندخوردهدر چین، دوستان از طریق پرسیدن از یکدیگر در مورد این که آیا غذا 

احوالپرسی معمولی به این صورت است: چه خبر از  . در ترکیه، یک سالم ودهندیمخود را بروز 
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به طور معمول از  و کنندیم، که مراسم سالم و خداحافظی پرجزئیاتی را دنبال هایژاپن خودت؟

 .کنندیمطرف دیگر درست پیش از پایان تماس تلفنی معذرت خواهی 

سایی و تجزیه و شناسیاسی، قانونی و اقتصادی، فرهنگ به دشواری قابل  هاییستمسبرخالف 

تحلیل است اما تاثیرات آن بر تجارت بین المللی و نیز بر تبادالت بین فردی، عمیق و گسترده 

زنجیره ارزش، مانند طراحی محصول و خدمات، بازاریابی و فروش،  هاییتفعالاست. تاثیر آن بر 

ند، حتی در قابل توجه است. مدیران باید محصوالتی طراحی و براساس فرهنگ بسته بندی کن

زیبا باشد، در آفریقای جنوبی نماد  هاروسمورد رنگ. در حالی که قرمز ممکن است برای 

تجاری مورد قبول  هاییههدبه عنوان  خودنویسمانند  هایییتمآعزاداری است. از نظر جهانی 

ممکن  هادستمالو  سازندیمرا به ذهن متبادر هستند، اما گلهای داوودی اغلب با مراسم تدفین 

، چاقو یا قیچی داللت بر قطع رابطه دارند یا هافرهنگبرخی  است حاکی از غم و اندوه باشند. در

دیگر  یهافرهنگکارکنانشان در مورد  خواهندیم هاشرکتبیانگر دیگر احساسات منفی هستند. 

یفرنیا، سیلیکون کال یدرهاطالعات داشته باشند و از نظر میان فرهنگی مهارت کسب کنند. در 

آی تی متمرکزند، اینتل یک سمینار با نام کارکردن با  یهاشرکتجایی که بسیاری از 

 یتبعه 666666تا به کارکنان کمک کند تا به صورت تاثیرگذارتری با  کندیمهندوستان ارائه 

ی چندین شرکت دیگر در دره ،سیلیکون هستند کار کنند یدره هندی که برآورد شده در

کارگران  AMDکامپیوتری،  یهاشرکت. یکی دیگر از دهندیمموزش مشابهی را ارائه سیلیکون آ

 هزینهی فرهنگی با ایاالت متحده به بخش آی تی را از هندوستان برای یک آموزش یک ماهه

هندی، تاریخ  هاییلمفو موضوعاتی مانند  کنندیم. کارگران ایفای نقش آوردیمخود در تگزاس 

آموزش شامل  و کنندیمو دیگر مذاهب هندی را مطالعه  وبین هند یاهتفاوتسیاسی و 

اما  اندموافقدر خصوص تخصیص کار )کارگران هندی اغلب با جداول زمانی تهاجمی  ییهادرس

مدیررا مطلع نکنند بنابراین مدیران باید اطمینان یابند که وقتی که عقب می افتند، ممکن است 

کمک به کسانی که دین برهمابودا را تجربه  ده سازی غذا برایجدول زمانی منطقی است(، آما

برقراری  و ، کافه تریاهای شرکت باید به وضوح وگان ها را از غذاهای گیاهی متمایز کنندکنندیم

همکار رد شود،  یک یخانهمعاشرت )زیرا مودبانه است که در ابتدا دعوت به  روابط اجتماعی

 شنهاد خود را مطرح کنند(.مدیران باید بیش از یک بار پی

با استفاده از فرهنگ خود ما به عنوان استانداردی  خطر میان فرهنگی با جهت گیری قوم مدارانه

 تمایل و یماشده. بیشتر ما در یک فرهنگ بزرگ شودیمتشدید  هافرهنگبرای قضاوت دیگر 

و  اندگستردهوم مدارانه داریم که جهان را در درجه اول از دیدگاه خودمان ببینیم. گرایشات ق

 مستلزم این اعتقاد که نژاد یک نفر، مذهب، یا گروه قومی او به نحوی برتر از دیگران است.
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، قوم مدارانه را به عنوان گرایش به خانه هاییدگاهدمحقق تجارت بین المللی، هاوارد پرموتر 

ی باید گرایشات قوم که مدیران در تجارت برون مرز معتقد استکشور توصیف کرده است. او 

مدارانه ی خود را به نفع گرایشات چندکانونی یا زمین محور رها کنند. گرایشات چندکانونی به 

کشور اشاره دارد که در آن مدیر پیوند محکمی با کشوری که در آن کسب و کار  طرزفکر میزبان

ی اشاره دارد که در رزتفکری جهان. گرایش زمین محور به طکندیمبرقرار  کندیمخود را اداره 

کشور است. گرایشات زمین یک ن مدیر قادر به درک تجارت یا بازار بدون توجه به مرزهای آ

ترکیب  هافرهنگتنوع  با وجود گاهی رارایش شناختی هستند که بازبودن و آمحور مانند گ

ر به منظو هامهارت یتوسعه. مدیرانی با گرایشات زمین محور تالش عمدی برای کندیم

راههای جدید تفکر،  هاآن. دهندیمانجام  هافرهنگرفتارهای اجتماعی موفق اعضای دیگر 

و اجتناب از وسوسه برای قضاوت رفتار متفاوت به عنوان یک  هافرهنگیادگیری تجزیه و تحلیل 

 .کنندیمرفتار پست را اتخاذ 

. شویمیممللی مواجه ناآشنا همانند معامالت بین ال یهافرهنگما در کشور خود نیز با 

داخلی که از  یهاشرکت، کنندیمخریدارانی که از آنسوی مرزها برای معامله از کشور ما بازدید 

 آیندهو کارکنانی که به طور فز کنندیمواقع در کشورهای دور استفاده  یهاکنندهمنبع تامین 

ان هتل پیر در شهر فرهنگی متنوع دارند. برای مثال، موریس دنسر سرنگهب هایینهزمپیش 

شرکت در هندوستان  ینتربزرگتاج، زیر مجموعه ای از طال، که  یهاهتلاخیرا  ،نیویورک است

است، مدیریت قرارداد هتل پیر را به دست آورده است. عالوه بر تطبیق شیوه مدیریت خود برای 

اعمال ستان را از فرهنگ هندو ییهاجنبهتناسب با فرهنگ مالکان جدید، موریس باید همچنین 

کارکنانی از اروپا، موریس همچنین  و که در سبک مدیریت هتل تاج نشان داده شده است کند

. این کارکنان خصوصیات اخالقی ویژه ای از کشور کندیمو آمریکای التین را مدیریت  آسیا

کار هنگام سرو هایاییآسرای مثال، . بکنندیماضافه  شغلی خود یهامشخصهاصلی خود را به 

یی را آسیادر گذشته، موریس باید زیردستان  و دارندتمایل به کم حرفی داشتن با مشتریان 

تا بیشتر برون گرا باشند. در نهایت، بیشتر مشتریان هتل پیر متولدین خارج  کردیمتشویق 

هستند. موریس بدون آن که حتی از ایاالت متحده خارج شده باشد، هر روز با طیف وسیعی از 

 بیگانه سروکار دارد. یهافرهنگ

مانند پیر هنوز هم جلوه ای از جهانی سازی هستند. جهانی  ییهاشرکتاتحاد میان فرهنگی 

. درحالی که افراد به طور گسترده شودیمفرهنگی نیز منتهی  یهاارزشسازی به همگرایی 

به تدریج ، هنجارهای مشترک و انتظارات رفتاری کنندیمفرهنگی سنتی را حفظ  یهاارزش
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میان فرهنگی به کار  یهامواجههجهانی در  یهاارزشو بسیاری از  دهندیمخود را نشان 

 .روندیم

تجارت بین المللی است. عدم درک میان  یکی از ویژگیهایفرهنگی  یهاتفاوتبا این حال، 

را تخریب  معامالت تجاری را از بین ببرد، به فروش لطمه بزند، یا تصویر شرکت تواندیمفرهنگی 

های فرهنگی برای هر مدیر های فرهنگی و حساسیت به تفاوتدرک تفاوت گسترشکند. امروزه، 

با درک میان فرهنگی مزایای متعددی را در مدیریت کارکنان،  ییهاشرکتالزامی شده است. 

ن از پل زد هاشرکت آورندیمتولیدات بازاریابی و تعامل با مشتریان و شرکای تجاری به دست 

 سود بیشتری به دست ممی آورند. هافرهنگبین 

 نگمفاهیم کلیدی فره

گسترده از فرهنگ توسط هرکویتز ارائه شده با این مضمون که بخش دست ساخت  یتعریف

محیط. گریت هافستد، یک انسان شناس سازمانی هلندی مشهور، فرهنگ را به عنوان  زانسان ا

، ما را هااستدالل. نرم افزار ذهن، یا نحوه تفکر و کندیمافراد تعریف  "برنامه ریزی ذهنی جمعی"

. دهندیمناملموسی رفتار ما را شکل  هاییریگ. چنین جهت کندیممتمایز  هاگروهاز دیگر 

تعریف  هاتفاوتو  هاتشابهدانشمند دیگری، با نام هری تریاندیس، فرهنگ را به عنوان اثرمتقابل 

در حالی که به عنوان  .اندمتفاوتر همزمان بسیار شبیه و بسیار به طو هافرهنگ یهمه؛ کندیم

زیادی را  یهاتفاوتفردی یا جوامع  یهاگروهانسان ما اشتراکات و کلیات زیادی داریم، به عنوان 

هستند. برخی  هافرهنگ ییهبقپیچیده تر از  هافرهنگ. برای مثال، برخی گذاریمیمبه نمایش 

هنجارها،  هافرهنگدر حالی که برخی دیگر بیشتر جمعی هستند. برخی  اندیفردبیشتر  هاآناز 

در حالی که برخی دیگر  کنندیمبیشتری را بر رفتارهای اجتماعی اعمال  هاییتمحدودقوانین و 

دگی افراد نحوه زن ،. فرهنگکنندیمهنجارها و قوانین کمتری را بر رفتارهای اجتماعی تحمیل 

 از خودو محافظت  لباس پوشیدنن، دغذا خور گیبرای مثال، چگون و ندکیمجامعه را کنترل 

. در دهدیمرا توضیح  هاگروهفرهنگ همچنین نحوه رفتار افراد نسبت به یکدیگر و با دیگر 

 .کندیمتعیین  کنندیمو شیوه ای که معنای زندگی را درک  هاآن یهاارزشنهایت، باورها و 

 چه چیزی فرهنگ نیست

که چه چیزی فرهنگ بپردازیم  س از پرداختن به چیستی فرهنگ الزم است به این نکتهپاکنون 

 نیست:
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فرهنگ نسبی است؛ هیچ مطلق فرهنگی وجود ندارد. مردم  نه درست و نه غلط. -

هر فرهنگ  و کنندیم مختلف به سادگی جهان را به گونه ای متفاوت درک هاییتمل

برخی  غیرقابل قبول دارد. برای مثال، درمفاهیم خود را از رفتار مورد قبول و 

شوهر خود را طالق دهد. در بسیاری از کشورها،  تواندینماسالمی، همسر  یهافرهنگ

برهنگی کامال در تلوزیون قابل قبول است. در ژاپن و ترکیه، پوشیدن کفش در خانه 

 است. ممنوع

دیده ای جمعی از . به پهاستگروهفرهنگ مربوط به  ،رفتار فردی نیست مربوط به -

و معانی مشترک برمی گردد. بنابراین، درحالی که فرهنگ رفتار جمعی در هر  هاارزش

 . برای مثال، درکنندیم، افراد اغلب به شیوه ای متفاوت رفتار کندیمجامعه را تعریف 

. اما تنها برخی افراد مستقل کنندیمبیشتر کشورها، مردان موهای خود را کوتاه 

. در کشورهای زیادی، کنندیمد دارند و در میان همساالن خود ایستادگی موهای بلن

فرهنگی  یهاارزش یدهنده. اما چنان رفتاری نشان کنندیمبرخی از مردان آرایش 

 نیست. تربزرگجمعیتی 

مشترکی از  یمجموعهفرهنگ مشتق از محیط اجتماعی است. افراد با  ،موروثی نیست -

بخصوص تفکر و  هاییوهش. کودکان رفته رفته آیندینمنیا به د هانگرشو  هاارزش

. کنندیمکسب  کنندیمو رشد  شوندیمیک جامعه بزرگ  رفتار را در حالی که در

فردگرایانه و مسیحیت را  یهاارزشبرای مثال، در ایاالت متحده، کودکان معموال 

انواده وابسته باشند . اما در چین، کودکان یادمی گیرند که به اعضای خکنندیمکسب 

. فرهنگ توسط والدین، معلمان، کنندیمرا برمبنای آیین کنفوسیوس کسب  هاارزشو 

مدرن  هاییوهش. شودیممربیان، دوستان و رهبران از نسلی به نسل دیگر منتقل 

 فراملی نقش بزرگی در انتقال فرهنگ دارند. یرسانهجمله  از ارتباطی

 اجتماعی شدن و فرهنگ پذیری

یک فرد را اجتماعی شدن  توسط یادگیری قوانین و الگوهای رفتاری مناسب با جامعه فرآیند

 هاییریگهت گی است و اسبابی برای کسب درک و ج. اجتماعی شدن یادگیری فرهننامندیم

دقیق  فرآیند. اجتماعی شدن یک کندیمرا فراهم  مشخصی فرهنگی مشترک با یک جامعه

 .کنیمیماقتباس  اًسهوو ا به طور ناخودآگاه و بدون تعمدما رفتار خود ر ت،اس
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تطبیق و وفق یافتن با فرهنگی غیراز فرهنگ خود فرد است. این امر  فرآیندفرهنگ پذیری 

بسیار طوالنی در کشورهای دیگر زندگی  یهادورهکه برای  شودیمتوسط افرادی تجربه  عموماً

 ، مثل کارگران تبعیدی.کنندیم

 فرهنگ اگونگون ابعاد

بین جوامع برمبنای  بیشتری را در یهاتفاوتبیش از هر ویژگی دیگر تمدن بشری، فرهنگ 

. با این حال، بیشتر ما به طور کامل از چگونگی دهدیمتفکر نشان  هاییوهشزبان، عادات، رسومو 

ماس برقرار ت هافرهنگتاثیر فرهنگ بر رفتارهایمان آگاهی نداریم تا آن که با افرادی از دیگر 

کوه یخ برای درک بسیاری از ابعاد فرهنگ استفاده  یاستعاره. انسان شناسان از کنیمیم

بخصوصی  یهامشخصه، که برخی ظریف و برخی چندان ظریف نیستند. در باالی سطح کنندیم

زیرین که برای مشاهده کننده قابل رویت نیستند، پایگاه عظیم  یهامشخصهقابل رویتند، اما 

است که به شدت بر تصمیم گیری روابط، تعارضو دیگر ابعاد  ییهاارزشو  هانگرشروضات، مف

ذاتی فرهنگی خود شرطی  هاییصهخص. در حالی که ما توسط گذارندیمتجارت بین المللی تاثیر 

زیر سطح قرار دارد بی اطالعیم. در واقع،  ، معموال از نه دهم آرایش فرهنگی خود که دریماشده

 غلب از فرهنگ خود آگاه نیستیم مگر آنکه با یک فرهنگ دیگر مرتبط شویم.ما ا

 فرهنگ ملی، حرفه ای و سازمانی

تمام  توانیمینم، ما گذارندیمذاتی فرهنگی بر تجارت بین المللی تاثیر  هاییصهخصدر حالی که 

: اندشدهمشکالت را به تفاوت در فرهنگ ملی نسبت دهیم. کارکنان در سه فرهنگ اجتماعی 

 یهافرهنگی این فرهنگ ملی، فرهنگ حرفه ای و فرهنگ سازمانی. کارکردن موثر در محدوده

ای و فرهنگ سازمانی هنگامی که افراد در همپوشاننده چالش برانگیز است. تاثیر فرهنگ حرفه

 هاسازمان. بیشتر کندیمتمایل به ازدیاد پیدا  شوندیمیک حرفه و محیط کاری اجتماعی 

را از دیگر  هاآن رفتاری را دارند که یهاحالتو  هاارزشی متمایزی از هنجارها، جموعهم

به  اندکنندهفرهنگ ملی متمایز  یاندازهاغلب به  ییهاتفاوت. چنان کندیممتمایز  هاسازمان

سازمانی  یهافرهنگبه طور وسیع  توانندیممتعلق به همان کشور  یهاشرکتگونه ای که 

بزرگ بریتانیایی قابل احترام است که  ییمهبداشته باشند. برای مثال، لویدز، یک شرکت  متفاوت

یرجین، شرکت و فرهنگ محافظه کارانه ای دارد که ممکن است به کندی تغییر کند. در مقابل

فرهنگ تجربی و  کندیمی خدمات مسافرتی فعالیت موسیقی و ارائه یینهزمکه در  یترجوان

 ارد.ریسک پذیر د
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: تا چه حد یک رفتار کنندیمفرهنگی چالش دیگری را برای مدیران مطرح  هاییهالاین 

هایی با فرهنگ سازمانی قوی، به شرکت ؟ درشودیمبخصوص به فرهنگ ملی نسبت داده 

. برای یابدیمو نفوذ ملی پایان  شودیمتعیین کرد که کجا نفوذ سازمان آغاز  توانیمدشواری 

ملی و سازمانی  یهافرهنگکت آرایشی و بهداشتی لِ اورآل فرانسوی، تمایز بین مثال، در شر

فراوانی در صنعت لوازم آرایشی و مد دارد، اما لِ اورآل  یتجربههمیشه مشخص نیست. فرانسه 

در ترکیب با  هاآنیک شرکت جهانی است که مجهز به مدیرانی از اطراف جهان است. نفوذ 

شرکت لِ اورآل را به صورت یک سازمان منحصر به  به فرهنگ جهانی، پذیرندگی مدیریت نسبت

به نسبت  یشگرا فرهنگ فرانسه شکل داده است. بنابراین، در تجارت بین المللی، فرد متمایز در

 به فرهنگ ملی ساده انگارانه است. هاتفاوتدادن تمام 

 نقش فرهنگ در تجارت بین المللی

مزیت رقابتی شرکت است. مدیران نه تنها  ،یک منبع حیاتیترل موثر رابط میان فرهنگی کن

ی فرهنگی هستند بلکه باید به اندازه یهاتفاوتی ی همدلی و مدارا در زمینهنیازمند توسعه

همتایان خارجی به دست آورند. مهارت میان  یهاارزشمورد باورها و  دانش واقعی در کافی

 جمله موارد ذیل برترین ویژگی است:فرهنگی در بسیاری از وظایف مدیریتی از 

 محصوالت و خدمات یتوسعه

 آماده سازی تبلیغات و مواد تبلیغاتی -

 برون مرزی تجاری هاییشگاهنماآماده سازی برای  -

 آزمایش و انتخاب توزیع کنندگان خارجی و دیگر شرکا -

 برقراری ارتباط و تعامل با شرکای تجاری خارجی -

تعامل با مشتریان فعلی و  تجارت بین المللی هاییتفعالمذاکره و سازمان دهی به  -

 خارجی. یبالقوه

میان  یهاتفاوتشرکت در اثر  هاییتفعالبخصوصی از چگونگی پیچیده شدن  یهانمونهبگذارید 

 فرهنگی را درنظر بگیریم.

بازاریابی برای انطباق  هاییتفعالفرهنگی اتخاذ  یهاتفاوت ،محصوالت و خدمات یتوسعه

. در چین، برگرکینگ، باید مفهوم بخشدیمزهای به خصوص بازارهای هدف را ضرورت نیا

مرغ را  هاینیچ. کردیمهمبرگرهای تماما درست شده از گوشت گاو را به مشتریان محلی ارائه 

راستا ین غذای گوشت مرغ را به منوی خود افزود. در این د، بنابراین شرکت چندادندیمترجیح 
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پکنی را برای تطابق  یهفرنی پامکین و رول جوجی از نوی خود در چین مخلوطدر م KFC، نیز

 محلی اضافه کرد. یهاذائقهبا 

، تا یک دهندیمتفویض اختیار به مدیران کشوری را ترجیح  هاشرکتبرخی  .ساختار سازمانی

مرکز در با ساختار قدرت استبدادی مت هاشرکتساختار سازمانی غیرمتمرکز ایجاد کنند. دیگر 

ینانه کارآفرممکن است بروکراتیک  هاشرکت. اندشدهدفاتر مرکزی سازمانی یا منطقه ای مشخص 

 غیرمتمرکز واقع در هاییرمجموعهزیا  کنیدیمباشند. شما چگونه با یک شریک بروکرات کار 

 ؟کنیدیمدوردست را مدیریت 

ن به اهداف سازمانی مشترک در همکاری با شرکا و اتباع کشور میزبان برای رسید .کارگروهی

موفقیت کسب و کار بسیار مهم است. اما مدیران در صورتی که اتباع خارجی و داخلی با یکدیگر 

 یهاشرکتچینی لوازم خانگی حایر در دستیابی به  یکنندهکنار نیایند چه باید بکنند؟ تولید 

نایی مدیریت اتباع خارجی و فاقد توا کردیمخارج از کشور تاخیر داشت زیرا مدیریت احساس 

 متفاوت فرهنگی است. هاییستمسمتحد کردن 

ی ارتقای کارکنان در برخی کشورها، شایستگی مبنای اولیه سیستم پرداخت برای عملکرد.

وقتی کارکنان  ایناما و  عامل تعیین کننده است ینترمهمنیست. در چین و ژاپن، سن فرد 

چگونه عمل  ،مبتنی بر عملکرد ارزیابی کنند هاییاسمقاده از را با استف هاآن خارجی یهاشرکت

 ؟خواهند کرد

پدرساالرانه با کارفرمایان  یرابطهیی از آسیابرخی کشورهای  کارگران در استخدام مادام العمر.

. انتظاراتی که از چنان روابط کنندیمخود برخوردارند و در تمام عمر خود برای یک شرکت کار 

های خارجی را پیچیده کند. مدیران غربی معامله با شرکت تواندیم آیدیمجود اختصاصی به و

همیشه همان شغل را بدون توجه به کیفیت  رودیمبرای ایجاد انگیزه در کارکنانی که انتظار 

 .کنندیمکارشان داشته باشند تالش 

سطح باال را حفظ  ، روسای اتحادیه وضعیتی شبیه به مدیرانآلماندر  اتحادیه. روابط مدیریت

اروپایی یک فرهنگ کسب و  یهاشرکتی شرکت باشند. در کل، و باید در هیئت مدیره کنندیم

برابر با مدیران برخوردارند. این  که در آن کارگران از یک وضعیت نسبتاً انددادهکار را رشد 

برابر تغییر  ادیه درصورتی که نمایندگان اتح انعطاف پذیری عملیات شرکت را در تواندیمرویکرد 

 مقاومت کنند کاهش دهد.

رفیت منحصر به فردی برای تحمل ابهام در هر کشور، اتباع صاحب ظ .بهامنسبت به ا هانگرش

در  کنندیمدقیق و مفصلی برای انجام کار ارائه  یهادستورالعملهستند. برای مثال، برخی روسا 

. اگر شما برای کار در شرایطی کنندیما ارائه مبهم و ناقصی ر یهادستورالعملحالی که دیگران 
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خاذ اقدام مستقل ارائه شده راحت نباشید، آنوقت ممکن است به خوبی ایی یا اتکه حداقل راهنم

 تطابق نیابید. هافرهنگبرخی  در

وردن چشم اندازی عملی تر درخصوص نقش فرهنگ در تجارت، فرض کنید در برای به دست آ

ژاپن  غرب، مشتری شاه است اما در ژاپن مشتری خداست. در د. درژاپن کسب و کاری داری

را با فریادهای شدید حاکی از  هاآنخرده فروشی شوند،  یهامغازههرکجا مشتریان وارد 

و هنگام ترک مغازه با هماوایی چندین فروشنده مبنی بر بسیار از  کنندیمخوشامدگویی احترام 

بزرگ، مدیران اجرایی و فروشندگان برای  یهافروشگاهخی بر . درشوندیمشما متشکریم بدرقه 

. اگر مشتریان مجبور باشند که در صف شوندیمشتریان در ابتدای روز کاری به صف ظیم به متع

ای از سوی کارمندان فروشگاه معذرت خواهی صمیمانه (دهدیمکه به ندرت رخ )انتظار بکشند، 

حفظ وجهه و هماهنگی و اعتبار خوب با مشتریان و  ژاپنی برای یهاشرکت. شودیم هاآناز 

سنت، احترام، ادب،  هایژاپنهای ارزش ینترمهمنظر فرهنگی،  . ازاندقائلی تجاری ارزش جامعه

ی خدمات به مشتریان برگرفته سخت کوشی، همکاری و وفاق گروهی است. گرایش ژاپن در ارائه

ابتدای این مقاله منعکس شده است، فرهنگ قویا  ن کشور است. همانطور که درآاز فرهنگ ملی 

 .گذاردیمی محصوالت و خدمات تاثیر بر توسعه

شکل خوب، کیفیت باالی محصول و خدمات برتر برای موفقیت در ژاپن بسیار مهم است. برای 

 یهاتماسفروشندگان خودرو به طور معمول بارگیری و تحویل خدمات تعمیر و حتی  مثال،

نیسان و تویوتا از  و کنندیمل مشتریان خود برای فروش خودرو ارائه جدید به منز

. در صنعت بانکداری، کنندیمرضایت مشتریان برای ارزیابی فروشندگان استفاده  هایینظرسنج

بانکداران شخصی روابط خود را با تماس مشتریان در دفاترشان یا از طریق نظرخواهی کل 

خود را خرید و  یهاخانهکن است به مشتریان کمک کنند تا مم هاآن. کنندیمحفظ  هامحله

مالیاتی ارائه  یهامشاورهبرای فروش کاالهای تجاری پیدا کنند،  هایییخروجفروش کنند، 

. رانندگان تاکسی ژاپنی دقایق کنندیمجدید مستقر  یهاساختمان، یا مستاجرانی را در کنندیم

 و پوشندیمسفید  یهادستکشو اغلب  کنندیمی خود سپر هاییتاکسجداگانه ای را در 

. ژاپن اندازه ای حدود کالیفرنیا دارد، اما با تقریبا نیمی از اندشدهقطارها برمبنای ثانیه زمانبندی 

فرهنگ منسجم و مودبانه را  یتوسعه پرجمعیت و همگن آن یجامعهجمعیت ایاالت متحده. 

تا از تعارض جلوگیری  کندیمکمک  هایژاپندی به ترغیب کرده است. تمرکز بر روابط بین فر

 amaeساخت عاطفی  هایژاپنفرهنگ  کرده و هماهنگی را حفظ کنند. دیگر عنصر کلیدی در

ترجمه شده و بخش انتقادی پرورش فرزند  "وابستگی بیش از حد"است که به دشواری به عنوان 

مستقل باشند، مادران  که دهندیمیاد  در ژاپن است. در حالی که مادران غربی به فرزندان خود
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. دانشمندان براین باورند که فهمانندیمژاپنی حس وابستگی عاطفی را کم کم به فرزندان خود 

ی بین یک . رابطهکندیمبزرگسالی هدایت  تعامالت اجتماعی را در و آمایی عمیقا درک شده

احترام به والدین و )ای فرزندی ارشد و یک تازه وارد مشابه آمایی مادر و فرزند است. تقو

مادر و ی کنفوسیوسی بین زیربنای اصول اخالقی کنفوسیوس است. آمایی و رابطه (بزرگساالن

 کند.ی روابط دیگر ایجاد میفرزند مبنایی را برای همه

ژاپنی جلسات گروهی دارند که برای ایجاد  یهاشرکتدر ابتدای هر روز کاری، بسیاری از 

سبک انجام  یهاورزشو کارکنان حتی با همدیگر  شودیمی تیمی برگزار حیههماهنگی و رو

مکن و به طور جمعی ارزیابی شده و م شوندیمآموزش داده  هاگروه. کارکنان جدید در دهندیم

را به عنوان گروه  هاآنو  کندیمگروه منابع مشکالت را کشف  ،است حتی با یکدیگر زندگی کنند

را  ییهادستورالعمل هافروشگاهبه صورت تفصیلی و با جزئیات کامل است.  . آموزشکندیمحل 

نحوه کنترل شکایات تهیه  و احوالپرسی با مردم، تن صدای مورد استفاده ینحوهدر مورد 

و معموال گزارش دقیقی برای  دانندیمبازخورد مشتری را بسیار حائز اهمیت  هاآن .کنندیم

ک از معایب محصول تهیه کرده، محصول را برای تجزیه و تحلیل دقیق تولید کننده در مورد هر ی

. تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات پیشنهادات خود را دهندیمبه تولیدکننده برگشت 

 .کنندیمبراساس شکایات و نظرات رسیده از مشتریان طراحی 

وارد شده  یهاارزشاساس ای بر آیندهژاپن به آهستگی در حال رشد است. این کشور به طور فز

 R هاییبازتخفیف مدل سازی شده براساس کارفور، اسباب  یهافروشگاه. شودیماز خارج اداره 

بزرگ به عنوان مراکز خرید ترجیحی به ویژه در میان  یهافروشگاهو والمارت شروع به جایگزینی 

قیمت  ترینیینپاو  قیق. با توجه به انتخاب بین خدمات شخصی داندکرده ترجوانخریداران 

 ممکن، بسیاری از شهروندان ژاپنی درحال ساخت یک تجارت جدید هستند.

تجارب میان فرهنگی لورنس یو چینی را که در ایاالت متحده زندگی، تحصیل  IB گراد اخیر در

بازبودن به روی تجربیات  و . داشتن ذهن پرسنده و محققکندیمو کار کرد را برجسته نمایی 

 فرهنگی پل بزند. یهاشکافبه لورنس کمک کرد تا بر جدید 

 و اصطالحات هاشهیکلفرهنگی،  یهااستعاره

دانشمندان چندین رویکرد تحلیلی برای به دست آوردن بینشی عمیق تر به نقش فرهنگ در 

: کنیمیمرا بررسی  هاآناند. در این بخش سه مورد از پیشنهاد کرده تجارت بین المللی

 و اصطالحات. هایشهکلفرهنگی،  یاهاستعاره
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 فرهنگی یهااستعاره

گرایشات فرهنگی ارائه کرده است. در دیدگاه  مارتین گانون به طور خاص یک تحلیل بینشی از

بخصوص  یجامعهاشاره دارد که قویا با یک  نفرهنگی به یک سنت متمایز یا سازما یاستعارهاو، 

و رفتار افراد است. به عنوان مثال،  هاارزش، هانگرششایی همراه است. این یک راهنما برای رمزگ

در ایاالت متحده مانند بازیکن تیم  ییهاسنتفرهنگی است برای  یاستعارهیک  فوتبال آمریکایی

بودن و داشتن رهبری قوی که سازمان را به صورت تهاجمی به جلو می راندتا به هدف مطلوب 

فرهنگی است برای عشق  یاستعارهتابستانی( یک  یکلبه خانه یا) یسوئددست یابد. استوگای 

 یاستعارهدیگر  یهانمونهخویشتن.  یتوسعهبه طبیعت و تمایل به فردگرایی از طریق  هایسوئد

 یلیاسرائترکیه )تعامل اجتماعی(، کیباتز  یهاخانهرامش(، قهوه ژاپنی )آ یهاباغفرهنگی شامل 

و ی یین و تشریفات( است. مفهوم برزیلی جیتو یا جیتینهو برزیلگاوبازی اسپانیایی )آ و جامعه()

ی خالق یا زندگی روزمره از طریق حل مسئله یهاچالشاشاره دارد به توانایی کنارآمدن با 

. در مفهوم برزیلی، دستکاری، صحبت داردبروکراسی دشوار کشور دستکاری در سیستم کاغذبازی

برای انجام کسب و کار  هاروشنیستند، زیرا افراد باید به این  منفی و پشتیبانی ضرورتاً هچاپلوسان

 متوسل شوند.

 هایشهکل

و  در مورد گروهی از افراد هستند که ممکن است عملی یا غیرعملی باشند هایییمتعم هایشهکل

)سندرم فردا( به  mananaواقعی تر و عمیق ترند. سندرم به اصطالح  ییهاتفاوتاغلب مشرف بر 

ن هستند. برای یک فرد متعلق تعویق آ ای برمی گردد که اهالی آمریکای التین مایل به کلیشه

از  تواندیمی کسب و کار نامحدود است. یک وعده ییندهآبه معنای  mananaبه آمریکای التین 

ای در پیش  آیندهکه چه  داندیمروی تمایل ساخته شود اما ادامه نیابد؛ با این وجود، چه کسی 

چرا به خاطر یک  نبسیاری از رویدادهای غیرقابل کنترل ممکن است رخ دهند، بنابرای است؟

و منجر به نتیجه گیری ناموجه در مورد دیگران  اندنادرستاغلب  هایشهکلوعده ناراحت شویم؟ 

 قضاوت درمورد هاآن، زیرا کنندیماستفاده  هاآناما بیشتر مردم آگاهانه یا ناآگاهانه از  شوندیم

به بار بیاورد، محققان  تواندیمسیبی که کلیشه . با وجود آکنندیممردم را تسهیل شرایط و 

از  هاتفاوتو جوامع وجود دارد. ما در مورد این  هاگروهواقعی درمیان  یهاتفاوتبراین باورند که 

مثال، در  . برایآوریمیماطالعات به دست  هایشهکلطریق بررسی توصیفی و نه از طریق ارزیابی 

بین مردم ایاالت متحده رایج است وجود  که به طور گسترده در هایییشهکلاینجا نمونه ای از 

 دارد:
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که گرایش به محافظه کاری و  هایژاپناستداللی و تهاجمی منسوب به  منطقی ییشهکل -

 فروتنی دارند

 یی دارندکه گرایش به گروه گرا هاینیچی فردی منسوب به آزاددوستداران فردگرای  -

، که براین باورند که القاب و عناوین باید هایهندنسبت غیررسمی و غیرسلسله مراتبی  -

 مورد احترام باشند

سعودی که گرایش به محافظه کاری و استفاده  یهاعربینانه و خطر جوی کارآفرنسبت  -

 مورد احترام به دلیل قدمت برای انجام کارها دارند هاییوهشاز 

بازدهی فوری منسوب به اهالی آمریکای التین که معموال برای  رک و عالقمند به -

 گذارندیممعاشرت و شناخت شرکای تجاری خود وقت 

 اصطالحات

آن است. اصطالح یک اصطالح عبارتی است که معنای نمادین آن متفاوت از معنای تحت اللفظی 

ود در آن عبارت آن را موج یهاواژهتوانید با دانستن معنای تک تک ما نمیعبارتی است که ش

خوشامدگویی نامعقول در واقع به معنای  "گستردن فرش قرمز "برای مثال، اصطالح. درک کنید
. عبارت هنگامی که به شودینماست و در واقع هیچ فرش قرمزی پهن  و زیاده از حد به مهمان

 no está elلفظ به لفظ ترجمه شود سوءتعبیر خواهد شد. در اسپانیایی، اصطالح  ییوهش

horno para bolos نان  یهارولاجاق گاز برای  "به طور تحت اللفظی به معنای آن است که

 umaژاپنی، عبارت  . درکه االن زمان مناسبی نیستاست  یانمعنا. اما در واقع به "آماده نیست

ga au آن  یروزمرهاما معنای  "ما مالقات کردند یهااسب "به طور تحت اللفظی یعنی که

واقعی وجود دارند و مردم از  یروزمرهفرهنگ  . اصطالحات درآییمیمما با همدیگر کنار  شودیم

 توانندیممدیران  و کنندیماستفاده  تربزرگبه عنوان راهی کوتاه برای بیان مفهومی  هاآن

 فرهنگی مطالعه کنند. یهاارزشاصطالحات ملی را برای به دست آوردن درکی بهتر از 

 فرهنگ تفاسیر

ی انسان شناسان و دیگر دانشمندان علوم اجتماعی بوده موضوع مطالعهفرهنگ  ،هاقرنطی 

هستند که ای. تی. هال و گریت هافستد ارائه  ییهاآنفرهنگ ملی  یبرجستهاست. دو تفسیر 

به  تحقیق اصلی هافستد او را ،ی کم و زیاد تمایز قائل شدبا سابقه یهافرهنگ. هال بین اندکرده

 تمایز بین چهار بعد فرهنگ هدایت کرد.
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 کم و زیاد یسابقهبا  یهافرهنگ

 یسابقهتمایزی قائل شد که آن را به عنوان  هافرهنگ. هال بین یادواردتانسان شناس مشهور، 

کم به توضیحات کالمی پرجزئیات  یسابقهبا  ییهافرهنگ .کردیمزیاد مشخص  یسابقهکم و 

کم بیشتر  یسابقه. کشورهایی با فرهنگ دارندکید زیادی بر سخنان گفته شده و تا کنندیمتکیه 

و قرار  طوالیی در فصاحت و بالغت یهاسنت، که اندواقعدر اروپای شمالی و آمریکای شمالی 

 ییهافرهنگکالم در چنین  ییهاولشفاهی دارند. کارکرد  هاییامپدادن اهمیت مرکزی بر انتقال 

افکار به وضوح منطقی و متقاعد کننده است. ارتباط مستقیم و صریح است و معنا  و هایدهابیان 

و به حواشی  روندیمعموما سر اصل موضوع  هایکاییامر، هامذاکرهسرراست. برای مثال، در 

کم متمایل به ارزش گذاری برای تخصص و عملکرد هستند  یسابقهبا  ییهافرهنگ. پردازندینم

از  هافرهنگکه تاحد ممکن تاثیرگذار باشد. این  کنندیمگونه ای هدایت و گفتگوها را به 

 .کنندیمقراردادهای ویژه و قانونی برای حصول به توافق استفاده 

غیرکالمی  هاییامپزیاد مثل ژاپن و چین تاکید را بر  یسابقهبا  ییهافرهنگدر مقابل، 

. دهندیمرویج روابط خوشایند و هماهنگ نشان و ارتباطات را به عنوان ابزاری برای ت گذارندیم

که بر حس متقابل توجه  دهندیمیک سبک غیرمستقیم و مودبانه ی حفظ وجهه را ترجیح  هاآن

توهین  هاآنکه دیگران را شرمنده یا به  اندمراقب هاآن. کندیمو احترام برای یکدیگر تاکید 

در نه گفتن به هنگام بیان عدم توافق  هایپنژاتوضیح دهیم چرا  کندیمنکنند. این امر کمک 

که بگویند این متفاوت است، که پاسخی مبهم است. در  اندیلماخود تردید دارند. انها بیشتر 

، نشان دادن بی صبری، ناامیدی، رنجش یا عصبانیت هماهنگی را برهم آسیاشرق  یهافرهنگ

گرایش به نرم صحبت کردن دارند و  هایییاآس. شودیممی زند و توهین آمیز و بی ادبانه تلقی 

)زبان بدن(. برای مثال در یک مراسم  اندحساسغیرکالمی  یهانشانهبه محتوا و  مردم عموماً

دورترین نقطه از ورودی  ناهار تجاری در توکیو، رئیس تقریبا همیشه ارشدترین فرد نشسته در

دن احترام چنان جایی برای نشستن داده اتاق است زیرا در ژاپن، به افراد مافوق برای نشان دا

یی، ضروری است که چشمان تیزبینی برای آسیا یهافرهنگ. برای موفقیت در شودیم

 و اندیفاتیتشرغیرکالمی و زبان بدن داشته باشید. گفتگوها متمایل به کند بودن و  یهاعالمت

 .گیردیمتوافق برپایه ی اعتماد شکل 

و باقی دنیا اهمیت تازه ای پیدا کرده است. با این  آسیاب و کار بین کار هال به دلیل انفجار کس

بین مردمی که به همان زبان  زیاد و کم حتی در ارتباطات یسابقهبا  ییهافرهنگحال مفهوم 

مدیران  یهامعارفهنیز نقش دارد. مدیران بریتانیایی گاهی شکایت دارند که  کنندیمصحبت 
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همه چیز هجی شده است، حتی وقتی که معنا به  وت و دقیق اسآمریکایی بیش از حد جزئی 

 واضح است. نظر کامالً

 تحقیق هافستد در فرهنگ ملی

فرهنگ  هاییژگیوگریت هافستد انسان شناس هلندی یکی از اولین مطالعات تجربی در مورد 

 IBMرکت ش کارمند 996666 یهانگرشو  هاارزشملی را انجام داد. او اطالعاتی را در مورد 

و جنس بود. تحقیقات او  ی مجموعه ای متنوع از ملیت، سنجمع آوری کرد که نشان دهنده

 .پردازیمیممنجر به ترسیم چهار بعد مجزای فرهنگ ملی شد که در ادامه به توضیح آن 

اشاره دارد به این که آیا یک فرد در ابتدا به عنوان فرد یا به  فردگرایی دربرابر جمع گرایی

. در جوامع فردگرا، پیوندهای بین افراد نسبتا سست کندیمن بخشی از یک گروه فعالیت عنوا

هر فرد گرایش به تمرکز بر عالیق شخصی خود دارد. این جوامع فردگرایی را به همنوایی  و است

از  کنندیمکه بهتر رقابت  ییهاآن. رقابت برای منابع یک هنجار است و دهندیمبا گروه ترجیح 

. استرالیا، کانادا، بریتانیا و ایاالت متحده قویا جوامعی متمایل به گیرندیممالی پاداش نظر 

از فردگرایی است.  ترمهمفردگرایی هستند. در جوامع جمع گرا، در مقابل، پیوندهای بین افراد 

. دگیریمدیگران قویا مدنظر قرار  هاییدگاهدکه  شودیمکسب و کار در زمینه ای گروهی انجام 

تعاونی است.  یتجربهگروه تمام اهمیت را دارد به نحوی که زندگی به طور زیربنایی یک 

از  ییهانمونه کره جنوبی و . چین، پاناماکندیمهمنوایی و سازش به هماهنگی گروه کمک 

 جوامع شدیدا جمع گرا هستند.

میان مردم را قدرت موجود در  هایینابرابرچگونگی تعامل یک جامعه با  قدرت یفاصله

بین قدرتمند و ضعیف حداقل است.  یهاشکاف. در جوامعی با فاصله قدرت کم کندیمتوصیف 

که  اندکردهسیس مالیاتی و رفاه اجتماعی را تأ هاییستمس هادولتمثال در دانمارک و سوئد 

از نظر  برحسب قدرت و درامد برابرند. ایاالت متحده هم نسبتا اتباعشان نسبتاً کندیمتضمین 

به  نسبتاً اندشدهقدرت امتیاز پایینی دارد. جوامعی که با فاصله قدرت باال مشخص  یفاصله

شوند.  تربزرگبه مرور زمان بیشتر و  هاینابرابرکه این  دهندیمو اجازه  اندتفاوتبی  هاینابرابر

چندین کشور  و نشکافهای قابل توجهی بین قوی و ضعیف وجود دارد. گواتماال، مالزی، فیلیپی

. گذارندیماز کشورهایی هستند که فاصله قدرت باالیی را به نمایش  ییهانمونهخاور میانه 

 تمرین اعمال درک شما در انتهای این فصل فاصله قدرت زیاد را با یک وضعیت دشواراخالقی در

اجتماعی بر . الیه بندی دهدیمبین یک مدیر اجرایی و یک پیشخدمت در کلمبیا نشان  یرابطه

، در حالی که در اندمتوسط یطبقههمه متعلق به  در ژاپن، تقریباً .گذاردیمفاصله قدرت تاثیر 
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 دست دارد. در و قدرت خرید را در هایریگباالیی کنترل بسیاری از تصمیم  یطبقههندوستان 

است. در  قدرت یفاصله یکنندهتمرکز اقتدار و رهبری استبدادی تعیین  یدرجه، هاشرکت

باال متمرکز کرده و  مدیریت استبدادی قدرت را در یهاسبکبا فاصله قدرت باال  یهاشرکت

با فاصله قدرت کم، مدیران و  یهاشرکت . درکندیماختیار کمی به کارکنان سطح پایین تر اعطا 

 .کنندیمزیردستانشان نسبتا برابرند و برای رسیدن به اهداف سازمانی همکاری 

خطر و بالتکلیفی و عدم  توانندیمن افراد آبه حدودی اشاره دارد که در  از بالتکلیفی اجتناب

تحمل کنند. افراد در جوامعی با اجتناب از عدم قطعیت باال  هایشانیزندگ قطعیت را در

. کندیمو امنیت مالی را تضمین  رساندیمکه خطر را به حداقل  کنندیمموسساتی ایجاد 

کارگران  هاییتفعالتا  کنندیمل پایدار تاکید دارند و قوانین بسیاری را تولید بر مشاغ هاشرکت

برای تصمیم گیری کند عمل کنند  توانندیمرا کنترل کنند و ابهام را به حداقل برسانند. مدیران 

. بلژیک، فرانسه و ژاپن از کنندیمدرحالی که ماهیت و پتانسیل بازده چندین گزینه را بررسی 

 کشورهایی هستند که میزان اجتناب از عدم قطعیت باالیی دارند.جمله 

جوامعی که اجتناب از عدم قطعیت پایینی دارند اعضای خود را برای قبول و خو گرفتن به عدم 

و نسبتا سریع  و نسبتا در خطر کردن راحت اندینکارآفر. مدیران دهندیمقطعیت تخصیص 

و مشاغل  پذیرندیم شودیمبه همان صورتی که آغاز . مردم هر روز را کنندیمتصمیم گیری 

مایل به تحمل  هاآنی خود نیستند. آیندهزیاد نگران تضمین  هاآنزیرا  پذیرندیمخود را راحت 

تهدید  هاآنکه از سوی  کنندینمرفتار و نظرات متفاوت با نظرات خود هستند زیرا احساس 

برجسته ای از کشورهایی با  یهانمونهایاالت متحده و  . هندوستان، ایرلند، جامائیکاشوندیم

 اجتناب از عدم قطعیت پایین هستند.

و زن اشاره  سنتی مرد یهاارزشهت گیری یک جامعه بر مبنای به ج مردانگی دربرابرزنانگی

وری و جمع آ جویی، جرات، بلندپروازی مردانه گرایش به ارزش دهی به رقابت یهافرهنگدارد. 

توسط مردان و زنانی که با جرات و متمرکز بر شغل خود هستند و پول به  هاآن. ثروت هستند

 یهانمونه. اندشدهو ممکن است فقط اندکی به دیگران اهمیت دهند مشخص  آورندیمدست 

 یهافرهنگنسبتا مردانه است.  یجامعهاست. ایاالت متحده یک  نوعی شامل استرالیا و ژاپن

. در کسب و دهندیمو میل به اقدام، شجاعت و رقابت جویی را نشان  اندهمرداناسپانیولی نسبتا 

. در مقابل، در فرهنگ کندیم کار، بعد مردانگی به عنوان اعتماد به نفس، فعالیت و رهبری ظهور

ابستگی متقابل در میان و هانقشنه، مانند کشورهای اسکاندیناوی، زنان و مردان بر پرورش زنا

و  اندیافتهرفاهی بسیار توسعه  هاییستمسراد کم شانس تر تاکید دارند. ز افمراقبت ا و مردم

 ای و با کمک دولت است.آموزش و پرورش، یارانه
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چهار بعد تمایل فرهنگی که هافستد  برابر کوتاه مدت بعد پنجم: گرایش بلندمدت در

 یهاتفاوتای تفسیر ابزاری بر هاآنپیشنهاد کرده به طور گسترده ای مورد قبول بوده است. 

فرهنگی و زیربنایی برای طبقه بندی کشورها ایجاد کردند. با این حال چارچوب هافستد 

جمع آوری شده از سال  یهادادهبر مبنای  ویی دارد. نخست آن که مطالعه نیز هایییتمحدود

مراحل پی  تغییر کرده است، ازجمله تا کنون بوده است. خیلی چیزها از آن زمان 9182تا  9167

 هاییشرفتپفراملی به صورت گسترده،  یهارسانهدر پی جهانی شدن، قرارگرفتن در معرض 

 یهاارزشبرای همگرایی  تواندینمفنی و تغییراتی در نقش زنان در نیروی کار. این چارچوب 

 هاییافته، دوم اینکهداده مورد استفاده قرار گیرد.  اخیر رخ یدههطی چند  فرهنگی که در

یک صنعت، که تعمیم نتیجه را  در IBMهستند هافستد مبتنی بر کارکنانی از یک شرکت 

با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده بودند که برای کاوش  هادادهسوم،  و سازدیمدشوار 

کارآمد نیست. در نهایت، هافستد تمام ابعاد  اندگرفتهبرخی مسائل عمیق که فرهنگ را دربر 

 نگ را در نظر نگرفته است.احتمالی فره

تاحدودی در پاسخ به این انتقاد اخیر، هافستد سرانجام پنجمین بعد را به چارچوب خود اضافه 

. این مورد به میزان تاخیری که افراد و برابر کوتاه مدت گرایش بلندمدت درکرده است: 

. اشاره دارد کنندیمبرای دستیابی به موفقیت بلند مدت در لذت و خشنودی ایجاد  هاسازمان

برنامه  دیدگاهی طوالنی در اندیلمابا گرایش بلندمدت  ییهافرهنگ و افراد در هاشرکت یعنی

. بعد بلندمدت توسط شوندیممتمرکز  هادههو  هاسالبر  هاآنریزی و زندگی اتخاذ کنند. 

ی ین جامعهیی به خوبی ترسیم شده است گرایشات فرهنگی سنتی چندآسیااصطالحا  یهاارزش

فیلسوف  یهاآموزهتا حدودی مبتنی بر  هاارزشیی از جمله چین، ژاپن و سنگاپور. این آسیا

. عالوه بر گرایش بلندمدت، کردیمسال پیش زندگی  2066چینی کنفوسیوس هستند که حدود 

د یی امروزی مبنا هستنآسیا یهافرهنگکه هنوز برای بسیاری از  ییهاارزشکنفوسیوس از دیگر 

فاداری، سخت کوشی، توجه به آموزش و و شامل نظم و ترتیب هاارزشدفاع کرده است. این 

پرورش، احترام به خانواده، تمرکز بر هماهنگی گروهی و کنترل بر تمایالت فرد است. دانشمندان 

یی در طول چند آسیا، رشد اقتصادی قابل توجه و نوسازی کشورهای آسیاشرق  یمعجزهبرای 

. در مقابل، ایاالت متحده و بیشتر دیگر کشورها دهندیمنسبت  هاارزششته را به این گذ یدهه

. چارچوب هافستد باید تنها به عنوان یک راهنمای گذارندیمتاکید را بر گرایشات کوتاه مدت 

کلی درنظر گرفته شود که برای درک عمیق تعامالت میان قومی با شرکای تجاری، مشتریان و 

 ه ارزش مفید است.اعضای زنجیر
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 زبان به عنوان یک بعد مهم فرهنگ

فرهنگ توصیف شده، نه تنها برای برقراری ارتباط ضروری  یینهآزبان که اغلب به عنوان بیان یا 

زبان  8666. در این لحظه دنیا نزدیک به کندیماست، بلکه بینشی را در مورد فرهنگ فراهم 

فقط چندهزار  هازباناست. اما بیشتر این  آسیاافریقا و زبان آن در  2666بیش از  فعال دارد، که

. توجه داشته باشید که در حالی دهدیمدنیا را نشان  یهازبان ینترعمده 6.8متکلم دارند. شکل 

چهل  که عربی در جایگاه ششم قرار گرفته، شامل پانزده نوع زبان عمده و اغلب بسیار متمایز در

بان شناسی به دلیل درک متقابل فرهنگی یک دارایی بزرگ و شش کشور جهان است. مهارت ز

به  تواندیم شوندیمدر کسب و کار بین المللی است. یادگیری یک یا چند زبان که بسیار صحبت 

 کسب و کار بین المللی را ارتقا دهد. یحرفهمیزان زیادی یک 

است و مستلزم حاالت  بیشتر زبان غیرتکلمی ،زبان هر دو ویژگی کالمی و غیرکالمی را دارد

. اندهمراهغیرکالمی  هاییامپکالمی با  هاییامپچهره و حرکات بیان کننده است. در واقع بیشتر 

 ، زبان بسیار دقیق و ظریف است.هاروشبه این روش و دیگر 

زبانی متفاوت برسانند. برای مثال،  یافت که همان معنا را در ایهواژ توانیمگاهی به دشواری 

وجود ندارد. همچنین شکافهای  هازباندر بسیاری از  "لذت ثانوی"عادل تک کلمه ای برای یک م

ترجمه شود،  هازبانوجود دارد. حتی وقتی یک واژه بتواند به خوبی به دیگر  هازبان معنایی در

با تنوع بسیار به  تواندیم muzukashiiژاپنی  یواژهن عموما جهانی نیست. مفهوم و معنای آ

ترجمه شود اما در  "در مورد آن بحث کنم خواهمینممن "، یا "ظریف"، "دشوار "وانعن

 .باشدیم "جای سوال ندارد"گفتگوهای تجاری معموال به معنای 

های زمینهو ترجمه گرایش به پیچیده کردن ارتباطات سرراست دارند.  هالهجهملی،  یهازبان

یا تفسیری نامطلوب منتقل  دهندیماز دست  اغلب معنای اصلی خود را در ترجمه تبلیغاتی

ممکن است  کنندیم. حتی افراد متعلق به کشورهای متفاوت که به یک زبان صحبت کنندیم

ی مشابه ای منحصر به فرد تجربه کنند. یک واژه مشکالت ارتباطی را به خاطر کلمات محاوره

ات مخصوص یک کسب و کار که در دو کشور انتقال دهد. اصطالح معانی مختلفی را در تواندیم

ارتباط را مختل سازد. برای مثال، بسیاری از واژگان و  توانندیمیک فرهنگ منحصر به فردند هم 

عباراتی که از واژگان فنی ورزشی و نظامی وارد زبان حرفه ای مدیران اجرایی تجاری در ایاالت 

 یهامثالریکایی به وجود بیاورند. مشکالتی را برای تاجران غیر ام توانندیم اندشدهمتحده 

 کندیممربوط به واژگان فنی و حرفه ای انگلیسی که متکلمان غیرانگلیسی زبان را گیج 

ضربه زدن، شلیک از روی ران، پر در کالهتان و پایین رفتن تا  هابوتهاز: خط زیرین، به  اندعبارت
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چه کار  چنین عباراتی یترجمه را در مواجهه باتصور کنید مترجمان برنجی است.  هاییخم

 .سختی دارند

 مسائل معاصر در فرهنگ

فراملی،  یهارسانهپایدار است. با این حال، جهانی شدن بازارها،  دیدیم که فرهنگ نسبتاً

و  کنندیمتکنولوژیکی و مقررات دولتی به طور قابل مالحظه ای بر فرهنگ نفوذ  هاییشرفتپ

. در این گذاردیمخود براین عوامل تاثیر  ینوبهاست که به  فرهنگ بسیار قدرتمند و فراگیر

 .کنیمیمبخش، پیوند میان فرهنگ و مسائل مهم را بررسی 

 فرهنگ و بخش خدمات

خرده فروشی  یهاحسابدر خدماتی مانند مسکن و  هاشرکتدر بیشتر اقتصادهای پیشرفته، 

 ی هستندکه تولید ییهاشرکتبه  نسبت 1برای سهم بیشتری از سرمایه گذاری مستقیم خارجی

. خدمات مبتنی بر تماس مانند معماری، مشاوره و خدمات قانونی تهیه کنندگان شوندیمدخیل 

، هابانک. خدمات مبتنی بر دارایی شامل کنندیمرا وارد تماس مستقیم با مشتریان خارجی 

مشکالتی رابرای  تواندیمفرهنگی  یهاتفاوتخرده فروشی هستند.  یهافروشگاهو  هارستوران

مبادله شود. هرچه  فرآیندخدماتی ایجاد کرده و منجر به اتفاقات ناخوشایندی در  یهاشرکت

ی خدمات و مشتریان آن بیشتر باشد، احتمال بیشتری برای ی فرهنگی بین ارائه دهندهفاصله

دفتر  کندیمالش شناختی و ارتباطی وجود دارد. یک وکیل غربی را تصور کنید که ت یهاشکاف

وکیل تاحد  یهاتالشچین باز کند. بدون یک دانش کامل از فرهنگ و زبان چینی  وکالتی در

روسیه چقدر موفق خواهد بود اگر  زیادی بی فایده است. تصور کنید یک رستوران زنجیره ای در

 چیزی در مورد فرهنگ غذایی یا عادات کاری کارگران روس نداند.

خدماتی، که از  یهاشرکتو شخصیت ملی همان تاثیر موانع تجاری را دارد. در زبان  هاتفاوت

آسیب پذیرند زیرا هر شرکت با  اندشدهطریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی بین المللی سازی 

ای در نیویورک یا لندن که شعبهسازمانی شکل گرفته است. یک بانک چینی دو فرهنگ ملی و 

آورد مبتنی بر که با خود می هایییتقابلزیرا  ماندیمچینی باقی  به طور متمایزی کندیمباز 

، هاچالشفرهنگ چینی و فرهنگ سازمان مبتنی بر خود شرکت چینی است. برای غلبه بر این 

به کسب  هاآنو زبانهای کشورهایی هستند که در  هافرهنگخدماتی به دنبال درک  یهاشرکت

                                                      
9 FDI 
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در شرکت اکسپرس جهانی فدرال اکسپرس، مدیریت به طور . به عنوان مثال، اندمشغولوکار 

ی فروش است که به زبانهای آیندهایجاد انگیزه در صدها نم و پیوسته به دنبال استخدام، آموزش

بازارهای متفاوتی خدمت  و در کنندیممتفاوتی را ارائه  یهافرهنگ و کنندیممتفاوتی صحبت 

 .کنندیم

خدماتی محتمال در کسب و کار بین المللی موفقیتی  یهاشرکت، ییهاتالشبدون چنان 

 نخواهند داشت.

 فناوری، اینترنت و فرهنگ

اوقات  هاآنو تغییرات فرهنگی هستند.  گفرهن ای در فناوری عوامل تعیین کننده هاییشرفتپ

ی ارتباطی منته هاییستمسها و  یاچندرسانه. به گسترش کامپیوترها، اندکرده آزادفراغت را 

. مرگ فاصله انددادهقرار  ترییکنزدجدا را در تماس  یهافرهنگکه از نظر جغرافیایی  اندشده

 هاییفناور و ی ارتباطاتبه مرگ مرزهایی اشاره دارد که به دلیل تاثیرات یکپارچه کننده

تماس افزایش  یواسطهبه  هافرهنگ. امروزه کردندیماطالعات و حمل و نقل زمانی افراد را جدا 

 یهافرهنگ. از قضا، فناوری هم ابزاری برای ترویج اندشدهبین افراد در دنیا متجانس و همگن 

امریکای التین، به خاطر پیشرفت  و آسیاهنری از آفریقا،  یهاسنت. کندیمفردی فراهم 

 منابع اطالعاتی خود را توانیمیمما همچنین  ،اندکردهسینمای جهان و تلوزیون ترقی زیادی 

 یدهندهکه نشان  دهندیمخود ترجیح انتخاب کنیم. افراد معموال اطالعات را به زبان بومی 

، از نظر فرهنگی اثر متجانس هازبان صفات فرهنگی مشابه با خودشان باشد. بنابراین، اسپانیایی

 یهاگروهو گسترده شدن ارتباطات جهانی به  .کنندیمانگلیسی زبان را محدود  یرسانه یکننده

 با یکدیگر در تماس باشند. دهدیماجازه  اندپراکندهقومی که در اطراف جهان 

و  تعداد کاربران اینترنت به سرعت در حال افزایش است و شودیمفرهنگ  یاشاعه باعثاینترنت 

بیشتر از  شوندیمبین المللی ایمیل ناشی  یاستفادهاحتمال بروز اشتباهات بزرگ فرهنگی که از 

از نرم افزاری استفاده کنند  توانندیماست. برای کمک به کاهش چنان مشکالتی مدیران همیشه 

 را به هر یک از هزاران زبان دنیا برمی گرداند. هایامپکه بیدرنگ 

 همگرا هستند؟ هافرهنگاثر جهانی سازی بر فرهنگ: آیا 

جهانی  ،منتقداندیگر  رد. از سویاجماع کمی در مورد تاثیرات جهانی سازی بر فرهنگ وجود دا

و  هاآن هاییتحساسمحلی و اصطالحات هنری و  یهافرهنگسازی را متهم به تاثیر مضر بر 

که ارتباطات  معتقدند. دیگران کنندیمجایگزین کردنشان با فرهنگ همگن اغلب آمریکایی شده 
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نگی را امکانپذیر فره یهاارزش، باورها و هایدها آزادزیرا جریان  اندمثبتروزافزون جهانی 

 ظهور فرهنگ جهانی مشترک است. جهانی سازی یک عامل عمده در . مشخصاًکنندیم

کوکاکوال  ینوشابهجهان، از یک نوع ساندویچ بزرگ مک دونالد و  یهابخشمردم در بسیاری از 

و  دهندیمبه آهنگ مشابهی گوش  و کنندیممشابهی را تماشا  هاییلمف، کنندیماستفاده 

. اگرچه، غذا اغلب معرف کنندیممشابهی اقامت  یهاهتلمشابهی را می رانند و در  هایینشما

ای در سراسر جهان محبوب آیندهپیتزا به طور فز و یک فرهنگ متفاوت است، همبرگرها، تاکوها

زیونی همگرایی آداب و رسوم، مدها و دیگر تجلیات فرهنگ را یتلو هاییشنماو  هایلمفاند. شده

و  دهندیممشابه تری گوش  هاییقیموسگاه به ش. امروزه، دانشجویان داندهندیمرتقا ا

امریکایی  تلوزیونی یهامجموعه. در ترینیداد، پوشندیممشابهی را در سرتاسرجهان  یهالباس

وقتی که این بسیاری جاها  محبوب و پرطرفدار است که در نقدرجوان و خستگی ناپذیر آ

کالیپسو با  یهاآهنگو الهام بخش  شودیمکار به طور موثر متوقف  ،است مجموعه درحال پخش

 ینترمحبوبو زنان خانه دار ناامید در میان  CSIمیامی  یهامجموعهبوده است.  همان نام

. عروسک باربی پدیده ای جهانی شده، اندشدهتلوزیونی در سرتاسرجهان رتبه بندی  یهامجموعه

محافظه کار  یهافرهنگممکن است همیشه با  هاستآن که معرف ییهاارزشحتی به خاطر 

 موافق نباشد.

به آن اشاره دارند. همانطور  هانمونهپیچیده تر از آن چیزی است که این  تربزرگدر واقعیت روند 

موجود برای افراد  یهاانتخاب، همچنین کندیمکه تجارت بین المللی اقتصادهای جهان را ادغام 

. همگونی فرهنگی و دهدیماز لحاظ فرهنگی افزایش  هاآن غنی تر ساختن کشور محلی را با

ممکن است به طور  ومنحصر به فرد یا جانشین نیستند؛  هاییگزینجاناهمگنی به طور متقابل 

. جهانی دهدیمهمزمان وجود داشته باشند. تبادل میان فرهنگی نوآوری و خالقیت را افزایش 

و تنوع را درون  کندیمرا برای مصرف کنندگان فراهم  هاانتخاباز  سازی فهرستی وسیع تر

. درست همانطور گیرندیم. جریانات فرهنگی از بسیاری جاها سرچشمه دهدیمجامعه افزایش 

و  که همبرگرهای مک دونالد در ژاپن محبوب شدند، غذاهای ویتنامی هم در ایاالت متحده

و تصاویر تمایل به  هایدها. ادغام و گسترش شوندیماروپا محبوب  سوشی های ژاپنی در

ترغیب افراد به  و مقاومت در برابر یکسان سازی فرهنگی و درنتیجه هاواکنشبرانگیختن 

دارند. درحالی که برخی از رسوم گذشته به دلیل جهانی سازی ناپدید  یشانهاتفاوتپافشاری بر 

 آزادبا تضعیف همنوایی ایدئولوژیک ملی گرایی  مردم را از لحاظ فرهنگی فرآیندخواهند شد، این 

 .کندیم



 42 محیط فرهنگی کسب و کار بین المللی || 2فصل 

 اخالقیات و تجارت بین المللی

اجتناب  قانون شکنیباید از هستند نه تنها مدیران در هرکجای دنیا که مشغول کسب و کار 

طیف وسیعی از  در هاشرکتپیروی کنند. نیز کنند بلکه باید از استانداردهای اخالقی باال 

 یا تامین. یکی منبع یابی جهانی شوندیماخالقی روبرو  یهاچالشین المللی با ب هاییتفعال

. در یک روند عادی، است بیرون از کشور خود جایی محصوالت و یا خدمات از تامین کنندگان

که چنین کاالهایی خارجی  یهاشرکتشرکت مرکزی اقدام به خرید قطعات و اجزای سازنده از 

خود را در خارج از کشور ایجاد کند. منبع یابی  یکارخانهیا ممکن است و  کندیم سازندیمرا 

. کشدیمعمومی را درمورد حفاظت از محیط زیست و تضمین حقوق بشر پیش  یهابحثجهانی 

کارگران ممکن  هاآن که در کنندیمرا اداره  ییهاکارخانهو  هاکارگاه هاشرکتبرای مثال، برخی 

شرایط بسیار سخت.  اغلب هم در و ا دستمزد بسیار پایین کار کنندطوالنی ب یهاساعتاست 

از نیروی کار کودکان استفاده کنند، درحالی که این کار در بیشتر دنیا  هاکارگاهممکن است 

که هوا، آب و زمین را  کنندیمرا اداره  ییهاکارخانه هاشرکتدیگر موارد  غیرقانونی است. در

 .کنندیمآلوده 

تا مردم  شوندیمبازاریابی فریبنده ای متوسل  هاییوهشدر تبلیغات و فروش به  هاتشرکبرخی 

معیوب یا  هاییبندمحصوالت یا بسته  هاشرکترا برای خرید محصوالت خود اغوا کنند. دیگر 

منجر به نتایج فاجعه باری برای بهداشت عمومی و امنیت یا  تواندیمکه  کنندیمارائه  مضر را

بی شمار، کامپیوترها و دیگر محصوالت  هاییلموباط زیست طبیعی باشد. برای مثال، برای محی

بلکه به این دلیل  اندیوبمعنه به دلیل آنکه شکسته و  شوندیمالکترونیک هر ساله دورانداخته 

بازیافت شوند به جای آنکه در  توانندیمبهترشان به بازار آمده است. محصوالتی که  یهانسخهکه 

 .آورندیمبازیافت قرار بگیرند سر از محلهای دفن زباله در  یهچرخ

دسترسی آسان به اینترنت منجر به آسیب زدن بازاریابان آنالین مشکوک به مصرف کنندگان 

دارویی آنالین به صورت  یهافروشگاهشده است. برای مثال در کشورهای درحال توسعه، اکثر 

اغلب جعلی هستند و  ییهارسانهپیشنهاد شده توسط چنین . داروهای کنندیمغیرقانونی فعالیت 

معلوم شد ویاگرای تقلبی ساخت تایلند چنانکه ممکن است به مصرف کننده آسیب برساند. 

را  ییهاشرکتچنین  هادولتاگرچه صنایع دارویی و  هانمونهبسیاری از این  و حاوی ودکا بود

 و خارج از دسترس مقامات. اندیفرارلب اغ هاآناما اکثر  ،دهندیمتحت پیگرد قرار 

غیرقانونی از مالکیت معنوی یک تخطی اخالقی دیگر است که بخصوص در تجارت  یاستفاده

یا آثاری اشاره دارد که توسط افراد یا  هایدهااست. مالکیت معنوی به شده بین المللی رایج 
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های ناملموس: اکتشافات و و شامل انواع اختصاصی دارایی، دارایی اندشدهخلق  هاشرکت

 است. هایطراحو  هانشانه، عبارات، هاواژهاختراعات؛ آثار هنری، موسیقایی و ادبی؛ و 

روسیه، نرم  در به سرقت رود یا به طور غیرقانونی کپی برداری شود. مثالً تواندیممالکیت معنوی 

جعل  یطعمهو دیزنی اغلب  مانند میکروسافت ییهاشرکتتولید شده توسط  هاییلمفو  افزارها

مجددا تکثیر  شانیاصلورندگان آبدون جبران غرامت پدید هاییدارا؛ این شوندیمو تقلب 

تامی هیلفیگر و بقیه اغلب قربانی  و رولکس، لوئیس ویتون –. برندهای بسیار معروف شوندیم

 .بردیمز بین برند را ا ییژهوو ارزش  هاشرکتو مزایای رقابتی  شوندیمجعل و تقلب 

از حقوق مالکیت معنوی هستند،  ییهانمونهحق ثبت اختراع  و عالیم تجاری، حق چاپ و تقلید

ی غیرمجاز توسط اشخاص برابر استفاده اختصاصی در هایییداراادعایی قانونی که از طریق آن 

 دیگر محافظت شده است.

برای شناسایی محصوالت و  هاشرکتمتمایزی هستند که  یهاشاخصعالیم تجاری عالیم و 

. حق چاپ و تکثیر به خالقان هنر، موسیقی، کتاب، نرم افزار، فیلم کنندیمخدمات خود استفاده 

ی آن حق انحصاری . حق ثبت اختراع به تولید کنندهکندیمتلوزیونی حفاظت اعطا  هاییشنماو 

قوق مالکیت معنوی در . حکندیما اعطا آیندهفرفروش محصوالت یا  و برای ساخت، استفاده

ن کشور یک کشور فقط در آ نین وضع شده دربسیاری از نقاط جهان تضمین شده نیست. قوا

 .کنندینماجرایی است و در خارج از کشور هیچ حمایتی را اعطا 

 دیزنی برای راه اندازی کسب و کار فروش دی. ،در چین به دلیل شیوع دزدی محلیبرای مثال، 

 ،غیرقانونی دانلود هاییتساب و روسیه . دراقداماتی زده است دست به خود هاییلمف.دی یو

برای  سنت برای هرکپی یا کمتر از یک دالر آمریکا 0محبوب را به بهای کمتر از  هایموسیقی

. قوانین روسیه در مورد جعل و تقلب اغلب برای خنثی کردن چنان فروشندیمکل سی. دی 

 بسیار ضعیف است. هانآاجرای  و جرایمی ناکافی هستند

 ارزش رفتار اخالقی

کار  ینتردرسترفتار اخالقی به دالیل متعددی اهمیت دارد. نخست، رفتار اخالقی به سادگی 

قوانین و مقررات تعیین شده است. نقض قوانین  یمحدودهبرای انجام است. دوم این که اغلب در 

رفتار اخالقی مورد تقاضای مصرف و مقررات پیامدهای قانونی مشخصی دارد. سوم این که 

، شوندیمکه مرتکب اشتباه اخالقی  ییهاشرکتخبری است.  یهارسانه و هادولتکنندگان، 

. در نهایت، رفتار اخالقی کسب و کار خوبی کنندیمرهبران عقاید را جلب  یناخواستهتوجه 

شرکتی با شهرت . شودیماست که به باال بردن تصویر سازمان و فروش محصوالت منتهی 
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تعامل با  و استانداردهای باالی اخالقی مزایایی در استخدام، ایجاد انگیزه در کارکنان، همکاری

خود را در  کنندیمکه به طور غیراخالقی رفتار  ییهاشرکت. آورندیمخارجی به دست  یهادولت

ه روحیه و تالش خطر مواجهه با تعقیب کیفری یا مدنی، صدمه زدن به شهرت خود، آسیب زدن ب

. به تمام این دهندیمیا در معرض افشای افراد اخاذ و یا دیگر طرفین بی مرام قرار  و کارکنان

چالش  ینترعمده. دهندیمبین المللی جای  هاییتفعالمالحظات اخالقی را در  هاشرکتدالیل، 

 .اندمتنوعسرتاسر جهان  این است که استانداردهای اخالقی در

 سرتاسر جهان تانداردهای اخالقی درتنوع در اس

در فرهنگی دیگر غیراخالقی  ممکن است شودیمرفتاری که در یک فرهنگ اخالقی تلقی 

وارد شده را بدون  یهاکتابی ترجمه شده یهانسخهچین، جاعلین به کرات  . درمحسوب شود

بیشتر  انونی در، که شیوه ای غیرقکنندیمجبران غرامت ناشر اصلی و یا نویسندگان منتشر 

گرانقیمت از تهیه کنندگان قابل قبول است  هاییههداز آفریقا، قبول  ییهابخشدر  و دنیاست

 حتی اگر در جای دیگر نامناسب باشد.

. نسبیت گرایی باوری کنندیممدیران و محققان اخالقیات را از دو چشم انداز متفاوت بررسی 

؛ اگر این اندمتفاوتاما از گروهی به گروه دیگر است که در آن حقایق اخالقی مطلق نیستند 

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 

ز نظر عرفی و فرهنگی قابل قبول است ممکن است با این حال در کشورهایی که این شیوه ا

 رشوه بدهد.

که در هریک از کشورهایی که با  هایییوهش، رفتارها و هاارزش یمنفعالنهنسبیت گرایی پذیرش 

. در مقابل، هنجارگرایی براین کندیمغالب است را انتخاب  شودیموارد معامالت تجاری  هاآن

و افراد باید به دنبال حمایت مداوم  هاشرکتو  اندیجهانباور است که استانداردهای رفتار اخالقی 

چندملیتی ژاپنی که  یهاشرکتدر سرتاسر دنیا باشند. براساس این دیدگاه، مدیران  هاآن

 جهان تقویت خواهند کرد. معتقدند رشوه دادن غلط است این استاندارد را در

به پیروی از رویکرد هنجارگرایی در  را تشویق هاشرکتسازمان ملل متحد و دیگر حامیان اخالق 

غیراخالقی را  هاییوهشتا  کنندیممترقی تالش  یهاشرکت. کنندیممعامالت بین المللی شان 

 سراسرجهان اصالح کنند. در معامالت جاری خود در

ترکیبی از نسبیت گرایی و هنجارگرایی را در خارج از مرزهای خود به کار  هاشرکتاکثر 

شرکت که در کشور اصلی شرکت توسعه  یهاارزشبه تعادل بین  هاآن ست یا غلط،. درگیرندیم
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را در خطر نقض  هاآن. با این حال این روش کنندیمیافته و استانداردهای محلی حمله 

جهانی هستند. در کشورهایی با هنجارهای اخالقی  آیندهکه به طور فز دهدیمهنجارهایی قرار 

محلی  یهاارزشنچه توسط قوانین و ه استانداردهای اخالقی فراتر از آکقابل تردید، بهتر است 

 الزم است حفظ شود.

با برندهای جهانی  ییهاشرکت. اندمداومتحت بررسی عمومی  هاشرکتدر کشورهای میزبان، 

و  اندبرجستهو فولکس واگن برای مصرف کنندگان به ویژه  تصویری مثل کوکاکوال، مایکروسافت

به طور روزافزون درمورد تضمین این نکته که  هادولتهدف اعتراض عمومی واقع شوند.  توانندیم

اروپا  اتحادیه. کنندیمرفتار خواهند کرد که به سود عامه باشد پافشاری  هایییوهشبه  هاشرکت

را ملزم  هاشرکتسیب رسان را در تولید محدود کرده و آو دیگر مواد  استفاده از سرب، جیوه

تا محصوالت الکترونیکی ناخواسته را جمع آوری و بازیافت کنند. در استرالیا دولت تالش کرده 

های شکایت برای تعامل با برای ریشه کن کردن فساد و رشوه را افزایش داده است. کانادا روش

بیست و پنج کشور و  افسران رابط در اشاره کرد به توانیم را به خوبی توسعه داده از جملهرشوه 

 شکایاتی در مورد موارد محتمل فساد تنظیم کند. تواندیمب سایتی که از طریق آن هرکس و

 پیوند اصول اخالقی، فساد و رفتار مسئوالنه

چگونه باید پاسخگو  هاشرکتاخالقی به ظاهر بی پایان، مدیران و  یهاچالشدر جهانی از 

شرکت از  هاییتفعالن حاصل کند که باشند؟ بعد از انطباق با قانون محلی، مدیریت باید اطمینا

در حالی که در خارج از کشور توسعه  هاشرکت. بیشتر کندیمپیروی  استانداردهای اخالقی

، براین باورند که انطباق با قوانین و مقررات و استانداردهای اخالقی کافی است. با این یابندیم

 .کنندیمتاکید  ئوالنههای پیشرو، اکنون بر رفتار مس MNEحال، عالوه بر این، 

 CSRمسئولیت اجتماعی شرکت 

نه تنها  هاشرکتن آاشاره دارد به رویکردی فعال در رفتار اخالقی که در  CSRپیوستن به اصول 

هستند، بلکه به دنبال سود جامعه و محیط زیست هم هستند.  به دنبال به حداکثر رساندن مزایا

حقوق بشر، حمایت از حق پیوستن به تشکیل  شامل اجتناب از نقض CSRمرکزی  یهاارزش

کارگری، از بین بردن کار اجباری و کار کودکان، اجتناب از تبعیض در محل کار،  هاییهاتحاد

بشردوستانه است  یهاتالشبرابر فساد و اتخاذ  حفاظت از محیط زیست طبیعی و حفاظت در

CSR  در  یبشمارو صنایع  هاشرکتحال، درمورد بازگرداندن کسب و کار به جامعه است. با این

به  CSRبالقوه ای را در خصوص  هایینگرانفروش سیگار  کنندیمبه کندی عمل  انجام آن
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مربوط به سیگار  هاییماریبوجود آورده زیرا بیش از پنج میلیون نفر از سرطان ریه و دیگر 

زیرا میلیاردها دالر  اندرسیم. سیگار کشیدن به تولید ناخالص داخلی ملی نیز آسیب میرندیم

بسیاری از کشورها  در. متوسط قیمت یک بسته سیگار شودیمی درمانی از مالیات تامین هزینه

 مدهای محلی باال است.نسبت به درآ

همانطور که فروش سیگار در کشورهای پیشرفته کاهش یافته است، توتون بریتانیایی آمریکایی 

ای  آیندهرا به طور فز نوظهورتولید سیگار بازارهای  یهاتشرکبین المللی فیلیپ موریش و دیگر 

اما افراد  رسدیم. در چین معموال یک بسته سیگار معادل دو دالر به فروش انددادههدف قرار 

. نسبت مردان چینی که سیگار کنندیمسیگاری تنها چندهزار دالر در سال درآمد کسب 

 . درکندیمتعداد افراد سیگاری تبدیل  ینترگبزراست که چین را به پایگاه  %66 کشندیم

سال است. روسیه باالترین تراکم  سیگار در 2066بیش از  هایگاریساوکراین، متوسط مصرف 

 66، اما متوسط امید به زندگی زیر کشندیمدرصد از مردان سیگار  86را دارد که  هایگاریس

ر است. در بازارهای درحال ظهور، مصرف سیگا سال است، که تا حدودی به دلیل باال بودن

که بازار آن تا حد زیادی دست  اندکردهفروش سیگار به زنان را هدف گیری  ،تنباکو یهاشرکت

ی آزاد"و  "باحال"تبلیغات سیگارکشیدن را  باالمدهای ورده است و به افراد جوان با درآنخ

 .کنندیمترسیم  "بخش

 یهاتالشیامدهای سوء و حتی ویرانگر داشته باشد. پ تواندیم CSRرفتارهای  شکست در اعمال

تا حدودی  2666سال لی نفت چین برای جمع آوری پول در بورس سهام نیویورک در شرکت م

حقوق بشر از آن انتقاد کردند.  یهاگروهسودان دچار رکود شد، که  شرکت در هاییتفعالبا 

حفاری در نیجریه  هاییتفعالبا  مخالفتکمپانی نفتی شل اعتراضاتی را تجربه کرده و به دلیل 

مدهایی را از دست داده که برخی آن را به عنوان صدمه به منافع شرکت و تولید آلودگی درآ

افت فروش و اعتراضات گسترده ای را به دلیل  (walmartوالمارت ). در هند بینندیمبیشتر 

 کوچک در منطقه تجربه کرد. بابت ورود شرکت به بازار و آسیب به خرده فروشان هاینگران

بهبود بخشیدند. شرکت پتروبراس  CSRزیادی عملکرد خود را با اتخاذ  یهاشرکتدر مقابل، 

و کارکودکان و نیز  ررا با هدف کاهش فق CSR یهابرنامهیک شرکت نفتی برزیلی است که 

آفریقا، پتروبراس تحصیالت جوانان و حقوق افراد ناتوان و ازکارافتاده توسعه داد. در  ارتقاء

ای برای برنامهدر کلمبیا، ، مدارس و مراکز مراقبت روزانه ساخته است. این شرکت هایمارستانب

آموزش عوامل بهداشت جامعه تهیه کرده است. در نیجریه، پتروبراس با سازمان غیردولتی محلی 

ات راه دور کارآمد . ارتباطکندیمهمکاری  HIVی آموزش پیشگیری از ایدز و ویروس برای تهیه

 بهره وری و افزایش تولید ناخالص داخلی را ارتقا داده است.
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 CSRارزش 

نیز یک حالت قوی کسب و کار وجود دارد. نخست همانند  CSRهمانند رفتار اخالقی، برای 

تا  کندیم، به شرکت کمک مکار درستی است که باید انجام شود. دو CSRرفتار اخالقی، 

به شرکت کمک  تواندیمیت باال را استخدام و برای شرکت نگهداری کند. سوم، کارمندانی با کیف

بازارهای خارجی که  خود را ارتقا دهد، که به ویژه درکند تا خود را در بازار متمایز کرده و برند 

 CSRناشناخته باشد و یا مبارزه با رقبای محلی مفید است. چهارم،  هاآن در حضورممکن است 

را برای به  ییهاگامزمانی که  هاشرکت، مثالً کسب و کار است. هایینههزاهش عاملی در ک

حداقل رساندن بسته بندی، بازیافت مواد، صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش ضایعات در 

کمک  CSRخود برمی دارند پول و دیگر منابع را ذخیره خواهند کرد. در نهایت،  هاییاتعمل

یش مالیات، مقررات یا دیگر اقدامات قانونی توسط مقامات دولت محلی تا شرکت از افزا کندیم

 نمودیمرا ملزم  هاشرکتدانمارک قانونی را تصویب کرد که  2661جلوگیری کند. در سال 

را در گزارش مالی خود گزارش دهند.  هاآنخود جا دهند و  یهابرنامهرا در  CSR هاییتفعال

 هاشرکتبه دنبال مسئولیت پذیری  آیندهبه طور فز هارسانهو  مصرف کنندگان، دیگر سهامداران

در  تا سریعاً دهدیماجازه  هاآنارتباطی به  هاییفناوراز نظر اجتماعی و زیست محیطی هستند. 

مطلع شوند. با گذشت زمان،  شوندیمسوءرفتارهای هر شرکتی که با آن وارد کسب و کار  مورد

هستند  ییهاشرکتل به انتخاب محصوالت ساخته شده توسط بسیاری از مصرف کنندگان مای

چندملیتی به تفصیل  یهاشرکت در CSRقوی دارند. ویژگی روند جهانی در نقش  CSRکه 

 شرح داده شده است.

 المللیتجارت و سرمایه گذاری بین یهاهینظر

 دبی: راهی به سوی خلق اقتصاد مبتنی بر دانش

در این مناطق نفت برخوردار است زیرا که این منابع طبیعی خلیج فارس از مزیتی نسبی در 

مناطق خلیج، دبی است، شهری در جنوب  ینترجذابدیگر مناطق فراوان است. یکی از  نسبت به

. با دهندیمرا تشکیل  عربی عربستان و یکی از هفت امیرنشینی که امارات متحده ییرهجزشبه 

دالر است.  38666ید ناخالص داخلی سرانه ای حدود بیش از یک میلیون نفر، دبی دارای تول

های اقتصادی غیرنفتی بهره ی بخشدرآمد حاصل از نفت به این کشور اجازه داده تا از توسعه

صوصی برای تغییر خ یهاشرکت، دولت محلی شروع به همکاری با 9176 یدههببرد. ابتدای 
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برای تجارت بین المللی، امور مالی،  مرکز تجاری، مرکزی ینتربزرگعنوان موقعیت دبی به 

 گردشگری و تجارت الکترونیک نمود.

همکاری بخش دولتی و خصوصی به دبی اجازه داد یک مزیت نسبی ملی در بخشهای صنعتی 

بلندپروازانه  یهاطرحدشوار است را توسعه دهد.  هاآنخاص مزایایی که برای دیگر مناطق تکرار 

 ی دبی شامل موارد زیر است:

بندر مصنوعی جهان را برای  ینتربزرگتجاری دبی  هاییرساختزتکنولوژی جدید  -

مسافر از  هایلیونمعبوری ایجاد کرد. هر ساله،  هاییکشتتطبیق تجارت بین المللی و 

هواپیما دارد. این  926که بیش از  کنندیمطریق فرودگاه مدرن بین المللی دبی سفر 

ایجاد کرده، که یک مرکز تجاری عظیم است که جبل علی را  آزاد یمنطقهکشور 

 است. AT&Tشرکت مثل مایکروسافت و  266میزبان و مشوق مالیاتی بیش از 

 یخوشه( دبی یک ICTارتباطات )فناوری اطالعات و  هاییرساختزتکنولوژی جدید  -

نرم افزاری، خدمات تجاری و  یهاشرکت یتوسعهایجاد کرد، جایی برای  ICTصنعتی 

خارجی مانند کانن، آی.بی.ام و  یهاشرکتت الکترونیک شهر اینترنت دبی به تجار

دیگر را ارائه  یهامشوقزیمنس حداقل بروکراسی، عدم پرداخت مالیات بردرآمد و 

دارند، دبی مزیت  ICTکرده است. از آنجا که چند کشور دیگر چنین زیرساخت 

 د دارد.خو یهاشرکتانحصاری، پیشرو در عملکرد برتر برای 

 هاییدهاتکنولوژی جدید زیرساخت مالی برای پرورش کسب و کار جدید، مشارکت مرکز  -

ینان و سرمایه گذاران مخاطره آمیز را توسعه داد. همچنین کارآفردبی، جامعه ای از 

جهانی و  یهابانکمرکز مالی بین المللی دبی را تاسیس کرد که پایگاه بسیاری از 

 ست.خدمات مالی ا یهاشرکت

برج العرب، هتل خیره کننده و نقطه عطف  یتوسعهمحیط شهری جذاب مشارکت در  -

 یهاساختمانو آبنما، یک راه آب هشت مایلی با  شناخته شده ای در سراسر جهان

 خرده فروشی. یهافروشگاهو  هارستورانخیره کننده، بناهای تاریخی، 

 یهادانشگاهاندازی کرد، که  ی را راهبزیرساخت اموزشی این کشور روستای دانش د -

خدماتشان دعوت کرد. انگلیسی زبان  یارائهخارجی و موسسات آموزشی را برای 

 رسمی بیشتر مدارس دبی است.

تا تضمین کند که این صنعت نیازمند  دولت قوانین کار را ابداع کرد قوانین کار پیشرو -

ساعته  26ت ویزای کارگران موقتی و پاره وقت است. روند مهاجرت سریع و خدما

 تضمین دسترسی سریع به استعدادهای بین المللی مورد نیاز است.
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 تجارت و سرمایه گذاری بین المللی یهاهینظر

و مبانی اقتصادی برای تجارت و سرمایه گذاری بین المللی را  هایهنظر، دانشمندان هاقرنبرای 

ارت و سرمایه گذاری با دیگر کشورها را در مورد این که چرا کشورها باید تج هاآنمطرح کردند. 

و این که چگونه برتری نسبی ایجاد و آن را پایدار نگهدارند. برتری  اندکردهارتقا دهند بحث 

که مزایای منحصر به فردی در رقابت جهانی  کندیمبرتر یک کشور را توصیف  هاییژگیونسبی 

ملی دانسته مشتق شده است.  هاییاستس، که به طور معمول از مواهب طبیعی یا کندیمفراهم 

که به عنوان مزیت خاص کشور شناخته شده است. مزیت نسبی شامل منابع به ارث برده شده، 

که توسط  ییهاآنزراعی و ذخایر نفتی است، مانند  هایینزممانند نیروی کار، آب و هوا، 

، آیدیممرور زمان به دست کشورهای خلیج از آن بهره مند شدند. دیگر انواع مزایای نسبی به 

 میز و طرفیت نوآوری.آمخاطره  ییهسرماینانه، دردسترس بودن کارآفرمانند گرایشات 

، تمرکز شوندیمتجارت برون مرزی درگیر  در هاشرکتین که چرا با گذشت زمان، برای درک ا

ه وجود آورد که مجزا تغییر کرد. این کار مفهوم مزیت رقابتی را ب یهاشرکتتحقیق از کشور به 

و  کندیمسازمانی را که برای رقبا تقلید از آن دشوار است توصیف  هاییتصالحو  هاییدارا

ها در بازارهای خارجی وارد و موفق شوند. این صالحیت کندیمکمک  هاشرکتبنابراین، به 

برتر یا ، نوآوری، راهکارهای هایتقابل، مثل دانش بخصوص، گیرندیماشکال متنوعی به خود 

شرکت شناخته  یک مزیت رقابتی به عنوان مزیت خاصهمچنین . هاکنندهروابط نزدیک با تهیه 

تی . در سالهای اخیر مدیران کسب و کار و دانشگاهیان مانند مایکل پورتر از مزیت رقابشودیم

مجزا در تجارت و سرمایه  یهاشرکتمده توسط کشورها و برای اشاره به مزایای به دست آ

اخیر، ما این قرارداد را نیز  یهانوشتهذاری بین المللی استفاده کرده است. برای سازگاری با گ

 .کنیمیماتخاذ 

دو گروه گسترده دسته  پیشرو در تجارت بین المللی و سرمایه گذاری را در هاییهنظر :شکل

کالسیک  هاییهنظر هایناسطح کشور است.  هاییهنظربندی کرده است. اولین گروه شامل 

 :پرداختندیمبه دو پرسش  هاآن. اندشدهیماز قرن شانزدهم حمایت  هستند که

 را افزایش داد؟ هاآنمزیت رقابتی  توانیم( چگونه 2؟ )کنندیم( چرا کشورها تجارت 9)

معاصرترند و در مورد چگونگی ایجاد  سطح شرکت است. این گروه هاییهنظرامل گروه دوم ش

( 3: )پردازندیمتوضیحات سطح شرکت به دو پرسش . باشندیممانی و حفظ آن عملکرد برتر ساز

بین المللی شده مزیت  یهاشرکت( چگونه 6) ؟شوندیمبین المللی  هاشرکتچرا و چگونه 

 ؟کنندیمنگهداری  آورند و از آنبدست میرقابتی 

 .کنیمیمرا براساس این چهار سوال زیربنایی تنظیم  ادامه موضوع
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 ؟کنندیمکشورها تجارت  چرا

 را اجازه این پاسخ کوتاه این است که تجارت به کشورها ؟کنندیمچرا کشورها با یکدیگر تجارت 

به گونه ای کارآمدتر از طریق تخصصی کردن استفاده کنند. تجارت  شانیملتا از منابع  دهدیم

اشند. همچنین به کشورها وری بیشتری داشته بدهد تا بهرهامکان می نیروی کاربه صنایع و 

ی بسیاری از محصوالت امکان دستیابی به استانداردهای باالتر زندگی و پایین نگهداشتن هزینه

و اسکان  اکتغذیه، پوشتامین  . بدون تجارت بین المللی بیشتر کشورها قادر بهدهدیمروزمره را 

ظر منابع مانند ایاالت شهروندان خود در سطوح فعلی نخواهند بود. حتی کشورهای غنی از ن

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 

تاد و مردم در زمستان . خودروها از حرکت بازخواهند ایسیابندیمنفت خام رفته رفته کاهش 

و  هاشرکتخود نخواهند بود. به طور مختصر، نه تنها کشورها،  یهاخانهقادر به گرم کردن 

شهروندان از تجارت بین المللی سود خواهند برد، بلکه زندگی مدرن به طور واقعی بدون آن 

 غیرممکن خواهد بود.

 کالسیک یهاهینظر

: دیدگاه طرفدار دهدیمرت میان کشورها را توضیح شش چشم انداز کالسیک منطق اساسی تجا

 ییهنظرنسبت عامل،  ییهنظراصل مزیت مطلق، اصل مزیت نسبی،  اقتصادی، یموازنهسیاست 

 تجارت جدید. ییهنظرو  چرخه عمر محصول بین المللی

 ؟دهندیمچگونه کشورها مزیت رقابتی خود را افزایش 

مسابقه ای بین کشورها برای جای  ابت را پرورش داده استجهانی شدن بازارها نوع جدیدی از رق

. پرمزیت کنندیمن سرمایه گذاری و کسب و کار د به عنوان مکانهای جذابی که در آدادن خو

جمعا دارای مزیت  ترین کشورها امروزه مزیت رقابتی ملی دارند که هنگامی که صنایع متعدد

کشور به خودی خود مزایای رقابتی دارد که به  و رسدیمرقابتی سطح شرکت باشند به حداکثر 

تا مزیت  آورندیمبه وجود  هایییاستس هادولتسیاری از ب. رساندیمآن صنایع بخصوص سود 

اقتصادی در سطح جهانی و مناطق  یهابخشی رقابتی را ترغیب کنند، که اغلب با توسعه

ی مزایای به برای توسعه هاکتشرکمک به  هایاستسجغرافیایی مرفه همراه است. هدف این 

 دست آمده است.
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 معاصر یهاهینظر

از  اندعبارت کنندیمبتی ملی کمک ی مزیت رقاسه چشم انداز مهم مدرن که به توضیح توسعه

 زیت رقابتی کشورها، مدل الماس مایکل پورتر و سیاست صنعتی ملی.م

 ؟شوندیمبین المللی  هاشرکتچرا و چگونه 

 زی شرکتبین المللی سا

 بینقبلی در مورد تجارت بین المللی متمرکز بر چرایی و چگونگی پدید آمدن تجارت  هاییهنظر

در مورد  هایییهنظری دانشمندان شروع به توسعه 9166 یدههکشوری بود. با این حال، در 

 توانیممدیریتی و سازمانی بین المللی سازی شرکت کردند. از آن جمله موارد زیر را  یهاجنبه

 ینی بین المللی.کارآفرو  هایجهانبین المللی سازی شرکت، تولد  فرآیندنام برد: 

 ملی یهاطیمحسیاسی و قانونی در  یهاستمیس

 سیاسی و حقوقی انجام تجارت در روسیه یهاتیواقع

بسیاری از کشورها امری  پرداخت رشوه برای جلب حمایت، خواه مقادیر کوچک یا بزرگ در

غیرعادی ان کاری برای تسهیل کسب و کار در بین تاجر رشوه روسیه پرداخت در عادی است.

، که برای خرید یک آپارتمان کوچک کندیمتجاوز  همدالر  966666از  هارشوهنیست و برخی 

که بیشتر مردم روسیه پرداخت رشوه را  دهدیم. بررسی اطالعات نشان کندیمدر مسکو کفایت 

. جعل و تقلب هم یک مشکل است. در کنندیمجام کسب و کار تلقی عادی در ان یینههزیک 

مسکو قدمی بزنید و احتماال فروشندگانی را پیدا خواهید کرد که نرم افزارها،  آزادبازارهای هوای 

. پلیس روسیه از این محصوالت اطالع دارد اما معموال فروشندیمسرقتی را  هاییلمفو  هایکموز

. برخی افسران فاسد حتی از فروش شوندینمیا فروشندگان دستگیر  ودشینمجریمه ای صادر 

شاخص فساد وارد شده توسط سازمان شفاف  . درکنندیمکلی این فروشندگان سهمی دریافت 

 هاییوهشو  هابازپرداخت هاآنسازی بین المللی، روسیه در میان کشورهایی است که در 

حیط قانونی ضعیف، این کشور جایی است که انجام مشکوک کسب و کار موجود است. به دلیل م

نخست وزیر روسیه خاطرنشان کرد که هرکسی که با حتی دشوار است.  درانکسب و کار 

روسیه ثبت کند الیق یک مدال است. هر سرمایه گذاری جدید  موفقیت یک کسب و کار را در
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است مستلزم پرداخت رشوه  تن مجوز دولتی نیاز داشته باشد و هر مجوز ممکن هادهممکن است 

 باشد.

بخش خصوصی وجود دارد. مهاجمین  از دخالت قوی دست دولت در یبشمارهمچنین، حوادث 

جنایی، گاهی اوقات در همکاری با مقامات دولتی به طور مستقل کسب و کارهای عملیاتی را 

ط صنعتگر مشهور شرکت نفتی یاکوس است که زمانی توس یهانمونه. یکی از کنندیمتوقیف 

که توسط دولت به اتهام فرار از پرداخت مالیات زندانی  شدیمروس میخاییل خودوروفسکی اداره 

بدهکار است، دولت روسیه بخشی از شرکت را فروخت و  هایییاتمالکه یاکوس  شدیمشد. ادعا 

انداز  میلیارد دالر را در جمع عایدات نگه داشت. جرایم سازمان یافته بخشی از این چشم 1.3

، معاون رئیس بانک مرکزی روسیه در مسکو به ضرب گلوله کشته 2661 سال دشوار است. در

سیستم فاسد بانکی را اصالح کند و چندین بانک متصل به جرایم سازمان  کردیمشد. او تالش 

 یهاقتلدشمنانی برای خود به وجود آورده بود. تعداد زیادی در این روند یافته را بسته بود، که 

را در  سنگر خود کردندیمجنایی تالش  یهاسازماندیگر نیز رخ داد، به گونه ای که  زنجیره ای

 یهاشرکتجنایی کنترل برخی از  یهاگروهبسیاری از بخشهای اقتصاد روسیه حفظ کنند. 

پس  هاییبررسچندملیتی خارجی به طور معمول  یهاشرکتبزرگ روسیه را در دست دارند. 

در مورد کارکنان و قراردادها در تالش برای شناسایی افراد مرتبط با جرایم سازمان  زمینه ای را

این است که سرمایه گذاران مستقیم اغلب  هاچالشاین  هایپیامد ی از. یکدهندیمیافته انجام 

 اندیدهکش. در واقع، برخی همه را با هم بیرون دچار تردید هستنددر ایجاد کسب و کار در روسیه 

مورد سیستم  . فساد و جرم و جنایت تردیدهایی را دراندکردهمیلیارد دالر را با خود خارج  هاهدو 

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 

ه شده بود. روسیه درحال گذار از اقتصاد دستوری به اقتصاد بازاری است. تغییر باعث کنارگذاشت

خارجی شده که در این کشور مشغول کسب و کارند. روابط  یهاشرکتایجاد عدم قطعیت برای 

قوانین، سیستم دادگاه ابتدایی و یک دولت دیکتاتوری  گزینشینامناسب، اجرای  مبهم، قوانین

های سیاسی و قانونی که بردارند. مدیران باید در مورد محیط تی زیادی را درهمه و همه مشکال

برای کاهش خطر اقدامات  توانندیم هاآنگاه باشند. اگرچه، آ کندیمگذار اقتصادی را مشخص 

زیادی، از بوئینگ تا  یهاشرکتاز کل خطر اجتناب کرد.  توانینماحتیاطی اتخاذ کنند، اما 

این نوید  هاشرکتبالقوه برای  یهاپاداش. اندکردها دالر در روسیه سرمایه گذاری ایکیا، میلیارده

نجا ت کنند، اما اجرای کسب و کار در آخود را از قبل برنامه ریزی و حفاظ هایییدارارا دارد که 

 .آوردیمبسیاری را به وجود  یهاچالش
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 کشور ریسک ماهیت

تجاری  آیندهانتظار یک  کنیمیمو کاری راه اندازی  وقتی که در کشور خود کسببسیاری از ما 

سیستم سیاسی و حقوقی و نیز در  را داریم. اما بازارهای خارجی اغلب در قابل پیش بینی

را در بردارند و  یتربزرگ یهاچالش. بازارهای خارجی اغلب اندمتفاوتهنجارهای کسب و کار 

. مدیران باید قادر به هدایت مقررات و نندکیمآسیب پذیری های بیشتری برای شرکت ایجاد 

 دشوار و اجتناب از رفتار غیراخالقی یا مشکوک باشند. هاییوهش

باشد.  هاشرکتبرای  ییهافرصت یدهندهن نشا تواندیمسیاسی یا قانونی  یینهزمهمزمان، 

را  های کسب و کارهزینه ،حفاظت از رقابت و دولتی یهامشوقترجیحی دولتی،  یهاکمک

ها سرمایه گذاری . بسیاری از دولتگذاردیمگیری استراتژیک تاثیر  کاهش داده و بر تصمیم

نقدی برای  هاییزهانگیالت مالیاتی و چندملیتی خارجی را با ارائه تسه یهاشرکتداخلی از 

. خطر کشور قرارگرفتن در معرض از دست دادن بالقوه کنندیماستخدام کارگران محلی تشویق 

یاسی یا قانونی کشور سوددهی ناشی از تحوالت در محیط ساثرات سوء بر عملیات شرکت و یا 

، که یکی از چهار نوع اصلی خطر شودیماست. همچنین، به عنوان خطر سیاسی به آن اشاره 

خطر کشور عامل  یواسطهتجارت بین المللی است که قبال مطرح شد. در حالی که دلیل بی 

فنی  یهاتوسعهاقتصادی، اجتماعی یا  تواندیم، زمینه ای از چنین عواملی سیاسی یا قانونی است

موانع تجارت و سرمایه گذاری به ویژه در  و حمایت از تولیدات دولت، یمداخلهباشد. از جمله 

منجر به  تواندیمتجارت بین المللی قابل توجه هستند. سوء مدیریت یا شکست در اقتصاد ملی 

 یچرخهتورم شود. چنین رویدادهایی معموال از  و کود، رکودبازار، بحران ارزمالی، ر یهابحران

یا عدم تعادل در اصول  و پولی یا مالی ضعیف، محیط معیوب نظارتی هاییاستسکسب و کار، 

به  اًسهو توانندیم. اقدامات سیاسی قانونی اندیااقتصاد زمینه ای کشور میزبان به وجود می 

ای سختگیرانه اند یا منجر به بزنند، مثل قوانینی که به طور غیرمنتظرهمنافع تجاری آسیب 

ی، منافع یعن . بسیاری از قوانین به سود منافع کشور میزبان هستندشوندیمپیامدهای ناخواسته 

ن عملیات مستقیم دارد. برای مثال، کسب و کار شرکت کوکاکوال کشور خارجی که شرکت در آ

طرح بازیافت توسط دولت آسیب دید زیرا این طرح مستلزم آن بود که بعد از تصویب  آلماندر 

برگردانند و در ازای  هافروشگاهمجدد سودا را به  یاستفادهغیرقابل  هاییقوطمصرف کنندگان 

بزرگ  یهاسوپرمارکتاسته، یورو پس بگیرند. به جای کنار آمدن با این بازده ناخو 6.20آن 

خود و جادادن برندهای خود به جای آن واکنش  یهاقفسهکوال از وکاای با کنارگذاشتن ک نجیرهز

او خطرناک باشند سانسور  هاییاستسنشان دادند. در چین، دولت موادی را که در اقدامات و 

تا از بسته  کردیمنظارت  شدندیمدرج  هایشیتسا. یاهو باید اطالعاتی را که در وب کندیم
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، گوگل زمانی که 2696سال  ین توسط دولت جلوگیری کند. دردر چ اشینترنتیاشدن عملیات 

موتور جستجوی خود را به هنگ کنگ منقل کرد در مقابل دولت چین موضع ضد سانسور 

برای شرکت به بهای درآمد تبلیغات  توانستیماقدام گوگل شجاعانه بود اما به طور بالقوه  گرفت.

 و مشتریان تمام شود.

 نی در تجارت بین المللیسیاسی و قانو یهاطیمح

نظام . این دهندیمرسمی است که یک دولت تشکیل  یهاسازمانای از نظام سیاسی مجموعه

توابع اصلی  کارگری است. هاییهاتحاد و هاشامل نهادهای قانون گذار، احزاب سیاسی، گروه البی

 و برمبنای قوانین برابر تهدیدهای خارجی، ایجاد ثبات یک نظام سیاسی برای تامین امنیت در

. یک سیستم سیاسی چگونگی است میان اعضای یک جامعه کنترل تخصیص منابع ارزشمند در

 .کندیمبا یکدیگر را تعریف  هاگروهتعامل این 

خاص تاریخی، اقتصادی و  یینهزمدرون یک  و نظام سیاسی هر کشور منحصر به فرد است

ین به طور مداوم در پاسخ به تقاضاهای سازنده سیاسی همچن یهانظام .فرهنگی رشد یافته است

مردم هر نظام ند. اجزای تشکیل دهنده هست و تکامل محیط ملی و بین المللی درحال رشد و نمو

. یک کنندیمو منابع دولتی دریافت  کنندیمکه از نظام سیاسی پشتیبانی  هستند ییهاسازمانو 

قوانین، مقررات و احکام هنجارهایی را برای  سیستم قانونی سیستمی است برای تفسیر و تقویت

ایی را برای تضمین و حل اختالفات آیندهفر. یک سیستم قانونی موسسات و کنندیماجرا ایجاد 

نیز مالیات تولید اقتصادی و حفاظت از مالکیت معنوی و دیگر  و تجاری هاییتفعالدر 

 .کندیمشرکت ایجاد  هایییدارا

تند و مداوم در حال تغییرند. این دو سیستم الزم و سنی دینامیک هسیاسی و قانو هاییستمس

سیاسی و  هاییستمس. تحوالت نامطلوب در گذاردیمتغییرات یکی بر دیگری تاثیر  اندملزوم

ناشی از راه اندازی دولت جدید، تغییر  توانندیم هاآن. دهدیمکشور را افزایش  ریسکقانونی 

 و با منافع خاص ییهاگروهتوسعه یافته توسط  یهاطرح، حزاب سیاسیدر ا هایتاولویا  هاارزش

در حالی که به  یابدیموفق  ترآسانایجاد قوانین و مقررات جدید باشند. شرکت با تغییر تدریجی 

را به شرکت تحمیل  یتربزرگبا تغییر ناگهانی تطابق یابد، تغییر ناگهانی خطر  تواندیمدشواری 

 .کندیم

آورد که ممکن است محصوالت، خدمات یا امطلوب شرایط جدیدی را به وجود میتحوالت ن

جدید وارداتی  یتعرفهتجاری شرکت را مورد تهدید قرار دهند. برای مثال، یک  هاییتفعال

. تغییر در قانون کار دهدیماجزای اصلی مورد استفاده برای تولید محصول را افزایش  یینههز
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برسرکارآمدن یک رهبر جدید سیاسی  و کار کارکنان شرکت را تغییر دهدساعات مجاز  تواندیم

 شرکت توسط دولت شود. هایییدارامنجر به تصاحب بخشی از  تواندیم

اما ماهیت و شدت آن در طول زمان و از کشوری به کشور  وجود داردکشور همیشه  ریسک یک

نظام قانونی ملی  در تغییرات اساسیدیگر متفاوت است. برای مثال، در چین، دولت درحال حاضر 

غربی سازگارتر کرده است. برخی مقررات جدید  هاییستمسبا  آیندهبه طور فزآنرا  و ایجاد کرده

یا گیج کننده ویا ضدونقیض هستند. برای مثال، در یک نقطه، دولت  اندشدهبسیار ضعیف تدوین 

اند. تا این ترنت چین غیرقانونیخارجی در صنعت این هاییگذارپکن اعالن کرد که سرمایه 

بدون هیچ  اندکردهدالر در بخش چین دات کام سرمایه گذاری  هایلیونمغربی  یهاشرکتزمان، 

 یهاشرکت. در مناقشات بین اندبودهنامناسب  هایگذارنشانه ای که نشان دهد این سرمایه 

 یهاشرکتحتی در جایی که اغلب مایل به حفظ منافع محلی هستند.  هادولتمحلی و خارجی، 

 ، ممکن است حکم اجرا نشود.آورندیمغربی قضاوت مطلوبی در دادگاه به دست 

 سیاسی یهاستمیس

تمرکز گرایی(، ) یتاریسمتوتالسیاسی بوده است:  هاییستمستاریخ اخیر شاهد سه نوع مهم از 

 دموکراسی. و سوسیالیسم

نسبتا  هاییاستساروپا و ایاالت متحده  در هادولتبرای کنترل بحران مالی جهانی اخیر، 

ملی شده در بانکداری و صنایع خودرو چین  یهاشرکت، مانند اندکردهسوسیالیستی اجرا 

 هاییتفعالبرای تحریک  آزادرویکردهایی دموکراتیک تری مانند اصالحات اراضی و بازارهای 

را برای مبارزه با رکود اقتصادی و  ییهاراه هادولتتجاری را به کار برده است. همانطور که 

سیاسی در سرتاسر جهان درحال تکامل  هاییستمس، کنندیمجلوگیری از بحران مالی آزمایش 

 هستند.

 قانونی یهاستمیس

که روابط خاصی را  کنندیم تدوینقانونی چارچوبی از احکام و هنجارهای اجرایی را  هاییستمس

و مجازاتی برای  داندیمیا مجاز  کندیمر گرفته، محدود تحت اختیا هاسازمانبین افراد و 

. قوانین اقدامات بخصوصی را نمایدیمکه از این قوانین و هنجارها تخطی کنند مقرر  ییهاآن

 هایتفعالدر حالی که شهروندان را برای مشارکت در دیگر  نمایندیمالزامی کرده یا محدود 

اردادها و جستجوی اصالحاتی برای موارد نقض قرارداد. ، مثال وارد شدن در قرکنندیمتقویت 

اجتماعی درحال  یهاارزشتا  اندیافتهبه مرور زمان رشد  قانونی دینامیک هستند هاییستمس
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را نشان دهند.  هاآنفنی  و اجتماعی، سیاسی، اقتصادی هاییطمحتغییر هر کشور و تکامل 

دموکراسی مایل به تاثیر گرفتن از  و الیسمتوتالیتاریسم، سوسی –سیاسی غالب  هاییستمس

ند. در آزادمایل به تشویق عوامل بازار و تجارت  هایدموکراسقانونی خود نیز هستند.  هاییستمس

بیشتر  و ایاالت متحده و قانونی بخوبی توسعه یافته، مانند استرالیا، کانادا، ژاپن هاییستمس

موثر و  هاآنناخته شده و قابل درک هستند. کشورهای اروپایی، قوانین به طور گسترده ش

ای آیندهفر ییلهوسبه  و اندشدهشهروندان به طور یکسان پذیرفته  یهمهزیرا برای  اندمشروع

. و به طور سیستماتیک اجرا اندشدهرسمی توسط مقامات دولتی به رسمیت شناخته شده صادر 

. در شودیمهای قضایی به طور رسمی اجرا و بطور منصفانه توسط نیروهای پلیس و نهاد اندشده

شهروندان به طور پیوسته به احکام قانونی  دراناین کشورها، یک فرهنگ قانونی وجود دارد که 

ن آ. احکام قانون به سیستم قانونی اشاره دارد که در کنندیمپیروی  هاآنو از  گذارندیماحترام 

به طور گسترده  و اندشده، منصفانه اعمال اندشده و به طور عمومی اعالم اندواضحاحکام روشن و 

. تجارت بین المللی در جوامعی که احکام قانونی انداحترامدولت مورد  و هاسازماناز سوی افراد، 

. برای مثال، در ایاالت متحده، قانون بورس و اوراق بهادار اعتماد به شودیما فشکو اندغالب

برای  شانیمال یهاشاخصعمومی به افشای مکرر  یهاشرکتمعامالت تجاری را با ملزم کردن 

با کاهش احترام به قانون، ضعف اقتدار  تواندیم. سیستم قانونی کندیمسرمایه گذاران تشویق 

رفتار غالب در جامعه را منع کنند فاسد  کنندیمسنگین که تالش  هاییتمحدودیا  و دولت

مانع  توانیمید با عدم قطعیت بسیار زیاد رقابت کنند و با هاشرکتشود. در نبود احکام قانونی، 

کشورها را به عنوان داشتن یکی از چهار سیستم قانونی اصلی  توانیمیمفعالیت اقتصادی شد. ما 

قانونی  هاییستمسترکیبی. این  و مشخص کنیم: قانون مشترک، قانون مدنی، قانون مذهبی

 زیرساخت قوانین و مقررات هستند.

 سیاسی و قانونی یهاستمیسکنندگان در  مشارکت

سیاسی و قانونی از تاثیر متقابل میان موسسات اجتماعی متعدد هم در سطوح ملی و  هاییستمس

سیاسی و قانونی  هاییستمسانتقال  . پنج نوع مشارکت کننده درکنندیمهم بین المللی رشد 

ذینفع  یهاگروهاقتصادی منطقه ای،  یهابلوکبین المللی،  یهاسازمانفعالیت دارند: دولت، 

 رقابت کننده. یهاشرکت و بخصوص
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 شوندیمسیاسی ایجاد  هاییستمسکشور که توسط  ریسکانواع 

که درگیر تجارت بین المللی هستند  ییهاشرکترا برای  ییهاچالشسیاسی  هاییستمسچگونه 

در  آیدیمسیاسی پیش  هاییستمسبگذارید خطرات ویژه ای را که توسط  به وجود می اورند؟

ادامه بررسی کنیم: تصاحب اموال شرکت توسط دولت، تحریم و توقیف اموال، تحریم علیه شرکت 

 خشونت، تروریسم. و یا کشور، جنگ، شورش

 شوندیمقانونی ایجاد  هاییستمسانواع ریسک کشور که توسط 

. به ویژه مربوط به کندیمحقوقی ملی بروز  یهانظامخطر کشور همچنین به دلیل خصوصیات 

 و دهندیمتجارت بین المللی قوانین تجاری هستند که به طور خاص معامالت تجاری را پوشش 

 تواندیمکه  هایییبده و را از جمله قراردادها هاسازمانقوانین خصوصی، که روابط بین افراد و 

بسیاری از کشورها،  . درندکیمبه دلیل رفتار ناشی از مسامحه کاری به وجود آید سازماندهی 

تا منافع کسب و کارهای  اندشدهسیستم قانونی به نفع اتباع کشور اصلی است. قوانین طراحی 

قانونی در هر دو کشور میزبان و کشور اصلی با  هاییستمسمحلی و اقتصاد محلی را ارتقا دهند. 

 .آورندیمبه وجود  هاشرکتمتعددی را برای  یهاچالش

 ناشی از محیط قانونی کشور میزبان کشور ریسک 

خارجی که در  یهاشرکترا به  عددیشرایط قانونی مت توانندیمدر کشورهای میزبان  هادولت

 اعمال کنند. اندمشغولن کشور به کسب و کار آ

 کشور ناشی از محیط قانونی کشور اصلی ریسک

قانونی  هاییستمس ؟آیدیمآیا خطر کشور فقط به دلیل محیط قانونی کشور میزبان به وجود 

. حقوق برون مرزی اشاره دارد به استفاده از قوانین کشور اصلی اندیلدخ درانکشور اصلی هم 

افراد یا  کنندیمبیشتر موارد، چنان قوانینی تالش  برای افراد یا اجرا در خارج از مرزهای ملی در

 قرار دهند.خارج را به خاطر بعضی خطاها تحت پیگرد  واقع در یهاشرکت

مربوط به حقوق برون مرزی در تجارت بین المللی فراوان است. یک دادگاه فرانسوی به  یهامثال

فرانسه محدود کند و  وبسایت خود در را در هاینازیاهو دستور داد تا دسترسی به موارد مرتبط با 

، 2669ردارد. در سال خود در ایاالت متحده ب هاییتسامرتبط با آن را از وب  هاییامپتصاویر و 

نگهداری  هاییهسرما دادیمایاالت متحده، قانونی تصویب کرد که به دولت ایاالت متحده اجازه 

اروپا شرکت آمریکایی  اتحادیهغیرآمریکایی در ایاالت متحده را توقیف کند.  یهابانکشده توسط 
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ستم عامل خود تحت پیگرد انحصاری در بازاریابی نرم افزار سی هاییوهشمایکروسافت را برای 

طور غیرمنصفانه تجارت را محدود  به توانندیمقانونی قرار داد. کاالهای انحصاری از این جهت که 

. کسب و کارها به تدریج با قوانین برون مرزی مخالفت کردند زیرا شوندیمکنند آسیب زا تلقی 

باعث عدم اطمینان قابل توجهی و  شوندیمنظارتی اضافه  هایینههزاین قوانین به مطلوبیت و 

 .شوندیم

 کشور ریسکمدیریت 

در ادامه پنج راهکار ویژه که  کشور به شیوه ای فعاالنه پاسخ دهند؟ ریسکچگونه باید مدیران به 

 .کنیمیمتوسط مدیران برای کنترل خطر کشور به کار گرفته شود را مشخص  تواندیم

 بررسی محیطی فعاالنه -

 استانداردهای اخالقی تبعیت سختگیرانه از -

 اتحاد با شرکای محلی واجد شرایط -

 حفاظت از طریق قراردادهای قانونی -

 دولت در تجارت بین المللی یمداخله

 دولت یمداخلهماهیت 

یا  در تجارت و سرمایه گذاری برای رسیدن به اهداف سیاسی، اجتماعی هادولت یمداخله

محلی،  یهاشرکتذینفع بخصوصی مانند  یهاگروه اغلب موانعی رابه نفع هاآناقتصادی است. 

. منطق اصلی این کار ایجاد آورندیمسر راه تجارت به وجود  کارگری در هاییهاتحادصنایع و 

ممکن است همچنین برای حمایت از  هادولتمشاغل با حمایت از صنایع از رقابت خارجی است. 

 یمداخلهمختلفی،  هاییوهشکنند. به  داخلی در تجارت مداخله یهاشرکتصنایع داخلی یا 

 .دهدیمو صنایع و وضعیت شهروندان را تغییر  هاشرکتدولت موقعیت رقابتی 

 اقتصاد ملی برمی گردد که برای هاییاستسکه به  دولت حمایت است یمداخله ییزهانگاغلب 

. حمایت اندهشدو حمایت از صنایع داخلی از رقابت خارجی طراحی  آزادمحدود کردن تجارت 

، قوانین اداری دلخواه که برای تضعیف هایهسهم، موانع غیرتعرفه ای مثل هاتعرفهگری معموال با 

( شودیم. یک تعرفه )که به عنوان وظیفه هم شناخته یابدیمتجلی  اندشدهواردات طراحی 

استفاده  ینهیهزاعمال شده توسط دولت بر محصوالت وارداتی است که به طور موثر  هاییاتمال

. یک مانع تجاری غیرتعرفه ای یک سیاست دولتی، مقررات یا دهدیمرا برای مشتری افزایش 
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. موانع تجارت کندیمآشکار متوقف  یهاتعرفهی است که تجارت را از طریق ابزاری غیر از فرآیند

مقامات دولتی ورودی هرکشور که  بازرسی در بنادر یهاپستاز عبور کاالها از گمرک،  اندعبارت

موانع  یاستفاده. یک شکل رایج مورد کنندیمرا اجرا  هاتعرفهکاالهای وارداتی را بازرسی کرده و 

 یدورهیک  کمی بر واردات یک محصول بخصوص در هاییتمحدودغیرتعرفه ای سهمیه است، 

ا از دولت ممکن است سرمایه گذاری مستقیم خارجی ر یمداخله. شودیمزمانی خاص اعمال 

 خارجی هدف قرار دهد. یهاشرکتطریق موانع سرمایه گذاری و محدود کردن عملیات اجرایی 

، هاشرکت. اغلب گذاردیمدولت بر عملیات طبیعی فعالیت اقتصادی در کشور تاثیر  یمداخله

 هایییاستستا  کنندیمرا متقاعد  هادولتذینفع بخصوص  یهاگروهدیگر  و کارگری هاییهاتحاد

دولت بوش تعرفه ای بر واردات فوالد  2666باشد. مثال در اوایل  هاآنتخاذ کنند که به سود ا

خارجی به ایاالت متحد اعمال کرد. منطق این کار کاهش واردات فوالد به دلیل رقابت سخت 

توانست صدها شغل را در ایاالت متحده نجات دهد. با این  تولیدکنندگان خارجی بود. این اقدام

که از فوالد استفاده  ییهاشرکتتولید را برای  هایینههز هاتعرفهمنفی، این  یجنبهاز حال 

باالتر مواد اولیه باعث شد  یینههزجنرال الکتریک افزایش داد.  و یرل پولو ، مثل فوردکردندیم

 کمتر رقابتی باشند و چشم انداز فروش محصوالتشان در بازار جهانی کاهش یافت. هاشرکتاین 

تالش برای کمک به تولید  فرآیندمالیاتی فوالد در عرض دو سال برداشته شد، اما در  یتعرفه

 دید. هایییبآسکنندگان داخلی، دولت هم 

 دسترسی به توانندیم هاتعرفهشود زیرا  هایمتق افزایشمنجر به  تواندیمحمایتی  هاییاستس

موجود برای  یهاانتخاب توانندیم هاتعرفههمچنین محصول بخصوصی را محدود کنند. 

 فروش کاهش دهند. یآمادهخریداران را از طریق محدود کردن محصوالت متنوع 

مضر شود نتایج  یناخواستهی دولت اغلب منجر به پیامدهای که مداخله دهدیمنشان  موارد این

 یهمه توانندینمدر دنیای پیچیده، قانونگذاران و سیاستگذاران  یا قوانین هایاستسنامطلوب 

آن است که  یدهندهنتایج ممکن را پیش بینی کنند. مشکل پیامدهای ناخواسته نشان 

 دولت باید برنامه ریزی شده باشد و با دقت بسیار زیاد اجرا شود. یمداخله

 دولت یمداخلهمنطق 

نخست، و سرمایه گذاری وجود دارد.  دولت در تجارت یمداخلهچهار انگیزه برای در اینجا 

 یتعرفهدرآمد قابل توجهی را تولید کند. برای مثال،  تواندیمو دیگر اشکال مداخله  هاتعرفه

تصویب شد، دومین قانون تصویب شده توسط دولت تازه  9871جوالی  6همیلتون، که در 

مد برای دولت فدرال تصویب شد. امروزه، غنا و ایجاد درآتاسیس ایاالت متحده بود که برای 
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 . دوم، مداخلهکنندیم کسب هاتعرفهدرصد از درآمد کل دولت خود را از  20لئون بیش از سیرا

قوانینی را برای  هادولتامنیت، ایمنی و رفاه شهروندان را تضمین کند. برای مثال،  تواندیم

. سوم، مداخله وسیله کنندیملوده تصویب آجلوگیری از واردات محصوالت مضری مثل غذاهای 

دنبال کند  هایییاستسدولت است تا اهداف اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی را از طریق  ای برای

کمک کند تا دولت  تواندیم. چهارم، مداخله دهندیماقتصادی را ارتقا  یتوسعهکه رشد شغلی و 

ممکن است مقرراتی را برای  هادولتو صنایع ملی خدمت کند.  هاشرکتبهتر در جهت منافع 

خصوص اغلب مدافع موانع تجاری ذینفع ب یهاگروهنگی تدبیر کنند. ی صنایع خاتحریک توسعه

ی تجاری اخیر بین مکزیک و . مناقشهکندیمو سرمایه گذاری هستند که از منافعشان حمایت 

ایاالت متحده را بر سر سیمان مکزیک درنظر بگیرید. دولت ایاالت متحده بعد از آنکه سیمان 

دالر به ازای هر تن  06حدود  ییهاتعرفهکنگره البی به دست آوردند  درسازان ایاالت متحده 

بسیار زیاد بودند، به نحوی که واردات مکزیک  هاسهمسیمان وارداتی از مکزیک تصویب کرد. 

درصد مصرف سیمان داخلی ایاالت متحده برسد. مکزیک جایگزینی  96به  توانستیم

در این مورد مذاکره و  هاسالپیشنهاد داد. دو دولت  هاتعرفهواردات را به جای  هاییهسهم

 گفتگو کردند تا این مناقشه را حل کنند.

موانع دفاعی را  هادولتدفاعی یا تهاجمی تلقی شوند.  تواندیمموانع تجارت و سرمایه گذاری 

. کنندیمبرای امنیت صنایع، کارگران و گروهای خاص ذینفع و برای ارتقاء امنیت ملی اعمال 

موانع تهاجمی را برای دنبال کردن اهداف استراتژیک یا سیاست عمومی مثل افزایش  هادولت

 .کنندیماستخدام یا تولید درآمد حاصل از مالیات اتخاذ 

 دولت یمداخلهابزار 

و موانع غیرتعرفه ای هستند.  هاتعرفهی تجاری و اشکال سنتی محافظت ابزار اصلی مداخله

این موانع را اعمال کنند.  توانندیماروپا،  از کشورها، مانند اتحادیه ییهاروهگکشورهای مجزا یا 

های جدی برای تجارت برون مرزی هستند. سازمان ملل متحد در مجموع، موانع شامل مانع

 یلیاردم 966تخمین زده است که موانع تجاری به تنهایی برای کشورهای درحال توسعه بیش از 

 تجارت با کشورهای توسعه یافته هزینه در یرفتهاز دست  یهافرصت یطهواسدالر در سال به 

 بر دارد.
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 به مداخالت دولت پاسخ دهند توانندیمچگونه  هاشرکت

اجتناب از بازارهایی با موانع باالی تجاری و سرمایه  ،مدیر گزینه یکاولین ممکن است اگرچه 

معموال عملی نیست. بسته به صنعت یا  گذاری یا مداخله بیش از حد دولتی باشد، این روش

عموما باید با حمایت گری و دیگر اشکال مداخله کنار بیایند. برای مثال، در  هاشرکتکشور، 

خارجی به دنبال کسب و کار در  یهاشرکتصنایع استخراجی مانند آلومینیوم و نفت خام، 

، بیوتکنولوژی و دارویی نیز در . صنایع غذاییکنندیمکشورهایی هستند که موانع دشواری اعمال 

 .شوندیممواجه  یبشمارخارج از کشور با قوانین و مقررات 

 همبستگی اقتصادی منطقه ای

 اقتصادی یهابلوکهمبستگی منطقه ای و 

انی در جهت اتحاد اقتصادی هروند ج تجارت بین المللی هاییژگیویکی از قابل توجه ترین 

نیز شناخته شده است. اتحاد اقتصادی منطقه ای  د منطقه ایکه به عنوان اتحا. است منطقه ای

که دو یا چند کشور در یک  شودیماشاره دارد به رشد اقتصادی متقابل که زمانی حاصل 

جغرافیایی اتحادی با هدف کاهش موانع برای تجارت و سرمایه گذاری تشکیل دهند. از  یمنطقه

بال همکاری با هدف دستیابی به درجه ای از اتحاد انتهای جنگ جهانی دوم، بیشتر کشورها به دن

 یهاتوافقنامهدرصد از تجارت جهانی امروزه تحت برخی اشکال از  06. بیش از اندبودهاقتصادی 

که توسط گروهی از کشورها امضا شده است. این روند مبتنی  شودیمتجاری امتیاز دهنده انجام 

ک محدوده جغرافیایی مشترک، که با عوامل تاریخ، بر این فرضیه است که، کشورهای واقع در ی

از طریق همکاری به مزایای متقابل  توانندیم اندمرتبطفرهنگی، اقتصادی، یا سیاسی با یکدیگر 

تا از  کندیمبه کشورها کمک  شودیمی که از اتحاد اقتصادی ناشی آزاددست یابند. تجارت 

 و ه وری روزافزونبهتر، بهر یهاانتخاب پایین تر، هاییمتقطریق تشویق تخصصی سازی، 

 مدتر از منابع استانداردهای باالتری برای زندگی کسب کنند.کارآ یاستفاده

برای درک بهتر اتحاد منطقه ای، تجارت بین المللی را به گونه ای درنظر بگیرید که در امتداد 

که در  کندیمتجاری عمل  آزاد یمنطقهیک پیوستار وجود دارد، از یک سو، جهان به عنوان یک 

و  کنندیمکشورها از یک ارز، استفاده  یهمهای وجود ندارد و ن هیچ تعرفه یا سهمیهآ

ی بین کشورها بدون محدودیت جابجا آزادبه  توانندیمکارگران  و محصوالت، خدمات، سرمایه

گذاری قرار دارد با  شوند. سوی دیگر این پیوستار جهانی از موانع بازدارنده کسب و کار و سرمایه

ارزهای جداگانه و اندکی تعامل تجاری با یکدیگر. اتحاد منطقه ای معرف یک مصالحه است، یک 

و  EUاروپا  اتحادیهشناخته شده از این مورد  ینمونهمیان این پیوستار. دو  وسط در حد
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ا، مکزیک و . نفتا شامل کانادباشندیم (NAFTA)امریکای شمالی  آزادموافقتنامه ی تجارت 

اقتصادی منطقه  ییکپارچهایاالت متحده است. اتحاد منطقه ای ناشی از شکل گیری یک بلوک 

شامل دو  جغرافیایی اشاره دارد که بلوک اقتصادی. این مورد به منطقهای است یا به سادگی یک 

 هاییتمحدودو  هاتعرفهیا چند کشور است که بر سر دنبال کردن اتحاد اقتصادی با کاهش 

در مراحل پیشرفته تر نیروی کار  و دیگر برای جریان برون مرزی محصوالت، خدمات، سرمایه

تجاری  آزادی بلوک اقتصادی طرفین یک توافقنامهیک  . حداقل، کشورها دراندکردهتوافق 

، هاتعرفهای رسمی بین دو یا چند کشور برای کاهش یا از میان برداشتن ، موافقتنامهشوندیم

 شورهای عضو همچنین درون بلوککدیگر موانع تجاری در محصوالت و خدمات.  و هاهیسهم

 اتحادیه. بلوکهای اقتصادی پیشرفته تر، مانند دهندیمبرون مرزی انجام  هاییگذارسرمایه  خود

. کنندیمتسهیل فناوری را بین کشورهای عضو خود  و سرمایه، نیروی کار آزاداروپا، جریان 

مالی را هماهنگ سازی کرده و به تدریج  هاییاستسیه اروپا سیاست پولی و اتحادهمچنین 

 .سازدیماقتصاد کشورهای عضو را یکپارچه 

که عضو یک بلوک اقتصادی باشد به جای آن که برای ایجاد  کندیمچرا یک کشور انتخاب 

فق برسر جهانی کار کند؟ دلیل اصلی این است که دستیابی به توا آزادسیستمی از تجارت 

مذاکره بین چندین کشور ساده تر از مذاکره بین همه کشورهای جهان است. این  در آزادتجارت 

. کندیماطراف جهان کمک  امر به توضیح دلیل وجود صدها بلوک ائتالف تجاری منطقه ای در

 .کنندیممطرح  هاشرکترا برای بین المللی سازی  ییهاچالشو  هافرصت هاآن

گات( و بعدتر سازمان تجارت جهانی، به تجارت )افقتنامه ی عمومی تعرفه و ، مو9168از 

اتحاد اقتصادی در یک مقیاس جهانی دست یافتند. عالوه براین،  شکل گیری موفقیت بزرگی در

سازی آزادنقش مهمی را در  تواندیمکه اتحاد منطقه ای  کندیمسازمان تجارت جهانی تایید 

اقتصادی منطقه ای  یهابلوکاقتصادی ایفا کند. با این حال،  تجارت و پرورش پیشرفتهای

مواجه شده است.  هاآنمتعددی در تعامل با  یهاچالشقدرتمند اند و سازمان تجارت جهانی با 

تجاری، بخصوص برای محصوالت کشاورزی بسیاری از کشورهای  سازیآزادپیشرفت آهسته در 

برای سیستم تجارت جهانی باشند که مورد  هایییگزینجادرحال توسعه را واداشته تا به دنبال 

، با دهدیماقتصادی را ادامه  یهابلوکاست. سازمان تجارت جهانی مذاکرات با  WTO یعالقه

و به حداقل رساندن خطرات همراه با اتحاد اقتصادی  هاآناین هدف که کنترل بهتری بر تکامل 

 منطقه ای اعمال کند.
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 سطوح اتحاد منطقه ای

تا اقتصادهای ملی متمایز از نظر اقتصادی با هم متصل شوند و از  شودباعث میاتحاد منطقه ای 

کل خروجی لی محصوالت و خدمات و عوامل تولید به هم وابسته شوند. لملا طریق جابجایی بین

. گیردیمدر دسترس قرار  مجزا بود یهادولتکه توسط  ینمتحد بیشتر از آ یمنطقهیک 

این سطوح را به عنوان یک زنجیره با ارتباطات متقابل اقتصادی درنظر گرفت که از سطح  توانیم

اتحاد سیاسی اتحاد یعنی شکل  ترینیشرفتهپسطوح باالتر به  تاتجاری  آزادمنطقه  پایین اتحاد

توسعه یابد. اتحاد سیاسی نشان دهنده درجه نهایی یکپارچگی در میان کشورها است، که هیچ 

روشی است که در  ترینیجراو  ینترسادهتجاری  آزادوز به آن نرسیده است. منطقه کشوری هن

بلوک  به تدریج موانع رسمی تجارت محصوالت و خدمات را در کنندیمآن کشورهای عضو توافق 

تجاری از میان بردارند، درحالی که هر کشور عضو سیاست تجارت بین المللی متقابل با 

تجاری بر  آزاد یمنطقهاین که  نفتا یک نمونه است و کندیمرا حفظ کشورهای خارج از بلوک 

 هادولتپیگیری مزیت رقابتی برای گروهی از کشورها و نه برای کشورهای مجزا تاکید دارد. 

تولیدکنندگان  کندیمممکن است شرایط الزم برای ظرفیت محلی را اعمال کنند که مشخص 

معینی از محصوالت را فراهم نموده و منابع در تولید  کشورهای عضو سهم یمحدودهواقع در 

که  شودیم ییهاتعرفهورده نشوند، محصول تابع . اگر شرایط الزم برآشوندیمفاده محلی است

گمرکی دومین  اتحادیه. کنندیمعضو به طور طبیعی برای کشورهای غیرعضو اعمال  یهادولت

عضو  یهادولتتجاری است به جز این که  آزادقه مشابه با منط ای است کهسطح از اتحاد منطقه

تجاری خارجی خود را هماهنگ کرده و تعرفه و موانع غیرتعرفه ای مشترکی را بر  هاییاستس

واردات از کشورهای غیرعضو اعمال کنند. مرکاشر یک بلوک اقتصادی در امریکای التین است که 

مشترک یعنی که یک صادرکننده بیرون از نمونه ای از این ترکیب است. اقتباس سیستم تعرفه 

. تعیین شودیممشابهی مواجه  یتعرفهمرکاشر هنگام تجارت با یک کشور عضو مرکاشر با 

خارجی مشترک چالش برانگیز است زیرا کشورهای عضو باید بر میزان و  یتعرفه ینترمناسب

سومین مرحله از  برسند. درتوزیع درآمد حاصل از تعرفه در میان کشورهای عضو به توافق  نحوه

موانع تجاری را  درانکه  کنندیماتحاد منطقه ای، کشورهای عضو یک بازار مشترک ایجاد 

و محصوالت، خدمات و  شودیمخارجی مشترکی برقرار موانع  و کنندیمداده و یا حذف  کاهش

ر میان کشورهای انه دآزادجابجایی  یاجازهعوامل تولید مثل سرمایه، نیروی کار و تکنولوژی 

کار و  عضو را دارند. ایجاد بازارهای مشترک دشوار است زیرا مستلزم همکاری قابل توجه در

انه در درون بلوک جریان آزاد تواندیماقتصادی است. از آنجا که نیروی کار و سرمایه  هاییاستس

 هاآنرهایی که در در کشو توانندیمداشته باشد، منافع اعضای مجزا متنوع است، کارگران ماهر 
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بازده بیشتر است  هاآنکشورهایی که در  بهشوند و سرمایه گذاری  منتقل دستمزد باالتر است

ن کشورهای چهارم اتحاد منطقه ای است که در آ یمرحلهاقتصادی  اتحادیهجریان یابد. یک 

پولی  هاییاستستا  کنندیممزایای مراحل اولیه بهره برده و در عین حال تالش  ییهکلعضو از 

. این کندیمو مالی مشترکی داشته باشند. در نهایت هر کشور عضو نرخ مالیات یکسانی را اتخاذ 

بلوک هدفش استاندارد سازی سیاست پولی است که مستلزم ایجاد نرخ ارز ثابت و قابلیت تبدیل 

این استاندارد  شود. فراهم سرمایه آزادرایگان ارز میان کشورهای عضو است عالوه براین حرکت 

تبعیض آمیزی که ممکن است نفع یک دولت عضو را بر دولت  هاییوهشتا  کندیمسازی کمک 

. از طریق جابجایی و تحرک بیشتر محصوالت خدمات و عوامل بردیمدیگر ترجیح دهد از بین 

تولیدی در  هاییتفعالبلوک برای  یمحدودهرا در  هاشرکتاقتصادی  اتحادیهتولید، یک 

 . مثال شانزده کشور عضوسازدیماقتصادی توانا  هاییاستس ینترمطلوبشورهای عضو با ک

یورو اکنون در چرخش به نام  ن یک ارز واحدپولی ایجاد کردند که در آ اتحادیه اروپا یک اتحادیه

مالی اروپایی  یهاسازمانپولی و یورو تا حدی سهولت کار را باال برده که  اتحادیهاست. 

کاال ارائه  ییرهذخ و و خدمات بانکی، بیمه اندکردهدر کل اتحادیه اروپا تاسیس  ییاهشاخه

اروپایی که درون اتحادیه به کسب  یهاشرکت. ارز واحد تجارت و سرمایه گذاری را برای کنندیم

 کرده است. ترآسان اندمشغولو کار 

تا  کنندیماقتصادی تالش  هاتحادیبرای دستیابی به اتحاد اقتصادی بیشتر، کشورهای عضو 

 هاییاستسکنترل مرزی، هماهنگی محصول و استانداردهای برچسب زدن را از بین ببرند و 

 اتحادیهمنطقه ای گسترده ای برای انرژی، کشاورزی و خدمات اجتماعی ایجاد کنند. یک 

دیگر رفتارهای  و تا قوانین و مقررات را با توجه به رقابت، ادغام کندیماقتصادی اعضا را ملزم 

در خدمات، کشورهای عضو  آزادبزرگ استاندارد سازی کنند. برای تسهیل تجارت  یهاشرکت

به گونه ای که یک پزشک یا وکیل واجد  کنندیمرا هماهنگ  هایاصدور مجوز حرفه  یهاروش

با در هریک از دیگر کشورها کار کند. اعضا ارز مشترک و یک بانک مرکزی  تواندیمشرایط 

و هم سرمایه و هم  گیردیمبین اعضابدون مانع صورت  سیاست پولی واحد دارند. تجارت در

. دولت فدرال مالیات و سیاست مالی یکنواخت اندیانجرانه در میان کشورها در آزادنیروی کار 

 .کندیماعمال 
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 مزایای اتحاد منطقه ای

ن رو برای استانداردهای بهتر زندگی، بزرگ و صنعتی و از ای یهاشرکتاتحاد منطقه ای در رشد 

 . کشورها درکنندیمرشد اقتصاد ملی برای کشورهای عضو کمک  و درامدهای مالیاتی باالتر

 دنبال کردن اتحاد منطقه ای به دنبال حداقل چهار هدف هستند.

لوک داخل ب یهاشرکتاتحاد منطقه ای مقیاس بازار را تاحد زیادی برای  :بازار یاندازهگسترش 

میلیونی دارد، نبود موانع  96. برای مثال درحالی که بلژیک جمعیتی دهدیماقتصادی افزایش 

به کل بازار  یترآسانبلژیکی دسترسی  یهاشرکتاروپا به  اتحادیهتجاری با دیگر کشورها در 

به  کانادایی یهاشرکت، گرفتیم. وقتی نفتا شکل دهدیممیلیونی خریداران اتحادیه اروپا  066

در مکزیک و ایاالت متحده دست یافتند و مصرف کنندگان هر سه کشور به  یتربزرگبازارهای 

 انتخاب گسترده تری از محصوالت و خدمات دست یافتند.

بازار در یک بلوک  یاندازهگسترش  :دستیابی به صرفه جویی اقتصادی و باال بردن بهره وری

و تمرکز  دهدیمعملکردها را در تولید و بازاریابی اقتصادی به کشور عضو فرصت افزایش مقیاس 

ی ممکن است تنها آلمان. در حالی که یک شرکت رودیمبیشتری به دست آورده و بهره وری باال 

، کندیمتولید  آلماناز محصول را برای  واحد 96666در حد متوسط کارآمد باشد، هنگامی که 

اروپا به میزان زیادی افزایش خواهد  اتحادیه تربزرگواحد برای بازار  06666کارآیی آن با تولید 

خارج از بلوک را به  که رقابت در کندیم کمک هاشرکتیافت. بین المللی سازی درون بلوک به 

دسترسی به عوامل تولیدی که  از مزایای مضاعف از طریق افزایش هاشرکتخوبی یاد بگیرند. این 

. نیروی کار و برندیمون بلوک جریان دارند بهره انه از طریق مرزهای ملی درآزاداکنون 

. مصرف کارآمدتر اندیافتهدیگر به صورت کارامدتر در میان کشورهای عضو تخصیص  هاییورود

 .شودیمپایین تر برای مصرف کنندگان منجر  هاییمتقمنابع به 

در  دهندیمخارجی ترجیح  یهاشرکت :جذب سرمایه گذاری مستقیم خارج از بلوک اقتصادی

که آنجا  ییهاکارخانه، زیرا اندیاقتصادکشورهایی سرمایه گذاری کنند که بخشی از یک بلوک 

ی کشورهای عضو درون بلوک تلقی به شیوه ای ترجیحی برای صادرات به همه سازندیم

سرمایه گذاری  جنرال مایلز، سامسونگ شامل غیراروپایی یهاشرکتبسیاری از  . مثالًشوندیم

تا از اتحاد اقتصادی اروپا سود ببرند و به این ترتیب به کل بازار  اندکردهاروپا  اتحادیهینی در سنگ

 اروپا دسترسی دارند. اتحادیه

ای تقویت کشورهای دفاعی و سیاسی قویتر. یکی از اهداف ادغام منطقه ییوهشبه دست آوردن 

ی برای ایجاد جامعه هایزهانگکی از یمورد و مناطق جهان است. این  هاملتعضو نسبت به دیگر 

برابر نفوذ در حال گسترش اتحاد  بل دراروپا است که اعضای آن به دنبال تقویت دفاع متقا
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اروپا یکی از راههای اروپا برای توازن متقابل قدرت و  اتحادیهجماهیر شوروی سابق بود. امروزه 

وپا با سازمان تجارت جهانی نفوذ بیشتری بر ار اتحادیهنفوذ بین المللی ایاالت متحده است. مثال، 

 مذاکرات تجاری نسبت به هر کشور عضو مجزا دارد.

 عوامل موفقیت برای ادغام منطقه ای

اقتصادی مشخصات  یهابلوک ینترموفقای حاکی از آن است که صادی منطقهی ادغام اقتتجربه

 دارند:را زیر 

 شباهت اقتصادی -

 شباهت سیاسی -

 زبانی شباهت فرهنگی و -

 مجاورت جغرافیایی -

، منافع بردیمدر حالی که هر چهار نوع شباهت پتانسیل را برای ادغام منطقه ای موفق باال 

بر عدم تشابه در یک منطقه غلبه  توانیماقتصادی اغلب مهم هستند. با شباهت در مناطق دیگر 

فرهنگی و  یهاتفاوتوجود اروپا نشان داده شده که کشورهای عضو با  اتحادیه کرد. این مورد در

 زبانی قوی به اهداف مشترک مبتنی بر منافع اقتصادی خالص دست یافتند.

 مفاهیم مدیریت در یکپارچگی منطقه ای

عظیم جدید در بازار  یهافرصتراهکارهای خود را برای بهره برداری از  هاشرکتبسیاری از 

تغییر  ،مواضع خود در برابر تهدیدات بالقوهادغام اقتصادی یا برای حفاظت از ایجاد شده از طریق 

بازار  . انتخاب استراتزی ها بسته به مشخصات صنعت شرکت، موقعیت فعلی شرکت دردهندیم

بازار است. ادغام اقتصادی منطقه ای حداقل پنج مفهوم  ییژهوقوانین و مقررات  و منطقه ای

 .دهدیممدیریتی را نشان 

 درون بلوک یاهشرکتبین المللی سازی توسط  -

 توجیه عقالنی عملیات -

 هااکتسابو  هاادغام -

 محصوالت منطقه ای و استراتژی بازاریابی -

 از بیرون بلوک ییهاشرکتبین المللی سازی توسط  -
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ای وجود داشت. ی جهانی ادغام اقتصادی منطقهتقریبا پنجاه موافقتنامه 9116سال  در -

از توسعه قرار دارند و بسیاری از  فیمختلمورد در مراحل  666امروزه برخی از این 

 کشورها متعلق به بیش از یک بلوک هستند.

سراسر جهان هستند. چندین کشور از  در هابلوکاقتصادی در حال پیوستن به دیگر  یهابلوک

اروپا  اتحادیهتجاری با  آزادجمله کانادا و هندوستان در حال مذاکره برای موافقتنامه های 

. در همین اثنا، شواهد حاکی از آن است که اندراهای در بین قاره یهابلوکهستند. دیگر 

 آزاد. در عوض تجارت کندینمجهانی را کند  آزادیکپارچگی اقتصادی منطقه ای روند تجارت 

اقتصادی متصل با یکدیگر خواهد  یهابلوکجهانی با گذشت زمان مایل به شکل گیری به عنوان 

برای سیستمی از تجارت  ای به تدریج راه رات که ادغام اقتصاد منطقهبود. شواهد حاکی از آن اس

 .کندیمجهانی باز  آزاد

 ، اقتصاد درحال توسعه و اقتصاد پیشرفتهنوظهوربازارهای 

 و باال، صنایع بسیار رقابتی یسرانهی کشورهای پسا صنعتی با درآمد اقتصادهای پیشرفته

کشورهای جهان  ترینیغن هاآن. اندشدهمشخص  یافته بازرگانی به خوبی توسعه هاییرساختز

بیشتر کشورهای اروپایی است.  و هستند و شامل استرالیا، کانادا، ژاپن، نیوزیلند، ایاالت متحده

مد کم هستند که با صنعتی سازی محدود و اقتصاد دهای درحال توسعه کشورهایی با درآاقتصا

و شامل بنگالدش،  دهندیمروه از کشورها را تشکیل گ ینتربزرگ هاینا. شوندیمراکد مشخص 

ی پیشین همان اقتصادهای درحال توسعه نوظهور. اقتصاد بازارهای باشندیمزئیر  و نیکاراگوئه

به رشد اقتصادی سریع و صنعتی سازی و نوسازی قابل توجهی دست  9176 یدههکه از  هستند

اند که به طور ازارهای نوظهور در نظر گرفته شدهبه عنوان ب . اخیرا بیست و هفت کشوراندیافته

برزیل، روسیه، هند و  هاآن ینتربزرگشرق اروپا قرار دارند.  و ، آمریکای التینآسیاعمده در 

شب است. اقتصادهای  جهان در ینقشهچین هستند. یک راه برای تجسم سه گروه کشور بررسی 

نقاط  ینترروشنین سطح از صنعتی سازی، عموما زیرا با باالتر اندمناطق ترینیمرئپیشرفته 

 نوظهورهستند. اگرچه، نقشه همچنین فعالیت اقتصادی قابل توجهی را در کشورهای بازارهای 

ی مرکزی، شرق آسیان صنعتی سازی در سرتاسر آفریقا، . نهایتا، سطوح بسیار پاییدهدیمنشان 

ی اقتصادهای نشان دهنده هاینا. دهدیمای از آمریکای التین را نشان بخش عمده و روسیه

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 

محیط  ددی را درمتع هاییآلودگمصرف منابع  و بیشترین انرژی دارند. صنعتی شدن گسترده
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ی اقتصادی د درنظر داشته باشند چگونه توسعه، کشورها بایآینده. به طور فزکندیمطبیعی رها 

 بدون آسیب بیش از حد به محیط زیست به دست آورد. توانیمرا 

 نوظهورهای بازارهای خطرات و چالش

برای تجارت بین  هاآنکه بر امکان پذیری  دهندیمخطرات معینی را نشان  نوظهوربازارهای 

 از اندعبارتاین خطرات  ترینیجراالمللی تاثیر دارد. 

 ناپایداری سیاسی -

 حمایت ضعیف از حقوق مالکیت معنوی -

 فقدان شفافیت و بروکراسی، نوارقرمز -

 فیزیکی ضعیف هاییرساختز -

 دردسترس بودن شریک و شرایط الزم -

 چندرشته ای یهاشرکت یخانوادهتسلط  -

 و اقتصادهای درحال توسعه نوظهوراجتماعی در بازارهای ایجاد مسئولیت 

و  نوظهوربازارهای  ی اقتصادی را درتوسعه آیندهبه طور فز هاشرکتبین المللی سازی 

ی اقتصادی را با ها در اینجا توسعهروش ینترمهم. کندیماقتصادهای درحال توسعه تسهیل 

با مقیاس کوچک پرورش  یهاوامز طریق ینی اکارآفرنوسازی سودآور و تسهیل  یهاپروژه

هستند زیرا به رشد  هاشرکتبه صورت مسئولیت اجتماعی  ییهاتالش. چنان دهندیم

در کسب و کار حس خوبی ایجاد  هاآن. در بیشتر موارد، کنندیماقتصادهای درحال توسعه کمک 

 .کنندیم

 محیط پولی و مالی بین المللی

 المللی رت بیننرخ ارز و تبادل ارز در تجا

سر جهان مورد استفاده است. معامالت برون مرزی از تادر سر یواحد پول 906امروزه بیش از 

. یک ارز شکلی از پول است و گیردیمطریق تبادل این ارزها بین خریداران و فروشندگان صورت 

الت تجارت ارز. گرایش هر کشور برای استفاده از ارز منحصر به فرد خودش معام یک واحد تبادل

ی مکزیکی وقتی محصول یا خدماتی را از تهیه کننده مثالً .کندیمبین المللی را پیچیده 

باید ارز خود را به پزوی مکزیکی تبدیل کنید تا پول تهیه کننده را بپردازید.  کنیدیمخریداری 

استفاده  ساده سازی شده است. کشورهای زیادی در اروپا از یورو هامکانبرخی  حکومت ارز در
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ی که با عنوان دالری شدن فرآیندتیمور شرقی در  و . دیگر کشورها، مانند اکوادور، پاناماکنندیم

. نرخ تبادل قیمت یک ارز برحسب اندکردهشناخته شده، دالر امریکا را به عنوان ارز خود انتخاب 

رزهای ملی مختلف را ارز ا به مرور زمان متفاوت است. نرخ تبادل شرایط ارز دیگر بیان شده است

را تهیه  هایسهمقا یینههزبه گونه ای که خریداران و فروشندگان بتوانند قیمت بین المللی و 

. ارزش این ارزهای ملی و درنتیجه نرخ خود ارز به طور مداوم در نوسان کندیمکنند متصل 

 هایینههز( قیمت 9است. این نوسانات یعنی که مدیران باید سه چیز را در ذهن داشته باشند: )

( شرکت و 2ارز شرکت یا در ارزهای مشتریان خارجی آن نشان داده شود؛ ) در تواندیمشرکت 

یا  نرخ ارز به گونه ای استفاده کنند که در تاریخ معامله وضع شود از توانندیممشتریان آن 

بین  تواندیم هاماه( چون 3) و توافق کنند که از یک نرخ ارز مشخص استفاده کنند توانندیم

هزینه بر باشد  تواندیمجایگذاری و تحویل یک سفارش بگذرد، نوسانات در نرخ ارز طی آن مدت 

 یا برای شرکت پول به همراه داشته باشد.

، آسیب آوردیمارز را به وجود  ریسکمشابه در معامالت بین المللی  هاییچیدگیپاین موارد و 

ت در قیمت یک ارز به وجود آید به ارز دیگر مرتبط است. این از تغییرا تواندیمبالقوه ای که 

یکی از چهار نوع خطر تجارت بین المللی است. اگر شما از تهیه کننده ای که ارز او مخالف ارز 

از ارز خود برای تکمیل  یشترییر بدشما باشد خرید کنید، ممکن است نیازمند پرداخت مقا

برابر ارز شما کم بهاتر است،  مشتری داشته باشید که ارز او درخرید باشید. اگر انتظار پرداخت از 

، زیرا شما ممکن است مقادیری کمتر از ارز خود دریافت کنید اگر آیدیمخطر ارز هم به وجود 

بهای فروش براساس ارز مشتری بیان شده باشد. البته، اگر ارز خارجی به نفع شما نوسان داشته 

عموالبه ای به دست آورید. صادر کنندگان یا وارد کنندگان مدهباشد، ممکن است ثروت بادآور

هستند که از نوسانات ارز  ضررینگران  هاآن، مقابلاحتکار ارز نیستند، در دنبال کسب درآمد از 

 .آیدیمبه وجود 

، زیرا خریداران خارجی باید هم ارز خارجی اندمواجهصادرکنندگان و مجوز دهندگان هم با خطر 

د یا ارز خود را به ارز فروشنده تبدیل کنند. سرمایه گذاران مستقیم خارجی با خطر ارز بپردازن

 .کنندیمو هم تعهدات محتمل را با ارزهای خارجی دریافت  هاپرداختزیرا هم  اندمواجه

 شودیمچگونه نرخ ارز تعیین 

. سطوح شودیمیین با عرضه و تقاضا تع یعنی نرخ تبادل آن ، بهای هر ارزیآزادیک بازار  در

 عرضه و تقاضا برای یک ارز بطور معکوس یا بهای آن متفاوت است. بنابراین همگی برابرند:

 یک ارز بیشتر، قیمت آن پایین تر. یعرضههرچه  -
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 یک ارز کمتر، قیمت آن باالتر. یعرضههرچه  -

 هرچه تقاضا برای یک ارز بیشتر، قیمت آن باالتر. -

 ین تر، قیمت آن پایین تر.هرچه تقاضا برای یک ارز پای -

خریداری  آلمانیک بی ام دبلیو از  خواهدیمفرض کنید که یک مصرف کننده در ایاالت متحده 

 9یورو قیمت گذاری شده. فرض کنید که نرخ تبادل دالر/یورو  20666کند که با قیمت اسمی 

در طی تغییرات ، دالر است. اکنون فرض کنید مشتری شش ماه تاخیر داشته باشد 9.20یورو، 

و /یا کاهش  دالر دالر شده است. یعنی به دلیل افزایش تقاضا برای 9.06یورو  9نرخ تبادل ارز، 

. با فرض این که قیمت یورو بی ام شودیم ترگرانعرضه برای یورو، یورو برای مشتریان دالر 

یشتر است و مصرف ماشین به دالر ب یینههزحاضر تغییر باقی مانده باشد، در حال  دبلیو بدون

شش ماهه، یورو  یدورهطول  کننده تمایل کمتری برای خرید بی ام دبلیو دارد. در مقابل، اگر در

ایاالت متحده متمایل تر  یکنندهدالر شود( مصرف  9یورو،  9)مثال نرخ ارز از  شودیم ترارزان

چه تقاضا برای محصول و ، هردهدیم. همانطور که این مثال نشان شودیمبه خرید بی ام دبلیو 

خدمات یک کشور بیشتر باشد، تقاضا برای ارز آن بیشتر خواهد بود. چهار دلیل اصلی بر عرضه و 

اقدام  و : رشد اقتصادی، نرخ بهره و تورم، روانشناسی بازارگذاردیمتقاضا برای یک ارز تاثیر 

 دولت.

 مدرن نرخ ارز یهاستمیسظهور 

تجارت جهانی به میزان قابل توجهی رشد کرد. سپس  9126تا  9766طی دوره ای از اواخر  در

( با فروپاشی سیستم تجارت بین 9160-9131دوم )( و جنگ جهانی 9131-9121رکود عظیم )

المللی و روابط بین کشورها همزمان شد. پس از جنگ، چندین کشور برای نیروبخشیدن به 

پولی بین المللی و مالی گردهم  هاییستمسدر تجارت بین المللی و ابداع چارچوبی برای پایداری 

چهل و چهار کشور مذاکره و امضا  یهادولتبرتون وودز بین  یتوافقنامه، 9166سال  آمدند. در

 شد.

 پولی و مالی یهاستمیس

و چگونه نرخ مبادالت ارز بر  کنندیمدیدیم که چگونه ارزها معامالت بین المللی را تسهیل 

. اکنون دو سیستمی را که نرخ تبادالت ارز را تعیین گذاردیممللی تاثیر میزان تجارت بین ال

 مالی جهانی. یستم( س2پولی بین المللی  یستم( س9: کنیمیمبررسی  کنندیم
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است که چگونگی تبادل ارزهای ملی با  ییهاروشمورد اول شامل چارچوب سازمانی، قوانین و 

تبادل ارز خارجی و  هاییتفعالیک چارچوب برای  . با فراهم کردنکندیمیکدیگر را کنترل 

سطح جهانی، این سیستم تجارت بین المللی و سرمایه گذاری را  در هادولتو  هاشرکتپولی 

. دومین مورد شامل موسسات مالی جمعی است که جریانات سرمایه و وجوه کندیمتسهیل 

رینان اصلی در این سیستم شامل . نقش افکندیمسرمایه را در سرتاسر جهان تنظیم و تسهیل 

بین  ییهتسوبازرگانی، بانک مرکزی، بانک  یهابانکامور مالی، تبادالت ملی سهام،  یوزارتخانه

بانکداری  هاییستمسالمللی، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است. بنابراین این سیستم 

بانکی  یهاسپردهبازار  و ر سهام ملی جمعیبین المللی، بازا یقرضهملی و بین المللی، بازار اوراق 

 موسسات مالی دخیل در و هابانک، هاشرکت هاییتفعال. این سیستم براساس کندیمرا تاسیس 

، سیستم مالی جهانی به طور 9166 یدهه. از شودیمفعالیت مالی بین المللی درجریان ساخته 

پایدارتر  و کارآمدتر، رقابتی تر آیندهاساسی از نظر حجمی و ساختاری رشد کرده و به طور فز

 شده است.

 پولی و مالی یهاستمیسآفرینان اصلی در  نقش

سیستم پولی و سیستم مالی جهانی  دولتی از نقش آفرینان در و انواع ملی، بین المللی، خصوصی

 .اندمشغولجهانی به ایفای نقش  و نقش دارند. این نقش آفرینان در سطوح شرکت، کشور

 



 

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

 المللی

 چشم اندازها ی مربوط به جهانی شدن و

 تجارت بین المللی 

 مقدمه

. از نظر تاریخی، بسیاری مدیریت را به دیگران بوسیله هاکار دادن انجام یعنی مدیریت اساساً

ه مستلزم تفکر، بررسی سیستماتیک و کامال بدون دخالت دست ک دانندیمای عنوان وظیفه

سپس برنامه ریزی، کنترل،  و اطالعات عینی کافی ییهپاعلمی شواهد، تصمیم گیری بر 

، اما دهندیم. این همه بدون شک بخشی از مدیریت را تشکیل استهماهنگی و نظارت بر نتایج 

ق رت و بینش خالبرگ، نشان داد که مدیریت هنری است که مستلزم بصیر، میت86 یدههاز 

باهدف رسیدن  ،درنهایت، یک عمل و ی تجربه و یادگیری عملی استاست، هنری که دربرگیرنده

معلوم شد  مینتزبرگ را تایید کردند. هاییدگاهدمتعدد  یهامطالعهبه نتایج موثر است. درواقع، 

که انجام  هایییتفعالسرعتی رام نشدنی، اختصار و تنوع  ، عموما،کنیدیمکه وقتی شما مدیریت 

و تکه تکه شدن و ناپیوستگی کار را تجربه خواهید کرد. شما برای عمل به جهت گیری  دهیدیم

بسیار با  و نیاز دارید، متمایل به جانبداری از اشکال غیررسمی و گفتاری ارتباطات خواهید بود

ال و پایین سلسله با یاندازههمکاران و دستیاران سرو کار خواهید داشت، یعنی یک طرفه به 
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هر گونه  یاندازهترغیب به  و ضعیف شما در انگیزش، مذاکره یهامهارتو  مراتب سازمان

 دسترس داشته باشید اهمیت دارد. مکانیسم کنترل رسمی که ممکن است در

 جهانی یمرحلهمضاعف حرکت مدیریت به سوی  هاییچیدگیپدر این مبحث مدیریت را با 

در کشورتان کار  و ان کشف خواهید کرد که هر چیزی که در سازمان شما. ناگهکنیمیمبررسی 

کند، ممکن است در خارج از مرزهای شما به خوبی کار نکند، اگر اصال کار کند. در این مبحث، 

مشابه با مدیریت در  هاجنبهشما در مورد عواملی که مدیریت را به طور بین المللی از بسیاری 

 دیگر متفاوت است فراخواهید گرفت. یهاجنبهلبته از بسیاری ، که اسازدیمکشورتان 

به عنوان تغییر به سوی یک اقتصاد یکپارچه و وابستگی بیشتر جهانی  تواندیمجهانی شدن 

شمول به سمت یک  تعریف شود. به عبارت دیگر، جهان در حال حرکت از اقتصاد ملی خود

افزایش تجارت بین  ناشی از ،امر ای از اینجهانی وابسته است. بخش عمده ییکپارچهسیستم 

که یک  دهدیمالمللی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. تجارت بین المللی زمانی رخ 

. سرمایه گذاری کندیمشرکت کاال یا خدمات را برای مصرف کنندگان در کشوری دیگر صادر 

تجاری خارج  هاییتفعالر که یک شرکت منابعی را د دهدیم( زمانی رخ FDIمستقیم خارجی )

جهانی سازی را بر  توانیدیم. از یک چشم انداز تجاری، کندیماز کشور خود سرمایه گذاری 

حسب جهانی سازی بازارها و جهانی سازی تولید در نظر بگیرید. جهانی سازی بازارها به ادغام 

نی سازی تولید به منبع بازارهای ملی که از نظر تاریخی متمایز و جدا هستند اشاره دارد. جها

 ملی در یهاتفاوتدر سرتاسر جهان به منظور بهره برداری از  ییهامکانیابی کاالها و خدمات از 

 بها و کیفیت عوامل تولید از قبیل زمین، نیروی کار و سرمایه اشاره دارد.

نوت ( درمورد 2699) یرنگاهی به نظرات پنگ و مه  این همه برای تجارت چه مفهومی دارد؟

کشور در اطراف جهان منبع یابی  36. اجزای آن از بیش از مفید استو  Dellبوک های 

 بریتانیا در و شما چه معنایی دارد؟ روز خود را درنظر بگیرید. من در مابرای  هاینا. شوندیم

جین مارک  رو شلوا پوشمیم، لباسی ساخت هند شومیمتختخوابی ساخت ایکیای سوئد بیدار 

و نوشیدن  امیوانیتا یهاکفشاالت متحده که در چین تولید شده است. بعد از پوشیدن لویز ای

که در بریتانیا ساخته شده به سر کار  امیژاپنکاپوچینوی سبک ایتالیایی، با ماشین هوندای 

لی کارهایی در بریتانیا دارد، با دوستم و . در راه به سمت مشتری که مقر او در هلند استرومیم

فنالند در مورد قرار مالقات در یک تاپاس سبک  ریق یک تلفن نوکیای طراحی شده دراز ط

، روز من بینیدیم. همانطور که کنمیمتایگر تولید سنگاپور صحبت  نوشیدنیاسپانیا و نوشیدن 

در حال حاضر پر از اثرات جهانی شدن است. اما اثرات متعدد دیگری هم وجود دارد. تنها به 

آیا کار من بی خطر است؟ آیا چشم انداز شغلی جدیدی وجود دارد؟ تغییرات  عنوان نمونه،



 77  رت بین المللیتجا چشم اندازها ی مربوط به جهانی شدن و || 9فصل 

تکنولوژیک بعدی قرار است از کجا بیایند؟ ایا جهانی سازی تاثیر منفی بر محیط زیست من 

 دارد؟

اصلی آن را به شما  یهامحرکاین فصل جهانی سازی، روندهای موجود به سمت جهانی شدن و 

این که آیا  و کنیمیمو مخالف جهانی شدن را بررسی  موافق یعمده . ما مباحثدهدیمنشان 

برمبنای این فرضیه که جهان مسطح است  توانندیمسطح بین المللی  مایل به کار در یهاشرکت

خود را  خواهندیمکه  ییهاشرکتیا چیز دیگری است کار کنند. ما به مفاهیم جهانی شدن برای 

 گسترش دهند نگاهی خواهیم داشت.هر چه بیشتر در سطح جهانی 

 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

 نی سازی برای مشاغل بین المللی و داخلی.دقیق به پیامدهای جها یاشاره -

 جهانی شدن چیست؟

تجاری در سراسر جهان به  یهاسازمانکه جهانی شدن در  ییهاچالشجهانی شدن چیست و 

کدامند؟ برخی جهانی شدن را با گسترش سریع ارتباطات و فناوری حمل و نقل  آوردیموجود 

و  هایتیچندمل یهاشرکتدرحال ازدیاد ن را با قدرت آدیگری  یعده. کنندیمشناسایی 

ن را به عنوان رقابت افزایش یافته برای . برخی آکنندیمیش در جهان تعریف نابرابری رو به افزا

ه چگونه ک کنندیم. دیگران تاکید کنندیممشاغل، به ویژه برای کارگران کم مهارت تجربه 

در  بردیممتمایز را از بین  هاییتهوو  هافرهنگبین  یهاتفاوتجهانی شدن نیرویی است که 

و جهان هنوز با مرزهای ملی تعریف  تاین امر اغراق امیز اس معتقدندحالی که هنوز دیگران 

دیگران جهان را در حرکت به سوی تبدیل شدن به دشتی همگن بدون مرزهای ملی  و شودیم

دریافت  ینحوهیرات عمومی . تعریف جهانی شدن پیامدهای زیادی دارد؛ چگونه در تاثبینندیم

 .شودیماین ایده توضیح داده 

با کاهش فواصل سنتی بین کشورها، به  جهانی شدن شامل افزایش میزان تجارت برون مرزی

در فناوری حمل و نقل و ارتباطات راه دور است. جهانی شدن مستلزم بروز و  هایییشرفتپدلیل 

ازارها و تولید را در نظر دارد، که رقابت است و جهانی شدن ب چندملیتی یهاشرکتظهور 
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 شامل کمرنگ شدنجهانی شدن همچنین . گیردیمروزافزون برای مشاغل بین کشورها را درنظر 

بازارها  یهمهکه با  ییهاشرکت است.ملی مختلف  هاییتهوو  هافرهنگمیان  یهاتفاوت

 .کنندیماین رویکرد را درک  هاییتمحدودهمواره  کنندیمیکسان کار 

این  یهمهالمللی در تالش برای رویارویی با  بین یهاسازمان یتوسعهجهانی شدن به عنوان 

موافقتنامه ی گات )حاکم بین المللی مانند  یهاسازمانافزایش تنگاتنگ ارتباطات است. اکنون 

تصمیم عمومی تعرفه و تجارت( وجود دارند که توسط سازمان تجارت جهانی که کلید بسیاری از 

اقتصادی موثر بر جهان را در خود دارد و بر کشورهایی که شبیه به یک سازمان  هاییریگ

حاکم پیوستگی درونی  یهاسازمانو یا دولت ملی هستند قدرت دارد موفق شد. این  سیاسی

که سازمان ملل متحد بعد از پایان جنگ دوم  کنندیمجهان را تنها به گونه ای نماد سازی 

 سیستم پولی بین المللی است. . هدف از صندوق بین المللی پول حفظ نظم درجهانی کرد

 جهت جهانی شدنبه  رویکردها

چندان جدیدی نیست.  موضوع، اشاره کردند، جهانی شدن 2699 درهمانطور که پنگ و مه یر 

 سال 906. با این حال، اندداشتهمردم از هزاران سال پیش به طور بین المللی روابط تجاری 

به عنوان دو موج ترسیم  2666آنچه جونز،  و یمابودهگذشته تشدید جهانی سازی را شاهد 

 .آیدیمونگی به وجود کیبی گرایشات بلندمدت و نوسانات آ، در هر مورد از ترکندیم

میالدی، جهانی شدن مانند تجارت جهانی برای اقتصادهای توسعه یافته  76و  86 یهادهه در

شمالی، اروپای غربی و ژاپن تا حد زیادی امر مهمی بود. با این حال، جهانی در مثلث آمریکای 

 ینتربزرگشتاب گرفت. اقتصادهای نوظهور، به ویژه  06 یدههشدن به طور چشمگیری در 

بیش از  سبریک چین کشورهای اصطالحاً و برحسب جمعیت، یعنی برزیل، روسیه، هند هاآن

اقتصادی است که تنها به تازگی  نوظهوریک اقتصاد پیش به تجارت جهانی ملحق شدند. 

. این کندیمن المللی را تسهیل سازمانی ایجاد کرده که تجارت و سرمایه گذاری بی یهاچارچوب

مدهای سطح پایین و متوسط هستند و در میان جمعیت خود دارای درآ دسته از کشورها عموماً

مد جهان میالدی، درآ 16 یدههدارند. در رها قرار باالتر از میانگین رشد در مقایسه با دیگر کشو

درصد توسعه یافت و کل جریان  76طی این دهه رشد داشت، تجارت جهانی تا  درصد در 23

FDI .پنج برابر افزایش داشت 

 ییهادولت و داخلی، خانوارها یهاشرکتتولید ناخالص داخلی مجموع مقدار ارزش افزوده توسط 

رکت دارند. در اولین دهه از قرن بیست و یکم، تولید ناخالص داخلی است که در اقتصاد مشا

جهان، تجارت برون مرزی و سرانه تولید ناخالص داخلی همه در سطحی جدید و بی سابقه رشد 
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، 2661بوداز اواسط سال  2661و  2667این امر قبل از بحران اقتصادی سالهای  یهمهکردند. 

دولت در اقتصادهای درحال توسعه وجود داشت، اما  یگسترده یمداخلهاطمینان تاره ای بعد از 

احیای اقتصادی در اقتصادهای توسعه یافته کند بود درحالی که برخی اقتصادهای نوظهور سریع 

 تر به جای اول بازگشتند.

: نخست، کاهش موانع اندیتاهمچه چیزی محرک جهانی شدن است؟ دو عامل کالن دارای 

 پیشرفتهایدوم، تغییرات فنی، بخصوص  و اری از زمان جنگ دوم جهانیتجارت و سرمایه گذ

که  معتقد است 2696هیل،  حمل و نقل هاییفناورچشمگیر در ارتباطات، پردازش اطالعات و 

 چهار روند به طور خاص دارای اهمیت است:

  .ایاالت متحده بر اقتصاد9166 یدههدر تغییرات در بازده جهانی و تجارت جهانی ، 

جهانی و تصویر تجارت جهانی غلبه داشت. امروزه، این تصویر تغییر کرده است. در 

اقتصادی جهان به ایاالت متحده  هاییتفعالدرصد از  26تنها حدود  2667سال 

 هاییتفعال. دیگر کشورهای توسعه یافته شاهد کاهش سهم خود از شدیممربوط 

ن آدرحال توسعه، شاهد روندی متضاد اقتصاد جهانی به مرور زمان بودند. کشورهای 

که  رودیمانتظار  2626تا  و از تولید جهانی درحال افزایش است هاآنسهم  بودند

اقتصاد جهانی را به خود اختصاص دهد. کشورهایی  هاییتفعالدرصد از  66بیش از 

اقتصاد جهانی ظهور  یعمدهفرینان آاندونزی به عنوان نقش  و مثل چین، تایلند

و ژاپن که جزو اولین کشورهای  آلمانی مثل ایاالت متحده، بریتانیا، . کشورهایاندهکرد

صنعتی بودند همچنان خود را در صادرات جهانی و بازده جهانی در جایگاهی ثابت 

 و ، درحالی که کشورهای درحال توسعه ای مانند چین، هند، کره جنوبیبینندیم

ن در تجارت جهانی و سرمایه گذاری جهانی تایلند شاهد باالرفتن نقش و اقتصادشا

 هستند.

 66میالدی، ایاالت متحده بیش از  66 یدههدر  .سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

. امروزه، دادیمدرصد از جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به خود اختصاص 

 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 

. سهم سهام کل سرمایه گذاری مستقیم اندشدهسرمایه گذاری مستقیم خارجی تبدیل 

 ، فرانسه،آلمانستان، ژاپن، ایاالت متحده، انگل خارجی توسط شش منبع مهم جهانی

تغییر کرده  2668تا  9176از  به طور قابل توجهی هلند و کشورهای درحال توسعه
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از است )است. به طور خاص، سهم ایاالت متحده به میزان قابل توجهی کاهش داشته 

 90درصد به  9ی جهان از کمتر از کشورهای درحال توسعه و درصد( 97درصد به  37

برون مرزی سرمایه گذاری مستقیم  هاییانجر. افزایش رشد اندیافته درصد افزایش

به باالترین مقدار در  2668سال  در و خارجی در ارقام رسمی بسیار قابل توجه است

اهمیت درحال افزایش کشورهای درحال توسعه  توانیم. همچنین رسدیمتمام مدت 

 شاهد بود. FDIی را به عنوان مقصدی برای سرمایه گذاری مستقیم خارج

 اندیتفعالمشغول ن که در آ ییهاشرکتبرحسب انواع اقتصاد جهانی  .هاانواع شرکت 

دو یا چند کشور  تغییر کرده است. یک شرکت چندملیتی هرکسب و کاری را که در

میالدی، دو گرایش مهم پدید  66 یدههگیرد. از  میبر تولیدی دارد در هاییتفعال

 یهاشرکت چندملیتی غیر امریکایی. یهاشرکتایش تعداد آمده است. نخست، افز

و کاهش قابل  اندیافته، بریتانیا و ژاپن اهمیت بیشتری آلمانلیتی از فرانسه، چندم

متعلق به  یهاشرکت. را شاهد هستیمایاالت متحده  یهاشرکتتوجهی در نقش 

فرینان مهمی در هم به عنوان نقش آ کره جنوبیکشورهای درحال توسعه مانند چین و 

چندملیتی کوچک  یهاشرکت. دومین گرایش رشد تعداد اندکردهاین عرضه ظهور 

 و به دست آورد 2666سال  را در IBMاست. برای مثال لنوووی، بخش کامپیوتر 

دفاتر  و درتالش برای تبدیل شدن به یک نقش آفرین جهانی در صنعت کامپیوتر است

استراتژی خود به ایاالت متحده منتقل کرده است. مرکزی خود را به عنوان بخشی از 

، اما امروزه به اندبودهبزرگ  یهاشرکتبه طور سنتی، بازارهای جهانی محلی برای 

سهم قابل  تواندیمبین المللی  در سطحلطف پیشرفتهای فناوری مانند اینترنت، فروش 

 .را تشکیل دهدکوچک  یهاشرکتمد آتوجهی از در

 دیدی را در اروپای ج یهافرصتکمونیستی  ییهروسفروپاشی  انی.نظم جه تغییر در

بزرگی  یهافرصتی اقتصادی چین و جمعیت عظیم آن توسعه و وردشرقی به وجود آ

. مکزیک و آمریکای التین هم هر دو به عنوان بازارهای کندیممطرح  هاشرکترا برای 

تان اکنون پایگاه تعدادی از . و چین و هندوساندکردهجدید و مکانهای تولید ظهور 

به این  توانندیمیا  اندیجهانصنایع  یعمدهفرینان آهستند که یا نقش  ییهاشرکت

 موقعیت دست یابند.
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 مباحث جهانی شدن 

جهان در حال حرکت به سوی  قرن بیست و یک چگونه به نظر خواهد رسید؟ اقتصاد جهانی در

. آوردیمرا به وجود جدیدی خطرات  ستگی متقابلی تر است اما این وابسیستم اقتصادی جهان

ایشان . اندکرده، بر مزایای جهانی شدن تمرکز 2668طرفداران جهانی سازی مانند باگواتی، 

مشاغل بیشتر. اما  و کمتر، رشد اقتصادی بیشتر هاییمتقکه جهانی شدن یعنی  معتقدند

ن مشاغل شود، به محیط زیست ن هستند که جهانی شدن موجب از دست رفتمنتقدان نگران آ

 موجب ایجاد استعمارگری فرهنگی شود. و صدمه بزند

منتقدان جهانی شدن نگران آن هستند که مشاغل در کشورهایی با دستمزد  شغل و درآمد.

تا  دهدیماجازه  هاشرکتمدعی هستند که فروافتادن موانع تجاری به  هاآنپایین از دست برود. 

نرخ دستمزد و حقوق پایین است.  هاآنکشورهایی منتقل کنند که در مشاغل تولیدی را به 

 توانندیمکشورها را به تخصصی شدن در زمینه ای که  آزادمدعی هستند که تجارت  طرفداران

 در نتیجهکه  معتقدند هاآنبرمی انگیزد.  بقیه محصوالتن کارآمد باشند و وارد کردن آبیشتر در 

د. به عبارت دیگر، اگر شما در ایاالت متحده باشید و شخواهد  کل اقتصاد بهتر جهانی شدن

بتوانید پیراهن وارداتی را که به قیمت چند سنت در هندوراس تولید شده بخرید، پول بیشتری 

به طور کارآمدتر تولید کند  تواندیمبرای خرج کردن برای محصوالتی خواهید داشت که امریکا 

 مثل کامپیوتر و نرم افزار.

 یهاشرکت که تجارت آزاد اندنگرانمنتقدان نیروی کار و محیط زیست.  هایستیاس

استانداردهای محیطی پرهزینه دارند،  هاآنپیشرفته را تشویق کند، در جایی که کشورهای 

تسهیالت تولید خود را به کشورهای کمتر توسعه یافته با استانداردهای محیطی سهل انگارانه و 

که مقررات  معتقدندمنتقل کنند. با این حال طرفداران جهانی سازی  رمقررات کاری ساده ت

، به گونه ای اندهمراهای اقتصادی آیندهفرزیست محیطی و استانداردهای کاری سختگیرانه تر با 

تا استانداردهای خود را  کندیمکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی درواقع کشورها را ترغیب 

به اجرای  آزادکه با اتصال موافقتنامه های تجارت  معتقدندهانی شدن باالتر ببرند. طرفداران ج

همراه با  تواندیمقوانین کاری و زیست محیطی سختگیرانه تر، رشد اقتصادی و جهانی شدن 

 زیست محیطی رخ دهد. هاییآلودگ یکدیگر و با کاهش

صادی از دولت ملی که قدرت اقت اندنگرانمنتقدان جهانی شدن  قدرت اقتصادی. تغییرات در

اروپا داده شود. با این حال، طرفداران  اتحادیهو  WTOفراملی مانند  یهاسازمانشود و به  گرفته

 هاآنمحدود به چیزی است که توسط اعضا به  هاسازمانکه قدرت این  معتقدندجهانی سازی 
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تا منافع  اندشدهطراحی به گونه ای  هاسازمانکه این  بر این باورند هاآن. همچنین شودیماعطا 

 .شوندینمکه به این هدف منتهی نشود حمایت  هایییاستسمشترک اعضا را ارتقا دهند و برای 

که شکاف بین ثروتمند و فقیر زیادتر شود و این  اندنگرانمنتقدان جهانی شدن  توزیع ثروت.

 یفاصلهکه  قدندمعتکه مزایای جهانی شدن به طور یکسان تقسیم نشود. حامیان جهانی شدن 

که این امر بیشتر با سیاستگذاری  کنندیم، اما همچنین ادعا شودیمبین ثروتمند و فقیر بیشتر 

مطلقه و  یهاحکومتهای کشورها مرتبط است تا با جهانی شدن. برای مثال، بسیاری از کشورها 

بسیاری از  و اندنشدهیا موفق به جلوگیری از رشد جمعیت  و اندکردهدیکتاتوری را انتخاب 

 است. هاآنبزرگی دارند که مانع رشد اقتصادی  هاییبدهکشورها 

 آیا هنوز هم فاصله اهمیت دارد؟

ی آن تاثیرات و پیامدهای آن برا و هنوز بحث دیگری بر سر میزان جهانی شدن مطرح است

ن است و براین باور است که جهانی شدن درحال سرعت گرفت تجارت بین المللی است. فریدمن،

به گونه ای که هر کشوری نهایتا بخشی از بازارجهانی و  آوردیمجهان را به صورت تخت در 

. فریدمن حالت خواندیم "فراجهانی ساز"، این دیدگاه را 2696تولید خواهد بود. دیکن،  فرآیند

وسط به میزان قابل توجهی ت باور دارد که این وضعیت و کندیمفنی را در جهانی شدن اتخاذ 

ق ان به کامپیوتر و شبیه سازی آسان و انتقال دانش از طریرزپیشرفتهای فنی، دسترسی ا

ی ی جهانی شود فاصلهنکه دسترسی به کامپیوتر یک پدیدهاینترنت شکل گرفته است. قبل از آ

داشت. بعالوه، برون سپاری  هاشرکتانجام کسب و کار توسط  ینحوهجغرافیایی تاثیر بزرگی بر 

یک  یهابخشاری با دیگر کبرای هم کارآمدیچون هیچ راه قابل اعتماد و  بودیمرتر دشوا

 شرکت در کشورهای مختلف وجود نداشت.

و باعث افزایش  انددادهعامل مسطح کننده جهانی شدن را شکل  96که  گویدیمفریدمن 

را در نظر ندارد. . با تخت خواندن جهان او تخت به معنای تحت اللفظی اندشدههمگنی در جهان 

 ییجهنتدر  آیندهجغرافیایی و فواصل جغرافیایی به طور فز یهاتفاوتاو منظورش آن است که 

عامل مسطح سازی دیگر مسئله نخواهند بود. عوامل مسطح کننده شامل موارد زیر  96نفوذ این 

 یهاکلپروت یتوسعهی اقتصادی است؛ آزاد یدهندهاست: فروپاشی دیوار برلین که نشان 

روزافزون از برون سپاری و گرایش به  یاستفاده منبع باز: افزارهای اینترنت، جریان کار و نرم

تخصصی شده  یهاشرکتروزافزون از  یاستفادهتامین جهانی؛  هاییرهزنج یتوسعهدوردست؛ 

، بی سیم هاییفناوری موتورهای جستجو و در نهایت، برای اجرای عملکردهای داخلی؛ توسعه

دیجیتال، موبایل، شخصی و مجازی. از این چشم انداز، ظرفیت و ارتباط فنی و پارامترهای جهانی 

فناوری شخصی در حال شتاب گرفتن است  یرابطهو این امر هرچه سن  کندیمشدن را تعریف 
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اگرچه برای فراجهانی سازانی مانند فریدمن، جهانی سازی به معنای همکاری  .ادامه خواهد داشت

مسطح  ،2696و دیکن،  2669، قماواتانه و ارتباط با کشورها در سرتاسرجهان است، برای زادآ

 یمقالهدر  قماوات. آوردیمشدن عدم درک کلی در مورد حدود جهانی سازی را به وجود 

به طور مداوم جذابیت  هاشرکتکه  گویدیمر خود، با نام فاصله هنوز هم اهمیت دارد، اتاثیرگذ

واقعی تجارت و سرمایه  . او مدعی است که میزانزنندیمتخمین خارجی را بیش از حد بازارهای 

جغرافیایی و فرهنگی است. او  یهاتفاوتگذاری بین کشورها به میزان زیادی تحت تاثیر 

درصد از تجارتی را دارند که اگر  26مایل از هم دورند تنها  0666که کشورهایی که  گویدیم

پیشین کشور  یمستعمره. و عالوه براین اگر کشوری دادندیمودند انجام مایل دورتر ب 9666

به میزان قابل توجهی  قماوات، که بنا به استدالل تجارت ده برابر محتمل تر است بودیمدیگر 

با استدالل بر ضد مدعای مسطح  قماوات. دادیمموانع فرهنگی بر سرراه کسب و کار را کاهش 

جهانی که گفته شده جهان را کوچک  هاییفناورکه ارتباطات و  دهدیمشدن فریدمن، توضیح 

که این  معتقد است. با این حال، او سازندیم، جهان را یک مکان کوچک و نسبتا همگن کنندیم

 خطرناک است. ییهفرضی نادرست نیست بلکه یک فقط یک فرضیه

برون سپاری و سرمایه گذاری  تفاوت فرهنگی بین کشورها هنوز هم زیاد و پیچیده است، هرچند

فرهنگی هنوز  یهاتفاوتکه  پر واضح استمستقیم خارجی اخیرا بین کشورها رشد کرده است، 

که شواهد  کندیماستدالل  ،2696، دیکن، قماواتپشتیبانی از استدالل  هم چالش برانگیزند. در

نگ جهانی اول بازتر و قرن قبل از ج ییمهنکه اقتصاد جهانی در  دهندیمکمی و جامع نشان 

که  کندیمهمچنین از این تحلیل مبتنی بر تجربه حمایت  قماواتیکپارچه تر از امروز بود. 

رفتارها تاثیر زیادی بر خطر  و فرهنگی در باورهای مذهبی، زبان، هنجارهای اجتماعی یهاتفاوت

ظریه پردازان، جهانی شدن موفقیت آن دارد. بنابراین، طبق نظر این ن مربوط به تجارت و احتماالً

 همان مسطح شدن جهان باشد. تواندینم

مربوط به تعریف جهانی شدن درک تحلیل کمی و جامعی  یمسئلهکه بخشی از  گویدیمدیکن 

تنها ماجرایی نیستند که ما باید هنگام بررسی اقتصاد جهان امروز اما است که هرچند معتبرند، 

یشنهاد او، متشکل از یک اتحاد عمیق و پیچیده است که درنظر بگیریم. اقتصاد امروز به پ

توسط آمارهای تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دست آید. درعوض، جهانی  تواندینم

 زمانی، چند مقیاسی، چند ندچمرکزی،  ای چندآیندهفرفوق پیچیده از  یمجموعهشدن یک 

ی فریدمن از پیشرفت فنی، پویاتر و از سببی است. این توضیح در مقابل مدل خط شکلی و چند

 نظر طراحی گردشی تر است.
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 هاشرکتهم اهمیت دارد، این دیدگاه را با پیشنهاد این که  زدر مقاله خود، فاصله هنو قماوات

 یفاصله. کندیمتکمیل  گیرندیماغلب سهولت تجارت در خارج از مرزهای خود را دست باال 

 کندیممطرح  ییهاشرکتبین کشورها چالشی زیربنایی را برای  جغرافیایی و فرهنگی، مدیریتی

. به عنوان یک مثال، شرکت کوکاکوال مشکالتی اندمواجهکه با جهانی شدن جهان اقتصاد امروز 

را جایگزین کند که یک نوشیدنی ملی بود. مردم  اینکا کوالبا بازار پرو داشت وقتی سعی داشت 

 یهاقفسهبه  هاآن اینکا کوالین که وال به راه انداختند تا آکوکا ک پرو تظاهرات جمعی برضد

فرهنگی فقط درنظر گرفتن نیست، در تجارت بین  یهاتفاوتبازگشت. حساس بودن به  هامغازه

 .برای بقا ضروری باشد تواندیمالمللی 

 چیست؟ هاشرکتمعنای جهانی شدن برای  

المللی، یا هر شرکتی که در تجارت یا سرمایه ی یک تجارت بین یعنی که اداره هاینای همه

به طور  گذاری بین المللی دخیل است بسیار متفاوت با مدیریت یک کسب و کار داخلی است.

 هافرهنگدرمی یابند که کشورها و  کنندیمکه به طور بین المللی کار  ییهاشرکتخاص، 

 اندمواجهی مشکالتی که مدیران با آن هآن فصولی بروز خواهد کرد که دامن. این امر از اندمتفاوت

را  هایییتمحدودو پیچیده تر است، نه حداقل به دلیل مداخالت دولت در بازارها که  تربزرگ

 شودیمکه سیستم تجارت جهانی اداره  هایییوهش، بلکه به دلیل آوردیمبه وجود  هاشرکتبرای 

با عواملی برای  توانندیم هاشرکتزمان،  بین المللی. در همان یهاسازمانو وجود موسسات و 

 از: اندعبارتجهانی شدن و بهبود عملکرد جهانی خود کار کنند. چنان عواملی 

ن که یک به جای آ هاشرکتاین یعنی که . موانع کمتر برای تجارت و سرمایه گذاری

. موانع کمتر تجارت نندجهان را به عنوان بازار خود ببی توانندیمکشور را بازار خود درنظر بگیرند 

تسهیالت تولید را هرجای دنیا که باشد،  توانندیم هاشرکتو سرمایه گذاری همچنین یعنی که 

 و گیردیمتولید و فروش در بازارهای چندگانه صورت امروزه در مکان مطلوب قرار دهند. 

 .آوردیموابستگی متقابل بین کشورها برای کاال و خدمات به وجود 

 فناوری حمل و نقل  و عمده در ارتباطات، پردازش اطالعات هاییشرفتپی. تغییر فن

است.  رفتهیمملموس احتمال به شمار  هاییتواقعساخته که برای ممکن چیزی را 

ی ارتباطات جهانی کاهش یافته، زیرا پیشرفت در ارتباطات راه دور و پردازش هزینه

جهانی را با  یهاسازمانکاری کنند و با یکدیگر هم کندیمکمک  هاشرکتاطالعات به 

کسری از هزینه ای که ممکن بود یک دهه قبل تر این کار برایشان در بر داشته باشد 

ی کم را کنترل و نظارت کنند. ریزپردازنده ای که محاسبات با قدرت باال و هزینه
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 هاینوآوراز این  Dellباشد. برای مثال،  هایشرفتپاین  ینترمهمشاید  کندیمتسهیل 

. وقتی یک مشتری سفارشی را از بردیمبرای کنترل جهانی سیستم تولید پراکنده بهره 

کند، فورا به تهیه کنندگان قطعات مختلف در هرجای طریق وبسایت شرکت ثبت می

شود. تهیه کنندگان دسترسی زمان واقعی به جریان جهان که باشند منتقل می

از باربری  Dellتولید خود را مطابق آن تنظیم کنند.  دتواننیمدارند و  Dellسفارشات 

هوایی ارزان برای حمل و نقل محصوالت خود برای پاسخگویی به تقاضا استفاده 

. شرکت عملیات خدمات مشتریان را در هندوستان برقرار کرده است که پرسنل کندیم

. در کنندیمی امریکا رسیدگ یمتحدهرسیده از ایاالت  یهاتماسانگلیسی زبان به 

 کوچک نیز این امکان را فراهم کرده که نقشی در یهاشرکتواقع، اینترنت حتی برای 

سال پیش، این فناوری حتی وجود  26اقتصاد جهانی ایفا کنند. با این حال، کمتر از 

 2به بیش از  9116میلیون کاربر در  9نداشت. رشد استفاده از اینترنت از کمتر از 

 رسیده است. 2692 درمیلیارد کاربر 

 .ی باری فوق بهبود در حمل و نقل از قبیل کانتینرسازی و توسعه بهبود حمل و نقل

تا مردم از  شودیم. زمانی که صرف اندکردهالعاده نیز رشد جهانی سازی را تسهیل 

در کاهش  تواندیمجایی به جای دیگر بروند کوتاه شده است. برای مثال، اکوادور 

رز  یهاگلجهانی  یکنندهل و نقل سرمایه گذاری کند تا به یک تهیه حم هایینههز

تبدیل شود. به عنوان یک آزمایش، خودتان را شگفت زده کنید و تجزیه تحلیل کنید 

 .آیندیماز کجا  کنیدیمکه کاالهایی که شما روزانه خریداری و استفاده 

انجام کسب و کار به وجود  هایوهیش شواهدی وجود دارد که تغییرات جهانی بسیار بزرگی در

بین المللی هستند اما همچنین از نظر راهبردی به بومی  هاشرکتآمده است اما در کل قویترین 

بازارهای مختلف حساس هستند. برای مثال،  سازی محصوالت و خدمات خود هنگام کار در

ته است. در اینجا با عنوان یک ترکیب برنده در گسترش خود به چین یاف گوگل این امر را به

وجود واکنش اولیه، گوگل یک راهکار محلی برای بازار چینی خود با استفاده از نام چینی برای 

کاربران چینی اینترنت که  ییقهسلوب به تناسب  یصفحهموتور جستجو و سفارشی سازی 

را اول  معین داشتند و سمت چپ صفحه یصفحه تمایل بیشتری به گذراندن وقت طوالنی تر در

بازارهای  حال، ارتباط جهانی و وابستگی متقابل و کار در با این دنبال نمود. کردندیممطالعه 

 خارجی نیز به معنای خطرات جهانی است.
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 یکپارچه سازی و همکاری اقتصاد جهانی و منطقه ای

 ای منطقه و جهانی اقتصاد همکاری و سازی یکپارچه

 در این مبحث چه نکات آموزنده ای وجود دارد؟

 همکاری اقتصادی بین المللی در میان کشورها چیست؟ .9

 یکپارچگی اقتصادی منطقه ای چیست؟ .2

و صلح چگونه بر تجارت جهانی تاثیر  کندیمسازمان ملل متحد چیست و چگونه عمل  .9

، تغییری در تفکر نسبت به تجارت به وجود آمد. ؟ پس از جنگ دوم جهانیگذاردیم

تجارت بازی با حاصل جمع صفر، از برنده یا بازنده به سوی این  کشورها از این تفکر که

فلسفه که افزایش تجارت به سود همه است تغییر موضع دادند. عالوه براین، جنگ 

ا به دنبال مدل توازن صلح گردید، کشوره و جهانی دوم موجب نابودی کشورها، منابع

متمرکز باشد، بلکه در صلح  آزادتجارت  یتوسعهجدیدی بودند که نه فقط بر ارتقا و 

اجتماعی  و های همکاری اقتصادی، سیاسیها و سازمانجهانی هم با ایجاد موافقتنامه

 تواندیم مشارکت کنند. در حالی که دستیابی به این امر هاآنبرای حمایت از 

در ایجاد یک  حداقل و موافقتنامه های بین المللی هاسازمانبرسد، غیرممکن به نظر 

انجمن مداوم برای گفت و گو در خصوص تجارت و موضوعات مرتبط موفق شدند. 

منطقه ای به  هاییهمکارجهانی و  یتوسعهراه تجارت و  سر کاهش موانع موجود بر
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بیشتر عمل کردند.  روبه مسطح شدن هرچه یک دنیای عنوان عوامل مسطح کننده در

معاهدات تجاری در  ینترمهمموردی به ارزیابی یکی از  یمطالعهبرای شروع، اولین 

 یونان 2696تاثیر بحران بدهی  (.EUاروپا ) اتحادیهپنجاه سال گذشته اختصاص دارد، 

 چشم انداز آن چه بوده است؟ و ناروپا، اعضای آ اتحادیهبر

 ر میان کشورهااقتصادی بین المللی د هاییهمکار

 اهداف

 درک سیستم تجارت جهانی. .9

 ن در تجارت بین المللی.آو نقش تاریخی  GATTتوضیح چگونگی و چرایی ایجاد  .2

 و تاثیر کنونی آن بر تجارت بین المللی. WTOشناخت ماهیت  .3

در محیط بعد از جنگ جهانی دوم، کشورها به این نتیجه رسیدند که یک عنصر مهم برای 

اجتماعی.  و سیاسی، اقتصادی جهانی بود هاییهمکارسطح از سطح جهانی  دستیابی به هر

اختالف نظرهای اقتصادی بود،  محدودهبازی تجارت و کاهش  یعرصهتراز کردن  هدف مسطح

جدی تر منجر شود. در میان ابتکارات  هاییریدرگبه  توانستیم هاحوزهزیرا نابرابری در این 

وارد توافقات  و با یکدیگر کار کنند آزادند تا برای ترویج تجارت این طرح، کشورها موافقت کرد

گات( حاصل این قراردادهاست. تجارت )ی عمومی تعرفه و دوجانبه و چندجانبه شدند. توافقتنامه

چرا این توافقنامه به وجود آمد و موفقیت تاریخی  در این بخش، شما گات را بررسی خواهید کرد

، که در WTOسپس نگاهی خواهید داشت به سازمان تجارت جهانی آن کدامند.  یهاچالشو 

را بر تجارت بین المللی مطالعه  هاسازمانتاثیر هر دوی این  و جایگزین گات شد 9110سال 

خواهید کرد. درحالی که گات به عنوان مجموعه ای از قوانین بین کشورها شروع شد، سازمان 

 جارت بین المللی تبدیل شد.نظارت بر ت یموسسهتجارت جهانی به یک 

 گات() تجارتموافقتنامه ی عمومی برای تعرفه و 

مجموعه ای از قوانین است که تجارت را کنترل  موافقتنامه ی عمومی تعرفه و تجارت، گات،

وقتی کشور به وجود آمد. سازمان تجارت جهانی  23توسط  9168 و برای اولین بار در کندیم

 و کشور در آن عضو بودند. گات با گسترش قابل توجه تجارت جهانی 920شد،  گاتجایگزین که 

 مده بود.به وجود آ هاتعرفهاز طریق کاهش  در ابتدا

و برابر باشد. به عبارت دیگر، کشورها باید  آزادمهم گات این بود که تجارت باید  ییهاولاصل 

چ برخورد تبعیض آمیز و نباید هی و بازارهای خود را به طور یکسان به روی اعضا باز کنند
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 9(MFNالوداد )کامله  یهادولترجحانی وجود داشته باشد. یکی از مقررات مهم گات عبارت 

بود. این امر مستلزم آن بود که وقتی سودی، که معموال کاهش تعرفه بود، بین دو یا چند کشور 

. تمرکز کردیمیدا کشورهای عضو تعمیم پ یهمه، به طور خودکار به گرفتیممورد توافق قرار 

 واردات و صادرات هستند. بسته شده بر هاییاتمالبود، که  هاتعرفهابتدایی گات بر 

رفته رفته، کشورهای عضو گات توجه خود را به دیگر موانع غیر تعرفه ای تجارت معطوف کردند. 

ظایف و و یدولت یهاکمکدولتی، استانداردهای صنعتی،  یهامناقصهاین موارد شامل تدارکات و 

آداب و رسوم، مالیات و صدور مجوز بود. کشورهای عضو گات بر سر محدود کردن یا حذف موانع 

صادراتی برای محصوالت  هاییارانهتوافق کردند. تنها مورد توافق  هاحوزهتجارت در این 

 کشاورزی بود. کشورها موافقت کردند تا با ساده کردن دستورالعمل صدور مجوز، اجازه ورود

استانداردهای  و از محصوالت وارداتی برای ورود به بازارهای کشورشان را بدهند ترییعوسطیف 

تولید سازگارتری بین واردات و کاالهای تولید داخل برقرار کنند. عوارض گمرکی باید از یک روند 

 .شدیمیکپارچه و نامتناقض برای کاالهای تولید داخل و کاالهای خارجی ناشی 

 ییشرفتهپبرخی کشورها را به خالقیت بیشتر در برابر موانع  هامقولهابتدایی در این  یهایتموفق

دولتی مبتکرانه تر برای  یهاکمکدوجانبه و فراهم کردن  یهاتوافقنامهتجارت و نیز ورود به 

انتخاب صنایع هدایت کرد. این چالش برای کشورهای عضو گات اجرایی بود. جدا از شکایت 

ابله به مثل، موارد اندک دیگری هم وجود داشت که یک کشور باید برای نشان دادن کردن و مق

 انجام دهد. توانستیمعدم رضایت خود از اقدام یک کشور دیگر و موانع تجاری 

 9116 و پایان آن در 9176منجر به آغاز دور اروگوئه در  و به تدریج تجارت پیچیده تر شد

بین همتایان جهانی که بر سر  یهانشستبا اشاره به مجموعه تجاری را  یهانشستگردید. این 

. سپس دور مباحثات را با توجه به کشوری که نشست نامیدندیمدور  شدیمیک میز گرد برگزار 

تا موضوع مباحثات  کشیدیم. گاهی چندین سال طول کردندیمنامگذاری  شدیمبرگزار  دران

هشت سال طول کشید و درواقع منجر به پایان گات و  ئهاروگوبرای یک دور به نتیجه برسد. دور 

 WTOشروع شد و در واقع بخشی از  2669 ایجاد سازمان تجارت جهانی شد. دور اخیر دوحه در

 .شودیمتلقی 

                                                      
امتیازى را به کشور دیگر بدهد سایرین نیز بخودى خود داراى  هاآنکشورهایى را گویند که در صورتى که یکى از 9

 ن امتیاز بشوندآ
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 گات یدورها

 تمرکز و نتیجه تعداد کشورهای عضو مکان سال

 06 لندن، انگلستان 9166

کشور برای بحث درمورد ایجاد  06

مان تجارت بین المللی مالقات ساز

 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 

تعرفه و عوارض گمرکی  60666

دیدار کردند؛ مذاکرات به ایجاد 

 گات انجامید.

 مذاکرات و موافقتنامه های تعرفه 93 سهآنسی، فران 9161

 مذاکرات و موافقتنامه های تعرفه 37 تروکی، انگلستان 9109

 مذاکرات و موافقتنامه های تعرفه 26 ژنو، سوییس 9106

9166-

9169 

دور  "ژنو، سوییس

 "دیلیون
 مذاکرات و موافقتنامه های تعرفه 26

9166-

9168 

ژنو، سوییس 

 "دورکندیگ"
62 

و موافقتنامه های تعرفه و  مذاکرات

 ضد قیمت شکنی

9183-

9181 

دور "ژنو، سوییس 

 "توکی
962 

مذاکرات و موافقتنامه های موانع 

 تعرفه و غیرتعرفه

9176-

9116 
 923 "اروگوئهدور " اروگوئه

مذاکرات و موافقتنامه های موانع 

 هایینیبازبتعرفه و غیرتعرفه؛ 

حق مالکیت، قوانین  یشدهافزوده 

رت، خدمات، منسوجات، تجا
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 (WTO)سازمان تجارت جهانی 

 مختصر و هدف یخچهیتار

 ییهژانودر اول  رسماً و مدی اجالس گات به وجود آتجارت جهانی در نتیجه دور اروگوئهسازمان 

 WTOدر دست توسعه بود. وقتی که چندین سال  WTOشکل گرفت، تصویرکلی  9110

جایگزین گات شد، تمام موافقتنامه های معتبر گات را در خود جذب کرد. در مقابل گات که 

طراحی شده بود تا یک سازمان واقعی باشد که ماموریت  WTOبود،  هاتوافقنامهای از مجموعه

بسایت سازمان تجارت جهانی و و بی طرف را به انجام برساند. همانطور که در آزادترویج تجارت 

تنها سازمان بین المللی جهانی است که با قوانین تجارت بین کشورها  WTOتوضیح داده شده، 

 ای از کشورهایقرار دارد، که توسط بخش عمده WTO یهاتوافقنامهدل آن  سروکار دارد. در

است. هدف کمک به تصویب شده  هاآنضا شده و در پارلمان جهان مذاکره و ام یکنندهتجارت 

 برای بستن قرارداد است. و واردکنندگانان خدمات و کاالها، صادرکنندگان تولیدکنندگ

تجارت چندجانبه است که تجارت را به طور نمایی  یهاتوافقنامهو  هایهمکارتمرکز جهانی بر 

ر . صادرات کاال به طورخ دادسال گذشته رشد استثنایی در تجارت جهانی  06بسط دادند. 

سال  این میزان در برابر 22، 2666سال  رشد داشته است. کل تجارت در درصد 6متوسط ساالنه 

به ایجاد یک سیستم تجاری قوی و پررونق دخیل در رشد بی سابقه  WTOبود. گات و  9106

 .کمک کردند.

 و عمل به عنوان انجمن مذاکره برای کشورهای عضو برای مخالفت، مذاکره WTO ییهاولهدف 

از فقط یک سری از موافقتنامه های  فراتر WTOبحث در مورد مسائل مربوط به تجارت است. 

ن بر افراد و محیط آتجاری، همانطور که تحت گات بود، مباحث مربوط به جهانی سازی و تاثیر 

رسمی در  یهاتوافقنامهضرورتا  WTOنیز موضوعات خاص تجارت را برعهده گرفت.  و زیست

دایرنکرده است بلکه انجمنی را برای بحث در مورد چگونگی تاثیرات تجارت  هاحوزهاین  یهمه

 .دایر کرده استجهان  یهاجنبهجهانی بر دیگر 

 و در شودیمژنو سوییس، دور جدید دور دوحه نامیده  در مقر اصلی سازمان تجارت جهانی در

رت جهانی است. سی سازمان تجا ینتربزرگ WTOکشور عضو،  903آغاز شده است. با  2669

ناظر دارند و بسیاری از این کشورها به دنبال فرصتی برای عضویت هستند. با  جایگاهکشور 

در اصل جدید ارتباطات تجاری  MFNکشورهای بسیاری که عضو این سازمان هستند، مفهوم 

کاهش یافت. طرفداران می گویند که هیچ کشوری واقعا وضعیت کشور برتر را  NTRنرمال 

 .کنندیمتجارت جهانی تعامل  زرد، درعوض همگی با یکدیگر به عنوان بخشی نرمال اندا
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 اگر کشوری مقررات مربوط به حل و فصل اختالف است. WTO بهبزرگترین تغییر از گات 

یا از روی تبعیض است، ممکن است  تجارت یک کشور دیگر غیرمنصفانه هاییوهشدریابد که 

که به هر دو کشور گوش خواهد داد و برای راه حل پادرمیانی  بیاورد، WTOاتهاماتی برای 

 خواهد کرد.

WTO  بر خدمات متمرکز باشد. در به جای آن که فقط بر کاالها تمرکز کند  کندیمتالش

( به دنبال GATSی کلی درمورد تجارت در بخش خدمات )اروگوئه، توافقنامه ی نشستنتیجه

 GATSپس از تعهد گات مبنی بر عدم تبعیض، کاهش موانع در تجارت خدمات است. 

خدماتی خارجی به گونه ای رفتار کنند که گویی  یهاشرکتبا  کندیمکشورهای عضو را وادار 

درصد از سپرده را به عنوان  96را مستلزم کند  هابانککشوری  رداخلی هستند. برای مثال، اگ

داخلی و خارجی یکسان باشد. خدمات  یهابانکذخیره نگهدارند، آنگاه این درصد باید برای 

کشورهای عضو به طور مداوم برسر  و پیچیده تر از آن هستند که هم تعریف و هم کنترل شوند

 .کنندیماین موضوع بحث 

وابسته به تجارت حقوق مالکیت معنوی  یهاجنبهمربوط به  WTO یتوافقنامه، GATSشبیه 

(TRIPSاست. مالکیت معنوی به هرچیزی اشا ) اختراعات، موسیقی،  ییرندهدربرگره دارد که
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تصویرسازی است. فرض اصلی قانون مالکیت  و نویسندگی و نیز کلمات، عبارات، احادیث و هنر

آن دارایی یا استعداد خاص حق دارد از نظر مالی از  این است که پدیدآورنده IPRحقوق معنوی 

فرینش اهمیت دارد که با از پیشرفت آ ر به ویژه برای حفاظتآفرینش خود سود ببرد. این ام

دارای مالکیت  توانندیم هاشرکت. شودیم( شناخته R&Dتوسعه )تحقیق و  هایینههزعنوان 

ا بر هباشند. این بخش بر حفاظتی متمرکز است که کشور کنندیممعنوی که کارمندانشان تولید 

 توافق کنند. سر اعطای حق مالکیت معنوی که در یک کشوردیگر به وجود آمده

ای در حفاظت از مالکیت معنوی خود و پیگرد آیندهبه طور فز هاشرکتگذشته،  یهادههطی 

. خواه دست از کارکشیدن یک طراح کیف دستی از اندبودهسوءاستفاده کنندگان از آن کوشا 

 چین باشد در پیاده روهای نیویورک یا نویسنده ای که از افکار خود به شکل واژگان نوشته

به عنوان محتوا درک شده(، یا یک شرکت نرم افزاری  عموماً) کندیمفاظت حکتاب  یشده

اکنون به طور رسمی بخشی از  IPR، کندیمجهانی که با سرقت دانش فنی خود مبارزه 

 و گفتگوی جاری است. WTO یهاتوافقنامه

 فعلی یهافرصتو  هاچالش

با چالش روبروست. تجارت در  هاآندر  WTOکشاورزی و منسوجات دو بخش مهم است که 

کشور برای واردات و  یهاتعرفهدولتی برای صادرات و  هاییارانهکشاورزی تحت تاثیر  بخش

برای  هایییارانهکم هزینه و  یهاوامو موانع غیرتعرفه ای است. خواه ایاالت متحده  هایمتحر

د کند، موانع تجارت در بخش کشاورزانش فراهم کند یا ژاپن واردات گوشت گاو را محدو

جهانی وگروههای تجاری  یهاشرکتکشاورزی چالشی جاری برای سازمان تجارت جهانی است. 

خود را وادار  یهادولتن هستند که آبه دنبال  کنندیمبخش خصوصی حمایت  یهاشرکتکه از 

 د.سازمان تجارت جهانی مطرح کنن در هاآنکنند تا مسایل مهم تجاری را از طرف 

برای مثال، تحریم واردات گوشت گاو در ژاپن پاسخی است به بیماری جنون گاوی که تاثیر 

 زیادی بر صنایع گوشت ایاالت متحده داشته است.

بعد از دیدار ]وزیر کشاورزی ایاالت  2696وزیر کشاورزی ژاپن، هیروتاکا آکاماتسو در سال 

 هافاصلهفت: در این لحظه، متاسفانه برخی متحده تام[ ویلساک در توکیو به گزارشگران چنین گ

بین ژاپن و ایاالت متحده وجود دارد. برای ما امنیت غذایی برمبنای استانداردهای قابل توجه 

 با استانداردهای ژاپنی متفاوت است. OIEژاپن در اولویت قرار دارد. استانداردهای 

فع تولیدکنندگان گوشت در براساس انجمن ملی گوشت کتلمن، ]یک گروه تجاری که از منا

میلیارد دالر را ساالنه در فروش به  9[، صنایع گوشت ایاالت متحده حدود کندیمامریکا حمایت 
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. ژاپن قبل از آنکه تمام واردات گوشت از آمریکا را وقتی که اولین دهدیماز دست  هایمتحرخاطر 

خریدار خارجی  ینتربزرگ ،در ایاالت متحده کشف شود ممنوع کند جنون گاوی مورد بیماری

 گوشت گاو آمریکا بود.

ماه یا کمتر  26 یگوسالهواردات گوشت  یاجازهتخفیف یافت و  2660این ممنوعیت در سال 

 یماری کشنده را دارد صادر گردید.دانشمندان احتمال کمتری برای ابتال به این ب یگفتهکه به 

، براساس گزارش 2667میلیون دالر در  373 میلیون دالر، از 686با مجموع تجارت به ارزش 

فدراسیون صادرات گوشت ایاالت متحده، ژاپن سومین مقصد بزرگ برای گوشت گاو ایاالت 

. مکزیک و شودیممقایسه  2663سال  میلیارد دالر در 9.31[ بود. این رقم با 2661متحده ]در 

 بودند. 2661خریداران گوشت گاو ایاالت متحده در سال  ینتربزرگکانادا 

 دشوار است اما این یقیناً یچندجانبهدر مناقشات دوجانبه یا  هاتوافقنامهتسهیل  WTOنقش 

ی ساده نیست. مخالفت و بی میلی ژاپن به خرید گوشت از ایاالت متحده ممکن است نتیجه

های بیماری جنون گاوی باشد، اما ناظران تجاری متوجه اولویت فرهنگی تاریخی ژاپن برای کاال

، 9176 یدههژاپنی، که این کشور اغلب مدعی برتری آن است شدند. تعارض تجاری مشابهی در 

هنگامی که ژاپن واردات برنج از دیگر کشورها را منع کرد آغاز گردید. تفکر رایج ژاپنی این بود 

دور  بهتر قابل هضم است. بعد از مباحثات گسترده در هایژاپنکه برنج محلی این کشور برای 

ی گات قبول را تحت برنامه دولت ژاپن بازکردن محدود بازار برنج 9113دسامبر  96اروگوئه، در 

 کرد.

توجه  WTOدیگری است که  یحوزه تبعیض قیمت بین بازار داخل و خارج از کشوربا مخالفت 

تی که که یک شرکت با قیم دهدیمخود را برآن متمرکز کرده است. تبعیض قیمت زمانی رخ 

تولید است به بازار خارجی صادرات  یینههزن کشور یا کمتر از محلی در آ هاییمتقمتر از ک

 .کندیم

سخت تر حل و فصل شود، چون اتهام برعلیه شرکت است  تواندیم هایمتقاتهامات ضد تبعیض 

به  و نه کشور. نمونه ای از این مورد در هندوستان است، که درگذشته ژاپن و تایلند را به متهم

و مواد منفجره در بازار  تبعیض در قیمت بین المللی استون کرد، ماده ای شیمیایی که در داروها

 WTO نندگان داخلی، هند موضوع را درک. در تالشی برای حمایت از تولیدشدیمهند استفاده 

)یا گروه بیست(  G-20درواقع، هند در میان کشورهای  WTOمطرح کرد. براساس گزارش اخیر 

 بعد از آرژانتین دومین کشور بود. 2661آغاز تحقیقات ضد دامپینگ طی سال  در
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 آیندهچشم انداز 

و هرگونه سازمان مرتبط قدرتمند  WTOبرای  آیندهدرحالی که انتهای دور دوحه نامعلوم است، 

از مسائل  ترییعوسو کشورهایی که نسبت به قبل در معرض طیف  هاشرکت. با ماندیمباقی 

و بیطرفانه دارد. بسیاری از  آزادنقش حساسی در ترویج و تضمین تجارت  WTOهستند، تجاری 

 WTOبیشتر موارد،  بر تاثیر اینترنت بر تجارت تاکید ورزد. در WTOناظران انتظار دارند که 

تجارت و کسب و کار ناعادالنه  هاییوهش حل و فصل و را برای اختالف، بحث هاینهگزبهترین 

 .دکنیمارائه 

 نکات مهم

گات( مجموعه ای از قوانین است که تجارت را کنترل تجارت )موافقتنامه ی عمومی تعرفه و 

 WTO، زمانی که با 9110کشور به وجود آمد. تا  23توسط  9168و نخست در  کنندیم

 جایگزین شد برسرقدرت باقی ماند.

  قوانین تجاری بین سازمان تجارت جهانی تنها سازمان بین المللی جهانی است که با

کشور عضو مورد مذاکره  903که توسط  WTO یهاتوافقنامهکشورها سروکار دارد. 

قلب این سازمان را  اندشدهو در پارلمان این کشورها تصویب  اندشدهقرار گرفته و امضا 

. هدف این سازمان کمک به تولیدکنندگان، صادرکنندگان و دهندیمتشکیل 

با نام دور دوحه  WTOخدمات در انجام تجارت است. دور اخیر واردکنندگان کاالها و 

 .شودیمنامیده 

 یکپارچگی اقتصادی منطقه ای چیست؟

تا بر موضوعاتی تمرکز کنند که مرتبط با  سازدیمیکپارچگی اقتصادی منطقه ای کشورها را قادر 

 .ندکیمو نیز روابط تجاری بین همسایگان را ترغیب  هاستآنپیشرفت  یمرحله

 چهار نوع یکپارچگی اقتصادی منطقه ای وجود دارد.

اشکال همکاری اقتصادی است. کشورهای  ترینیاساسین یکی از . اآزادتجارت  یحوزه -6

 هاییاستسند تا آزادمابین را برمی دارند اما به طور مستقل  موانع تجاری فی یهمهعضو 

 آزادی تجارت توافقنامه ،ای از این نوعنههای غیرعضو را تعیین کنند. نموتجاری خود با کشور

 ( است.NAFTA) یشمالآمریکای 

 آزاد یمنطقهاقتصادی در یک  هاییهمکاراین نوع از یکپارچگی برای . گمرکی اتحادیه -2

تجاری فراهم شده است. موانع تجاری بین کشورهای عضو حذف شده است. تفاوت اصلی از 
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تا با کشورهای غیرعضو به شیوه ای مشابه  اندکردها موافقت تجاری این است که اعض آزادمنطقه 

 عرب. اتحادیه(، شورای همکاری GCCیج فارس )لروابط تجاری داشته باشند. شورای همکاری خ

ی ایجاد بازارهای متحد از نظر اقتصادی را بین این نوع یکپارچگی اجازه .بازار مشترک -9

ای که هیچ محدودیتی در اند، به گونهشته شده. موانع تجاری بردادهدیمکشورهای عضو 

گمرکی، یک  هاییهاتحادمانند  جابجایی نیروی کار و سرمایه بین کشورهای عضو وجود ندارد

برای تجارت با کشورهای غیرعضو وجود دارد. مزیت اولیه برای کارگران سیاست تجاری مشترک 

ر در یک کشور دیگر عضو بازارمشترک ندارند. کا یاجازهدیگر نیازی به ویزا یا  هاآناین است که 

 (.COMESAاست )ی این بازار در آفریقای جنوبی و شرقی نمونه

 یتوافقنامهکه کشورها وارد  شودیماین نوع از یکپارچگی زمانی ایجاد اقتصادی.  ییهاتحاد. 4

لی برای . مثاشوندیماقتصادی مشترک  هاییاستستجاری برای حذف موانع تجاری و پذیرش 

 است. EUاروپا  اتحادیهاین نوع از یکپارچگی 

موردی  یتوافقنامهتجاری با بیش از یکصد  یهابلوکگذشته، روندی افزایشی در این  یدههدر 

بیشتری در دست مذاکره وجود داشته است. یک بلوک تجاری اصوال یک  یهاتوافقنامهو 

جاری است، که با یک یا چند موافقتنامه ی ت آزاد یمنطقهتجاری یا نزدیک به  آزاد یمنطقه

تجاری ناشی  یهابلوکمالیاتی، تعرفه و تجاری بین دو با چند کشور شکل گرفته است. برخی از 

اقتصادی مهم هستند. البته،  هاییهمکاراست که بیش از دیگران در ایجاد  ییهاتوافقنامهاز 

 قه ای وجود دارد.منط یهاتوافقنامهموافقین و مخالفینی برای ایجاد 

 موافقان

 موافقان ایجاد موافقتنامه های منطقه ای شامل موارد زیر است:

 .تا با  کنندیمبیشتری برای کشورها ایجاد  یهافرصتاین موافقتنامه ها  ایجاد تجارت

یکدیگر از طریق حذف موانع تجاری و سرمایه گذاری روابط تجاری داشته باشند. با 

برای مشتریان  ترارزان هاییمتق، همکاری منجر به هاتعرفهتوجه به حذف یا کاهش 

ای به . مطالعات نشان داده که ائتالف اقتصادی منطقهشودیمکشورهای بلوک  در

در کشورهای کمتر توسعه یافته کمک  هانرخمیزان قابل توجهی در رشد نسبتا باالی 

 خواهد کرد.

 برای جابجایی نیروی کار، ائتالف موجود  هاییتمحدودبا حذف  اشتغال. یهافرصت

 شغلی کمک کند. یهافرصتی به توسعه تواندیماقتصادی 
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اجماع و همکاری. کشورهای عضو ممکن است توافق با تعداد کمتری از کشورها را ساده تر 

 سیاسی نزدیک تر را تسهیل نماید. هاییهمکار تواندیم هاشباهتبیایند. درک منطقه ای و 

 مخالفان

 از: اندعبارتفان دخیل در ایجاد موافقتنامه های منطقه ای مخال

جانب مخالف ایجاد تجارت، انحراف تجاری است. کشورهای عضو ممکن است  انحراف تجاری.

نسبت به کشورهای غیرعضو بیشتر با یکدیگر تجارت کنند. این ممکن است به معنای افزایش 

باشد چون در کشور عضو است. در این  ترنگراکمتر کارامد یا  ییدکنندهتولتجارت با یک 

بلوک به عنوان یک  یتوافقنامه و به اشتباه حمایت شوند توانندیمضعیف تر  یهاشرکتمفهوم، 

 مانع عمل کند.

  کشورها ممکن است تولید را به سوی بازارهایی با  استخدامی. یهاکاهشتغییرات و

. به همین نحو، کارگران ممکن است هدایت کننددر کشورهای عضو  ترارزاننیروی کار 

برای دسترسی به مشاغل و دستمزد بهتر حرکت کنند. تغییرات ناگهانی در استخدام 

 بر منابع کشورهای عضو فشار وارد کند. تواندیم

 یمحدودهدر  هاتوافقنامهبا هر دور جدید از مباحثات و  .ازدست دادن حاکمیت ملی 

دریابند که باید بیشتر از قبل از حقوق سیاسی و  کشورهاممکن است بلوک منطقه ای، 

 یهابحرانچگونه  آموختیداقتصادی خود دست بکشند. در مورد ابتدایی مطالعه، شما 

، بلکه حقوق یونان کندیماروپا را به طور کلی تهدید  اتحادیهاقتصادی در یونان نه فقط 

تحت تاثیر قرار  شانیخلدااقتصادی  هاییاستسو دیگر کشورهای عضو را برای تعیین 

 داد.

 ائتالف و همکاری اقتصادی منطقه ای یعمده یهانهیزم

بیش از یکصد موافقتنامه ی تجاری منطقه ای موردی وجود دارد، تعدادی که به طور مداوم 

متحول  کنندیمسیاسی و اقتصادی خود را مجددا پیکربندی  هاییتاولووقتی کشورها منافع و 

های منطقه سازمان تجارت جهانی باعث منسوخ شدن توافقنامه یتوسعهبراین، . عالوه شوندیم

ای موافقتنامه منطقه یهاگروهای هم با دیگر منطقه یهابلوکشده است. برخی از  ترکوچکای 

 که منجر به شبکه ای از موافقتنامه ها و توافقات تجاری شده است. اندکردههای جانبی ایجاد 
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 NAFTAآمریکای شمالی: 

 مختصر و اهداف یخچهیتار

و  آزادامریکای شمالی درطی دوره ای به وجود آمدکه تجارت  آزادموافقتنامه ی تجارت 

، ایاالت متحده و 9177. در شدندیمتجاری محبوب بودند و به شیوه ای مثبت تلقی  یهابلوک

اندکی بعد از آنکه این  ایاالت متحده را امضا کردند.-کانادا آزادکانادا موافقتنامه ی تجارت 

موافقتنامه تصویب و اجرا شد، ایاالت متحده مذاکره بر سر قرارداد مشابهی را با مکزیک آغاز کرد. 

 MFNوقتی کانادا درخواست کرد تا در هر گونه مذاکره ای شریک باشد تا حقوق خود را تحت 

 اجرا شد. 9116 درامضا و  9112غاز شد که نهایتا در آ NAFTAحفظ کند، مذاکرات برای 

و موانع  هاتعرفهترغیب تجارت بین کانادا، ایاالت متحده و مکزیک بود. با کاهش  NAFTAهدف 

 هاشرکتن تجاری به وجود بیاورند که در آ آزادی تجاری، این کشورها امیدوار بودند یک منطقه

 966باالیی مثل  یهاتعرفه، مکزیک 76 یدههبتوانند از نقل و انتقال کاالها سود ببرند. در 

 یهاتعرفهی داشت. طی اولین دهه از امضای قرارداد، تقریبا همه منتخبدرصد برای کاالهای 

 بین مکزیک، کانادا و ایاالت متحده به تدریج لغو شدند.

تجاری،  آزاد یتوافقنامهمهم هستند. به عنوان یک  NAFTAقوانین حاکم بر اصل محتوا برای 

کنند. قوانین  ری خود را برای کشورهای غیرعضو اعمالنند قوانین تجاتواکشورهای عضو می

NAFTA  که صادرکنندگان خارجی فقط به کشور عضو  کندیمتضمینNAFTA  ترینیینپابا 

مستلزم آن است  NAFTAکاال نخواهند داشت. قوانین  ترانزیتتعرفه برای کشورهای غیرعضو 

صادر یا وارد  NAFTA یمنطقهر محصوالت باید از ی خالص بیشتدرصد از هزینه 06که حداقل 

کفش و ماشین وجود دارد. برای مثال، این منشا  کاالهای برای شده باشند. شرایط اضافه ای

را با یک کشور  ترییینپا یهاتعرفهیی آسیاکه تولید کنندگان ارزان  کندیم قانون محتوا تضمین

والت ارزان را وارد کانادا و ایاالت متحده محص و مثل مکزیک طی نخواهند کرد NAFTAعضو 

تولید  ینقطهآخرین  چون به لحاظ منطقه جغرافیاییمکزیک در  Maquiladorasانباشته کنند. 

. کندیمایفای نقش پیش از ورود به ایاالت متحده و کانادا به خوبی در این روش  است،

Maquiladoras  در مکزیک واقع شده که  تسهیالت تولیدی است که در شهری مرزیدارای

تولید  و کاالی تمام شده را برای صادرات، به آمریکا و کانادا، گیردیممواد و کاالهای وارداتی را 

 .کندیم
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 کنونی یهاچالشو  هافرصت

. برندیممکزیکی سود  یینههزمصرف کنندگان کانادایی و آمریکایی از محصوالت کشاورزی کم 

ادایی و امریکایی به دنبال ورود به بازار داخلی درحال گسترش کان یهاشرکتبه همین نحو، 

ی تولیدی تا کارخانه اندتصمیم گرفتهیی اکانادایی و آمریک یهاشرکتمکزیک هستند. بسیاری از 

، که از نظر جغرافیایی از مقرآنها در امریکای شمالی به آسیاا تسهیالت تولیدی خود را به جای ی

 زیک قرار دهند.قدر کافی دوربود در مک

به شدت بحث برانگیز بود، به خصوص در ایاالت  NAFTAوقتی این موافقتنامه ارائه شد، 

 شغلی امریکا را به مکزیک خواهد فرستاد. در یهافرصت کردندیمحده، که بسیاری احساس تم

آور که نه آنطور که حامیان آن امیدوار بودند تاثیرگذار بود و نه آنطور زیان  NAFTAبلند مدت 

، موافقتنامه های NAFTAو منتقدان آن نگران بودند. به عنوان بخشی از  هاشرکتکارگران و 

شده  NAFTAوارد  پرداختندیمکه به استانداردهای نیروی کار و محیط زیست  ایهدوجانب

 بودند. انتظارات این بود که این موافقتنامه ها تضمین خواهد کرد که مکزیک باید به سوی بهبود

مکزیک  یافتیمشرایط کار حرکت کند. همانطور که تجارت به طور چشمگیری افزایش 

درصد افزایش درآمد  90به دست آورده بود. ماکی الدوراس در مکزیک  NAFTAرا از  هاینبهتر

اجرای  یدورهبودند و صادرات به این منطقه در  NAFTAحامی  هاییکاناداساالنه داشت. کال، 

وارد عمل شد  9116در  NAFTAتقریبا از زمانی که یافت. تجارت سه جانبه  داد افزایشقرار

 تریلیون دالر بیشتر شد. 9 از 2667سال  سه برابر شده بود. در

 آیندهچشم انداز

اروپا، احتمال ندارد  اتحادیهن بر و تاثیر چالش برانگیز آ 2667 در با توجه به رکود اقتصاد جهانی

اقتصادی  اتحادیه مثالً) یرفراگتجاری به چیزی فراتر و  آزادی از موقعیت منطقه NAFTAکه 

، حقوق خود را NAFTA کشور در ینتربزرگاتحادیه اروپا( تبدیل شود. ایاالت متحده، به عنوان 

متوجه شدند که  اقتصادی و تجاری رها نخواهد کرد. ناظران هاییاستسبرای تعیین مستقل 

جود داشته باشد که برای دربرگرفتن دیگرکشورهای و NAFTAممکن است این فرصت برای 

باشد،  NAFTAبخشی از  9116سال  آمریکای التین هم توسعه یابد. شیلی دراصل قرار بود در

اما کلینتون از سوی کنگره برای استفاده از قدرت خود برای رسمی کردن این تصمیم منع شد. از 

دوجانبه ای با شیلی ترتیب دادند،  یهاتوافقنامه آن موقع، کانادا، مکزیک و ایاالت متحده هرکدام

 بپیوندد. NAFTAای گاه به گاه وجود دارد که شیلی ممکن است روزی به اما هنوز هم اشاره
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 آمریکای شمالی: مرکاشر

به عنوان موافقتنامه ی  9177 بازار مشترک جنوب، مرکادو کامن دل شور یا مرکاشر، دراصل در

و  اروگوئهتوسعه یافت تا  9119زیل و آرژانتین برقرار شد و سپس در تجاری منطقه ای بین بر

پرو اعضای وابسته  و گذشته، بولیوی، شیلی، کلمبیا، اکوادور یدههپاراگوئه را نیز دربرگیرد. طی 

 روند عضویت کامل قرار دارد. و ونزوئال در اندشده

ا آنر درصد از جمعیت 66ی التین و در تمام آمریکا اعضای مرکاشر تقریبا نیمی از ثروت تولیدی

 و NAFTAاروپا،  اتحادیه. اکنون چهارمین بلوک تجاری بزرگ جهان بعد از دهندیمتشکیل 

گروه از نظر راهبردی متمایل به این آسه ان(، است، ) یشرقیی جنوب آسیاانجمن کشورهای 

یشتر از نظر بین تا ب کندیمکمک  هاآنبه  و اقتصادی اعضای تشکیل دهنده است یتوسعه

بازار محصور تکیه کنند. مرکاشر کشورهایی  یعرصهالمللی رقابتی شوند، به گونه ای که نباید بر 

قدیمی را کنارهم گردآورده است. اگرچه این یک ابتکار تجاری اقتصادی است،  یهارقابتبا 

نگهداری همچنین با اهداف سیاسی روشن طراحی شده است. مرکاشر به تقویت دموکراسی و 

ن به بلندی برای رسید یهاگامصلح در تمام مخروط جنوبی متعهد شده بود. برای مثال، 

ی انرژی اتمی برداشته است. مرکاشر به عنوان یکی رژانتین در حوزهبین برزیل وآ ییهاتوافقنامه

ی ابتکاری منطقه پدیدار شد. تجارت جاری، سرمایه گذار یهاطرح ترینیلیتخاز پویاترین و 

قابل توجه  اقتصادی هستند که به دستاورد یهاشاخص درحال افزایش و بازده درحال توسعه

گروه اشاره دارد. بیش از این، ائتالف به انتقال روابط بین المللی بین کشورهای امریکای جنوبی و 

، که آوردیمبا جهان به عنوان کل مفهوم جدیدی از رهبری مشترک و هدف مشترک را پدید 

 .فرستدیمج امید را به کل قاره و فراتر از آن اموا

 دیگر موافقتنامه های تجاری در آمریکا

CARICOM و انجمن Andean 

(، یا به عبارت ساده تر انجمن کارائیبی، در سال CARICOMی کارائیب و بازارمشترک )جامعه

کاالها تشکیل  زادآتوسط کشورهای دریای کارائیب با قصد ایجاد یک بازار واحد با جریان  9183

پرو  و بین بولیوی، شیلی، کلمبیا، اکوادور 9161است که در  آزادتجاری  یتوافقنامهیک گردید. 

امضا شد. در نهایت، شیلی از این موافقتنامه بیرون رفت، درحالی که ونزوئال تا بیست سال به این 

 یدههمحدودی برای دو  آن را ترک کرد. این بلوک تجاری تاثیر 2666 توافقنامه پیوست و در

اول حضور خود داشت اما پس از اجرای مرکاشر مجددا مورد توجه قرار گرفته است. اعضای 
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انجمن آن تبدیل شدند و تعامل همکاری بیشتری  یوابستهبه اعضای  2668مرکاشر در سال 

 .رودیمتجاری انتظار  یهاگروهبین 

CCAFTA-DR 
( CAFTA-DRایاالت متحده )-آمریکای مرکزی-مینیکنجمهوری دو آزادتجارت  یتوافقنامه

امضا شد. دراصل، این توافقنامه )که بعدا  2660تجاری است که در سال  آزاد یتوافقنامهیک 

نامیده شد( مباحث بین ایاالت متحده و  CAFTAتجاری امریکای مرکزی یا  آزاد یتوافقنامه

نیکاراگووئه را دربر گرفت.  و گواتماال، هندوراسکشورهای آمریکای مرکزی کاستاریکا، السالوادور، 

موافقتنامه به  و یک سال قبل از امضای رسمی، جمهوری دومینیکن به مذاکرات پیوست

CAFTA-DR .تغییر نام داد 

، آزادود. برای مدافعان تجارت بتجاری مشابه به نفتا  آزاد یمنطقههدف از این توافقنامه ایجاد 

CAFTA-DR  تجاری آمریکا  آزادگام به سوی استقرار نهایی منطقه هم مانند یکFTAA 

کشورهای  یهمهتجاری که  آزادیک گروه بندی بلندپروازانه تر برای یک موافقتنامه ی  دیدندیم

آمریکای جنوبی و دریای کارائیب و نیز کشورهای امریکای شمالی و مرکزی )به جز کوبا( را دربر 

 آزادمشابهی با نام موافقتنامه ی  یمعاهدهشغول مذاکره برای . کانادا درحال حاضر مگیردیم

تجاری کانادا آمریکای مرکزی است. احتمال دارد که هر موافقتنامه ای که حاصل شود 

 موجود دیگر را مطابقت دهد. یتوافقنامهموجود در قوانین و مقرارت با نفتا و هر  یهاتفاوت

 اروپا اتحادیهاروپا: 

 و اهداف ی مختصرتاریخچه

اقتصادی است. همانطور که در اولین  هاییهمکارشکل از  ترینیکپارچه EUی اروپا اتحادیه

مکرر  یهاجنگبرای پایان دادن به  9106 سال در آموختید، اتحادیه اروپا ابتدای موردی مطالعه

از فرانسه، بین کشورهای همسایه در اروپا شروع به کار کرد. شش کشور بینان گذار عبارت بودند 

بلژیک، لوگزامبورگ و هلند(، که همگی معاهده ای بنلوکس )کشورهای  و غربی، ایتالیا آلمان

برای اجرای صنعت زغال سنگ و فوالد خود تحت یک مدیریت مشترک را امضا کردند. تمرکز آن 

، شش کشور 9108سال  صنایع زغال سنگ و فوالد برای اهداف صلح آمیز بود. در یتوسعهبر 

را تاسیس و بازار مشترکی بین  EECاقتصادی اروپا  یجامعهرم را امضا کردند که  یعاهدهم

نه عضو دیگر نیز اضافه کرد و نام خود را دوبار تغییر  EECاعضا ایجاد کرد. طی پنجاه سال بعد، 
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از کل تاریخ تغییر  .EUاروپا  اتحادیهبه  9113در  و ECاروپا  یجامعهبه  9186 یدههدر  -داد

EEC  بهEU  و به عنوان  9113یک روند تکاملی بوده است. با این حال، پیمان ماستریخت در

اقتصادی واقعی ایجاد شد. با این  اتحادیه؛ این زمانی است که شودیملحظه ای مهم محسوب 

سه هدف را شناسایی کرد. اولین هدف ایجاد یک واحد پول مشترک بود که در  EUمعاهده، 

ی شد. هدف دوم راه اندازی اهداف مالی و پولی برای کشورهای عضو بود. هدف عمل 9111سال 

ی یک سیاست خارجی و دفاعی و شهروندی سوم به دنبال اتحاد سیاسی بود که شامل توسعه

، اتحادیه اروپا به احتمال زیاد میراث تاریخی خود را تاب هاچالشمشترک بود. با وجود این 

فهمیدند که به  هاییاروپای اتحادیه اروپا این بود که ف اولیه برای توسعه. عالوه براین، هدآوردیم

برای رقابت دربرابر ایاالت متحده و بازارهای درحال ظهور در چین و  تربزرگیک پایگاه تجاری 

هند مورد نیاز است. اصالتا، کشورهای اروپایی هرگز قدرت اقتصادی که اکنون به طور جمعی به 

 اروپا دارند نداشتند. عنوان اتحادیه

 آیندهترکیه مجموعه بعدی نامزدها برای عضویت  و عضو دارد. کرواسی، ماکادونیا EU 28امروزه، 

ی لیسبون ، بیست و هفت کشورعضو اتحادیه اروپا معاهده2661در اتحادیه اروپا هستند. در سال 

ی شده تا اتحادیه اروپا را را امضا کردند که معاهدات قبلی را اصالح کردند. این معاهده طراح

مانند تغییرات آب و  جهانی یهاچالشدموکراتیک تر، کارآمد و شفاف کند و برای مقابله با 

 ییهژانودر اول  EEAی اقتصادی اروپا . منطقهتشکیل شده استی پایدار هوایی، امنیت و توسعه

 ییاروپا آزادتجارت  ی بین کشورهای عضو انجمنتوافقنامه یدنبالهتاسیس شد، که  9116

EFTA  وEC که بعدا به(EU بود. ب )در ه ویژه، به ایسلند )که اکنون نامزد عضویت تبدیل شد

EU ی مشارکت در بازار واحد اتحادیه اروپا را بدون عضویت نروژ اجازه و است(، لیختنشتاین

خشی از یوندد، اگرچه بکرد که به اتحادیه نپ . سویس هم انتخابدادیم EUقراردادی 

 ی مشابهی است.ی دوجانبهموافقتنامه
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 (2066از اول می )کشورهای اتحادیه اروپا 

 (2066کشورهای عضو اتحادیه )از اول می 

 استرالیا

 بلژیک

 بلغارستان

 قبرس

 جمهوری چک

 دانمارک

 استونی

 فنالند

 

 فرانسه

 آلمان

 یونان

 مجارستان

 ایرلند

 ایتالیا

 لتونی

 لیتوانی

 لوگزامبورگ

 نلهستا

 پرتقال

 رومانی

 اسلواکی

 اسلونی

 سوئد

 بریتانیا

 هلند

 مالت

 کشورهای نامزد عضویت

 ایسلند ترکیه ماکادونیا یوگسالوی کرواسی

 کشورهای نامزد احتمالی

 صربستان -نگرو-مونته-کوزووو– هرزگوین-بوسنی-آلبانی

 
 اروپا اتحادیه رسمی و کاربردی در یهازبان

 بلغاری

 چک

 دانمارکی

 هلندی

 انگلیسی

 استونیایی

 فنالندی

 فرانسوی

 یآلمان

 یونانی

 مجارستانی

 ایتالیایی

 ایرلندی

 لتونیایی

 لیتوانیایی

 مالتی

 لهستانی

 پرتغالی

 رومانیایی

 اسلونیایی

 اسپانیایی

 سوئدی
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  .شورای کندیمشورای اروپا رهبری سیاسی برای اتحادیه اروپا را فراهم شورای اروپا .

ای دارد که معموال رئیس دولت  ندهایلسه دارد و هر عضو نماروپا چهاربار در سال ج

 .کندیمعمل  EUدرمجموع شورا به عنوان رئیس دولت  خود است.

  .کندیمرا تامین و قانونگذاری را آغاز  روزانهکمیسیون اروپا رهبری کمیسیون اروپا .

 اروپا است. اتحادیهاین کمیسیون بازوی اجرایی 

  .دهدیماروپا را تشکیل  اتحادیهی قانون گذار اروپا نیمی از بدنه پارلمانپارلمان اروپا .

. شوندیمعضو است که با رای عمومی در کشورهای خود انتخاب  809پارلمان شامل 

دوره برای هر عضو پنج سال است. هدف پارلمان بحث و اصالح قوانین پیشنهادی 

 توسط کمیسیون اروپا است.

  اروپا  اتحادیهقانونگذار  یبدنهورا به عنوان نیم دیگر از این شاروپا.  اتحادیهشورای

روپا که و نباید با شورای ا نامندیم. گاهی آن را شورا یا شورای وزیران کندیمعمل 

اروپا متشکل از یک وزیر دولت از هر کشور  اتحادیهدرباال گفتیم اشتباه شود. شورای 

 وع مورد بحث تغییر کند.عضو است و نمایندگان آن ممکن است بسته به موض

  .اروپا است. شامل سه  اتحادیهی قضایی دیوان دادگستری شاخهدیوان دادگستری

اروپا را  اتحادیهو قوانین  هایمانپدادگاه مختلف است که بررسی، تفسیر و اجرای 

 برعهده دارند.

 اخیر یهافرصتو  هاچالش

لی است. امروزه، شانزده کشور عضو از یورو پو اتحادیهاروپا  اتحادیهمزیت عضویت در  ینتربزرگ

بزرگ ارزی جهان بعد از دالر  ییرهذخ. از زمان راه اندازی آن، یورو به دومین کنندیماستفاده 

ی اروپا دربرگیرنده اتحادیه. اول، دارای اهمیت است چند تفاوت ذکرامریکا تبدیل شده است. 

اروپا بیشتر از کشورهایی است که از یورو  دیهاتحا. دوم، اعضای شودینماروپا  یقارههمان 

. بازارهای یورو، یا کشورهای یورو کشورهایی هستند که از یورو استفاده کنندیماستفاده 

که وب  اروپا بودن است. با توجه به اروپا، اتحادیه. بازار واحد اروپایی بهترین مزیت عضو کنندیم

واحد با بیش از پانصد اروپا یک بازار  اتحادیهاروپاست، کشورهای عضو  اتحادیهسایت رسمی 

درصد از جمعیت جهان است. این بازار واحد جریان  8 ییندهنماکه  انددادهنفر تشکیل  میلیون

ی واحد . اگرچه یک تعرفهدهدیماتحادیه اروپا اجازه افراد را درون  و کاالها، خدمات، سرمایه آزاد

بازار بود هیچ  اروپا وجود دارد، به محض اینکه در ادیهاتحبرای کاالهای ورودی به یک کشور 

 برآنها وضع شود. تواندینماضافی یا مالیاتی  یتعرفه
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بسیاری موارد ساده تر و  اروپا داد و ستد دارند اکنون آنرا در اتحادیهمشاغلی که با یک کشور در 

مبادله  یگر هیچ ریسک نرخ ارزاروپا دادوستد کنند. د اتحادیهکه با کشورهای  اندیافتهارزان تر 

. دهدیممعامله را کاهش  هایینههزحدف نیاز به تبدیل ارز در بازارهای یورو  و ای وجود ندارد

. سازدیمبعالوه، داشتن یک ارز واحد قیمت گذاری بین کشورها و بازارها را شفاف تر و استوارتر 

که بازارهای  کنندیماروپا اعتراف  دیهاتحابا وجود مزایای درک شده، سیاستگذاران اقتصادی در 

که به تاثیرپذیری نرخ باالی بیکاری  اندیاتیمالساختار  و کار اتحادیه دچار انعطاف ناپذیری، قواعد

. این امر به ویژه برای نیروی کار نسبتا کم مهارت کندیمو اشتغال کم در رشد اقتصادی کمک 

 .کندیمصدق 

 آیندهچشم انداز 

 یهابخشتر و بازیابی کندتری نسبت به ایاالت متحده یا دیگر با رکودی عمیق اقتصاد اروپا

درصد از اقتصاد جهان را  36اروپا  اتحادیهتریلیونی  6. 97جهان مواجه است. زیرا اقتصاد 

دیگر مناطق است.  و آسیا، چشم اندازهای ضعیف آن احتماال برگشت به ایاالت متحده، سازدیم

اروپا به ویژه خدعه آمیز است زیرا شانزده کشور از بیست و هفت  اتحادیه تثبیت سیستم بانکی

، اما مقررات بانکداری کنندیمکشور ارز یورو و یک بانک مرکزی را به طور مشترک استفاده 

 ت.ملی اس یهادولتعمدتا تحت کنترل 

صاد بازار اجتماعی اروپا که با کمیسیون اروپا به کار برده شد، چشم اندازی از اقت 2626راهکار 

 تواندیمچگونه اتحادیه  دهدیم. نشان گذاردیماروپا برای قرن بیست و یکم را به نمایش  اتحادیه

اقتصاد فراگیری که سطوح باالی  به تواندیم قویتر از قبل از این بحران بیرون آید و چگونه

ت ین اتحادیه به دنبال مدیریتبدیل شود. ا کندیماشتغال، بهره وری و انسجام اجتماعی را ارائه 

 ی نتایج سریع و پایدار است.اقتصادی قوی تر به منظور ارائه

 سه آن : آآسیا

با پنج کشور بنیانگذار تشکیل شد:  9168 سه آن( درآی جنوب شرقی )آسیاکشورهای  اتحادیه

ام، کامبوج، یتنو فیلیپین. از زمان تاسیس، میانمار )برمه( و مالزی، تایلند، اندونزی، سنگاپور

 .اندیوستهپبرونئی به این اتحادیه  و الئوس

نیز ارتقای  و فنی است و اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی هاییهمکارسه آن بر ی آ تمرکز اولیه

ن هست، یکی از ماموریت های اولیه و ی. اگرچه، امروزه تاکید کمتری برآصلح و ثبات منطقه ا
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-خارجی  یهاقدرتی جنوب شرقی توسط آسیارفتن سه آن جلوگیری از تحت سلطه گ اصلی آ

 بود. -ایاالت متحده و بخصوص چین، ژاپن، هند

به عنوان  2696 تجاری امضا کردند که در آزادی سه آن و چین یک موافقتنامه ، آ2662در سال 

سه آن و هند  آ 2661 سال ( اجرایی شد. درACFTAآسه آن )-تجاری چین آزاد یمنطقه

تجاری با  آزادی سه آن موافقتنامه ، آ2661 (. درFTAکردند )تجاری امضا  آزاد یموافقتنامه

سه آن ایجاد ی اقتصادی آ جامعه 2690تا رود نیوزیلند و استرالیا امضا کرد. همچنین امید می

شود. در حالی که تمرکز و عملکرد هنوز مورد بحث است، هدف آن است که حتی روابط نزدیک 

جهانی  یهاقدرتموثر با  یمذاکرهرا قادر به  هاآنکشور عضو برقرا شود، تا تری در میان ده 

 اروپا و ایاالت متحده بکند. اتحادیهمانند 

 : اپکآسیا

توسط دوازده کشور به عنوان یک انجمن  9171در سال  (اپک) یانوسیهاق-آسیاهمکاری اقتصادی 

اقیانوس آرام  ویهر دو س صادی ازعضو اقت 29حاضر این انجمن  رسمی تاسیس گردید. در حال

دارد. اپک تنها گروه تجاری منطقه ای است که از اصطالح اقتصاد عضو به جای کشورها، در 

ی پیوستن به انجمن را پیدا کرد، اما تنها . تایوان اجازهکندیماحترام گذاشتن به چین استفاده 

 تحت نام چین تایپه.

گروه بندی جغرافیایی شامل ایاالت متحده، کانادا، مکزیک، تحت تاثیر ارتباط اقیانوس آرام، این 

اقیانوس آرام است.  ییهحاشیی آسیااسترالیا با همتایان  و نو، نیوزیلند یینهگشیلی، پرو، روسیه، 

سازی و ترویج آزادگروه منطقه ای موفق به  این با تمرکز ابتدایی بر رشد اقتصادی و همکاری،

فنی بین اعضای اقتصادی شد. با دور  و تجاری، اقتصادی هاییمکارهو نیز تسهیل  آزادتجارت 

. با کردندتجاری مذاکره  آزادی سازمان تجارت جهانی، اعضای اپک، برسر تاسیس منطقه یدوحه

موفقیت بهتری داشته است. این  تر اپک نسبت به آسه آن، اپکتوجه به عضویت گسترده

 هستند. یشانهاتالشبه دنبال هماهنگ سازی دوسازمان اغلب اهداف مشترکی دارند و 

 GCCخاورمیانه و افریقا: 

، شودیمشورای همکاری کشورهای عرب خلیج، که با عنوان شورای همکاری خلیج هم شناخته 

سعودی، عمان، قطر و  مد. شش کشور عضو آن بحرین، کویت، عربستانآبه وجود  9179در 

ک سازمان سیاسی و اقتصادی، این گروه بر مسائل ی عربی هستند. به عنوان یامارات متحده

بیشتر یک سازمان سیاسی است تا اقتصادی.  GCCتجاری، اقتصادی و اجتماعی متمرکز است. 
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 خواستار هماهنگ سازی حضور نظامی واحد و یکپارچه در GCCدر میان ابتکارات متعددش، 

 قالب یک نیروی محافظتی شبه جزیره است.

اروپا و  اتحادیهتجارت بین  ی همکاری امضا کردند.اروپا توافق نامه ادیهاتحو  GCC، 9171 در

افزایش  FTAید تحت بود و با یورو میلیارد 81کشورهای شورای همکاری خلیج در مجموع 

اروپا و  اتحادیهو درحالی که روابط اقتصادی محکم مبنایی برای پیوند متقابل باقی ماند،  .یافتیم

 و جایگزین هاییانرژمنافع مشترکی در منطقه داشتند از قبیل ترویج شورای همکاری خلیج 

ج اصالح یزیست محیطی؛ ترو هایینگراندرنتیجه مشارکت در حل تغییرات آب و هوایی و دیگر 

مالی؛ و تقویت و افزایش یک سیستم بین المللی مبتنی  هاییاستسمناسب اقتصاد جهانی و 

 برقانون..

انتقال تجاری، سرمایه گذاری و  آزادترکی تشکیل داد که جریان بازار مش GCC، 2667 در

، بحرین، عربستان سعودی، کویت و قطر 2661. در دسامبر ساختیمکارگران را امکان پذیر 

نه  GCCشورای پولی با قصد ایجاد نهایی ارز مشترک ایجاد کردند. از زمان تشکیل این شورا، 

رفاه شهرهای خود و کشورهای خود و  یتوسعهدر  بلکهتجارت مشارکت داشت  یتوسعه تنها در

 ..و پایداری در منطقه مشارکت داشته است. نیز ارتقا صلح

 AECخاور میانه و افریقا:

افریقایی. این پیمان  اتحادیه( سازمانی است متشکل از کشورهای AECجامعه اقتصادی آفریقا )

ه سازی اجرای موافقتنامه های اقتصادی اجرایی شده و برای یکپارچ 9116 امضا و در 9119در 

عمل  AECمنطقه ای تهیه شده است. چندین موافقتنامه ی منطقه ای به عنوان ارکان 

 :.کنندیم

 یقاآفری کشورهای ساحل صحرای جامعه (CEN-SAD) 

 بازار مشترک شرق و جنوب آفریقا (COMESA) 

 آفریقای شرقی یجامعه (EAC) 

 ریقای مرکزیاقتصادی کشورهای آف یجامعه (ECCAS/CEEAC) 

 اقتصادی کشورهای غرب افریقا یجامعه (ECOWAS) 

  یدولتبین  یتوسعهسازمان (IGAD) 

  آفریقای جنوبی یتوسعهانجمن (SADC) 

 اتحادبیه ی مغرب عربی (AMU/UMA) 
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تجاری به ویژه در کشورهای آفریقایی که تحت اشغال  آزادکه مناطق  معتقدنداقتصاددانان 

ات اقتصادی ی ایجاد شدند زمانی که زمین تقسیم شد اغلب با اندک توجهی به ثباستعمار

 مده مناسب بود.موقعیت تازه به وجود آ

م را با میراثی از حاکمیت ضعیف و عدپس از استقالل در افریقا بیشتر قاره  هاییریدرگبعالوه، 

 .هاستآنبه  تجاری پرداختن آزادیکپارچگی سیاسی برجا گذاشته که هدف از مناطق 

کشور  26تجاری فوق العاده شامل  آزاد[، موافقت برای برنامه ریزی یک منطقه 2667]در اکتبر 

 حاصل گردید. شدیمافریقایی که از لیبی در شمال تا افریقای جنوبی کشیده 

گمرکی را  اتحادیهتجاری و  آزاد یمنطقهیک  2698قصد دارد در  AECبه طرزی جاه طلبانه، 

اقتصادی  اتحادیهکه ارز مشترک و  رودیممنطقه ایجاد کند. ورای این برنامه، امید  یهابلوکدر 

 و پولی نهایی ایجاد شود.

 ؟گذارندیمبر تجارت تاثیر  هاتالشچگونه این توافقتنامه های تجاری و 

بت ای از طریق داشتن معیارهای ثاهای تجاری منطقههای جهانی از توافقنامه، تجارتدر مجموع

که تولید در  ییهاشرکت. برندیمتر برای سرمایه گذاری و تجارت و نیز کاهش موانع ورود سود 

جابجایی کاالها بین تعدادی از کشورهای موجود در آن بلوک  کنندیمیک کشور را انتخاب 

 .اندیافته ترارزانوارده یا مقررات اضافی ساده تر و  یهاتعرفهتجاری را بدون 

ری جدید یا داشتن قوانینی برای ی تجارت شامل یافتن خود بیرون از یک بلوک تجاها براچالش

های گذشته، های جدید تجاری است. در دههی توافقنامهدر نتیجه هاآنصنعتی  تغییرات

-ن را کاسهاند. اغلب آی تجاری به طور روزافزون منعقد شدههای دوجانبه و چندجانبهموافقتنامه

نامند، زیرا توافقات به صورت جهانی می یچندجانبهتجاری دوجانبه و  یهانامهتوافقی اسپاگتی 

ی ک کاسهی، مثل اندمتقاطعبا خطوط  ییهارشتهخطی نیستند؛ درعوض مخلوط نامرتبی از 

 .کندیممرتبط  مبه تجاری را در اتحادهای تجاری خود یهابلوکاسپاگتی، که کشورها و 

قتنامه های تجاری درحال تحول را برای اطمینان از آن که یک یا کسب و کارها باید این مواف

نظارت و هدایت  گذارندینمدر کشورهای مهم  هاآنچند موافقتنامه تاثیر منفی بر کسب و کار 

از متخصصان داخلی برای  ییهاگروهجهانی  یهاتجارتکنند. این یکی از دالیلی است که چرا 

 جاری منطقه ای دارند.و نیز اتحادهای ت WTOنظارت بر 

 ب، اغلکنندیمآمریکایی که در یکی از کشورهای عضو آسه آن تجارت  یهاشرکتبرای مثال، 

شوند، تا بتوانند بر مقررات تجاری جدید  US-ASEANکه عضو شورای تجارت  دهندیمترجیح 

ادهای دولتی ن اعمال نفوذ کنند و نیز منافع تجاری خود را با نهآنظارت داشته و احتماال بر 

 پیش ببرند.
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امریکایی در  یهاشرکتآسه آن یک سازمان برتر حمایتی برای -شورای تجارت ایاالت متحده

 666ی نزدیک به آیندهآسه آن نم آسه آن( است.) یاآسانجمن پویای کشورهای جنوب شرق 

دارالسالم،  سراسر برونئی، تریلیون دالر تولید ناخالص داخلی در 9.0میلیون نفر و ترکیبی از 

یتنام است. اعضای این شورا ولند و یکامبوج، اندونزی، الئوس، مالزی، میانمار، فلیپین، سنگاپور، تا

تازه  یهاشرکت و ی مشغول به کار در آسه آنایاالت متحده یهاشرکت ینتربزرگاز  اندعبارت

 .اندکردهار ی جنوب شرقی کآسیاسال در  966که بیش از  ییهاشرکتوارد در منطقه تا 

؛ جلسات کندیماین شورا ماموریت های تجاری بزرگی را برای اقتصادهای کلیدی رهبری 

؛ و تنها سازمان آمریکایی است که امتیاز افزایش کندیمسه آن و وزرا برگزار  ان آرمتعددی با س

سات مدیران عمومی گمرک در جل و سه آن در مشاوره با وزرای اقتصادی و مالی آ هاینگران

شخصی و حرفه ای با تصمیم گیرندگان مهم  ی خود را دارد. با داشتن روابط بلندمدتسالیانه

را در  هافرصت و ترتیب دهد، مشکالت را حل کند واقعی یهاگفتمان تواندیمآسه آن، شورا 

منحصر به فرد فراهم کند.  یمشاورهورود به بازار و خدمات  هرنوع شرایط بازار تسهیل کند،.

، کوکا کوال، AT&Tشامل  و 066امریکایی عضو آسه آن مانند فورچون گلوبال  یهارکتش

. درحالی که دیگر شوندیمجنرال الکتریک خوانده  و مایکروسافت، جانسون، شاورن، شرکت فورد

سه آن  آ اروپا گفتگوهای مداوم با آسه آن دارند، شورای تجارت امریکا اتحادیهکشورها و 

 رد است.رویک ترینیرسم

 با فقط یک بلوک تجاری پیچیده باشد. یک شرکت تواندیمدید چگونه روابط  توانیمبه سادگی 

به سادگی خود را در  تواندیم آسیا و اروپا اتحادیهجهانی با گردانندگانی در آمریکای شمالی، 

ذینفع  طرفین یهمهجهانی برای حفظ روابط با  یهاشرکتتیررس منافع تجارت رقابتی بیابد. 

شرف انجام کاری تجاری  . اگر شما هم درکنندیمدر یک دپارتمان وکالت لبریز از وکال کار 

را با درجه ای از قانون برای بیشترین تاثیر  هستید پس ممکن است بخواهید درجه ای از تجارت

 ترکیب کنید.

 نکات مهم

 کبی طرف در یو  آزادبرای ترویج تجارت  ییهاتالشمنطقه ای به  اتحاد اقتصادی 

 مبنای منطقه ای اشاره دارد. چهار نوع اصلی از ائتالف اقتصادی وجود دارد.

  )همکاری اقتصادی است. کشورهای عضو  ازشکل  ترینیاصل تجاری آزادمنطقه الف

تجاری با  هاییاستسند تا آزاد، اما کنندیمموانع تجارت بین خود را حذف  یهمه

گمرکی برای  هاییهاتحادتقل تعیین کنند. ب( کشورهای غیرعضو را به طور مس
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و  شودیم. موانع تجاری بین کشورهای عضو برداشته شوندیم ایجاد همکاری اقتصادی

( که با کشورهای غیرعضو هم به شیوه ای مشابه رفتار کنند. ج کنندیماعضا توافق 

. دهدیمرا  ی ایجاد یک بازاراقتصادی یکپارچه بین کشورهای عضواجازه بازارمشترک

موانع تجاری و هرمحدودیتی در جابجایی نیروی کار و سرمایه بین کشورهای عضو 

 و . یک سیاست تجاری مشترک با کشورهای غیرعضو وجود داردشودیمبرداشته 

د(  کار در یک کشور عضو دیگر را ندارند. یاجازهکارگران دیگر نیازی به ویزا یا 

که کشورها وارد یک توافق اقتصادی برای حذف  شودیماقتصادی زمانی ایجاد  اتحادیه

 اقتصادی مشترک شوند. هاییاستسموانع تجارت و اتخاذ 

 اروپا، موافقتنامه ی  اتحادیهمنطقه ای  همکاری تجاری یتوافقنامه ینتربزرگ

است.  (اپک) یانوسیهاق آسیاهمکاری اقتصادی  و نفتا() یشمالامریکای  آزادتجارت 

 اروپا، نفتا اتحادیه( کشورهای عضو بیشتری نسبت به AEC) یقاآفردی اقتصا یجامعه

از ثبات تجارت جهانی در مقایسه با دیگر  یترکوچکبخش  ییندهنمادارد اما  اپک و

 همکاری است. یهاتوافقنامه

 سازمان ملل متحد و تاثیر برتجارت 

 اهداف یادگیری

 .درک چگونگی و چرایی اثرات صلح بر تجارت 

 نقش سازمان ملل متحد. توضیح 

 .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 

ن چشمگیری تجارت بین اروپا شد. روشن است که درگیری بین کشورها به میزا اتحادیه یتوسعه

 المللی را کاهش داده و شدیدا به رفاه اقتصادی ملی و جهانی صدمه می زند.

مثال  برندیمشایان اهمیت است که طیف وسیعی از مشاغل وجود دارند که از جنگ سود 

 و کنندیمجنگی(، کار  هاییونیفرملباس )که در صنایع ساخت سالح، پالستیک،  ییهاشرکت

، مارتین BAE هاییستمسمانند  ییهاشرکتتهیه کنندگان تدارکات و آذوقه.  زاطیف وسیعی 

 و )هالیبتون(، رولزرویس، بوئینگKBRالهید، فین مکانیکا، تالس گروپ، جنرال داینامیکز، 
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عی به دست فهمگی منا و دنیا در این بخش هستند یهاشرکت ینتربزرگهانیول فقط اندکی از 

و نیز از طریق تنظیمات  متبوعشان مستقیما یهادولتسیاست تجاری از  آوردند که در اقتصاد و

 تجاری و توافق یافته تنیده شده است. هاییاستسکلی در 

 ؟دانستیدیمآیا 

با دیگر کشورها را به مذاکره  آزادکشورهای صنعتی موافقتنامه های سرمایه گذاری و تجارت 

. چون تنها کشورهای مرفه و کنندیممستثنی  هانامهتوافق ایناما مخارج نظامی را از  گذارندیم

های همیشه قادرند تا یارانه هاآنمیلیاردها را برای مخارج نظامی متقبل شوند،  توانندیمثروتمند 

خودقرار دهند و از نظر فنی ظرفیت  یهاشرکتای از طریق قراردادهای دفاعی در اختیار مخفیانه

 ند.صنعتی خود را پیشرفته نگاهدار

سرمایه گذاری، یکی عبارتی خواهد یافت که  یتوافقنامهو بنابراین، در هر تجارت بین المللی و 

 مستثنی کند. شوندیملی حیاتی فرض را که برای امنیت م هایییاستسدولتی و  یهابرنامه

اقتصادی موجب درهم گسیختگی  هاییتفعالبسیار برای  توانیمبا این وجود، درگیری نظامی 

اشد و مانع از عملکرد بلند مدت اقتصادی شود. درنتیجه، بیشتر مشاغل تجاری جهانی ب

 .شودیممحیط باثبات به دالیل بسیار به عملکرد تجاری بهتر منجر  ککه عمل در ی اندیافتهدر

 .استخدام نیروی کار ماهر در صورتی که شرایط داخلی کشور باثبات باشد و  کارمندان

در استخدام  هاشرکت یهاچالشخواهد بود. نگاهی به  ترنآسانسبتا بدون خطر 

خصوصی عراق یا افغانستان بیندازید. حتی  یهابخشکارکنان غیرنظامی برای کار در 

 و مالی -ی بانکداریبرای فرستادن استعدادهای ماهر برای توسعه پیشرفته یهاسازمان

ر تاریخی، بدون توجه به روبرو بودند. از نظ ییهاچالشپیشگامان بخش خدمات با 

کشور و یا درگیری، کارکنان پیشرفته فقط بعد از تثبیت امنیت توسط نیروی نظامی به 

باید سطوح باالتری از سختی کار و خطر را  هاشرکت. شوندیمیک کشور فرستاده 

 نباشند. هاینبهتربپردازند و ممکن است هنوز قادر یه آوردن 

 و  هایهسرمابه خاطر از دست دادن یا آسیب  هاشرکتر، های ناپایدا. در محیطعملیات

سانی دزدیده شوند و آ. برای مثال کاالها در ترانزیت ممکن است به اندنگران هاییدارا

 آسیب ببینند. توانندیمیا انبارها  هاکارخانه

 کار را برای  ،. قوانین کسب و کار مشخص نیست و مقررات همواره در حال تغییرمقررات

 .سازدیمبلند مدت دشوار  ها درکتشر

 یهاکنترلاغلب کشورها تعارض حاکم بر  سرمایه. آزادتبدیل ارز و جریان  قابلیت 

اعمال شده بر ورود و خروج پول از  هاییتمحدود. یعنی کنندیمسرمایه را تجربه 



 مدیریت کسب وکار بین المللی  662

یا ممکن است کاهش قیمت یافته باشد  هاآنیابند که ارز می کشورهایشان را و نیز در

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

از این  هبازنمی دارد، کشورهایی که در مباحث تجاری درگیرند احتمال بیشتری دارد ک

عالوه براین، . مورد دیگر مناطق درگیری استفاده کنندبرای بحث در  هاانجمن

دیگران قدرت  و جهانیزیمنس، جنرال الکتریک، بوئینگ، ایرباس یهاشرکت ینتربزرگ

یا صنایع  هاشرکتبرای ترویج ابتکاراتی برای سود بردن  هادولتاقتصادی برای نفوذ بر 

 خود دارند.

 سازمان ملل متحد

در انتهای جنگ جهانی دوم تشکیل شد تا جایگزین مجمع ملل  9160 سازمان ملل متحد در

تشکیل شده بود. اهداف اصلی آن تا امروز بی تغییر باقی مانده است: حفظ  9191شود، که در 

بین  هاییهمکاری روابط دوستانه بین کشورها و پرورش صلح جهانی و امنیت جهانی؛ توسعه

مهم و  ییهفرضبشردوستانه و فرهنگی. یک  المللی در حل موضوعات اقتصادی، اجتماعی،

تقریبا تمام کشورهای جهان عضو سازمان  وجود دارد. هاانسان یبرجسته در حقوق بشر و برابر

 و تایوان، با احترام به چین ترکوچکبا تنها اندکی قلمروهای  -کشور 912اخیرا  -ملل هستند

کشورهای عضو تامین  هاییابیارزو  هایهمکارضعیت ناظر دارند و نه عضو. سازمان ملل توسط و

 .شودیم

. در سرتاسر جهان، سازمان ملل متحد و رسدیمکار سازمان ملل به هرگوشه ی جهان 

برای پاکسازی میادین مین تنظیم  ییهابرنامه، کنندیمآن به پناهندگان کمک  یهاآژانس

همچنین، به حمایت از . کنندیمک رزه علیه ایدز کم، به گسترش تولید مواد غذایی و مباکنندیم

تالش برای استانداردهای بهتر زندگی و حقوق  و ، کاهش فقرهایماریبمحیط زیست، مبارزه با 

. اگرچه سازمان ملل اغلب برای حفظ صلح، استقرار صلح، جلوگیری از کنندیمبشر کمک 

ای از مسائل تردهبشردوستانه شناخته شده است، این سازمان در طیف گس یهاکمک و درگیری

اخالق عملی  ی کوتاه. در مقالهکندیماساسی اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و بهداشت کار 

گوال، شما در مورد این که چگونه سازمان ملل راه را برای حل مشکل درگیری الماس باز آندر 

کننده و کرد و با صنعت الماس جهانی همکار شد تا برای یک مشکل تجاری اخالقی ناراحت 

 ترویج صلح و ثبات در کشورهای سابقا درگیر مانند آنگوال یک راه حل بلندمدت ایجاد کند.
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انجام سال  0و برای دوره ای  کندیمسازمان ملل متحد را رهبری  ،دبیرکلنفر به عنوان  یک

 ی اصلی است:کند. از نظر ساختاری، سازمان ملل شامل شش بدنهمی وظیفه

مشورتی سازمان ملل است و شامل تمام کشورهای عضو  یدنهباین  .مجمع عمومی -9

اعضا حق  یهمه. در این مجمع کنندیماست که در جلسات منظم سالیانه مالقات 

 رای برابر دارند.

این شورا مسئول رسیدگی به مسائل مربوط به صلح و امنیت است. این  شورای امنیت. -2

ایاالت متحده، انگلستان، –هستند شورا پانزده عضو دارد، که پنج عضو آن دائمی 

روسیه، چین و فرانسه. ده کشور باقی مانده هر دوسال یکبار توسط مجمع عمومی 

زیادی توسط کشورها بر سر  درگیری، رودیم. همانطور که انتظار شوندیمانتخاب 

ی تصمیمات رسد قدرت زیادی دارد. همهشورای امنیت وجود دارد که به نظر می

 .استی کشورهای عضو سازمان ملل متحد با بقیهمرتبط  شورای امنیت

مسئول موضوعاتی است که  این بدنه (.ECOSOC) یاجتماعشورای اقتصادی و   -3

تر کوچک هاییسیونکممرتبط با اقتصاد، حقوق بشر و مسائل اجتماعی است. تعدادی 

ا بانک از نزدیک ب ECOSOC. دهندیمهای تخصصی کار این شورا را انجام و آژانس

 .کندیمجهانی و صندوق بین المللی پول کار 

و از لحاظ فنی توسط  کندیمدبیرخانه بر عملیات سازمان ملل نظارت  دبیرخانه. -6

 .شودیمدبیرکل سازمان رهبری 

از  . دادگاه متشکلشنودیماین بدنه مناقشات بین کشورها را  دیوان بین المللی الهه. -0

. دادگاه شودیمعمومی و شورای امنیت انتخاب پانزده قاضی است که توسط مجمع 

مربوط به جنایات جنگی، نسل کشی، پاکسازی قومی و دخالت  یهاپروندهبررسی 

 .کندیمغیرقانونی یک کشور در امور کشوری دیگر را بررسی 

شورای قیمومت. درحالی که یک بخش رسمی از منشور سازمان ملل مسئول بررسی و نظارت بر  

 تحت مسئولیت سازمان ملل است، این بدنه اخیرا غیرفعال شده است.تمام مناطق 
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 سیستم سازمان ملل متحد

تا روشن کنند که  کنندیماز مشارکت خود در پیمان جهانی سازمان ملل استفاده  هاشرکت

وردن اهداف مصرف کنندگان، آبزرگ جهانی هستند، در تالش برای بر یهاشرکتشهروندان 

که نیازهای شرکت جهانی را  هاآنی همه دولتی و غیردولتی یهاسازماننیز  تامین کنندگان و

 .کنندیماش کمک برای دستیابی به اهداف تجاری جهانی

یک مثال شرکت کوکاکوال است و پایبندی او به حفظ شهروندی خوب تجارت جهانی که آن را 

که تاثیر مثبت بر  ییهاسازمانو  هادولتدر توانایی برای نفوذ بر تجارت و سیاست اقتصادی با 

ورده است. برای مثال، کوکاکوال بازارها در سرتاسر جهان به دست آ منافع تجاری دارند در انتخاب

تعهد خود را در وبسایت و گزارشات جهانی خود برجسته نمایی کرده است. این شرکت در 
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ضا کنندگان پیمان که شرکت کوکاکوال از ام دهدیمتوضیح  2666وبسایت خود در مارس 

 96شده است و تعهد خود را به پیشرفت  حقوق بشر هایینهزمجهانی سازمان ملل متحد در 

مبارزه با  و حقوق بشر، کار، محیط زیست یهاحوزه. در کندیماصل مورد قبول جهانی تایید 

 چند تن از شرکای این شرکت نیز هم امضای آن هستند.. فساد.

 مان ملل متحدساز یتوافقنامهده اصل 

 حقوق بشر

  و : تجارت باید از حقوق بشر اعالن شده حمایت کند و به آن احترام بگذارد9اصل 

  اندشده: اطمینان حاصل کند که در سوء استفاده از حقوق بشر همدست 2اصل. 

 نیروی کار

  ی تشکیل و به رسمیت شناختن موثر حق چانه زنی جمعی آزادباید از  هاشرکت: 3اصل

 کنند؛حمایت 

  حذف تمام اشکال کار اجباری و فشار؛6اصل : 

  لغو موثر کار کودکان و0اصل : 

  رفع تبعیض در رابطه با استخدام و اشتغال.6اصل : 

 محیط زیست

  زیست محیطی حمایت  یهاچالشباید از رویکرد پیشگیرانه در قبال  هاشرکت: 8اصل

 کنند؛

  زیست محیطی بیشتر و ولیتابتکاری برای ترویج مسئ یهاطرح: انجام 7اصل 

  تشویق توسعه و رواج فناوری سازگاربا محیط زیست.1اصل : 

 مبارزه با فساد اداری

  رشوه  و ن از جمله اخاذیبرضد فساد اداری در تمام اشکال آ باید هاشرکت: 96اصل

 .خواری کار کنند



 مدیریت کسب وکار بین المللی  661

 سازمان ملل به عنوان یک شریک تجاری

ی اقتصاد جهانی دارد. این سازمان شنی در صحنهسازمان ملل نقش دیپلماتیک بسیار رو

همچنین در به یادآوری این نکته که ارتباط کاری نزدیکی با بخش خصوصی دارد اهمیت دارد، 

 یهاشرکت. کندیمسرتاسر جهان را اجرا  یهاپروژهکه در واقع مقادیر زیادی از خدمات و 

بخش  یهاسازمانو  هادولتخود را برای  که کار کنندیمجهانی برای سازمان ملل همانطور کار 

. هر بازوی سازمان ملل یک دفتر تامین و تدارکات دارد. بخش تدارکات دهندیمعمومی انجام 

و به طور فعاالنه برای افزایش منابع  کندیمسازمان ملل با فروشندگانی از سرتاسر دنیا دادوستد 

 .کندیمرحال گذار کار خود از کشورهای پیشرفته و کشورهایی با اقتصاد د

 نکات مهم

  در برندیمسود  و نزاع دفاعی( از درگیری یهاشرکتدرحالی که صنایع معینی )مثل ،

ن برای تجارت ی آ. تاثیر اولیهکنندیمهتر سود جهانی در زمان صلح ب یهاشرکتکل 

در قابلیت تبدیل ارز و مدیریت مالی  و نیروی انسانی، عملیات، مقررات یینهزمدر 

 مناطق درگیر است.

 تشکیل شد. هدف اصلی آن  9160در  سازمان ملل متحد در پایان جنگ جهانی دوم

ی بین ی روابط دوستانهو امنیت بین المللی به منظور توسعه همچنان حفظ صلح

بین المللی در حل مسائل اقتصادی، اجتماعی،  هاییهمکارکشورها و ترویج 

 بشردوستانه و فرهنگی است.

  ( مجمع 3شورای امنیت ) (2)( دبیرخانه 9از ) اندعبارتاصلی سازمان ملل  یدنهبشش

( 6)و  ( دیوان بین المللی دادگستری0( شورای اقتصادی و اجتماعی )6عمومی )

 .کندیمشورای قیمومت سازمان ملل متحد. دبیرکل، سازمان ملل را رهبری 

  



 

 للیالم بین توسعه زمینه در و بنگاه استراتژی 2 فصل

 المللی بین توسعه زمینه در و بنگاه استراتژی

 (المللی بین کار و کسب برای رقابتی )استراتژی 

 استراتژیک جهانی یهاانتخاب

 چرایی، محل و چگونگی گسترش بین المللی

بازارهای به شدت  که در ییهاشرکتوسوسه انگیز باشد.  تواندیمجذابیت بازارهای جهانی 

، به جستجو برای گسترش بازار در آنسوی کنندیمنزدیک به اشباع در کشور خود کار  رقابتی یا

ای نیست و مدیران . اما تصمیم به گسترش در خارج از مرزها تصمیم سادهشوندیممرزها کشیده 

ارزشی واقعی برای سهامداران ایجاد کند. اگر  تواندیمباید از خود بپرسند آیا این گسترش 

این مناطق آشنا نباشند به سادگی  معمول تجارت در هاییوهشمناطق جدید و با  هاشرکت

 هاشرکتورود به بازارهای جدید شود. برای برخی  هایینههزممکن است دچار اشتباه در برآورد 

را درمعرض خطر قرار دهد، همانطور  هاآنتمام عملیات  تواندیمیک گام اشتباه در بازار خارجی 

ورود به بازار شیلی شکست  بعد از آنکه در 1که برای شرکت خرده فروش فرانسوی کارفور

 خوردند، رخ داد )بعدا در همین بخش توضیح داده خواهد شد(. در این بخش، همانطور که در

                                                      
9 Carrefour 
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پس چگونگی تحلیل بین المللی و س یتوسعهشکل زیر اشاره شده است، مطالبی درمورد منطق 

 و ارزیابی بازارها برای گسترش بین المللی خواهید آموخت.

 
 منطق مربوط به گسترش بین المللی

 :کنندیماستراتژی توسعه را به یک یا چند دلیل زیر آغاز  هاشرکت

 ی عملیات اجرایی خودبهبود اثربخشی هزینه 

 توسعه و گسترش در بازارهای جدید برای مشتریان جدید 
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 ب مشتریان جهانیجذ 

 و 2مبرئرا، شرکت برزیلی هوافضای کنگلومر1برای مثال، شرکت آمریکایی مواد شیمیایی دوپانت

چین سرمایه  شرکت فنالندی موبایل نوکیا همگی برای به دست آوردن مشتریان جدید، در

د نه برای ش آلمان، درابتدا وارد بازار جدید 3. در مقابل شرکت اشنایدر لجستیکزاندکردهگذاری 

به دست آوردن مشتری جدید بلکه برای حفظ مشتریانی که نیاز به یک شرکت تدارکاتی شخص 

، هاشرکتدنبال کرد. دیگر  آلمانداشتند. بنابراین، اشنایدر مشتریان خود را در  آلمانثالث در 

ن مانند شرکت تولید کننده ریزپردازنده اینتل، در حال ساخت تجهیزات کارخانه ای در چی

پیچیده بهره برداری کند. برای  آیندهتولید کم هزینه تر و به طور فز هاییتقابلهستند تا از 

میلیارد دالر  2.0 یینههزی تولیدی نیمه هادی در دالیان چین با مثال، اینتل یک کارخانه

د میلیار 0ی مشابه در ایاالت متحده پیشرفته ییزپردازندهر یکارخانهساخت، درحالی که یک 

 دالر هزینه در بر دارد.

 بین المللی یتوسعهبرنامه ریزی برای 

به دنبال رشد در مناطق جدید دنیا هستند، کشورهای مقصد را  هاشرکتمعموال هنگامی که 

ی ی خود یا هزینه. چون بسیاری از بازارها به دلیل اندازهکنندیمبندی برای ورودشان اولویت

این امر حائز اهمیت است که کشورهایی را  هاشرکترسند، برای پایین تولید جذاب به نظر می

نخست به آن وارد شوند اولویت بندی کرده و مزایای نسبی هرکشور را  یوهلهدر  خواهندیمکه 

ارزیابی کنند. برای مثال، برخی بازارها ممکن است از نظر اندازه کوچک تر باشند اما پیچیدگی 

تر باشد و از دیدگاه ساده هاآنورود به  شودیمه این نکته باعث کمتر باشد ک هاآناستراتژیک 

 یهاتفاوتاجرایی هم قابلیت اجرایی بهتری داشته باشند. گاهی اوقات حتی در یک کشور معین 

ریزی قبل از ورود به بازار برنامه و چشمگیر منطقه ای وجود دارد، بنابراین بررسی دقیق، تحقیق

 ی برخوردار است.یک کشور از اهمیت زیاد

                                                      
9 DuPont 
2 Embraer 
3Schneider Logistics 
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 ارزیابی دقیق بازار بین المللی

بازار بین المللی مستلزم تجزیه و تحلیل بازارهای خارجی از نظر اندازه، دسترس ارزیابی دقیق 

کمک به شرکت در اتخاذ تصمیم مبنی  هاییوهشنیازهای خریدار و  و اجرایی هایینههزپذیری، 

است. ارزیابی بازار تنها متکی به استفاده از  بازارهاین بر سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری درا

با مشتریان بالقوه و  ییهامصاحبهتحقیقات منتشر شده در خصوص بازارها نیست، بلکه به 

متخصصان صنایع متکی است. یک تحلیل حساب شده و نظام یافته باید با استفاده از ابزاری 

 انجام شود. CAGEو  PESTELمانند 

زیادی  هاییهالای ورود یا عدم ورود به یک بازار جدید مانند پوست گرفتن یک پیاز ارزیابی بر

 یاندازه شودیمدارد. برای مثال، در ارزیابی برای ورود به بازار چین، اولین مزیتی که مشاهده 

دهند که اکثریت افراد در بازار چین ها نشان میبر این، تحلیلبزرگ این بازار است. عالوه

های بیشتر نشان ی محصوالت آمریکایی برآیند. با این وجود تحلیلاز پس تهیه توانندینم

فقیر هستند، تعداد افرادی توانایی خرید محصوالت  هاینیچدرحالی که بسیاری از  دهدیم

 امریکایی را دارند درحال افزایش است.

 ای منطقه یهاتفاوت

ای درون کشور و عدم نمایش یک کشور به منطقه  یهاتفاوتبخش بعدی ارزیابی دقیق درک 

بازار چین  یاندازهتحت تاثیر بزرگی  هاشرکتعنوان یک واحد یکپارچه است. برای مثال، اگرچه 

درصد از جمعیت این کشور  86که  دهدیمنشان  دقیق تر و عمیق تر هاییلتحل، گیرندیمقرار 

توزیع را در فواصل گسترده ای از چین  یهاچالش. این امر کنندیمدر مناطق روستایی زندگی 

های مختلف صحبت . عالوه براین، مصرف کنندگان در مناطق مختلف به لهجهکندیممطرح 

و سالیق غذایی متفاوتی دارند. درنهایت، قدرت خرید مصرف کنندگان در شهرهای  کنندیم

باالتری را نسبت  یهایمتقمختلف متغیر است. ساکنین شانگهای و تیانجین استطاعت خرید با 

 به روستاییان در والیت غربی دارند.

دارای فناوری  یهاشرکتاجازه دهید به یک مثال خاص بپردازیم. به عنوان مثال، بسیاری از 

تر بودن به بازار های عملیاتی و نزدیکی کاهش هزینهپیشرفته، برای رسیدن به اهداف دوگانه

ن کشوری جذاب برای ورود شناسایی کردند. مالزی یک کنندگان جدید، مالزی را به عنوامصرف

این  شودیمزبان انگلیسی مردم آن خوب است، که باعث  یهامهارتکشور نسبتا ارزان است و 

ی جالبی باشد. کشور هم برای پیداکردن نیروی کار محلی و هم برای فروش محصوالت گزینه
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قه ای وجود دارد. ممکن است منط یهاتفاوتحتی در کشورهای کوچکی مثل مالزی هم 

وسوسه شوند که عملیاتی را در پایتخت، کواالالمپور اجرا کنند، اما انجام یک تالش  هاشرکت

در کواالالمپور به سرعت درحال افزایش است. اگر روندهای  هاینههزکه  دهدیممقتضی نشان 

قیمت مانند لندن تبدیل به شهری گران آیندهجاری ادامه پیدا کند، کواالالمپور تا پنج سال 

 .شودیم

که در شهری دیگر در مالزی قرار  اندینههزاول به دنبال مزیتی کم  یدرجهدر  هاشرکتبنابراین، 

رو به افزایش  دران هاینههزگرفته باشد، مثل پنگان، که مزایای زیادی مانند کواالالمپور دارد اما 

 نیست.

 درک مشتریان محلی

هنگام خرید به دنبال آن  هاآننای درک مشتریان محلی و چیزی است که ورود به بازار به مع 

دیگر بازارها، مانند ژاپن، مشتریان  مهم است. در یمسئلهبرخی بازارها، قیمت یک  هستند. در

محصول یا خرده  یارائهکیفیت محصول و طراحی و  مثالً توجه بیشتری به جزئیات دارند

برای محصوالت عالی به آن  هایژاپنقیمت اهمیت بدهند. تقاضای مجاور تا آن که به  هاییفروش

باید بیشتر بر روی مدیریت کیفیت محصوالت  وارد شونده به بازار ژاپن یهاشرکتمعناست که 

حمل و  هایینههزامالک در ژاپن بسیار باالست، همانطور که  هایینههزخود کار کنند. به عالوه، 

خرده فروشی و  یهامغازهباالست. عالوه براین، فضا در  هابزرگراه هایینههزنقلی مثل سوخت و 

موجودی کاالی زیادی در خود  توانندینم هامغازهدامداری محدود است، یعنی  یهامحوطه

. بنابراین، هنگام ورود کندیماین مسئله، جایگزینی محصوالت را به چالش تبدیل  و ذخیره کنند

این امر ضروری است که تحقیقی کامل و همه جانبه را به  هاشرکتبه یک بازار جدید برای 

 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 

مانند اینتل، مردم شناسان و جامعه  تربزرگ یهاشرکتبرای غرق شدن در آن بازار است. 

بگذرانند، در جوامع محلی زندگی  نوظهوررا در بازارهای  هاماهتا  گیرندیمشناسان را به کار 

 ی مشتریان باشند. برای مثال، دکتر ژنویو بل،کنند و به دنبال درک نیازهای پنهان و بیان نشده

 یشانهاخانهیکی از مردم شناسان اینتل به طور مداوم در سرتاسر چین سفر کرده، مردم را در 

. اینتل پس از آن خواهندیمو از آن چه  کنندیمکرده تا دریابد چگونه از فناوری استفاده  مالقات
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در  مشارکتی خود یهابرنامهقیمت گذاری و  هاییاستراتژاز مشاهدات او برای شکل دادن به 

 .بازارهای مصرفی چین استفاده کرده است

 تمایز و قابلیت

نیازمند تفکر موشکافانه درمورد چگونگی متفاوت کردن  هاشرکتهنگام ورود به یک بازار جدید، 

حدی که  تا باشندیم اندکردهمحصوالت و خدمات خود از آنچه که رقبا قبال در بازار ارائه 

به یک بازار  کنندیمکه تالش  ییهاشرکتارزش کند. محصوالت جدید برای مشتریان خلق 

به بازار جدید انتقال دهند؛  توانندیمدارند که  ییهانشانهجدید نفوذ کنند باید مطمئن شوند که 

 سخن گفته و با بازار مرتبط است. شاهدی باشد براین که با مشتریان بالقوه تواندیم هانشانهاین 

باید هنگام ارزیابی کشورها جهت  هاشرکتکت، عامل دیگری که شر هاییتقابلدر ارتباط با 

های فعلی فعالیتاست. تناسب شرکت درجه ای است که  "سازگاری شرکت"ورود در نظر بگیرند 

شرکت با بازار جدید سازگاری دارد. برای مثال، شرکتی که عادت به  هاییتقابلشرکت، منابع و 

و نوسانات قوانین  هاینظمبه دلیل بی  ونی داردکار در یک محیط دقیق، بی طرف و قان

عقدقرارداد در چین سازگاری خوبی در چین نخواهد داشت در حالی که سازگاری پایین شرکت 

، بلکه نشانه ضرورت حضور منابع اضافی یا انجام شودینممانع از توسعه و گسترش در آن کشور 

منابع انسانی و میزان  هاییوهشاز  اندارتعباحتیاط بیشتر است. دو بعد معمول سازگاری شرکت 

 تحمل ریسک شرکت.

 صنعت یهاییایپو

برخی موارد، تصمیم به ورود به یک بازار جدید بستگی به شرایط خاص صنعتی دارد که  در 

باید وارد  اندفعال هایرساختزکه در زمینه  ییهاشرکتشرکت در آن مشغول فعالیت است. مثال، 

 یهاپروژهی زیادی دارند، زیرا بزرگ درآنها سرمایه یهاشرکتدولت یا  کشورهایی شوند که

فومنتو د کونستروکسیونس بنایی اسپانیایی زیرساختی بسیار گران هستند. رئیس شرکت زیر

الجزیره متمرکز  و گوید، ما بر کشورهایی مثل چین، سنگاپور، ایاالت متحدهمی ای کونتراتس

دارند. ثبات سیاسی، امنیت  هایرساختزو شکاف بزرگی در هستیم که پول بیشتری دارند 

مانند حضور و پایبندی به قوانین مرتبط با قراردادهای تجاری  حاکمیت قانون و حقوقی

مالحظات مهمی هستند که قبل از ورود به بازار بدون توجه به این که شرکت در کدام صنعت 

نتوی اسپانیا این موضوع را به شیوه ای دشوار باید درنظر گرفته شوند. شرکت فوم کندیمفعالیت 

شده بود ترک کند.  هاآنفراگرفت و در نهایت مجبور شد برخی از کشورهایی را که وارد بازار 
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کجا سرمایه گذاری کنید،  گیریدیمقتی شما تصمیم و گویدیمرئیس شرکت، بالدومور فالکونی 

برخی از  اخالقی ما در یهادستورالعملاست. عاملی که باید درنظر داشته باشید حاکمیت قانون 

سرمایه گذاری  ییهاولکشورها به سختی قابل درک بودند، بنابراین ما تصمیم گرفتیم در مراحل 

 از آن کشورها خارج شویم.

 بین المللی یتوسعه اشتباه در یهاگاممراحل و 

-بین المللی نگاهی می یتوسعهر اشتباه د یهاگامو نیز  مراحل یینهزمدر اینجا به نمونه ای در 

 هاآنوارد بازار شیلی شدند.  9116 یدههاواسط تا اواخر  ازاندازیم. خرده فروشان آمریکایی 

ای در سطح پیشرفته و شیلی را انتخاب کرده بودند به دلیل آن که کشوری بود با اقتصاد قوی

کشور امضا شده بود. از این توسط این  آزادی تجارت بخش خرده فروشی داشت و موافقتنامه

 دقیق بود، اما به قدر کافی مفید نبود. هاآننقطه نظر، ارزیابی 

دو فروشگاه در این کشور  و وارد بازار شیلی شد 9110در  JCPenneyشرکت خرده فروشی 

وارد بازار شیلی شد. هیچ یک از  9117افتتاح نمود. شرکت خرده فروشی فرانسوی کارفور هم در 

محلی به بازار شیلی وارد نشدند. هر دو شرکت  هاییفروششرکت از طریق ادغام با خرده این دو 

مجبور به تعطیل کردن عملیات خود در شیلی به دلیل ضرر و زیان وارده شدند. تحلیلی از این 

: مدیران این دادیمرا توضیح  هاشکستاین  وضعیت توسط دانشگاه آلدولفو ایبانز در شیلی دالیل

در شیلی تاثیر  هاآنمتغیرهایی را که بر تجارت  و قادر به اتصال به بازار محلی نبودند هاشرکت

. به ویژه اینکه بازار خرده فروشی شیلی یک بازار پیشرفته بود، اما کردندینمدرک  گذاشتیم

جدید )جی. سی پنی و کارفور( متوجه نشدند که  هاییوروددرعین حال بسیار رقابتی بود. 

 یهافروشگاهخود را داشتند و خدمات بانکی به  یهابانکفروشان بزرگ محلی موجود خرده 

بود. بیگانگان فکر  هاآنسوددهی برای  یعمده، که دلیل کردندیمخرده فروشی خود ارائه 

اهمیت پیوندهای  هاآنکه سوددهی در این بخش فقط مبتنی بر خرده فروشی بود.  کردندیم

این بود که  کردندیم هاشرکتنشده بودند. اشتباه معمول دیگری که  بانکی را درست متوجه

در بازارهای جدید هیچ رقابتی وجود ندارد تنها به این دلیل که رقبای سنتی در  کردندیمگمان 

 آن بازار حضور ندارند

 جدید هاآندهیم و خرده فروشان بومی شیلی و بازاری را که برای اکنون با یک مثال ادامه می

 تماشا کنیم: پرو. ابود ر

فراتر از مرزهای خود توسعه  خواستندیمبازارهای خود موفق بودند اما  خرده فروشان شیلیایی در

یابند تا مشتریان جدیدی در بازارهای جدید به دست آورند. خرده فروشان شیلیایی تصمیم 

 بود. هاآنگرفتند وارد بازار پرو شوند، که هم زبان 
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اعتباری برای مشتریان قائل نبود. شیلیایی ها از طریق  و شی پرو پیشرفته نبودبازارخرده فرو

اعتباری را ارائه  یهاکارتپرویی محلی وارد بازار پرو شدند و مفهوم  یهاشرکتمشارکت با 

کردند که یک نوآوری در بازار پرو بود که از نظر پیشرفت بسیار ضعیف بود. ورود از طریق یک 

سرمایه گذاری را  فرآیندها را برطرف نمود و یلیایی ها کمک کرد زیرا دشمنیشریک محلی به ش

ساده تر کرد. ظهور نوآوری کارت اعتباری، خرده فروشان شیلیایی را متمایز نمود و مزایایی را در 

 به همراه داشت.. هاآنارائه محصوالت محلی برای 

 نکات مهم

 ( برای بهبود 9: )کنندیمد دلیل زیر شروع یک استراتژی توسعه را به یک یا چن هاشرکت

 ( برای گسترش در بازارهای جدید برای مشتریان جدید2هزینه عملیات اجرایی خود، )

 ( برای دنبال کردن مشتریان جهانی.3) و

  بین المللی مستلزم انجام یک ارزیابی کامل در بازارهای بالقوه  یتوسعهبرنامه ریزی برای

توسعه درنظر گرفته شده است. این امر شامل درک  در کشوری است که برای

خود شرکت در  هاییتقابلمنطقه ای در بازارها، نیازهای مشتریان محلی و  یهاتفاوت

 صنعت است. هایینامیکدارتباط با 

  شامل عدم  دهندیمهنگام ورود به بازاری جدید انجام  هاشرکتاشتباهات رایجی که

یک ارزش پیشنهادی به  یارائهعدم  و درک رقابت تحقیق کامل قبل از ورود، عدم

 درستی هدف گیری شده برای خریداران در بازار جدید است.

 PESTELواردات و ، جهانی سازی 

 آشنایی با مولفه های تحلیل پستل

تحلیل پستل یک ابزار بسیار مهم و پر استفاده است که تصویر بزرگی از محیط بیرونی یک 

مخصوصا در مورد نحوه ارتباط با بازارهای خارجی. پستل مخففی برای ، کندیمشرکت ارائه 

فرهنگی، فنی، محیطی و قانونی است که یک شرکت در آن  مفاهیم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی

با آن  هاشرکتو تهدیدهایی که  هافرصتفعالیت دارد. تحلیل پستل به حصول درکی بهتر از 

ی کسب و آیندهین تحلیل در ایجاد دیدی بهتر از چشم انداز ، درنتیجه، اکندیمکمک  اندمواجه

. این ابزار مفید، رشد یا رکود بازار کندیمکمک  آیندهکار و چگونگی سوددهی رقابتی شرکت در 

. وقتی که یک کندیمو تبعا موقعیت، پتانسیل و جهت گیری برای یک کسب و کار را تحلیل 

د کند، این عوامل اهمیت قابل توجهی دارند. عالوه براین، به بازارهای جدید ورو خواهدیمشرکت 



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

بازار، هم برحسب وضعیت  یکنندهتحلیل پستل بینشی نسبت به موقعیت عوامل مهم هموار 

 .کندیمفراهم  آیندهو هم بر حسب گرایشات  هاآنفعلی 

امل قدرتمند با عو هاآن هاییاستراتژباید محیط کالن را درک کنند تا مطمئن شوند  هاشرکت

 برندیمها از تغییری در محیط بهره همراستا باشد. وقتی شرکت شانیتجارتغییر در چشم انداز 

احتمال موفقیتشان بیشتر  به جای آن که به سادگی با تغییر کنار بیایند یا با آن مخالفت کنند

محکوم به  تا از راهکارهایی که ممکن است کندیماست. درک قوی از پستل به مدیران کمک 

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 

گاری آن در دیگر استراتژی در محیط داخلی منطبق با پستل است هیچ تضمینی برای ساز

قتی شرکت آنالین فروش پوشاک لندز اند به دنبال گسترش فعالیت و کشورها نیست. برای مثال

ی ضمانت بی قید و شرط برای محصوالت خود روبرو بود، با قوانین محلی منع ارائه آلمانخود در 

بی قید و  شد. در ایاالت متحده، شرکت لندز اند شهرت خوبی برای کیفیت در تضمین بازگشت

تشویق کننده تحت مقررات  هاییفتخفشرط پول کسب کرده بود. با این حال، پیشنهادها و 

 آلمانغیرقانونی در نظر گرفته شده بود. کشمکش سیاسی بین لندز اند و دولت  آلمانحکومتی 

قید و شرط ملی شد. درحالی که مقررات  نهایتا زمانی خاتمه یافت که مقررات منع ضمانت بی

شدند تا آن  آلمانرد، اما مانع رشد آن در خارج نک آلماندود کننده لندز اند را از تجارت در مح

 که قوانین ازمیان برداشته شد.

سه مرحله در تحلیل پستل وجود دارد. نخست، ارتباط هریک از عوامل پستل را در محتوای خود 

شناسایی و دسته بندی کنید.  گیرندیمدرنظر بگیرید. سپس، اطالعاتی را که این عوامل را به کار 

 را تجزیه و تحلیل کرده و نتیجه گیری کنید. هادادهنهایتا، 

اشتباهات رایج در این تحلیل شامل توقف در دومین مرحله یا فرض این است که تحلیل ابتدایی 

 بدون آزمون فرضیات و بررسی سناریوهای جایگزین درست است. هایریگو نتیجه 

زیر ارائه شده است. از شش بخش تشکیل شده است هر یک برای  پستل درچارچوب تحلیل 

است که  ییهاپاسخاین چارچوب شامل سواالت نمونه یا کاراکترها،  .پستل یهاسرفصلیکی از 

 ییهانمونهو تهدیدها در محیط کالن کمک کند. این سواالت  هافرصتبه تعیین ماهیت  تواندیم

 در تحلیل پستل پیش آید. تواندیماست که  از انواع مسائل و موضوعاتی
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 تحلیل پستل

 سیاسی .6

 محیط سیاسی در کشور مربوطه چقدر پایدار است؟

 بر کسب و کار شما تاثیر  هایاستسچگونه این  مالیاتی محلی چیست؟ هاییاستس

 ؟گذاردیم

  آمریکای  دآزاتجارت  یتوافقنامهاروپا،  اتحادیهتجاری مثل  یهاتوافقنامهآیا دولت در

 آسه آن( دخیل است؟) یاآسکشورهای جنوب شرق  اتحادیهشمالی )نفتا(، یا 

 مقررات تجارت خارجی این کشور کدامند؟ 

 رفاه اجتماعی این کشور چیست؟ هاییاستس 

 . اقتصادی2

 بهره پیش بینی شده چقدر است؟ نرخ و نرخ بهره فعلی 

  که چگونه باشد؟ چگونه این  شودیمسطح فعلی تورم در افق کشور چیست؟ پیش بینی

 ؟گذاردیممیزان بر رشد احتمالی بازار شما تاثیر 

  ؟کندیماستخدام محلی چقدر است و چگونه تغییر  یسرانهمیزان 

  ،تولید ناخالص داخلی  یسرانهدورنمای بلندمدت اقتصاد این کشورGDP دیگر عوامل  و

 اقتصادی چیست؟

 است و چگونه بر تولید و توزیع کاالهای شما تاثیر  نرخ فعلی ارز بین بازارهای مهم چقدر

 ؟گذاردیم

 فرهنگی -. اجتماعی9

 های شیوه زندگی محلی کدامند؟رویه 

 آمار جمعیتی فعلی کشور چیست و چگونه در حال تغییر است؟ 

 سطح و توزیع تحصیالت و آموزش و پرورش و درآمد چگونه است؟ 

 رش مشتریان و نظراتشان دارد؟ادیان غالب محلی چیست و چه تاثیری بر نگ 

 سطح مصرف چیست و نگرش مطلوب و عمومی به آن چگونه است؟ 

  اجتماعی شرکت )مثل منافع شریک داخلی  هاییاستسبر  تواندیمچه قانون مشروطی

 بگذارد؟ یر( تاثیا میزان مادری و پدری

 در خصوص کار و اوقات فراغت چیست؟ هانگرش 
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 . فنی4

 و آیا آن سطوح تغییر  کنندیمصنعتی تحقیق  یهاصندوقو  تا چه سطح دولت محلی

 ؟کنندیم

 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؟ 

  یع کانونی راه یافته است؟صنا ییهحاشبالقوه مخرب در صنایع مجاور به  هاییفناورآیا 

 . محیطی2

 موضوعات زیست محیطی محلی کدامند؟ 

  اکولوژیکی یا زیست محیطی مشروط مرتبط با صنعت شما وجود دارد؟ یمسئلهآیا هیچ 

  مردم برای  و فعال بین المللی )مثل صلح سبز، اول زمین! یهاگروه هاییتفعالچگونه

 ؟گذارندیمارت شما تاثیر تج ( برپیتا() یواناتحرفتار اخالقی با 

 آیا قوانین حمایت از محیط زیست وجود دارند؟ 

 مقررات مربوط به دفع مواد زائد و مصرف انرژی کدامند؟ 

 . قانونی1

 مقررات دولت محلی با توجه به انحصارات و مالکیت خصوصی چیست؟ 

  ؟شودیمآیا مالکیت معنوی از نظر قانونی حمایت 

  کننده وجود دارد؟آیا قوانین مربوط به مصرف 

 عوامل سیاسی

تاثیر قابل توجهی بر کسب و کار داشته باشد. عالوه براین، عوامل سیاسی  تواندیممحیط سیاسی 

. برای نمونه، محیط سیاسی چقدر گذاردیمبر اعتماد مصرف کننده و مخارج کسب و کار تاثیر 

مهم است.  شوندیمجدید وارد  که به بازارهای ییهاشرکتپایدار است؟ این امر به ویژه برای 

 از یک وضعیت به وضعیت دیگر و در تواندیمدولت در تنظیم و وضع مالیات  هاییاستس

 و سرتاسر مرزهای ملی متغیر باشد. مالحظات سیاسی هم معاهدات تجاری مانند نفتا، آسه آن

کشورهای عضو گرایش به نفع تجارت در میان  هایییمانپ. چنان گیرندیماروپا را دربر  اتحادیه

 .کنندیمیا شرایط تجاری کمتر مطلوب را برای کشورهای غیرعضو اعمال  هامجازاتدارند، اما 
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 عوامل اقتصادی

مدیران باید عوامل اقتصادکالن را نیز درنظر بگیرند که تاثیر کوتاه مدت و بلندمدت بر موفقیت 

نرخ ارز  و د اقتصادهای ملی داخلی و خارجیها، رشدارد. نرخ تورم، نرخ بهره، تعرفه هاآنراهکار 

محلی نیروی کار تاثیر  هایینههزبسیار مهم است. بیکاری، دردسترس بودن نیروی کار حیاتی و 

عمیقی بر استراتژی شرکت دارد، به ویژه آنطور که به موقعیت عملکردهای تجاری نامتجانس و 

 تسهیالت مرتبط است.

 فرهنگی-عوامل اجتماعی

اجتماعی و فرهنگی بر تجارت از کشوری به کشور دیگر متغیر است. بسته به نوع تجارت، تاثیرات 

سن و  و فرهنگی نسبت به اوقات فراغت هاییدگاهدمحلی، مذاهب غالب،  یهازبانعواملی مثل 

محلی هم شامل  فرهنگی-اجتماعی یهامشخصهمهم باشد.  تواندیمآمارهای جمعیتی طول عمر 

نقش مردان و زنان در جامعه است.  و رف گرایی، حمایت از محیط زیستنگرش نسبت به مص

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 

یک دلیل معمول برای شکست زودهنگام در هنگام ورود به یک بازار  بازار داخلی خود دارید

در طی زمان تغییر کند، اغلب با  تواندیمجدیداست. با این حال، حتی هنجارهای بازار داخلی که 

 .شودیمتغییرجمعیتی با توجه به مهاجرت و یا پیری جمعیت ایجاد 

 عوامل فنی

است که  ییهافرصتتهدیدها و  یعمدهگاه  یهاکنون، کافی است بگوییم که عوامل فنی تک

محصوالت و خدماتی که باید  تواندیم. برای مثال، فناوری جدید شودیمشرکت با آن مواجه 

 تواندیمجدید  هاییفناورو با استاندارد کیفیتی بهتر ساخته شوند را امکانپذیر سازد.  ترارزان

ری از قبیل معامالت سهام آنالین و کار از راه این فرصت را برای محصوالت و خدمات خالقانه ت

 دور فراهم کند. چنان تغییراتی این پتانسیل را دارند که چهره چشم انداز تجارت را تغییر دهند.

 عوامل محیطی

یک عامل استراتژی  هامدتی اول از نظر دسترسی به مواد خام تا عوامل محیطی در درجه

های مستقیم این عامل به عنوان بهترین عامل هم از نظر هزینه، آینده،. به طور فزاندبودهشرکت 
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و هم غیرمستقیم برای شرکت است. عوامل محیطی نیز براساس اثر به جا مانده توسط شرکت بر 

محصول مانند پپسی، این ه مصرف کنند یهاشرکت. برای شوندیمروی محیط مربوطه ارزیابی 

کشاورزی آلی مورد استفاده در کشورهایی  هاییوهشند و ی مدیریت پسمادربرگیرنده تواندیمامر 

. به همین نحو، در بازارهای مصرف، ممکن است به درجه ای آیندیمباشد که مواد خام به دست 

 از بسته بندی زیست تخریب پذیر یا قابل بازیافت اشاره داشته باشد.

 عوامل قانونی

 تواندیممنطقه و سازمان است. عوامل قانونی عوامل قانونی بازتاب قوانین و مقررات مرتبط با 

شامل مواردی اینگونه باشد که آیا حاکمیت قانون به خوبی اثبات شده است، میزان سرعت و 

. برای باشدیمتبعیت از مقررات چه  هایینههز و سهولت تغییر قوانین و مقررات چقدر است

است؛ درنتیجه، از قانونگذاران خواسته شده درصد  06ا بیشتر از مثال، سهم بازار کوکاکوال در اروپ

تا شرکت فضایی را در یخچال خود به محصوالت رقیب اختصاص دهد تا انتخاب گسترده تری 

 .برای مصرف کننده فراهم کند

. برای نمونه، محیط قانونی اغلب مرتبط با محیط سیاسی اندوابستهبسیاری از عوامل پستل به هم 

 سیاسی سازگار باشند. یخواستهتغییر کند که با  تواندیمها زمانی است، قوانین و مقررات تن

 پستل و جهانی سازی

ی صنایع مقررات گذشته، بازارهای جدیدی به روی رقبای خارجی باز شده، همه یدههطی 

کسب و کار دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است. بنابراین جهانی شدن  و اندشدهزدایی 

به سادگی  هاشرکتمستلزم آن است که بیشتر  ینا ر هر صنعت است.یک واقعیت زندگی د

محصوالت را به دیگر کشورها صادر کنند. برخی صنایع که در حالت عادی برنامه ای برای 

اغلب با  هاشرکت، درواقع منحصرا بازیگران محلی دارند. اما این اندنداشتهفعالیت جهانی 

ن کشور عملیات اجرایی دارند. در بسیاری موارد، هر دو که در چندی کنندیمرقابت  ییهاشرکت

. در مقابل، در یک صنعت واقعا جهانی، محصول مرکزی کنندیمگروه به یک اندازه خوب عمل 

راهکارهای رقابتی در بازارهای  و استانداردسازی شده، رویکرد بازاریابی نسبتا یکنواخت است

ین صنایع، مزایای رقابتی به روشنی متعلق به . در ااندشدهمتفاوت بین المللی یکپارچه 

 است که بتوانند در سطح جهانی رقابت کنند. ییهاشرکت

جهانی شدن است. نوار  فرآیندکه آیا یک صنعت جهانی شده یا در  کنندیمبرخی عوامل روشن 

 ،هاینههز: بازارها، شودیمهای عوامل جهانی سازی به چهاردسته تقسیم زیرگروه جانبی در
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ی توماس فریدمن است )همانطور که در و رقابت. این ابعاد متناظر با عوامل هموار کننده هادولت

 بخش جهان مسطح است توضیح داده شد(، اگرچه، کامل نیستند.

 عوامل هموارساز جهانی سازی صنایع

 . بازارها9

 نیازهای مشابه مشتری 

 نیازهای جهانی مشتری 

 بیرویکردهای قابل انتقال بازاریا 

 هاینههز. 2

  بزرگ یدامنهاقتصاد در مقیاس بزرگ و 

 موزش و تجربهآ 

 کارآمدی 

 تدارکات مطلوب 

 باالی تحقیق و  هایینههز( توسعهR&D) 

 هادولت. 3

 تجاری موافق هاییاستس 

 استانداردهای فنی مشترک 

 مقررات تولید و بازاریابی مشترک 

 . رقابت6

 کشورهای وابسته 

 کل پورتر، رقابت در صنایع جهانیه از مایرقبای جهانی، اقتباس شد. 

 بازارها

تر باشد فشار بیشتری برای جهانی شدن یک صنعت وجود هرچه بازارها در مناطق متفاوت مشابه

زیرا تقاضا برای نوشابه تا  اندیکنواختسرتاسر جهان  دارد. برای مثال، کوکاکوال و پپسی نسبتا در

ی بوئینگ ی هواپیما، که تحت سلطهت. صنعت تولید بدنهی کشورها مشابه اسحد زیادی در همه

و ایرباس است هم به خاطر محصوالتش بازار بسیار یکنواختی دارد؛ خطوط هوایی در سراسر دنیا 

 نیازهای مشابهی دارند. رسدیمتجاری  یهاجتهنگامی که نوبت به 
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 هانهیهز

کوکاکوال و پپسی هر دو متوجه  به سود جهانی سازی است. هاینههزدر هردوی این صنایع، 

مقیاس شدند زیرا چنان سرمایه گذاری عظیمی را در بازاریابی و  هایییجوگستره و صرفه 

در  توانندیم، کنندیمتصاویر و برندهای منسجمی را تبلیغ  هاآنتبلیغات کرده بودند. از آنجا که 

 توانندیمحو، بوئینگ و ایرباس سرتاسر دنیا برای بازاریابی بودجه اختصاص دهند. به همین ن

سرمایه گذاری کنند فقط به این دلیل که بازار جهانی  R&Dدالر در محصول جدید  هایلیونم

 برای محصوالتشان بسیار بزرگ است.

 و رقابت هادولت

. با کنندیمموافق تجاری، جهانی سازی بازارها و صنایع را تشویق  هاییاستسبدیهی است که 

نقش مهمی را در جهانی سازی  توانندیم، با تعیین و تنظیم استانداردهای فنی، هادولتاین حال 

به نظر موافق با یک استاندارد  -بین دو خط آهن فوالدی یفاصله ایفا کنند. ضخامت راه آهن

ی فنی ساده خواهد بود. در اسپانیا، ضخامت خط آهن پهن تر از فرانسه است. چرا؟ زیرا در دهه

تصمیم گرفت که  اش فرانسه با یکدیگر دشمن بودند، دولت اسپانیااسپانیا و همسایهقتی و 9706

تعداد اندکی  خط اهن اسپانیا را نامتجانس با راه آهن فرانسه بسازد تا مانع از تهاجم فرانسه شود.

فنی  هاییشرفتپهای اصلی برای تغییر صنعت وجود دارد. با این حال، مفاهیم ویژه ای از محرک

 تواندیممدل کسب و کار برای هر دو سرعت و میزان تغییرات صنعت وجود دارد. سرعت تغییر و 

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 

ی صنایع که همه صنعت و وضعیت رقابتی بازیگران متعددی را باعث شده است. این ایدهساختار 

در یک حالت تغییر دائمی هستند  کسب و کار هاییطمحو این که  کنندیمدر طی زمان تغییر 

ی استراتژیک، شما باید از خودتان بپرسید: نسبتا شهودی است. به عنوان یک تصمیم گیرنده

 ییندهآر صنعتی حاضر )که به سادگی قابل شناسایی است( به دقت شرایط چگونه یک ساختا

 ؟کندیمصنعت را پیش بینی 

 از بین المللی سازی نه عنوان شکلی نهاواردات ب

. در این مفهوم جهانی انددادهجهانی شدن هم میزان بیشتری از واردات را افزایش  یهامحرک

دات شامل فروش محصوالت یا خدمات در یک ی قوی است. وارشدن یک عامل هموارکننده

 هاییوهشواردات به  .شوندیمکشور است در حالی که آن کاال و خدمات در کشور دیگری تولید 
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که هیچ عملیات بین  کنندیماغلب ادعا  هاشرکتبسیار، شکل مخفی بین المللی سازی است. 

تولید یا خدمات خود را برمبنای  -به طور مستقیم یا غیرمستقیم -المللی ندارند و درعین حال

که در واردات دخیل  ییهاشرکت. اندکردهمنابع به دست آمده از خارج از کشور خود پایه گذاری 

، دسته بندی و هاصورتحسابباید درمورد شرایط و آداب و رسوم، کاالهای ورودی،  شوندیم

 و بیمه ،ریابی، امور مالی تجارتارزش، تعیین و ارزیابی وظیفه، شرایط ویژه، کالهبرداری، بازا

از  مختلفی به خود بگیرد یهاشکل تواندیممناطق تجارت خارجی اطالعاتی کسب کنند. واردات 

مواد خام تا خرید کاالهای تمام شده برای فروش مجدد داخلی  و منبع یابی قطعات، ماشین آالت

 و برون سپاری تولید یا خدمات به تهیه کنندگان غیرداخلی.

که یک شرکت با طرف سوم برای انجام برخی کارها از طرف او  دهدیمون سپاری زمانی رخ بر

یا در کشور دیگری )یعنی  باشد. برون سپارنده ممکن است در درون یک کشور بنددیمقرارداد 

دهد که شما یک عملیات را بیرون از کشور محل برون مرزسپاری زمانی رخ می برون مرزسپاری(.

. برون سپاری بین المللی یا دهیدیمعموما با هزینه ای کمتر در کشوری دیگر انجام  اقامت خود،

در تجارت بسیار مشهود بوده و به یک استراتژی  برون سپاری کار به یک طرف سوم غیرداخلی،

، نایکی هادههجدید نیست، برای  ییدهپدعام در سالهای اخیر تبدیل شده است. اما این یک 

. به همین نحو، شدندیمکه در خارج از کشور تولید  کردیمشاکی را طراحی دیگر پو و کفش

نگوس در ایاالت متحده نساخته اما درعوض ام یدوچرخهسیفیک سایکل یک شوین یا اشرکت پ

را از تمام تولیدکنندگان در تایوان و چین وارد کرده است. ممکن است اینطور به نظر برسد  هاآن

 و اکنون بیشتر خدمات، قطعات هاشرکتای جدید است زیرا مللی پدیدهکه برون سپاری بین ال

برون سپاری  مواد خام را از کشورهایی با اقتصاد درحال توسعه )مثل چین، برزیل و هند(

 .کنندیم

اینترنت  یگسترده( مثل ارتباطات راه دور و انتشار ITعالوه بر عوامل تولیدی، فناوری اطالعات )

کار کسب و  فرآیندبرای برون سپاری خدمات فراهم کرده است. برون سپاری  نیروی محرکی را

(BPO دادن نمایندگی یک یا چند )تجاری متمرکز بر  فرآیندIT  خارجی  یکنندهبه یک تهیه

انتخاب شده را برمبنای معیارهای تعریف  فرآیندخود دارای مدیرانی است و  ینوبهاست که به 

 ITدر بخش خدمات و صنایع متمرکز بر  هاشرکت. کندیمه گیری اداره شده و عملکرد قابل انداز

هواپیمایی در میان اولین اقتباس  و بیمه، بانکداری، دارویی، ارتباطات راه دور، صنایع اتومبیل

هستند. از موارد فوق، بیمه و بانکداری قادر به تولید بخش عمده ای از پس انداز  BPOکنندگان 

مثل پردازش کنند )برون سپاری  توانندیمایی که آیندهفردلیل تعداد زیاد  هستند، که صرفا به

ی خدمات از طریق مراکز تماس(. در میان کشورهایی که چارچوب ها و ارائهو وام هادرخواست
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زبانی و  یهامهارتهستند، هندوستان بیشترین رشد چشمگیر را در خدماتی که  BPOعملیات 

 ینحوهدرکل، مکانهای برون سپاری خارجی با . تجربه کرده استتحصیالت در آن مهم بوده 

حمل و نقل آن تعریف  هایینههزساخته شود و  تواندیمتولید و یا خدماتی که  فرآیندخودکار 

حمل و نقل و خودکارسازی هر دو باال هستند، پس دانش مولفه های  هایینههز. وقتی شودیم

ببینید چگونه  توانیدیمکنند. شما میت کمتری پیدا میی موقعیت اهی محاسبهایجاد کننده

احتمالی برون سپاری به کار بگیرید. در  هاییتموقعچارچوب کیج را برای ارزیابی  توانیدیم

نیروی کار محلی  یتوسعهدر هر دو بخش تجهیزات کارخانه و آموزش و  هاشرکتبرخی موارد، 

که نیروی کار گسترده تری نیاز به داشتن  یابدیممیت . این امر زمانی اهکنندیمسرمایه گذاری 

یا به  کندیمی کارخانه را ایجاب پیچیده یهادستگاهی سطح باالتری از تحصیالت برای اداره

ی شرکت اجزای فرهنگی دارد. برزیل یکی از این موارد است؛ فورد، ویژه هاییفناور دلیل آن که

 هاییرساختزقابل توجهی بر روی  هاییگذارسرمایه  کارگیل همگی و بی ام دبلیو، دایملر

 ..اندکردهآموزشی این اقتصاد مهم نوظهور 

 نکات مهم

  یک تحلیل پستل ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فنی، محیطی و قانونی را برحسب

 .کندیمبررسی  احتمالیوضعیت فعلی و روندهای 

  ا ابعادی را که در آن بازار هدف یا ت کندیمدرک درست از ابعاد پستل به شما کمک

 درک کنید.بهتر صنعت ممکن است جهانی و یا محلی باشند 

  واردات یک شکل نهان از ورود بین المللی است زیرا عواملی که به سود جهانی سازی

از هرکجایی  تواندیمبه باالترین سطح واردات منتهی شود و توان اولیه  تواندیماست 

باالترین کیفیت یا ترکیبی از این مشخصات را دارند منبع یابی  که کمترین هزینه و

 شود.

  

 بین المللی یتوسعهحاالت ورود 

 اهداف یادگیری

 بین المللی. یتوسعهتوصیف پنج حالت ورود رایج  .9

 دانستن مزایا و معایب هر حالت ورود. .2

 مختلف ورود. یهاحالتمیان انتخاب  موجود در درک پویایی .3
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 بین المللی یتوسعهورود  پنج حالت معمول

ی بین المللی را بررسی خواهیم کرد. فراتر از واردات، سنتی ورود توسعه یهاحالتدر این بخش، 

ائتالف استراتژیک،  بین المللی از طریق صادرات، مقدمات صدور مجوز، همکاری و یتوسعه

سرمایه گذاری سبز شناخته های جدید تماما در مالکیت، که به عنوان راه اندازی شعبه و اکتساب

ورود به بازارهای بین المللی و مشخصاتشان در جدول  یهاحالت. این آیدیمبه دست  اندشده

خود را  هایینهگزباید  هاشرکتنشان داده شده است. هر حالت ورود مزایا و معایبی دارد.  زیر

 د ارزیابی کنند.انتخاب حالت ورودی که بهتر با راهکار و اهدافشان تناسب دار برای
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 بین المللی یتوسعهورود  یهاحالت 

 معایب مزایا نوع ورود

 ورود سریع، ریسک کم صادرات
محیطی  یرتاث کنترل کم، دانش محلی کم،

 حمل و نقل یبالقوهمنفی 

صدور مجوز و 

 فرانشیز

کم، ریسک  یینههزورود سریع، 

 کم

مجوز ممکن است به  یدارندهکنترل کمتر، 

آی ) یمیتنظدیل شود، محیط قانونی و رقیب تب

 پی و قانون قرارداد( باید دقیق باشد

مشارکت و اتحاد 

 استراتژیک

مشترک سرمایه  هایینههز

گذاری موردنیاز را کاهش داده، 

 به ،دهدیمکاهش ریسک را

 شودیممحلی دیده عنوان ورود

باالتر از صادرات، صدور مجوز، یا حق  هایینههز

یکپارچه سازی بین دو  انتخاب، مشکالت

 فرهنگ سازمانی

 اکتساب
ورود سریع، عملیات شناخته 

 شده دایر

باال، مسائل یکپارچه سازی با دفتر  یینههز

 داخلی

سبز مشارکت 

راه اندازی شعبه )

جدید کامال تحت 

 مالکیت(

 به دست آوردن دانشبازارمحلی؛

به عنوان کارمندداخلی  تواندیم

کار  به هایمحلدیده شود که 

 کنترل حداکثر ،گیرندیم

رود و باال، ریسک باال به دلیل ناشناخته یینههز

 آهسته به دلیل زمان راه اندازی

 صادرات

 هاشرکتبنابراین، بیشتر  و راه برای ورود به یک بازار بین المللی است ینترسادهصادرات معموال 

. صادرات فروش محصوالت و کنندیمغاز ی بین المللی خودرا با استفاده از این مدل ورود آتوسعه

. مزیت این حالت ورود این گیردیمخدمات در کشورهای خارجی است که از کشور اصلی ریشه 

 هاشرکت. کنندیمبرقراری عملیات اداری در کشورجدید اجتناب  یینههزاز  هاشرکتاست که 

کنند، که عموما از طریق باید راهی برای توزیع و فروش محصوالت خود در کشور جدید پیدا 

دهند. ی داخلی این کار را انجام میقراردادی با یک شرکت داخلی یا توزیع کننده یهاتوافقنامه

قیمت گذاری پیشنهادی به طور  و هنگام صادرات، شرکت باید برچسب زدن، بسته بندی

از خواهد داشت تا به متناسب برای بازار را در نظر بگیرند. برحسب بازاریابی و تبلیغات، شرکت نی

بالقوه اجازه دهد پیشنهاداتش را بدانندخواه از طریق تبلیغ و آگهی،  خریداران احتمالی

 تجاری، یا یک نیروی فروش محلی. هاییشنما



 مدیریت کسب وکار بین المللی  691

 داستانی جالب

چیزی در مورد یک محصول یا خدمات به زبان  یترجمهیک عامل متداول در صادرات نیاز به 

ناشی از مقررات محلی یا به خواست شرکت برای فروش  تواندیمط کشور هدف است. این شرای

محصول یا خدمات به شیوه ای محلی و دوستانه باشد. درحالی که این امر ممکن است به نظر 

. کتاب دیوید شودیمکاری ساده بیاید، اغلب منشا شرمساری برای شرکت و خنده و شوخی رقبا 

 یهاشرکتالمللی مربوط به حکایت زیر است برای  ریکز درمورد اشتباهات کسب و کار بین

 lait fraisفرانسوی زبان کانادایی همسایه، کبک. یک شرکت در مورد  ییهناحآمریکایی فعال در 

usage  قتی که به معنای الف زدن و "استفاده شده یتازهشیر "مبالغه کرد، که ترجمه شدبه

فوق العاده/ترسناک که توسط  یهاقلمر تازه. یا استفاده از شی lait frais employeدرمورد 

، یا ترسناک تبلیغ شدند. در مثالی terrifiantesشرکت دیگری فروخته شدند درعوض به عنوان 

هرنوع جریان الکتریسته را استفاده  "تواندیمبگوید که دستگاه او  خواستیمدیگر، شرکتی که 

. و تصور کنید یک کندیمرا مستهلک  این دستگاه هر نوع مایعی"، در واقع گفت که "کند

شرکت چه حسی دارد وقتی محصولش برای کاهش سوزش معده به عنوان محصولی تبلیغ شد 

 ."! کندیمقلب را گرم "که 

باال  تواندیمدارد که  حمل و نقل کاالها به کشور دیگر وجود هایینههزدرمیان معایب صادرات 

بر کاالهای  ییهاتعرفهد. عالوه بر این، برخی کشورها ثیر منفی بر محیط داشته باشباشد و تأ

که بازار و توزیع  ییهاشرکت. بعالوه، گذاردیم، که بر سود شرکت تاثیر کنندیمورودی اعمال 

دارند و طبیعتا،  هایاتعملکنترل کمتری بر این  دهندیممحصوالت را از طریق یک قرارداد انجام 

 ی خود را برای آن خدمات پرداخت کنند.باید دستمزد شریک توزیع کننده

که نزدیک به امکاناتشان باشند زیرا  دهندیمعمدتا به کشورهایی صادرات انجام  هاشرکت

 هاییههمساو اغلب شباهت بیشتری بین  کندیمتحمیل  هاآنحمل و نقل کمتری به  هایینههز

صادرشده از تگزاس را دریافت  درصد از کاالهای 66جغرافیایی وجود دارد. برای مثال، مکزیک 

به  توانندیمکوچک  یهاشرکت.. همچنین اینترنت صادرات را ساده تر کرده است. حتی کندیم

اطالعات حیاتی در مورد بازارهای خارجی دسترسی داشته باشند، یک بازار هدف را بررسی کنند، 

کنند. حتی برای صادرات و از مشتریان بالقوه تهیه  ییهافهرست و درمورد رقابت تحقیق کنند

اینترنت برای تسهیل این  از هادولتواردات مجوز استفاده ساده تر شده است چون بیشتر 

 .کنندیما استفاده آیندهفر

ینان و کسب و کارهای کارآفرورود است،  یهاحالتی صادرات کمتر از دیگر از آنجا که هزینه

وان راهی برای رساندن محصوالت خود به کوچک احتمال بیشتری دارد که از صادرات به عن
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مربوط به نرخ  یهاچالشهنوز با  هاشرکتبازارهای اطراف جهان استفاده کنند. حتی با صادرات، 

متخصصانی دارند که نرخ ارز را مدیریت  تربزرگ یهاشرکت. درحالی که شوندیمارز مواجه 

د. یک عامل کمک کننده در ، کسب و کارهای کوچک به ندرت چنین مهارتی دارنکنندیم

اروپا و  ییهاتحادسروکار داشته باشد شکل گیری  هاآنکاهش تعداد ارزهایی که شرکت باید با 

، هفده عضو از بیست و هفت 2699حرکت به سوی ارز واحد، یورو برای اولین بار بود. از سال 

ر با این پول واحد دسترسی میلیون نف 339که برای  کنندیماروپا از یورو استفاده  اتحادیهعضو 

 تجاری فراهم کرده است.

 صدور مجوز و نمایندگی انحصاری

 و اتحادهای استراتژیک هامشارکت

راه دیگر برای ورود به یک بازار جدید از طریق اتحاد استراتژیک با یک شریک محلی است. یک 

طرفین درگیر به پیمان استراتژیک مستلزم توافقی قراردادی بین دو یا چند شرکت است که 

. کنندیمشیوه ای معین برای زمان معین به منظور حصول به هدف مشترک با یکدیگر همکاری 

برای تعیین آن که آیا رویکرد اتحاد برای شرکت مناسب است یا نه شرکت باید تصمیم بگیرد که 

مراه شرکت به ه ییهسرماملموس و ناملموس برای  یجنبهاز  تواندیمیک شریک چه ارزشی 

کسب و  هاییوهشبیاورد. از مزایای مشارکت با یک شرکت محلی، درک فرهنگ محلی، بازار و 

که یک نام برند معتبر به  اندارزشکار بهتر از یک شرکت بیرونی است. شرکا به ویژه درصورتی با 

رسمیت شناخته شده در کشور داشته باشند یا روابط موجود با مشتریانی که ممکن است شرکت 

دسترسی داشته باشند. برای مثال، شرکت سیسکو یک پیمان استراتژیک با  هاآنبخواهد به 

ی روترها برای ژاپن منعقد کرد. در این پیمان، سیسکو تصمیم گرفت با نام فوجیتسو برای توسعه

 هاحلو راه  ITفوجیتسو هم برند شود تا بتواند از شهرت فوجیتسو در ژاپن برای تجهیزات 

کند در حالی که هنوز نام سیسکو را برای بهره بردن از شهرت جهانی سیسکو در تولید  استفاده

و روترها حفظ کرده است. به همین نحو، شرکت زیراکس اتحاد استراتژیکی را برای  هایچسوئ

 رشد فروش در بازارهای نوظهور مانند مرکز و شرق اروپا هند و برزیل راه اندازی کرد.

از آن باشند که  ترکوچکینی که ممکن است کارآفر یهاشرکتک برای اتحادهای استراتژی

الزم برای ورود به بازار جدید را خودشان انجام دهند سودمند است. برای  هاییگذارسرمایه 

غیرسعودی که به دنبال انجام تجارت در این کشور  یهاشرکتمثال در عربستان سعودی، 

بسیاری از  ریک سعودی داشته باشند. این شرایط درهستند باید طبق قانون این کشور یک ش

کشورهای خاور میانه رایج است. حتی بدون این نوع مقررات، یک شریک محلی معموال به 
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 تواندیمرا که در صورت نداشتن شریک محلی  ییهاتفاوتتا  کندیمبیگانه کمک  یهاشرکت

بارها نزدیک به یک  المارتو برای مثالکسب و کار را برایشان غیرممکن کند از پیش رو بردارند. 

تا آن که یک شریک قدرتمند محلی  خوردیممکزیک شکست  دهه در رشد موثر تجارت خود در

 تجاری مشابه پیدا کرد. یهاارزشبا 

از فقدان کنترل مستقیم و این احتمال که اهداف شریک  اندعبارت از سوی دیگر معایب اتحاد

باشد. دیوید ریکز که کتابی درمورد اشتباهات بزرگ در تجارت  تجاری با اهداف شرکت متضاد

بین المللی نوشته است، موردی از یک شرکت آمریکایی متمایل به ورود به بازار هندوستان را 

: این شرکت به سرعت درمورد شرایط مذاکره کرد و مقدمات را با شرکای محلی دهدیمشرح 

ک و اسناد مورد نیاز معینی از قبیل مجوز صنعتی، خود به اتمام رساند. با این حال، مدار

 و الت و تجهیزاتآهمکاری خارجی، مجوز مسائل سرمایه، مجوز واردات ماشین  یهاتوافقنامه

ها، شرکت غیره به کندی صادر شدند. در تالش برای تسریع روند تصویب دولتی این آیتم

شده دریافت کند. با وجود تمام این  آمریکایی توافق کرد تا حق امتیازی کمتر از اصل تصریح

کافی سرعت نگرفت و حق امتیاز کمتر سود شرکت را تا  یاندازهمضاعف، پروژه به  یهاتالش

ی قرارداد کاهش داد. عدم درنظر گرفتن ارزش یا قابلیت نزدیک به نیم میلیون دالر در طی دوره

 نه باشد.تواند پرهزیاطمینان یک شریک بالقوه اگر فاجعه نباشد می

انهای این ی جهانی تشکیل داد تا بر پیمای پرهیز از این اشتباهات، سیسکو یک تیم یکپارچهبر

تا  دهدیمشرکت در بازارهای نوظهور نظارت کنند. داشتن یک تیم اختصاصی به سیسکو اجازه 

 نندکیمرا مدیریت  هایمانپی مورد بحث در آموزش مدیرانی که روابط پیچیده یبرنامهدر 

برای سوددهی  هاروش، بهترین کندیمسرمایه گذاری کند. این تیم از یک مدل ثابت پیروی 

 ..گذاردیمرا استفاده و به اشتراک  هایمانپ یهمه

 ؟دانستیدیمآیا 

برای محصول اجتماعی هم استفاده شود. برای مثال،  تواندیم نوظهورمشارکت در بازارهای 

متعددی با تهیه کنندگان و تولیدکنندگان برای توسعه،  یهاتمشارکشرکت دارویی نوارتیس 

تولید داروی ضد ماالریا بر یک مبنای غیرانتفاعی برقرار کرد. شرکا شامل چندین تامین  و آزمون

دارو را  ییهاولچینی و شرکای تولیدکننده و نیز مزرعه ای در کنیا است که مواد خام  یکننده

حدود  شودیماین مشارکت که طرح ماالریای نوارتیس نامیده . تا به امروز، کندیمکشت 

 .میلیون دوز از این دارو نجات داده است. 366زندگی را از طریق تحویل  806666



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

 ساباکت

است که درآن یک شرکت کنترل دستاوردهای شرکت دیگری را با خرید  معاملهیک اکتساب 

که شرکت خصوصی باشد، با پرداخت  یا درصورتی و سهام آن شرکت، تبادل سهام برای خود

. در دنیای درحال مسطح شدن ما، اکتساب برون آوردیمبهای خرید به صاحبان شرکت به دست 

اخیراکتساب برون مرزسپاری  یهاسالمرزسپاری به طور چشمگیری افزایش یافته است. در 

 اده است.های کامل شده در سرتاسر جهان را تشکیل ددرصد از کل اکتساب 66بیش از 

. با دهدیماکتساب از این نظر جذاب است که به شرکت امکان دسترسی سریع به بازارجدید را 

جهان  در هاشرکترا به عنوان یک راهکار برای  هاآناین حال، گران هستند، چرا که در گذشته 

ارزهای  تغییر کرده قدرت هاسالداد. آنچه در طی این توسعه نیافته بیرون از دسترس قرار می

را نسبت به دالر یا یورو  هاآنباالی بهره در کشورهای درحال توسعه ارز  یهانرخمختلف است. 

تقویت کرده است. اگر شرکت به دست آورنده در کشوری با ارز قدرتمند قرار داشته باشد، 

توضیح نس جی. هربینیاک ا. همانطور که استاد وارتون، لورشودیمانجام  ترارزاناکتساب نسبتا 

. اگر ارز شما کنندیمزیرا مردم بیشتر یک حق بیمه را پرداخت  خوردیم، ادغام شکست دهدیم

 .تخفیف بگیرید توانیدیمقوی است، 

قوانین را در  هاشرکتهنگام تصمیم گیری برای این که یک راهکار اکتساب دنبال شود یا نه، 

ای مالکیت خارجی دارد اما حتی یک زیادی بر هاییتمحدود. چین کنندیمکشور هدف بررسی 

. برای مثال، شما باید پردازندیمکشور پیشرفته مثل ایاالت متحده قوانینی دارد که به اکتساب 

شهروندی آمریکایی باشید یا صاحب یک ایستگاه تلوزیونی در ایاالت متحده باشید. به عالوه، یک 

ایی ایاالت متحده را در تملک داشته درصد از یک خط هو 20شرکت خارجی اجازه ندارد بیش از 

 باشد.

به دست آوری یک راهکار خوب ورود است وقتی که به مقیاس نیاز باشد، که به ویژه در مورد 

مثل ارتباطات راه دور بی سیم(. همچنین اکتساب زمانی یک ) کندیمصنایع بخصوصی صدق 

پرریسک اند.  هااکتساب راهکار خوب است که یک صنعت در حال تحکیم است. با این وجود،

موفق به افزایش  هااکتسابی درصد از همه 66تا  66که بین  انددادهمطالعات بسیاری نشان 

 .شوندینمارزش بازار برای شرکت به دست آورنده بیش از میزان سرمایه گذاری شده 
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 شرکت اصلی[] تملکجدید، کامال در  یهاشعبه

و کامال در تملک )که با نام سرمایه گذاری سبز نیز خوانده  ی جدیدایجاد یک شعبه تابعه فرآیند

حداکثر کنترل یک شرکت را  تواندیمشده( اغلب پیچیده و به طور بالقوه پرهزینه است، اما 

 و هاینههزموجب شود و بیشترین پتانسیل را برای فراهم کردن بازده باالتر از متوسط دارد. 

اد یک عملیات تجاری جدید در یک کشور جدید باالست. ایج هایینههزبا توجه به  هایسکر

شرکت ممکن است وادار شود دانش و تخصصی در مورد بازار موجود را از طریق استخدام اتباع 

مشاوران پرهزینه را به کار گیرد. یک مزیت این  یا -احتماال از یک شرکت رقیب-کشور میزبان 

 را حفظ کرده است. کار این است که شرکت کنترل تمام عملیات خود

 ینی و استراتژیکارآفر

راهکار چین: کتاب  ییسندهنودارند. همانطور که ادروارد تسه  "چرا من نه؟  "نگرش هاینیچ
ی نقاط ص، این یعنی که در اقدهدیمتوضیح مهار قدرت اقتصاد به سرعت در حال رشد جهانی 

ونگ کنگ( چینگ )رئیس سهام چین، افرادی وجود خواهند داشت که می گویند اگر لی کا ش

این قدر موفق باشند، چرا  توانندیماین قدر ثروتمند باشد، اگر بیل گیتس یا وارن بافت  تواندیم

من نباشم؟ این نگرش با تمام ویژگیهای جمعیتی چین مغایرت دارد: از افراد شهرهای بزرگ تا 

فرد. پویایی بزرگی در  ینترنجواتا  ینترمسناز  افراد در شهرهای کوچک یا مناطق روستایی

ین در سطح اجتماعات کارآفرین را به عنوان افرادی کارآفروجود دارد. تسه، چین  هاآنمیان 

. ایستندیمخیلی روی پای خود  هاآنکه بسیار از نظر فکری مستقل هستند.  بیندیممحلی 

 هاییدهااینجا وآنجا، امتحان از  هاشرکتآزمایش بی باکی هستند: تقلید از دیگر  متمایل به هاآن

. در نتیجه او روندیمسپس، اگر شکست بخورند، به سرعت خود را وفق داده و به پیش  و جدید

، بلکه یک نوآور قوی هم هست. شودیمکه چین نه تنها به یک بازار مصرف بزرگ تبدیل  بیندیم

ارد چین شوند تا بتوانند از هرچه زودتر و کندیمآمریکایی توصیه  یهاشرکتبنابراین، او به 

که باید  شوندیممتوجه  هاشرکت، گویدیمموجود در آنجا بهره مند شوند. تسه  یهافرصت

ی باید به خاطر اندازه هاآنخود را با چین و هند ادغام کنند.  یهاارزشبیشتر و بیشتر زنجیره 

ریان در بازارهای نوظهور باشند و باید قادر به درک نیازهای مشت م نزدیک باشند واین بازارها به

 .شودیمبه محصول و خدماتی تبدیل کنند که به سرعت به مشتری ارائه  را هاآن
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 CAGEتحلیل 

 تحلیل کیج یدادهادرون 

یک معلم استراژی بین المللی هندی است که چارچوب کیج را توسعه داده تا  قماواتپانکاج 

ارائه کند. در این حالت،  هاشرکتبه  هاآنبین  یفاصلهراهی برای ارزیابی کشورها برحسب 

فیزیکی جغرافیایی بین دو کشور  یفاصله ییرندهدربرگفاصله به طور گسترده تعریف شده تا هم 

. هاآناقتصادی بین  و تجاری( یهاتوافقنامهفرهنگی، مدیریتی، )ارز،  یهاتفاوتباشد و هم 

و راه دیگری  کندیمترده تری از فاصله را مطرح همانطور که در جدول چارچوب کیج دیدگاه گس

 جهانی فراهم کند. یمعاملهو خطرات همراه با  هافرصتبرای تفکر درمورد موقعیت و 

 دسترسی ،کنندیم ارائه کم یینههز با را خام مواد که را هایییتموقع کیج، چارچوب کاربردن به

 شاید. کندیم شناسایی دارند، را گیری تصمیم همم معیارهای دیگر یا دارند، مشتریان یا بازار به

 درآمد از بنابراین عالقمندید، مشتریان باالی خرید قدرت با بازارهایی به که بگیرید تصمیم شما

 هایبند رتبه برخی با احتماال درنتیجه،. کنیدیم استفاده بندی دسته معیار اولین عنوان به سرانه

 آن در که است کرده ارائه فوری غذای صنعت یک برای مثالی واتقما. رسانیدیم پایان به را کار

 برای را بازارها ینترجذاب ژاپن و آلمان مثل کشورهایی سرانه، درآمد برمبنای دهدیم نشان

 با را تحلیل این او وقتی حال این با. دارند شمالی امریکای فود فست شرکت یک یتوسعه

 دومین عنوان به مکزیک که دهدیم نشان ،کندیم نظیمت فاصله برای کیج چارچوب از استفاده

 خاطر به. ژاپن و آلمان از دورتر بسیار ،شودیم بندی رتبه المللی بین یتوسعه برای جذاب بازار

 که هایییتقابل و خاص منابع توسط باید هم هنوز المللی بین یتوسعه راهکار هر که بیاورید

 درک برای. شود پشتیبانی کیج تحلیل توسط شده ارائه رتصوی به توجه بدون دارند، هاشرکت

. چین در موثر رقابت برای یشهاتالش و بگیرید درنظر را Dell شرکت کیج، چارچوب ییدهفا

 یمنطقه این برای که راهکاری یاندازه به چین به ورود برای استفاده مورد خودروهای

 یفاصله نسبتا احتماال کیج چارچوب چین، در دل شرکت مشتریان برای. کرد انتخاب جغرافیایی

 قطعات از بسیاری که واقعیت این به توجه با جغرافیایی حتی داد نشان بعد چهار هر در را کمی

 زیاد بسیار فاصله مشتریان، بخش برای حال این با. شدیم ساخته چین در شخصی کامپیوترهای

 طریق از چینی مشتریان مثال، رایب. اقتصادی و مدیریتی فرهنگی، ابعاد در بخصوص بود،

 متحده ایاالت در محصوالتش فروش برای دل شرکت ییوهش اولین که ،کردندینم خرید اینترنت

 کامال چین مصرف بازار از که باشد این توانستیم دل برای امر این احتمالی ییجهنت یک. بود

 که برگزید را کنندگانی توزیع با استراتژیک اتحاد راهکار انتخاب دل حال، این با. کند صرفنظر
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 هم به را کیج چارچوب فواصل بهتر دادیم اجازه شرکت به هایشانیتقابل و اطالعاتی مبنای

چگونه  و( ای منطقه چهکجا ) که سوال این به پرداختن برای تواندیم کیج بنابراین،. کنند متصل

 .شود ستفادها یابیم توسعه المللی بین طور به( ورودی ییلهوس چه با)
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 چارچوب کیج

 اقتصادی یفاصله جغرافیایی یفاصله مدیریتی یفاصله فرهنگی یفاصله

 ایجاد فاصله هاییژگیو

 زبانهای متفاوت
نبود پیوندهای 

 مستعمراتی
 دوری فیزیکی

موجود در  یهاتفاوت

 درآمد مشتریان

تفاوت در ویژگیهای 

نژادی، نبود نژاد 

 یهاشبکهرابط یا 

 یاجتماع

 مذاهب متفاوت

هنجارهای اجتماعی 

 متقاوت

نبود پول مشترک یا 

 پیوند سیاسی

 خصومت

 دولت هاییاستس

 ضعف سازمانی

 نبود مرز مشترک

 دریا به دسترسی عدم

 رودخانه یا

 کشور یاندازه

 ضعیف نقل و حمل

 ارتباطی پیوندهای

 هوایی و آب یهاتفاوت

و  هاینههزدر  هاتفاوت

 کیفیت در موارد زیر:

-منابع مالی-منابع طبیعی-

-زیرساخت-منابع انسانی

اطالعات -ورودی های میانی

 یا دانش

 صنایع یا محصوالت تحت تاثیر فاصله

محصوالت محتوای 

زبانی باالیی داشته 

 تلوزیون(باشند )

 هویت بر محصوالت

 ملی یا فرهنگی

 کنندگان مصرف

 گذارندیم تاثیر

 (غذا)

 محصول مشخصات

اندازه  برحسب

 ،(تومبیلا)

 وسایلاستانداردها )

 بسته یا ،(الکتریکی

 است متغیر بندی

 وابستگی محصوالت

 حمل را کشور خاص

 (شراب) کنندیم

دخالت دولت در صنایع زیرباال 

 است:

کاالهای  یکنندهتولید 

 )برق(. اندیاساس

حقوق تولیدکنندگان دیگر 

 داروها()

 کشاورزی(بزرگ )کارفرمایان 

برای  تولیدکنندگان بزرگ

 حمل و نقل گروهی(دولت )

 هوا فضا() یملقهرمانان 

 یملضروری برای امنیت 

 ارتباطات راه دور()

استخراج کنندگان منابع 

 نفت و معدن( و) یعیطب

-high هایینههزموکول به 

sunk باشد 

 

محصوالت ارزش 

وزنی یا نسبت 

دارند حجمی کمی 

 سیمان()

 اندشکننده محصوالت

 یشدن فاسد یا

 (میوه یا شیشه)

 

 اتصال و ارتباطات

 خدماتدارد ) اهمیت

 (مالی

 و محلی نظارت

 عملیاتی شرایط

 از بسیاریباالست )

 (خدمات

ا با سطح ماهیت تقاض

است درآمد متغیر 

 ماشین()

 اقتصادی استانداردهای

دارد  اهمیت مقیاس یا

 (همراه یهاتلفن)

 تفاوت و کار نیروی

است  نمایان هزینه

 (لباس)

 یا توزیع هاییستمس

 تجاری هاییستمس

 (بیمه) اندمتفاوت

 مسئول باید هاشرکت

 لوازمباشند ) سریع و

 (خانگی
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 تحلیل کیج و خألهای سازمانی

فیزیکی بین  یفاصلهکیج را برای درنظر گرفتن برخی از فواصل دسته اول ) توانیمدرحالی که 

 هاییتاولوبین  یهاتفاوتفرهنگی ) یهاتفاوتبازار داخلی یک شرکت و بازار خارجی جدید( یا 

آن را برای شناسایی  توانیدیممشتری در بازار داخلی و بازارخارجی(، به کار برد، شما همچنین 

 هاییستمسدر  ییهاتفاوتسازمانی شامل  یهاتفاوتسازمانی هم استفاده کنید.  یهاتفاوت

در آن کشور عمل  توانیمدشوارتر سیاسی و در بازارهای مالی است. هرچه فاصله بیشتر باشد، 

بیشتری داشته باشند زیرا این کشورها  یهاتفاوت توانندیمکرد. به طور خاص بازارهای نوظهور 

مانند بازارهای مالی کار  هاسازمان شودیمبخصوص هستند که باعث  یهاواسطهفاقد بسیاری از 

مختلف فهرست شده  یهاسازمانای اختصاصی بر هاییانجیماز  ییهامثال زیردر جدول کنند. 

باشد، یک خأل سازمانی وجود دارد. خأل سازمانی به نبود  هایانجیماست. اگر سازمانی فاقد این 

محصوالتی  و مدیریتی یهامهارتتخصصی مهم اشاره دارد که در بازارهای مالی،  یهاواسطه

 .دهدیممعامله را کاهش  هایینههزکه درغیراین صورت  اندشدهیافت 

 جغرافیایی یهاعرصهتخصصی درون یک کشور یا دیگر  یهاواسطه 

 تخصصی یواسطه سازمان

 بازارهای مالی

 میزآگذاری مخاطره سرمایه یهاشرکت

 تهیه کنندگان خصوصی اوراق بهادار

 گذاری مشترکصندوق سرمایه

 هابانک

 هاحسابرس

 شفاف شرکت یاداره

بازارهایی برای مهارت 

 مدیریتی

 سازمان مدیریتی یا مدارس بازرگانی

 صدور گواهینامه یهاسازمان

 Headhunting یهاشرکت

 تجدید مکان یهاسازمان

 بازارهایی برای محصوالت

 صدور گواهینامه یهاسازمان

 مصرف کننده یهاگزارش

 مثل اداره کل غذا و دارو() ینظارتمقامات 

 خدمات حل اختالف فراقانونی

 نونی و قضایی)برای حمایت و اجرای حقوق مالکیتقا بازارها یهمه
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 سه راهکار برای کنترل خألهای سازمانی

مقابله با آن با  ینحوه، سه انتخاب برای کندیموقتی که یک شرکت خال سازمانی را شناسایی 

یا  سازمانی یینهزم( تغییر 2( وفق دادن مدل کسب و کار )9توجه به بازار هدف احتمالی دارد: )

 ( کنار کشیدن.3)

قتی مک دونالد سعی داشت وارد بازار روسیه شود، با یک خال سازمانی مواجه شد: و برای مثال

ی محصوالت غذایی مورد نیاز. به جای آن که ورود به فقدان تامین کنندگان محلی برای تهیه

د. به جای بازار را رها کند، مک دونالد تصمیم گرفت تا مدل کسب و کار خود را با آن وفق ده

، مک دونالد با یک کندیمنچه که در ایاالت متحده ی تامین مانند آبرون سپاری عملیات زنجیره

شریک سرمایه گذار مشترک برای پر کردن این خال همکاری کرد. این شریک گوشت گاو را از 

اروپا برای  را از ایاالت متحده، متخصصان کشاورزی را از کانادا و و سیب زمینی کردیمهلند وارد 

مدیریتی کشاورزان روسی به روسیه آورد و به کشاورزان پول قرض داد تا بتوانند  هاییوهشبهبود 

ایجاد زنجیره تامین و  ییجهنتروی بذرهای مرغوب تر و تجهیزات بهتر سرمایه گذاری کنند. در 

کنترل و اداره  2696درصد از بازار فست فود روسیه را تا  76سیستم مدیریتی خود، مک دونالد 

 میلیون دالر سرمایه برد. 206پنجاه سال طول کشید و  فرآیند. این کردیم

سازمانی این است که توسط  یینهزمتغییر  یک مثال از رویکرد دوم برای مقابله با خال سازمانی

پرایس  و دولیتل تاچ توماتسو ,Emst&Young,KPMGیعنی )موسسات حسابرسی بیگ فور 

ن زمان، برزیل بازار آشدند استفاده شده است. در  ز( هنگامی که وارد برزیلواترهاوی کوپر

را در برزیل راه اندازی  ییهاشاخهخدمات حسابرسی نوپایی داشت. زمانی که چهار شرکت 

سراسر کشور مطرح کردند، درنتیجه، بازار محلی  مالی را در کردند، گزارش و بازبینی استاندارهای

 کرد. بهبود چشمگیری پیدا

راهکار کنار ماندن از بازاری با خال های سازمانی را انتخاب کند.  تواندیمدر نهایت، یک شرکت 

کاالی با کیفیت(  و )یعنی قیمت کم، خدمات عالیHome Depotبرای مثال، طرح ارزش 

حمل و نقل قابل اعتماد )برای به حداقل رساندن  یهاشبکهمانند  ییهاسازمانمستلزم 

خدمات  کندیمکه کارگران را تشویق کارمندان )مالکیت سهام  ییوهش و انبار داری( هایینههز

تدارکاتی  هاییستمستصمیم گرفت از کشورهایی که  Home Depotخوبی ارائه کنند( است. 

بسیار ناچیز توسعه یافته دوری کند زیرا شرکت  هاآن ییهسرماضعیف دارند و بازارهای 

 کم که نشان این شرکت بود را حفظ کند. یینههزخدمات عالی با ترکیبی از  توانستینم
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 نکات مهم

  تا یک بازار هدف احتمالی را با بازار داخلی شرکت در ابعاد  خواهدیمتحلیل کیج از شما

 اقتصادی مقایسه کنید. و فرهنگی، سازمانی، جغرافیایی

  به دست  ف و داخلیمهم بین بازارهای هد یهاتفاوتدر خصوص  هاییینشبتحلیل کیج

 ن بازار دسترسی یابند.آبه شرایط مطلوب  دهدیماجازه  هاشرکتو به  دهدیم

  به شما کمک کند تا خالهای سازمانی را شناسایی کنید، که ممکن است  تواندیمکیج

 یهاتفاوتبین المللی سازی را با شکست مواجه کنند.  یهاتالشدرغیراین صورت 

معامله  هایینههز تواندیمتخصصی  یهاواسطهتند که نبود سازمانی تا حدی مهم هس

 .دهدیمرا کاهش  هاآنرا افزایش دهد درحالی که بودنشان 

 برنامه ریزی و تحلیل سناریو 

 تاریخچه و نقش برنامه ریزی و تحلیل سناریو

حلیل تحلیل پستل، ابعاد جهانی و ت یبرنامهرهبران استراتژیک از اطالعات آشکار شده توسط 

. کنندیماستفاده  نامدیمو تهدیدها  هافرصترا  آن SWOTبرای کشف آنچه که چارچوب  کیج

SWOT  ،تهدیدها( یک ابزار مدیریتی استراتژیک است که به هافرصت)نقاط قوت، نقاط ضعف ،

از مشخصات داخلی سازمان، یا نقاط قوت و ضعف آن بدست  ذخیره ایتا  کندیمشما کمک 

به خوبی انجام دهید درحالی که بر نقاط ضعف  توانیدیمد اقداماتی که براساس آن آورید، مانن

تا شرایط  کندیمبه شرکت کمک  SWOT؛ ارزیابی کنیدیمکار  هاآنیا روی  کنیدیمغلبه 

یا آن را تهدید  کندیمو تهدیدها، که یا راهکار سازمان را حمایت  هافرصتمحیط بیرونی را، یا 

از آن برای ارزیابی مفاهیم تحلیل صنعت خود  توانیدیمبی کند. به طور خاص، ارزیا کندیم

هم برای شرکت مرکزی به طور خاص و هم برای صنعت به طور کلی. با این حال  استفاده کنید

و وقتی که در مورد تغییرات بالقوه در  کندیمبا یک موقعیت یا سناریو بهتر کار  SWOTارزیابی 

این موارد برنامه ریزی  در .کندیمریو مطمئن نباشید راهنمایی کمی ارائه ویژگیهای مهم سنا

 مفید باشد تواندیمسناریو 
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 برنامه ریزی سناریو

ی از نظر داخلی منسجم از گستره و تصویری دقیق کندیمبرنامه ریزی سناریو به رهبران کمک 

 توانیدیمیه کنند. شما ته کندیمپیامدهای محتمل همانطور که یک صنعت در طی زمان رشد 

نتایج برنامه ریزی سناریو را در فرمول بندی و اجرای استراتژی خود اعمال کنید. درک شرایط 

جهانی سازی صنعت و چارچوب کیج احتماال شما را با  یهامحرک و پستل و نیز سطح، گام

مه ریزی . هدف از برناکندیمنسبت به پیامدهای سناریوهای مشخص تجهیز  هاینشببرخی 

در آن روندهای خاص و عدم  تصویری که بتوانید است تربزرگسناریو فراهم کردن تصویری 

ای جهانی توسعه یافت، این در زمینه 9106ی را ببینید. غول نفت شل که در دهه هایتقطع

تکنیک درحال حاضر به عنوان یک ابزار ارزشمند برای یکپارچه سازی تغییرات و عدم قطعیت در 

 خارجی در کل استراتژی است. هاینهیزم

نیستند.  آینده، سناریوها خط مستقیم، تصاویر تک عاملی از حال به هاینیببرخالف پیش 

ی . برای توسعهاندیندهآپیچیده، پویا، تعاملی گفته شده از چشم انداز  یهاداستاندرعوض، 

ود درکنار دانش گسترده از از صنعت خ جامعیسناریوهای مفید، مدیران اجرایی نیازمند درکی 

. شش گام اصلی گذارندیمتاثیر  هاآنپستل متنوع و شرایط جهانی هستندکه به احتمال زیاد بر 

 .یمادادهدر برنامه ریزی سناریو را در زیر به تفصیل شرح 

 برنامه ریزی سناریو شش گام اصلی در

  اوش خواهد کرد. . انتخاب موضوع هدف، حدود و چارچوب زمانی که سناریو ک6گام

صنعت یا گروه  ییرشاخهزحدود بستگی به سطح تحلیل شما )یعنی صنعت، 

عدم قطعیت و میزان تغییر دارد.  یدرجهماهیت و  و برنامه ریزی یمرحلهاستراتژیک(، 

. این چهار سناریو اندشدهیک شبکه خالصه  و در اندیافتهدرکل، چهار سناریو توسعه 

ممکن هستند. برای درک کامل امکانات و  یهاجهان یاهکرانه یکنندهمنعکس 

 احتماالت مهم، تدوین مجموعه ای از مراحل سناریو مطلوب باشد.

  و عوامل تصمیم که بر سناریو تاثیر  هامحرک. فهرست کردن مجموعه ای از 2گام

 رشامل بی قراری اجتماعی، تغییرات د تواندیمبه روش بارش افکار. این کار  گذارندیم

تغییر فناوری یا زیرساخت باشد. دیگر  و قدرت، تغییرات نظارتی، تغییر بازار یا رقابت

درنظر  تواندیمبیرونی، مانند بالیای طبیعی هم  هایینهزمتغییرات قابل توجه در 

 گرفته شود.
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  این دو بعد محورهای چارچوب . هایتقطععدم  ینتربزرگدو بعد از . تعریف 9گام

. این محورها باید معرف دو بعدی باشند که بیشترین عدم دهندیمل سناریو را تشکی

. برای نمونه مثال مربوط به صنعت اعتباری کنندیمقطعیت را برای صنعت فراهم 

ی عدم ی عمدهی جهانی تغییرات را در زمین بازی و فناوری به عنوان دو حوزهاتحادیه

 .کندیمشناسایی  2660قطعیت از طریق سال 

  توضیح دهید چگونه چهار دنیا در هر  هاداستانرا با شرح چهار ربع از سناریوها . 4گام

نام جذاب برای هر دنیا  یتوسعهسناریو چه نگاهی خواهند داشت. این کار اغلب برای 

 هاجهانکاراکتر متمایز آن مفید است. یکی از  بیشتر یتوسعهبه عنوان راهی برای 

یت موجود است درحالی که دیگران به طور قابل توجهی از وضع آینده ینسخهاحتماال 

کردیت یونیون نشان داده  یموسسهسناریوهای  . همانطور که درکنندیماز آن حرکت 

ی بازی رقابتی و که در آن هر دو زمینه کندیمشده، شاملیون جهانی را توصیف 

شدید یک رقابت  Wallet Warsفناوری تحت تغییر بنیادی هستند درحالی که 

تر است. در مقابل، در تکنوکراسی،  جزئیمحیطی است، اما تغییرات تکنولوژیک 

اعتباری،  هاییهاتحادتکنولوژی هستند. در حالی که در قدرت  تغییرات بنیادی در

 شوند.اعتباری تنها با تغییرات خفیفی روبرو می هاییهاتحاد

  این امر افتدیمسناریو اتفاق  نشان دهد کدام تواندیمهایی که شناسایی شاخص .2گام .

مهمی باشد که یعنی  یمرحلهیا  دهدیمنقطه هدفی باشد که تغییر را نشان  تواندیم

ی صنعتی بزرگی باشد مثل تامین کننده تواندیمتغییر محتمل تر است. یک شاخص 

 .داردیمی فنی را بر مایکروسافت که یک استاندارد خاص اما کمتر شناخته شده

  ارزیابی مفاهیم استراتژیک هر سناریو. میکروسناریوها ممکن است برای برجسته . 1گام

کردن و پرداختن به مسائل خاص کسب و کار یا خاص صنعت توسعه یابد. تغییرات 

راهکاری  یتوسعه و را در نظر بگیرید، عوامل کلیدی موفقیت هایاستراتژمورد نیاز در 

 سرتاسر سناریوهای متعدد عمل کند. قوی که ممکن است در و انعطاف پذیر

ی سناریوها و سپس اجرای کسب و کار براساس اطالعاتی که سناریوها آشکار توسعه فرآیند

. این کار کندیمشناسایی و به چالش کشیدن فرضیات قابل بررسی را ساده تر  ،کنندیم

بر فعل و  ،دهدیمهمچنین مناطق آسیب پذیری )مثل یک صنعت یا یک شرکت( را نمایش 

کند، برنامه ریزی محکم و آماده سازی اتفاقی را انفعاالت عوامل محیطی و تاثیر تغییر تاکید می

. سناریوها سازدیماستراتژیک را امکانپذیر  هایینهگزی بررسی و مقایسه و کندیمامکان پذیر 
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که  هاییتیقطعتا توجه خود را بر روندها و درک عدم  کنندیمکمک  هاشرکتهمچنین به 

 دارند متمرکز نمایند. هاآنی آیندهبر  یتربزرگی احتماال تاثیر بالقوه

فهرستی از  توانیدیمهمین که شما موضوع هدف، حدود و چارچوب زمانی خود را تعیین کردید، 

کنید که به همان اندازه که کامل است امکان پذیر هم هست و به  تهیهعوامل محرک را 

اقتصادی، نظارتی، مصرف -فنی، سیاسی-مثل اجتماعیاست )دسته بندی شده مرتبط  یهامقوله

، مطمئن شوید که عوامل کنیدیمبازار(. همانطور که شما اقدام -اجتماعی، یا صنعت-کننده

پتانسیل را برای تاثیر بر صنعت،  ینتربزرگعواملی که  یداکردهمحرک اصلی را شناسایی 

 اتژیکی که شما به آن عالقمندید دارد.صنعت، یا گروه استر هاییرشاخهز

 هاتیقطعروندها و عدم 

تمایز قائل شدید.  هایتقطعدر میان عوامل محرک تغییر، مطمئن شوید که بین گرایشات و عدم 

پیش بینی شود. برای  تواندیم و گاهی زمانبندی هاآنگرایشات عواملی برای تغییرند که جهت 

تعدادی از مصرف کنندگان در آمریکای  طور منطقی به طرحبه  توانندیممثال، کارشناسان 

ساله خواهند بود دلگرم باشند زیرا آن افراد اکنون  60، 2626سال  ژاپن که در و شمالی، اروپا

زنده هستند. اگر شرکت شما این مصرف کنندگان را هدف گرفته باشد، آنگاه تاثیر این رشد 

آن را به عنوان یک روند کلیدی ببینید.  توانیدیمشما جمعیتی برای شما قابل توجه خواهد بود؛ 

برای دیگر روندها، ممکن است جهت را بدانید اما نه سرعت را. برای مثال چین و هندوستان 

و بسیاری از سرمایه گذاران خارجی به این دوره از  کنندیمروندی از رشد اقتصادی را تجربه 

ر این بازار بزرگ بستگی دارند. متاسفانه سرعت و قدرت مصرف کننده د هایرساختز یتوسعه

 این تغییرات نامشخص است. ییندهآ

 ؟دیدانستیمآیا 

 یکنندهمیلیون مصرف  166چگونه روندهای  نویسدیمویجی مایان در کتاب خود، طلوع آفریقا، 

د بیشتری نسبت به آنچه که درحال حاضر از آن سو یهافرصت هاشرکتبه  تواندیمافریقایی 

نجا تا این بازی بزرگ را در آ آیندیمارائه کند: بسیاری از گردشگران هرساله به آفریقا  برندیم

. اما من برای نوع متفاوتی از بازی بزرگ به آنجا آمدم. من به هاکرگدن و ، شیرهاهایلف ببینند

همچنین  و نندبازار را شناسایی و سرمایه گذاری ک یهافرصتدنبال کارفرمایان موفقی بودم که 

از  1که چندان موفق نبودند. در نایروبی، ماسرامه مویمه هاآناز بعضی از  ییهادرسبه دنبال 

                                                      
9 Maserame Mouyeme 
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 1هاراری شرکت کوکاکوال به من گفت چقدر قدم زدن به سوی بازار اهمیت دارد. سپس در

جلسه ای با مدیران اجرایی یونی لیور  را در2نخست اصطالح سیاحت اکتشافی مصرف کننده 

 یشانهاخانهابتکار خود را برای گذران یک روز با مشتریان در  هاآنشنیدم. این چیزی است که 

بعد از آنکه من این سفر را آغاز کردم،  هاسال. نامندیمبرای درک نحوه استفاده از محصوالت 

اکنون اصطالحی برای توصیف جستجویی که در آن بودم دارم. من در سیاحت اکتشافی مصرف 

چشم اندازهای جغرافیایی  یاندازهآن به  یذرهه بودم. چشم انداز بازاری که آفریقا است هر کنند

 .کندیمآن شگفت انگیز و تعجب آور است. فرصت بزرگی را مانند چین و هندوستان ارائه 

نیروهای تغییری که جهت و سرعت آن تاحد زیادی ناشناخته است  هایتقطعدر مقابل، عدم 

شما مهم تر هستند. مشتریان اروپایی متمایل به عدم اعتماد به صنعت  برای سناریوی

، هادانشگاهبا توجه به تعداد عوامل رقابت کننده در این کار صنایع،  و بیوتکنولوژی هستند

پیش بینی کرد که آیا  توانیمبه دشواری  غیره و هاکنندهمصرف کننده، تنظیم  یهاگروه

ر یا کمتر پذیرای محصوالت بیوتکنولوژی خواهند بود. مقررات بیشت آیندهمصرف کنندگان در 

در پاسخ به نظر درحال تغییر مصرف کننده تقویت شود یا آرام بگیرد.  تواندیمبرچسب زنی، 

یعنی تغییرات  -همچنین ممکن است بخواهید احتمال اختالالت قابل توجه را درنظر بگیرید

مثل  -ی بزرگر محیط کسب و کار دارند. یک فاجعهتندی که تاثیری مهم و غیرقابل تغیییر ب

مقررات و دیگر اصالحات قانونی را با تاثیر عمده و پایدار  تواندیم سپتامبر 99تروریستی  یحمله

نمونه ای از سناریوهای ایجاد  زیررقابتی تحریک کند. جدول  هاییوهشمعین و  هاییفناوربر 

درخصوص چگونگی انجام این کار  هایییدهانموده و  شده برای صنعت کردیت یونیون را فراهم

. کندیمصنعتی دیگر خواسته شود ارائه  یینهزمدرصورتی که به کار بردن تحلیل سناریو برای 

 .اندیندهآی عدم قطعیت درمورد شناسایی ورود رقبای جدید و تاثیر فناوری دو منبع اولیه

                                                      
9 Harare 
2 consumer safari 
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 دیت یونیونتدوین یافته برای صنعت جهانی کر سناریوهای

 خفیف عمده

 یینهزم: هر دو کردیت یونیون اعتباری هاییهاتحادقدرت 

این را پایدارترین  و فنی و بازی با سرعتی متعادل در تغییر است

. حتی با تغییر متوسط در این مناطق، مبنای کندیمسناریو 

منابع  یهاچالشتجاری جدید،  یهامدلدرحال تغییر رقابت، 

صنعت به قدر کافی برای طرح  هایینامیکد و نیروی انسانی

 .اندمتفاوتمالی -خدماتی یهاشرکتبرای  قابل توجه یهاچالش

 تدریجی

ی اینترنت توسط مصرف کنندگان پذیرش گسترده تکنوکراسی:

خدمات  یهاشرکتامریکایی منجر به نوآوری فنی عظیمی برای 

محصوالت و نیز توزیع و خدمات و  یهاکانالی مالی شده و دامنه

مالی را افزایش داده است.  خدماتی یهاسازمانحدود جغرافیایی 

 به کندی دنبال شده است. مقررات و دیگر تغییرات در زمین بازی

 بنیادی

 

 نکات مهم

 توسط شرکت شل به عنوان ابزاری برای همراستا  9106 یدهه برنامه ریزی سناریو در

بیرونی به راهکار کلی توسعه یافت. امروزه  هایهینزمکردن تغییرات و عدم قطعیت در 

 یهاداستاناز نظر استفاده در میان ده ابزار اول مدیریتی در جهان قرار دارد. سناریوها 

ی . برای توسعهشوندیمگفته  آیندهتعاملی هستند که از چشم انداز  و پیچیده، پویا

دانشی گسترده از پستل سناریوهای مفید باید درک پرباری از صنعت خود درکنار 

 داشته باشید. گذاردیممتنوع و شرایط جهانی که احتماال برآنها تاثیر 

 ( :انتخاب موضوع هدف، 9شش گام در فرمول بندی طرح یک سناریو به شرح زیر است )

افکار درخصوص  ( بارش2چارچوب زمانی که سناریو کاوش خواهد کرد ) و حدود

 گذارندیمل تصمیم گیری که بر سناریوها تاثیر اصلی و عوام یهامحرکی مجموعه

از سناریوها با  ی( جزئیات6) هایتقطععدم  ینتربزرگ( تعریف دو بعد از 3)

نشان دهد کدام  تواندیمکه  ییهاشاخص( شناسایی 0) یندهآدرمورد  ییهاداستان

 ( ارزیابی مفاهیم استراتژیک هر سناریو.6و ) افتدیمسناریو اتفاق 
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 دو بعد از تغییر را که به عنوان دو بعد از هامحرکنظر گرفتن تقطیر موضوع و با در ،

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

 صادرات و واردات چیست؟ .9

 تجارت متقابل چیست؟ .2

 . منبع یابی جهانی چیست؟3

 ؟کنندیمچگونه صادرات و واردات را مدیریت  هاشرکت .6

 دارند؟ ییهاانتخاببرای تامین مالی صادرات و واردات خودچه  هاشرکت .0

 ت چیست؟واردات و صادرا 

واردات و صادرات به زمان امپراطوری روم برمی گردد، زمانی که تاجران اروپایی و  ییخچهتار

. تجارت کردندیموارد و صادر  آسیاگسترده ای از اور هایینسرزمسرتاسر  یی کاالها را درآسیا

مملو از  کاروانهای سیزدهم و چهاردهم رونق گرفت. یهاقرنطول  ابریشم در یجادهدر امتداد 

کاالهای وارداتی از چین و هندوستان به صحرای کنستانتینویل و اسکندریه آمد. از آنجا، 

 .کردندیمکاالها را به بنادر اروپایی حمل  ایتالیایی هاییکشت

به دلیل مسافت  که تا حدودیبود،  هاواسطهاردات و صادرات اغلب مستلزم حضور و هاقرنبرای 

هم استثنا نبود.  9666 یدهه. تجارت ادویه در بودای بومی متفاوتی طوالنی طی شده و زبانه
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هیچ سیستم سردکننده ای نداشتند، که به معنای  هاییاروپامتقاضی زیادی داشتند زیرا  هایهادو

آن بود که باید گوشت را با استفاده از مقادیر زیادی نمک نگهداری کنند یا خطر خوردن گوشت 

. دادندیمبه طور متفاوتی عطر و طعم بد گوشت را تغییر  هایهادون بخرند. نیمه گندیده را به جا

برای ادویه  هاییاروپا. تقاضای کردندیمبه عنوان دارو استفاده  هایهادوهمچنین از  هاییاروپا

زیرا  آمدندیمبه دست به دشواری  هایهادوباعث افزایش تجارت ادویه شد. مشکل اینجا بود که 

سرشار  هایینسرزم. سفر زمینی به کردندیمآنطرف دنیا بسیار دور از اروپا رشد  یاهجنگلدر 

طی مسیر بود. هر واسطه دستمزدی را  بسیاری در یهاواسطهاز ادویه دشوار بود و مستلزم 

. در انتهای سفر، قیمت ادویه یافتیمو درنتیجه قیمت ادویه در هر نقطه افزایش  کردیمدریافت 

 ورم پیدا کرده بوددرصد ت 966

، صادرات به عنوان فروش محصوالت و خدمات در اشاره شد فصول قبل همانطور که در

 اندشدها در بیرون از کشور اصلی تولید ن کاالها و خدمات ی، ایشودیمکشورهای خارجی تعریف 

دماتی از ا و خیا در داخل آن. واردات سمت دیگر صادرات است. واردات اشاره دارد به خرید کااله

. واردات هم به عنوان یک منبع یابی جهانی مقصدبه کشور  هاآنآوردن خارجی و  یک منبع

 .شناخته شده است

 ینکارآفر یواردکنندهداستان موفقیت یک 

نوشیدنی کار راه اندازی کرد. واردات  2660خود را در سال  افی شرکت واردات نوشیدنیکسلنا 

تولید شده توسط شرکت بلک  نوشیدنیچیده کرد: او بر واردات ن را پیجدیدی نیست، اما گافی آ

در سویتو به  هایدنینوشآفریقای جنوبی متمرکز شده بود. این ایده را بعد از حضور در فستیوال 

 .از هشتادوشش تولیدکننده را شاهد بود نوشیدنیذهن او رسید، جایی که او بیش از پانصد نوع 

در افریقا چیزهایی یاد  نوشیدنیمیلیارد دالری  3مورد صنعت  گافی تحقیقاتی انجام داد و در

تولید شده توسط عمده فروشان بومی  نوشیدنیگرفت. او شاهد شکافی در بازار موجود مربوط به 

دالر راه اندازی  هزار 86تصمیم گرفت این شکاف را پر کند. او شرکت خود را با  و آفریقایی بود

اعتباری خود از نظر مالی تامین نمود. در سال نخست،  یهارتکااز طریق پس انداز و  و کرد

قتی و میلیون دالر در دومین سال رسید 9دالر بود اما سپس به  هزار 966میزان فروش تنها 

فروخت.  نوشیدنیخواروبار فروشی  یمغازه و گافی به بیش از یک هزار رستوران، خرده فروش

-نوشیدنیآن بهتر، خطوط هوایی آمریکا شروع به حمل  اتاق بازرگانی آفریقای جنوبی،. حتی از

پروازها نمودند، بنابراین جریان ثابت و پایداری از کسب و کار در میان بازار  وارداتی گافی در های

نامشخص رستوران هابرقرار گردید. گافی موفقیت خود را به شور و اشتیاق و نیز به صبر و 
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مورد نیاز در هنگام راه اندازی کسب و کار واردات نسبت شکیبایی در برخورد با مقررات متعدد 

 .دهدیم

است که تازه شروع به ورود به یک بازار جدید  ییهاشرکتصادرات یک استراتژی ورود موثر برای 

کم خطر است. دالیل  و . این شیوه در مقایسه با دیگر راهکارها کم هزینهاندنمودهخارجی 

سرمایه  توانندینمکوچک و متوسط که  یهاشرکتای صادرات بر شودیممشابهی باعث 

 مالی قابل توجهی در بازار بین المللی بکنند نیز خوب است. هاییگذار

یک کشور  ی محلی یا از طریق فروشندگان خودشان دراز طریق توزیع کننده توانندیم هاشرکت

توانند به یک شرکت می بیگانه فروش داشته باشند. بسیاری از دفاتر تجارت و صادرات دولتی

مدتر آای کارشیوه روزافزونیبه طور ی محلی پیدا کند. اینترنت کمک کنند تا یک توزیع کننده

خارجی فراهم نموده تا بتوانند توزیع کنندگان محلی را شناسایی نموده و وارد  یهاشرکتبرای 

 معامالت بازرگانی شوند.

تند که معرف شرکت به بازارخارجی هستند. های صادرکننده ای هسواسطه توزیع کنندگان

ن کشور به عنوان تصویر شرکت درآ و ستندبسیاری ه یهاشرکت فاغلب، توزیع کنندگان معر

ها را پرداخت. کنندیم، خدمات مشتریان را فراهم فروشندیم، محصوالت شرکت را کنندیمعمل 

یت کاالها را اخذ و سپس به فروش بسیاری از موارد، توزیع کنندگان مالک . درکنندیمدریافت 

از بازار محلی و این که  هاآناز توزیع کنندگان به دلیل شناخت  هاشرکت. کنندیماقدام  هاآن

 .کنندیمراهی مقرون به صرفه برای ورود به بازار مورد نظر هستند استفاده 

خود را داشته  یهاالشچ تواندیمبا این حال، استفاده از توزیع کنندگان برای کمک به صادرات 

ی اختصاصی داشته باشند که اغلب به دریافتند که اگر یک فروشنده هاشرکتباشد. مثال برخی 

به یک توزیع کننده به دست  وابستگی، احتمال آن که فروشی بیشتر از کندیماین کشور سفر 

 فروشندیمرا  خواهند آورد. اغلب، دلیل آن این است که توزیع کنندگان چندین محصول مختلف

اطمینان از این که توزیع کننده  که با هم رقابت دارند. فروشندیمو گاهی حتی محصوالتی را 

به دشواری قابل نظارت است. در  دهدیممحصول یک شرکت را بر محصول شرکت دیگر ترجیح 

 گان چینیمصرف کنند -از نظر فرهنگی–که  اندیافتهدر هاشرکتکشورهایی مثل چین، برخی 

ی ک محصول را از یک شرکت خارجی بخرند تا از یک توزیع کنندهاحتمال بیشتری دارد که ی

محلی، بخصوص در حالتی که یک مورد پیچیده محصول یا تکنولوژی باال باشد. به عبارت ساده، 

بیشتر  شناسدیمی خارجی که محصول خود را بهتر به احتمال زیاد به فروشنده هاینیچ

 .دکننیماطمینان 
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 ؟کنندیمصادرات  هاشرکتچرا 

راه برای مشارکت در تجارت  ینترسادهکه  شوندیمبه این دلیل در کار صادرات وارد  هاشرکت

مقایسه با دیگر راهکارهای ورود است و توقف  تری درجهانی است، سرمایه گذاری کم هزینه

رود رها کنند. یک شریک و یهاحالتصادرات بسیار ساده تر از آن است که خود را از دیگر 

این روند را  تواندیمصادراتی چه به شکل توزیع کننده باشد یا یک شرکت مدیریت صادرات 

شرکت مستقلی است که وظایفی را  (EMC) یک شرکت مدیریت صادراتتسهیل کند. 

اسناد و مدارک الزم را جمع  EMC .کندیمکه بخش صادرات خود شرکت اجرا  دهدیمانجام 

مالکیت کاالها برای صادرات مستقیم را به  و کندیم، خریدارانی برای صادرات پیدا کندیمآوری 

 .کندیمی این خدمات مطالبه هزینه یا کمیسیونی را برای ارائه EMC. متقابال، آوردیمدست 

، شرکت نیازی دهدیمی کارکردهایی را که بخش صادرات یک شرکت انجام همه EMCچون 

، صادرات به شرکت امکان دسترسی ترمهمدرونی را توسعه دهد. از همه  هاییتابلقندارد که این 

 .دهدیمسریع به بازارهای جدید را 

 Vitracمزایای صادرات: 

 زادام ییوهمتوسط منیر فخری عبدالنور برای بهره برداری از محصوالت  Vitracشرکت مصری 

محلی را به عنوان منبع به صورت مربا به  یهایوهمدر ابتدای کار خود  Vitracمصر تاسیس شد. 

. ویتراک پول به دست آورد و مزایای تولیدی از صادرات به دست کردیمسرتاسرجهان صادر 

 آورد:.

 .این شرکت به بازار جدیدی دسترسی یافت، که درآمدهای مضاعفی به همراه داشت. بازار 

 .به ارزخارجی نیز دسترسی یافت، ورد، بلکه آدرآمد بیشتری به دست نه تنها ویتراک  پول

ی اصلی ویتراک در کشور واقع در نواحی معینی از جهان مانند شعبه یهاشرکتکه 

 مصر از آن بهره مند شدند.

 .ی تولید یک واحد معین کاهش یافت زیرا ویتراک قادر بود در باالترین حجم هزینه تولید

های کند، بنابراین، از تخفیفتولید کند و مواد خام را با باالترین حجم خریداری 

 حجمی بهره مند شد.
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 صادرات ریسک

صادرات وجود دارد. اگر شما صرفا به یک کشور صادرات  یینهگزدر تکیه کردن بر  هایییسکر

تغییر جهت  یترارزانی داشته باشید، توزیع کننده یا خریدار ممکن است به سمت تامین کننده

د. یا یک نفر ممکن است شروع به تولید محصولی محلی کند دهد تا قیمت بهتری به دست بیاور

که بازار را از شما بگیرد. همچنین، خریداران محلی گاه براین باورند که شرکتی که فقط برایشان 

بعد از تکمیل خرید  هاآنخدمات بلند مدت و حمایت از  ییهتهچندان به  دهدیمصادرات انجام 

ترجیح دهند که از کسی خرید کنند که مستقیما درون  متعهد نیست. بنابراین ممکن است

را به سمت  هاآنبسیاری حضور محلی دارند که  یهاشرکت. در این جا، کندیمکشورشان تولید 

 .دهدیمورود سوق  هایینهگزیکی دیگر از 

 تخصصی ورود: قراردادی یهاحالت

 توانندیم هاشرکتوه بر صادرات، صادرات راهی ساده برای ورود به بازار بین المللی است. عال

را برای ورود به  سرمایه گذاری یهاحالت ،قراردادی یهاحالتتخصصی تری مثل،  یهاحالت

قراردادی مستلزم استفاده از قرارداد به جای سرمایه  یهاحالتبازار بین المللی انتخاب کنند. 

 و حق بیمه.از صدور مجوز  اندعبارتگذاری است. دو حالت مهم قراردادی 

 صدور مجوز

صدور مجوز به عنوان اعطای مجوز توسط پروانه دهنده یا صاحب مجوز برای استفاده از حقوق 

یا فناوری، تحت شرایط  برندها مالکیت معنوی، مثل عالیم تجاری، حقوق انحصاری اختراعات،

یرا ، زشودیمشده است. امکان صدور مجوز باعث مسطح تر شدن جهان  فمشخص شده تعری

نسخه آن  ینترمشابهی یک کشور و تهیه وسیله ای قانونی برای حمل یک محصول یا خدمات در

صدور مجوز، شرکت  یتوافقنامه. تحت کندیممحصول یا خدمات در کشور دیگر را ایجاد 

زمانی مشخصی  چندملیتی حقوقی را در اموال ناملموس خود به یک شرکت خارجی برای دوره

وز دهنده معموال حق امتیازی را برای هر واحد تولید شده یا فروخته شده . مجکندیماعطا 

. اگرچه این شرکت چندملیتی معموال هیچ منافع مالکیتی ندارد، اغلب پشتیبانی و پردازدیم

این گزینه ورود به بازار را گزینه ای کم خطر در نظر  هاشرکت. بیشتر کنندیممشاوره مداوم ارائه 

 عموما هیچ سرمایه گذاری پیشاپیشی ندارد. ، زیراگیرندیم
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یا کشور )برای یک شرکت چندملیتی، مزیت صدور مجوز این است که محصوالت شرکت در یک 

فروش  یآمادهکشورهای( خارجی که محصول یا خدمات در آنجا دارای مجوز است تولید و 

یا توزیع کاالها  ید، بازار. این شرکت چندملیتی نیازی نیست که منابع خود را برای تولشوندیم

مدها بین طرفین ه بالقوه کمتر همراه است زیرا درآکم، البته با بازد یینههزمصرف کند. این 

 .شودیمتقسیم 

 نمایندگی انحصاری

همانند توافقنامه صدور مجوز، تحت موافقتنامه نمایندگی انحصاری، شرکت چندملیتی حقوقی را 

 یدورهثل فناوری یا یک نام تجاری به یک شرکت خارجی برای ناملموس خود م هایییدارابرای 

. تفاوت در این است که اعطا کندیمو در مقابل حق امتیاز دریافت  کندیمزمانی مشخصی اعطا 

. برای کندیمکننده نمایندگی بسته ای از خدمات و محصوالت برای نمایندگی فروش تهیه 

ی فروش در خارج از مرزهای آمریکا گسترش یافت. هر مثال، مک دونالد از طریق اعطای نمایندگ

و باید که محصوالت  پردازدیمبه مک دونالد حق نمایندگی و درصدی از فروش خود را  یندهانم

مشخصی را از اعطا کننده نمایندگی خریداری کند. در مقابل، نمایندگی فروش به همه 

 .کندیمریتی آن دسترسی پیدا مدی یهاتخصص، خدمات و هایستمسمحصوالت مک دونالد، 

 تخصصی ورود: سرمایه گذاری یهاحالت

از طریق یکی از دو راهکار سرمایه گذاری زیر وارد بازار  توانندیم هاشرکتورای روابط قراردادی، 

 تماما متعلق به شرکت اصلی. یتابعهخارجی شوند: یک سرمایه گذاری مشترک یا یک شرکت 

 سرمایه گذاری مشترک

رمایه گذاری سهام مشترک قراردادی است که همکاری استراتژیک بین دو یا چند نهاد یک س

. شرکا در یک کندیمتجاری مجزا را برای دنبال کردن یک فرصت تجاری در کنار همدیگر فراهم 

منابع اولیه در ازای یک سهم و سهام در  تبادل سرمایه و سرمایه گذاری سهام مشترک هریک در

. )در یک سرمایه گذاری مشترک غیرنهادی، هیچ مشارکت کنندیممشارکت هر سود حاصله 

 ای برای تشکیل یک نهاد جدید وجود ندارد(سرمایه

، بگذارید به مثال کندیمگذاری سهام مشترک عمل  برای آن که ببینید چگونه یک سرمایه

رای بهره برداری شرکت مصری ویتراک برگردیم. منیر فخری عبدالنور شرکت مربا سازی خود را ب

مصر افتتاح نمود. عبدالنور در ابتدا به شرکت فرانسوی ویتراک نزدیک  ییوهممحصوالت  زادااز م

اسیس خود ویتراک مصر شود. عبدالنور میوه و ک با شرکت تازه تشد تا وارد سرمایه گذاری مشتر
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را تولید مربا  یهافن، در حالی که شریک فرانسوی او فناوری و فوت و کردیمبازار را فراهم 

 .دانستیم

یتراک صادرات به ژاپن را و خاورمیانه و عالوه براین، برای صادرات به استرالیا، ایاالت متحده

شروع کرد. نتایج حاصل از فروش در ژاپن نشان داد که تقاضای باالیی برای مربای زغال اخته 

 -با منشا مفروض ویتراکوجود دارد. برای پاسخگویی به این تقاضا در یک چرخش جالب، 

. بنابراین شرکت، بلوبری را از کانادا وارد و در مصر کردیمویتراک باید زغال اخته را از کانادا وارد 

 .نمودیمبه ژاپن صادر  و کردیمبه مربا تبدیل 

عبدالنور منبع جدید و فرصتی برای ورود به بازارهای جدید با  با استفاده از دانش تولید ویتراک،

را کشف کرد، بنابراین دسترسی شریک خود را گسترش داد. این مشارکت مناسب بود.  آن

سال ادامه یافت، تا آن که شرکت فرانسوی سهام  سرمایه گذاری مشترک دو شرکت به مدت سه

مصری آن شد. شرکت  او صد در صد مالک شرکت ویتراک و شرکت و خود را به عبدالنور فروخت

میلیون دالر دست یافت و رهبر بازار مربای مصر قبل از خریداری  22لغ فروش به مب عبدالنور در

 به نام هیرو بود. سوئیسی تربزرگشدن توسط یک شرکت 

 خطرات سرمایه گذاری مشترک

. آوردیمدرگیر پیش  یهاشرکترا برای  ییهاچالشو  هافرصتسرمایه گذاری سهام مشترک 

نه فقط برحسب تمرکز کسب و کار بلکه  مناسب استچالش پیدا کردن شریک  ینترمهماولین و 

 مدیریت. هاییوهشفرهنگی سازگار و  هاییدگاهدبرحسب 

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 

مشترکی با خودروسازان  هاییگذارغیرچینی باید سرمایه  یهاشرکتید خودرو در چین، تول

به اشتراک بگذارند. پس از پایان قرارداد، شرکت محلی  هاآنچینی منعقد کنند و فناوری را با 

با اطالعات به دست آمده از سرمایه گذاری مشترک با شریک قبلی خود رقابت کند.  تواندیم

( برای ساخت GMموتورز )شانگهای خودرو که با شرکت جنرال  شرکت صنایعبرای مثال 

به  یعنی ، قصد دارد فروش خودروهای خود را نیز تا پنج سال به ده برابرکردیمشورلت کار 

 .برساند و به طور مستقیم با شریک سابق خود رقابت کند 366666
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 ؟دیدانستیمآیا 

 توانستندیمخارجی  یهاشرکتها رابطه ای بودند که مشترک تن هاییگذاردر گذشته، سرمایه 

به  توانستندینمخارجی  یهاشرکت، 9176چینی برقرار کنند. درواقع، تا قبل از  یهاشرکتبا 

ی سرمایه گذاری مشترک را از تمامی یک شرکت تابعه را از آن خود کنند. دولت چین اجازه

ست درهای باز عالمت گذاری شد، یک ، که به عنوان شروع گسترش سیاتصویب کرد 9181

سازی اقتصادی. دولت چین قویا سرمایه گذاری سهام مشترک را به عنوان راهی برای آزادابتکار 

. خطر برای کردیمخارجی ترغیب  یهاشرکتدانش  و دسترسی به فناوری، سرمایه، تجهیزات

 توانستیمرکت چینی خارجی این بود که اگر سرمایه گذاری به سردی گرایید، ش یهاشرکت

چینی فقط در چیزهایی مانند زمین یا  یهاشرکتها را نزد خود نگاه دارد. اغلب، ی داراییهمه

در صورت پایان سرمایه گذاری برای خود  توانستندینمخارجی  یهاشرکتامتیازهای مالیاتی که 

شرکت چینی و  ، سرمایه گذاری سهام مشترک بین2696. در سال کردندیمبردارند مشارکت 

تا  33یک شرکت خارجی مستلزم حداقل سرمایه گذاری سهام توسط شریک خارجی از حداقل 

 درصد سرمایه است اما هیچ حداقل سرمایه ای برای طرف چینی تنظیم نشده است. 86

 تحت مالکیت یتابعه یهاشرکت

که کامال  باشندممکن است بخواهند حضور عملیاتی مستقیمی در کشور خارجی داشته  هاشرکت

 یتابعهیک شرکت  تواندیمتحت کنترل مستقیم باشد. برای انتخاب این حالت، شرکت 

یعنی، یک سرمایه گذاری سبز(، از ابتدا راه اندازی کند )جدیدکامال تحت مالکیت خود تاسیس 

 هاشرکتیک شرکت از قبل موجود در آن کشور را خریداری کند. برخی  تواندیمیا  و شود

)همانطور که ویتراک مصر هنگامی  کنندیمخود را خریداری  ییهاولیندگان فروش یا شرکای نما

ممکن  هاشرکت. دیگر (که سهامی را که متعلق به شریکش ویتراک ]فرانسه[ بود خریداری کرد

است یک تامین کننده محلی را برای کنترل مستقیم عرضه خریداری کند. تاسیس یا خرید یک 

ماما تحت مالکیت مستلزم باالترین تعهد در بخش شرکت بین المللی است زیرا شرکت تابعه ت

 درنظر بگیرد. سیاسی و مالی، ارزی، اقتصادی را خطرات یهمهشرکت باید 

 ؟دیدانستیمآیا 

مک  یهارستورانمورد نیاز برای  یهانانکلوچه/ یهمهمک دونالد در ایتالیا کارخانه ای دارد که 

 66بیش از  یاندازهبین المللی به  یهافروش. کندیممالت را تهیه  و یا، یوناندونالد در ایتال
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میلیارد  23.0 2667 در ییانهسال. درآمد شوندیممک دونالد محسوب  ییانهسالدرصد از درآمد 

 ن بین المللی بود.آدرصد  66دالر بود که 

 در هنگام خرید یک شرکت خارجی موجود مالحظات

خرید یک شرکت از قبل موجود در یک کشور خارجی را  هاشرکتیم، برخی همانطور که دید

. هنگام تملک، تالش کنندیمکامال به عنوان راهی برای ورود سریع به بازار خارجی انتخاب 

 هاییوهشفرهنگ کشور و  نه تنها از جنبه مالی بلکه از جنبه-مداوم درست حائز اهمیت است

کشورهای دیگر  یهمهها در روسیه از یکبارمصرف یساالنهمد کسب و کار آن. برای مثال، درآ

BRIC زرگ و ، روسیه بسیار بهاشرکت)یعنی برزیل، هند و چین( پیشی گرفت. برای بسیاری از

ن است که به عنوان یک بازار نادیده گرفته شود. با این حال، روسیه همچنین بسیار غنی تر از آ

باالترین مقامات به آن اذعان دارند مشهور است. مشاور خط قرمزی که حتی  به خاطر فساد و

اقتصادی رییس جمهور آرکادی دورکویچ )که دفترش در کاخ کرملین یکبار توسط رهبر اتحاد 

که سرمایه گذاران باید عاقالنه  کندیمجماهیرشوروی لئونید برژنف اشغال شده بود(، توصیه 

هشدار داد که برخی  و وسیه واقع شده استر ییهناحانتخاب کنند کسب و کارشان درکدام 

زیرا  سازدیممناطق بیش از بقیه دچار فساد هستند فساد جهان را صراحتا کمتر مسطح 

، که درغیراین صورت به جهانی بردیمقابلیت دوام وسایل قانونی، مانند صدور مجوز، را تحلیل 

 .شدیممسطح تر منتهی 

، قوانین سهوا 9116 یدهه وسیه نفوذ کرده است. دربرخی ساختارهای ر فرهنگ فساد حتی در

روسی را به ایجاد ستادهای حقوقی درپناهگاههای مالیاتی خارج از کشور مثل قبرس  یهاشرکت

کم( دارد. ) یسودمندکشوری است که مالیات بردرآمد بسیار  . پناهگاه مالیاتیکردیمتشویق 

. حتی شوندیممعین روسیه ثبت  هاییاتمالاز مالیاتی برای پرهیز  یهابهشتدر این  هاشرکت

از دولت روسیه بازپرداخت دریافت کنند، آندری  هایاتمالبتوانند روی این  هاشرکتاگر 

این روند آنقدر پیچیده است که شما "سیبری گفت  پوزیاکوف، از موسسین الکارد واقع در

 .شویدینمق به دریافت بازپرداخت هیچگاه واقعا موف

خارج از کشور، متاسفانه عالمت خطری برای سرمایه گذاران بالقوه ای مثل اینتل  یهاتثباین 

است. رئیس منطقه ای پایگاه مسکوی اینتل، دیمیتری کوناش در مورد وضعیت خطرناک این 

سرمایه گذاری کنیم که حتی اندکی  ییهاشرکتدر  توانیمینمساختار پیچیده چنین گفت: ما 

 .ابهام داشته باشند
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 روابط بلندمدت ایجاد

ای خوب با ناظران در کشورهای هدف با راهکار ورود بلندمدت کمک کننده است. ی رابطهتوسعه

برقراری این روابط ممکن است شامل نگهداری افراد در کشورها برای مدت طوالنی به منظور 

باشد ممکن است  تشکیل پیوندهای خوب باشد، زیرا معامله ای که در آن با یک نفر مذاکره شده

 .به مقر بازگردداز بین برود تریعسردرصورتی که آن شخص 

 نتیجه گیری

باید از خود دو  گیرندیموقتی که در مورد انتخاب حالت ورود تصمیم  هاشرکتبه طور خالصه، 

 سوال مهم بپرسند:

 یکمترقدر از منابع خود را مایلیم در اینجا به کار بگیریم؟ هرچه شرکت منابع  -9

یا بتواند از پس آن برآید( برای شرکت ورود بخواهد )تخصص(  و عنی پول، زمانی)

یک مبنای قراردادی از طریق صدور مجوز، نمایندگی  به بازار خارجی در

 جامع بهتر است. یهاپروژهیا  انحصاری، قراردادهای مدیریتی

هرچه یک شرکت کنترل بیشتری بخواهد،  چقدر مایل به حفظ کنترل هستیم؟ -2

هتر است که یک شرکت فرعی را تاسیس یا خریداری نماید یا حداقل از طریق ب

مشخص و پاسخگویی بین  هاییتمسئولیک سرمایه گذاری مشترک با 

 همکار وارد شود. یهاشرکت

بدون توجه به این که شرکت کدام راهکار ورود را انتخاب کند، همیشه عوامل متعددی اهمیت 

 دارند.

 ی روابط و تعامالت درون این عوامل بر همه. زبان شناختی فرهنگی و یهاتفاوت

. درک فرهنگ تجارت محلی برای گذارندیمبا دولت تاثیر  و شرکت، با مشتریان

 موفقیت اهمیت دارد.

 و سپس  هامهارتارزیابی مجموعه . یا کارمندان محلی کیفیت و آموزش ارتباطات و

 عامل کلیدی در موفقیت است. اندالزمهتعیین این که آیا کارکنان محلی واجدشرایط 

 باید  هاشرکتبه کرات تغییر کند و  تواندیمسیاست  قتصادی و سیاسی.موضوعات ا

چه مقدار از درآمدشان را  و چه میزان سرمایه گذاری کنند اندیلماتعیین کنند 

 به کشور خود بازگردانند. توانندیم
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 با محصول و  مکار در بازارشرکت ه یتجربهارزیابی  .تجربه شرکت همکار

 در انتخاب شریک محلی مناسب و ضروری است. خارجی یهاشرکتسروکارداشتن با 

 که به دنبال ورود به بازار خارجی هستند باید کارهای زیر را انجام دهند: ییهاشرکت

 .تحقیق در مورد بازارخارجی به طور کامل و یادگیری در مورد کشور و فرهنگ آن 

 گذاردیمتاثیر  هاآننحصر به فرد و روابط نظارتی که بر صنعت درک تجارت م. 

  تجاری خارجی مناسب  یهاشرکتاستفاده از اینترنت برای شناسایی و برقراری ارتباط با

در کشور و یا با سفارت کشور. هر سفارتخانه یک میزتجارت و بازرگانی برای خود دارد. 

تجارت خارجی با مقاماتی است که به مثال، سفارت ایاالت متحده دارای یک میز 

. این کندیمآمریکایی درخصوص بهترین راه ورود به بازار محلی کمک  یهاشرکت

، با پول و منابع تربزرگ یهاشرکتهستند.  راه کوچک بهترین یهاشرکتمنابع برای 

جام ان هاآنتا این کار را برای  کنندیمبیشتر معموال مشاوران سطح باال را استخدام 

همچنین قادرند تیم تخصصی برای کشور خارجی داشته باشند که  هاآندهند. 

ورود مرحله بعدکه مستلزم سرمایه گذاری است به کرات  هاییاستراتژبرای  تواندیم

ن کشور سفر کند. هنگامی که یک شرکت تصمیم به ورود به بازار خارجی بگیرد، آبه 

مورد فرهنگ تجارت محلی و نحوه  نیازمند صرف کمی وقت برای یادگیری در

 کارکردن در آن هستند.

 نکات مهم

 فروش محصوالت و خدمات در کشورهای خارجی است که یا در بیرون از کشور  ،صادرات

اصلی تهیه شده یا در کشور اصلی. واردات به خرید کاالها و خدمات از منابع خارجی و 

 .کندیمبه کشور اصلی اشاره  هاآناوردن 

 راه برای مشارکت در بازارهای جهانی و یک  ینترسادهبه دلیل آن که صادرات شرکتها

سرمایه گذاری کم هزینه تر نسبت به دیگر راهکارهای ورود است از آن استفاده 

توقف صادرات بسیار ساده تر از رهایی از دیگر راهکارهای ورود است. مزایای  و کنندیم

تولید پایین تر  هایینههزو درآمدها و نیز  صادرات شامل دسترسی به بازارهای جدید

 به دلیل حجم تولید باالتر است.

 پیشاپیش  هایینههزیعنی، مجوز دهی و اعطای نمایندگی( ورود )قراردادی  یهافرم

سرمایه گذاری دارند. همچنین برای شرکت ساده تر  یهاحالتکمتری نسبت به دیگر 

منجر یه نتایج نامطلوب شود رها کند. از است که خود را از موقعیتی که ممکن است 
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( سرمایه گذاری )سرمایه گذاری مشترک و تملک شرکت تابعه یهاحالتسوی دیگر، 

برای شرکت بازده باالتر و دانش عمیق تری از کشور مورد نظر به همراه داشته  تواندیم

 باشد.

 تجارت متقابل

. درنتیجه، کنندیمز کشور شود را محدود خارج ا تواندیمبرخی کشورها منافع )ارز( شرکتی که 

کاال و خدمات را در ازای  هاشرکتکه  ،شوندیمبسیاری از شرکت هابه تجارت متقابل متوسل 

واقعی اگر هم وارد شوند تنها برای درجات پایین تر وارد  یهاپول؛ کنندیمکاال و خدمات مبادله 

 .شوندیم

فروش محصوالت و  به منظوری صادرکنندگان برا همچنین تجارت متقابل راهی سخت است

خارجی یا کشورهایی که قادر نیستند با استفاده از ارز سخت به تنهایی  یهاشرکتخدمات به 

 یهاشرکتتا  گرفته از شرکت مواد غذایی و آشامیدنی پپسی هاشرکتآن را پرداخت کنند. انواع 

قابل دخیل هستند. وقتی شرکت ، در تجارت متABBسای تکنولوژی اتوماسیون گروه غول آ

وارد بازار هندوستان شود، دولت تصریح نمود که بخشی از سود محلی شرکت  خواستیمپپسی 

پپسی باید برای خرید گوجه استفاده شود. این الزام برای شرکت پپسی، که مالک پیتزاهات بود 

ن یک مثال از تجارت . ایکندن سوی مرزها صادر آها را برای مصرف و توانست گوجه موثر بود

متقابل است، بخصوص خرید متقابل. با برقراری این شرایط، دولت هندوستان توانست به صنعت 

د دادن به شرکت ورو یاجازهکشاورزی محلی کمک کند، درنتیجه انتقادات وارده به خاطر 

 شامیدنی خارجی به کشور کاهش یافت.محصوالت غذایی و آ

ارز مبادله  کاال و خدمات را به جای پرداخت پول نقد هاشرکتر آن مثال دیگر در این مورد که د

 ینتربزرگ( است، BHELمحدود )شرکت باهارات هِوی الکتریکال با مسئولیت  کنندیم

به سفارشات اضافی آنسوی مرزی  خواستیم BHELتولیدکننده تجهیزات برقی در هندوستان. 

برای تجارت متقابل با دیگر  ییهافرصتبه دنبال  BHELنیزامنیت بخشد. برای تحقق این برنامه 

مشترک با یک شرکت تجاری معدنی  یهاتالشمتعلق به دولت بود. شرکت وارد  یهاشرکت

میلیارد دالر در  9با مسئولیت محدود، تا روغن پالم را با ارزش  MMTCمتعلق به دولت شد، 

مالزی وارد کند. مالزی دومین تولید  برق آبی در این کشور، از یپروژهمقابل راه اندازی یک 

 کننده بزرگ روغن پالم در جهان است.

، اما مصرف کندیممیلیون تن روغن خوراکی را ساالنه وارد  7به دلیل آن که هندوستان متوسط 

 اردات روغن خوراکی ارزشمند است.و میلیون تن است 90ساالنه 
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 ؟شوندیموارد  در تجارت متقابل هاشرکتچرا 

در  هادولتاین است که برخی  شوندیمدر این شیوه دخیل  هاشرکتاز دالیلی که یکی 

 کار قرار دستوردر میلیون دالر( تجارت متقابل را  9معامالتی با مقیاس بسیار بزرگ )بیش از 

باشد. برای مثال، کره جنوبی اجازه تجارت  خاصدهند یا درصورتی که معامله در یک صنعت می

میلیون دالر دستور داده است.  9تهیه و تدارک ارتباطات راه دور دولتی بیش از  متقابل را برای

انتخابی ندارند مگر آن که در  هاشرکت، کنندیمتعهدات خرید متقابل را اعمال  هادولتوقتی 

 ن کشور بفروشند.خود را در آتجارت متقابل وارد شوند تا بتوانند کاالهای 

وسانات قیمت یا تورم در نرخ ارز را کم کند. چون هردو طرف تواند خطر نتجارت متقابل می

تواند تجارت متقابل با کاالهای واقعی سروکار دارند نه ابزارهای مالی، تجارت متقابل می معامله

به  تواندیمخطر تورمی که در خرید ارز خارجی دخیل است حل کند. درواقع، تجارت متقابل 

 ا نوسانات ارز، مکانیسم بهتری نسبت به ابزارهای مالی باشد..عنوان راهی برای کاهش تورم و ی

 هادولت. برخی از کندیمارائه  هاشرکتدر نهایت، تجارت متقابل راهی برای بازگرداندن سود به 

این کار را برای  هادولت. )کنندیماز کشورشان خارج شود محدود  تواندیممیزان ارزی را که 

(. تجارت متقابل راهی برای بازگرداندن سود به کشور دهندیمام حفظ ذخایر ارز خارجی انج

 .دهدیمقرار  هاشرکتاصلی از طریق کاالها به جای پول در اختیار 

 ساختارها در تجارت متقابل

 یمبادلهکاال به کاال،  یمبادلههزاران سال پیش مبتنی بر دادوستد کاال بود.  اولین تجارت

کاال به  یمبادلهیگر است بدون آن که پولی ردوبدل شود. بنابراین، یک کاال باکاالی د مستقیم

 کاال حتی به زمان پیش از اختراع پول برمی گردد.

و نه فقط در میان دو کسب و کار محلی که  بله ؟شودیمانجام هم  آیا مبادله کاال به کاال امروز

. به لطف اختراعات کنندیم چیزهایی مثل کوتاهی مو را درازای یک ماساژ درمانی مبادلهحتی 

. برای مثال، گیردیمکاال به کاال در تمام مرزهای بین المللی شکل  جدید و اینترنت، مبادله

مانند  و راه اندازی شد 9119کاال به کاال( را درنظر بگیرید. در سال  یمبادلهکارت بارترکارد )

. شودیمو خدمات تامین اعتبار ، اما در عوض کارت با کاالها کندیمیک کارت اعتباری عمل 

سی کشور از بارتر کارد استفاده عضو تجاری در  80666بیش از  ست.هیچ نقدینگی مورد نیاز نی

 .دهندیممیلیارد دالر معامله را ساالنه در تعامالت بدون پرداخت نقدی انجام  9.3و  کنندیم

فروشنده محصوالت یا خدمات  در ساختار خرید متقابل، فروشنده پول نقد را مشروط بر آن که

. به عبارت ساده کندیمیا درصدی از( نقدینگی خریداری کند دریافت مبلغ )محلی را به اندازه 
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اما براساس قرارداد  کندیمکه فروشنده پول نقد دریافت  دهدیمتر، خرید متقابل زمانی روی 

 نماید. موافقت کرده است که محصول یا خدمات محلی را با آن پول خریداری

 معایب تجارت متقابل

سرد دارد تصویری تجارت متقابل به دلیل ارتباطی که با اقتصاد دستوری در دوران جنگ 

ن زمان کاالهای دریافتی اغلب بی فایده یا با کیفیت بسیار پایین بودند اما مخدوش دارد، در آ

که  دهندیمنشان اجباری بودند. تحقیقات جدید  ،هادولتبراساس قوانین اقتصاد دستوری 

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 

به شیوه ای  بلو درمقا محصوالتی مثل روغن پالم را بگیرند توانندیمبسیار بزرگ که  یهاشرکت

در مالزی به صورت تجارت  MMTCبا  BHEL. به این دلیل دهدیممفید تجارت کنند معنا 

در تجارت کاالهای عمده متخصص است. به همین نحو،  MMTCزیرا  متقابل مشارکت نمود

استفاده  نمودیمکه باید براساس خرید متقابل خریداری  ییهاگوجهاز  توانستیمشرکت پپسی 

 را درکنار کار اصلی خود در کسب و کار پیتزا هم فعال بود.کند زی

 نکات مهم

  که کاالها و خدمات را در ازای کاال و خدمات  ییهاشرکتتجارت متقابل اشاره دارد به

دخیل  تریینپاواقعی در صورت دخیل بودن، تنها در درجات  یهاپول؛ کنندیمتجارت 

، راه مفیدی برای صادر مرسوم نبودسرد هستند. اگرچه تجارت متقابل در طول جنگ 

محصوالت در توسعه که ممکن است قادر به تهیه کنندگان است تا با کشورهای درحال 

 ازای پرداخت ارز نباشند تجارت کنند.

 وردن دستور خارجی آ( برای بر9: )شوندیم واردبه سه دلیل در تجارت متقابل  هاشرکت

( برای بازگرداندن سود از 3رز و تورم )( برای کاهش نوسانات قیمت ا2دولت )

 .اندکردهکشورهایی که مقادیر ارز خروجی از کشور را محدود 

  و  شدهیممبادله کاال به کاال یک تجارت متقابل است که حدود هزاران سال پیش انجام

ن آتا امروز ادامه یافته است. خرید متقابل یک ساختار تجارت متقابل است که مستلزم 

ن که محصوالت یا خدمات محلی را با آن آ فروشنده پول نقد را مشروط براست که 

 پول )یا درصدی از آن( خریداری نماید، دریافت کند.
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 کسب و کار منبع یابی جهانی و نقش آن در

بیرون از  ییهاشرکتیا خدمات از  منبع یابی جهانی اشاره دارد به خرید مواد خام اولیه، عناصر

قیمت  ینترارزاناولیه از هرجایی که بتوانند به  مجهان مسطح، مواد خایک  کشور اصلی. در

د منبع یابی حمل و نقل( و باالترین کیفیت قابل مقایسه به دست آین هایینههز)ازجمله 

از چین و هندوستان  هاییاروپادر مورد تجارت ادویه گفتیم به یاد بیاورید. . آنچه را که شوندیم

زیادی به  یهاپرداختکرده بودند. مسیرهای طوالنی زمینی تجارت مستلزم ادویه را منبع یابی 

. دادیمتا انتهای سفر افزایش  درصد 9666و قانونگذاران محلی بود که قیمت ادویه را  هاواسطه

را وادار به جستجو برای راههای دیگر تجارت و  هاییاروپابه طور طبیعی  هایییگذارچنین نشانه 

و طال چیزی است که نهایتا کریستف کلمب را برای تامین مالی  هایهادورد. میل به منابع ادویه ک

پرتغالی در پایین  هاییکشتبرای سفرش در عرض اقیانوس اطلس هدایت کرد. حتی قبل از آن، 

پرتغالی به اروپا بازمی گشتند در  هاییکشت، 9676 . در دههکردندیمفریقا کشتیرانی سواحل آ

از فلفل شرق دور بود  کم کیفیت ترافریقا بودند. این فلفل  meleguetaاز فلفل  حالی که مملو

یافت زیرا منابع جدیدی برای درصد کاهش  20، قیمت فلفل تا 9066بود. تا  ترارزاناما بسیار 

 آن پیدا شد. تهیه

خام اولیه امروزه، الگوی منبع یابی جهانی به عنوان شیوه ای برای به دست آوردن کاالها و مواد 

. اما منبع یابی اکنون بسیار بیشتر گسترش یافته است؛ و شامل منبع یابی عناصر، شودیمدنبال 

 نیز خدمات است. و محصوالت کامل تولید شده

درحالی که از همان کشور منابع  کنندیمزیادی وجود دارد که به یک کشور صادر  یهاشرکت

همچنین اجزای  و فروشدیمخود را به چین  یپادها . برای مثال، اپل آیکنندیمخود را تهیه 

 .کندیمچین تولید و منبع یابی  آن را در ییهاول

 در منبع یابی جهانی هاروشبهترین 

بزرگ اغلب کارکنانی را تماما به جستجوی  یهاشرکتمنبع یابی جهانی،  یهاچالشبا توجه به 

کنترل مسائل  و ی شرکت، مدیریت روابطمنبع یابی و تامین کنندگان مالی برون مرز فرآیند

 .انددادهقانونی، مالیاتی و اجرایی شرکت اختصاص 



 مدیریت کسب وکار بین المللی  617

 3000قضاوت کیفیت از راه دور: ایزو 

از کیفیت مطلوب کاالها و خدماتی که از یک کشور خارجی منبع یابی  توانندیمچگونه  هاشرکت

 1666ایزو  یینامهگواهنیا مطلع شوند؟ عالمت کاالیی با کیفیت خوب در سراسر د کنندیم

استانداردهای یکپارچه ای را برای  (ISOاستاندارد )، سازمان بین المللی 9178است. در سال 

استاندارد ایزو مورد استفاده بود: ایزو  سه 26669دستورالعمل کیفیت تهیه نمود. قبل از دسامبر 

. در سال شدندیمارجاع  1666زو . این استانداردها مجموعا به ای1663ایزو  و 1662، ایزو 1669

 ادغام شدند. در 1669:2666 یزوا، این استانداردها در یک استاندارد بازبینی شده با نام 2666

. این استانداردها اختیاری هستند، اما 1669:2667، بازبینی جدیدی منتشر شد، ایزو 2667سال 

که  ییهاشرکتاهینامه نشان دهند. )تبعیت خود از استاندارد را با صدور گو توانندیم هاشرکت

برایشان گواهینامه صادر شود تا به  را به دست آوردند، باید مجدداً 1666:2666 یزوا یینامهگواه

که محصوالت و خدمات  دهدیمنشان  این گواهینامه (برسند. 1669:2667استانداردهای ایزو 

ای مدیریت کیفیت به آیندهفری یک شرکت استانداردهای کیفیت را دارا هستند و شرکت دارا

. برای اطمینان از محصوالتی با کنندیمبا هر اندازه ای گواهینامه را دریافت  هاشرکتجا است. 

که تهیه کنندگانشان قبل از آن که محصوالت و  دانندیمالزم  هاشرکتکیفیت باال، برخی 

 یینامهگواهدریافت نموده باشند. مورد نیاز را  یینامهگواهدریافت کنند  هاآنخدماتشان را از 

 سرتاسر جهان مورد اعتماد است. است که در "مهرکیفیت" 1669:2667ایزو 

را تهیه نمود که بر  96666عالوه بر استانداردهای کیفیت، ایزو همچنین استانداردهای ایزو 

ه که شرکت برای کم کردن هرگون دهدیمنشان  96666محیط زیست متمرکزند. بخصوص ایزو 

 .کندیماثر مخربی که ممکن است بر محیط زیست داشته باشد تالش 

 .اندآموختهمدیریت کیفیت و ثبات را  هاشرکت، هاسالطی 

 کنندگان خود از نظر های اعالم نشده به منظور بررسی تهیهاز بازرسی توانندیمها شرکت

تهیه کنندگان هرچند وقتی کنند )کیفیت استفاده -رسیدن به استانداردهای تضمین

 این کار هزینه بر است(. در دوردست باشند،

 المارت مطمئن شده که هیچ و برای هماهنگی، برای پرهیز از اختالل در دریافت کاالها

 .کندینمرا تامین والمارت  مواد اولیهدرصد از  20تهیه کننده ای بیش از 

 د. هزینه همه چیز نیست. عملکرد تامین کنندگان خود را ارزیابی کنن توانندیم هاشرکت

امتیاز برای ارزیابی تامین کنندگان خود که از انها  یهاکارتاز  هاشرکتبسیاری از 

. هزینه بخشی از کارت امتیاز است، اما نمایندیماستفاده  کنندیممواد اولیه را دریافت 

 به هاشرکتبخشی از ارزیابی است نه تمام آن. درعوض،  یدهندهاغلب فقط نشان 
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مسائل به عنوان تداوم تامین و نیز این که آیا روابط مبتنی بر سیاست اعتماد و باز 

 .کنندیمبودن است نگاه 

 کربن یهانهیهزمنبع یابی: درنظر گرفتن  یهاوهیش

درمورد منبع یابی جهانی این است که اثر کربن کاالها به  هاینگران آیندهفزیکی از عوامل 

انند م هایییتفعالاندازه گیری تاثیر  . اثر کربن مقیاسکندیمسفر بسیار طوالنی  یهامسافت

 یروزمره هاییتفعالحمل و نقل و تولید بر محیط زیست است، بخصوص تغییرات آب و هوایی. 

اثر کربن دارد، زیرا گازهای گلخانه ای با سوختن  همه، مثل استفاده از برق یا رانندگی،

. هرچه اثر کربن باالتر شودیمنظایر آن تولید  و ، حمل و نقلبرای برق، گرما فسیلی یهاسوخت

 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

مینطور، مقیاس سوختهای فسیلی، درمورد حمل و نقل از طریق اقیانوس چنین نیست. ه مصرف

اثر کربن فقط متمرکز بر فاصله نیست، به تمام سوختهای فسیلی مورد استفاده در تولید یک کاال 

قتی یک نفر به تصویر کلی میزان انرژی مورد نیاز برای تولید محصول و هم نظر دارد. برای مثال

باشد. برخی نواحی تولید  فرآینداثر کربن حمل و نقل ممکن است کمتر از اثر کربن  نگاه کند،

مزایای طبیعی دارند. برای مثال، از نظر زیست محیطی بیشتر طرفدار محیط زیست است که 

در ایسلند گداخته شود تا به صورت محلی، به خاطر مقادیر بسیار زیاد برق مورد نیاز  آلومینیوم

ه با تولید برق با برای ذوب کردن. ایسلند انرژی زمینی فراوانی دارد که هیچ اثر کربنی در مقایس

 یسلند ذوب و سپساسوزاندن زغال سنگ ندارد. برای محیط زیست بهتر است که آلومینیوم در 

 به جاهای دیگر حمل شود.

چوب استفاده نشده را از مردم انگلستان ، از نظر زیست محیطی مناسب تر است که همینطور

ه در انگلستان را خریداری کنند. ساخته شد یشدهسوئد خریداری کنند تا آن که کاغذ بازیافت 

که اثرکربن بسیار کمتری نسبت  کندیمای برای تولید کاغذ استفاده سوئد از انرژی هسته چرا؟

. حتی اگر کاغذ بازیافت شودیمبه الکتریسیته در انگلستان دارد، که از سوختن زغال سنگ تولید 

. شاید کندیمای محیط زیست مخرب ن را بیشتر بربرق برای بازیافت آ هایینههزشد، شده با

برای کمک به محیط زیست ایجاد کنند کار  توانندیم هاشرکتیکی از موثرترین تغییراتی که 

ی چیپس سیب مشترک با شرکای تجاری خود باشد/برای مثال، یک توافقنامه بین تولید کننده

بخصوص فیزیک سرخ کردن  .بردیمزمینی و تولید کنندگان سیب زمینی اتالف منابع را از بین 

چیپس سیب زمینی مستلزم به جوش آوردن آب درون سیب زمینی است، که مقادیر زیادی از 
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پخت به نظر  فرآیند. هرچند جوشاندن آب ممکن است یکی از مقتضیات کندیمانرژی را صرف 

را  هاینههزمصنوعی کشف کرده که این  ییوهشبریتانیایی کربن تراست یک  یموسسه، رسدیم

براساس وزن خریداری  را هاینیزم. تولید کنندگان چیپس سیب زمینی سیب دهدیمافزایش 

 هایشانینیزماز سیب برای به دست آوردن بیشترین سود  . تولید کنندگان سیب زمینیکنندیم

تا وزنشان را افزایش دهند، بنابراین، آب غیرضروری که باید  کنندیمب خیس را در آ هاآن

ای که تولید کننده برای سیب . با تغییر قراردادها به گونهیابدیمده شود افزایش جوشان

بیشتر دریافت کند، سازندگان چیپس نیاز به انرژی کمتری  اندشدهکه کمتر خیس  هاییینیزم

. بردیمبرای جوشاندن آب کمتر دارند و محیط زیست از این موضوع و اتالف انرژی کمتر سود 

 اثیرات بسیار سودمندتری نسبت به تغییر حمل و نقل بر محیط زیست دارند.این تغییرات ت

 مقابل منبع یابی جهانی برون سپاری در

بیرون  یفروشندهقابل پرداخت( به یک  یهاحسابرا )مثال،  فرآینددر برون سپاری، شرکت تمام 

را به گونه ای که و عملیات  گیردیمکند. فروشنده کنترل عملیات را در دست سپاری محول می

نهایی پول  ییجهنت. شرکت به فروشنده بیرونی به خاطر کندیممناسب به نظر برسد اجرا 

به دالیل بسیاری  هاشرکتبه خود او مربوط است.  ؛ چگونه فروشنده به آن نتایج رسیدهپردازدیم

 برون سپاری وجود دارد: . مزایای زیادی درکنندیمبرون سپاری 

  با جابجایی نیروی کار به کشوری کم هزینه تر هاینههزکاهش 

  سرعت بخشیدن به گام ابداع با به کارگیری مهندسان در یک بازار درحال توسعه با

 هزینه بسیار کمتر

 شوندیمتوسعه سرمایه گذاری که درغیر این صورت غیرقابل تحمل  یهاپروژه 

 رهای روتین، به نحوی که کردن بسیاری از مهندسان کشور اصلی و فروشندگان از کاآزاد

باالتر متمرکز شوند یا با مصرف کنندگان تعامل  یافزودهبتوانند بر کارهایی با ارزش 

 داشته باشند.

 دادن امکان  ایجاد یک شیوه کسب و کار استاندارد برای پیشنهاد، برای کاهش هزینه و

عملکرد  جدیدی از اجرای روشپاسخگویی به شرکت با انعطاف پذیری. درصورتی که 

 فروشندگان را تغییر دهد تا از پیشرفت جدید بهره ببرد تواندیمسودمند باشد، شرکت 

 فرآیندبدون آن که تاخیر در استخدام و آموزش نیروی جدید استخدامی به این 

 تحمیل شود.
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شرکت داروسازی الی لیلی و شرکتی که از برون سپاری برای کاهش هزینه تولید دارویی جدید 

هزینه را از طریق برون این میلیارد دالر است. لیلی امیدوار است که  9.9، که کندیم استفاده

به  دارو ییهته تحقیقی را یهاتالش. شرکت قلب کاهش دهدمیلیون دالر  766سپاری تا 

 درصد از کار 26. این شرکت کندیمبرون سپاری  (CRO)تحقیقات قراردادی  یهاسازمان

. لیلی امیدوار دهدیمایاالت متحده در چین انجام  یینههزیک چهارم خود را به  آزمایشگاهی

)مثل برزیل، BRICبه کشورهای  هاتالشاین  یتوسعهرا هم با  آزمایشات بالینی یینههزاست تا 

 روسیه، هند و چین( کاهش دهد.

 پنهان برون سپاری یهانهیهز

، آیندیمنیروی کار، به راحتی به چشم  ایهینههزبرون سپاری، مانند  هایینههزاگرچه پس انداز 

های پنهان قابل مشاهده نیستند. برای مثال، محصوالت با تکنولوژی باال که مستلزم برخی هزینه

سفر اقیانوسی و مواجهه با کهنگی محصول، زوال، فساد، مالیات، از دست رفتن در اثر  هاماه

مذهبی،  یهانزاعست. تهدیدات تروریسم، مسافرت تجاری ا هایینههزافزایش  و آسیب یا سرقت

. استنلی فرنیچر، یک اندینگرانشکست اقتصادی مسائل دیگر هستند که موجب  و هادولتتغییر 

امریکایی لوازم خانگی، تصمیم گرفت تولید برون مرزی خود را بعد از به یادآوری  یسازنده

نقل و مسائل مالکیت معنوی،  حمل و هایینههزانجام شده در اسلوونی،  یهاسرقتمحصول 

 هایینههزهمه این  چربیدن مزایای کاالهای ارزان و نیروی کار ارزان به کشور خود بازگرداند.

 مسطح است. که کمتر شودیمبه جهانی افزوده پنهان 

. حرکت به سوی تولید قراردادی یعنی، شودیمنامیده  نیز تولید برون سپاری تولید قراردادی

ثل آی. بی. ام کنترل کمتری بر تولید خود دارند تا زمانی که خودشان صاحب م ییهاشرکت

تولید قراردادی مانند سلستیکا محصوالت آی. بی. ام را در  یهاشرکتبودند.  یشانهاکارخانه

. مالحظات مالی خودِ سلستیکا، درصورتی که عجله ای در سازدیم Dellو  HPکنار محصوالت 

. بهترین گذاردیمآیا اولویت را به آی بی ام بدهد یا اچ پی یا دل تاثیر  تولید باشد، بر این که

ین ا رسدیمتولید قراردادی به هرمشتری که بهترین شرایط و باالترین قیمت را بدهد  محصوالت

اقع در و . شرکت کوانتا کامپیوترسازدیمرا نسبت به تغییرپذیری آسیب پذیرتر  هاشرکتامر 

تاپ تولید کننده قراردادی کامپیوترهای نوت بوک در جهان است. کوانتا لپ ینتربزرگتایوان 

میلیون دالر  6.7، کوانتا 2696ژوئن  . درسازدیم هاشرکتو سایر هایی برای سونی، دل و اچ پی 

لپ تاپ، را با کشتی حمل کرد که رکورد حمل لپ تاپ است. برای مصرف کنندگان لوازم 

 ی غالب برای انجام کسب و کار شده است.الکترونیک، برون سپاری راه
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 کنترل و مدیریت خدمات برون سپاری

 ؟کندیماگر یک شرکت خدمتی را برون سپاری کند، چگونه کیفیت آن خدمت را تضمین 

 (SLAخدمات )موافقتنامه های سطح یک راه از طریق موافقتنامه های سطح خدمات است. 

برون سپارنده باید هنگام انجام خدمات مطابق  به صورت قراردادی سطوحی از خدمات را که

کیفیت و عملکرد را  هاشرکتها راهی هستند که  SLA. کنندیمشرایط انجام دهد مشخص 

 ها معموال شامل عناصر زیر هستند: SLAهنگام برون سپاری خدمات تضمین کنند. 

 خدمات یدامنه 

 تکرار خدمت-

 کیفیت مورد انتظار-

 زمانبندی مورد نیاز-

 خدمات یینههز 

 ارتباطات-

 حل اختالفات یهاروش-

 گزارش دهی و کنترل-

 تما س های مهم-

 پیشرفتو  بهبود اهداف عملکردد 

SLA  قابل وصول یهاحسابشرکت جانز هاپکینز برای 

 دریافتنی انتظار دارد: یهاحسابشرکت جانز هاپکینز سطوح خدمات زیر را برای  

 هزار دالر  96از  یشترروز درصورتی که فاکتور باز ب تماس با مشتری پس از چهل و پنج

 باشد.

  دالر  96666تا  3666تماس با مشتری بعد از شصت روز در صورتی که فاکتور باز بین

 باشد.

  دالر باشد. 3666روز در صورتی که فاکتور باز کمتر از  16تماس با مشتری بعد از 

 کند که فاکتور به دلیل عملکرد  تماس با بخش ظرف دو روز در صورتی که مشتری ادعا

و پرداخت نخواهد شد. در این نقطه، این مسئولیت بخش است که مسئله را حل کند 

بسته خواهد شد. هنگامی که عدم توافق با  فاکتور به عنوان فاکتور غیرقابل وصول

 مشتری حل شود، یک فاکتور جدید صادر خواهد شد.
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  همه مسائلی که مرکز خدماتA/R  حل و فصل کند، طی سه روز کاری کامل بتواند

 پیگیری بین پنج روز کاری برقرار خواهد شد. یهاتماسخواهد شد. 

 ینانه حاصل از برون سپاریکارآفر یهافرصت

گروه مشاوره کریمسون یک شرکت کالیفرنیایی است که تحقیق در بازار جهانی را بر روی همه 

مایکروسافت  و سیسکو، اچ پی هاییستمسنی از جمله چیز از روترها تا نرم افزارها برای مشتریا

دهد. کریمسون تنها چهارده کارمند تمام وقت دارد که برای رسیدگی به سواالت مربوط انجام می

در  Evalueserveکم هستند. اما کریمسون برخی از تحقیقات بازار را به  به تحقیقات بازار خیلی

افریقای جنوبی سپرده است.  و وری چکهند و برخی متخصصان مستقل در چین، جمه

کار به یک شرکت کوچک مثل ما امکان  ینا :گویدیممدیرعامل شرکت کریمسون گلن گو 

 بسیار پایین رقابت کنیم. هایینههزتا با مک کینزی و بین در مبنای جهانی با  دهدیم

 یینهزمارد اما در طبی جدید د ییلهوسبرای مثال، شرکتی را تصور کنید که ایده ای برای یک 

تحقیق در مورد بازار خود را به  تواندیمبازار برای این فرصت تحقیقاتی انجام نداده است. شرکت 

، تواندیمبسپارد. با یک دستمزد نسبتا کم، شرکت برون سپارنده  Evalueserveشرکتی مانند 

ن تجارت جمع آوری در طی یک روز تیمی را از وکالی ثبت اختراع هند، مهندسین و تحلیلگرا

نفر از متخصصان امریکایی و  هادهبا  و اطالعاتی جهانی کند هاییگاهپاشروع به استخراج  و کند

 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

 واقع در خارج از کشور اصلی اشاره دارد. ییهاشرکت

  و به  اندنمودهای تجاری را امکانپذیر آیندهفرفناوری اطالعات و ارتباطات برون سپاری

امکان اجرایی شدن در کشورهای مختلف در گوشه و کنار جهان را  یندهافرآاین 

 .دهدیم

  منبع یابی جهانی شامل اجزای زیر است: هاییوهشبهترین 

 برای کمک به ضمانت کیفیت محصوالت بدون  1669:2667ایزو  یینامهگواهاده از استف

 اندشدهتوجه به جایی که تولید 

  عالوه بر  کندیممحیطی که شرکت آن محصوالت را تهیه  هاییوهشدرنظر گرفتن

 96666 یزوا یینامهگواهکیفیت محصوالت از طریق 
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  ی ضمانت کیفیت خدمات.سطوح خدماتی برا یهاتوافقنامهاستفاده از 

 خدمات مورد نیاز را بدون نیاز به  توانندیمزیرا  برندیمینان از برون سپاری سود کارآفر

 ساخت این توانایی به صورت داخلی به دست بیاورند.

 مدیریت صادرات و واردات

باالی  امروزه به دوم میلیون دالر بعد از جنگ جهانی 966صادرات در جهان از کمتر از  یاندازه

دالر رسیده است. صادرات و واردات کسب و کار بزرگی است، اما فقط برای  یلیونتر 99

، که اندمتوسطو  کوچک یهاشرکتبزرگ نیست. بیشتر مشارکت کنندگان مشاغل/ یهاشرکت

 .کندیمینان کارآفرر را فرصتی هیجان انگیز برای این ام

رسمی(، برای  یهافرمی است )مثال، پرکردن رتواردات و صادرات مستلزم اسناد و مدارک بیش

ی که یکدیگر را ی این است که تجارت میان نهادهایبرآوردن مقررات کشورها. ارزش مستند ساز

. طرفین قادرند به یکدیگر اعتماد کنند، زیرا مستندسازی چارچوبی کندیمامکانپذیر  شناسندینم

نچه را که در مذاکرات واردات/صادرات که هر طرف آ کندیمو تضمین  کندیممشترک فراهم 

 گفته انجام خواهد داد.

حامالن هستند.  و اردکنندگانو صادرات و واردات صادرکنندگان رطرفین اصلی درگیر د

. وارد کندیمصادرکننده شخص یا نهادی است که کاالها را به خارج از کشور ارسال یا حمل 

کاال از یک کشور به کشور وارد کننده  یکنندهکننده شخص یا نهاد خریداری کننده و یا حمل 

. حمل کنندگان کندیماست. حمل کننده نهادی است که حمل و نقل فیزیکی کاالها را اداره 

 .DHL و ، فدکس(UPS) یسسرواز یونایتد پارسل  اندعبارتشناخته شده در سرتاسر جهان 

در معامله  شودیمآن صادر  دفاتر مدیریت گمرک در هر دوکشور اصلی و کشوری که کاال به

سپتامبر  99آمریکا، خدمات گمرکی بعد از حمالت تروریستی  یمتحدهدخیل هستند. در ایاالت 

این نیست که  کاردستوردرحال حاضر تبدیل شد.  (CBP)گمرکات و حفاظت مرزی  یادارهبه 

ن المللی را تسهیل مد منتقل شوند تا تجارت بیآکاالها به راحتی از طریق گمرک به سرعت و کار

معتبر و امن هستند.  شوندیمکه کاالهایی که وارد ایاالت متحده  کندیمکند؛ بلکه تضمین 

گرفت.  2669سپتامبر  96رابرت بونر، این موقعیت را به عنوان کمیسر خدمات گمرکی در تاریخ 

مرزی را  یهااهگذرگ و ، بنادرهافرودگاهی ، همهEDTصیح  96:0در روز دوم کار خود در ساعت 

تروریستی و  یهاسالحجلوگیری از ورود  بست. اولویت ماموریت خدمات گمرکی به امنیت

روز سوم، پیامدهای بستن مرزها در تجارت و کسب و کار  به کشور تبدیل شد. در هایستترور

زمان تا دوازده ساعت  ، دهبردیممشهود شد. عبور از مرزها که قبال ده تا دوازده دقیقه زمان 
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، کردندیمدر دیترویت، که از تحویل به موقع قطعات خودرو استفاده  اتومبیل یهاکارخانه. گرفت

دن وسپتامبر کردند. در صورت بسته ب 96به دلیل عدم تامین قطعات ورودی شروع به تعطیل در 

 CBP یدوگانهدوران سختی را برای کارکردن پیش رو داشتند. بنابراین، اهداف  هاشرکتمرزها، 

به تازگی ایجاد شده امنیت و تسهیل تجارت شد. همانطور که بونر توضیح داد، در گذشته، ایاالت 

ورودی به مرزهای مان نداشت. ما باید یک سیستم تجاری  یهاسالحمتحده راهی برای تشخیص 

 ماری مورفی ”.اما هیچ مقیاس امنیتی نداشت.  بودیمکه سریع و کارآمد  ساختیمیمجهانی 

هوی، یک مهندس ارشد در اینتل، این مسئله را به این صورت تصریح کرد: همه چیز در 

نگران  هاآنوزارت امنیت داخلی ایاالت متحده درمورد  و شودیمکانتینرهای بسیار بزرگ جابجا 

آیا کسی با آن  و است. امنیت یعنی که بدانی در آن کانتینرها چیست، کجاست، کجا بوده

 است.خرابکاری کرده 

 امنیت و تسهیل از طریق سه ابتکار عمل مرتبط حاصل شد: یدوگانهسپتامبر، اهداف  99بعد از 

 یریبیست و چهارساعته، مستلزم اطالعات پیشرفته قبل از بارگ قانون .1

 داخل مرزی یهانقلحمل و  یهمهسیستم هدفگیری خودکار برای ارزیابی  یک .2

 کن کانتینرهای پرخطرتشخیص پیچیده برای اس یکنولوژ .3

 هاواسطهنقش 

در تشخیص وارد کننده و  توانندیم هاواسطه عالوه بر بازیگران اصلی که در باال توصیف کردیم

ینان و کسب و کارهای کوچک و متوسط، به ویژه، از این کارآفرصادر کننده دخیل شوند. 

 در کشور خود/خانه هایتقابلن نکه منابع خود را برای ساخت ایآبه جای  برندیمسود  هاواسطه

 صرف کنند.

 حمل هاییوهش یدهندهکه نشان  کندیمبارعموما مدارکی فراهم  یکنندهیک حمل و نقل 

جزئیاتی مثل بسته بندی و برچسب گذاری را نشان  و کندیم، مقررات تجارت را هدایت است

ه کاالهای صادراتی گمرکات ک دهدیمبندر خارجی، حمل و نقل کننده بار ترتیبی  . دردهدیم

با ارسال مدارک به خریدار،  دمشخصی داشته باشند و به خریدار تحویل داده شوند. فراین

 .رسدیمبار به پایان  یکنندهفروشنده یا واسطه ای مثل بانک از جانب حمل و نقل 

بخش صادرات  شرکتی مستقل است که وظایفی را که (EMC)یک شرکت مدیریت صادرات 

، خریدارانی برای کندیمبه مدارک ضروری رسیدگی  EMC. کندیماجرا  دهدیمانجام  شرکت

 EMC. در مقابل، گیردیمعنوان کاالها را برای صادرات مستقیم  و کندیمصادرات پیدا 
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نقشی حیاتی در  هابانک. کندیمدستمزدی یا حق کمیسیونی برای خدمات خود دریافت 

 .ندکنیممالی ایفا  یهاتراکنش

 چه چیزی برای معامالت واردات و صادرات الزم است؟

 مختلف اسناد برای واردات و صادرات الزم است. یهافرم

است که به حامل اجازه  (یا فدکس UPS مثالًکننده )بارنامه قراردادی بین صادر کننده و حمل 

 گویدیمکه  کندیم تا کاالها را به مقصد خریدار حمل کند. بارنامه به عنوان سندی عمل دهدیم

 .اندشدهحمل و نقل انجام شده و کاالها دریافت 

حواله ای است برای کاالهای حمل شده از صادرکننده به  یک فاکتور تجاری یا گمرکی سند مالی

از  هادولت و کنندیمواردکننده یا خریدار. صادرکنندگان فاکتورها را برای دریافت پول ارسال 

 .کنندیمای گمرکی استفاده آیندهفریین ارزش کاالها برای اهداف ارزیابی این فاکتورها برای تع

 ؟دیدانستیمآیا 

IBM  میلیون پوند  0.0گمرکی و  اعالمیه 2066کشور جهان دادوستد دارد. روزانه  966با

 .فرستدیممیلیون دالر  67محصوالت به ارزش 

. این اعالمیه، اطالعات تماس را شودیمارسال ی صادراتی به مقامات گمرکی و بندرگاه اعالمیه

کند و نیز توضیحی از اقالم درحال حمل برای صادرکننده و وارد کننده )یعنی خریدار( فراهم می

. دولت هم از این اطالعات برای کندیمبرای تایید و کنترل صادرات از آن استفاده  CBPکه 

 .کندیممارهایی درمورد صادارات از کشور استفاده آجمع آوری 

 تجاری یهاتوافقنامهاثرات 

. برای مثال، موافقتنامه تجارت گذارندیمتجاری بر جزئیات انجام کسب و کار تاثیر  یهاتوافقنامه

نفتا( مکزیک را از دیگر کشورهای آمریکای التین به دلیل سهولت جابجایی ) یشمالامریکای  آزاد

بر رقابت  تواندیم هاتوافقنامه. تغییرات در سازدیمکاالها بین آن کشور و ایاالت متحده مجزا 

شد، ملحق  WTO. وقتی چین به سازمان تجارت جهانی گذاردیمجویی کشورهای مختلف تاثیر 

 منسوجات به تولیدکنندگان آمریکایی آسیب زد. و سهمیه امریکا از هاتعرفهحذف سریع 

. شودیمدکننده )یا خریدار( صادر اعتبارنامه مدرکی قانونی است که توسط بانک به درخواست وار

واردکننده وعده پرداخت مقدار مشخصی پول را هنگامی که بانک مدارک مربوط به حمل و نقل 

الت، در این حاست ). به عبارت ساده، اعتبارنامه مانند وامی در برابر وثیقه دهدیمرا دریافت کند 
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. شوندیمیک حساب کاربری قرار داده ن وجوه نقد توسط بانک در ( که در آاندشدهکاالها حمل 

پرداخت از  یوعدهمعتبر پرداخت در تجارت بین المللی هستند زیرا بانک  یهافرم هااعتبارنامه

 )یا خریدار( و بانک مورد اعتماد است. دهدیمطرف واردکننده را 

لزم مدرکی از توسط بانک مست هاآنمانند وام است، صدور یکی از  با توجه به اینکه اعتبارنامه

 توانایی وارد کننده )یا خریدار( برای پرداخت مقدار وام است.

 نکات مهم

 معامالت صادرات و واردات دخیل هستند: چندین طرف در 

 -کندیمصادرکننده، که شخص یا نهادی است که کاالها را به خارج از کشور ارسال یا حمل  -

خریده یا از کشور دیگر به کشور واردکننده  وارد کننده، که شخص یا نهادی است که کاالها را

 دهدیمحامل، که نهادی است که حمل و نقل فیزیکی کاالها را انجام  -کندیمحمل 

 گمرک از هر دو کشور اصلی و کشور خارجی دفاتر دولتی -

 صادرات مدیریت  یهاشرکتهای بار و ، مثل حمل و نقل کنندههاواسطهEMC برای ،

در  هایتقابلنیازی به ایجاد آن  هاشرکتکه  کنندیمصی فراهم خدمات تخص هاشرکت

 هاواسطهچنین استدالل کنید که این  توانیدیمکشور اصلی خود نداشته باشند. شما 

شرکت  کنندیم، درحالی که مقررات و موسساتی کمک کنندیمجهان را مسطح تر 

. حمل و نقل کنندگان بار دکنیمسروکار دارد، جهان را کمتر مسطح  هاآندرواقع با 

تنظیم کاالهای  و حمل و نقل، درک مقررات تجاری هاییوهشدر شناسایی بهترین 

ها به اسناد و مدارک  EMCصادراتی به گونه ای که گمرکات مشخصی داشته باشند. 

عنوان  و کنندیمپیدا  یصادراتمحصوالت ، خریدارانی برای کنندیمالزم رسیدگی 

. اسناد ضروری برای واردات و صادرات شامل گیرندیمصادرات مستقیم کاالها را برای 

صادرات، که سندی  ییهاعالمبارنامه است که قراردادی بین صادرکننده و حامل است، 

، دهدیمپرداخت مقدار مشخصی پول به صادر کننده  یوعدهن آقانونی است که در 

 نقل را دریافت کند. زمانی که بانک اسناد و مدارک مناسب درمورد حمل و

 برای تامین مالی صادرات و واردات دارند؟ ییهانهیگزچه  هاشرکت

دو مورد از سه مدرک مورد نیاز برای پرداخت در معامالت صادرات و  یدربارهشما در حال حاضر 

که بانک  کندیماست که تصریح  هابانک. اعتبارنامه یک قرارداد بین یدافراگرفتهواردات 

پول صادرات را  کاالها صادرکننده پس از گرفتن مدارک مقتضی درمورد نده به بانکواردکن
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، شناسندیمخواهد کرد. از آنجا که واردکنندگان و صادرکنندگان به ندرت یکدیگر را  پرداخت

که هر طرف آنچه را که گفته انجام خواهد داد. بارنامه،  کندیمی بین دو بانک ضمانت اعتبارنامه

که صادرکننده به حامل کاالیی داده و  کندیم، ثابت شودیمحمل کننده کاال صادر که توسط 

این موارد یعنی  یدوحامل مالکیت کاال را تا زمان پرداخت توسط وارد کننده داراست. هر 

به عنوان وثیقه ای در برابر وام عمل کنند. آخرین سند، پیش نویس  توانندیماعتبارنامه و بارنامه 

که مبلغ  گویدیمارز( است که سندی است که طی آن صادرکننده به واردکننده  یهیحال)یا 

مشخصی را طی زمان مشخصی پرداخت کند. این یک دستور نوشته شده برای مبلغ معینی پول 

ل است که در تاریخ معینی از فردی که پول بدهکار است یا توافق کرده که پرداخت کند منتق

 .کندیمن یک صادرکننده درخواست برای پرداخت را آغاز که در آشود. پیش نویس راهی است 

دو نوع پیش نویس وجود دارد. پیش نویس رویتی براساس رسید پیش نویس )هنگامی که دیده 

، 66، 36و پیش نویس زمانی که بعدا قابل پرداخت است، معموال طی  شودیم( پرداخت شودیم

 وسط پیش نویس زمانی مشخص شده است.، همان زمانی که تآیندهروز  926 ، یا16

برای واردکننده بسیار جذاب است زیرا به  فاکتورروز زمان دادن به برای پرداخت پیش  926

باشد  هاآنتا کاالها را قبل از آن که مجبور به پرداخت برای  دهدیمواردکننده زمان کافی 

با  دهندیمترجیح  هاواردکنندهکند. بفروشد. این کار به جریان پول نقد وارد کننده کمک می

، به این دلیل کنندیمپیشنهاد  هاآنصادرکنندگانی کار کنند که این شرایط پرداخت جذاب را به 

روز منتظر ماندن برای  926. هرچند، کنندیماست که صادر کنندگان این شرایط را پیشنهاد 

ننده شود. برای پرهیز از این باعث مشکالتی در جریان پول نقد برای صادرک تواندیمپرداخت 

قرارداد را فاکتور کند. در فاکتور کردن، صادرکننده پیش نویس را  تواندیممشکالت، صادرکننده 

و  کندیمکه به صادر کننده فورا پرداخت  فروشدیماغلب یک بانک( واسطه )با تخفیف به یک 

فاکتور . برای مثال، کندیم وصول آیندهسپس مبلغ کل را از وارد کننده در تاریخ معینی در 

. فاکتور اکنون کندیمدرصد از ارزش پیش نویس را اکنون به صادرکننده پرداخت  13بانک( )

از وارد کننده وصول خواهد کرد. فاکتور  آیندهروز  926صاحب پیش نویس است و مبلغ کلی را 

که واردکننده در  کندیم)اما این خطر را تحمل  آوردیمروز به دست  926 درصد را در 8تقریبا 

درصد از  7تا  0پرداخت قصور کند یا زمان طوالنی تری برای پرداخت بگیرد(. نرخ فاکتور معموال 

 کل مبلغ پیش نویس است.

البته، امکان دارد که صادرکننده پیشاپیش از واردکننده یا خریدار درخواست پول نقد کند، اما 

با  دهندیماردکنندگان ترجیح و درنتیجه این یک توافق خطرناک برای خریدار است.

 .کنندینمکه درخواست پول نقد پیشاپیش  اندکارکنصادرکنندگانی 
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 درانقرارداد مستقیم برای نقد کردن از قبل، توافقنامه ای است که  یک حساب باز، در

وع . این نکندیمو سپس برای وارد کننده صورتحساب صادر  کندیمصادرکننده کاالها را حمل 

توافقنامه برای صادرکننده خطرناک تر است، بنابراین صادرکنندگان زمانی که بتوان از آن پرهیز 

 هاآنیا به نهادهایی که با  کنندیمی خود آن را پیشنهاد تابعه یهاشرکتیا تنها به  کنندیم

 روابط بلندمدت دارند.

 مبانی تامین مالی صادرات

روش جمع آوری پول  ترینیجرااین  و نامندیممین مالی امن تامین مالی در مقابل وثیقه را تا

وجوهی را دربرابر تعهدات پرداخت، اسناد حمل و نقل، یا اسناد ذخیره سازی  هابانکجدید است. 

 .کنندیمپیش پرداخت 

 چندین منبع رایج برای تامین مالی وجود دارد:

 وامی از یک بانک تجاری 

 یریت صادرات که تامین مالی کوتاه مدت را فراهم وامی از یک واسطه، مثل شرکت مد

 .کندیم

  پرداخت کند و درخواست پرداخت  تواندیموامی از یک تهیه کننده، که برای خریدار

 بیشتر به صورت تدریجی نماید.

 وامی از یک شرکت مادر 

  هاسازمانتامین مالی دولتی یا دیگر 

 ؟دیدانستیمآیا 

-کامال خودکار تجارت یشبکهالی و خدمات مربوطه، از جمله تامین م HSBCمانند  ییهابانک

. کنندیممستند الکترونیک را فراهم  ماده سازیجاری اینترنتی، سیستم آپردازش از خدمات ت

 .کنندیمخدمات مالی ویژه ای مانند فاکتورسازی را ارائه  هابانکبرخی از این 

برای مشتریان تجاری خود دارند. برای مثال،  ی اعتباربرای تهیه هایییسممکانها برخی شرکت 

 توانندیمهمچنین مالک انبارهایی است که مشتریانش  UPSشرکت بسته بندی تحویل 

ذخیره ای را که مشتریان تجاری  تواندیم UPSنجا حمل کنند. چون آمحصوالت خود را به 

بر مبنای  هاشرکتبه آن  واندتیمبا استفاده از این خدمات ببیند و ردیابی کند،  ارسال کند تاس

 هاییستمسپول قرض دهد. به بیان ساده،  هاآنبه  یتشانترانزموجودی انبار و کاالهای درحال 
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 تواندیم UPSیا در انبار، بنابراین  اندراهکه کاالهای یک شرکت در  دانندیم UPSاطالعاتی 

 وام دهد. هاآنبرمبنای آن اطالعات به 

 ینانکارآفررای موفقیت ب یهاهیتوص

به مدیریت کسب و کارهای کوچک ایاالت متحده  توانندیمینان و کسب و کارهای کوچک کارآفر

(SBA)  واردات یا صادرات خود نگاه کنند. اگرچه  یهاشرکتبرای کمک بهSBA  به خودی

ی وام خوبی برای کسب و کارها یهابرنامهو  کندیمرا ضمانت  هاواماما ، دهدینمخود وام 

ی وام اکسپرس . بگذارید به دو برنامه به طور خاص نگاهی بیندازیم. برنامهکندیمکوچک ارائه 

موجود برای کسب و کارهای کوچک است. وجوهی که  یبرنامه ینترمنعطف SBAصادرات 

برای پرداخت برای  تواندیم آورندیمکسب و کارهای کوچک از طریق این برنامه به دست 

که صادارات را افزایش دهد استفاده شود، خواه کمک به صندوق صادرکننده  هرگونه فعالیتی

ه دست آوردن اعتبارنامه، یا تجاری، ب هاییشنمابرای خرید اقالم صادراتی باشد، مشارکت در 

بازاریابی که برای فروش کاالها در بازارهای خارجی استفاده خواهد کرد.  ییهاولمواد  تبدیل

دریافت  دالر 206666وام بگیرند یا خطوط اعتباری تا سقف  توانندیمکسب و کارهای کوچک 

کنند. اخذ وام نیازمند مراجعه به بانک یا دیگر وام دهندگان و پرسش در این خصوص است که 

هستند یا نه. اگر هستند، کسب و کار کوچک  SBAاکسپرس صادرات  یدهندهوام  هاآنآیا 

بفرستد  SBAده درخواست پر کند و سپس درخواست خود را به برای وام از آن وام دهن تواندیم

درخواست را بررسی خواهد کرد تا مطمئن شود که وجوه برای  SBAتا تایید نهایی را بگیرد. 

بازار کنونی شرکت( و این  یتوسعهیا برای شد )ورود به بازارهای صادراتی جدید استفاده خواهد 

 کسب و کار فعال بوده است.که شرکت برای حداقل یک سال در این 

را برای  ییهاوام( است، که EWCP) SBAدومین برنامه وام، برنامه سرمایه درگردش صادرات 

که بتوانند فروش صادراتی تولید کنند، اما سرمایه درگردش برای خرید  کندیممشاغلی فراهم 

داکثر میزان وام یا پرداخت طوالنی را ندارند. ح یهاچرخهموجودی یا برای ماندن در تجارت 

 میلیون دالر است. EWCP 2خط اعتبار برای 

برای ثبت  .است AESینان استفاده از سیستم صادرات اتوماتیک کارآفرتوصیه مفید دیگر برای 

از هر اندازه در دسترس است، اما برای  ییهاشرکتبرای  AESمدارک مورد نیاز برای صادرات. 

د را خودشان پر اسناهمه این  شوند که ممکن است مجبورینان و کسب و کارهای کوچک کارآفر

 کنند ارزش خاص دارد.
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و اگر  کنندیمینان بازخورد فوری دریافت کارآفربا پرکردن اسناد و مدارک به صورت الکترونیکی، 

روزهایی را  تواندیماصالح کنند. این امر  آن را فوراً توانندیمباشد  هاآنخطایی در کارهای اداری 

 دهدیماجازه  هاشرکتینان و کارآفربه  AESبه دلیل تاخیر هزینه دربردارند ذخیره کند.  که

 فرآیندصادرات ثبت کنند.  فرآینددرگیر در  یهاآژانسهمه اطالعات صادرات مورد نیاز را با تمام 

ن با یکارآفراطالعات مورد نیاز ارائه شده باشد،  . اگر همهشودیمبا پرکردن سند صادرات آغاز 

. اگر هرگونه خطایی باشد، کندیمشرکت پیام تایید وصول اطالعات به همراه موافقت دریافت 

، به طوری که بتوان آن را دهدیمپیام خطا اطالعات وارد نشده یا غلط یا از قلم افتاده را توضیح 

یرند. از جمله، بسیار بپذ هاییوهشرا به  هاپرداخت توانندیمینان کارآفرتصحیح نمود. در نهایت، 

 .pay palیا خدماتی مانند  چک، کارت اعتباری

 در تهیه منابع مالی هاسازماننقش 

 هاییتفعالبا  تحت حمایت دولت دارند که به کسب و کارهای مرتبط ییهاسازمانکشورها اغلب 

 هابخش. این خدمات در بیشتر کنندیموارد و صادر کردن به کشورشان و از کشورشان کمک 

 تامین مالی است. هایینهگزحتی  و هاتماسشامل فراهم کردن اطالعات،  و یگانرا

پایه گذاری شد تا به اقتصاد از هم  9106جترو( اصالتا در دهه ژاپن )سازمان تجارت خارجی 

پاشیده به واسطه جنگ ژاپن از طریق ارتقاء صادرات محصوالت ژاپنی به دیگر کشورها کمک 

داشت و کم کم  زادااپن حجم زیادی از صادرات کاالهای اقتصادی م، ژ9176 یدههکند. تا 

ن بر یاری آتمرکز  احساس نیاز به ارتقای واردات کرد. بنابراین، ماموریت جترو برعکس شد؛

خارجی برای صادرات محصول به ژاپن قرار گرفت. اکنون جترو خدمات رایگانی را  یهاشرکت

 :که شامل موارد زیر است کندیمارائه 

 اطالعات ورود به بازار 

 تطابق شریک تجاری 

 تجاری که در صنایع مختلف  یدوزبانه)از طریق مشاوران  یتخصصتجاری  مشاوره

 و (هستند متخص

 .دسترسی به شبکه جهانی مدیران و مشاوران 

، دفاتر رایگان برای کندیمبالقوه پیشنهاد  یهاشرکتمالی به  یهاکمکاز جنبه مالی، جترو 

فضای نمایشگاهی در  و کندیمچهارماه در حالی که شرکت خارجی بازار ژاپنی را بررسی حداکثر 

 .است آیندههنگامی که شرکت آماده نمایش محصوالت خود به واردکنندگان ژاپنی 
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به عنوان بخشی از طرح  FDI هدف فعلی جترو کمک به ژاپن برای جذب سرمایه گذاری خارجی

به دست آوردن سرمایه خارجی با به سرمایه گذاری در  FDI. بازسازی اقتصادی این کشور است

 .هاستآنقصد کنترل و اداره 

یک شرکت  هایییدارامختلفی بسازند. از جمله خرید  هاییوهشرا به  FDI توانندیمها شرکت

یک  شرکت یا دارایی جدید، کارخانه یا تجهیزات یا مشارکت در خارجی؛ سرمایه گذاری در

یا دانش و  مشترک با شرکت خارجی، که معموال مستلزم سرمایه گذاری سرمایه سرمایه گذاری

 فوت و فن کار است.

( به عنوان نمایندگی دولت ایاالت متحده OPICکشور )شرکت سرمایه گذاری خصوصی خارج از 

تا در خارج از  کندیمایاالت متحده کمک  یهاشرکتبه  OPICتاسیس شد.  9189در سال 

همانطور که در وبسایت  OPICدر کشورهای درحال توسعه سرمایه گذاری کنند.  کشور به ویژه

مستقیم و  یهاواممیان مدت تا بلندمدت از طریق  سرمایه، تامین مالی بیان کرده است خود

-را فراهم می سرمایه گذاری واجدشرایط در کشورهای درحال توسعه یهاپروژهضمانت وام برای 

 تواندیماین است که  OPICمفیدترین ابزار  کند.می امیننندگان را تکند. همچنین بیمه صادرک

ز وام منابع مالی را در کشورهایی پیدا کند که موسسات مالی قراردادی اغلب بی میل یا ناتوان ا

 دادن برچنان مبنایی هستند.

 ندکیم( به صادر کنندگان کمک Ex-Im Bank) یکاآمر یمتحدهصادرات ایاالت  بانک واردات

که خریداری پیدا کنند، درحالی که خریدار قادر به تامین مالی برای خرید در کشور خود نیست. 

Ex-Im Bank بیمه برای کسب  و هاضمانت، هاوام یعنیکند )پشتیبانی اعتباری فراهم  تواندیم

 .دهدیمدرصد از ارزش صادرات معامله را پوشش  70و کارهای کوچک( که 

 (PEFCO)شرکت سرمایه گذاری صادرات خصوصی  ،Ex-Im Bankو  ک،برخالف جترو، اوپی

تشکیل شد تا در تامین مالی  9186در سال  PEFCOیک سازمان بخش خصوصی است. 

تجاری و دیگر وام دهندگان  یهابانکصادرات ایاالت متحده با تکمیل تامین مالی موجود از 

برابر عدم بازپرداخت تحت ضمانت  که درمیان مدت تا بلندمدت را درصورتی  یهاوامکمک کند. 

صادرات کسب و  یهاواممناسب یا بیمه صادرشده توسط اکس بانک تضمین شده باشند یا برای 

 .کندیمباشند تهیه  SBAکارهای کوچک تحت ضمانت صادره از 

 ؟دیدانستیمآیا 

ژاپن سرمایه  دروابسته که  خارجی یهاشرکتوام برای  یهابرنامه( DBJژاپن ) یتوسعهبانک 

تا  با سود ثابت پایین برای پنج هاوام DBJدارد. براساس گفته ماساکی کاجی از  اندکردهگذاری 

 .شودیمسال ارائه  پانزده
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 اندکردهمالی دریافت  یهاکمکاین برنامه، سیصد شرکت که  یسالهطی تاریخ بیست و یک  در

منطقه ای  یهابانکهمچنین با  DBJ. اندکردهد میلیارد دالر درآمد برای اقتصاد ژاپن تولی 706

. یکی از کندیمژاپنی برای ادغام و ارائه مشاوره به کسب و کارهای کوچک و متوسط کار 

استراتژیک برای سرمایه گذاری مشترک  یمشاورهدر تامین مالی و  DBJ یهاپروژهمشهورترین 

 بین استارباکس و سازابی ژاپن برقرار کردید.

 منکات مه

 کنندیمواردات/صادرات برای وصول پول استفاده  یهاشرکتمدارک مالی که  ینترمهم 

صادرکننده پس از گرفتن  که بانک واردکننده به بانک کندیماعتبارنامه )که تصریح 

که  کندیمکه ثابت بارنامه )کاالها پرداخت خواهد کرد(،  مدارک مقتضی درمورد

و حامل مالکیت کاال را تا زمان پرداخت توسط وارد صادرکننده به حامل کاالیی داده 

که مبلغ  گویدیمکه به واردکننده ) یارزکننده داراست( و پیش نویس یا صورتحساب 

 مشخصی را طی زمان مشخصی پرداخت کند( است.

 از منابع مختلف به دست بیاورند: یک  ییهاوامسرمایه را از طریق  توانندیم هاشرکت

دولتی یا دیگر  یهاسازمانواسطه، یک تهیه کننده، شرکت مادر، یا بانک تجاری، یک 

 .هاسازمان

  و سرمایه، اطالعات بازار ییهتهاکس ایم بانک  و مثل اوپیک، جترو ییهاسازماننقش 

جترو که  ثالًمهستند )اغلب مختص کشور  هاسازمانتجاری است. این  یهاکمک

ک که  مثل اوپدارند )ی در کشور اختصاص خاص یمقولهمتمرکز بر ژاپن است( یا به 

 (.کندیمرا برای کشورهای درحال توسعه فاکتور  هاوام

 مذاکراتی برای موفقیت بین فرهنگی

درک شما از فرهنگ بر توانایی شما برای ورود به بازار محلی، توسعه و نگهداری روابط تجاری، 

مشارکت  و تبلیغاتی هایینکمپیابی و بر سر معامالت موفق، هدایت فروش، هدایت بازار مذاکره

اشتباه  هاییامپیا  فرستندیم. اغلب، افراد عالیم نادرستی گذاردیمدر تولید و توزیع تاثیر 

فراوانی وجود  یهانمونه. در واقع، شوندیمفرهنگی گرفتار  یشبکهدر  ه، درنتیجکنندیمدریافت 

. بودیمفقط بر مبنای مسائل تجاری  هاآنتمام اگر ا شدندیمدارد که معامالت باموفقیت تکمیل 

، باید همانطور یک تحلیل کنیدیمدرست همانطور که شما یک تحلیل فنی با بازاری را هدایت 

 فرهنگی را هدایت کنید.
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قصد دارید با آن  یا کنیدیمن کار آهر کشور یا منطقه ای که در  هاییاستسدرک تاریخچه و 

است. مهم است که به یاد داشته باشید که هر فرد دنیای خود را  معامله کنید بسیار حیاتی

. ما اغلب دهدیمفردی او را تشکیل  هاییدگاهد؛ این امر مبنای گیردیممهمتراز همه درنظر 

و نادیده گرفتن  اندگرفتهتجربه شکل  هاقرنو  هادههبا  هافرهنگکه  کنیمیمفراموش 

 .رساندیم فرهنگی ما را به مضرات یهاتفاوت

را باید درنظر بگیریم. درمورد  یواملعقتی تجارت در یک کشور جدید را درنظر داریم و در کل

برای محصول  کشور را تناسب آن ترینیکلتاریخچه، فرهنگ و مردم اطالعات کسب کنیم و نیز 

 یا خدمات خود تعیین کنیم.

 هاییوهشمتوجه شوید که است  ممکن کنیدیمامل و مذاکره وقتی با مردم یک فرهنگ دیگر تع

متفاوت  یداکردهبا آنچه شما به آن عادت  هاآنهای مدیریتی سبک و ، ارتباطاتهاآنکسب و کار 

سروکار دارید کلید موفقیت در تعامالت تجاری و تحقق  هاآنباشد. درک فرهنگ افرادی که با 

 اهداف تجاری است. برای مثال باید موارد زیر را درک کنید:

  کنندیممردم چگونه ارتباط برقرار 

  گذاردیمفرهنگ چگونه برنحوه ی نگاه افراد به زمان و ضرب االجل ها تاثیر 

 چقدراحتمال دارد که سواالتی بپرسند یا مشکالت را برجسته کنند 

  دهندیممردم چگونه به مدیریت و مقامات پاسخ 

 کنندیمو فیزیکی را دریافت  م چگونه ارتباطات شفاهی/کالمیدمر 

  کنندیممردم چگونه تصمیم گیری 

 یهاداممذاکره برای موفقیت و پرهیز از  ینحوهآنچه در ادامه آمده نکاتی است درخصوص 

 فرهنگی معین.

عوامل فرهنگی در بسیاری از کشورها اهمیت شبکه سازی یا  ینترمهم. یکی از -9

، بهتر باشد راین میانیا آمریکای التین یا هرجایی د آسیاخواه در  روابط است.

است که هنگام مالقات با شرکت یا شریک جدید معارفه ای از یک شریک تجاری 

یا تهیه کننده داشته باشیم. حتی در ایاالت متحده، یا اروپا،  مشترک، فروشنده

 یمعارفهجایی که ما دوست داریم فکر کنیم که روابط اهمیت کمتری دارند، یک 

. در شناسایی معرفی کنندگان بالقوه خالق کندیمخوب انجام گرفته معجزه 

که شرکتی را که مایلید با آن تجارت کنید  شناسیدینمباشید. اگر کسی را 

کال، بانکداران و و تجاری یهاسازمانبشناسد، منابع غیرمستقیم را درنظر بگیرید. 

ای اژانس ه و خریداران، مشاوران تامین کنندگان مالی، تهیه کنندگان معمول و
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تبلیغاتی فقط تعداد اندکی از معارفه کنندگان بالقوه هستند. هنگامی که یک 

خارجی باید اختالفات ظریف و جزئی  یهاشرکتمالقات برگزار شد،  یجلسه

تجاری درحال جریان  یتوسعهو  هامذاکرهفرهنگی محلی که بر جلسات، 

 حکمفرما است را بشناسند.

داد دعوت شده باشید، هنوز هم باید تالش کنید خودتان و حتی اگر برای پیشنهاد یک قرار-2

شرکتتان را بفروشید. رئیس وار رفتار نکنید یا فرض را براین نگذارید که دارید یک شرکت محلی 

باید شما را دوست داشته  هاآن موفق شوید خواهیدیماگر  .کنیدیم، یا لطفی کنیدیمرا اداره 

رمورد برخوردهای تجاری خودتان با مردم صرف نظر از ملیت و باشند و به شما اعتماد کنند. د

که شما را  یداسپردهاین که متواضع یا متکبر بودند، فکر کنید. چند بار کار خود را به کسانی 

 ؟کنندیمعصبانی 

. اطمینان حاصل کنید که نحوه تفکر همکاران خود در خارج از کشور در مورد زمان و ضرب 3

 .؟گذاردیمتاثیر  هایلتحو. چگونه این امر بر جدول زمانی و قابل کنیدیماالجل ها را درک 

به ویژه هنگامی  را درک کنید کنیدیم. شما باید فرهنگ از پیش غالب کشوری که با آن کار 6

مدیریت مورد  هاییوهشکه با فروشندگان و شرکا سروکار دارید. سلسله مراتب محلی چیست؟ 

یا نشان  اندیکنواختکه باآنها سروکار دارید از نظر فرهنگی  ییهازمانساانتظار کدامند؟ آیا 

اعتماد و  یتوسعهبیش از یک فرهنگ یا قومیت هستند؟ فرهنگ چگونه بر نحوه  یدهنده

و مسئولیت پذیری  ییپاسخگوو نگرششان نسبت به  هاآنسرعت تصمیم گیری  تصمیم گیری و

 تاثیرمی گذارد؟

با شرکای بالقوه اعتماد سازی کنید. مردم فرهنگ شما چگونه  توانیدیمه که چگون درک کنید. 0

و چگونه این دیدگاه بر فعل و انفعاالت کسب و کار شما تاثیر  شوندیمدر کشور هدف دیده 

داخلی بازتاب دارند؟ فرهنگ  بازار محلی یا کوچک تر در ترجوان یهاشرکت؟ چگونه گذاردیم

محلی  یهاشرکتتوزیع کننده شماست را درک کنید. بیشتر  شرکتی که شریک بالقوه یا

 ترجوان یهاشرکتین ممکن است برحسب رویکردشان به انجام کار اشتراکات بیشتری با کارآفر

 داشته باشند.

 ینحوهدر  ییهاتفاوتدرک کنید.  کنندیم. راههای مختلفی را که مردم با هم ارتباط برقرار 6

 رودیمش داده یا منتقل شده وجود دارد. در ایاالت متحده از ما انتظار یا دانش آموز هامهارت

جدیت درمورد تمایل به یادگیری  یدهندهمثبت است و نشان  ینکتهاین یک  سواالتی بپرسیم

 تواندیمو  شودیم، پرسیدن سوال به عنوان بازتاب فقدان دانش دیده هافرهنگبرخی  است. در

قی شود. این مهم است که بدون آن که متواضع به نظر برسید قادر به از نظر شخصی شرم آور تل
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مسئله کمتر  به نظر رسیدن توجه کنید ظاهر شدن یواژهرسیدگی به این مسائل باشید. به 

مربوط به این است که شما خودتان فکر کنید که متواضع هستید و بیشتر در مورد این است که 

یا آن را به عنوان عملی از سر تواضع برداشت  کندیمدرک آیا متخصص تفاوت فرهنگی ادعا را 

 .هاستارزشو  هابرداشت. مجددا، فرهنگ بر مبنای ادراکات/ کندیم

برای موانع فرهنگی پیدا کنید.  ییهاراه. بر ارتباطات از همه نوع تمرکز کنید و یادبگیرید که 8

، سواالت زنندیماخبار یا اطالعات بد سرباز  یارائهبرای مثال، اگر با فرهنگی سروکاردارید که از 

یا قابل تحویل بودن بپرسید.  تمرکز کنید و سواالتی در مورد مرحله فرآیندبله/خیر نپرسید. بر 

 خواهیدینم. شما یقینا کندیمنبود اطالعات یا ارتباطات روشن و صریح بسیاری از افراد را ناامید 

 مهمتان سورپرایز شوید.که با تاخیر در تحویل بار به مشتری 

سرتاسردنیا وجود ندارد. درعوض،  یهافرهنگ. هیچ گونه دستورالعملی برای به کارگیری در 7

درک کنیم، بفهمیم چگونه بر اهداف تجاری ما  گذارندیمباید عناصری را که بر فرهنگ تاثیر 

هر محیط فرهنگی گروه خود را با دانشی برای اجرای موفق در  سپس خود و و گذاردیمتاثیر 

انتخاب کنید که آن را به  توانیدیمجدید تجهیز کنیم. هنگامی که شما رابطه ای برقرار کردید، 

کسی در گروهتان محول کنید. اطمینان حاصل کنید که آن شخص فرهنگ آن کشور را درک 

یر اجرای موفق حداقل یک یا چندساله وجود دارد درگ ییخچهتارو تا زمانی که یک  کندیم

. اگاه باشید که مانندیمروابط کلیدی به طور مداوم درگیر  ینان درکارآفرنید. بسیاری از ابم

 همتایان جهانی شما ممکن است نیازمند آن سطح از توجه باشند.

. مطمئن شوید که در هر تعاملی یک تصمیم گیرنده در سوی دیگر دارید. در مواردی، افراد تازه 1

زمان زیادی را با کسی  توانیدیمو شما  یابندیماختصاص  ترکوچک یهاشرکتوارد برای کار با 

 با یک فرد تازه کار، که قادر به تمام کردن موافقتنامه نیست بگذرانید. اگر مجبورید با جزئیات

این کار به شما وقت و انرژی  کار کنید، سعی کنید فرد باتجربه ای را هم سریعا درگیر کنید.

 .دهدیم

، سعی کنید موقعیت و اهداف همتای کنیدیمبا افرادی از یک فرهنگ متفاوت مذاکره . وقتی 96

 خود را درک کنید. این امر به معنای آن نیست که شما باید به سادگی سازش /توافق کنید یا در

درک کنید چگونه بحث خود را ماهرانه به شیوه ای که  مقابلباشید. در منعطف خود ییوهش

 .به جلو ببریدد با شخصی از آن فرهنگ موثرتر خواهد بو

در  هاآن. اندشدهینان اغلب به خوبی برای قراردادهای جهانی یا سرمایه گذاری تجهیز کارآفر

بیشتر ثابت  یهاشرکترویکرد خود بیشتر منعطف و خالق هستند و نسبت به همتایان خود از 

متفاوت دارد، ازجمله  هاییتدودمحانعطاف ناپذیر دارند. هر کشوری  کمتر هاییتمحدودشده 
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دستیابی به اهدافتان ذهن بازی داشته  ینحوهشما باید در مورد  و شرایط پرداخت و مقررات

 باشید.

ی امروزه، فرض را براین نگذارید که همه در کشورها یشده. حتی در دنیای سیم کشی 99

 یهاحالتمجبور باشید از  به طور یکسان به اینترنت و ایمیل متکی هستند. شاید شما مختلف

هنوز خیلی  هافکسمتخصصان مختلف استفاده کنید.  و هاشرکتمتفاوت ارتباطات با کشورها، 

 دانندیم، چنان که بسیاری از افراد مصوبات امضا شده را رسمی تر از ایمیل اندمعمولرایج و 

 .هرچند این امر درحال تغییر است()

ز مدارک حقوقی/قانونی برای اثبات روابط و انتظارات خود . همانند هر تراکنش تجاری، ا92

بین المللی  یهادادگاهکه استفاده از  کنندیماستفاده کنید. بسیاری از متخصصان حقوقی توصیه 

صورت بروز اختالف برگزینید. قراردادها را به هر دو زبان  یا یک سیستم داوری شخص ثالث را در

رونوشت برای دقت و صحت  یهانسخهدوم برای بررسی یک مترجم مستقل  و ترجمه کنید

همیشه کامال  توانندینمهیچ ترجمه ای  گاه باشیداصطالحات مهم داشته باشید. اما آ مفاهیم و

و مختص هر کشور است. در پایان روز، حتی  فرهنگی دقیق باشد، زیرا اصطالحات حقوقی هم،

 هایمهجره دارد. شما باید مایل به اجرای زیادی برای استفاد هاییتمحدودیک قرارداد خوب 

 برای تخلفات باشید.

کلمات کلیدی به یاد سپردنی برای ورود موفق به هربازارجدید صبر، صبر و صبر است. انعطاف 

نهایی تمرکز نموده و راههای منحصر به  ییجهنتذیری و خالقیت هم مهم هستند. شما باید بر پ

 ید.فردی برای رسیدن به آن پیدا کن
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 صادرات و تجارت متقابل

 ورود به بازار خارجی یهایاستراتژنمای کلی از 

تجارت بین المللی اتخاذ  انتخاب استراتژی ورود یکی از تصمیمات مهم مدیریتی است که در

 :مل موارد زیر استشا. سه مقوله راهکارهای بین المللی سازی را برای شرکت مرکزی شودیم

بین المللی مبتنی بر کشوراصلی هستند  هاییتفعالتجارت محصوالت و خدمات به طور کلی  .9

 تامینتجارت متقابل. واردات یا منبع یابی جهانی به عنوان  و از قبیل منبع یابی جهانی، صادرات

منبع خارجی و جهانی یا خرید جهانی شناخته شده است، راهکار خرید محصوالت و خدمات از 

به کشور اصلی یا کشور سوم است. در حالی که منبع یابی و واردات نشان دهنده  هاآنآوردن 

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 

کشورهای دیگر. در منبع یابی جهانی و  بین مشتریان واقع در هاآنیدکننده( و فروش و توزیع تول

. تجارت متقابل کندیمصادرات شرکت عملیات بین المللی خود را عمدتا از کشور اصلی مدیریت 

ن پرداختهای کامل یا جزئی به جای دریافت آبه معامالت تجارت بین المللی اشاره دارد که در 

. یعنی به جای دریافت پول به عنوان پرداخت برای گیردیمدی به صورت جنسی صورت نق

 .کندیمکاالهای صادر شده، شرکت محصوالت دیگر یا کاالهایی را دریافت 
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تجارت بین المللی مبتنی بر حق مالکیت به طور معمول سرمایه گذاری  هاییتفعال. سرمایه یا 2

مشترک مبتنی بر حقوق صاحبان سهام. در مقابل  هاییارگذمستقیم خارجی هستند و سرمایه 

عملیات بین المللی مبتنی بر کشور اصلی، در اینجا شرکت در بازار خارجی با سرمایه گذاری در 

. کندیمنجا حضور خود را برپا آسرمایه و تامین مالکیت کارخانه، توابع و یا امکانات دیگر در 

یه گذاری مشترکی است که شرکت در آن سرمایه مشترک شامل سرما هاییگذارسرمایه 

 ، اما در مشارکت با شرکتی دیگر.کندیممشابهی را در خارج از کشور سرمایه گذاری 

. روابط قراردادی معموال به شکل صدور مجوز و امتیاز است که در آن شرکت به یک شریک 3

استفاده  هاپاداشز و یا دیگر تا از مالکیت معنوی شرکت در ازای حق امتیا دهدیمخارجی اجازه 

از فرانشیز برای  29امالک و مستغالت قرن  و مانند مک دونالد، دانکین دونات ییهاشرکتکند. 

 .کنندیمخدمت به مشتریان خارج از کشور استفاده 

تقاضاهای خاص هر مکان در منابع مدیریتی و  و هر استراتژی ورود به بازار مزایا و معایبی دارد

تعهد  زحق امتیاز نیازمند سطحی نسبتا پایین ا و کت است. صادرات، صدور مجوزمالی شر

مدیریتی و منابع اختصاص یافته است. در مقابل، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه 

. وقتی برای کنندیممشترک مبتنی بر سرمایه سطح باالیی از تعهد و منابع را ایجاب  هاییگذار

کنیم، شرکت مرکزی باید عوامل زیادی را درنظر بگیرد از اقدام می جیورود به یک بازارخار

 جمله:

 یا موقعیت رقابتی و اهداف و مقاصد خود، مثل سودآوری مورد نظر، سهم بازار -

های استراتژیک دخیل دارایی و بر تصمیمات، عملیات خواهدیمدرجه کنترلی که شرکت  -

 در سرمایه گذاری داشته باشد

 شرکت )مثل مدیران سرمایه و فناوری( هاییتقابلفنی خاص و  و ازمانیمنابع مالی، س -

درجه ریسکی که شرکت نسبت به اهداف بزرگ شرکت حاضر به تحمل آن در هر  -

 سرمایه گذاری خارجی پیشنهادی است

 شودیممشخصات محصول و خدماتی که ارائه  -

 هاییرساختزیت ماه و اقتصادی و شرایط کشور هدف، مانند شرایط حقوقی، فرهنگی -

 توزیع و حمل و نقل هاییستمسکسب و کار مانند 

که ممکن است بعدا وارد بازار  ییهاشرکتماهیت و حدود رقابت از رقبای موجود و از  -

 شوند

 شرکا در بازار هاییتقابلدر دسترس بودن و  -



 636  صادرات و تجارت متقابل || 7فصل 

 هاییتیفعالاست و  در بازار هاآنارزش افزوده ای که شرکت مایل به انجام  هاییتفعال -

 که مایل است به شرکای خود واگذار کند

 اهمیت استراتژیک بلندمدت بازار -

، شاید هیچ یک حیاتی تر از درجه کنترلی که شرکت مایل اندمرتبطدرحالی که همه این عوامل 

منابع  و است بر سرمایه داشته باشد نباشند. کنترل توانایی تاثیر گذاری بر تصمیمات، عملیات

هماهنگ کردن  ،در سرمایه گذاری خارجی است. بدون کنترل شرکت مرکزیراهبردی دخیل 

و حل مناقشاتی که همواره هنگامی که دو طرف منافع خود را  هایاستراتژ، اجرای هایتفعال

 را دشوار خواهد یافت. کندیمبروز  کنندیمدنبال 

کمترین  هاآنجهانی.  منبع یابی و ز صادرات، تجارت متقابلا اندعبارتراهکارهای کنترل کم 

زیرا شرکت مرکزی مسئولیت قابل توجهی را به  کنندیم اعمالکنترل را بر عملیات خارجی 

 است. شرکای خارجی مانند توزیع کنندگان و تهیه کنندگان محول کرده

قراردادی از قبیل صدور مجوز و امتیازدهی و سرمایه  کنترل متوسط روابط هاییاستراتژ

 ک مبتنی بر پروژه هستند.مشتر هاییگذار

مشترک سرمایه و سرمایه گذاری مستقیم  هاییگذارسرمایه  زیادراهکارهای کنترل  -

 خارجی است. شرکت مرکزی حداکثر کنترل را با برقراری حضور فیزیکی در

 .آوردیمبازارخارجی به دست 

گام به دست مبادالت را به جز کنترلی که شرکت مرکزی هن ورود هاییاستراتژترتیب خاص 

. نخست، راهکارهای کنترل باال مستلزم کندیمبرجسته  کندیمآوردن بازارهای خارجی اعمال 

تعهدات مالی قابل توجهی توسط شرکت مرکزی هستند. دوم، چون شرکت همانند لنگر عمل 

، انعطاف پذیری کندیمیا پیوندی فیزیکی با بازار خارجی برای مدت طوالنی برقرار  کندیم

کشور به مرور  نجا دارد به نحوی که شرایط درسازماندهی مجدد عملیات خود در آری برای کمت

. سوم، مشارکت بلند مدت در بازار خطر قابل توجهی را به دلیل عدم قطعیت یابدیمزمان تکامل 

خطرات  و . به ویژه خطرات سیاسی، خطرات فرهنگیدهدیمسیاسی و مصرفی نشان  هاییطمح

 .یماکردهکه قبال بحث  اندیتماهارزی حائز 

نسبت  و محصول یا خدمات از قبیل شکنندگی، فسادپذیری ییژهوعالوه بر کنترل، مشخصات 

قویا بر انتخاب راهکار بین المللی سازی تاثیر بگذارد. برای مثال،  تواندیمارزش به وزن 

با کشتی به  ( برای حملهایدنینوشمحصوالتی با نسبت ارزش/وزن کم )مثل تایرها و 

شرکت باید از طریق راهکار دیگری غیر از  دهدیمکه نشان  طوالنی گران هستند یهامسافت

صادرات بین المللی سازی را صورت دهد. به همین نحو، کاالهای شکننده و فسادپذیر )مثل 
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طوالنی گران هستند زیرا نیازمند روش  یهامسافتتازه( هم برای حمل به  هاییوهمشیشه و 

کپی و کامپیوترها(  یهادستگاه. محصوالت پیچیده )مثل باشندیماص کنترل یا خنک کردن خ

حضور قابل توجه  تواندیمنیازمند پشتیبانی فنی قابل توجه و خدمات پس از فروش هستند که 

 در بازار خارجی را الزامی کند.

 بین المللی سازی شرکت

 : صادراتکنیمیمز در کشور اصلی را بررسی تجاری بین المللی متمرک هاییتفعالدر اینجا 

 هاشرکتتجارت متقابل. صادرات یک راهکار معمول ورود به بازار خارجی برای بیشتر  و ارداتو

از بحث مفصل درمورد بنابراین شایسته است توجه بیشتری به آن پرداخته شود. قبل  و است

 را در نظر بگیریم. د ماهیت و مشخصات بین المللی سازی یک شرکتصادرات، بای

بین المللی سازی باید  فرآیندمتنوع شرکت برای دنبال کردن  یهازهیانگ

 از سوی مدیریت شناسایی شود

ای که به عنوان ( عوامل پیش برنده و بازدارنده9مشخصات بین المللی سازی شرکت: ) -

یا بدون  تواند تصادفی( توسعه بین المللی اولیه می2، )کنندیممحرکهای اولیه عمل 

( بین المللی سازی یک 6) و بازده باید متوازن باشند ریسک( 3برنامه ریزی باشد، )

از طریق مراحل بین المللی سازی  توانندیم هاشرکت( 0) تجربه یادگیری مداوم است

 رشد کنند.

 صادرات به عنوان یک راهکار ورود به بازار خارجی

، صادرات شودیمبازارهای خارجی را متضمن  دانش محدودی از و از آنجا که ریسک، هزینه

به عنوان راهکار اولیه ورود خود به بازارهای خارجی ترجیح  هاشرکتچیزی است که بیشتر 

 داردیمتولیدی را در بازار خانگی خود نگاه  هاییتفعال. به طور معمول، شرکت مرکزی دهندیم

، کندیمدر بازار صادراتی اجرا  مشتریان را مربوط به خدمات هاییتفعالاما بازاریابی، توزیع و 

 .کننده شخصی توزیعیا  باشد و مستقل خواه از طریق توزیع کننده
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 واردات-مدیریت معامالت صادرات

ثبت و  عمده ای در یهاتفاوت، کنیمیموقتی معامالت تجاری داخلی و بین المللی را مقایسه 

 :کندیمبروز  هاآناسناد و حمل و نقل 

ای آیندهفررسمی و دیگر اوراق مورد نیاز در معامالت صادراتی برای  یهافرمبه اسناد  ثبت -

 حمل و نقل و گمرک اشاره دارد.

کاالهای صادراتی را با شرایط متنوع و حمل با حمل و نقل و شرایط بازرگانی بین المللی  -

بهترین  که کاالها در نندکیم. نمایندگان تدارکاتی تضمین کندیممواجه  هاکنندهانواع تسهیل 

. بیشتر معامالت صادراتی مستلزم حمل کاالها از کارخانه صادر کننده رسندیمشرایط به مقصد 

بندر یا فرودگاه است تا به پایگاه حمل زمینی منتقل شوند و به دست مشتری  ترینیکنزدبه 

 برسند.

 صادرات و واردات پرداخت در یهاوهیش

ارزهای خارجی ممکن است  است.ت در تجارت بین المللی پیچیده پرداخوجوه قابل دریافت 

تمایلی نداشته باشند که اجازه دهند سرمایه و بودجه از کشور خارج  هادولتیا  و ناپایدار باشند

شود. در صورت بروز اختالف، قوانین محلی و سازو کارهای اجرایی ممکن است به نفع 

جی عمل کنند. برخی مشتریان در اقتصادهای خار یهاشرکتداخلی نسبت به  یهاشرکت

-میجاری  یهاحساباعتباری و  یهاکارتپرداخت از قبیل  هاییسممکاندرحال توسعه فاقد 

اغلب برای خریداران با  هاشرکت، نوظهور باشند. در اقتصادهای پیشرفته و بسیاری از بازارهای

. برای دهندیماعتبار  دارند،توانایی پرداخت را که  حاصل کردن از این این اطمینان

طی چندماه  ریان اجازه دهند پرداخت خود راصادرکنندگان این امری عادی است که به این مشت

کنند. اگر پرداخت در موعد معین  ریزیبرنامهانجام دهند یا بر اساس یک حساب باز پرداخت را 

به انجام تعهداتشان وجود دارد. انجام نشد، یک سیستم قانونی معموال برای وادار کردن بدهکاران 

با احتیاط اعتبار را  با این وجود در تجارت با برخی کشورهای درحال توسعه، صادرکنندگان

 مشتریان جدید را ارزیابی کرده و ممکن است درخواست اعتبار را در هاآن. دهندیمتوسعه 

 صورتی که خطر بیش از حد بزرگ باشد رد کنند.

تجارت بین المللی وجود دارد. این موارد که تقریبا به ترتیب از  خت درچندین شیوه برای پردا

از: پیش پرداخت نقدی،  اندعبارت اندشدهمورد به موارد با امنیت کمتر فهرست  ینترامن

 ییوهشبه عنوان  تواندیمآخر  ییوهشدرحالی که  تجارت متقابل. و اعتبارنامه، حساب جاری
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مللی استفاده شود، همچنین راه متمایز ورود به بازارهای خارجی معامالت بین ال پرداخت در

 آماده سازی گسترده است. ییستهشااست که 

 واردات-صادرات سرمایه گذاری در

 هاشرکتتوانایی سرمایه گذاری برای فروش اغلب عاملی است که صادرکنندگان موفق را از دیگر 

روش ضروری است. چهار جذاب اغلب برای ایجاد ف یط پرداختشرا یارائه. توانایی کندیممتمایز 

 از: اندعبارتتامین مالی برای فروش صادرات  یینههز عامل مهم

کم یا  ییقهوثبین المللی اندک یا  یتجربهبا  ییهاشرکت ریسک اعتباری صادرکننده. .9

به  اری درممکن است با دشو باالتر است، هاآنسفارشات بزرگ صادراتی که از ظرفیت تولیدی 

معقول روبرو شوند یا  یبهرهو وام دهندگان دیگر با نرخ  هابانکوردن منابع مالی از دست آ

 ممکن است اصال تامین مالی دریافت نکنند.

ریسک اعتباری واردکننده. یک معامله فروش صادرات اغلب وابسته به توانایی خریدار برای به  .2

د کاالهاست. برخی خریداران، به ویژه از کشورها یا قابل توجه برای خری دست آوردن سرمایه

اقتصادهای درحال توسعه یا کشورهایی با کنترل ارز، ممکن است قادر به تامین مالی از طریق 

 اعتبارنامه نباشند.

بین  یهافروشنیستند و  ریسکمایل به وام دادن برای معامالت پر هابانکفروش.  ریسک. 3

تابعی از ارزش و قابلیت عرضه  های داخلی است. ریسک باالز فروشتر اریسکالمللی معموال پر

ثبات سیاسی و یتی که فروش را احاطه کرده، درجه کاالی فروخته شده در بازار، میزان عدم قطع

 احتمال بازپرداخت وام است. و اقتصادی در کشور خریدار

تجارت بین المللی، صادرکننده  . درگذاردیمتامین مالی تاثیر  هایینههز. زمانبندی فروش بر 6

ژه یبه و دهدیمدرحالی که خریدار ترجیح  پرداخت شود.پولش اسرع وقت  در خواهدیممعموال 

بتواند در پرداخت تاخیر داشته باشد. در برخی  فروشدیمیا  کندیمکاالها را دریافت که  تا زمانی

چالش مشترک هنگامی که  ابل توجه باشد. یکقصنایع، طول زمان تکمیل فروش ممکن است 

که باید  شودیممطرح  کندیمشرکت سفارش غیرمنتظره بزرگی از یک خریدار خارجی دریافت 

. این امر به خصوص داشته باشددرگردش قابل توجهی را برای پرکردن این سفارش به  سرمایه

 متوسط با منابع محدود بار سنگینی است. یهاشرکتبرای 

بر قیمت گذاری و سودآوری فروش و نیز شرایط  تواندیممین مالی تا هایینههزدر نهایت، 

ارائه دهد تاثیر بگذارد. خوشبختانه، منابع متعددی برای تامین  تواندیمپرداختی که صادر کننده 

 بین المللی وجود دارد که بعدا بحث خواهیم کرد. یهافروشمالی 
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 خارجی یهاواسطهشناسایی و کار با 

 ت معموال بستگی به برقراری روابط محکم با توزیع کنندگان، نمایندگان فروشموفقیت در صادرا

 یهاواسطهخوبی برای یافتن تجاری راه  هاییشگاهنمابازار خارجی دارد.  یهاواسطهدیگر  و

دیگر صادرکنندگان  آشنایی با روش و لی و آشنایی با نقش آفرینان اصلی در این صنعتاحتما

حمل و نقل و مشاوران تجاری به  هایی از متصدیانتوصیه توانندیم هاشرکتباتجربه تر است. 

خارجی مناسب، صادرکنندگان با منابع  یهاواسطهدیگر موارد برای پیدا کردن  دست آورند. در

 کنند:میزیر مشورت 

 ینترنشنالااروپا(، بوتین کامپس )جارت منطقه ای و کشوری، مثل راهنمای ت یهاکتاب -

اسکاندیناوی( و راهنمای ژاپنی تجارت. دیگر اسکلندر )ردیکس هندل جهانی(، نو)

انتشارات  و دانللی، راهنمای کلی راهنما شامل: دان و براداستریت، ریوبن اچ. یهاکتاب

 (.انددسترسنیز صفحات زرد خارجی )اغلب آنالین در  و جانسون

نجمن تولیدکنندگان مانند ا کنندیمصنفی که صنایع بخصوصی را حمایت  هاییهاتحاد -

 ملی مبلمان، یا انجمن ملی تولید کنندگان قطعات خودرو.

 یتوسعهمسئول با کمک به  یهاسازمان و هاوزارتخانه دولتی یهابخشادارات و  -

تجارت بین  یاداره صادرات کانادا،. یتوسعهاسترالیا،  اقتصادی و تجارت، مانند تجارت

 المللی وزارت بازرگانی آمریکا.

 خارج از کشور هاییکنسولگرو  هاسفارتخانهتجاری در  یهابستهوا -

کشور صادر کننده مثل جترو،  بخصوص دولتی خارجی واقع در یهاسازمانشعب  -

 سازمان تجارت خارجی ژاپن.

بازدید از بازار هدف است. بازدیدها در محل  هاواسطهاغلب بهترین راه برای شناسایی و تعیین 

 یهاواسطهبرای یافتن  ییهافرصتای قرارگیری مستقیم در معرض بازار و برای مدیران به معن

 و ، پرسنل فنیهایتقابلتسهیالت را بازرسی کرده و  توانندیمنگر است. مدیران  آینده

را محدود  هاانتخابنکه د. به محض آرا ارزیابی کنن آیندهموثر در  یهاواسطهفروش  هاییتقابل

نگر برای  آیندهدرخواست یک واسطه  توانندیمد، صادرکنندگان باتجربه به یک یا دو انتخاب کنن

آماده سازی برنامه تجاری برای سرمایه پیشنهادی بنمایند. کیفیت و پیچیدگی آن مبنایی را 

 .کندیمدرست کاندیداها فراهم  هاییتقابلبرای قضاوت 
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های و اقتصاد نوظهورتجارت متقابل: رویکردی عمومی برای بازارهای 

 درحال توسعه

ن کاالها و خدمات برای دیگر کاالها و خدمات مبادله تجارت متقابل، که در آ هاییتفعال

هنگامی که ابزار قراردادی پرداخت دشوار، پرهزینه، یا غیرموجود است، به ویژه در  شوندیم

لی از تجارت کشورهای درحال توسعه رایج است. بنابراین، داد و ستد کاال شک یهادولتتبادل با 

. در کندیممتقابل است. کاترپیالر را درنظر بگیرید، که تجهیزات خاکبرداری به ونزوئال صادر 

گاهی  ی میانهآسیاتن سنگ آهن داد. کشورهای  306666مقابل، دولت ونزوئال به کاترپیالر 

بوئینگ  وقتی عربستان سعودی از شرکت مانند، دهندیماوقات برای کاالهای وارداتی نفت خام 

من محصول شما را خریداری "جت خریداری کرد. همچنین تجارت متقابل براساس این اصل که 

، تجارت دوطرفه یا دوجانبه نامیده شده است. "اگر شما محصول مرا خریداری کنید کنمیم

محصوالت یا  خواهدیمعموما، شرکت مرکزی یک شرکت غربی است، مثال جنرال الکتریک، که 

یک مورد،  به دولت یک کشور درحال توسعه بفروشد. در موتورهای جت را مثالً فناوری خود

مثال دالر آمریکا، یورو، پوند( را تجربه کرد. از آنجا که ) یلتبددولت اندونزی کمبود ارزهای قابل 

به پرداخت نقدی نبود، شرکت از جنرال الکتریک درخواست کرد تا برخی محصوالت محلی  قادر

 کنندیمپرداخت جزئی بپذیرد. عموما محصوالتی که کشورهای درحال توسعه ارائه را به عنوان 

کاالهایی )مثل کاالهای کشاورزی، غالت، مواد معدنی، یا تولید شده با پتانسیل محدود فروش 

را به عنوان  هاآنبین المللی( هستند. اگر شرکت توافق کند که این محصوالت را بگیرد، باید 

را از طرف او بفروشد. تعامالت  هاآنیا از یک کارگزار تجارت متقابل بخواهد که  پرداخت بپذیرد.

تجارت متقابل عموما پیچیده تر از تجارت کاالهای قراردادی مبادله شده به صورت نقدی هستند. 

برای تکمیل شدن طول بکشد. فیلیپ موریس سیگار را به  هاسال تواندیمتعامالت چندگانه 

د تا مواد شیمیایی صنعتی را در ازای پرداخت دریافت کند. این شرکت مواد روسیه صادر کر

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 

 دریافت کرد. نوشیدنی گوجه فرنگی و از خریداران لهستانی خود از خریداران ترکیه ای رب

 سرمایه گذاری مستقیم خارجی و همکاری مشترک

جهانی شدن است. تاتا  یهاجنبهکی از قابل توجه ترین ی گسترش مرزی سرمایه و مالکیت

. سهم قابل توجهی از فروش خود را از فروش در خارج خودروساز هندی است ینتربزرگتورز مو
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میلیارد دالر برای خرید جگوار و لندرور از  2.3، تاتا 2667سال  ز کشور به دست آورده است. درا

های جگوار و لندرور در بریتانیا، تاتا کارخانه یهاکارخانهشرکت فورد پرداخت کرد. عالوه بر 

اروپا مشارکت و اروپا دارد. اخیرا رنو و نیسان با تاتا برای توزیع نانو در  آسیامتعددی در اطراف 

ن پرده برداری کرد. اولین نانوها ماشین جهان از آ ینترارزانعنوان  تاتا به 2667که در  اندکرده

درصد از میلیو، که  86تحویل شدند. تاتا همچنین  2661جوالی  فروخته و در 2661مارس  در

پانی خودروی تاتا کم کره جنوبی. در را تصاحب کرد نروژی خودروهای برقی است یسازندهیک 

 هانمونهپیشروی کامیون و تراکتور است. این  یکنندهتجاری دوو را خریداری کرد که یک تولید 

مهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی و همکاری مشترک بین المللی را ترسیم  هاییدهپد

 .کنندیم

 همکاری و سرمایه گذاری بین المللی

ر بین المللی سازی است که شرکت طی آن از ( یک راهکاFDIسرمایه گذاری مستقیم خارجی )

 و های تولیدی مثل سرمایه، فناوری، نیروی کار، زمین، کارخانهطریق مالکیت مستقیم دارایی

 .کندیمتجهیزات حضور فیزیکی در خارج از کشور ایجاد 

همکاری  یهاشرکتیک همکاری مشترک بین المللی مشارکت تجاری برون مرزی است که 

. کنندیمو خطرات مشارکت جدید را تقسیم  هاینههزع خود را به اشتراک گذاشته و کننده مناب

مشترک یا ابتکار  یپروژهجا شرکت مرکزی با یک یا چند شرکت برای دنبال کردن یک ندر ای

. همکاری مشترک بین المللی را گاهی مشارکت بین المللی یا اتحاد کندیمعمل مشارکت 

 .نامندیماستراتژیک بین المللی 

 و سرمایه گذاری مشترک FDI یهازهیانگ

 و سرمایه گذاری مشترک بین المللی افزایش رقابت شرکت در FDIدرحالی که اهداف نهایی 

 . ما این دالیل را درکنندیمرا به دالیل پیچیده دنبال  هایاستراتژبازار جهانی است، مدیران این 

وری و بهره هاییزهانگ و سرمایه یابی منبع یا هایهیزانگیابی، بازار هاییزهانگ یمقولهسه 

. در هر سرمایه گذاری، چندین محرک ممکن است به طور همزمان کنیمیمبندی دسته کارآمدی

 ، که یکی بیشتر از بقیه غالب است.دخیل باشند
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 سرمایه گذاری مستقیم خارجیویژگیهای 

بازارهای  تا حضور فیزیکی خود را در دهدیمامکان  هاشرکتبه  FDIبین المللی سازی از طریق 

زنجیره  هاییتفعال و کلیدی حفظ کنند، دسترسی مستقیم به مشتریان و شرکا را امن کنند

یک شکل از دارایی یا مالکیت ورود به بازارخارجی  FDIبازار را انجام دهند.  ارزش شاخص در

مثل بمباردیر،  چندملیتی بزرگ یهاشرکتراهکار ورود به بازار است که بیشتر با  FDIاست. 

سراسر جهان دارند همراه است. همانطور که  فیزیکی در یگستردهکه حضور  -یونی لیور و فورد

معموال  اندشدهکه در محصوالت تخصصی  ییهاشرکت، کنندیمخارج سرمایه گذاری  در هاآن

، خطوط هابانککنند مثل که خدمات ارائه می ییهاشرکت. کنندیمتولیدی تاسیس  یهاکارخانه

زنجیره ای معموال روابط نمایندگی و تسهیالت خرده فروشی ایجاد  یهارستوران و دریایی

 Koneبزرگ در فنالند است. شما ممکن است از محصوالت  ییدکنندهتولیک  Kone. کنندیم

برقی  یهاپله یکی تولیدکنندگان پیشرو آسانسور و Koneگاهی از آن استفاده کنید، زیرا آبدون 

نشان دهنده این  تواندیماقدام کرد  KONE است. جنیفر نیپن که بعد از اتمام کالج برای کار در

زمینه تجارت بین الملل را با کار کردن برای یک ارزشمندی در  تجربه توانیدیمباشد که شما 

. به دست آورید کندیمخارجی که در کشور شما کار  یهاشرکتشرکت تحت مالکیت 

وارد ایاالت متحده  9176 در دهه FDIنخست از طریق  کره جنوبی، غول الکترونیک گسامسون

ی جنوب شرقی و آسیامکزیک،  کم در یینههزبا  ییهاکارخانهبرای تاسیس  FDIشد و از 

از طریق اکتساب، برای  هایییتقابلسامسونگ  ،9116 یدهه اروپای شرقی استفاده کرد. در

برای ایجاد مراکز متعدد  FDIبه دست آورد. این شرکت سپس از  هایهادیمه توسعه و تولید ن

R&D استفاده کرد که انگیزه توسعه  ایاالت متحده و بریتانیا، چین، هند، اسرائیل، ژاپن در

و لوازم خانگی دیجیتال، ارتباطات راه دو و نیمه رساناها شد.  هارسانهپیشرو در  هاییفناور

 (%27(، اروپا )%09) یاآسمثل فروش در  مسونگ از عملیات بین المللی استسا یهافروشبیشتر 

فروش خارجی شرکت تسهیل  یوابستهکه از طریق تقریبا شصت و چهار  (%90ایاالت متحده ) و

. سامسونگ همچنین دارای سی و هشت سایت تولیدی و سه مرکز تدارکات واقع در شودیم

. اندشدهسرمایه گذاری مستقیم خارجی تاسیس  خارج از کشور است که همگی از طریق

تلفن همراه در ایاالت  ینترپرفروشسامسونگ اکنون از موتوروال پیشی گرفته و تبدیل به برند 

 متحده شده است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی را با سرمایه گذاری پورتفوی بین المللی اشتباه نکنید، که مورد 

نفعل اوراق بهادار خارجی، مانند سهام و اوراق قرضه، برای تولید اخیر اشاره دارد به مالکیت م

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 

درصد مالکیت در  96. سازمان ملل متحد از معیار حداقل ددهیماست و تعهد بلندمدت را نشان 

. با این حال، کندیماستفاده  لیو و سرمایه گذاری پورتفو FDIشرکت برای تمایز گذاشتن بین 

مگر آن که سرمایه  شودینماین درصد ممکن است گمراه کننده باشد، زیرا کنترل معموال حاصل 

 ه گذاری خارجی باشد.درصد از یک سرمای 06گذار مالک حداقل 

 انواع سرمایه گذاری مستقیم خارجی

برابر ترکیب و تملک(، ماهیت  را با توجه به شکل )گرین فیلد در FDI هاییتفعال توانیم

برابر  سطح یکپارچگی )افقی در و برابر سرمایه گذاری مشترک( مالکیت )مالکیت کامل در

که یک شرکت برای  دهدیمد زمانی رخ سرمایه گذاری گرین فیل عمودی( دسته بندی کرد.

 ، که مخالف با استفادهکندیمسرمایه گذاری یا اداری  ساخت تسهیالت جدید تولیدی، بازاریابی

گذار آید، شرکت سرمایهبرمیگرین فیلد  تسهیالت و امکانات موجود است. همانطور که از ناماز 

یا  بازاریابی تولیدی، یک شرکت تابعهعموما اقدام به خرید طرح خالی زمین کرده و کارخانه 

 .سازدیمنجا آخود در  دیگر تسهیالت را برای استفاده

زیرا با تملک یک شرکت  دهندیمترجیح  FDIچندملیتی تملک را به گرین فیلد  یهاشرکت

مثل کارخانه،  هاییییدارا. مالکیت یابندیمهای انباشته آن نیز دسترسی به دارایی هاآنموجود، 

یابند به عالوه تهیه کنندگان و مشتریان موجود شرکت هیزات و منابع انسانی دسترسی میتج

دو شرکت[ نوع بخصوصی از تملک است که در آن دو شرکت برای تشکیل ادغام ]. مورد نظر

رواج دارند که از نظر  ییهاشرکتبین  هاادغام. شوندیمبه هم ملحق  تربزرگیک شرکت جدید 

 قادرند عملیات خود را بر مبنایی نسبتا برابر یکپارچه کنند. هاآنزیرا  ندامشابهاندازه 

. این کنندیمسرمایه گذاران مستقیم خارجی درجه کنترل خود بر سرمایه را انتخاب همچنین 

متناسب کنترل بر  یدرجهکه منجر به  گیردیمروند از طریق مالکیت کامل یا جزئی صورت 

توزیع سود  و محصول، گسترش یتوسعهموضوعاتی مانند  تصمیم گیری در خصوص چنان

ه گذاری مستقیم خارجی است که نوعی سرمای سرمایه گذاری مستقیم تملک کامل. شودیم

دارند و کنترل مدیریتی کاملی  اختیار درصد مالکیت کسب و کار را 966ن سرمایه گذاران در آ

خودمختار خارجی در ایاالت متحده  یهاشرکتبر عملیات خود دارند. برای مثال، بسیاری از 

که به این بازار بزرگ از درون خدمت کنند.  کنندیمتاسیس کامل تملک با های تولیدی کارخانه

نوعی  سرمایه گذاری مشترک سهامدر مقابل سرمایه گذاری مستقیم تملک کامل، یک 

دارایی توسط دو یا ن یک شرکت مجزا از طریق سرمایه گذاری یا ادغام مشارکت است که در آ
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ایجاد  آورندیمچند شرکت اصلی که مالکیت مشترک یک نهاد حقوقی جدید را به دست 

تواند گاهی تنها راهکار ورود موجود به . سرمایه گذاری مشترک با یک شریک محلی میشودیم

شرکت مرکزی باشد، مانند وقتی که که دولت کشور هدف به دنبال حفاظت از صنایع مهم خود 

 محلی است. یهاسازماندرصد مالکیت خارجی در  966ا ممنوعیت ب

آن شرکت مالک یا جویای مالکیت مراحل  ییلهوساست که به  سازوکاری ادغام عمودی

 ادغام افقیبرای تولید، فروش و تحویل یک محصول یا خدمات است.  زنجیره ارزشچندگانه 

اجرا شده در یک  هاییتفعالمالکیت  نوعی ترتیب است که به موجب آن شرکت مالک یا جویای

 مرحله مجزا از زنجیره ارزش آن است.

 سرمایه گذاری مشترک بین المللی

بین المللی و یا اتحاد استراتژیک بین  هاییهمکارسرمایه گذاری مشترک که گاهی اوقات 

ک کم هاشرکتبه  هاآندر اصل همکاری بین دو یا چند شرکت است.  شودیمالمللی نامیده 

 یهاپروژهرسیدن به  ه درک هاییینههزو  اندتوجهاغلب قابل  تا با یکدیگر برخطراتی که کنندیم

 برای رسیدن به اهداف در ییهامشارکتگاه  هاشرکتفائق آیند. گروهی از  اندیلدخبین المللی 

ل را مکم هاییفناورطیفی از  تواندیم. با همکاری، شرکت مرکزی دهندیممقیاس بزرگ شکل 

به دست آورد تا محصوالت جدیدی ابداع و  اندیدسترسقابل  هاشرکتکه تنها از طریق دیگر 

به میزان  ییهامشارکتبه توضیح دلیل این که چرا حجم چنان  هایناتهیه کند. مزایایی مانند 

 در تواندیم. در حالی که همکاری کندیمقابل توجهی در چند دهه گذشته رشد کرده کمک 

، تولید، یا بازاریابی متمرکز R&Dارزش شکل گیرد، معموال بر  ییرهزنجمشابه یا متفاوت  سطوح

 یهابخشمشترک در  R&Dالمللی در حال افزایش بوده و به است. سرمایه گذاری مشترک بین

 و با تکنولوژی باال مانند رباتیک، نیمه رساناها، تولید هواپیما، ابزارپزشکی یهابخشدانش محور، 

ارویی منجر شده است. دو نوع اصلی سرمایه گذاری مشترک وجود دارد: سرمایه گذاری د

 ،مشترک برابر هاییگذاربرابرو مبتنی بر پروژه، سرمایه گذاری غیر برابر. سرمایه  مشترک

وجود داشته است، اگرچه در سالهای اخیر انواع  هادههسنتی هستند که برای  هاییهمکار

 مبتنی بر پروژه. هاییهمکار مانند اندآمدهبوجود از همکاری جدیدتری 

 مشترک یهایگذارمدیریت سرمایه 

. در کندیمرقیب تاکید  یهاشرکتو صادرات، شرکت مرکزی بر رقابت ماهرانه در برابر  FDIدر 

مشترک، شرکت مرکزی باید با یک یا چند شرکت که در شرایط متفاوت یا در  هایگذارییهسرما
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باشند همکاری کند. این امر مستلزم آن است که  شممکن است رقیبکه گر، کشورهای دی

 در سرتاسر جهان کسب کنند. هاشرکتدر توسعه و انجام مشارکت با دیگر  ییهامهارتمدیران 

 از: اندعبارتوظایف مدیریتی اصلی در همکاری موفق 

 همکاری یک بالقوه در ریسکدرک  -

 برای مشارکتسیستماتیک  فرآینددنبال کردن یک  -

 تضمین موفقیت با سرمایه گذاری مشترک -

 تجربه خرده فروشان در بازارهای خارجی

خدماتی بین المللی هستند که در واقع از طریق  یهاشرکتخرده فروشان معرف حالت خاصی از 

FDI  خرده فروشی اشکال مختلفی به خود اندشدهو سرمایه گذاری مشترک بین المللی سازی .

مارکز و اسپنسر، مکیز(، خرده فروشان کاالهای ویژه، بزرگ ) یهافروشگاهشامل و  گیردیم

بیگ باکس هستند.  یهافروشگاه و تخفیف یهافروشگاهرفاه،  یهافروشگاه، هاسوپرمارکت

تمام  دارد. این شرکت منابع چین هزار کارمند در هادهفروشگاه و  266والمارت بیش از 

که برای بیش از هزاران چینی شغل ایجاد  کندیمرت محلی تامین محصوالتش را تقریبا به صو

بین المللی سازی خرده فروشی اشباع بازارهای کشور، مقررات  هاییزهانگ ینترمهم. کندیم

پایین تر در  هایینههزبرای سود بردن از  ییهافرصتایجاد  و زدایی از سرمایه گذاری بین المللی

 خارج از کشور است.

 و تقاضای محصور، رشد اقتصادی سریع طبقه متوسط در حال رشد نوظهور،ازارهای بیشتر ب

. در کشورهای درحال توسعه پرجمعیت، مصرف کنندگان دهندیمرا نشان  پیچیده ترمشتریان 

پایین  هاییمتقبرای تخفیف گرفتن از خرده فروشانی که انتخاب گسترده ای از کاالها را به 

 .ندآوریمهجوم  فروشندیم

 یکی را و حق امتیاز به عنوان یک راهکار ورود به بازار خارجی FDIخرده فروشان معموال بین 

 ،بیشتری دارند، مثل کارفور، رویال اهولد باشند، تجربه تربزرگهرچه  هاشرکت. کنندیمانتخاب 

صاحب  معموال هاآنیعنی  دارند؛ FDiطریق  زتمایل بیشتری به بین المللی سازی ا و والمارت

. کنندیمخود هستند و کنترل مستقیم بر عملیات و دارایی اختصاصی را حفظ  یهافروشگاه

با تجربه کمتر در زمینه بین المللی مانند کتابفروشی های مرزی مایل به  ترکوچک یهاشرکت

حق امتیاز مستقل هستند. در اعطای حق امتیاز، خرده فروش فرمی از  یهاشبکهتکیه بر 

. کندیمجاری را به یک اپراتور حق امتیاز پرداخت  هایینههزو  کندیمارت را اتخاذ سیستم تج

برخی بازارها و حق  در FDIاستفاده از  ممکن است یک راهکار دوگانه اتخاذ کنند هاشرکتدیگر 
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، در کندیمبین المللی سازی سریع را تسهیل  زامتیاز در دیگر بازارها. درحالی که حق امتیا

در  تواندیم، که کندیمبرای شرکت کنترل کمتری بر عملیات خارجی فراهم  FDIبا  مقایسه

یا قوانین ضعیف مربوط به مالکیت معنوی دارند شرایط ناپایدار اقتصادی و سیاسی کشورهایی که 

 خطرناک باشد. ،داشته باشند

روشگاه فرانسوی . وقتی فشوندیمبازارهای خارجی با چالش روبرو  بسیاری از خرده فروشان در

با رقبای متعدد داخل شهر رقابت کند. فروشگاه مارک  توانستینمالفایت در نیویورک بازشدند، 

اولیه فروشگاه که پیشنهادات غذایی و  یهاطرحبریتانیا با  و اسپنسر، در بازار کشور خود در

 ولی که در کانادابر رقبای خود پیروز شد، فرم کردیمپوشاکی را در فضایی نسبتا کوچک ترکیب 

ژاپن با مشکالتی روبرو شد، جایی که  ایاالت متحده بسیار ضعیف تعبیر شد. فروشگاه ایکیا در و

نه محصوالت کم هزینه ای که ایکیا ارائه  دانستندیممشتریان حق امتیاز بسیار باال را ارزش 

به دلیل آن که  آلمانشرکت خرده فروش در جهان است اما در  ینتربزرگ. والمارت کردیم

 د و درنهایت از بازار خارج شد.رنتوانست با رقبای محلی رقابت کند شکست خو

 دیگر راهکارهای قراردادی و صدورمجوز، حق امتیاز

اعطای حق  و ، از جمله، صدور مجوزکنیمیم، به انواع روابط قراردادی برون مرزی اشاره جادر این

 هاآناز تبادالت برون مرزی که در  اندعبارت ین المللیامتیاز. راهکارهای قراردادی در تجارت ب

. شودیمرابطه بین شرکت مرکزی و شریک خارجی آن با یک قرارداد صریح و روشن کنترل 

، اندشدهایجاد  هاشرکتکه توسط افراد یا  کندیمیا آثاری را توصیف  هایدها ،مالکیت معنوی

 .هاطرح و هانشانهو کلمات، عبارات،  موسیقایی و ادبیثار هنری، آازجمله اکتشافات و اختراعات؛ 

 راهکارهای ورود قراردادی

 از صدور مجوز و حق امتیاز. صدور مجوز اندعبارتدو نوع رایج از راهکارهای ورود قراردادی 

ن مالک یک دارایی به شرکت دیگر حق استفاده از دارایی مذکور را برای فرآیندی است که در آ

به شرکت دیگر اعطا  هاپاداشزمانی در عوض حق بهره برداری/حق امتیاز یا دیگر خاص  یدوره

. حق امتیاز پولی است که به طور دوره ای برای جبران به یک صادر کننده امتیاز برای کندیم

که اغلب برپایه درصدی از فروش خالص  شودیماستفاده موقت از دارایی معنوی او پرداخت 

یا دخیل شدن مجوز  FDIت. صدور مجوز به عنوان یک راهکار ورود، مستلزم دارایی مورد نظر اس

بازار  برای حضور در هاشرکتارزان برای نسبتا بازار خارجی نیست. صدور مجوز راهی  دهنده در

 پناه ببرند. FDIگرانقیمت  آن که مجبور باشند به شیوهاست بدون 
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آن شرکت حق استفاده از کل سیستم  است که در دادنمجوز  حق امتیاز یک شکل پیشرفته

. دهدیممبادله با پول، حق بهره برداری، یا دیگر اشکال پاداش به شرکت دیگر  تجاری را در

که به طور  دهندیماجازه  هاشرکتو به  اندیجراروابط قراردادی کامال در تجارت بین المللی 

 هاآنخدماتی حرفه ای مانند  یهاشرکتمعمول دانش خود را به شرکای خارجی منتقل کنند. 

، دسترسی بین المللی خود را از طریق قراردادهایی با اندفعالمشاوره  و معماری، تبلیغات که در

ماشین، برنامه  یاجاره. به همین نحو، خرده فروشی، فست فود، دهندیمشرکای خارجی توسعه 

 .کنندیمجوز و حق امتیاز تکیه موافقتنامه های صدور م انیمیشن بر یهاشرکت و سازی تلوزیون
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 ایران در اقتصاد جهانی

 چشم انداز تاریخی به مشارکت ایران در تمدن جهانی و تجارت جهانی

. این نفوذ در هنرها، علوم، شدیمسرتاسر جهان احساس  نفوذ فرهنگی ایران برای هزاران سال در

بررسی به منظور نیز کشورداری و تجارت بین المللی بازتاب یافته است.  در مذهب و و فلسفه

مختصری از تاثیر سالخوردگی ایران بر جهان آن سوی مرزهای خود در این فصل مقدماتی ارائه 

وجهی که  شده است. اگرچه این بررسی جامع و کامل نیست و درواقع فقط سطح این نفوذ چند

، این بررسی به درک عدم تجانس وضعیت دهدیمرده را خراش اعمال ک هاقرنایران در طول 

 .کندیمچند دهه گذشته کمک  ایران به عنوان یک ]کشور[ منفور در

 ایران: مهد اندیشه دینی

است. یکی از اولین مذاهب روی زمین و اولین  هایشهاندمذهب احتماال اولین وسیله برای ترویج 

رش توحیدی و اصول مندرج در متن مقدس، آیین مذهب برای تدوین و فرمولبندی یک نگ

تا  3666زرتشتی است که از ایران سرچشمه گرفته است. اعتقاد براین است که زرتشت بین 

سرزمین زادگاهش رسیده بود. دیدگاه او از یک  فراترسال پیش می زیست. نفوذ او به  0666

که خوبی را بپذیرند و یاری کنند،  دائمی بین خیر و شر و ندای/دعوت او برای نوع بشر یمبارزه

مدند منعکس شد. مفهوم مسیح، سوشیانت در آیین آن آبیشتر ادیانی که بعد از  یفلسفهدر 
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زرتشتی، کسی که برای هدایت نبرد نهایی برعلیه شر و بدی خواهد آمد، البته برای پیروان ادیان 

شب تولد عیسی از شرق  ی که درمغان (2696) یلیامزو یگفتهابراهیمی ناشناخته نیست. طبق 

. دیگر مذاهب ایرانی هم اثر خود اندییشناساسفر کردند به راحتی به عنوان موبدان زرتشتی قابل 

 بعداز 286- 296) یمانبیان شده توسط  یدوگانهرا بر غرب و نیز بر شرق گذاشتند. دیدگاه 

انی به تحریک موبدان بلندمرتبه انویت بخشیده است. اگرچه مممیالد( به ما چیزی بیش از کلمه 

 از غرب هاقرنزرتشتی که قدرتشان توسط او به چالش کشیده شده بود کشته شد، نفوذ او برای 

فرانسه قرون وسطی، کاتاریس، پیروان یک ایمان  . درشدیمتا شرق چین احساس  فرانسه

بود که زمانی  ییهایشهاند یکننده، منعکس کردندیمارتدادی که از خلوص و سادگی دفاع 

و به طرز  کشیدیمو سلسله مراتب کلیسای کاتولیک را به چالش  شدیمتوسط مانی تبلیغ 

وحشیانه ای سرکوب و نهایتا نابود شد. اعتقاد براین است که در چین، مانویت یا آیین روشنایی 

دانشنامه )ماند چیائو( تا اوایل قرن بیستم به یک شکل یا اشکال دیگر باقی -)به چینی مینگ

 (.2690ایرانیکا، 

به ایران قرن نوزدهم برگردد، در میان  تواندیماخیر، آیین بهایی، که خاستگاه آن  یهازماندر 

. اگرچه در اندشدهبیشتر ملل دنیا اساتیدی پیدا کرده که جذب پیام صلح و جامعیت/عام گرایی 

عرض تحمیل و آزارهای کشور خاستگاه خود به شدت سرکوب شد، جایی که پیروانش در م

که پنج میلیون نفر از آن  کندیم، این آیین فراتر از مرزهای ایران رونق یافت و ادعا اندمتنوع

. نفوذ مبتنی بر ایمان ایران به تاثیر بر مذاهب متولد شده در آن کشور یا در کنندیمپیروی 

یشه در اختالف بر سر محدوده فرهنگی آن محدود نشده است. تشیع، شاخه ای از اسالم که ر

ص( دارد، به وسیله ای برای نفوذ معنوی و سیاسی ایران در منطقه محمد )جانشینی حضرت 

تبدیل شده است. ایرانیان تنها در دوران حکومت پادشاهان صفوی در قرن شانزدهم به تشیع 

ت. شیعه طی چند قرن گذشته، تشیع با فرهنگ ایرانی گره خورده اس گراییدند. با این وجود در

که براین باورند که اوالد پیامبر تنها وارثان مشروع قدرت سیاسی در خالفت اسالمی بودند، با 

پیامبر، تالش کرد  ینوهاستیالی ابوبکر و بعد خلفای اموی مخالفت کردند. وقتی ]امام[ حسین، 

رد، ارتش او م( به اوج خود رسید به دست گی 676کربال )تا قدرت را طی مواجهه ای که در نبرد 

 از ، زنان و کودکان توسط لشکریان خلیفه کشته شدند. شهادت حسین،اشخانوادهو نیز اعضای 

 احساسی بازآفرینی شد و توسط بیش از یک صد میلیون شیعه در هاییشنامهنماطریق 

داشته شد، که سمبلی از جهان بینی پذیرفته شده توسط پیروان این  سرتاسرجهان زنده نگاه

. ایران، جایی که دانندیمز اسالم است که خود را اقلیت برحق و مستحق اما تحت ستم شاخه ا

کنند، شهر مقدس قم را درخود جای داده، که بیش از نیمی از جمعیت شیعه جهان زندگی می



 207  ایران در اقتصاد جهانی || 7 فصل

. بسیاری از رهبران اندمشغولدانش جویانی از اطراف جهان در مدارس آن به یادگیری علوم الهی 

الزم را در همه  هایییراهنماخواه در قم یا در نجف در کشور همسایه عراق، مذهب شیعه، 

. این امر کنندیمموثر بر زندگی مومنان از جمله مسائل اجتماعی و سیاسی ارائه  هایینهزم

که گاه گاهی منجر به چالش و  کندیمتعامل سیاسی را تضمین  و ، تداوم بحثهایشهاندجوشش 

موجود شده و در ذهن مومنان، نبرد امام حسین را با کسانی که خالفت را  یهاقدرتمقابله با 

. بنابراین، نقش ایران به عنوان یک مرکز روحانیت تشیع را دهدیمغصب کرده بودند بازتاب 

ن برای حفاظت از مناطق مقدس شیعه در خارج از مرزهای ایران به ویژه در آاز تعهد  توانینم

شیعه در  هاییتجمعشکار و پنهان ایران در حمایت از آنیز تعامل  و نجف و کربال در عراق

سرتاسر منطقه جدا نمود. قدرت یافتن یک حکومت مذهبی در ایران منتهی شده به افزایش 

سنی.  یهاقدرتو رقابت با  ایران در منطقه و تشدید درگیری پنهان فعالیت اغلب بحث برانگیز

در یمن، رژیم اسد در سوریه، اکثریت شیعه آماده برای  هایثحوحمایت ایران از حزب اهلل لبنان، 

قدرت شیعی تحت محاصره در بغداد به خوبی مستند شده است. طرح ریزی  و بحرین نبرد در

جریان زائران در هر دو  و ایران به وسیله قدرت نرم از طریق تجارت با همسایگانش، به ویژه عراق

خلیج فارس از  ییهحاشایرانی تبار در چندین کشور  نیز حضور اجتماعات بزرگ مردم و جهت

اثرات کمتر شناخته شده ایران است. اگرچه مهاجرت ایرانیان به غرب نسبتا پدیده ای جدید 

 .گرددیبرمبه عقب  هاقرنسعت فرهنگی ایران، از طریق هنرهایش به ویژه ادبیات آن و است

 زبان فارسی، ادبیات و شعر 

کشاورزی و  یتوسعهنشین صحنه را برای  و گیاهان توسط مردم قبال کوچاهلی کردن حیوانات 

یکی از مراکز این  شودیمایجاد اسکان دائمی آماده کرد. این منطقه که امروزه خاور میانه نامیده 

(. برای اولین بار، در تاریخ بشری، یک مقدار کمی امنیت 9118دیاموند، بود )تحول انقالبی 

ده بود. جوامع کشاورزی اولیه به سازمان سیاسی و مدیریت برای تضمین غذایی قابل حصول ش

 یاجازهخود  ینوبهامنیت و ثبات مورد نیاز برای تولیدات کشاورزی احتیاج داشتند. دومی، به 

، خواه مدیریت، جنگ، یا ایجاد دادیمی منابع انسانی برای مقاصد دیگرغیراز بقای روزانه را آزاد

کشاورزی توسعه یافتند. برای  هاییتفعالپیرامون  و بین النهرین در هادولت هنر باشد. اولین

شفاهی ایجاد شد، مانند  یهاسنت و اولین بار، سیستم نوشتن برای ثبت معامالت، قوانین

گیلگمش، یک شعر سومری بابلی به عنوان اولین کار بزرگ ادبیات در نظر گرفته شد.  یحماسه

بعد از طریق فالت ایران تحت  و مدیا لنهرین، اقوام ایرانی، نخست دراگرچه، در حواشی بین ا

بین النهرینی خیلی قبل تر از  یهاتمدنرهبری کورش، بنیان گذار اولین دولت متحد ایرانی، با 
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 و همسایه را فتح کرد ازجمله، بابل هاییپادشاه. کورش، کردندیمتاسیس پادشاهی خود معامله 

 یمحدودهسال باقی ماند و قلمرو گسترده ای را از یونان تا  266که حدود  امپراطوریی بنا نهاد

هندوستان گردهم اورد. ایران تحت حاکمیت هخامنشیان به جایی تبدیل شد که اشکال هنری 

. معماری و مجسمه سازی، از شدندیمیکپارچه و قالب گیری  درانامپراطوری  یهابخش یهمه

پیشرفت کرد. فتح ایران توسط اسکندر، قبل از  و ریت گرفته شدو آشوری به عا بابل یهاسنت

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 

فاتح اسالم فصل  یهاارتشپس از اسالم در اهتزاز است.  یرهدودیگر اشکال، بخصوص در  یهمه

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 

فاسد  یخوردهبود. ایران به تنهایی در میان اقوام شکست پذیرش خود بر دنیای اسالم و ورای آن 

نخست  یدرجه توحات عرب، موفق به حفظ هویتی متمایز شده که در ابتدا و درفتحت موج 

توسط شکل مدرن زبان فارسی بیان شده بود. تولد مجدد نخست در دورترین نواحی شمال 

تاجیکستان امروزی(، دورتر از جایگاه د )بوشرقی کشور رخ داد که ایران تاریخی را تشکیل داده 

مستقل ایران که بعد  یهادولتسامانیان، یکی از نخستین  یسلسلهبغداد، تحت  قدرت عرب در

از سقوط امپراطوری تشکیل شد. رودکی، شاعری در دربار نصر دوم، شاه سامانی به عنوان پدر 

بسیاری دیگر به دنباله روی،  (.2699طباطبایی، ) شودیمادبیات کالسیک فارسی درنظر گرفته 

کمک به تمدن  مشارکت ایران در ینترمهمتاثیرگذار برای ادبیات که  یبدنهساخت یک  در

 ییسندهنواز فردوسی،  اندعبارت هاآن ینتربرجستهبشری است همکاری نمودند. برخی از 

خیام، که  شاهنامه که یک شعر حماسی از شاهکارهای پادشاهان پیش از اسالم است،

در  اشیعرفانبه بسیاری از زبانهای دنیا ترجمه شده، نظامی، عطار، مولوی، که اشعار  هایشیرباع

 حافظ. و جهان مشهور است، سعدی، غزنوی

عثمانی، هند  ییهترک ادبیات فارسی و به ویژه اشعار نفیس و بدیع آن نفوذ عمیق و ژرفی در

ورای  نفوذ فرهنگی ایران در یتوسعهین گذرگاهی برای ی مرکزی داشته است، بنابراآسیامغول و 

قصر مسکونی سالطین  ینترمهم. شعر فارسی دیوارهای قصر توپکاپی، کندیممرزهای خود ارائه 

تاج محل در آگرای آرامگاه  زینت بخشیده است، همچنین، هاقرنعثمانی در استانبول را برای 

یا قدرت نرم ایران طی زمان  سکوت به نفوذ فرهنگیهندوستان هزاران مایل دور از ایران، در 

امپراطوری ها به فارسی با هم  درانتحصیل کرده  یطبقه. برای صدها سال، دهدیمگواهی 

بسیاری از شعرای غیرایرانی به زبان فارسی می توشتند. فارسی زبان تا  ،.کردندیمارتباط برقرار 
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همیت مداوم آن پیوندهای فرهنگی در مقاومت قرن نوزدهم در هندوستان زبان دولتی بود. ا

ویژه آمریکا برای قطع روابط با ایران به استناد  رهبران امروزی هندوستان در برابر فشار غرب و به

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.

موع، ایران از گذشته بر همسایگان خود نفوذ فرهنگی داشته و همچنان دارد، که تحت درمج

مثل تجارت و  هاینهزمبرای کمک به ایجاد پیوندهای نزدیک تر در سایر  تواندیمشرایط درست 

 سرمایه گذاری مانند اهرم عمل کند.

 موزش و پرورشآعلوم و 

 "یافت حتی اگر در ثریا باشد.  مردانی از سرزمین فارس به دانش دست خواهند"

برمدار اطراف اتم، بر روی  هاالکتروناین نقل قول به حضرت محمد منسوب است و درکنار تصویر 

اتمی  یبرنامه علمی ایران در هاییتموفقدر ایران نوشته شده است.  یالیر 06666 یهااسکناس

، اشاره به سنت یادگیری دارد که هایخرابکاربحث برانگیزش، با وجود موانع بی شمار، از جمله 

میالدی برمی گردد، زمانی که  289تاریخ دارداولین دانشگاه رسمی ایران به  عمیقی در هاییشهر

(. دانشمندان از 2667ابراهیم پور، ) یدگردبیمارستان اموزشی و علمی جندی شاپور تاسیس 

ه شدند و دستورالعمل به چندین استانبول امروزی(، یونان و هندوستان گردهم آورد) یزانتینب

(. عصر طالیی جندی شاپور چندین قرن پیش از 2696ندام و جان، و میلربود )زبان اجرا شده 

فارسی متون یونانی و هندی بعدها به مبنایی برای دانش  یترجمهفتوحات اعراب پابرجا بود. 

حریک رنسانس در تخود به  ینوبهاسالمی تبدیل شد و به زبان عربی برگردانده شد. این کار به 

طی نزول آن بخش از جهان به دوران  یونانی که در یفالسفهاروپا به عنوان دانش دانشمندان و 

جهان اسالم حفظ شده  یهاکتابخانهاصطالحا تاریک از دست رفته بود کمک کرد. این متون در 

ز دوران باستان به آنان ارث دانشی که ا یبدنهاول دانشمندان ایرانی آن را به  یدرجهبود. در 

اسالمی، دانشمندانی مانند رازی یا فارابی  یدوره(. درطی 9171فرای، کردند )رسیده بود اضافه 

پیشبرد شیمی، پزشکی و  که درقرون نه و ده زندگی می کردنددر جهان به دلیل سهمی که در

-176) یسنااورب با نام روانشناسی داشتند شناخته شده بودند. پس از آن ابن سینا، که در غ

پزشکی را از طریق تحقیقات و اکتشافات  یچهره، به طور قابل بحثی شدیم( شناخته 9638

سراسر جهان تا  یهادانشگاهاو مبنای دانش پزشکی بودند و در  یهاکتابعلمی خود تغییر داد. 

اشعارش شناخته  . عمرخیام، که امروزه بیشتر به خاطرشدندیمبعد از مرگ او تدریس  هاقرن

 شده، یکی از عوامل مه پیشرفت ریاضیات و نجوم بود.
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است که به پایان رسیده و از قرن هفدهم  هامدتاگرچه دوران طالیی پژوهشگری اسالمی 

دورانی آغاز شدکه ایران و جهان اسالم وارد دوره ای از رکود شدند که تا اوایل قرن اخیر ادامه 

 هادانشگاهاهی است بر احیای عالقه به یادگیری. تعداد دانشجویان اخیر گو یهادههداشته است، 

تقاضای زیادی برای  و به طور ناگهانی زیاد شده و تعداد زنان از مردان بیشتر شده است

اعمال شده از  هاییتمحدودکشور، تحت  یکردهعلمی وجود دارد. جوانان تحصیل  یهارشته

و با این وجود  اندشدهفرسوده  کندیمرا محدود  هانآ یهافرصتمختلف که  هاییمتحرطریق 

و به خاطر دستاوردهایشان جوایز را به دست  اندداشتهجهانی بر دیگررقبا برتری  یهارقابتدر 

. مریم میرزاخانی نمونه ای از دانشجویان موفق ایرانی، محقق دانشگاه اندشدهو شناخته  اندآورده

دریافت نمود، که  2696ایران، مدال فیلدز را در سال  یهاشگاهدان یآموختهاستنفورد و دانش 

 (.2696ریاضیات است )مکنزی،  یینهزم معتبرترین تایید در

امروزه در ایران تقاضای محصوری برای یادگیری و خدمات اموزشی و نیز تحقیق وجود دارد، 

 هایینهزمقیقات مشترک در تقاضایی که به افزایش ناگهانی تعداد دانشجویان ایرانی و افزایش تح

 باید شرایط مطلوب قابل دسترس شوند. و شودیممختلف علمی تعبیر 

 مدیریت عمومی و سیاستمداری 

پیش از میالد پادشاه ایرانی کورش، مردم ایران را بعد از شکست آخرین پادشاه ماد  001 در

خود داشت.  یسلطهتحت  متحد کرد و امپراطوری بنا کرد که بیش از دو قرن دنیای باستان را

امپراطوری پارسی هخامنشی یک دولت چندملیتی گسترده بود که از یونان تا هندوستان و از 

این امپراطوری توسط سیستم  یسابقهی مرکزی تا شمال افریقا توسعه یافته بود. قدرت بی آسیا

می بود پایدار شده باالیی از تمرکز مدیریت سیاسی و نظا یدرجهکه مبتنی بر  کارآمدیموثر و 

دیگر مسائل )مذهب، باورها، آداب  بود که تا حد زیادی در هایییاستسبود درحالی که متکی بر 

و رسوم و غیره( غیرمتمرکز و مداراآمیز بودند. به عنوان اولین ابرقدرت چندقومیتی جهان، 

جاد نمود که مدیریت عمومی و حکومت ای هایینهزمبسیاری در  هایینوآورامپراطوری پارس 

. سطوح پنجگانه ی سلسله مراتب قدرت ساختار نمودیمثبات و شکوفایی خود را تضمین 

. در راس آن، پادشاه که قدرت بالمنازع و مطلق بود قرار دادیمسیاسی امپراطوری را تشکیل 

مهم و کلیدی دولت بود سطح دوم را تشکیل  هاییتشخصداشت. دربار سلطنتی، که شامل 

ان نخبگان نظامی و غیرنظامی، از جمله مدیران دولت مرکزی قرار داشتند.  یادامهدر  و دادیم

روسای بیست استان یا بیشتر، که توسط مورخان یونانی امپراطوری پارس، به ویژه هرودوت 

استانداران[ مسئول ها ]. ساتراپ دادندیم، سطح چهارم قدرت را تشکیل شدندیمساتراپی نامیده 
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غیره بودند. قلمرو هر  و ، تجهیز منابعهاراهمرو خود، جمع آوری مالیات، حفاظت از قل یاداره

قدرت را تشکیل  ییهالاخرین  هاآنکه روسای  شدیمساتراپ از چندین زیرساتراپی تشکیل 

انجام شده توسط  هاییبازرسکنترل و توازن از طریق  ییچیدهپ. یک سیستم دادندیم

 کردیمسطح استانی را تضمین  وفاداری و نظارت درست در اه،فرستادگان مستقیم پادش

 هایاسمق(. پس از اصالحات اداری برقرار شده توسط داریوش بزرگ، اوزان و 2662)فرازمند، 

و یک زبان دولتی واحد به و استاندارد سازی شدند، مالیات سالیانه به دولت مرکزی تثبیت شد

سنگفرش شده به طور قابل توجهی  یهاجادهخت تصویب رسید. تحت پادشاهی داریوش، سا

خبر رسانی  هاییستگاهاسلطنتی، شریان اصلی بود که در امتداد آن  یجادهگسترش یافت. 

به طور منظم جایگزین شود و  توانستیمساخته شد، به طوری که پیک سلطنتی و اسب او 

. شدیمباستانی تضمین  حمل شده از طریق این خدمات پستی هاییامپدرنتیجه سرعت تحویل 

داریوش ساخت کانال سوئز باستانی را به پایان رساند که ارتباط نیل با دریای سرخ را برقرار 

بانکداری و  یتوسعه. داریوش ناوگان دریایی را از خلیج فارس تا هندوستان توسعه داد، کردیم

 بات سیاسی، اجرای قوانینتجارت را سرپرستی و نظارت کرد، به گونه ای که بازرگانی به لطف ث

 یدانشنامهطی پادشاهی خود ضرب کرد شکوفا شد ) شاهنشاهی که در یهاسکهاستفاده از  و

عمومی هم در  یهاحکومتو  هادولت(. میراث این اولین امپراطوری پارسی در 2690ایرانیکا، 

ا خلفای اسالمی و بیرون از ان تاسیس گردید. از امپراطوری روم ت درون مرزهای کشور و هم در

آموخته شده از دستگاه اداری  یهادرسدر ایران،  هاآنعثمانی تا اخالف صفوی  ییهترکاز 

 طول اعصار استفاده شده است. کارآمد همواره در

 226ساسانی رخ داد که برای بیش از سه قرن ) یسلطهاحیای قدرت سیاسی پارسی تحت 

اثر حمالت ارتش دین جدید اسالم حکومت کردند.  میالدی(، پیش از فروپاشی در 609-میالدی

شاهان ساسانی تا حد زیادی، جالل هخامنشیان را دوباره ساختند و خود را وارثان اجداد 

خود قلمداد نمودند. یک بار دیگر ایرانیان یک سیستم بسیار ساختاربندی شده از  یبرجسته

موثری بر قلمرو بزرگی اعمال کنند که  کنترل ساختیمحکومت را ایجاد کردند که انها را قادر 

مداوم بین دو  یهاجنگ استامبول فعلی( بود.) یزانسباکنون رقیب عمده ای داشت، که 

صلح آمیزی هم در این بین  یهادورهامپراطوری، به شدت ساسانیان را تضعیف نمود، اگرچه 

هزار نفر از  86والرین و ، شاپور اول، امپراطور اشینظاموجود داشت. در طی یکی از مبارزات 

 یهاپروژه (. زندانیان به ایران آورده شدند و در9173نیروهایش را دستگیر نمود )فرای، 

و دانش را به ارمغان  ارزشمند یهامهارتبا خود  و ساختمانی جاه طلبانه امپراطوری کمک کرده

، هاراهرها، قصرها، اوردند. ساسانیان هم مانند هخامنشیان پیش از خود، سازندگان بزرگ شه
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هم مانند پیشینیان خود سیستم مالیاتی یکپارچه ای برقرار کردند و  هاآنبودند.  هاپل و سدها

( بود 081-039را توسعه دادند. یکی از آخرین پادشاهان بزرگ خسرو ) کارآمدیسیستم اداری 

ود. سیستم که موسس آکادمی جندی شاپور بود و برای پذیرش تفکر منطقی شناخته شده ب

حکومتی ساسانیان بسیار شبیه به هخامنشیان بود: بسیار متمرکز و مبتنی بر یک ساختار سلسله 

هنگامی که  و غالب بودند. بعد از فتح ایران توسط اعراب درانمراتبی که شاه و مدیران سطح باال 

قبایل سنتی  به ارث رسیده از یساده، سازمان دادیمقدرت اسالمی جدید نفوذ خود را گسترش 

یک نهاد جدید بپردازد که به جذب  ییچیدهپبه نیازهای اداری  توانستینمعربستان 

مدیریتی، مالی و  هاییستمسگوناگون ادامه داد. فاتحان عرب درواقع بسیاری از  هاییتجمع

–مالیری و محمدی  -محمدینمودند )مختلف فرهنگی ساسانیان را اتخاذ  هاییوهشکشاورزی و 

 (.2692ری، مالی

 یسلسلهارتش شاهنشاهی به  یخوردهاگرچه وارثان تاج و تخت پارس و بازماندگان شکست 

ناموفقی برای بازپس گیری میهن از دست رفته  یهاتالش و تانگ در چین پناهنده شدند

نمودند، به طور غیرمستقیم بود که پارسیان توانستند راه خود را به سوی صندلی قدرت پیدا 

( به لطف پشتیبانی ارتش ایرانی ابومسلم، م 806اموی ) ییفهخلشورشیان عباسی بر ضد کنند. 

جدید عباسی به زودی  ییفهخلحاکم خراسان توانستند در بخش وسیعی موفقیت کسب کنند. 

پایتخت را در بغداد قرار داد و درهای قدرت را به روی فرزندان دانشمند اشرافیت پارسی و 

ود. خاندان برمکی، که اعضای آن مدیران افسانه ای و مشاوران اولین روحانیت گش یطبقه

نفوذ ایرانیان  ینمونه ینتربرجستهوزارت ارتقا یافتند،  یرتبهعباسی بودند و حتی به  ییفهخل

(. برامکه، مدیریت دولتی را مجددا سازماندهی کردند و سیستم اداری 2699ون بالدل، بودند )

ه نیازهای قدرت جدید ایجاد کردند. یحیی برمکی معلم خصوصی هارون متمرکزی برای خدمت ب

 و حامی هنرمندان، فالسفه و قصرها یسازندهالرشید بود پیش آن که وزیر او شود. یحیی 

 توانستندیممتفکران و فالسفه  درانکه  دادیمدانشمندان بود. او جلسات بحثی را ترتیب 

کالمی مشارکت جویند. پسران  یهابحثل شرح دهند و در خود را در انجا به تفصی هاییشهاند

او، جعفر و الفضل، پیش از آن سقوط خانواده، به عنوان خادمان عمومی برجسته پا جای پای پدر 

( به م 761-م 876) یدالرشخود گذاشتند. اگرچه جعفر دوست نزدیک و رازدار خلیفه بود، هارون 

مک کرد )دام او و زندانی کردن یحیی و الفضل را صادر قدرت و نفوذ او مشکوک بود و دستور اع

 (. نفوذ ایرانیان با سقوط برمکیان پایان نیافت. یک فرمانده نظامی ایرانی، افسین،2693میالن، 

پیش از آن که متهم به ارتداد و به دستور  و کردیم( را هدایت 762-733معتصم )ارتش خلیفه 
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 738 کوب و شکست شورشیان همکار ایرانی خود بابک درخلیفه کشته شود، در مبارزه برای سر

 ( موفق بود.9119)لویس، 

حکومت  نیز در و اندیشه ،طول تاریخ، نفوذ ایرانیان در هنر، علم، مذهب، فلسفه در مجموع، در

مدعی شد که این نفوذ تا به امروز به هر  توانیمنظامی و غیرنظامی به همه جا رسیده بود. 

 داشته است. طریق ممکن ادامه

 سهم ایران در تجارت بین المللی 

انسانی مختلف، قبایل، یا ملل به رفاه اقتصادی و  یهاگروهاز زمان بسیار قدیم، تجارت بین 

دانش و هنر و باورها کمک کرده است. با این وجود، توسعه و پیشرفت تجارت بستگی به  یاشاعه

، مسیرهای دریایی، امکانات مالی هااه)ر یاساس هاییرساختزجود و شرایط سیاسی مطلوب

تغییر شرایط، تجارت ایران با  ییجهنتغیره( و اندکی امنیت و ثبات داشته است. در  و پرداخت

متغیر،  یهافرصتیافته است. مثالی از این  همسایگانش و با کشورهای دورتر افول کرده و جریان

در طول تاریخ طوالنی این کشور وجود دارد. انزوای اقتصادی فعلی ایران است و بسیاری دیگر که 

مجددا، در این تاریخ است که ما باید به دنبال نشان دادن آن باشیم که به دور از آن که ایران 

تا حدودی امیدوار  تواندیمتجارت بین المللی است، ایران  یینهزم یک بازیکن حاشیه ای در

 المللی باشد. روابط تجارت بین گره مهمی در آیندهباشد که در 

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 

است پارچه بوده  و شمش طال، ادویه جات، شکر و مهمی برای برخی کاالها مثل ابریشم، نقره

(. ایران همچنین فرش، اسب، موی بز شناخته شده به عنوان کرک که از استان 2692متی، )

شراب  و خشک، آجیل، ریواس، چرم، گالب هاییوهم، مروارید، انواع مختلف شدیمکرمان صادر 

 (.2690ایرانیکا،  یدانشنامهاست ) کردهیمصادر 

بر قلمرو  و سیسأولین دولت چندملیتی را تهمانطور که قبال توضیح دادیم، شاهان هخامنشی ا

وسیعی حکمرانی کردند، که در آن زمان بی نظیر بود. برای بیش از دو قرن، صلح و ثبات به 

، هاکانال، ساخت هاراه یشبکه یتوسعهدست آمده از طریق قدرت و نظارت پادشاهی، همراه با 

ی تسهیل تجارت در امپراطوری ایجاد اجرای قوانین و اجرای عدالت شرایطی را برا ،ضرب سکه

که  ییهاجنگکرد. طی این مدت، بازرگانی بین المللی هم توسعه یافت، به ویژه با یونان، باوجود 

بود، توسط  علیه آتن به راه انداخت. کانال باستانی سوئز که به نام کانال فراعنه هم شناخته شده

رخ آغاز گردید و معبری برای تجارت دریایی شاه هخامنشی داریوش برای ارتباط نیل و دریای س
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به  هایقیفن(، جایی که تاجران یونانی با 2666بریانت، شد )بین خلیج فارس و دریای مدیترانه 

 یسلطهعنوان دریانوردان چیره دست جایگزین شده بودند، تبادالت اقتصادی بین المللی را در 

ایران را به هندوستان  و کردندیمفت و آمد در راههای دریایی جنوبی ر هایکشتخود داشتند. 

حبوبات را صادر  و هنآ، از جایی که امپراطوری طال و عاج را وارد و پشم، مس، کردندیممرتبط 

قوی از نفوذ یونانیان بود  یدورهیک  ییعهطل. فتوحات اسکندر و حکومت جانشینان او کردیم

م(. مورد اخری با  227-از میالد یشپ 268) یافتاشکانی( ادامه ) یپارتکه با حکومت شاهان 

 شهری مستقل مانند هاترا، پالمیرا یهادولت یتوسعهیک ساختار قدرت غیرمتمرکز که طرفدار 

مشخص  دادیمپارتی را به امپراطوری روم پیوند  بابل به عنوان مراکز تجاری که قلمروهای و

ابریشم  یجادهکه به  کردیمرا مشخص  شده بود. برقراری پیوندهای تجاری با چین آغاز چیزی

مشهور شد. با احیای یک امپراطوری پارسی متمرکز و قدرتمند، که با حکومت هخامنشیان 

همسایه از جمله  یهاقدرت(، روابط تجاری با م 609-م 226) یساسانرقابت می کردامپراطوری 

تجاری  یعمده(. دو مسیر 2661دریایی، بود )امپراطوری روم درحال توسعه  و هندوستان، چین

یک موقعیت کلیدی ژئواستراتژیک را به  مرکزانزمینی ابریشم، که ایران در  یجادهوجود داشت: 

ی آسیامسیر دریایی به هندوستان،  و کردیم، چین را به غرب متصل دادیمخود اختصاص 

کوفایی و رونق ش در و ابریشم محور اصلی تجارت بود یجادهساحل جنوبی چین.  و جنوب شرقی

 یرانا، جایی که فرهنگ شرق کردیمتورفان کمک  و شهرهای بیابانی مانند سمرقند، کاشغر

سغدیان( غالب بود و جوامع بازرگانان ایرانی در کنار مسیر و نیز در چین مستقر بودند. با آرزوی )

ش کردند تا تجارت ابریشم مطلوب، رومیان تال ایرانی در یهاواسطهپیشی گرفتن از انحصار 

ابریشم نقش مهمی در تجارت بین  یجاده، هاقرنمسیر دریایی به چین را توسعه دهند. برای 

جای  . یک تاجر مشهور از ونیز، مارکوپولو، این مسیر باستانی را قدم به قدم درکردیمالمللی ایفا 

به لطف فناوری  تا قرن چهارده و پانزده که کاشفان اروپایی پای کاروانهای بیشمار سفر کرد.

جدید شروع به دستیابی به گوشه و کنار زمین کردند تجارت از مسیر زمینی  هاییکشتساخت 

هرمز  ییرهجزتحت فرمان آلفونسو د آلبوکرک  هایپرتغال، 9068سال  رو به کاهش گذاشت. در

قرن  ورودی خلیج فارس( را اشغال کردند. این جزیره برای یک )در تنگه ای به همین نام در

 هایپرتغال یسلطهتحت  پیش از بازپس گیری توسط شاه عباس اول صفوی با کمک بریتانیا،

پیش از اولین هجوم فاتحان اروپایی، ناوبران ایرانی در ابهای خلیج  هامدتماند. با این حال، 

به ساحل شرقی آفریقا، هند و فراتر از آن  هاآن، از جایی که کردندیمفارس رفت و آمد 

اسالمی، بنادری مانند سیراف یا بوشهر، که اغلب در اطراف شهرهای  یدورهطی  . دررسیدندیم

ساسانی ساخته شدند مراکز شلوغ تجارت بین المللی بودند. مرواریدهای خلیج  یدورهموجود از 
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، ادویه جات از هندوستان و چوب از شدیمدرحالی که چینی از چین وارد  شدندیمصادر  فارس

قرون شانزده و ) یامسچین و نیز  یعمدها. جوامعی از تجار ایرانی در شهرهای بندری آفریق

(. این جوامع نقش عمده 2690ایرانیکا،  یداشتند )دانشنامههفده(، هندوستان و سریالنکا حضور 

ایرانیان، نه به  ییهاولو فرهنگ بومی خود داشتند. مهاجرت  هایشهاند یاشاعهای در انتشار و 

افزایش آزار و اذیت  یواسطهوان تاجر بلکه به عنوان پناهنده، یعنی گروهی از زرتشتیان که به عن

 یجامعهقرن دهم از سرزمین مادری خود فرار کردند، منجر به ایجاد یک  حاکمان مسلمان در

نقش برجسته ای به عنوان مدیران و  ،هاپارسطی چند قرن گذشته،  در پارسی( در هند گردید.)

بزرگ از قبیل صنایع تاتا،  یهاشرکتبه حامیان صنعت و  هاآن. بسیاری از اندکردهار ایفا تج

 کوچک اما موفق ایجاد گردید. یجامعهکه توسط اعضای این  اندشدهتبدیل 

( آخرین باری بود که کشور برتری جهانی و منطقه ای 9836-9062صفویه در ایران ) یدوره

برابر قدرت عثمانی مقاومت کردند و به شیعیان تحت  موفقیت در یافت. شاهان بزرگ صفوی با

هویت شیعی متمایز ایران را ایجاد کردند.  هاآنآزار همسایگان قدرتمند خود پناهندگی دادند. 

سعه تونوظهور اروپایی  یهاقدرتهنر و معماری مجددا احیا شدند و روابط تجاری بخصوص با 

در حق خود  و کردیمری مغول پارسی بر هندوستان حکومت یافت. حدود همان دوره، امپراطو

(، 2692متی ) یهاگفتهاداری کمک کرده است. با توجه  هاییوهشفرهنگ فارسی و  یاشاعهبه 

شرقی از ژاپن و هندشرقی به هند، از  ییمکرهنطول حکومت صفویه، تجارت ایران در سرتاسر  در

عربستان به  ییرهجزاز شبه  و طریق مسیر ولگا ی مرکزی به روسیه و اسکاندیناوی ازآسیا

 (39آناتولی و غرب اروپا از طریق دریای مدیترانه و مسیر دماغه رونق گرفت. )ص. 

جود رو به زوال خود را و بعد از حکومت صفویان، ایران وارد دوره ای از رکود شد، در قرن نوزده

یک  هاآنبزرگ مدیون بود که ایران برای  رقابت بین دو قدرت بزرگ، روسیه و بریتانیای تنها به

(. تنها بعد از کشف نفت در اوایل قرن بیستم 9167کاظم زاده، ) دادیمحائل را تشکیل  یمنطقه

بود که ایران از آن گیرودار رکود و هرج و مرج بیرون آمد. با پیروی از کمال آتاتورک در کشور 

می که به عنوان شاهنشاه استبدادی جدید نظا یفرماندههمسایه، ترکیه، رضاشاه پهلوی، 

بعد  هادههجدیدی از حکومت و اصالحات دراز مدت را مطرح نمود.  یهاشکل و تاجگذاری کرد

بود،  06 یدههاین ایران بود که تحت رهبری نخست وزیر مصدق، که اولین قهرمان در اوایل 

مجدد  یمذاکرهمورد  افع غرب راطرفدار من یطرفهیک  یهاتوافقنامهصنعت نفت را ملی کرد و 

طی این سالهای ملی گرایی پرشوروشعف، ایران مجبور به تحریم صادرات نفت خود  قرار داد. در

به بریتانیا و متحدانش شد، قبل از آنکه انگلستان متوسل به حذف آشکار رهبر منتخب از طریق 

(. بعدها، ایران جزو 2667 کینزر،کند )اطالعاتی آمریکا  هاییسسرویک کودتای تحت حمایت 
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، این کشور چندسالی از افزایش درآمدهای 08اعضای بنیان گذار اوپک بود. اندکی قبل از انقالب 

خود محمدرضا شاه پهلوی، متحد ثابت قدم غرب بهره برد.  یخودکامهنفتی، تحت حکومت رهبر 

تحلیل رفت و بسیاری از  اهیمتحرسال آخر، اقتصاد کشور تحت تاثیر تشدید  36با این وجود در 

شهروندان آن به دیگر کشورها مهاجرت کردند. امروزه، ایرانیان در سرتاسر جهان از آمریکای 

. که اندپراکندهعربی  یمتحدهخلیج فارس، به ویژه امارات  ییهحاششمالی تا اروپا و کشورهای 

ترالیا پناهنده شدند. اعضای متوسط ایران به هند و اس یطبقهبسیاری از تجار ایرانی و اعضای 

تا به اقتصاد جهانی  اندگرفتهاین پراکندگی به خوبی برای خدمت به تجارت و سرمایه گذاری قرار 

به  08مجددا سروسامان دهند. در نهایت، باید به خاطر داشت که ایران به خودی خود از انقالب 

، مدیریت سوء و نظارت هایمتحر یواسطهبعد عمیقا تغییر کرده است. اگرچه اقتصاد ایران به 

از نظر  و ضعیف شدیدا محدود شده، هنوز هم نسبتا کشوری است که به خوبی توسعه یافته

. از همه مهم تر، ایران بردیمخوب خود بهره  هاییرساختزداخلی دارای ثبات است و از 

د تا آن را به جمعیتی عظیم و به خوبی آموزش دیده دارد، که مشتاق احیای کشور خود هستن

 جایگاه راستین خود در اقتصاد جهانی برسانند.

زمان نوشتن این فصل، ایران و شش قدرت بین المللی، ایاالت متحده، چین، روسیه، بریتانیا،  در

 2666، در مذاکرات طوالنی که در سال اندشدهشناخته  9+0که جمعا به عنوان  آلمان و فرانسه

 9+0. رهبران ایران و کشورهای اندبودهی ایران آغاز گردید درگیر هسته ا یبرنامهبر سر موضوع 

هسته ای  یهاسالحبه اقدام جامعی دست یابند که مانع از تولید  2690تا جوالی  کنندیمتالش 

اعمال شده بر ضد ایران تخفیف/پایان یابد. انتخاب  هاییمتحرتوسط ایران شود تا در مقابل 

ایران امیدها را برای رسیدن به توافقی پایدار افزایش داد. درحالی رئیس جمهور اصالح طلب در 

که تعامل بین  رودیممذاکرات درحال پیشرفت غیرقابل پیش بینی است، امید  ییجهنتکه 

 و ایران فصل جدیدی در روابط ایران با سایر نقاط جهان به وجود آورد. 9+0مقامات کشورهای 

 صادرات غیرنفتی از ایران

به لحاظ تاریخی نگران وابستگی به صادرات نفتی خود به عنوان منبع درآمد دولت و ایران 

، این نگرانی وجود داشت که 9187درآمدهای ارز خارجی بوده است. حتی قبل از انقالب سال 

وابستگی بیش از حد به یک منبع درآمد، کشور را در معرض خطرات سیاسی و اقتصادی مهمی 

از درآمد ارز خارجی کشور و نیمی از درآمد دولت  %17ایران در آن زمان قرار دهد. درآمد نفتی 

ظهور منابع جایگزین انرژی از جمله خطرات  و هایمتحر. نوسانات قیمت نفت، دادیمرا تشکیل 

بر اقتصاد کشور تاثیر بگذارد. موضوع این بود که چگونه به اقتصاد  توانستیماحتمالی بودند که 
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صادرات غیر نفتی  ینترعمدهت در کنار نفت خام افزایش یابد. دیگر انواع صادراتنوع داده شود و 

در آن زمان پسته و قالی بود. هریک از این کاالها مزیت خاصی در بازار جهانی داشتند. ایران 

پسته بود و از این رو موقعیتی تقریبا انحصاری در  یکنندهیکی از معدود کشورهای تولید 

داشتند، به عنوان محصوالت  ایرانی، با شهرت فوق العاده ای که هاییقال. بازارجهانی داشت

را  هاآننامی به رسمیت شناخته شده داشتند که  هاآن. شدندیملوکس با ارزش بسیار باال تلقی 

. با این وجود، تعداد محدود کردیمدستباف از نظر کیفیت و طراحی متمایز  هاییقالاز دیگر 

از این رو، حتی  برای کاهش وابستگی به درامد حاصل از نفت خام کافی نبود. صادرات غیرنفتی

سیاست این بود که چگونه تولید و صادرات محصوالت  یعمدهبحث  9187پیش از انقالب 

 غیرنفتی و تنوع منابع درامد کشور را تشویق کنند.

و کمک به  اهیاستس یتوسعهبه منظور تشویق صادرات، مرکز ترویج بازرگانی برای 

صادرکنندگان ایرانی بالقوه تشکیل شده بود. این سازمان در سالهای آشوب اقتصادی و سیاسی 

که حامی  کندیمایران باقی ماند و هنوز هم به عنوان سازمان اختصاصی تجارت خارجی عمل 

ر بازرگانی تایید کرد که برای رشد و توسعه، کشو یتوسعهمرکز ترویج و  ،TPOصادرات است. 

موفق کشورهای پیشرو  یتجربهمعتقد است که  TPOتجاری موفق داشته باشد.  هاییتفعالباید 

صادرات و پیشرفت تجارت  یتوسعهبر  هاآنتمرکز قوی  ییجهنتاقتصادی  یعرصهجهان در 

 یارائهمدیریت،  و شامل توسعه، تسهیل، اطالع رسانی TPOعملکردهای  خارجی است.

 بازرگانی است. یعهجامپشتیبانی برای 

تسهیل تجارت پشتیبانی برای ساخت  و تجارت یتوسعهسه عملکرد مرکزی سیاست بازرگانی، 

گسترش صادرات و بازارها فراهم  و کشاورزی هاییفناورتولیدی، ارتقاء صنعتی و  هاییتظرف

ایرانی با صادرات غیرنفتی، صادرکنندگان  یتوسعه.. با وجود به رسمیت شناختن اهمیت کندیم

 بحث خواهیم کرد. هاآنکه متعاقبا در مورد  اندمواجهبرخی مشکالت ساختاری و سیاسی 

اخیر گسترش یافته و تبدیل به یک عامل  یهاسالبا وجود موانع ساختاری، صادرات غیرنفتی در 

 درآمد ارز خارجی و به طور کلی رشد اقتصادی کشور است. یعمده

تغییرات ساختاری در ایران به وجود آورد که شامل بخش اقتصادی  9187انقالب ایران در سال 

بین المللی توجه سیاست گذاران را از  هاییمتحرهم بود. جنگ طوالنی و پرهزینه با عراق و 

برنامه ریزی استراتژیک بلندمدت برای کشور تغییر داد. ایران درگیر یک جنگ اقتصادی شد و بر 

 یتوسعهبر بقا و زنده ماندن خود سرگرم شد. سیاست ترویج و موضوعات کوتاه مدت متمرکز و 

برخودار  ترییینپاصادرات و تنوع اقتصادی فوریت کمتری یافت و تا این اواخر از اولویت بندی 

اقتصادی اقدامات سیاستگذارانه ای را ایجاب نمود  هاییمتحرشد. با این حال، در سالهای اخیر، 
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در جهت  هایگذاردرامدهای نفتی متمرکز بود. تغییر در سیاست که مجددا بر کاهش اتکا به 

صادرات بعد از پایان جنگ  یتوسعهافزایش فعالیت اقتصادی بین المللی شامل صادرات و 

، درحالی که درآمدهای 9693نتایجی را در صادرات غیرنفتی نشان داده است. برای مثال در سال 

میلیارد دالر  36تا  %92.2یافت، صادرات غیرنفتی  کاهش %62حاصل از صادرات نفتی بیش از 

 آمریکا رشد داشت.

 
 2066-6377صادرات غیرنفتی ایران 

 منبع: بانک مرکزی ایران

اقتصادی را به  یتوسعه، ایران یک بار دیگر 2693سال  بعد از انتخاب رئیس جمهور روحانی در

داد. نتیجه افزایش شدیدتر و بیشتر در طور کلی و صادرات غیرنفتی را به ویژه در اولویت قرار 

صادرات غیرنفتی هم برحسب مقدار و هم برحسب ارزش بوده است. صادرات غیرنفتی در سال 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ) یرانابانک مرکزی است )( افزایش بیشتری داشته 2693)9319

صادرات غیر نفتی  گویدیمئیس جمهور ایران ر(. بنابرگزارش ها، معاون اول 2693/2696ایران(، 

مارس( رسیده  29میلیارد دالر در چهار ماه اول سال جاری تقویم ایرانی )شروع از  96کشور به 

میلیارد دالر  67به  2693/2696که نشان می دهداگر همین روند ادامه پیدا کند برای سال 

ه دلیل افزایش حاصل از نفت در ایران ب یدرامدها. این افزایش در زمانی است که رسدیم

تقاضای داخلی و تقاضای بین المللی کمتر برای نفت این کشور کاهش یافته است. درآمدهای 

کاهش  2693سال  میلیارد دالر در 62به حدود  2699سال  میلیارد دالر در 996نفتی ایران از 

وش نفت خام فر یاندازهادامه پیدا کند، صادرات غیرنفتی به  (کاهشیالگو )یافته است. اگر این 

نزدیک اهمیت خواهد داشت. پدیده ای که برای یک کشور عضو اوپک منحصر به فرد  ییندهآدر 

 و تنها چند دهه قبل تر غیرقابل تصور بود.
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 شرکای تجاری ایران 

شرکای صادرات غیرنفتی ایران وجود دارد. قبل از انقالب، ایران روابط تجاری  تغییر عمده ای در

اخیر بیشتر  یهاسالاروپا داشت اما صادرات این کشور در  اتحادیهالت متحده و گسترده ای با ایا

 هاییمتحراین تغییر،  یعمدهمنتقل شده است. یک دلیل  آسیابه کشورهای همسایه و شرق 

کشور را وادار به جستجوی  و اروپا اعمال شده اتحادیهاقتصادی بوده که توسط ایاالت متحده و 

بازرگانی از جمله صادرات غیرنفتی نموده است. درحالی که  هاییتفعالی بازارهای جدید برا

از کشوری به کشور دیگر  هاآنتوسط سازمان ملل اعمال شده بودند، اجرای  هایمتحربرخی 

 هایمتحراروپا قویترین  اتحادیهاعمال شده توسط ایاالت متحده و  هاییمتحر و متغیر بوده

اخیر کامال متوقف گردید.  یهاسالت متحده کاهش یافت و درنهایت در . صادرات به ایاالاندبوده

شد. کاهش صادرات به این  هایییانزاروپا هم به میزان قابل توجهی متحمل  اتحادیهصادرات به 

دو منطقه با افزایش شدید صادرات به کشورهای امارات عربی متحده، افغانستان، عراق و چین 

، زمانی که 2660بر تجارت منطقه ای ایران از سال  هایمتحرتاثیر  3.9جبران شد. شکل 

 .کندیممضاعفی براین کشور اعمال شد را منعکس  هاییمتحر

، بردیمامارات عربی متحده از آن سود  و برخی از مزایایی که ایران از تجارت با عراق، افغانستان

صر مهمی در تجارت است زیرا فیزیکی کم عن یفاصلهفیزیکی و روانی است.  یفاصلهبه دلیل 

. نزدیکی ایران به این کشورها این هزینه را کاهش دهدیمحمل و نقل را کاهش  هایینههز

روابط تجاری را با دشواری  یتوسعهاجتماعی و فرهنگی  یهاشباهت. عالوه براین، دهدیم

کشورهایی با  زیرا خطر درک شده ممکن است کمتر از خطر مشابه برای سازدیمکمتری مواجه 

زبانی را درنظر بگیرید. در بسیاری از  یهاقرابتباشد.  تربزرگفرهنگی  اجتماعی یهاتفاوت

 و آن را بفهمند توانندیمیا حداقل  کنندیمکشورهای این منطقه، مردم به زبان فارسی صحبت 

. شودیمدریس زبان عربی در مدارس ایران ت و کنندیمبسیاری از ایرانیان به زبان عربی صحبت 

شباهت مهم دیگر دین است. ایران و همسایگانش همگی مسلمان هستند. ایرانیان و اکثریت 

و برخی از دیگر همسایگان  هاافغانشیعه تعلق دارند، درحالی که بیشتر  یفرقهمردم عراق به 

جود مذهبی و هاییرساختز، درک عمیقی از اندمشترک هایشهرسنی مذهب هستند. از انجا که 

 ارتباطی یهاشبکهدارد که در ایجاد اعتماد متقابل مفید است. بنابراین، برقراری ارتباط، ساخت 

 اجرای تعامالت تجاری با دشواری کمتری روبرو خواهد بود. و

در نهایت، این بهبود روابط سیاسی ایران و کشورهای همسایه است که صادرات غیرنفتی ایران را 

و افغانستان  ین، ایران روابط خصمانه ای با همسایگان خود به ویژه عراق. پیش از اکندیمتسهیل 

داشت. طالبان در افغانستان و صدام حسین در عراق نسبت به ایران بسیار خصمانه رفتار 
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از قدرت توسط نیروهای ائتالف و جایگزینی انها با رهبرانی که روابط  هاآن. برکناری کردندیم

 .نجر به بهبود شدید روابط سیاسی و اقتصادی با ایران شدنزدیک با ایران داشتندم

سهم عمده ای از افزایش صادرات ایران به کشورهای همسایه تولید محصوالت مورد نیاز برای 

و توسعه بود. محصوالتی مانند سیمان به صادرات مهمی از ایران به این  هایرساختزبازسازی 

وی  یپرستبه کشورهای همسایه برق بوده است. کشورها تبدیل شدند. دیگر صادرات ایران 

ترکیه صادر کرده  و مگاوات برق به افغانستان، عراق، پاکستان 966گزارش کرد که ایران بیش از 

به کشورهای  آیندهکه برنامه ای برای افزایش صادرات برق در  اندیمدع است. مقامات ایرانی

 همسایه وجود دارد.

 شورهای منتخبصادرات غیرنفتی ایران به ک

اخیر افزایش یافته است. نیاز روز افزون چین به  یهاسالروابط اقتصادی ایران با چین هم در 

نفت، ساخت پیوندهای قوی اقتصادی با ایران را برای این کشور ضروری ساخته است، در حالی 

، یابندیم اقتصادی علیه ایران اگاه است. همانطور که روابط اقتصادی گسترش هاییمتحرکه از 

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 

ه از میلیارد دالر رسید. براساس گزارشی ک 93( به 2693مارس  29هم آغاز با ) یشمسایرانی/

دالر و صادرات به چین  یلیاردم 8.3اردات ایران از چین بالغ بر و سوی گمرک ایران منتشر شد

این گزارش  افزایش یافت. %36.68. صادرات ایران به چین شدیممیلیارد دالر  0.1بالغ بر 
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همچنین متذکر شده است که صادرات ایران به چین شامل سنگ آهن، متانول، پروپان، پلی 

 معدنی یها seal،استایرن، بوتان، اتیلن گلیکول، پارکسیلن، سنگ کروم، سنگ مرمر، نفت اتیلن،

 فلز خالص مس. و

صادرات دیگر محصوالت در کنار  ییلهوساقتصادی را به  هاییمتحرایران توانسته است برخی 

مانع از  هایمتحرنفت و با تغییر به سمت تجارت با شرق کنار بزند، اما باید متوجه باشیدکه تاثیر 

وسیع و پرجنبش  هاییهپاایران درجهت ساخت یک سیستم تجاری بین المللی با  یهاتالش

 .شودیم

 ساختار صادرات غیرنفتی ایران

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

 ایران اخیراً

 ساختار صادرات ایران

 
 صادراتی خود را تنوع بخشیده و محصوالت دیگری از قبیل پتروشیمی، مصالح ساختمانیساختار 

خدمات را به صادرات خود افزوده است. درحالی که بخش صادرات سنتی مهم باقی مانده است،  و

صدور محصوالت جدید به طور پیوسته و قابل توجهی در سالهای اخیر رشد داشته است. سهم 

باقی مانده اما محصوالت صنعتی در کل صادرات سهم روبه افزایشی  %96ز صادرات سنتی کمتر ا

 اندداشته %88بیش از 
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طی زمان  صادرات فرش ایرانی حدود نیم میلیون دالر در نوسان بوده و حتی اندک کاهشی در

نشان داده است. عوامل متعددی اعم از داخلی و خارجی وجود دارد که در این وضعیت نقش 

یی که دستمزدهای پایینی آسیابت خارجی یک عامل مهم است. برخی کشورهای دارند. رقا

با راهکار کم هزینه ای طرح و الگوی فرش ایرانی را نسخه برداری کرده و رقیب  کنندیمپرداخت 

اقتصادی ایران و رکود کلی اقتصادی در ایاالت متحده و اروپا و  هاییمتحر. اندشدهفرش ایرانی 

. باطنا، نرخ ارز بیش از حد باشندیمه برای عملکرد بدون زرق و برق این بخش دیگر دالیل عمد

 مقررات دولتی، عدم توانایی بازاریابی بین المللی و ارزش گذاری شده، تورم باال، دستمزدهای باال

دیگر  هاپسته. اندبودهواحدهای تولیدی کوچک عوامل اصلی موثر در کاهش صادرات ایران  و

به  %8.0میلیارد دالر، درحدود  2.0ت سنتی ایران هستند. این صادرات حدود اقالم صادرا

ایرانی همچنان قوی است  یپسته. تقاضای خارجی برای کنندیمصادرات غیرنفتی کشور کمک 

نرخ رشد بیش از سال گذشته داشته است. با این حال، از آنجا  %6.6 2692/2693 یهاسالو در 

افزایش بودند و نارضایتی عمومی از این افزایش قیمت وجود داشت،  داخلی درحال هاییمتقکه 

تنظیم کرد. این کار به کاهش فشار  2693دولت یک مهلت قانونی برای صادرات پسته در سال 

 داخلی بر روی قیمت پسته به بهای صادرات ان کمک نمود.

د. ایران متوجه شده صادرات غیرنفتی ایران درکنار نفت خام محصوالت صنعتی هستن ینترمهم

محصوالت پتروشیمی  و است که مزیت نسبی این کشور در محصوالت مرتبط با نفت، گاز طبیعی

که ایران به  کنندیمنفتی مرتبط به عنوان خوراک استفاده  یهافراوردهبوده است. این صنایع از 

 .دهدیموفور دارد. بخش صنعت سه چهارم از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل 

افزایش صادرات پتروشیمی و محصوالت شیمیایی اتفاقی نبود. دولت با سرمایه گذاری زیاد در 

بر ساخت این صنایع متمرکز شده بود. گاز طبیعی، که ورودی اصلی محصوالت  هاآن یتوسعه

پتروشیمی  یهافراوردهپتروشیمی است، به فراوانی در ایران موجود است. صادرات گاز طبیعی و 

پتروشیمی زیادی  یهاکارخانهبرنامه ریزی صنعتی ایران تبدیل شدند.  فی استراتژیک دربه هد

تولید و صادرات محصوالت پتروشیمی، دولت اقدام  یتوسعهدر ایران ساخته شدند. برای ترویج و 

 زیرنظر وزارت نفت نمود. 9166( در اوایل سال NPC) یمیپتروشبه تاسیس شرکت ملی صنایع 

 یهاکارخانهمرتبط با پتروشیمی است.  یهافراوردهتولید و صادرات  یتوسعه NPCماموریت 

. محصوالت انها اندشدهبسیاری از نقاط دیگر واقع  و خارک ییرهجزشیراز، اهواز،  پتروشیمی در

 .مواد معطر و دیگر مواد برای مصارف داخلی و صادرات است و تولید کود، پلیمر، مواد شیمیایی
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 پتروشیمی عملکرد صنعت

میلیارد دالر بود. اگرچه اطالعات  92پتروشیمی باالی  یهافراوردهصادرات  2692/2693در سال 

درصدی برحسب  06، هنوز هم افزایش دهدیمکاهش اندکی در مقایسه با سالهای قبل نشان 

 ارزش نسبی در مقایسه با چهار سال قبل وجود دارد.

پتروشیمی بود، بخش خصوصی به طور  یتوسعهت پش ییهاول یمحرکههرچند دولت نیروی 

یکی از این  ،PCCای در این صنعت درگیر شده است. شرکت بازرگانی پتروشیمی،  آیندهفز

خاورمیانه  یهاشرکت ینتربزرگبه یکی از  و تاسیس گردید 9116. این شرکت در هاستنمونه

خود به شرکت سرمایه  سهام یعمدهاز طریق فروش  2696تبدیل شد. این شرکت در سال 

گذاری ایران، خصوصی سازی شد. اخیرا، براساس وبسایت این شرکت، به طور بین المللی به 

 دارد. آسیاهشت کشور مختلف در اروپا و  در صادرات پرداخته و دفاتری

 

 صادرات پتروشیمی و یهافرآورده
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 2060برمبنای مقصد در سال  PCCصادرات 

موقعیت رقابتی  را در امرانگ گاز طبیعی در جهان را دارد که همین ایران دومین ذخایر بزر

. میدان گاز طبیعی پارس دهدیمقرار  آیندهصنعت پتروشیمی خود در  یتوسعهبسیار قوی برای 

جهان با  ییرهذخ ینتربزرگکه  گذاردیمجنوبی )و گنبد شمالی( که آن را با قطر به اشتراک 

 تریل 9766

میلیارد بشکه نفت گزارش شده است. صادرات گاز طبیعی بسیار گران  06ز و یون فوت مکعب گا

و هم از طریق خط لوله حمل شود.  قیمت است زیرا هم باید قبل از انتقال به مایع تبدیل شود

. کندیمخود صادر  ییههمساایران مقادیر قابل توجهی از گاز را از طریق خط لوله به کشورهای 

. عالوه براین، برای پشتیبانی از کندیمی برای تولیدات پتروشیمی استفاده همچنین از گاز طبیع

تا  کندیمغیرمستقیمی فراهم  یهاکمکپتروشیمی، دولت  یهافرآوردهتولید و صادرات 

درصد از بهای صادرات گاز طبیعی را به دولت بپردازند. این  60در این بخش تنها  هاشرکت

قیمت بسیار  بازار بین المللی تروشیمی کمک کرده است تا درپ یهاشرکتکمک غیرمستقیم به 

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 

، 2692فقیت داشته است، صنعت فوالد است. ایران در سال دیگری که در تولید و صادرات مو

از بسیاری از کشورهای جهان از  تربزرگتن فوالد تولید کرد. تولیدات فوالد آن  یلیونم 96.0

جمله شمار زیادی از کشورهای توسعه یافته از نظر اقتصادی بوده است. برای آن که این مسئله 
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میلیون تن بود و  93.0گزارش جهانی فوالد، تولید کانادا را در چشم انداز قرار دهیم، براساس 

 میلیو تن کمی باالتر بود. 90.6فرانسه با 

از آنجا که هیچ تحریمی بر صادارات فوالد اعمال نشده، ایران با موفقیت صادارات فوالد خود را در 

ادر کرد که انتطار میلیارد دالر فوالد ص 2ایران نزدیک به  ،2693سال  اولویت قرار داده است. در

 ادامه یابد آیندهاین روند برای افزایش بیشتر در  رودیم

 صادرات تجهیزات نظامی ایران 

تجهیزات نظامی از کشورهای غربی به ویژه ایاالت  یعمده یکنندهایران قبل از انقالب وارد 

وخامت گرایید و ، روابط بین ایران و ایاالت متحده به 08آمریکا بود. پس از انقالب  یمتحده

را بر ایران  هایییمتحردوکشور روابط سیاسی و اقتصادی خود را قطع کردند. ایاالت متحده 

سرمایه گذاری بین دو کشور متوقف گردید. دیگر کشورهای  هاییانجرتحمیل کرد و تجارت و 

تحمیل را به ایران  هایییمتحرغربی هم از سیاست ایاالت متحده پیروی کردند و رفته رفته 

صادرات اسلحه به ایران از سوی ایاالت متحده  هایشرفتپخسارات این  ینترعمدهکردند. یکی از 

 و کشورهای اروپایی بود.

ادامه یافت یکی  9177آغاز شد و تا اوت  9176سپتامبر  جنگ با عراق با تهاجم عراق به ایران در

جنگی، ایران نیاز مبرم به تجهیزات و  یهاتالشتاریخ بود. برای حفظ  یهاجنگ ترینیطوالناز 

که با پرداخت حق العمل موفق به خرید تجهیزات نظامی در  وجودانملزومات نظامی داشت. با 

بازار سیاه شد، سیاست گذاران به این نتیجه رسیدند که نیاز به تاسیس یک صنعت نظامی که 

د دارد. با گذشت زمان، صنایع بتواند منابع داخلی برای ارتش کشور را تهیه و تولید کند وجو

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 

ماهواره را تولید  و ر، تجهیزات الکترونیک، راداهایردریاییززرهی، اسلحه، هواپیما، هلیکوپتر، 

. یکی از جدیدترین دستاوردهای ان ساخت و تولید هواپیماهای بدون سرنشین بوده است. کندیم

موردی و تایید نشده ای در خصوص آن که ایران تجهیزات نظامی به کشورهای  یهاگزارش

تجهیزات وجود دارد اما هیچ گزارش تایید شده ای از مقدار و نوع این  کندیممختلف صادر 

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 

وانع قابل درآمدهای حاصل از صادرات ایران تبدیل شود. به روشنی م به منبع بزرگی از تواندیم
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بازارهای جهانی وجود دارد.  توجهی بر سر راه تجاری سازی این محصوالت و فروش انها در

مانع تحریم فعلی است. سازمان ملل متحد هرگونه تجارت محصوالت نظامی با ایران را  ینترمهم

ت مانع برای صادرا ینترعمده هایمتحرهم صادرات و هم واردات، ممنوع کرده است. نه تنها 

ثابت تر تجهیزات  یهاکنندهتجهیزات نظامی هستند، بلکه رقابت سخت و شدید از سوی تامین 

 مانع دیگری است که ایران باید بران غلبه کند. یمنزلهنظامی به 

بازار تجاری  غیرنظامی در یهااستفادهپتانسیل چرخش/تبدیل برخی از این محصوالت برای 

تحقیقات و پیشرفتهای  ییجهنتپیشرفته  هاییفناوروالت بزرگ است. در غرب، تعدادی از محص

 تواندیمغیرنظامی پیدا کنند. ایران هم  یاستفادهنظامی یا دولتی بودند تا نهایتا راه خود را برای 

تجاری محتمل از این محصوالت  یاستفادههمین رویکرد را درپیش گیرد و بازار جهانی را برای 

 بررسی کند.

. هواپیماهای کندیمهای بدون سرنشین یک نمونه از چنین امکان مثبتی را فراهم تولید هواپیما

( در ابتدا برای نظارت نظامی و جمع آوری اطالعات تهیه و تولید شدند. UVAبدون سرنشین )

مانند عکاسی هوایی )مورد استفاده  هاییینهزمرا برای مصارف تجاری در  هاآندرحال حاضر، 

. قیمت اندگرفتهپستی در نظر  یهامحمولهکی و مستغالت( و حمل مل یهاآژانسبرای 

افزایش یافته  هاآنهواپیماهای بدون سرنشین به شدت کاهش یافته و میزان دسترس پذیری 

دالر خریداری نمود. این صنعت در  066یک هواپیمای بدون سرنشین را به قیمت  توانیماست. 

تحقیق، توسعه و تولید هواپیماهای بدون  یینهزم ان درابتدایی خود قرار دارد. ایر یمرحله

سرنشین برای اطالعات نظامی بسیار فعال است. تجاری سازی این محصول برای بازار غیرنظامی 

 از آن بهره بردداری کند. تواندیمبه ویژه برای بازارجهانی فرصتی عالی است که ایران 

نظامی  یهااستفادهواع مختلفی از هلیکوپترها را برای دیگر تولید هلیکوپتر است. ایران ان ینمونه

تهیه و تولید کرده است. خصوصی سازی این صنعت و دگرگونی آن به سمت فروش بین المللی 

 صادراتی منجر شود. یعمدهبه درآمد  تواندیم

است. تصمیم به حرکت در این  آیندهتنها چند نمونه از پتانسیل صادرات غیرنفتی در  هاینا

نظامی و  هاییفناورسیاسی برای کشور است که نیازمند خصوصی سازی  یینهگزجهت یک 

 گسترش بخش خصوصی در ایران است.
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 موانع گسترش صادرات غیرنفتی

گذشته توسعه داده است. با این  یدههایران صادرات غیرنفتی خود را به میزان قابل توجهی در 

به میزان بیشتر که بتواند این کشور را از درآمد نفتی  اهآنحال، هنوز هم در تالش برای افزایش 

 مستقل کند با موانعی روبروست. برخی از این موانع داخلی و برخی بیرونی هستند.

اقتصادی  هاییمتحربه ان اشاره کردیم،  ترقبلمشکل در حال حاضر، همانطور که  ینترمهم

برای رقابت در بازارهای بین المللی و بهره این کشور را  هایییتوانااقتصادی  هاییمتحراست. 

. بسیاری از محصوالت ایران وارد کندیمبه حد کمال محدود  یانصادرات هاییتقابلبرداری از 

اقتصادی ایران موفق شده است درآمدهای ناشی از  هاییمتحر. با وجود شوندینمبازار جهانی 

ت هاو بازارهای بسیاری را به روی کاالهای فرص هایمتحرصادرات را افزایش دهد، اما برداشتن 

میلیون نفر با قدرت  666ایرانی خواهد گشود. اروپا و ایاالت متحده در مجموع جمعیتی حدود 

به طور بالقوه تبدیل به خریداران کاالهای صادراتی باشند درصورتی  تواندیمخرید باال دارند که 

 برداشته شوند. هایمتحرکه 

. در حالی که شوندیممچنین از نرخ بیش از حد ارزش گذاری در ایران متاثر صادرات غیرنفتی ه

ارزش شده است، تورم بسیار باال و مداوم در ایران به سرعت  برابر ارزهای اصلی بارها بی ریال در

. برای بردیمکاهش نرخ ارز را از بین  ییجهنترقابت صادراتی خود در  حصول هرگونه سود در

درصد کاهش  266تا  2699/2692چندین سال تورم بیش از حد، ریال در سال مثال، بعد از 

یکبار  2696و  2693 قبل از کاهش ارزش آن در یدوره ارزش داشت. اما تورم بسیار باال در

دیگر این ارز را دارای ارزش بیش از حد نمود. سیستم چندالیه ای ارزی ایران نسبتا پیچیده 

ارز بیش از حد ارزش گذاری شده را از  یهانرخکه  دهدیمت اجازه است. درآمدهای نفتی به دول

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 

 منفی دارد. دارد، اما بر صادرات تاثیر

 یمطالعهمشکل دیگر مقررات دولت و بروکراسی به طور کلی و به ویژه برای صادرات است. یک 

سازمان ملل  یتوسعهایران که توسط آژانس صنعت و  یبالقوهدقیق بر روی صادرات غیرنفتی 

ن مسایل متعددی را در این زمینه پیدا کرده است. این گزارش نشا UNIDOمتحد انجام شده، 

گسترش  یعمدهداد که دخالت بیش از حد دولت و مدیریت خرد توسط نهادهای متعدد از موانع 

کاهش تشریفات غالب "این نکته قرار داشت، UNIDO هاییهتوص. در راس اندبودهاین بخش 

این  "صادرات برای مواردی که شدیدا ضرورت دارند، با تثبیت قوانین تحت یک سازمان واحد. 

توسط دولت،  ییهاروشو  هادستورالعملتنظیم مقررات مناسب، "بیشتری دارد،  هاییهتوصسند 
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خرد روز به روز عملیات  یادارهنظارتی بدون جستجو برای  یهانقشبا محدود شدن مقامات در 

صادراتی را بدون آنکه بیش از  هاییتفعالاین کار مشارکت صادرکنندگان ایرانی در  "صادرات.

 .کندیمو نظارت بروکراتیک باشند تسهیل  حد تحت مدیریت

سر راه گسترش صادرات  بخش خصوصی در ایران هم موانعی در یتوسعهمحدود شده و  یحوزه

یک بخش  یتوسعهبخش صنعتی و کشاورزی قابل توجه است. توانایی  هستند. این امر به یژه در

تجارت بین المللی و  ییهظرنتولید داخلی قوی و گسترده برای صادرات بسیار ضروری است. 

پیش از آن که  شوندیمصادرات مدعی اسست که بیشتر محصوالت ابتدا برای بازار داخلی تهیه 

 شوند. ساخت یک بخش خصوصی قوی و نیرومند، کلید رقابت موفق در به بازارهای جهانی صادر

صرفی تولید بازار جهانی مطرح شده است. بخش صنعتی ایران که به طور عمده محصوالت م

با رقابت عمده ای از سوی وارد کنندگان به ویژه چین روبروست. یکی از دالیل آن ارزش  کندیم

گذاری بیش از حد نرخ ارز توسط درآمد نفتی است. یکی دیگر از دالیل نظارت ضعیف شرکتی 

 در ایران است.

ب و جوش یک اقتصاد پرجن یتوسعهبزرگ یک عنصر مهم برای  یهاشرکتنظارت مناسب 

( چارچوبی را برای برقراری نظارت مناسب OECDاقتصادی ) یتوسعهاست. سازمان همکاری و 

اصول و  2666 ینسخهشرکتی پیشنهاد کرده است. این سازمان مدعی است که مبنای بازبینی 

درک مشترکی از سطح باالی شفافیت، پاسخگویی، نظارت  ییرندهدربرگمقررات خواهد بود که 

احترام به حقوق سهامداران است و نقش سهامداران اصلی بخشی از زیربنای یک  و ارتهیئت نظ

برای ساخت یک بخش خصوصی قوی که متمرکز  سیستم نظارت شرکتی با عملکرد خوب است.

بر تجارت بین المللی است، این اصول باید تقویت شوند. شفافیت و پاسخگویی، به خصوص برای 

یه گذاری اهمیت دارد زیرا شرکای خارجی با ساختار سازمانی این تجارت بین المللی و سرمما

 کشور اشنا نیستند.

 یهاشرکتدر نهایت، عدم اگاهی بخش خصوصی از صادرات یک مانع بزرگ توسعه است. تعداد 

درگیر در امر واردات است. درنتیجه، رویارویی  یهاشرکتصادرات بسیار کمتر از تعداد  درگیر در

خشکی از قبیل  هاییوهمبا بازارهای خارجی عمدتا محدود به صادرات فرش و صادرکنندگان 

دولتی  یهاکمکیا  اندشدهپسته یا محصوالتی است که توسط دولت برای صادرات انتخاب 

پتروشیمی. صادرات در فضای جهانی کنونی مستلزم درک  یهافراوردهمثل  کنندیمدریافت 

ای هدف است. رقابت با تولید کنندگان و صادرکنندگان محیط سازمانی و رقابت جویی کشوره

 یتوسعهثابت در این بازارها کار ساده ای نیست. درحالی که هدف مرکز توسعه صادرات ایران 
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 یتجربهچنین دانش و تخصصی است، زمان قابل توجهی برای ایجاد میل به یادگیری از طریق 

 .شودیمواقعی صرف  یصادرکنندهعملی به عنوان یک 

 از تحریم آزاد یندهیآنوید یک 

ایران توانسته است وابستگی خود به درآمدهای ارزی حاصل از نفت خام را با صادرات غیرنفتی 

 اتحادیهاعمال شده توسط ایاالت متحده و  هاییمتحرکاهش دهد. این تغییر تاحدودی به دلیل 

 یتوسعهبرای ترویج و  هاالساروپا بوده اما همچنین به دلیل برنامه ریزی گسترده طی 

روشن و شاهد افزایش  تواندیم آیندهپتروشیمی و سایر صادرات غیرنفتی بوده است.  یهافراورده

بیشتری در صادرات غیرنفتی به عنوان تسهیالت تولیدی جدید پتروشیمی و دیگر کاالهای 

جود، موانع متعددی در راه و رشد خروجی انها باشد. با این و آیندیمتولیدی که به صورت آنالین 

 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 

به ویژه در چین پیدا کند. تجارت  آسیات شرکای جدیدی در است. با این حال، ایران توانسته اس

ایران در سالهای اخیر به طور کلی و صادرات محصوالت نفتی و غیرنفتی هر دو به چین به میزان 

ی مرکزی و آسیاقابل توجهی افزایش یافته است. تغییرات سیاسی منطقه ای به ویژه در 

زرگی را برای افزایش تجارت ایران به وجود آورده عراق و افغانستان فرصت ب ییههمساکشورهای 

است. صادرات غیرنفتی به این کشورها به میزان قابل توجهی در چند سال گذشته افزایش یافته 

سیاسی در این کشورها یا در روابط ایران با انها، این روند  یعمدهو به استثنای هرگونه تغییر 

زیرساخت  یتوسعهاین است که نیازهای اصلی  عمدههم ادامه یابد. یک دلیل  آیندهباید در 

از راه دور گران است و این امر به  هاآنکشورهای همسایه مستلزم محصوالتی است که حمل 

پژوهش و فناوری، به ویژه  یتوسعه. سرمایه گذاری ایران بر روی دهدیمایران یک مزیت مکانی 

. درحال حاضر ایران کندیمسعه را فراهم اتی برای تو یهافرصتنظامی،  یهااستفادهبرای 

خارجی  یهاکمکشکل  که عموما در کندیممحصوالت نظامی را به کشورهای بخصوصی صادر 

یک پتانسیل صادراتی سودآور در اختیار ایران قرار دهد.  تواندیمهستند. در نهایت این کار 

 تواندیمنظامی ایران  که، بسیاری از محصوالت تهیه شده توسط مجتمع صنعتی ترانمهم

 توانندیمغیرنظامی داشته باشد. هنگامی که ایین محصوالت تجاری سازی شوند  یهااستفاده

منبع عمده ای از درامدهای حاصل از ارزخارجی توسط ایران را به خود اختصاص دهد. برای 
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صورتی که ایران بسیاری از این محصوالت تقاضای بین المللی بسیار زیادی وجود دارد به ویژه در

 بخواهد از نظر قیمت در بازارهای خارجی رقابت کند.

بین المللی  هاییمتحرایران برای گسترش صادرات غیرنفتی خود با موانع جدی مواجه است. 

فرصت و بازارهای بزرگ صادراتی را به  هایمتحر. حذف دهندیماین موانع را تشکیل  ینترمهم

مر همچنین بسیاری از مشکالتی را که ایران در معامالت مالی با آن . این اکندیمروی ایران باز 

متعددی  هایینهزم. بردیمبین المللی از بین  هاییتفعالمواجه است از جمله پرداخت برای 

انتظار داشت که صادرات  توانیمسودی وجود دارد.  هاآنوجود دارد که به احتمال زیاد در 

جدید نیز گشوده  هاییتفعال یتوسعهکه درها برای کاوش و سنتی به شدت افزایش یابد، بل

بناهای تاریخی  خواهند شد. برای مثال، گردشگری در ایران با وجود میراث غنی معماری و

طبیعی متنوعی که باید در میان مقاصد مهم  هاییطمحچندان توسعه نیافته است. همچنین 

هنگی منحصر به فرد هستند و در میان عالقمندان فر یتجربهبرای بازدید کنندگانی که به دنبال 

به تاریخ حرکت داده شود. سرمایه گذاری در ساخت تسهیالت در سطح جهانی و همچنین حرفه 

در پس از ادغام مجدد اقتصادی ایران  تواندیمای و دانش درحال توسعه بیشتر مورد نیاز است و 

تخصصی گردشگری مانند گردشگری  هایخهیرشازبا اقتصاد جهانی در این کشور جریان یابد. 

پزشکی در ایران اعضای مجرب دارد و  یهاحرفهدرواقع، بسیاری از  توسعه یابد. تواندیمپزشکی 

مانند بسیاری از تسهیالت  هایمارستانبپیشرفته است. در حال حاضر  یهامراقبت یارائهقادر به 

موردنیازشان  ییشرفتهپدست اوردن تجهیزات  برای به هایمتحردیگر با بسیاری موانع ناشی از 

انتقال فناوری را امکان پذیر خواهد کرد، نه فقط در  هایمتحر. برداشتن اندبستهعمال دست و پا 

صنعتی که زیر بار  و تخصصی، آموزشی هایینهزم یهمهبلکه در  پزشکی، یحوزه

و مصرف کنندگان به خوبی از  شدید درحال فرسوده شدن هستند. تاجران ایرانی هاییتمحدود

هند  و این واقعیت اگاهند که فناوری غربی پیشرفته تر از فناوری به دست امده از چین، روسیه

اقتصاد داخلی به شدت نیازمند  هایینهزم. بسیاری از دهندیماست و تاحد زیادی آن را ترجیح 

صنعت هواپیمایی غیرنظامی ایران  ،هایمتحرسرمایه گذاری و ارتقاء فناوری است. مثال، به دلیل 

را در جهان دارد. اگرچه خطوط هوایی ایران به تازگی اقدام به خرید  هاناوگان ترینیمیقدیکی از 

تعدادی از هواپیماهای ساخت روسیه به منظور بازسازی ناوگان خود کرده است، مسافران بوئینگ 

را ترجیح  اندشدهاجاره یا خریداری کهنه یا هواپیماهای ایرباس که از خطوط هوایی خارجی 

. بخش خودرو یا بخش ارتباطات راه دور دیگر کاندیداهای سرمایه گذاری هستند. تعجب دهندیم

نفت، این است که ایران باید به دلیل کمبود ظرفیت  یکنندهبرانگیزتر برای یک کشور تولید 
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حوزه و صنعت  درانخارجی پاالیش بنزین را وارد کند. فناوری خارجی و سرمایه گذاری 

 پتروشیمی در کل، به شدت مورد نیاز است.

در دوران پساتحریم براورده  تواندیمدر مجموع، ایران پتانسیل عظیم و نیازهای بزرگی دارد که 

توسعه  تواندیمشود. این امر درواقع بر روی یک مبنای داخلی جامد استوار است که صادرات 

به کلی از بین خواهند رفت. مشکالت نظارتی و  هاچالشه موانع و یابد. الزم به ذکر نیست ک

پرداخته  هاآنعوامل سازمانی وجود دارد که باید برای تحکیم اقتصاد ایران و تسهیل صادرات به 

صنعتی است که قابل رقابت در  یگستردهشود. یکی از چنین عواملی ایجاد یک بخش خصوصی 

چندملیتی که در تجارت و صادرات بین  یهاشرکترقابت با  بازار جهانی باشد. با این حال،

کارآسانی نیست. این امر نیازمند آموزش، پشتیبانی سازمانی و  اندبودهالمللی در گذشته درگیر 

یک استراتژی موثر صادراتی است. عالوه براین، کاهش خط قرمزها و مقررات بیش از حد که باید 

نظارت شرکتی مناسب جایگزین شود برای پرورش بخش  صادراتی و یدوستانهبا یک محیط 

 صادرات غیرنفتی سالم و پرجنب و جوش حائز اهمیت است.
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