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 پیشگفتار
، کشورها درگذشتهاست.  داشتهي اخیر رشد زيادي الملل در طي سه دههبازرگاني بین

کردند که مانع انجام ي را تنظیم ميومقرراتقوانینکردند. آنها مستقل عمل مي صورتبه

درحال الملل موانع بازرگاني بینشد. اما در دنیاي امروز، الملل ميبازرگاني بین

ي هاي اطلاعات و ارتباطات باعث ايجاد دهكدهفناوريهاي رفتن هستند. پیشرفتازبین

نگ کشورهاي اند. فرههاي فیزيكي بین کشورها را از بین بردهاند و فاصلهجهاني شده

 . شوندمياقتصادها يكپارچه  و به يكديگر نزديكمختلف 
الملل شده است. بنابراين، آشنايي با مباني، اين عوامل، باعث رشد بازرگاني بین

اين حوزه، بسیار  نبراي دانشجويان و فعالا المللمفاهیم و الگوهاي بازرگاني بین
 ضروري است. 

مطالب هر يك از فصول  ادامه،است. در شدهتنظیمفصل  هشتاين کتاب در 
 شود.اختصار توضیح داده ميبه

به رشد  باتوجهاست.  شدنالملل و جهانيمباني بازرگاني بین عنوان فصل اول
ها ي اخیر، آشنايي با مفاهیم اساسي آن براي شرکتالملل در طي سه دههبازرگاني بین

و ابعاد و مفاهیم  شودميالملل بررسي ناست. در اين فصل، مباني بازرگاني بی بسیارمهم
هاي يكي از شاخص عنوانبهشدن شود. همچنین، جهانياصلي مرتبط با آن معرفي مي

گیرد. عوامل مختلفي بر قرار مي موردبررسيي دنیاي بازرگاني امروز برجسته
اي مربوط هشود. درادامه، دادهشدن تأثیر دارد که در اين فصل به آنها پرداخته ميجهاني

شدن انتقاداتي که به جهانيي دربارهشود. در نهايت نیز الملل ارائه ميبه بازرگاني بین
 شود. ، توضیح داده ميشده استوارد 

هاي گذشته، است. در طي سال المللهاي بازرگاني بیننظريهعنوان فصل دوم 
ها، نقش اين  نظريه الملل ارائه شده است.ي بازرگاني بینهاي مختلفي در حوزهنظريه



هاي بازرگاني اند. در اين فصل، نظريهالملل داشتهمهمي در گسترش بازرگاني بین
 شوند.الملل تحلیل ميالملل و اهمیت آنها در گسترش بازرگاني بینبین

هاي زيادي است. امروزه شرکت المللهاي بازرگاني بیناستراتژيعنوان فصل سوم 
کنند. فعالیت در بازارهاي جهاني، سودآوري زيادي را در بازارهاي جهاني فعالیت مي

ها به همراه دارد. آنها براي موفقیت در بازارهاي خارجي بايد با نیازها و براي شرکت
توانند از ها ميکنندگان کشورهاي مختلف آشنا باشند. شرکتهاي مصرفخواسته
هاي مختلفي براي ورود به بازارهاي خارجي استفاده کنند. در اين فصل، استراتژي

 شود.فعالیت در بازارهاي جهاني و ابعاد مرتبط با آن توضیح داده مي

 در اخلاقي مباحثاست. ابتدا  المللدر بازرگاني بین اخلاقعنوان فصل چهارم 
 مسئولیتو  فساد، محیطي قرراتم، بشر حقوق، کاري شرايط شامل المللبین بازرگاني
 هايرفتار هايريشه، درادامهشود. معماهاي اخلاقي شرح داده مي وتوضیح  اجتماعي
 انتظارات ، سازماني فرهنگ، گیريتصمیم هايفرايند، فردي اخلاقشامل  غیراخلاقي
رويكردهاي ي فصل نیز درانتهاشود. تحلیل مي رهبريو  عملكردي يبینانهغیرواقع
 و سودگرايي، اخلاق به نسبت توجهيبي، اسلام در وکارکسب اخلاقشامل  اخلاقي

 شود.تحلیل مي عدالت هاينظريهو  بشر حقوق هاينظريه، کانت اصول اخلاقي

است. در اين فصل، ابتدا  المللها در بازرگاني بیننقش دولتعنوان فصل پنجم 
 در گذاريسیاست ابزارهايشود. يتشريح م المللبین بازرگاني در هادولت دخالت
 هايمحدوديت، واردات بنديسهمیه، هايارانه، هاتعرفهشامل  المللبین بازرگاني
و  اداري هايسیاستي، داخل تولید از استفاده ضرورت، صادراتي يداوطلبانه
 بازرگاني در دخالت از هادولت اهداف ،شودتحلیل مي ضددامپینگ هايسیاست

 محافظت، متقابل عمل، ملي امنیت، داخلي صنايع و مشاغل از محافظتشامل  المللبین
و  بشر حقوق از محافظت، خارجي هايسیاست اهداف پیشبرد، کنندگانمصرف از

سازمان تجارت جهاني ي دربارهدر نهايت نیز  و شودتوضیح داده مي محیط از محافظت
 شود. گیري آن شرح داده ميي شكلو نحوه

است. در اين فصل،  الملليكپارچگي اقتصادي در بازرگاني بینعنوان فصل ششم 
، گمرکي ياتحاديه، تجاري آزاد يمنطقهشامل  اقتصادي يكپارچگيمختلف  سطوحابتدا 
 گیريشكلشود. شرح داده مي سیاسي ياتحاديهو  اقتصادي ياتحاديه، مشترك بازار

شامل  اروپا ياتحاديه سیاسي ساختارسپس،  ،شودتوضیح داده مي اروپا ياتحاديه
 و هاکمیته، اروپا دادگاه، اروپا پارلمان، اروپا شوراي، اروپا کمیسیون، اروپا سران شوراي
و پیدايش  واحد اروپاي قرارداد ،شودمعرفي مي اروپا يمرکز بانكو  مرکزي ادارات



 

 يمنطقه، شامل آمريكا در ايمنطقه اقتصادي يكپارچگي و شوديورو نیز توضیح داده مي
 آمريكاي مشترك بازار، مرکوسور، آند يجامعه، (نفتا) شمالي آمريكاي تجاري آزاد

ي فصل درانتهاشود. معرفي مي (کاريكوم) کارائیب يحوزه يجامعهو  (کَفتا) مرکزي
 يهمكار سازمان، شامل جهان مناطق ساير در ايمنطقه اقتصادي يكپارچگينیز 

 يهاملت يهياتحادو  (اوپك) نفت يصادرکننده يکشورها سازمان، (اکو) ياقتصاد
 شود.شرح داده مي (آ.سه.آن) يشرق جنوب يایآس

است. در اين فصل، ابتدا سیستم پولي  الملليسیستم پولي بینعنوان فصل هفتم 
و  طلا استاندارد قوت نقاط، طلا استاندارد هايچالش ،شودتعريف مي طلا استاندارد

 دوم و اول جهاني هايجنگ بین هايدورهوضعیت سیستم پولي جهان، در 
تعريف و سقوط آن مورد  وودز برتون پولي سیستم ،شودشرح داده مي (1232-1211)

 نرخو روند  جامائیكا ينامهتوافق و تعريف شناور ارز نرخ سیستم ؛گیردتحلیل قرار مي
تحلیل  ثابت ارز نرخ درمقابل شناور ارز نرخ ؛شودتشريح مي تاکنون 1273 سال از ارز
 ستقلالمزاياي اين سیستم شامل ادرمورد  شناور ارز نرخ سیستم دارانطرف ديدگاهو 

 دارانطرفديدگاه  ،شودتوضیح داده مي تجاري تراز خودکار تعديلو  پولي سیاست
، بازيسفته عدم، پولي انضباطمزاياي اين سیستم، شامل درمورد ثابت  ارز نرخ سیستم
شرح داده  ارز نرخ و تجاري تراز بین ارتباطعدمو  وکارکسب در اطمینان ايجاد
 هايسیستم، درادامه د وشوبحث مي پولي سیستم بهتريندرمورد همچنین،  ،شودمي
شرح داده  ارزي يمديره هیئتو  اتصالي ارز نرخ ، شامل دو مبحثعمل در ارز نرخ
 شود.مي

است. در اين فصل، ابتدا  المللمديريت تولید در بازرگاني بینعنوان فصل هشتم 
 يزنجیره جايگاه ،شودمي ارزش تحلیل يزنجیره وارائه  ارزش يزنجیره ي ازتعريف
 يرهیزنج در تجديدنظر وبیان  تمايز ياستراتژو  نهيهز يرهبر ياستراتژ در ارزش
 واحدهاي اهدافو  ارزش يزنجیره در لجستیك و تولید جايگاهشود. تشريح مي ارزش
تعريف و  جامع کیفیت مديريت، درادامه، بحث بعدي اين فصل است. لجستیك و تولید

 يرويكردهاشود. همچنین، ارائه مي جامع کیفیت مديريت براي دمینگ اصل چهارده
شود. بحث بعدي اين فصل، تعريف مي سیگما شش وبیان  جامع کیفیت مديريت
 ناب تولیدو  منعطف تولید هايسیستماست. همچنین،  تولید يابيمكان بر مؤثر عوامل

شود. نیز توضیح داده مي منعطف تولید هايسیستم کارکردهايشوند. تشريح مي
توضیح داده  ديگر کشورهاي در تولید معايبو تحلیل  تولید يابيمكان هاياستراتژي

 شيافزاشود. ريح ميتش خارجي تولیدي کارخانجات استراتژيك نقششود. مي



 بازرگاني در خدمات رشدتحلیل و در نهايت،  المللبین بازرگاني در تولید يوربهره
 شود.توضیح داده مي المللبین

اين بخش  ساير همكارانکارشناس محترم بخش تدوين و  خانم محمديدر پايان از 
 شود. اند قدرداني ميهاي زيادي در تألیف اين کتاب انجام دادهکه کمك
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 المللبازرگاني بین     2

 

 

 مقدمه

ي اخیر، آشنايي با مفاهیم اساسي آن الملل در طي سه دههبازرگاني بینبه رشد  باتوجه
قرار  موردبررسيالملل در اين فصل، مباني بازرگاني بیناست.  بسیارمهمها براي شرکت

شدن همچنین، جهانيشود. گیرد و ابعاد و مفاهیم اصلي مرتبط با آن معرفي ميمي
گیرد. قرار مي موردبررسيي دنیاي بازرگاني امروز ستههاي برجعنوان يكي از شاخصبه

شود. شدن تأثیر دارد که در اين فصل به آنها پرداخته ميعوامل مختلفي بر جهاني
شود. در نهايت نیز انتقاداتي که الملل ارائه ميهاي مربوط به بازرگاني بین، دادهدرادامه

  شود.شود، توضیح داده ميشدن وارد ميبه جهاني
 

 الملل در اسلامبازرگاني بین -1-1
ابعاد زندگي بشر توجه شده است. اسلام  يهمهم، دين کاملي است و در آن به دين اسلا

آن تشويق  انجام اهمیت زيادي براي تجارت و بازرگاني قائل است و مسلمانان را به
هاي بازرگاني دستورات دين مبین اسلام، در فعالیت براساسکرده است. مسلمانان بايد 

الملل وجود اهمیت بازرگاني بیندرمورد  در قرآن کريم، آيات مختلفيشرکت کنند. 
و آخرت، رضايت خدا و  کنندها بايد پرهیزگاري پیشه . از ديدگاه اسلام، انساندارد

دنیاي مادي و سود را که هاي خود قرار دهند، نه رسیدن به او را مبناي تفكر و برنامه
معناي بازرگاني و در لغت تجارت در فارسي بهداري غرب است. مبناي اقتصاد سرمايه

هاي کردن است. تجارت يكي از ضرورتمعناي خريدوفروش، دادوستد و معاملهبه
 درآمدهاي  عنوان يكي از منابعاسلام آن را به که ناپذير زندگي اجتماعي استاجتناب
 است.  داده قرار مباح و مشروع

 :شودبرخي از اين آيات، اشاره ميبه ، درادامه
 .(271 )بقره: کرده است ؛ خداوند داد و ستد )تجارت( را حلال«وَأَحَل َ اللهُ الْبَیْعَ» .1

هاي زمستان و سوي يمن و شام در فصلتجاري بهسازي سفرهاي با آسانخداوند  .2
 لِإِيَلافِ »فرمايد: ميدر قرآن کريم نهد و مردم قريش بر آنها منت مي تابستان براي

َرب َ َهَذا الَْبْیتِ ال َذِي أَطْعَمَهُمْ مِْن  الش َِتاءِ وَالص َیْفِ، َفلْیَعْبُدُوا يهقُرَيْشٍ، إِيَلافِهِْم رِحْلَ
س و الفت براى ]شكر[ انس و الفت قريش، ]همان[ ان»« خَوْفٍ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ
زمستانى و تابستانى، پس بايد که پروردگار اين خانه را پرستش  دادن آنان به کوچ
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 «آنان را در گرسنگى خوراك داد و در بیمناکى امن و امان بخشید کنند، کسى که
 .(1-4 )قريش:

نهد که راه تجارت داخلي و خارجي خداوند متعال در قرآن کريم بر انسان منت مي .3
هاي ترين تجارتکه اکنون نیز بزرگ ،مهیا ساخته و ارتباطات درياييرا براي او 

که انسان قرار داده است؛ چنان دراختیارگیرد، المللي از طريق آن انجام ميبین
ها را کشتي»« وَتَرَى الْفُْلكَ فِیهِ َمَواخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ َفضْلِهِ وَلَعَل َكُمْ َتشْكُرُونَ»فرمايد: مي

روند( تا از فضل مي شكافند )و به سوي مقصد پیشها را ميبیني که آبميدر آن 
 .(12 )فاطر: «آوريد يهاي او را( به جاخدا بهره گیريد و شايد شكر )نعمت

كه مبادا تجارت از ترس اين ،کردندحج از تجارت پرهیز مي مسلمانان به هنگام .4
قرآن کريم نازل شد و با  شان باشد.تخلوص نیت يا صفاي عباد بردنباعث ازبین

شما گناه  براي»« لَیَْس َعلَیْكُْم جُنَاحٌ أَْن تَبْتَغُوا َفضًْلا مِْن رَب ِكُمْ: »صراحت فرمود
 «نمايید نیست که از فضل و نعمت خدا )که همان تجارت است( استفاده

 .(121 )بقره:

. استو تجارت ها آيات فوق بیانگر اهمیت توجه به خدا و آخرت در زندگي انسان
کار خود قرار دهند تا به موفقیت  يتفكر را سرلوحه يها بايد اين شیوهمديران سازمان

نه معیارها و  ،شودموفقیتي که با معیارهاي الهي و ديني تعريف مي. برسند حقیقي
در  . امااستوار استخدامحوري  اصلدر اسلام، بناي امور بر  .هاي مادي غربيشاخص

 محوري و سودگرايي. انسان دنیاي غرب بر
هاي مختلف است و با جهاد و تلاش در عرصه سلام اساساً دين اجتماع و زندگي،ا

فقر، محرومیت و  سببگیري، بطالت، بیكاري و تنبلي که گوشه هرگونه رهبانیت،
 .کند، مبارزه ميشودگرفتاري به رذايل اخلاقي 

به آن موضوعاتي است که در اسلام  ازجملهتجارت و کسب درآمد حلال نیز 
 عنوانبه قبل از بعثت، در کاروان تجارتي قريش )ص( پیامبر اسلام . سفارش شده است

 .کردندميعايد خديجه را مسافرت و سود فراواني  به شام حضرت خديجه يهنمايند
 )ع( امام صادق، مثالبراي. اهمیت تجارت در روايات متعددي يادآوري شده است

و « دکنهاکردن تجارت عقل را ناقص مير»يعني  «.قلالعَ قیصُه نَجارَرك التِتَ : »فرمودمي
مگر  .دوسوم عقلش رفته است ،هر کس تجارت را رها سازد» در جايي ديگر فرمود:

اي کرد و با سودي دانید که کارواني از شام آمد و رسول خدا با آن کاروان معاملهنمي
  «؟تهايش را پرداخقرض يهکه به دست آورد هم
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 به امام گفتند .در ايام حج، جوياي احوال يكي از يارانش شد )ع( امام صادقروزي 
امام . او تجارت را رها ساخته است و سرمايه و استطاعت مالي براي انجام حج ندارد

شويد. تجارت کنید تا خداوند به شما تجارت را رها نكنید که خوار و ذلیل مي» فرمود:
  .«دهد تبرک

خواهد انسان از تلاش و فعالیت گیريم اسلام مينتیجه مي با بررسي مجموع روايات
از ديدگاه مسائل تجاري و معاملات اقتصادي هرگز از پا ننشیند. همچنین  يهدر زمین

پیداکردن و با جريان شودجا متمرکز استفاده در يكمتراکم و بي هاسرمايهاسلامي نبايد 
بیانگر  نكات . ايناسلامي افزايش يابد يو رشد اقتصادي در جامعه سرمايه، رونق

از ديدگاه اسلام، تجارت و معاملات مالي و در اسلام است.  المللبازرگاني بیناهمیت 
 .فرد و جامعه نیز خواهد شد عمليشكوفايي انديشه و عقل نظري و  ياقتصادي، مايه

 .ودي عقل را به دنبال داردتجارت خمانجام ندادن بر همین اساس است که 
 
 

 شدنتعريف جهاني -1-2
يك اقتصاد يكپارچه و  سويبه حرکت سیستم اقتصادي جهان به 1شدنجهاني

 شدن عبارت است از وابستگي متقابلدر تعريفي ديگر جهانيشود. مرتبط گفته ميهمبه
افزايش حجم تجارت  يواسطهبهي کشورها به يكديگر در سرتاسر جهان فزاينده و

(.  21: 2111، 2هاي نوين )جانسون و ترنرفناوريها و گسترش سرمايه ،کالاها، خدمات
 افتد:شدن در دو سطح اتفاق ميجهاني

 شدن بازارهاجهاني .1
 شدن تولیدجهاني .2

 
 

 شدن بازارهاجهاني -1-2-1
 شدنجهانيرسانند. ها محصولات خود را در سطح جهاني به فروش ميامروزه، شرکت
شود. بازارهاي مستقل و متمايزازهم در يك بازار جهاني بزرگ گفته ميبازارها به ادغام 

الملل شده است. حذف موانع بازرگاني بین کشورها باعث تسهیل بازرگاني بین
شدن به کنندگان در سرتاسر دنیا درحال شبیههاي مصرفنیازها و خواستههمچنین، 

هايي ، شرکتمثالبراي. دهدرا افزايش ميالملل گاني بینبازرسطح يكديگر است که 
                                                                                                                                        
1. globalization 

2. Johnson & Turner 
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و  6مارت، وال1، سوني4، توشیبا3، سامسونگ2دونالد، مك1مانند مايكروسافت
کنند و داراي بازارهايي در سطح جهاني در سطح جهاني فعالیت مي 7پروکتِراَندگَمبِل

 هستند. 
هاي مختص شرکت ملل، فقطالاستفاده از پتانسیل سودآوري فعالیت در سطح بین

از مزاياي  يالمللتوانند با فعالیت در سطح بینهاي کوچك نیز ميبزرگ نیست. شرکت
 هاي صادراتي در کشور آمريكا،درصد شرکت 21، بیش از مثالبرايمند شوند. آن بهره
درصد از  21آنها بیش از کارمند دارند.  111هاي کوچك هستند که کمتر از شرکت

هاي کوچك نیز براين، شرکت. بنادهندآمريكا را به خود اختصاص ميصادرات 
هاي سودآوري بازارهاي توانند نقش مهمي در صادرات داشته باشند و از پتانسیلمي
درصد  27کارمند دارند، بیش از  111هايي که کمتر از شرکتمند شوند. المللي بهرهبین

درصد از  31دهند و بیش از مي كیلتشهاي صادراتي کشور آمريكا را از کل شرکت
درصد از  27در کشور آلمان نیز بیش از اند. صادرات آمريكا را به خود اختصاص داده

 . (6: 2113)هیل،  کنندهاي کوچك و متوسط در سطح جهاني فعالیت ميشرکت
شدن به هاي مردم کشورهاي مختلف دنیا درحال شبیهالبته اگرچه نیازها و خواسته

دارند. هايي با يكديگر کشورها همچنان در برخي از ابعاد تفاوت . اماهستند يكديگر
هاي هاي توزيع، سیستمو ترجیحات، کانال کشورها از نظر فرهنگ، سلیقه ازجمله

 متفاوت هستند.  باهم ومقررات و قوانین وکارکسبهاي ارزشي، سیستم
در سطح جهاني  هابازار داراي بیشترينافزارها و نرمصنعتي  ،عموميمحصولات 

، مثالبراي ؛کنندهستند. اين محصولات نیازهاي مشابهي را در سرتاسر جهان برطرف مي
محصولات صنعتي مانند  ،گندم و مانند آلومینیوم، نفت 1محصولات عمومي

هاي عامل افزارهايي مانند سیستماي و نرمانهي رايهاي حافظهها، تراشهريزپردازنده
در سطح جهاني هستند. اين محصولات نیازي به تطبیق با نیازها  هارين بازارداراي بیشت
 د. امانشوي کشورها به يك شكل ارائه ميهاي مردم دنیا ندارند و در همهو خواسته

نیازمند تطبیق با ند لباس، کفش، ساعت، خودرو و عطر اکثر محصولات مصرفي مان

                                                                                                                                        
1. Microsoft 

2. McDonalds 
3. Samsung 

4. Toshiba 

5. Sony 
6. WalMart 

7. Procter and Gamble 

8. commodities 
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مردم هر يك از کشورها نیازها  . زيراستندتك کشورها هتكهاي مردم نیازها و خواسته
 . دارندساير کشورها مردم از  يهاي متفاوتو خواسته
 درمقابل، کوکاکولا مثالبرايها در سطح جهاني داراي رقباي بزرگي هستند. شرکت

کوماتسو،  درمقابلاِيرباس، کاِترپیلار  درمقابلتويوتا، بوئینگ  درمقابلکو، فورد پپسي
در صنعت تولید موتورهاي هواپیما و سوني رويس -رولز درمقابلالكتريك جنرال

کند زماني که شرکتي قصد ميهاي ويدئويي. نینتِندو و مايكروسافت در بازي درمقابل
هاي فعال در آن بازار با ايجاد موانع مختلف که وارد يك بازار جديد شود، شرکت

ها ، بسیاري از شرکتدرنتیجهار شوند. کنند مانع سودآوري اين شرکت در بازتلاش مي
شوند )هیل، د و مجبور به ترك بازار ميراحتي وارد بازارهاي جديد شونتوانند بهنمي

2113 :6.) 
ي اين ، رقباي آن با مشاهدهحضور موفقي داردوقتي شرکتي در بازار يك کشور 

ا، محصولات، اين بازارهآنها در کنند وارد آن بازار شوند. ها تلاش ميموفقیت
دهند قرار مي مورداستفادههاي عملیاتي و برندهايي را هاي بازاريابي، استراتژياستراتژي

براين، در دنیاي امروز . بنااندو به موفقیت رسیده کردندکه در ساير کشورها استفاده مي
 و نملي تعريف کرد مانند بازار برزيل، بازار ژاپ صورتبهتوان بازارها را سختي ميبه

ي بازارهاي جهان فعالیت کنند و خود را به کنند در همهها تلاش ميشرکت. بازار چین
ي کشورها توان گفت در بازار همهامروزه، تقريباً مييك بازار خاص محدود نكنند. 

هايي از کشورهاي مختلف وجود دارند. در ايران نیز در صنايع مختلف شرکت
سوني، پاناسونیك، مثل فعالیت دارند، هاي مختلفي به شكلهاي خارجي زيادي شرکت

پروکِتر اَند گَمبِل. برخي از آنها  و مايكروسافتَاپِل، مزدا، توشیبا، پژو، هیونداي، نیسان، 
 رسانند. مستقیم و برخي از آنها غیرمستقیم محصولات خود را در ايران به فروش مي

 

 تولید شدنجهاني -1-2-2
فروش محصولات خود در سطح جهاني در تولید محصولات  برعلاوها هامروزه، شرکت

 کنند. مي فعالیتخود نیز در سطح جهاني 
 

 ارزان تولید 
)انساني، مالي، کنند محصولات خود را در کشورهايي تولید کنند که منابع آنها تلاش مي

 بااستفادههاي جهاني شرکتدارند.  يقیمتفیزيكي، اطلاعاتي، زمان، انرژي و مواد( ارزان
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از منابع ارزان کشورهايي مانند چین، برزيل، هند، تايوان، تايلند، اندونزي، آفريقاي 
ي محصولات خود را کاهش شده، بهاي تمامتوسعهدرحالجنوبي و ساير کشورهاي 

توانند کیفیت محصولات خود را نیز از اين طريق افزايش همچنین، آنها ميدهند. مي
کاررفته در اين هرا در نظر بگیريد. قطعات مختلف ب 777، بوئینگ مثالبراي ،دهند

شود. ايتالیا تولید مي مانند ژاپن، سنگاپور وکشورهاي مختلفي  ي آمريكايي درهواپیما
هاي خارجي تولید ي شرکتسیلهواين هواپیما بهدرصد از ارزش  31، حدود درمجموع

خود حتي پا را فراتر گذاشته و در تولید آن  717ل در تولید مدشرکت بوئینگ شود. مي
 61، 717در ساخت بوئینگ هاي خارجي تكیه کرده است. به میزان بیشتري به شرکت

 31شود که رجي تولید ميهاي خاسط شرکتدرصد از ارزش کلي اين محصول تو
  (. 7: 2113به سه شرکت بزرگ ژاپني تعلق دارد )هیل، ن درصد از آ

 

 سپاريبرون 
هاي خارجي تولیدي بوئینگ به شرکت فرايندبخش بزرگي از  1سپاريرونباصلي دلیل 

ها قرار دارند. بهترين يدرزمرهي خود در دنیا ها در حوزهاين است که اين شرکت
کنندگان به سهم بازار بالاتري نسبت ي جهاني از تأمینبوئینگ با دسترسي به يك شبكه

سپاري اين است برونديگر اين همچنین، دلیل . استکردهدست پیدا شرکت اِيرباس به 
ي خواهد در قبال واگذاري تولیدات خود به آنها، هواپیماهاي تولیدشدهکه شرکت مي
 بفروشد.  کشورهاخود را به اين 

 دهد.سپاري را نشان مي، مزايا و معايب برون1-1جدول 
 

 (411: 2111: 2)آسواتاپا سپاريمزايا و معايب برون .1-1جدول 
 معايب مزايا

 دادن کنترل بر تولید ازدست پذيري استراتژيكانعطاف

 کنندهشدن به تأمینامكان وابسته هاکاهش هزينه

 در تولید محصولات کنندهامكان کندي تأمین هاي اصليتمرکز بر شايستگي

در تولید محصولات  کنندهامكان کوتاهي تأمین کردن موجودي انبارحداقل
 باکیفیت

 کنندهامكان عدم پاسخگويي تأمین کاهش زمان لازم براي تولید محصولات

از مواد نامناسب در  کنندهي تأمیناستفادهامكان  کاراييافزايش 
 تولید محصولات

                                                                                                                                        
1. outsourcing 

2. Aswathappa   
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 معايب مزايا

امكان دريافت سفارش محصول از کشور 
سپاري اي که شرکت به آن برونکنندهتأمین

 .کرده است

بندي نامناسب محصولات توسط امكان بسته
 کنندهتأمین

 
اصل  براساسقرار دارد.  1«مزيت نسبي»سپاري بر مبناي اصل بنیادين اقتصادي برون

ها و کشورها در تولید برخي از محصولات نسبت به ساير مزيت نسبي، برخي از شرکت
ها قبل سپاري قطعات از مدتها و کشورها داراي مزيت هستند. اگرچه برونشرکت

نهضت  . اماهاي تولیدي مطرح بوده استيك فعالیت رايج در شرکت عنوانبه
ها را تشويق کند که عمل کند و شرکت 2دهدهنيك شتاب عنوانبهسپاري توانست برون

براي موفقیت آنها  تاکنونهايي که فعالیت ؛سپاري کنندهاي بیشتري را برونفعالیت
منبع مزيت  عنوانبهچندان حیاتي نبودند و يا احتمال کمي وجود داشت که بتوانند 

توانند فعالیتهاي مختلفي مانند ها متوجه شدند که ميرقابتي سازمان عمل کنند. شرکت
ها و مديريت حقوق و دستمزد را به گیري تا پردازش دادهسرايداري و منشي

 (.3: 1221، 3سپاري کنند )ليبرون بیرونيهاي شرکت
هاي سرتاسر جهان رکتهاي خود را به شها فعالیتدر طي چند سال گذشته شرکت

شدند. بسیاري از سپاري نميبرون تاکنونهايي که اند، فعالیتسپاري کردهبرون
افزار و حتي تولید محصولات مصرفي و صنعتي نرم يها اکنون براي توسعهشرکت

الكتريك کنند. شرکت جنرالهايي در هند، تايوان و چین مراجعه ميجديد به شرکت
ها نیز وسعه را در کشور هند تأسیس کرده است. بسیاري از شرکتيك مرکز تحقیق و ت

خود را در  4اند و مراکز تماس خدماتيراه دور استفاده کرده ارتباطي هايفناورياز 
اند. اين باعث شده است که هزينه نیروي ارزان تأسیس کرده با نیروي کارکشورهايي 
 (.311: 1323، رامیني و سالاکاهش پیدا کند ) شدتبهکاري آنها 
 ،يو ارتباطات يهاي اطلاعاتفناوريهاي پیشرفتاز  بااستفادهها شرکت ،امروزه

سپاري هاي خارجي برونهاي خدماتي خود را به شرکتفعالیتاينترنت،  خصوصبه
هاي فعالیتتحلیل از اينترنت،  بااستفادهها ارستان، برخي از بیممثالبراي ،کنندمي

سپاري برونهاي هندي به شرکتخود را و تصويربرداري راديولوژي )پرتوشناسي( 

                                                                                                                                        
1. comparative advantage 
2. catalyst 

3. Lee  

4. cervice call center 
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هاي هندي شرکتي زماني بین دو کشور آمريكا و هند، به فاصله باتوجهکنند. مي
خواب  پزشكان آمريكاييزماني که شده را دريافت 1ِام.آر.آيهاي تصاوير و اسكن

براي پزشكان آمريكايي بسیار مفید کار دهند. اين ر ميوتحلیل قرامورد تجزيههستند، 
 ها را دريافت کنند. توانند نتايج تصويربرداريصبح مي ساعات اولیهآنها در  . زيرااست

و مايكروسافت از مهندسان هندي  2.اِم.بيافزاري مانند آيهاي نرمبسیاري از شرکت
ي زماني بین به فاصله باتوجهکنند. افزارهاي جديد خود استفاده مينرم امتحانبراي 

 آمريكايي در خواب هستند، ايرادهاي آمريكا و هند، مهندسان هندي زماني که مهندسان
ه را از طريق اينترنت شدافزار اصلاحو با تصحیح آنها، نرمکنند ميافزار را شناسايي نرم

توانند ميصبح  ساعات اولیهدر فرستند. مهندسان آمريكايي براي مهندسان آمريكايي مي
ي تولید هاي آمريكايي از اين طريق، هزينهشرکت شده را دريافت کنند.افزار اصلاحنرم
 دهند. افزارهاي خود را کاهش مينرم

ها ، بانكمثالبرايسپاري استفاده کنند. توانند از مزاياي برونها نیز ميساير شرکت
وسیله نیروهاي و اين فعالیت را به سپاريبرونخود را  3مراکز تماس مشتريانانند تومي

هزار  34، 2111، در سال مثالبرايانجام دهند.  توسعهدرحالانساني ارزان کشورهاي 
هاي آمريكايي را مورد تحلیل قرار پزشكي يكي از بیمارستان صوتي هايفیلیپیني فايل

به براي ارائه را گفتگوهاي بین پزشكان و بیماران، اسناد لازم  براساسدادند تا مي
سپاري تحقیقات، در کشور آمريكا از طريق برون براساسهاي بیمه تهیه کنند. شرکت
 جويي شده است. میلیارد دلار صرفه 71حدود 

توان از محصولات هاي بزرگ، ديگر نميسپاري شرکتهاي برونفعالیت يدرنتیجه
محصولات جهاني صحبت کرد. درمورد آلماني صحبت کرد، بلكه بايد  یني وچژاپني، 

هاي تولیدي خود در سطح جهاني دقت کنند. ي فعالیتدر توسعهبايد ها البته شرکت
الملل قرار آنها بايد مراقبت موانعي باشند که کشورهاي خارجي بر سر راه بازرگاني بین

 . (2: 2113، 4)هیل دهندمي
ي اخیر، هنوز هم اهدر طي سالالملل هاي بازرگاني بیني فعالیتوسعهرغم تعلي

گذاري مستقیم، مالیات، هاي سرمايهدر زمینهبرخي موانع رسمي و غیررسمي 
هاي همچنین، ريسكبین کشورها وجود دارد.  ومقرراتقوانین و وکارکسبهاي سیستم

                                                                                                                                        
1. MRI scans 
2. IBM 

3. customer call centers 

4. Hill 
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شود. الملل با آنها مير برخي از کشورها مانع انجام بازرگاني بینسیاسي و اقتصادي د
هاي ، در برخي از کشورها قوانیني وجود دارد که براساس آنها، شرکتمثالبراي

هاي هاي تحلیل تصاوير ِام.آر.آي را توسط راديولوژيستتوانند فعالیتخارجي نمي
 قیمت اين کشورها انجام دهند. ارزان

 
 المللد بازرگاني بینرش -1-3

ي اخیر از رشد زيادي برخوردار بوده است. الملل در طي سه دههبازرگاني بین
ي مانع انجام ومقرراتقوانین کردند و با تنظیمعمل مي، کشورها مستقل درگذشته

 ومقرراتقوانینها، زبان، شدند. کشورهاي مختلف فرهنگالملل ميبازرگاني بین
. اما در دنیاي امروز تغییرات زير باعث دارنداي بازرگاني متفاوتي هبازرگاني و سیستم
 :(11: همان) الملل شده استرشد بازرگاني بین

 روند.ميبین  ها ازگذاريالملل و سرمايهموانع بازرگاني بین .1
ي جهاني هاي اطلاعات و ارتباطات باعث ايجاد دهكدهفناوريهاي پیشرفت .2

 اند.ي بین کشورها را از بین بردههاي فیزيكاند و فاصلهشده

 .شوندبه يكديگر نزديك ميفرهنگ مادي کشورهاي مختلف  .3

 است. امروزه اقتصاد کشورها به يكديگر وابسته شونديكپارچه مي باهماقتصادها  .4
داشته تواند اقتصادي پويا و هیچ کشوري بدون ارتباط با کشورهاي ديگر نمي

 باشد. 

کنند و آنها را در ها محصولات خود را در نقاط مختلف دنیا تولید ميشرکت ،امروزه
رسانند. خودروي يك فرد فرانسوي ممكن است در آلمان سطح جهاني به فروش مي

طراحي شود، در مكزيك مونتاژ شود، قطعات آن در آمريكا و ژاپن، فولاد آن در کره و 
ن فرد ممكن است باك بنزين خود را در لاستیك آن در مالزي تولید شود. همچنین، اي

پُر کند که يك شرکت جهاني است. اين  1پِترولیومايستگاه پمپ بنزين شرکت بريتیش
فرد ممكن است با يك تلفن همراه نوکیا با همكار خود تماس بگیرد که اين تلفن در 

 . استشدههاي آن در تايوان تولید در تگزاس مونتاژ و ريزپردازنده ،فنلاند طراحي
هاي هاي مختلف، تعرفهکشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني در طي سال

الملل فراهم گردد. امروزه، ي رشد بازرگاني بیناند تا زمینهواردات را کاهش داده

                                                                                                                                        
1. British Petroleum 
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محصولاتي از ي کشورهاي دنیا . مردم همهشودهم نزديك ميبهفرهنگ مادي کشورها 
 کنند. هاي همراه سامسونگ و اَپِل استفاده ميتلفن مانند پلِي ِاستِیشِن سوني، کوکاکولا،

 2111سال رکود ، مثالبراياقتصادهاي دنیا وابستگي زيادي به يكديگر دارند. 
 در ساير نقاط دنیا شد. رکود آمريكا باعث ايجاد 

ها در سطح توانند درآمدهاي خود را از طريق گسترش فعالیتها ميشرکت
توانند از منابع و نیروهاي ارزان ساير کشورها آنها همچنین ميالمللي افزايش دهند. بین

هاي تولیدي خود را کاهش دهند. با شكست سیستم کمونیسم در و هزينه کننداستفاده 
داري )اقتصاد آزاد( روي آوردند. اين ، اکثر کشورها به اقتصاد سرمايه1211 يدهه

کاهش دادند، راه را براي ورود ي خود را محدودکننده ومقرراتقوانینکشورها سطح 
هاي دولتي را خصوصي کردند و هاي خارجي به کشور خود باز کردند، شرکتسرمايه

سطح رقابت را در سیستم اقتصادي خود افزايش دادند. اين روندها هم به کشورهاي 
الملل فراهم ي اقتصادي را در سطح بینکوچك و هم به کشورهاي بزرگ امكان توسعه

 (.1: نهما) کرد
  

 شدنعوامل مؤثر بر جهاني -1-4
 شدن تأثیر گذاشته است:دو عامل اصلي بر جهاني

کاهش موانع جريان آزاد کالاها، خدمات و سرمايه بین کشورها که روند آن بعد از  .1
 جنگ جهاني دوم آغاز شد. 

طلاعات، ارتباطاتي و هاي پردازش افناوريخصوص ، بهفناوريهاي پیشرفت .2
 ونقل.حمل

 
 

 جريان آزاد کالاها، خدمات و سرمايه بین کشورها -1-4-1
، تعداد زيادي از کشورها موانعي را بر سر راه بازرگاني 1231و  1221ي دهه دودر 
هاي وضع تعرفه ترين مانعدادند. مهمميگذاري مستقیم خارجي قرار الملل و سرمايهبین

هاي وارداتي، حمايت ع تعرفهسنگین براي واردات محصولات بود. هدف اصلي از وض
 يبزرگ دههرکود ايجاد اين موانع باعث رقباي خارجي بود.  درمقابلاز صنايع داخلي 

 . شد 1231

ي اثرات موانع در بازرگاني غرب با مشاهدهدر ي صنعتي کشورهاي پیشرفته
الملل، تلاش کردند اين موانع را از بین ببرند. حذف موانع باعث جريان آزاد کالاها، بین
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و پیگیري  موردپذيرش 1اين هدف در گاتشود. ها بین کشورها ميخدمات و سرمايه
رات، ي مذاکدوره هشتکشورهاي عضو گات قرار گرفت. کشورهاي عضو گات طي 

را به میزان زيادي کاهش دهند. يكي از  المللبازرگاني بین ها و موانعتوانستند تعرفه
آغاز و  1216ترين دورهاي مذاکرات گات، مذاکرات دور اروگوئه بود که در سال مهم
ه، سازمان تجارت مذاکرات دور اروگوئ يدرنتیجه. يافتپايان  1223دسامبر  11در 

 (. 112: 2111، 2ي و اسكاتجهاني ايجاد شد )دلابا
ي الملل، کاهش يارانهمذاکرات دور اروگوئه باعث کاهش بیشتر موانع بازرگاني بین

هاي خارجي، اضافه کردن خدمات به محصولات کشاورزي، آزادسازي فعالیت شرکت
محصولات تحت حمايت مانند کالاها، برقراري حمايت از حقوق مالكیت معنوي، حق 

هاي تجاري و حق تألیف و ايجاد سازمان تجارت جهاني اده از ناماختراع، حق استف
ي ، تأثیر گات را بر تعرفه2-1. جدول شد المللبراي نظارت بر سیستم بازرگاني بین

از بعد ها شود، نرخ تعرفهطور که در اين جدول مشاهده ميدهد. همانکالاها نشان مي
 درصد رسیده است. 4به سطح  يافته است و تقريباً چشمگیريکاهش  1211سال 
 

 
  ي کالاهاتأثیر گات بر تعرفه .2-1جدول 

 کشور
 هاي مختلفي کالا )درصد( در سالمیزان تعرفه

1213 1211 1221   2111   2114 

  1/2  2/3  2/1  11  21 فرانسه

  1/2  2/3 2/1 26 21 آلمان

  1/2  2/3 2/1 21 11 ايتالیا

 1/2 3/2  3/1 - 31 ژاپن

  1/2  2/3  2/1 11 1 هلند

  1/2  2/3 4/4 2 21 سوئد

  1/2 2/3  2/1 23 - بريتانیا

 3/2 2/3 1/4 14 44 آمريكا

  
ي قطر ، سازمان تجارت جهاني دور جديد مذاکرات خود را در دوحه2111در سال 

الملل آغاز کرد. بیشتر بازرگاني بینبراي آزادسازي بیشتر اقتصاد جهاني و رشد هرچه

                                                                                                                                        
1. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 

2. Dlabay & Scott 
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متوقف شد. مذاکرات  بزرگچند کشور  مخالفت دلیلبه 2111اين مذاکرات در سال 
ي ي کالاها، خدمات و محصولات کشاورزي،  حذف يارانهدوحه با هدف کاهش تعرفه

 شود. گذاري مستقیم خارجي انجام ميمحصولات کشاورزي و کاهش موانع سرمايه
 شدتبهي محصولات کشاورزي دور از مذاکرات به نتیجه برسد، تعرفه اگر اين
درصد است. کشورهاي  41ي محصولات کشاورزي حدود يابد. اکنون تعرفهکاهش مي

میلیارد دلار در سال براي حمايت از بخش کشاورزي خود يارانه  311ثروتمند حدود 
حصولات کشاورزي است. م يکنند که اين به ضرر کشورهاي صادرکنندهپرداخت مي
ي محصولات کشاورزي، دور دوحه و کاهش تعرفهمذاکرات موفقیت  درصورت

توانند زيرا آنها ميکشورهاي فقیر دنیا از وضعیت بهتري برخوردار خواهند شد. 
 ي به بازار کشورهاي صنعتي دست پیدا کنند. راحتبه

 درجهتيادي را ي محصولات، قوانین زکاهش تعرفه برعلاوهکشورهاي جهان 
اند. اين قوانین باعث افزايش سطح گذاري مستقیم خارجي تصیوب کردهتسهیل سرمايه

  (. 11: 2113گذاري مستقیم خارجي شده است )هیل، مايهسر
گذاري مستقیم خارجي، باعث ي محصولات و افزايش سطح سرمايهکاهش تعرفه

الملل باعث شده حذف موانع بازرگاني بینشدن بازارها شده است. جهاني رشد روند
ها توجه خود را به بازارهاي کل جهان معطوف کنند، نه يك کشور است که شرکت

 خاص. 
گذاري مستقیم خارجي، ي محصولات و افزايش سطح سرمايههمچنین، کاهش تعرفه

ود را ي تولیدات خراحتبهتوانند ها مياست. شرکتشدن تولید شدهباعث افزايش جهاني
محصولات آنها ايجاد ي کمتري را براي شدهشورهايي انجام دهند که بهاي تمامدر ک
طعات ، قحصولات خود را در کشور اول طراحيتوانند مها ميبنابراين، شرکتکنند. مي

، محصولات را در کشور سوم مونتاژ و محصول نهايي محصول را در کشور دوم تولید
 را به کشور سوم صادر کنند. 

ي بسیارزيادهاي اخیر از رشد گذاري مستقیم خارجي در طي سالحجم سرمايه
به  1271میلیارد دلار در سال  21گذاري مستقیم خارجي از برخوردار بوده است. سرمايه

هاي گذاري مستقیم خارجي در سالرسید. سرمايه 2117هزار میلیارد دلار در سال  1/1
هزار میلیارد  1/1به  2112و  2111هاي دي سالاقتصارکود  يدرنتیجه 2111و  2112

گذاري مستقیم خارجي از در طي سي سال گذشته، رشد سرمايهدلار کاهش پیدا کرد. 
الملل و رشد تولیدات جهاني نیز بیشتر بوده است. حجم رشد بازرگاني بین
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برابر شده است؛  1، 2111تا  1222هاي گذاري مستقیم خارجي، بین سالسرمايه
برابر شده است و حجم  1/1الملل، ها حجم بازرگاني بینکه طي اين سالاليدرح

گذاري مستقیم خارجي در حجم سرمايهدرصد رشد کرده است.  41تولیدات جهاني نیز 
ي سازمان همكاري و توسعهسايت لار بوده است )میلیارد د 1363برابر با  2113سال 

 .1 اقتصادي(

هاي گذاري مستقیم خارجي در جهان را در طي سالسرمايه، حجم 1-1نمودار 
 دهد.نشان مي 2113تا  2114
 

 
)میلیارد   2113تا  2114هاي گذاري مستقیم خارجي در جهان در طي سالحجم سرمايه .1-1نمودار 

  ي اقتصادي(ازمان همكاري و توسعه)سدلار( 

 ي اول اين سال ارائه شده است.ماهههاي سهداده براساس 2113هاي سال داده 

درصد  1گذاري مستقیم خارجي در جهان به میزان نیز حجم سرمايه 2114در سال 
ي بحران اقتصادي میلیارد دلار رسید. اين کاهش درنتیجه 1261کاهش يافت و به رقم 

در جهان  ثباتي اقتصاديدر جهان، افزايش ريسك فعالیت در کشورهاي مختلف و بي
 ايجاد شد. 

                                                                                                                                        
1. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
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هزار شعبه در سرتاسر جهان هستند که  111هزار شرکت جهاني داراي  12حدود 
اند و حدود میلیون نفر را در خارج از کشور خود استخدام کرده 77بیش از  درمجموع

اند. شعبات خارجي جهان را ايجاد کرده 1تولید ناخالص داخليدرصد از  11
اين  .هزار میلیارد دلار در سرتاسر جهان فروش دارند 31هاي جهاني بیش از شرکت

هزار میلیارد دلار است،  12رقم از ارزش کل صادرات کالاها و خدمات جهان که معادل 
 بیشتر است.  هم

الملل باعث افزايش رقابت در بازارهاي کشورها شده است. رشد بازرگاني بین
 ،بینندرجي در رقابت ميهاي خاهاي داخلي خود را با انبوهي از شرکتشرکت
هاي زيادي را در کشور ژاپن هاي اپل و پروکتر اند گمبل، فعالیت، شرکتمثالبراي
دهند. در کشور آمريكا نیز وضعیت مشابهي وجود دارد. خودروسازان ژاپني مي انجام
در  ،هرچند .را ربودندهاي جنرال موتورز و فورد سهم بازار شرکتآمريكا شدند و وارد 
اند تا حدودي بازارهاي خود را احیا کنند هاي اخیر خودروسازان آمريكايي توانستهسال

ي اروپا نیز شرکت هلندي فیلیپس، سهم در اتحاديهو بر خودروسازان ژاپني غلبه کنند. 
اي هاي کرههاي ژاپني جِي.وي.سي، ماتسوشیتا، سوني و شرکتبازار خود را به شرکت
الملل باعث افزايش سطح رشد بازرگاني بینواگذار کرده است. سامسونگ و اِل.جي 

 رقابت در کشورهاي مختلف شده است.
شده نیست. کشورهاي مختلف در الملل تضمینالبته، کاهش موانع بازرگاني بین

الملل ايجاد کنند تا از ممكن است موانع جديدي را در راه بازرگاني بین رکود،شرايط 
و  2111 هايسال رکود، آمريكا در شرايط مثالبرايفظت کنند. صنايع داخلي خود محا

 . کردکمك زيادي به صنايع داخلي خود  2112
 

 فناوريتغییرات  -1-4-2

 ونقلهاي اطلاعاتي، ارتباطاتي و حملفناوريهاي بعد از جنگ جهاني دوم سالدر طي 
، اينترنت نقش مهمي در رشد بازرگاني مثالبراي از رشد زيادي برخوردار بوده است،

الملل توضیح هاي جديد در بازرگاني بینفناوري، نقش درادامهالملل داشته است. بین
 شود.داده مي

 
 

                                                                                                                                        
1. GDP 
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 دورراهارتباطات و هاريزپردازنده 
و  وتحلیلتجزيهتوانند حجم زيادي از اطلاعات را مورد ها ميامروزه افراد و شرکت
 1هاترين عوامل مؤثر در اين زمینه، ايجاد ريزپردازندهيكي از مهم پردازش قرار دهند.

سازد. ي بسیارپايین ممكن مياست که پردازش حجم انبوهي از اطلاعات را با هزينه
هاي ارتباطات از راه دور در طي ها نقش مهمي در پیشرفتهمچنین، ريزپردازنده

ايجاد  يدرنتیجهرتباطات جهاني سال گذشته، ا 31اند. در طي هاي اخیر داشتهسال
است. اين  داشتهسیم رشد زيادي هاي بيفناوريها، اينترنت، فیبرهاي نوري و ماهواره
ها براي کدگذاري، انتقال و کدگشايي اطلاعات عظیمي که به همراه دارند، به فناوري

قدرت آنها  وسرعت کاهش ها بهي ريزپردازندهها وابسته هستند. هزينهريزپردازنده
هر قانون مور،  براساسشود. شناخته مي 2قانون مور. اين پديده به نام يابدميافزايش 

، 3شود )کانزرميي تولید آنها نصف و هزينهها دو برابر ظرفیت ريزپردازندهماه،  11
2116 :13.) 

هماهنگي و کنترل يك شرکت جهاني و  ،ي ارتباطات جهانيهزينهکاهش درنتیجه، 
توانند از طريق رايانامه با ديگران ها مي، شرکتمثالبراي ،سازدتر ميآن را آسان شعبات

هاي برقراري تماس با شرکتآنها براي ي ارتباط برقرار کنند که اين باعث کاهش هزينه
هاي هاي تلفني نیز بین کشورها در طي سالي تماسهمچنین، هزينه شود.خارجي مي

  اخیر کاهش يافته است. 
 

 اينترنت 
، 1221میلیون نفر در جهان به اينترنت وصل بودند. اما در سال  يكتنها  1221در سال 

نفر در جهان به اينترنت میلیارد  27/1، 2111میلیون نفر رسید. در سال  1اين تعداد به 
میلیون نفر به اينترنت وصل  211میلیارد و  3نیز،  2111در سال دسترسي داشتند. 

 .4 لايو اسَتتس( اينترنت سايتاند )بوده
ي اول تعداد کاربران اينترنتي در میلیون کاربر اينترنتي در رتبه 642کشور چین با 

 244ي دوم و کشور هند با میلیون کاربر در رتبه 211جهان قرار دارد. کشور آمريكا با 
 ي سوم قرار دارند. میلیون کاربر در رتبه

                                                                                                                                        
1. micrprocessors 
2. Moore`s Law 

3. Canzer  

4. internetlivestats.com 
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، در آمريكا در سال مثالبراي. ه استملل شدالاينترنت باعث رشد بازرگاني بین
هاي اينترنت محدوديتمیلیارد دلار رسید.  161، تجارت الكترونیكي به رقم 2111

توانند در هر جاي . افراد ميرا از بین برده استالملل زماني و مكاني در بازرگاني بین
، خريدهاي خود را جهان و در هر ساعتي که بخواهند، از طريق اينترنت و بدون واسطه

ها شرکت کنند وميهمديگر را پیدا تر ها و مشتريان، راحتشرکت ،انجام دهند
 دهند. ميي کمتري در سطح جهاني توسعه خود را با هزينه وکارکسب
 

 ونقلحمل هايفناوري 
بعد از جنگ جهاني دوم دچار تغییرات زيادي شده است. ايجاد  ونقلحملهاي فناوري

ي اين تغییرات است. ظهور ازجملهکانتینري  ونقلحملهواپیماهاي جت و ابداع 
يي افراد و محصولات در سرتاسر جهان جابهجاهواپیماهاي جت باعث افزايش سرعت 

 شده است. 
يي جابهجاو زمان لازم براي و مالي  ي نیروي انسانيکانتینري هزينه ونقلحمل

قبل از . استرا کاهش دادهديگر حمل  يوسیلهبهي حمل محصولات از يك وسیله
ها و ي محصولات از کشتيکانتینري، افراد و زمان زيادي صرف تخلیه ونقلحملابداع 

کانتینري در  ونقلحملشد. اما با ظهور ها و قطارها ميبارگیري مجدد آنها در کامیون
نیاز است. کاهش  ونقلحمل، به افراد و زمان کمتري براي 1211ي و دهه 1271ي دهه

خود را در  هاي بازرگانيدهد که فعالیتها انگیزه ميبه شرکت ونقلحملي هزينه
   (. 11: 2113سطح جهاني گسترش دهند )هیل، 

ي نهشود. هزيجا ميهامروزه، بخش عظیمي از محصولات توسط خطوط هوايي جاب
هاي اخیر کاهش يافته است که اين حمل محصولات از طريق هواپیما نیز در طي سال

 الملل شده است.  نیز باعث رشد بیشتر بازرگاني بینامر 
، از اينترنت براي هماهنگي و کنترل سیستم تولیدي جهاني 1اي ِدلشرکت رايانه
هاي خود را از طريق اينترنت در سايت ابتدا، مشتريان سفارشکند. خود استفاده مي
ها را به کنند. سپس، شرکت قطعات لازم براي تكمیل سفارششرکت ثبت مي

کنندگان داراي خط دهد. اين تأمینکنندگان خود در سرتاسر جهان سفارش ميتأمین
اند. آنها داده دهي شرکت دل تطبیقهنگام هستند و آن را با سیستم سفارشتولید به

 کنند. با دريافت سفارش از شرکت، تولید قطعات لازم را آغاز مي زمانهم

                                                                                                                                        
1. Dell 
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خواهد که قطعات کنندگان خود ميها، از تأمیندل براي کاهش زمان تولید سفارش
ارسال کنند. زيرا حمل کالا با هواپیما مقرون به صرفه  پیماتولیدشده را از طريق هوا

هاي ارتباطي پیشرفته، خدمات مشتريان خود را از سیستم تفادهبااساست. همچنین، دل 
سپاري کرده است. زماني که يك مشتري براي دريافت هاي هندي برونبه شرکت

او را با بَنگلور در هند مرتبط  ،هاي ارتباطيگیرد، سیستمخدمات با دل تماس مي
 خدمت به مشتري است.  ي ارائهزبان انگلیسي آمادهدانش در آنجا فردي با  .کنندمي

 
 

 شناختي اقتصاد جهانيتغییرات جمعیت -1-1
الملل، شاهد تغییرات رشد بازرگاني بین برعلاوهسال گذشته، اقتصاد جهاني  31در طي 
امروزه  . اما، اقتصاد آمريكا بر دنیا مسلط بوددرگذشتهشناختي نیز بوده است. جمعیت
د، برزيل، روسیه و آفريقاي جنوبي هاي اقتصادي جديدي مانند چین، هنقدرت
  هستند. ظهوردرحال

 

 سهم کشورها در تولیدات جهاني  -1-1-1
ي زيادي قدرت برتر اقتصادي جهان بود. آمريكا در ، آمريكا با فاصله1261ي در دهه
خود داشت. اما در  دراختیاردرصد از تولید ناخالص داخلي جهان را  3/41، 1263سال 
درصد کاهش يافت. آمريكا هنوز هم قدرت برتر  1/24، اين رقم به 2112سال 

هاي قبل بسیار کاهش يافته است. قدرت آن نسبت به سال . امااقتصادي جهان است
 دهد.، سهم کشورها را از تولیدات جهاني نشان مي3-1جدول 

 

 (17: 2113)هیل،  نيجهاو صادرات سهم کشورها از تولیدات  .3-1جدول 

 کشور

سهم از تولیدات 
 جهاني )درصد(

سهم از تولیدات 
 جهاني )درصد(

سهم از صادرات 
 جهاني )درصد(

سهم از صادرات 
 جهاني )درصد(

1263 2112 2111 2114 

 1/1 6/1 1/24 3/41 آمريكا

 4/1 1/1 2/1 7/2 آلمان

 4/3 1/3 6/4 3/6 فرانسه

 2/2 2/2 6/3 4/3 ايتالیا

 4/4 3/4 3/4 1/6 بريتانیا

 1/2 4/2 2/1 1/3 کانادا
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 3/1 2/1 2/1 1/1 ژاپن

 2/11 6/11 2/1 نامشخص چین

 
ي اول کشورهاي میلیارد دلار در رتبه 2212، کشور چین با 2113در سال 

ي دوم، میلیارد دلار در رتبه 1172ي جهان قرار داشت. کشور آمريكا با رکنندهدصا
میلیارد دلار در  711ي سوم، کشور ژاپن با میلیارد دلار در رتبه 1413کشور آلمان با 

سايت ي پنجم قرار داشتند )میلیارد دلار در رتبه 664ي چهارم و کشور هلند با رتبه
 . 1(اِستاتیستا

میلیارد دلار رسید. اين کشور در سال  2343به  2114صادرات کشور چین در سال 
بعد از اين کشور، ي جهان قرار داشت. هاي صادرکنندهي اول کشورنیز در رده 2114

میلیارد  711میلیارد دلار، ژاپن با  1147میلیارد دلار، آلمان با  1623کشورهاي آمريكا با 
میلیارد  112میلیارد دلار، هلند با  171میلیارد دلار، فرانسه با  621ي جنوبي با دلار، کره
 میلیارد دلار قرار دارند.  121روسیه با  میلیارد دلار و 121کنگ با دلار، هنگ

ارزش، شامل موارد زير  ترتیببه، 2114محصولات صادراتي کشور چین در سال 
 بوده است:

 تجهیزات الكترونیكي .1

 هاآلات، موتورهاي برقي و پمپماشین .2

 هاي روشناييمبلمان و چراغ .3

 لوازم خیاطي .4

 لباس .1

 تجهیزات پزشكي و فني .6

 لوازم پلاستیكي .7

 نقلیهوسايل  .1

 بها و سكهجواهرات، فلزات گران .2

 محصولات آهني و فولاد .11
نشان  2114در سال  ارزش براساس، محصولات صادراتي جهان را 4-1جدول 

 دهد. مي

                                                                                                                                        
1. Statista.com    
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کشور آمريكا، سهم آلمان، فرانسه، ايتالیا، بريتانیا، کانادا و ژاپن نیز در اقتصاد  برعلاوه
رکود اقتصادي اين کشورها نبوده  يتیجهدرنجهان کاهش يافته است. البته اين کاهش 

است. کشور آمريكا و به تبع آن، آلمان، فرانسه، ايتالیا، بريتانیا، کانادا و ژاپن در طي 
هاي ابرقدرتبیشتر رشد اقتصادي  . امااندهاي اخیر از رشد اقتصادي برخوردار بودهسال
هاي جنوبي در طي سالي اقتصادي شامل چین، هند، برزيل، روسیه و آفريقاي آينده

 اخیر باعث کاهش سهم کشورهاي صنعتي از تولیدات جهاني شده است.
 

 مَپ()سايت ترِيد 2114ارزش در سال  براساسمحصولات صادراتي جهان  .4 -1جدول 

 محصول رديف
 ارزش

 )میلیارد دلار(
 محصول رديف

 ارزش 
)میلیارد 
 دلار(

 11 3112 نفت خام و مواد نفتي 1
اجزاء و  فضاپیما، و هواپیما،

 قطعات آنها
322 

2 
تجهیزات الكتريكي و 

 الكترونیكي
 317 مصنوعات از آهن يا فولاد 12 2312

3 
آلات، رآکتورهاي ماشین
 هاي بخاراي و ديگهسته

 223 مواد اساسي 13 2141

 14 1321 جز قطار وسايل نقلیه، به 4
 ها، علائم، مبلمان، روشنايي

 ساختهساختمان هاي پیش
241 

 11 622 و مصنوعات پلاستیك 1
، لوازم مصنوعات از پوشاك

 دوزييا قلاب گرهجانبي، 
232 

6 
هاي سنگ مرواريد،
 سكهفلزات و  قیمتي،

611 16 
، غیر لوازم مصنوعات از پوشاك

 يا قلاب دوزي گرهجانبي، 
231 

7 
كاسي، ، عتجهیزات نوري

 پزشكي  فني و
 226 خاکسترو  سنگ فلز، جوش 17 171

 122 لاستیك و مصنوعات آن 11 114 محصولات دارويي 1

 122 ساير محصولات شیمیايي 12 437 مواد شیمیايي آلي 2

 176 آلومینیوم و مصنوعات آن 21 411 آهن و فولاد 11
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ترين اقتصاد جهان هاي آينده، کشور چین به بزرگها در طي سالبینيبراساس پیش
هاي بانك جهاني، کشورهايي که اکنون بینيپیش براساستبديل خواهد شد. همچنین، 

هاي درصد از فعالیت 61ي جهان قرار دارند، توسعهدرحالکشورهاي  يدرزمره
ي که، کشورهاي ثروتمند درحالند داد. انجام خواه 2121اقتصادي جهان را در سال 

دهند، در هاي اقتصادي جهان را انجام ميدرصد از فعالیت 11جهان که اکنون بیش از 
دو  هاي اقتصادي جهان را انجام خواهند داد.درصد از فعالیت 31، تنها 2121سال 
 :توان برداشت کرد اين است کهها ميبینيي مهمي که از اين پیشنكته
 .يابدميکاهش نیز  توسعهدرحالدر کشورهاي  وکارکسبهاي در آينده فرصت .1

فعالیت خواهند کرد که با  توسعهدرحالهاي بزرگي در کشورهاي شرکت .2
 هاي بزرگ جهاني به رقابت خواهند پرداخت. شرکت
در براساس آمارهاي بانك جهاني تولید ناخالص داخلي کشورها را ، 1-1جدول 

 دهد.ن مينشا 2114سال 
برترين کشورهاي  32ي شود، ايران در رتبهمشاهده مي 1-1طور که در جدول همان

جهان از نظر میزان تولید ناخالص داخلي قرار دارد. میزان تولید ناخالص داخلي ايران 
 میلیارد دلار است. 362معادل 
 

 )بانك جهاني( )میلیارد دلار( 2114تولید ناخالص داخلي کشورها در سال  .1-1جدول 
 GDP کشور رديف GDP کشور رديف

 114 هلند 17 761/16 آمريكا 1

 122 ترکیه 11 241/2 چین 2

 741 عربستان 12 221/4 ژاپن 3

 611 سوئیس 21 731/3 آلمان 4

 611 آرژانتین 21 116/2 فرانسه 1

 111 سوئد 22 671/2 بريتانیا 6

 126 لهستان 23 246/2 برزيل 7

 121 بلژيك 24 142/2 ايتالیا 1

 122 نیجريه 21 127/2 روسیه 2

 113 نروژ 26 177/1 هند 11

 431 ونزوئلا 27 127/1 کانادا 11

 421 اتريش 21 161/1 استرالیا 12

 412 امارات 22 323/1 اسپانیا 13
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 GDP کشور رديف GDP کشور رديف

 317 تايلند 31 311/1 ي جنوبيکره 14

 371 کلمبیا 31 261/1 مكزيك 11

 362 ايران 32 161 اندونزي 16

 
 

 گذاري مستقیم خارجي حجم سرمايه -1-1-2
 3/66هاي آمريكايي به تسلط آمريكا بر اقتصاد جهان، شرکت باتوجه، 1261 يدر دهه

گذاري مستقیم خارجي را به خود اختصاص داده بودند. درصد از کل سرمايه
ي دوم قرار داشتند و جالب آنكه، درصد در رتبه 1/11هاي بريتانیايي با شرکت
قرار داشتند. نفوذ ي هشتم درصد در رتبه 2ي زياد و با تنها هاي ژاپني با فاصلهشرکت
هاي ها شرکتچنان زياد بود که اروپاييهاي آمريكايي در اقتصاد اروپا آنشرکت

، کشور فرانسه مثالبرايکردند. آمريكايي را تهديدي براي اقتصاد خود مطرح مي
 هاي آمريكايي گرديد.گذاري مستقیم خارجي شرکتخواستار کاهش حجم سرمايه

الملل، آنها نیز تلاش با رشد اقتصادي ساير کشورها و کاهش موانع بازرگاني بین
ها از گذاري مستقیم خارجي خود را افزايش دهند. هدف اصلي شرکتکردند سرمايه

هاي تولیدي از طريق انجام تولید در گذاري مستقیم خارجي، کاهش هزينهسرمايه
هاي اروپايي و ژاپني، ، شرکت1271ي ز دههتر بود. در آغاکشورهايي با منابع ارزان

داشتند، انتقال  دراختیارتري هاي تولیدي خود را به کشورهايي که منابع ارزانفعالیت
، 1221ي و اوايل دهه 1211ي شرکت تويوتا در اواخر دهه مثلاً دادند.
اين باور  هاي زيادي را در آمريكا و اروپا انجام داد. مديران تويوتا برگذاريسرمايه

ساير ارزها بالا برود، قیمت خودروهاي آنها نیز افزايش  درمقابلبودند که اگر نرخ يِن 
هاي رقابتي به توانند خودروهاي خود را با قیمتکند. بنابراين، آنها نميپیدا مي

بازارهاي ديگر صادر کنند. آنها براي رهايي از مشكلات تغییرات نرخ ارز تصمیم 
ات خود را در بازارهاي عمده مانند آمريكا و اروپا تولید کنند، گرفتند که محصول

همچنین، مديران تويوتا محصولات خود را به اين کشورها صادر کنند.  اينكهجايبه
ها تصمیم گرفتند که محصولات ها و اروپاييبراي کاهش فشارهاي سیاسي آمريكايي

 (.11: 2113د را در اين کشورها تولید کنند )هیل، خو
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گذاري مستقیم ي سرمايههاي اخیر در زمینه، در طي سالتوسعهدرحالکشورهاي 
کنفرانس توسعه و گزارش آنكتاد ) براساس، مثالبراياند. خارجي بسیار موفق بوده

میلیارد دلار  121میلادي  2114چین در سال ، 1(تجارت سازمان ملل متحد
 يبا اين حجم جذب سرمايهاين کشور . گذاري مستقیم خارجي جذب کردسرمايه

 .در اين شاخص از آمريكا سبقت گرفت تاکنون 2113خارجي براي اولین بار از سال 
میلیارد دلار در  111میلیارد دلار پس از چین و هنگ کنگ با  16آمريكا با  ،اساسبراين
. قرار گرفت 2114در جهان در سال  خارجي  گذاري مستقیمسوم جذب سرمايه يرده

گذاري مستقیم خارجي در کشورهاي جهان سرمايه 2114اعلام کرد که در سال آنكتاد 
هزار میلیارد دلار بوده  26/1درصد کاهش يافته و معادل  1نسبت به سال قبل از آن 

درصد  63گذاري مستقیم خارجي در آمريكا سرمايه ،میلادي 2114در سال  .است
جي در سال گذاري مستقیم خارسرمايه، آنكتادگزارش  براساس .کاهش داشته است

کاهش داشته و معادل  2113درصد نسبت به سال  14يافته در کشورهاي توسعه 2114
 .میلیارد دلار بوده است 111

 
  هاي جهانيتغییر ماهیت شرکت -1-1-3

 :شودميهاي جهاني مشاهده به بعد، دو تغییر اصلي در ماهیت شرکت 1261ي از دهه
 جهاني غیرآمريكايي هايرشد شرکت .1
 و متوسط هاي جهاني کوچكرشد شرکت .2

 

 غیرآمريكايي جهاني هايشرکت رشد 
هاي آمريكايي قرار داشت. ، اقتصاد جهان تحت تسلط شرکت1261ي در دهه
هاي مستقیم خارجي را در جهان بر عهده گذارييههاي آمريكايي، دوسوم سرماشرکت
نشان  2111و  1273اي ههاي جهاني را در سالشرکت، خاستگاه 2-1نمودار  داشتند.

 (.12: 2113دهد )هیل، مي
شرکت بزرگ جهان،  261درصد از  1/41، 1273 سال دهد که در، نشان مي2-1نمودار 

ي دوم قرار دارند. درصد در رتبه 1/11هاي بريتانیايي نیز با آمريكايي بودند. شرکت
بزرگ جهان را به خود اختصاص داده  هايدرصد از کل شرکت 1/3کشور ژاپن تنها 

تسلط اقتصادي آمريكا بر اقتصاد جهان در  دلیلبههاي آمريكايي بود. تعداد زياد شرکت

                                                                                                                                        
1. Unctad 



 المللبازرگاني بین     24

 

 

 دلیلبههاي بريتانیايي تعداد زياد شرکت . امابعد از جنگ جهاني دوم بود يطي سه دهه
 هاي ابتدايي قرن نوزدهم بوده است.  تسلط صنعتي اين کشور بر جهان در دهه

 

 

 (12: 2113)هیل،  2111و  1273هاي هاي جهاني در سالخاستگاه شرکت .2-1نمودار 

شرکت برتر  111 تفاوت زيادي داشت. از 1273با سال وضعیت  2111در سال 
شرکت  13 شرکت فرانسوي، 13شرکت آمريكايي،  12، 2111غیرمالي جهان در سال 

اگرچه آمار مربوط به سال  .بودندشرکت ژاپني  11شرکت بريتانیايي و  14آلماني، 
که  2111شرکت، قابل مقايسه با آمار مربوط به سال  261انتخاب از بین  دلیلبه، 1273
تواند روند تغییرات در ماهیت و مي . امانیست دهدرا نشان ميشرکت برتر جهان  111

 ها نشان دهد. هاي جهاني را در طي اين سالخاستگاه شرکت
هاي آمريكايي بر شدن اقتصاد باعث کاهش نسبي تسلط اقتصادي شرکتجهاني
 جهان شد. 
ي شرکت برتر مجله 111، آمار و اطلاعات سازمان ملل متحد و همچنین براساس
هاي بالاي در رتبههمچنان دنیا  ييافتههاي کشورهاي توسعه، امروزه شرکت1فورچون

ي دنیا نیز وارد اين توسعهدرحالهايي از کشورهاي اما شرکت جهاني قرار دارند.
 از کشور 2ها، شرکت هاتچیسون وامپواترين اين شرکتبزرگاند. فهرست شده

                                                                                                                                        
1. Fortune  

2. Hutchison Whampoa 

 ساير آلمان فرانسه بريتانیا ژاپن آمريكا
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ي دنیا از توسعهدرحالکشورهاي دهد که اين اطلاعات نشان مي .کنگ استهنگ
رشد زيادي هاي اخیر اهمیت زيادي در اقتصاد جهاني برخوردار هستند و در طي سال

ي دنیا تبديل يافتههاي کشورهاي توسعهاند. آنها به رقباي بزرگي براي شرکتداشته
كاي شمالي و اروپاي غربي هستند هاي آمريتسلط شرکت بردنازبین درحال و اندشده
هاي موفق، شرکت کنند. يكي از اين شرکتجاي آنها را اشغال مي سرعتبهو 

 دورراهارتباطاتاز چین است. اين شرکت در تولید لوازم خانگي و تجهیزات  1هايسِنس
هاي زيادي دست پیدا کرده است )هیل، یتهاي اخیر به موفقفعالیت دارد و در سال

2113 :12.) 
در سال ي فورچون اطلاعات مجله براساسشرکت برتر را  11، فهرست 6-1 جدول

هاي زيادي شود، شرکتمشاهده مي جدولطور که در اين دهد. هماننشان مي، 2113
 ي جهان در اين فهرست قرار دارند. توسعهدرحالهاي ، روسیه و ساير کشوراز چین

 
 )فورچون( 2113فورچون در سال ي شرکت برتر مجله 11 .6-1جدول 

 کشور شرکت رتبه
درآمد 
)میلیارد 
 دلار(

 کشور شرکت رتبه
درآمد 
)میلیارد 
 دلار(

 142 ايتالیا اِکسور گروپ 26 412 هلند رويال داچ ِشل 1

 131 آمريكا والِرو انرژي 27 462 آمريكا مارت وال 2

 134 آمريكا فورد موتور 21 411 آمريكا اِکسون موبیل 3

 22 421 چین سینوپِك گروپ 4
اينداستريال اَند 
کامِرشیال بانك 

 آو چاينا
 134 چین

1 
چاينانَشِنال 
 پِترولیوم

 31 412 چین
هون هاي 
پرِسیژِن 
 اينداستري

 132 تايوان

6 
بريتیش 
پِترولیوم 
 )بي.پي(

 131 آلمان آلیانس 31 311 بريتانیا

 122 ژاپنتلگراف اند نیپون 32 221 چین گريداسِتیت 7

                                                                                                                                        
1. Hisense 
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 کشور شرکت رتبه
درآمد 
)میلیارد 
 دلار(

 کشور شرکت رتبه
درآمد 
)میلیارد 
 دلار(

 تلفن

 33 266 ژاپن تويوتاموتور 1
آي.اِن.جي 
 گروپ

 121 هلند

 434/127 آمريكا تي اَند تياِي 34 241 آلمان واگِنوولكس 2

 231/127 آمريكا فاني مائي 31 271/234 فرانسه توتال 11

 121 مكزيك پِمِكس 36 122/233 آمريكا شِورون 11

12 
گلِنكور 
 اِکستراتا

 716/124 فرانسه سوِئزاِفديجي 37 214 سوئیس

13 
پُست جِپَن

 هولدينگ
 412/124 ونزوئلا ِاي ِاسويديپي 31 121 ژاپن

14 
سامسونگ 
 الكترونیكس

ي کره
 جنوبي

 312/124 نروژ اويلاسَتت 32 172

 41 171 آلمان . اُ.اِناي 11
ِاس ويسي

 کِرمارك
 133/123 آمريكا

 122/123 فرانسه پي پاريباساِنبي 41 111/162 آمريكا 66فیلیپس  16

 122 آمريكا کِسونمَك 42 161 ايتالیا اي.اِن.آي 17

11 
بِرکشايِر 
 هاتاوِي

 121 آمريكا پاکارد-هیوِلت 43 162 آمريكا

 44 117 آمريكا اَِپل 12
ايكس جِي

 هولدينگ
 112 ژاپن

 212/111 آمريكا هونداموتور 41 111 فرانسه آکسا 21

 116 روسیه اويللوك 46 114 روسیه پرومگاز 21

 261/111 ژاپن موتورنیسان 47 112 آمريكا جنرال موتورز 22

 41 147 آلمان دايملِر 23
وِريزون 
 کامونیكِیشِن

 146/111 آمريكا

 42 174/146 آمريكا الكتريكجنرال 24
آسیكورازيوني 

 جنرالي
 114 ايتالیا

 11 144 برزيل پتروبراس 21
چاينا 

کانستراکشن 
 بانك

 113 چین
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ها در توجهي در توزيع جغرافیايي شرکت، تغییرات قابل2111تا  2111هاي از سال
هاي مستقر در آمريكاي است. تعداد شرکت ايجاد شده 111فهرست فورچون جهاني 

است.  کاهش يافته 2111شرکت در سال  146به  2111شرکت در سال  211از  ،شمالي
 سرعتبههاي مستقر در آسیا که سهم شرکت است کاهش درحالي اتفاق افتادهاين 

شرکت در سال  172به  2111شرکت در سال  116 تعداد و از استافزايش  درحال
شرکت  111نیز در طول ده سال، تنها از  هاي اروپايياست. سهم شرکت رسیده 2111
 . شرکت افزايش يافته است 161به 

شرکت  132، کشور آمريكا داراي 2113ت برتر جهان در سال شرک 111در فهرست 
شرکت در اين فهرست بود. کشور چین  127سال قبل، داراي  11آمريكا در است. 
است. چین رشد  2113شرکت برتر جهان در سال  111شرکت در فهرست  12داراي 

هاي اخیر داشته است. اين شرکت برتر جهان در طي سال 111زيادي در فهرست 
 هاي جديد اقتصادي در جهان است. ي ظهور ابرقدرتدهندهنشان

شرکت در  116شرکت برتر جهان از  111هاي آسیايي در فهرست تعداد شرکت
 افزايش يافته است.  2113شرکت در سال  111به  2111سال 
ي ، در زمینه2113شرکت برتر جهان در سال  111شرکت برتر در فهرست  11

 د. انرژي فعالیت دارن
ي لاعات مجلهاط براساسشرکت برتر را  21فهرست  7-1همچنین، جدول 

 دهد.نشان مي 2114فورچون در سال 
 

 )فورچون( 2114ي فورچون در سال شرکت برتر مجله 11 .7-1جدول 

 کشور شرکت رتبه
درآمد 
)میلیارد 
 دلار(

 کشور شرکت رتبه
درآمد 
)میلیارد 
 دلار(

 212 فرانسه توتال 11 416 آمريكا مارت وال 1

 217 آمريكا شِورون 12 447 چین گروپسینوپِك 2

 13 431 هلند ِشلداچرويال 3
سامسونگ 
 الكترونیكس

ي کره
 جنوبي

117 

4 
چاينانَشِنال 
 پِترولیوم

 161 آمريكا هاتاِويبِرکشايِر 14 422 چین
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 کشور شرکت رتبه
درآمد 
)میلیارد 
 دلار(

 کشور شرکت رتبه
درآمد 
)میلیارد 
 دلار(

 163 آمريكا اَِپل 11 313 آمريكا اِکسون موبیل 1

6 
بريتیش 
پِترولیوم 
 )بي.پي(

 117 آمريكا کِسونمَك 16 312 بريتانیا

 142 آلمان دايملِر 17 332 چین گريداسِتیت 7

 11 262 آلمان واگِنوولكس 1
اينداستريال اَند 
کامِرشیال بانك 

 آو چاينا
 141 چین

 144 ايتالیا اِکسورگروپ 12 241 ژاپن موتورتويوتا 2

11 
گلِنكور 
 اِکستراتا

 142 فرانسه آکسا 21 221 سوئیس

 
در فهرست  هر کشورهاي تعداد شرکت براساسي کشورها را ، رتبه1-1جدول 

 دهد.نشان ميمطابق آمار مجله فورچون  2113شرکت برتر جهان در سال  111
 

 هاي موجودتعداد شرکت براساسي کشورها رتبه .1-1جدول 
 )فورچون( 2113شرکت برتر جهان در سال  111در فهرست 

 کشور رتبه
تعداد شرکت 

(2113) 
تعداد شرکت 

(2111) 
 121 132 آمريكا 1
 116 12 چین 2
 14 62 ژاپن 3
 31 31 فرانسه 4
 21 22 آلمان 1
 21 27 بريتانیا 6
 12 14 سوئیس 7
 11 14 ي جنوبيکره 1
 11 12 هلند 2
 1 2 کانادا  11
 13 2 هند 11
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 متوسط و کوچك جهاني هايشرکت رشد 

هاي جهاني کوچك و متوسط است. جهاني، رشد شرکت وکارکسبروند ديگر در 
هاي بزرگي مانند کنند، به ياد شرکتجهاني فكر مي وکارکسبدرمورد زماني که افراد 

دونالد، سوني، پروکتر اند گمبل، يونیلور، فوجي و کوداك مايكروسافت، گوگل، مك
هاي بزرگ انجام جهاني توسط شرکت وکارکسبافتند. اگرچه بخش اعظمي از مي
هاي اخیر در هاي کوچك و متوسط نیز در طي سالتعداد زيادي از شرکت . اماشودمي

هاي کوچك اند. رشد اينترنت باعث شده است که شرکتجهاني فعال شده وکارکسب
 تر در سطح جهاني فعالیت کنند. و متوسط بر موانع غلبه و آسان

ي تولید ، يك شرکت کوچك آمريكايي است که در زمینه1شرکت لیكسي، مثالبراي
 71میلیون درآمد دارد که  1/4اين شرکت در سال ي ايكس فعالیت دارد. تجهیزات اشعه

 آيد. درصد از آن از صادرات به کشور ژاپن به دست مي
 

  تغییر نظم جهاني -1-1-4
هاي دموکراتیك در جهان روي لاباي از انق، مجموعه1221 تا 1212هاي در بین سال
کمونیست شدند. کمونیست ابتدا در کشورهاي اروپاي شرقي و  رفتنازبینداد که باعث 

 11کمونیست به  رفتنازبینشوروي سابق بعد سپس، شوروري سابق از بین رفت. 
 (.21: 2113جمهوري مستقل تقسیم شد )هیل، 

 

 شوروي جماهیر اتحاد فروپاشي 

میلادي اتفاق افتاد. علل فروپاشي  ،1221ي شوروي در آغاز دههفروپاشي اتحاد 
هاي اقتصادي قشهندر شكست  شوروي و دنیاي کمونیست را بايد قبل از هرچیز

بدون طبقات و  يهاي مارکسیسم در ايجاد يك جامعهمارکسیسم جستجو کرد. هدف
يك از کشورهاي کشان در هیچسايش زحمتآ مین رفاه وأت اجتماعي و تاستقرار عدال

حاکم جديدي  يهاي کمونیستي به ايجاد طبقهکمونیست تحقق نیافت و استقرار رژيم
صاص تبه خودشان اخدر اين کشورها انجامید که تمامي امتیازات و امكانات جامعه را 

 . قدرت از هیچ جنايت و ستمي فروگذار نكردند يدادند و براي حفظ خود در اريكهمي

در  اتحاد جماهیر شوروي يو فروپاشي و تجزيه سقوط کمونیسمنیز با  جنگ سرد
 .به پايان رسید 1221سال 
 

                                                                                                                                        
1. Lixi 
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 چكسلواکي فروپاشي 

 ،در اروپاي شرقي وجود داشت 1222 سال تا 1211 سال ازکه  کشور چكسلواکي سابق
 نیز به دو کشور چك و اسلواکي تقسیم شد. 

 
 يوگسلاوي فروپاشي 

بود از بزرگ کشوري  يوگسلاويدچار فروپاشي شد.  1221ي سابق در دههيوگسلاوي 
 باهمتاريخ  طولاروپاي مرکزي تا بالكان، متشكل از مردمان گوناگوني که در 

اي نامتجانس را تشكیل مجموعه ،رفتههمهم داشتند و روي زيادي هايدرگیري
ووني، کرواسي، بوسني و اي صربستان، اسليوگسلاوي از شش جمهوري منطقه. دادندمي

تشكیل  و وويوودينا و دو استان خودمختار کوزوو نگروو مونته هرزگوين، مقدونیه
شد. در میان اين  به چندين کشور مستقل تجزيه 1221 يدههاين مجموعه در شد. مي

مناقشات بیشترين  و کروات درصدي صرب 11بوسني با داشتن جمعیت  در مناطق
 گرفت. صورت مي

پادشاهي يوگسلاوي، جنگ داخلي اين  تشكیل به هاسرزمین اين اختلافات يهريش
وي به دست ادر گرماگرم اشغال نظامي يوگسل کشور، تشكیل دولت مستقل کرواسي

يافته در اين کشور به دست هاي سازمانکشيو نسل ها در جنگ جهاني دومنازي
در  اسلاويسمو رواج پان صربستان بزرگ يايده)حزب فاشیست کروات(،  اوستاشه
  .گرددمي بالكان باز

جنگ استقلال  :ها و چندين جنگ همراه بودفروپاشي يوگسلاوي با درگیري
و  1221تا  1222 هايمیان سال ، جنگ بوسني1221تا  1221هاي میان سال کرواسي

. سرانجام يوگسلاوي به هفت کشور مستقل تبديل شد. آخرين 1221در  جنگ کوزوو
ولي هنوز هم بر سر استقلال آن  ،شد مستقل 2111شورها کوزوو بود که در اين ک

 (. 22: 2113)هیل،  هايي وجود دارددرگیري
هاي امروزه، بسیاري از کشورهاي کمونیسیتي سابق اروپايي و آسیايي به سیاست

اند. اين کشورها به مدت نیم قرن، درهاي خود را دموکراسي و اقتصاد آزاد روي آورده
هاي اقتصادي آزاد را در اما آنها اکنون سیاستبه روي کشورهاي غربي بسته بودند. 

هاي فرصتاند. هاي غربي باز کردهاند و درهاي خود را به روي شرکتپیش گرفته
اقتصادي خوبي در اين کشورها وجود دارد. البته، اقتصاد اين کشورها همچنان توسعه 
نیافته است. همچنین، تعهد آنها به دموکراسي و اقتصاد آزاد، چندان تضمین شده نیست. 
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هايي براي بازگشت به وضعیت سابق و دخالت دولت در ، در روسیه گرايشمثالبراي
 بسیارزيادوجود دارد. بنابراين، ريسك فعالیت در اين کشورها اقتصاد در بین مردم 

 د شد. هنیز بیشتر خوا ياست. البته، هر چه ريسك بیشتر باشد، بازده
 

 چین در آزاد اقتصاد 

اين کشور  کشور چین که يك کشور کمونیستي است، به اقتصاد آزاد روي آورده است.
درصد  4/7، 2114ين کشور در سال داراي رشد اقتصادي بالايي است. رشد اقتصادي ا

ي به درآمد سرانه 2121است. اگر چین اين رشد اقتصادي را حفظ کند، در سال بوده 
 .خواهد کردهزار دلاري خواهد رسید و با کشور اسپانیا برابري  13

، دولت چین 1242در سال  سیس جمهوري خلق چینأسال اول پس از ت 31در 
ريزي و برنامه ،مخصوص دولت هايسازماني را اجرا کرد و اهمواره نظام اقتصاد برنامه

. با اين نظام، داشتنداقتصادي را بر عهده  يهاي مختلف توسعهزمینهدر تنظیم اهداف 
ي سرعت توسعه . اماشده توسعه يابدتوانست با برنامه و اهداف تعییناقتصاد چین مي

اي را آغاز کرد. چین اصلاحات نظام اقتصاد برنامه ،1271محدود بود. از پايان دهه  چین
شناسي با محور تولید مشترك و مسئولیت، چین در روستاها نظام 1271در سال 
از  ، اصلاحات نظام اقتصادي1214ها را اجرا کرد. در سال کاري توسط خانوادهمقاطعه

سوسیالیستي را  ، نظام اقتصاد بازار1222در سال چین . روستاها به شهرها منتقل شد
، چین بیش از پیش اهداف و وظايف مربوط به نظام 2113کرد. در اکتبر سال  آغاز

 .اقتصاد بازار سوسیالیستي را مشخص کرد
 :عبارتند ازنظام اقتصاد بازار سوسیالیستي وظايف 

 مشترك اقتصاد با مالكیت  يتكمیل نظام اقتصادي اساسي حاکي از توسعه
 ؛گوناگون با محور مالكیت عمومي

  ايجاد نظام مساعد براي تغییر تدريجي ساختار اقتصادي غیرمعقولانه حاکي از
نسبت بیش از حد واحدهاي سنتي و فقدان واحدهاي مدرن در اقتصاد و 

 ؛فاصله زياد بین روستاها و شهرها وجود

 ؛هنگ اقتصادي مناطقاهم يعهم مساعد براي توسزگیري يك مكانیشكل 

 ؛يكپارچه، باز و داراي رقابت منظم ،سیس نظام بازار مدرنأت 

 ؛کلان، نظام مديريت اداري و نظام قوانین اقتصادي تكمیل سیستم کنترل 

  ؛مین اجتماعيأتتكمیل نظام اشتغال، تقسیم درآمد و  
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 اقتصادي و اجتماعي پايدار يايجاد نظام مساعد براي توسعه. 

چین نظام نسبتاً کامل اقتصاد بازار  2111تا سال  شدهتعیین يبرنامه براساس
 تر خواهد شد. اين نظام کامل، 2121و تا سال کرد سوسیالیستي را ايجاد 

به  1213میلیارد دلار در سال  2هاي مستقیم خارجي در چین از گذاريحجم سرمايه
هاي چیني نیز به يگر، شرکتي دازطرفرسید.  2111میلیارد دلار در سال  111

اند. آنها پذيري بالايي برخوردار شدههاي مهمي در جهان تبديل و از رقابتشرکت
 آمريكايي، اروپايي و ژاپن هستند.  کشورهايتصاحب بازارهاي  درحال سرعتبه

برابر با  2111جمعیت آن در سال و  کیلومتر مربع 261/126/2مساحت چین برابر با 
هاي ، فرصتزياد جمعیتوسعت و  دلیلبهبازار چین نفر بوده است.  111/111/371/1

هاي زيادي از هاي جهاني ايجاد کرده است. امروزه، شرکتسودآوري را براي شرکت
 سرتاسر جهان در چین مشغول به فعالیت هستند. 

 

 لاتین آمريكاي کشورهاي در آزاد اقتصاد 
هاي کلان سیاست عنوانبهکشورهاي آمريكاي لاتین نیز دموکراسي و اقتصاد آزاد را 

اند. اين کشورها براي چندين دهه تحت تسلط ديكتاتورها بودند و خود انتخاب کرده
هاي غربي استعمارگر هستند. بنابراين، مردم اين کشورها اين فرض را داشتند که شرکت

همچنین،  دادند.هاي خارجي نمياي مستقیم را به شرکتهگذاريي سرمايهآنها اجازه
شرايط بد اقتصادي اين کشورها مانند نرخ رشد پايین، سطح بدهي بالا و نرخ تورم 

گذاري در اين کشور هاي خارجي براي سرمايهاي را به شرکتبسیار بالا، هیچ انگیزه
 داد. نمي

لاتین تغییر کرده است. در  ي اخیر، وضعیت در کشورهاي آمريكايدر طي دو دهه
ها و نرخ تورم کاهش يافته است، دولت اکثر کشورهاي آمريكاي لاتین، سطح بدهي

گذاري هاي خصوصي واگذار کرده است و از سرمايههاي دولتي را به شرکتشرکت
برزيل، شیلي و مكزيك نیز اقتصاد آزاد را در پیش  شود.مستقیم خارجي استقبال مي

 اند. گرفته
اين روندها باعث افزايش جذابیت کشورهاي آمريكاي لاتین براي صادرات و 

سوء مديريت اقتصادي در اين  باتوجه، ديگرازطرفگذاري مستقیم شده است. سرمايه
گرفت. اين کشورها  توان چندان پايدار در نظرانداز مثبت را نميکشورها، اين چشم
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ي برگردند و از اقتصاد دولتي و ممكن است با يك تصمیم ناگهاني به حالت قبل
 ريزي شده استفاده کنند. برنامه

 ه اقتصاد دولتي رويهاي اخیر ب، بولیوي، اکوادور و ونزوئلا در طي سالمثالبراي
 1221ي گذاري مستقیم خارجي در اين کشورها نسبت به دههاند. حجم سرمايهآورده

دست کنترل نفت و گاز را از کاهش چشمگیري داشته است. در اين کشورها، دولت 
هاي نفتي خود قرار داده است. شرکت دراختیارو  خارج کردههاي خارجي شرکت

هاي قانوني زيادي مواجه هستند. با محدوديت هادر اين کشور خارجي براي فعالیت
بنابراين، در کشورهاي آمريكاي لاتین نیز همانند کشورهاي اروپاي شرقي، هم 

 زياد است.  وکارکسبهاي هاي سودآوري مناسب است و هم ريسك فعالیتفرصت
 

 

 شدنجهانيدرمورد منازعات  -1-6
شدن داراي مزاياي دند که جهانيخوب است يا بد؟ برخي از افراد معتقشدن جهاني

شدن معايب زيادي را به زيادي است و برخي ديگر نیز بر اين باور هستند که جهاني
 همراه دارد.

 :(24: 2113)هیل،  شدن به شرح زير استمزاياي جهاني
 ؛محصولات کاهش قیمت .1
 ؛افزايش کیفیت محصولات در جهان .2

 ؛افزايش میزان اشتغال در کشورهاي جهان .3

 ؛ايش رفاه مردم جهانافز .4

 ؛کمك به کاهش فقر .1

 ؛افزايش نرخ رشد اقتصادي کشورها .6

 .افزايش درآمد مردم جهان .7

 شدن هم دلايل خاص خود را براي مخالفت دارند.اما مخالفان جهاني
 

 

 شدنجهاني تظاهرات ضد -1-6-1
اين برپا شد. مردم در در سیاتل آمريكا شدن علیه جهاني، تظاهراتي 1222در دسامبر 

 ي سازمان تجارت جهاني نشان دادندتظاهرات مخالفت خود را با برگزاري جلسه
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شامل شدن جهانيدلايل مخالفت آنها علیه (. 141: 2117، 1)کاتسیولودس و هاجیداکیس
 :بودموارد زير 

 آمريكا درهاي شدنبازدلیل بههاي آمريكا رفتن بسیاري از مشاغل در ايالتبیناز .1
  ؛هاي خارجيبه روي شرکت

 ؛افزايش فشار بر کارگران غیرماهر و کاهش حقوق آنها .2

 .هاي جهانياستعمار فرهنگي شرکت .3
 

 ، مشاغل و درآمدشدنجهاني -1-6-2
الملل شدن اين است که آنها معتقدند حذف موانع بازرگاني بینمخالفان جهاني دلیل اول
هاي جهاني شود. زيرا شرکتمي يافتهتوسعهمشاغل در کشورهاي  رفتنازبینباعث 
کنند محصولات خود را در کشورهايي تولید کنند که به حذف موانع، تلاش مي باتوجه

تر است. کشورهايي مانند چین، هند، برزيل و دستمزد نیروهاي کاري آنها پايین
اند از نیروهاي کاري ارزان خود توانسته بااستفادهکشورهاي اروپاي شرقي 

، اين روندها در کنار درنتیجههاي خارجي را به طرف خود جلب کنند. گذاريرمايهس
يي مشاغل از کشورهاي جابهجاتواند باعث افزايش جمعیت اين کشورها مي

 شود.  توسعهدرحالبه کشورهاي  يافتهتوسعه
 

 طبیعي محیطو  هاي نیروهاي کاريسیاست، شدنجهاني -1-6-3
الملل شدن اين است که آنها معتقدند حذف موانع بازرگاني بیندلیل دوم مخالفان جهاني

هاي جهاني، تجهیزات تولیدي خود را در کشورهايي بنا باعث شده است که شرکت
ي درست از زيست و استفادهکافي براي حفظ محیط ومقرراتقوانینکنند که در آنها 

ي وجود دارد که ومقرراتقوانین، يافتهسعهتودر کشورهاي منابع وجود ندارد. 
ها در استفاده از نیروهاي کاري و محیط طبیعي ايجاد هايي را براي شرکتمحدوديت

هاي تولید محصولات در کشورهاي باعث افزايش هزينه ومقرراتقوانیناين کنند. مي
ا در هاي جهاني، تجهیزات تولیدي خود رشود. بنابراين، شرکتمي يافتهتوسعه

 کنند. ي جهان داير ميتوسعهدرحالکشورهاي 
 
 

                                                                                                                                        
1. Katsioloudes & Hadjidakis 
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 و حق حاکمیت کشورها شدنجهاني -1-6-4
شدن اين است که آنها معتقدند حذف موانع بازرگاني دلیل سوم مخالفان جهاني

هاي فراملي مانند حق حاکمیت کشورها به سازمانالملل باعث شده است که بین
سازمان تجارت جهاني، سازمان ملل و اتحاديه ي اروپا انتقال داده شود. از ديدگاه 

کنند که ها از طريق مديران خود قوانیني را براي کشورها وضع ميمخالفان، اين سازمان
که مردم در انتخاب  ي استدرحالکشورهاي عضو بايد آنها را به اجرا برسانند. اين 

 کنندها را خود انتخاب ميدولت . اماها نقشي ندارندمديران اين سازمان
  (. 22: 2113)هیل، 
 

 و فقر جهاني شدنجهاني -1-6-1
شدن باعث شده شدن اين است که آنها معتقدند جهانيدلیل چهارم مخالفان جهاني

ثروتمند و فقیر بیشتر شود. ي بین کشورهاي سال گذشته، فاصله 111است که در طي 
برابر درآمد  4/2کشور ثروتمند جهان،  17، میانگین درآمد سرانه در 1171در سال 

برابر رسید. هر  1/4، اين رقم به 1221ي کل ساير کشورهاي جهان بود. در سال سرانه
ي جنوبي، تايلند و مالزي، چند برخي از کشورهاي جنوب شرق آسیا مانند کره

 شدنجهانيتوان گفت که مي درمجموع . امااندشدن ثروتمندتر شدهجهاني يدرنتیجه
 ي بین کشورهاي ثروتمند و فقیر جهان شده است.باعث افزايش فاصله

 
 

 المللهاي جهاني در بازرگاني بینسازمان -1-7
ي، اين صلح جهان يدرنتیجهپس از جنگ جهاني دوم، صلح در سرتاسر دنیا برقرار شد. 

الملل، سیستم با رشد بازرگاني بین زمانهم. کردالملل رشد زيادي بازرگاني بین
الملل بود. ها و نهادهاي جهاني ناظر بر بازرگاني بینجهاني نیازمند سازمان وکارکسب

گذاري گذاري، حل اختلافات و سیاستمديريت، قانون مسئولیتها بايد اين سازمان
گرفتند. بنابراين، با نظر موافق بسیاري از کشورها، ر عهده ميالملل را ببازرگاني بین

الملل ايجاد شدند. برخي از اين هاي بازرگاني بینهاي جهاني ناظر بر فعالیتسازمان
به  1221ي عمومي تعرفه و تجارت که در سال نامه)توافق 1گاتها شامل سازمان

سازمان و  2بانك جهاني، 1ي پولالمللصندوق بینتبديل شد(،  2سازمان تجارت جهاني
                                                                                                                                        
1. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 

2. World Trade Organization (WTO) 
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ها از طريق توافق داوطلبانه بین کشورهاي مختلف ي اين سازمانهستند. همه 3ملل
 (. 231: 2114، 4اند )شافِر و همكارانتشكیل شده

ي بازرگاني گذاري در حوزهاصلي سیاست مسئولیتسازمان تجارت جهاني، 
الملل را بر عهده دارد. اين سازمان، همچنین بر کشورهاي عضو نظارت دارد تا بین

، 2114کنند. در سال اجرا مي درسترا  شدهتنظیم ومقرراتقوانیناطمینان يابد آنها 
 درصد از حجم تجارت جهاني را به خود اختصاص 27کشور جهان که معادل  161
بنابراين، سازمان تجارت جهاني تأثیر  ؛دادند، عضو سازمان تجارت جهاني بودندمي

الملل دارد. سازمان تجارت جهاني و قبل از آن، گات در ي بازرگاني بینزيادي در زمینه
هاي بازرگاني بین کشورها هاي مختلف مذاکرات بین کشورهاي عضو، تعرفهطي دوره

 الملل افزايش پیدا کند )سازمان تجارت جهاني(. اني بینرا کاهش دادند تا حجم بازرگ

کشور جهان در  44با موافقت  1244المللي پول و بانك جهاني در سال صندوق بین
المللي پول آمريكا ايجاد شدند. صندوق بین 6در ايالت نیوهمشاير 1کنفرانس برتون وودز

ي توسعه درجهتالمللي و بانك جهاني با هدف برقراري نظم در سیستم پولي بین
گذرد، آنها ها ميدهه از فعالیت اين سازمان 6اقتصادي کشورها ايجاد شد. اکنون که 

، درادامهستند. المللي مطرح ههاي تأثیرگذار در بازرگاني بینسازمان عنوانبههمچنان 
 شوند.ها توضیح داده ميهر يك از اين سازمان

 
 

 پول الملليبین صندوق 
هاي خود دچار مشكل المللي پول به کشورهايي که در تراز پرداختصندوق بین

ساماني دارند و نرخ ارز آنها نسبت به ساير ارزها دچار کاهش ارزش ههستند، اقتصاد ناب
ها، گسترش المللي پول از اين وام. هدف اصلي صندوق بینکندپرداخت مي شود واممي

هاي پولي کشورها و ممانعت از کاهش الملل، برقراري نظم در سیستمبازرگاني بین
ارزش پولي از سوي کشورها است. کشورهايي که میزان واردات آنها از میزان آگاهانه 

نند میزان واردات خود را کصادرات آنها بالاتر است، با کاهش نرخ ارز خود تلاش مي
 (. 11: 2113کاهش و میزان صادرات خود را افزايش دهند )هیل، 

                                                                                                                                        
1. International Monetary Fund (IMF) 

2. World Bank 

3. United Nations (UN) 
4. Schaffer 

5. Bretton Woods 

6. New Hampshire 
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المللي پول به کشورهايي مانند ي اخیر، صندوق بین، در طي دو دههمثالبراي
ي جنوبي، تايلند و ترکیه وام داده است. اين آرژانتین، اندونزي، مكزيك، روسیه، کره

المللي هاي صندوق بینسیار بدي قرار داشتند که وامکشورها در وضعیت اقتصادي ب
 پول باعث نجات آنها از اين وضعیت شد. 

فعالي را در اقتصاد دنیا ايفا المللي پول نقش هاي اخیر، صندوق بیندر طي سال
اقتصادي رکود کرده است. اين صندوق به کشورها کمك کرده است تا از اثرات 

المللي وام در امان بمانند. کشورهايي که از صندوق بین 2112و  2111هاي سال
اي از گیرنده بايد مجموعهگیرند، بايد شرايط خاصي را رعايت کنند. کشورهاي واممي

 موردنظرهاي تعديل اقتصادي را رعايت کنند تا اقتصادشان به ثبات و حالت سیاست
المللي پول هاي تعديل اقتصادي صندوق بیند. سیاستالمللي پول برسصندوق بین

 است. شدهتنظیمالملل گسترش بازرگاني بین درجهت
 

 جهاني بانك  
کند تا آنها بتوانند ساختار بهره اعطا ميهاي کمبانك جهاني به کشورهاي فقیر وام

ا را ههاي اقتصادي خود مانند سدها و جادهاقتصادي خود را اصلاح کنند و زيرساخت
بهبود ببخشند. بانك جهاني در ابتدا براي اعطاي وام به کشورهاي اروپايي براي جبران 

 (. 126: 2114، 1هاي ناشي از جنگ جهاني دوم تأسیس شد )آجاميديدگيآسیب
 ملل سازمان 

کشور جهان ايجاد شد. سازمان ملل،  11با مشارکت  1241اکتبر  24سازمان ملل در 
اني است. هدف اصلي اين سازمان برقراري صلح و امنیت در ترين سازمان جهمعروف

کشور دنیا عضو سازمان ملل  121جهان از طريق همكاري بین کشورها است. اکنون 
آيد، بايد منشور ملل متحد را هستند. وقتي کشوري به عضويت سازمان ملل در مي

 براساسدهد. يرعايت کند. منشور سازمان ملل، اصول ارتباط بین کشورها را نشان م
 :(2: 2113)هیل،  هدف است 4اين منشور، سازمان ملل داراي 

 ؛حفظ صلح و امنیت جهاني .1
 ؛ي روابط دوستانه بین کشورهاي جهانتوسعه .2
 ؛المللي و ترويج احترام به حقوق بشرهمكاري در حل مسائل بین .3
  .ها و اقدامات کشورهامرکزي براي هماهنگي فعالیت .4

                                                                                                                                        
1. Ajami 
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يكي  . اماسازمان ملل متحد برقراري صلح و امنیت جهاني استاگرچه نقش اصلي 
ترين وظايف اين سازمان، ايجاد استانداردهاي بالاتر براي زندگي مردم دنیا، از مهم

 ي اقتصادي و اجتماعي کشورها است. اشتغال کامل و ايجاد شرايط رشد و توسعه
ي بازرگاني ي به توسعهبنابراين، سازمان ملل متحد با انجام اين وظايف کمك مهم

ي هاي سازمان ملل متحد در راستاي توسعهدرصد از فعالیت 71، درواقعالملل دارد. بین
 الملل است. بازرگاني بین

هاي نزديكي با الملل، همكاريي بازرگاني بینسازمان ملل متحد در راستاي توسعه
المللي پول و بانك جهاني دارد. بازرگاني المللي مانند صندوق بینهاي بینسازمان

الملل نقش مهمي در کاهش فقر و بهبود رفاه مردم جهان دارد. بنابراين، سازمان ملل بین
 الملل اهمیت زيادي قائل است. اني بیني بازرگمتحد براي توسعه

 

 21 گروه 
يا گروه بیست  211الملل، گروه ي بازرگاني بینهاي فعال در حوزهيكي ديگر از سازمان

، رشد و 21تأسیس شد. هدف اصلي گروه  1222در سال  21است. گروه  اقتصاد بزرگ
ان است. همچنین، الملل و برقراري ثبات اقتصادي در سطح جهي بازرگاني بینتوسعه

کند تا بتوانند خود تنظیم مي توسعهدرحالهايي را براي کشورهاي اين سازمان سیاست
رکود نقش مهمي در حل مسائل و  21الملل منطبق کنند. گروه را با بازرگاني بین

ايفا کرده است. اعضاي اين گروه را وزاري اقتصاد و دارايي و  2112و  2111هاي سال
ي اقتصاد بزرگ جهان و همچنین، نمايندگاني از اتحاديه 12اي مرکزي هرؤساي بانك

شامل کشورهاي  21دهند. کشورهاي عضو گروه اروپا و بانك مرکزي اروپا تشكیل مي
آمريكا، فرانسه، آلمان، چین، روسیه، اندونزي، ترکیه، آرژانتین، هند، آفريقاي جنوبي، 

ي جنوبي، مكزيك به استرالیا، برزيل، کانادا، کره بريتانیا، ايتالیا، ژاپن، عربستان سعودي،
 (. 11: هماني اروپا هستند )ي اتحاديهاضافه
 

 هاي جهانيانواع شرکت -1-1
دسته تقسیم  1توان به ي تكامل آنها در سطح جهاني ميمرحله براساسها را شرکت
 کرد:

 هاي محليشرکت .1

                                                                                                                                        
1. G-20 
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 الملليهاي بینشرکت .2
 هاي چندملیتيشرکت .3
 هاي جهانيشرکت .4
 هاي فراملیتيشرکت .1
  
 هاي محليشرکت -1-1-1

ي کنند. آنها برنامههايي هستند که در سطح محلي کار ميشرکت 1هاي محليشرکت
مشخصي براي صادرات ندارند و محصولات مازاد بر نیاز بازارهاي محلي خود را به 

حتمال ناسازگاري اکنند. ايراد اصلي اين استراتژي، کشورهاي خارجي صادر مي
 استکنندگان بازارهاي صادراتي هاي مصرفبا نیازها و خواستهمحصولات صادراتي 

 تواند باعث شكست آنها در بازار شود. که مي
 

 الملليبینهاي شرکت -1-1-2

هاي فروش در داراي نمايندگي هايي هستند کهشرکت 2الملليهاي بینشرکت
کنندگان ها در اين مرحله نیز به تفاوت نیاز مصرفکشورهاي خارجي هستند. شرکت

در کشورهاي مختلف توجهي ندارند و همان محصولات داخلي خود را به بازارهاي 
 فروشند. صادراتي مي

 
 چندملیتيهاي شرکت -1-1-3

کنندگان در تفاوت نیاز مصرف هايي هستند که بهشرکت 3هاي چندملیتيشرکت
کشورهاي مختلف توجه دارند. آنها براي هر يك از کشورها، محصولات خاص آن 

، طور که روباهکنند. همانکنند. آنها همانند روباه عمل ميکشور را تولید مي
هاي رکتشهاي محیطي مختلف دارد، هاي متفاوتي نسبت به محركالعملعكس

هاي مردم چندملیتي نیز در هر يك از کشورها، محصولات متناسب با نیازها و خواسته
 کنند. آن کشور را تولید مي

 

                                                                                                                                        
1. domestic companies 

2. international companies 

3. multinational companies 
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 جهانيهاي شرکت -1-1-4

کنندگان در کشورهاي هايي هستند که به تفاوت نیاز مصرفشرکت 1هاي جهانيشرکت
ني را در کل دنیا به فروش کنند محصولات يكساآنها تلاش ميدارند. نمختلف توجه 

هاي کنند خواستهبرسانند. آنها از طريق نفوذ بر فرهنگ کشورهاي مختلف، سعي مي
مردم دنیا را به هم شبیه کنند تا بتوانند همان محصولات خود را به بازارهاي جهاني 

 بفروشند. 
بازارهاي  که ييهادهند. شرکتقرار ميخود آنها يا بازارها يا منابع جهاني را هدف 

دهند. برخي تولیدات خود را در کشور مادر انجام مي ،دهندجهاني را هدف قرار مي
دهند و تولیدات قرار مي خود هاي جهاني، بازارهاي محلي را هدفديگر از شرکت

 دهند. خود را در کشورهاي مختلف دنیا انجام مي
تیغي، که جوجهطور کنند. همانتیغي عمل ميهاي جهاني، همانند جوجهشرکت

هاي جهاني هاي محیطي مختلف دارد، شرکتهاي يكساني نسبت به محركالعملعكس
 کنند.  ي کشورهاي دنیا صادر مينیز محصولات يكساني را به همه

 
 فراملیتيهاي شرکت -1-1-1

هايي هستند که هم بازارها و هم منابع جهاني را مورد شرکت 2هاي فراملیتيشرکت
هاي جهاني قرار دارند. آنها دهند. آنها در سطح بالاتري نسبت به شرکتهدف قرار مي

دهند و هم محصولات خود را به هم تولیدات خود را در کشورهاي مختلف انجام مي
 فروشند. کل کشورهاي دنیا مي

 

 المللازرگاني بیننقش اينترنت در ب -1-2
ها به میزان زيادي از هاي اطلاعاتي و ارتباطي، شرکتفناوريامروزه و با پیشرفت 
کنند. اينترنت مرزهاي جغرافیايي بین کشورها استفاده مي وکارکسباينترنت براي انجام 
مختلف  هايتوانند با مراجعه به سايت شرکتي ميراحتبه. مردم را برداشته است

 خود را خريداري کنند.  موردنظرحصولات آنها را مقايسه و محصولات جهاني، م

                                                                                                                                        
1. international companies 

2. transnational companies 
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اي و هاي رايانهفناوري، توانست با شناسايي و درك تغییرات 1شرکت اپل
، 2پادها بهره گرفته و با ايجاد محصولات جديد مانند آيفناوري، از اين دورراهارتباطات

رهبر بازار تبديل شود. در بازار کشور، نیز  ، از رقبا فاصله بگیرد و به4فون، و آي3پدآي
هاي نوين بانكداري اينترنتي به وضعیت گیري از سیستمبانك ملت توانسته است با بهره

 مناسبي در بازار بانكداري اينترنتي کشور برسد.
فروشي بزرگ آمازون روند حرکتي صنعت رايانه را گذار کتابجف بزوس بنیان

به پتانسیل اينترنت براي تأسیس  باتوجهآمده را دستبینش به مورد مطالعه قرار داد و
تواند فرصت يك آمازون به کار گرفت. بزوس بر اين باور بود که اينترنت مي

توانند ها قرار دهد. همچنین مشتريان نیز ميشرکت دراختیارساعته را  24 وکارکسب
 سازي کنند. ي سفارشيراحتبهخود را  موردنیازمحصولات 

هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي به بسیاري از فناوريپیدايش اينترنت و ساير 
گسترش دهند.  فناوريها امكان داده است که فضاي رقابتي را در بعد شرکت
و گوگل، پیدايش و رونق اقتصادي خود را مديون اينترنت  1يبِهاي آمازون، ايشرکت

متفاوت،  وکارکسبهستند. آمازون از اينترنت استفاده کرد و از طريق ارائه يك الگوي 
 فروشي آمريكا تبديل کرد. ترين کتابخود را به بزرگ

لید نیز از استراتژي آمازون تق 7و بوردرز 6هاي سنتي مانند بارنز و نوبلفروشيکتاب
اند. اما آمازون تنها به هاي اينترنتي را براي فروش کتاب ايجاد کردهکرده و سايت

فروش کتاب اکتفا نكرده است و محصولات زيادي را در سايت خود به فروش 
 رساند. مي

بوك توانسته است در زمینه فروش اينترنتي کتاب همانند در کشور ما نیز آدينه
از اينترنت به  بااستفادهي دست پیدا کند. گوگل نیز هايآمازون عمل و به موفقیت

ترين موتور جستجوي دنیا تبديل شده است. البته اين شرکت بیشترين سود خود بزرگ
 آورد. هاي مختلف به دست ميرا از انجام تبلیغات براي شرکت

                                                                                                                                        
1. Apple  
2. iPod 

3. iPad  

4. iPhone 
5. eBay 

6. Barnes and Noble 

7. Borders   
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ترين و رشد هستند. اينترنت از مهم درحال سرعتبههاي برخط وکارکسب
 يترين موضوعات در تجارت و آموزش بازرگاني است. سرعت توسعهبرانگیزبحث

 .(4: 1314بازاريابي الكترونیكي بسیار بالا است )باقري کني و عادل آذر، 
درصد کل  21زودي به کنند که فروش اينترنتي بهبیني ميپیش تحلیلگرانبسیاري از 
صد از خريدها در 11که اکنون حدود يدرحالفروشي خواهد رسید، فروش خرده

ترين بزرگ يي در ردهبِهاي آمازون و ايشوند. شرکتي اينترنتي انجام ميصورتبه
کلي  طوربهها را ها و کتابهاي اينترنتي قرار دارند. اينترنت بازار مسافرتفروشگاه

ها و تغییر داده است و بازار محصولاتي مانند جواهرآلات، املاك و مستغلات، هتل
 قرار داده است. تأثیرتحتزيادي  میزانبهرا نیز  دورراهارتباطات

 وکارکسبهاي سنتي يك سؤال مهم اين است که رقابت برخط چه تفاوتي با بافت
اند که قوانین دارد؟ محققان و مديران همواره اين موضوع را مورد بررسي قرار داده

داشته است و چه تغییراتي را در  هاي اخیراقتصاد و تجارت چه تغییراتي را در سال
 آينده خواهد داشت. 

ها شده است )دوهايم و همكاران، وکارکسباينترنت در موارد زير باعث تغییر 
2112 :113:) 
 جهاني شده است. ياينترنت مرزهاي فیزيكي را برداشته و باعث ايجاد دهكده .1

کاراتر  صورتبه ها امكان داده است که به مشتريان بیشتر واينترنت به شرکت .2
 محصولات خود را بفروشند. 

هاي خاص مشتريان ها داده است که به گروهاينترنت اين امكان را به شرکت .3
دسترسي داشته باشند، حال آنكه دسترسي به اطلاعات اين مشتريان خاص در 

 بر است. بازارهاي سنتي بسیار هزينه

ها امكان ارتباطات دوطرفه تشود که شرکبودن باعث ميتعاملي دلیلبهاينترنت  .4
کننده را با مشتريان پیدا کنند. در بازارهاي سنتي ارتباطات بین بازارياب و مصرف

شود که اطلاعات زيادي از تعامل با مشتريان به طرفه است. اينترنت باعث مييك
هاي بازاريابي مؤثرتر، پالايش توان در ايجاد روشدست آيد. اين اطلاعات را مي

قرار داد  مورداستفادهتر به مشتريان هاي مناسبه بازاريابي و ارائه پشتیبانيآمیخت
 (. 211: 2111، 1)يلكار و داکاستا

                                                                                                                                        
1. Yelkur & DaCosta 
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 1بندي بازاردهد که از بخشها اين امكان را مي، اينترنت به شرکتدرنتیجه
ترين بازار، بازار به کوچكکردن تكهتكهبرسند. در  2کردن بازارتكهبه تكه
هاي بسیار کوچك در شود. شناسايي اين بخشهاي ممكن تقسیم ميبخش
توانند محصولات خود را ها مي، شرکتدرنتیجهبندي بازار ممكن نیست. بخش

کنند، همانند کاري که  3سازيکنندگان فردي نیز سفارشيحتي براي مصرف
به نام  فرايندنهادهاي مشتريان در يك دهد. اين شرکت از پیشآمازون انجام مي
ترين کند. پالايش مشارکتي يكي از پیشرفتهاستفاده مي 4پالايش مشارکتي

، 1بندي خودکار مشتريان است )کراينزها و بخشآوري دادهها براي جمعروش
2112 :4) 

معاملات درمورد اينترنت باعث ايجاد اطلاعات جزئي، دقیق و باکیفیت  .1
فروش  يهاي نقطهاز داده بااستفادههاي اطلاعاتي فناوريود. شمشتريان مي

اند که مديريت انبار و تحلیل مشتريان را بهبود ها را قادر ساختهشرکت
، آنها درواقعنشده دارند. ببخشند. اما اين اطلاعات بیشتر حالت خام و پردازش

ه اطلاعات بعدي تبديل ب ينشده هستند که بايد در مرحلههاي پردازشداده
شده و مقدار فروش آنها هستند. ها شامل نوع کالاهاي فروختهشوند. اين داده

شوند، براي شرکت بسیار باارزش ها وقتي تبديل به اطلاعات مياين داده
محصولات و خدمات مناسب را به  يشوند، چرا که به آن امكان ارائهمي

افزار پالايش ن از نرمدهد. براي مثال، آمازوهاي خاص مشتريان ميگروه
شود که صفحات فروش کتاب افزار باعث ميکند. اين نرممشارکتي استفاده مي

به  ،افزار همچنینآخرين جستجوهاي مشتري باز شود. اين نرم براساس
او  موردتوجهدهد که عناويني را به مشتري پیشنهاد دهد که آمازون امكان مي

 (. 311: 2111، 6قرار بگیرد )هد و يوآن

هاي هاي اداري، مخصوصاً براي شرکتاينترنت همچنین باعث کاهش هزينه .6
 کاراييشود. تحقیقات نشان داده است که اينترنت باعث افزايش خدماتي مي

معاملاتي براي صنايع خدماتي مانند خدمات مسافرتي و مالي شده است. براي 

                                                                                                                                        
1. market segmentation 

2. market fragmentation 

3. tailoring 
4. collaborative filtering 

5. Cryns 

6. Head & Yuan  



 المللبازرگاني بین     44

 

 

. دلار هزينه دارد 17/1 میزانبهانجام يك عملیات بانكي در شعبه  يمثال، هزينه
دلار  27/1ها را به اين هزينه 1هاي خودپردازانجام اين عملیات در دستگاه اما

دلار هزينه دارد.  11/1دهد. اما انجام اين عملیات در اينترنت فقط کاهش مي
اگر  . امادلار است 11هاي مسافرتي معادل هزينه جايابي يك مسافر در آژانس

دلار هزينه در بر خواهد داشت  2همین جايابي از طريق اينترنت انجام شود، فقط 
 (.262: 2111)يلكار و داکاستا، 

 

 المللاصطلاحات بازرگاني بین -1-11
 شود. تعريف مي المللبازرگاني بیندر اين بخش، اصطلاحات 

 
 صادرات غیرمستقیم -1-11-1

کنند. در المللي خود را با صادرات غیرمستقیم شروع ميفعالیت بینها معمولاً شرکت
صادر  ،هاي مستقلصادرات غیرمستقیم، شرکت محصولات خود را از طريق واسطه

محصولات خود را  ،کند. در اين روش، شرکت از طريق يك شرکت داخلي ديگرمي
 کند.مل ميفروش شرکت ع ينماينده عنوانبهکند. اين شرکت داخلي صادر مي

 
 بازرگانان صادراتي داخلي -1-11-2

  .کنندبازرگانان صادراتي داخلي، محصولات شرکت را خريداري و آنها را صادر مي
 

 هاي صادراتي داخلي واسطه -1-11-3
کنند و به ازاي میزان هاي صادراتي داخلي با خريداران خارجي مذاکره ميواسطه

 کنند. میسیون دريافت ميشده، از سوي شرکت کصادرات انجام
 

 هاي صادراتيتعاوني -1-11-4
هاي مختلفي را که معمولاً تولیدکنندگان محصولات شرکت ،هاي صادراتيتعاوني

 کنند.محصولات اساسي مانند میوه و خشكبار هستند، صادر مي
 

                                                                                                                                        
1. ATM 
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 هاي مديريت صادراتشرکت -1-11-1
هاي مديريت صادرات، فعالیت صادراتي يك شرکت را درازاي دريافت شرکت
 دهند. هاي مشخص انجام ميهزينه
 

 صادرات مستقیم  -1-11-6
گذاري هاي سرمايهروند. هزينهدوم به سراغ صادرات مستقیم مي يها در مرحلهشرکت

پتانسیل  ا. امو میزان ريسك صادرات مستقیم بیشتر از صادرات غیرمستقیم است
 شود:هاي مختلفي انجام ميسودآوري آن بیشتر است. صادرات مستقیم به روش

 :در اين روش، شرکت يك واحد صادراتي را در داخل  واحد صادراتي داخلي
 کند.شرکت داير مي

 و  فروش خارجي، فروش، توزيع، ترويج يشعبه فروش خارجي: يشعبه
 ر عهده دارد.ازکشور بانبارداري محصولات را در خارج

 :در اين روش، شرکت نمايندگان فروش خود را به  نمايندگان فروش صادراتي
فرستد تا مشتريان مناسبي را براي محصولات شرکت پیدا بازارهاي خارجي مي

 کنند.

 کنندگان يا نمايندگان خارجي، حق توزيع کنندگان يا نمايندگان خارجي:توزيع
 دراختیارکت در بازارهاي خارجي را انحصاري يا محدود فروش محصولات شر

 دارند. 
 

 واگذاري امتیاز تولید -1-11-7
هاي آسان فعالیت در سطح جهاني است. در اين يكي از روش ،واگذاري امتیاز تولید

هاي تولیدي، نام تجاري، حق اختراع و اسرار فرايندروش، شرکت حق استفاده از 
 کند. دريافت حق امتیاز به يك شرکت خارجي واگذار مي درازايتجاري خود را 

 

 قراردادهاي مديريتي -1-11-1
قراردادهاي »هاي خارجي، با مالكان هتل 2و ماريوت 1هاي هايتهايي مانند هتلشرکت
هاي خارجي را بر عهده اين قراردادها، آنها مديريت هتل براساسبندند. مي «مديريتي

                                                                                                                                        
1. Height 

2. Marriott 
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کنند. در اين روش، شرکت هاي مشخصي را دريافت ميآن هزينه درمقابلگیرند و مي
مشخص  يشده را در يك دورهدرصد مشخصي از سهام شرکت مديريت« حق خريد»

 دارد. 
 

 تولید قراردادي  -1-11-2
شرکت کارخانجات محلي را براي تولید محصولات خود اجاره تولید قراردادي در 
  کند.مي

 
 امتیاز برندواگذاري  -1-11-11

ترين روش واگذاري امتیاز تولید است. در اين روش، شرکت واگذاري امتیاز برند، کامل
دهد. امتیازگیرنده قرار مي دراختیارهاي تولیدي خود را فرايندامتیاز استفاده از برند و 
دهد و در هاي تولیدي را انجام ميهاي خود فعالیتگذاريامتیازگیرنده نیز با سرمايه

حق امتیاز به شرکت پرداخت  عنوانبهشده، درصدهاي مشخصي را ال امتیاز دادهقب
فروش و بازاريابي محصولات را  يهاي لازم در زمینهکند. همچنین، شرکت آموزشمي

  .دهدنیز به امتیازگیرنده ارائه مي

 
 گذاري مشتركسرمايه -1-11-11

هاي خارجي با آن شرکت گذاري است که درگذاري مشترك نوعي سرمايهسرمايه
هاي موجود در بازارهاي محلي يك هاي داخلي و براي استفاده از فرصتشرکت

 .کنندگذاري مشترك تأسیس ميشرکت جديد را براي سرمايه
 
  گذاري مستقیمسرمايه -1-11-12

گذاري است که در آن شرکت، تمام يا بخشي از گذاري مستقیم، نوعي سرمايهسرمايه
کند و کارخانجات تولیدي خود را در هاي خارجي را خريداري ميسهام شرکت

 کند. کشورهاي خارجي تأسیس مي
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  استراتژي استاندارد -1-11-13

آنها را در بازارهاي  ها، شرکت محصولات استانداردي را تولید ودر اين استراتژي
هاي تولید، از اين استراتژي، هزينه بااستفاده، درنتیجهرساند. جهاني به فروش مي

يابد و شرکت به اقتصاد مقیاس دست پیدا بازاريابي و ترويجي شرکت کاهش مي
  .کندمي

 
  استراتژي انطباقي -1-11-14

ها، شرکت براي هر يك از بازارها، محصولات خاص آن بازار را تولید در اين استراتژي
هاي تولید، بازاريابي و ترويجي شرکت از اين استراتژي، هزينه بااستفادهکند. اگرچه مي

از آنجا که اين استراتژي مطابق با فلسفه بازاريابي است و به نیازها  . امايابدافزايش مي
براين استراتژي مفیدي . بناکندي متفاوت مردم کشورهاي مختلف توجه ميهاو خواسته

 است. 
 

  تعرفه -1-11-11

نوع  دوها شامل شود. تعرفهمالیاتي است که بر واردات يا صادرات وضع مي تعرفه
 هستند:

ثابتي هستند که به ازاي هر واحد کالاي وارداتي وضع  مبالغهاي ثابت: تعرفه
 دلار به ازاي هر بشكه نفت خام.  3، المثبرايشوند. مي

مبالغي هستند که به ازاي درصدي از ارزش کالاهاي وارداتي هاي نسبي: تعرفه
 .شوندوضع مي

 
  يارانه -1-11-16

ها به کند. يارانهيارانه، پولي است که دولت به تولیدکنندگان داخلي پرداخت مي
هاي مالیاتي و بهره، معافیتهاي کموامهاي مختلفي هستند، مانند امتیازات نقدي، شكل

ه ي تولید، بها از طريق کاهش هزينههاي داخلي. يارانهمشارکت دولت در سهام شرکت
  کنند کههاي داخلي کمك ميشرکت
 هاي خارجي رقابت کنند.با شرکت 
 بازارهاي صادراتي را به دست آورند.  
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 انواع يكپارچگي بین کشورها -1-11-17

 آزاد يسطح اول يكپارچگي اقتصادي بین کشورها است. منطقه آزاد تجاري يمنطقه
ي موانع تجارت کالاها و تجاري، نوعي از يكپارچگي بین کشورها است که در آن، کلیه

 شود. خدمات بین کشورهاي عضو حذف مي
ي سطح دوم يكپارچگي اقتصادي بین کشورها است. اتحاديه ي گمرکياتحاديه
ي موانع براينكه، کلیهت که در آن، علاوهي از يكپارچگي بین کشورها اسگمرکي، نوع

شود، کشورهاي عضو، تجارت کالاها و خدمات بین کشورهاي عضو، حذف مي
 کنند. کشورهاي غیرعضو اتخاذ مي درمقابلهاي اقتصادي يكساني را نیز سیاست

بازار مشترك،  سطح سوم يكپارچگي اقتصادي بین کشورها است. در بازار مشترك
هاي اقتصادي حذف موانع تجاري بین کشورهاي عضو و تنظیم سیاست برعلاوه

 يي عوامل تولید بین کشورهاي عضو نیز آزاد است. جابهجامشترك بین آنها، 

سطح چهارم يكپارچگي اقتصادي بین کشورها است. در  ي اقتصادياتحاديه
حذف موانع تجاري بین کشورهاي عضو، تنظیم  برعلاوه، ي اقتصادياتحاديه
ي عوامل تولید بین آنها، کشورهاي يي آزادانهجابهجاهاي اقتصادي مشترك و سیاست

هاي پولي و مالي هاي مالیاتي هماهنگ و سیاستعضو، داراي نرخ ارز يكسان، نرخ
 يكسان نیز هستند. 

، ي سیاسياتحاديه. در يكپارچگي بین کشورها است پنجمسطح  ي سیاسيتحاديها
هاي سیاسي کشورها نیز در يك ي اقتصادي، برنامههاي اتحاديهوجود ويژگي برعلاوه

 شوند. هماهنگ مي باهمگیرند و راستا قرار مي
 

 شدن و تأثیر آن بر اقتصاد ايرانجهاني -1-11
 به نفت وابسته است. بسیارزيادمحصولي است و اقتصاد ايران، يك اقتصاد تك

به سطح بالاي کیفیت و  باتوجهپذيري پايیني برخورار هستند. ها از سطح رقابتشرکت
هاي خارجي به بازارهاي شدن و ورود شرکتهاي جهاني، جهانيپذيري شرکترقابت

 کمكبهآنها  کند، مگر اينكههاي داخلي وارد ميبزرگي را به شرکت يهايران، ضرب
 ازجملهمانع ورشكستگي خود شوند. هاي مناسب، و با اتخاذ استراتژي دولت
هاي توانند در پیش بگیرند، ائتلاف استراتژيك با شرکتها ميهايي که شرکتروش
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خارجي، دريافت حق امتیاز تولید، دريافت حق امتیاز فروش، تولید قراردادي، بیع 
 شود. آنها بحث ميدرمورد کامل طورها است که در اين کتاب بهمتقابل و ساير روش

 شدنجهاني .تأثیر چنداني بر صادرات کالاهاي مصرفي کشور ندارد شدنجهاني
شد که دلیل خواهد کالاهاي مصرفي کشور  يهزمین منجر به ايجاد شرايط نامطلوب در

 ايواسطه کالاهاي واردات شدنجهانيآن ناتواني اين تولیدات در رقابت جهاني است. 
 هايبخش ترتیببه ،آن از پس . دهدشدت افزايش ميرا به معدن و صنعت بخش در

که بخش  ستا يدرحالاين  ثیرات بعدي را خواهند پذيرفت وأن و خدمات تساختما
در رابطه با کالاهاي  پذيرد.در اقتصاد مي شدنجهانيکشاورزي کمترين تأثیر را از 

ثیر اندك أت ييك دارند که اين نشانهکمتر از ها کشش بخش يهاي نیز همسرمايه
 اي است. شدن بر واردات کالاهاي سرمايهنيجها

وري شدن بر اشتغال و سطح دستمزدها، بهرهاز موارد ديگر بررسي تأثیر جهاني
هاي تولید را در قوانین ايران، هزينهناپذيري انعطاف .نیروي کار و رفاه کارگران است

 .هاي جهاني کاهش داده استرا در صحنه يتولیدات داخل کشور افزايش و توان رقابتي
 که همچنین با بازشدن اقتصاد و تلاش درجهت افزايش رقابت بین کشورها لازم است

بیشتر صورت  يهاز سرماياستفاده  درجهتاستفاده از نیروي کار کاهش و حرکت 
به خاطر  ،مدتددر بلن اما .آن افزايش بیكاري در اين صنايع است يهپذيرد که نتیج
اشتغال  ، سطحطبیعتاً در کنار اعمال اصلاحات لازم در بازار کار ،شدنمزاياي جهاني

 يابد. افزايش مي
اجراي  ،ثر و مطلوب به اقتصاد جهانيؤورود م يهبايد گفت مقدم ،در نهايت

که از سوي مقام معظم رهبري به سران سه قوه ابلاغ  هاي اقتصاد مقاومتي استسیاست
هاي مقاومت اقتصادي و با هدف تأمین رشد پويا و بهبود شاخصگرديده است. 

هاي کلي اقتصاد مقاومتي با ساله، سیاستانداز بیستدستیابي به اهداف سند چشم
به شرح گرا زا، پیشرو و برونساز، مولد، درونپذير، فرصترويكردي جهادي، انعطاف

 رساني مقام معظم رهبري(:زير از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ گرديد )سايت اطلاع
و  هاي انسانيامكانات و منابع مالي و سرمايه يهسازي کلیتأمین شرايط و فعال .1

حداکثررساندن مشارکت آحاد جامعه کارآفريني و به يهتوسع منظوربهعلمي کشور 
هاي جمعي و تأکید بر ارتقاء ا تسهیل و تشويق همكاريهاي اقتصادي بدر فعالیت

 ؛درآمد و متوسطدرآمد و نقش طبقات کم
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کشور و  جامع علمي يهنقش سازي و اجرايبنیان، پیادهاقتصاد دانشپیشتازي  .2
ارتقاء جايگاه جهاني کشور و افزايش سهم  منظوربه ساماندهي نظام ملي نوآوري

اول اقتصاد  يهبنیان و دستیابي به رتبات دانشمتولید و صادرات محصولات و خد
 ؛بنیان در منطقهدانش

وري در اقتصاد با تقويت عوامل تولید، توانمندسازي محورقراردادن رشد بهره  .3
ها و اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بین مناطق و استان پذيريرقابت ، تقويتنیروي کار

 ؛هاي مناطق کشورجغرافیاي مزيتهاي متنوع در به کارگیري ظرفیت و قابلیت
افزايش تولید، اشتغال و  درجهت هاسازي يارانهاستفاده از ظرفیت اجراي هدفمند  .4

 ؛هاي عدالت اجتماعيوري، کاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخصبهره
متناسب با نقش آنها در  ،تولید تا مصرف يهعوامل در زنجیر يهعادلانبري سهم  .1

انساني از طريق ارتقاء آموزش،  يهژه با افزايش سهم سرمايويهايجاد ارزش، ب
 ؛مهارت، خلاقیت، کارآفريني و تجربه

در اقلام وارداتي( و  ويژههب) ها و کالاهاي اساسيافزايش تولید داخلي نهاده  .6
دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردي و ايجاد تنوع در مبادي تأمین اولويت

 ؛هدف کاهش وابستگي به کشورهاي محدود و خاصبا ، کالاهاي وارداتي
و درمان و ايجاد ذخاير راهبردي با تأکید بر افزايش کمي و کیفي  تأمین امنیت غذا  .7

 ؛)مواد اولیه و کالا( تولید
و  هاي کلي اصلاح الگوي مصرفديريت مصرف با تأکید بر اجراي سیاستم .1

راي ارتقاء کیفیت و ريزي بهمراه با برنامهي، مصرف کالاهاي داخلترويج 
 ؛پذيري در تولیدرقابت

نظام مالي کشور با هدف پاسخگويي به نیازهاي  يهجانباصلاح و تقويت همه  .2
 ي؛گامي در تقويت بخش واقعو پیش اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي

و  افزودهارزشتناسب و خدمات به هدفمند از صادرات کالاها يهجانبحمايت همه  .11
 قبا خالص ارزآوري مثبت از طري

 ؛هاي لازمتسهیل مقررات و گسترش مشوق 
 ؛موردنیازهاي گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساخت 
 ؛گذاري خارجي براي صادراتتشويق سرمايه 

 دهي بازارهاي جديد ريزي تولید ملي متناسب با نیازهاي صادراتي، شكلرنامهب
 ؛ويژه با کشورهاي منطقهبه ،اقتصادي با کشورها هايبخشي پیوندو تنوع
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  ؛نیاز درصورتاستفاده از سازوکار مبادلات تهاتري براي تسهیل مبادلات 

  صادرات با هدف گسترش پايدار سهم درمورد ايجاد ثبات رويه و مقررات
 .ايران در بازارهاي هدف

انتقال  منظوربهاقتصادي کشور  يهعمل مناطق آزاد و ويژ يهحوز يهتوسع .11
هاي پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین فناوري

 رج؛ازهاي ضروري و منابع مالي از خانی
 پذيري اقتصاد کشور از طريقافزايش قدرت مقاومت و کاهش آسیب  .12

 پیوندهاي راهبردي و گسترش همكاري و مشارکت با کشورهاي  يتوسعه
 ؛يژه همسايگانوهمنطقه و جهان ب

  ؛هاي اقتصاديحمايت از هدف درجهتاستفاده از ديپلماسي 

 ايو منطقه الملليهاي بینهاي سازماناستفاده از ظرفیت. 
 :پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريقمقابله با ضربه  .13

 ؛انتخاب مشتريان راهبردي 

 ؛شهاي فروايجاد تنوع در روش 

 ؛در فروش مشارکت دادن بخش خصوصي 

 ؛افزايش صادرات گاز 

 ؛افزايش صادرات برق 
  ؛افزايش صادرات پتروشیمي 

 هاي نفتدهافزايش صادرات فرآور. 
اثرگذاري در بازار جهاني نفت  منظوربهافزايش ذخاير راهبردي نفت وگاز کشور   .14

ويژه در میادين ههاي تولید نفت و گاز، بظرفیت يهو گاز و تأکید بر حفظ و توسع
 .مشترك

 يهارزش صنعت نفت و گاز، توسع يهاز طريق تكمیل زنجیر افزودهارزشافزايش  .11
)براساس شاخص شدت مصرف انرژي( و  تولید کالاهاي داراي بازدهي بهینه

هاي نفتي با تأکید بر بالابردن صادرات برق، محصولات پتروشیمي و فرآورده
 .برداشت صیانتي از منابع

هاي عمومي کشور با تأکید بر تحول اساسي در ساختارها، هزينهجويي در صرفه .16
هاي هاي موازي و غیرضرور و هزينهدولت و حذف دستگاه يهسازي اندازمنطقي
 .زايد
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 .اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالیاتي  .17

و  از منابع حاصل از صادرات نفت ملي يهصندوق توسعسهم  يهافزايش سالان  .11
 .گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت

ها و سازي آن و جلوگیري از اقدامات، فعالیتو سالم سازي اقتصادشفاف  .12
 .... هاي پولي، تجاري، ارزي ودر حوزه هاي فسادزازمینه

وري، کارآفريني، وت، بهره، تولید ثرافزودهارزشقويت فرهنگ جهادي در ايجاد ت .21
و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص داراي  گذاري و اشتغال مولدسرمايه

 .خدمات برجسته در اين زمینه

هاي علمي، آموزشي ويژه در محیطهسازي آن بو گفتمان ابعاد اقتصاد مقاومتي تبیین .21
 .اي و تبديل آن به گفتمان فراگیر و رايج مليو رسانه

سازي ماهنگهاي کلي اقتصاد مقاومتي با هدولت مكلف است براي تحقق سیاست .22
 :را معمول دارد و بسیج پوياي همه امكانات کشور، اقدامات زير

 هاي علمي، فني و اقتصادي براي دسترسي به کارگیري ظرفیتهشناسايي و ب
 ؛توان آفندي و اقدامات مناسب

 ؛و افزايش هزينه براي دشمن هاي تحريمرصد برنامه 
 واکنش هوشمند، فعال، هاي طرح يمديريت مخاطرات اقتصادي از طريق تهیه

 .هاي داخلي و خارجيهنگام در برابر مخاطرات و اختلالسريع و به
هاي نظارت گذاري و روزآمدسازي شیوهسازي نظام توزيع و قیمتشفاف و روان .23

 ؛بر بازار
 .محصولات داخلي و ترويج آن يهزايش پوشش استاندارد براي کلیاف .24

 
 

 ي فصل اولخلاصه
 مرتبط همسیستم اقتصادي جهان به يك اقتصاد يكپارچه و به ، به حرکتشدنجهاني

 .شودگفته مي
  ها در هاي خارجي اين است که اين شرکتبه شرکت سپاريبروندلیل اصلي

 ها قرار دارند. بهترين يدرزمرهي خود در دنیا حوزه
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 ل اص براساسقرار دارد. « مزيت نسبي»سپاري بر مبناي اصل بنیادين اقتصادي برون
ها و کشورها در تولید برخي از محصولات نسبت به مزيت نسبي، برخي از شرکت

 ها و کشورها داراي مزيت هستند.ساير شرکت
 هاي بازرگاني هاي جهاني ناظر بر فعالیتبا نظر موافق بسیاري از کشورها، سازمان

تعرفه و نامه عمومي )توافق گاتها شامل الملل ايجاد شد. برخي از اين سازمانبین
المللي صندوق بین، (تبديل شد سازمان تجارت جهاني به 1221که در سال  تجارت

 هستند. سازمان مللو  بانك جهاني، پول

  ،بازرگاني  يگذاري در حوزهاصلي سیاست مسئولیتسازمان تجارت جهاني
الملل را بر عهده دارد. اين سازمان، همچنین بر کشورهاي عضو نظارت دارد تا بین

 کنند. اجرا مي درستشده را تنظیم ومقرراتقوانیناطمینان يابد آنها 

 کشور جهان در  44با موافقت  1244المللي پول و بانك جهاني در سال صندوق بین
 شاير آمريكا ايجاد شدند.کنفرانس برتون وودز در ايالت نیوهم

 المللي و بانك المللي پول با هدف برقراري نظم در سیستم پولي بینصندوق بین
 ي اقتصادي کشورها ايجاد شد. توسعه درجهتجهاني 

 هاي خود دچار مشكل المللي پول به کشورهايي که در تراز پرداختصندوق بین
ا نسبت به ساير ارزها دچار کاهش ي دارند و نرخ ارز آنهساماننابههستند، اقتصاد 

 کند.پرداخت مي شود، وامارزش مي
  کشور جهان ايجاد شد. سازمان ملل،  11با مشارکت  1241اکتبر  24سازمان ملل در

ترين سازمان جهاني است. هدف اصلي اين سازمان برقراري صلح و ايجاد معروف
 امنیت در جهان از طريق همكاري بین کشورها است.

  ي ، رشد و توسعه21تأسیس شد. هدف اصلي گروه  1222در سال  21گروه
 الملل و برقراري ثبات اقتصادي در سطح جهان است.بازرگاني بین

 عامل اول، کاهش موانع جريان  شدن تأثیر گذاشته است:دو عامل اصلي بر جهاني
م آغاز آزاد کالاها، خدمات و سرمايه بین کشورها که روند آن بعد از جنگ جهاني دو

هاي پردازش اطلاعات، فناوري خصوصبه، فناوريهاي شد. عامل دوم، پیشرفت
 است. ونقلحملارتباطاتي و 

  ها و موانع ي مذاکرات، توانستند تعرفهدوره هشتکشورهاي عضو گات طي
ترين دورهاي الملل را به میزان زيادي کاهش دهند. يكي از مهمبازرگاني بین

 11آغاز شد و در  1216ت دور اروگوئه بود که در سال مذاکرات گات، مذاکرا
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مذاکرات دور اروگوئه، سازمان  يدرنتیجهبه کار خود پايان داد.  1223دسامبر 
 .تجارت جهاني ايجاد شد

 هاي اطلاعاتي، ارتباطاتي و فناوريهاي بعد از جنگ جهاني دوم در طي سال
 است. کردهرشد زيادي  ونقلحمل

 بعد از جنگ جهاني دوم دچار تغییرات زيادي شده است.  ونقلحملهاي فناوري
ي اين تغییرات است. ازجملهکانتینري  ونقلحملايجاد هواپیماهاي جت و ابداع 

يي افراد و محصولات در جابهجاظهور هواپیماهاي جت باعث افزايش سرعت 
 سرتاسر جهان شده است. 

 هاي جهاني قابل مشاهده ر ماهیت شرکتبه بعد، دو تغییر اصلي د 1261ي از دهه
هاي جهاني کوچك و رشد شرکتو  هاي جهاني غیرآمريكاييرشد شرکت است:
 .متوسط

 هاي دموکراتیك در جهان اي از انقلاب، مجموعه1221 تا 1212هاي در بین سال
کمونیست شدند. کمونیست ابتدا در کشورهاي اروپاي  رفتنازبینروي داد که باعث 

کمونیست  رفتنازبینسپس، شوروري سابق از بین رفت. شوروي سابق بعد  شرقي و
 جمهوري مستقل تقسیم شد.  11به 
 

 ايچهارگزينههاي خودآزمايي
 داري چیست؟اقتصاد سرمايهنام ديگر  .1

 اقتصاد هدفمند (اقتصاد آزاد                             ب (الف

 گرااقتصاد آرمان (د     اقتصاد استراتژيك                    (ج
چه  مرتبطهمبهبه حرکت سیستم اقتصادي جهان به يك اقتصاد يكپارچه و  .2

 گويند؟مي

 شدنجهاني (استراتژيك                 ب اندازچشم (الف
 راهبرد يكپارچه (اقتصاد آزاد                                د (ج

مردم کشورهاي مختلف دنیا چه تغییراتي هاي در دنیاي امروز، نیازها و خواسته .3
 دارند؟

  کنند.تفاوت پیدا مي باهم (الف
 شوند. از هم دور مي (ب

 شوند. به هم شبیه مي (ج
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 شوند. ساده مي (د

 گندم از چه نوعي هستند؟ و محصولاتي مانند مانند آلومینیوم، نفت .4

 متنوع (ب                                 عمومي (الف

  صنعتي (د                                    تطبیقي (ج

 ها دارد؟شرکت کاراييسپاري چه تأثیري بر برون .1

 افزايش  (بکاهش                                 (الف
 حفظ  (د                                    ثبات  (ج

 کدام اصل بنیادين اقتصادي قرار دارد؟ سپاري بر مبنايبرون .6

 مزيت اقتصادي (ب                         مزيت کامل  (الف

 مزيت نسبي (د                            مزيت مطلق (ج

 نام ديگر گات چیست؟ .7

 عمومي تعرفه و تولید ينامهتوافق (الف
 عمومي تولید و تجارت ينامهتوافق (ب

 عمومي استراتژي و تجارت ينامهتوافق (ج
 عمومي تعرفه و تجارت ينامهتوافق (د

 سازماني کدام الملل بر عهدهگذاري در حوزه بازرگاني بیناصلي سیاست مسئولیت .1
 ؟است

 سازمان تجارت جهاني (المللي پول                   بصندوق بین (الف

 سازمان ملل (بانك جهاني                                   د (ج
 المللي تأسیس شد؟هدف برقراري نظم در سیستم پولي بینها با کدام يك از سازمان .2

 سازمان تجارت جهاني (بانك جهاني                                ب (الف

 المللي پولصندوق بین (سازمان ملل                                    د (ج

 ي اقتصادي کشورها تأسیس شد؟ها با هدف توسعهکدام يك از سازمان .11

 سازمان تجارت جهاني (المللي پول                   بصندوق بین (الف

 بانك جهاني (سازمان ملل                                    د (ج

هاي مرکزي ها را وزاري اقتصاد و دارايي و رؤساي بانكاعضاي کدام يك از سازمان .11
ي اروپا و بانك مرکزي اتحاديهاقتصاد بزرگ جهان و همچنین، نمايندگاني از  12

 دهند؟اروپا تشكیل مي

 21گروه  (المللي پول                    بصندوق بین (الف
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 بانك جهاني (سازمان ملل                                    د (ج

، براي جلوگیري از رشد 1231و  1221 يدو دههترين مانعي که کشورها در مهم .12
 دادند، چه بود؟قرار مي مورداستفادهل الملبازرگاني بین

 هاي وارداتيمحدوديت (کاهش نرخ ارز                   ب (الف

 هاي سنگین براي واردات وضع تعرفه (د         افزايش نرخ ارز             (ج
ي تولید آنها ها دو برابر و هزينهماه، ظرفیت ريزپردازنده 11کدام قانون، هر  براساس .13

 شود؟مينصف 

                       قانون رشد (ب                                   قانون مور (الف

 قانون تصاعد (دقانون  افزايش                                  (ج

ي نیروي انساني و مالي و هاي حمل، باعث کاهش هزينهکدام يك از روش .14
ي حمل يي محصولات از يك وسیلهجابهجاجويي در زمان لازم براي صرفه

 حمل ديگر شده است؟ يوسیلهبه
   کامیون ونقلحمل (ب                        انساني ونقلحمل (الف

   شوسه ونقلحمل (د                        کانتینري  ونقلحمل (ج

هاي کوچك و متوسط بر موانع غلبه کرده و چه عاملي باعث شده است که شرکت .11
 تر در سطح جهاني فعالیت کنند؟آسان

 فرهنگرشد  (ب                              رشد اينترنت  (الف

 هاتیمرشد  (دسپاري                                    برون (ج

 

 هاي تشريحيخودآزمايي
 کنید. تعريفرا شدن جهاني .1

 را تشريح کنید. بازارها شدنجهاني .2

 الملل توضیح دهید.را در بازرگاني بین پول الملليبین صندوقنقش  .3
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 مقدمه

مزاياي که  هاي اخیر از رشد زيادي برخوردار بوده استصنعت دارويي هند در سال
، بسیاري از کشورهاي 2111دهد. تا قبل از سال شدن را نشان ميتجارت آزاد و جهاني

هاي دارويي هندي در کشور از موانع قانوني، مانع فعالیت شرکت بااستفادهيافته، توسعه
کردند ها را رعايت نميشرکتاين حق اختراع هاي هندي، شرکتشدند. زيرا خود مي

 کردند. تقلید مي و محصولات آنها را
هاي اخیر، دولت هند تغییرات زيادي را در صنعت دارويي ايجاد کرد اما در سال

، هند قراردادي را امضا کرد که به 2111(. در سال 644: 2111، 1)باکلي و گواري
هاي دارويي ديگر را ناديده توانند حق اختراع شرکتهاي هندي نميموجب آن شرکت

هاي تقلبي را وارد بازار نمايند. بعد از امضاي اين قرارداد، شرکتبگیرند و داروهاي 
هاي هندي از يافته تجارت کنند. امروزه، شرکتهندي توانستند با کشورهاي توسعه

از نیروهاي کاري ماهر و  استفاده ي غربي وهاي پیشرفتهطريق مشارکت با شرکت
کنند و آنها را تري تولید ميپايینهاي قیمت خود، محصولات دارويي را با هزينهارزان

 دهند. به بازارهاي جهاني ارائه مي
هاي غربي، تحقیق و توسعه و بازاريابي محصولات دارويي را خودشان انجام شرکت

کنند. اين، باعث کاهش سپاري ميهاي هندي، بروندهند و تولید داروها را به شرکتمي
، کاهش قیمت دارو براي درنتیجهو  هاي غربيي تولید دارو براي شرکتهزينه

 (. 174: 2113کنندگان غربي شده است )هیل، مصرف
همچنین، تجارت جهاني باعث ايجاد مشاغل جديد و ايجاد ثروت در کشور هند 

توانند محصولات ، مردم هند با افزايش درآمدهاي خود ميدرنتیجهشده است. 
 هاي غربي را خريداري کنند. شرکت

تواند به رشد اقتصادي کشورها کمك کند. در طي الملل ميزرگاني بینبنابراين، با
الملل ارائه شده است. اين  ي بازرگاني بینهاي مختلفي در حوزههاي گذشته، نظريهسال
هاي اند. در اين فصل، نظريهالملل داشتهها نقش مهمي در گسترش بازرگاني بیننظريه

 شوند.الملل تحلیل مير گسترش بازرگاني بینالملل و اهمیت آنها دبازرگاني بین
 
 

                                                                                                                                        
1. Buckley & Ghauri 
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 المللهاي بازرگاني بیننظريه -2-1
هاي آغاز شد. اين نظريه در قرن 1ي مرکانتیلیسمنظريهالملل با هاي بازرگاني بیننظريه

از اين نظريه بر اين عقیده هستند که بايد  دارانطرفرواج داشت.  هفدهمو  شانزدهم
در  اما ي قديمي استو مانع واردات شد. اگرچه، اين يك نظريهکرد  حمايتصادرات 

و همكاران،  2شود )کاووسگیلآن بحث ميدرمورد مباحث سیاسي جديد همچنان 
2114 :112 .) 

 1776، مطرح شد. اين نظريه در سال 3ي مزيت مطلق آدام اسمیتنظريهسپس، 
الملل را براي مزاياي بازرگاني بیناي بود که ي اسمیت، اولین نظريهمطرح گرديد. نظريه

ي مرکانتیلیسم را مورد انتقاد قرار کشورها توضیح داد. اسمیت اولین فردي بود که نظريه
 (. 111: 2114، 4داد )نیلانكاويل و راي

کند که از طريق وضع وضعیتي است که در آن دولت تلاش نمي 1تجارت آزاد
دات محصولات شود. در تجارت آزاد دولت ها، مانع صادرات و وارها و سهمیهتعرفه

 . کنددهد که سطح عرضه و تقاضاي بازار، وضعیت تجارت را کنترل اجازه مي
 براساسديدگاه اسمیت، نوع محصولات صادراتي و وارداتي کشورها بايد  براساس

 ها. هاي دولتهاي نامرئي بازار تعیین شود نه سیاستدست
ي ديگر شد. اولین نظريه، ، باعث ايجاد دو نظريهي مزيت مطلق آدام اسمیتنظريه

 ديويد ريكاردو، يوسیلهبه نوزدهمدر قرن  که بود 6ي مزيت نسبي ديويد ريكاردونظريه
 انگلیسي ارائه شد. اين نظريه، مبناي فكري تجارت آزاد نامحدود است.  اقتصاددان

الي هاي سوئدي به نامي ديويد ريكاردو، توسط دو اقتصاددان در قرن بیستم، نظريه
 2ي هكچر و اوهلیننظريهي آنها به ، بازتعريف شد. نظريه1برتیل اوهلینو  7هكچر

 (. 177: 2113معروف است )هیل، 
 
 

                                                                                                                                        
1. mercantilism 

2. Cavusgil 

3. Adam Smith's theory of absolute advantage 
4. Neelankavil & Rai 

5. Free trade 

6. David Ricardo's theory of comparative advantage 
7. Eli Heckscher 

8. Bertil Ohlin 

9. Heckscher-Ohlin theory 
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 ي مرکانتیلیسمنظريه -2-2

در  شانزدهمالملل بود که در اواسط قرن ي بازرگاني بینمرکانتیلیسم، اولین نظريه
ي اصلي ها اين بود که طلا و نقره، پايهانگلستان ارائه شد. تأکید اصلي مرکانتیلیسم

ثروت کشورها هستند. در آن زمان، کشورها براي پرداخت قیمت محصولات در 
کردند. يك کشور با صادرات محصولات به الملل از طلا و نقره استفاده ميبازرگاني بین

و با واردات آنها بايد به کشورهاي ديگر طلا و نقره  کردطلا و نقره دست پیدا مي
 کرد. پرداخت مي

ها اين بود که کشورها بايد تلاش کنند که داراي مازاد ي اصلي مرکانتیلیسمايده
تجاري باشند، يعني میزان صادرات آنها بايد بیشتر از میزان واردات آنها باشد. کشورها 

ي خود را افزايش دهند و بدين ي طلا و نقرهرهتوانند از طريق مازاد تجاري، ذخیمي
 المللي افزايش دهند. ي بینترتیب، ثروت، پرستیژ و قدرت خود را در صحنه

  :چنین بیان کرد 1631، يكي از دانشمندان مرکانتیلیسم، در سال 1توماس مان
ما بايد ثروت و ذخاير ملي خود را از طريق تجارت جهاني افزايش دهیم. ما بايد در »

قرار دهیم که میزان صادرات ما به  موردتوجهتجارت جهاني، همواره اين قانون را 
 (.23: 2111، 2)بارو «بايد بیشتر از میزان واردات ما از آنها باشد. ،کشورهاي خارجي

ها بايد در اقتصاد دخالت کنند تا باعث ايجاد ا، دولتهديدگاه مرکانتیلیسم براساس

دادند بلكه، فقط به دنبال مازاد تجاري شوند. آنها به میزان تجارت جهاني، اهمیت نمي

سازي واردات بودند. آنها براي دستیابي به اين اهداف، به سازي صادرات و کمینهبیشینه

نسبت به افزايش صادرات تشويق  دادند تا آنهاهاي صادراتي خود يارانه ميشرکت

ها واردات را به کشور خود محدود ها و سهمیههمچنین، با وضع تعرفه . آنهاشوند

 کردند. مي
 براساسي مرکانتیلیسم وارد کرد. ، نقدي را بر نظريه1712در سال  3ديويد هیوم

)میزان  ديدگاه هیوم اگر انگلیس در تجارت با فرانسه داراي مازاد تراز تجاري باشد
صادرات انگلیس به فرانسه، بیشتر از میزان واردات آن از فرانسه باشد(، مازاد طلا و 

شود. اما در ، تورم در اين کشور ميدرنتیجهنقره در انگلیس باعث افزايش حجم پول و 
، سطح درنتیجهيابد و افتد. حجم پول کاهش ميفرانسه عكس اين قضیه اتفاق مي

                                                                                                                                        
1. Thomas Mun 

2. Barrow 

3. David Hume 
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يابد. بنابراين، قیمت محصولات صادراتي انگلیس، افزايش و کاهش مي همها قیمت
ي يابد. اين باعث افزايش انگیزهقیمت محصولات صادراتي فرانسه کاهش مي

محصولات فرانسوي در  . زيراشودها براي خريد محصولات فرانسوي ميانگلیسي
 به خريدمايل کمتري ها نیز تاند. همچنین، فرانسويتر شدهبازارهاي جهاني ارزان

، 1اند )شنكار و همكارانتر شدهمحصولات آنها گران . زيرادارندها محصولات انگلیسي
2114 :23 .) 

شود و در طرف ديگر، تراز تجاري ، تراز تجاري انگلیس دچار مشكل ميدرنتیجه
انگلیس  کند که مازاد تراز تجارييابد. اين روند تا جايي ادامه پیدا ميفرانسه بهبود مي

تواند در بلندمدت داراي مازاد از بین برود. بنابراين، از ديدگاه هیوم هیچ کشوري نمي
 تراز تجاري باشد.

يك  عنوانبهي مرکانتیلیسم اين است که اين نظريه، تجارت را ايراد اصلي نظريه
گیرد؛ بدين معني که کسب منفعت توسط يك کشور در نظر مي 2بازي با جمع صفر

هاي اسمیت و ريكاردو، اين مشكل نظريه شود.جاد ضرر براي کشور ديگر ميباعث اي
برد در نظر گرفتند  -ي مرکانتیلیسم را برطرف کردند و تجارت را يك بازي بردنظريه

 شود. که باعث ايجاد منفعت براي هر دو کشور مي
کنند. مي استفاده 3مرکانتیلیسم جديددر دنیاي امروز، برخي از کشورها، از ديدگاه 

، صادرات خود را زمانهم طوربهکنند که اين استراتژي کشورها تلاش مي براساس
، کشور چین از ديدگاه مرکانتیلیسم مثالبرايافزايش و واردات خود را کاهش دهند. 

کنند که کند. آنها با کاهش نرخ ارز خود در برابر دلار آمريكا تلاش ميجديد استفاده مي
 (.172: 2113افزايش و واردات خود را کاهش دهند )هیل، صادرات خود را 

 

 آدام اسمیت ي مزيت مطلقنظريه -2-3

ثروت »، در کتاب معروف خود به نام 1776آدام اسمیت اقتصاددان اسكاتلندي در سال 
ها را مورد انتقاد قرار داد. او معتقد بود که تجارت ي مرکانتیلیست، نظريه4«ملل
توانند از الملل، يك بازي با مجموع صفر نیست. او معتقد است که کشورها ميبین

تجارت آزاد با يكديگر به سودآوري برسند. اسمیت بیان کرد که کشورها از لحاظ 

                                                                                                                                        
1. Shenkar 
2. zero-sum game 

3. neo-mercantilist 

4. The Wealth of Nations 
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در  (.112: 2114)کاووسگیل و همكاران،  متفاوت هستند باهمتولید محصولات  کارايي
ي هاي برتر تولیدي خود، کاراترين تولیدکنندهفرايندي آن زمان، انگلیس به واسطه

ي خیز و تجربهآب و هواي خوب، خاك حاصل دلیلبهپارچه در جهان بود. فرانسه نیز 
نسبت به فرانسه بالا، کاراترين کشور جهان در تولید انگور بود. انگلیس در تولید پارچه 
. بنابراين، يك ندو فرانسه نیز در تولید انگور نسبت به انگلیس داراي مزيت مطلق بود

کشور زماني در تولید يك محصول داراي مزيت مطلق است که کاراترين کشور جهان 
 در تولید آن محصول باشد. 

داراي مزيت  ديدگاه اسمیت، کشورها بايد محصولاتي را تولید کنند که در آنها براساس
. بنابراين، انگلیس بايد پارچه تولید مبادله کنندمطلق هستند و آنها را با ساير کشورها 

کند و از طريق فروش مازاد بر مصرف داخلي آن به فرانسه انگور مورد نیاز خود را 
دريافت کند. فرانسه نیز بايد انگور تولید کند و از طريق فروش مازاد بر مصرف داخلي 

 ي مورد نیاز خود را دريافت کند. نگلیس، پارچهآن به ا
ديدگاه اسمیت، کشورها نبايد محصولاتي را تولید کنند که در کشورهاي ديگر،  براساس
وري که هر يك در تولید يك شوند. اسمیت نشان داد که اگر دو کشتر تولید ميارزان

منفعت خواهند  تجارت کنند، هر دو کشور به باهمداراي مزيت مطلق هستند  محصول
، تجارت بین دو کشور غنا و ايران را در نظر بگیريد. تولید هر مثالبرايرسید. 

محصولي، نیازمند منابع مختلفي مانند زمین، نیروي کار و سرمايه است. فرض کنید که 
توانند آنها را براي تولید برنج يا کاکائو هستند و مي باهمغنا و ايران، داراي منابع برابر 

قرار دهند. همچنین، فرض کنید که میزان منابع موجود در هر يك از اين  داستفادهمور
 واحد است.  211دو کشور، 

واحد منابع و براي تولید يك تن  11فرض کنید که غنا براي تولید يك تن کاکائو به 
ون تن کاکائو تولید کند، بد 21تواند واحد منابع نیاز دارد. بنابراين، غنا مي 21برنج به 

تن برنج تولید کند، بدون اينكه کاکائو تولید کند و يا ترکیبي  11اينكه برنج تولید کند يا 
 از کاکائو و برنج را تولید کند. 

 دهد. ي مزيت مطلق را نشان مينظريه 1-2نمودار 
 نشان داده شده است.  GGꞌهاي مختلف تولید کاکائو و برنج در غنا با خط ترکیب

يك منحني  ،منحني امكانات تولید دهد.غنا را نشان مي 1امكانات تولیدمنحني  GꞌGخط 

                                                                                                                                        
1. production possibility frontier 
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 ،دهد. اين منحنيارائه ميرا است که يك مدل ساده از آن  شده در علم اقتصادشناخته
 .نمايدتواند تولید کند مشخص مياقتصاد مييك را که  محصولاتيهاي مختلف ترکیب

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  ي مزيت مطلقنظريه. 1-2نمودار 

واحد منبع و براي تولید يك  41فرض کنید که ايران براي تولید يك تن کاکائو به 
تن کاکائو تولید کند،  1تواند واحد منبع نیاز دارد. بنابراين، ايران مي 11تن برنج به 

تن برنج تولید کند، بدون اينكه کاکائو تولید کند و يا  21بدون اينكه برنج تولید کند يا 
هاي مختلف تولید کاکائو و برنج در ايران و و برنج را تولید کند. ترکیبترکیبي از کاکائ

 دهد.منحني امكانات تولید ايران را نشان مي ،IIꞌخط  نشان داده شده است.  IIꞌبا خط 
واضح است که غنا در تولید کاکائو داراي مزيت مطلق  شدهارائههاي داده براساس

بع بیشتري براي تولید کاکائو نیاز دارد. همچنین، ايران نسبت به غنا به منا . زيرااست
 ايران نیز در تولید برنج نسبت به غنا داراي مزيت مطلق است.

هر دو کشور،  و اکنون فرض کنید که دو کشور، با يكديگر تجارت نداشته باشند
دهند. نیمي از منابع خود را به تولید کاکائو و نیمي ديگر را به تولید برنج اختصاص مي

کند بايد مصرف کند. در چنین شرايطي،  همچنین، هر کشور هر آنچه را که تولید مي

1 
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تن  11تواند (. ايران نیز ميAي تن برنج تولید کند )نقطه 1تن کاکائو و  11تواند غنا مي
تجارت، حجم تولید کاکائو در  انجامبدون(. Bي تن کاکائو تولید کند )نقطه 1/2برنج و 

 تن خواهد بود.  11تن و حجم تولید برنج معادل  1/12دو کشور معادل 
اما اگر هر يك از اين کشورها فقط محصولي را که در آن مزيت مطلق دارند، تولید 

تن کاکائو و ايران  21تواند کنند و کمبودهاي خود را از کشور ديگر تهیه کنند، غنا مي
گرايي، حجم تولید محصولات تن برنج تولید کند. بنابراين، با تخصص 21تواند مي

کند. بدين ترتیب، با انجام تجارت بین دو کشور حجم تولید کاکائو به افزايش پیدا مي
ي دهندهتن افزايش خواهد يافت. اين نشان 1تن و حجم تولید برنج به میزان  1/7میزان 

 الملل است.  اهمیت بازرگاني بین

تجارت کنند. همچنین، فرض کنید که  باهمخواهند فرض کنید که غنا و ايران مي 
کنند يك واحد برنج باشد و دو کشور، توافق مي باارزشارزش يك واحد کاکائو برابر 

 که يك واحد کاکائو را با يك واحد برنج مبادله کنند. 
تن برنج را  6، درمقابل تن کاکائو را به ايران صادر کند و 6بگیرد که  اگر غنا تصمیم

 14از ايران وارد کند، میزان مصرف کاکائوي اين کشور بعد از انجام اين تجارت، معادل 
تن  4تن خواهد بود. بنابراين، غنا با انجام تجارت  6تن و میزان مصرف برنج آن معادل 

تن برنج بیشتر به دست  يكتجارت و همچنین،  انجامبدونکاکائو، بیش از حالت 
 اهد آورد. خو

تن و میزان  6میزان مصرف کاکائوي ايران نیز بعد از انجام اين تجارت معادل 
تن  1/3تن خواهد بود. بنابراين، ايران با انجام تجارت  14مصرف برنج آن نیز، معادل 

تن برنج بیشتر، به دست خواهد  4تجارت و همچنین،  انجامبدونکاکائو، بیش از حالت 
 آورد.

المللي باعث افزايش حجم تولید کاکائو و گرايي و تجارت بینصصبنابراين، تخ
توانند کاکائو و برنج کنندگان اين دو کشور نیز ميشود. مصرفبرنج در دو کشور مي

برد است و به  -المللي، يك بازي برد، تجارت بیندرنتیجهبیشتري را مصرف کنند. 
 (.113: 2114سگیل و همكاران، رساند )کاووي کشورهاي درگیر در آن منفعت ميهمه
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 ديويد ريكاردو ي مزيت نسبينظريه -2-4

ي مزيت را ارائه داد. او اين انتقاد را بر نظريه 1ي مزيت نسبينظريهديويد ريكاردو، 
ي محصولات نسبت به ساير مطلق آدام اسمیت وارد کرد که اگر کشوري در تولید همه
ديدگاه اسمیت  براساسدهد؟ کشورها داراي مزيت مطلق باشد، آنگاه چه روي مي

برد و بهتر است وارد تجارت الملل نميچنین کشوري هیچ منفعتي از انجام تجارت بین
تواند از با ساير کشورها نشود. اما ريكاردو ثابت کرد که حتي چنین کشوري هم مي

 الملل سود ببرد. انجام تجارت بین

نفوذ کنند. ها امكان مي دهد که در بازارهاي خارجي، مزيت نسبي، به شرکت
کشوري که در تولید برخي از محصولات، تخصص دارد، محصولات ديگر را تولید 

 (.1: 2114، 2کند )مادورانمي
، کتابي را به نام اصول اقتصاد سیاسي منتشر کرد. ريكاردو در اين 1117او در سال 

ي محصولات، نسبت به ساير کشورها کتاب بیان کرد که اگر کشوري در تولید همه
و تخصص  کاراييراي مزيت مطلق باشد، بهتر است محصولاتي را تولید کند که دا

و تخصص کمتري  کاراييبیشتري در تولید آنها دارد و محصولاتي را که در تولید آنها 
ي که اين روش غیرمنطقي به نظر درحالدارد، از کشورهاي ديگر خريداري کند. 

دهیم )شنكار و همكاران، را نشان ميآن  بودنيبا ذکر يك مثال، منطق . امارسدمي
2114 :21.) 

فرض کنید که غنا هم در تولید برنج و هم در تولید کاکائو، نسبت به ايران داراي 
واحد منابع و براي تولید يك تن  11براي تولید يك تن کاکائو به  و مزيت مطلق باشد

تن کاکائو تولید  21تواند . بنابراين، غنا ميداشته باشدواحد منابع نیاز  33/13برنج به 
تن برنج تولید کند، بدون اينكه کاکائو تولید کند  11کند، بدون اينكه برنج تولید کند يا 

 و يا ترکیبي از کاکائو و برنج را تولید کند.
 دهد. ي مزيت نسبي را نشان مي، نظريه2-2نمودار 

 
 
 
 

                                                                                                                                        
1. comparative advantage theory 

2. Madura 
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  نسبيي مزيت نظريه .2-2نمودار 

 نشان داده شده است.  GGꞌهاي مختلف تولید کاکائو و برنج در غنا با خط ترکیب

  دهد.ميمنحني امكانات تولید غنا را نشان  ،GGꞌخط 
واحد منبع و براي تولید يك  41فرض کنید که ايران براي تولید يك تن کاکائو به 

تن کاکائو تولید کند،  1تواند واحد منبع نیاز دارد. بنابراين، ايران مي 21تن برنج به 
تن برنج تولید کند، بدون اينكه کاکائو تولید کند و يا  11بدون اينكه برنج تولید کند يا 

هاي مختلف تولید کاکائو و برنج در ايران از کاکائو و برنج را تولید کند. ترکیب ترکیبي
 دهد.منحني امكانات تولید ايران را نشان مي ،IIꞌخط  نشان داده شده است.  IIꞌبا خط 

اکنون فرض کنید که دو کشور، با يكديگر تجارت نداشته باشند. هر دو کشور، نیمي 
دهند. در از منابع خود را به تولید کاکائو و نیمي ديگر را به تولید برنج اختصاص مي

(. ايران Aي تن برنج تولید کند )نقطه 1/7تن کاکائو و  11تواند چنین شرايطي،  غنا مي
 (. Bي تن برنج تولید کند )نقطه 1ن کاکائو و ت 1/2تواند نیز مي

به اينكه غنا در تولید هر دو محصول داراي  باتوجهي مزيت مطلق، نظريه براساس
مزيت مطلق است، چرا بايد با ايران تجارت کند؟ اگرچه غنا در تولید هر دو محصول، 

 4تواند غنا مي در تولید کاکائو داراي مزيت نسبي است. . اماداراي مزيت مطلق است
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کند. بنابراين، غنا در برابر ايران برنج تولید مي 1/1فقط  . امابرابر ايران کاکائو تولید کند
 تولید کاکائو، کاراتر از تولید برنج است. 

تن و حجم تولید  1/12تجارت حجم تولید کاکائو در دو کشور معادل  انجامبدون
تجارت هر کشور هر آنچه را که تولید  امانجبدونتن خواهد بود.  1/12برنج معادل 

تجارت داشته باشند، حجم کلي تولید  باهمکند بايد مصرف کند. اما اگر دو کشور مي
توانند کنندگان هر دو کشور مييابد و مصرفکاکائو و برنج در دو کشور افزايش مي

 مقدار بیشتري از اين محصولات را مصرف کنند. 
فاده از مزيت نسبي خود در تولید کاکائو، میزان تولیدات فرض کنید که غنا براي است

واحد منابع دارد.  111تن افزايش دهد. اين میزان تولید نیاز به  11تن به  11خود را از 
 71/3واحد  11تواند با اين ماند. غنا ميواحد منابع ديگر براي غنا باقي مي 11بنابراين، 

تن برنج  11ن نیز که در تولید برنج تخصص دارد (. ايراCي تن برنج تولید کند )نقطه
 کند. تولید مي

گرايي، کند. قبل از تخصصجمع تولید کاکائو و برنج، در اين حالت افزايش پیدا مي
تن بود.  1/12تن و حجم کلي تولید برنج نیز معال  1/12حجم کلي تولید کاکائو، معال 

تن و حجم کلي تولید برنج  11معال گرايي حجم کلي تولید کاکائو اما بعد از تخصص
 تن خواهد بود. 71/13نیز معال 

يابد، بلكه هر دو تنها حجم تولید محصولات افزايش ميگرايي، نهبعد از تخصص
توانند از انجام تجارت منفعت ببرند. اگر غنا و ايران کاکائو و برنج را بر مبناي کشور مي

يك قیمت مبادله کنند(، میزان کاکائو و برنج يك به يك، مبادله کنند )دو محصول را با 
 در هر دو کشور بیشتر از حالت بدون تجارت خواهد بود.

تن از کاکائوهاي خود را به ايران صادر کند، میزان کاکائوي  4، اگر غنا مثالبراي
 تجارت خواهد بود. تن بیشتر از حالت بدون يكتن خواهد بود که  11باقیمانده 
کند. تن برنج دريافت مي 4کند، ن کاکائويي که به ايران صادر ميت 4 درمقابلغنا 

تن خواهد بود. بنابراين،  71/7بنابراين، میزان برنج غنا بعد از انجام تجارت، معادل 
واحد  21/1ي انجام تجارت با ايران باعث شده است که میزان برنج غنا به اندازه

 افزايش پیدا کند. 
کند. تن کاکائو دريافت مي 4کند تن برنجي که به غنا صادر مي 4 درمقابلايران نیز 

تن  1/1تن خواهد بود که  4بنابراين، میزان کاکائوي غنا بعد از انجام تجارت معادل 
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تن  6انجام تجارت خواهد بود. همچنین، میزان برنج ايران نیز بیشتر از حالت بدون
 تجارت خواهد بود. امانجبدونتن بیشتر از حالت  يكخواهد بود که 

رغم اينكه غنا در تولید هر دو محصول نسبت به ايران داراي مزيت بنابراين، علي
اين کشور توانست از تجارت با ايران سود ببرد. ايران نیز  . امافرضي( طوربهنسبي بود )

 از انجام اين تجارت به منفعت رسید. 
 

 فرصت هابرلر -هزينه يهنظري -2-1
ارزش کار ريكاردو را  يهنظري 1236فرصت در سال  -هزينه يهنظري يهئرابا ا 1هابرلر
تولید يك کالا  يهفرصت هابرلر، هزين -هزينه يهنظريبست خارج نمود. طبق از بن

نظر کرد تا منابع کافي عبارت است از مقدار کالاي ديگري که بايد از تولید آن صرف
 براي تولید يك واحد اضافي از کالاي اول فراهم شود. 

در  ،فرصت کمتري در تولید يك کالا است يههزينکشوري که داراي  ،اساسبراين
در اينجا اين فرض که نیروي کار تنها عامل تولید است  .تولید آن کالا مزيت نسبي دارد

يا همگني نیروي کار وجود ندارد و هزينه يا بهاي يك کالا برابر با نیروي کاري نیست 
يك  يهرفتهزينه فرصت ازدستکه در تولید آن به کار رفته است. کشوري که در آن 

 به کالاهاي ديگر است. داراي مزيت نسبي در تولید آن نسبت ،تر باشدکالا پائین
قانون  ،قبولقابلصورتي هب ،رفتههاي ازدستهزينه فرصت يهنظري ،بدين ترتیب

 ،از عوامل تولید غیرهمگن مجموعهپذيرد که يك زيرا مي .کندمزيت نسبي را بیان مي
شوند تا محصولات متنوعي تولید کنند. ترکیب مي باهمهاي مختلف معمولاً به نسبت

را در تولید بیشتر هر کالا قبول  رفتهازدستهاي كان افزايش هزينه فرصتهمچنین ام
 دارد. 
هاي توان بر حسب هزينه فرصتقانون مزيت نسبي را مي ،اين ترتیبهب

مختلف يا بر حسب اختلاف قیمت نسبي کالاها در کشورهاي مختلف  يرفتهازدست
 باشد. بیان کرد که اساس تجارت بین کشورها مي

اقتصادي  يهنخستین افرادي است که بین تجارت خارجي و توسع ازجملههابرلر 
 الملل از نظر وي به شرح زير است: کند. منابع پوياي تجارت بینپیوند برقرار مي

                                                                                                                                        
1. Haberler 
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فراهم کشورها اقتصادي  يهابزار مادي لازم را براي توسع ،المللمنابع بین .1
 د.نآورمي

 انحصاري است. ترين سیاست ضد مهم ،تجارت آزاد  .2

ماشین  ،تجارت است. فناوريانتشار اطلاعات و  يهوسیل ،المللتجارت بین .3
يافته به کشورهاي المللي سرمايه از کشورهاي توسعهيي بینجابهجاتحرك و 

 .مانده استعقب
 

 ي هكچر و اوهلیننظريه -2-6

هكچر  هايه نامي ديويد ريكاردو، توسط دو اقتصاددان سوئدي بدر قرن بیستم، نظريه
معروف است )هیل،  1ي هكچر و اوهلیننظريهي آنها به بازتعريف شد. نظريهو اوهلین 

2113 :177 .) 
استفاده از منابع  2وريبهرهي ريكاردو، تفاوت کشورها در میزان نظريه براساس

شود. بنابراين، اينكه آيا غنا در تولید کاکائو، باعث ايجاد مزيت نسبي در تجارت مي
وري آن در استفاده از بیشتري نسبت به ايران دارد يا خیر، بستگي به میزان بهره کارايي

 وري نیروي کاري تأکید زيادي دارد و معتقد است کهمنابع خود دارد. ريكاردو بر بهره
وري نیروي کاري عامل اصلي ايجاد مزيت نسبي براي آنها تفاوت کشورها در بهره

 است.
، ديدگاه متفاوتي را براي 1233و برتیل اوهلین در سال  1212اِلي هكچر در سال 

از تفاوت کشورها  ،تبیین مزيت نسبي ارائه دادند. آنها بر اين باور بودند که مزيت نسبي
 (. 26: 2114شود )شنكار و همكاران، نابع ملي ايجاد ميمندي از مدر میزان بهره

میزان منابع موجود در يك کشور مانند زمین، نیروي کار و  3مندي از منابعبهره
. کشورها از لحاظ میزان منابع، با يكديگر تفاوت دارند. به اين دهدرا نشان ميسرمايه 

متفاوت است. هر چه میزان  باهمي منابع در کشورهاي مختلف دلیل است که هزينه
 تر خواهد بود.  ي آن منبع پايینيك منبع در يك کشور بیشتر باشد، هزينه

                                                                                                                                        
1. Heckscher-Ohlin theory 

2. productivity 

3. factor endowments 
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کنند که در آنها از منابع به اعتقاد هكچر و اوهلین، کشورها محصولاتي را صادر مي
، آنها محصولاتي را وارد درمقابلشود. فراوان و ارزان کشور به میزان زيادي استفاده مي

 شود. کنند که در آنها از منابع کمیاب کشور به میزان زيادي استفاده ميمي
الملل را کند الگوهاي بازرگاني بیني هكچر و اوهلین تلاش ميبنابراين، نظريه

ي مزيت نسبي ريكارو بر اين باور است که تجارت همانند نظريه و تشريح کند
 برخلافد. اما هكچر و اوهلین، ي کشورها مفید باشتواند براي همهالملل ميبین

مندي کشورها از تأثیر بهرهالملل تحتريكاردو، اعتقاد دارند که الگوهاي بازرگاني بین
 وري استفاده از منابع. منابع است، نه بهره

، کشور مثالبرايهاي بازار نیز همخواني دارد. ي هكچر و اوهلین، با واقعیتنظريه
محصولات  صادرکنندگانترين يكي از بزرگ عنوانبهآمريكا سالیان زيادي است که 

خیز در اين هاي حاصلکشاورزي شناخته شده است. اين موفقیت ناشي از وجود زمین
کند که به نیروهاي کاري ، کشور چین محصولاتي را صادر ميدرمقابلکشور است. 

کفش. دلیل اين امر در وجود نیروهاي کاري ارزان و  ارزان وابسته هستند مانند پارچه و
مند نیست فراوان در کشور چین است. کشور آمريكا که از نیروهاي کاري ارزان بهره

 (. 121: 2113کند )هیل، محصولات کاربر را وارد مي
 

 معماي لئونتیف -2-7

لملل است. اها در بازرگاني بینترين نظريهي هكچر و اوهلین، يكي از مهمنظريه
. دهندي مزيت نسبي ريكاردو ترجیح ميبسیاري از اقتصاددانان، اين نظريه را به نظريه

ي هكچر تأثیر بالاي نظريه دلیلبهکند. ي کمتري استفاده ميهاي سادهفرضاز پیش زيرا
  ارزيابي شده است. و اوهلین، اين نظريه توسط محققان مختلفي 

ي نوبل اقتصادي در سال ي جايزه، برنده1سیلي لئونتیفوابا تحقیق  هاارزيابياين 
ي هكچر و اوهلین وارد کردند. آغاز شدند و ترديدهايي را بر اعتبار نظريه 1273

ي بیشتري ي هكچر و اوهلین چون آمريكا سرمايهنظريه براساسلئونتیف بیان کرد 
را صادر و محصولات بر دارد، بايد محصولات سرمايه دراختیارنسبت به ساير کشورها 
در نهايت تعجب مشاهده کرد که واردات محصولات  ويکاربر را وارد کند. اما 

بر آن است. از آنجا که نتايج اين بر آمريكا بیش از صادرات محصولات سرمايهسرمايه

                                                                                                                                        
1. Wassily Leontief 
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 1معماي لئونتیفي هكچر و اوهلین تناقض داشت به هاي نظريهبینيتحقیق با پیش
 (. 114: 2112، 2اربوتیهمشهور شد )کولن و پ

داند. يك توجیه براي معماي لئونتیف اين حل معماي لئونتیف را نميهیچ فردي راه
هاي نوآورانه فناوري بااست که آمريكا تخصص زيادي در تولید محصولات جديدي 

هاي آنها از زمان کافي براي بلوغ فناوري. اين محصولات، نسبت به محصولاتي که دارد
 ي کمتري نیاز دارند. و تناسب براي تولید انبوه برخوردار هستند، به سرمايه

کند که به اي صادر ميافزارهاي رايانهبنابراين، آمريكا محصولاتي را مانند نرم
که کند ، محصولاتي را وارد ميدرمقابلنیروهاي کاري ماهر و کارآفرين نیاز دارند و 

 ي زيادي دارند. نیاز به سرمايه
اين نظريه  . اماي هكچر و اوهلین را از ديدگاه نظري قبول دارنداقتصاددانان نظريه

ي مزيت نسبي ديويد ريكاردو در دنیاي واقعي تجارت کاربرد زيادي ندارد. آنها نظريه
 دهند. الملل ترجیح ميرا براي توجیه الگوهاي بازرگاني بین

ي مزيت نسبي ديويد ريكاردو براي حل معماي لئونتیف استفاده از نظريه هبهترين را
ي ريكاردو، تفاوت کشورها در میزان نظريه براساسطور که گفته شد است. همان

شود. بنابراين، در استفاده از منابع، باعث ايجاد مزيت نسبي در تجارت مي وريبهره
توان گفت ات پارچه توسط اين کشور ميتوجیه صادرات هواپیما توسط آمريكا و وارد

اينكه منابع لازم براي بیشتري در تولید هواپیما دارد تا پارچه، نه کاراييکه اين کشور 
 تولید هواپیما به میزان زيادي در اين کشور وجود دارد.

 

 مزيت نسبي لیندر يهنظري -2-1
اين نظريه  براساسنمود. فراواني عوامل تولید را ارائه  يهنظري 1261در سال  3لیندر

کالاهاي صنعتي درمورد کالاهاي اولیه مصداق دارد و درمورد فراواني عوامل تولید فقط 
 کاربردي ندارد.

وي معتقد بود که يك کشور در ابتدا کالاهاي خود را براي بازارهاي وسیع داخلي 
و بعد از  کنندميکند و اين تولیدات شامل کالاهايي است که اکثر مردم تقاضا تولید مي

حتي با  ،لازم را براي صادرات آن کالاها به ساير کشورها يهآن است که آن کشور تجرب

                                                                                                                                        
1. Leontief paradox 

2. Cullen & Parboteeah 

3. Linder 
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آورد و يكسان و نسبت يكسان سرمايه و نیروي کار به دست مي يهوجود درآمد سران
ر و اوهلین چنظريه هك برخلافکند. اين نظريه ها ميشروع به تجارت با آن کشور

هاي نسبي زيرا آنها معتقد بودند که دو کشور با مشخصات فوق داراي هزينه .است
لیندر  يهلیندر پايین است. نظري يهنظري برخلافلذا حجم تجارت  ،يكساني هستند

 .فقط در کشور سوئد تأيید شد و از نظر کاربردي ضعیف است
 

 ي حیات محصولي چرخهنظريه -2-2

ارائه  2رِيموند وِرنونتوسط  1261ي در اوسط دهه، 1ي حیات محصولي چرخهنظريه
الملل در قرن بیستم ي وِرنون، بر مبناي مشاهدات او از اوضاع بازرگاني بینشد. نظريه

شكل گرفت. او مشاهده کرد که بخش اعظم محصولات جديد در دنیا توسط 
سد. اين رشود و ابتدا در بازار آمريكا به فروش ميهاي آمريكايي تولید ميشرکت

هاي فتوکپي، هاي عكاسي، دستگاهمحصولات شامل خودرو، تلويزيون، دوربین
ي انبوه تولید و روانه صورتاي بودند که بههاي رايانهتراشههاي شخصي و رايانه

 (.111: 2114شدند )کاووسگیل و همكاران، بازارها مي
هاي آمريكايي اين تي بازار آمريكا به شرکورنون معتقد بود که ثروت و اندازه

هاي بالاي نیروي داد که محصولات جديد را تولید کنند. همچنین، هزينهانگیزه را مي
هاي در هزينه تا با انجام نوآوريکرد هاي آمريكايي را تشويق ميکار در آمريكا شرکت

  جويي کنند.خود صرفه
دند يا در بازار شهاي آمريكايي توسعه داده مياينكه محصولات جديد توسط شرکت

توانست به اين معنا باشد که اين محصولات، لزومًا رسیدند، نميآمريكا به فروش مي
توانست آنها را در کشورهايي تولید کند که بايد در آمريكا تولید شوند. بلكه، آمريكا مي

داراي نیروهاي کاري ارزان بودند و سپس، آنها را به کشور خود وارد کند. با اين 
 شوند. ورنون مشاهده کرد که اکثر محصولات جديد ابتدا در آمريكا تولید مي وجود،

داند که کارخانجات تولیدي را در نزديك بازارها و هاي آمريكايي ترجیح ميشرکت
معرفي محصولات جديد به بازار داراي  . زيراگیري شرکت قرار دهندمرکز تصمیم

شدن به کارخانجات تولیدي، زديكخواستند با نها ميريسك زيادي است و شرکت
 کنترل بیشتري بر معرفي محصولات جديد به بازار داشته باشند. 

                                                                                                                                        
1. product life-cycle theory 

2. Raymond Vernon 
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همچنین، عواملي غیر از قیمت بر تقاضاي اکثر محصولات جديد تأثیر دارند. 
هاي بالاتري را براي محصولات جديد تنظیم کنند. توانند قیمتها ميبنابراين، شرکت

ها مجبور نخواهند بود که تولیدات خود را در کشورهايي انجام دهند ، شرکتدرنتیجه
 که داراي نیروهاي کاري ارزان هستند. 

ي محصولات جديد، میزان تقاضا در ورنون بیان کرد که در مراحل ابتدايي توسعه
اي هتقاضا در ساير کشورهاي پیشرفته، به گروه . اماکندافزايش پیدا مي سرعتبهآمريكا 

ي محدود در ساير کشورهاي پیشرفته باعث پردرآمد محدود است. تقاضاي اولیه
ي کافي را براي تأسیس کارخانجات تولیدي هاي آمريكايي، انگیزهشود که شرکتمي

هاي آمريكايي براي تأمین تقاضاي ، شرکتدرمقابلدر آن کشورها نداشته باشند. 
ات تولیدي خود را به اين کشورها صادر محدود کشورهاي پیشرفته، مقداري از محصول

 (.124: 2113کنند )هیل، مي
در طول زمان، تقاضا براي محصولات جديد در ساير کشورهاي پیشرفته مانند 
بريتانیا، فرانسه، آلمان و ژاپن نیز افزايش يافت. بنابراين، تولیدکنندگان اين کشورها 

کردند که خودشان اين د و تلاش ميديدنزمینه را براي تولید محصولات جديد مهیا مي
هاي آمريكايي وارد کنند. اينكه آنها را از شرکتجايمحصولات را تولید کنند، به

هاي آمريكايي نیز کارخانجات تولیدي خود را در کشورهاي همچنین، شرکت
 ي برخوردار بودند. رشدروبهاي تأسیس کردند که از تقاضاهاي پیشرفته

محصولات جديد در ساير کشورهاي پیشرفته افزايش پیدا کرد  ، حجم تولیددرنتیجه
هاي آمريكايي از فرصت کمتري براي صادرات محصولات خود به اين و شرکت

 کشورها برخوردار شدند. 
شدن بازارهاي آمريكا و ساير کشورهاي پیشرفته، محصولات استاندارد شدند با بالغ

يك ابزار رقابتي نگاه  عنوانبهز به قیمت ها نیها کاهش پیدا کرد. شرکتو سطح قیمت
ها نقش مهمي کردند و وارد جنگ قیمت با رقباي خود شدند. در اين شرايط هزينهمي
 هاي رقابتي پیدا کرد. فراينددر 

تر بودند، از ، کشورهايي مانند ايتالیا و اسپانیا که داراي نیروهاي کاري ارزاندرنتیجه
صولات جديد به آمريكا برخوردار شدند. اين چرخه شرايط خوبي براي صادرکردن مح

يابد تا مزيت تولیدي به کشورهايي مانند تايلند انتقال يابد. بنابراين، ادامه مي همچنان
الملل به اين صورت است که محصولات ي حیات محصولات در بازرگاني بینچرخه
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ر کشورهاي ابتدا در آمريكا، سپس در ساير کشورهاي پیشرفته و در نهايت، د
 شوند.تولید مي توسعهدرحال

شود که آمريكا از الملل باعث ميي حیات محصولات در بازرگاني بینچرخه
 ي اين محصولات تبديل شود. ي محصولات جديد به واردکنندهصادرکننده

 
 ي حیات محصولي چرخهارزيابي نظريه -2-2-1

مشاهده  خوبيبهتوان در دنیاي واقعي تجارت، ي حیات محصول را ميي چرخهنظريه
 (. 111: همانکرد )

ي ها، ابتدا در اوايل دهههاي فتوکپي را در نظر بگیريد. اين دستگاه، دستگاهمثالبراي
کنندگان شدند و به مصرفي شرکت زيراکس تولید ميوسیلهدر آمريكا و به 1261

، زيراکس محصولات خود را به ژاپن و کشورهاي درادامهشدند. آمريكايي فروخته مي
افزايش  شدتبهکرد. زماني که تقاضا در اين کشورها ي اروپاي غربي صادر ميپیشرفته

انجام  1«گذاري مشتركسرمايه»هاي خارجي يافت، زيراکس تصمیم گرفت که با شرکت
 -فوجي، مثالبراي. تولید کندطورمستقیم در اين کشورها خود را به تامحصولتا  دهد

هاي مشترك زيراکس در گذاريسرمايه ازجمله ،3زيراکس -رَنكدر ژاپن و  2زيراکس
 کشورهاي ديگر هستند.

توکپي به اتمام هاي في تولید دستگاه، زماني که حق اختراع زيراکس در زمینهعلاوهبه
در ايتالیا(.  1در ژاپن و اولیوتي 4رسید، ساير رقباي خارجي نیز وارد بازار شدند )کنون

، محصولات تدريجبهکنندگان آمريكايي ، صادرات آمريكا کاهش يافت و مصرفدرنتیجه
دادند. در تر ساير کشورها مانند ژاپن را به محصولات آمريكايي ترجیح ميارزان
ي تولید اين اند که هزينههاي ژاپني نیز به اين نتیجه رسیدهیر، شرکتهاي اخسال

محصولات در کشور آنها افزايش يافته است. بنابراين، آنها تولیدات خود را به 
، امروزه، درنتیجهند. اهاي مانند سنگاپور و تايلند منتقل کردتوسعهدرحالکشورهاي 

 هاي فتوکپي هستند. ي دستگاهآمريكا و کشورهاي پیشرفته واردکننده

                                                                                                                                        
1. joint ventures 

2. Fuji-Xerox 
3. Rank-Xerox 

4. Canon 

5. Olivetti 
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اين  براساسي حیات محصول منطبق است. زيرا ي چرخهاين تغییر با ديدگاه نظريه
شوند و به کشورهايي با نیروهاي کاري ارزان نظريه، صنايع بالغ از آمريكا خارج مي

 شوند. سوق داده مي

ها، ها و ژاپنيحیات محصول ايراداتي نیز دارد. از ديدگاه اروپايي يي چرخهنظريه
و  يابدميهاي آمريكايي توسعه اعتقاد ورنون که اکثر محصولات جديد توسط شرکت

 شود يك اعتقاد نژادپرستانه و از ُمد افتاده است. تولید مي
در بین  اگرچه، ممكن است اين ديدگاه در زمان تسلط آمريكا بر اقتصاد جهان

هاي اروپايي و هاي اخیر، شرکتدر سال . امادرست باشد 1271تا  1241هاي سال
سیم هاي بي، تلفنمثالبراياند. ژاپني نیز در تولید محصولات جديد، نقش مهمي داشته

اند هاي بازي، براي اولین بار در ژاپن تولید شدهجديد براي اولین بار در اروپا و دستگاه
 .(124: همان)

شدن و افزايش يكپارچگي جهاني، اکثر محصولات براين، باتوجه به جهانيعلاوه
شود. امروزه، در کشورهاي اروپايي، آمريكا و ژاپن تولید مي زمانهمطور جديد، به
هاي جهاني ممكن است بخشي از محصولات خود را در آمريكا، بخشي ديگر را شرکت

ديدگاه ي دامنهر ژاپن تولید کنند. بنابراين، در کشورهاي اروپايي و بخشي ديگر را د
 الملل در دنیاي امروزي بسیار محدود است. ورنون، براي توجیه بازرگاني بین

 

 ي تجارت جديدنظريه -2-11
شروع شد. در اين دهه، اقتصاددانان بر اين  1271ي از دههاز  1ي تجارت جديدنظريه

، نقش مهمي در 2اقتصاد مقیاسر دستیابي به ها دنكته تأکید داشتند که توانايي شرکت
الملل دارد. اقتصاد مقیاس، عبارت است از کاهش در بهاي موفقیت آنها در بازرگاني بین

 (. 31: 2114ي محصولات از طريق تولید در مقیاس انبوه )شنكار و همكاران، شدهتمام
 شود:هاي زير حاصل مياقتصاد مقیاس، از طريق شیوه

 هاي ثابت بین تعداد زيادي از واحدهاي تولیديهزينه شدنسرشكن .1
کنندگان محصولات در مقیاس وسیع، در استفاده از کارکنان و توانايي تولید .2

 بالايي دارند. کاراييتجهیزات تخصصي که 

                                                                                                                                        
1. new trade theory 

2. economies of scale 
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اي، افزارهاي رايانهها در صنايع مختلفي مانند نرماقتصاد مقیاس، باعث کاهش هزينه 
، شرکت مايكروسافت با تولید و فروش انبوه مثالبرايشود. رو ميدارو، هواپیما و خود

هاي رسد. شرکتافزاري به کاربران جهاني، به اقتصاد مقیاس ميمحصولات نرم
توانند مي خود کارکنان متخصص واز خطوط مونتاژ  بااستفادهخودروسازي نیز 

 برسند. محصولات خود را در سطح انبوه تولید کنند و به اقتصاد مقیاس 
 ي مهم را در بر دارد: ي تجارت جديد، دو نكتهنظريه

کنندگان در کشورهاي مختلف، به شود که مصرفتجارت جهاني باعث مي .1
هاي جهاني براي دستیابي به محصولات متنوعي دست پیدا کنند. زيرا شرکت

کنند محصولات خود را در سطح انبوه تولید کنند که اين اقتصاد مقیاس، تلاش مي
ايش ، افزجهدرنتیهاي فعال در کشورهاي مختلف و باعث افزايش تعداد شرکت
  شود؛تنوع محصولات در آنها مي

براي محصولاتي که اقتصاد مقیاس آنها زياد است و بخش عظیمي از تقاضاي  .2
است. بنابراين،  بسیارمهمدر صنعت  بودنگامپیششود جهاني را شامل مي

هايي قرار دارد تسلط شرکتتجارت جهاني در برخي از محصولات خاص تحت
 اند. هاي صنعت بودهولین شرکتهاي آنها، اکه شرکت

فرض کنید که تجارتي بین کشورهاي دنیا انجام نگیرد. در اين صورت، در صنايعي 
ي بازار به اندازه باتوجهکه اقتصاد مقیاس مهم است، هم تنوع و هم تعداد محصولات، 

در آن کشور  ،ي بازار يك کشور پايین باشدشود. اگر اندازهيك کشور محدود مي
اي کافي براي توانمندسازي تولیدکنندگان در تحقق اقتصاد مقیاس وجود نخواهد تقاض

، اين محصولات تولید نخواهند شد که اين باعث کاهش تنوع درنتیجهداشت. 
، اگر هم تولید شوند، در مقادير کم درمقابلشود. کنندگان ميمحصولات براي مصرف

 شود.کنندگان ميت براي مصرفشوند که اين باعث افزايش بهاي محصولاتولید مي
 

 بودنگامپیشي مزيت نظريه -2-11

ها در صنايع تمرکز دارد. شرکت بودنگامپیش، بر مزاياي 1بودنگامپیشي مزيت نظريه
در صنايع مختلف، داراي مزاياي اقتصادي و  گامپیشهاي اين نظريه، شرکت براساس

                                                                                                                                        
1. First  - mover advantages 
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: همانشوند )آنها در صنعت ايجاد مي بودنگامپیش دلیلبهاستراتژيك زيادي هستند که 
121.) 

از رقبا  ترسريعآوردن اقتصاد مقیاس، دست، بهبودنگامپیشترين مزاياي يكي از مهم
کند که ي تئوري جديد بیان ميتر است. نظريههاي پايینمندي از هزينه، بهرهدرنتیجهو 

ش عظیمي از تقاضاي جهاني را براي محصولاتي که اقتصاد مقیاس آنها زياد است و بخ
توانند ي ميراحتبهها در صنعت بسیارمهم است. اين شرکت بودنگامپیششود شامل مي

هايي که ديرتر از به اقتصاد مقیاس دست پیدا کنند. در چنین صنايعي، شرکت
توانند به اقتصاد مقیاس دست پیدا کنند، شوند نمي، وارد بازار ميگامپیشهاي شرکت
 اند.   موقعیت برتر صنعت را به خود اختصاص داده گامپیشهاي شرکت چون

کشورهاي موفق و  يدرزمرههستند، نیز  گامپیشهاي کشورهايي که داراي شرکت
درآمدهاي زيادي را براي آنها  گامپیشهاي شرکت . زيراگیرندپردرآمد دنیا قرار مي

 کنند.ايجاد مي
ها تجاري را در نظر بگیريد. در اين صنعت اگر شرکت، صنعت هواپیمايي مثالبراي

توانند به اقتصاد مقیاس زيادي دست پیدا کنند. بتوانند در مقیاس وسیع تولید کنند، مي
میلیارد دلار هزينه کرد. اين  311A ،11 جت جامبو سوپر، براي تولید 1شرکت ايرباس
 211ها بايد حداقل، صندلي است. ايرباس براي جبران اين هزينه 111جت داراي 

ها، بینيپیش براساسسر برسد. ي سربهفروند از اين هواپیماها را بفروشد تا به نقطه
سال آينده به فروش خواهد  21فروند از اين نوع هواپیماها، در  611تا  411حدود 

تنها براي ايرباس سودآور خواهد  جامبو سوپررسید. بنابراين، بازار جهاني هواپیماهاي 
 اين شرکت به اقتصاد مقیاس دست پیدا کرده است. . زيرادبو

براين، بازار . بناي اروپا استاز آنجا که ايرباس، متعلق به کشورهاي عضو اتحاديه
هاي ديگر ي اروپا خواهد بود. شرکتاتحاديه دراختیارپیكر هاي غولصادرات جت

بازار  گامپیشايرباس  . زيرانندتوانند در اين زمینه با ايرباس رقابت کمانند بوئینگ نمي
 است و به اقتصاد مقیاس دست پیدا کرده است. 

البته، مديران بوئینگ معتقد هستند که بازار اين مدل از هواپیماها چندان بزرگ و 
جذاب نیست. آنها حتي معتقدند که اين بازار حتي براي ايرباس نیز سودآور نخواهد 

وئینگ براي نخستین بار در تاريخ افتادند. ب 717بوئینگ  بود. بنابراين، آنها به فكر تولید
ترين هواپیماي فروشپررونمايي کرد. اين هواپیما،  ،با تشريفات گسترده 2117ژوئیه  1

                                                                                                                                        
1. Airbus lndustrie 
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رفت که فروند است. انتظار مي 111مسافربري تاريخ است و سفارش خريد آن بیش از 
ورود آن به خدمت  يمهبرنا . اماوارد خدمت شود 2111 مياين هواپیما در ماه 

بعد از آن نیز بار ديگر تحويل آن را به  . اما بوئینگمنتقل شد 2111خیر به سال أتباکمي
 .موکول کرد 2111 سال خیر انداخت و بهأت

 

 بودنگامپیشمزاياي استراتژي  -2-11-1
ها ادامه مزايايي را به همراه دارد که براي مدت بودنگامپیشدهد که تحقیقات نشان مي

: 2112شود )هیل و جونز، بیان مي بودنگامپیشدارد. در بخش زير مزاياي استراتژي 
244:) 
يي براي مشتريان جابهجاهاي توانند باعث ايجاد هزينهمي گامپیشهاي شرکت .1

ها اين شرکتمشتريان رقباي بالقوه کار سختي براي جذب  درنتیجهشوند. 
  خواهند داشت؛

برند وجود دارد. هرچه  يرابطه مستقیمي بین وفاداري به برند و ارزش ويژه .2
د )سید کنوفاداري به برند افزايش پیدا کند، ارزش ويژه برند نیز افزايش پیدا مي

نیز شهرت و  بودنگامپیشمهمترين مزيت (. 16: 1316جوادين و شمس، 
کنندگان جاي چنان در ذهن مصرفآن گامپیشهاي معروفیت برند است. شرکت

کنند که رقباي بعدي براي گیرند و وفاداري مشتريان را به خود جلب ميمي
آوردن اين جايگاه دچار مشكلات زيادي خواهند بود. بنابراين، دستبه

يك  گامپیششود. اگر شرکت باعث افزايش ارزش ويژه برند مي بودنگامپیش
يك فضاي رقابتي را به خود اختصاص دهد و به سطح بالايي از بخش جديد از 

توانند آن جايگاه را در بازار به رضايت مشتري برسد، رقباي بعدي به سختي مي
دست آورند و مشتريان وفادار آن را به سوي خود جذب کنند، چرا که شرکت 

بازار  ورود زودتر به بازار از شهرت و معروفیت مناسبي در درنتیجه گامپیش
بسیار شبیه استراتژي  بودنگامپیشبرخوردار شده است. از اين ديدگاه، استراتژي 

 تمايز است؛

توانند شوند. آنها ميهاي نوآور شناخته ميشرکت عنوانبه گامپیشهاي شرکت .3
  محصولات و خدمات خود تغییر دهند؛ سايردرمورد ادراکات مشتريان را 
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ها وارد بازار چون زودتر از ساير شرکت مگاپیشهاي ديگر، شرکتازطرف .4
، نسبت درنتیجهشوند. براين، از اثرات يادگیري و تجربه برخوردار مي. بناشوندمي

 اي برخوردار هستند. به آنها از مزيت هزينه

 بودنگامپیشمعايب استراتژي  -2-11-2
، همواره داراي نقاط قوت نیست، بلكه ممكن است معايبي را نیز به همراه بودنگامپیش

 (. 264: 1323داشته باشد )امیني و سالار، 
 (:241: 2112شود )هیل و جونز، بیان مي بودنگامپیشدر بخش زير معايب 

ممكن است محصولات و خدماتي را تولید کنند که متناسب  گامپیشهاي شرکت .1
با  بودنگامپیشصورت استراتژي نیازهاي مشتريان نباشند. دراينها و با خواسته
 شود؛مي روروبهشكست 

هاي بازاريابي مناسبي را براي محصولات و آنها همچنین ممكن است تلاش .2
باعث شكست آنها در بازار  خدمات جديد خود انجام نداده باشند. اين نیز

 شود؛مي

کنند که تقاضاي ر بازاريابي قوي کار ميچنان دها آنبرخي اوقات نیز اين شرکت .3
، چون شرکت قادر به تأمین درنتیجهشود. مشتريان بیشتر از توان تولیدي آنها مي

 شود.دار ميتقاضاها نیست اعتبار آن در بازار خدشه يهمه

 

 مزيت رقابتي ملي: الماس ملي پورتر -2-12
درمورد ، نتايج تحقیقات خود را 1221استاد دانشگاه هاروارد، در سال  1مايكل پورتر

، 2الماس ملي پورترالملل در قالب دلايل موفقیت يا شكست کشورها در بازرگاني بین
کشور بررسي کردند.  11صنعت را در  111ارائه کرد. پورتر و تیم تحقیقاتي او، 
هاي بازرگاني تنها بخشي از بنیانهاي موجود، تحقیقات پورتر نشان داد که نظريه

دهند. نتايج تحقیقات پورتر، باعث گسترش دانش موجود در الملل را توضیح ميبین
هاي مهم در اين حوزه مطرح يكي از نظريه عنوانبهالملل شد و ي بازرگاني بینحوزه
 (.161: 2114)کاووسگیل و همكاران،  گرديد

                                                                                                                                        
1. Michael Porter 

2. Porter's national Diamond 
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یح دهد چرا برخي از کشورها در يك صنعت ي اصلي پورتر اين بود که توضوظیفه
المللي موفق هستند؟ چرا ژاپن در صنعت خودرو موفق است؟ ي بینخاص، در عرصه

چرا سوئیس در تولید و صادرات ابزارهاي دقیق و محصولات دارويي موفق است؟ چرا 
 آمريكا و آلمان در تولید محصولات شیمیايي موفق هستند؟

ي مزيت نسبي هاي هكچر و اوهلین يا نظريهاز طريق نظريهتوان اين سؤالات را نمي
ي مزيت نسبي، ممكن است بخشي از اين سؤالات را ديويد ريكاردو پاسخ داد. نظريه

گويد که سوئیس به اين دلیل در تولید و ، اين نظريه تنها ميمثالبرايپاسخ دهد. 
بع خود را در اين صادرات ابزارهاي دقیق و محصولات دارويي موفق است که منا

دهد. ممكن است اين توجیه درست قرار مي مورداستفادهوري بسیاربالا صنايع با بهره
دهد که چرا سوئیس در اين صنايع، نسبت به ي مزيت نسبي توضیح نمينظريه . اماباشد

 کند که اين معما را حل کند.ورتر است. پورتر تلاش ميآلمان، بريتانیا يا اسپانیا بهره
 وکارکسبعامل وجود دارند که محیط  4رتر معتقد است که در هر کشور، پو
زيت رقابتي براي آنها يا دهند و باعث ايجاد مقرار مي تأثیرتحتهاي داخلي را شرکت

: 2114شوند. اين عوامل شامل موارد زير هستند )کاووسگیل و همكاران، ميمانع آن 
161:) 
ور را در عوامل تولید مانند نیروي کار ماهر و جايگاه کش که 1مندي از عواملبهره .1

  ؛دهدهاي لازم براي رقابت در يك صنعت مشخص نشان ميزيرساخت

ماهیت تقاضاي داخلي را براي محصولات صنعت نشان که  شرايط تقاضا .2
 دهد؛مي

کننده و صنايع حضور يا عدم حضور صنايع تأمین که صنايع مرتبط و پشتیبان .3
 ؛دهدنشان مي که داراي قابلیت رقابتي در سطح جهاني هستندکشور در را مرتبط 

ها در شرايط ايجاد، سازماندهي و مديريت شرکتکه  استراتژي، ساختار و رقابت .4
  دهد. را نشان ميبازار داخلي و ماهیت رقابت در بازارهاي داخلي 

شان ن 3-2دهد که در نمودار اس نشان ميعامل را در قالب يك الم 4پورتر، اين 
 داده شده است.

 
 
 

                                                                                                                                        
1. Factor endowments 
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 (121: 2113الماس ملي پورتر )هیل،  .3-2نمودار 

ها در صنايعي موفق خواهند بود که الماس ملي در پورتر معتقد است که شرکت
شرايط مطلوبي باشد. او همچنین بیان کرد که عوامل الماس ملي، يكديگر را تقويت 

کنند. وضعیت هر يك از عوامل الماس ملي، به وضعیت ساير عوامل وابسته است. مي
شود، تقاضا باعث ايجاد مزيت رقابتي نمي ، پورتر بیان کرد که شرايط مطلوبمثالبراي

حدي باشد که آنها را نسبت به پاسخ به ها بهمگر اينكه، سطح رقابت بین شرکت
 کنندگان تحريك کند.  تقاضاي مصرف

گذارند که عبارتند از ي تأثیر ميپورتر معتقد است که دو عامل ديگر نیز بر الماس مل
 شانس و دولت.

توانند ساختار صنعت را هاي عمده مينس، مانند نوآوريرويدادهاي ناشي از شا
 هاي فعال در صنعت ايجاد کنند. هاي زيادي را براي شرکتتغییر دهند و فرصت

، باعث ايجاد مزيت رقابتي براي ومقرراتقوانینتواند از طريق وضع دولت نیز مي
وانند شرايط تقاضاي تمي ومقرراتقوانین، مثالبرايها يا مانع ايجاد آن شود. شرکت

توانند بر شدت رقابت در يك صنعت داخلي را تغییر دهند، قوانین ضدانحصاري مي
تواند باعث بهبود ي آموزش ميهاي دولت در زمینهگذاريتأثیر بگذارند و سرمايه

 (.161: 2114مندي از عوامل شود )کاووسگیل و همكاران، وضعیت بهره
 

 استراتژي، ساختار 

 و رقابت

 صنايع مرتبط و پشتیبان

 مندي از عواملبهره شرايط تقاضا
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 مندي از عواملبهره -2-12-1
ي هكچر و اوهلین قرار دارد. پورتر، مبحث مندي از عوامل در کانون توجه نظريهبهره

هاي عوامل تولید انقلابي جديدي را در اين زمینه مطرح نكرد. او تلاش کرد که ويژگي
 (:122: هماندسته تقسیم کرد ) 2را تحلیل کند. او عوامل تولید را به 

هاي شامل منابع طبیعي، آب و هوا، موقعیت مكاني و ويژگي اي:عوامل تولید پايه .1
 شناختي.جمعیت

هاي ارتباطي، نیروهاي کاري ماهر و شامل زيرساخت عوامل تولید پیشرفته: .2
 .فناوريپیچیده، تجهیزات تحقیقاتي و دانش 

ترين نقش را در مزيت رقابتي کشورها او معتقد است که عوامل تولید پیشرفته، مهم
هاي افراد، گذاريسرمايه يدرنتیجهمنابع طبیعي،  برخلافعوامل تولید پیشرفته،  دارند.
ها در آموزش ابتدايي گذاري دولتشوند. بنابراين، سرمايهها ايجاد ميها و دولتشرکت

توانند با ها ميتواند باعث بهبود دانش و مهارت مردم شود. دولتو آموزش عالي، مي
 ها، عوامل تولید پیشرفته را در کشور خود تقويت کنند.هتشويق تحقیق در دانشگا

توانند باعث اي، مياي و پیشرفته، پیچیده است. عوامل پايهارتباط بین عوامل پايه
گذاري در عوامل پیشرفته تقويت ايجاد يك مزيت اولیه شوند که در آينده با سرمايه

باعث ايجاد فشار بر کشورها تواند اي ميشوند. بر عكس، عدم مزيت در عوامل پايه
هاي ، کشور ژاپن از کمبود زمینمثالبرايگذاري در عوامل پیشرفته شود. براي سرمايه

برد. اما اين کشور توانسته است از طريق خیز و منابع معدني رنج ميحاصل
هاي زيادي را در عوامل پیشرفته به دست آورد. ژاپن هاي زياد مزيتگذاريسرمايه

ساير کشورها مهندسان بیشتري دارد. پورتر معتقد است که تعداد زياد نسبت به 
مهندسان در ژاپن به اين کشور امكان داده است که در بسیاري از صنايع تولیدي به 

 هاي زيادي دست پیدا کند. موفقیت
 
 شرايط تقاضا -2-12-2

ابتي يت رقپورتر معتقد است که شرايط تقاضاي داخلي، تأثیر زيادي بر کسب مز
ترين بازارهاي خود، بسیار حساسیت غالباً به نیازهاي نزديك هاها دارد. شرکتشرکت

دارند. بنابراين، تقاضاي داخلي، نقش مهمي در نوع محصولات تولیدشده در کشورها 
 گذارد. دارد و بر کیفیت و سطح نوآوري محصولات داخلي، تأثیر مي
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کنند ني به مزيت رقابتي دست پیدا ميهاي داخلي، زماپورتر معتقد است که شرکت
کنندگاني، کنندگان داخلي، سطح توقعات بالايي داشته باشند. چنین مصرفکه مصرف

هاي کنند که محصولات باکیفیتي را تولید کنند و نوآوريهاي داخلي را وادار ميشرکت
 (.161: همانزيادي را در محصولات خود ارائه دهند )

ي هاي تولیدکنندهکنندگان پیچیده و آگاه ژاپني، شرکترفپورتر بیان کرد که مص
 هاي باکیفیتي را تولید کنند. اند که دوربینهاي عكاسي را وادار کردهدوربین

 شدندکنندگان پیچیده و آگاه کشورهاي اسكانديناوي، باعث همچنین، مصرف
قبل از  همراه راهاي تلفن گوشيسوئد،  2فنلاند و اريكسون 1هايي مانند نوکیايشرکت

 تولید کنند.  ساير کشورهاي پیشرفته
 

 صنايع مرتبط و پشتیبان -2-12-3

کنندگان و صنايع مرتبطي سومین عامل ايجاد مزيت رقابتي براي کشورها، وجود تأمین
ها و صنايع شرکت گذارياست که قابلیت رقابت در سطح جهاني را دارند. سرمايه

هاي موجود در يك صنعت است و ولید، به نفع شرکتي تمرتبط در عوامل پیشرفته
شود. قدرت باعث ايجاد يك جايگاه رقابتي قدرتمند براي آنها در سطح جهاني مي

هاي اي، باعث شده است که اين کشور، موفقیتهاي رايانهکشور آمريكا در تولید تراشه
 (. 122: 2113زيادي را در صنعت رايانه به دست آورد )هیل، 

اين است که صنايع موفق در يك کشور تمايل دارند که در  فراينديكي از نتايج اين 
هاي ترين يافتهبندي شوند. اين، يكي از مهم، دستهمرتبطهمبههايي از صنايع خوشه

هاي صنعتي که پورتر آن را کشف کرد، در صنعت تحقیق پورتر است. يكي از خوشه
خوشه از صنايع مختلف شامل نخ، پشم، الیاف منسوجات و پوشاك آلمان بود. اين 

آلات نساجي تشكیل هاي خیاطي و طیف وسیعي از ماشینهاي ماشینمصنوعي، سوزن
 (.161: 2114شود )کاووسگیل و همكاران، مي

توانند ، ميهاهاي موجود در آنشرکت . زيراهستند بسیارمهمهاي صنعتي، خوشه
 ه کنند. را با يكديگر مبادل ياطلاعات باارزش

 
 

                                                                                                                                        
1. Nokia 

2. Ericsson 
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 و رقابت استراتژي، ساختار -2-12-4

 چهارمین عامل ايجاد مزيت رقابتي براي کشورها، استراتژي، ساختار 
 (:122: 2113کند )هیل، و رقابت است. پورتر در اين زمینه، به دو نكته اشاره مي

هاي مديريتي متفاوتي هستند. اين کشورهاي مختلف، داراي ايدئولوژي .1
توانند به کشورها در کسب مزيت رقابتي کمك کنند يا مانع از ميها ايدئولوژي

، پورتر متوجه شد که مهندسان در مثالبرايدستیابي آنها به مزيت رقابتي شوند. 
ها بر تمرکز اين شرکت دلیلبهو اين  هاي ژاپني و آلماني قرار دارندرأس شرکت

، او متوجه شد که درمقابل. استهاي طراحي و تولید محصولات فرايندبهبود 
هاي آمريكايي قرار دارند. پورتر دريافت که دلیل مديران مالي در رأس شرکت

هاي طراحي و تولید فرايندها بر بهبود اين امر، در عدم تمرکز اين شرکت
هاي آمريكايي، باعث . استفاده از مديران مالي در رأس شرکتاستمحصولات 

مدت شده است. هاي مالي در کوتاهبر بازدهها تمرکز بیش از حد اين شرکت
هاي مديريتي متفاوت کاهش ديدگاه پورتر يكي از نتايج اين ايدئولوژي براساس

محور مانند هاي آمريكايي در صنايع مهندسيپذيري شرکتسطح رقابت
 هاي تولیدي و طراحي بسیارمهم هستند.  فرايندخودروسازي است که در آنها 

ها در يك صنعت، بیشتر باشد، مزيت رقابتي بین شرکتهر چه سطح رقابت  .2
ها باعث شود. رقابت شديد بین شرکتها ايجاد ميبیشتري براي اين شرکت

ها به انجام نوآوري، بهبود کیفیت، رضايت مشتريان، کاهش شود که شرکتمي
هاي پذيري شرکترقابت و ها و افزايش وفاداري مشتريان تشويق شوندهزينه

 .افزايش يابدالملل ي بازرگاني بینر در عرصهيك کشو

 

 المللهاي بازرگاني بیني نظريهخلاصه -2-13
ها در قالب ، اين نظريهالمللهاي بازرگاني بیندر اين بخش، براي درك بهتر نظريه

 اند. خلاصه شده 1-2جدول 
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 المللهاي بازرگاني بیني نظريهخلاصه .1-2جدول 
 توضیح نظريه رديف

1 
ي نظريه

 مرکانتیلیسم

در  شانزدهمالملل بود که در اواسط قرن ي بازرگاني بینمرکانتیلیسم، اولین نظريه
 انگلستان ارائه شد. 

 ي اصلي ثروت کشورها هستند. ها اين بود که طلا و نقره، پايهتأکید اصلي مرکانتیلیسم

ها اين بود که کشورها بايد تلاش کنند که داراي مازاد تجاري ي اصلي مرکانتیلیسمايده
 باشند، يعني میزان صادرات آنها بايد بیشتر از میزان واردات آنها باشد. 

ها بايد در اقتصاد دخالت کنند تا باعث ايجاد مازاد ها، دولتديدگاه مرکانتیلیسم براساس
 تجاري شوند. 

يك بازي با  عنوانبه، تجارت را ي مرکانتیلیسم اين است که اين نظريهي نظريهايراد اصل
گیرد؛ بدين معني که کسب منفعت توسط يك کشور باعث ايجاد جمع صفر در نظر مي

 شود. ضرر براي کشور ديگر مي

 براساسکنند. در دنیاي امروز، برخي از کشورها، از ديدگاه مرکانتیلیسم جديد استفاده مي
صادرات خود را افزايش و  زمانهم طوربهکنند که اين استراتژي کشورها تلاش مي

 واردات خود را کاهش دهند. 

 

2 
ي مزيت نظريه

 مطلق

 الملل، يك بازي با مجموع صفر نیست.آدام اسمیت، معتقد بود که تجارت بین

ديدگاه اسمیت، کشورها بايد محصولاتي را تولید کنند که در آنها داراي مزيت  براساس
 مطلق هستند و آنها را با ساير کشورها مبادله کنند. 

ديدگاه اسمیت، کشورها نبايد محصولاتي را تولید کنند که در کشورهاي ديگر  براساس
 شوند. تر تولید ميارزان

هر يك در تولید يك محصول داراي مزيت  اسمیت نشان داد که اگر دو کشوري که
 تجارت کنند، هر دو کشور به منفعت خواهند رسید.  باهممطلق هستند 
ي کشورهاي درگیر در آن منفعت برد است و به همه -المللي، يك بازي بردتجارت بین

 رساند.مي

 

3 
ي مزيت نظريه

 نسبي

 ي مزيت نسبي را ارائه داد. ديويد ريكاردو، نظريه

ي مزيت مطلق آدام اسمیت وارد کرد که اگر کشوري در تولید او اين انتقاد را بر نظريه
ي محصولات نسبت به ساير کشورها داراي مزيت مطلق باشد، آنگاه چه روي همه
الملل ديدگاه اسمیت چنین کشوري هیچ منفعتي از انجام تجارت بین براساسدهد؟ مي
ساير کشورها نشود. اما ريكاردو ثابت کرد که حتي  برد و بهتر است وارد تجارت بانمي

 الملل سود ببرد. تواند از انجام تجارت بینچنین کشوري هم مي

ي محصولات، نسبت به ساير کشورها ريكاردو بیان کرد که اگر کشوري در تولید همه
و تخصص  کاراييداراي مزيت مطلق باشد، بهتر است محصولاتي را تولید کند که 

و تخصص کمتري  کاراييدر تولید آنها دارد و محصولاتي را که در تولید آنها  بیشتري
 دارد، از کشورهاي ديگر خريداري کند.
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4 
ي هكچر و نظريه

 اوهلین

استفاده از منابع، باعث وري بهرهي ريكاردو تفاوت کشورها در میزان نظريه براساس
 شود. ايجاد مزيت نسبي در تجارت مي

هكچر و اوهلین، ديدگاه متفاوتي را براي تبیین مزيت نسبي ارائه دادند. آنها بر اين باور 
 شود. مندي از منابع ملي ايجاد ميبودند که مزيت نسبي از تفاوت کشورها در میزان بهره

کنند که در آنها از منابع فراوان به اعتقاد هكچر و اوهلین کشورها محصولاتي را صادر مي
کنند که آنها محصولاتي را وارد مي درمقابلشود. استفاده ميزيادي میزانبهکشور  و ارزان

 شود. زيادي استفاده ميمیزاندر آنها از منابع کمیاب کشور به
ي مزيت نسبي ريكارو بر اين باور است که ي هكچر و اوهلین نیز همانند نظريهنظريه

 ي کشورها مفید باشد. تواند براي همهالملل ميتجارت بین

 هاي بازار نیز همخواني دارد. ي هكچر و اوهلین با واقعیتنظريه

 

 معماي لئونتیف 1

ر آمريكا بیش از صادرات محصولات بلئونتیف مشاهده کرد که واردات محصولات سرمايه
ي هكچر و اوهلین هاي نظريهبینيبر آن است. از آنجا که نتايج اين تحقیق با پیشسرمايه

 مشهور شد معماي لئونتیفتناقض داشت به 

اين نظريه در  . اماي هكچر و اوهلین را از ديدگاه نظري قبول دارنداقتصاددانان نظريه
ي مزيت نسبي ديويد ريكاردو را د زيادي ندارد. آنها نظريهدنیاي واقعي تجارت، کاربر

براي حل معماي  دهند. بهترين راهالملل ترجیح ميبراي توجیه الگوهاي بازرگاني بین
ي مزيت نسبي ديويد ريكاردو است. در توجیه صادرات لئونتیف، استفاده از نظريه

توان گفت که اين کشور ميهواپیما توسط آمريكا و واردات پارچه توسط اين کشور 
منابع لازم براي تولید هواپیما به  اينكهنهبیشتري در تولید هواپیما دارد تا پارچه،  کارايي

 میزان زيادي در اين کشور وجود دارد.
 

 

6 
ي ي چرخهنظريه

 حیات محصول

 .توسط رِيموند وِرنون ارائه شد 1261ي ي حیات محصول در اوسط دههي چرخهنظريه

ي محصولات جديد، میزان تقاضا در آمريكا ورنون بیان کرد که در مراحل ابتدايي توسعه
هاي پردرآمد کند اما تقاضا در ساير کشورهاي پیشرفته به گروهافزايش پیدا مي سرعتبه

 .محدود است

در طول زمان، تقاضا براي محصولات جديد در ساير کشورهاي پیشرفته مانند بريتانیا، 
 آلمان و ژاپن نیز افزايش يافت. فرانسه، 

ديدند و بنابراين، تولیدکنندگان اين کشورها زمینه را براي تولید محصولات جديد مهیا مي
آنها را از  اينكهجايبهکردند که خودشان، اين محصولات را تولید کنند، تلاش مي
 هاي آمريكايي وارد کنند. شرکت

اي هاي آمريكايي نیز کارخانجات تولیدي خود را در کشورهاي پیشرفتههمچنین، شرکت
 ي برخوردار بودند. رشدروبهتأسیس کردند که از تقاضاهاي 

، حجم تولید محصولات جديد در ساير کشورهاي پیشرفته، افزايش پیدا کرد و درنتیجه
ت خود به اين کشورها هاي آمريكايي، از فرصت کمتري براي صادرات محصولاشرکت

 برخوردار شدند. 
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شود که آمريكا از الملل باعث ميي حیات محصولات در بازرگاني بینچرخه

 ي اين محصولات تبديل شود. ي محصولات جديد به واردکنندهصادرکننده
 

7 
ي تجارت نظريه

 جديد

ان بر اين شروع شد. در اين دهه، اقتصاددان 1271ي از دههاز  ي تجارت جديدنظريه
نقش مهمي در  اقتصاد مقیاسها در دستیابي به نكته تأکید داشتند که توانايي شرکت

 الملل دارد. موفقیت آنها در بازرگاني بین

کنندگان در کشورهاي مختلف، به محصولات شود که مصرفتجارت جهاني باعث مي
تصاد مقیاس تلاش هاي جهاني براي دستیابي به اقمتنوعي دست پیدا کنند. زيرا شرکت

هاي کنند محصولات خود را در سطح انبوه، تولید کنند که باعث افزايش تعداد شرکتمي
 شود. ، افزايش تنوع محصولات در آنها ميدرنتیجهفعال در کشورهاي مختلف و 

کند که براي محصولاتي که اقتصاد مقیاس آنها زياد است و ي تئوري جديد بیان مينظريه
 بسیارمهمدر صنعت  بودنگامپیششود، تقاضاي جهاني را شامل مي بخش عظیمي از

 است. 

1 
ي مزيت نظريه
 بودنگامپیش

ها در صنايع تمرکز دارد. شرکت بودنگامپیشبر مزاياي  بودنگامپیشي مزيت نظريه
در صنايع مختلف، داراي مزاياي اقتصادي و  گامپیشهاي شرکتاين نظريه  براساس

 .شوندآنها در صنعت ايجاد مي بودنگامپیش دلیلبهاستراتژيك زيادي هستند که 

اقتصاد مقیاس جلوتر از رقبا و  آوردندستبه بودنگامپیشترين مزاياي يكي از مهم
 تر است. هاي پايینمندي از هزينهبهره درنتیجه

توانند به اقتصاد مقیاس دست پیدا کنند. در چنین صنايعي ي ميتراحبهها اين شرکت
توانند به اقتصاد شوند نميوارد بازار مي گامپیشهاي هايي که ديرتر از شرکتشرکت

موقعیت برتر صنعت را به خود  گامپیشهاي مقیاس دست پیدا کنند، چون شرکت
 اند.   اختصاص داده

کشورهاي موفق و  يدرزمرههستند نیز  گامشپیهاي کشورهايي که داراي شرکت
، درآمدهاي زيادي را براي آنها ايجاد گامپیشهاي گیرند زيرا شرکتپردرآمد دنیا قرار مي

 کنند.مي
 

2 
مزيت رقابتي 

ملي: الماس ملي 
 پورتر

هاي شرکت وکارکسبعامل وجود دارند که محیط  4پورتر معتقد است که در هر کشور 
دهند و باعث ايجاد مزيت رقابتي براي آنها يا مانع آن، قرار مي تأثیرتحتداخلي را 

 شوند. اين عوامل شامل موارد زير هستند:مي
جايگاه کشور را در عوامل تولید مانند نیروي کار ماهر و  کهمندي از عوامل بهره .1

  دهد؛نشان مي هاي لازم براي رقابت در يك صنعت مشخصزيرساخت

 دهد؛ا براي محصولات صنعت نشان ميماهیت تقاضاي داخلي ر که شرايط تقاضا .2

کننده و صنايع حضور يا عدم حضور صنايع تأمین که ع مرتبط و پشتیبانصناي .3
 ابلیت رقابتي در سطح جهاني هستند؛دهد که داراي قمرتبط را در کشور نشان مي

ها و شرکتشرايط ايجاد، سازماندهي و مديريت که  استراتژي، ساختار و رقابت .4
  دهد. را نشان ميماهیت رقابت در بازارهاي داخلي 
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 ديدگاه اسلام  11

  ؛تفكر، تعقل و تدبیرانديشي در زندگي دنیوي و اخروي

  ؛آن انجام  مسلمانان بهتشويق اهمیت زياد براي تجارت و بازرگاني و 

  ؛هاي بازرگانيدستورات دين مبین اسلام در فعالیت براساسمسلمانان شرکت 

 ؛اهمیت استفاده از تفكر، تعقل و داشتن تدبیر در امور

  ؛رضايت خدا و رسیدن به او توجه بهپرهیزگاري و  ضرورت

 ؛به آخرت به جاي دنیاي مادي دادناولويت

  ؛به مظاهر جهان ماديمبارزه با وابستگي و دلبستگي 

 .نجام انفاقنماز و ابه توجه 

 

 
 

 ي فصل دومخلاصه
 در  شانزدهمالملل بود که در اواسط قرن ي بازرگاني بینمرکانتیلیسم، اولین نظريه

ي اصلي ها اين بود که طلا و نقره پايهانگلستان ارائه شد. تأکید اصلي مرکانتیلیسم
 ثروت کشورها هستند. 

 ديدگاه اسمیت، کشورها بايد محصولاتي را تولید کنند که در آنها داراي  براساس
 مزيت مطلق هستند و آنها را وارد تجارت با ساير کشورها نمايند. 

 مشخص  را اقتصاديك تولیدي  محصولاتهاي مختلف ترکیب منحني امكانات تولید
 .نمايدمي

 کشورهاي درگیر در آن  يبرد است و به همه -المللي، يك بازي بردتجارت بین
  .رساندمنفعت مي

 ي اگر کشوري در تولید همه ،ي مزيت نسبي را ارائه دادديويد ريكاردو، نظريه
محصولات، نسبت به ساير کشورها داراي مزيت مطلق باشد، بهتر است محصولاتي 

و تخصص بیشتري در تولید آنها دارد و محصولاتي را که در  کاراييرا تولید کند که 
 از کشورهاي ديگر خريداري کند. و تخصص کمتري دارد کاراييولید آنها ت

 استفاده از منابع باعث وري بهرهي ريكاردو، تفاوت کشورها در میزان نظريه براساس
 شود. ايجاد مزيت نسبي در تجارت مي

 کنند که در آنها، از منابع به اعتقاد هكچر و اوهلین، کشورها محصولاتي را صادر مي
 شود. وان و ارزان کشور به میزان زيادي استفاده ميفرا
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 الملل به اين صورت است که محصولات ي حیات محصولات در بازرگاني بینچرخه
ابتدا در آمريكا، سپس در ساير کشورهاي پیشرفته و در نهايت، در کشورهاي 

 شوند.تولید مي توسعهدرحال

 خوبي به دنیاي واقعي تجارتتوان در ي حیات محصول را ميي چرخهنظريه
  .مشاهده کرد

 شروع شد. در اين دهه، اقتصاددانان بر اين  1271ي دههاز  ي تجارت جديدنظريه
نقش مهمي در  اقتصاد مقیاسها در دستیابي به نكته تأکید داشتند که توانايي شرکت

 الملل دارد.موفقیت آنها در بازرگاني بین

 ي محصولات شرکت از شدههش در بهاي تماماقتصاد مقیاس عبارت است از کا
  .طريق تولید در مقیاس انبوه

 شود:هاي زير حاصل مياقتصاد مقیاس، از طريق شیوه 
o هاي ثابت بین تعداد زيادي از واحدهاي تولیديشدن هزينهسرشكن 
o کنندگان محصولات در مقیاس وسیع، در استفاده از کارکنان و توانايي تولید

 بالايي دارند. کاراييتجهیزات تخصصي که 
  براي محصولاتي که اقتصاد مقیاس آنها زياد است و بخش عظیمي از تقاضاي جهاني

 است.  بسیارمهمدر صنعت  بودنگامپیششود، را شامل مي

 يي براي مشتريان شوند. جابهجاهاي توانند باعث ايجاد هزينهمي گامپیشهاي شرکت
 ها خواهند داشت. رقباي بالقوه کار سختي براي جذب مشتريان اين شرکت درنتیجه

  نیز شهرت و معروفیت برند است.  بودنگامپیشمهمترين مزيت 

 براين، از شوند بناها وارد بازار ميچون زودتر از ساير شرکت گامپیشهاي شرکت
، نسبت به آنها از مزيت درنتیجهشوند. اثرات يادگیري و تجربه برخوردار مي

 اي برخوردار هستندهزينه

 مندي از عوامل، جايگاه کشور را در عوامل تولید مانند نیروي کار ماهر و بهره
  دهد.هاي لازم براي رقابت در يك صنعت مشخص، نشان ميزيرساخت

 دهد.قاضاي داخلي را براي محصولات صنعت نشان ميشرايط تقاضا، ماهیت ت 

 کننده و صنايع مرتبط را حضور صنايع تأمینيع مرتبط و پشتیبان، حضور يا عدمصنا
 دهد که داراي قابلیت رقابتي در سطح جهاني هستند.در کشور نشان مي
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 ،ها را در شرايط ايجاد، سازماندهي و مديريت شرکت استراتژي، ساختار و رقابت
دهد و اينكه ماهیت رقابت در بازارهاي داخلي به چه صورت بازار داخلي نشان مي

 است. 

 توانند ساختار صنعت را هاي عمده، ميرويدادهاي ناشي از شانس، مانند نوآوري
 هاي فعال در صنعت ايجاد کنند. هاي زيادي را براي شرکتتغییر دهند و فرصت

 باعث ايجاد مزيت رقابتي براي ومقرراتینقوانتواند از طريق وضع دولت نیز مي ،
 ها يا مانع ايجاد آن شود. شرکت

 
 ايچهارگزينهخودآزمايي 

 ؟آغاز شد کدام نظريهالملل با هاي بازرگاني بیننظريه .1

 ي مرکانتیلیسمنظريه (ب                    ي مزيت مطلقنظريه (الف
 ي الماس ملي پورترنظريه (د                        ي مزيت نسبينظريه (ج

ي اصلي ثروت کشورها کدام يك از موارد زير، پايه ها،ديدگاه مرکانتیلیسم براساس .2
 ؟است

 دلار                                 (ارز ملي                                    ب (الف
 طلا و نقره (د              تولید ملي                        (ج

 ي مزيت مطلق مربوط به کدام يك از دانشمندان زير است؟نظريه .3

 آدام اسمیت (بپورتر                                        (الف
 هكچر و اوهلین (دديويد ريكاردو                                (ج

 مربوط به کدام يك از دانشمندان زير است؟ نسبيي مزيت نظريه .4

 آدام اسمیت (بديويد ريكاردو                             (الف
 هكچر و اوهلین (دپورتر                                           (ج

ي ريكاردو کدام مورد زير باعث ايجاد مزيت نسبي در تجارت نظريه براساس .1
 ؟شودمي

 فراواني منابع (ب                                   وريبهره (الف

 مزيت مطلق (د                                  منابع طبیعي (ج

ي هكچر و اوهلین کدام مورد زير باعث ايجاد مزيت نسبي در نظريه براساس .6
 ؟شودتجارت مي

 ني منابعفراوا (ب                                   وريبهره (الف      
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 مزيت مطلق (د   مندي از منابع                          بهره (ج

 هاي زير را مورد انتقاد قرار دارد؟معماي لئونتیف کدام يك از نظريه .7

 آدام اسمیت (بپورتر                                         (الف
 و اوهلین هكچر (دديويد ريكاردو                                 (ج

 يك از دانشمندان زير است؟ي حیات محصول مربوط به کدامي چرخهنظريه .1

 آدام اسمیت (يموند وِرنون                              بر (الف

 هكچر و اوهلین (ديويد ريكاردو                                د (ج
مقیاس انبوه چه نام ي محصولات شرکت از طريق تولید در شدهکاهش در بهاي تمام .2

 دارد؟

 اقتصاد مقیاس (ب    يابي منفعتي                       هزينه (الف

 مقیاس انبوه (د   تولید درآمدي                                (ج

 ؟چه نام داردهاي ثابت بین تعداد زيادي از واحدهاي تولیدي شدن هزينهسرشكن .11
 اقتصاد مقیاس (ب  يابي منفعتي                         هزينه (الف

 مقیاس انبوه (د   تولید درآمدي                                (ج

هاي مندي از هزينه، بهرهدرنتیجهاز رقبا و  ترسريعاقتصاد مقیاس،  آوردندستبه .11
 ي کدام استراتژي زير است؟تر نتیجهپايین

 پیرو (ب                                       گامپیش (الف

 گرتحلیل (د    مدافع                                         (ج

 برند وجود دارد؟ يبین وفاداري به برند و ارزش ويژه ايچه نوع رابطه .12

 مستقیم (ب                                      مخالف  (الف

 معكوس (د     نه                             ياگرامیانجي (ج

 الماس ملي، مربوط به کدام يك از دانشمندان زير است؟ .13

 آدام اسمیت (ب        پورتر                                  (الف
 هكچر و اوهلین (د      ديويد ريكاردو                            (ج
جايگاه کشور را در عوامل تولید نشان در مدل الماس ملي پورتر، کدام عامل،  .14

  دهد؟مي

 شرايط تقاضا (ب     شناسايي عوامل                         (الف      

 هاي دولتسیاست (د                            مندي از عواملبهره (ج
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هاي ارتباطي، نیروهاي کاري ماهر و پیچیده، تجهیزات تحقیقاتي و دانش زيرساخت .11
 کدام نوع از عوامل تولید هستند؟ يدرزمره، فناوري

 عوامل تولید پیشرفته (ب                      اساسي عوامل تولید (الف

 ايعوامل تولید پايه (عوامل تولید اصلي                          د (ج

 

 خودآزمايي تشريحي
 را تشريح کنید. مرکانتیلیسم ينظريه .1

 را تعريف کنید. مطلق مزيت ينظريه .2

 را تحلیل کنید. نسبي مزيت ينظريه .3

 را تشريح کنید. اوهلین و هكچر ينظريه .4

 را تشريح کنید.  لئونتیف معماي .1

 را توضیح دهید. محصول حیات يچرخه ينظريه .6

 را تشريح کنید. بودنگامپیش ياستراتژ يايمزا .7

 را تعريف کنید. پورتر ملي الماس .1



  
 

 

 

 

 

 سومفصل 
 

 الملل بازرگاني بینهاي استراتژي

 
 هدف کلي 

 الملل بازرگاني بین هاياستراتژيآشنايي با 

 

 هاي يادگیريهدف

 :اين فصل شما بايد بتوانید يپس از مطالعه

 الملل را توضیح دهید.ازرگاني بینهاي اصلي در بتصمیم .1
 ي را تحلیل کنید.عوامل مؤثر بر ورود به بازارهاي خارج .2
 يح کنید.تخاب بازارهاي هدف را تشراندرمورد گیري تصمیم .3
 توضیح دهید. توسعهدرحالبازارهاي  درمقابلرا  يافتهتوسعهبازارهاي  .4
 از تولید )لیسانس( را تحلیل کنید.واگذاري امتی .1

 ي بازاريابي جهاني را تشريح کنید.هااستراتژي .6
 رهاي جهاني توضیح دهید.در بازارا ها و تفاوت هاشباهت .7
 الملل را توضیح دهید.سازماندهي بازرگاني بین .1
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 مقدمه
کنند. فعالیت در بازارهاي جهاني فعالیت ميهاي زيادي در بازارهاي شرکت ،امروزه

ها به همراه دارد. آنها براي موفقیت در جهاني سودآوري زيادي را براي شرکت
کنندگان کشورهاي مختلف آشنا هاي مصرفبازارهاي خارجي بايد با نیازها و خواسته

خارجي  هاي مختلفي براي ورود به بازارهايتوانند از استراتژيها ميباشند. شرکت
 شود.استفاده کنند. در اين فصل، فعالیت در بازارهاي جهاني و ابعاد آن توضیح داده مي

 
 

 بر بازارها المللبازرگاني بینتأثیر  -3-1
کنند که تعداد بیني ميپیش تحلیلگرانکنند. اکثريت مردم دنیا در شهرها زندگي مي

کشور  ،شهر خواهد رسید. همچنین 26به  2111سال  درمیلیون نفر  11شهرهاي بالاي 
 خواهد بود.  گامپیشرشد اقتصادي خود در اين زمینه  يدرنتیجهچین نیز 

کننده فرهنگ مصرفهاي جهاني، هاي بازاريابي شرکتي استراتژيدرنتیجهامروزه 
 ها و باورهاي فرهنگيشدن ارزشايجاد شده است. اين فرهنگ باعث يكسان 1جهاني
، درنتیجهشود و کنندگان سرتاسر دنیا نسبت به محصولات و برندهاي جهاني ميمصرف
توانند محصولات خود را به فروش برسانند. رشد تر ميهاي جهاني راحتشرکت

هاي کوچك نیز به فكر بازاريابي در بازاريابي جهاني باعث شده است که حتي شرکت
کنندگان آن کشورها باشند هاي مصرفهکشورهاي خارج و شناسايي نیازها و خواست

 (. 41: 2113، 2)سولومون
 

 المللبازرگاني بینهاي اصلي در تصمیم -3-2
دهند که هاي مختلفي انجام ميگیريها براي فعالیت در بازارهاي جهاني تصمیمشرکت

 نشان داده شده است. 1-3در نمودار 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                        
1. global consumer culture 

2. Solomon 
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 (127: 2113، و کِلِر )کاتلرهاي اصلي در بازارهاي جهاني تصمیم .1-3نمودار 

 

 المللبازرگاني بینگیري براي حضور در تصمیم -3-3
دهند که فعالیت ها ترجیح ميبه حدکافي بزرگ باشند، اکثر شرکت اگر بازارهاي داخلي

ها براي فعالیت در بازارهاي داخلي به خود را در همین بازارها ادامه دهند. شرکت
تغییرات شديد نرخ ارز درمورد يادگیري زبان و قوانین ساير کشورها، نگراني 

هاي نیازها و خواسته  براساسولات خود کشورهاي مختلف يا طراحي مجدد محص
تر و کنندگان کشورهاي ديگر نیازي ندارند. فعالیت در بازارهاي داخلي راحتمصرف

 . تر استامن

 
 عوامل مؤثر بر ورود به بازارهاي خارجي -3-3-1

 که به سمت بازارهاي خارجي حرکت کنندها شوند شرکتبرخي از عوامل باعث مي
 ستند:موارد هاين شامل 

بازرگاني گیري براي حضور در الف( تصمیم

 المللبین

گیري در مورد انتخاب بازارهاي ب( تصمیم

 هدف

ي ورود به گیري در مورد نحوهج( تصمیم

 بازارهاي خارجي

 هاي بازاريابيگیري در مورد برنامهد( تصمیم

 گیري در مورد سازمان بازاريابيه( تصمیم
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 سبت به بازارهاي هاي سودآوري بیشتري ندر برخي از بازارهاي خارجي فرصت
 داخلي وجود دارد؛

 عداد مشتريان خود را افزايش ها براي دستیابي به اقتصاد مقیاس بايد تشرکت
 دهند؛

 ود را به يك بازار خاص کاهش دهند؛ها بايد وابستگي خشرکت 

 متقابل به رقباي خارجي، وارد بازارهاي محلي آنها  يها براي حملهشرکت
 ند؛شومي

 شوند و به محصولات شرکت نیاز ها وارد کشورهاي خارجي ميمشتريان شرکت
را به بازارهاي خارجي وارد  ها بايد محصولات خودکنند. بنابراين، شرکتپیدا مي
 کنند؛

 ي صادراتي اعطا هاهاي مناسبي را به شرکتها مشوقدر برخي کشورها دولت
ها وارد بازارهاي جهاني برداري از اين مشوقها براي بهرهکنند. شرکتمي
 (.1: 2113، 1و کرافورد )فِلِچرشوند مي

 
 
 

 هاي فعالیت در بازارهاي خارجيريسك -3-3-2
هاي مختلفي مواجه کنند با ريسكفعالیت مي المللبازرگاني بینهايي که در شرکت

 شامل موارد زير است:الملل بازرگاني بینهاي فعالیت در ريسكهستند. برخي از 
  کنندگان بازارهاي هاي مصرفممكن است شرکت نتواند نیازها و خواسته

خارجي را به درستي شناسايي کند و محصولات متناسب با آنها را تولید کند. در 
 خورد. اين صورت، شرکت در اين بازارها شكست مي

 درستي بازارهاي خارجي را به وکارکسباند فرهنگ ممكن است شرکت نتو
 درك کند.

  کشورهاي خارجي را ناديده بگیرد و  ومقرراتقوانینممكن است شرکت
 هاي سنگیني را متحمل شود.، هزينهدرنتیجه

  الملل بازرگاني بینممكن است شرکت فاقد مديران باتجربه براي فعالیت در
 هاي خود دچار مشكل شود. ، در فعالیتدرنتیجهباشد و 

 تجاري را تغییر دهند. ومقرراتقوانینهاي خارجي ممكن است دولت 

                                                                                                                                        
1. Fletcher & Crawford 
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  هاي خارجي نرخ ارز خود را کاهش دهند که اين به ضرر ممكن است دولت
 شود. هاي فعال در اين کشورها تمام ميشرکت

 شود.رکود نظمي و ممكن است اقتصاد کشورهاي خارجي دچار بي 

 هاي هاي سیاسي در کشورهاي خارجي رخ داده و دولتممكن است انقلاب
 جديد صنايع خارجي را مصادره کرده و آنها را صنايع ملي اعلام کنند.

 متفاوت است.  باهمکنندگان در کشورهاي مختلف گیري مصرفالگوهاي تصمیم
 .(11: همان)شود اين باعث افزايش ريسك فعالیت در بازارهاي خارجي مي

 

 حضور در بازارهاي خارجي فرايند -3-3-3
 : مرحله است 4حضور در بازارهاي خارجي شامل  فرايند
 ؛فعالیت صادراتي نامنظم .1
 ؛هاي مستقلصادرات از طريق نمايندگي .2
  ؛ايجاد يك يا چند شعبه فروش .3
 .ايجاد کارخانه تولیدي در خارج .4

ها تلاش اول، شرکت داراي فعالیت صادراتي نامنظم است. شرکت يدر مرحله
سوم،  يمرحلهدوم شوند. در  يهاي مستقل وارد مرحلهکنند از طريق نمايندگيمي

 يمرحلهکند. در شرکت يك يا چند شعبه فروش را در بازارهاي خارجي تأسیس مي
 براساسکند. داير مي چهارم نیز شرکت کارخانه تولیدي خود را در بازارهاي خارجي

گیرند بر ورود به بازارهاي خارجي ها زماني تصمیم ميتحقیقات مديران عالي شرکت
 درصد از درآمدهايشان از صادرات به دست آيد.  11تمرکز کنند که بیش از 

 

 انتخاب بازارهاي هدفدرمورد گیري تصمیم -3-4
دوم بايد بازارهاي هدف خود  يمرحلهها براي فعالیت در بازارهاي جهاني، در شرکت

 (.121: 2113، وکِِلر )کاتلررا انتخاب کنند 
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 تعداد بازارهاي هدف -3-4-1
تعداد بازارهاي هدفي که قصد ورود به آنها را دارند، درمورد ها بايد شرکت
گیري کنند. آنها همچنین بايد سرعت گسترش بازارهاي هدف را نیز مشخص تصمیم

  (:34: 2111، 1)گِپِرتکنند. دو استراتژي براي ورود به بازارهاي خارجي وجود دارد 
ارهاي هدف نوبت وارد بازتدريج و بهدر اين روش، شرکت به رويكرد آبشار: .1

شود و اگر توانست در آن شود. در اين روش شرکت ابتدا وارد يك بازار ميمي
شود. در اين روش میزان ريسك بازار موفق باشد، وارد بازارهاي ديگر مي

شود. چون شرکت وارد جويي مييابد و در منابع آن صرفهشرکت کاهش مي
 شود.بازارهاي زيادي نمي

وارد کشورهاي زيادي  زمانهم طوربهروش، شرکت در اين  پاش:رويكرد آب .2
 . امايابدشود. در اين روش سرعت ورود به بازارهاي خارجي افزايش ميمي

 شرکت بايد منابع زيادي را در اين روش هزينه کند. 

هاي پیشرفته فناوري يهاي فعال در حوزهخصوص شرکتها بهامروزه، شرکت
کنند و از همان ابتدا محصولات خود را اي از رويكرد جهاني استفاده ميفزاينده طورهب

 رسانند. در کل جهان به فروش مي
، بِنِتون و بادي شاپ از رويكرد الكتريكجنرالهاي ماتسوشیتا، بي.اِم.دَِبلیو، شرکت

هاي ريزيدهد که برنامهها امكان ميکنند. رويكرد آبشار به شرکتآبشار استفاده مي
المللي انجام دهند و از اتلاف منابع انساني و هاي بینفعالیت يتري را براي توسعهدقیق

 مالي خود جلوگیري کنند. 
بودن در صنعت مهم باشد و زماني که رقابت در بازارهاي اما زماني که مزيت اول

ايكروسافت ، ممثالبرايپاش مفیدتر خواهد بود. خارجي بسیارشديد باشد، رويكرد آب
 111خود را در  7میلیون نسخه از سیستم عامل ويندوز  111، بیش از 2112در سال 

پاش لزوم استفاده از منابع زياد و کشور دنیا به فروش رساند. ريسك اصلي رويكرد آب
 ريزي براي ورود به کشورهاي مختلف است. دشواري برنامه

ابیت آنها را شناسايي کند. شرکت براي انتخاب بازارهاي هدف بايد میزان جذ
عواملي مانند محصول، وضعیت جغرافیايي، درآمد، جمعیت و فضاي سیاسي در 

 تأثیرگذار هستند.  المللبازرگاني بینجذابیت يك کشور براي فعالیت 
 

                                                                                                                                        
1. Geppert 
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 توسعهدرحالبازارهاي  درمقابل يافتهتوسعهبازارهاي  -3-4-2
يافتگي وت کشورها از لحاظ میزان توسعه، تفاالمللبازرگاني بینيكي از نكات مهم در 

هستند و  يافتهتوسعهاست. برخي از کشورها مانند آمريكا، بريتانیا، ژاپن، آلمان و فرانسه 
 توسعهدرحالبرخي ديگر مانند هند، برزيل، آفريقاي جنوبي، چین، روسیه و ايران 

هاي شرکت دراختیارهاي رشد زيادي را ، فرصتتوسعهدرحالهستند. کشورهاي 
هاي بزرگ دنیا از فعالیت در دهند. بخش زيادي از درآمد شرکتجهاني قرار مي

 آيد. به دست مي توسعهدرحالکشورهاي 

 

 ارزيابي بازارهاي بالقوه -3-4-3
دهند فعالیت صادراتي خود را از کشورهاي همسايه خود ها بیشتر ترجیح ميشرکت

هاي ورود به توانند هزينهتر ميشروع کنند. زيرا شناخت بیشتري از آنها دارند و راحت
ترين بازارهاي صادراتي آمريكا، کشورهاي ، بزرگمثالبراياين کشورها را کنترل کنند. 
هاي سوئدي نیز فعالیت صادراتي خود را ابتدا از ساير رکتکانادا و مكزيك هستند. ش

 کنند. کشورهاي حوزه اسكانديناوي شروع مي
رواني نیز يكي ديگر از عوامل مؤثر بر ارزيابي بازارهاي بالقوه است.  عامل

اينكه زبان، قوانین و فرهنگ کشورهاي کانادا،  دلیلبههاي آمريكايي ، شرکتمثالبراي
دهند که وارد اين بازارها شوند تا رالیا به آنها نزديك است، ترجیح ميانگلیس و است

 بازار کشورهاي آلمان و فرانسه. 
با تعهد و نفوذ بیشتر  . امادهند در تعداد کمتري از کشورهاها ترجیح ميغالباً شرکت

دهند وارد کشورهايي شوند که جذابیت بالا ها ترجیح ميکلي، شرکت طوربهکار کنند. 
 و ريسك پايیني دارند و در آنها از مزيت رقابتي برخوردار هستند. 

 

 ورود به بازارهاي خارجي ينحوهدرمورد گیري تصمیم -3-1
کشوري شود، بايد بهترين روش ورود به بازار شرکت بعد از اينكه تصمیم گرفت وارد 

هايي مانند صادرات غیرمستقیم، توانند از روشها ميآن را مشخص کند. شرکت
گذاري مستقیم گذاري مشترك و سرمايهصادرات مستقیم، واگذاري امتیاز تولید، سرمايه

ر هاي ورود به بازارهاي خارجي دبراي ورود به بازارهاي خارجي استفاده کند. روش
 نشان داده شده است. 2-3نمودار 
 



 المللبازرگاني بین     111

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (613: 2113)کاتلر و کار، هاي ورود به بازارهاي خارجي روش .2-3نمودار 

 

 صادرات غیرمستقیم  -3-1-1
کنند. در المللي خود را با صادرات غیرمستقیم شروع ميها معمولاً فعالیت بینشرکت

هاي مستقل صادر صادرات غیرمستقیم شرکت محصولات خود را از طريق واسطه
کند. در اين روش شرکت از طريق يك شرکت داخلي ديگر محصولات خود را مي

کند فروش شرکت عمل مي ينماينده عنوانبه کند. اين شرکت داخليصادر مي
 (.426: 2116، 1)زينكوتا و رونكاينِن

 ها در صادرات غیرمستقیم انواع مختلفي به شرح زير دارند:واسطه 
 محصولات شرکت را خريداري و آنها را صادر 2بازرگانان صادراتي داخلي ،

 (؛36: 2117، 3)شارما و کومارکنند مي
 کنند و به ازاي با خريداران خارجي مذاکره مي ،4داخليهاي صادراتي واسطه

  کنند؛شرکت کمیسیون دريافت مياز  شدهانجاممیزان صادرات 

                                                                                                                                        
1. Czinkota& Ronkainen 
2. Domestic-based export merchants 

3. Sharma & Kumar 

4. Domestic-based export agents 

 گذاري مستقیمسرمايه

 

 گذاري مشتركسرمايه

 واگذاري امتیاز تولید )لیسانس(

 صادرات مستقیم

 

 صادرات غیرمستقیم
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 هاي مختلفي را که معمولاً محصولات شرکت ،1هاي صادراتيتعاوني
 کنند؛صادر مي تولیدکنندگان محصولات اساسي مانند میوه و خشكبار هستند

 درازاي، فعالیت صادراتي يك شرکت را 2هاي مديريت صادراتشرکت 
 دهند. هاي مشخص انجام ميدريافت هزينه

 مزيت است:  دوصادرات غیرمستقیم داراي 
هاي بازاريابي يك شرکت ديگر استفاده از اين روش از کانال بااستفادهشرکت  .1

 بازاريابي خاص خود را ايجاد کند؛ هايکند و مجبور نیست کانالمي

گذاري اندکي دارد. در اين روش شرکت مجبور نیست که يك سرمايهنیاز به  .2
 روهاي فروش خارجي را استخدام کند؛واحد صادراتي را تشكیل دهد يا نی

هاي ماهر وتوانمند ريسك پايیني دارد زيرا فعالیت صادراتي توسط واسطه .3
 شود.شود که اين باعث کاهش خطاهاي صادراتي شرکت ميمديريت مي

 

 ادرات مستقیم ص -3-1-2
گذاري هاي سرمايههزينه روند.دوم به سراغ صادرات مستقیم مي يها در مرحلهشرکت

پتانسیل  . اماو میزان ريسك صادرات مستقیم بیشتر از صادرات غیرمستقیم است
 شود:هاي مختلفي انجام ميسودآوري آن بیشتر است. صادرات مستقیم به روش

 :اتي را در داخل در اين روش، شرکت يك واحد صادر واحد صادراتي داخلي
 کند؛شرکت داير مي

 شعبه فروش خارجي، فروش، توزيع، ترويج و انبارداري  فروش خارجي: يشعبه
 را در خارج از کشور بر عهده دارد؛محصولات 

 :در اين روش شرکت نمايندگان فروش خود را به  نمايندگان فروش صادراتي
حصولات شرکت پیدا ستد تا مشتريان مناسبي براي مفربازارهاي خارجي مي

 کنند؛

 کنندگان يا نمايندگان خارجي، حق توزيع کنندگان يا نمايندگان خارجي:توزيع
 دراختیارانحصاري يا محدود فروش محصولات شرکت در بازارهاي خارجي را 

 (. 614: 2113)کاتلر و کلر، دارند 

                                                                                                                                        
1. Cooperative organizations 

2. Export-management companies 
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 صادرات مزاياي 
 زير است:مزاياي صادرات به شرح 

 ؛افزايش سودآوري 
 ؛افزايش سهم بازار 

 ؛بیشتر از ظرفیت تولیدي شرکت يهامكان استفاد 

 ؛معروفیت و شهرت برند 

 دلیل تولید انبوههاي شرکت بههزينه کاهش. 
 

 صادرات معايب 
 معايب صادرات به شرح زير است:

 ؛گذاريهاي بالاي سرمايههزينه 
 ؛میزان ريسك بالا 
  ؛مرکزي شرکت يهخارجي شرکت با ادار يهبین شعبايجاد هماهنگي 
 ؛لزوم داشتن مديران و کارکنان باتجربه 
 ؛لزوم شناخت زياد از بازارهاي هدف 

 کنندگان بازارهاي هدفهاي مصرفلزوم تطبیق محصول با نیازها و خواسته. 

 

 (لیسانس)واگذاري امتیاز تولید  -3-1-3
هاي آسان فعالیت در سطح جهاني است. در اين يكي از روش 1واگذاري امتیاز تولید

تولیدي، نام تجاري، حق اختراع و اسرار  هايفرايندروش شرکت حق استفاده از 
 کند. دريافت حق امتیاز به يك شرکت خارجي واگذار مي درازايتجاري خود را 

ري و دانش گذادهد که بدون سرمايهها امكان ميواگذاري امتیاز تولید به شرکت
 (.112: 2116)زينكوتا و رونكاينِن، بازاريابي وارد کشورهاي ديگر شوند 

مزيت استفاده از روش واگذاري امتیاز تولید، کاهش ريسك فعالیت در بازارهاي 
خارجي است. شرکت امتیازگیرنده نیز به تخصص تولیدي و برندهاي معتبر امتیازدهنده 

 يابد.  دست مي
 ي امتیاز تولید به شرح زير است:مشكلات روش واگذار

 ازگیرنده کنترل زيادي داشته باشد؛تواند بر امتیشرکت نمي .1

                                                                                                                                        
1. Licensing 
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 به يكي از رقباي شرکت تبديل شود؛تواند موفقیت، مي درصورتامتیازگیرنده  .2

پايیني تولید و روانه بازار کند، اعتبار  باکیفیتاگر امتیازگیرنده محصولات را  .3
 ود. شدار ميشرکت در بازار لكه

توانند بخش اصلي اسرار تجاري را نزد خود ها براي فرار از اين مشكلات ميشرکت
دهد. البته راه بهتر انجام نگهداري کنند، همانند کاري که شرکت کوکاکولا انجام مي

 هاي مستمر است تا امتیازگیرنده همواره به شرکت وابسته بماند. نوآوري
 گیرند. هاي مختلفي انجام ميقراردادهاي واگذاري امتیاز تولید به شیوه

 
 مديريتي قراردادهاي 

قراردادهاي هاي خارجي هاي هايت و ماريوت با مالكان هتلهايي مانند هتلشرکت
هاي خارجي را بر عهده اين قراردادها آنها مديريت هتل براساسبندند. مي 1مديريتي

کنند. در اين روش شرکت هاي مشخصي را دريافت ميآن هزينه درمقابلگیرند و مي
مشخص  يشده را در يك دورهدرصد مشخصي از سهام شرکت مديريت 2حق خريد

 دارد. 
 
 قراردادي تولید 
شرکت کارخانجات محلي را براي تولید محصولات خود اجاره ، 3تولید قرارداديدر 
هاي خود را در مكزيك و اسپانیا افتتاح کرد هفروشگا 4که سِیرز ، زمانيمثالبراي کند.مي

توانند برخي از متوجه شد که در اين کشورها کارخانجات باکیفیتي وجود دارند که مي
محصولات موردنظر شرکت را تولید کنند. تولید قراردادي باعث کاهش کنترل شرکت 

باعث افزايش شود. اما ادن سودهاي بالقوه ميدهاي تولیدي و ريسك ازدستفرايندبر 
شود. همچنین، اين روش در بازارهاي هدف خارجي مي وکارکسبسرعت شروع 

)کاتلر و کلر، دهد امكان مشارکت با کارخانجات خارجي يا خريد آنها را در آينده مي
2113 :614.) 
 

                                                                                                                                        
1. management contracts 
2. option 

3. contract manufacturing 

4. Sears 
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 برند امتیاز واگذاري 
ترين روش واگذاري امتیاز تولید است. در اين روش شرکت ، کامل1واگذاري امتیاز برند

دهد. هاي تولیدي خود را دراختیار امتیازگیرنده قرار ميفرايندامتیاز استفاده از برند و 
دهد و در هاي تولیدي را انجام ميهاي خود فعالیتگذاريامتیازگیرنده نیز با سرمايه

حق امتیاز به شرکت پرداخت  عنوانبهي را ، درصدهاي مشخصشدهدادهقبال امتیاز 
فروش و بازاريابي محصولات را  يهاي لازم در زمینهکند. همچنین، شرکت آموزشمي

 (. 161: 2111، 2)پائولدهد نیز به امتیازگیرنده ارائه مي
 کنند. دونالد، رامادا و آويس از اين روش استفاده ميهايي مانند مَكشرکت

 

 ذاري مشتركگسرمايه -3-1-4
هاي خارجي با گذاري است که در آن شرکتنوعي سرمايه ،3گذاري مشتركسرمايه
هاي موجود در بازارهاي و براي استفاده از فرصت شوندميهاي داخلي شريك شرکت

)آنكويزيت و کنند گذاري مشترك تأسیس ميمحلي يك شرکت جديد را براي سرمايه
 .(212: 2114، 4شاو

، بخش خدمات مثالبرايآنها در مالكیت و مديريت شرکت جديد سهیم هستند. 
پوشش و افزايش سودآوري، مناطق تحت يبراي توسعه الكتريكجنرالمالي شرکت 

قدرتمندترين ابزار استراتژيك تلقي کرده و  عنوانبهمشترك را  گذاريسرمايه
در کره، اسپانیا، ترکیه و ساير هاي مشترك زيادي را با مؤسسات مالي گذاريسرمايه

 دهد.کشورها انجام مي
گیرد. شرکت خارجي دلايل سیاسي يا اقتصادي انجام ميمشترك به گذاريسرمايه

ممكن است فاقد منابع مالي، فیزيكي يا مديريتي لازم براي فعالیت در بازار محلي باشد. 
مشترك را شرط  اريگذهمچنین، ممكن است دولت کشورهاي میزبان انجام سرمايه

 هاي خارجي به کشور قرار داده باشد. اصلي ورود شرکت
مشترك داراي معايبي نیز است. ممكن است يكي از طرفین بخواهد  گذاريسرمايه

طرف ديگر، بخواهد آن را در  . امامشترك را دريافت کند گذاريسود حاصل از سرمايه

                                                                                                                                        
1. franchising 
2. Paul 

3. joint venture 

4. Onkvisit & Shaw 
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شود که شرکت مشترك باعث مي اريگذگذاري کند. همچنین، سرمايهشرکت سرمايه
 انجام دهد.  صورت همسانريابي يكسان را در همه کشورها بهنتواند استراتژي بازا

 

 گذاري مستقیمسرمايه -3-1-1
گذاري است که در آن شرکت تمام يا بخشي از نوعي سرمايه ،1گذاري مستقیمسرمايه

کند و کارخانجات تولیدي خود را در هاي خارجي را خريداري ميسهام شرکت
 کند. کشورهاي خارجي تأسیس مي

 (:611: 2113)کاتلر و کلر، گذاري مستقیم داراي مزايايي به شرح زير است سرمايه
هاي دولتي و ارزان، مشوق ياد اولیهاز نیروي کار و مو بااستفادهشرکت  .1

 کند؛جويي ميهاي خود صرفههزينه تر درپايین ونقلحملهاي هزينه

يجاد باعث ا . زيرايابداعتبار شرکت در کشور میزبان سرمايه افزايش مي .2
 شود؛هاي شغلي در آن ميفرصت

و  کنندگانتواند ارتباطات بهتري را با دولت، مشتريان، تأمینشرکت مي .3
تواند مؤثرتري مي طوربه، درنتیجهکنندگان داخلي برقرار کرده و توزيع

 را با بازارهاي محلي انطباق دهد؛محصولات خود 

هاي خود خواهد داشت و بنابراين، گذاريشرکت کنترل کاملي بر سرمايه .4
اهداف  راحتي انجام دهد تا بههاي بازاريابي و تولیدي خود را بهتواند برنامهمي
 لندمدت خود دست پیدا کند؛ب

دولت کشور میزبان مردم خود را به خريد محصولات داخلي  کهدرصورتي .1
گذاري مستقیم کند روش سرمايههاي داخلي حمايت کند و از شرکتتشويق 

 تواند بسیار مفید باشد. مي

 شرح است:اين گذاري مستقیم داراي معايبي به سرمايه
 ي است؛بسیارزيادهاي گذاريرمايهاين روش نیازمند س .1

 ي شرکت را بلوکه اعلام کنند؛رمايههاي میزبان، سممكن است دولت .2

 هاي میزبان سرمايه کاهش پیدا کند؛ممكن است نرخ ارز کشور .3

اي براي تعديل نیرو گیرانهممكن است کشورهاي میزبان سرمايه، قوانین سخت .4
اي شرکت در مواقع ضرردهي داشته باشند که باعث ايجاد مشكلات زياد بر

 شود.

                                                                                                                                        
1. Direct Investment 
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 هاي بازاريابيبرنامهدرمورد گیري تصمیم -3-6
 گیري کنند. هاي بازاريابي خود تصمیمبرنامهدرمورد چهارم بايد  يها در مرحلهشرکت
 

 هاي بازاريابي جهانياستراتژي -3-6-1
براين، . بناکنندگان نقش مهمي در بازاريابي داردهاي مصرفبه اينكه درك ارزش باتوجه

هاي فعال در شرکت موردتوجههاي مردمان کشورهاي مختلف بايد توجه به ارزش
ها به اينكه در دنیاي امروز رقابت بین شرکت باتوجهسطح بازاريابي جهاني قرار گیرد. 

يافته  چشمگیريزني مشتريان نیز افزايش چانهو قدرت  استتر از قبل بسیار فشرده
کنندگان از اهمیت زيادي برخوردار هاي مصرفاست، توجه به نیازها و خواسته

. کنندگان هستندهاي مصرفها تحت فرهنگ و ارزشبه اينكه خواسته باتوجهباشد. مي
 کنندگان کشورهاي مختلف در تولیدهاي مصرفبراين، اهمیت توجه به ارزشبنا

نوع استراتژي  2ها در سطح جهاني از شود. شرکتازپیش مشخص ميمحصولات بیش
 کنند:استفاده مي

 
 استاندارد بازاريابي استراتژي 
، شرکت محصولات استانداردي را تولید و آنها را در 1استراتژي بازاريابي استاندارددر 

هاي از اين استراتژي هزينه بااستفاده، درنتیجهرساند. بازارهاي جهاني به فروش مي
يابد و شرکت به اقتصاد مقیاس دست پیدا تولید، بازاريابي و ترويجي شرکت کاهش مي

 (. 112: 2111، 2)بون و کورتزکند مي
، استراتژي واحدي را براي کل بازارهاي خود استانداردشدهها در استراتژي شرکت
ردشده بر اين باور هستند که بسیاري از استراتژي استاندا دارانطرفرسانند. به اجرا مي

چنان به هم شبیه شده است که ، فرهنگ کشورهاي صنعتي آنخصوصبهها و فرهنگ
، 3)زينكوتا و ايكااز يك نوع استراتژي شرکت را به اهدافش رساند  بااستفادهتوان مي

2112 :123 .)   

کنند، استفاده مي دشدهاستاندارهايي مانند پروکتر اند گمبل که از استراتژي شرکت
نیازي ندارند که براي هر بازار يك استراتژي  . زيراتوانند به اقتصاد مقیاس برسندمي

جداگانه تنظیم کنند و زمان زيادي را براي آن صرف نمايند. شرکت پروکتر اند گمبل 

                                                                                                                                        
1. standardized marketing strategy 

2. Boone & Kurtz 
3. Czinkota & IIkka 
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هاي بازارهاي هدف وسیعي را در سرتاسر دنیا هدف قرار داده است که داراي ارزش
 ي هستند.يكسان

 دهد.هاي بازاريابي استاندارد را نشان ميمزايا و معايب استراتژي 1-3جدول 
 

 (616: 2113)کاتلر و کلر، هاي بازاريابي استاندارد مزايا و معايب استراتژي .1-3جدول 
 مزايا

 اقتصاد مقیاس در تولید و توزيع 
 ترهاي بازاريابي پايینهزينه 
  تربازاريابي وسیعقدرت بیشتر و گستره 
 ثبات در تصوير ذهني برند 
  هاي خوبسريع و کاراي ايده کارگیريبهتوانايي در 
 هاي بازاريابيودن برنامهبشكلهم 

 معايب
 ها و الگوهاي مصرف مشتريان در بازارهاي مختلفگرفتن نیازها، خواستهناديده 
 هاي بازاريابي مختلف نسبت به برنامههاي متفاوت مشتريان بازارهاي پاسخگرفتن ناديده

 شرکت
 توسعه متفاوت محصولات در بازارهاي مختلف گرفتن ناديده 
 محیط رقابتي متفاوت در بازارهاي مختلفگرفتن ناديده 
 ها در محیط قانوني در بازارهاي مختلفتفاوتگرفتن ناديده 
 مختلفها در ساختار بازاريابي در بازارهاي تفاوتگرفتن ناديده 
 هاي اداري در بازارهاي مختلفها در رويهتفاوتگرفتن ناديده 

 
 انطباقي بازاريابي استراتژي 
، شرکت براي هر يك از بازارها محصولات خاص آن 1استراتژي بازاريابي انطباقيدر 

هاي تولید، بازاريابي و از اين استراتژي هزينه بااستفادهکند. اگرچه بازار را تولید مي
از آنجا که اين استراتژي مطابق با فلسفه بازاريابي  . امايابدترويجي شرکت افزايش مي
کند بنابراين هاي متفاوت مردم کشورهاي مختلف توجه مياست و به نیازها و خواسته

 استراتژي مفیدي است. 
فردي را براي هاي منحصربهي انطباقي استراتژيهاي بازاريابها در استراتژيشرکت

هاي به تفاوت نیازها و خواسته باتوجهرسانند. هر يك از بازارهاي هدف به اجرا مي
ها بايد جهاني فكر کنند و محلي عمل کنندگان در کشورهاي مختلف، شرکتمصرف

                                                                                                                                        
1. adapted marketing strategغ 
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قي استفاده هاي بازاريابي انطباکردن، از استراتژيها براي محلي عملکنند. شرکت
 کنند. مي

هاي اين کند. استراتژيبازاريابي انطباقي استفاده مي از استراتژي 1شرکت ديزني
، کارش 1222شرکت در اروپا متفاوت از آمريكا است. اين شرکت بعد از اينكه در سال 

هاي محلي شد. آنها در ابتداي را در اروپا شروع کرد، متوجه اهمیت توجه به ارزش
ود در اروپا چندان موفق عمل نكردند. براي مثال، مشتريان آلماني، ايتالیايي و فعالیت خ

کردند که چرا ديزني فقط غذاهاي فرانسوي را ساير کشورها از اين شرکت شكايت مي
هاي بازار هدف دهد. در اينجا بود که شرکت ديزني متوجه اهمیت درك ارزشارائه مي

زني براي موفقیت در بازار اروپا کافي نیست، بلكه که تنها داشتن برند ديو دانست  شد
هاي مردم کشورهاي مختلف اروپا ارائه فرهنگ و ارزش براساسبايد خدمات خود را 

  (. 174: 2113)سولومون، دهند 
شرکت ديزني در شانگهاي چین نیز استراتژي بازاريابي انطباقي را در پیش گرفت و 

هاي مردم چین ارائه کرد. مردم چین به فرهنگ و ارزش براساسخدمات خود را 
، 4شانسي و عدد ، عدد خوش1هاي خاصي باور دارند. براي مثال، در چین عدد ارزش

عدد بدشانسي است. ديزني در ارائه خدمات خود در چین به اين اعداد توجه داشته 
، در آسانسورهاي متر مربع است. همچنین 111هاي تفريحي ديزني، است. يكي از سالن
دقیقه بیشتر از مردم  دهمتوسط،  طوربه ،شود. مردم چینمشاهده نمي 4اين شرکت عدد 

صندلي اضافي را  711کنند. بنابراين، ديزني آمريكا براي خوردن غذا زمان صرف مي
 هاي تفريحي خود تعبیه کرد. براي حل اين مشكل در پارك

تلاش کرد  در قرن نوزدهم 1221 يدههمارت نیز وقتي که در اوايل شرکت وال
هايي را در خارج از آمريكا افتتاح کند، اهمیت فرهنگ کشورهاي میزبان را فروشگاه

 هايي مواجه شد. با شكست ،درنتیجهناديده گرفت و 
 

 ترکیبي هاياستراتژي 
ژي به وجود دو استراتژي بازاريابي استاندارد و بازاريابي انطباقي کدام استرات باتوجه

براي بازاريابي جهاني مفیدتر است؟ بهترين استراتژي، ترکیبي از اين دو استراتژي 
کننده مصرفسبك  دارد. 2کنندهسبك مصرفاست. انتخاب استراتژي جهاني، بستگي به 

                                                                                                                                        
1. Disney  

2. consumer style  
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 1هاي مصرفيفعالیت يها، رفتارها و عقايد که بر کلیهعبارت است از الگويي از نگرش
هايي مانند نگرش نسبت به تبلیغات، هاي مصرفي به فعالیتلیتگذارد. فعافرد تأثیر مي

هاي اطلاعاتي، وفاداري به برند و هوشیاري به هاي خريد و سیستمترجیحات سیستم
 قیمت بستگي دارد. 
، برخي از مثالبرايکنند. هاي بینابیني استفاده ميها از استراتژيبرخي از شرکت

گیري از مزاياي اينترنت، کنند. آنها با بهرهفاده ميها از پتانسیل اينترنت استشرکت
دهند. رشد تجارت الكترونیكي و خود را از طريق اينترنت انجام مي وکارکسب

 استفاده از اينترنت ايجاد شده است.  يدرنتیجهبازاريابي الكترونیكي 
، در آمريكا در سال مثالبرايالملل شده است. اينترنت باعث رشد بازرگاني بین

 رفتنازبینمیلیارد دلار رسید. اينترنت باعث  161، تجارت الكترونیكي به رقم 2111
توانند در هر الملل شده است. افراد ميهاي زماني و مكاني در بازرگاني بینمحدوديت

واسطه، خريدهاي از طريق اينترنت و بدون جاي جهان و در هر ساعتي که بخواهند
تر بتوانند ها و مشتريان راحتجام دهند. اينترنت باعث شده است که شرکتخود را ان

خود را با  وکارکسبها امكان داده است که همديگر را پیدا کنند. اينترنت به شرکت
 ي کمتري در سطح جهاني توسعه دهند. هزينه

ي از ها به میزان زيادهاي اطلاعاتي و ارتباطي، شرکتفناوريامروزه و با پیشرفت 
شدن برداشتهکنند. اينترنت باعث ازبیناستفاده مي وکارکسباينترنت براي انجام 

توانند با مراجعه به سايت راحتي ميمرزهاي جغرافیايي بین کشورها شده است. مردم به
 موردنظرو محصولات  کنندميهاي مختلف جهاني محصولات آنها را مقايسه شرکت

 خود را خريداري کنند. 
ترين و رشد هستند. اينترنت از مهمدرحال سرعتبههاي برخط وکارکسب

 يبرانگیزترين موضوعات در تجارت و آموزش بازرگاني است. سرعت توسعهبحث
 (4: 1314بازاريابي الكترونیكي بسیاربالا است )باقري کني و عادل آذر، 

د مناطق آزاد ايجاکنند. ها نیز در مناطق آزاد تجاري فعالیت ميبرخي از شرکت
قرار  موردتوجهبودند  که داراي اقتصاد بسته بار در کشورهاي سوسیالیستينخستین

پردازان اقتصاد نظريهگیري مناطق آزاد تجاري به پیشنهاد گرفت. در ايران هم شكل
 .دولتي باشد يصورت گرفت تا گريزگاهي براي اقتصاد بسته دولتي
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 موردتوجهيك تصمیم قطعي  عنوانبهصادرات غیرنفتي  يهاول، توسع يدر برنامه 
 آزاد  يهاول توسعه سه منطق يهبرنام 12 يهدر اين راستا در تبصر .قرار گرفت

 .صنعتي در کشور مورد تصويب قرار گرفت-تجاري
صنعتي مصوب مجلس -مناطق آزاد تجاري يهقانون چگونگي ادار يك يهماد

صنعتي را به شرح  -اهداف تشكیل مناطق آزاد تجاري 1372 سالدر  شوراي اسلامي
 : کندزير بیان مي

اقتصادي،  يهتسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسع»
گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و سرمايه

اي، تولید و صادرات کالاهاي صنعتي و منطقهکالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و 
 .«خدمات عمومي يهتبديلي و ارائ

صنعتي دارد که عبارتند از: کیش، قشم، چابهار، ارس،  -آزاد تجاري يهمنطق 7يران ا
 .و ماکو انزلي، اروند

 
 ها در بازارهاي جهانيو تفاوت هاشباهت -3-6-2

مردم  ي. استفادهشونديكسان ميکنندگان هاي مصرفدر دنیاي امروز، نیازها و خواسته
هاي همراه و ساير ابزارهاي اطلاعاتي و ارتباطي باعث دنیا از اينترنت، ماهواره، تلفن
 کنندگان کشورهاي مختلف به هم شبیه شود. هاي مصرفشده است که نیازها و خواسته

هاي زيادي با يكديگر دارند. تفاوت همچنانرهاي مختلف ي ديگر، مردم کشوازطرف
هاي مصرفي مردم در کشورهاي مختلف است. ها، تفاوت در عادتيكي از اين تفاوت

 ، مردم کشور آمريكا بیشترين مصرف نوشابه را در جهان دارند.  مثالبراي
 
 هافستد ديدگاه از فرهنگي هايتفاوت 

اي جهاني، تفاوت در فرهنگ مردم کشورهاي مختلف ها در بازارهيكي ديگر از تفاوت
بعد  1 براساس باهمفرهنگ کشورهاي مختلف را  1هافستِد گیرت، مثالبراياست. 

هاي گیري ارزشهاي اندازهترين مقیاس، يكي از رايجدرواقعمقايسه کرده است. 
 (.112: 2111، 2)جئوفريفرهنگي، مقیاس هافستد است میان

                                                                                                                                        
1. Geert Hofstede 

2. Geoffrey 
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از اين  بااستفادهکند. بنابراين، مقايسه مي باهمبعد  1 براساساين مقیاس کشورها را 
. اين ابعاد به شرح زير کردمقايسه  باهمتوان کشورها را از لحاظ فرهنگي مقیاس مي

 هستند:
ها و نهادها )مانند خانواده(، تر سازمانقدرتمیزاني که اعضاي کم :1قدرت يفاصله .1

ديدگاه جرج  براساسپذيرند. نابرابري در توزيع قدرت را قبول دارند و آن را مي
اين نابرابري  . امانابرابر توزيع شده است صورتبهجوامع  ياورول، قدرت در همه

قدرت و کشورهاي  يفاصلهدر برخي از کشورها بیشتر است. روسیه بیشترين 
 قدرت را دارند. ياروپاي شمالي کمترين فاصله

فردي ترجیح  صورتبهمیزاني که افراد يك جامعه، انجام کارها را  :2فردگرايي .2
 يهاي فردگرا، اعضاي جامعه به فكر منافع خود و خانوادهدهند. در فرهنگمي

هاي گرا، اعضاي جامعه در داخل گروههاي گروهنزديك خود هستند. در فرهنگ
کنند. آمريكا داراي بالاترين فرهنگ فردگرايي و ژاپن داراي يكپارچه فعالیت مي
 گرايي است.بالاترين فرهنگ جمع

رود جوامع مردسالار جوامعي هستند که در آنها از مردها انتظار مي :3مردسالاري .3
قرار  موردتوجههاي مادي را تهاجمي و رقابتي رفتار کنند و موفقیت صورتبه

شوند که بتوانند بهتر ابراز وجود دار مشاغلي ميدهند. در اين جوامع، مردان عهده
شود که جنبه خدماتي دارد. هايي داده ميکنند. در جوامع مردسالار به زنان پست

گیرند. زنان در جوامع مردسالار آنها وظايف مراقبت و نگهداري را بر عهده مي
سالار، کارهاي منزل و نگهداري و تربیت فرزندان را بر عهده دارند. در جوامع زن

شود. در اين بر احساسات، عواطف، توجه به ديگران و کل کیفیت زندگي تأکید مي
جوامع توجه به افراد برتر از کسب پول است و کیفیت زندگي و حفظ 

و کمك به ديگران از اهمیت بالايي برخوردار است و رسیدگي  زيستمحیط
ژاپن داراي بالاترين فرهنگ مردسالار و کشورهاي اروپاي (. 41: 1321، 4)رابینز

 سالار هستند. شمالي داراي بالاترين فرهنگ زن

هاي مبهم و اگر میزان ناراحتي اعضاي جامعه در وضعیت :1اطمینانپرهیز از عدم .4
ان دهنده اين است که پرهیز زيادي از عدم اطمینان دارند. نامطمئن زياد باشد، نش
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4. Robbins 
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در چنین جوامعي، افراد در مواجهه با پديده عدم اطمینان، رفتارهاي تهاجمي، 
بودن پرهیز احساسي و بدون صبر و تحمل خواهند داشت. ويژگي مشخص پايین

، 1ت )کیگانتفكر و تأمل اسبینانه، صبورانه و با از عدم اطمینان، رفتارهاي واقع
ها داراي و جامائیكايي اطمینانعدمها داراي بیشترين پرهیز از يوناني (.11: 1321

 هستند.  اطمینانعدمکمترين پرهیز از 

انداز و گیري بلندمدت پسهاي متناسب با جهتارزش :2گیري بلندمدتجهت .1
نت و مدت احترام به سگیري کوتاههاي متناسب با جهتارزش و تلاش و پشتكار

 .است انجام وظايف اجتماعي

 
 روکیچ ارزشي پیمايش ديدگاه از فرهنگي هايتفاوت 

هاي يا حالت 4هاي غاييارزشاي از شناس معروف، مجموعه، روان3میلتون روکیچ
 که هاي غايي مطلوب افرادهاي غايي عبارتند از حالتغايي مطلوب را ارائه کرد. ارزش

آمیز، برابري و مواردي مانند زندگي راحت، زندگي مهیج، حس پیشرفت، دنیاي صلح
 شود. ساير موارد مشابه را شامل مي

را نیز شامل  1هاي ابزاريارزشاي از پیمايش ارزشي روکیچ همچنین مجموعه
هاي غايي نشان هاي ابزاري اقدامات لازم را براي رسیدن به ارزششود. ارزشمي
 .دهدهاي روکیچ را نشان ميارزش مقیاس 2-3جدول (. 4: 2111، 6)ساتردهند مي

 
 (166: 2113)سولومون، هاي روکیچ ارزش مقیاس .2-3جدول 

 هاي غاييارزش هاي ابزاريارزش
 زندگي راحتيك  طلبجاه

 يك زندگي مهیج فكرروشن
 حس پیشرفت توانا
 آمیزيك دنیاي صلح روخوش
 يك دنیاي زيبا پاکیزه
 برابري شجاع
 امنیت خانواده بخشنده
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 هاي غاييارزش هاي ابزاريارزش
 آزادي مفید

 خوشحالي درستكار
 هماهنگي دروني تخیلي
 عشق کامل مستقل
 امنیت ملي عقلاني
 لذت منطقي
 رستگاري با محبت

 احترام به خود شنوحرف
 شناخت اجتماعي با ادب

 دوستي پذيرولیتمسئ
 فرزانگي خود کنترل

 
ها تقريباً يكسان هستند. اما هاي غايي در تمام فرهنگديدگاه روکیچ، ارزش براساس

شود که آنها از محصولات و ها، باعث ميتفاوت افراد در میزان اعتقاد به اين ارزش
خدمات مختلفي استفاده کنند و برندهاي خاصي را ترجیح دهند. با اين حال، 

کنند. يكي از زشي روکیچ استفاده ميکمي از پیمايش ار میزانبههاي جهاني شرکت
ها و هاي متعددي ارزشفرهنگدلايل اين امر اين است که در درون هر فرهنگي خرده

هاي غايي در بودن ارزش. پیمايش ارزشي روکیچ بر يكسانوجود داردباورهاي خاص 
ها ها در درون فرهنگفرهنگها تمرکز دارد که اين با روند ايجاد خردهفرهنگ يهمه

کمي در بازاريابي استفاده  میزانبهمتناقض است. بنابراين، پیمايش ارزشي روکیچ 
 شود.مي

 
 

 فرهنگيمیان هايارزش 
هاي جهاني با گسترش تجارت بحث مهمي است که شرکت 1فرهنگيهاي میانارزش
هاي زيادي را انجام هاي جهاني نوآوريشرکت ،شوند. امروزهالمللي با آن مواجه ميبین
طور که درك فرهنگ کنند. همانمرزهاي جهاني را طي مي سرعتبهدهند و مي

کنندگان کنندگان محلي از اهمیت زيادي برخوردار است، درك فرهنگ مصرفمصرف
هاي جهاني بايد محصولات و خدمات را متناسب با جهاني نیز بسیارمهم است. شرکت

هاي هاي بزرگ جهاني در سالها و نیازهاي بازارهاي هدف ارائه دهند. شرکتستهخوا
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اند که به اعتبار آنها متعدد اشتباهاتي را در درك نادرست فرهنگ بازارهاي هدف داشته
 لطمه وارد کرده است. 

آمار بانك  براساسهاي جهاني بسیارمهم است. المللي براي شرکتتجارت بین
درصد آنها در  21رسد که میلیارد نفر مي 2به  2131ان در سال جهاني جمعیت جه

هاي ها و ارزشزندگي خواهند کرد. بنابراين، درك فرهنگ توسعهدرحالکشورهاي 
 و حیاتي است.  بسیارمهمها حاکم بر اين کشورها براي شرکت

 
 فرهنگخرده 

دارد. يك  هاي مختلف، تأثیر زيادي بر رفتارهاي آنهاعضويت افراد در گروه
عبارت است از گروهي که اعضاي آن داراي باورها و تجربیات مشترك  1فرهنگخرده

شود. هر هاي ديگر ميهستند. اين باورها و تجربیات مشترك باعث تمايز آنها با گروه
هاي مختلفي فرهنگيك از ما بسته به سن، نژاد، قومیت و محل سكونت در خرده

 (. 127 :2111)جئوفري، عضويت داريم 
 
 نژادي فرهنگخرده 

هاي کنندگان که داراي وابستگي، عبارت است از گروهي از مصرف2فرهنگ نژاديخرده
نژادي يا ژنتیكي هستند. در برخي از کشورها مانند ژاپن، نژاد و قومیت اهمیت کمتري 

يك فرهنگ  عنوانبهها اهمیت زيادي براي فرهنگ ژاپني . به اين دلیل که ژاپنيدارند
هاي مختلفي مانند فرهنگغالب قائل هستند. هرچند که در اين کشور خرده

 اي نیز وجود دارد اما فرهنگ ژاپني در کل اين کشور تسلط دارد. فرهنگ کرهخرده
 هاي مختلفي مانند مازندراني، گیلاني، کردي، لري، بلوچيفرهنگدر ايران نیز خرده

 يو در سايه دارندفرهنگ ايراني قرار  يگي در سايهوجود دارد که البته هم ترکي و
 کنند. واحد و متحد زندگي مي ييك مجموعه صورتبهدين مبین اسلام 

هاي زيادي وجود دارد. فرهنگخرده ،در کشورهاي ديگر مانند آمريكا
و مانع ادغام آن در  کنندفرهنگ خود را حفظ کنند خردهکنندگان تلاش ميمصرف
 غالب جامعه شوند. هاي فرهنگ
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ها را درك کنند، چرا که بخش بزرگي فرهنگهاي جهاني بايد اهمیت خردهشرکت
ها قرار دارد. آنها بايد محصولات خود را متناسب با فرهنگاز بازار مصرفي در اين خرده

 سازي نمايند. ها سفارشيفرهنگهاي خردهنیازها و خواسته
هاي محلي استفاده کرد. توان از رسانهها ميفرهنگبراي دستیابي بهتر به بازار خرده

زيرا  .دهندهاي استاني انجام ميهاي زيادي تبلیغات خود را در شبكهامروزه شرکت
 کنند. ها را تماشا ميهاي اين شبكهکنندگان برنامهتعداد زيادي از مصرف

 
 پذيريفرهنگ 

با محیط يك فرد خارجي زگاري يي و ساجابهجا فرايندعبارت است از  1پذيريفرهنگ
هاي جهاني براي شرکت بسیارمهمپذيري يك موضوع فرهنگي يك کشور. فرهنگ

افزايش است  درحال سرعتبهشدن و ارتباط مردم جهان با يكديگر جهاني . زيرااست
  (. 411: همان)

 سرعتبهشوند، ممكن است زماني که افراد از يك مكان به مكان ديگر منتقل مي
و آن را  کنندو يا ممكن است خود را از آن جدا  بپذيرندفرهنگ مكان جديد را 

 . نپذيرند
يافته وارد کشور يا شهر زماني که فردي از يك کشور يا شهر کمترتوسعه

هاي شغلي و آموزشي بیشتري براي شود، از يك طرف، چون به فرصتتري ميپیشرفته
 دلیلبه، ديگرازطرفشود. خوشحال مي يابد، بسیارخود و فرزندان خود دست مي

دوري از دوستان و بستگان خود و فرهنگ بومي کشور يا شهر خود احساس تنهايي و 
تا مردم  بپذيردکنند. او براي انطباق بهتر با محیط جديد بايد فرهنگ آن را غربت مي

 .نیز او را بپذيرندمحیط جديد 
پذيري به ما کمك کند. فرهنگ ايندفرتواند در درك مي 2الگوي يادگیري تدريجي

و با افزايش تماس خود با فرهنگ جديد، با آن  تدريجبهکند که افراد اين الگو بیان مي
پذيري، دهند. افراد در فرهنگپذيري را انجام ميفرهنگ فرايندو  شوندميمأنوس 

 :2113)سولومون، کنند اصول فرهنگي خود را با اصول فرهنگي جديد ترکیب مي
113.) 
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کنند و توجه زيادي به آن دارند، کنندگاني که هويت نژادي خود را حفظ ميمصرف
 ، در ابعاد زير متفاوت هستند:پذيرندميهاي جديد را با افرادي که فرهنگ

  دلیلبهو تجارت نگرش منفي دارند. )احتمالاً  وکارکسب، نسبت به درمجموعآنها 
   پايین(؛هاي ناشي از درآمد نسبتاً ناامیدي

 دهند؛ي بیشتري نشان ميمحلي علاقه هاي با زبانآنها به رسانه 

 فاداري آنها به برندها بیشتر است؛و 

 پسندند؛ندهاي معتبر را بیشتر ميآنها بر 

 هاي قومي آنها تبلیغات کنند که براي گروهآنها برندهايي را خريداري مي
 دهند.اختصاصي انجام مي

 

 سازمان بازاريابيد درمورگیري تصمیم -3-7
 گیري کنند. سازمان بازاريابي خود تصمیمدرمورد پنجم، بايد  يها در مرحلهشرکت

 

 بخش صادرات -3-7-1
کنند. اگر فعالیت المللي خود را با صادرات شروع ميها معمولاً فعالیت بینشرکت

کند. بخش صادراتي شرکت توسعه يابد، شرکت يك بخش صادراتي را ايجاد مي
شود. با افزايش صادرات صادراتي از يك مديرفروش و چند کارشناس تشكیل مي

هاي بازاريابي پاسخگوي فعالیت کند تا بتواندشرکت، بخش فروش نیز توسعه پیدا مي
هاي ديگري غیر از صادرات براي ورود به صادراتي شرکت باشد. اگر شرکت از شیوه

هاي تواند براي مديريت فعالیتکشورهاي خارجي استفاده کند، بخش صادرات نمي
 (. 616: 2113)کاتلر و کلر، بازاريابي صادراتي شرکت کافي باشد 

 

 المللبخش بین -3-7-2
جهاني، دير يا زود مجبور خواهند شد که يك بخش  يهاي فعال در حوزهشرکت

هاي الملل اهداف و بودجهبخش بینرئیس الملل را در ساختار خود طراحي کنند. بین
اي شرکت را بر عهده دارد. دستیابي به اهداف توسعه مسئولیتکند و بخش را تعیین مي

ساختارهاي چندبخشي استفاده لل خود از المها براي سازماندهي بخش بینشرکت
 کنند. مي
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، جغرافیايي و مشتري فرايندساختارهاي چندبخشي شامل ساختارهاي محصول، 
جغرافیايي يا  ي، منطقهفرايندمحصول،  براساسهستند. در اين ساختارها سازمان 

اي هها در دههشدن سازمانشود. رشد و متنوعهاي مختلف تقسیم ميمشتري به بخش
در جريان اطلاعات و  کارايياول قرن بیستم باعث ايجاد مشكلات زيادي، مانند عدم 

استفاده از  يعبارت است از میزان هزينه کاراييحجم کاري بالا براي مديران آنها شد. 
 منابع. 

مديران چند شرکت بزرگ از طريق يادگیري مبتني بر آزمون و خطا، ساختارهاي 
هاي مختلفي وکارکسبها امروزي داراي را توسعه دادند. از آنجا که سازمان چندبخشي

هستند و در مناطق مختلف جهان مشغول به فعالیت هستند، استفاده از ساختارهاي 
 چندبخشي در بین آنها رشد کرده است. 

ها در اوايل قرن بیستم از ساختارهاي چندبخشي استفاده تعداد کمي از شرکت
ها بعد از جنگ جهاني دوم از اين ساختارها استفاده کردند. اکثريت شرکتکردند. مي

 111، پذيرش ساختار چندبخشي يك نوآوري مديريتي است که تقريبًا همه درواقع
دهد که چگونه تقلید اند. اين نشان ميشرکت برتر مجله فورچون از آن استفاده کرده

 شود. اقتصاد مي ها از يكديگر باعث انتشار نوآوري در کلشرکت
 دهد.ساختار محصول را نشان مي 3-3نمودار 

 
 
 
 

 

 

 

  

 (111: 1312)الواني، ساختار محصول  .3-3نمودار 

 
 
 

 مدير عامل

 شوييلباس کنگرمآب بخاري

 مالي بازاريابي تولید

 پرسنل سطح شرکت

 مالي بازاريابي تولید مالي بازاريابي تولید
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 دهد.جغرافیايي را نشان مي ينیز ساختار منطقه 4-3نمودار 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (213: 2112)دوهايم و همكاران، ساختار منطقه جغرافیايي  .4-3نمودار 

هاي جهاني دارند. نقاط قوت ساختارهاي چندبخشي مزاياي مختلفي براي شرکت
 (: 214: 2112)دوهايم و همكاران، شامل موارد زير است  چندبخشيساختارهاي 

، درنتیجهشود. ها ميگیريساختار چندبخشي باعث تمرکززدايي در تصمیم .1
مديران مجبور نیستند در تصمیمات روزمره و عادي سازمان دخالت کنند و 

هاي چندبخشي، اکثر شود. در شرکتتر آزاد ميوقت آنها براي تصمیمات مهم
گذارد، ها تأثیر ميتصمیمات تاکتیكي و استراتژيك که بر هر يك از بخش

توانند گیرد. بنابراين، مديران سطح شرکت ميها انجام ميتوسط مديران بخش
هاي مختلف، تر مانند تخصیص سرمايه به بخشبر مباحث استراتژيك

ها وکارکسبخريد يا فروش درمورد گیري گیري کلي شرکت و تصمیمجهت
   ؛تمرکز کنند

شوند. يكي از ها ميساختارهاي چندبخشي باعث افزايش پاسخگويي بخش .2
هاي کلیدي ساختارهاي چندبخشي، پرسنل سطح شرکت هستند که نقش بخش

بر  1گیري و نظارت مستمرمشاور و ارزياب را بر عهده دارند. آنها با اندازه

                                                                                                                                        
1. monitoring 

 مدير عامل

 آمريكا آسیا اروپا

 مالي بازاريابي تولید

پرسنل سطح 

 شرکت

 مالي بازاريابي تولید مالي بازاريابي تولید
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هاي خود ها، مديران را ملزم به پاسخگويي نسبت به عملكرد بخشبخش
مديران عالي سازمان  راختیاردهاي عملكردي را کنند. آنها همچنین گزارشمي

  دهند؛قرار مي

بخشند. ساختارهاي چندبخشي کیفیت تخصیص منابع سازمان را بهبود مي .3
ها را از مديران بخش 1گذاريهاي پیشنهادي سرمايهپرسنل سطح شرکت طرح

براي  2گذاريگیرند. سپس از معیارهاي مشترکي مانند نرخ بازده سرمايهمي
ها کنند. رقابت بین بخشهاي پیشنهادي استفاده ميلي طرحارزيابي و تأمین ما

هاي متمايز ساختارهاي چندبخشي است. اين در جذب سرمايه، يكي از ويژگي
دهند که داراي هايي قرار ميبخش دراختیارهاي نقدي را ها جريانشرکت

 پتانسیل سودآوري بالاتري هستند.  

شرکت  يبخشي همواره وارد خزانههاي چندهاي نقدي در شرکتالبته، جريان
شوند. به عبارت ديگر، اگرچه ممكن است يك بخش يا منطقه جغرافیايي به مي

انداز اقتصادي مثبتي نباشد، اگر داراي چشم . اماسودآوري بالايي دست پیدا کند
هاي سودآوري گیرد که داراي فرصتهايي قرار ميبخش دراختیاردرآمدهاي آن 
 بیشتري هستند. 
: 2112: 3)استانفورددر موارد زير مفید هستند  چندبخشي، ساختارهاي درمجموع

11:) 
 اي مختلف سازمان وجود داشته باشد؛همعیارهاي مختلفي براي موفقیت در بخش 

 هاي رقابتي متفاوتي باشند؛ي محیطها دارابخش 

 حصولات يا خدمات وجود داشته باشد؛افزايي اندکي بین مهم 

 فاوتي در سازمان وجود داشته باشد؛هاي توزيعي متتولیدي و کانالهاي فرايند 

 و نیروهاي کاري در سازمان وجود داشته باشد. انواع مختلفي از فرهنگ 

 شامل موارد زير است:که  ساختارهاي چندبخشي داراي نقاط ضعفي نیز هستند
يكي از مشكلات ساختارهاي چندبخشي اين است که شرکت بايد سطح  .1

ات ادارات مرکزي و واحدهاي فرعي را دقیقًا تعیین کنند. مديران اين اختیار
ها بايد تصمیم بگیرند که چه مقدار از اختیارات را در سطح شرکت شرکت

                                                                                                                                        
1. investment proposals 

2. Return on Investment (ROI) 

3. Stanford 
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)هیل و نگه دارند و چه مقدار از آن را به واحدهاي فرعي تفويض کنند 
 (؛467: 2112: 1جونز

اي راي واحدهاي وظیفهها دااز آنجا که در اين ساختارها هريك از بخش .2
اي ، کل شرکت داراي چندين واحد وظیفهدرنتیجهتخصصي خود هستند، 

راي چندين واحد ، شرکت در ساختارهاي چندبخشي دادرواقعخواهد بود. 
 يمالي خواهد بود. اين باعث افزايش هزينه مثل واحدهاي تولید، بازاريابي و

اس و گستره که در تنظیم تواند به اقتصاد مقیشود و شرکت نميشرکت مي
 برسد؛ ها مدنظر بوده استاستراتژي

هاي سازمان بسیاردور مديران در ساختارهاي چندبخشي از فعالیت بخش .3
هاي مختلف فعالیت بخشدرمورد هستند. آنها تخصص و اطلاعات زيادي 

اين است که  چندبخشيشرکت خود ندارند. اگرچه مزيت اصلي ساختارهاي 
تصمیمات استراتژيك سازمان را درمورد کافي براي تفكر به مديران فرصت 

روزانه با عملیات سازمان طوربهشود که مديران اين باعث مي . امادهدمي
هاي مختلف سازمان ناآگاه ، نسبت به عملیات بخشدرنتیجهمواجه نشوند و 

ي گذاري را ارزيابهاي پیشنهادي سرمايهتوانند طرحباشند. بنابراين، آنها نمي
هاي هاي سطح شرکت را تنظیم کنند و يا بحراندرستي استراتژيکنند، به

 هاي مختلف سازمان را حل کنند؛بخشايجادشده در 

گذاري انتقالي يكي ديگر از نقاط ضعف ساختارهاي چندبخشي تناقض قیمت .4
ها فروش قطعات، محصولات و خدمات از يك واحد به است. در اين شرکت

لاتي است که يك واحد ديگر رايج است. مشكل اصلي، تعیین قیمت محصو
 هاي برابر يا بیشتر ازفرستد. اگر بخش فروشنده قیمتبخش به بخش ديگر مي

هاي بازار را براي محصولات خود تعیین کند، آنگاه بخش خريدار قیمت
پذيري کمتري نسبت به خريد از بیرون از احساس خواهد کرد که انعطاف

تري را براي هاي پايینشرکت دارد. همچنین اگر بخش فروشنده قیمت
برد و بخش فروشنده ميمحصولات خود تعیین کند، آنگاه بخش خريدار سود 

  ؛خواهد داشت گيخورداس فريباحس

هاي کوتاه ها بر دورهتوانند باعث تمرکز بخشساختارهاي چندبخشي مي .1
هاي نامطلوب بین آنها براي جذب منابع شود. از آنجا که در مدت و رقابت

                                                                                                                                        
1. Hill & Jones 
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هايي که عملكرد بالاتري دارند تخصیص داده اين ساختارها منابع به بخش
کنند عملكرد خود را در مختلف تلاش مي هاي، مديران بخشدرنتیجهشود، مي

ها مدت افزايش دهند. اين ديدگاه ممكن است باعث شود مديران بخشکوتاه
ها شود. هايي تأکید کنند که در بلندمدت باعث عملكرد پايین بخشبر فعالیت

هاي بازاريابي و تحقیق و توسعه براي کسب سهم بازار و مثال، هزينه عنوانبه
ها براي دمدت براي شرکت ضروري است. اما مديران بخشسودآوري بلن

نظر مدت ممكن است از انجام آنها صرفافزايش سودآوري خود در کوتاه
کند و ، در بلندمدت عملكرد اين واحدها کاهش پیدا ميدرنتیجهکنند. 

همچنین، عملكرد شرکت نیز با مشكل مواجه خواهد شد. بنابراين، بايد 
ها تنظیم براي ارزيابي عملكرد بخش هاي چندبخشينهايي در سازماشاخص

 (:211: 2112)دوهايم و همكاران،  شود که موارد زير را در بر بگیرد

  ؛هابخشمدت کوتاهعملكرد 

  ؛هابخشبلندمدت عملكرد 

 ها به عملكرد کلي شرکتکمك بخش.  

 
 المللبازرگاني بینسازماندهي  -3-7-3

ها بايد جهاني هستند. مديران و کارکنان اين سازمان طورکاملبهها برخي از شرکت
هاي تولیدي، مالي، بازاريابي، توزيعي، منابع انساني، هاي مختلف شامل فعالیتفعالیت
ها جهاني مديريت و کنترل کنند. اين شرکت صورتبهاطلاعات و پشتیباني را  فناوري

شان را کاهش دهد. هاي تولیديدهند که هزينهتولیدات خود را در کشورهايي انجام مي
 رسانند. آنها همچنین محصولات خود را در همه کشورهاي جهان به فروش مي

، تولید محصولات بسیار مثالبرايزماني که فشار بر يكپارچگي جهاني زياد باشد، 
کنندگان در کشورهاي مختلف، مشابه هم باشد و بر باشد و تقاضاي مصرفسرمايه

، مثالبرايفشار براي پاسخگويي به بازارهاي محلي پايین باشد،  همچنین، زماني که
هاي جهاني از استراتژي استانداردها و موانع بازارهاي محلي پايین باشد، شرکت

کنند. آنها در اين حالت، محصولات خود را به يك شكل بازاريابي استاندارد استفاده مي
هاي فوق باشد، که شرايط، برعكس حالتکنند. زماني تولید و وارد بازارهاي جهاني مي

 کنند. هاي جهاني از استراتژي بازاريابي انطباقي استفاده ميشرکت
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زماني که هم فشار بر يكپارچگي جهاني و هم فشار براي پاسخگويي به بازارهاي 
ها بايد از ترکیبي از استراتژي بازاريابي استاندارد و انطباقي محلي زياد باشد، شرکت

 صورتبههايي از محصولات خود را ه کنند. در اين حالت، شرکت بايد بخشاستفاد
محلي و منطبق با نیازهاي هر يك از  صورتبههاي ديگري از آن را استاندارد و بخش

ها براي توصیف اين حالت از عبارت جهاني بینديش و بازارها تولید کند. بازارشناس
 (.617: 2113لر، )کاتلر و ککنند محلي عمل کن استفاده مي

 

 ي فصل سومخلاصه
 مرحله است: فعالیت صادراتي نامنظم 4حضور در بازارهاي خارجي شامل  فرايند ،

ايجاد و ايجاد يك يا چند شعبه فروش ، هاي مستقلصادرات از طريق نمايندگي
 .کارخانه تولیدي در خارج

  شود. در وارد بازارهاي هدف مي نوبتبهو  تدريجبه، شرکت رويكرد آبشاردر
 شود. وارد کشورهاي زيادي مي زمانهمطوربه، شرکت پاشرويكرد آب

 کنند، محصولات شرکت را خريداري و آنها را صادر ميبازرگانان صادراتي داخلي. 
ازاي میزان کنند و بهبا خريداران خارجي مذاکره مي هاي صادراتي داخليواسطه

 کنند. ، از شرکت کمیسیون دريافت ميشدهانجامصادرات 
 هاي مختلفي را که معمولاً تولیدکنندگان محصولات شرکت ،هاي صادراتيتعاوني

 کنند.محصولات اساسي مانند میوه و خشكبار هستند، صادر مي
 دريافت  درازاي، فعالیت صادراتي يك شرکت را هاي مديريت صادراتشرکت

 دهند. هاي مشخص انجام ميهزينه
 هاي آسان فعالیت در سطح جهاني است. در اين يكي از روش واگذاري امتیاز تولید

هاي تولیدي، نام تجاري، حق اختراع و اسرار فرايندروش، شرکت حق استفاده از 
 کند. دريافت حق امتیاز به يك شرکت خارجي واگذار مي درازايتجاري خود را 

 قراردادهاي هاي خارجي، الكان هتلهاي هايت و ماريوت با مهايي مانند هتلشرکت
هاي خارجي را بر عهده اين قراردادها، آنها مديريت هتل براساسبندند. مي مديريتي

 کنند. هاي مشخصي را دريافت ميآن هزينه درمقابلگیرند و مي

  شرکت کارخانجات محلي را براي تولید محصولات خود اجاره تولید قراردادي، در
  کند.مي
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  ترين روش واگذاري امتیاز تولید است. در اين روش، ، کاملامتیاز برندواگذاري
امتیازگیرنده قرار  دراختیارهاي تولیدي خود را فرايندشرکت امتیاز استفاده از برند و 

 دهد. مي

 هاي خارجي با گذاري است که در آن شرکتنوعي سرمايه گذاري مشترك،سرمايه
هاي موجود در اي استفاده از فرصتو بر شوندميهاي داخلي شريك شرکت

 کنند گذاري مشترك تأسیس ميبازارهاي محلي يك شرکت جديد را براي سرمايه

 گذاري است که در آن شرکت تمام يا بخشي از نوعي سرمايه گذاري مستقیم،سرمايه
کند و کارخانجات تولیدي خود را در هاي خارجي را خريداري ميسهام شرکت

 کند. أسیس ميکشورهاي خارجي ت
 و آنها را در کند ميشرکت محصولات استانداردي را تولید  استاندارد در استراتژي

 رساند. بازارهاي جهاني به فروش مي

  شرکت براي هر يك از بازارها محصولات خاص آن بازار را در استراتژي تطبیقي
 کند. تولید مي

 هاي يا حالتهاي غايي ارزشاي از شناس معروف، مجموعه، روانمیلتون روکیچ
 غايي مطلوب را ارائه کرد. 

 هاي جهاني با گسترش تجارت بحث مهمي است که شرکت فرهنگيهاي میانارزش
 شوند. المللي با آن مواجه ميبین

  عبارت است از گروهي که اعضاي آن داراي باورها و تجربیات  فرهنگخردهيك
 مشترك هستند

 کنندگان که داراي از گروهي از مصرف، عبارت است فرهنگ نژاديخرده
 هاي نژادي يا ژنتیكي هستند. وابستگي

 با يك فرد خارجي يي و سازگاري جابهجا فرايندعبارت است از  پذيريفرهنگ
 .محیط فرهنگي يك کشور

  پذيري به ما کمك کند. اين فرهنگ فرايندتواند در درك ميالگوي يادگیري تدريجي
و با افزايش تماس خود با فرهنگ جديد با آن  تدريجبهفراد کند که االگو بیان مي

 دهند. پذيري را انجام ميفرهنگ فرايندو  شوندميمأنوس 
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 ايچهارگزينههاي خودآزمايي
 چیست؟ هاي اصلي در بازارهاي جهانيي تصمیماولین مرحله .1

 المللگیري براي حضور در بازرگاني بینتصمیم (الف
 انتخاب بازارهاي هدفدرمورد گیري تصمیم (ب
 ورود به بازارهاي خارجي ينحوهدرمورد گیري تصمیم (ج
 هاي بازاريابيبرنامهدرمورد گیري تصمیم (د 
 کنند؟هاي فعال در يك کشور در چه صورتي با تغییرات نرخ ارز ضرر ميشرکت .2

 رز                                افزايش تدريجي نرخ ا (افزايش شديد نرخ ارز                    ب (الف
 حذف صفرها از پول ملي                                 (کاهش نرخ ارز                                د (ج

 حضور در بازارهاي خارجي چیست؟ فرايندي اولین مرحله .3

 فعالیت صادراتي نامنظم (الف
 هاي مستقلصادرات از طريق نمايندگي (ب
 ايجاد يك يا چند شعبه فروش  (ج
 ايجاد کارخانه تولیدي در خارج (د
 شود؟وارد بازارهاي هدف مي نوبتبهو  تدريجبهدر کدام روش، شرکت  .4

 رويكرد آبشار (ب                  پاشرويكرد آب (الف

 رويكرد آبريز (د                        رويكرد آبسار (ج

 ؟شودوارد کشورهاي زيادي مي زمانهم طوربهدر کدام روش شرکت  .1

 رويكرد آبشار (ب                  پاشرويكرد آب (الف

 رويكرد آبريز (د                        رويكرد آبسار (ج

 ؟. کنندالمللي خود را با چه چیزي شروع ميها معمولاً فعالیت بینشرکت .6

 مستقیمصادرات  (ب           گذاري مشترك سرمايه (الف

 صادرات غیرمستقیم (لیسانس                                د (ج

ازاي میزان کنند و بهکدام يك از موارد زير با خريداران خارجي مذاکره مي .7
 کنند؟از شرکت کمیسیون دريافت مي شدهانجامصادرات 

 هاي صادراتي داخليواسطه (الف
 بازرگانان صادراتي داخلي (ب

 صادراتي هايتعاوني (ج
 هاي مديريت صادراتشرکت (د
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 کند؟در کدام روش شرکت يك واحد صادراتي را در داخل شرکت داير مي .1

 واحد صادراتي داخلي (فروش خارجي                 ب يشعبه (الف

 کنندگان يا نمايندگان خارجيتوزيع (د         نمايندگان فروش صادراتي        (ج

 امتیاز چیست؟نام ديگر واگذاري  .2

 السهمحق (لیسانس                                    ب (الف

 پوشش فروش (پوشش تولیدي                               د (ج

در کدام روش شرکت کارخانجات محلي را براي تولید محصولات خود اجاره  .11
 کند؟مي

 اخليتولید د (قراردادهاي مديريتي                     ب (الف

 تولید قراردادي (واگذاري امتیاز برند                         د (ج

 ترين روش واگذاري امتیاز تولید چیست؟کامل .11

 واگذاري امتیاز برند (واگذاري امتیاز تولید                     ب (الف

 واگذاري امتیاز خريد (واگذاري امتیاز فروش                      د (ج

 هاي داخلي شريكهاي خارجي با شرکتگذاري که در آن شرکتسرمايهنوعي  .12
 ؟شوند چه نام داردمي

 فرانشیز (ب                   گذاري مشترك سرمايه (الف

 کنسرسیوم (لیسانس                                        د (ج

هاي خارجي شرکتگذاري که در آن شرکت تمام يا بخشي از سهام نوعي سرمايه .13
 کند، چه نام دارد؟را خريداري مي

 گذاري مستقیمسرمايه (ب                   گذاري مشترك سرمايه (الف

 کنسرسیوم (لیسانس                                        د (ج

و آنها را کند ميشرکت محصولات استانداردي را تولید  هااستراتژي کدام نوع ازدر  .14
 رساند؟بازارهاي جهاني به فروش ميدر 
 استراتژي بازاريابي سفارشي (ب استراتژي بازاريابي تطبیقي              (الف

 استراتژي بازاريابي متنوع (د               استراتژي بازاريابي استاندارد (ج

محصولات خاص آن  شرکت براي هر يك از بازارها هااستراتژي کدام نوع ازدر  .11
 کند؟بازار را تولید مي

 استراتژي بازاريابي سفارشي (ب استراتژي بازاريابي تطبیقي              (الف

 استراتژي بازاريابي متنوع (د               استراتژي بازاريابي استاندارد (ج
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 کنید.الملل را بر بازارها تشريح تأثیر بازرگاني بین .1

 هاي فعالیت در بازارهاي خارجي را توضیح دهید.ريسك .2
 پاش را تعريف کنید.رويكرد آب .3

 ورود به بازارهاي خارجي را توضیح دهید. ينحوهدرمورد گیري تصمیم .4

 واگذاري امتیاز برند را تحلیل کنید. .1
 گذاري مشترك را تحلیل کنید.سرمايه .6

 روکیچ را تحلیل کنید.هاي فرهنگي از ديدگاه پیمايش ارزشي تفاوت .7
 سازمان بازاريابي را تحلیل کنید.درمورد گیري تصمیم .1
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 مقدمه
 در اخلاقي مباحثشود. ابتدا الملل شرح داده ميدر بازرگاني بین اخلاقدر اين فصل 

 مسئولیتو  فساد، محیطي مقررات، بشر حقوق، کاري شرايط شامل المللبین بازرگاني
، درادامهشود. شود. سپس، معماهاي اخلاقي شرح داده ميتوضیح داده مي اجتماعي

 فرهنگ، گیريتصمیم هايفرايند، فردي اخلاقشامل  غیراخلاقي رفتار هايريشه
ي فصل درانتهاشود. تحلیل مي رهبريو  عملكردي يبینانهغیرواقع انتظارات ، سازماني

 نسبت توجهيبي، اسلام در وکارکسب اخلاقشامل  انواع رويكردها نسبت به اخلاقنیز 
 عدالت هاينظريهو  بشر حقوق هاينظريه، کانت اصول اخلاقي و سودگرايي، اخلاق به

 شود.تحلیل مي

 

 المللمباحث اخلاقي در بازرگاني بین -4-1
توانند در هايي مياز اهمیت زيادي برخوردار است. شرکت وکارکسبدر  اخلاقامروزه 
بايدها و  1اصول اخلاقيرا رعايت کنند.  اصول اخلاقيموفق باشند که  وکارکسب

 دهد.را نشان ميها نبايدهاي رفتاري افراد و سازمان
محصولات  يارائهکننده در ، همواره بین منافع شرکت و منافع مصرفوکارکسبدر 

باکیفیت و ايمن تعارض وجود داشته است. امروزه، مشتريان توقعات زيادي از 
قبل بهتري را نسبتخواهند همواره محصولات باکیفیتها دارند و از آنها ميشرکت

مربوط است  2هاي غذاي آماده ونديتولید کنند. مثال معروف در اين زمینه به فروشگاه
خانم اين شرکت ادعا کرد که در غذايي که از اين رستوران تهیه  که يكي از مشتريان

هاي خبري . اين خبر سريعاً به تیتر اول رسانهديده استکرده است، يك انگشت بريده 
شدت کاهش پیدا کرد و تعداد زيادي از پرسنل ، فروش شرکت بهدرنتیجهتبديل شد. 

گفته است و او را بازداشت  دروغ آن بیكار شدند. اما بعدها پلیس متوجه شد اين خانم
 (. 41الف: 1323کرد )سالار، 

رفع نیازهاي مخاطبین  همان به شناختي که از آن داريم باتوجهرويكرد بازاريابي 
ويژه زماني که ابزارهاي گاهي اوقات نامناسب است. به است و اين رويكرد هدف

تخريب  بايا  بزندمشتريان، به فرد يا جامعه صدمه  هايمورداستفاده براي ارضاي نیاز
 (.43: 1321، 3باشد )شیفمن و کانوك همراهمحیطي 
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مثال، برخي  عنوانبهشوند. بازايابان همواره از سوي جامعه مورد انتقاد واقع مي
 با تأکید برشوند؛ چرا که معتقدند که بازاريابان باعث هنجارشكني اخلاقي در جامعه مي

شوند. مانع توجه مردم به آخرت مي ،1اصالت انساني دنیوي و ترويج مكتب هالذت
مكتب اصالت انسان مربوط به فرهنگ غربي است. در اين فرهنگ منفعت فردي هدف 

ها بايد در راستاي رضاي خدا افراد است. اما در دين اسلام فعالیت هاياصلي فعالیت
 انجام شود، نه در چارچوب منافع فردي.  

و  2بازاريابي سبزي که درصورتها هاي تولیدي شرکتفعالیت ،نینهمچ
منابع  رفتنازبین ،زيستمحیطرا رعايت نكنند، باعث آلودگي  3هاي اجتماعيولیتمسئ

 نسل آينده از اين منابع خواهد شد. محرومیت ، درنتیجهجهان و 
زيستي اساسي و احساس  يانگیزه 4نیازفوق بايد گفت که  انتقاددر پاسخ  پاسخ:

کردن نیازها است که ، شكل برطرف1خواستهکه يدرحالمحرومیت در فرد است؛ 
در (. بنابراين، نیاز 2: 2113شخصیت و فرهنگ قرار دارد )کاتلر و کلر،  تأثیرتحت
کردن آن را به مشتريان پیشنهاد برطرف يوجود دارد و بازاريابان شیوهها ي انسانهمه
يكي از اهداف اساسي بازاريابي اين است که مشتريان را از وجود نیاز آگاه دهند. مي

 اينكه آن را ايجاد نمايد. کند، نه
برخي از اصول اقدامات بازار هستند.  يکنندهقوانین هدايت 6وکارکسب اخلاق
جهاني هستند؛ مانند صداقت، اعتمادپذيري، احترام به ديگران، عدالت،  اخلاقي

ولیت هايي که مسئابت کرده است شرکتدرستكاري، پاسخگويي و وفاداري. تحقیقات ث
را  ياخلاقاصول دهند و در انجام کارهاي خود، درستي انجام مياجتماعي خود را به

: 2112، 7و عملكرد بالاتري دارند )لیك کنند، بیشتر مورداعتماد مردم هستندرعايت مي
171 .) 

براين اصول . بناهاي مختلفي هستندازآنجاکه کشورهاي مختلف داراي فرهنگ
مثال، تحقیقات نشان داده است که  عنوانبهآنها نیز متفاوت است.  وکارکسباخلاقي 
هاي هاي مكزيكي داراي اصول اخلاقي رسمي نیستند و بیشتر از شرکتشرکت

دهند. اما ريكايي و کانادايي براي پیشبرد کارهايشان به مقامات دولتي رشوه ميآم
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تري را با کارکنان نوع نگرش به کار و روابط فردي، رفتار مناسب دلیلبه، ديگرازطرف
هاي آمريكايي و کانادايي دارند. در کشورهاي سطوح پايین سازمان، نسبت به شرکت

 خواري به تصويب رسیده است. رشوه مختلف، قوانیني جهت مبارزه با
داراي اصول ارزشي اخروي  ،هاي اسلاميبرخلاف سازمان ،هاي غربيسازمان

دهند. اگرچه آنها نیز بحث اخلاق را مهم نیستند. آنها سود را مبناي کار خود قرار مي
 کنند. اخلاق را براي کسب سود رعايت مي . امادانندمي

ظلم، اعمال غیراخلاقي مانند و  داريامانت و صداقت مانند عدالت،اخلاقي  اعمال
بنابراين، مديران در پاسخ به  .هستندو ماندگار ثابت  ،خیانتو کذب و دروغگويي 
  (. 411: 1323اصول ثابت را مدنظر داشته باشند )امیني و سالار، تغییرات محیطي بايد 

گیرند که مي نشئتاقعیت الملل از اين وبسیاري از مباحث اخلاقي در بازرگاني بین
ي اقتصادي و فرهنگ کشورها باهم هاي سیاسي، قوانین، مقررات، سطح توسعهسیستم

شود، ممكن است در فعالیتي که در يك کشور اخلاقي محسوب مي. متفاوت هستند
هاي جهاني در کشورهاي از آنجا که شرکتکشور ديگر، غیراخلاقي محسوب شود. 

بايد با اصول اخلاقي هر يك از اين کشورها آشنايي کامل  کنند،مختلفي فعالیت مي
 الملل، مباحث رايج اخلاقي شامل موارد زير استي بازرگاني بینداشته باشند. در عرصه

 (: 17: 2113)هیل، 
  ؛شرايط کاري .1

 ؛حقوق بشر .2
 ؛مقررات محیطي .3
 ؛فساد .4

 .اجتماعي مسئولیت .1

 
 شرايط کاري -4-1-1

شرکت بايد  باشد، ترراحت از شرايط کاري کشور مادر میزباناگر شرايط کاري کشور 
از کدام شرايط استفاده کند؟ شرايط کاري کشور میزبان، شرايط کاري کشور مادر، يا 

رعايت شرايط و عدم کمهاي اگر ساعات کاري طولاني، پرداخت؟ میان اين دو حالتي
، در کشور میزبان رايج باشد، آيا شرکت جهاني بايد متناسب با اين شرايط بهداشتي

  عمل کند يا اينكه اصول کشور مادر را پیاده کند و استانداردهاي کاري را رعايت کند؟ 
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شد.  روروبهمردمي ، شرکت نايك با انبوهي از اعتراضات 1221ي در دهه
ايت شرايط کاري مناسب در برخي از رعمبني بر عدم هاييگزارش دلیلبهاعتراضات 

زن جواني را در يكي از پیمانكاران ويتنامي نايك  هااين گزارشپیمانكاران شرکت بود. 
با مواد سمي  سنت 21وز هفته را به خاطر ساعتي ر 6به تصوير کشیدند که مجبور بود 

ر معاش در داد که حداقل دستمزد لازم براي امراها نشان ميهمچنین، گزارشکار کند. 
هاي بسیار طولاني در بود. در چنین شرايطي، زن جوان بايد ساعتدر روز دلار  3ويتنام 

 کرد تا امرار معاش کند. اين شرکت کار مي
ها اين سؤال را مطرح نايك و پیمانكارش قانوني را زير پا نگذاشتند. اما گزارش

با چنین شرايط نامناسبي  ادي راکردند که آيا از لحاظ اخلاقي درست است که افرمي
. قانوني نبودمُد و تجملاتي به کار گرفت؟ کار نايك، غیرمطابق با تولید محصولات  براي
، همخواني نداشت. بنابراين، اعتراضات زيادي علیه نايك برپا شد و با اصول اخلاقي اما

، نايك مجبور شد درنتیجهکنندگان محصولات نايك را تحريم کردند. بسیاري از مصرف
هاي کاري جديدي را براي پیمانكاران خود تعیین کند تا شرايط کاري سیاست

 مهیا کنند. خود مساعدتري را براي کارکنان 
هاي جهاني نبايد اجازه دهند که شعبات و طور که مشاهده شد، شرکتهمان

را ناديده بگیرند. پیمانكاران آنها، شرايط کاري نامناسبي را پیاده کنند و اصول اخلاقي 
ها بايد همواره بر پیمانكاران خود نظارت داشته باشند تا از رعايت استانداردهاي شرکت

 کاري در آنها مطمئن شوند. 
، نیز به رعايت اصول اخلاقي مشهور است. اين شرکت 1شرکت لِوي استراس

د زيرا متوجه کنندگان خود قطع کرترين تأمینقرارداد بلندمدت خود را با يكي از بزرگ
در ساعت  74اي زن چیني و فیلیپیني را مجبور کرد که هفته 1211شد که اين شرکت، 

 (. 17: 2113)هیل،  کار کنند ماريانا جزايردر  هاي اين شرکتکارگاه

 
 حقوق بشر -4-1-2

قوانین مرتبط با حقوق بشر . مهم استالملل ي حقوق بشر نیز در بازرگاني بینمسئله
ها هستند )شافر و ها و رفتارهاي غیراخلاقي شرکتعدالتيبي درمقابلحافظ منافع مردم 

 (. 41: 2114همكاران، 
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 يافتهتوسعهشود. کشورهاي هنوز هم در برخي از کشورها، حقوق بشر رعايت نمي
رهاي مختلف آزادي اهمیت زيادي براي حقوق بشرقائل هستند و به مردم براي انجام کا

 دهند. اما در برخي از کشورها مردم آزادي عمل ندارند. عمل مي
نظام مقدس جمهوري اسلامي هاي بارز و رموز ماندگاري و پايداري يكي از ويژگي

 سالاري ديني است.رعايت حقوق بشر و دادن آزادي به مردم در چارچوب مردم ايران
توان در کشور آفريقاي جنوبي در ر را ميرعايت حقوق بشهاي عدميكي از مصداق

که  ستا )آفريقايي( اي به زبان آفريكانسآپارتايد واژهمشاهده کرد.  آپارتايدزمان قانون 
عبارت است از سیاست  ،کند و در اصلرا بیان مي يكي از اشكال تبعیض نژادي

وست بومي پعلیه اکثريت سیاه تبعیضي که نژادپرستان کشور جمهوري آفريقاي جنوبي
 .کردندميآن کشور اعمال  و هنديان

داشتن افراد جدانگه ؛از نظر لغوي به معناي مجزا و جدانگهداشتن استآپارتايد 
هاي خاص، ها به اقامت در محلات و استانمتعلق به نژادهاي غیرسفید، مجبور کردن آن

در مناطقي که امكان تحصیل و پیشرفت.  حقوق سیاسي و يها از کلیهکردن آنمحروم
حداقل امكانات  نداشتند،را  جاو حق خروج از آن شدندميپوستان مجبور به اقامت سیاه

 . وجود نداشتزندگي نیز 
 نظام علیهرا  جنگي چندقومي، آزاد يدرخواست ايجاد جامعه با آفريقا ملي يکنگره
در شپرويل و را لغو آپارتايد، تظاهرات آرامي  دارانطرفانداخت.  راه به آپارتايد

 ،پوستراهپیمايان سیاهبه رو شد. تسوتو به راه انداختند که با مقاومت مخالفان روبه
 .آفريقايي کشته شدند 71، بیش از 1271و حتي در مارس ند شلاق زد

به  استیو بايكو .بودند و نلسون ماندلا دوتن از مخالفان اصلي آپارتايد، استیو بايكو
ي که ماندلا به حقوقي مساوي براي تمامي اهالي درحالحكومت سیاهان اعتقاد داشت، 

به  ،، ماندلا دستگیر شد و پس از محاکمه1262آفريقاي جنوبي معتقد بود. در سال 
سالگي آزاد شد و مبارزه  72، ماندلا در سن 1221محكوم گرديد. در سال  حبس ابد

 جنوبي را از سر گرفت. سرانجام اف دبلیو دکلركبراي حقوق انساني اهالي آفريقاي 

ي لم يیس جمهور آفريقاي جنوبي با او وارد مذاکره شد. يك سال بعد، کنگرهئر
در سال ماندلا به رياست جمهوري رسید و رژيم آپارتايد  ،آفريقاي جنوبي پیروز شد

)هیل،  و همچنین ديگر نقاط جهان لغو گرديد براي همیشه در آفريقاي جنوبي 1224
2113 :137) . 
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ها در هاي غربي در طي آن سالانگیز اين سیستم شرکترغم ماهیت نفرتعلي
در  ، بسیاري از آنها فعالیت1211ي کردند. اما در دههآفريقاي جنوبي فعالیت مي

گذاري در . آنها معتقد بودند که سرمايهنقد کردند آفريقاي جنوبي را از نظر اخلاقي
 آپارتايد، حمايت از رژيم درنتیجهباعث رشد اقتصاد آفريقاي جنوبي و آفريقاي جنوبي 

 هاي خود را در اين کشور تغییر دهند. کردند سیاستبنابراين، تلاش مي .شودمي
، شروع به 1211ي و اوايل دهه 1271ي هاي غربي در اواخر دههبسیاري از شرکت

هاي زيادي رال موتورز که فعالیتهاي خود در آفريقاي جنوبي کردند. جنتغییر سیاست
کرد اين شرکت تلاش مي ها قرار داشت.در آفريقاي جنوبي داشت، در رأس اين شرکت

 از قوانین آپارتايد سرپیچي کند و آنها را از بین ببرد. 
قوانین آپارتايد به اين نتیجه  بردنازبینسال تلاش جهت  11جنرال موتورز بعد از 
گذاري در آفريقاي جنوبي است. سرمايهبردن اين قانون عدمرسید که تنها راه ازبین

هايي مانند جنرال موتورز، اِکسون، کوداك، آي بي اِم و زيراکس بنابراين، شرکت
هاي همچنین، صندوقمتوقف کردند. آفريقاي جنوبي هاي خود را در گذاريسرمايه

هايي را که در آفريقاي جنوبي نشستگي آمريكا نیز اعلام کردند که سهام شرکتباز
هاي آمريكايي کنند خواهند فروخت. اين عامل نیز باعث شد که شرکتفعالیت مي

 هاي خود را در آفريقاي جنوبي متوقف کنند. گذاريسرمايه
هاي مختلف هاي کشورها به همراه فشارهاي اقتصادي ناشي از تحريماين سیاست

قانون آپارتايد و برگزاري انتخابات سراسري در  رفتنازبینعلیه آفريقاي جنوبي، باعث 
در آفريقاي جنوبي شد. بنابراين، رعايت اصول اخلاقي باعث افزايش  1224سال 

 رعايت حقوق بشر در آفريقاي جنوبي شد. 
ي مشابه هادولت . امااگرچه تغییرات باعث اصلاح دولت آفريقاي جنوبي شد

شود. آيا اين اخلاقي است که ديگري نیز وجود دارند که حقوق بشر در آنها رعايت نمي
 کار کنند؟هاي جهاني با آنها شرکتهنوز 

هاي غربي در آفريقاي جنوبي انجام دادند و آنچه که شرکت برخلاف
هاي خود را در اين کشور متوقف کردند، برخي ديگر معتقدند که گذاريسرمايه

گذاري در کشورهاي داراي سیستم ديكتاتوري، باعث رشد اقتصادي، سیاسي و مايهسر
، درنتیجهشود. اجتماعي مردم آن کشورها و بالارفتن سطح استانداردهاي زندگي آنها مي

که سطح آزادي را در کشور افزايش دهند.  خواهند خواستهاي خود آنها از دولت
در چین، مردم اين کشور  گذاريبا انجام سرمايه، کشورهاي غربي معتقدند که مثالبراي
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سالاري فشار خواهند به دولت چین براي تغییر حكومت از حالت کمونیستي به مردم
 آورد. 

گر هستند که انجام چنان سرکوبها همانند دولت آفريقاي جنوبي آنبرخي از دولت
هاي گذاريبايد سرمايه هاتواند باعث تغییر حالت آنها شود. شرکتنمي گذاريسرمايه

خود را در چنین کشورهايي متوقف کنند تا آنها مجبور شوند به سمت اصلاحات 
سال  41شد، به مدت ، کشور میانمار که قبلاً برونئي نامیده ميمثالبرايحرکت کنند. 

تحت تسلط ديكتاتوري نظامي قرار داشت. وضعیت حقوق بشر در اين کشور، بسیار 
 است.  وحشتناك

هاي غربي از میانمار خارج شدند. از آنجا ، بسیاري از شرکت1221ي واسط دههااز 
هاي غربي گذاري در آن براي شرکتکه میانمار کشور کوچكي است، عدم سرمايه

گذاري در آن براي چین يك کشور بزرگ است و سرمايه وليچندان مهم نیست. 
 است. بسیارمهمهاي غربي شرکت

ديگر از کشورهايي است که با بحث حقوق بشر درگیر است. نیجريه نیز يكي 
ي نفت در نیجريه است، ترين شرکت خارجي تولیدکنندهکه بزرگ 1رويال داچ شل

هاي نژادي ، گروه1221ي بوده است. در دهه روروبهمرتب، با انتقادات زيادي طوربه
هاي ردند. آنها شرکتهاي نفتي خارجي تظاهرات برپا کمختلفي در نیجريه، علیه شرکت

توجه به منافع جامعه متهم کردند. و عدم زيستمحیطکردن نفتي خارجي را به آلوده
 شل از پلیس نیجريه براي سرکوب اين تظاهرات کمك گرفت. پلیس نیجريه تعداد

را خراب کرد و افراد زيادي را به  يهاي بسیارن را کشت، خانهزيادي از معترضا
 عید کرد. تب دستهاي دورمكان

پلیس نیجريه از درخواست شل براي سرکوب تظاهرات، سوء استفاده کرد و از اين 
هاي دولت مخالف بودند، فرصت براي کشتار يك گروه نژادي خاص که با سیاست

کردند. بنابراين، ول اين کشتار تلقي . در هر صورت، منتقدان، شل را مسئاستفاده کرد
ي شعبات به کلیهآنها را قي جديدي را تنظیم کند و هاي اخلاشرکت مجبور شد سیاست
 (.132: 2113)هیل،  کند ابلاغخود در کشورهاي خارجي 

 
 
 

                                                                                                                                        
1. Royal Dutch Shell 
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 محیطي مقررات -4-1-3

هاي جهاني با آلودگي محیطي، به کدهاي اخلاقي آنها مرتبط ي برخورد شرکتنحوه
 (.321: 2114است )عجمي و همكاران، 

از کشور مادر است، مباحث  ناکارآمدترزماني که مقررات محیطي در کشور میزبان 
درمورد را بسیاري از کشورهاي پیشرفته، مقررات سختي . يابداهمیت مياخلاقي 
، استفاده از مواد شیمیايي سمي و ساير مباحث محیطي اعمال زيستمحیطآلودگي 

هاي کمتر است. بنابراين، شرکت توسعهدرحالمیزان اين مقررات در کشورهاي کنند. مي
 توانند در اين کشورها فعالیت کنند. تر ميجهاني راحت

هاي جهاني بايد مباحث محیطي را در اين بحث اخلاقي اين است که آيا شرکت
 توسعهدرحالها در کشورهاي کشورها ناديده بگیرند؟ آيا اين اخلاقي است؟ شرکت

اينكه، بهباتوجهي مباحث محیطي صرف کنند. زمینههاي کمتري را در بايد هزينه
هاي خود هستند تا به مزيت رقابتي دست پیدا هاي جهاني به دنبال کاهش هزينهشرکت

هاي خود در بُعد محیطي وارد کنند، آيا اخلاقي است که آنها براي کاهش هزينه
شوند؟ در چنین مواردي، شرکت بايد به فكر مزيت رقابتي  توسعهدرحالکشورهاي 

 خود باشد يا رعايت اصول اخلاقي؟ 
توانند از آن استفاده کنند بخشي از محیط، حالت عمومي و مشترك دارد که همه مي

ها مالك اتمسفر يا اقیانوس اما هیچ فرد يا کشوري بر آن مالكیت ندارد. هیچ فردي
ي مردم جهان است. مهم نیست که منشأ اين نها به ضرر همهاما آلوده کردن آ نیست.

ها مهم اين است که آلودگي به ضرر همه است. اتمسفر و اقیانوس .کجاستآلودگي 
 مسئولاما فردي  .برندمشترکات جهاني قرار دارند که همه از آنها منفعت مي يدرزمره

تراژدي دهد. رخ مي 1کاتتراژدي مشتراي به نام آنها نیست. در اين موارد، پديده
قرار  مورداستفادهي مردم که يك منبع توسط همه افتداتفاق ميمشترکات زماني 

و  شودميتوسط مردم استفاده  ازاندازهبیش تحت مالكیت فرد مشخصي نیست، ،گیردمي
مشترك به يك منبع دسترسي دارند، تلاش طوربهزماني که مردم رود. از بین مي تدريجبه
شود که اين ، باعث ميدرمجموعند که تاحدممكن از آن استفاده کنند. اين کار کنمي

 (.312: 2111، 2)همیلتون و وبسترشود تمام منبع 

                                                                                                                                        
1. tragedy of the commons 

2. Hamilton & Webster 
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خود به کشورهايي که  اتيي تولیدجابهجاهاي جهاني با در جهان مدرن، شرکت
شوند. اين میزان مقررات محیطي اندك است، باعث ايجاد تراژدي مشترکات مي

 شود.ها مياجتماعي شرکت مسئولیتو  اخلاق رفتنازبیناقدامات باعث 
گرم شدن . شودميي زمین نیز بسیار مطرح شدن کرهدر دنیاي امروز، بحث گرم

افزايش گازهاي  انند، مزيست محیطي يتدريجي آب و هواي زمین و تغییرات گسترده
هاي طبیعي قطب جنوب و شمال، شدن يخچالاي، آبگلخانهگازهاي اکسیدکربن و دي

ها، کاهش بارش برف در بسیاري از نقاط، افزايش افزايش ارتفاع آب اقیانوس
در شرايطي بحراني قرار را خاکي  يهاي گسترده کرهها و خشكساليوفاني طسابقهبي
  تهديد خواهد کرد.مردم دنیا را  يت ناشي از آن همهاست که مخاطرا داده

هاي جهاني است. هاي زياد شرکتبخش عظیمي از اين مخاطرات، ناشي از فعالیت
ها بايد به سودآوري خود فكر کنند يا شود که آيا شرکتبنابراين، اين سؤال مطرح مي

برخي از کشورها قوانیني را وضع  اينكه مباحث محیطي را در اولويت قرار دهند؟
 يدرنتیجهها اکسیدکربني را که شرکتسطح گاز ديآنها  از بااستفادهاند که کرده

کشور  يك کشور بااند. اما قوانین کنند، محدود کردهميهاي صنعتي وارد اتمسفر فعالیت
انین هاي جهاني بايد سراغ کشورهايي بروند که قوديگر متفاوت هستند. آيا شرکت

  ي محیطي در آنها کمتر است؟گیرانهسخت
 

 فساد -4-1-4

از گذشته تاکنون ادامه داشته  شورها است کهي کفساد يكي از مسائل رايج در همه
مقامات اداري در کشورهاي مختلف در است و در آينده نیز وجود خواهد داشت. 

داخت رشوه به اين توانند از طريق پرهاي جهاني ميمعرض فساد قرار دارند. شرکت
 .تر در کشورهاي میزبان فعالیت کنندافراد، به مزيت رقابتي دست پیدا کنند و راحت

دانند الملل ضروري ميبرخي از کشورها فساد و پرداخت رشوه را در بازرگاني بین
دانند اما برخي ديگر که به اصول اخلاقي پايبند هستند، اين رفتارها را غیراخلاقي مي

 . (624: 2114همكاران،  )شنكار و
در اين مشاهده کرد.  1271ي توان در دههفساد اداري را ميدرمورد يك مثال سنتي 

آمريكا سفارش  2، به شرکت هواپیمايي لاکهید1دهه، شرکت هواپیمايي ژاپني نیپون اير

                                                                                                                                        
1. Nippon Air 

2. Lockheed 
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، رئیس شرکت لاکهید، 2کارل کاتچیانرا به آنها بفروشد.  1استارداد که چند جت تري
مطمئن شود.  تا از انجام اين سفارش میلیارد دلار به مقامات ژاپني پرداخت کرد 1/12

مقامات آمريكايي بعد از کشف اين ماجرا، لاکهید را به تقلب و فرار مالیاتي متهم کردند. 
افشاي اين  . امابود رايج وکارکسباز لحاظ  اگرچه، پرداخت رشوه در آن زمان در ژاپن

به دادگاه کشانده  وزرابزرگ در ژاپن تبديل شد. برخي از موضوع، به يك رسوايي 
بنابراين، اگرچه پرداخت شدند، يكي از آنها خودکشي کرد و مردم معترض شدند. 

ها رشوه از لحاظ اخلاقي و عمومي نبود. کاتچیان به ژاپني . امارشوه در ژاپن رايج بود
كنند. اما کاتچیان نايي، واگذار آنها سفارش خود را به بوئینگ، ديگر شرکت آمريك تاداد 

 را زير سؤال برد.  ياخلاقاصول اشتباه کرد و 
در  برانگیز خارجيهاي مفسدهقانون فعالیتاي براي تصويب اين قضیه، انگیزه

هايي همچون اين قانون در واکنش به رسوايي شرکت. شد 1277آمريكا در سال 
آسیا، اروپا و خاورمیانه به  داگلاس دردانل ، لاکهید مارتین و مكالكتريكجنرال

 سويآنشد آن را و براي نخستین بار در تاريخ، قانوني بود که مي تصويب رسید
 (. 141: 2113)هیل،  مرزهاي آمريكا به کار برد

هم  برانگیز خارجيهاي مفسدهقانون فعالیت پس از تصويب اين قانون، حتي هاسال
گفتند چنین يكايي از اين قانون متنفر بودند و ميهاي آمرچندان اعمال نشد. شرکت

حال، کند. درعینپذير ميهاي ديگر کشورها آسیبآنها را در رقابت با شرکت ،قانوني
ادعاي  . زيراهاي غیرآمريكايي نیز با اين قانون مخالف بودندوکارکسبها و حكومت

يگر را تجاوزي به ايالات متحده در باب اعمال قوانین قضايي خود در کشورهاي د
 .دانستندمي خودمرزهاي 

توانستند براي ها مياصلاح شد و از آن پس، شرکت بعدهاي اين قانون در سال
 پرداخت کنند.  پول ،تسهیل و تسريع کارهاي خود به کشورهاي میزبان

نیز  3اقتصادي يو توسعه سازمان همكاري، وزاري تجارت و مالي 1227در سال 
قراردادي را براي مبارزه با پرداخت رشوه به مقامات دولتي در معاملات بازرگاني 

 امضا کردند.  يالمللبین
 عضو 34داراي و المللي سازماني است بین ،اقتصادي يو توسعه سازمان همكاري

 . اين سازمان در سالهستندو دموکراتیك  اقتصاد آزاد که اعضاي آن متعهد به اصول
                                                                                                                                        
1. TriStar 

2. Carl Kotchian 

3. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 
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ديريت م باسسه ؤسیس شد. اين مأت سازمان همكاري اقتصادي اروپا عنوانحتت 1241
 جنگ جهاني دوم بعد از اروپايي منظور بازسازي کشورهايرابرت مارژولین فرانسوي به

 (مارشال يبرنامه عنوانتحت) کمونیسم و مبارزه با آمريكا يايالات متحده توسط
 شد. سیسأت

 در 1261 اعضاي غیر اروپايي نیز به اين سازمان پیوستند و در سال ،هاي بعددر سال
 سازمان را نیز به توسعه و اقتصاد نام يجديد در زمینه ينامهاجلاسي با تصويب آيین

 پاريس سازمان در شهر هاي اقتصادي و توسعه تغییر دادند. مقر اينسازمان همكاري
 .واقع است

رشوه به مقامات دولتي در معاملات بازرگاني  قانون مبارزه با پرداخت براساس
يك جرم  عنوانبهرا  هاي عضو بايد پرداخت رشوه به مقامات دولتي، دولتالملليبین

و  بردن بوروکراسيالبته، اين قرارداد پرداخت پول براي ازبینکردند. تلقي مي
 هاي زائد اداري را مجاز دانست. کاغذبازي

 برانگیز خارجيهاي مفسدهفعالیتکننده در هر دو قانون هاي تسهیلاگرچه، پرداخت
المللي مجاز و مبارزه با پرداخت رشوه به مقامات دولتي در معاملات بازرگاني بین

 . درست نیستندها نیز از لحاظ اخلاقي اين پرداخت . امانداهشمرده شد
هاي برنامه. المللي وجود دارنداد در سطح بینموانع بسیاري در راه مبارزه با فس قطعاً

فرمانروايان و صاحبان دولت و حكومت به اجرا برسد  مقتدرترينضد فساد بايد براي 
مبارزه علیه فساد شايد چندان براي مالي منابع ین أمت .را داشته باشند کافيتا اثرگذاري 
مبارزه با فساد  يدر پروژه خوددرآمدهاي  نقصانالمللي از هاي بینشرکت .آسان نباشد

 سرعتبهي يا راحتبهتوان نمي را اندآمدهدستبههايي که با فساد دارايي .هراسان هستند
 .به آن تعلق دارد به کشوري انتقال داد که واقعاً 

دولتي و همچنین افزايش بدبیني و حساسیت مردم نسبت به  ومقرراتقوانینافزايش 
هاي بزرگ رسواييبا بروز د. نکايجاد ها چالش تواند براي شرکتها ميفعالیت شرکت
، 4مايرز اسكوئیب-، بريستول3، آدلفیا2، کوئست1کامهاي بزرگي مانند ورلدمالي شرکت

 رفتنازبین، درنتیجهار سرمايه و میلیاردها دل رفتنازبینو  6و انرون 1آرتور آندرسون
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شد وضع ها جديدي براي شرکت يگیرانهها قوانین سختاعتماد سهامداران اين شرکت
هاي مديران و یتمسئولها شود. اين مقررات، هاي غیرقانوني شرکتتا مانع فعالیت

 هادر شرکت بروز فساد ماليتواند مانع مي . اماها را بسیار سخت کرده استشرکت
 (. 21: 2114، 1شود )تاين

 
 اجتماعي مسئولیت -4-1-1

 اتتوانند تولید. آنها بر منابع کنترل دارند و ميدارندهاي جهاني قدرت زيادي شرکت
هر چند که اين قدرت توسط خود را از يك کشور به يك کشور ديگر انتقال دهند. 

در هر صورت،  . اماشودمحدود مي هاي رقبا، سیستم بازار و فعالیتومقرراتقوانین
هاي جهاني قدرت شرکت اگرچه بسیار چشمگیر است.هاي جهاني قدرت شرکت

اي که به آنها فرصت رشد و جامعه درمقابلخود را  2اجتماعي مسئولیتبايد  . امادارند
 رعايت کنند.  ه استترقي داد

 وکارکسبهاي هاي اجتماعي فعالیتمداها بايد پیسازمانيعني  اجتماعي مسئولیت
افع سودآوري، من برعلاوههاي خود گیري. آنها بايد در تصمیمبررسي کنندخود را 

 (.112: 2114جامعه را نیز در نظر بگیرند )کاووسگیل و همكاران، 
است. مقصود از بازاريابي  3بازاريابي اجتماعياجتماعي  مسئولیتيكي از ابعاد 
را طوري  موردنظرها و منافع بازار ت که سازمان بايد نیازها، خواستهاجتماعي اين اس

هاي رفاهي مشتري و جامعه را حفظ نمايد يا بهبود ببخشد تأمین کند که جنبه
 (. 1321پور و همكاران، )کفاش

مثبتي از  يکنند تا وجههتلاش مي بازاريابي اجتماعي از استراتژي بااستفادهها شرکت
تحقیقات زيادي  (. محققان2: 2111، 4)هاوکینز کنندکنندگان ايجاد خود در ذهن مصرف

کنندگان در درك هاي محصولات شرکت، توانايي مصرفصحت برچسب يرا در زمینه
رساني رواني به هاي تبلیغاتي و همچنین اطمینان از عدم آسیباطلاعات مهم در پیام

دهند. براي مثال، برخي از کودکان انجام مي يیغاتي ويژههاي تبلکودکان در پیام
دهند ها نشان مياي را در رسانههاي تبلیغاتيها در حمايت از افراد ناتوان، پیامشرکت

                                                                                                                                        
1. Thain  
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شود. اين تبلیغات در که منجر به ايجاد تصوير ذهني مثبت از اين افراد در بین مردم مي
 ست. ها اراستاي بازاريابي اجتماعي اين شرکت

وجه، هاي زيادي را مشاهده کرد که به هیچتوان شرکت، ميوکارکسبدر دنیاي 
هاي اجتماعي خود را رعايت کنند. آنها از قدرت خود مسئولیتحاضر نیستند 

، شرکت بريتیش مثالبرايکنند بر کشورها مسلط شوند. کنند و تلاش مياستفاده ميسوء
، ه بودتأسیس شدمیلادي  1611ن شرکت که در سال . ايدر نظر بگیريدرا  1ايست اينديا

از قدرت خود  بااستفادهي هند مسلط شد. اين شرکت بر کل شبه قاره نوزدهمدر قرن 
ترين ارتش دائمي را در جهان داشت، بزرگ دراختیارکشتي جنگي را  41بیش از 
میلیون هندي را بر عهده داشت و حتي  241غیررسمي، حكومت بر  طوربه، داشت
آنها نفوذ خود را در هند  يوسیلهبههاي کلیساها را تحت کنترل خود داشت تا اسقف

 گسترش دهد. 
مهم است. قدرت را  آني استفاده از نحوه . اماخود، خنثي استخوديقدرت، به

در  . امافت که اين يك رويكرد اخلاقي استتوان براي بهبود زندگي مردم به کار گرمي
غیر اين صورت، قدرت به يك ابزار براي رسیدن به اهداف غیراخلاقي تبديل خواهد 

 شد. 
اجتماعي  هايمسئولیتهاي جهاني، خود را موظف به رعايت برخي از شرکت

ده دانند. آنها از قدرت خود براي افزايش رفاه اجتماعي مردم کشور میزبان استفامي
هاي نفتي ترين شرکتکه يكي از بزرگ 2، شرکت بريتیش پترولیوممثالبرايکنند. مي

. اين شرکت در کندپیروي مياجتماعي  مسئولیتسیاست رعايت از جهان است، 
 درحالدر الجزاير  مثلاًدهد. انجام مي اي راالمنفعهکشورهاي میزبان، کارهاي عام

ي میادين گازي در شهر بیاباني صلاح براي توسعهي بزرگ گذاري در يك پروژهسرمايه
بود. زماني که شرکت متوجه شد که مردم اين منطقه از کمبود آب آشامیدني رنج 

زدايي را تأسیس کرد تا آب آشامیدني مردم منطقه را تأمین ي نمكبرند، دو کارخانهمي
 هاهرخانرا از محل کامردم قرار داد تا آب موردنیاز خود  دراختیارهايي را ظرفو  کند

 (. 144: 2113به منزل خود منتقل کنند )هیل، 
کند. اما بريتیش پترولیوم خود را از لحاظ هیچ منطق اقتصادي اين کار را توجیه نمي

کرد به آنها خدمت کند. اين اقدام دانست و تلاش ميي محلي مياخلاقي مديون جامعه

                                                                                                                                        
1. British East India Company 
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و  بسیارمهم براي مردم منطقه . اماکوچكي بود اگرچه براي بريتیش پترولیوم اقدام بسیار
 باارزش بود.

 
 ساير مباحث اخلاقي -4-1-6

 وکار شامل موارد زير هستند:ساير مباحث اخلاقي در کسب
 تعهد  ؛داريامانت ؛عدالت ؛حفظ اسرار تجاري ؛پذيريمسئولیت ؛انعطاف ؛صداقت

 ؛عدم انحصارگري در بازار ؛عدم احتكار در بازار ؛رازداري ؛وجدان اجتماعي ؛کاري
بیان مشكلات و عیوب  ؛عدم انجام تبلیغات غیرواقعي ؛اخذ سود عادلانه

 محصولات. 
 

 معماهاي اخلاقي -4-2

شرايط کاري، حقوق بشر، فساد، آلودگي محیطي و درمورد مباحث اخلاقي 
اصول اخلاقي در بین کشورهاي درمورد حالت معما دارند. هیچ توافقي ازقدرت، استفاده

به فرهنگ کشورها بستگي  اخلاقالملل، مختلف وجود ندارد. از ديدگاه بازرگاني بین
در بسیاري از کشورها اعدام  . اماشودمثال، اعدام در آمريكا مجاز شمرده ميدارد. براي

ها از ديدگاه شود. ممكن است آمريكاييمجاز نیست و غیراخلاقي و ضدبشري تلقي مي
ها را قبول مردم اين کشورها نیز ديدگاه آمريكايي . امامردم اين کشورها تعجب کنند

 ندارند. بنابراين، اصول اخلاقي به فرهنگ هر کشور بستگي دارد. 
سايي معماهاي اخلاقي، بايد ابتدا کدهاي اخلاقي را در سازمان ها براي شناشرکت

خود توسعه دهند. کدهاي اخلاقي، بیانگر انتظارات سازمان از کارکنان است )کاووسگیل 
 (.132: 2114و همكاران، 

الملل، رشوه در برخي از کشورها عادي است و به آن هديه گفته در بازرگاني بین
شود. در ، يك کار غیراخلاقي محسوب ميدادن شورها رشوهدر برخي از ک . اماشودمي

شود. دين اسلام، دادن و گرفتن کشور ما نیز دادن و گرفتن رشوه، بسیار ناپسند تلقي مي
براين، . بنااينكه اکثر مردم ايران، مسلمان هستندبهباتوجهرشوه را ناپسند شمرده است. 

 ،كي از مباني اقتصاد اسلامييناب کنند. کنند در کارهاي خود از اين امر اجتتلاش مي
محكوم و  شدتبه ،گیرندهدهنده و رشوهرشوه ،رشوه است. در اسلام يمبارزه با پديده

 ست. ا شود حرام و نارواو پولي که از اين راه تحصیل مي اندآتش معرفي شده مستحق
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، مثالبرايشوند. مي روروبهمديران در دنیاي واقعي با انبوهي از معماهاي اخلاقي 
يك نوجوان  که يكي از شعبات آن متوجه شودفرض کنید مدير يك شرکت جهاني 

کار کند. استخدام  آني تولیدي ساله را به استخدام خود درآورده است تا در کارخانه12
ساله با اصول اخلاقي شرکت سازگار نیست. بنابراين، مدير از شعبه 12نوجوان 

خواهد که به جاي نوجوان از يك بزرگسال استفاده کند. مدير شعبه نیز از روي مي
 کند. شناسي از اين دستور اطاعت ميوظیفه

اما ممكن است اين نوجوان سرپرست يك خانواده باشد و خانواده به او وابسته 
ممكن است او تا   . اماا اخراج از شرکت بايد به دنبال کار جديد بگرددباشند. او ب

شود و از هم ي او دچار فقر مي، خانوادهدرنتیجهها نتواند کار جديدي را پیدا کند. مدت
يك خانواده شد.  رفتنازبینبنابراين، مدير با رعايت يك اصل اخلاقي، باعث  پاشد.مي

و حل آنها بسیار دشوار  استها، معماگونه تر حالتدر بیش مسائل اخلاقي، درنتیجه
 است. 

کرد؟ کرد، او را از کار برکنار ميآيا اگر مدير از محل زندگي اين نوجوان بازديد مي
داد که نوجوان با همین وضعیت به کار خود ادامه آيا او بايد اجازه مي .احتمالاً خیر
؟ کندار نبود. پس مدير بايد چه زيرا اين با اصول اخلاقي شرکت سازگ .دهد؟ خیر

 ي مدير در اين وضعیت چیست؟وظیفه
 1معماهاي اخلاقياين ماهیت براي اين نوع سؤالات وجود ندارد.  روشنيپاسخ هیچ 

هاي يك از گزينههايي هستند که در آنها هیچاست. معماهاي اخلاقي، وضعیت
حل اين معماها بايد از  نیستند. مديران براي قبولقابلاز لحاظ اخلاقي  دردسترس

ي اخلاقي يا الگوريتم اخلاقي گسترهي اخلاقي يا الگوريتم اخلاقي استفاده کنند. گستره
  (.144: 2113)هیل، کند حل معماهاي اخلاقي کمك مي به مديران در

 

 غیراخلاقي هايهاي رفتارريشه -4-3

الملل اقدامات غیراخلاقي انجام ي بازرگاني بینزيادي از مديران در عرصه تعداد
 . زيرا؟ پاسخ به اين سؤال آسان نیستدارنددهند؟ چرا آنها رفتارهاي غیراخلاقي مي

توان براي انجام رفتارهاي دلايل اين رفتارها بسیارپیچیده هستند. اما چند عامل را مي
 غیراخلاقي نام برد. 

                                                                                                                                        
1. ethical dilemmas 
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 دهد.عوامل مؤثر بر رفتارهاي غیراخلاقي مديران را نشان مي 1-4نمودار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (141: 2113مديران )هیل، عوامل مؤثر بر رفتارهاي غیراخلاقي  .1-4نمودار 

 مورد به شرح زير هستند: 6اين عوامل شامل 
 ؛فردي اخلاق .1
 ؛گیريهاي تصمیمفرايند .2
 ؛فرهنگ سازماني .3
 ؛ي عملكرديبینانهانتظارات غیرواقع .4
 ؛رهبري .1
 .فرهنگ اجتماعي .6

 
 فردي اخلاق -4-3-1

گیرد. اگر افراد اخلاق افراد آن جوامع شكل مي براساسدر جوامع  وکارکسب اخلاق
، صورتدرغیراينشود. جامعه به اصول اخلاقي پايبند باشند، جامعه نیز اخلاقي مي

رفتار 

 غیراخلاقي

اخلاق 

 فردي

فرهنگ 

 اجتماعي

هاي فرايند

 گیريتصمیم

فرهنگ  رهبري

 سازماني

انتظارات 

 بینانهغیرواقع
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شود. کدهاي اخلاقي مؤثر بر رفتار افراد از منابع مختلفي مانند جامعه نیز غیراخلاقي مي
 . گیردها و دوستان سرچشمه ميمذهب، والدين، مدارس، رسانه

دارد. فردي که به اصول  وکارکسبکدهاي اخلاقي افراد تأثیر زيادي بر رفتار آنها در 
. انجام دهداقدامات غیراخلاقي  وکارکسباخلاقي پايبند است، احتمال کمي دارد که در 

مدار را ها براي اطمینان از عملكرد اخلاقي بايد افراد اخلاقبنابراين، کشورها و شرکت
 تربیت کنند. 
شوند، از کشور مادر خارج ميالمللي براي مديريت شعبات بینشرکت که  مديران

شوند مي مواجهشوند. آنها با يك فرهنگ جديد مي روروبهبا معماهاي اخلاقي زيادي 
. آنها از بافت اجتماعي خود دور داردهاي اخلاقي متفاوتي با کشور مادر که سیستم

 ني با آن فاصله دارند. هستند و از لحاظ جغرافیايي و روا
ممكن است آنها در کشوري فعالیت کنند که براي اصول اخلاقي ارزش قائل نباشد 

پايبند نباشند. شرکت مادر اهدافي را  اخلاقد که به ند با کارکناني کار کننو مجبور باش
از د و مدير مجبور باشد براي دستیابي به آنها نباشبینانه براي مدير تنظیم کند که واقع

 به مديران محليشرکت ، ممكن است مدير مثالبرايهاي غیراخلاقي استفاده کند. شیوه
مقررات محیطي به اهداف شرکت دست پیدا کند. مديران بازيرپاگذاشتن يا رشوه بدهد 

 بومي نیز ممكن است مدير را به انجام اين کارهاي غیراخلاقي تشويق کنند. 
ي دستیابي به توانند نحوهدوري جغرافیايي، مديران ارشد شرکت مادر نمي دلیلبه

، مدير نیز به کارهاي درنتیجهمشاهده کنند.  ان شعبات شرکتاهداف را توسط مدير
 غیراخلاقي خود ادامه خواهد داد. 

 
 گیريهاي تصمیمفرايند -4-3-2

انجام غیراخلاقي کار که  دانندنميتحقیقات نشان داده است که برخي اوقات، مديران 
آنها مستقیمًا « آيا اين تصمیم يا اقدام اخلاقي است؟»پرسند از خود نمي . زيرادهندمي

بنابراين، گیرند. روند و پیامدهاي اخلاقي آن را در نظر نميمي مسئلهبه سراغ حل 
 ها مهم است. شرکت ايهگیريهاي اخلاقي در تصمیمشاخص
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 سازمانيفرهنگ  -4-3-3
ها کارکنان برخي از سازمان درفرهنگ سازماني قرار دارد.  تأثیرتحتها فضاي سازمان

کنند. هاي خود فكر نميو به پیامدهاي اخلاقي تصمیم تمايل ندارندبه اقدامات اخلاقي 
 شوند.ها فقط بر مبناي پیامدهاي اقتصادي اتخاذ ميها، تصمیمدر اينگونه سازمان

ها، باورها، هنجارها، آداب و رسوم، مفاهیم، تشريفات و مجموع ارزش، 1فرهنگ
که از يك نسل به نسل ديگر انتقال داده است هاي مشترك بین اعضاي يك جامعه سنت
(. ما زماني به اهمیت 276الف: 1323فرهنگ اکتسابي است )سالار،  شود. بنابراين،مي

 شويم.مي بريم که با يك فرهنگ ديگر مواجهفرهنگ پي مي
ها و هنجارهاي اصلي يك ها، باورها، ادراكي ارزشمجموعه، 2فرهنگ سازماني

ي نانوشته که کارکنان در آن سهیم هستند. فرهنگ سازماني يك بیانیهاست سازمان 
هاي کارکنان و نوع ها، نوع لباسها، شعارها، جشنتوان آن را در داستانمي . امااست

توان چنین تعريف چینش ادارات مختلف سازمان مشاهده کرد. همچنین، فرهنگ را مي
اي از بنابراين، فرهنگ مجموعه کاري. يکارها در يك مجموعه انجامي کرد: شیوه

د. فرهنگ همچنین واژگان و اصطلاحاتي را گیرباورها و ادراکات ضمني را در بر مي
بايد آنها را ياد  3شدناجتماعي فرايندوارد به سازمان از طريق شود که افراد تازهشامل مي

شوند دادن به باورها و ادراکات ما ميهاي محیطي و فرهنگي باعث شكلبگیرند. بافت
 (. 11: 1224، 4)روزنتال

 يو يكي از عناصر مهم آن است. همه سازمانعد ناملموس ساختار فرهنگ بُ
ها، مؤسسات خیريه، ها، مدارس، دانشگاهها داراي فرهنگ هستند. شرکتسازمان

ها داراي فرهنگ خاص خود هستند. فرهنگ سازماني به ها و ساير سازمانبیمارستان
هاي مشترك است و تأثیر زيادي بر عملكرد سازماني دارد. اين معناي هنجارها و ارزش

يكي از منابع مهم  عنوانبهتواند مثبت باشد و هم منفي. فرهنگ سازماني تأثیر هم مي
مزيت رقابتي مطرح است و تأثیر زيادي بر اثربخشي و عملكرد سازماني دارد )بارني، 

1216 :616.) 
اهمیت فرهنگ درمورد ي فرهنگ ادگار شاين يكي از نويسندگان برتر در زمینه

است. فرهنگ به اين دلیل مهم است که تصمیماتي که  بسیارمهمفرهنگ »گويد: مي

                                                                                                                                        
1. culture 
2. ethical dilemmas 

3. socialization 

4. Rosenthal  
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بیني و پیششوند، نتايج غیرقابلبدون درنظرگرفتن عوامل تأثیرگذار فرهنگي گرفته مي
 .«نامطلوبي را ايجاد خواهند کرد

شود. اگر فرهنگ نیز تواند مانع انطباق شرکت با تغییرات محیطي البته، فرهنگ مي
دقیق مشخص کند و به آنها آزادي عمل طوربهکاري کارکنان را  هايشیوه ،سازمان

 براساسهايي را و نوآوريباشند توانند خلاقیت داشته اندکي بدهد، کارکنان نمي
 (.  262: 2112تغییرات محیطي انجام دهند )دوهايم و همكاران، 

 هي شكلال هاياخلاق و ارزش فقه، يپايه بر اسلام در مديريت هايپايه و مباني
است.  مشخص کرده اجتماع و انسان رفاه سعادت و تأمین براي مطمئني را  راه و گرفته

 هايآموزه تأثیر که گفت توانمي دين است، ترينکامل اسلام که فرض اين به اعتقاد با
 منابعي از تعالیم اين .شود مشاهده مسلمانان يروزانه هايفعالیت در بايد اسلام اخلاقي
ي ائمه و پیامبر )ص( رهنمودهاي و احاديث ،سنت اسلام )قرآن(، مقدس کتاب همچون

 اصل دو از متأثر اسلام، در وکارکسب هايفعالیت گیرند.مي نشئت)ع(  معصومین
)امیرشاهي و  عدالت يپايه بر بخشندگي و همدلي و پیروي از نظام اخلاقي :هستند

 (.221: 1321همكاران، 
کمتر به آن توجه  . امافرهنگ مشارکت دارندگیري شكلي کارکنان سازمان در همه

هاي جديدي اجرا کنند که ها و برنامهدارند. زماني که مديران سازمان بخواهند استراتژي
برد، آنگاه به قدرت فرهنگ پي هاي اصلي افراد را زيرسؤال ميهنجارها و ارزش

 کنند.  شدن فرهنگ خود مخالفت ميکشیدهچالشبابه شدتبهخواهند برد. زيرا کارکنان، 
باعث ايجاد تعهد در کارکنان نسبت به  و بخشدفرهنگ سازماني به افراد هويت مي

تواند از فرهنگ مي گیريشكلهاي شود. اگرچه، ايدههاي سازماني ميباورها و ارزش
ها، فرهنگ سازمان گیريبراي شكلي اصلي ايده اما هر جاي سازمان به دست آيد

شود. هدف از اين ي آنها به سازمان آورده ميگذاران يا رهبران اولیهتوسط بنیان
براي کارکنان  وکارکسبانداز، فلسفه يا استراتژي کردن چشمهاي اولیه، مشخصايده

شوند، در سازمان نهادينه ها با موفقیت همراه ميها و ارزشاست. زماني که اين ايده
 شوند. د و به فرهنگ سازمان تبديل ميشونمي

هاي اصلي همان ايمان به خدا و پايداري در راه ي اسلامي ايران ارزشدر جامعه
ممكن است بسیاري از عوامل محیطي تغییر پیدا کنند اما اين اصول  ،خدا است. اگرچه

ان ستند و مديرهپذير ناارزشي و نگرشي در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران تغییر
 هاي خود به اين امر مهم توجه زيادي داشته باشند.ها بايد در برنامهسازمان
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نیز  2ها هستند. هنجارهاها و بديخوبيدرمورد هاي انتزاعي افراد ، ايده1هاارزش
طور که جوامع ي رفتار افراد در يك جامعه هستند. همانکنندهقواعد اجتماعي تعیین

ا نیز داراي فرهنگ هستند که تأثیر زيادي بر رعايت هداراي فرهنگ هستند، سازمان
 دارد.  ياخلاقاصول 
 

 مديران عملكرد از بینانهانتظارات غیرواقع -4-3-4
ي داشته باشند، ابینانهاي، انتظارات واقعمادر بايد از مديران منطقه مديران ارشد سازمان

مديران ارشد، دست به  موردنظرصورت، آنها براي دستیابي به عملكرد در غیراين
گونه . در اينهستندبسیار خطرناك  بینانهواقعغیرزنند. انتظارات اقدامات غیراخلاقي مي

 زياد است.  اي مديران منطقهدر اعمال رفتارهاي غیراخلاقي بروز موارد احتمال 
 
 رهبري -4-3-1

در کارهاي  کارکنانگیري فرهنگ سازماني دارند. رهبران سازمان نقش مهمي در شكل
گیرند. اگر رهبران سازمان در کارهاي خود اخلاقي خود از رهبران سازمان الگو مي

. در غیر اين صورت، آنها دست خواهند داشترفتار کنند، کارکنان نیز رفتارهاي اخلاقي 
گويند مهم نیست، بلكه آنچه که به اقدامات غیراخلاقي خواهند زد. آنچه که رهبران مي

 دهند مهم است. انجام مي
 :دارندهاي مختلفي به شرح زير رهبران مؤثر ويژگي

 
 تخصص -الف

تراتژيك گیرند، بلكه حاصل تفكر اسسیاه شكل نمي يها در داخل يك جعبهاستراتژي
 پسکنند. الگوهاي ذهني خود اتخاذ مي براساسمديران هستند. مديران تصمیمات را 

باشند تا بتوانند تصمیمات استراتژيك برخوردار از دانش تخصصي  مقدار کافيبهبايد 
 (. 1: 2113، 3اثربخش را اتخاذ کنند )لنگر و يورکز

هاي اسلامي ايران، در زمینه ار نظام مقدس جمهوريگذامام خمیني )ره( بنیان مثلاً 
ضمن تحصیل دروس فقهي متعارف، به آموختن و  تخصص بود. ايشانممختلفي 
و  ندجديد و قديم پرداخت هیئتکلامي، سیاسي، ادبي، نجومي و  متون عرفاني، يمطالعه

                                                                                                                                        
1. values  

2. norms 

3. Langer and Yorks 
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. ندتاسلامي تسلط کامل داش يمباحث فلسفه رو ب بودند آشنا غرب يبا مباني فلسفه
هاي ديگري نیز تخصص در علوم مختلف، ويژگي برعلاوهامام خمیني )ره(  ،البته

زيستي، نظم و انضباط، داشتند که برخي از آنها عبارتند از: شخصیت عرفاني، ساده
ها، بیني اسلامي، رهبري و مديريت، مديريت بحرانسیاسي مبتني بر جهان يانديشه

 شناسي و ابتكار عمل.داري، دشمندمشناسي و درايت، مرقاطعیت و شجاعت، موقعیت
اي هاي برجستهاي نیز داراي ويژگيالله خامنهمقام معظم رهبري، حضرت آيت

هستند که باعث پايداري و پیشرفت نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران شده است. 
اجتماعي  -احاطه بر احكام سیاسي، شناخت اسلام و مباني اعتقادي، فكري و ارزشي

، اراده و توکل قوي ،زيستيساده، قدرت مديريت و رهبري جامعه، الت و تقواعد اسلام،
هاي مقام معظم رهبري ويژگي ازجمله ،باوري، فراست، قاطعیت و خدمت به مردمدين

 (. 43: 1323است )امیني و سالار، 
 
 چندبُعدي تفكر توانايي -ب

ها و نتايج کاري مختلفي را مدنظر قرار دهند. مديران مؤثر قادر هستند که ديدگاه
نگر و همچنین بین تفكر به نگر و تفكر جزئي، مديران مؤثر بايد بین تفكر کلعلاوهبه

 آينده و تفكر به حال تعادل برقرار سازند.

 
 آينده بینيپیش و استراتژيك مديريت درمورد پويا تفكر داشتن -ج

مديريت استراتژيك باشند و بتوانند آينده را درمورد رهبران مؤثر بايد داراي تفكر پويا 
صنعت چگونه خواهد  يبیني کنند. آنها بايد اين بینش را به دست آورند که آيندهپیش

 بیني کنند.بود تا بتوانند سناريوهاي لازم را براي سازگاري با اين تغییرات پیش
  

 يادگیرنده -د
هاي ذهني مديران براي تطبیق با تغییرات محیطي بايد منعطف باشند. بنابراين، الگو

، مديران هم بايد 1جیمز مارچ ينظريه براساسها بايد يادگیرنده باشند. مديران و شرکت
برداري را نمايند و هم بايد به دنبال شناسايي شده نهايت بهرههاي شناختهاز فرصت
تعادل برقرار  ،فرصتاين دو نوع استفاده از  درهاي جديد باشند. مديران بايد فرصت

                                                                                                                                        
1. James March 
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، شرکت آنها دچار مشكلات شودتوجه  آنهاسازند، چرا که اگر فقط به يكي از 
 شود.  عملكردي مي

 
 اسلامي ابانقل رهبران استراتژيك تفكر الگوي  

تفكر  با مرتبط و مقالات کتب ي( در تحقیق خود، با مطالعه1322خلج و کشاورز )
 خمیني )ره( و امام يانديشه و افكار با کتب مرتبط موجود، و مدارك و اسناد استراتژيك

با  مرتبط کارشناسان و مديران و اندرکار دست متخصصان و ايخامنه الله حضرت آيت
الگوي تفكر استراتژيك رهبران انقلاب اسلامي را در نظام مديريت تفكر استراتژيك، 

 نشان داده شده است. 2-4آموزشي ارائه دادند که در نمودار 

 

 
 

 (1322الگوي تفكر استراتژيك رهبران انقلاب اسلامي )خلج و کشاورز،  .2-4نمودار 

)امیني و سالار،  شوداين الگو تشريح مي يگانهدر بخش زير هر يك از ابعاد ده
1323 :16): 
 

 اللهمعرفت و توحید بسط -1
هستند  معتقد و دانندمي خود ديني انقلاب لیاص يجوهره را توحید ،خمیني )ره( امام
 و صلاح به نیز جامعه بلكه شود،مي انسانها اصلاح درون تنهانه توحید، پذيرش با که

است:  پیامبران حرکت عالي مقصد امام، توحید حضرت يانديشه در. رسدمي فلاح
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 بیاورند بیرون زارلجن اين از را انسان خواهندمي و هاانسان تربیت اند برايآمده انبیاء»

 به ال ا نكند باشد؛ حرکتي باشد؛ توحید الله معرفت پايش تا سر که الهي انسان يك و

 (.12: 1361 خمیني، )امام« الهي حرکت
 

 طراحي تمدن نوين اسلامي -2
 يك ايجاد را اسلامي انقلاب از هدف اسلام هايآموزه از الهام با اسلامي انقلاب رهبران

 اسلام» :فرمايندنمايند. امام خمیني )ره( در اين زمینه ميمي قلمداد اسلامي نوين تمدن

 و نداشته مخالفتي تمدن با اسلام حكومت وجههیچبه و دارد را حكومت ترينپیشرفته
 به که کشوري هر .است بوده جهان در بزرگ تمدن گذاراناز پايه خود اسلام ندارد.

 شد )امام خمیني، خواهد کشورها ترينپیشرفته از شك بدون نمايد، عمل اسلام قوانین

1316 :42 .) 
 سلیم عقل کارگیريهب و خردورزي -3

 از يكي سلیم، عقل کارگیريهب و خردورزي اسلامي، راهبردي متفكران نگاه از

 (.4: 1322خلج و کشاورز، ) است اسلامي استراتژيك تفكر اساسي هايمؤلفه
 را پیغمبرى هیچ متعال خداى»فرمايند: مي بیان چنین رهبري معظم مقام ،باب اين در

ن میا در را خرد که مقصود و هدف بدين مگر مردم نفرستاد، میان به تاريخ طول در
پیغمبر را  ،متعال خداى که ستآمده ا البلاغه نهجاز  ياخطبه در «کند. کامل مردم

 .برانگیزاند و دبشوران هاانسان میان در را خرد هاىگنجینه فرستاد تا
 

 گراييکمال و نوآوري مستمر يچرخه -4

نوآوري شرط اصلي بقا در دنیاي رقابتي امروزي است. مقام معظم رهبري در اين مورد 
 اين نوآورى گیرد. معناى انجام هازمینه همه در بايد نوآورى من معتقدم: »فرمايندمي

 ببريم. معناى زيرسؤال را خودمان عقلانى و منطقى يشدهپذيرفته اصول ما که نیست

 (. 1377اي، هستند )خامنه تكامل به رو که است امورى در تكامل و پیشرفت نوآورى،
 

 پاسخگويي و پذيريیتمسئول تلازم  -1
 ،مسئول و شماست خود دست چیز همه» فرمايند:مي مورد خمیني )ره( در اين امام
 چیزى من دست به کنم، چه من گفت: خوب،مى ملت سابق رژيمدر شمايید.  خود

عذر  اين ديگر شماهاست، خود دست در چیز همه که امروز شدمى سؤال اگر نیست،
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 يك در که کسى آن هست، که محلى هر در کس هر کنم. چه من که یستن پذيرفته

 از اينها، تمام بكنید، تصور کشور اين که در قشرهايى تمام و...است ايستاده اداره

محل،  همان هست که محلى آن کس هر...شما از کنندمى سؤال مملكت اين مقدرات
 آن کار دهد،مى انجام جزئى را  کار يك که جزئى کارمند او است. آن آزمايش محل

 کس هر يعنى اند.آزمايش مورد هم انبیا... استثنا ندارد مسئله اوست. اين آزمايش جزئى

 نكند که گمان و شودمى آزمايش اين تكلیفى، به بود مكلف و ذاشتگ  پا دنیا اين در

 منعكس کار اين خود کنیدمى که کارى اين بیند.نمي کسى کنممي که را کار اين من

 بر هستند موکل الل َه شود. ملائكۀمى واقع در محضرش تعالى و تبارك شود. خداىمى

 کار مسئول کسى هیچ است، خودش کارهاى مسئول خودش کسى هر...فرد اين

 عمق که تواندنمي کس هیچ . اماکندمى هم مواظبت و گويدمى را نیست. کار ديگرى

 (.312: 1316)امام خمیني،  «فهمدب را  شما کارهاى

 راهبردي نگري آينده  -6
 و نگرباشدو آينده دورانديش بايد باشد، مطلع جاري شرايط و وضع از بايد تنهانه مدير
 قلمرو و آينده بنگرد به عمیق بینش و با بصیرت بايد ببیند. مدير روز يآيینه در را آينده

 و پیامدهاي و ابعاد آثار نسبي شناخت و تبیین به قادر که کند تعیین طوري را تصمیماتش

 میان به سخن از احتیاط دانش، و علم کنار در پیشوايان، و ائمه از رواياتي در باشد. آنها

صادق  امام شود.عاقبت مي حسن يمايه دورانديشي و که احتیاطاست  شده گفته و آمده
 آن پايان و آغاز آن بینديش تا يدرباره شود،مي عرضه تو بر که کاري هر»فرمايد: مي )ع(

 «روي. فرو پشیماني در که آن از بیاوري، پیش دست به را
 شد، مشتبه کارها هرگاه کار، پايان يهانديش در»: فرمايدمي نیز علي )ع(  حضرت

البلاغه: )نهج.« بنا نهاده شده است برآغاز پايان. شودمي مقايسه آغازشان با آنها انجام
1111) 
 

 مديريتي -محیطي مداريلايتو -7

 ها،سیستم ها،برنامه يکلیه که معناست بدين رهبري و امامي انديشه در محوريولايت

 ،باشند معصوماني سیره يا دستورات و تحت اشراف اسلاميي جامعه مردم و مجريان
 با اساس را خود فعالیتهاي تمام و شود هماهنگ آنان گذاريهدف با هاگذاريسیاست

 (.4: 1322خلج و کشاورز، )زنند  پیوند السلام علیهم معصومان و پیامبر يعني ،دين
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 تكوين هويت -1
و  راه و فكر به بلكه نیست، شاندنیوي حضور و جسم به معنوي، هايشخصیت هويت»

و  اولیا و است. پیامبر وابسته ،است همواره باقي که شاناشاره سرانگشت و رهنمود
دادند. نشان مي را راه و کردندمي اشاره طرف يك به انگشتشان با ما بزرگوار امام همین
 شما و بگويند بايستند که اين نه کردند،مي حرکت همه از جلوتر هم خودشان البته

 يکنندهاينها تعیین است. موجود اشاره همچنان انگشت اين حاضر، درحال برويد.
. کرد آن تغذيه از شودمي دائماً  که است جامعه يك حیاتي يريشه و منبع و امام هويت
 (.1361اي، )خامنه «نیست او جسم به وابسته ديگر زيرا

  اسلامي انقلابي يروحیه -2 

  يروحیه ايجاد اسلامي انقلاب رهبران استراتژيك تفكر هايمؤلفه ديگر از
 و نمايندمي همم اين به اشاره هم معظم رهبري مقام منظور بدين. اسلامي است-انقلابي

کار،  يروحیه کنیم سعى ثانیاً  ندهیم، دست از هرگز را تلاش کار و اولاً »فرمايند: مي
 ما کاري حوزه در شنوند ومي ما از که کسانى يهمه در را امید يروحیه تلاش و روحیه

 و يأس يدهندهنشان که سخنى هر است. اين وظیفه. و تزريق کنیم کنیم تقويت هستند،
 به کشور است، مصالح ضرر به بلاشك باشد، اختلاف ملالت و و افسردگى و خستگى

 پر ما دست ،دشمنان با هدرمقابل است. ملى عزت به ضرر است و کشور پیشرفت ضرر

  اينها بلكه بخوانیم، رجز خواهیمنمي ادعا، يك عنوانبهنه ، بالاست ما هاىتوانائى است.
 را هافرصت اگر کنیم، کم را امیدها اگر کنیم، را تضعیف هاروحیه اگر ....دارد اقعیتو

 جلوه تار و تیره هستند، ما امیدهاى که خودمان نظر جوانان به را افق اگر کنیم، ضايع
 اين بكنیم، را کار اين نبايد ايم.کرده تضعیف را خودمان ،خودمان دست به ما، دهیم
یشتري ب یت مسئولگوناگون دولتي  هاىبخش انمسئول منتها، ندمسئولماست. همه  دست
  (1321اي، )خامنه« دارند.
 
 کاري )ارزيابي عملكرد( بازده مستمر يچرخه -11

 طوربه و معین فواصلي در کارکنان آن يوسیلهبه که است يفرايند عملكرد ارزيابي
 ارزيابي، از هدف (.214: 1312گیرند )سعادت، مي قرار سنجش و بررسي مورد رسمي

 ضعف اصلاح نقاط درجهت و ببرند پي خود قوت و ضعف نقاط به افراد که است ناي
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 بتوان تا باشد مستمري فرايند بايد ارزيابي بردارند. گام خود قوت نقاط شكوفايي و
 هايسازمان در کرد. جلوگیري هاو لغزش اشتباهات تكرار از آن يوسیلهبه

 به فرد يك تخريب ،درنتیجه پیكر هستند يك اعضاي مثل سازمان افراد يههماسلامي
 بايد لذا کنند، رشد باهم بايد اعضا يهمه بدن است. در يك سازمان تخريب يمثابه
 بر سازمان عالي مديريت و تلاش باشد فراهم افراد يهمه براي سازماني رشد امكان
 (.7: 1322گردد )خلج و کشاورز،  معطوف افراد يهمه کیفي ارتقاي

 فرهنگ اجتماعي -4-3-6

 يك کشورها و افراد سازمانکارکنان فرهنگ حاکم بر کشورها تأثیر زيادي بر رفتار 
هاي کشور انجام شد، نشان داد که تفاوت 24شرکت در  2711که از  يدارد. تحقیق

از ابعاد  بااستفادههاي کشورهاي مختلف وجود دارد. هاي شرکتاي بین سیاستعمده
کشورهايي که داراي سطح ها در شرکت، مشخص شد که 1استدفرهنگ اجتماعي هاف

هاي را بیشتر از شرکت ياخلاق اصولاطمینان هستند، و پرهیز از عدمبالايي از فردگرايي 
 ي قدرت هستند.کنند که داراي سطح بالايي از مردگرايي و فاصلهکشورهايي رعايت مي

روسیه  . زيراسكانديناوي استا يحوزه ، فساد در روسیه بالاتر از کشورهايمثالبراي
 شود. ي قدرت تأکید ميداراي فرهنگي است که بر مردگرايي و فاصله

 

 انواع رويكردها نسبت به اخلاق -4-4
شامل  رويكردهاشود. اين شرح داده مي انواع رويكردها نسبت به اخلاق، در اين بخش

 هستند: مورد 1
  ؛در اسلام وکارکسباخلاق  .1

 ؛اصول اخلاقينسبت به توجهي بي .2
 ؛کانت اصول اخلاقيسودگرايي و  .3
 ؛بشر هاي حقوقنظريه .4
 .هاي عدالتنظريه .1
 
 
 اسلام  در وکارکسباخلاق  -4-4-1

                                                                                                                                        
1. Hofstede 
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ديني  يهبخش جامعهاي اجتماعي، وحدتالگوهاي رفتاري در سطح نهادها و سازمان
پذيري در برابر حقوق است. تعريف کلي الگوهاي اخلاقي و رفتار ارتباطي، مسئولیت

ها و نهادهاي اجتماعي در آن و نیز از ديني از حیث تعامل سازمان يهافراد است. جامع
 (. 12: 1312)امیري و همكاران،  نظر رفتار ارتباطي افراد، متضمن مسائل فراواني است

رفتار ارتباطي در مقیاس فرد، سازمان، جامعه و روابط جهاني  يهدهنداخلاق سامان
شخصي فرد در زندگي شخصي و زندگي شخصي و بروناست. رفتار ارتباطي درون

يابد. همچنین رفتار ارتباطي سازمان با محیط شغلي، از طريق اخلاق سامان و انسجام مي
ملي و جهاني، بر مبناي اخلاق و نیز تعامل نهادهاي اجتماعي با يكديگر، در دو سطح 

 د. يابقوام مي
توان از اصول راهبردي مي ،اسلامي ايهاي کاربردي اخلاق حرفهبراي تعیین مؤلفه

 عبارتند از: احترام اصیل و نامشروط بهکه  اي در اسلام استفاده کرداخلاق حرفه
ورزي در رفتار امانت ؛هاانساندرمورد برقراري عدالت  ؛هاها، رعايت آزادي انسانانسان

 .و بینش شخصي

اي در نظام اداري جمهوري اسلامي بايد هويت اسلامي داشته باشد و اخلاق حرفه
اي در هويت اسلامي اخلاق حرفه لزوممبتني بر اخلاق اسلامي شكل بگیرد. براي 

 توان اشاره کرد: کشورمان به چهار دلیل مي
مردم کشورمان به نظام عقیدتي  يهودوابستگي ت دلیلبه ،الف( از لحاظ فرهنگي

 ؛اسلام
 ؛جداناپذيري اخلاق از دين در متن دين اسلام دلیلبهاز لحاظ ديني  ب(
آن با چالش  يهبه مواجه باتوجهاسلامي  ( نیاز به پويايي درون فرهنگج

 ؛شدنجهاني
مدار در نظام حكومت ديني و از د( از لحاظ نظام حكومتي، الزام به حكومت دين

بر تصويب قوانین اسلامي در  ،در اصل هشتم ،لحاظ قانوني، به تأکید قانون اساسي
  ر.کشو

اي در هم آمیخته و اي است که با اخلاق حرفهنظام اخلاق اسلامي به گونه
در اين نظام ملاك نهايي و نهايت سعادت بشري الله است و  ،زيرا .ناپذير استتفكیك

لهي در زمین، محور توجهات اخلاقي است؛ بدين معنا انسان در مقام خلیفه و جانشین ا
شود؛ از که خشنودي انسان و خدمت به او موجب رضايت و تقرب به خداوند مي

 يبه ملاك نهايي در صدد است با ارائه باتوجهرو، نظام اخلاق اسلامي اين
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ین با در سطح حرفه و زندگي اجتماعي و همچن ،هاي اخلاقينامهها و آيیندستورالعمل
سعادت و  يهها، زمینبهبود زندگي انسان درجهتهاي مادي درنظرگرفتن پیشرفت

 (.1312)امیري و همكاران،  کمال حقیقي بشر را فراهم آورد

خیر مطلق  ،اي اسلامي، ملاك نهايي اخلاق همانا خواست خداونددر اخلاق حرفه
هاي کاربردي اخلاق مؤلفهگیري توانند منشأ شكلترين اصول راهبردي که مياست. مهم

 اند از: اي اسلامي شوند، عبارتحرفه
 ؛الف( کرامت انساني
 ؛ب( آزادي فردي

 ؛آن يج( عدالت اجتماعي در مفهوم عام قراردادن هر امري در جايگاه شايسته
 .نگريداري و بینش امانتورزي در دو سطح امانتد( امانت

 .الاصول( استلترين اصل )اصدر اين بین، اصل چهارم مهم

 وکار، قابل تجزيه به سه پرسش است:داري در کسبمفهوم امانت
 گیرد؟وکار مورد امانت قرار ميچه چیزي در کسب .1
 داري در قبال آن امور چیست؟ مراد از امانت .2
 ؟ چه کساني هستندصاحبان امانت  .3

اين بینش است که عالم همه محضر خداست.  ،داري در نگرش اسلاميضامن امانت
رسد و همه چیز نگري در جهان هستي ميبا اين نگاه فرد با بصیرت ايماني به امانت

ه با همه چیز و در استفاده از داند. پس در مواجهخود را امانت خداوند مي ازجمله
ول منشور پیمايد و چنین احتیاطي تقوا است. اصداري را ميامور راه امانت يههم

ها در فروع است. ولي تفاوت حرفه .ها مشترك استحرفه يهاخلاقي در اسلام، در هم
ها توان در تمامي حرفهآيد ميبدين ترتیب، اصولي را که از منابع اسلامي به دست مي

 وکارکسبهاي برنامه دربايد اسلامي، جاري ساخت. پس اخلاق اداري و سازماني 
 .گیرد جايسازمان 

 

 حلال ندبر 
بودن آنها اهمیت دستورات دين اسلام، در خريد محصولات به حلال براساسمسلمانان 
اقدام به ارائه  2مؤسسه حلال جهانياز طريق  1سازمان همكاري اسلاميدهند. زيادي مي

                                                                                                                                        
1. Organization of Islamic Cooperation (http://www.oic-oci.org) 

2. http://www.halalworld.in 

http://www.oic-oci.org/
http://www.halalworld.in/
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، برند 1-4شكل  هاي اسلامي نموده است.نشان حلال براي محصولات متناسب با ارزش
 دهد. حلال را نشان مي

 
 

 
 
 
 
 

 (21الف: 1323)سالار،  برند حلال .1-4شكل 

هاي ديگري هاي اخیر به حوزهو در سالنیست غذا مختص به بازار جهاني حلال، 
کشور اسلامي در  17فقط استاندارد غذاي حلال توسط  است. اگرچه فعلاً  وارد شدهنیز 

ترکیه تدوين و به امضا در استانبول  2111در اکتبر  هاي اسلاميقالب سازمان همكاري
در تحقق  در نظر دارند براي پاسخ به تقاضاي بازار جهانيآنها  . امااست رسیده

نیز وارد  زيرهاي استانداردهاي جهاني حلال و تجارت محصولات حلال در حوزه
 د:شون

 ؛داروي حلال .1

 ؛مواد بهداشتي حلال .2

 ؛مواد آرايشي حلال .3

 ؛گردشگري حلال .4

 ؛فاينانس و قبیل بانكداري، بورس، صكوك، بیمهاز  خدمات مالي حلال .1

 ؛ترانزيت حلال .6

 ؛پوشاك حلال .7

 .وکارکسب و از قبیل رسانه، ورزش و تفريحات خدمات جانبي حلال .1

هاي مناسبي در اين زمینه برداشته شده است و برخي از هاي اخیر گامدر سال
 نند. کها نیز از استاندارد حلال استفاده ميها در اين زمینهشرکت
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برخي از کشورها براي تضمین حلال بودن محصولات غذايي از استانداردهاي بومي 
کنند. براي مثال، انجمن اسلامي غذا و تغذيه آمريكا به و خاص خود استفاده مي

 دهد که در درون يك هلال ماه قرار دارد. مي Mمحصولات حلال، نشان تجاري 
هاي مختلفي مانند شیر، ، خدمات و فعالیتبنابراين، برند حلال امروزه در محصولات

شويي، دستمال کاغذي، لوازم آرايشي، ها، پودر ماشین لباسآب، دارو، سرگرمي
کنند تا هاي زيادي تلاش ميگیرد. شرکتقرار مي مورداستفادهها و موسیقي سايتوب

: 2113قانع کنند )سولومون،  کنندگان را نسبت به حلال بودن محصولات خودمصرف
121.) 
 المللي است که کند که اولین شرکت بین، ادعا مي1پالمولیو -شرکت کولگیت

حلال  يشويه از مؤسسهحلال را براي محصولات خمیر دندان و دهان يتأيیديه
ها ممكن است داراي مقداري الكل شويهجهاني دريافت کرده است. برخي از دهان

است. محصولات کولگیت داراي  دين اسلام حرام براساسباشند که مصرف آن 
نشان تجاري حلال هستند و در تبلیغات تلويزيوني خود نیز اين نشان را به تصوير 

 خود جلب کنند.سوي بازار مسلمانان را به  توجهکشند تا مي

  شرکت نوکیا يك نوع گوشي را وارد بازار کشورهاي خاورمیانه و آفريقاي شمالي
پخش اذان دارد. همچنین، در اين گوشي دو کتاب هايي براي کرده است که برنامه

توانند در ايام ماه کنندگان مياسلامي و يك کارت الكترونیكي قرار دارد که مصرف
 لپرسي به يكديگر پیامك بفرستند. امبارك رمضان براي احو

 نما، هايي را وارد بازار کرده است که داراي قبلهشرکت سامسونگ نیز گوشي
 اير کاربردهاي اسلامي است.تسبیح، قرآن و س

 که يك شرکت بازاريابي و تبلیغاتي است، اخیراً خدمتي  2ردِندمَ اَشرکت اوگیلوي
، اساسبراينرا ارائه کرده است. نور به معناي روشنايي است.  3به نام اوگیلوي نور
 يتوسعه و بازاريابي اسلامي، برندينگ اسلامي يها در زمینهاوگیلوي به شرکت

را ارائه کرده  4شاخص نوردهد. همچنین، اين شرکت برند اسلامي مشاوره مي
بندي میزان جذابیت میان مسلمانان فهرست براساساست که برندهاي جهاني را 

 براساسبرند مشهور جهاني را  31کند. در اين فهرست مسلمانان بیش از مي

                                                                                                                                        
1. Colgate- Palmolive 
2. Ogily & Mather  

3. Ogily Noor 

4. Noor index 
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ه مربوط به شرکت ک 1بندي کردند. چاي لیپتونسازگاري با دين اسلام رتبه
است، در اين فهرست در جايگاه اول قرار گرفت. تحقیقات اوگیلوي  2يونیلور

هاي زيادي دارند. آنها باور نشان داد که جوانان مسلمان با جوانان غربي تفاوت
توانند هاي اسلام عمل کنند، مياصول و ارزش براساسدارند اگر در زندگي خود 

 زندگي خوبي داشته باشند.       هاي شغلي برسند وبه موفقیت
 
 اصول اخلاقيي نسبت به توجهبي -4-4-2

است.  اخلاق در قبال، يك روش نامناسب 3اصول اخلاقيي نسبت به توجهبيرويكرد 
 روش است:  4اين رويكرد داراي 

 4اصول فريدمن .1
 1نگري فرهنگينسبي .2
 6معلم اخلاقي درستكار .3
  7ريابياخلاقي بي .4

 وکارکسب، براي درمجموع . اماهستند يداراي نقاط قوت هاي اين روشهمه
ها از اين ، برخي اوقات، شرکتدرهرحالنامناسب و داراي رويكرد غیراخلاقي هستند. 

 شود.ها شرح داده مي، هر يك از اين روشدرادامهکنند. رويكردها استفاده مي
 
 فريدمن اصول -الف

نوشت که به  1271اي را در سال اقتصادي، مقالهي نوبل ي جايزهبرندهمیلیتون فريدمن، 
تبديل شد. فريدمن معتقد بود که تنها  اخلاقنسبت به  توجهيبي هاييكي از رويكرد

ها بايد او معتقد بود که شرکتافزايش سودآوري است.  هااجتماعي شرکت مسئولیت
هاي اجتماعي هزينه مسئولیتي اي که قانون مشخص کرده است، در زمینهبه اندازه
 کنند. 

ها مجبور نیستند بیش از آنچه که قانون مشخص ، شرکتفريدمنديدگاه  براساس
، به نظر فريدمن، مثالبراي هاي اجتماعي، هزينه کنند.مسئولیتي کرده است، در زمینه

                                                                                                                                        
1. Lipton  
2. Unilever  

3. Straw men approaches 

4. Friedman doctrine 
5. cultural relativism 

6. righteous moralist 

7. naive immoralist 
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، سودآوري کاهش شودبهبود شرايط کاري، فراتر از سطح موردنیاز ميزماني که قانون 
ها بايد تلاش کنند که بنابراين، مناسب نیست. به اعتقاد فريدمن، شرکت بد ويامي

)کاووسگیل و ي ذينفعان سازمان است اين خواستهسودآوري خود را افزايش دهند زيرا 
 (.132: 2114همكاران، 

درمورد خاص، طوربهکند و هاي اجتماعي صحبت ميمسئولیتدرمورد فريدمن 
، وکارکسبدر اخلاق  علمايکند. اما از آنجا که بحث نمي وکارکسبدر  اخلاق

توان براين، مي. بنادانندبرابر مي وکارکسبدر  اخلاقهاي اجتماعي را با مسئولیت
مرتبط دانست. البته، ديدگاه فريدمن چندان  وکارکسبدر  اخلاقهاي فريدمن را با بحث

 کند: ها چنین بیان ميانهاي اجتماعي سازممسئولیتدرمورد صحیح نیست. او 
اجتماعي دارند و آن نیز استفاده از منابع سازمان  مسئولیتها تنهاوتنها يك سازمان»

را رعايت کنند  ومقرراتقوانینها براي کسب اين هدف، بايد سودآوري است. سازمان درجهت
  «و نبايد به نیرنگ و تقلب دست بزنند.

ساله  12توانیم به مثال شرکتي که يك نوجوان مييدگاه فريدمن براي اثبات اشتباه د
را به استخدام خود درآورد، برگرديم. اگرچه، شرکت مزبور قانون را رعايت کرده است 

استخدام يك نوجوان  از لحاظ اخلاقي . اماو براي افزايش سودآوري خود تلاش کرد
 ساله يك کار غیراخلاقي است. 12

ديدگاه  براساسور میزبان، ضعیف باشد، شرکت کشمحیطي در همچنین، اگر قوانین 
تواند تلاش کند که براي افزايش سودآوري خود، محیط اين کشور را آلوده فريدمن، مي

توجه باشد. اما از نظر اخلاقي، اين کار درستي نیست. زيرا در بعد کند و نسبت به آن بي
 شود.ده ميجهان آلو زيستمحیطآن کشور و در بعد کلان،  زيستمحیطخرد، 
 
 فرهنگي گرايينسبي -ب

گیرد. بنابراين، مي نشئتاز فرهنگ  اخلاقگرايي فرهنگي، نسبيديدگاه  براساس
 براساسکنند، آشنا شوند و ها بايد با فرهنگ جوامعي که در آنها فعالیت ميشرکت

هاي خود را انجام دهند. اصول اخلاقي موجود در هر يك از جوامع، فعالیت
ها ، اگر در کشوري، قانون منع استخدام بردگان وجود نداشته باشد، شرکتاساسبراين
توانند آنها را استخدام کنند. اما اين کار از نظر اخلاقي، درست نیست. بنابراين، مي

 ها شود. تواند منجر به اقدامات غیراخلاقي توسط شرکتگرايي فرهنگي نیز مينسبي
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 درستكار اخلاقي معلم -ج
هاي اخلاقي اي بايد سیاستمعلم اخلاقي درستكار، شعبات منطقهديدگاه  براساس

هاي موفق جهاني که در شرکت مادر را رعايت کنند. اين استراتژي براي شرکت
ي دنیا قرار دارند، مناسب است. اگرچه، اين ديدگاه در نظر اول، کشورهاي پیشرفته
 را نیز به همراه داشته باشد. ممكن است مشكلاتي  . اماديدگاه خوبي است

از کارکنان داشته باشد و  براي حمايت، اگر کشور مادر قوانین زيادي مثالبراي
اي لزومًا هاي منطقهالزامي کرده باشد، آيا شرکترا پرداخت حقوق مناسب به کارکنان 
ان هاي بالايي را به کارکنان شرکت در کشورهاي میزببايد همانند کشور مادر، پرداخت

سطح پايین دستمزدها وارد  دلیلبههاي جهاني داشته باشند؟ خیر. زيرا شرکت
هاي خود را کاهش دهند. اگر قرار باشد حقوق شوند تا سطح هزينهکشورهاي ديگر مي

ي ، آنگاه فلسفهبرابر باشدکارکنان در کشور میزبان  با حقوقکارکنان در کشور مادر 
 . (142: 2113)هیل،  بردمي زير سؤال را گذاري خارجيسرمايه
 

 ريابي اخلاقيبي -د
اي شرکت متوجه شوند که مديران ساير اين ديدگاه، اگر مديران شعبات منطقه براساس
کنند، ها براي پیشبرد کارهاي خود به مديران کشور میزبان رشوه پرداخت ميشرکت

 آنها نیز بايد همین کار را انجام دهند. 
 

 کانت اصول اخلاقيسودگرايي و  -4-4-3
توجه دارد. اين  وکارکسبدر  ياخلاقاصول  کانت، به اصول اخلاقيسودگرايي و 

هاي توسعه داده شدند. اگرچه، امروزه روش نوزدهمو  هجدهمدر قرون ها روش
ها بر مبناي زيربناي اين روش . اماايجاد شده است انجام اصول اخلاقيجديدتري براي 

 کانت قرار دارد.  اصول اخلاقياصول مكتب سودگرايي و 
( و جان 1132-1741) 2(، جرمي بنتهام1776-1711) 1فیلسوفاني مانند ديويد هیوم

ديدگاه سودگرايي بیان (، ديدگاه سودگرايي را ارائه دادند. 1173 -1116) 3استورات میل
لاقي . يك اقدام زماني اخکندمينتايج آنها تعیین  راکند که ارزش اخلاقي اقدامات مي

ها از ابزارهايي است که نتايج مثبت آن از نتايج منفي آن بیشتر باشد. بسیاري از شرکت
                                                                                                                                        
1. David Hume 

2. Jeremy Bentham 

3. John Stuart Mill 
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در ديدگاه کنند. اين ابزارها سنجي استفاده ميفايده و ريسك-مانند تحلیل هزينه
 (.132: 2114سودگرايي، ريشه دارند )کاووسگیل و همكاران، 

عملیات اکتشاف و استخراج نفت خواهد در آلاسكا زماني که يك شرکت نفتي مي
هاي اين عملیات شامل افزايش تولید نفت و افزايش اشتغال را را انجام دهد، بايد فايده

 مقايسه کند.  زيستمحیطهاي آن شامل آلودگي با هزينه
ي سودگرايي داراي دو اشكال است. اشكال اول اين است که به علت دانش فلسفه

. در مثال استو ريسك يك پروژه دشوار  يده، هزينهي فاها محاسبهمحدود انسان
 را محاسبه کرد؟  زيستمحیطهاي ناشي از آلودگي توان هزينهشرکت نفتي، چگونه مي
گیرد. ي سودگرايي اين است که مفهوم عدالت را ناديده مياشكال دوم فلسفه

آور افراد زيانفعالیتي که براي اکثريت افراد سودآور است، ممكن است براي برخي از 
 اند. زيرا عدالت را رعايت نكرده .هايي اخلاقي نیستندباشد. چنین فعالیت
شكل گرفت. کانت بیان کرد که امانوئل کانت  يفلسفه براساسکانت  اصول اخلاقي

ابزاري براي دستیابي به اهداف.  عنوانبههدف نگاه کرد، نه فقط  عنوانبهبايد افراد را 
، شرايط اساسبراينو مقام هستند و بايد با آنها با احترام برخورد کرد. افراد داراي شأن 

و عدم  زيادهاي ناکافي، ساعات کاري کاري نامناسب براي کارکنان از قبیل پرداخت
 . استرعايت بهداشت و ايمني محیط کار غیراخلاقي 

 
 بشر هاي حقوقنظريه -4-4-4

ي مردم داراي ها، همهاين نظريه براساسارائه شدند.  21در قرن  هاي حقوق بشرنظريه
ها بايد آنها را رعايت کنند. حقوق فردي، ها و شرکتحقوق فردي هستند که حكومت

 دهد. حداقل سطح رفتار اخلاقي موردقبول را نشان مي
ي جهاني حقوق اعلامیهسازمان ملل متحد در راستاي رعايت حقوق فردي افراد، 

است که در  الملليبین يك پیمان ي جهاني حقوق بشر،اعلامیهرا تنظیم کرد.  1بشر
در پاريس به تصويب  1241دسامبر  11در تاريخ  مجمع عمومي سازمان ملل متحد

بود و براي اولین بار  جنگ جهاني دوم مستقیم ينتیجه ،رسیده است. اين اعلامیه
. متن کامل کردصورت جهاني بیان ند را بهمستحق آن هست هاحقوقي را که تمام انسان
 است. منتشر شده  سازمان ملل متحد گاهاين بیانیه بر روي وب

                                                                                                                                        
1. Universal Declaration of Human Rights 
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 ت که به تشريح ديدگاه سازمان ملل متحداس ماده سي شامل مذکور ياعلامیه

حقوق بنیادي مدني، فرهنگي، اقتصادي، ، پردازد. مفاد اين اعلامیهمي حقوق بشردرمورد 
برخوردار باشند  بايد از آن در هر کشوري اجتماعي را که تمامي ابناي بشرسیاسي و 

 ت. اس مشخص کرده
المللي حقوق جهاني حقوق بشر، میثاق بین ياز اعلامیه جهاني حقوق بشر يلايحه 

و دو پروتكل  المللي حقوق مدني و سیاسيو میثاق بین اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
 يدو لايحهسازمان ملل، مجمع عمومي  ،1266است. در سال انتخابي آن تشكیل شده 

جهاني حقوق  يهنگامي که لايحه ،1276تصويب رساند. در سال  تر مذکور را بهجزئي
 شد. تبديل  المللها مورد تأيید قرار گرفت، به حقوق بینبشر توسط تعداد کافي از ملت

 
 هاي عدالتنظريه -4-4-1

ي کالاها و خدمات اقتصادي تأکید دارند. ، بر توزيع عادلانههاي عدالتنظريه
ي کالاها و خدمات ها بايد طوري کار کنند که باعث توزيع عادلانه، شرکتاساسبراين

آنها بايد در پرداخت حقوق به کارکنان کشورهاي اقتصادي در سرتاسر جهان شوند. 
 . (113: 2113)هیل،  مختلف، انصاف و عدالت را رعايت کنند

 

 ي فصل چهارمخلاصه
  ها را از اصولي که بايدها و نبايدهاي رفتاري افراد و سازمان ند، عبارتياخلاقاصول

 دهد.نشان مي

  استکننده اقدامات بازار ، قوانین هدايتوکارکسباخلاق . 

 است.الملل در بازرگاني بین، يكي از مسائل اخلاقي مهم ي حقوق بشرلهمسئ  

 عضو 34داراي و المللي سازماني است بین ،اقتصادي يو توسعه سازمان همكاري 
 باشند. و دموکراتیك مي اقتصاد آزاد که اعضاي آن متعهد به اصول

 برانگیز هاي مفسدهفعالیتکننده در هر دو قانون هاي تسهیلاگرچه، پرداخت
و مبارزه با پرداخت رشوه به مقامات دولتي در معاملات بازرگاني  خارجي

ها نیز از لحاظ اخلاقي با مشكل اين پرداخت . امانداهالمللي مجاز شمرده شدبین
 مواجه هستند. 
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 هاي اجتماعي ها بايد پیامداجتماعي، به اين معناست که سازمان مسئولیت
 ه باشند. خود را در نظر داشت وکارکسبهاي فعالیت

 ي مثبتي کنند تا وجههتلاش مي بازاريابي اجتماعي از استراتژي بااستفادهها شرکت
  .کنندگان ايجاد نمايندرا از خود در ذهن مصرف

 مهم است آني استفاده از نحوه . اماقدرت، به خودي خود، خنثي است. 

  و استفاده  شرايط کاري، حقوق بشر، فساد، آلودگي محیطيدرمورد مباحث اخلاقي
 از قدرت حالت معما دارند. 

 الملل، دادن رشوه در برخي از کشورها عادي است و به آن هديه در بازرگاني بین
در برخي از کشورها دادن رشوه يك کار غیراخلاقي محسوب  . اماشودگفته مي

 شود. مي

  شمرده است.  حرامدين اسلام، دادن و گرفتن رشوه را 

 گیرند. در جوامع، از اخلاق افراد آن جوامع شكل مي وکارکسب اخلاق 

 درحالدهند که تحقیقات نشان داده است که برخي اوقات، مديران تشخیص نمي 
پرسند که اين سؤال اساسي را از خود نمي . زيراانجام يك کار غیراخلاقي هستند

 «ن تصمیم يا اقدام، اخلاقي است؟آيا اي»

 «ها، باورها، هنجارها، آداب و رسوم، ارزشعبارت است از مجموع  «فرهنگ
هاي مشترك بین اعضاي يك جامعه که از يك مفاهیم، تشريفات، هنجارها و سنت
 شود. نسل به نسل ديگر انتقال داده مي

 «ها و هنجارهاي مشترك بین اعضاي يك سازمان گفته ، به ارزش«فرهنگ سازماني
 شود. مي

 بینانهاي، انتظارات واقعمديران منطقهعملكرد  مادر بايد از مديران ارشد سازمان 
مديران  موردنظرصورت، آنها براي دستیابي به عملكرد داشته باشند، در غیراين

 زنند. ارشد، دست به اقدامات غیراخلاقي مي

 نشان  ياقدام به ارائه حلال جهاني يمؤسسهاز طريق  سازمان همكاري اسلامي
 هاي اسلامي نموده است. ا ارزشحلال براي محصولات متناسب ب

  ها، افزايش سودآوري است. اجتماعي شرکت مسئولیتفريدمن معتقد بود که تنها
اي که قانون مشخص کرده است، در ها بايد به اندازهاو معتقد بود که شرکت

 هاي اجتماعي، هزينه کنند. مسئولیتي زمینه
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 گیرد. بنابراين، مي نشئتاز فرهنگ  اخلاقگرايي فرهنگي، نسبيديدگاه  براساس
 براساسکنند، آشنا شوند و ها بايد با فرهنگ جوامعي که در آنها فعالیت ميشرکت

 هاي خود را انجام دهند. اصول اخلاقي موجود در هر يك از جوامع، فعالیت

 هاي اخلاقي اي بايد سیاستمعلم اخلاقي درستكار، شعبات منطقهديدگاه  براساس
 در را رعايت کنند. شرکت ما

 « توجه دارند.  وکارکسبدر  اخلاقبه « کانت اصول اخلاقيسودگرايي و 

 «ارائه شدند.  بیستمدر قرن « هاي حقوق بشرنظريه 

 ي کالاها و خدمات اقتصادي تأکید دارند. بر توزيع عادلانه هاي عدالتنظريه
ي کالاها و دلانهها بايد طوري کار کنند که باعث توزيع عا، شرکتاساسبراين

 خدمات اقتصادي در سرتاسر جهان شوند. 

 

 ايچهارگزينهخودآزمايي 
دهند، چه نام ها را نشان مياصولي که بايدها و نبايدهاي رفتاري افراد و سازمان .1

 دارند؟

 اخلاق (اصول فرهنگي                        ب (الف
 گیري هنجاريتصمیم (اصول ساختاري                         د (ج

 در کدام فرهنگ منفعت فردي، هدف اصلي فعالیت افراد است؟ .2

 فرهنگ غربي (ب                           فرهنگ ملي (الف
 فرهنگ ديني (د فرهنگ شرقي                            (ج

 زيستي اساسي و احساس محرومیت در فرد چه نام دارد؟ يانگیزه .3

 خواسته (ب                                     نیاز (الف
 رفتار (د          تقاضا                            (ج

 اقدامات بازار هستند؟ يکنندهکدام يك از موارد زير قوانین هدايت .4

 وکارکسبهاي استراتژي (ب                  وکارکسب فرايند (الف

 وکارکسب اخلاق (د                    وکارکسبساختار  (ج

ها و رفتارهاي غیراخلاقي عدالتيبي درمقابلکدام دسته از قوانین، حافظ منافع مردم  .1
 ؟ها هستندشرکت

 حقوق ساختاري (ب                 وکارکسبحقوق  (الف
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 حقوق رفتاري (د                              حقوق بشر (ج

 مرتبط است؟ چه چیزيهاي جهاني با آلودگي محیطي به ي برخورد شرکتنحوه .6

            نوع محصولات  (ب                   العمل رقبا عكس (الف

            العمل مشتريان عكس (د            هاکدهاي اخلاقي شرکت (ج

ي مردم دهد که يك منبع توسط همهکدام يك از موارد زير زماني روي مي .7
 تحت مالكیت فرد مشخصي نیست؟ . اماگیردقرار مي مورداستفاده

                   سیستم مشترکات (ب                   تراژدي مشترکات (الف

 سیستم عام (د                             تراژدي عام (ج

که اعضاي آن  عضو 34داراي و المللي سازماني است بینها کدام يك از سازمان .1
 ؟باشندو دموکراتیك مي متعهد به اصول اقتصاد آزاد

 اقتصادي يو توسعه سازمان همكاري (ب       سازمان ملل               (الف

 آنكتاد (اپك                                 د (ج

هاي اجتماعي ها بايد پیامدزير بیانگر اين است که سازمانکدام يك از موارد  .2
 خود را در نظر داشته باشند؟ وکارکسبهاي فعالیت

 اهداف اجتماعي (بازاريابي                ب مسئولیت( الف

 اجتماعي مسئولیت (نیت اجتماعي                          د (ج

ي مثبتي را از کنند تا وجههاز کدام يك از موارد زير، تلاش مي بااستفادهها شرکت .11
 کنندگان ايجاد نمايند؟خود در ذهن مصرف

 اهداف اجتماعي (بازاريابي                ب مسئولیت (الف

 اجتماعي بازاريابي (نیت اجتماعي                          د (ج

مهم  آني استفاده از نحوه . اماستکدام يك از موارد زير، به خودي خود، خنثي ا .11
 است؟

 فرهنگ (قدرت                               ب (الف

 اخلاق (استراتژي                              د (ج

 گويند؟ها و هنجارهاي مشترك بین اعضاي يك سازمان چه ميبه ارزش .12

 يادگیري سازماني( ب                      دانش ضمني  (الف

 اخلاق مشترك (فرهنگ سازماني                      د (ج

 ي بايد فرهنگ سازماني را ياد بگیرند؟فرايندوارد به سازمان، از طريق چه افراد تازه .13

 شدناجتماعي (ب                مشترك  اصول اخلاقي (الف
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 هاي رقابتيحربه (ساختار سازماني                      د (ج

رفتار ارتباطي در مقیاس فرد، سازمان، جامعه و  يهدهندسامانکدام مورد زير  .14
 ؟روابط جهاني است

 باورها (باستراتژي                            (الف

 اخلاق (د                                فرهنگ (ج

 نشئتاز کدام عامل زير  ياخلاقاصول گرايي فرهنگي، ديدگاه نسبي براساس .11
 گیرند؟مي

 مديران (ب فرهنگ                             (الف

 ذينفعان (د                               کارکنان (ج

 

 خودآزمايي تشريحي
 را تعريف کنید. اجتماعي مسئولیت .1

 را تشريح کنید. اخلاقي معماهاي .2

 را تحلیل کنید. غیراخلاقي رفتار هايريشه .3

 را تعريف کنید. فريدمن اصول .4

 را تشريح کنید. فرهنگي گرايينسبي .1

 را تعريف کنید. درستكار اخلاقي معلم .6

 را تحلیل کنید. ريابي اخلاقيبي .7

 را تشريح کنید. عدالت هاينظريه .1



                                                               
 

 

 
 فصل پنجم

 
 الملل در بازرگاني بین هانقش دولت

 
 هدف کلي 

 الملل در بازرگاني بین هانقش دولتآشنايي با 

 

 هاي يادگیريهدف

 :ي اين فصل، شما بايد بتوانیدپس از مطالعه

 ا تحلیل کنید.ر المللبین بازرگاني در هادولت دخالت .1

 را تشريح کنید. المللبین بازرگاني در گذاريسیاست ابزارهاي .2

 .را شرح دهید المللبین بازرگاني در دخالت از هادولت اهداف .3

 را تحلیل کنید. جهاني تجارت سیستم يتوسعه .4

 را توضیح دهید. اروگوئه دور مذاکرات .1

 ي را تشريح کنید.جهان تجارت سازمان اهداف .6

 ي را شرح دهید.جهان تجارت سازمان ارکان  .7

 را تحلیل کنید. جهاني تجارت سازمان عملكرد .1

 تشريح کنید. سیاتل مذاکرات دررا  يجهان تجارت سازمان اکامين .2
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 مقدمه

، درادامهشود. تشريح مي المللبین بازرگاني در هادولت دخالتابتدا  در اين فصل،
 بنديسهمیه، هايارانه، هاتعرفهشامل  المللبین بازرگاني در گذاريسیاست ابزارهاي
ي، داخل تولید از استفاده ضرورت، صادراتي يداوطلبانه هايمحدوديت، واردات
 از هادولت اهدافشود. سپس، تحلیل مي ضددامپینگ هايسیاستو  اداري هايسیاست
، ملي امنیت، داخلي صنايع و مشاغل از محافظتشامل  المللبین بازرگاني در دخالت
، خارجي هايسیاست اهداف پیشبرد، کنندگانمصرف از محافظت، متقابل عمل

در نهايت نیز سازمان شود. توضیح داده مي محیط از محافظتو  بشر حقوق از محافظت
 شود. گیري آن شرح داده ميي شكلتجارت جهاني و نحوه

 

 المللها در بازرگاني بیندولتدخالت  -1-1
هاي آدام اسمیت، ديويد ريكاردو و هكچر و اوهلین، در جهان بدون نظريه براساس

عوامل مختلف تولید وري نسبي توسط بهرهالملل موانع تجاري، الگوهاي بازرگاني بین
کنند د. کشورها در تولید کالاهايي تخصص پیدا مينشودر کشورهاي مختلف تعیین مي

کنند که در تولید آنها زيادي دارند و محصولاتي را وارد مي کاراييه در تولید آنها ک
در تجارت آزاد ها در شرايط تجارت آزاد کاربرد دارند. اين نظريهکمتري دارند.  کارايي
توانند به کشورهاي ديگر صادر کنند يا از ها در نوع کالاهايي که شهروندان ميدولت

تجارت آزاد باعث افزايش کنند. لتي ندارند و آن را محدود نميآنها وارد کنند دخا
ي کاراتر از منابع ملي، افزايش رشد اقتصادي و ثروت ملي مصرف داخلي، استفاده

 شود. مي
آنها تمايل  . امااگرچه، بسیاري از کشورها، در ظاهر، به تجارت آزاد متعهد هستند

کنند واردات ا حفظ کنند. آنها سعي ميدر اقتصاد منافع ملي خود ردخالت با دارند 
محصولات را از کشورهاي خارجي کاهش دهند و آنها را محدود کنند و همچنین، 

 میزان صادرات خود را افزايش دهند. 
هاي ساله را بر لاستیك 3ي ، دولت اوباما يك تعرفه2112، در اواخر سال مثالبراي
درصد و در سال  31ها در سال اول معادل تعرفهمیزان اين ده از چین وضع کرد. واردش

 (. 41: 2113و همكاران،  1درصد تعیین شد )گاسپار 21سوم معادل 

                                                                                                                                        
1. Gaspar 
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هاي پايین قیمت درمقابلحمايت از تولیدکنندگان آمريكايي  منظوربهها اين تعرفه
سازي آمريكا وضع ، افزايش اشتغال در صنعت لاستیكدرنتیجهمحصولات چیني و 

، درنتیجهشود و ها ميحمايت باعث افزايش قیمت لاستیك براي آمريكايي اينشدند. 
آنها پول کمتري براي خريد محصولات ديگر خواهند داشت. اما دولت اوباما معتقد بود 

ها ديدگاه چینيها است. بیشتر از اهمیت افزايش قیمت ،که اهمیت افزايش اشتغال
و سازمان تجارت جهاني هستند. اين ديگري دارند. هر دو کشور چین و آمريكا عض

، سازمان تجارت جهاني علیه کشور يکرد. در چنین مواردله را حل مييد مسئسازمان با
 دهد.کننده رأي ميمداخله

 

 المللگذاري در بازرگاني بینابزارهاي سیاست -1-2
: 2113)هیل،  هستند مورد 7الملل شامل گذاري در بازرگاني بینابزارهاي سیاست

211): 
 ؛1هاتعرفه .1
 ؛2هايارانه .2
 ؛3هاي وارداتيسهمیه .3
 ؛4ي صادراتيهاي داوطلبانهمحدوديت .4
  ؛1ضرورت استفاده از تولید داخلي .1
 ؛6هاي اداريسیاست .6
 .7ضددامپینگهاي سیاست .7

الملل هستند. گذاري در بازرگاني بینترين ابزار سیاستترين و قديميها، سادهتعرفه
ها را اند تعرفهتجارت جهاني بیش از هر عامل ديگري توانستههمچنین، گات و سازمان 

ابزار ديگر  6باعث افزايش در  بین کشورها محدود کنند. کاهش تعرفه بین کشورها
کنند با ها واردات خود را محدود ميشده است. کشورهايي که از طريق تعرفه

 6کنند از تلاش مي ها از سوي گات و سازمان تجارت جهاني،شدن کاهش تعرفهالزامي
 ابزار ديگر براي محدود کردن واردات به کشورهاي خود استفاده کنند. 

                                                                                                                                        
1. tariffs 
2. subsidies 

3. import quotas 

4. Voluntary export restraints 
5. local content requirements 

6. administrative policies 

7. Antidumping duties 
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 شود.گانه توضیح داده مي، هر يك از اين ابزارهاي هفتدرادامه
 

 هاتعرفه -1-2-1
 نوع 2ها شامل شود. تعرفهمالیاتي است که بر واردات يا صادرات وضع مي تعرفه
 هستند:
ثابتي هستند که به ازاي هر واحد کالاي وارداتي وضع  مبالغ: 1هاي ثابتتعرفه .1

 دلار به ازاي هر بشكه نفت خام.  3، مثالبرايشوند. مي
زش کالاهاي وارداتي مبالغي هستند که به ازاي درصدي از ار: 2هاي نسبيتعرفه .2

 (. 72: 2111شوند )آسواتاپا، وضع مي

از طريق افزايش قیمت وند تا شها بر واردات وضع ميدر اکثر موارد، تعرفه
ها باعث ايجاد ، تعرفهديگرازطرفشود. محصولات وارداتي، از تولیدات داخلي حمايت 

از طريق شوند. امروزه، بخش زيادي از درآمد کشورها ها ميدرآمد براي دولت
از درآمد کشورها از ي ا، بخش عمدهدرگذشتهاما  آيدبه دست ميدرآمدهاي مالیاتي 

 شد.ها حاصل ميتعرفهطريق 
شوند و همچنین، از صنايع داخلي نیز ها ميها باعث ايجاد درآمد براي دولتتعرفه

ها شوند. اما تعرفهکنند زيرا باعث افزايش قیمت محصولات وارداتي ميحمايت مي
، دولت آمريكا مثالبرايشوند. کنندگان ميباعث افزايش قیمت محصولات براي مصرف

درصدي را براي واردات فولاد وضع کرد. هدف  31تا  1ي نسبي ، تعرفه2112در سال 
محصولات ارزان قیمت خارجي بود. اما  درمقابلاز اين کار حمايت از تولیدات داخلي 

درصد افزايش پیدا کرد.  11تا  31قیمت محصولات فولادي در آمريكا به میزان 
مجبور شدند فولاد را که يكي از  ، تولیدکنندگان لوازم خانگي و خودروسازاندرنتیجه

آنها به دولت  هاي بالاتري خريداري کنند.عوامل اصلي محصولات آنها است با قیمت
کاهش سطح  و افزايش قیمت فولاد باعث هاکردند که افزايش تعرفهآمريكا اعتراض 

  رقباي خارجي شده است.  درمقابلپذيري آنها رقابت
ها، اهمیت ها به عواملي مانند سطح تعرفهفهها براي افزايش تعرتصمیم دولت

شده در صنايع کنندگان داخلي، تعداد مشاغل محافظتکالاهاي وارداتي براي مصرف
اگر سود ايجادشده براي دولت و تولیدگنندگان شده و ساير عوامل بستگي دارد. حمايت

                                                                                                                                        
1. tariffs 

2. Ad valorem tariffs 
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منطقي خواهد ها کنندگان داخلي باشد، افزايش تعرفهبیش از زيان واردشده به مصرف
کنندگان داخلي بیش از سود ايجاد شده براي بود. اما اگر زيان واردشده به مصرف

 ها منطقي نخواهد بود.دولت و تولیدگنندگان باشد، افزايش تعرفه
به  واردشده زيانصنعت فولاد، بسیاري از افراد معتقد بودند که درمورد 

است. بوده دولت و تولیدگنندگان اي ايجادشده بر سوداز  بیشترکنندگان داخلي، مصرف
 کاهش دهد. هاي فولاد را بنابراين، بهتر است دولت تعرفه

هاي جديد واردات ، سازمان تجارت جهاني اعلام کرد که تعرفه2113در نوامبر 
براين، آمريكا مجبور شد در . بنافولاد در آمريكا برخلاف قراردادهاي اين سازمان است

 ف کند. ها را حذتعرفه 2113دسامبر 
دهند. افزايش کلي اقتصاد جهاني را کاهش مي کاراييها ي ديگر، تعرفهازطرف

شود. هاي داخلي براي تولید کالاها در داخل کشور ميها باعث تشويق شرکتتعرفه
 کاراييشود، حال با بیشتري در کشور ديگر تولید مي کاراييبنابراين، کالايي که با 

ي ناکارآمد از منابع جهاني و شود. اين باعث استفادهکمتري در داخل کشور تولید مي
ي برنج در ، افزايش تعرفهمثالبرايشود. تولیدات در جهان مي کارايي، کاهش درنتیجه

اين کشور در  کاراييشود. اما ي جنوبي، باعث افزايش تولید برنج در اين کشور ميکره
ست. آنها بهتر است برنج مورد نیاز خود را از کشورهايي وارد کنند تولید برنج، پايین ا

هاي خود را به تولید محصولاتي زمین . آنها بايدبالايي در تولید برنج دارند کاراييکه 
 بیشتري نسبت به ساير کشورها دارند. کارايياختصاص دهند که در تولید آنها، 

هاي صادراتي کنند. تعرفهوضع مي برخي اوقات، کشورها بر صادرات کالاها تعرفه
هاي کلي، تعرفه طوربههاي وارداتي برخوردار هستند. از رواج کمتري نسبت به تعرفه

 هدف هستند: 2صادراتي داراي 
 افزايش درآمد براي دولت .1
  صولات يك بخش خاص به دلايل سیاسيکاهش صادرات مح .2

هايي را براي صادرات منسوجات وضع ، تعرفه2114در سال ، کشور چین مثالبراي
کرد. هدف اصلي اين بود که رشد صنعت منسوجات در چین تعديل شود تا شرکاي 

هاي زيادي شده اين صنعت در چین، دچار زيان رشدروبهتجاري چین که از روند 
 (. 216: 2113بودند، آرام شوند )هیل، 
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 هايارانه -1-2-2
ها به کند. يارانهاست که دولت به تولیدکنندگان داخلي پرداخت مي پولي يارانه
هاي مالیاتي و بهره، معافیتهاي کمهاي مختلفي هستند مانند امتیازات نقدي، وامشكل

ي تولید به ها از طريق کاهش هزينهيارانههاي داخلي. مشارکت دولت در سهام شرکت
  کنند که:هاي داخلي کمك ميشرکت
 خارجي رقابت کنند. هايکتشربا  .1
 (.171: 2111، 1)چرونیلام زارهاي صادراتي را به دست آورندبا .2

، کشورها بیش 2111ي هاي سازمان تجارت جهاني، در اواسط دههگزارش براساس
میلیارد دلار آن مربوط به کشورهاي  211ها کردند که میلیارد دلار صرف يارانه 311از 

 41ي دنیا بیش از يافتهکشورهاي توسعه 2111جهاني رکود يافته بوده است. در توسعه
ي که هدف از پرداخت درحالمیلیارد دلار به صنعت خودروسازي خود کمك کردند. 

ها به يك جهاني بود اما باعث شد که اين شرکترکود ها از ها نجات شرکتاين يارانه
 نند. مزيت رقابتي ناعادلانه در صنعت خودروسازي جهان دست پیدا ک

ها برخوردار بوده است. کشورهاي صنعتي بخش کشاورزي از بیشترين میزان يارانه
، 2111ي دهند. در اواسط دهههاي زيادي را به بخش کشاورزي اختصاص ميدنیا يارانه
میلیارد دلار به بخش کشاورزي يارانه پرداخت کرد. در مي  11ي اروپا حدود اتحاديه
میلیارد دلاري را به  111ي جمهور آمريكا، يك يارانه رج بوش، رئیسو، نیز ج2112
میلیارد دلار  216نیز  2117در سال براي بخش کشاورزي اختصاص داد.  ،سال 11مدت 

هاي سال، براي بخش کشاورزي اختصاص يافت. ژاپن نیز يارانه 11يارانه، به مدت 
 دهد. زيادي را به بخش کشاورزي خود اختصاص مي

مقدار آنها نیز چشمگیر  . اماتري قرار دارندکشاورزي در سطح پايینهاي غیريارانه
ها يارانه دولت ازطرف، همواره 3و ايرباس 2هاي بوئینگ، شرکتمثالبراياست. 

هاي مالیاتي را از دولت کنند. شرکت بوئینگ، براي انجام تحقیق و توسعه، معافیتمي
کند تا در پنتاگون دريافت مي ازطرفرا نیز  کند. اين شرکت وجوهيآمريكا دريافت مي

ساخت هواپیماهاي نظامي به کار گیرد. شرکت بوئینگ از اين وجوه براي طراحي 
اي بهرههاي کمکند. همچنین، شرکت ايرباس وامهواپیماهاي مسافري نیز استفاده مي
 کند. براي پیشبرد امور خود دريافت مي

                                                                                                                                        
1. Cherunilam 

2. Boeing 

3. Airbus 
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ت از تولیدکنندگان داخلي است تا سطح ها حمايهدف اصلي پرداخت يارانه
الملل افزايش يابد. موفقیت در برخي از صنايع مانند پذيري آنها در بازرگاني بینرقابت

به اقتصاد مقیاس بستگي دارد. بازارهاي اين  2هاهاديو صنعت نیمه 1صنعت هوا و فضا
سودآور در آن فعالیت  طوربهکافي بزرگ نیستند که چندين شرکت بتوانند حدصنايع به

چنین صنايعي به کنند که در هاي داخلي کمك ميها به شرکتکنند. بنابراين، يارانه
 هاي مناسبي دست پیدا کنند. جايگاه

کنند که در يك صنعت نوظهور هاي داخلي کمك ميها به شرکت، يارانهاساسبراين
 ازطرفها ، پرداخت يارانهالمثبرايدست پیدا کنند.  گامپیشهاي هاي شرکتبه مزيت

دولت آمريكا به شرکت بوئینگ باعث شده است که اين شرکت در صنعت هواپیمايي 
ها تنگ کند. تبديل شود و عرصه را براي رقابت ساير شرکت گامپیشبه يك شرکت 

تواند ميايجاد کند، را  هاي جهانيها چنین شرکتاخت يارانهاگر کشوري بتواند با پرد
 بیشتري را ايجاد کند و درآمدهاي مالیاتي خود را افزايش دهد. اشتغال 

پذيري ها نتوانسته است سطح رقابتپرداخت يارانهدر بسیاري از کشورها، 
هايي ها باعث محافظت از شرکت، يارانهدرمقابلهاي داخلي را افزايش دهد. شرکت

که اگر کشورهاي شود که تولیدات ناکارآمد دارند. تحقیقات نشان داده است مي
الملل در ها را به کشاورزان قطع کنند، بازرگاني بیني دنیا پرداخت يارانهپیشرفته

درصد رشد خواهد کرد و ثروت جهان نیز به میزان  11محصولات کشاورزي به میزان 
 (. 217: 2113رد دلار افزايش پیدا خواهد کرد )هیل، میلیا 161
 

 بندي وارداتسهمیه -1-2-3
ي مقدار کالاي مجاز به کشور است ، يك محدوديت مستقیم برابندي وارداتسهمیه

 (.137: 2111)چرونیلام، 
ي حق امتیاز واردات به گروهي از افراد يا از طريق ارائه ،بندي واردات، غالباًسهمیه
بندي ، کشور آمريكا براي واردات پنیر سهمیهمثالبرايگیرد. ها صورت ميشرکت

توانند پنیر را وارد کشور که ميهاي بازرگاني مشخصي هستند تنها شرکتارد. واردات د
 کنند. 

                                                                                                                                        
1. aerospace 

2. semiconductors 
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هاي کشورهاي صادرکننده واگذار به دولت ،در برخي از موارد، حق فروش، مستقیماً
 کند. ، آمريكا براي واردات شكر و منسوجات بدين شكل عمل ميمثالبرايشود. مي

ات، ترکیب سهمیه و تعرفه است که به آن بندي واردهاي سهمیهيكي از روش
ي نرخ تعرفه، میزان تعرفه براي واردات در سهمیهشود. ، گفته مي1ي نرخ تعرفهسهمیه

، در حد نرخ تعرفه و میزان تعرفه براي واردات، بالاتر از شدهتعییني تا حد سهمیه
در  ي نرخ تعرفهسهمیهمفهوم  بسیار بالاتر از میزان تعرفه است. شدهتعییني سهمیه
 نشان داده شده است. 1-1نمودار 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (211: 2113)هیل،  ي نرخ تعرفهسهمیه .1-1نمودار 

 11ي نسبي شود، يك تعرفهمشاهده مي 1-1طور که در نمودار ، همانمثالبراي
ي جنوبي وجود دارد. اگر در کره ردات هر تن برنج تا يك میلیون تندرصدي براي وا

درصد  11ي هر تن برنج، به میزان واردات بیش از يك میلیون تن باشد، میزان تعرفه
میلیون تن برنج نیاز داشته  دوي جنوبي اگر به رهافزايش پیدا خواهد کرد. بنابراين، ک

درصد  11میلیون تن بعدي را با  يكدرصد تعرفه و  11میلیون تن اول را با  يكباشد، 
ي نرخ تعرفه در واردات محصولات کشاورزي بسیار رايج سهمیهکند. تعرفه وارد مي

                                                                                                                                        
1. tariff rate quota 

 دو میلیون تن يك میلیون تن

برنج 

 وارداتي

 در سهمیه

 خارج از سهمیه

 نرخ تعرفه )%(
 حد سهمیه

11% 

11% 
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محصولات را محدود اين  يشدهتعیینحدازبیشخواهند واردات است زيرا کشورها مي
 کنند.
 

 

 ي صادراتيهاي داوطلبانهمحدوديت -1-2-4
الملل است که ي صادراتي، نوعي محدوديت در بازرگاني بینهاي داوطلبانهمحدوديت

گیرد. توسط کشور صادرکننده و معمولاً به تقاضاي کشور واردکننده صورت مي
سطح صادرات خودروهاي خود را به  1211، خودروسازان ژاپني در سال مثالبراي

به فشاري که آمريكا به ژاپن وارد کرد  باتوجهکشور آمريكا محدود کردند. 
میلیون خودرو را به بازار  61/1خودروسازان ژاپني قبول کردند که در سال، بیش از 

اصلاح شد و از آن پس، قرار شد  1214اين قرارداد در سال آمريكا صادر نكنند. 
اين قرارداد  میلیون خودرو را به بازار آمريكا صادر کنند. 11/1سالانه ها ژاپني
به اتمام برسد اما دولت ژاپن اعلام کرد که قصد دارد میزان  1211توانست در سال مي

 میلیون خودرو در سال محدود کند.  11/1صادرات خود را به آمريكا در همان 
کنند زيرا ي صادراتي موافقت ميههاي داوطلبانتولیدکنندگان خارجي با محدوديت

تري براي کاهش گیرانههاي سختترسند که کشورهاي واردکننده از راهاز اين مي
ي صادراتي يك روش هاي داوطلبانهواردات خود استفاده کنند. بنابراين، محدوديت

هايي است که قصد دارند از صنايع داخلي خود حمايت مناسب براي سازگاري با دولت
 د. کنن

ي هاي داوطلبانهو محدوديت بندي وارداتسهمیهها ها و يارانههمانند تعرفه
شوند. صادراتي نیز به نفع تولیدکنندگان داخلي هستند و براي حمايت از آنها وضع مي

هاي همانند ساير روشکنند. آنها از طريق کاهش واردات صنايع داخلي را حمايت مي
ي صادراتي نیز به ضرر هاي داوطلبانههاي وارداتي و محدوديتمحدودکننده سهمیه

ها باعث افزايش قیمت محصولات در کشور شوند. اين سیاستکنندگان تمام ميمصرف
 شوند. مي

ي صادراتي، باعث محدوديت هاي داوطلبانهو محدوديت بندي وارداتسهمیه
براين، باعث افزايش . بناشوندت وارداتي در کشور واردکننده ميي محصولاعرضه

هاي ، محدوديتمثالبرايشوند. قیمت اين محصولات در کشور واردکننده مي
 يكي صادراتي توسط خودروسازان ژاپني، باعث ايجاد درآمدي برابر با داوطلبانه

هاي محدوديتشد.  1211تا  1211هاي ها در طي سالمیلیارد دلار براي اين شرکت
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هاي و محدوديت بندي وارداتسهمیهاز   بااستفادهي محصولات مصنوعي در عرضه
شود که به آن هاي صادرکننده ميي صادراتي باعث ايجاد درآمد براي شرکتداوطلبانه

 (. 241: 2114شود )شافر و همكاران، گفته مي 1بنديمنافع سهمیه
بندي سهمیهاضاي داخلي را نداشته باشند، اگر صنايع داخلي ظرفیت پاسخ به تق

ي صادراتي باعث افزايش قیمت محصولات داخلي هاي داوطلبانهو محدوديت واردات
آمريكا رخ داد. در شود. اين مورد در صنعت شكر و محصولات وارداتي مي

 روروبهبندي واردات از سوي آمريكا سهمیهتولیدکنندگان خارجي همواره با سیاست 
اين درصدي قیمت شكر در آمريكا شده است.  41اند. اين سیاست باعث افزايش بوده

از  بااستفادهي شكر تمام شد. آنها هاي آمريكايي تولیدکنندهافزايش قیمت به نفع شرکت
بندي واردات را ادامه سهمیههاي سیاسي خود توانستند دولت را متقاعد کنند که لابي

بندي واردات، اعمال نشود، تعداد زيادي که اگر سیاست سهمیه دهد. توجیه آنها اين بود
 از مشاغل در صنعت شكر از بین خواهد رفت. 

 
 ضرورت استفاده از تولید داخلي -1-2-1

کند که بخشي از ها را ملزم ميضرورت استفاده از تولید داخلي واردکنندهسیاست 
  (.123: 2111یلام، )چرون محصول را در داخل کشور واردکننده تولید کنند

 71، مثالبرايشرايط فیزيكي ) صورتبهتواند ضرورت استفاده از تولید داخلي مي
درصد از قطعات اين محصول بايد در داخل کشور تولید شود( يا شرايط ارزشي 

درصد از ارزش اين محصول بايد در داخل کشور تولید شود(. ضرورت  71، مثالبراي)
شود. استفاده مي توسعهدرحالي، به میزان زيادي در کشورهاي استفاده از تولید داخل

ي محصولاتي که قطعات کنند تا از يك کشور مونتاژکنندهآنها از اين سیاست استفاده مي
ي قطعات تبديل شود، خود را به يك کشور تولیدکنندهآنها در کشورهاي ديگر تولید مي

 کنند. 
از حافظت از صنايع و مشاغل داخلي خود براي مهمچنین، کشورهاي پیشرفته نیز 

وجود دارد  2قانون خريد از آمريكا، قانوني به نام مثالبراي. کننداين سیاست استفاده مي
هاي دولتي بايد محصولات آمريكايي را نسبت به محصولات آن سازمان براساسکه 

چشمگیري از  طوربهساير کشورها ترجیح دهند مگر آنكه قیمت محصولات خارجي 

                                                                                                                                        
1. tariff rate quota 

2. Buy America Act 
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اين قانون، محصولي آمريكايي  براساسقیمت محصولات آمريكايي کمتر باشد. 
 باشد.  تولیدشدهدرصد از آن در آمريكا  11شود که که حداقل محسوب مي

 درمقابلسیاست ضرورت استفاده از تولید داخلي باعث محافظت از صنايع داخلي 
شود اد منافعي براي تولیدکنندگان ميشود. اين سیاست نیز باعث ايجرقباي خارجي مي

دهد و به آنها زيان کنندگان افزايش مي، قیمت محصولات را براي مصرفدرمقابلو 
 کند. وارد مي
 

 هاي اداريسیاست -1-2-6
هاي هاي بازرگاني از سیاستاستفاده از ابزارهاي رسمي سیاست برعلاوهها دولت

کنند تا واردات را کاهش و صادرات را افزايش دهند. غیررسمي يا اداري نیز استفاده مي
راتیكي هستند که براي دشوارکردن واردات کقوانین بورو، 1هاي بازرگاني اداريسیاست

 مشهوراپن در اين زمینه بسیار شوند. کشور ژمحصولات مختلف به کشور وضع مي
 است. 

اي در ژاپن بسیار هاي رسمي و موانع غیرتعرفههاي اخیر، میزان تعرفهدر طي سال
هاي رسمي کشورهايي قرار دارد که کمترين تعرفه يدرزمرهپايین بوده است. اين کشور 

از قوانین  بااستفادهژاپن اي را در واردات محصولات دارند. اما و موانع غیرتعرفه
هاي خارجي بسیار دشوار ساخته ي خود انجام صادرات را براي شرکتگیرانهسخت
 است.

فرستد، به جز ژاپن. زيرا ي کشورها مي، کشور هلند پیاز گل لاله را به همهمثالبراي
کنند تا آن را مورد بازرسي قرار بازرسان گمرك در ژاپن پیاز گل را از وسط نصف مي

نیز که  2اکسپرسبرند. همچنین، شرکت پستي فدرال، آن را از بین ميهدرنتیجدهند. 
بازرسان گمرك . زيرا شد روروبهبا مشكلات زيادي قصد ورود به بازار ژاپن را داشت، 
هاي پستي را مورد بازبیني قرار دهند تا مطمئن ي بستهدر ژاپن معتقد بودند که بايد همه

شوند که در آنها تصاوير غیراخلاقي وجود ندارد. اين با سیاست فدرال اکسپرس که به 
 خود بود همخواني نداشت.  هايمحمولهدنبال افزايش سرعت پست 

کشور فرانسه نیز کند. هايي استفاده ميچنین سیاست ژاپن تنها کشوري نیست که از
گیرانه استفاده کرد. هاي گمرکي سختبراي واردات ويدئوها از ژاپن از سیاست

                                                                                                                                        
1. Administrative trade policies 

2. Federal Express 
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ي هاي داوطلبانهمحدوديتدرمورد ، ژاپن مجبور شد مذاکراتي را با فرانسه، درنتیجه
شود و یدکنندگان ميصادراتي انجام دهد. اين سیاست نیز باعث ايجاد منافعي براي تول

دهد و به آنها زيان وارد کنندگان افزايش مي، قیمت محصولات را براي مصرفدرمقابل
باکیفیت کنندگان داخلي از محصولات هايي مصرفکند. با اجراي چنین سیاستمي

 (. 212: 2113شوند )هیل، بهره ميخارجي بي
 

 ضددامپینگهاي سیاست -1-2-7
نیز براي کاهش واردات محصولات به کشور خود  ضددامپینگ هايها از سیاستدولت

 کنند. استفاده مي
 :عبارت است از 1دامپینگ

ي شدهتر از بهاي تمامبا قیمتي پايینفروش يك محصول به يك کشور خارجي  .1
 .آن

تر از قیمت يینيا فروش يك محصول به يك کشور خارجي با قیمتي پا .2
 ي بازار.منصفانه

: 2114الملل است )شافر و همكاران، دامپینگ، يك عمل غیراخلاقي در بازرگاني بین
227 .) 

ي بازار يك محصول، غالباً بالاتر از قیمت منصفانهتفاوت دارند.  باهماين دو تعريف 
ي سود ي بازار داراي مقداري حاشیهي آن است. زيرا قیمت منصفانهشدهبهاي تمام

از دامپینگ محصولات مازاد خود را در  بااستفادهها شرکت باشد.منصفانه نیز مي
ها از سودهاي رسانند. همچنین، ممكن است شرکتبازارهاي خارجي به فروش مي

خود در بازارهاي داخلي استفاده کنند و با هدف حذف رقباي خارجي، دامپینگ را 
هاي خود را یمتتواند قانجام دهند. زماني که رقبا از بازار خارج شدند، شرکت مي

 آوري زيادي دست پیدا کند. افزايش دهد و به سود
متهم  3و هیونداي الكترونیكس 2اي ال جي سِمیكون، دو شرکت کره1227در سال 

خود به بازار آمريكا  يشدهتمامتر از بهاي اي را با قیمتي پايینهاي رايانهشدند که تراشه
 ها صورت گرفت. زارها از تراشهاين اقدام در زمان اشباع بافروشند. مي

                                                                                                                                        
1. dumping 

2. LG Semicon 

3. Hyundai Electronics 
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که از دامپینگ  روندبه کار ميهايي براي تنبیه شرکت ضددامپینگهاي سیاست
محافظت از صنايع داخلي  ضددامپینگهاي کنند. هدف اصلي از سیاستاستفاده مي

در  ضددامپینگهاي ي خارجي است. اگرچه، سیاسترقابت ناعادلانه درمقابل
يكسان است. وقتي  باهمهدف اصلي آنها  . اماتفاوت دارند باهمکشورهاي مختلف 

هاي خارجي در بازار آمريكا از شرکتي در آمريكا متوجه شود که يكي از شرکت
 شكايت کند: سازمانتواند به دو کند، ميدامپینگ استفاده مي

 وزارت بازرگاني آمريكا .1
 الملليکمیسیون تجارت بین .2

اي، شرکت هاي رايانهي تراشهي تولیدکنندهاهاي کرهدامپینگ شرکتدرمورد 
 ،ايهاي رايانهي تراشههاي آمريكايي تولیدکنندهيكي از شرکت ،1يكرون تكنولوژيام

کنند. کند. آنها نیز به شكايت رسیدگي ميمزبور ارائه ميهاي شكايت خود را به سازمان
ضددامپینگ را  گمرکيهاي آمريكايي باشد، آنها حقوق حق با شرکت کهدرصورتي
اند، با هايي که از دامپینگ استفاده کردهتا شرکت کننداين محصول اعمال ميدرمورد 
هاي زيادي براي واردات محصول خود به آمريكا مواجه شوند. حقوق گمرکي هزينه

 شود. نامیده مي 2حقوق گمرکي جبرانيضددامپینگ، غالباً 
شوند و مقدار آنها نیز نسبتًا زياد اعلام ميها حقوق گمرکي جبراني در قالب تعرفه

هاي پايین محصولات وارداتي استفاده حقوق گمرکي جبراني براي جبران قیمت است.
 (.211: 2114شود تا قیمت آنها افزايش يابد )عجمي و همكاران، مي
، وزارت بازرگاني آمريكا بعد از بررسي شكايت مايكرون تكنولوژي يك مثالبراي 
درصدي را علیه  4ي درصدي را علیه شرکت ال جي سمیكون و يك تعرفه 2ي تعرفه

 هیونداي الكترونیكس وضع کرد. 
 

 المللها از دخالت در بازرگاني بیناهداف دولت -1-3
کنند. در اين بخش، الملل دخالت ميبازرگاني بینها در طور که بیان شد، دولتهمان

شود. اين اهداف شامل الملل تشريح ميي بینها از دخالت در بازرگاناهداف دولت
 موارد زير هستند:

 ؛محافظت از مشاغل و صنايع داخلي .1

                                                                                                                                        
1. Micron Technology 

2. countervailing duties 
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 ؛امنیت ملي .2

  ؛عمل متقابل .3
 ؛کنندگانمحافظت از مصرف .4
 ؛هاي خارجيپیشبرد اهداف سیاست .1
 ؛محافظت از حقوق بشر .6
 .محافظت از محیط .7

 شوند. ، هر يك از اين اهداف شرح داده ميدرادامه
 
 محافظت از مشاغل و صنايع داخلي -1-3-1

الملل، محافظت از مشاغل و صنايع ها از دخالت در بازرگاني بیندولتهدف اصلي 
دولت جورج بوش در هايي که ي خارجي است. تعرفهرقابت ناعادلانه درمقابلداخلي 
بر واردات فولاد وضع کرد، با هدف حفظ مشاغل و صنايع داخلي در  2112سال 

هايي قرار دارند که جورج بوش براي انتخاب بود. صنايع فولاد آمريكا در ايالتآمريكا 
هايي که ها نیاز داشت. تعرفهبه رأي مردم آن ايالت رئیس جمهور آمريكا، عنوانبهمجدد 

دولت اوباما بر واردات لاستیك از کشور چین وضع کرد، نیز با هدف حفظ مشاغل و 
 صنايع داخلي در آمريكا بود.

طراحي کرد که  1سیاست کشاورزي عموميي اروپا نیز قانوني را به نام اتحاديه
کند و قیمت محصولات کشاورزي واردات محصولات کشاورزي را به اروپا محدود مي

کند. کشاورزان در اروپا از نظر سیاسي، بسیار قدرتمند و را براي کشاورزان تضمین مي
انون نیز حمايت از کشاورزان و جلب نظر آنها تأثیرگذار هستند. هدف از تنظیم اين ق

ها باعث افزايش قیمت محصولات کشاورزي در اروپا شد و در اين بود. اما اين سیاست
 (. 222: 2113بینند )هیل، کنندگان زيان ميین مصرفب

 
 امنیت ملي -1-3-2

که الملل، محافظت از صنايعي است ها از دخالت در بازرگاني بیندولتهدف ديگر 
براي حفظ امنیت ملي حیاتي هستند. صنايع دفاعي، مانند هوا و فضا، لوازم الكترونیكي 

اين صنايع براي تأمین امنیت ملي کشورها هستند.  اين صنايعها از هاديپیشرفته و نیمه

                                                                                                                                        
1. Common Agricultural Policy (CAP) 
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کنند از آنها حمايت کنند و خود را به کشورهاي ها تلاش ميهستند و دولت بسیارمهم
 زند. خارجي وابسته نسا

 
 عمل متقابل -1-3-3

کنند. زماني که ، براي تهديد کشورهاي خارجي استفاده مي1عمل متقابلها از دولت
تواند از طريق عمل کشورهاي خارجي حاضر نیستند با کشور کار کنند، دولت مي

کشورها از عمل متقابل براي متقابل، آنها را وادار کند که از تصمیم خود منصرف شوند. 
 کنند. هاي خود استفاده ميبازکردن بازارهاي خارجي به روي شرکت

کشور چین براي تصويب عمل متقابل براي وادارکردن ، کشور آمريكا از مثالبراي
قوانین حمايت از حقوق مالكیت استفاده کرد.  2قوانین حمايت از حقوق مالكیت معنوي

شود افزار و ... ميمعنوي باعث حمايت از افراد داراي ايده، اختراع، کتاب، موسیقي، نرم
 (. 113: 2111)آسواتاپا، 

هاي عدم رعايت حقوق مالكیت معنوي در چین ضررهاي زيادي را به شرکت
دلار از اين بابت  ، شرکت مايكروسافت چندين میلیونمثالبرايآمريكايي وارد کرد. 

قوانین  تصويبعدم درصورت، آمريكا کشور چین را تهديد کرد که درنتیجهزيان ديد. 
درصدي را براي واردات  111ي حمايت از حقوق مالكیت معنوي يك تعرفه

کشور چین قبول کرد که قوانین جديدي را در اين  .محصولات چیني وضع خواهد کرد
 ها را رعايت کند. ت معنوي شرکتزمینه تصويب کند و حقوق مالكی

البته، استفاده از استراتژي عمل متقابل خطراتي نیز دارد. اگر کشوري که تهديد 
هاي خود را براي واردات محصولات شود نیز دست به اقدام متقابل بزند و تعرفهمي

، مثالبرايکشور تهديدکننده افزايش دهد، اين به ضرر هر دو کشور تمام خواهد شد. 
ي واردات محصولات از کشور چین بعد از مواجهه با تهديد آمريكا اعلام کرد که تعرفه

 .شدت افزايش خواهد داد. هرچند، چین از اين تصمیم خود منصرف شدآمريكا را به
کرد، هر دو کشور آمريكا و چین دچار زيان اما اگر بر تصمیم خود پافشاري مي

 شدند.مي
 
 

                                                                                                                                        
1. Retaliation 

2. intellectual property laws 
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 کنندگانمصرفمحافظت از  -1-3-4
کنندگان در برابر محصولات خطرناك قوانیني محافظت از مصرفهمواره براي  هادولت

کنند. اين قوانین باعث کاهش واردات محصولات خطرناك به کشورها را تصويب مي
که  دتصمیم گرفتن 2113ي جنوبي در سال ژاپن و کره ، کشورهايمثالبرايشود. مي

متوجه يك مورد جنون گاوي در  . زيرامريكا محدود کنندواردات گوشت گاو را از آ
محصولات  درمقابلکنندگان خود ايالت واشینگتن شدند. آنها براي محافظت از مصرف

میلیارد دلار از  2، درمجموعي جنوبي، ژاپن و کرهخطرناك، دست به اين اقدام زدند. 
دادن اين بازار براي دهند. از دست فروش گوشت گاو آمريكا را به خود اختصاص مي

 آور بود. آمريكا بسیار زيان
هر چند که اين دو کشور شرايط سختي  .سال، اين ممنوعیت برطرف شد 2بعد از 

ها اعلام کردند که ، ژاپنيمثالبرايرا براي واردات گوشت گاو از آمريكا تعیین کردند. 
 شوند.  تهیه ماهبیست و يك هاي وارداتي بايد از گاوهاي نر زير گوشت

 

 هاي خارجيپیشبرد اهداف سیاست -1-3-5
هاي خارجي هاي بازرگاني براي حمايت از سیاستبرخي اوقات از سیاستها دولت

ها با کشورهايي که با آنها روابط سیاسي خوبي خود استفاده کنند. در اين موارد، دولت
کنند. اما کنند و روابط اقتصادي خوبي را برقرار ميهاي ترجیحي را امضا ميدارند تعرفه

یاسي خوبي ندارند روابط اقتصادي نامناسبي را برقرار با کشورهايي که با آنها روابط س
، عراق از سال مثالبرايکنند. الملل را براي آنها دشوار ميکنند و شرايط بازرگاني بینمي

که ائتلاف سازمان ملل متحد آن را در جنگ خلیج فارس شكست داد تا سال  1221
هاي شديد اقتصادي قرار مکه تحت اشغال نظامي آمريكا قرار گرفت، تحت تحري 2113

خود  موردنظرهاي کنند برنامهاز فشارهاي اقتصادي، تلاش مي بااستفادهکشورها داشت. 
 . (224: 2113)هیل،  را در کشورهاي تحت تحريم پیاده کنند

 
 محافظت از حقوق بشر -1-3-6

 هاي بازرگاني براي محافظت از حقوق بشر استفادهبرخي اوقات از سیاستها دولت
ها با کشورهايي که با آنها روابط سیاسي خوبي دارند، کنند. در اين موارد نیز دولت

کنند. اما با کنند و روابط اقتصادي خوبي را برقرار ميهاي ترجیحي را امضا ميتعرفه



     113     المللها در بازرگاني بیننقش دولت

 

کشورهايي که با آنها روابط سیاسي خوبي ندارند، روابط اقتصادي نامناسبي را برقرار 
 کنند. الملل را براي آنها دشوار ميرگاني بینکنند و شرايط بازمي

، کشور آمريكا با شرکاي تجاري خود روابط اقتصادي مناسبي را برقرار مثالبراي
 ازجملهدهد. کشور چین نیز هاي تجاري خود را با آنها کاهش ميکند و تعرفهمي

کشورهايي است که توانسته است از اين امتیازات استفاده کند. آمريكا براي واردات 
ها معتقدند که برخي . امادرصدي را تنظیم کرده است 1ي محصولات چیني يك تعرفه

شود. اگر اين امر اثبات شود، چین از گروه کشورهاي حقوق بشر در چین رعايت نمي
 41ورود محصولات خود به آمريكا بايد به میزان شود و براي شريك آمريكا خارج مي

 درصد تعرفه پرداخت کند.  
 

 محیطمحافظت از  -1-3-7

هاي بازرگاني براي محافظت از محیط استفاده کنند. برخي اوقات از سیاستها دولت
ها فشار ، به دولت2راو باشگاه سیه 1، مانند دوستان زمینيهاي حافظ منافع محیطگروه
و  هاي اقتصادي خود، مباحث محیطي را در نظر بگیرندکه در سیاستآورند مي

 . (331: 2111هاي اجتماعي خود را رعايت کنند )همیلتون و وبستر، مسئولیت
شود، نقش آنها در آلودگي ها معتقدند که هرچه درآمد کشورها بیشتر مياين سازمان

شود، هر چه میزان رشد اقتصادي کشورها بیشتر ميشود. محیطي نیز بیشتر مي
ي زمین ترشدن کرهکنند که اين باعث گرماکسیدکربن بیشتري را به محیط منتشر ميدي
 شود. مي

خواهند که در قراردادهاي بازرگاني ها مياز دولتهاي حافظ منافع محیطي گروه
صورت، در غیراينکنند. نميها تضمین بگیرند که محیط را آلوده الملل از شرکتبین

هاي بیشتري را دريافت کنند تعرفهها بايد از کشورهايي که محیط را آلوده ميدولت
کنند که با افزايش درآمدهاي ناشي از موفقیت البته، کشورهاي پیشرفته تلاش ميکنند. 

 خود را حفظ کنند و کیفیت آن را بهبود زيستمحیطالملل ي بازرگاني بیندر عرصه
 ببخشند. 

 

 

                                                                                                                                        
1. Friends of the Earth 

2. Sierra Club 
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 ي سیستم تجارت جهانيتوسعه -1-4
بسیاري از اقتصاددانان طرفدار تجارت آزاد بدون محدوديت هستند. اگرچه، بسیاري از 

جانبه، يك طوربهخواهند که نمي . اماالملل آگاهي دارندکشورها به مزاياي بازرگاني بین
ترسند که آنها از اين مي ا. زيرهاي تجاري خود را با ساير کشورها کاهش دهندتعرفه

 هاي خود را کاهش ندهند. کشورهاي ديگر تعرفه
دولت برزيل ممكن است ، دو کشور برزيل و آرژانتین را در نظر بگیريد. مثالبراي

ترسد که آرژانتین اين کار را انجام از اين مي . اماطرفدار کاهش موانع تجاري باشد
خود را کاهش ندهد، آنگاه برزيل براي ورود هاي تجاري اگر آرژانتین تعرفهندهد. 

که اين به ضرر  هاي زيادي را بپردازدمحصولات خود به اين کشور بايد تعرفه
. اما آرژانتین براي ورود محصولات خود به برزيل بايد هاي برزيلي خواهد بودشرکت
 هاي آرژانتیني است. را بپردازد که اين به نفع شرکت هاي کمتريتعرفه

المللي که مورد توافق هر دو کشور است بر تجارت بین اگر يك سازمان بینحال 
تواند شود. اين سازمان ميدو کشور نظارت داشته باشد، مشكلات بین دو کشور حل مي

 شده را رعايت نكرده است جريمه کند. کشوري را که شرايط تجاري توافق
 شود. ميي سیستم تجارت جهاني تشريح توسعهي ، نحوهدرادامه

 
 بزرگ رکوداز آدام اسمیت تا  -1-4-1

و با مطالعات آدام اسمیت و ديويد  هجدهمتجارت آزاد از اواخر قرن درمورد بحث 
رسمي،  طوربهيك سیاست حكومتي، ابتدا  عنوانبهريكاردو آغاز شد. تجارت آزاد 

قرار گرفت. در اين سال، پارلمان انگلستان،  موردپذيرش 1146توسط انگلستان در سال 
 را کنار گذاشت.  1قانون ذرت

هاي زيادي را براي واردات ذرت به انگلستان تعیین کرده بود. قانون ذرت، تعرفه
هدف از قانون ذرت افزايش درآمد دولت و حمايت از تولیدکنندگان ذرت در انگلستان 

انگلستان در حمايت از تجارت آزاد مطرح  ، تحرکاتي در پارلمان1121ي بود. از دهه
شد. در آن زمان، ديويد ريكاردو نیز عضو پارلمان انگلستان بود و از تجارت آزاد 

کنار گذاشته شد و تجارت  1146در هر صورت، قانون ذرت در سال کرد. حمايت مي
 (.66: 2111، 2موردپذيرش قرار گرفت )بیتي و ساموئلسونآزاد توسط انگلستان 

                                                                                                                                        
1. Corn Laws 

2. Beatty & Samuelson 
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اقتصادي جهان بود و از هاي ترين قدرتسال بعد، بريتانیا يكي از بزرگ 11در طي 
کرد. اما شرکاي تجاري بريتانیا، از اين سیاست پیروي تجارت آزاد حمايت مي سیاست

کردند از صنايع داخلي خود محافظت کنند. تنها دلیلي که بريتانیا کردند و تلاش مينمي
ترين کشور کرد، اين بود که اين کشور، بزرگايت مياز سیاست تجارت آزاد حم

کرد با حمايت از سیاست تجارت آزاد، بازارهاي ي دنیا بود و تلاش ميصادرکننده
صادراتي بیشتري را براي خود در جهان ايجاد کند. حمايت بیشتر کشورها از سیاست 

ست سیاست تجارت آزاد را خواتجارت آزاد به نفع بريتانیا بود، به اين دلیل بريتانیا نمي
 رها کند. 

سیاست تجارت آزاد را باعث شد که بريتانیا نتواند  1بزرگ رکود، 1231ي در دهه
، 1211از پايان جنگ جهاني اول در سال در جهان تقويت کند. کشورهاي دنیا بعد 

الملل با ، بازرگاني بیندرنتیجهنتوانستند وضعیت اقتصادي خود را بازيابي کنند و 
اوضاع اقتصاد جهاني، با سقوط بازار سهام آمريكا در سال شد.  روروبهمشكلات زيادي 

 بدتر شد. و سپس، سیستم بانكي اين کشور  1222
 قرنهاي اقتصادي سیاست بدترينيكي از آمريكا دولت  ،میلادي 1231 يدر دهه

در آمريكا ، 2هاولي -قانون اسموتنام  به، قانوني 1231در سال د. را اجرا کر بیستم
ي واردات محصولات مختلف به آمريكا افزايش آن تعرفه براساستصويب شد که 

به آمريكا کالاي وارداتي را  هزار 21 وارداتيي تعرفه، هاولي -قانون اسموتيافت. 
 . کنندگان شدها براي مصرفافزايش قیمت باعثافزايش داد و 

و آمريكا هاي شغلي در هدف از اين قانون حمايت از صنايع داخلي، حفظ فرصت
البته، آمريكا در آن زمان داراي تراز تجاري مثبت بود اما با اين کاهش واردات بود. 

 حال، تصمیم گرفت که جلوي واردات و سیستم تجارت آزاد را بگیرد. 
 . زيراي ديگر نیز شدباعث افزايش بیكاري در کشورها ،هاولي-قانون اسموت

آمريكا درهاي خود را به روي محصولات خارجي بسته بود. ساير کشورها نیز 
ي ، صادرات آمريكا نیز کاهش پیدا کرد. نتیجهدرنتیجههاي خود را افزايش دادند. تعرفه

 (. 231: 2113بزرگ جهاني در سال بود )هیل،  رکوداين اقدامات، ايجاد 
 

 

                                                                                                                                        
1. Great Depression 

2. Smoot-Hawley Act 
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 : گات، آزادسازي تجارت و رشد اقتصادي1272تا  1247از  -1-4-2
و جنگ جهاني دوم، باعث  1231ي ي کشورها در دهههاي تجاري بستهسیاست

هم از نظر نظامي، پیروز فقیرشدن اکثر کشورها شد. اما آمريكا هم از نظر اقتصادي و 
اش کرد تل 1231ي آثار مخرب رکود بزرگ دهه گرفتن ازي آمريكا با درسشد. کنگره

گات يا هاي آمريكا، حمايت يدرنتیجهکه تجارت آزاد را در جهان توسعه دهد. 
ايجاد شد )بیتي و ساموئلسون،  1247، در سال 1ي عمومي تعرفه و تجارتنامهموافقت
2111 :66.) 

ي چندُبعدي بود که هدف اصلي آن آزادسازي اقتصاد از نامهگات يك موافقت
ي هاي محدودکنندهبندي واردات و ساير سیاستها، سهمیهرانهها، ياطريق حذف تعرفه

اما زماني که جاي خود را به  .عضو بود 12داراي گات در ابتدا الملل بود. بازرگاني بین
 عضو بود. 121داد داراي  2سازمان تجارت جهاني

حذف زيرا . از بین ببرد تدريجبهالملل را کرد که موانع بازرگاني بینگات تلاش مي
دور مذاکرات گات انجام شد.  1ها در پذير نبود. کاهش تعرفهي آنها امكانبارهيك

پايان  1224در اروگوئه آغاز شد و در سال  1216آخرين دور مذاکرات گات از سال 
ها بین کشورهاي عضو يافت. در مذاکرات دور اروگوئه، کشورها بر حذف متقابل تعرفه

 شده را افزايش ندهند. هاي مذاکرهتأکید کردند و تعهد کردند که تعرفه
شد و کشورها بر اجراي مقررات گات از طريق سازوکارهاي نظارتي متقابل اجرا مي

يد که يكي از شرکاي آن مقررات گات را زير پا دآنها نظارت داشتند. اگر کشوري مي
کرد که اين گذاشته است، از دفتر مرکزي گات که در ژنو سوئیس قرار داشت، تقاضا مي

اين شكايت درست است و حق با شد که موضوع را بررسي کند. اگر گات متوجه مي
 تا آورندخواست که بر کشور خاطي فشار ميکشورهاي عضو از کشور شاکي است، 

هاي کشور کلي، اين فشارها براي تغییر سیاست طوربههاي خود را تغییر دهد. سیاست
هاي نداد و سیاست واکنش نشانخاطي، کافي بود. اگر کشور خاطي به اين فشارها 

 کرد.خود را تغییر نداد، گات آن کشور را از عضويت خود خارج مي
ها در ، تعرفهمثالبرايبود.  هاي اول فعالیت خود بسیار موفقگات در طي سال

تا  1273هاي تا مذاکرات دور توکیو در سال 1247آمريكا از مذاکرات دور ژنو در سال 
 درصد کاهش يافت.  22به میزان  1272

                                                                                                                                        
1. GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) 

2. WTO (World Trade Organization) 
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بیني کرده بودند، حرکت به پردازان اقتصادي مانند ريكاردو پیشطور که نظريههمان
، نرخ رشد 1263تا  1213شد. از سال  سمت تجارت آزاد باعث رشد اقتصادي کشورها

درصد  3/4درصد در هر سال و نرخ رشد درآمد،  برابر با  1/6تجارت جهاني برابر با 
بهتر شد. از سال  1273تا  1263هاي اين عملكرد اقتصادي در بین سالبود.  در هر سال

رشد درصد در هر سال و نرخ  2/1، نرخ رشد تجارت جهاني برابر با 1273تا  1263
 درصد در هر سال بود. 1/1درآمد  برابر با 

 
 ها از صنايع داخلي: حمايت دولت1223تا  1211از  -1-4-3

ها از صنايع داخلي خود حمايت ، بار ديگر دولت1223تا  1211هاي ي سالدر فاصله
دلیل براي افزايش  3کردند. الملل ايجاد ميکردند و موانع زيادي را در بازرگاني بینمي

 وجود دارد: 1211ي ها از صنايع داخلي، در دههي دولتحمايت دوباره
به ساير کشورها و  ، باعث ايجاد فشار1211ي ژاپن در دهه بسیارزيادرشد اقتصادي  .1

سیستم اقتصاد جهاني شد. در دنیاي امروز، کشور چین داراي چنین وضعیتي است. 
رشد است و در چند سال آينده، جاي آمريكا را در صدر درحال سرعتبهاين کشور 

هاي زيادي کشورهاي پردرآمد دنیا خواهد گرفت. ژاپن در جنگ جهاني دوم، آسیب
شد. اين کشور در زمان تأسیس گات وضع بسیار بدي  ديد و به يك ويرانه تبديل

، اين کشور به دومین اقتصاد بزرگ جهان و 1211ي اما در اوايل دههداشت. 
ي جهان تبديل شد. موفقیت ژاپن در صنايعي مانند ترين کشور صادرکنندهبزرگ

د رشد اقتصادي اين کشور و ايجاي در بسیارزيادها تأثیر هاديخودروسازي و نیمه
ها باعث ناراحتي ساير کشورها شد. مشكلات براي ساير کشورها داشت. اين موفقیت

ها را داد زيرا اين کشورها تعرفهژاپن صادرات زيادي را به کشورهاي غربي انجام مي
توانست با کشورهاي غربي تجارت ي ميراحتبهکاهش داده بودند و هر کشوري 

ي محصولات راحتبهگرفتند و ورهاي غربي ميها، امتیازات زيادي از کشکند. ژاپني
هاي اداري و از سیستم بااستفادهکردند. اما آنها خود را به اين کشورها صادر مي

گیرانه، کار را براي ورود محصولات کشورهاي غربي به کشور خود گمرکي سخت
اراحتي هاي نادرست از سوي ژاپن، باعث تشديد نکردند. اين سیاستدشوار مي

 رهاي غربي از ژاپن شد؛کشو

اي که شرايط را براي آمريكا آمريكا همواره دچار کسري تراز تجاري بود. نكته .2
میلیارد دلار منفي  41تر کرد، اين بود که تراز تجاري آن با ژاپن نیز به میزان سخت
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ها، فولاد و منسوجات در هاديآمريكا در صنايعي مانند خودروسازي، نیمهبود. 
تري نسبت به ژاپن قرار داشت و مردم اين کشور بسیاري از ي پايینوضعیت رقابت

ي آمريكا ، مردم به کنگرهدرنتیجههاي شغلي را در اين صنايع از دست دادند. فرصت
فشار آوردند که جلوي سیستم تجارت آزاد را بگیرد تا بدين ترتیب بیكاري در 

 کاهش يابد؛ آمريكا

ي صادراتي هاي داوطلبانهي مختلفي، مانند محدوديتهابسیاري از کشورها از شیوه .3
طور که قبلاً نیز بیان شد کردند. هماندوجانبه براي دور زدن گات استفاده مي

سطح صادرات خودروهاي خود را به کشور  1211خودروسازان ژاپني در سال 
به فشاري که آمريكا به ژاپن وارد کرد، خودروسازان  باتوجهآمريكا محدود کردند. 

میلیون خودرو را به بازار آمريكا صادر  61/1ژاپني قبول کردند که در سال بیش از 
ها سالانه اصلاح شد و از آن پس قرار شد ژاپني 1214نكنند. اين قرارداد در سال 

توانست در سال داد ميمیلیون خودرو را به بازار آمريكا صادر کنند. اين قرار 11/1
اما دولت ژاپن اعلام کرد که قصد دارد میزان صادرات خود را  .به اتمام برسد 1211

  (. 231: 2113میلیون خودرو در سال محدود کند )هیل،  11/1به آمريكا در همان 

 
 مذاکرات دور اروگوئه و سازمان تجارت جهاني  -1-4-4
شد و مذاکرات گات قلمداد ميکه هشتمین دور گات رين دور مذاکرات آخ

بود )چرونیلام،  دور اروگوئهمذاکرات ، ترين دور مذاکرات بودترين و اصليطولاني
2111 :112 .) 

در آن انجام گرفت و  1224تا  1216هاي ي سالدر فاصله مذاکرات دور اروگوئه
 يجر به جانشیني سازمان تجارت جهانمن مذاکرات. اين کشور عضويت داشتند 123
زيرا  .گات بود مذاکراتترين دور ، سختمذاکرات دور اروگوئهگات شد. جاي به

 اي بود. طلبانهداراي اهداف جاه
اما در  .گرفت، گات فقط تجارت کالاها را در بر ميمذاکراتتا قبل از اين دور از 

خدمات هم سطح ها را به نامهکشورها تلاش کردند موافقت مذاکراتاين دور از 
دنبال تنظیم قوانین حمايت از حقوق مالكیت معنوي دهند. آنها همچنین به گسترش

 هاي کشاورزي و تقويت سازوکارهاي نظارتي و اجرايي گات بودند. کاهش يارانه
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 آوريل 11 در بالاخره گات، اعضايسال طول کشید.  7 مذاکرات دور اروگوئه
 از کردند که امضا مراکش رد را دور اروگوئه تجاري مذاکرات از حاصل ، نتايج1224
 به اجرا درآمد. 1221 سال

 ، اهدافي به شرح زير داشت:مذاکرات دور اروگوئه
درصد از  41یش از ي بي کالاها بیش از يك سوم کاهش يابد و تعرفهتعرفه .1

 کالاها حذف شود؛
 درصد برسد؛ 4شورهاي صنعتي به زير ي کالاها در کمیانگین تعرفه .2

 به میزان زيادي کاهش يابد؛ اورزيهاي کشيارانه .3

پوشش قرار خدمات را نیز تحت قوانین تجارت عادلانه و تجارت آزاد گات .4
 دهد؛

و حق علائم  2، حق اختراع1قوانین گات حقوق مالكیت معنوي شامل حق نشر .1
 را نیز در بر بگیرد؛ 3تجاري

کاهش سال آينده، به میزان زيادي  11موانع تجارت در منسوجات، در طي  .6
 يابد؛

 هاي گات ايجاد شود. نامهسازمان تجارت جهاني براي اجراي موافقت .7
اما از اين سال  .گرفت، مقررات گات فقط کالاها را در بر مي1221تا قبل از سال  

، ارزش خدمات در 2117به بعد، خدمات نیز در چارچوب گات قرار گرفت. در سال 
میلیارد  171/13ين سال، ارزش کالاها برابر با میلیارد دلار بود. در ا 261/3جهان برابر با 

 دلار بود. بنابراين، نقش خدمات در کشورهاي مختلف افزايش زيادي پیدا کرد.
، بخش 4خدماتکند. امروزه، نیز خدمات نقش مهمي در اقتصاد کشورها ايفا مي

د دهند. نسبت تولیيافته را تشكیل ميي تولید ناخالص داخلي کشورهاي توسعهعمده
 مثلمواردي است. خدمات شامل  31به  71، يافتهتوسعهخدمات به کالاها در کشورهاي 

حقوقي، خدمات هواپیمايي، گردشگري بانكداري، مهندسي، مشاوره مديريت، خدمات 
افزار است. برخي از محصولات نیز شامل ترکیبي از کالا و خدمت هستند، مانند نرم و

که ترکیبي است از غذا به همراه خدماتي که رستوران ها در رستوران شدهارائهخدمات 

                                                                                                                                        
1. patents 
2. copyrights 

3. trademarks 

4. services 
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ازپیش تجارت خدمات دادن خدمات توسط گات باعث رشد بیشپوششدهد. ارائه مي
 در جهان شد. 

هاي فناوريهاي با دادن حقوق مالكیت معنوي نیز به شرکتهمچنین، پوشش
آن، اين زادهد. زيرا قبلرا مي توسعهدرحالجديد، امكان فعالیت اقتصادي در کشورهاي 
 . (232: 2113)هیل،  کردندکشورها، حقوق مالكیت معنوي را رعايت نمي

 

 سازمان تجارت جهاني -1-1
سازي و تقويت قوانین گات به همراه تأسیس سازمان تجارت جهاني باعث بهبود شفاف

 عنوانبهالملل شد. سازمان تجارت جهاني ي بازرگاني بیناجراي قوانین گات و توسعه
ي عمومي نامهموافقتبر گات، کند. اين سازمان، علاوهچتري براي گات عمل مي
ي ابعاد تجاري حقوق مالكیت معنوي هنامموافقتو  1تجارت خدمات )گاتس(

 (. 114: 2113دهد )عجمي و همكاران، را نیز تحت پوشش قرار مي 2)تريپس(
 

 اهداف سازمان تجارت جهاني -1-1-1

 شامل موارد زير است: است هدافي که سازمان تجارت جهاني براي خود تعريف کردها
 ؛ارتقاي سطح زندگي .1

 ؛عضومین اشتغال کامل در کشورهاي أت .2

 ؛وري بهینه از منابع جهانيتولید و تجارت و بهره يتوسعه .3

 ؛برداري بهینه از منابعبا بهره پايدار يدستیابي به توسعه .4

 ؛زيستمحیطحفظ  .1

يافته از رشد تجارت و کمترتوسعه توسعهدرحالافزايش سهم کشورهاي  .6
 .الملليبین

 
 سازمان تجارت جهاني اصول -1-1-2

است  شده، اصولي را تدوين کردهبراي دستیابي به اهداف تعیین ،جارت جهانيتسازمان 
هايي علیه پايبند باشند و درصورت پايبندنبودن، مجازات آنهابه  بايدکه کشورهاي عضو 

                                                                                                                                        
1. General Agreement on Trade in Services (GATS) 

2. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights ( TRIPS) 
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به شرح زير است )امیري،  سازمان تجارت جهاني اصولشود. اين کشورها اعمال مي
1314:) 

طبق اين اصل اگر کشوري امتیاز  (:الودادکاملهاصل دولت ) تبعیضاصل عدم .1
يكي از کشورهاي عضو اعمال نمايد، اين امتیاز يا درمورد را  ايبازرگاني يا تعرفه

نیز تمام شرکاي تجاري عضو سازمان تجارت جهاني درمورد بايست تعرفه مي
هاي اقتصادي مانند گرايياين اصل يك استثنا نیز دارد که به هم ،تعمیم يابد. البته

شود. اين استثنا بدين معناست که هاي گمرکي بین چند کشور مربوط ميحاديهات
یز را ن (يا نفتا اروپا يهاي تجاري )مانند اتحاديهسازمان تجارت جهاني ساير پیمان

 د؛شناسبه رسمیت مي

بندي و صدور اي در تجارت همچون سهمیههاي غیرتعرفهاستفاده از محدوديت .2
هاي گمرکي از وضع تعرفه بااستفادهواردات ممنوع است و کشورها تنها  يپروانه

 ؛مجازند از صنايع داخلي حمايت نمايند

هاي گمرکي بايست تعرفهاي، کشورها ميپس از حذف موانع تجاري غیرتعرفه .3
درمورد تدريج آن را کاهش دهند. البته اين اصل نیز خود را تثبیت نمايند و به

ها مواجه هستند رداختدر کشورهايي که با مشكلات در پ محصولات کشاورزي
 ت؛اس ل شدهئاستثنا قا

، برقراري نظام توسعهدرحالبراي کمك به رقابت محصولات تولیدي در کشورهاي  .4
هاي اين وردهآي به بعضي از فرهاي ترجیحي با هدف اعطاي امتیازات تجارتعرفه

 .کشورها مجاز است

 شدهتمام بهايتر از با بهاي پايیناقدامي  گونههیچکشورها مجاز به انجام  .1
 .نیستند)دامپینگ( 

رفتار کاملاً يكساني داشته  ،کالاهاي داخلي و وارداتيدرمورد لازم است کشورها  .6
 .باشند

وفصل اختلافات هاي بازرگاني با ديگر اعضا و حلسیاستدرمورد انجام مشورت  .7
 ه. شي از روابط تجاري از طريق مذاکرنا

 
 سازمان تجارت جهاني ارکان -1-1-3

يید اعضا و نظارت بر أهاي موردتنامهسازمان تجارت جهاني براي دستیابي به موافقت
قي بهره گیري، نظارتي، اجرايي و حقوحسن انجام آنها از وجود ارکان مختلف تصمیم
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رکن د از: کنفرانس وزيران، شوراي عمومي، رکن حل اختلاف، نبرد. اين ارکان عبارتمي
 .مشي تجاري و شوراهابررسي خط

 
 وزيران کنفرانس 

اعضا  يکنفرانس وزيران بالاترين رکن سازمان تجارت جهاني است و نمايندگان همه
 از:  ند. اختیارات کنفرانس وزيران عبارتدر آن حضور دارند

 لازم در اين راستا اتاتخاذ اقدامو  ساختن کارکردهاي سازمانمحقق. 
 تجارت چندجانبه درصورت درخواست هاي نامهموافقتگیري در زمینه تصمیم

 .هريك از اعضا

شود. کنفرانس وزيران بار تشكیل مييكدوسال جلسات کنفرانس وزيران حداقل هر
تشكیل شد.  در سنگاپور 1226بار در دسامبر سال سازمان تجارت جهاني براي اولین

در  2111آمريكا،  در سیاتل 1222در ژنو،  1221هاي اين کنفرانس همچنین در سال
 .برگزار شد کنگدر هنگ 2111و  مكزيك در کنكان 2113قطر،  يدوحه

 
 عمومي شوراي 

گیري بعد از کنفرانس وزيران در سازمان تجارت ترين رکن تصمیمشوراي عمومي عالي
دهد. اين ميموضوعات روزمره و کارکردهاي اين سازمان نظر  يجهاني است که درباره

کنندگان دهد. شرکتبار تشكیل جلسه مييكدوماه قرار دارد و معمولاً هر شورا در ژنو
اعضا )معمولاً سفرا يا معادل آنها(  يدر جلسات شوراي عمومي را نمايندگان همه

 .دهدمستقیماً به کنفرانس وزيران گزارش مي ،دهند. شوراي عموميتشكیل مي
 
 اختلاف حل رکن 

است يك دولت عضو سازمان مدعي شود که عضو ديگري معاهده يا تعهدي را ممكن 
عنوان رکن است. در چنین شرايطي شوراي عمومي به برخلاف مصالح وي نقض نموده
 )سايت سازمان تجارت جهاني(. دهدحل اختلاف تشكیل جلسه مي

 
 تجاري مشيخط بررسي رکن 

مشي تجاري تشكیل جلسه بررسي خط عنوان رکنتواند بهشوراي عمومي، همچنین مي
خاص خود را دارد و به تجديدنظر در  يهادهد. اين رکن رياست، قوانین و رويه
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بازنگري در سیاست تجاري  سازوکاردر  هاکردن آنهاي تجاري اعضا براي آمادهسیاست
رياست و دو معاونت اين رکن از بین اعضا براي يك  ،سال پردازد. در ابتداي هرمي

 . گردندسال انتخاب مي
 
 شوراها 

زير نظر شوراي عمومي  ،شوراها براي اجراي وظايف سازمان تجارت جهاني و عموماً
بررسي و تدوين  يوظیفه ،صورت تخصصيشوند. اين شوراها بهتشكیل مي

 ند از:شوراها عبارت هاي عمومي را بر عهده دارند. ايننامهموافقت

 بر نظارت و بررسي يوظیفه ،شوراي تجارت کالاا: شوراي تجارت کال 
مربوط به تجارت کالا را برعهده دارد. سیزده  يهاي چندجانبهنامهموافقت
 جهاني تجارت سازمان اعضاي امضاي به کالا تجارت ينامه در زمینهموافقت
و )گات( عمومي تعرفه و تجارت  يمهناترين آنها، موافقتاست که مهم رسیده

 يکدام در زمینه کمیته دارد که هر 11باشد. اين شورا توافقات مربوط به آن مي
اقدامات  و هانهد )مانند کشاورزي، دستیابي به بازار، يارانکنخاصي فعالیت مي

 ( )سايت سازمان تجارت جهاني(. ضددامپینگ

 عمومي تجارت  ينامهموافقت بررسي و نظارت بر ت: شوراي تجارت خدما
اين شورا  در شرکت. است خدمات تجارت شوراي يبرعهده)گاتس(، خدمات 

خدمات مالي،  يبراي تمام اعضاي سازمان تجارت جهاني آزاد است. کمیته
هاي داخلي و قواعد نامههاي کاري آيینتعهدات مشخص و گروه يکمیته

 .هستند کان متمم حاضر در اين شوراار ازعمومي تجارت خدمات  ينامهموافقت

 حقوق مالكیت معنوي،  ي:هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكیت فكرشوراي جنبه
اين  د.ها از آن برخوردارنها و ايدهخلق انديشه يواسطه حقوقي است که افراد به

هاي مربوط به مالكیت نامهوافقتم کارکردهاي بر نظارت و بررسي يشورا وظیفه
 .را برعهده داردمعنوي 

 وجود جهاني تجارت سازمان در اصلي يسه کمیته م:هاي متمها و ساير بدنهکمیته 
 :دارد

o ؛تجارت و توسعه يکمیته 

o ؛هاهاي تراز پرداختمحدوديت يکمیته 

o بودجه، مالي و تشكیلاتي يکمیته. 
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شوراي هاي تجاري چندجانبه و مصوبات نامهها بر مبناي موافقتوظايف اين کمیته
ها براي تمامي اعضاي سازمان تجارت شود. عضويت در اين کمیتهعمومي تعريف مي
هاي نامهموافقت و زيستمحیطتجارت و  هايهمچنین کمیته .جهاني آزاد است

هاي کمیته ،همچنین .کنندنیز زير نظر شوراي عمومي فعالیت مي اي تجاريمنطقه
اي تجاري نیز زير نظر شوراي عمومي منطقههاي نامهو موافقت زيستمحیطتجارت و 
 .کنندفعالیت مي

 
 سازمان تجارت جهاني حل اختلافات توسط -1-1-4

حكمیت و داوري دعاوي تجاري و نظارت بر  مسئولیتسازمان تجارت جهاني، 
هاي تجاري کشورهاي عضو را نیز بر عهده دارد. سازمان تجارت جهاني، داراي سیاست
داوري منازعات میان کشورها را بر عهده دارد.  مسئولیتحكمیت است که  هیئتيك 

تشخیص داد که کشوري، مقررات سازمان تجارت جهاني را رعايت  هیئتاگر اين 
هاي نكرده است و به حقوق کشور ديگر، تعرض کرده است، آن کشور بايد آسیب

، آن کشور را مجازات صورت سازمان تجارت جهانيواردشده را جبران کند. در غیراين
 کند.مي

 
 عملكرد سازمان تجارت جهاني -1-6

و روسیه در سال  2111عضو است. چین در سال  161سازمان تجارت جهاني، داراي 
به عضويت اين سازمان درآمدند. ايران نیز تقاضاي عضويت خود را به اين  2112

 جهاني(. بررسي است )سازمان تجارت  درحالسازمان ارائه کرده است که 
و فارغ  دارد برزمان و دشوار پیچیده، رونديالحاق به سازمان تجارت جهاني  فرايند

 د. سال زمان نیاز دار 1به  اقلدح از مشكلات سیاسي و داشتن بستري آماده در کشور

 يجانبهچند هاينامهموافقت مقررات با کشورهاي متقاضي بايد قوانین ملي خود را
 خود مقررات اصلاح ها وکاهش تعرفه بهسازمان تجارت جهاني تطبیق دهند و تعهداتي 

 .خدمات ساير کشورها فراهم کنند و کالاها براي را بیشتري دسترسي تا بگیرند عهده به

ايران در اين سازمان  عضويت براي جهاني تجارت سازمان موافقت از فارغ
ايران را از راه اصلي دور کرده  و کرده ترسخت را کار که دارد وجود راه سر بر موانعي

طلبد، اعم از نیازهاي مهمي را ميهاي تجارت کشور پیشاست، چرا که گشودن دروازه
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 يرغم قانون برنامه)علي هاي واردات و صادراتمحدوديت و قوانین اينكه بايد ابتدا
ه داخلي مانند دريافت کالاهاي وارداتي و کالاهاي مشاب بین تبعیض و پنجم توسعه(

 .بالا از کالاي وارداتي برداشته شود يتعرفه

تر کردن مقررات و ضوابط گمرکي اعطاي يارانه به محصولات صنعتي، روانعدم
هاي ها يا محدوديتکردن ممنوعیتثبت سفارش، برطرف ازجملهحاکم بر تجارت 

اعمال  همه کالاها، ياي و تثبیت نرخ تعرفهموانع غیرتعرفه يواردات و حذف همه
جهت ايجاد انطباق لازم بین آنها و  ،تغییرات لازم در استانداردهاي فني و بهداشتي

مقررات سازمان جهاني تجارت، ايجاد سازگاري لازم بین مقررات حاکم بر خريدهاي 
جهاني و تجارت ها با مقررات سازمان برگزاري مناقصات و مزايده ازجمله ،دولتي

اختراع و هاي صنعتي، حق ابداعات، طرح ازجمله معنوي،حمايت از حقوق مالكیت 
 چندان ما کشور در آن اصلاح بر بوده وايي است که زمانکاره ديگر از، تجاري ئمعلا

 .رسدنمي نظر به آسان
اين سازمان  الملل است.جهاني، رشد بازرگاني بین تجارت هدف اصلي سازمان
 تجارت هاي زيادي در اين زمینه دست پیدا کند. البته، سازمانتوانسته است به موفقیت

 1222بوده است. توقف مذاکرات سیاتل در سال  روروبههايي نیز جهاني با چالش
شدن مذاکرات دور طولاني، زيستمحیطهاي غیردولتي محافظ اعتراض سازمان دلیلبه

رکود  يدرنتیجهدوحه و برگشت بسیاري از کشورها به حمايت از صنايع داخلي، 
 جهاني است.  هاي سازمان تجارتچالش ازجمله، 2112و  2111هاي اقتصادي سال

 
 پلیس جهاني عنوانبهجهاني،  تجارت سازمان -1-6-1

کند. اين سازمان، اختلافات بین پلیس جهاني عمل مي عنوانبهجهاني،  تجارت سازمان
اختلاف  411، بیش از 2111تا سال  1221کند. از سال کشورهاي عضو را داوري مي

ي است که درحالجهاني رسید. اين  تجارت سازمانتجاري بین کشورهاي عضو به 
مورد  126هاي رسیده به گات در طي تقريباً نیم قرن فعالیت گات تنها تعداد شكايت

داور  عنوانبهجهاني،  تجارت بوده است. اين بیانگر اعتماد کشورهاي عضو به سازمان
 المللي است. دعاوي تجاري بین

هاي جهاني، از طريق رايزني تجارت شده در سازمانسه چهارم از دعاوي دريافت
ري هاي رسمي بیشتها به رويهغیررسمي بین طرفین دعوا حل شدند. حل ساير شكايت
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هاي کلي، کشورها توصیهطوربهاما حل آنها نیز با موفقیت همراه بود.  یاز داشت.ن
 پذيرند.  جهاني را مي تجارت سازمان
 

 هاي تجارينامهي موافقتتوسعه -1-6-2
طور که گفته شد، مذاکرات دور اروگوئه، تجارت خدمات را نیز در بر گرفت و همان

 الملل شد. ي تجارت خدمات در بازرگاني بینباعث توسعه
گذاري مستقیم خارجي جهاني، کشورها را به سرمايه تجارت همچنین، سازمان

 جارتت تشويق کرد، کاري که در گات صورت نگرفته بود. دو صنعتي که سازمان
و خدمات مالي  دورراهارتباطاتجهاني، در ابتدا آنها را مورد بازنگري قرار داد، صنايع 

 بودند.
جهاني از کشورهاي عضو خواست که درهاي خود  تجارت سازمان، 1227سال  در

 61، درنتیجهباز کنند.  دورراهارتباطاتي هاي خارجي فعال در حوزهرا به روي شرکت
با اين  داده بودند را به خود اختصاص دورراهدرصد بازار ارتباطات 21کشور که بیش از 

ي اروپا، اکثر اقتصادهاي بزرگ دنیا مانند آمريكا، ژاپن و اتحاديهپیشنهاد موافقت کردند. 
آزاد کردند و به  طورکاملبهخود را  دورراهارتباطات، صنعت 1221ي در اول ژانويه

: 2113)هیل،  هاي خارجي اجازه دادند که آزادانه در کشور آنها فعالیت کنندشرکت
233). 

جهاني توانست خدمات مالي را نیز در  تجارت ، سازمان1227در دسامبر 
کشور دنیا را  112جهاني توانست  تجارت اقتصادهاي بزرگ دنیا آزادسازي کند. سازمان

داشتند، به سمت اقتصاد آزاد حرکت  دراختیاررهاي مالي دنیا را درصد از بازا 21که 
 ي خود را آزاد اعلام کردند. هاي بانكي، اوراق بهادار و بخش بیمهدهد. آنها سیستم

 
 در مذاکرات سیاتل جهاني تجارت سازمانناکامي  -1-6-3

جهاني، مذاکراتي را در سیاتل  تجارت ، نمايندگاني از سازمان1222در نوامبر سال 
دور واشینگتن انجام دادند. هدف از اين جلسات، آغاز دور جديدي از مذاکرات به نام 

الملل در سطح جهان بود. هدف اصلي و کاهش هر چه بیشتر موانع بازرگاني بین 1هزاره
الملل در صنايع کشاورزي و کاهش موانع بازرگاني بیندرمورد اعضاي جلسه، بحث 

                                                                                                                                        
1. the millennium round 



     127     المللها در بازرگاني بیننقش دولت

 

، بدون 1222با موفقیت همراه نبود و در دسامبر  مذاکرات سیاتلش خدمات بود. اما بخ
 هیچ توافقي پايان يافت. 

هاي ي اروپا، براي حذف يارانه، عدم توافق بین آمريكا و اتحاديهاولین مشكل
ها در خواست که حذف اين يارانهآمريكا مي صادرکنندگان محصولات کشاورزي بود.

هاي زياد گريبه قدرت سیاسي و لابي باتوجهها بگیرد. اما اروپايياولويت قرار 
 . ندکشاورزان اروپايي با اين قضیه مخالف بود

 1حقوق اساسي نیروي کارمشكل تلاش آمريكا براي تصويب قانوني به نام  دومین
بود. آمريكا از کشورهاي عضو درخواست کرد که علیه کشورهايي که حقوق اساسي 

هاي بیشتري را اعمال کنند. نمايندگان کشورهاي کنند تعرفهنیروي کار را رعايت نمي
، با آمريكا مخالفت کردند. آنها معتقد بودند که آمريكا با اين کار قصد توسعهدرحال

ي فقیرتر محدود کند و براي کسب اين هدف، به دنبال دارد واردات خود را از کشورها
 . (234: همان) گردديك ابزار قانوني مي

و  زيستمحیطهاي غیردولتي حامي دربیرون از جلسات مذاکره، سازمان
جهاني برپا کردند. آنها معتقد  تجارت هاي کارگري نیز تظاهراتي را علیه سازماناتحاديه

جهاني، حاکمیت ملي کشورها را زيرسؤال برده است. اين  تجارت بودند که سازمان
الملل است و توجهي به مسائل ي بازرگاني بینسازمان فقط به فكر توسعه

 محیطي و نیروهاي کاري ندارد.زيست
به سازماني مشهور  . اماگذشتا اين که از عمر اين سازمان چند سال بیشتر نميب

محیطي و آثار اجتماعي رد و به عواقب زيستشده بود که تنها به سودآوري توجه دا
ي بازرگاني توسعهدر تمام مواردي که بین  ،توجه است. تقريباًهاي تجاري بيسیاست

ي توسعهاين سازمان به نفع  ،تعارضي وجود داشت زيستمحیطو حفاظت از الملل بین
 د. ي داده بوأرالملل بازرگاني بین

هاي محیطي، سازمانهاي زيستبراي گروهزنگ خطر را جهاني  تجارت سازمان
 که همگي آنها مخالفت خود را با توسعهدرحالکارگري و بسیاري از کشورهاي 

اري بارها آشكارا اعلام کرده بودند، به صدا در آورده جهاي نادرست آزادسازي تجنبه
 بود. 

 111از  هزار نفر از نمايندگان و رهبران سیاسي بیش 1 ، نزديكسیاتل مذاکراتدر 
بودند.  کردهو اقتصاد اين کشورها شرکت  زيستمحیطوزراي  ،ازجملهکشور جهان و 

                                                                                                                                        
1. basic labor rights 
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 وآمدرفتهزار نفر از معترضین نیز آن جا بودند. آنها نافرماني مدني پیشه کردند،  11اما 
را مختل کردند و مانع از تشكیل اجلاس و انجام مذاکرات شدند. گارد ملي ايالات 

چنین  ر کرد.آور به کار برد و صدها تظاهرکننده را دستگیگاز اشكدخالت کرد،  همتحد
. ديده شده بود 1271 يهاي اوايل دههواکنشي تنها در تظاهرات ضدجنگ سال

اي به منطقه ،از غروب تا صبح روز بعد ممنوع شد و در مرکز شهر ،در شهر وآمدرفت
اين  ،در نهايتد. اعلام شممنوع تظاهرات يمنطقه عنوانبه ،مايل مربع 11وسعت 
زيست و ه کافي سازمان به محیطتوجاز عدم مردمانتقاد شديد  دلیلبه عمدتاً  مذاکرات

  .فقر ناکام ماند يلهئمس
هاي سازمان تجارت جهاني صورت علیه سیاست ،هاي اعتراضي گوناگونيجنبش

 ز:ترين آنها عبارتند ابرخي از مهم که استگرفته

 ؛1222سیاتل در سال  .1

 ؛(2111اوريل  16واشنگتن ) .2

 ؛(2111ژوئن  31میلو ) .3

 ؛(2111سپتامبر  11ملبورن ) .4

 ؛(2111دسمابر  26پراگ ) .1

 ؛(2111اکتبر  11سئول ) .6

 ؛(2111دسامبر  7و  6نیس ) .7

 ؛(2111ژانويه 21واشنگتن ) .1

 ؛(2111آوريل  21و 21سیتي )کِبِك .2

 .(2111ژوئن  16و  14گوتنبرگ ) .11

 

 ي فصل پنجم خلاصه
 الملل گذاري در بازرگاني بینترين ابزار سیاستترين و قديميها، سادهتعرفه

 شود. ، مالیاتي است که بر واردات يا صادرات وضع ميتعرفههستند. 

 کاهش و  افزايش درآمد براي دولت هدف هستند: 2هاي صادراتي داراي تعرفه
 صادرات محصولات يك بخش خاص به دلايل سیاسي. 

 کند. ي است که دولت به تولیدکنندگان داخلي پرداخت مي، پوليارانه 

 محدوديت مستقیم براي مقدار کالاي مجاز به کشور استبندي وارداتسهمیه ،.  
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 بندي واردات، ترکیب سهمیه و تعرفه است که به آن، هاي سهمیهيكي از روش
حد  ي نرخ تعرفه میزان تعرفه تادر سهمیهشود. گفته مي ي نرخ تعرفهسهمیه
  است. شدهتعییني تر از میزان تعرفه، بالاتر از سهمیه، پايینشدهتعییني سهمیه

 الملل است ي صادراتي نوعي محدوديت در بازرگاني بینهاي داوطلبانهمحدوديت
 گیرد. که توسط کشور صادرکننده و معمولاً به تقاضاي کشور واردکننده صورت مي

 کند که بخشي از ها را ملزم مياخلي واردکنندهسیاست ضرورت استفاده از تولید د
  .محصول را در داخل کشور واردکننده تولید کنند

 راتیكي هستند که براي دشوارکردن کقوانین بورو، هاي بازرگاني اداريسیاست
 شوند. واردات محصولات مختلف به کشور وضع مي

 عبارت است از فروش يك محصول به يك کشور خارجي با قیمتي دامپینگ ،
 ي بازار. تر از قیمت منصفانهآن يا با قیمتي پايین يشدهتمامتر از بهاي پايین

  شود. نامیده مي حقوق گمرکي جبراني، غالباً ضددامپینگحقوق گمرکي 
 ز مشاغل و شامل  محافظت ا، المللها از دخالت در بازرگاني بیناهداف دولت

کنندگان، پیشبرد صنايع داخلي، امنیت ملي، عمل متقابل، محافظت از مصرف
 هاي خارجي، محافظت از حقوق بشر و محافظت از محیط است. اهداف سیاست

  الملل، محافظت از مشاغل و ها از دخالت در بازرگاني بیندولتهدف اصلي
 . ي خارجي استرقابت ناعادلانه درمقابلصنايع داخلي 

 طراحي کرد که سیاست کشاورزي عموميي اروپا نیز قانوني را به نام اتحاديه ،
کند و قیمت محصولات واردات محصولات کشاورزي را به اروپا محدود مي

 کند. کشاورزي را براي کشاورزان تضمین مي

 کنند. ، براي تهديد کشورهاي خارجي استفاده ميعمل متقابلها از دولت 

 باعث شد که بريتانیا نتواند سیاست تجارت آزاد را  رکود بزرگ، 1231ي در دهه
 در جهان تقويت کند. 

  در آمريكا تصويب شد که هاولي-قانون اسموت، قانوني به نام 1231در سال ،
 ي واردات محصولات مختلف به آمريكا افزايش يافت. آن، تعرفه براساس

 در ي عمومي تعرفه و تجارتنامهموافقتگات يا هاي آمريكا، حمايت يدرنتیجه ،
  .ايجاد شد 1247سال 
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  ،کند. اين سازمان چتري براي گات عمل مي عنوانبهسازمان تجارت جهاني
ي نامهموافقتو ي عمومي تجارت خدمات )گاتس( نامهموافقتگات،  برعلاوه

 .دهدميپوشش قرار ، را نیز تحت ابعاد تجاري حقوق مالكیت معنوي )تريپس(

 ارتقاي، شامل است هدافي که سازمان تجارت جهاني براي خود تعريف کردها 
تولید و تجارت و  يتوسعه، مین اشتغال کامل در کشورهاي عضوأت، سطح زندگي

برداري بهینه از با بهره پايدار يدستیابي به توسعه، وري بهینه از منابع جهانيبهره
و کمتر  توسعهدرحالهم کشورهاي افزايش سو  زيستمحیطحفظ ، منابع

 است. المللييافته از رشد تجارت بینتوسعه

 طبق اين اصل، اگر کشوري امتیاز  (:الودادکاملهاصل دولت ) تبعیضاصل عدم
يكي از کشورهاي عضو اعمال نمايد، اين امتیاز يا درمورد را  ايبازرگاني يا تعرفه

نیز عضو سازمان تجارت جهاني تمام شرکاي تجاري درمورد بايست تعرفه مي
 تعمیم يابد. 

 
 ايچهارگزينهخودآزمايي 

ي آدام اسمیت، در جهان بدون موانع تجاري، الگوهاي بازرگاني نظريه براساس .1
 ؟شوندميالملل توسط چه چیزي تعیین بین

 هاقدرت دولت (ب      وري نسبي عوامل تولید بهره (الف
 هاسیستم بازاريابي شرکت (د                سیستم نرخ ارز شناور  (ج

 الملل چیست؟گذاري در بازرگاني بینترين ابزار سیاستترين و قديميساده .2

 هاتعرفه (ب                                هايارانه (الف
 ضددامپینگهاي سیاست (د                      هاي اداريسیاست (ج

شوند، چه نام از ارزش کالاهاي وارداتي وضع ميمبالغي که به ازاي درصدي  .3
 دارند؟

 هاي پايدارتعرفه (هاي ثابت                      بتعرفه (الف
 هاي رفتاريتعرفه (هاي نسبي                         دتعرفه (ج

 دهند؟ها کدام مورد زير را کاهش ميتعرفه .4

 ها از وارداتدرآمد دولت (ب                درآمد گمرکي دولت (الف

 کلي اقتصاد جهاني کارايي (د              هاي داخليدرآمد شرکت (ج

 کند، چه نام دارد؟پولي که دولت به تولیدکنندگان داخلي پرداخت مي .1
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 تعرفه (يارانه                                   ب (الف

 ضددامپینگهاي سیاست (هاي وارداتي                     دسهمیه (ج

 کدام مورد زير محدوديت مستقیم براي مقدار کالاي مجاز به کشور است؟ .6

 سفارش واردات (بندي صادرات                بسهمیه( الف

 کدهاي وارداتي (بندي واردات                    دسهمیه (ج

، در شدهتعییني کدام مورد زير میزان تعرفه براي واردات، تا حد سهمیهدر  .7
، بسیار شدهتعییني حد نرخ تعرفه و میزان تعرفه براي واردات، بالاتر از سهمیه

 ؟بالاتر از میزان تعرفه است

 محدوديت نرخ تعرفه (ي نرخ عام                    بسهمیه (الف

 ي سیستم تعرفهسهمیه (ي نرخ تعرفه                    دسهمیه (ج

الملل است که توسط کشور محدوديت در بازرگاني بینکدام مورد زير، نوعي  .1
 گیرد؟صادرکننده و معمولاً به تقاضاي کشور واردکننده صورت مي

 ي صادراتيهاي داوطلبانهمحدوديت (ب    بندي واردات         سهمیه (الف

 ضددامپینگهاي سیاست (د اداري                 هاي سیاست (ج

کند که بخشي از محصول را در ها را ملزم ميواردکنندهکدام يك از موارد زير  .2
 داخل کشور واردکننده تولید کنند؟

 ضددامپینگهاي سیاست (ببندي واردات               سهمیه (الف

 ضرورت استفاده از تولید داخلي (داداري                   هاي سیاست (ج

محصولات مختلف به کشور قوانین بوروراتیكي که براي دشوارکردن واردات  .11
 شوند چه نام دارند؟وضع مي

 اصول بازرگاني اداري (هاي بازرگاني اداري     بسیاست (الف

 ايهاي بازرگاني تعرفهسیاست (هاي بازرگاني علمي        دسیاست (ج

تر از بهاي فروش يك محصول به يك کشور خارجي با قیمتي پايین .11
 ؟آن چه نام دارد يشدهتمام

 تراستآنتي (دامپینگ                             ب (الف

 انحصارشكني (فروش متقاطع                        د (ج

 الملل چیست؟ها از دخالت در بازرگاني بینهدف اصلي دولت .12

 هاي خارجيپیشبرد اهداف سیاست (بمحافظت از حقوق بشر           (الف
 محافظت از محیط (د محافظت از مشاغل داخلي         (ج
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 کنند؟ها از کدام مورد زير براي تهديد کشورهاي خارجي استفاده ميدولت .13

 اهداف استراتژيك(عمل متقابل                         ب (الف

 مزيت رقابتي (استراتژي متقابل                      د (ج

ي آن تعرفه براساس، کدام قانون در آمريكا تصويب شد که 1231در سال  .14
 واردات محصولات مختلف به آمريكا افزايش يافت؟

 قانون ريكاردو (قانون ذرت                        ب (الف

 هاولي-قانون اسموت (قانون پورتر                           د (ج

 تعرفه و تجارت است؟ ي عمومينامهکدام مورد زير، بیانگر موافقت .11

 سازمان تجارت جهاني (بتوافق ژنو                           (الف

 گات (د                          سازمان ملل (ج

 

 خودآزمايي تشريحي
 را تشريح کنید. المللبین بازرگاني در هادولت دخالت .1

 توضیح دهید. المللبین بازرگانيرا در  واردات بنديسهمیهنقش  .2

 شرح دهید. المللبین بازرگانيرا در  صادراتي يداوطلبانه هايمحدوديتنقش  .3

 توضیح دهید. المللبین بازرگانيرا در  داخلي تولید از استفاده ضرورتنقش  .4

 شرح دهید. المللبین بازرگانيرا در  اداري هايسیاستنقش  .1

 ي را توضیح دهید.جهان تجارت سازمان اصول .6

 ي را توضیح دهید.انجه تجارت سازمان ارکان .7

 ي را تحلیل کنید.جهان تجارت سازمان توسط اختلافات حل .1



                                                               
 

 

 

 فصل ششم
 
 الملل در بازرگاني بین يكپارچگي اقتصادي

 
 هدف کلي 

 الملل در بازرگاني بینيكپارچگي اقتصادي آشنايي با 

 

 هاي يادگیريهدف

 :ي اين فصل، شما بايد بتوانیدپس از مطالعه

 را توضیح دهید. اقتصادي يكپارچگي مختلف سطوح .1

 را شرح دهید. اروپا ياتحاديه گیريشكل .2

 را تعريف کنید. (نفتا) شمالي آمريكاي تجاري آزاد يمنطقه .3

 .را تحلیل کنید آند يجامعه .4

 را توضیح دهید. مرکوسور .1

 را تعريف کنید. (کَفتا) مرکزي آمريكاي مشترك بازار .6

 را شرح دهید. (کاريكوم) کارائیب يحوزه يجامعه .7

 را تعريف کنید. (اکو) ياقتصاد يهمكار سازمان .1

 را شرح دهید. (اوپك) نفت يصادرکننده يکشورها سازمان .2

 را تعريف کنید. (آ.سه.آن) يشرق جنوب يایآس يهاملت يهياتحاد .11
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 مقدمه
، تجاري آزاد يمنطقهشامل  اقتصادي يكپارچگيمختلف  سطوحدر اين فصل، ابتدا 

شرح داده  سیاسي ياتحاديهو  اقتصادي ياتحاديه، مشترك بازار، گمرکي ياتحاديه
 سیاسي ساختارشود. سپس، توضیح داده مي اروپا ياتحاديه گیريشكلشود. مي

، اروپا پارلمان، اروپا شوراي، اروپا کمیسیون، اروپا سران شوراي، شامل اروپا ياتحاديه
شود. همچنین، معرفي مي اروپا يمرکز بانكو  مرکزي ادارات و هاکمیته، اروپا دادگاه
 اقتصادي يكپارچگيشود. و پیدايش يورو نیز توضیح داده مي واحد اروپاي قرارداد
، آند يجامعه، (نفتا) شمالي آمريكاي تجاري آزاد يمنطقه، شامل آمريكا در ايمنطقه

 (کاريكوم) کارائیب يحوزه يجامعهو  (کَفتا) مرکزي آمريكاي مشترك بازار، مرکوسور
، جهان مناطق ساير در ايمنطقه اقتصادي يكپارچگيي فصل نیز درانتهاشود. معرفي مي

و  (اوپك) نفت يصادرکننده يکشورها سازمان، (اکو) ياقتصاد يهمكار سازمانشامل 
 شود.شرح داده مي (آ.سه.آن) يشرق جنوب يایآس يهاملت يهياتحاد

 

 سطوح يكپارچگي اقتصادي -6-1
جغرافیايي  يهکشورها در يك منطقتوافق میان ، عبارت است از 1يكپارچگي اقتصادي

اي جريان آزاد کالاها و اي و غیرتعرفهبراي کاهش و در نهايت حذف موانع تعرفه
 (.214: 2113خدمات و عوامل تولید بین يكديگر )هیل، 

 سطح است: 1 داراييكپارچگي اقتصادي، 
 ؛آزاد تجاري يمنطقه .1
 ؛ي گمرکياتحاديه .2
 ؛بازار مشترك .3
 ؛اقتصاديي اتحاديه .4
 .ي سیاسياتحاديه .1

 نشان داده شده است. 1-6سطوح يكپارچگي اقتصادي در نمودار 
 
 
 

                                                                                                                                        
1. economic integration 
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 (211: 2113سطوح يكپارچگي اقتصادي )هیل،  .1-6نمودار 

 
  آزاد تجارييمنطقه -6-1-1

)عجمي و  سطح اول يكپارچگي اقتصادي بین کشورها است، 1 آزاد تجارييمنطقه
 .(112: 2113همكاران، 

ي موانع نوعي از يكپارچگي بین کشورها است که در آن کلیه آزاد تجاري، يمنطقه 
 آزاد يطقهشود. در يك منتجارت کالاها و خدمات بین کشورهاي عضو حذف مي

براي بندي، يارانه يا موانع اداري ي تبعیضي، سهمیهگونه تعرفههیچ آل،تجاري ايده
توانند کالاها و خدمات بین کشورهاي عضو وجود ندارد. کشورهاي عضو ميتجارت 
هر را براي تجارت با کشورهاي غیرعضو استفاده کنند.  متفاوتيهاي تجاري سیاست

هاي متفاوتي را براي کشورهاي غیرعضو تنظیم توانند تعرفهيك از کشورهاي عضو مي

                                                                                                                                        
1. free trade area 

 ي منطقه

 آزاد تجاري

 ي گمرکياتحاديه

 

 بازار مشترك

 

 ي اقتصادياتحاديه

 

 ي سیاسياتحاديه
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اي بین کشورها ترين نوع يكپارچگي اقتصادي منطقه آزاد تجاري، رايجيکنند. منطقه
 آزاد تجاري ياي از نوع منطقههاي اقتصادي منطقهدرصد از يكپارچگي 21است. 
 هستند. 

است که در  1ي آزاد تجاري اروپامنطقه» آزاد تجاري جهان يترين منطقهقديمي
آن دسته از کشورهاي  يوسیلهبهي آزاد تجاري اروپا، منطقهتأسیس شد.  1261سال 

درآيند  2ي اروپاجامعهاروپاي غربي تأسیس شد که در ابتدا تصمیم نداشتند به عضويت 
ي آزاد منطقه مؤسساعضاي شد(.  ي اروپا تبديلي اروپا، بعدها به اتحاديه)جامعه

. هستندکشور اتريش، دانمارك، نروژ، پرتغال، سوئد، سوئیس و بريتانیا  7تجاري اروپا 
کشور  1221، کشور فنلاند و در سال 1216، کشور ايسلند، در سال 271در سال 

 اشتاين نیز به عضويت اين منطقه درآمدند.لیختن
، از اين 1216و کشور پرتغال در سال  1273 کشورهاي دانمارك و بريتانیا در سال

عضو ديگر اين منطقه، شامل اتريش، فنلاند و سوئد نیز در اول  3منطقه جدا شدند. 
ي آزاد ي اروپا درآمدند و از عضويت منطقهبه عضويت اتحاديه 1226ي سال ژانويه

لند، کشور ايس 4اعضاي فعلي اين منطقه را ، درنتیجهتجاري اروپا خارج شدند. 
ي اروپا کدام از آنها عضو اتحاديهدهند که هیچين، نروژ و سوئیس تشكیل مياشتالیختن

 نیستند. 
ي آزاد تجاري اروپا بر تجارت آزاد در کالاهاي صنعتي است. تمرکز اصلي منطقه

پوشش اين منطقه خارج شدند تا محصولات تحتالبته، محصولات کشاورزي از 
کشورها بتوانند از تولیدکنندگان آنها حمايت کنند. همچنین، اعضاي اين منطقه 

ه هايي را بشود، حمايتطقه وارد ميمحصولاتي که از خارج از اين من درمقابلتوانند مي
 خودشان انجام دهند. تشخیص 
نیز از ديگر مناطق آزاد تجاري جهان است  3ي آزاد تجاري آمريكاي شماليمنطقه

 ي فصل به آن مي پردازيم.  درادامهکه 
 

 ي گمرکياتحاديه -6-1-2
سطح دوم يكپارچگي اقتصادي بین کشورها است که در آن ، 1ي گمرکياتحاديه
ي موانع تجارت کالاها و خدمات بین کشورهاي عضو حذف کلیه ،اينكهبرعلاوه

                                                                                                                                        
1. European Free Trade Association (EFTA) 

2. European Community 

3. North American Free Trade Agreement (NAFTA) 
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کشورهاي  درمقابلرا نیز  يكسانيهاي اقتصادي سیاستشود، کشورهاي عضو مي
هاي زيادي میان کشورهاي ي گمرکي نیازمند هماهنگيکنند. اتحاديهغیرعضو اتخاذ مي

 عضو است. 
پیوندند، تمايل دارند که به ي گمرکي ميبسیاري از کشورهايي که به يك اتحاديه

 درحالکه  ي اروپا، اتحاديهمثالبراييكپارچگي اقتصادي بیشتري دست پیدا کنند. 
 بود. ي گمرکيابتدا يك اتحاديهي اقتصادي است، در حاضر، يك اتحاديه

 1262سال که در  جهان است گمرکيي هااتحاديه ازجمله، نیز 2ي آندجامعه
 تأسیسهاي بولیوي، شیلي، کلمبیا، اکوادور و پرو توسط کشور آند يمعاهده براساس

 (. 424: 2111تاپا، )آسوا شد
 ،1273در سال شد. ، شناخته مي3«ي آندمعاهده»با نام  1226تا سال ي آند، جامعه

گیري شیلي تعداد با کناره ،1276آند درآمد. در سال  يونزوئلا نیز به عضويت جامعه
 گیري ونزوئلا ازنیز با کناره 2116در سال  عضو رسید. 1به  آند مجدداً  ياعضاي جامعه

 ي آندجامعه .کشور کاهش يافت 4به ي گمرکي اتحاديهآند تعداد اعضاي اين  يجامعه
 يمقر جامعهاست.  و پرو بولیوي، کلمبیا، اکوادورعضو شامل  4داراي  حاضردرحال

 است. در شهر لیما پايخت پرو  آند

اراگوئه و هاي آرژانتین، برزيل، پهمكاري با مرکوسور کشور ينامهبا امضاي تفاهم 
عضو  4 ي ديگر،آند پیوستند. از سو ياعضاي وابسته به جامعه عنوانبهنیز اروگوئه 
اين سازمان اقتصادي،  يآند نیز به عضويت مرکوسور، البته عضويت وابسته يجامعه

 .درآمدند

ي ، باعث ايجاد تجارت آزاد بین کشورهاي عضو شد و يك تعرفهآند يجامعه
بر واردات محصولات از کشورهاي غیرعضو به اين منطقه درصدي را  21تا  1مشترك 

اگر بخواهد محصولي را به هر يك  آند يجامعهتعیین کرد. بنابراين، هر کشور غیرعضو 
ه را بپردازد. اين میزان تعرفه در وارد کند، بايد اين مقدار تعرفاز کشورهاي اين منطقه 

 هر يك از کشورهاي عضو يكسان است. 
 

 
 

                                                                                                                                        
1. customs union 

2. Andean Community 

3. Andean Pact 
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 بازار مشترك -6-1-3

بازار مشترك، در ، سطح سوم يكپارچگي اقتصادي بین کشورها است. 1بازار مشترك
هاي اقتصادي حذف موانع تجاري بین کشورهاي عضو و تنظیم سیاست برعلاوه

يي عوامل تولید بین کشورهاي عضو نیز آزاد است. نیروي کار جابهجامشترك بین آنها، 
و سرمايه، آزادانه و بدون هیچ محدوديتي بین کشورهاي عضو يك بازار مشترك 

هاي زياد مالي، پولي و شوند. ايجاد يك بازار مشترك، نیازمند هماهنگيمي جابهجا
 گي بسیار دشوار است. استخدامي بین کشورها است. دستیابي به اين میزان از هماهن

کشورهاي گروه  ي بازار مشترك قرار داشت.ي اروپا سالیان زيادي در مرحلهاتحاديه
نیز  و ونزوئلا پاراگوئه ،شامل برزيل، آرژانتین، اروگوئه )مرکوسور( آمريكاي لاتین

 (. 216: 2113بازار مشترك تبديل شوند )هیل، امیدوار هستند که به يك 
 

 ي اقتصادياتحاديه -6-1-4

ي اتحاديه، سطح چهارم يكپارچگي اقتصادي بین کشورها است. در 2ي اقتصادياتحاديه
هاي حذف موانع تجاري بین کشورهاي عضو، تنظیم سیاست برعلاوه، اقتصادي

ي عوامل تولید بین آنها کشورهاي عضو داراي يي آزادانهجابهجااقتصادي مشترك و 
نیز يكسان هاي پولي و مالي هاي مالیاتي هماهنگ و سیاستنرخ ارز يكسان، نرخ

 هستند. 
هاي خود ي اقتصادي، بايد بوروکراسي را در سیستمکشورها براي رسیدن به اتحاديه

 ملي خود را از دست بدهند. به حداقل برسانند و حاضر باشند بخش زيادي از حاکمیت
ي ي اروپا يك اتحاديهاتحاديهالبته، ي اقتصادي است. ي اروپا يك اتحاديهاتحاديه

ي اروپا( را زيرا برخي از کشورهاي عضو آن، يورو )ارز اتحاديه .اقتصادي ناقص است
 ها و قوانین مالیاتي بین کشورهاي عضو اين اتحاديه،اند، تفاوت در نرخنپذيرفته

زدايي مقررات طورکاملبهمانند بازار انرژي  ي آنهمچنان باقي است و برخي از بازارها
 اند. نشده
 
 
 

                                                                                                                                        
1. customs union 

2. economic union 
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 ي سیاسياتحاديه -6-1-1

، ي سیاسياتحاديهيكپارچگي بین کشورها است. در  پنجم، سطح 1ي سیاسياتحاديه
هاي سیاسي کشورها نیز در يك ي اقتصادي برنامههاي اتحاديهوجود ويژگي برعلاوه

ي مرکزي يك اداره ي سیاسياتحاديهشوند. در هماهنگ مي باهمگیرند و راستا قرار مي
هاي سیاسي، اقتصادي، اجتماعي و خارجي اعضا را با يكديگر هماهنگ مشيخط
حرکت است )کاووسگیل و  درحالسیاسي، ي ي اروپا به سمت اتحاديهکند. اتحاديهمي

  (. 211: 2114همكاران، 
ي کند، از دههي اروپا ايفا مياعضاي پارلمان اروپا که نقش مهمي را در اتحاديه

 شوند.مستقیم توسط مردم کشورهاي اروپايي انتخاب ميطوربه، 1271
 گذاري و اتخاذنبه قانو اروپا يطورمشترك با شوراي اتحاديهپارلمان اروپا به

 از طورمستقیمبهعلت آنكه نمايندگان آن پردازد. بهمي اروپا يتصمیمات در اتحاديه
 اروپا يشوند سمبل دموکراسي در اتحاديهسوي شهروندان اروپايي انتخاب مي

 .آيدحساب ميبه

 يتا جايي که رئیس و اعضا ،کندنظارت مي پارلمان اروپا بر کمیسیون اروپا
را  آنهاتواند موظف به اخذ رأي اعتماد از پارلمان هستند و پارلمان مي ،کمیسیون

 .جمعي استیضاح کندصورت دستهبه
اتحاديه و  يبودجهدرمورد گیري یت تصمیممسئول، اروپاپارلمان به همراه شوراي  

عمومي  يبار توسط آراسال يك 1هر  ،پارلمان ياعضا .نظارت بر مصرف آن را دارد
 د. شونيانتخاب م

و تا ماه است آغاز شده  2114اين پارلمان از ماه جولاي سال  يهشتمین دوره
 21کرسي اين پارلمان بین  711 ،ادامه خواهد داشت. در اين دوره 2112جولاي سال 

 ت. عضو تقسیم شده اسکشور 
گیري را در ي کنترل و تصمیمکه وظیفه (وزيراناروپا )شوراي ، شوراي علاوهبه
 اروپا ياتحاديهبر عهده دارد، از وزراي هر يك از کشورهاي عضو  اروپا ييهاتحاد

 شود. تشكیل مي

                                                                                                                                        
1. Political union 
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ي سیاسي دانست. در اي از يك اتحاديهتوان نمونهي آمريكا را نیز ميايالات متحده
 کشوراند و يك هم با يكديگر ترکیب شدهازهاي مستقلي آمريكا، ايالتايالات متحده

 حرکت است.  درحالنیز به اين سمت  اروپا ياتحاديهاند. ادهواحد را شكل د

 

 يكپارچگي اقتصادي در اروپا -6-2
 کنند:دو گروه در اروپا فعالیت مي

 ي اروپااتحاديه .1
 ي آزاد تجاري اروپامنطقه .2

اثرات کشور( و هم از نظر  21ي اروپا هم از نظر تعداد کشورهاي عضو )اتحاديه
ي آزاد تجاري از قدرت بسیار بیشتري نسبت به منطقهجهان  سیاسي و اقتصادي در
هاي سیاسي و اقتصادي ي اروپا يكي از ابرقدرت، اتحاديهدرواقعاروپا برخوردار است. 

 دهیم:قرار مي موردبررسي، روند يكپارچگي اقتصادي را در اروپا درادامهجهان است. 
 

 ي اروپااتحاديهگیري شكل -6-2-1
 :(212: 2113)هیل،  عامل است 3پا، محصول ي ارواتحاديه
نابودي اروپاي غربي در طي جنگ جهاني دوم و تمايل کشورهاي اين منطقه  .1

  ؛به صلح پايدار
هاي خود در مباحث سیاسي و تمايل کشورهاي اروپايي به اثبات توانمندي .2

 ؛اقتصادي جهان

سودآور ناشي از هاي آگاهي کشورهاي اروپايي از پتانسیل اقتصادي و فرصت .3
 .يكپارچگي اقتصادي

کشور بلژيك، فرانسه،  6، توسط 1سنگ اروپاي فولاد و ذغالجامعه، 1211در سال 
آلمان غربي، ايتالیا، لوکزامبورگ و هلند تشكیل شد. هدف از تأسیس اين سازمان حذف 

در  سنگ، آهن، فولاد و مواد ضايعاتي بین کشورهاي عضو بود.يي ذغالجابهجاموانع 
، با امضاي 1224ي اروپا شكل گرفت. در سال جامعه 2قرارداد رم، با امضاي 1217سال 

 (. 212: 2111، 3ي اروپا شكل گرفت )منیپاز و منیپازاديهقرارداد ماستريخت، اتح

                                                                                                                                        
1. European Coal and Steel Community  

2. Treaty of Rome 

3. Menipaz & Menipaz 
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اين قرارداد، اهداف  3قرارداد رم زمینه را براي ايجاد بازار مشترك فراهم کرد. بند 
، کشورهاي عضو بايد موانع تجاري اساسبراينکرد. بیان مي ي اروپا رااصلي جامعه

کردند و موانع هاي خارجي يكساني را اعمال ميکردند، تعرفهداخلي را حذف مي
کردند. قرارداد يي آزاد نیروي کار و سرمايه را بین کشورهاي عضو برطرف ميجابهجا

هاي سازي قوانین کشورهاي عضو و ايجاد سیاستي اروپا در هماهنگرم، به جامعه
 در اين کشورها کمك کرد. ونقلحمليكسان کشاورزي و 

دانمارك  کشور جديد بريتانیا، ايرلند و 3با عضويت  1273ي اروپا در سال جامعه
اسپانیا و  1211کشور رسید. يونان در سال  2گسترش يافت و تعداد اعضاي آن به 

 ي اروپا درآمدند.به عضويت جامعه 1216در سال نیز پرتغال 
ي اروپا شكل گرفت. آلمان ، با امضاي قرارداد ماستريخت اتحاديه1224در سال 

ي اروپا به عضويت اتحاديه 1221شرقي پس از اتحاد دوباره با آلمان غربي در سال 
 اروپا درآمدند. ي اتحاديهبه عضويت  1226ر سال نیز داتريش، فنلاند و سوئد درآمد. 

کشور،  11ي اروپا درآمدند. اين به عضويت اتحاديه 2114ده کشور ديگر در سال 
شامل چك، استوني، مجارستان، لاتويا، لتوني، لهستان، کشور از اروپاي شرقي،  1شامل 

اي مالت و قبرس بودند. کشور کوچك مديترانه 2ي به اضافهسلواکي و اسلووني، ا
نیز کشور  2113ي اروپا پیوستند. در سال به اتحاديه 2117بلژيك و روماني نیز در سال 
 21ي اروپا را به ي اروپا درآمد و تعداد اعضاي اتحاديهکرواسي به عضويت اتحاديه

 کشور رساند. 
کشور است. مساحت  21ي اروپا، اتحاديه تعداد کشورهاي عضو حاضر نیز درحال

 117کیلومتر مربع، جمعیت آن تقريبًا برابر با  712/324/4ي اروپا، برابر با اتحاديه
هزار میلیارد دلار و  12برابر با  2111میلیون نفر، تولید ناخالص داخلي آن در سال 

 ست. دلار ا 617/37ي آن نیز برابر با درآمد سرانه
 

 ي اروپاساختار سیاسي اتحاديه -6-2-2
ي اروپا، توسط يك ساختار سیاسي پیچیده تنظیم و اجرا هاي اقتصادي اتحاديهسیاست

نهاد اصلي به شرح  7ي اروپا، داراي گیري است. اتحاديهشكل درحالشود که هنوز مي
 زير است:

 ؛شوراي سران اروپا .1

 ؛کمیسیون اروپا .2
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 ؛شوراي اروپا .3
 ؛پارلمان اروپا .4
 ؛دادگاه اروپا .1

 ؛ها و ادارات مرکزيکمیته .6

 .بانك مرکزي اروپا .7

 
 اروپا سران شوراي  

 صورتبه، 1271است که در سال  اروپا ييك نهاد از اتحاديه ،1اروپاسران شوراي 
 عنوانبه ،شد ن اجراييلیسبو قراردادزماني که  ،2112شد و در سال  تأسیسغیررسمي 

 .اروپا شناخته شد يرسمي اتحاديه هاينهاد ي ازيك

 نهادو بالاترين است اروپا از سران کشورهاي عضو تشكیل شده سران شوراي 
و  دهندميجلسه هاي عضو تشكیل اروپا است. در اين شورا سران دولت ياتحاديه
موضوعات مهم سیاسي  ،همچنینکنند. امور اروپا مشورت و اخذ تصمیم ميدرمورد 
اروپا، سـالانه چندين سران گیرد. در شوراي قرار مي موردبررسياروپا  ياتحاديه

 شود. ميار زاجلاس برگ

اروپا به سران دهند. شوراي مشي ميها به مجريان امور اتحاديه خطسران دولت
با کشورهاي ديگر نیز اروپا  ياتحاديهالمللي، امنیت عمومي و روابط موضوعات بین
 .کندرسیدگي مي

اروپا را دارد. در  يجمهور اتحاديهاروپا درواقع مقام رئیسسران وراي رئیس ش
شرکت  ياتحاديه ازطرفاروپا به نمايندگي سران المللي، رئیس شوراي ات بینجلس
 ،اروپاسران رئیس شوراي است. سال  1/2 ،کند. طول مدت مقام رياست اين شورامي
پارلمان سايت ) سال 1يعني حداکثر ، تواند فقط دو دوره در مقام رياست باشدمي

 اروپا(. 

حائز مقام رياست  ،بلژيكي میلادي، ِهرمان وان رومپوي 2114 تا 2112هاي در سال
 يعضو اتحاديهکشور  21سران ساله،  1/2ي پس از دو دوره .بوداروپا سران  شوراي

کردند. وي از منصوب  اتحاديه اروپا سران یس شورايئر عنوانبهرا  دونالد توسك ااروپ
 . دار اين سمت خواهد بودعهده 2117 يم 31تا  2114 اول دسامبر

 

                                                                                                                                        
1. Council of Europe Summit 
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 اروپا کمیسیون 
ن کمیسیون اي کند.ميايفا  اروپا يرا در اتحاديه مجريه يقش قوه، ن1کمیسیون اروپا

پیشنهاد قوانین، اجراي  مسئولو  گردداروپا محسوب مي ياجرايي اتحاديه يشاخه
 ياتحاديه يانجام کارهاي روزمره ،رفتههمها و روينامهها، تنفیذ پیمانگیريتصمیم

ر يك از کشورهاي ي اروپا در هاين کمیسیون، بر اجراي قوانین اتحاديه .اروپا است
  (. 221: 2113عضو، نظارت دارد )هیل، 

کمیسیونر است و  نماينده يا 21متشكل از  ايکابینه صورتبهساختار کمیسیون اروپا 
داراي يك نماينده در کمیسیون اروپا هستند.  اروپا ياتحاديههر يك از کشورهاي عضو 

ي اين نمايندگان نه براي پیگیري منافع کشور خود بلكه در راه تحصیل منافع همه
  .کنندمي فعالیت اروپا ياتحاديه کشورهاي عضو

کمیسیون  .قرار دارد پايتخت بلژيك ،اروپا در شهر بروکسلدفتر اصلي کمیسیون 
کار، بايد توسط پارلمان قبل از آغازبه کمیسیون اروپاهزار کارمند دارد.  24بیش از  اروپا

 اروپا تأيید شود.
رئیس کمیسیون  شود.توسط کشورهاي عضو انتخاب مي کمیسیون اروپارئیس 

تواند ه اعضاي اتحاديه است و ميمسئول تخصیص پول و ساير اوراق بهادار ب
او دستور کار  .نیاز دستور انتخابات جديد و يا اخراج اعضا را صادر کنددرصورت

 .کندمصوب در پارلمان اروپا را براي اجرا ابلاغ مي کمیسیون را تعیین و تمامي قوانین
ي اروپا است. داراي حق انحصاري در پیشنهاد قوانین اتحاديه کمیسیون اروپا

دهد. اين پیشنهادها به شوراي اروپا خود را پیشنهاد مي موردنظرقوانین  کمیسیون اروپا
تواند قانوني را تصويب کند مگر شوراي اروپا نميرود. و از آنجا به پارلمان اروپا مي
 کمیسیون اروپاپیشنهاد داده باشد. بنابراين،  کمیسیون اروپااينكه اين قانون را از قبل 

 ي اروپا دارد.نوع قوانین اتحاديه نقش مهمي در
ي اروپا را بر عهده دارد، اجراي قوانین اتحاديه مسئولیت کمیسیون اروپاهمچنین، 

 شود. اگرچه، در عمل، اجراي اکثر اين قوانین بايد به کشورهاي عضو واگذار 
، نظارت بر تبعیت کشورهاي عضو از قوانین کمیسیون اروپاديگر  مسئولیت

، کنندي اروپا تخطي اروپا است. اگر کشورهاي عضو از قوانین اتحاديهي اتحاديه
، نكننددهد. اگر کشورهاي خاطي، به اين تذکر توجه به آنها تذکر مي کمیسیون اروپا

 شود. ي اروپا کشانده ميموضوع به دادگاه اتحاديه
                                                                                                                                        
1. European Commission 



 المللبازرگاني بین     214

 

 

ي هاي رقابتي اتحاديهمشيدر تعیین خط کمیسیون اروپاهاي اخیر، نقش در طي سال
هاي رقابتي مشيتعیین خط مسئولیت، 1221اروپا، بسیار پررنگ شده است. از سال 

 واگذار شده است.  کمیسیون اروپاي اروپا به اتحاديه
نظارت بر  مسئولیت، 2وزارت دادگستريو  1کمیسیون تجارت فدرالدر آمريكا، 
را دارند تا مانع ايجاد انحصار در بازار شوند. در اروپا  3رقانون ضدانحصابازار و اجراي 

 است.  کمیسیون اروپاي اين وظیفه بر عهده
بر بازارهاي اروپا نظارت دارد تا هیچ شرکتي از قدرت خود براي  کمیسیون اروپا

ها همچنین بر ادغام کمیسیوناين رقابت استفاده نكند.  بردنازبینکردن بازار و انحصاري
هاي بسیار قدرتمند در بازار ها در بازار نظارت دارد تا مانع ايجاد شرکتکتسابو ا

 شود. 
از آمريكا و  4، ادغام پیشنهادشده بین دو شرکت تايم وارنر2111، در سال مثالبراي

کنند توسط از بريتانیا که هر دو در صنعت ضبط موسیقي فعالیت مي 1اي اِم آي
ها در اين معتقد بود که با اين ادغام تعداد شرکت کمیسیونرد شد.  کمیسیون اروپا

 41کند و يك شرکت غالب در صنعت شرکت کاهش پیدا مي 4شرکت به  1صنعت از 
 شود.ميايجاد میلیارد دلاري موسیقي در جهان 

در  7اسپرينتو  6همچنین مانع ادغام دو شرکت آمريكايي ورلدکام کمیسیون اروپا
معتقد بود  کمیسیونکنند. فعالیت مي دورراهارتباطاتها در صنعت اروپا شد. اين شرکت

 کند. شود و بر بازار تسلط پیدا ميمي بسیارزيادکه با اين ادغام قدرت شرکت جديد 
 

 اروپا شوراي 
ي اروپا ايفا در اتحاديه گذاري رااصلي سیاست)شوراي وزيران(، نقش  ،1اروپا شوراي

قوانیني که  .اروپا قلمداد نمود يدولت اتحاديه هیئتتوان اين شورا را ميکند. مي
 برسد.  اروپا شورايدهد بايد به تصويب کمیسیون اروپا پیشنهاد مي

                                                                                                                                        
1. Federal Trade Commission 

2. Department of Justice 
3. antitrust law 

4. Time Warner 

5. EMI 
6. WorldCom 

7. Sprint 

8. Council of the European Union 
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دارند.  اروپا شورايي اروپا يك نماينده در اتحاديههر کدام از کشورهاي عضو 
ند. شودر اين شورا انتخاب مي موردبررسيموضوعات  براساس اروپا اعضاي شوراي

گیرد، وزراي کشاورزي کشورهاي زماني که مباحث کشاورزي مورد بحث قرار مي
مورد بحث قرار  ونقلحملزماني که مباحث  .شوندعضو وارد جلسات شورا مي

ترتیب،  اينبه  .شوندکشورهاي عضو وارد جلسات شورا مي ونقلحملگیرد، وزراي مي
 توانند در زمان خود در جلسات شورا حضور يابند. هر يك از وزرا مي

گذاري دو مجلسي يكي از ارکان نظام قانون در کنار پارلمان اروپا اروپاشوراي 
کاسته  از میزان قدرت آن به نفع پارلمان اروپا ،تدريجبهالبته، که  ستا اروپا ياتحاديه

)منیپاز و  رساندرا همراه با پارلمان اروپا به تصويب مي قوانین، اروپاشوراي شده است. 
 (.246: 2111منیپاز، 

 رغمعليهاي عضو است. به همین دلیل، منافع ملي دولت ينماينده اروپاشوراي 
است.  درگیري با اين دو نهاد نیزدرحالپیوسته پا کمیسیون اروو  همكاري با پارلمان

 اتحاديه عضو کشورهاي از يك هر ينماينده .است شوراي وزيران در بروکسلمقر 
 شوند. مي شورا اين رئیس ماه شش مدت به نوبتبه

ي اعضاي اين شورا بايد موردتوافق همه اروپاشوراي ي مباحث همه 1223تا سال 
موفقیت در پیشرفت يا شدن جلسات شورا و عدمگرفت. اين باعث طولانيقرار مي

 شد. توافق بین کشورها مي
درمورد اين قانون  براساس، اين مشكل را حل کرد. 1قانون اروپاي واحداما تصويب 

شود و ديگر مسائلي که مربوط به يك کشور خاص باشد، موضوع به رأي گذاشته مي
 نیازي به توافق جمع وجود ندارد. 

هاي مشيمسائل مهمي مانند مقررات مالیات و خطدرمورد اگر بحث تنظیم قوانین 
گونه مباحث کلان مطرح باشد، توافق بین کشورها اولويت خواهد داشت. اينمهاجرت 

 شوند. به رأي گذاشته نمي
 اروپا پارلمان 

ي اروپا، بیشتر يك نقش مشورتي را بر عهده دارد تا در اتحاديه ،2پارلمان اروپا
توسط مردم  طورمستقیمبه، 1271ي اعضاي پارلمان اروپا از دههگذاري را. قانون

 شوند.کشورهاي اروپايي انتخاب مي

                                                                                                                                        
1. Single European Act 

2. European Parliament 
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تصمیمات در  گذاري و اتخاذبه قانون، با شوراي اروپا طورمشتركبهپارلمان اروپا 
سوي شهروندان  از طورمستقیمبهعلت آنكه نمايندگان آن پردازد. بهمي اروپا ياتحاديه

 .آيدحساب ميبه اروپا يشوند، سمبل دموکراسي در اتحاديهاروپايي انتخاب مي

 يکند تا جايي که رئیس و اعضانظارت مي پارلمان اروپا بر کمیسیون اروپا
را  آنهاتواند کمیسیون موظف به اخذ رأي اعتماد از پارلمان هستند و پارلمان مي

 .جمعي استیضاح کندصورت دستهبه
اتحاديه و  يبودجهدرمورد گیري یت تصمیممسئول، پارلمان به همراه شوراي اروپا 

عمومي  يبار توسط آراسال يك 1پارلمان هر  ياعضا .نظارت بر مصرف آن را دارد
 د. شونانتخاب مي

و تا ماه است آغاز شده  2114اين پارلمان از ماه جولاي سال  يهشتمین دوره
 21بین  ،کرسي اين پارلمان 711 ،ادامه خواهد داشت. در اين دوره 2112جولاي سال 

هم اکنون در شهر استراسبورگ  ،مقر اصلي پارلمان اروپات. کشور عضو تقسیم شده اس
چهار روزه در اين شهر برگزار  يتنها دوازده جلسه ،در طول سال . امافرانسه است

ها و در دفتر کمیسیونبلژيك  شود و نمايندگان باقي وقت خود را در بروکسلمي
: 2113ت )هیل، لمان اروپا نیز در لوکزامبورگ واقع شده اسپار يدبیرخانهد. گذراننمي
221 .) 

دهد. قرار مي موردبررسيکمیسیون اروپا را توسط  پیشنهادشده، قوانین پارلمان اروپا
داراي حق انحصاري، در پیشنهاد قوانین  کمیسیون اروپاطور که گفته شد، همان

دهد. اين خود را پیشنهاد مي نظرموردقوانین  کمیسیون اروپاي اروپا است. اتحاديه
رود. بنابراين، قوانین بايد به پیشنهادها به شوراي اروپا و از آنجا به پارلمان اروپا مي

 تأيید پارلمان اروپا برسند. 

پیشنهاد دهد. کمیسیون و  شدهارائهتواند اصلاحاتي را در قوانین مي پارلمان اروپا
 کنند. اما معمولاً آنها را قبول مي .اصلاحات نیستند، شورا مجبور به پذيرش اين درانتها

افزايش يافته است. پارلمان در انتخاب  پارلمان اروپااخیر، قدرت  يهادر سال
همچنین، پارلمان حق وِتو کردن برخي از قوانین  ها داراي حق رأي است. کمیسیونر

 . ي اروپا و قانون بازار واحد( را داردي اتحاديه)مانند بودجه
ي اروپا وجود داشته است که آيا هاي اخیر، اين بحث در اتحاديهدر طي سال

انتقاداتي نیز به  ؟اروپا شوراياروپا بايد قدرتمندترين نهاد اين اتحاديه باشد يا پارلمان 
ها افزايش شفافیت در ي اروپا وارد شده است. برخيبیش از حد اتحاديه بوروکراسي
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دانند و برخي ديگر نیز آن را مي پارلمان اروپاط به افزايش قدرت ي اروپا را منواتحاديه
بعد از انجام مباحثات زياد، کشورهاي دانند. منوط به افزايش قدرت شوراي اروپا مي

 که امضا کردند 1قرارداد لیسبونقراردادي را با نام  2117ي اروپا در سال عضو اتحاديه
 افزايش يافت.  پارلمان اروپاقدرت  آن براساس

 پارلمان اروپا، قرارداد لیسبون اجرايي شد و براي اولین بار در تاريخ 2112در سال 
 ي اروپا صاحب قدرت شد. ي شوراي اروپا در تنظیم قوانین اتحاديهبه اندازه
 
 اروپا دادگاه 

هاي عضو اروپا و دولت ياين است که قوانین مصوب اتحاديهبر ناظر  2دادگاه اروپا
همچنین، . اروپا باشند ياساسي تأسیس اتحاديه قراردادهايحاديه در چارچوب ات

 يهاي عضو با قوانین و رهنمودهاي اتحاديهقوانین مصوب دولت سازگاريتشخیص 
اروپا است،  يديوان عالي اتحاديه درواقعاين دادگاه عالي که  است.اروپا با دادگاه اروپا 

اروپا نیز  يمختلف اتحاديه هايسازمانوي بین به دعاوي بین کشورهاي عضو و دعا
 د.کنرسیدگي مي

هر يك از کشورهاي عضو يك قاضي در دادگاه اروپا دارند. مقر دادگاه اروپا در 
  (.264: 2111)منیپاز و منیپاز،  لوکزامبورگ است 

اروپا به حقوق اتباع  ياتحاديه هايسازمانین و يا مسئولاگر يكي از  ،همچنین
توانند از اروپا تجاوز نمايد، اينها نیز مي ياشخاص حقوقي و ساير نهادهاي اتحاديه

 .دادگاه اروپا درخواست رسیدگي کنند

 ،پارلماني يسال، يعني هر دوره 1ت داي به ماروپا براي دوره يداديار اتحاديه
اروپا با شهروندي از  ياتحاديه اينهادهو يا ین مسئوليكي از  چنانچهشود. تعیین مي
به داديار اتحاديه را  تواند دادخواستيقانون رفتار کند، اين شهروند مي برخلاف اتحاديه

سـال بعد از وقوع عمل خلاف قانون  2تسلیم نمايد. اين دادخواسـت بايد ظرف مدت 
 .به داديار مذکور تسلیم گردد

قانون مأمورين ادارات محلي و يا دولتي يا از  توانند از اعمال خلافاتباع اروپا نمي
اروپا شكايت  يکشور متبوعشان به داديار اتحاديه يهقضائی ياحكام صادره توسط قوه

 .و درخواست رسیدگي نمايند

                                                                                                                                        
1. Treaty of Lisbon 

2. Court of Justice 
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و ممكن است خواهان اصلاح  کندميداديار اتحاديه دادخواست مدعي را بررسي 
ي وابستگي ندارد و ياروپا به جا ياديهبخش غلطي از اين دادخواست شود. داديار اتح

 پارلمان اروپا(. سايت ) طرف استکاملاً بي

 
 مرکزي ادارات و هاکمیته 

در کشورهاي مختلف اداره  31 بیش از است.اروپا داراي ادارات متعددي  ياتحاديه
نظارت بر اجراي احكام و مصوبات  ،اين ادارات يوظیفه .ندااروپا واقع شده ياتحاديه
، در بروکسل و لوکزامبورگ براينعلاوه .استي مختلف هااروپا در زمینه ياتحاديه

ي يدواير اجراساير مديريت و سرپرستي  آنها، ادارات کل اجرائي نیز وجود دارند که کار
 .است

 ست:شامل موارد زير ا اروپا ياتحاديهها و ادارات مرکزي کمیتهمهمترين 
به مسـائل اقتصـادي ناشـي از  : اين کمیتهامور اقتصادي و اجتماعي يکمیته

هاي کارفرمايان، کارکنان، اتحاديه .پردازداروپا مي يتجـارت داخلي کشـورهاي اتحاديه
توانند نظرات و پیشنهادهاي خود را توسط اين کارگري و ساير نهادهاي اقتصادي مي

 .اروپا برسانند ياتحاديه گذارانکمیته به نظر قانون

مختلف را به نظر مناطق لات و هاي محديدگاهاين کمیته،  :امور محلي يکمیته
امور محلي، نبايد  يبدون مشورت با کمیته .رسانداروپا مي يگذاران اتحاديهقانون

 .اي تأثیرگذار باشديا منطقه يامور محل يحكمي صادر شود که در اداره
 
 اروپا مرکزي بانك 

يكي از وظايف  .روداروپا به شمار مي يي اتحاديهيو اجرايك عض پابانك مرکزي ارو
را  ارزش رقابتي يورو کهکند بانك سعي مي .ها استداشتن قیمتین نگهيپا ،اين بانك

هاي ديگر نیز اين بانك بر کار بانك .حفظ و در بازار پول ثبات و تعادل ايجاد کند
هاي مرکزي کشورهاي بانك يمرکزي اروپا براي تعیین نرخ بهرهك د. باننظارت دار

 .کندنرخ بهره را در بازار کنترل مي ،ين ترتیبدو ب دهدعضو نیز رهنمود مي
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 قرارداد اروپاي واحد -6-3
ي اروپا بود. آنها ناامیدي کشورهاي عضو از جامعه يدرنتیجه 1قرارداد اروپاي واحد
)منیپاز و منیپاز،  هاي خود عمل کندي اروپا نتوانسته است به قولمعتقد بودند که جامعه

2111 :262) . 
هاي زير ناموفق بوده ي اروپا در زمینه، مشخص شد که جامعه1211ي در اوايل دهه

 است:
 ؛المللحذف موانع بازرگاني بین .1
 ؛گذاري بین کشورهاي عضوحذف موانع سرمايه .2

فني کشورهاي مختلف براي تسهیل هاي قانوني و سازي سیستمهماهنگ .3
 .المللبازرگاني بین

 کمیسیونبراي حل اين مشكلات کمیسیوني را با نام  1217ي اروپا در سال جامعه
مصوبات اين کمیسیون مقرر  براساسبا رياست ژاکس دلورس تشكیل داد.  2دلورس

 31تا  ي موانع تجاري بین کشورهاي عضو و موانع تشكیل اروپاي واحدشد که همه
اين کمیسیون قرارداد اروپاي واحد بود که  تشكیل ياز بین برود. نتیجه 1222دسامبر 

به يكي از قوانین  1217ي کشورهاي عضو تصويب شد و در سال توسط پارلمان همه
 ي اروپا تبديل شد.جامعه

بود.  1222دسامبر  31هدف اصلي قرارداد اروپاي واحد ايجاد يك بازار واحد تا 
 دستیابي به اين هدف تغییرات زير پیشنهاد شد:براي 
، کاهش تأخیرات و درنتیجه هاي مرزي بین کشورهاي عضو وکنترل حذف .1

 ؛کشورهاي عضومواجهه با بوروکراسي کاهش منابع لازم براي 

شناختن متقابل استفاده رسمیتاستاندارد محصولات از اصل بهدرمورد کشورها  .2
شود بايد توسط ساير کشورها کنند. استانداردي که در يك کشور تنظیم مي

قرار گیرد، به شرطي که شرايط بهداشتي و ايمني اساسي در  موردپذيرش
 محصولات وارداتي رعايت شده باشد؛

ها. اگر کنندگان خارجي، با هدف کاهش هزينهتأمین به رويکشورها راه بازکردن  .3
ي خريد محصولات کاهش هزينهکنندگان خارجي باز شود، راه براي ورود تأمین

                                                                                                                                        
1. The Single European Act 

2. Delors Commission 
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هاي داخلي نیز ، شرکتديگرازطرفکنندگان است. يابد و اين به نفع مصرفمي
  کنندگان خارجي رقابت کنند؛تأمین شوند تا بتوانند با وادار به تقويت خود مي

هاي تأمین مالي براي هش هزينهحذف موانع صنايع بانكداري و بیمه، با هدف کا .4
 ؛ها و افرادشرکت

ي موانع موجود در انجام معاملات ارزي بین کشورهاي عضو تا سال حذف همه .1
 ؛1222

 11تا  11بین کشورها که باعث کاهش  ونقلحملحذف موانع موجود در سیستم  .6
 ها خواهد شد.درصدي در هزينه

اما  .شدي اروپا ميدر جامعه اروککسبي انجام اين تغییرات باعث کاهش هزينه
، باعث دستیابي مثالبرايقرارداد اروپاي واحد اثرات ديگري نیز به دنبال داشت. 

، آنها درنتیجهشد. ها ميترشدن بازار شرکتگسترده وها به اقتصاد مقیاس شرکت
تري دسترسي داشته باشند و تولیدات بیشتري داشته توانستند به بازارهاي بزرگمي
اشند تا از ظرفیت تولیدي خود بیشتر استفاده کنند و به اقتصاد مقیاس دست پیدا کنند. ب

محصولات از طريق تولید در  يشدهتماماقتصاد مقیاس، عبارت است از کاهش در بهاي 
 مقیاس انبوه. 
ها تلاش حذف موانع تجاري بین کشورهاي عضو، شرکت يدرنتیجههمچنین، 

پذيري اين هاي خود را افزايش دهند. بنابراين، رقابتفعالیت کاراييکه کردند مي
 کرد.  ي جهاني افزايش پیدا ميها در عرصهشرکت

ي ي اروپا براي نشان دادن اهمیت قرارداد اروپاي واحد نام خود را به اتحاديهجامعه
 . (223: 2113)هیل،  اروپا تغییر داد

 

 پیدايش يورو -6-4
کشور عضو  21کشور از  12 موردپذيرشي اروپا است که ارز رسمي اتحاديه 1وروي

اين اتحاديه قرار گرفته است. کشورهاي اتريش، بلژيك، قبرس، استوني، فنلاند، فرانسه، 
غال، اسلواکي، آلمان، يونان، ايرلند، ايتالیا، لاتويا، لتوني، لوکزامبورگ، مالت، هلند، پرت

 اند. پذيرفتهعنوان ارز رسمي بهرا يورو  اسلووني و اسپانیا

                                                                                                                                        
1. euro 



     221     الملليكپارچگي اقتصادي در بازرگاني بین

 

 2در تاريخ  گرفتهصورتپس از مذاکرات ي اروپا ، اعضاي جامعه1222ي در فوريه
کرد عهد مي، امضا کردند که آنها را مت1پیمان ماستريختپیماني را با نام  1221 دسامبر

پیمان ماستريخت در قرار دهند.  موردپذيرشيك ارز مشترك را  1222ي تا اول ژانويه
و  اروپا يپیمان منجر به ايجاد اتحاديه به اجرا گذاشته شد. اين 1223 نوامبر اولتاريخ 

همچنین، برخورداري از هويت شهروند اروپايي به اتباع کشورهاي  .شد خلق يورو
ها در هر دهد تا بتوانند در انتخابات اروپايي و شهردارياروپا اجازه مي يعضو جامعه

اين در  شدنانتخابکشورهاي عضو که ساکن باشند شرکت کنند و حق  ر ازکشو
 (. 412: 2114)شافر و همكاران،  انتخابات را هم داشته باشند

 عنوان ارز رسمي پذيرفتهبهيورو را ها میلیون نفر از اروپايي 337، 2111در سال 
و يورو را  کنندخود را رها بايد ارز  تنهانهاند کشورهايي که يورو را قبول کرده. بودند

هاي پولي آنها نیز تحت کنترل قرار دهند، بلكه بايد قبول کنند که سیاست موردپذيرش
 ي اروپا قرار گیرد. اتحاديه

ها معتقدند که يورو، در يورو، دومین ارز رايج دنیا در معاملات تجاري است. برخي
 دلار را خواهد گرفت. ترين ارز دنیا تبديل خواهد شد و جايآينده، به مهم

 
 مزاياي يورو -6-4-1

 ايجاد يك واحد پولي مشترك بودند:چند دلیل، به دنبال ها به اروپايي
ها است که به جاي کار با چند ارز مختلف، تنها با يك وکارکسباين به نفع افراد و  .1

ي نهتر از هزيي استفاده از يك ارز مشترك، پايینارز مشترك کار کنند. زيرا هزينه
آيند، ، افرادي که از آلمان به فرانسه ميمثالبراياستفاده از چند ارز مختلف است. 

ديگر مجبور نیستند که به بانك مراجعه و با پرداخت کمیسیون بانكي، مارك آلماني 
از يورو  بااستفادهمعاملات خود را توانند را به فرانك فرانسوي تبديل کنند. آنها مي

جويي در هاي کمیسیون اروپا، ارزش اين صرفهگزارش سبراساانجام دهند. 
 میلیارد دلار در سال است؛ 11ادل ها، معهزينه

ي قیمت محصولات مختلف در شود که مقايسهپذيرش يك ارز مشترك باعث مي .2
زيرا وقتي يك  .شودها ميتر شود. اين باعث افزايش رقابت بین شرکتاروپا راحت

تواند با قیمت کمتري از ش را ميموردنظرند که خودروي ي آلماني ببیکنندهمصرف

                                                                                                                                        
1. Maastricht Treaty 
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يك خودروساز فرانسوي خريداري کند، ديگر از خودروساز آلماني خريداري 
شود. آلماني و فرانسوي مي انکند. اين باعث افزايش رقابت بین خودروسازنمي

به کنند و در آلمان همچنین، سوداگران نیز خودروها را از فرانسه خريداري مي
آلماني دارند اين است که قیمت خودروسازان رسانند. تنها راهي که فروش مي

ايجاد ارز مشترك قیمت  يدرنتیجهبنابراين، محصولات خود را کاهش دهند. 
کنندگان اروپايي خواهد مصرف يابد که اين به نفعمحصولات در اروپا کاهش مي

  بود؛

ي هايي خواهند بود که هزينههاي اروپايي به دنبال شیوهها، شرکتبا کاهش قیمت .3
ي سود خود را حفظ کنند. بنابراين، تولیدات خود را کاهش دهند تا بتوانند حاشیه

اي اروپايي، افزايش پیدا هاقتصادي شرکت کاراييايجاد ارز مشترك،  يدرنتیجه
 کند؛مي

کند و از سكون ي اروپا تحرك پیدا ميبازار سرمايه ايجاد ارز مشترك، يدرنتیجه .4
ها ي وامباعث کاهش نرخ بهره يابد. تحرك بازار سرمايه و بخش بانكيرهايي مي

ي تأمین مالي گذاري و کاهش هزينه، باعث افزايش سرمايهدرنتیجهشود که مي
 سختيبههاي کوچك که شود. مخصوصاً، شرکتهاي کارآفرين در اروپا ميشرکت

ي راحتبهها وام بگیرند، با تحرك بازار سرمايه و بخش بانكي توانستند از بانكمي
 (.226: 2113وام بگیرند )هیل،  هاي مختلفتوانند از بانكمي

 
 يورو معايب -6-4-2

ها کنترل خود را بر يكي از معايب اصلي ايجاد ارز مشترك اين است که دولت
ي اروپا بايد تضمین دهد که دهند. بنابراين، اتحاديههاي پولي از دست ميسیاست
شود. پیمان ماستريخت باعث تشكیل هاي پولي کشورها با مشكلي مواجه نميسیاست

هاي پولي کشورهاي عضو يريت سیاستمد مسئولیتبانك مرکزي اروپا شد. اين بانك 
 ي اروپا را بر عهده دارد.اتحاديه

، تأسیس شد 1221و در سال  بانك مرکزي اروپا که در فرانكفورت آلمان قرار دارد
هاي مديريتي آن دخالت توانند در سیستمها نميداراي ماهیتي مستقل است و دولت

تنظیم دهد تعیین نرخ بهره و ام ميکارهايي که بانك مرکزي اروپا انج ازجملهکنند. 
 (.423: 2114هاي پولي اروپا است )شافر و همكاران، سیاست
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 موردپذيرشيورو را  تاکنونيكي از دلايلي که کشورهاي بريتانیا، دانمارك و سوئد، 
هاي بانك مرکزي ها در برنامهاند اين است که آنها معتقدند برخي از دولتقرار نداده

 کنند و اين به ضرر حاکمیت ملي اين کشورها است. ياروپا دخالت م
ها دور باشد. اين بانك از در تئوري بانك مرکزي اروپا بايد از دخالت سیاسي دولت

ترين بانك ترين و مستقل، موفقطورسنتيبهالگو گرفته است که  1بوندس بانك آلمان
ا را از دخالت سیاسي مرکزي در اروپا بوده است. پیمان ماستريخت، بانك مرکزي اروپ

 ها برحذر داشته است. دولت

شود گذاري انجام ميدر بانك مرکزي اروپا از سوي شوراي سیاست گیريتصمیم
شوراي  .يورو تشكیل شده است ياجرايي و سران کشورهاي حوزه هیئتکه از 
کنند و به بانك مرکزي کشورها ابلاغ هاي اين بانك را تنظیم مي، سیاستگذاريسیاست

عضو ديگر تشكیل  4اجرايي بانك مرکزي اروپا، از رئیس، معاون و  هیئتکنند. مي
هاي اين گیريتوانند در تصمیمهاي مرکزي کشورهاي اروپايي مي. مقامات بانكشودمي
ا تصمیم نهايي را مقامات بانك مرکزي اروپا ام .پیشنهادهاي خود را ارائه کنند ،نهاد

 .کننداتخاذ مي
موافقان و مخالفاني دارد که هر يك به  ،هر نهاد ديگري مانندبانك مرکزي اروپا هم 

از نظر موافقان، وجود . کننددلايل خاص خود از اين نهاد دفاع يا نسبت به آن انتقاد مي
رو الزامي است. آنها همچنین بر اين يو ياين نهاد براي حرکت آرام و روان منطقه

اروپا در دستیابي به يك بازار واحد  يهاي پولي اين نهاد به اتحاديهباورند که سیاست
 کند. کمك مي
ست که مخالفان اين نهاد معتقدند که امكان ايجاد و پس از آن نیز ا يدرحالاين 

و پیشرفت وجود حفظ واحد پول يكسان براي کشورهايي با الگوهاي متفاوت رشد 
اين نهاد و  استقلالعدمآنها از  ،براينعلاوهمتفاوت است.  باهمکه شرايط آنها  ندارد، چرا

 . کننداعضاي پرنفوذ بر آن ابراز نارضايتي مي يسلطه

درصد اقدام به تغییر  2تر از سطح بانك مرکزي اروپا براي تثبیت نرخ تورم پايین
ترين بخش فعالیت بانك مرکزي هر هاي پولي مهمنمايد. سیاستپول مي يعرضه

 است. کشوري 
شود اين است که سیستم اقتصادي کشورهاي انتقاد ديگري که بر يورو وارد مي

شود که استفاده از يك ارز ي اروپا با يكديگر متفاوت است. اين باعث ميعضو اتحاديه
                                                                                                                                        
1. German Bundesbank 
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، سیستم حقوق و دستمزد مثالبرايي اروپا دشوار باشد. ي اتحاديهيكسان در کل منطقه
ي اروپا متفاوت است. و سیستم مالیاتي، در فنلاند و پرتغال، با ساير کشورهاي اتحاديه

ممكن است تغییر در نرخ يورو به نفع فنلاند و به ضرر پرتغال باشد. بنابراين، تفاوت 
ارز  ي اروپا باعث کاهش بازدهي اقتصادي استفاده از يكي اتحاديهکشورهاي منطقه

 شود. مي يكسان در اين منطقه
بانك همچنین، رشد اقتصادي کشورهاي اروپايي با يكديگر تفاوت دارد. اگر 

ي کشورهاي عضو تعیین کند، کشورها ي ثابت را براي همهيك نرخ بهره مرکزي اروپا
شوند. در چنین شرايطي، نرخ بهره در کشورهايي که با رکود با مشكل مواجه مي

رسد و در کشورهايي که با رونق اقتصادي واجه هستند، بسیار بالا به نظر مياقتصادي م
 .رسدمواجه هستند بسیار پايین به نظر مي

هاي براي حل مشكلات ناشي از تفاوت بانك مرکزي اروپاهايي که يكي از راه
هاي کشورهاي پردرآمد را دهد اين است که سرمايهاقتصادي کشورهاي عضو انجام مي

هاي زيادي به ، کشور آلمان کمكمثالبرايدهد. درآمد انتقال ميشورهاي کمبه ک
کشورهاي پرتغال و يونان انجام داده است تا اين کشورها وضعیت اقتصادي خود را 

 بهبود ببخشند و يورو را از ورشكستگي نجات دهند. 
هاي جهاني بانكتوان زمان وقوع ناگوارترين اتفاق براي را مي 2111سال  يژوئیه

میلیارد  431زماني که بدهي  ،مدت تقريباً پررونق دانستي کوتاهپس از يك دوره
 ،2111يعني در سال  ،ده نشد. دو سال بعدبازگردان هاهاي متعدد بانكاثر وام دلاري بر

به کشورهاي   هايي راي آلمان وامي اروپا که به توصیهمیزان بدهي يونان به اتحاديه
میلیارد يورو بدهي براي  311ي يورو داده بود، فاش گرديد. ي جنوب منطقهزدهبحران

 2111رقم  ،آن ازيعني يونان و پس ،بردکشوري که تقريباً در رکود کامل به سر مي
 . اروپا نیز مشخص شد يمیلیارد يورويي بدهي ايتالیا به اتحاديه

ي يورو ها در حوزهشأ اين وامي آلمان که با حمايت از بانك مرکزي اروپا منازطرف
غیرقابل  هايناامید شد و خود را در منجلاب بدهي تاحدودياز بازپرداخت آنان  ،بود

ي هاي رياضتي بر کشورهاي بدهكار حوزهوصول ديد. آلمان خواستار تحمیل سیاست
هايي چون کاهش دستمزدها، افزايش ساعت کار، کاهش شديد بر سیاست ،يورو بود

هاي تحمیلي اما اين سیاست .هابدهي عنوانبهي عمومي و فروش اموال ملي هاهزينه
 .نیز ادامه دارد تاکنونموجب بروز اعتراضات شديدي در کشورهاي بدهكار گرديد که 
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 ياش به اتحاديهسازي در خصوص بازپرداخت بدهيانتخابات يونان نقش سرنوشت
 . اروپا داشت
 .اندمواجه شده زياد يي يورو با کسري بودجهکشور حوزه 12کشور از  6امروزه 

کاهش ارزش واحد پولي، بدهي  درنظرگرفتن با ،ي يورو را ترك کنداگر يونان حوزه
ي يورو را رها اگر يونان منطقه درواقعتر خواهد شد. مانده به يورو بسیار سنگینباقي
سال تقريبًا  درصد از تولید ناخالص داخلي و سپس در هر 11تا  41در سال اول  ،کند

ترين پیامد اين جدايي اما مهم .شودنصف آن میزان بر اقتصاد اين کشور تحمیل مي
خروج حتي  ،نئولیبرال پردازاننظريهبه اعتقاد بسیاري از  .اروپا است يبحران در اتحاديه

 مانندا موجب فروپاشي آن خواهد گرديد. کشورهايي اروپ ييك عنصر از اتحاديه
 ايرلند مشخصاً تواني براي بازپرداخت بدهي خود ندارند و يونان، پرتغال، اسپانیا، ايتالیا

 . (227: 2113)هیل،  تمام شود اروپا ياتحاديهتواند به زيان و اين مي

 

 اي در آمريكايكپارچگي اقتصادي منطقه -6-1
 دسته است: 1اي در آمريكا شامل منطقه يكپارچگي اقتصادي

 ؛ي آزاد تجاري آمريكاي شماليمنطقه .1
 ؛ي آندجامعه .2
 ؛مرکوسور .3
 ؛)کَفتا( بازار مشترك آمريكاي مرکزي .4

 .(کاريكومکارائیب ) يي حوزهجامعه .1
 شود.، هر يك از اين موارد توضیح داده ميدرادامه

 
 )نفتا( ي آزاد تجاري آمريكاي شماليمنطقه -6-1-1

 ، يكي از مناطق آزاد تجاري جهان است. 1ي آزاد تجاري آمريكاي شماليمنطقه
 ياست که در ژانويه و کانادا بین آمريكا تجارت آزاد ينامهنفتا حاصل موافقت

به اجرا درآمد. مذاکرات در خصوص شرايط نفتا  1212 يامضا شد و از ژانويه 1211
پايان  1222را نیز در برگیرد، در اکتبر  تجارت آزاد يدر منطقه که عضويت مكزيك

 1223نامه سرانجام در نوامبر يافت و در دسامبر همان سال امضا شد. اين موافقت
 (. 266: 2111د )منیپاز و منیپاز، اجرا ش 1224 يتصويب و از اول ژانويه

                                                                                                                                        
1. North American Free Trade Agreement (NAFTA) 
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، 2117در سال . سه عضو دارد که عبارتند از آمريكا، کانادا، و مكزيكبنابراين، نفتا 
 ت. در جهان مقام اول را داش اين سازمان از لحاظ برابري قدرت خريد

گذاري میان کانادا، هاي تجارت و سرمايهنفتا تمام محدوديت ينامهطبق موافقت
هاي تجارت . اکثر تعرفهرودمياز بین  تدريجبه ،سال 11در مدت  و آمريكا مكزيك

 6 يد و تعرفهوشميبرداشته  سرعتبه مكزيك و محصولات کشاورزي میان آمريكا
ها( در مدت ها و سبزيدرصدي محصولات کشاورزي )شامل ذرت، شكر و برخي میوه

سال در  11خواربار و منسوجات قرار بود در مدت  يد. تعرفهوشميسال برداشته  11
گذاري بخش مالي خود را به روي سرمايهبايد هر سه کشور حذف شود. مكزيك 

  را حذف کند.ها ريكا و کانادا بگشايد و تمام محدوديتآم
 
 نفتا اهداف 

 اهداف نفتا شامل موارد زير است:
يكا، مكزيك درصد از کالاهاي معامله شده بین آمر 22هاي گمرکي حذف تعرفه .1

 ؛2114و کانادا تا سال 
مالي به بازار ، امكان دسترسي مؤسسات مثالبرايحذف موانع تجارت خدمات،  .2

 ؛2111مكزيك تا سال 

 ؛حمايت از حقوق مالكیت معنوي .3

گذاري مستقیم خارجي بین آمريكا، مكزيك و کانادا. در حذف موانع سرمايه .4
توانند از صنايع خود حمايت کنند. اين صنايع، ها ميبرخي از موارد نیز دولت

 دورراهارتباطاتآهن مكزيك، صنايع هواپیمايي و شامل صنايع انرژي و خط
 آمريكا و فرهنگ کانادا هستند؛

 ؛رعايت استانداردهاي محیطي .1

، اساسبراينکمیسیون با قدرت جريمه و حذف امتیازات تجاري.  دوايجاد  .6
ها استانداردهاي محیطي، قوانین بهداشتي و ايمني، حداقل زماني که شرکت

دستمزدها يا حقوق کودکان را رعايت نكنند، مشمول جرايم خاصي از سوي 
  شود؛شوند و امتیازات آنها لغو ميها ميیونکمیس
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 نفتا دارانطرف 

ي آزاد تجاري، باعث افزايش تولیدات نفتا معتقدند که ايجاد اين منطقه دارانطرف
، اساسبراينشود. عملیات تولیدي آنها مي کاراييها و همچنین، افزايش شرکت
يي تجهیزات تولیدي خود به کشور مكزيك، جابهجاهاي آمريكايي و کانادايي، با شرکت

شوند و بنابراين، بهاي مند ميهاي پايین نیروي کاري در اين کشور بهرهاز مزاياي هزينه
، میانگین دستمزدها در 2114در سال يابد. محصولات آنها کاهش مي يشدهتمام

ادا بود. مكزيك، به ازاي هر ساعت، معادل يك دهم سطح دستمزدها در آمريكا و کان
و البته،  بودندکاربَر  کردند که جابهجاها آن دسته از تولیدات خود را به مكزيك شرکت

 . ندبه نیروهاي کاري ماهر نیاز نداشت

ي آزاد تجاري، سطح اشتغال در مكزي، افزايش پیدا کرد و حجم با ايجاد منطقه
به نفع  ،ردم مكزيكها در اين کشور افزايش يافت. افزايش درآمد مگذاريسرمايه
زيرا آنها توانستند محصولات بیشتري را به اين  .هاي آمريكايي و کانادايي شدشرکت

 کشور بفروشند. 
 هاي آمريكايي و کانادايي شد:بنابراين، فعالیت در مكزيك از دو بُعد به نفع شرکت

 ؛دسترسي به نیروهاي کاري فراوان و ارزان مكزيك .1
 .یع مكزيكدسترسي به بازار مصرفي وس .2

 تولیدشدهتر محصولات هاي پايینکنندگان آمريكايي و کانادايي نیز از قیمتمصرف
هاي آمريكايي و کانادايي، پذيري شرکتشوند. همچنین، رقابتمند ميدر مكزيك بهره

مندي از نیروهاي کاري فراوان و ارزان يي تولیدات به مكزيك و بهرهجابهجا يدرنتیجه
 کند. هاي رقیب افزايش پیدا ميکتشر درمقابلآن 
 
 نفتا مخالفان 

يي تولیدات خود به جابهجاهاي آمريكايي و کانادايي با مخالفان نفتا معتقدند که شرکت
مكزيك، فقط به دنبال افزايش سودآوري خود هستند. آنها با اين کار خود، تعداد زيادي 

خواهند با ورود به برند. آنها ميميهاي شغلي را در آمريكا و کانادا از بین از فرصت
تر مكزيك، از نیروهاي کاري فراوان و ارزان آن کشور و قوانین محیطي و کاري ضعیف

 . (311: 2113)هیل،  هاي خود را کاهش دهندمند شوند تا سطح هزينهآن بهره
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 ي آندجامعه -6-1-2
ي گمرکي جهان است که هااتحاديه ازجمله، نیز 1ي آندجامعهطور که گفته شد، همان
هاي بولیوي، شیلي، کلمبیا، اکوادور توسط کشور ،آند يمعاهده براساس، 1262سال در 

 . (424: 2111)آسواتاپا،  شد تأسیسو پرو 
 ،1273در سال شد. شناخته مي 2ي آندمعاهدهبا نام  1226تا سال ي آند، جامعه

گیري شیلي تعداد با کناره ،1276د درآمد. در سال آن يونزوئلا نیز به عضويت جامعه
گیري ونزوئلا از نیز با کناره 2116در سال  عضو رسید. 1به  آند مجدداً  ياعضاي جامعه

ي جامعه .کشور کاهش يافت 4به ي گمرکي اتحاديهتعداد اعضاي اين  ،آند يجامعه
مقر است.  و پرو اکوادوربولیوي، کلمبیا، عضو، شامل  4حاضر داراي  درحالآند، 
 است. در شهر لیما پايخت پرو  آند يجامعه

هاي آرژانتین، برزيل، پاراگوئه و همكاري با مرکوسور، کشور ينامهبا امضاي تفاهم 
عضو  4 ي ديگر،آند پیوستند. از سو ياعضاي وابسته به جامعه عنوانبهنیز اروگوئه 
اين سازمان اقتصادي،  يته عضويت وابستهآند نیز به عضويت مرکوسور، الب يجامعه

 .درآمدند

ي ، باعث ايجاد تجارت آزاد بین کشورهاي عضو شد و يك تعرفهآند يجامعه
درصدي را بر واردات محصولات از کشورهاي غیرعضو به اين منطقه  21تا  1مشترك 

به هر ، اگر بخواهد محصولي را آند يجامعهتعیین کرد. بنابراين، هر کشور غیرعضو 
يك از کشورهاي اين منطقه، وارد کند، بايد اين مقدار تعرفه را بپردازد. اين میزان 

 تعرفه در هر يك از کشورهاي عضو يكسان است. 
 

 مرکوسور -6-1-3
اي متشكل از آرژانتین، يك بلوك منطقه ،3(مرکوسورگروه کشورهاي آمريكاي لاتین )

است. کشورهاي شیلي، بولیوي، کلمبیا، اکوادور و  برزيل، پاراگوئه، اروگوئه و ونزوئلا
دفتر . نیز عضو ناظر اين بلوك هستند نیوزلندپرو نیز با آن در ارتباط هستند. مكزيك و 

در نیز دادگاه مرکوسور قرار دارد.  مرکزي مرکوسور در مونته ويدئو، پايتخت اروگوئه

                                                                                                                                        
1. Andean Community 

2. Andean Pact 

3. Mercosur 
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ن بلوك اقتصادي در آمريكاي ، قدرتمندتريمرکوسور قرار دارد. شهر اسونسیون پاراگوئه
 (. 216: 2114لاتین است )کاووسگیل و همكاران، 

حال آنكه  ،مرکوسور تنوع زياد است. برزيل صادرات صنعتي دارد يدر منطقه
 .پاراگوئه و اروگوئه در صادرات خود به کشاورزي متكي هستند ،آرژانتین

کشورهاي عضو  نمیاو جريان کالا، پول و افراد  تجارت تسهیل ،هدف مرکوسور
بخشي از  ،درواقعگمرکي هستند که  يدو اتحاديه ،آند ياست. مرکوسور و جامعه

 .روندبه شمار مي سازي کشورهاي آمريكاي جنوبيتداوم يكپارچه فرايند

ي آزاد تجاري بین برزيل و آرژانتین قرارداد ايجاد منطقه يدرنتیجهابتدا مرکوسور 
هاي تجاري ها و محدوديتاين قرارداد تعرفه يدرنتیجهايجاد شد. برزيل و آرژانتین 

ها و بین خود را به میزان محدودي کاهش دادند. اين کاهش محدود در تعرفه
ي اواخر دهه درصدي در تجارت بین دو کشور در 11ها باعث افزايش محدوديت

 شد.  1211
مرکوسور به اين دلیل ايجاد شد که برزيل نیاز به گسترش نفوذ خود داشت و 

المللي رقابتي هاي صنعتي خود را که در بازارهاي بینخواست فرآوردههمچنین مي
 يبود که ادامه به کشورهاي همسايه صادر کند. آرژانتین نیز به اين نتیجه رسیده ،نبودند

ايجاد مرکوسور براي برزيل اهداف  ،ترتیبپذير نیست. بدينا برزيل امكانرقابت ب
 . تهاجمي و براي آرژانتین اهداف تدافعي داشت

به  تانیز تشويق شوند  اروگوئه و پاراگوئه، 1221اين موفقیت باعث شد که در سال 
آمد، در، ونزوئلا نیز به عضويت اين سازمان 2111عضويت اين سازمان درآيند. در سال 

 هاي مرکوسور هماهنگ شود. البته چندين سال طول کشید که ونزوئلا با سیستم
ي آزاد تجاري به يك منطقه 1224ي مرکوسور اين بود که تا انتهاي سال هدف اولیه

يك ، 1221کامل تبديل شود و بعد از آن به يك بازار مشترك تبديل شود. در دسامبر 
ي گمرکي حرکت کنند، ساله را مورد تصويب قرار دادند تا به سمت اتحاديه 1ي برنامه

 . (313: 2113)هیل،  محقق نشده است تاکنونچیزي که 
حجم سال اول، مرکوسور باعث رشد اقتصادي کشورهاي عضو خود شد.  1در طي 
برابر  4، 1221تا  1221هاي ، بین سالاروگوئه و آرژانتین، برزيل، پاراگوئهتجارت بین 

 شد. 
بخش برخي از اقتصاددانان معتقدند که عملكرد اقتصادي مرکوسور چندان رضايت

شامل خودروها،  شوندمبادله ميکشور  4نبوده است. اکثر محصولاتي که بین اين 
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َبر بودند. اعضاي مرکوسور، ها، تجهیزات کشاورزي و ساير محصولات سرمايهاتوبوس
ي موتوري به منطقه، وضع کردند درصدي را براي ورود وسايل نقلیه 71ي يك تعرفه

ي مرکوسور و کنندگان منطقهکه اين باعث افزايش قیمت اين محصولات براي مصرف
 هاي آن شد. پذيري شرکتکاهش سطح رقابت

ي مرکوسور شده است. هاي منطقهموانع تجاري باعث کاهش مزيت رقابتي شرکت
انع برطرف شوند و کشورهاي خارجي به بازارهاي مرکوسور ، اين موکهدرصورتي

 توانند با آنها رقابت کنند. هاي داخل مرکوسور نميدست پیدا کنند، شرکت
، کشورهاي عضو مرکوسور دچار بحران شدند. شرايط در سال 1221در سال 

 يهمرکوسور را تا مرز نابودي پیش برد. برنام ،1222حران سال ، بدتر هم شد. ب1222
ارزش  ،توسط وزارت دارايي و بانك مرکزي برزيل ارائه شد 1222که در سال  ،1رئال

، محصولات صادراتي برزيل در درنتیجه درصد کاهش داد. 41رئال، پول برزيل را 
 دنیاي تجارت، ارزان و محصولات وارداتي به آن گران شد. 

وابستگي اقتصادي زيادي به برزيل پیدا کرده بود.  ،ي بود که آرژانتیندرحالاين 
رئال تقريباً متوقف  شدنارزشکمبه علت گراني حاصل از  سرعتبهصادرات آرژانتین 

در همین زمان واردات کالاهاي برزيلي به آرژانتین به علت ارزاني کار را براي  شد.
ها براي تغییر تلاش ،ناين بحرا يسخت کرد. با ادامهآرژانتین تولیدکنندگان داخلي 

اثر ماند و بحران اقتصادي آرژانتین را فرا گرفت. در چنین سیاست مالي برزيل بي
عوارض مالیاتي خود علیه برزيل کاملًا اصول  بالابردنفضايي دولت آرژانتین با 

برزيل را در پي داشت. بحران به  العملمرکوسور را زير پا نهاد که اين خود عكس
. بحران مالي و ه بودشد غیرممكنها براي دولت آرژانتین ه پرداخت وامحدي رسید ک
هاي شخصي را موقتًا ها تا آنجا شدت گرفت که دولت برداشت از حسابفرار سرمايه

 . تغییر کردآرژانتین جمهور ممنوع کرد و در جريان اين بحران چند بار رئیس
 بیشترهرچهسعه و گسترش تو دو کشور تمايل خود را به ،2112اما پس از سال 

مبني بر گسترش نفوذ در  ،رزيل به علت نیاز تهاجمي خودب .مرکوسور اعلام کردند
 بیشترهرچهنیاز به تداوم و شكوفايي  ،اييك ابرقدرت منطقه عنوانبهآمريكاي لاتین 
بر  ،و عدم قابلیت رقابت کالاهايشبودن آرژانتین نیز به علل تدافعي  د.مرکوسور دار

آزاد  يمخالف ايجاد منطقه ،يت خود در مرکوسور تأکید دارد و همراه با برزيلعضو
 .تجاري قاره آمريكا است

                                                                                                                                        
1. real 
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از زمان انعقاد اين  ،آرژانتینو لیل تداوم مرکوسور اين است که دو کشور برزيل د
ايجاد کردند و به اين نتیجه رسیدند که اين فرهنگ را فرهنگ همكاري  ،قرارداد

دار همراه با رقابت دائمي که اختلافات ناچیز و دامنه . زيرااست باارزشبسیار  ،همكاري
به سمت  1271 يچیزي نمانده بود که آنها را در دهه ،قبلاً بر روابط دو کشور حاکم بود

 (. 11: 1316)نوروزي،  جنگ سوق دهد

 
 (کَفتا) بازار مشترك آمريكاي مرکزي -6-1-4

السالوادور، گواتمالا، هندوراس و نیكاراگوئه تلاش ، کاستاريكا، 1261ي در اوايل دهه
، جنگي بین دو 1262کردند که بازار مشترك آمريكاي مرکزي را تشكیل دهند. در سال 

جنگ ها شد. اين تلاش رفتنازبینکشور السالوادور و هندوراس درگرفت که باعث 
ساعت( در سال  111روز ) 4جنگ کوتاهي بود که به مدت  ساعته 111فوتبال يا جنگ 

در  بکارايیدريايي  يهندوراس و السالوادور در منطقه يدو کشور همسايه بین 1262
 (. 262: 2111د )منیپاز و منیپاز، مريكاي مرکزي رخ داآ

دو کشور السالوادور و  بینهاي سیاسي اين جنگ درگیري دادنرويعلت 
اري مسابقات اين جنگ مصادف با زمان برگز دادنرخهندوراس بوده است و زمان 

مريكاي آشمالي و مريكاي آمكزيك میان کشورهاي  1271 هانيجفوتبال انتخابي جام 
 .شناسنداين جنگ را با نام جنگ فوتبال مي ،به همین دلیل. بود مرکزي

ي عضو باز هم تلاش کردند که اتحاد بین خود را از آن تاريخ به بعد، کشورها
عضو وارد اين  ششمین عنوانبه، جمهوري دومنیكن نیز 2111افزايش دهند. در سال 

 سازمان شد. 
 ه، آمريكا تلاش کرد که با بازار مشترك آمريكاي مرکزي وارد مذاکر2113در سال 

شود. از اينجا بود که بازار مشترك آمريكاي مرکزي به رسمیت شناخته شد. آمريكا به 
، 2111اين مذاکرات، در سال  يدرنتیجهي آزاد با اين بازار بود. دنبال تجارت دوجانبه

ي نامهتوافقکشور عضو و کشور آمريكا تنظیم شد. اين توافق  6اي بین نامهتوافق
نام گرفت. هدف از کفتا، کاهش موانع تجارت  1مرکزي )کفتا(ي آزاد آمريكاي منطقه

 کشور عضو و کشور آمريكا بود.  6آزاد بین 
 

                                                                                                                                        
1. Central America Free Trade Agreement, or CAFTA 
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 (کاريكومکارائیب ) يي حوزهجامعه -6-1-1

ي کشور حوزه 11با حضور  1273، در سال 1(کاريكومکارائیب ) يي حوزهجامعه
کشور شامل آنتیگوا و باربودا، باهاماس، باربادوس،  11درياي کارائیب تشكیل شد. اين 

بلیز، دومنیكا، گرنادا، گويانا، هائیتي، جامائیكا، مونتسرات، سنت کیتس و نويس، سنت 
 تند.ترينیداد و توباگو هس سورينام ولوسیا، سنت وينسنت و گرنادينس، 

آنگويلا، برمودا، جزاير ويرجین بريتانیا، جزاير کیمن، جزاير تُرکس و  کشورهاي
 ي کاريكوم هستند.  کشورهاي وابسته کايكاس

جمهوري دومنیكن، مكزيك، پورتو ريكو، سنت آروبا، کلمبیا، کوراکائو، کشورهاي 
 هستند.  نیز کشورهاي ناظر کاريكوم مارتین و ونزوئلا

همواره در يكپارچگي اقتصادي ناموفق بوده است. کشورهاي عضو  اما اين سازمان
 . اماهاي اقتصادي و پولي کاريكوم پايبند باشندتعهد دادند که به سیاست 1214در سال 

، کشورهاي عضو کاريكوم براي بار سوم 1221آنها به تعهد خود پايبند نبودند. در سال 
هاي خارجي يكسان دست پیدا جاد تعرفهزمان ايدرمورد نتوانستند به يك توافق جامع 

 . (313: 2113)هیل،  کنند
 

 اي در ساير مناطق جهانيكپارچگي اقتصادي منطقه -6-6
 شود:اي در ساير مناطق جهان توضیح داده ميدر اين بخش يكپارچگي اقتصادي منطقه

 
 ( اکو)سازمان همكاري اقتصادي  -6-6-1

در  .گرددبر مي 1211 يبه دهه ،(اکو)همكاري اقتصادي سازمان  تأسیس يتاريخچه
پیمان بغداد که امضاکنندگان آن کشورهاي ترکیه، پاکستان، ايران، عراق،  1211سال 

 (.261: 2114)کاووسگیل و همكاران،  آمريكا و انگلستان بودند به وجود آمد
ر خاورمیانه د( سابق)هاي احتمالي شوروي هدف از ايجاد آن پیشگیري از پیشرفت

گیري کرد و اين طرفداري از شوروي از اين پیمان کناره دلیلبهعراق سه سال بعد، . بود
 .به فعالیت خود ادامه داد( سنتو)پیمان با نام جديد سازمان پیمان مرکزي 

عضو اصلي آن يعني ايران،  3کرد، لذا اهداف نظامي را تعقیب مي ،طورعمدهبه ،سنتو
 اي توسعه به وجودهمكاري منطقه باعنوانجديدي را  يپاکستان و ترکیه اتحاديه

 . آوردند
                                                                                                                                        
1. Caribbean Community, or CARICOM 
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اي توسعه با نام جديد سازمان ، پیمان همكاري منطقه1211 يدر اواسط  دهه
 .احیا شد و به فعالیت خود ادامه داد همكاري اقتصادي

اکو حیات خود را باز يافت و در نشست  ،1221در کنفرانس اسلام آباد در سال 
، هفت کشور ديگر منطقه شامل (1222) 1371بهمن  21و  27سران اکو در تهران در 

افغانستان، جمهوري آذربايجان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، تاجیكستان و 
را تقاضاي عضويتشان در آنكا 1371بهمن  17و  16ازبكستان که قبل از اجلاس و در 

تصويب شده بود، به اکو پیوستند و شمار اعضاي اکو به ده کشور افزايش يافت که 
 .گرفتيمیلیون سكنه را در بر م 311بیش از 

 موردتوجهجغرافیايي و همبستگي تاريخي کشورهاي اکو از ديرباز  يموقعیت ويژه
 .المللي بوده استهاي بینسران کشورهاي عضو و نیز گردانندگان سیاست

زمین  ياتصال بازارهاي شرق و غرب و شمال و جنوب کره چهارراهاين منطقه در  
 .قرار گرفته است
مديترانه از طريق مرزهاي  يعربي، اروپاي غربي و شرقي و حوزه يخاورمیانه

 .هستند دسترسيقابلغربي اين سازمان اقتصادي 
مبادلاتي واقع در هاي کنوني هم از طريق درياي خزر و هم از طريق راه يروسیه

اين  دراختیارنظیر را يك موقعیت کم ،هاي درياي خزرکشورهاي عضو اکو در حوزه
به اکو از نظر  يافتهاستقلالتازههاي اين، پیوستن جمهوريبرعلاوه .دهدمنطقه قرار مي

در منطقه است و از نظر  غیرعربسیاسي موجب تشكل بیشتر کشورهاي مسلمان و 
 .جاد بلوك قدرتمند در جهان اسلام استاقتصادي موجب اي

اي که پیش از انقلاب اسلامي ايران فعال بود، با نام سازمان سازمان عمران منطقه
 .همكاري اقتصادي دوباره آغاز به کار کرد

هاي سازمان ها و سیاستبرنامه يکنندهمرجع عالي و تعیین عنوانبهشوراي عالي 
 شود وسه کشور تشكیل مي يمعاونان ارشد امور خارجهاين شورا از . شودشناخته مي

 .دهده يك يا حداکثر دو جلسه تشكیل ميسالان
هاي ريزي، مرکب از معاونان وزارتخانهشوراي برنامهپس از شوراي عالي 

هاي اکو و تدوين ريزي فعالیتقرار دارد که وظیفه آن برنامه ،ريزي سه کشوربرنامه
 .براي ارائه به شوراي عالي استها و سیاست هابرنامه

هاي عملي اکو هرم تشكیلاتي اکو، چهار کمیته استقرار دارد که فعالیت يدر قاعده
 (.214: 1321نژاد، )ابراهیمي کنداجرايي آن را تهیه و هدايت مي يرا طراحي و برنامه
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 : ازند اين چهار کمیته عبارت
 ؛هاي اقتصادي و زيربناييهمكاري يکمیته .1
 ؛فناورانه و صنعتيهاي ي همكاريکمیته .2
 ؛علمي و آموزشيهاي ي همكاريکمیته .3
 .کشاورزيهاي ي همكاريکمیته .4

 
 (اوپكي نفت )سازمان کشورهاي صادرکننده -6-6-2

، واکنشي سیاسي و ضداستعماري (اوپك)نفت  يپیدايش سازمان کشورهاي صادرکننده
ها و ترفندهاي در برابر سیاست ،نفت يتولیدکننده يتوسعهدرحالهاي از سوي دولت

 .چندملیتي بود يهاشرکت يبیدادگرانه
ضرورت تأسیس يك سازمان  1241عرب در سال  يدر پي پیدايش جامعه

 .عرب آشكار شد يالمللي نفتي در چهارچوب جامعهبین
ادرکنندگان افتاد که صلیكن اين همكاري مشترك و متقابل زماني کارساز و مؤثر مي

 .جستندعرب نیز در آن شرکت مي غیرنفتي
براي مقابله با کاهش ناگهاني قیمت نفت خام و  1261اوپك در سپتامبر سال 

هاي نفتي نفت جهان در برابر شرکت يصادرکننده يکشورهاي عمده يوحدت رويه
 (. 166: 2111دلاباي و اسكات، ) تشكیل شد

کويت، )خیز خاورمیانه کشورهاي مهم نفت برعلاوه ،اين سازمان در زمان تشكیل
 .گرفتونزوئلا را نیز در بر مي( عراق ي، ايران وعربستان سعود

 ،درنتیجهتواند با کاهش تولید، قیمت نفت و کشورهاي عضو معتقدند اوپك مي
 .درآمد خود را افزايش دهد

مدت است در کوتاهها هر چند ممكن اي ديگر اعتقاد دارند که افزايش قیمتعده
 .ضرر آنها تمام خواهد شدبهلیكن در درازمدت  ،درآمد کشورهاي عضو را افزايش دهد

 ينتیجه 1216هاي بعد از کند که کاهش درآمد اعضا در سالاين گروه استدلال مي
پیروزي انقلاب اسلامي و )هفتاد است  يهاي پاياني دههافزايش شديد قیمت در سال

  (.نفتافزايش قیمت 
 :است ت بیان شدهاآن با اين عباري اساسنامه 2 ياهداف و وظايف اوپك در ماده
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هاي نفتي کشورهاي کردن سیاستساختن و يكيهدف اصلي سازمان، هماهنگ .1
 جمعي آنهاعضو و تعیین بهترين وسايل براي حراست از منافع انفرادي و دسته

 .ستا
المللي نفت ها را در بازارهاي بینها و وسايل تثبیت قیمتاين سازمان روش .2

ها تعیین قیمت غیرضروريآور و جلوگیري از نوسانات زيان منظوربهخام 
 .خواهد کرد

 مستمر نفت، ضرورت تأمین درآمد ياوپك منافع کشورهاي تولیدکننده درهرحال
هاي صرفه و منظم نفت به ملتبهکافي و مقرون يبراي کشورهاي تولیدکننده، عرضه

اند گذاري کردهي مؤسساتي که در صنعت نفت سرمايهکننده و بازده منصفانه برامصرف
 .قرار خواهد داد موردتوجهاحوال  يرا در همه

 .الدولي استسازماني دائمي و بین ،(اوپك)نفت  يسازمان کشورهاي صادرکننده
 .رودر مييكي از نهادهاي تأثیرگذار بر بازارهاي جهاني نفت به شما ،اين سازمان

عامل، دبیرخانه و کمیسیون اقتصادي از ارکان اصلي اين سازمان به  هیئتکنفرانس، 
 .رودشمار مي

ترين مرجع سازمان است که از نمايندگان کشورهاي عضو که عالي :کنفرانس
 .شود، منابع و انرژي هستند، تشكیل ميمعمول وزيران نفتطوربه

دت دو به پیشنهاد کشورهاي عضو و با تأيید کنفرانس به م آناعضاي  :عامل هیئت
 .گیرندسال اين سمت را بر عهده مي

ها و ي امور سازمان، اجراي قطعنامهاداره: عامل عبارت است از هیئتوظايف 
سازمان و تقديم آن به کنفرانس براي  يسالانه يتصمیمات کنفرانس، تنظیم بودجه

 يهاي دبیرکل، تقديم گزارش و پیشنهاد دربارهگزارش يگیري دربارهتصويب، تصمیم
 .امور سازمان به کنفرانس

عامل بر  هیئتظايف اجرايي سازمان تحت نظارت طبق اساسنامه، انجام و :دبیرخانه
دبیرخانه از دبیرکل و کارمندان  (.246: 1321نژاد، )ابراهیمي دبیرخانه است يعهده

 و قانوني سازمان و رئیس دبیرخانه است يدبیرکل، نماينده .شودموردنیاز تشكیل مي
 .عامل اداره مي کند هیئتمراد امور سازمان را بروفق
اي تخصصي است که در چارچوب وظايف دبیرخانه عمل کمیته: کمیسیون اقتصادي

المللي نفت هاي بینرساندن به سازمان براي تثبیت قیمتکند و هدف آن ياريمي
 .ل استمتعاددرسطح
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هاي ستادي در تشكیلات اوپك به بخش تحقیقات يكي از بخش :بخش تحقیقات
 .آيدشمار مي

گروه تحقیقات براي رفع نیازهاي تحقیقاتي سازمان و کشورهاي عضو موظف است 
هاي تحقیقي مداومي را تدارك مرتبط برنامه ا تأکید بر مباحث انرژي و موضوعاتب

  .ببیند
نفت را  قیمت 1271الملل دارد. اوپك در سال ینبازرگاني باوپك قدرت زياي در 

 (. 361: 2113برابر کرد و باعث ايجاد بحران نفت شد )هیل،  4

 
 (آ.سه.آن)هاي آسیاي جنوب شرقي ملت ياتحاديه -6-6-3

تأسیس شد و  1267در سال از پوياترين مناطق اقتصادي در جهان است که  آ.سه.آن
 . است توسعهدرحال سرعتبه

 و اندونزي، مالزي، فیلیپین، سنگاپور)کشورهاي مؤسس  برعلاوه آ.سه.آناعضاي 
منیپاز و منیپاز، ) باشدو ويتنام نیز مي( برمه سابق)ر اشامل برونئي، کامبوج، میانم( تايلند
2111 :274.) 
 :مذکور عبارت است از يف اتحاديهاهدا

 ؛منطقه از طريق مشارکت همگاني کشورهاي عضو يتسريع رشد و توسعه .1
 ؛تضمین صلح و ثبات منطقه .2
 ؛هاي اقتصاديهاي گسترده در زمینههمكاري .3
 ؛فني و تحقیقات يها در زمینهگسترش همكاري .4
 .و صنايع کشورهاي عضو ونقلحملهاي کشاورزي، افزايش سطح بخش .1
 

: 1321نژاد، )ابراهیمي به شرح زير است هاي بحران جنوب شرق آسیاو ريشه علل
212.) 

 ؛شدهاستفاده از نظام نرخ ارز تثبیت .1
 ؛کاهش ارزش واحد پول چین و افزايش ارزش دلار .2
 ؛آزادسازي تحرك سرمايه و کسري حساب جاري .3
ها و مؤسسات مالي در اعطاي وام ضعف نظام مالي و عملكرد نامناسب بانك .4

 ؛گیريو وام
 ؛اقتصادازحد ظرفیت گذاري بیشسرمايه .1
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 ؛رقابت چین و ژاپن با کشورهاي آسیاي جنوب شرقي .6
تضعیف قدرت رقابت و کاهش توان صادراتي کشورهاي آسیاي جنوب  .7

 ؛شرقي
 ؛بازي ارزگسترش سفته .1
 ؛گذاراناعتمادي در میان سرمايهها وايجاد جو بيي شرکتگورشكست .2
 ؛شدن فعالیت اقتصاديايسرعت منطقه .11
هنگام با هب هدرمقابلهاي مرکزي کشورها بانكگذاران و ضعف غفلت سیاست .11

 ؛بحران
 .المللي و بانك جهانينقش صندوق بین .12

اجرايي شده است.  2111قراردادي را با چین امضا کرده است که از سال  آ.سه.آن
درصد از کالاهاي مورد دادوستد بین کشورهاي عضو  21ي اين قرارداد تعرفه براساس
برابر شدن تجارت بین اين  3ت. اين قرارداد باعث و چین حذف شده اس آ.سه.آن

 (.  311: 2113کشورها شده است )هیل، 
 

 يكپارچگي اقتصادي و اقتصاد ايران -6-7
دنیا ارتباط تقريباً مناسبي با کشورهاي  يهتوسع درحاليكي از کشورهاي  عنوانبهايران 

طور که بیان شد ايران عضو سازمان همكاري اقتصادي )اکو( است. دنیا دارد. همان
ساير کشورهاي  وايران  میاناقتصادي را خوب هاي همكاريعضويت در اين سازمان 

نفت  يهعضو ايجاد کرده است. همچنین، ايران عضو سازمان کشورهاي صادرکنند
هاي مناسبي میان ايران وپك( است. عضويت در اين سازمان نیز باعث ايجاد همكاري)ا

، ايران عضو سازمان ديگرازطرفو ساير کشورهاي عضو اين سازمان شده است. 
گرايي بیشتر بین ايران و کنفرانس اسلامي نیز است. عضويت در اين سازمان، باعث هم

هاي مشترکي را توانند استراتژيآنها ميساير کشورهاي اسلامي شده است، طوري که 
فرهنگي خود تنظیم  هاي اقتصادي، اجتماعي وهايي مثل زمینهدر زمینه هبراي توسع

 کنند.
 ،سازمان همكاري شانگهاينیز است. سازمان همكاري شانگهاي ايران عضو 

رهنگي امنیتي، اقتصادي و ف يههاي چندجانبدولتي است که براي همكاريسازماني میان
توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان،  2111است. اين سازمان در سال تشكیل شده

کننده را در گذاري شد. نقش اصلي و تعیینپايه و ازبكستان قرقیزستان، تاجیكستان
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سازمان همكاري شانگهاي . دهندسازمان شانگهاي، دو کشور چین و روسیه تشكیل مي
تأسیس شده بود،  1226است که در سال  1گهاي شان درحقیقت ترکیب جديد سازمان

 .به سازمان همكاري شانگهاي تغییر داده شد ولي نام آن پس از عضويت ازبكستان
و يك سال بعد ايران، پاکستان،  2114در سال  اعضاي اصلي، ابتدا مغولستان برعلاوه
 .شدندسازمان ملحق اين عضو ناظر به  عنوانبه 2112در سال  و افغانستان هند

  

 ي فصل ششمخلاصه
  ي گمرکي، ي آزاد تجاري، اتحاديهسطح است: منطقه 1يكپارچگي اقتصادي، شامل

 ي سیاسي.ي اقتصادي و اتحاديهبازار مشترك، اتحاديه
 «ي، سطح اول يكپارچگي اقتصادي بین کشورها است. منطقه« آزاد تجارييمنطقه 

ي موانع تجارت شورها است که در آن کلیهآزاد تجاري، نوعي از يكپارچگي بین ک
 شود. کالاها و خدمات بین کشورهاي عضو حذف مي

 «ي ، سطح دوم يكپارچگي اقتصادي بین کشورها است. اتحاديه«ي گمرکياتحاديه
ي موانع كه کلیهبراينعلاوهگمرکي نوعي از يكپارچگي بین کشورها است که در آن 

شود، کشورهاي عضو اي عضو حذف ميتجارت کالاها و خدمات بین کشوره
 کنند. کشورهاي غیرعضو اتخاذ مي درمقابلرا نیز  يكسانيهاي اقتصادي سیاست

 سطح سوم يكپارچگي اقتصادي بین کشورها است. در بازار مشترك بازار مشترك ،
هاي اقتصادي حذف موانع تجاري بین کشورهاي عضو و تنظیم سیاست برعلاوه

 يي عوامل تولید بین کشورهاي عضو نیز آزاد است. جابهجامشترك بین آنها، 

 سطح چهارم يكپارچگي اقتصادي بین کشورها است. در ي اقتصادياتحاديه ،
حذف موانع تجاري بین کشورهاي عضو، تنظیم  برعلاوه ي اقتصادياتحاديه
ي عوامل تولید بین آنها، يي آزادانهجابهجاهاي اقتصادي مشترك و سیاست

هاي هاي مالیاتي هماهنگ و سیاستکشورهاي عضو داراي نرخ ارز يكسان، نرخ
 نیز هستند. يكسان پولي و مالي 

 ي اتحاديه، سطح چهارم يكپارچگي بین کشورها است. در ي سیاسياتحاديه
اي سیاسي کشورها هي اقتصادي، برنامههاي اتحاديهوجود ويژگي برعلاوه سیاسي

 شوند. هماهنگ مي باهمگیرند و نیز در يك راستا قرار مي

  يي جابهجاحذف موانع  سنگ اروپاي فولاد و ذغالجامعههدف از تأسیس
 سنگ، آهن، فولاد و مواد ضايعاتي بین کشورهاي عضو بود. ذغال
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 وپاشوراي سران ار نهاد اصلي به شرح زير است: 7ي اروپا داراي اتحاديه ،
 ها و ادارات مرکزيکمیته، دادگاه اروپا، پارلمان اروپا، شوراي اروپا، کمیسیون اروپا

 .بانك مرکزي اروپاو 

  صورتبه 1271است که در سال  اروپا ييك نهاد از اتحاديه اروپاسران شوراي 
شد  ن، اجراييلیسبو قراردادزماني که  ،2112سیس شد و در سال أتغیررسمي 

 .اروپا شناخته شد يرسمي اتحاديه نهادهاي از ييك عنوانبه

 کند.ميايفا  اروپا يرا در اتحاديه مجريه يقش قوهن کمیسیون اروپا  

 ي اروپا گذاري را در اتحاديهشوراي وزيران نقش اصلي سیاستيا  اروپا شوراي
 کند. ايفا مي

 ي اروپا بود. آنها ناامیدي کشورهاي عضو از جامعه يدرنتیجه قرارداد اروپاي واحد
  .هاي خود عمل کندي اروپا نتوانسته است به قولمعتقد بودند که جامعه

 کشور عضو  21کشور از  12 موردپذيرشي اروپا است که ارز رسمي اتحاديه يورو
 اين اتحاديه قرار گرفته است. 

 ياست که در ژانويه و کانادا يكابین آمر تجارت آزاد ينامهنفتا حاصل موافقت 
 به اجرا درآمد.  1212 يامضا شد و از ژانويه 1211

 1262سال ي گمرکي جهان است که در ها، نیز ازجمله اتحاديهي آندجامعه ،
هاي بولیوي، شیلي، کلمبیا، اکوادور و پرو توسط کشور آند يمعاهده براساس

 .سیس شدأت
 گرددبر مي 1211 يبه دهه( اکو)تأسیس همكاري اقتصادي  يتاريخچه.  
 واکنشي سیاسي و  (اوپك)ي نفت پیدايش سازمان کشورهاي صادرکننده

نفت در برابر  يتولیدکنندهي توسعهدرحالهاي ضداستعماري از سوي دولت
 .چندملیتي بودهاي شرکت يها و ترفندهاي بیدادگرانهسیاست

 تأسیس شد  1267در سال ين مناطق اقتصادي در جهان است که آن از پوياتر.سه.آ
کشورهاي مؤسس  برعلاوه، آ.سه.آناعضاي . است توسعهدرحال سرعتبهو 
برمه )ر اشامل برونئي، کامبوج، میانم( تايلند ندونزي، مالزي، فیلیپین، سنگاپور وا)

 .باشدو ويتنام نیز مي( سابق
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 ايچهارگزينهخودآزمايي 
 يكپارچگي اقتصادي بین کشورها چه نام دارد؟ سطح اول .1

 ي گمرکياتحاديه ( آزاد تجاري                 بيمنطقه (الف
 ي اقتصادياتحاديه (د                            بازار مشترك  (ج

 يكپارچگي اقتصادي بین کشورها چه نام دارد؟ دومسطح  .2

 ي گمرکياتحاديه (ب   آزاد تجاري               يمنطقه (الف
 ي اقتصادياتحاديه (د                            بازار مشترك  (ج

حذف موانع تجاري بین  برعلاوهيك از انواع يكپارچگي اقتصادي، در کدام .3
يي عوامل جابهجاهاي اقتصادي مشترك بین آنها کشورهاي عضو و تنظیم سیاست
 است؟تولید بین کشورهاي عضو نیز آزاد 

 ي گمرکياتحاديه ( آزاد تجاري                 بيمنطقه (الف
 ي گمرگيمنطقه (د                            بازار مشترك  (ج

حذف موانع تجاري بین  برعلاوهيك از انواع يكپارچگي اقتصادي، در کدام .4
ي عوامل آزادانهيي جابهجاهاي اقتصادي مشترك و کشورهاي عضو تنظیم سیاست

هاي مالیاتي هماهنگ و تولید بین آنها، کشورهاي عضو داراي نرخ ارز يكسان، نرخ
 هاي پولي و مالي مشترك نیز هستند؟سیاست

 ي گمرکياتحاديه ( آزاد تجاري                 بيمنطقه (الف
 اقتصاديي اتحاديه (د                            بازار مشترك  (ج

 ؟کدام يك از موارد زير زمینه را براي ايجاد بازار مشترك فراهم کرد .1

 قرارداد برلین (قرارداد رم                            ب (الف

 قرارداد برن (قرارداد بوداپست                       د (ج

 نهادو بالاترين است از سران کشورهاي عضو تشكیل شده کدام يك از موارد زير  .6
 ؟اروپا است ياتحاديه

 شوراي سران اروپا (بکمیسیون اروپا                        (الف

 پارلمان اروپا (دشوراي اروپا                             (ج
 کند؟ميايفا  اروپا يرا در اتحاديه مجريه يقش قوهکدام يك از موارد زير ن .7

 شوراي سران اروپا (بکمیسیون اروپا                        (الف

 پارلمان اروپا (دشوراي اروپا                              (ج
 نام ديگر شوراي اروپا چیست؟ .1
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 شوراي پارلماني (شوراي فرهنگي                      ب (الف

 شوراي سران (شوراي  وزيران                         د (ج

 گذاري و اتخاذبه قانون با شوراي اروپا طورمشتركبهکدام يك از موارد زير  .2
 ؟پردازدمي اروپا يتصمیمات در اتحاديه

 ادگاه اروپاد (بکمیسیون اروپا                        (الف

 پارلمان اروپا (دشوراي سران                             (ج
اروپا و  يقوانین مصوب اتحاديهکدام يك از موارد زير ناظر بر اين است که  .11

اروپا  ياساسي تأسیس اتحاديه قراردادهايهاي عضو اتحاديه در چارچوب دولت
 ؟باشد

 ادگاه اروپاد (بکمیسیون اروپا                        (الف

 پارلمان اروپا (دشوراي سران                             (ج
داخلي کشـورهاي به مسـائل اقتصـادي ناشـي از تجـارت کدام يك از موارد زير  .11

 ؟پردازداروپا مي ياتحاديه

 امور محلي يکمیته (داخلي                بامور  يکمیته (الف

 امور اقتصادي و اجتماعي يکمیته (سیاسي                   دامور  يکمیته (ج
 
 ي آزاد تجاري آمريكاي شمالي چیست؟نام ديگر منطقه .12

 اوپك (ب                                  اپك  (الف

 اکو (نفتا                                       د (ج

هاي بولیوي، شیلي، کلمبیا، اکوادور و توسط کشور، 1262سال کدام مورد زير در  .13
 ؟شد تأسیسپرو 

                  نفتا                       (ي آند                          بجامعه (الف

 مرکوسور (کفتا                                       د (ج

 نام ديگر گروه کشورهاي آمريكاي لاتین چیست؟ .14
 نفتا (ب                            مرکوسور (الف

 آند (د                                     کفتا (ج

 ؟چه نام دارد بازار مشترك آمريكاي مرکزي .11

 نفتا (ب                            مرکوسور (الف

 آند (د                                     کفتا (ج
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 خودآزمايي تشريحي
 را تعريف کنید. تجاري آزاد يمنطقه .1

 را تشريح کنید. گمرکي ياتحاديه .2

 را تعريف کنید. مشترك ازارب .3

 را توضیح دهید. اقتصادي ياتحاديه .4

 را تعريف کنید. اروپا ياتحاديه سیاسي ساختار .1
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 هاي يادگیريهدف
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 را توضیح دهید. طلا استاندارد پولي سیستم .1

 را بیان کنید. طلا استاندارد هايچالش .2

 دوم و اول جهاني هايجنگ بین هايدورهجهان را در  پولي سیستموضعیت  .3
 تشريح کنید.

 را تعريف کنید. وودز برتون پولي سیستم .4

 را توضیح دهید. ثابت ارز نرخ سیستم سقوط .1

 را تعريف کنید. شناور ارز نرخ سیستم .6

 تحلیل کنید. ثابت ارز نرخ درمقابلرا  شناور ارز خنر .7

 شناور را تحلیل کنید. ارز نرخ سیستم دارانطرفديدگاه  .1

 را تحلیل کنید. ثابت ارز نرخ سیستم دارانطرفديدگاه  .2

 توضیح دهید. درعملرا  ارز نرخ هايسیستم .11

 را تعريف کنید. اتصالي ارز نرخ .11

 را تعريف کنید. ارزي يمديره هیئت .12
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 مقدمه
 هايچالششود. در اين بخش، تعريف مي طلا استانداردابتدا سیستم پولي ، در اين فصل

و همچنین، وضعیت سیستم پولي جهان، در  طلا استاندارد قوت نقاط، طلا استاندارد
 شود. شرح داده مي (1232-1211) دوم و اول جهاني هايجنگ بین هايدوره

شود و سقوط آن موردتحلیل قرار تعريف مي وودز برتون پولي سیستم، درادامه
 ينامهتوافقشود. در اين بخش، تعريف مي شناور ارز نرخ سیستمگیرد. سپس، مي

 شناور ارز نرخشود. همچنین، تشريح مي تاکنون 1273 سال از ارز نرخو روند  جامائیكا
 شود. مي تحلیل ثابت ارز نرخ درمقابل

مزاياي اين سیستم، شامل درمورد  شناور ارز نرخ سیستم دارانطرف ، ديدگاهدرادامه
شود. سپس، ديدگاه توضیح داده مي تجاري تراز خودکار تعديلو  پولي سیاست ستقلالا

عدم، پولي انضباطمزاياي اين سیستم، شامل درمورد ثابت  ارز نرخ سیستم دارانطرف
شرح  ارز نرخ و تجاري تراز بین ارتباطعدمو  وکارکسب در اطمینان ايجاد، بازيسفته

 شود. داده مي
 ارز نرخ هايسیستم، درادامهشود. بحث مي پولي سیستم بهتريندرمورد همچنین، 

 شود.شرح داده مي ارزي يمديره هیئتو  اتصالي ارز نرخ ، شامل دو مبحثدرعمل

 

  استاندارد طلاسیستم پولي  -7-1
شود )چرونیلام، ، معاملات بین کشورها از طريق طلا انجام مي1استاندارد طلادر سیستم 

2111 :231 .) 
ابزاري براي انجام معاملات،  عنوانبههاي طلا، استاندارد طلا، به استفاده از سكه

گردد که در برمي ثروتي حسابداري و ذخیرهگذاري در محاسبات ارزشواحد 
گرفته است. زماني که حجم تجارت مي قرار مورداستفادههاي بسیار قديم نیز زمان
محصولاتي که از کشورهاي ديگر خريداري  درمقابلالملل محدود بود، کشورها بین
 کردند.هاي طلا و نقره پرداخت ميکردند به آنها سكهمي

 ،استاندارد اقتصاديي است که در آن واحد محاسبه يك سیستم پولي ،استاندارد طلا
مسكوك  صورتبهباشد. تحت شرايط استاندارد طلا پول رايج يا مي وزن ثابتي از طلا

اسكناس  صورتبهآن  ييا صادرکننده شودميمقدار مشخصي از طلا محاسبه  براساس

                                                                                                                                        
1. gold standard 
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متعارف بر مبناي يك مقدار طوربهو  طلا صورتبهبازپرداخت آن را  ،)اوراق بهادار(
 نمايد. شده تضمین ميتعیینثابت ازپیش

معني که دارندگان اين  ايند داخلي باشند به نتوانولي استاندارد طلا ميواحدهاي پ
 باشندالمللي بین صورتبهتوانند در عوض آن پول دريافت کنند، يا تنها اوراق بهادار مي

هاي مرکزي صورت تنها شمار معدودي از اشخاص )حقوقي( همچون بانكاين که در
هاي رايجي که در عوض طلا تبديل کنند. پول حق دارند درخواست نمايند که آن را به

 اي هستند. د، داراي نرخ ثابت مبادلهنشومقادير ثابتي از طلا برگردانده مي
تا بتوان است استاندارد طلا جلوگیري از گسترش تورمي منبع پولي  هدف اصلي

  .سنجیدها( ها )نرخارزش ثابت آن را در برابر ديگر قیمت
، کشورها به درنتیجهالملل افزايش يافت. حجم تجارت بینانقلاب صنعتي  پس از
يي مقادير زيادي جابهجاالملل نیاز داشتند. تري براي تجارت بینآسانبهتر و ابزارهاي 

جا بود که کشورها به فكر رسید. در ايناز طلا و نقره، بین کشورها غیرممكن به نظر مي
 استفاده از پول کاغذي افتادند. 

 درصورتها را افراد و سازمانکه پول کاغذي  کردندقبول ميبايد م هها دولت
 با يك نرخ ثابت و مشخص، به طلا تبديل کنند.   تقاضاي آنها، 

 
 استاندارد طلاهاي چالش -7-1-1

گويند. تا سال مي استاندارد طلاتثبیت نرخ ارزها به طلا و تضمین قابلیت تبديل آنها را 
تجاري دنیا شامل بريتانیا، آلمان، ژاپن و آمريكا سیستم پولي  ، اکثر کشورهاي مهم1111

تعیین ارزش هر ارز  استاندارد طلادر چارچوب سیستم پولي را پذيرفتند.  استاندارد طلا
 نرخ ارز( آسان بود. تعیین  هر واحد از ارز ساير کشورها ) درمقابلهر کشوري 

گرم  111/1، دلار خود را معادل استاندارد طلادر سیستم پولي ، آمريكا مثالبراي
 هر درازايتوانستند ها ميطلاي خالص تعريف کرد. بنابراين، در تئوري افراد و سازمان

پوند انگلیس نیز برابر گرم طلاي خالص از دولت آمريكا طلب کنند.  111/1دلار، معادل 
طلا،  لدرمقاببه نرخ برابري دلار و پوند  باتوجهگرم طلاي خالص.  322/7بود با 

توانیم به اين نتیجه ها ميتوانیم ارزش اين دو ارز را نسبت به هم تعیین کنیم. از دادهمي
 111/1بر  322/7دلار است. اين عدد از تقسیم  17/4برسیم که هر پوند، برابر با 

 (. 316: 2113است )هیل،  آمدهدستبه
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 استاندارد طلانقاط قوت  -7-1-2
اين است که داراي سازوکار قدرتمندي براي  استاندارد طلاترين نقاط قوت يكي از مهم

کشورها است. يك کشور زماني داراي تعادل در تراز  1تراز تجاريايجاد تعادل در 
هاي آن بابت وارردات ات معادل پرداخترهاي آن بابت صادتجاري است که دريافتي

است. به تراز تجاري کشورها  2کشورها داختتراز پرتراز تجاري بخشي از باشد. 
  شود.نیز گفته مي 3حساب جاري

)دلاباي و تفاضل واردات يك کشور از صادرات آن تراز تجاري عبارت است از 
 (.47: 2111اسكات، 

فرض همچنین، فرض کنید که تنها دو کشور ژاپن و آمريكا در دنیا وجود دارند. 
بیشتر از  به آمريكا آنصادرات  . زيراآمريكا مثبت استکنید که تراز تجاري ژاپن با 

صادرات خود از آمريكا  درمقابلصادرکنندگان ژاپني واردات آن از اين کشور است. 
کنند. ن تبديل ميهاي ژاپني به يِکنند. آنها دلارهاي دريافتي را در بانكدلار دريافت مي

 طلاآن از آمريكا  درمقابلدهد و ا ميدولت ژاپن نیز دلارهاي دريافتي را به دولت آمريك
 خواهد. مي

اين باعث . يابدجريان ميبنابراين، در چنین شرايطي، طلا از آمريكا به سوي ژاپن 
شود. ارتباط مستقیمي بین کاهش حجم پول در آمريكا و افزايش حجم پول در ژاپن مي

زان تورم نیز بیشتر حجم پول و تورم وجود دارد. هرچه میزان حجم پول بیشتر شود، می
شود، تورم در اين کشور ، از آنجا که حجم پول در ژاپن بیشتر ميدرنتیجهشود. مي

يابد. از آنجا که حجم پول در آمريكا بیشتر و سطح قیمت محصولات آن افزايش مي
 يابد. يابد، تورم در اين کشور کمتر و سطح قیمت محصولات کاهش ميکاهش مي

در بازارهاي جهاني ژاپني باعث کاهش تقاضاي آنها  افزايش قیمت محصولات
يابد. کاهش قیمت محصولات آمريكايي نیز ، صادرات ژاپن کاهش ميدرنتیجهشود. مي

، صادرات آمريكا درنتیجهشود. ميدر بازارهاي جهاني باعث افزايش تقاضاي آنها 
دهند و انجام مي ها خريدهاي بیشتري را از آمريكايابد. بنابراين، ژاپنيافزايش مي
دهند. اين روند تا جايي ادامه ها نیز خريدهاي خود را از اين کشور کاهش ميآمريكايي
 کند که تراز تجاري دو کشور به تعادل برسد. پیدا مي

                                                                                                                                        
1. balance-of-trade 

2. balance of payments 

3. current account 
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حال، برخي از رها کردند. بااين 1231ي را در دهه استاندارد طلاکشورهاي دنیا، 
باور هستند که سیستم پولي دنیا بايد به سیستم پولي  اقتصاددانان در دنیاي امروز، بر اين

 برگردد.  استاندارد طلا
 

 (1211-1232هاي جهاني اول و دوم )هاي بین جنگدوره -7-1-3
بسیار موفق  1211آغاز جنگ جهاني اول در سال  تا 1171ي در طي دهه استاندارد طلا

ها ، آن را رها کردند. در طول جنگ، بسیاري از دولت1214بود. اما کشورها در سال 
کردند. اين رويكرد باعث شد که مخارج نظامي خود را از راه چاپ پول تأمین مي

ي کشورها افزايش يابد. ها در همهقیمت 1211ي جنگ جهاني اول در سال درانتها
به  1221و فرانسه در سال  1221، بريتانیا در سال 1212، آمريكا در سال درنتیجه

گرم طلاي خالص تعیین  322/7معادل برگشتند. بريتانیا قیمت پوند را  استاندارد طلا
، تورم زيادي را متحمل شده بود. اين 1221تا  1214هاي کرد. اما اين کشور بین سال

، رکود سنگین در نتیجهدرگذاري، باعث کاهش صادرات محصولات بريتانیايي و قیمت
 اين کشور شد.

تواند به تعهداتش در حفظ ارزش ديدند که بريتانیا نميميزماني که دارندگان پوند، 
، پوند خود را به طلا درنتیجهپوند عمل کند، اعتماد خود را به پوند از دست دادند و 

، 1231است، در سال  پايانروبهديد ذخاير طلايش دولت بريتانیا نیز که ميکردند. تبديل 
 به حالت تعلیق درآورد. را تبديل پوند به طلا 

را رها کرد. آمريكا در  استاندارد طلا 1233ريتانیا شكايت کرد و در سال آمريكا از ب
 1131/31طلا ) 1قیمت هر اونس آمريكابازگشت.  استاندارد طلادوباره به  1234سال 
از آنجا که دلار بیشتري براي خريد يك اونس  .رسانددلار  31دلار به  67/21از را گرم( 

، ارزش دلار نسبت به ساير ارزها درنتیجهبنابراين، ارزش دلار کاهش يافته بود.  .لازم بود
دلار بود. اما بعد  17/4ازاين کاهش ارزش ارزش هر پوند برابر با کاهش پیدا کرد. قبل

 .(317: 2113)هیل،  سیددلار ر 24/1کاهش ارزش نرخ دلار، ارزش هر پوند به از 
کاهش ارزش پول ملي آمريكا باعث افزايش صادرات اين کشور و کاهش واردات 

دولت آمريكا، آگاهانه، ارزش پول ملي خود را کاهش داد تا از طريق افزايش آن شد. 
صادرات و کاهش واردات اشتغال را در کشور خود افزايش دهد. دولت آمريكا، از نرخ 

                                                                                                                                        
1. ounce 
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کرد. جالب آنكه امروزه که کشور اري براي سیاست تجاري استفاده ميابز عنوانبهارز 
  کند!کند آمريكا از آن انتقاد ميچین از چنین سیاستي استفاده مي

درهرصورت، تعداد زيادي از کشورها از تاکتیك کاهش ارزش پول ملي استفاده 
اي و چرخه صورتبهکردند تا وضعیت تراز تجاري خود را بهبود ببخشند. اين روند مي

 دائمي به منفعت برسد.  طوربهرقابتي تكرار شد و هیچ کشوري نتوانست 
اينكه، بهباتوجهاعتماد به سیستم استاندارد طلا شد.  رفتنازبیناين روند، باعث 

دادند هیچ اطمیناني نسبت به توان ي کشورها ارزش پول ملي خود را کاهش ميهمه
 ا وجود نداشت. واقعي کشورها در خريد طل

، ارزهاي خود را به سرعتبهافراد از ترس کاهش ارزش پول ملي توسط کشورها، 
آنها نگران اين کردند و حاضر نبودند که هیچ ارزي را نزد خود نگه دارند. طلا تبديل مي

شد افرادي که بودند که کشورها ارزش پول ملي خود را کاهش دهند. اين باعث مي
ارزهاي اين کشورها را در دست داشتند، ارز بیشتري را براي تبديل به طلا پرداخت 

 .کنند
، آنها تصمیم درنتیجهي طلاي کشورها شد و اين عوامل باعث ايجاد فشار به ذخیره

، 1232م استاندارد طلا را رها کنند. در آغاز جنگ جهاني دوم در سال گرفتند که سیست
 خبري از سیستم استاندارد طلا نبود. 

 

 سیستم پولي برتون وودز  -7-2
کشور دنیا در برتون  44ي جنگ جهاني دوم، نمايندگان و در بحبوحه 1244در سال 

جديد  آمريكا دور هم جمع شدند تا يك سیستم پولي 2ايالت نیوهمشاير 1وودز
 (.311: 2114المللي را طراحي کنند )کاووسگیل و همكاران، بین

، اين 1231ي سیستم پولي استاندارد طلا و رکود بزرگ دهه رفتنازبینبه  باتوجه
که اي براي رونق اقتصاد جهاني بودند. آنها بر اين عقیده بودند به دنبال شیوه کشورها

، آنها از کاهش ارزش براينعلاوههاي ارزي ثابت براي اقتصاد جهاني مطلوب است. نرخ
نیز به ستوه آمده بودند و دريافته بودند که  1231ي پول ملي توسط کشورها در دهه
مشكل اصلي سیستم تواند اين مشكلات را حل کند. سیستم پولي استاندارد طلا نمي

                                                                                                                                        
1. Bretton Woods 

2. New Hampshire 
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المللي را براي کنترل سیستم پولي جهان د که هیچ سازمان بینپولي استاندارد طلا اين بو
 تعیین نكرده بود. 

 المللي شد:کنفرانس برتون وودز باعث ايجاد دو نهاد مهم بین
 1المللي پولصندوق بین .1
 2بانك جهاني .2
و المللي المللي پول حفظ نظم در سیستم پولي بیني اصلي صندوق بینوظیفه

اقتصادي کشورها است. کنفرانس برتون وودز ي ني نیز توسعهي اصلي بانك جهاوظیفه
المللي پول، همچنین يك سیستم نرخ ارز ثابت را ايجاد کرد که توسط صندوق بین

ي کشورها بايد ارزش پول ملي اين توافق همه براساس. گرفتميموردنظارت قرار 
خود را به طلا تبديل مجبور نبودند که ارز  . اماکردندطلا تعیین مي براساسخود را 
دلار به ازاي هر اونس طلا تعیین شد.  31تبديل دلار بود که ارزش آن تنها ارز قابلکنند. 

ارزش  براساسکرد و سپس، دلار تعیین مي درمقابلهر کشوري ابتدا ارزش ارز خود را 
 کرد.  طلا محاسبه مي درمقابلشده ارزش ارز خود را اسمي تعیین

از طريق خريد يا فروش ارزش ارز خود را  پذيرفتند کنندهشرکتي کشورهاي همه
ديد که میزان فروش ارز آن ، اگر کشوري ميمثالبرايارزهاي ديگر يا طلا حفظ کنند. 

المللي المللي بیشتر از میزان تقاضاي آن است، در بازارهاي ارز بیندر بازارهاي ارز بین
داد تا ارزش اسمي آن اضاي آن را افزايش ميکرد و با خريد ارز ملي خود تقدخالت مي

 را حفظ کند. 
در کنفرانس برتون وودز کشورها قبول  گرفتهصورتتوافقات  براساس ،همچنین

ابزاري براي سیاست تجاري خود  عنوانبهکردند که از سیاست کاهش ارزش پول ملي 
ارزش خود را وانست و نت پايین آمدارزي بسیار ارزش استفاده نكنند. اما قرار شد اگر 

درصد از ارزش پول  11المللي پول تا نیاز به مجوز صندوق بینکند، بتواند بدون حفظ
درصد ارزش پول ملي، نیازمند کسب مجوز از  11ملي خود بكاهد. کاهش بیش از 

 المللي پول بود. صندوق بین
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 سقوط سیستم نرخ ارز ثابت -7-3
کنفرانس برتون وودز ايجاد شده بود، تا اواخر  يدرنتیجهکه  سیستم نرخ ارز ثابت

مواجه شد. هاي آخر اين دهه با مشكل کار کرد. اما در طي سال خوبيبه، 1261ي دهه
شناور بعد، دنیا داراي يك سیستم پولي بهسقوط کرد. از آن 1273اين سیستم در سال 

به  باتوجهداشت.  سقوط سیستم نرخ ارز ثابتاست. دلار نقش مهمي در  1شدهمديريت
ارز مرجع  عنوانبهتبديل به طلا بود و ، دلار تنها ارز قابلنرخ ارز ثابت اينكه، در سیستم

داشت.  نرخ ارز ثابتبنابراين، نقش مهمي در سیستم  .کردبراي ساير ارزها عمل مي
نرخ ارز توانست به قیمت سقوط سیستم هرگونه فشار بر دلار براي کاهش ارزش، مي

  (.312: 2113)هیل،  مام شود که همین امر نیز رخ دادت ثابت
دلیل سیاست اقتصاد کلان آمريكا را به نرخ ارز ثابتسقوط سیستم اکثر اقتصاددانان 

، رئیس جمهور آمريكا، براي 2لیندون جانسوندانند. مي 1261تا  1261هاي در طي سال
در  دولتهاي جنگي و همچنین، تأمین مالي برنامه دولتهاي رفاهي تأمین مالي برنامه

، درواقعها تأمین شده باشند. ويتنام مخارج دولت را افزايش داد بدون اينكه از مالیات
باعث افزايش حجم پول ، درنتیجهاين تأمین مالي از طريق چاپ پول صورت گرفت که 

به  1266رصد در سال د 4شد. اين رويكرد باعث شد سطح تورم در آمريكا از کمتر از 
همچنین، رشد اقتصادي آمريكا نیز افزايش يافت، برسد.  1261درصد در سال  2نزديك 

درآمد مردم زياد شد و میل مصرفي آنها افزايش يافت. بنابراين، میزان واردات آمريكا 
 افزايش يافت و تراز تجاري آن با ساير کشورها به خطر افتاد. 

کاهش دترشدن وضعیت تراز خارجي اين کشور، بحث افزايش تورم در آمريكا و ب
آمار تجاري آمريكا ، 1271در بهار . مطرح کردالمللي در بازار ارز بین ارزش دلار را

میزان واردات آمريكا از میزان صادرات آن  1241د که براي اولین بار از سال نشان دا
شود گذاري مياره ارزشزدند که مارك آلمان دوببازان حدس ميبیشتر بوده است. سفته

، آنها مقدار زيادي از مارك آلمان را درنتیجهيابد. دلار، افزايش مي درمقابلو قیمت آن 
 المللي خريداري کردند. در بازارهاي ارز بین

 براساسبراي حفظ ارزش دلار نسبت به مارك بوندس بانك )بانك مرکزي آلمان( 
خريداري  1271مي  4رد دلار را در روز یلیامجبور شد که يك م ثابت نرخ ارزسیستم 
 مي نیز بوندس بانك يك میلیارد دلار ديگر را خريداري کرد.  1در صبح روز کند. 

                                                                                                                                        
1. managed-float 

2. Lyndon Johnson 



     211     الملليبین سیستم پولي

 

خريد دلار توسط بوندس بانك به اين دلیل بود که تقاضا براي دلار افزايش يابد. 
به افزايش تقاضا براي مارك بوندس بانك بايد دلارهاي زيادي را خريداري  باتوجه

کرد تا نسبت دلار به مارك حفظ شود. در اينجا بود که بوندس بانك اجازه داد که مي
 نرخ مارك آلمان شناور شود.

در طي چند هفته بعد از شناورشدن نرخ مارك آلمان، اقتصاددانان به اين نتیجه 
ن کاهش ارزش دلار فرا رسیده است. اما کاهش ارزش دلار موضوع رسیدند که زما
توافقات کنفرانس برتون وودز هر کشوري از طريق تثبیت نرخ ارز  براساسآساني نبود. 

توانست نرخ ارز خود را نسبت به سادگي ميدلار، در يك سطح جديد، به درمقابلخود 
ي درصورتنرخ دلار نرخ ارز ثابت بود. اما دلار ارز مرجع سیستم ساير ارزها تغییر دهد. 

ارزهاي  اًمجدد زمانهم طوربهشدند ي کشورها حاضر ميتوانست تغییر کند که همهمي
. بسیاري از کشورها حاضر به انجام اين کار گذاري کنندارزشدلار  درمقابلرا خود 

ريكايي و ترشدن محصولات آنها نسبت به محصولات آمنبودند زيرا اين کار باعث گران
 شد. ، کاهش صادرات آنها ميدرنتیجه

اعلام کرد که کشور  مسئله، رئیس جمهور آمريكا، براي حل اين 1ريچارد نیكسون
 ،1271اوت  11دولت آمريكا در کند. آمريكا ديگر دلار کشورها را به طلا تبديل نمي

ر به طلا خود قابلیت تبديل دلا هايمسئولیتتصمیم گرفت به جاي اجراي تعهدات و 
درصد مالیات  11او همچنین اعلام کرد که . کلي رها کند و دلار را شناور نمايدرا به

تا زماني که شرکاي تجاري آمريكا قبول کنند  باقي خواهد ماند جديد بر واردات
: 2113، 2گذاري کنند )عجمي و گوداردزشدلار دوباره ار درمقابلارزهاي خود را 

116 .) 
سوي آمريكا باعث شد که شرکاي تجاري اين کشور، پاي میز ها از اين سیاست

شرکاي تجاري آمريكا قبول  1271ها باعث شد که در دسامبر زنيمذاکره بنشینند. چانه
، درادامهدرصد نسبت به ساير ارزها کاهش پیدا کند.  1کنند که ارزش دلار به میزان 

 بر واردات را لغو کرد. آمريكا نیز مالیات
، 1273همچنان حل نشده بود. درطول سال  مسئلهها حلرغم اين راهاما، علي

هاي آمريكا بدتر شد و حجم پول آن نیز به میزان زيادي افزايش وضعیت تراز پرداخت
بازها معتقد بودند که هاي شديد در اين کشور گرديد. سفتهيافت که باعث ايجاد تورم

                                                                                                                                        
1. Richard Nixon 

2. Ajami & Goddard 
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ر ارزش آن کاهش يابد. بنابراين، آنها بار ديگارزش دلار هنوز زياد است و بايد يك
در دلارهاي خود را فروختند و شروع به خريد ارزهاي ديگر مانند مارك آلمان کردند. 

میلیارد دلار  6/3هاي اروپا بیش از بازي به اوج خود رسید. بانك، سفته1272ي فوريه
دارند و سیستم  صرف خريد دلار کردند تا نرخ ارزهاي خود را در برابر دلار ثابت نگه

 را حفظ کنند. ثابت پولي نرخ ارز 
المللي در ارز بین المللي بسته شد. زماني که بازار، بازار ارز بین1272در اول مارس 

دلار به  درمقابلمجدداً باز شد، ارز ژاپن و اکثر کشورهاي اروپايي  1272مارس  12
، همچنان ارزش ارزهاي هتوسعدرحالبودند. برخي از کشورهاي  حالت شناور درآمده

. حتي امروزه نیز بسیاري از کشورها ارزش کردندخود را بر مبناي دلار تعیین مي
 کنند. ارزهاي خود را بر مبناي دلار تعیین مي

به مشكلاتي که براي سیستم پولي نرخ ارز ثابت به وجود آمد، استفاده از  باتوجه
ي بازي بود. نقطهي سفتهمسئلهراي حل موقتي بسیستم پولي نرخ ارز شناور يك راه

ضعف اصلي سیستم پولي برتون وودز اين بود که اين سیستم تا زماني مفید بود که 
هاي آن با مشكل مواجه نباشد. سطح تورم در آمريكا پايین باشد و تراز پرداخت

 شد. بروز اين مشكلات، سیستم پولي برتون وودز نیز دچار مشكل مي درصورت
 

 شناور سیستم نرخ ارز  -7-4
ثابت به سیستم نرخ ارز پس از فروپاشي و  1276ي در ژانويه، شناورسیستم نرخ ارز 

المللي پول در کشور جامائیكا دور ، اعضاي صندوق بین1276ي در ژانويهوجود آمد. 
المللي پول را قبول کردند. اين قوانین تا به امروز، و قوانین سیستم بینهم جمع شدند 

 اند. برجا ماندهپا
 

 ي جامائیكانامهتوافق -7-4-1
 :(361: 2113)هیل،  ي جامائیكا به شرح زير استنامهمفاد اصلي توافق

 المللي پول قرار گرفت. ي اعضاي صندوق بینسیستم ارزي شناور موردقبول همه
 الملليتوانند آزادانه وارد بازارهاي ارزي بینالمللي پول مياعضاي صندوق بین
  بازي ارزي را انجام دهند؛سفته شوند و در اين بازارها

  المللي پول ي پشتیبان از دست داد. صندوق بینيك ذخیره عنوانبهطلا نقش خود را
 بهبه کشورها برگرداند. اين کمك بزرگي با قیمت روز بازار ي طلاي خود را ذخیره
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ي زه داده شد که ذخیرهالمللي پول اجابه اعضاي صندوق بینکشورهاي فقیر بود. 
 د را با قیمت روز بازار بفروشند؛طلاي خو

 میلیارد دلار رسید. در  41المللي پول به رقم مقدار کمك اعضا به صندوق بین
زيرا تعداد اعضاي صندوق به  .میلیارد دلار رسید 311هاي بعد نیز اين رقم به سال
 . افزايش يافتکشور  114

 
 1273نرخ ارز از سال  -7-4-2

که در بین يدرحال ،بیني بوده استپیشبسیار متغیر و غیرقابل 1273نرخ ارز از سال 
بیني بود. دلیل نوسانات نرخ ارز از سال ، ثابت و قابل پیش1273تا  1241هاي سال
 شرح زير هستند: بود که بهبیني به سیستم پولي جهاني یشپقابل، چند شوك غیر1273
  برابر کرد. اثرات  4اوپك قیمت نفت را  در اين سال، :1271بحران نفت در سال

مخرب اين بحران، باعث افزايش تورم در آمريكا شد و وضعیت تجاري اين 
در  اين روندها باعث کاهش بیشتر ارزش دلارکشور را با مشكل مواجه ساخت. 

 (؛112: 2113شد )عجمي و گودارد،  بازارهاي جهاني

 افزايش شديد  يدرنتیجهر آمريكا در بازارهاي جهاني، رفتن اعتماد به دلاازدست
 ؛1271تا  1277هاي تورم در اين کشور در سال

 برابر کرد؛ 2ل، اوپك قیمت نفت را در اين سا :1272نفت در سال  بحران  

 رغم ، علي1211و  1211هاي بیني نرخ دلار در بین سالپیشافزايش غیرقابل
 ؛هامشكلات زياد در تراز پرداخت

  تا 1211هاي ين ژاپن و مارك آلمان، بین سال درمقابلکاهش شديد نرخ دلار 
 ؛1217

  ؛1221تا  1223هاي ين ژاپن، بین سال درمقابلکاهش شديد نرخ دلار 

 ؛1222جزئي سیستم پولي اروپا در سال  طسقو 

 ارز چند کشور آسیايي، شامل  نرخدر اين سال،  :1227در سال  ارزي آسیا بحران
اهش دلار ک درمقابلدرصد  11تا  11جنوبي، اندونزي، مالزي و تايلند، بین ي کره

 پیدا کرد؛

 2112تا  2111هاي کاهش ارزش دلار در بین سال. 
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هاي ارزهاي عمده، در بین سال درمقابلروند تغییرات نرخ دلار را  1-7نمودار 
در نظر گرفته شده  111برابر با  1273دهد. شاخص در مارس نشان مي 2111تا  1273

ي ارزهاي عمده درمقابلنرخ دلار است. اين شاخص، عبارت است از میانگین موزون 
 جهان. 

  
 (361: 2113 )هیل، 2111تا  1273هاي ارزهاي عمده، در سال درمقابلدلار نرخ  .1-7نمودار 

و  1211تا  1211هاي افزايش شديد نرخ دلار بین سال ي مهم در اين نمودارنكته
تا  1221هاي است. نرخ دلار در بین سال 1211تا  1211هاي کاهش شديد آن بین سال

، روند تغییرات نرخ دلار در طي درادامهنیز ابتدا افزايش و سپس کاهش يافت.  2112
المللي پولي بین گیرد تا با روند تغییرات در سیستمبحث قرار ميهاي اخیر مورد سال

 آشنا شويم.
، در شرايطي رخ داد که اين 1211تا  1211هاي افزايش شديد نرخ دلار، بین سال

ها، میزان واردات آمريكا بیش از میزان کشور داراي کسري تراز تجاري بود. در اين سال
 براساسلار در بازارهاي جهاني افزايش يافته بود. ، میزان ددرنتیجه .صادرات آن بود

کسري تراز تجاري بايد باعث  يدرنتیجهالمللي، منطق، افزايش دلار در بازارهاي ارز بین
رشد  دلیلبهاين  شد. پس چرا قیمت دلار افزايش پیدا کرده بود؟کاهش ارزش دلار مي

خارجي به اين کشور شد.  گذاري مستقیمبود که باعث جذب سرمايه اقتصادي آمريكا
 اثر کاهش نرخ ارز شد.  رفتنازبینرشد اقتصادي آمريكا، باعث 
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دخالت دولت و نیروهاي  دلیلبه، 1211تا  1211هاي کاهش نرخ ارز در بین سال
، 1211تا  1211هاي به افزايش شديد قیمت دلار در بین سالباتوجهبازار بود. 

، صادرات اين درنتیجهتر شده بودند. ني، گرانمحصولات آمريكايي در بازارهاي جها
کشور کاهش يافت. همچنین، قیمت محصولات خارجي نیز کاهش يافته بود که اين 

تجاري آمريكا شد. تراز منجر به افزايش واردات در آمريكا شد. اين روند باعث کسري 
ث شد اين باعمیلیارد دلار بود.  161تجاري آمريكا برابر با تراز ، کسري 1211در سال 

 که دولت آمريكا به حمايت از صنايع داخلي روي آورد. 
کشور صنعتي  1هاي مرکزي گروه ، وزاري دارايي و رؤساي بانك1211در سپتامبر 

توافق )آمريكا، ژاپن، آلمان، بريتانیا و فرانسه( در هتل پلازاي نیويورك گرد هم آمدند و 
هاي خود قیمت دلار را افزايش دهند آنها تلاش کردند با دخالترا امضا کردند.  1پلازا

 اما روند کاهشي ارزش دلار همچنان ادامه پیدا کرد. 
نگران کاهش  1سران گروه ادامه يافت.  1217روند کاهشي ارزش دلار تا سال 
متعهد شدند که در مواقع ضروري،  2توافق لووربیشتر نرخ دلار بودند. آنها با امضاي 

براي تثبیت نرخ ارزها، در بازار ارز دخالت کنند و با خريد و فروش ارزها، نرخ 
تا چند ماه بعد از ارزهاي مختلف را در بازار به تثبیت برسانند. اگرچه، کاهش نرخ دلار 

در اوايل  شدت اين کاهش نسبت به گذشته کمتر شد. اما توافق لوور نیز ادامه پیدا کرد
 (.112: 2113نیز کاهش نرخ دلار متوقف شد )عجمي و گودارد،  1211سال 

، 1221داراي ثبات نسبي بود. تنها در سال  1221ي ي اول دههنرخ دلار در نیمه
، 1221ي بازي شد. در اواخر دههثباتي و سفتهدلیل جنگ خلیج فارس دلار دچار بيبه

، يورو نیز معرفي ر جهان رونق گرفت. در اين دورهارزهاي معتب درمقابلباز هم دلار 
المللي اين کشور همچنان گرفتن دلار در بازارهاي ارز بینرغم قوتشده بود. اما علي

هاي گذاريباز هم در اين دوره افزايش سرمايهها بود. داراي کسري تراز پرداخت
 خارجي، باعث افزايش قیمت دلار شده بود. 

گذاران خارجي اعتماد خود را به بازار آمريكا از دست دادند يه، سرما2112در سال 
گذاري خارجي در اين کشور کاهش پیدا کرد. صادرکنندگان، ، حجم سرمايهدرنتیجهو 
گذاري کنند، آنها را دلارهاي حاصل از صادرات خود را در آمريكا سرمايه اينكهجايبه

کردند. يكي از دلايل اين رويكرد افزايش يورو تبديل مي خصوصبهبه ارزهاي ديگر و 

                                                                                                                                        
1. Plaza Accord 

2. Louvre Accord 
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 767به  2111تجاري آمريكا در سال تراز تجاري آمريكا بود. کسري تراز کسري 
میلیارد دلار کاهش  421به  2111تجاري آمريكا در سال تراز میلیارد دلار رسید )کسري 

 7. اين کسري، برابر با يك رکورد بود 2111تجاري آمريكا در سال تراز يافت(. کسري 
 درصد از تولید ناخالص داخلي آمريكا بود. 

 گذاري در آمريكا به چند دلیل بود:گذاري خارجي براي سرمايهاستقبال سرمايهعدم
در بین ، دچار رکود بود. 2112و  2111هاي اقتصاد آمريكا در بین سال .1

باعث  تي(هاي اينترنها )شرکتکامحباب دات ،2112و  2111هاي سال
هاي دولت آمريكا تلاش .استريت شدآشفتگي بازارهاي آمريكا و مخصوصاً وال

 ل اين مشكلات اقتصادي کافي نبود؛نیز براي ح

شد. اين کشور در  بسیارزياد 2111ي دولت آمريكا، بعد از سال کسري بودجه .2
، 2117میلیارد دلار کسري بودجه رسید. در سال  311به رکورد  2111سال 
میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. اما در سال  111ي آمريكا به ان کسري بودجهمیز

ي آمريكا به رقم بسیار بالاي ، وضعیت بسیار بدتر شد و کسري بودجه2112
، آمريكا دچار بحران بزرگ اقتصادي 2112در سال میلیارد دلار رسید.  1411

صادي بین فعالان بود. دولت آمريكا براي فرار از بحران و ايجاد تحرك اقت
هاي حمايتي هاي مشوق اقتصادي را طراحي کرد. اين برنامه، بستهوکارکسب

  میلیارد دلاري شد؛ 1411 يباعث ايجاد کسري بودجه

ارزش دلار را درمورد ، سران آمريكا تصمیم گرفتند که مذاکرات 2113از سال  .3
ار، باعث افزايش متوقف کنند. زيرا آنها بر اين باور بودند که کاهش ارزش دل

هاي ، بهبود وضعیت تراز پرداختدرنتیجهصادرات آمريكا، کاهش واردات و 
گذاران خارجي دلارهاي خود را شود. اين عامل باعث شد که سرمايهآمريكا مي

گذاري نكنند. زيرا آنها متوجه شده بودند که دولت در بازارهاي آمريكا سرمايه
المللي تلاش مت دلار در بازارهاي ارز بینآمريكا قصد ندارد براي افزايش قی

 کند. 

تقاضا براي دلار کاهش يافت و ارزش دلار در بازارهاي ارز اين عوامل،  يدرنتیجه
، مقداري 2117و  2116هاي المللي سقوط کرد. اگرچه، ارزش دلار در سالبین

هاي لارزهاي معتبر، در طي سا درمقابلروند کاهشي ارزش دلار  . اماافزايش يافت
 (. 363: 2113)هیل،  يافتادامه نیز  2111تا  2111
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 نرخ ارز ثابت درمقابلنرخ ارز شناور  -7-1
بهتربودن نرخ ارز شناور يا نرخ ارز ثابت درمورد سقوط سیستم پولي برتون وودز بحث 

هاي زيادي را از خود هاي اخیر ضعفرا از بین نبرده است. نرخ ارز شناور، در سال
نشان داده است و باعث ناامیدي اقتصاددانان و کشورها شده است. اين بخش به بررسي 

تدا به بررسي پردازد. ابسیستم نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت مي دارانطرفديدگاه 
پردازيم تا متوجه شويم چرا برخي از سیستم نرخ ارز شناور مي دارانطرفديدگاه 

 اقتصاددانان و کشورها آرزو دارند به سیستم نرخ ارز ثابت برگردند. 
 

   شناورسیستم نرخ ارز  دارانطرف -7-1-1
 : هستندرا براي اين سیستم قائل دو مزيت  شناورسیستم نرخ ارز  دارانطرف
 استقلال سیاست پولي .1
 تعديل خودکار تراز تجاري .2
 
 پولي سیاست استقلال 

. هاي پولي محدود استدر سیستم نرخ ارز ثابت، توانايي کشورها در انجام سیاست
آنها بايد همواره نگران تثبیت نرخ ارز باشند. در سیستم نرخ ارز ثابت اگر کشور  زيرا

يد توجه داشته باشد که افزايش حجم پول باعث بخواهد حجم پول را افزايش دهد، با
خوردن ، برهمدرنتیجهشود و تورم نیز باعث کاهش ارزش پول ملي و ايجاد تورم مي

 شود. تعادل در سیستم نرخ ارز ثابت مي
همچنین، اگر کشور بخواهد حجم پول را کاهش دهد، بايد نرخ بهره را افزايش 

ديگر، افزايش يازطرفدهد. اي پول را کاهش ميزيرا افزايش نرخ بهره تقاضا بر .دهد
ايجاد مشكلاتي براي سیستم و پول از خارج به داخل کشور  حرکتباعث نرخ بهره 

 شود. نرخ ارز ثابت مي
سیستم نرخ ارز شناور بر اين عقیده هستند که اين سیستم، دست  دارانطرف

کشوري که گذارد. باز مي هاي پولي انبساطي و انقباضيکشورها را براي انجام سیاست
کند حجم پول را افزايش دهد تا تقاضاي مشكل بیكاري تلاش مي رفتنازبینبراي 

نرخ ارز درمورد تواند بدون نگراني داخلي را تحريك کند و بیكاري را کاهش دهد، مي
 زيرا نرخ ارز آن شناور است. .خود اين کار را انجام دهد



 المللبازرگاني بین     211

 

 

، باعث کاهش ديگرازطرفشود و طرف، باعث تورم ميافزايش حجم پول، ازيك
، کاهش ارزش پول ملي 1برابري قدرت خريدي نظريه براساسشود. ارزش پول ملي مي

 کند. در بازارهاي ارز جهاني اثرات تورم را خنثي مي
نرخ درمورد توانند بدون نگراني همچنین، در سیستم نرخ ارز شناور کشورها مي

 ي پولي انقباضي استفاده کنند و حجم پول را کاهش دهند. هاارز، از سیاست
 
 تجاري تراز خودکار تعديل  

واردات ) شددچار کسري تجاري ميکه سیستم پولي برتون وودز، اگر کشوري  براساس
هاي اين مشكل را از طريق سیاستتوانست نمي( و شدآن از صادرات آن بیشتر مي

المللي پول اجازه خود بايد از صندوق بینداخلي حل کند، براي کاهش نرخ ارز 
 گرفت. مي

باعث تعديل خودکار  شناور سیستم نرخ ارز شناور معتقدند که سیستم دارانطرف
ديدگاه آنها، اگر کشوري دچار کسري تراز تجاري باشد  براساسشود. تراز تجاري مي

، نرخ ارز آن ي پول ملي آن در بازارهاي جهاني بیشتر از تقاضاي آن باشد()عرضه
تر و يابد. در چنین وضعیتي، کالاهاي صادراتي آن در بازارهاي جهاني، ارزانکاهش مي

شوند. بنابراين، کاهش نرخ ارز باعث افزايش صادرات و تر ميکالاهاي وارداتي آن گران
، کاهش نرخ ارز، باعث تعديل خودکار تراز درنتیجهشود. کاهش واردات کشورها مي

 شود. تجاري مي
 خوبيبهي ارزهاي مختلف را در بازار سیستم نرخ ارز شناور، تقاضا و عرضه

 (. 311: 2111کند )کاووسگیل و همكاران، توصیف مي
 

 سیستم نرخ ارز ثابت   دارانطرف -7-1-2
 سیستم قائل هستند:  مزيت را براي اين 4سیستم نرخ ارز ثابت  دارانطرف
 ؛انضباط پولي .1

 ؛بازيعدم سفته .2

 ؛وکارکسبايجاد اطمینان در  .3

 .ارتباط بین تراز تجاري و نرخ ارزعدم .4
 

                                                                                                                                        
1. Purchasing power parity (PPP) 
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 پولي انضباط 
اين سیستم، نرخ ارز  براساسشود. نرخ ارز ثابت باعث ايجاد انضباط پولي مي سیستم

توانند کشورهاي مختلف بايد ثابت باشد. براي رسیدن به اين هدف کشورها نمي
خودسرانه حجم پولي را در سیستم پولي خود افزايش دهند. زيرا اين سیاست باعث 

 شود. خوردن تعادل در سیستم نرخ ارز جهاني ميافزايش تورم و برهم
 هاي پوليديدگاه استقلال سیاست براساس، سیستم نرخ ارز شناور دارانطرف

 دارانطرفنرخ تورم خاص خود را داشته باشند. اما توانند معتقدند که کشورها مي
رويه، بيطوربهفشارهاي سیاسي  تأثیرتحتها سیستم نرخ ارز ثابت معتقدند که دولت

شود. ا ميدهند که اين باعث افزايش شديد تورم در سیستم آنهحجم پول را افزايش مي
دهد که چنین مشكلاتي در سیستم پولي جهان ايجاد سیستم نرخ ارز ثابت تضمین مي

 شود. نمي
 
 بازيسفته عدم 

سیستم نرخ ارز ثابت معتقدند که سیستم نرخ ارز شناور، باعث ايجاد  دارانطرف
يع سرشود. آنها بر اين باور هستند که افزايش و کاهش بازي در بازارهاي ارز ميسفته

 بازي بوده است. ي سفتهنتیجه 1211ي قیمت دلار در طي دهه
شود، بینند ارزي در بازار دچار کاهش قیمت ميآنها معتقدند زماني که سوداگران مي

مدت خود هستند و از ترس رسانند. آنها به فكر منافع کوتاهسريعاً آن را به فروش مي
انداز وجه به چشمرسانند. آنها به هیچترشدن ارز در آينده آن را به فروش ميارزان

که سوداگران بیشتري ارزهاي خود کنند. همچنانبلندمدت اقتصادي کشورها توجه نمي
 پیوندد. رسانند، کاهش نرخ ارز به واقعیت ميرا به فروش مي

هاي زيادي به اقتصاد کشورها وارد کند و صادرات و تواند آسیببازي ميسفته
سیستم نرخ ارز ثابت معتقدند که اين  دارانطرفواردات آنها را با مشكل مواجه سازد. 

 . (361: 2113)هیل،  کندبازي و اثرات مخرب آنها را محدود ميسیستم رفتارهاي سفته
 
 وکارکسب در اطمینان ايجاد 

در بازارهاي جهاني  اطمینانعدمها در سیستم نرخ ارز شناور باعث افزايش بازيسفته
بودن نرخ ارز در بازارهاي جهاني باعث ايجاد مشكلات  بینيپیششود. غیرقابلمي

شود. همچنین، صادرات، مي وکارکسبريزي ها در انجام برنامهزيادي براي شرکت
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 ،شود. در چنین وضعیتيها دشوار ميشرکت گذاري نیز برايواردات و سرمايه
دانند که چه اقداماتي را بايد انجام ي بازار نامطمئن هستند و نميها از آيندهشرکت
 دهند. 

سیستم نرخ ارز ثابت معتقدند که سیستم نرخ ارز ثابت از طريق تثبیت  دارانطرف
الملل و د تجارت بینکند و باعث توسعه و رشرا حذف مي اطمیناننرخ ارز، اين عدم

 شود. گذاري خارجي در کشورها ميسرمايه
سیستم نرخ ارز شناور معتقدند که سیستم نرخ ارز  دارانطرف، ديگرازطرفاما 

هاي مربوط به نوسانات نرخ ارز را از بین ، ريسك1بازار سلف ارزيشناور از طريق 
ده و با قیمت روز بازار، بازار سلف ارزي دريافت يا تحويل ارز را در آينبرد. مي

 (.612: 2111کند )کاووسگیل و همكاران، تضمین مي
 
 ارز نرخ و تجاري تراز بین ارتباطعدم 

هاي شناور باعث تعديل تراز تجاري سیستم نرخ ارز شناور معتقدند که نرخ دارانطرف
را باور ارتباط بین نرخ ارز و تعادل در تراز تجاري  اين سیستم شوند. اما منتقدانمي

اندازها و ندارند. آنها معتقدند که کسري تراز تجاري يك کشور، به تعادل بین پس
ها در آن بستگي دارد، نه به ارزش خارجي ارز آن. آنها معتقدند که گذاريسرمايه

کسري تراز تجاري باعث افزايش  . زيراشودکسري تراز تجاري باعث ايجاد تورم مي
اي حاصل از کاهش نرخ ارز هاي هزينهود. تورم، عايديشقیمت محصولات وارداتي مي

 برد. را از بین مي
سیستم نرخ ارز ثابت، کاهش نرخ ارز باعث  دارانطرفديدگاه  براساسبنابراين، 

شود. اين شود، بلكه باعث افزايش نرخ تورم ميش صادرات و کاهش واردات نميافزاي
هاي درصد کاهش در ارزش دلار بین سال 41افراد در تأيید ادعاي خود بیان کردند که 

 کسري تراز تجاري آمريكا نشد.  رفتنازبین، باعث 1211تا  1211
که کاهش کسري تراز سیستم نرخ ارز شناور بیان کردند  دارانطرفدر پاسخ، 

، 1222میلیارد دلار در سال  71به  1211میلیارد دلار در سال  161تجاري آمريكا از 
 تأثیر کاهش نرخ ارز بوده است.  دلیلبه

 

                                                                                                                                        
1. forward exchange market 
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 بهترين سیستم پولي -7-6
کدام نظريه درست است؟ سیستم نرخ ارز ثابت يا سیستم نرخ ارز شناور؟ اقتصاددانان، 

هايي که در بازرگاني اند. سازمانسیستم پولي به قطعیت نرسیده ي بهترينهنوز در زمینه
شوند و کنند، در چنین شرايط مبهمي دچار مشكلات زيادي ميالملل فعالیت ميبین

 شود. هاي زيادي به آنها وارد ميآسیب
رسد که سیستم نرخ ارز در دنیاي امروز، به نظر مي وکارکسبجه به وضعیت وبا ت

سیستم نرخ  رفتنازبینبازي، باعث سفتهالملل نباشد. مناسب بازرگاني بینثابت، چندان 
بازي، سیستم نرخ ارز ثابت معتقدند که سفته دارانطرفجالب آنكه،  ارز ثابت شد.

، يك نوع ديگر از سیستم نرخ ارز ثابت، درهرحال مربوط به سیستم نرخ شناور است!
 الملل و رشد آن شود. ینتواند باعث ايجاد ثبات در بازرگاني بمي

 

 هاي نرخ ارز در عملسیستم -7-7
کنند. برخي هاي مختلفي براي مديريت ارز استفاده ميکشورهاي مختلف دنیا از سیستم

ها، نرخ ارز . در اين سیستمکننداستفاده مي 1شناور آزادارز سیستم نرخ از کشورها از 
 2اتصالينرخ ارز  سیستمشود. برخي از کشورها نیز از توسط نیروهاي بازار تعیین مي

 ها، شبیه سیستم نرخ ارز ثابت هستند.کنند. اين سیستماستفاده مي
المللي پول را نشان کشورهاي عضو صندوق بین يهاي ارز، سیاست2-7نمودار 

 دهد.مي
درصد از کشورها از سیستم  14شود، مشاهده مي 2-7ر نمودار طور که دهمان

شده استفاده درصد از کشورها از سیستم شناور مديريت 26کنند. شناور آزاد استفاده مي
 کنند.بسیار محدود در بازار ارز خود دخالت مي صورتبهکنند. اين کشورها مي

ي ، کشورهاي حوزهمثالبرايدرصد از کشورها بدون سیستم جداگانه هستند.  22
خود را ندارند و از بهاند، سیستم پولي مخصوصي اروپا که يورو را قبول کردهاتحاديه
کنند. برخي از کشورهاي کوچك آفريقايي ي اروپا تبعیت ميهاي پولي اتحاديهسیاست
، ي درياي کارائیب نیز ارز مخصوص به خود را ندارند و از ارزهاي ديگرو حوزه
 کنند. استفاده مي ،دلار و يورو معمولاً
 

                                                                                                                                        
1. free float system 

2. pegged system 
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 (367: 2113)هیل،  المللي پولعضو صندوق بینكشورهاي يهاي ارز سیاست .2-7نمودار 

درصد از  21کنند. تر استفاده ميهاي پولي غیرمنعطفساير کشورها از سیستم
کنند. آنها ارز خود را به ساير ارزها مانند دلار کشورها از سیستم اتصال ثابت استفاده مي

کشورها از سیستم درصد از  6دهند. يا يورو يا ترکیبي از ارزهاي مختلف پیوند مي
 کنند. ي ارزي استفاده ميمديره هیئتدرصد از کشورها از  4و  شدهتعديلاتصال 
 

 نرخ ارز اتصالي -7-7-1
ارز خود را به يكي از ارزهاي مهم دنیا مانند  نرخدر سیستم نرخ ارز اتصالي کشورها 

رايج است.  دهند. نرخ ارز اتصالي در بسیاري از کشورهاي کوچك دنیادلار اتصال مي
يكي از مزاياي مهم سیستم نرخ ارز اتصالي اين است که همانند سیستم نرخ ارز ثابت 

: 2111، 1)کیلور و کانان شودکشور ميدر باعث ايجاد انضباط مالي و کاهش تورم 
173). 

کنند، بايد مطمئن باشند که کشورهايي که از سیستم نرخ ارز اتصالي استفاده مي
میزان تورم در کشور آنها با کشور مرجع يكسان است. اگر میزان تورم در کشور بیشتر 

                                                                                                                                        
1. Keillor & Kannan 

6% 

14% 

21% 

26% 

22% 

4% 

 %6اتصال تعديل شده = 

 %14شناور آزاد = 

 %21اتصال ثابت = 

 %26شناور مديريت شده = 

 %22بدون سیستم جداگانه = 

 %4ي ارزي= هیئت مديره
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شود که نرخ ارز خود را کاهش دهد. از کشور مرجع باشد، آنگاه کشور مجبور مي
ريزد. تنها راهي که کشور براي فرار از هم مي صورت، سیستم نرخ ارز اتصالي بهدراين

 دارد اين است که مانع ايجاد تورم شود.  اين موقعیت
هاي پولي مشخصي استفاده کند تا کشور همچنین، کشور مرجع بايد از سیاست

 هاي پولي خود را با آن هماهنگ کند. الگوپذير، بتواند سیاست
کنند، دهد که کشورهايي که از سیستم نرخ ارز اتصالي استفاده ميشواهد نشان مي

نتايج تحقیقاتي که توسط  براساسسطح تورم کمتري نسبت به ساير کشورها دارند. 
المللي پول انجام شد، کشورهايي که از سیستم نرخ ارز اتصالي استفاده صندوق بین

هاي د تورم هستند. اما کشورهايي که از سیستمدرص 1، داراي طورمیانگینبهکنند، مي
درصد تورم هستند.  14، داراي طورمیانگینبهکنند، شده استفاده ميشناور مديريت

 16، داراي طورمیانگینبهکنند، هاي شناور استفاده ميهمچنین، کشورهايي که از سیستم
 درصد تورم هستند.    

اسمي از سیستم نرخ ارز  صورتبهشواهد واقعي، بسیاري از کشورها  براساس
کنند. بسیاري از اين کشورها تمايل دارند که نرخ ارز خود را کاهش اتصالي استفاده مي

ها از اگر سرمايهکنند. هاي پولي مشخصي استفاده نميدهند و همچنین، از سیاست
 ، چنینشودبازان دچار نوسانات شديد کشوري خارج شود و ارز آن کشور توسط سفته

 تواند از سیستم نرخ ارز اتصالي استفاده کند. کشوري نمي
، چنین وضعیتي براي چندين کشور آسیايي مانند تايلند و مالزي، در سال مثالبراي
 تأثیرتحتايجاد شد. اين کشورها دچار فرار سرمايه شدند و ارزهاي آنها  1227
سیستم نرخ ارز اتصالي را  ، آنها مجبور شدنددرنتیجههاي شديد قرار گرفت. بازيسفته
 و به سیستم نرخ ارز شناور روي آورند.  کنندرها 
 

 ي ارزيمديره هیئت -7-7-2

را در  يي جديدمسئلهکنگ ي هنگ، تجربه1227در طي بحران ارز آسیا در سال 
، زماني که ارز کشورهاي 1227در سال مديريت سیستم نرخ ارز اتصالي ايجاد کرد. 

با غلبه بر حملات شديد سفته کنگ توانست سقوط بود، کشور هنگ درحالآسیايي 
 دلار ثابت نگه دارد.  درمقابلنرخ ارز خود را بازي 
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، دولت اساسبراينمعرفي کرد.  1ي ارزيمديره هیئت، سیستمي را به نام کنگهنگ
تقاضاي افراد ارزهاي آنها را با يك قیمت  درصورتکنگ خود را متعهد کرد که هنگ

 تبديل کند.  ساير ارزهاثابت به 
به میزان پول ملي خود ارزهاي ديگر را ي ارزي براي انجام اين تعهد مديره هیئت
 . زيراار خود را حفظ و سقوط نكندکنگ، اعتبکند. اين باعث شد که ارز هنگذخیره مي
 یره کرده بود. ي کافي ساير ارزها را ذخبه اندازه

زيرا نرخ دلار آمريكا و به  .، يك سیستم نرخ ارز ثابت نیستطورکاملبهاين سیستم، 
اما اين سیستم برخي از  .ساير ارزها شناور هستند درمقابلکنگ هنگدنبال آن، نرخ دلار 

 سیستم نرخ ارز ثابت را دارد. هاي ويژگي
تواند به انتشار سكه و دولت تنها زماني مي ي ارزي،مديره هیئتسیستم  براساس

ي کافي از ارزهاي خارجي را براي حمايت از آنها داشته اسكناس اقدام کند که ذخیره
، مانع از تورم زياد در کشور درنتیجهو باشد. اين باعث محدوديت دولت در چاپ پول 

 شود.مي

گذاران بخواهند سرمايه شود. اگرخودکار تعديل مي طوربهدر اين سیستم، نرخ بهره 
يابد که ارز داخلي را به يك ارز ديگر مانند دلار تبديل کنند، حجم ارز داخلي کاهش مي

. نرخ بهره زماني به وضعیت اول شوداين باعث افزايش نرخ بهره در داخل کشور مي
 گذاران نگهداري ارز داخلي را اقتصادي و سودآور ببینند. سرمايه گردد کهبرمي

گذاران دلار سرمايه ودرصد رسید  21کنگ به ، نرخ بهره در هنگ1227ال در س
کنگ، کماکان ارز خود را به دلار . اما هنگردندکنگ را به دلار آمريكا تبديل کهنگ

 بنابراين،کنگ کاهش يابد. آمريكا اتصال داد. اين کار باعث شد که نرخ بهره در هنگ
 شود.خودکار نرخ بهره مي تعديلي ارزي باعث مديره هیئتسیستم 

ايجاد شد. اين سیستم  1213کنگ در سال هنگي ارزي مديره هیئتسیستم 
خود را حفظ کند. اين موفقیت چند کشور هاي مختلف توانست رغم ايجاد بحرانعلي

 قرار دهند.  مورداستفادهرا تشويق کرد که اين سیستم را  توسعهدرحال
قرار داد  مورداستفادهي ارزي را مديره هیئتسیستم ، 1221آرژانتین در سال 

به سمت اين ، آن را رها کرد(. بلغارستان، استوني و لیتواني نیز 2112)هرچند در سال 
 (.361: 2113اند )هیل، سیستم حرکت کرده

 
                                                                                                                                        
1. currency board 
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 ي فصل هفتمخلاصه
  شود، معاملات بین کشورها از طريق طلا انجام مياستاندارد طلادر سیستم.  

 قدرتمندي  سازوکاراين است که داراي  استاندارد طلاترين نقاط قوت يكي از مهم
 کشورها است.  تراز تجاريبراي ايجاد تعادل در 

  حساب است. به تراز تجاري کشورها،  کشورها تراز پرداختتراز تجاري بخشي از
 شود. نیز گفته مي جاري

  آنصادرات يك کشور از  تفاضل وارداتتراز تجاري عبارت است از.  

 المللي را براي مشكل اصلي سیستم پولي استاندارد طلا اين بود که هیچ سازمان بین
 کنترل سیستم پولي جهان تعیین نكرده بود. 

 المللي صندوق بین المللي شد:کنفرانس برتون وودز باعث ايجاد دو نهاد مهم بین
 .بانك جهانيو  پول

 کنفرانس برتون وودز ايجاد شده بود، تا اواخر  ينتیجهدرکه  سیستم نرخ ارز ثابت
هاي آخر اين دهه، با مشكل مواجه کار کرد. اما در طي سال خوبيبه، 1261ي دهه

بعد، دنیا داراي يك سیستم به، سقوط کرد. از آن1273شد. اين سیستم در سال 
 است.  شدهمديريتشناور پولي 

  ثابت سیستم نرخ ارز و پس از فروپاشي  1276ي در ژانويه شناورسیستم نرخ ارز
المللي پول در کشور ، اعضاي صندوق بین1276ي در ژانويهبه وجود آمد. 

. اين پذيرفتندالمللي پول را جامائیكا دور هم جمع شدند و قوانین سیستم بین
 اند. قوانین تا امروز، پابرجا مانده

 بهتربودن نرخ ارز شناور يا نرخ ارز درمورد حث سقوط سیستم پولي برتون وودز، ب
نقاط ضعف زيادي هاي اخیر ثابت را از بین نبرده است. نرخ ارز شناور در سال

 است و باعث ناامیدي اقتصاددانان و کشورها شده است.  داشته

 سیستم نرخ ارز شناور دو مزيت را براي اين سیستم قائل هستند:  دارانطرف
 .تعديل خودکار تراز تجاريو  ياستقلال سیاست پول

 شد سیستم پولي برتون وودز، اگر کشوري که دچار کسري تجاري مي براساس
اين مشكل را از طريق توانست نميشد( و )واردات آن از صادرات آن بیشتر مي

المللي هاي داخلي حل کند براي کاهش نرخ ارز خود بايد از صندوق بینسیاست
 گرفت. پول اجازه مي
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 مزيت را براي اين سیستم قائل هستند: انضباط  4سیستم نرخ ارز ثابت،  دارانفطر
بین تراز تجاري و  ارتباطعدمو  وکارکسبايجاد اطمینان در ، بازيعدم سفته، پولي

 .نرخ ارز
 شود. سیستم نرخ ارز ثابت، باعث ايجاد انضباط پولي مي 
 هاي پولي ستقلال سیاستديدگاه ا براساسسیستم نرخ ارز شناور،  دارانطرف

 دارانطرفتوانند نرخ تورم خاص خود را داشته باشند. اما معتقدند که کشورها مي
 طوربهفشارهاي سیاسي،  تأثیرتحتها سیستم نرخ ارز ثابت معتقدند که دولت

دهند که اين باعث افزايش شديد تورم در سیستم رويه، حجم پول را افزايش ميبي
دهد که چنین مشكلاتي در سیستم شود. سیستم نرخ ارز ثابت تضمین ميآنها مي

 شود. پولي جهان ايجاد نمي
 سیستم نرخ ارز ثابت معتقدند که سیستم نرخ ارز شناور، باعث ايجاد  دارانطرف

شود. آنها بر اين باور هستند که افزايش و کاهش زارهاي ارز ميبازي در باسفته
 بازي بوده است. ي سفتهنتیجه 1211ي سريع قیمت دلار در طي دهه

 سیستم نرخ ارز ثابت معتقدند که سیستم نرخ ارز ثابت از طريق تثبیت  دارانطرف
الملل ت بینکند و باعث توسعه و رشد تجاررا حذف مي اطمیناننرخ ارز، اين عدم

 شود. گذاري خارجي در کشورها ميو سرمايه
 هاي شناور باعث تعديل تراز سیستم نرخ ارز شناور معتقدند که نرخ دارانطرف

شوند. اما منتقدان ارتباط بین نرخ ارز و تعادل در تراز تجاري را باور تجاري مي
 ندارند. 

 کنند. يت ارز استفاده ميهاي مختلفي براي مديرکشورهاي مختلف دنیا از سیستم
ها کنند. در اين سیستماستفاده ميسیستم نرخ ارز شناور آزاد برخي از کشورها از 

نرخ  سیستمشود. برخي از کشورها نیز از نرخ ارز توسط نیروهاي بازار تعیین مي
 ها شبیه سیستم نرخ ارز ثابت هستند.کنند. اين سیستماستفاده ميارز اتصالي 
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 ايچهارگزينهخودآزمايي 
 استاندارد وزن ثابتي از طلا اقتصاديي واحد محاسبهدر کدام سیاست پولي  .1

 ؟باشدمي

 نرخ ارز شناور (برتون وودز                          ب (الف
 نرخ ارز ثابت (د                           استاندارد طلا (ج

 کاغذي افتادند؟چه زماني، کشورها به فكر استفاده از پول  .2

 انقلاب صنعتي (انقلاب کشاورزي                   ب (الف
 انقلاب فئودالیته (انقلاب اطلاعاتي                       د (ج

 گويند؟تثبیت نرخ ارزها به طلا و تضمین قابلیت تبديل آنها را چه مي .3

 نرخ ارز شناور (برتون وودز                          ب (الف
 نرخ ارز ثابت (د                           استاندارد طلا (ج

 شود؟ به تراز تجاري کشورها چه گفته مي .4
 حساب صادرات (حساب جاري                       ب (الف
 الملليحساب بین (حساب مشترك                        د (ج

 ؟دهدآن نشان مي کدام يك از موارد زير تفاضل واردات يك کشور را از صادرات .1

 هاتراز پراخت (تراز تجاري                         ب (الف
 الملليتراز بین (تراز صادراتي                          د (ج

 ؟شودکدام يك از موارد زير ميکاهش ارزش پول ملي باعث  .6

 افزايش واردات                        -کاهش صادرات (بافزايش واردات    -افزايش صادرات (الف

 کاهش واردات    -کاهش صادرات (دکاهش واردات        -افزايش صادرات (ج
المللي حفظ نظم در سیستم پولي بینهاي زير، ي اصلي کدام يك از سازمانوظیفه .7

 است؟

 سازمان ملل (ببانك جهاني                          (الف

 ي اقتصاديسازمان همكاري و توسعه (دالمللي پول               صندوق بین (ج
 ؟ي اقتصادي کشورها استهاي زير، توسعهي اصلي کدام يك از سازمانوظیفه .1

 سازمان ملل (ببانك جهاني                          (الف

 اقتصادي يسازمان همكاري و توسعه (دالمللي پول               صندوق بین (ج
ثابت سیستم نرخ ارز و پس از فروپاشي  1276ي کدام يك از موارد زير در ژانويه .2

 به وجود آمد؟
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 شناورسیستم نرخ ارز  (ب   ي ارزي             مديره هیئت (الف

 نرخ ارز اتصالي (د     شده        تثبیتنرخ ارز شناور  (ج
 و ي پشتیبان از دست داديك ذخیره عنوانبهکدام توافق طلا نقش خود را  براساس .11

ي طلاي خود را با قیمت روز بازار به کشورها المللي پول ذخیرهصندوق بین
 برگرداند؟

 توافق جامائیكا (توافق برلین                           ب (الف

 توافق نیويورك (توافق لوور                               د (ج
زيرا  .هاي پولي محدود استيي کشورها در انجام سیاستدر کدام مورد زير توانا .11

 آنها بايد همواره نگران تثبیت نرخ ارز باشند؟

 شدهمديريتسیستم نرخ ارز شناور  (سیستم نرخ ارز شناور              ب (الف

 شدهتعديلسیستم نرخ ارز شناور  (سیستم نرخ ارز ثابت                  د (ج

 شود؟ايجاد انضباط پولي مي کدام مورد زير باعث .12

 شدهمديريتسیستم نرخ ارز شناور  (سیستم نرخ ارز شناور              ب (الف

 شدهتعديلسیستم نرخ ارز شناور  (سیستم نرخ ارز ثابت                  د (ج

کدام سیستم نرخ ارز معتقدند که سیستم نرخ ارز شناور باعث ايجاد  دارانطرف .13
بر اين باور هستند که افزايش و کاهش سريع  و شودازارهاي ارز ميبازي در بسفته

 بازي بوده است؟ي سفتهنتیجه 1211ي قیمت دلار در طي دهه

 شدهمديريتسیستم نرخ ارز شناور  (سیستم نرخ ارز شناور              ب (الف

 شدهتعديلسیستم نرخ ارز شناور  (سیستم نرخ ارز ثابت                  د (ج

کشورها ارزش ارز خود را به يكي از ارزهاي مهم دنیا مانند دلار سیستم در کدام  .14
 دهند؟اتصال مي

 نرخ ارز اشتراکي (نرخ ارز اتصالي                      ب (الف

 نرخ ارز پیوسته (نرخ ارز منقطع                          د (ج

تواند به انتشار سكه و اسكناس اقدام کدام سیستم، دولت تنها زماني مي براساس .11
 ي کافي از ارزهاي خارجي براي حمايت از آنها داشته باشد؟کند که ذخیره

 نرخ ارز اتصالي                       (سیستم نرخ ارز ثابت                ب (الف

 ي ارزيمديره هیئت (سیستم نرخ ارز شناور                 د (ج
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 تشريحيخودآزمايي 
 را تعريف کنید. طلا استاندارد پولي سیستم .1

 را بیان کنید. طلا استاندارد هايچالش .2

 را بیان کنید. طلا استاندارد قوت نقاط .3

 را تحلیل کنید. وودز برتون پولي سیستم .4

 را تعريف کنید. شناور ارز نرخ سیستم .1

 را تعريف کنید. جامائیكا ينامهتوافق .6

 ید.را تعريف کن اتصالي ارز نرخ .7

 را تعريف کنید. ارزي يمديره هیئت .1
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 المللبینمديريت تولید در بازرگاني 

 
 هدف کلي 

  المللمباني مديريت تولید در بازرگاني بینآشنايي با 

 

 هاي يادگیريهدف

 :ي اين فصل شما بايد بتوانیدپس از مطالعه

 تحلیل کنید. ارزش يزنجیره دررا  لجستیك و تولید جايگاه .1

 را بیان کنید. لجستیك و تولید واحدهاي اهداف .2

 کنید. تعريفرا  جامع کیفیت مديريت .3

 کنید. تعريفرا  سیگما شش .4

 را تشريح کنید. تولید يابيمكان بر مؤثر عوامل .1

 توضیح دهید.را  منعطف تولید هايسیستم .6

 کنید. تعريفرا  ناب تولید .7

 را تحلیل کنید. تولید يابيمكان هاياستراتژي .1

 را تشريح کنید. ديگر کشورهاي در تولید معايب .2

 را توضیح دهید. خارجي تولیدي کارخانجات استراتژيك نقش .11
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 مقدمه
 ارزش تحلیل يزنجیرهشود. ارائه مي ارزش يزنجیره ي ازتعريف، ابتدا در اين فصل

بیان  تمايز ياستراتژو  نهيهز يرهبر ياستراتژ در ارزش يزنجیره جايگاهشود. مي
 شود. تشريح مي ارزش يرهیزنج در تجديدنظرشود. مي

، لجستیك و تولید واحدهاي اهدافو  ارزش يزنجیره در لجستیك و تولید جايگاه
 چهاردهشود و تعريف مي جامع کیفیت مديريت، درادامهبحث بعدي اين فصل است. 

 مديريت يرويكردهاشود. همچنین، ارائه مي جامع کیفیت مديريت براي دمینگ اصل
 شود. تعريف مي سیگما شششوند. سپس، بیان مي جامع کیفیت

 هايسیستماست. همچنین،  تولید يابيمكان بر مؤثر عواملبحث بعدي اين فصل، 
نیز  منعطف تولید هايسیستم کارکردهايشوند. تشريح مي ناب تولیدو  منعطف تولید

 در تولید معايبشود. تحلیل مي تولید يابيمكان هاياستراتژيشود. توضیح داده مي
 خارجي تولیدي کارخانجات استراتژيك قشنشود. توضیح داده مي ديگر کشورهاي
شود و در تحلیل مي المللبین بازرگاني در تولید يوربهره شيافزاشود. تشريح مي

 شود. توضیح داده مي المللبین بازرگاني در خدمات رشدنهايت، 

 

 ي ارزشزنجیرهتعريف  -1-1
ي زنجیرهمعرفي شد.  1211ابتدا توسط مايكل پورتر در سال  1ارزش يزنجیرهمفهوم 
اي انجام زنجیره صورتبهها است که در يك شرکت اي از فعالیتمجموعه ،ارزش
 د.ند تا به خلق ارزش براي مشتريان منجر شونشومي

تواند کمك زيادي در سنجش پتانسیل منابع و ها ميارزش سازماني زنجیرهتحلیل 
ارزش، عبارت ي زنجیرههاي سازماني در ايجاد مزيت رقابتي پايدار داشته باشد. قابلیت

گردند در سازمان مي 2افزودهارزشهايي که باعث ايجاد فراينداست از نموداري که کلیه 
دهد رائه ارزش توسط شرکت را نشان ميا يارزش نحوهي زنجیرهدهد. را نشان مي

ارزش را در يك سازمان فرضي نشان ي زنجیره، 1-1(. نمودار 63: 2112، 3)باروس
خريد مواد و  ؛ارزش شامل مهندسي و طراحي يهاي اصلي زنجیرهفراينددهد. مي

 بازاريابي و فروش و خدمات پس از فروش است.  ؛مونتاژ و تولید ؛لجستیك ؛قطعات

                                                                                                                                        
1. value chain 

2. Value- added 

3. Burrows 
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 (34: 2112ارزش )دوهايم و همكاران،  يالگوي زنجیره .1-1نمودار 

 

 ي ارزشتحلیل زنجیره -1-2
کند تا مشخص کنند ها کمك ميارزش به سازماني زنجیرههاي مختلف فرايندتحلیل 

 . ايجاد کنندتوانند مزيت رقابتي براي سازمان مي میزانچهها تا فرايندهر يك از 
ارزش شرکت دل را با رقباي آن در بازار ي زنجیرهتر اين موضوع براي تشريح دقیق

صي از قدمت هاي شخ. شرکت دل در بازار رايانهکنیمهاي شخصي مقايسه ميرايانه
از مزيت رقابتي بلندمدت نسبت به رقبا برخوردار بوده و  . امازيادي برخوردار نیست

هاي پرچالشي هاي اخیر، سالرشد سريع و سودآوري بالايي در بازار داشته است. سال
، شرکت دل بوده است. ازجملههاي شخصي و هاي فعال در بازار رايانهبراي شرکت

هاي شخصي نسبت به رقبا از ت رقابتي خود را در بازار رايانه، شرکت دل مزيدرنتیجه
ارزش براي توضیح اينكه چگونه ي زنجیره، استفاده از هرحالبهدست داده است. اما 

شرکت دل زماني نسبت به رقباي خود داراي مزيت رقابتي بود مفید خواهد بود. دو 
ارزش شرکت ي زنجیرهكي، نشان داده شده است که ي 2-1ارزش در نمودار ي زنجیره

)امیني و سالار،  1221رقباي دل در اواخر دهه ارزش ي زنجیرهدل است و ديگري، 
1323 :116.) 

 دسي و طراحيمهن

 خريد قطعات و مواد اولیه

 مونتاژ و تولیدلجستیك، 

 فروش و بازاريابي

 خدمات پس از فروش
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 (31: 2112ارزش )دوهايم و همكاران، ي زنجیرهالگوي  .2-1نمودار 

کدام شود، نه شرکت دل و نه رقباي آن، هیچطور که در اين نمودار مشاهده ميهمان
 یتمسئول ياند و عمدهانرژي و منابع خود را بر مهندسي و طراحي متمرکز نكرده

و مايكروسافت قرار  1بازار شامل اينتل يهاي تأمین کنندهشرکت يعهدهنوآوري را به
 اند.داده

که اکثر قطعات و مواد اولیه  مزيت استاين شرکت دل در واحد خريد خود داراي 
کند. دهند خريداري ميميرا تنها زماني که مشتريان سفارش خريد خود را به شرکت 

دلار به ازاي هر  16 میزانبهجويي عث صرفهانبارداري ندارد. اين با ي، هزينهدرنتیجه
بودن تولید و فروش  زمانهمشود. همچنین، از آنجايي که به خاطر رايانه براي دل مي

در انبار اين شرکت وجود ندارد،  شدهتمامدر اين شرکت، مواد اولیه و کالاهاي 

                                                                                                                                        
1. Intel  

مهندسي و طراحي: تمرکز کم بر نوآوري، محصولات 
 ساده

هاي انبارداري پايین، خريد قطعات و مواد اولیه: هزينه
 هاي مورد نیازسفارش قطعات در زمان

 با سفارش زمانهممونتاژ و تولید: تولید لجستیك، 

 فروش و بازاريابي: فروش مستقیم به مشتريان

 خدمات پس از فروش

 مهندسي و طراحي

 خريد قطعات و مواد اولیه

 مونتاژ و تولیدلجستیك، 

 فروش و بازاريابي

 خدمات پس از فروش

 رقباي دل دل
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زاي هر رايانه کاهش دلار به ا 32 میزانبهدر انبارها نیز  ونقلحملهاي ، هزينهدرنتیجه
 يابد. مي

ها را از سیستم فروش خود حذف کرده دل با فروش مستقیم به مشتريان واسطه
کنندگان ، مجبور نیست سود حاصل از فروش را با توزيعدرنتیجهاست و 

( تقسیم کند. اين يك مزيت رقابتي براي شرکت دل 2فروشانو خرده 1فروشان)عمده
 (. 74: 2111است )آيرلند و همكاران، 

 121جويي حاصل از فروش مستقیم به مشتريان براي شرکت دل معادل میزان صرفه
امكان  اين شرکتارزش شرکت دل به ي زنجیرههاي فرايند، درمجموعدلار است. 

 هاي شخصي برسد.هاي رقیب در بازار رايانهداد که به سودي معادل دو برابر شرکتمي
فروشان بخشي از فروشان و خردهشرکت کاله نیز با فروش مستقیم به عمده

، مجبور نیست سود درنتیجهها را از سیستم فروش خود حذف کرده است. واسطه
کنندگان تقسیم کند. شرکت کاله حاصل از فروش خود را با سطوح زيادي از توزيع

به  GPSاست که توسط  هاي توزيع مواد غذاييترين ناوگانداراي يكي از بزرگ
دار به نام ماموت استفاده سردخانه خودروهاييكديگر متصل هستند. اين شرکت از 

 کند که اين امر آن را از ساير رقبا متمايز ساخته است.مي
هاي فرايندالگوگیري در مرتبط است.  3الگوگیريارزش مستقیمًا به ي زنجیرهتحلیل 

شود. زماني که شرکتي تصمیم به ها مقايسه ميمانهاي بهترين سازفراينديك سازمان با 
هاي خود را فرايندارزش خود را تحلیل کند و ي زنجیرهکند، ابتدا بايد الگوگیري مي

. گام بعدي، کندگیري شرکت دل و رقباي آن بحث شد اندازهدرمورد همانند روشي که 
 هاي برتر صنعت است. هاي شرکت با شرکتفرايندمقايسه 

: اولین هدف دارندارزش و الگوگیري دو هدف ي زنجیرهاز تحلیل  هاشرکت
 . استهاي صنعت هاي مختلف با بهترينفرايندعملكرد خود در  يگیري و مقايسهاندازه

هايي را براي بهبود عملكرد خود شناسايي کنند. اين خواهند ايدهاين، آنها ميبرعلاوه
ها تشويق کنند. يادگیري سازماني باعث توانند يادگیري سازماني را در شرکتها ميايده

الگوگیري، براي  فرايندها در جريان ايدهاز افزايش عملكرد سازماني خواهد شد. برخي 
 سازي، مديران سريعًا آنها را پیادهدرنتیجهرسند و مديران بسیار آشكار و ساده به نظر مي

                                                                                                                                        
1. wholesalers 

2. retailers 

3. benchmarking 
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سازي آنها در سازمان نیازمند يادگیري تر هستند و پیادهکنند. اما برخي از آنها پیچیدهمي
 بیشتري است.

پايین شرکت دل، هاي تولیدي رقباي شرکت دل مشاهده کردند که دلیل اصلي هزينه
توانستند اين سیستم را در در سیستم فروش و بازاريابي مستقیم آن است. اما آنها نمي

ها و شرکت خود پیاده کنند. چرا که استراتژي خود را بر مبناي فروش از طريق واسطه
ها شد که واسطهاين ارتباط باعث مي يجانبهبودند و قطع يك فروشان قرار دادهخرده
 ها انجام دهند. اي را علیه اين شرکتجويانهات تلافياقدام
هاي تولیدکننده رايانه به الگوي شرکت دل باعث شرکت ، تغییر استراتژيعلاوهبه
 کننده مانند شرکتهاي تأمینشود که آنها تقاضاهاي پشتیباني بیشتري از شرکتمي
ز ظرفیت تولیدي خود به ا بیشترتوانند ها نميداشته باشند. اما اين شرکت 1پي-اچ

گان کنند، صنعت دچار مشكلات پشتیباني از سوي تأمیندرنتیجهتقاضاها پاسخ دهند و 
 (.111: 1323)امیني و سالار،  شودمي

بلكه  .کرد، شرکت دل محصولات متمايزي را نسبت به رقبا تولید نميدرمجموع
ت به رقبا تولید کند و به تري نسبهاي پايینتوانسته بود اين محصولات را با هزينه

هاي شخصي اي مزيت رقابتي شرکت دل در بازار رايانهفروش برساند. اين مزيت هزينه
 2سپاريها دچار رکود شد. دلیل اصلي آن نیز برونبود. شرکت دل بعد از اين موفقیت

سپاري میزان رضايت مشتريان شرکت اين برون درنتیجهخدمات مشتري شرکت بود. 
 کاهش پیدا کرد. شدتبهتبع آن میزان فروش شرکت دل و به 

 

 ي ارزش در استراتژي رهبري هزينهجايگاه زنجیره -1-3
ارزش در درك استراتژي رهبري هزينه بسیار مفید است )اسدالله و ي زنجیرهمفهوم 

 (. 11: 1314همكاران، 
دهد. با بررسي ارزش يك شرکت تولیدي را نشان ميي زنجیره، 3-1نمودار 

شدن به رهبر هزينه پي برد. توان به پتانسیل آنها در تبديلها ميارزش شرکتي زنجیره
ها را از لحاظ پتانسیل ارزش شرکتي زنجیرهاند، سؤالاتي که در اين نمودار مطرح شده

: 2111دهند )هیت و آيرلند، شدن به رهبر هزينه موردبررسي قرار ميآنها در تبديل
131.) 

                                                                                                                                        
1. Hewlett- Packard 

2. outsourcing 
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 (111: 2112ارزش و رهبري هزينه )دوهايم و همكاران، ي زنجیرهارتباط بین  .3-1نمودار 

 

 ي ارزش در استراتژي تمايزجايگاه زنجیره -1-4
شدن شناسايي پتانسیل شرکت در تبديل برعلاوهتواند ارزش شرکت ميي زنجیرهتحلیل 

 4-1به رهبر هزينه در شناسايي پتانسیل آن براي متمايزشدن نیز به کار رود. نمودار 
 دهد.ارزش و استراتژي تمايز را نشان ميي زنجیرهارتباط 
 
 
 
 
 

 مهندسي و طراحي

 خريد

 لجستیك، مونتاژ و تولید

 فروش و بازاريابي

 ازفروشپسخدمات

شوند که آيا محصولات طوري مهندسي و طراحي مي

 بتوان آنها را به آساني تولید کرد؟ 

شوند که شرکت هاي خريد شرکت باعث ميآيا سیستم

ي مواد اولیه برسد؟ آيا اگر شرکت ترين هزينهپايینبه 

کنندگان کمتري خريداري مواد اولیه خود را از تأمین

 جويي کند؟هاي خود صرفهتواند در هزينهکند، مي

آيا فرايندهاي تولیدي تا حد ممكن کارا هستند؟ آيا 

هاي خود را از طريق تواند هزينهشرکت مي

 کردن کاهش دهد؟مكانیزه

هاي فروش و بازاريابي خود تواند هزينهآيا شرکت مي

هاي توزيعي را کاهش دهد؟ آيا اگر شرکت از سیستم

هاي هاي ديگر استفاده کند، باعث کاهش هزينهشرکت

 شود؟آن مي

هاي ازفروش شرکتپسآيا اگر شرکت از خدمات

 شود؟هاي آن ميديگر استفاده کند، باعث کاهش هزينه
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 (114: 2112ارزش و استراتژي تمايز )دوهايم و همكاران، ي زنجیرهارتباط بین  .4-1نمودار 

 ارزشي زنجیرهدر  تجديدنظر -1-1

توانند براي کسب مزيت هاي فعال در بازارهاي بالغ ميشیوه ديگري که مديران شرکت
 فرايندارزش شرکت است. مديران در اين ي زنجیرهرقابتي استفاده کنند، تجديدنظر در 

هاي مختلف در تأثیر هر يك از فعالیت ينحوهدرمورد بايد در الگوهاي ذهني خود 
 کنند.  تجديدنظرايجاد ارزش براي شرکت 

 مهندسي و طراحي

 خريد

 لجستیك، مونتاژ و تولید

 فروش و بازاريابي

 ازفروشپسخدمات

شوند که آيا محصولات طوري مهندسي و طراحي مي

باعث ايجاد کیفیت بالاتر براي مشتريان يا ساير موارد 

موردنظر آنها شود تا آنها پول بیشتري براي محصولات 

 شرکت بپردازند؟ 

شوند که شرکت هاي خريد شرکت باعث ميآيا سیستم

به بهترين هزينه مواد اولیه دست پیدا کند؟ آيا 

هايي براي کمك به شرکت کنندگان شرکت راهنتأمی

 دهند؟براي متمايزشدن از رقبا پیشنهاد مي

آيا فرايندهاي تولیدي اين قابلیت را دارند که فقط 

 ي تولید بهترين محصولات را بدهند؟اجازه

هاي فروش و بازاريابي شرکت باعث افزايش آيا فعالیت

 شوند؟رضايت مشتريان مي

با نوع  ازفروش شرکتپسهاي خدماتلیتآيا فعا

 تصوير متمايزي که شرکت مد نظر دارد مطابقت دارند؟
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هاي ورزشي را در تسلط خود چگونه شرکتي مانند نايك توانسته است بازار کفش
تولیدي کفش ندارد؟ جواب اين است که  يگونه کارخانهکه هیچيدرحالداشته باشد، 

اند. مديران کرده تجديدنظرارزش صنعت خود ي زنجیرهدرمورد مديران اين شرکت 
 يتولیدکننده يهزينهدسترسي گسترده به کارخانجات کمنايك تشخیص دادند که با 

د. آنها به نکارخانه تولیدي داشته باش انکفش و لباس در شرق دور لازم نیست خودش
 کند.  هاي تولیدي ارزش چنداني براي شرکت ايجاد نمياين نتیجه رسیدند که فعالیت

ارزش براي شرکت توسعه ، آنها تشخیص دادند که بهترين راه براي افزايش علاوهبه
، بازاريابي و 1محصولات جديد يهاي شرکت در توسعهبرداري از قابلیتو بهره

شود. بنابراين، ها باعث متمايز شدن نايك از رقباي آن ميتبلیغات است. اين قابلیت
هاي ها و لباسکفش يگیريم که نايك بیشتر از آنكه يك شرکت تولیدکنندهنتیجه مي

است.  ي محصولات جديدتوسعه، يك شرکت قوي در بازاريابي و ورزشي باشد
هاي بازاريابي و تبلیغاتي نايك به اين شرکت امكان داده است که در هر رويداد قابلیت

 طرز چشمگیري حضور فعال داشته باشد. مهم ورزشي به
ارزش ي زنجیرهها همانند نايك با تجديدنظر در مديران تعداد زيادي از شرکت

هاي جديدي براي سودآوري شرکت خود شناسايي کنند. اند شیوهشرکت خود توانسته
فروشي توسط توان در تغییر صنعت خردهها را ميتجديدنظرنمونه موفقي از اين 

 (. 211: 2111اينترنت مشاهده کرد )بورگويس و همكاران، 
در  تجديدنظربا  توانستند 2هايي مانند آمازون دات کام و شوباي دات کامشرکت

جاي استفاده از فروشان عمده مطرح کنند. آنها بهخرده عنوانبهارزش، خود را ي زنجیره
ها و انبارهاي سنتي براي فروش محصولات ابتدا سفارش محصولات و فروشگاه

 تحويلگیرند و سپس اقدام به آنها را در اينترنت از مشتريان مي يهمچنین هزينه
 کنند. کنندگان ميها و توزيعفروشيسفارش از طريق عمده

ي مانند باارزشها متوجه شدند که بسیاري از مصرف کنندگان اگر مزاياي اين شرکت
راحتي خريد يا قدرت بیشتر در انتخاب محصولات را به دست آورند، با رضايت خاطر 

کردن، ت مانند امكان لمسها يا خدمات رايج در محصولاپذيرند که از برخي ويژگيمي
 کنند. نظر صرفيا آزمايش محصول  کردناحساس

                                                                                                                                        
1. new product development 

2. Shoebuy.com  
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هاي استفاده شرکت يدرنتیجهصنعت گردشگري يكي ديگر از صنايعي است که 
هاي اطلاعاتي دچار تحولات بنیادين شده است. فناوريبرتر صنعت از اينترنت و ساير 

ي پیچیدههاي ز سیستممدت زيادي است که ا بزرگهوايي  ونقلحملهاي شرکت
 کنند. اي استفاده ميجايابي رايانه

دست پیدا کنند.  1مديريت درآمدکنند به ها کمك ميها به اين شرکتاين سیستم
کردن سود حاصل از فروش ظرفیت هنر بیشینهمديريت درآمد عبارت است از 

 يله، در طي يك افق مشخص زماني، به وسیيرفتنازبینمحدودي از يك محصول 
انجام  .فروش هر واحد محصول به مشتري مناسب در زمان مناسب و با قیمت مناسب

نظرکردن از براي مشتريان مختلف و صرف 2قیمت باعث ايجاد تبعیض چنین کاري
: 1323)امیني و سالار،  شودمي آوردن مشتريان پرسودتردستامید بهمشتريان به برخي از

311.) 
هوايي عبارت است از پرکردن  ونقلحملهاي مديريت اثربخش در شرکت

هايي مانند هاي ممكن. شرکتهاي هواپیماها تاحدامكان و با حداکثر کرايهصندلي
اند به سودآوري بیشتري هاي هوايي برخط توانستهو ساير شرکت 3اکسپديا دات کام
 بزرگهوايي  ونقلحملهاي تهاي سنتي دست پیدا کنند. امروزه شرکنسبت به شرکت

ها جايابي کنند که پروازهاي خود را در سايت اين شرکتمشتريان خود را تشويق مي
هاي خودکار براي بررسي وضعیت خود، ها نیز مشتريان  از کیوسكکنند. در فرودگاه

: 2111، 4کنند )کامرونبارهاي خود و همچنین انتخاب صندلي دلخواه خود استفاده مي
3 .) 

ي زنجیرههاي بیشتري از طريق بهبود اجزاي توانند به ارزشها حتي ميشرکت
و  6تگشرکت مي آوردندستبهبعد از  1ارزش خود دست پیدا کنند. شرکت ورلپول

هاي انبارداري و توزيعي تعدادي ديگر از برندهاي لوازم خانگي متوجه شد که فعالیت
و تأخیر طولاني شرکت در انجام سفارشات مشتريان شده  کارايياين شرکت باعث عدم 

 توزيعي خود را بهبود بخشید.  ياست. بنابراين، اين شرکت شبكه

                                                                                                                                        
1. yield management 

2. price discrimination 

3. Expedia.com 
4. Cameron  

5. Whirlpool  

6. Maytag  
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انبارداري خود را کاهش  يخود را افزايش و هزينه کارايي، ورلپول توانست درنتیجه
، 1ارتجويي کند )بهاي خود صرفهمیلیون دلار در سال در هزينه 311میزان بهو  دهد

2112 :1.) 
 میزانبهارزش خود، ي زنجیره 2شرکت ال جي نیز توانست از طريق مهندسي مجدد

 (.12: 2111، 3جويي کند )ايلوانهاي کلي خود صرفهيك میلیارد دلار در سال در هزينه
 

 ي ارزشدر زنجیره لجستیكتولید و  جايگاه -1-6
پردازد. در اين فصل، توضیح مي لجستیكو  تولیداين فصل به بررسي دو فعالیت 

 تواند:الملل، مياز آنها در بازرگاني بین بااستفادهدهیم که شرکت چگونه مي
 ي ارزش را کاهش دهد.هاي موجود در زنجیرههزينه .1
 هاي بیشتري را به آنها ارائه دهد.با تأمین بهتر نیازهاي مشتريان ارزش .2

کنیم. ها نیز بحث مياطلاعات به اين فعالیت فناوريکمك درمورد همچنین، ما 
شود. محصولات شامل کالاها هاي درگیر در ايجاد يك محصول گفته ميبه فعالیت تولید

 و خدمات هستند. 
کنند که تولیدات خود را در هاي جهاني تلاش ميهاي اخیر، شرکتدر سال
تر از در اين کشورها پايین ي نیروي کارزيرا هزينه انجام دهند. توسعهدرحالکشورهاي 

هاي زيادي خدمات مشتري خود را به ، شرکتمثالبراييافته است. کشورهاي توسعه
کنند که هم به زبان انگلیسي تسلط دارند و هم از سپاري ميکشورهايي مانند هند برون
 مند هستند. نیروهاي کاري ارزان بهره

ال فیزيكي کالاها و مواد را در طول هايي که انتق، عبارت است از فعالیت4لجستیك
شده به واحد يي مواد خريداريجابهجاکنند. لجستیك، باعث ي ارزش کنترل ميزنجیره

 شود. تولید و سپس به مشتريان مي
 دردارند. زيرا توانايي يك شرکت  باهمهاي تولید و لجستیك ارتباط نزديكي فعالیت

تولید کاراي محصولات به تأمین به موقع مواد باکیفیت بستگي دارد که اين تأمین، 
 .  (114: 2113)هیل،  ي لجستیك استوظیفه

                                                                                                                                        
1. Barrett   
2. reengineering 

3. Ihlwan  

4. Logistics 
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 اهداف واحدهاي تولید و لجستیك  -1-7
 زمان، داراي اهداف مختلفي به شرح زير هستند:واحدهاي تولید و لجستیك يك سا

هاي تولیدي در کشورهاي نجام فعالیتتر است. اهاي پايیناولین هدف هزينه .1
انجام شود، باعث کاهش  کاراييمختلف جهان طوري که هر فعالیت با بیشترين 

ي زنجیرهتوان از طريق مديريت کاراتر ها را ميشود. همچنین، هزينهها ميهزينه
، باعث کاهش موجودي انبار و 2ي تأمینمديريت زنجیرهکاهش داد.  1تأمین جهاني

ي ها با مديريت کاراي زنجیرهشود. بنابراين، شرکتگردش کالاها در آن مي افزايش
کنند و احتمال کمتري دارد که در ي کمتري را در انبارها صرف ميتأمین سرمايه

ي تأمین، باعث ايجاد باشند. زيرا مديريت زنجیره روروبهانبارهاي خود با مازاد 
  شود؛رکت ميي محصولات در شو عرضهتناسب بین تقاضا 

معیوب، هم از دومین هدف افزايش کیفیت محصولات از طريق حذف محصولات  .2
است  3اعتبارتولید است. در اينجا کیفیت به معناي  فرايندي تأمین و هم از زنجیره

  کند؛ايرادي ندارد و خوب کار مي دهد که محصولو نشان مي

سومین هدف افزايش سازگاري محصولات شرکت با نیازهاي محلي است. نیازها و  .3
هاي توزيع و نوع تقاضاي دولت ها، کانالکنندگان، زيرساختهاي مصرفخواسته

ها بايد بتوانند محصولات متفاوت است. شرکت باهم میزبان در کشورهاي مختلف 
د. تقاضا براي پاسخگويي سازي کننخود را متناسب با شرايط هر کشور سفارشي

هاي تولیدي خود را غیرمتمرکز کنند. آنها ها فعالیتشود که شرکتمحلي باعث مي
کنند تولیدات خود را در کشورهاي مختلف جهان انجام دهند تا بتوانند تلاش مي

 4هاي تولید منعطفسیستمهاي جهاني از نیازهاي محلي را تأمین کنند. شرکت
سفارشي  صورتبهانبوه و هم  صورتبهمحصولات خود را هم  کنند تااستفاده مي

هاي تولیدي از سیستم بااستفادهها بايد تولید کنند. در دنیاي امروزي، سازمان
سازي کنند و کنندگان سفارشياي، محصولات خود را براي مصرفرايانه

ي تولید هاانبوه وارد بازار مصرف نمايند. سیستم صورتبه، آنها را ديگرازطرف

                                                                                                                                        
1. global supply chain 
2. supply chain management 

3. reliability 

4. flexible manufacturing systems (FMS) 
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و همكاران،  1ها فراهم کرده است )پلانكتمنعطف اين امكان را براي سازمان
 (؛242: 2112

است.  تغییردرحال سرعتبهکنندگان هاي مصرفدر دنیاي امروز، نیازها و خواسته .4
خود را با اين تغییرات تطبیق دهند. چهارمین هدف  سرعتبهها بايد بتوانند شرکت

ستیك اين است که سرعت پاسخگويي سازمان را به تغییر واحدهاي تولید و لج

 2رقابت مبتني بر زمانکنندگان افزايش دهند. امروزه، هاي مصرفنیازها و خواسته
توانند به هايي در دنیاي امروزي مياز اهمیت زيادي برخوردار شده است. شرکت

بازار استفاده هاي مزيت رقابتي برسند که زودترازديگران ياد بگیرند و از فرصت
 کنند. 

، نشان 1-1طور که نمودار . همانباهم ارتباط دارندکاهش هزينه و افزايش کیفیت، 
ي ارزش را هاي زنجیرهدهند هزينههايي که کیفیت خود را افزايش ميدهد، شرکتمي

 دهند. نیز کاهش مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (111: 2113)هیل،  هاارتباط بین کیفیت و هزينه در افزايش سود سازمان .1-1نمودار 

 

                                                                                                                                        
1. Plunkett  

2. time-based competition 

 بهبود عملكرد
ي کاهش هزينه

و   هاکاريدوباره

 ضايعات

ي هزينه کاهش

 تولید

ي کاهش هزينه

 خدمات

 افزايش سود

 کاهش

هاي هزينه 

 گارانتي

 

 افزايش 

 وريبهره
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 شود:ميها افزايش کیفیت از طريق موارد زير باعث کاهش هزينه
 د شود زيرا زمان سازمان براي تولیوري ميافزايش کیفیت باعث افزايش بهره

 رود؛کیفیت هدر نميمحصولات بي

 زيرا  .شودها و ضايعات ميکاريي دوبارهافزايش کیفیت باعث کاهش هزينه
 شود؛کاهش میزان محصولات معیوب ميباعث 

 لات و زمان لازم براي ي گارانتي محصوافزايش کیفیت باعث کاهش هزينه
 شود.ي خدمات به مشتريان ميارائه

دهند قرار مي مورداستفادهترين ابزاري که مديران براي بهبود کیفیت محصولات مهم
ريشه  2مديريت کیفیت جامعدر است. شش سیگما،  1روش بهبود کیفیت شش سیگما

اي ژاپني و سپس، هاي است که ابتدا توسط شرکتمديريت کیفیت جامع، فلسفه دارد.
 مورداستفاده 1221ي و اوايل دهه 1211ي هاي آمريكايي در طي دههتوسط شرکت

تعدادي از مشاوران آمريكايي  يوسیلهبهي مديريت کیفیت جامع قرار گرفت. فلسفه
 . ه استتوسعه داده شد 1و فیگنباوم 4، ژوزف ژوران3مانند ادوارد دمینگ

 

 جامعمديريت کیفیت تعريف  -1-1
مديريت کیفیت هاي مختلفي تعريف شده است. تعريف به شیوه مديريت کیفیت جامع

به  1و تضمین کیفیت 7، مديريت کیفیت14126المللي ايزو استاندارد بین براساس جامع
 شرح زير است: 

اعضاي سازمان و با  يرويكرد مديريتي متمرکز بر کیفیت، مبتني بر مشارکت همه»
اعضاي  يدت از طريق رضايت مشتري و رساندن منفعت به کلیههدف موفقیت بلندم

به دنبال بهبود  مديريت کیفیت جامع»کند که تعريف ديگر بیان مي«. سازمان و جامعه
« ها، افراد، محصولات و خدمات يك سازمان استفرايند يمستمر در کیفیت همه
 (. 111: 2112)تمتايم و سولومون، 

                                                                                                                                        
1. Six Sigma quality improvement methodology 

2. Total Quality Management (TQM) 
3. W. Edwards Deming 

4. Joseph Juran 

5. A. V. Feigenbaum 
6. ISO 8402 

7. Quality Management 

8. Quality Assurance 
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که هدف است يك رهیافت سیستمي براي مديريت  مديريت کیفیت جامعهمچنین 
ها و فرايندبه مشتريان از طريق طراحي و بهبود مداوم  شدهارائهآن افزايش ارزش 

هاي سازماني است. تأکید بر درگیري و توانمندسازي کارکنان و مشتريان و نیز سیستم
مطرح است. اصول  مديريت کیفیت جامعاصلي  يهسته عنوانبهرضايت مشتريان 

 درجهتعبارتند از: بهبود مستمر، تعهد رهبري مديريت عالي  مديريت کیفیت جامع
رسیدن به رضايت مشتريان، توانمندسازي کارکنان و تمرکز بر مشتريان )اوگبورو و 

 (. 241: 2111اوبنگ، 
توسعه داده شده  خوبيبه مديريت کیفیت جامعاز آنجا که اصول و عوامل کلیدي    

را  مديريت کیفیت جامعاست و بسیاري از آنها در ساير رويكردها، تكرار شده است، 
 مبناي ساير رويكردهاي بهبود در نظر گرفت. عنوانبهتوان مي

 

 اصل دمینگ براي مديريت کیفیت جامع  چهارده -1-2
 زير هستند: اصل را براي مديريت کیفیت جامع در نظر گرفت که به شرح  14دمینگ 
 قرار دهید؛ اتمحصول کیفیت بهبودهدف شرکت را در  .1

 مديريتي را در سازمان ايجاد کنید؛ي جديد يك فلسفه .2

 ها اکتفا نكنید؛تنها به بازرسي براي بهبود کیفیت .3

 ها اهمیت ندهید؛ان تنها به قیمتکنندگدر انتخاب تأمین .4

 مستمر بهبود دهید؛طوربهتولید را  فرايند .1

 مستمر انجام دهید؛طوربههاي شغلي را آموزش .6

 د؛ازمان باشد که افراد را رهبري کنبراي بهبود کیفیت بايد يك رهبر مؤثر در س .7

 ر محیط کاري سازمان از بین ببريد؛ترس را د .1

 واحدهاي سازمان را از بین ببريد؛ موانع میان .2

 از شعاردادن بپرهیزيد؛ .11

 کارکنان تعیین نكنید؛ددي براي اهداف و استانداردهاي ع .11

 را نسبت به سازمان افزايش دهید؛غرور و تعهد کارکنان   .12

 هاي مناسبي را طراحي کنید؛برنامهبراي خوداصلاحي کارکنان  .13

 هاي تغییر سازمان دخالت دهید.ي افراد را در برنامههمه .14
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 مديريت کیفیت جامع هايشاخص -1-11
هاي شاخص کامل برايچارچوب  يك توسط ساراف و همكاران شدهارائهچارچوب 

مديريت هاي زير را براي شاخص ،. ساراف و همكاراناستمديريت کیفیت جامع 

 (:111: 1212کیفیت جامع در نظر گرفتند توسط )ساراف و همكاران، 
 

 هاي کیفیتداده -1-11-1
هاي کیفیت، میزان اين شاخص میزان دسترسي مديران و سرپرستان را به داده

ابزاري براي مديريت کیفیت، میزان دربرگیري  عنوانبههاي کیفیت داده یريکارگبه
ها در ارزيابي هاي کیفیت و میزان استفاده از اين دادهخدمت در داده-فرايندعملكرد 

 دهد.عملكرد مديران و سرپرستان را نشان مي
 

 نقش مديران عالي -1-11-2
کیفیت توسط مديران واحدها، میزان  مسئولیتاين شاخص بیانگر میزان پذيرش 

هاي بهبود کیفیت بلندمدت و میزان دارابودن اهداف فرايندحمايت مديران عالي از 
 عملكرد کیفیت توسط مديران عالي است. 

 

 روابط کارکنان -1-11-3
عملكرد کیفي آنها، میزان  يبه کارکنان در زمینه شدهارائهاين شاخص میزان بازخورهاي 
هاي کیفیت و میزان تقدير از کارکنان به خاطر گیريمشارکت کارکنان در تصمیم

 عملكرد بالاي کیفي را نشان مي دهد.
 

 کنندگانتأمینمديريت کیفیت  -1-11-4
، کنندگانتأمین نیاز شرکت برايهاي محصولات مورداين شاخص شفافیت ويژگي

عملكرد آنها و میزان اهمیت ايجاد روابط بلندمدت با آنها را در ارزيابي هاي شیوه
 دهد. سازمان نشان مي
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 آموزش -1-11-1

-هاي آماري و آموزش مهارتهاي پیشرفته، تكنیكاين شاخص بیانگر آموزش تكنیك

 هاي کاري خاص است.
 

 سیاست کیفیت مديريت عالي -1-11-6
به کیفیت توسط مديريت عالي نسبت به  دادناين شاخص عبارتست از میزان اهمیت

درآمدي و میزان درنظرگرفتن بهبود کیفیت توسط مديران عالي -اياهداف هزينه
 اي براي افزايش سودآوري.شیوه عنوانبه

 

 فرايندمديريت  -1-11-7
ها در کارهاي سازمان را نشان ها و بازنگريبازرسيو میزان اين شاخص اهمیت 

 دهد.مي

 

 سیگماشش  -1-11
ي شش سیگما جانشین امروزي مديريت کیفیت جامع است. شش سیگما يك فلسفه

گیري هاي آماري براي اندازهتحلیلو ها شش سیگما از دادهکیفیتي مبتني بر آمار است. 

 (.214: 2114، 1و راي لکند )نیلانكاويها استفاده ميو بهبود عملكرد سازمان

وري، حذف ضايعات و کاهش بهره هدف شش سیگما کاهش نقايص، افزايش
هاي بزرگي مانند موتورولا و ها در شرکت است. شش سیگما توسط شرکتهزينه
تولید بايد تا  فرايند. در شش سیگما گیردميقرار  مورداستفاده الكتريكجنرال
میلیون محصول  1محصول از هر  4/3حداکثر درصد درست باشد، يعني  22266/22

  د.  تواند معیوب باشمي
ها بسیار دشوار و غیرممكن به نظر دستیابي به چنین استانداردي براي شرکت

از شش سیگما، کیفیت و  بااستفادهکنند ها تلاش مياما بسیاري از شرکت .رسدمي
 وري خود را افزايش دهند. بهره

، مثالبرايالمللي بر اهمیت کیفیت محصولات افزوده است. رشد استانداردهاي بین

است. اگر شرکتي  شدهتعیین 21112ايزو ي اروپا استانداردي به نام استاندارد در اتحاديه

                                                                                                                                        
1. Neelankavil & Rai 

2. ISO 9000 
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هاي تولید آن بايد توسط فرايندقصد داشته باشد به بازار اروپا دسترسي پیدا کند، 
  مورد تأيید قرار گیرد. 2111ايزو استاندارد 

باعث  . امایك است، بسیار گران و بوروکرات2111دريافت ايزو  فراينداگرچه 
 وري تولیدات خود متمرکز شوند. ها بر افزايش کیفیت و بهرهشود که شرکتمي

 

 تولید يابيمكانعوامل مؤثر بر  -1-12
گیري هاي جهاني با آن مواجه هستند، تصمیمهاي مهمي که شرکتيكي از تصمیم

ست. عوامل ها و افزايش کیفیت امكان تولید محصولات براي کاهش هزينهدرمورد 
 دسته است: 3ها شامل تأثیرگذار بر مكان تولید سازمان

 ؛عوامل مربوط به کشور .1
 ؛فناوريعوامل مربوط به  .2
 .عوامل مربوط به محصول .3
 

 عوامل مربوط به کشور -1-12-1
شرايط سیاسي، قانوني، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، از يك کشور به کشور ديگر 

داشتن منابع و عوامل خاص در تولید برخي از  دلیلبهمتفاوت است. برخي از کشورها 
شود تفاوت بین کشورها در اين ابعاد باعث ميمحصولات داراي مزيت نسبي هستند. 

فرق داشته باشد.  باهم هاي فعالیت در کشورهاي مختلف ها و ريسكکه منافع، هزينه
، قانوني، هاي جهاني بايد در کشورهايي فعالیت کنند که شرايط سیاسيشرکت

 اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آنها مناسب باشد. 
هاي تولیدي هاي جهاني اين است که آنها فعالیتشرکتدرمورد يكي از نكات مهم 

کنند. برخي از کشورها داراي نیروهاي خود را در برخي از کشورهاي خاص متمرکز مي
کنند که در چنین ها تلاش ميکاري ماهر و صنايع پشتیبان فراوان هستند. شرکت

 کشورهايي فعالیت کنند. 
ها در کشور تايوان هاديي نیمه، تعداد زيادي از کارخانجات تولیدکنندهمثالبراي

. اين تعداد زياد از کارخانجات باعث ايجاد انبوهي از نیروهاي کاري ماهر در قرار دارند
اند تعداد زيادي توانسته همچنین، اين کارخانجاتها شده است. هاديي تولید نیمهزمینه

کشور تايوان جذب کنند. نیروهاي کاري ماهر و صنايع پشتیبان به از صنايع پشتیبان را 
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ي هاي تولیدي در زمینهفراوان کشور تايوان را به يك کشور جذاب براي انجام فعالیت
 .  (117: 2113)هیل،  ها تبديل کرده استهادينیمه

هاي آمريكايي و هندي زيادي توان کشور هند را نام برد. شرکتي ديگر ميمثالبراي
کنند در دو شهر حیدرآباد و بنگلور کشور اطلاعات فعالیت مي فناوريي که در حوزه

زيرا  .گويندمي 1«سايبرآباد»ي خاصي از حیدرآباد ها به منطقههند فعال هستند. هندي

و  2ند مايكروسافت، آي بي ِام، اينفوسیساطلاعات زيادي مان فناوريهاي شرکت

 در اين منطقه فعالیت دارند. 3کوالكام
موانع تجاري عوامل کلان سیاسي، قانوني، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  برعلاوه

د. نگذارهاي جهاني تأثیر مييابي تولیدي شرکتنیز بر مكان رسمي و غیررسمي
، مثالبرايگذارند. ها تأثیر ميز بر اين فعالیتنی ونقلحملهاي قوانین و هزينههمچنین، 

اگر عوامل کلان سیاسي، قانوني، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي يك کشور را براي انجام 
د، ممكن است قوانین بازدارنده باعث عدم جذابیت نگذاري جذاب جلوه دهسرمايه

 فعالیت در چنین کشوري گردد. 
ممكن است گذارد. هاي جهاني تأثیر ميشرکتيابي تولیدي نیز بر مكان نرخ ارز

کشوري از نظر عوامل مختلف، مكان مناسب و ارزاني براي تولید باشد. اما اگر اين 
هاي فعال در آن خواهد ضرر شرکتکشور از نظر نرخ ارز ثبات نداشته باشد، اين به

اين کشور افزايش يابد، قیمت محصولات صادراتي  ارزش پول ملي، اگر مثالبرايبود. 
هاي جهاني تلاش ، شرکتدرنتیجهيابد. فعال در آن، افزايش ميتولیدي هاي شرکت

عوامل کلان محیطي، داراي  بودنمناسب برعلاوهکنند در کشورهايي وارد شوند که مي
 نرخ ارز باثباتي نیز باشند. 

با اين  2111ي و اوايل دهه 1221ي ههاي ژاپني، در طي دهبسیاري از شرکت
تا  1211هاي ساير ارزها، در بین سال درمقابلمشكل مواجه بودند. ارزش پايین ين 

هاي جهاني تبديل ، اين کشور را به يك مكان ارزان براي تولید محصولات شرکت1211
زايش دلار اف درمقابل، ارزش ين 1221ي و اواسط دهه 1211ي کرده بود. اما در دهه

هاي ژاپني و ساير ، تولید در اين کشور گران شد. بسیاري از شرکتدرنتیجهيافت. 

                                                                                                                                        
1. Cyberabad 

2. Infosys 

3. Qualcomm 
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افزايش ارزش ين، تجهیزات تولیدي خود را به کشورهاي  دلیلبههاي جهاني، شرکت
 کردند.   جابهجاتر در شرق آسیا هزينهکم

 
 فناوريعوامل مربوط به  -1-12-2

مورداستفاده توسط آنها  فناوريها، نوع ولیدي شرکتيابي تيكي از عوامل مهم در مكان
، در برخي از موارد فناوريهاي محدوديت دلیلبههاي تولیدي شرکت است. فراينددر 

هاي خاص تولیدي را در يك کشور انجام دهد و لازم است که شرکت فعالیت
را از اين کشور به بازارهاي جهاني ارسال کند. در برخي ديگر از  تولیدشدهمحصولات 

دهد محصولات خود را در کشورهاي مختلف جهان شرکت امكان مي فناوريموارد، 
 تولید کند. 

 دهیم:هاي تولیدي را توضیح ميفناوريويژگي  3در اين بخش، 
 ؛هاي ثابتمیزان هزينه .1
 ؛حداقل مقدار تولید اقتصادي .2
 .فناوريپذيري انعطاف .3

 
 ثابت هايهزينه میزان 

قدر زياد است ي تولیدي آنهاي ثابت ايجاد يك کارخانهدر برخي از موارد، میزان هزينه
که شرکت مجبور است تولیدات خود را در يك مكان واحد يا چند مكان محدود انجام 

میلیارد  پنجهادي به ههاي نیمي تولید تراشه، براي تأسیس يك کارخانهمثالبرايدهد. 
نیاز است. در چنین شرايطي، شرکت بهتر است تولیدات خود را در يك  سرمايهدلار 

 مكان واحد يا چند مكان محدود انجام دهد.  
ي تولیدي، اندك هاي ثابت ايجاد يك کارخانهدر برخي ديگر از موارد، میزان هزينه

، در چند کشور دنیا انجام دهد. زمانهم طوربهتواند تولیدات خود را است و شرکت مي
تولید در چند کشور مختلف شرکت جهاني را از وابستگي به يك کشور خاص نجات 

دهد. وابستگي زياد به يك کشور خاص در دنیاي امروز که نرخ ارزها شناور است مي
 بسیار پرخطر است. 
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 اقتصادي تولید مقدار حداقل 

هر چه میزان تولیدات شرکت بیشتر شود، بهاي  1اقتصاد مقیاسمفهوم  براساس
ي ثابت بین تعداد بیشتري از يابد. زيرا هزينههر واحد آن کاهش مي يشدهتمام

هاي تولید بین تعداد بیشتري شدن هزينهشود. به سرشكنواحدهاي تولیدي سرشكن مي
 (.71: 2111، 2)چسبراگ گوينداز واحدها اقتصاد مقیاس مي

هاي ديگر، ظرفیت تولیدي خود را افزايش ها از طريق اکتساب شرکتشرکت
دهند. اين تولید هر واحد محصول خود را کاهش مي شدهتمامدهند و بنابراين، بهاي مي

 هاي مهم تنوع است. يكي از مزيت
هاي زيادي را در اين دستیابي به اقتصاد مقیاس آسان نیست و مديران بايد تلاش

ايجاد نمايند.  شدهادغامهاي هاي مناسبي را بین شرکتجام دهند و هماهنگيزمینه ان
سازي آنها در يكپارچه ها در دستیابي به اقتصاد مقیاس بیشتر به تواناييموفقیت شرکت

: 1323هاي تولیدي شرکت اصلي است )امیني و سالار، در فعالیت شدهخريداريشرکت 
341 .) 

، درنتیجهشود و تخصص کارکنان در کارها بیشتر ميهمچنین، با افزايش تولید 
هر واحد  يشدهتماميابد. اين عامل نیز باعث کاهش بهاي مي وري آنها افزايشبهره
ي شود که هزينهاثر يادگیري باعث ميشود. گفته مي 3اثر يادگیريشود. به اين عامل، مي

کند. ها با افزايش تولید کاهش پیدا ميتولید هر واحد از محصولات تولیدي شرکت
گیرند چگونه عملیات ها در طول زمان ياد ميعلت اين کاهش اين است که شرکت

نیز  4منحني يادگیريتر انجام دهند. اين اثر تجربه را تولیدي خود را کاراتر و اثربخش
ي تولید منحني يادگیري نیز مانند اقتصاد مقیاس باعث کاهش هزينه ،نامند. بنابراينمي

 (. 33: 2113، 1شود )رائو و کلینهر واحد از محصولات شرکت مي
مشاهده کرد. اين  767توان در تولید هواپیماي بوئینگ مفهوم منحني يادگیري را مي

ار ساعت زمان نیاز داشت. اما هر چه بیشتر از هز 6شرکت براي تولید اين مدل ابتدا به 
 کرد.براي تولید کاهش پیدا مي موردنیازشد تعداد ساعت اين مدل تولید مي

 دهد. ، منحني يادگیري را نشان مي6-1نمودار 
 

                                                                                                                                        
1. economy of scale 

2. Chesbrough 
3. learning effect 

4. learning curve 

5. Rao and Klein 
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 (212: 2112منحني يادگیري )دوهايم و همكاران،  .6-1نمودار 

 

شده اي ناشي از اقتصاد مقیاس و اثرات يادگیري، تضمینهاي هزينهجوييصرفه
کنند. محصولات و خدمات بايد طوري نیستند و بدون تلاش مديران تحقق پیدا نمي

هاي تولیدي و توزيعي بايد طراحي شوند که باعث ايجاد اقتصاد مقیاس شوند، سیستم
براي رسیدن  باهم و توسعه و بازاريابي بايد متمرکز شوند و واحدهاي مهندسي، تحقیق 

ناشي از  کاراييهماهنگ باشند. همچنین مديران بايد بین باهم به اقتصاد مقیاس 
ها و واحدهاي سازمان و منافع انگیزشي و کردن فعالیتمتمرکزکردن و هماهنگ

 د. ها و واحدها تعادل برقرار سازنخدمات مشتري ناشي از تمرکززدايي اين فعالیت
 
 فناوري پذيريانعطاف 

ها در تولید، باعث شده است اند. استفاده از رايانهها تأثیر زيادي در صنايع داشتهرايانه
تر از گذشته تولید کنند. دو تر و ارزانتر، سريعها بتوانند محصولات را دقیقکه شرکت

هاي تولید منعطف و تولید هاي تولیدي شامل سیستمجديد و مهم در سیستم فناوري
 پردازيم.به آنها مي درادامهناب است که 

 
 عوامل مربوط به محصول -1-12-3

 ها تأثیر دارد:يابي تولیدي شرکتدو ويژگي محصول بر مكان

 میزان تولید

 بهاي هر واحد
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 نسبت ارزش به وزن محصول .1
 کنندگان در جهانبودن نیاز مصرفمیزان مشابه .2
 
 محصول وزن به ارزش نسبت 

آنها دارد. نسبت  ونقلحملي نسبت ارزش به وزن محصولات، تأثیر زيادي در هزينه
است. اين محصولات گران  بسیارزيادارزش به وزن محصولات الكترونیكي و دارويي 

هاي بسیار طولاني را هم طي هستند و وزن زيادي ندارند. اگر اين محصولات مسافت
ها آنها نسبت به قیمت آنها بسیار پايین است. بنابراين، شرکت ونقلحملي کنند، هزينه

 بهتر است چنین محصولاتي را در يك مكان متمرکز کنند. 
، نسبت ارزش به وزن محصولاتي مانند شكر، مواد شیمیايي، رنگ و درمقابل

ي محصولات پتروشیمي پايین است. اين محصولات نسبتاً ارزان هستند و وزن زياد
ي هاي بسیار طولاني را طي کنند، هزينهدارند. بنابراين، اگر اين محصولات مسافت

ها بهتر است خواهد شد. بنابراين، شرکت بسیارزيادآنها نسبت به قیمت آنها  ونقلحمل
 هاي نزديك به بازارهاي مصرف تولید کنند.  چنین محصولاتي را در مكان

 
 جهان در انکنندگمصرف نیاز بودن مشابه میزان 

تواند کنندگان محصولات شرکت در کل جهان مشابه باشد، شرکت مياگر نیاز مصرف
، بسیاري از محصولات صنعتي مثالبرايمحصولات خود را در يك مكان متمرکز کند. 

مانند لوازم الكترونیكي صنعتي، فولاد و مواد شیمیايي و محصولات جديد مصرفي مانند 
اين نوع  يدرزمرههاي بازي هاي شخصي و دستگاهايانههاي دستي، رحسابماشین

محصولات خود را در  محصولات قرار دارند. در چنین مواردي، لازم نیست شرکت
هاي هاي نزديك به بازارهاي مصرف تولید کند زيرا نیازها و خواستهمكان

  (. 162: 2113گان در کل جهان به هم شباهت دارد )هیل، کنندمصرف

 هاي تولید منعطفسیستم -1-13
براي تولید محصولات استفاده  يهاي جديدفناورياکثر کارخانجات امروزي، از 

افزارهاي سیم و نرمهاي بيفناوريآلات و ابزارآلات دقیق، ها، ماشینکنند، مانند رباتمي
ن آلات. بالاترين میزادور ماشینازراهاي براي طراحي، تحلیل مهندسي و کنترلرايانه
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هاي تولید نامند. سیستممي 1هاي تولید منعطفسیستمخودکارشدن کارخانجات را 
، 3کارخانجات هوشمند، 2ايي رايانهتولید يكپارچه هايهمچنین به نام منعطف،
 شوند. نیز شناخته مي 6ي آيندهکارخانهو  1تولید چابك، 4هاي تولیدي پیشرفتهفناوري

شوند که اد ارتباط بین عناصر تولید ميهاي تولید منعطف باعث ايجسیستم
آلات، طرح محصولات و ها، ماشیندور از هم بودند. بنابراين، ربات درگذشته
 شوند. هاي تولید منعطف هماهنگ و يكپارچه ميهاي مهندسي توسط سیستمتحلیل

اند که محصولات را هاي بزرگ امكان دادههاي تولید منعطف به شرکتسیستم
رقبا به مزيت  درمقابلهاي پايین عرضه کنند و ارشي، انبوه و با قیمتسف صورتبه

 (. 61: 2112، 7رقابتي دست پیدا کنند )لاهمن و کانلیف
 شوند:عامل زير تشكیل مي 3هاي تولید منعطف، از سیستم
 ؛رايانه کمكبهطراحي  .1
 ؛رايانه کمكبهتولید  .2
 .ي اطلاعاتي يكپارچهشبكه .3

 

 1رايانه کمكبهطراحي  -1-13-1
توان براي طراحي و مهندسي قطعات جديد استفاده کرد. طراحان ها مياز رايانه
 کنند. هاي مختلف طراحي ميها و شكلهاي متنوعي را در اندازهاز رايانه، مدل بااستفاده
 
 

 2رايانه کمكبهتولید  -1-13-2
آلاتي که با کمك رايانه کار توان استفاده کرد. ماشینها براي تولید نیز مياز رايانه

شوند، سرعت تولید محصولات و تنوع آنها را افزايش کنند و توسط آنها کنترل ميمي
 براساساي، محصولات خود را هاي رايانهتوانند با اين دستگاهها ميدهند. شرکتمي

 ولید کنند. هاي مشتريان تخواسته

                                                                                                                                        
1. flexible manufacturing systems (FMS) 

2. computer-integrated manufacturing 

3. smart factories 
4. advanced manufacturing technology 

5. agile manufacturing 

6. factory of the future 
7. Luhman & Cunliffe 

8. Computer-aided design (CAD) 

9. Computer-aided manufacturing (CAM) 
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 1ي اطلاعاتي يكپارچهشبكه -1-13-3

هاي سازمان شامل حسابداري، خريد، بازاريابي، انبار، ي بخشاي همهيك سیستم رايانه
کند. اين سیستم بر مبناي يك پايگاه مي مرتبطهمبهها را طراحي، تولید و ساير بخش

هاي سازد که تصمیمقادر ميو مديران را  کندفعالیت مياي و اطلاعاتي مشترك داده
 منسجم تولید کنند.  صورتبهيكپارچه اتخاذ و محصولات سازمان را  صورتبهخود را 
توانند ميها هاي اطلاعاتي يكپارچه سازمانرايانه و شبكه کمكبهو تولید طراحي با 
د. يك نیاز شونهاي تولیدي خود را کاملاً خودکار نمايند و از نیروهاي کاري بيفعالیت
خود را از يك محصول به محصول ديگر فرايند تولید تواند سريعاً آل ميي ايدهکارخانه

دهد و اسناد کند، کارهاي خود را بدون کاغذ انجام و دقت کار  باسرعت، تغییر دهد
 (. 261: 2111، 2کند )دفتخودکار ثبت  صورتبهکاغذ و حسابداري خود را بدون

ي حیات مديريت چرخهافزاري به نام برخي از کارخانجات پیشرفته، از سیستم نرم
ي ايده تا تواند يك محصول را از مرحلهافزار ميکنند. اين نرماستفاده مي 3محصول

افزار سه مزيت مراحل توسعه، تولید، آزمون و حتي نگهداري مديريت کند. اين نرم
 :عمده براي نوآوري محصولات دارد

ذخیره  هاي شرکتي بخشهها و محصولات را از همهاي مرتبط با ايدهداده .1
 کند؛مي

کنندگان بیروني هاي سازمان و حتي تأمیني بخشطرح محصولات را به همه .2
 دهد؛ي محصولات جديد انتقال ميهدرگیر در توسع

 دهد. بعدي را براي آزمون و نگهداري محصولات ارائه ميتصاوير سه .3
سازي افراد، تجهیزات و براي هماهنگي حیات محصول مديريت چرخه فزارانرم

 رود. ابزارآلات مربوط به طراحي، توسعه و تولید محصولات در سرتاسر جهان به کار مي
هايي مانند پروکتر اند گمبل، بوئینگ، فورد و هوندا به میزان زيادي از شرکت

ها از اين سیستم بااستفادهاند آنها توانسته کنند.هاي تولید منعطف استفاده ميسیستم
 میزان تولید محصولات، سرعت تولید آنها و میزان تنوع آنها را افزايش دهند. 

 

                                                                                                                                        
1. Integrated information network 

2. Daft 

3. product life-cycle management (PLM) 
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 تولید ناب -1-14
هاي تولید منعطف هاي تولید منعطف است. سیستمسطح نهايي سیستم 1تولید ناب

ي خدمات مشتري و ائهزماني به سطح نهايي خود )تولید ناب( در افزايش کیفیت، ار
 مورداستفاده همبهوابسته صورتبههاي آنها ي بخشرسند که همهها ميکاهش هزينه

هاي مديريتي منعطف در يك سیستم تولید ناب ترکیب گردند. فرايندقرار گیرند و با 
کند. اين تولید استفاده مي فرايندتولید ناب از کارکنان بسیار ماهري در تمام مراحل 

دهند تا اشتباهات را دقیق قرار مي موردبررسيتولید را  فرايندي مراحل د کلیهافرا
هاي ها را کاهش دهند و کیفیت را افزايش دهند. اکثر شرکتشناسايي کنند، هزينه

 (. 263: همانکنند )هاي مختلف تولید ناب استفاده ميامروزي از تكنیك
رايانه، تولید  کمكبهاز طراحي هاي تولید منعطف تولید ناب نیز مانند سیستم

ي حیات مديريت چرخه افزارهاي اطلاعاتي يكپارچه و نرمرايانه، شبكه کمكبه
 افرادافزارها آلات يا نرمکند. اما در کانون اصلي آن، به جاي ماشیناستفاده مي محصول

 قرار دارند. 
گیري، هاي تصمیمفرايندهاي سازماني، مانند تولید ناب مستلزم تغییرات در سیستم

مباني تولید ناب فرهنگ سازماني  براساسهاي مديريتي و فرهنگ سازماني است. فرايند
ها، متمرکز بر کیفیت و متمرکز بر مشتريان گیريبايد حامي مشارکت کارکنان در تصمیم

هاي کاري مقابله کنند و شود که با اتلافباشد. در تولید ناب از کارکنان خواسته مي
هاي مهمي ي ابعاد کیفیت را در سازمان افزايش دهند. يكي از درستلاش کنند در همه

 که در تولید ناب وجود دارد اين است که همیشه راهي براي بهبود وجود دارد. 
هاي ي تولید ناب همواره رهبر شرکتهاي ژاپني مانند ماتسوشیتا در زمینهشرکت
هاي زيادي کسب کرده است. اين ين زمینه موفقیتاند. شرکت تويوتا نیز در اجهان بوده

ي حیات ، مديريت چرخه2هنگامسیستم انبارداري بههاي مختلفي مانند شرکت از روش
کند. هر يك از کارکنان اين محصول، بهبود مستمر و مشارکت کارکنان استفاده مي

یاري تشخیص يك مشكل، خط تولید را متوقف کنند. بس درصورتتوانند، شرکت مي
هاي تولیدي ناب شرکت تويوتا تقلید کنند کنند از سیستمهاي جهان تلاش مياز شرکت
 (.21: 2111و همكاران،  3)اريكسون

                                                                                                                                        
1. Lean Manufacturing 

2. just-in-time inventory 

3. Eriksson 
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دهند که به سمت ها امكان ميهاي تولید منعطف و تولید ناب به شرکتسیستم
د تولی فناوريسازي انبوه، شرکت از حرکت کنند. در سفارشي 1سازي انبوهسفارشي

ي پايین، متناسب با نیازها و و هزينه باسرعتکند و محصولاتي را انبوه استفاده مي
سازي انبوه، در تولید محصولات کند. سفارشيمشتريان تولید مي تكتكهاي خواسته

هاي صنعتي استفاده کنندهآلات کشاورزي، پوشاك، رايانه و پاكمتنوعي مانند ماشین
 شود. مي

 

 هاي تولید منعطفسیستماي کارکرده -1-11
ها اين امكان را به شرکت ايآلات رايانهماشینبا کمك  هاي تولید منعطفسیستم

 انبوه تولید کنند.  صورتبهدهند که محصولات بسیار متنوعي را مي
کند هاي تولید سنتي مقايسه ميتمهاي تولید منعطف را با سیسسیستم 7-1نمودار 

  (.271: 2111)دفت، 
قطري حرکت کنند.  صورتبهتوانند ها تنها ميتحقیقات وودوارد شرکت براساس

پذيري تولید را سازي محصولات و انعطافهاي کوچك امكان سفارشيتولید در دسته
افراد متخصص تولید  يوسیلهبهچون اين نوع محصولات بايد  . امادهدها ميبه شرکت

شود انبوه تولید کند و بنابراين، مجبور مي صورتبهتواند آنها را شوند شرکت نمي
هاي بزرگ انجام هاي کوچك تولید نمايد. تولید انبوه در دستهمحصولات را در دسته

 فراينددهد. ها ميمحصولات را به شرکتمحدود سازي امكان سفارشي . اماشودمي
ادير زياد ها امكان تولید محصولات استاندارد را در مقتولید مستمر نیز به شرکت

ها پذيري تولید را به شرکتسازي محصولات و انعطافامكان سفارشي . امادهدمي
 دهد.نمي
 

                                                                                                                                        
1. mass customization 
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 (271: 2111ي تولید منعطف با تولید سنتي )دفت، مقايسه .7-1نمودار 

، هم تولید انبوه زمانهم طوربهتوانند ها نميديدگاه سنتي، شرکت براساسبنابراين، 
انبوه تولید  صورتبهداشته باشند و هم محصولات سفارشي. آنها يا بايد محصولات را 

هاي تولید منعطف اين سفارشي تولید نمايند. اما سیستم صورتبهکنند يا اينكه آنها را 
هاي هاي ديدگاه سنتي غلبه کنند. سیستمدهند که بر محدوديتها ميامكان را به شرکت

براي  زمانهم طوربهسازي محصولات را، تولید منعطف، امكان تولید انبوه و سفارشي
 کنند.ا فراهم ميهشرکت

دهند که ها ميهاي تولید منعطف اين امكان را به شرکتدر بالاترين سطح، سیستم
هاي حد نهايي سیستمبه سازي نمايند. مشتريان سفارشي تكتكمحصولات را براي 

 شود. نیز گفته مي 1رايانه کمكبهگري صنعتتولید منعطف، 

                                                                                                                                        
1. computer-aided craftsmanship 

 نامحدود کوچك هاي تولیديي دستهاندازه
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آلات کاراتر زمان در استفاده از ماشینهاي تولید منعطف ساسیستم کارگیريبهبا 
، تنوع محصولات و رضايت مشتريان افزايش و میزان وري نیروهاي کاريشود، بهرهمي

 يابد. ضايعات کاهش مي
هاي تولید سنتي، از نظر هاي تولید منعطف را با سیستمسیستم 1-1جدول 

 دهد.هاي سازماني، مورد مقايسه قرار ميويژگي
 

  (266: 2113تولید سنتي )دفت،  درمقابليژگي سازماني تولید منعطف و .1-1جدول 

 هاي تولید منعطفسیستم تولید انبوه شاخص ويژگي

 ساختار

 محدود وسیع ي کنترلحیطه

 کم زياد مراتب سطوح سلسله

 توافقي و منعطف تكراري وظايف

 پايین بالا گراييتخصص

 غیرمتمرکز متمرکز گیريتصمیم

 خودگردان، ارگانیكي بوروکراتیك، مكانیكي ساختار کلي سازمان

 منابع انساني

 کار تیمي بدون تعامل تعاملات

 بارگسترده، چندين بارمحدود، يك آموزش

 دستي، فني تخصص
شناختي، حل مسائل 

 اجتماعي

 سازمانيمیان
 متغیر ثابت تقاضاي مشتريان

 اندك، روابط نزديك زياد، روابط معمولي کنندگانتأمین

 
سطوح سلسله مراتب  ،ي کنترل محدودهاي تولید منعطف، داراي حیطهسیستم

گیري غیرمتمرکز و گرايي اندك، تصمیمتخصص ، وظايف توافقي و منعطف،اندك
ها، کارکنان بايد از مهارت مشارکت در کار ساختار ارگانیكي هستند. در اين سیستم
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بنابراين،  .ها بسیار گسترده استین، آموزش در اين سیستمتیمي برخوردار باشند. همچن
ها ، متخصص باشند. آموزش در اين سیستمازاندازهبیشضرورتي ندارد که کارکنان، 

ها روز هستند. تخصص در اين سیستمبنابراين، کارکنان همواره به .تكراري است
ي را پردازش کنند و مسائل را هاي انتزاعتوانند ايدهبنابراين، کارکنان مي .است 1شناختي

هاي ها، متغیر است و البته، از طريق سیستمحل کنند. تقاضاي مشتريان در اين سیستم
ها سازمان روابط شود. همچنین، در اين سیستمي تأمین ميراحتبهتولید منعطف، 

آن  اردراختیکنندگان دارد که محصولات باکیفیت بالا را نزديكي با تعداد اندکي از تأمین
 دهند. قرار مي

توانند باعث ايجاد منفعت براي ي ميدرصورتهاي تولید منعطف تنها سیستم
ها ساختارهاي متناسب با آنها را طراحي و اجرا کنند. مديران ها شوند که سازمانسازمان

هاي جديد متعهد باشند. اين  فرايندعالي سازمان بايد نسبت به اجراي ساختارها و 
ها باعث افزايش توانمندي کارکنان و ايجاد سازمان يادگیرنده و فرايندساختارها و 

هاي تولید منعطف باعث افزايش شود. در چنین شرايطي، سیستمبنیان ميدانش
 شوند.پذيري سازمان ميرقابت
 

 يابي تولیدمكانهاي استراتژي -1-16
 يابي تولید وجود دارد:دو نوع استراتژي براي مكان

تمرکز تولید در يك مكان و ارسال محصولات به بازارهاي جهاني از آن  .1
 )تمرکز( 

 هاي مختلف جهان، نزديك به بازارهاي مصرفانجام تولید در مكان .2
 تمرکز(عدم )

و  فناورييابي تولید، به عوامل مختلف مربوط به کشور، انتخاب استراتژي مكان
 (.163: 2113)هیل، ه شده است ، نشان داد2-1محصول بستگي دارد که در جدول 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                        
1. cognitive 
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 (163: 2113)هیل،  الملليابي تولید در بازرگاني بینعوامل مؤثر در مكان .2-1جدول 

 رديف
عوامل 
 مؤثر

 هاشاخص
 استراتژي 
 تمرکز

 استراتژي 
 عدم تمرکز

1 
عوامل 
مربوط به 
 کشور

 کم زياد تفاوت در اقتصاد سیاسي

 کم زياد تفاوت در فرهنگ

 کم زياد ي عواملتفاوت در هزينه

 زياد کم موانع تجاري

 اهمیتبي مهم  مزيت مكان تولید

 پرنوسان ثابت نرخ ارز

2 
عوامل 
مربوط به 
 فناوري

 کم زياد هاي ثابتهزينه

 حداقل مقدار 
 تولید اقتصادي

 کم زياد

 دسترسغیرقابل دردسترس تولید منعطف فناوري

3 
عوامل 
به مربوط 
 محصول

 کم زياد نسبت ارزش به وزن

بودن نیاز میزان مشابه
 کنندگانمصرف

 خیر بله

 
 استراتژي تمرکز  -1-16-1

استراتژي تمرکز در موارد زير کارگیري بهشود مشاهده مي 2-1طور که در جدول همان
 مناسب است:

  از نظر اقتصاد سیاسي، فرهنگ و عوامل تولید تأثیر تفاوت بین کشورها
 ید در کشورهاي مختلف داشته باشد؛ي تولي بر هزينهبسیارزياد

 موانع تجاري اندك باشند؛ 

 هاي خاص ي خاص براي تولید محصولات باعث ايجاد مزيتتمرکز بر يك منطقه
 ي شرکت شود؛پشتیبان فراوان برا مانند دسترسي به نیروهاي کاري ماهر يا صنايع

 ثابت باقي بمانند؛هاي ارز مهم انتظار برود که نرخ 
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 مقدار تولید اقتصادي زياد باشد؛ هاي ثابت و حداقلزماني که هزينه 

  باشد؛ دردسترستولید منعطف  فناوريزماني که 

 زياد باشد؛ محصولات زماني که نسبت ارزش به وزن 

 باشد. همبهشبیهکنندگان محصولات شرکت در کل دنیا زماني که نیاز مصرف 
 

 تمرکز  عدماستراتژي  -1-16-2
استراتژي عدم تمرکز در موارد کارگیري به شودمشاهده مي 2-1طور که در جدول همان

 :(163: همان) زير مناسب است
  تولید تأثیر اندکي بر تفاوت بین کشورها از نظر اقتصاد سیاسي، فرهنگ و عوامل

 ید در کشورهاي مختلف داشته باشد؛ي تولهزينه

  باشند؛ زيادموانع تجاري 

 اهمیت باشد؛زيت مكان تولید بيم 

 ؛پرنوسان باشندهاي ارز مهم انتظار برود که نرخ 

 باشد؛ پايینهاي ثابت و حداقل مقدار تولید اقتصادي زماني که هزينه 

  باشد؛ن دردسترستولید منعطف،  فناوريزماني که 

 باشد؛ کم محصولات زماني که نسبت ارزش به وزن 

 متفاوت باشدباهم کنندگان محصولات شرکت در کل دنیا زماني که نیاز مصرف. 

 

 معايب تولید در کشورهاي ديگر -1-17
تر، تأسیسات تولیدي خود را به کشورهاي هاي جهاني به امید تولیدات ارزانشرکت

هاي جهاني معايبي را دهند. اما تولید در کشورهاي ديگر براي شرکتنه انتقال ميهزيکم
وري نیروهاي کاري، کیفیت پايین محصولات و بهره زياديي جابهجانیز به همراه دارد. 

 معايب تولید در کشورهاي خارجي است.  ازجملهپايین 
در حیدرآباد د را تولیدي خو کارخانجات، شرکت مايكروسافت يكي از مثالبراي

 هند تأسیس کرد. مايكروسافت براي اين کار چند دلیل داشت:
 نويسان آمريكايي است؛تمزد برنامهنويسان هندي يك سوم دسدستمزد برنامه .1
ي العاده است که افراد زيادي را در زمینههند داراي يك سیستم آموزشي فوق .2

 دهد؛اي پرورش ميافزارهاي رايانهنرم
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اطلاعات در  فناوريي هاي زيادي در حوزهنیروهاي کاري ماهر و شرکت .3
 حیدرآباد هند مشغول به کار هستند؛

بسیاري از کارکنان ماهر هندي مايكروسافت پس از گذراندن چند سال در  .4
آمريكا تمايل دارند به وطن خود برگردند. مايكروسافت از طريق تأسیس 

کوشد که اين نیروهاي باارزش خود را يتجهیزات تولیدي خود در حیدرآباد م
 حفظ کند. 

يي کارکنان اين شرکت در هند بیشتر از جابهجااما مايكروسافت متوجه شد که نرخ 
است و کارکنان بسیار مشتاق  بسیارزيادنويسان در هند آمريكا است. تقاضا براي برنامه

ا کنند. اگرچه، هستند که شغل خود را عوض کنند تا به حقوق بالاتري دست پید
ي مايكروسافت تلاش کرده است که از طريق پرداخت حقوق و مزاياي بلندمدت انگیزه

دهند که در کارکنان هندي ترجیح مي . اماکارکنان را براي ماندن در شرکت افزايش دهد
انتظار دريافت حقوق بیشتر چشماينكه مدت به حقوق و مزاياي مناسب برسند تا کوتاه

 باشند. در بلندمدت 
يي زياد کارکنان بر عملكرد مايكروسافت تأثیر منفي گذاشته است. يكي از جابهجا

درصد از اعضاي تیم  41مديران مايكروسافت گزارش داد که در طي يك سال قبل، 
در پیشبرد اهداف پروژه دچار مشكلات  وي، درنتیجهاند. اصلي او تیم را ترك کرده

 زيادي شده است. 
هاي افت نیست که دچار چنین مشكلاتي است. مدير يكي از شرکتتنها مايكروس

کیفیت پايین و تأخیر زياد در تحويل محصول، قصد  دلیلبهالكترونیكي نیز بیان کرد که 
 به آمريكا برگرداند.از چین دارد تجهیزات تولیدي خود را 

ايد فقط ها در انتقال تجهیزات تولیدي خود به يك کشور خارجي نببنابراين، شرکت
کشورها توجه داشته باشند، بلكه بايد به  اينبه دستمزدهاي پايین نیروهاي کاري 

 وري و کیفیت کاري آنها نیز توجه داشته باشند. بهره
 

 نقش استراتژيك کارخانجات تولیدي خارجي -1-11
کند. ابتدا، بسیاري نقش استراتژيك کارخانجات تولیدي خارجي در طول زمان تغییر مي

ها پايین هستند. شوند که هزينهکارخانجات تولیدي خارجي، در جاهايي ايجاد مياز 
 ها است. نقش استراتژيك اين کارخانجات، تولید محصولات کاربَر با حداقل هزينه
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هاي آمريكايي کارخانجاتي را ، بسیاري از شرکت1271ي ، در اوايل دههمثالبراي
ها ايجاد کردند تا محصولات خود را با هادينیمهدر جنوب شرق آسیا براي تولید 

ها تولید کنند. آنها کارخانجات خود را در کشورهايي مانند مالزي، تايلند حداقل هزينه
داشتند:  باهم زيرا اين کشورها ترکیبي از چند عامل جذاب را  .کردندو سنگاپور ايجاد 

 لیاتي و تجاري مساعد.هاي مناسب و سیستم مانیروهاي کاري ارزان، زيرساخت
کردند که در کشور ديگري طراحي در ابتدا، اين کارخانجات قطعاتي را تولید مي

شد. اما در طول زمان، نقش استراتژيك شد و سپس در کشور ديگري مونتاژ ميمي
برخي از اين کارخانجات گسترش يافت. آنها وظايف طراحي و مونتاژ محصولات را 

در  1پي(.، کارخانجات تولیدي شرکت هیولت پاکارد )اچمثالرايبنیز بر عهده گرفتند. 
ي تولید را بر عهده سنگاپور، از اين حالت برخوردار هستند. آنها در ابتدا، تنها وظیفه

با گذشت زمان، وظايف طراحي و مونتاژ محصولات اين شرکت را نیز بر  . اماداشتند
در چین نیز داراي چنین شرايطي  2عهده گرفتند. کارخانجات تولیدي شرکت فیلیپس

 اند. بوده
هاي آنها در طول زمان بوده افزايش قابلیت دلیلبهپیشرفت اين کارخانجات تولیدي 

 گیرد:ها در دو بُعد صورت مياست. اين پیشرفت
اي و فشار دفتر مرکزي شرکت به کارخانجات تولیدي براي بهبود ساختار هزينه .1

. اين کنندگانهاي مصرفنیازها و خواسته براساسسازي محصولات سفارشي
، مثالبرايشود. هاي کارخانجات تولیدي ميفشارها باعث افزايش قابلیت

در سنگاپور براي تبعیت از دستورات دفتر مرکزي  اچ.پيمهندسان شرکت 
ها بیان کردند به طراحي مجدد محصولات شرکت نیاز شرکت براي کاهش هزينه

 ر سنگاپور شد. در اين مرکز طراحييك مرکز طراحي د دارند. اين باعث ايجاد
ها هر دو بخش طراحي و تولید متوجه شدند که براي کاهش هزينه اچ.پيمديران 

بود. زيرا  اچ.پياين رويكرد مناسبي براي شرکت بايد در سنگاپور انجام گیرد. 
 اچ.پي به بازارهاي آسیايي ، نسبت به طراحان آمريكاييطراحان سنگاپوري

 هاي آنها آشنايي دارند. و بهتر با نیازها و خواسته تر هستندنزديك

هاي کارخانجات تولیدي خارجي فراواني عوامل دومین عامل افزايش قابلیت .2
ي تولید در کشور محل استقرار اين کارخانجات است. بسیاري از پیشرفته

                                                                                                                                        
1. Hewlett-Packard (HP) 

2. Philips 
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يادي سال گذشته رشد ز 21کشورهايي که در نسل قبل فقیر بودند، در طي 
اين کشورها و  ونقلحملهاي ارتباطي و اند. زيرساختاند و پیشرفت کردهداشته

ها باعث افزايش سطح آموزشي جمعیت آنها بهبود يافته است. اين پیشرفت
هاي توانند نقشهاي جهاني نیز ميقابلیت اين کارخانجات شده است. شرکت
 . دکنن محو لاستراتژيك بیشتري را به اين کارخانجات 

 

 المللبازرگاني بیندر تولید وري افزايش بهره -1-12
مشاهدات خود از وضعیت صنايع کشورهاي صنعتي  براساس تحلیلگرانبسیاري از 

گیري چنین نتیجه 1211 يدههو اوايل  1271 يهاي اواخر دههجهان در بین سال
از اين وضعیت، کشورهاي صنعتي  بعدچندسالاست. اما  نابودي درحالکردند که تولید 

هاي تولیدي وارد وري صنايع خود بودند و بسیاري از شرکتجهان شاهد بهبود بهره
 (. 213: 2112رنسانس صنعتي شدند )دوهايم و همكاران، 

سودآوري بخش تولید شدند و چرا تعداد  چشمگیرچه عواملي باعث افزايش 
 يت رقابتي دست پیدا کنند؟ هاي تولیدي توانستند به مززيادي از شرکت

آنها براي  يشود که همهوري در بخش تولید ميپنج عامل باعث افزايش بهره
 موفقیت بايد با تفكر استراتژيك همراه باشند. اين پنج عامل به شرح زير هستند:

 ؛افزايش رقابت .1
 کارايي؛افزايش  .2
 ؛ارزشي زنجیرهالگوگیري و تحلیل  .3
 ؛سپاريمهندسي مجدد و برون .4
 .کیفیت .1

 شوند:توضیح داده مي طورکاملبههر يك از اين عوامل ادامه در 
 

 افزايش رقابت -1-12-1

ها شود که بسیاري از شرکتهاي داخلي و خارجي باعث ميشرکت بینافزايش رقابت 
 شدنجهاني فرايند، درواقعوري عملیات تولیدي خود را افزايش دهند. و بهره کارايي
ها تشويق کرده است )اربابیان و میرزايي، ها را به سمت کاهش انواع هزينهشرکت
1321 :61 .) 
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بهترين مثال در اين زمینه است.  ،آمريكاييخودروسازان ژاپني بر  خودروسازانتأثیر 
کیفیت محصولات ژاپني تلاش کردند که بر  يهاي آمريكايي بعد از مشاهدهشرکت

 زايند.کیفیت محصولات خود بیف
الكترونیك نیز نشان  و اما روند تحولات صنايع ديگر مانند صنايع شیمیايي، غذايي

ها تلاش کنند در عملیات شود که شرکتدهد که افزايش فشارهاي رقابتي باعث ميمي
وري و هاي يادگیري را براي افزايش بهرهنمايند و همچنین سیستم تجديدنظرخود 

 کنند.  عملكرد در سازمان خود پیاده
نیز نقش مهمي در افزايش رقابت در صنايع مختلف داشته است. از آنجا که  فناوري

هاي فرايندهاي جديد براي بهبود محصولات يا ايجاد فناوريهاي کارآفرين از شرکت
شوند براي هاي موجود در بازار نیز مجبور ميبراين، شرکت. بناکنندجديد استفاده مي

نند سهم بازار خود را حفظ کنند و سودآوري خود را افزايش مقابله با آنها تلاش ک
 دهند. 

پذيري خود را در کنند تا بتوانند قدرت رقابت روزبههاي خود را فناوري پس بايد
در افزايش رقابت در صنايع مختلف است  فناوريبازار حفظ کنند. اين بیانگر نقش مهم 

 (. 132: 2112، 1)گرينبرگ
 

 کاراييافزايش  -1-12-2

هاي مختلف فرايند کاراييکنند افزايش فشارهاي رقابتي تلاش مي يدرنتیجهها شرکت
 شود.ها ميوري شرکتباعث افزايش بهره کارايياين افزايش  خود را افزايش دهند که

 
 ارزش يزنجیرهالگوگیري و تحلیل  -1-12-3

ارزش استفاده ي یرهزنجاز الگوگیري و يا تحلیل  نوعيبهها شرکت يتقريباً همه
هاي آفرين و فعالیتهاي ارزشها باعث شناسايي فعالیتاند. اين تحلیلکرده

 شوند.ها ميآفرين براي اين شرکتغیرارزش
 سپاريمهندسي مجدد و برون -1-12-4

                                                                                                                                        
1. Greenberg 
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کنند. آنها به ارزش عمل ميي زنجیرهها فراتر از الگوگیري و تحلیل بسیاري از شرکت
ها از مهندسي مجدد هاي تولیدي خود هستند. اين شرکتفراينددنبال مهندسي مجدد 

 ها دو هدف اصلي دارند:فرايند
 کاراييافزيش  .1

 ارزشي زنجیرهو  وکارکسبابعاد عملیات  يبنیادين در همه تجديدنظر .2

ش نیروي کاري، ها باعث کاهش سطوح مديريتي، کاهمهندسي مجدد در سازمان
 شود. هاي کاري و ادغام واحدهاي مختلف سازماني ميدهي مجدد فعالیتسازمان

آفرين شناسايي هاي غیرارزشآفرين و فعالیتهاي ارزشفراينددر مهندسي مجدد 
 (. 32: 1317شوند )جعفري و همكاران، مي

هاي خود را فعالیت بیشترهرچهها شود که سازمانهمچنین مهندسي مجدد باعث مي
قرار دارد.  1مزيت نسبيسپاري بر مبناي اصل بنیادين اقتصادي سپاري کنند. برونبرون

ها و کشورها در تولید برخي از محصولات اصل مزيت نسبي، برخي از شرکت براساس
سپاري قطعات از برون ،ها و کشورها داراي مزيت هستند. اگرچهنسبت به ساير شرکت

 اما هاي تولیدي مطرح بوده استيك فعالیت رايج در شرکت عنوانبهها قبل مدت
ها را تشويق عمل کند و شرکت 2دهندهيك شتاب عنوانبهسپاري توانست نهضت برون
براي موفقیت  تاکنونهايي که فعالیت سپاري کنند؛هاي بیشتري را برونتکند که فعالی

 عنوانبهد داشت که بتوانند عملیات آنها چندان حیاتي نبودند و يا احتمال کمي وجو
توانند فعالیتهاي ها متوجه شدند که ميمنبع مزيت رقابتي سازمان عمل کنند. شرکت

ها و مديريت حقوق و دستمزد را گیري تا پردازش دادهمختلفي مانند سرايداري و منشي
 (.3: 1221، 3سپاري کنند )ليهاي بیروني برونبه شرکت

 هاي ديگرهاي خود را به شرکتفعالیت ي زياديهاشرکت ،گذشتهدر طي چندسال
شدند. بسیاري از سپاري نميبرون تاکنونهايي که اند، فعالیتسپاري کردهبرون

افزار و حتي تولید محصولات مصرفي و صنعتي نرم يها اکنون براي توسعهشرکت
 الكتريكجنرالکنند. شرکت هايي در هند، تايوان و چین مراجعه ميجديد به شرکت

ها نیز يك مرکز تحقیق و توسعه را در کشور هند تأسیس کرده است. بسیاري از شرکت
خود را در  4اند و مراکز تماس خدماتياستفاده کرده دورراهارتباطاتهاي از پیشرفت

                                                                                                                                        
1. comparative advantage 
2. catalyst 

3. Lee  

4. cervice call center 
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اند. اين باعث شده است که کشورهايي که نیروي کاري ارزان دارند تأسیس کرده
 (.4: 2111، 1کاهش پیدا کند )سريكانت و پورانام شدتبها نیروي کاري آنه يهزينه

کند و تمرکز سپاري ميهاي خود را برونها و لباسشرکت نايك نیز تولید کفش
 دهد.هاي بازاريابي و تبلیغاتي قرار مياصلي خود را بر مهارت خود در فعالیت

شود. مي 3اييا شبكه 2هاي مجازيسپاري باعث ايجاد سازمانهمچنین، برون
ها کاملًا تأمین منعطف هستند. اين نوع سازماني زنجیره نوعيبههاي مجازي، سازمان
 (.2: 1311هستند )فتحیان و وزيري،  تغییردرحالپذير و همواره انعطاف

کنند تا ارزش شرکت خود را ارزيابي ميي زنجیرهها مديران بسیاري از شرکت
هاي هايي را که نقش زيادي در کسب مزيت رقابتي آنها ندارند، به شرکتفعالیت

سپاري کنند. همچنین، بايد توجه داشت که عواملي که در دنیاي امروز بیروني برون
تبديل  وکارکسبشوند، ممكن است در دنیاي آينده عوامل مزيت رقابتي محسوب مي

 ه عوامل عدم مزيت رقابتي شوند.ب
رغم مزاياي مختلف داراي معايبي نیز است. اين معايب باعث مهندسي مجدد علي

کنند. مهندسي مجدد اگرچه باعث  نظرصرفشده است که برخي از مديران از انجام آن 
 تواند تأثیر زيادي در ايجاد درآمد براي شرکتنمي . اماشودها ميکاهش هزينه شرکت

ديگر، مهندسي مجدد يك عبارتيافزايش نفوذ آن در بازار شود. بهباعث و يا  ته باشدداش
خود را  وکارکسب کند تاتواند کمك زيادي به مديران استراتژي دفاعي است و نمي

 . امادهندمهندسي مجدد را ادامه مي طورمستمربهها ، شرکتدرنتیجهتوسعه دهند. 
 شوند.ايي است که باعث افزايش درآمد و رشد شرکت هتمرکز اصلي آنها بر استراتژي

 
 کیفیت -1-12-1

ها مشخص شده است. اهمیت کیفیت براي بسیاري از شرکت ،گذشته يدر طي دو دهه
هاي شرکت و ها قبلاً بر اين تصور بودند که افزايش کیفیت باعث افزايش هزينهشرکت

اند که با افزايش کیفیت ها متوجه شدهشود. اما امروزه شرکتکاهش حاشیه سود آن مي
وري بیشتر و د به بهرهتواننهاي تولیدي، ميفرايندمحصولات و خدمات و همچنین 

 حاشیه سود بالاتري برسند. 
 

                                                                                                                                        
1. Srikanth & Puranam 

2. virtual organizations  

3. networked organizations 



 المللبازرگاني بین     311

 

 

 المللدر بازرگاني بین رشد خدمات -1-21
. بخش خدمات، دارد رشديروبهروند در اقتصادهاي مختلف امروزه بخش خدمات 

تولید ناخالص از  دوسومآمريكا و حدود  تولید ناخالص داخليدرصد از  11حدود 
 (.11: 2117، 1کیلوردهد. )مي کشورهاي پیشرفته را تشكیل داخلي

ترين وجود فشارهاي رقابتي شديد، يكي از مهم دلیلبه ،در دنیاي کنوني
توانند به مزيت رقابتي پايدار دست پیدا مي هاها از طريق آنهايي که سازماناستراتژي

 (. 61: 1312کنند، بهبود کیفیت خدمات است )روستا و مدني، 
است و سرعت رشد آن از  رشدروبهروند اشتغال در بخش خدمات، يك روند 
 هاي آينده نیز ادامه خواهد يافت.بخش تولید بیشتر است. اين روند در طي سال

هاي بخش تولید هاي بخش خدمات داراي اهدافي مشابه اهداف شرکتشرکت
ي را ارائه باکیفیتهستند. هر دو بخش بايد مشتريان را جذب و حفظ کنند، محصولات 

هايي را در خود توسعه دهند که به آنها امكان کسب مزيت رقابتي پايدار دهند و قابلیت
 دهد. را مي

هاي هاي منحصر به فردي است که چالش، بخش خدمات داراي ويژگيديگرازطرف
، مديران بخش خدمات بايد تفكر استراتژيك درنتیجهکند. خاص خود را ايجاد مي

 ها در خود توسعه دهند. را براي تنظیم و اجراي استراتژي متفاوتي
شود )کاتلر و هاي خاص بخش خدمات ارائه ميدر بخش زير، برخي از ويژگي

 (:311: 2113کلر، 
 

 بودن خدماتذخیرهغیرقابل -1-21-1
توانند خدمات خود را در انبارها هاي تولیدي نميشرکت برخلافهاي خدماتي شرکت

توانند محصولات خود را در انبار ذخیره کنند تا آنها را درآينده به ذخیره کنند. آنها نمي
شوند و مشتريان نیز بايد با سفارش مشتريان ارائه مي زمانهمفروش بگذارند. خدمات 

 هاي هواپیمايي. ها و شرکتآرايشگاه براي تحويل آنها مدتي انتظار بكشند، مانند
تواند در طي اگر يك شرکت تولیدي يك محصول معیوب تولید کند، اين عیب مي

، محصول به صورتدرغیراينهاي کنترلي شناسايي شود. تولید و يا بازرسي فرايند
گرداند. رسد و مشتري محصول معیوب را به شرکت باز ميدست مشتري مي

                                                                                                                                        
1. keillor 
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رود. اما در بخش خدمات، خدمات ناقص و ار شرکت زير سؤال مي، اعتبصورتدراين
خدمات  يها بايد در ارائهرسد. بنابراين، شرکتنامطلوب بلافاصله به دست مشتري مي

 به مشتريان تلاش زيادي انجام دهند.  باکیفیت
در  . امارسداگرچه اين تفاوت بین بخش تولید و بخش خدمات واضح به نظر مي

هاي خدماتي بايد تلاش هاي خدماتي نقش حیاتي دارد. مديران شرکتموفقیت شرکت
 کنند که در هرگونه تماس با مشتريان حداکثر استانداردهاي کیفي را رعايت کنند.

 
 بودن ارتباطات در بخش خدماتشخصي -1-21-2

فروشي ارتباط توزيعي و خرده يوجود شبكه دلیلبههاي فعال در بخش تولید شرکت
هاي خدماتي و مشتريان آنها غیرشخصي با مشتريان خود دارند. اما ارتباط بین شرکت

شخصي است. اين ارتباطات بیشتر بر مبناي ادراکات و ساير عوامل ذهني و ناملموس 
ت مناسبي مات به مشتريان در بخش خدمات فرصخد يقرار دارند. ماهیت فردي ارائه

از رقبا متمايز کنند.  خوبيبههاي فعال در اين بخش داده است که خود را شرکت را به
 عنوانبهکنند که مشتريان خدمات آنها را ها تلاش زيادي ميبسیاري از اين شرکت

 (.   241: 2112، 1العاده و منحصر به فرد درك کنند )ايباي و آلنخدماتي فوق
گیريد. اگرچه برخي از مشتريان اين خدمات را ها را در نظر بخدمات آرايشگاه مثلاً 

 . اماقیمت هستندگیرند و  به دنبال خدمات ارزاندر نظر مي مشابههمانند محصولات 
بسیاري از مشتريان داراي ارتباطات شخصي با آرايشگران خود هستند و وفاداري 

 زيادي به آنها دارند. 
و  ي خدمتدهندهرکنان ارائهکانوع وفاداري در بخش خدمات بین ، اين درواقع

هاي متمايز بخش خدمات است و فعالان اين بخش کنندگان يكي از ويژگيمصرف
آورند. فروشان از اين وفاداري مزاياي زيادي را به دست ميشامل پزشكان، وکلا و خرده

، بلكه بر مبناي شدهارائهبر مبناي کیفیت خدمات  تنهانهدر اغلب موارد اين ارتباطات 
  در خدمت قرار دارند.  شدهارائهساير عوامل ذهني 

و مشتريان در بخش  ي خدمتدهندهکارکنان ارائهارتباطات بین  بودنشخصي
هاي وکارکسبماهیت شخصي بسیاري از  دلیلبههاي خود را نیز دارد. خدمات، چالش

بايد داراي دانش و تخصص لازم براي مديريت  تنهانهها خدماتي، مديران اين شرکت

                                                                                                                                        
1. Eby & Allen 
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خدمت نیز داراي  يدهندهكه بايد در مديريت کارکنان ارائهشرکت خود باشند، بل
 هاي لازم باشند.مهارت

وفاداري  ؛را دوباره در نظر بگیريدها آرايشگاهبراي درك بهتر اين موضوع مثال 
ي دهندهارائههاي ي آنها به شرکتان شخصي خود بیشتر از وفادارمشتريان به آرايشگر
ان خود ارتباط شخصي برقرار به اين دلیل که آنها با آرايشگر اين خدمات است.

اند. اگر آرايشگر مخصوص آنها شرکت را ترك کند، به احتمال زياد، آنها نیز کرده
روند که آرايشگر در آن مشغول به کار کنند و به سراغ شرکتي ميشرکت را ترك مي

هاي مناسب مديريت هاي خدماتي بايد از استراتژيه است. بنابراين، مديران شرکتشد
منابع انساني استفاده کنند تا بتوانند بهترين کارکنان خود را حفظ کنند )بورگويس و 

 (. 212: 2111همكاران، 
 

 خدمات  کاراييچالش خودکارسازي يا افزايش  -1-21-3
توانند از خدمات، نمي بودنهنگامبهماهیت شخصي و  دلیلبههاي خدماتي شرکت
وري خود استفاده کنند. براي مثال، هاي تولیدي براي افزايش بهرههاي شرکتروش
اند که تعديل نیروي کاري تأثیر منفي بر رضايت هاي خدماتي متوجه شدهشرکت

 1ووركنتمشتريان و سطوح خدماتي آنها دارد. براي مثال، شرکت کارلسون تراول 
هاي فروش بلیط خود را وري، تعدادي از نمايندگيتصمیم گرفت براي افزايش بهره

تعطیل کند. اما اين تصمیم باعث شد که شرکت در بخش خدمات مشتريان با مشكلات 
 شود.  روروبهزيادي 

سفارشات مشتريان را انجام  خوبيبهتوانستند هاي فروش باقیمانده مينمايندگي
ارتباط با  يدرنتیجهشده هاي تعطیلاين شرکت دانشي را که نمايندگي . امادهند

دانستند که کدام ها ميمشتريان خود به آن رسیده بودند را از دست داد. اين نمايندگي
گیرد، چه نوع پروازي را مشتري در چه ساعات و روزهايي با شرکت تماس مي

کند. همچنین برخي از مشتريان از يدهد و صندلي چندم هواپیما را تقاضا مسفارش مي
اتاق مشخصي در  يها انتظار داشتند که يك اتومبیل خاص را براي اجارهاين نمايندگي

ها ، زماني که اين نمايندگيدرنتیجهيك هتل مشخص براي آنها از قبل جايابي کنند. 
ان آنها آشنا ها و انتظارات مشتريها با خواستهتعطیل شدند از آنجا که ساير نمايندگي

                                                                                                                                        
1. Carlson Travel Network 
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نبودند، شرکت دچار مشكلات زيادي در بخش خدمات مشتريان شد. براي مثال، 
شدند که نه اتومبیل، نه اتاق و نه رسیدند، متوجه ميمشتريان زيادي وقتي به مقصد مي

 (. 3: 1222اند )هارپر، آنها از قبل جايابي نشده موردنظرهتل 
هاي خود را همانند توانند فعالیتتي نميهاي خدما، بسیاري از شرکتبراينعلاوه
رسد که برخي از خدمات مانند به نظر مي ،هاي تولیدي خودکار کنند. همچنینشرکت

زيادي  میزانبهتوانند خدمات پزشكي، مشاوره حقوقي و خدمات آرايشگري نمي
 خودکار شوند.  

 فناوريهاي رفتاز پیش خوبيبهاند ، برخي از صنايع خدماتي توانستهديگرازطرف
هاي ها از طريق دستگاهبهره ببرند و عملیات خود را خودکار کنند. براي مثال، بانك

 صورتبههاي خود را فراينداند خودپرداز، بانكداري تلفني و بانكداري اينترنتي توانسته
، مشتريان خود را تشويق بزرگهوايي  ونقلحملهاي خودکار درآورند. امروزه شرکت

اينترنتي جايابي کنند. در  صورتبهکنند که پروازهاي خود را در سايت آنها و مي
هاي خودکار براي بررسي وضعیت خود، بارهاي ها نیز مشتريان از کیوسكفرودگاه

 کنند.خود و همچنین انتخاب صندلي دلخواه خود استفاده مي
شود. ها نميش نیروهاي کاري سازمانخدمات همواره باعث کاه خودکارکردن

هزار دستگاه  61، صنعت بانكداري داراي 1211مثال، در کشور آمريكا در سال  عنوانبه
 361، اين صنعت داراي 2112دار بود. اما در سال هزار نفر تحويل 411خودپرداز و 

 يهندهد. اين اطلاعات نشانبوددار هزار نفر تحويل 611هزار دستگاه خودپرداز و 
 گسترش خدمات بانكي در اين کشور است.

 

 وري بخش خدماتافزايش بهره -1-21
کنند ها تلاش ميبه نقش مهم خدمات در اقتصاد بسیاري از کشورها، شرکتباتوجه
هاي خدماتي از به مشتريان را افزايش دهند. شرکت شدهارائهوري خدمات بهره
 کنند. وري استفاده ميهاي مختلفي براي افزايش بهرهروش

هاي خدماتي معرفي وري شرکتدر اين بخش چهار روش رايج براي افزايش بهره
 (:217: 2112شود. اين چهار روش شامل موارد زير است )دوهايم و همكاران، مي

 ؛ت سازمانخودکارسازي عملیا .1
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 ؛2يا فروش متقاطع 1ايارائه محصولات مجموعه .2

 ؛استفاده از دانش و يادگیري سازماني .3

 .ساختارهاي جديد سازماني کارگیريبه .4
 شوند.توضیح داده مي طورکاملبهدر بخش زير، اين چهار روش 

 
 خودکارسازي عملیات سازمان -1-21-1

خودکار در  صورتبههاي خود را کنند فعالیتهاي خدماتي تلاش ميبسیاري از شرکت
هاي آتي تعداد بیشتري از آورند. همچنین ما بايد انتظار داشته باشیم که در سال

 خودکار باشد. صورتبهها هاي اين شرکتفرايندها و فعالیت
 

 اي يا فروش متقاطعمحصولات مجموعه يارائه -1-21-2

مشتري قرار  درمقابلتري از خدمات را گسترده يدر فروش متقاطع، شرکت دامنه
، فروشنده هنگام فروش يك محصول خاص به مشتري محصولات درواقعدهد. مي

 يبارزي از ارائه يصنعت بانكداري نمونه دهد.ديگر شرکت را نیز به او پیشنهاد مي
هاي اي يا فروش متقاطع است. مشتريان معمولاً از دستگاهمحصولات مجموعه

دهند. اما اگر خودپرداز، بانكداري تلفني يا اينترنتي کارهاي بانكي خود را انجام مي
هاي خاص مجبور باشد به بانك مراجعه کند، آنگاه زماني مشتري براي دريافت مشاوره

ها، حل مشكل مشتري، محصولات ديگر بانك مانند وامتوانند در کنار کارکنان بانك مي
 گذاري را نیز به او پیشنهاد دهند. هاي اعتباري و خدمات سرمايهکارت

نقش درمورد اي يا فروش متقاطع نیازمند تفكر مجدد فروش محصولات مجموعه
 4پردازندگان معاملات طورسنتيبهداران بانك سازمان است. تحويل 3کارکنان خط مقدم

 . باشنددر دنیاي امروز آنها بايد نمايندگان فروش بانك  . امابودند
لازم را  1هاي عمليآموزشفروش متقاطع همچنین نیازمند اين است که کارکنان 

ببینند تا بیشتر با محصولات شرکت آشنا شوند و به اين مهارت برسند که مشتريان 
 نند. بالقوه را براي خريد ساير محصولات شرکت شناسايي ک

                                                                                                                                        
1. bundling 

2. cross selling 
3. front line employees 

4. transaction processor 

5. training 
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هاي هاي مشتريان گوش دهند و مهارتبه صحبت خوبيبهاگر کارکنان خط مقدم 
هاي بهتري را به آنها ارائه دهند و حلتوانند راهشنود مؤثر را در خود تقويت کنند، مي

 (.62: 2111، 1تر عمل کنند )استیونسدر فروش متقاطع نیز موفق
دهد تا ها قرار ميشرکت دراختیاررا هاي اينترنتي ابزار مفیدي اينترنت و سايت

هاي مشتريان را با انواع مختلف محصولات خود آشنا کنند. براي مثال، سايت
فروشي مانند آمازون زماني که مشتري يك کتاب خاص را براي خريد انتخاب کتاب
کند، عناوين مشابه ديگري را نیز که ساير مشتريان آنها را همراه با اين کتاب مي

 د.ندهاند به مشتري پیشنهاد ميخريده
از چنین امكاني برخوردار است. اين شرکت نیز  بوكآدينهدر کشور ما نیز سايت 

همانند شرکت آمازون از استراتژي فروش متقاطع براي فروش محصولات خود استفاده 
 (.321: 1323کند )امیني و سالار، مي

 
 استفاده از دانش و يادگیري سازماني -1-21-3

وري با يكديگر ها مديريت دانش و يادگیري سازماني را با هدف ارتقاي بهرهسازمان
 (67: 1312کنند )يعقوبي و همكاران، تلفیق مي
هاي مديريتي و يادگیري ها و ابداعات در مهارت، مديريت دانش با نوآوريدرواقع

اطلاعاتي متمرکز هاي سازماني نقاط مشترك بسیاري دارد. ابتدا مديريت دانش بر سیستم
هاي فكري و مهارت يمديريت سرمايه يبود و سپس نیروي خود را به سمت توسعه

 (.161: 1311مديريتي تغییر داد )ربیعي و همكاران، 
مؤثرتر از دانش و يادگیري سازماني،  يبااستفادههاي خدماتي نیز مديران شرکت

مناسبي در اين زمینه  ينمونهفروشي دهند. صنعت خردهوري خود را افزايش ميبهره
تري را براي افزايش هاي مناسباز اطلاعات مشتريان استراتژي بااستفادهاست. آنها 

هاي فناوريهاي بارکدخوان و کنند. براي مثال، سیستمسودآوري خود تنظیم مي
مارت، شهروند، اتكا و رفاه هاي والفروشي مانند فروشگاههاي خردهاطلاعاتي به شرکت

دهد که اقلام پرفروش و روندهاي متداول خريد را شناسايي کنند. آنها امكان مي
ها موجودي انبار خود را در حد بهینه قرار از اين سیستم بااستفادهتوانند همچنین مي

شرکتهاي  ،هاي آيندهدر سال دهند و مديريت مؤثرتري را بر انبارهاي خود داشته باشند.

                                                                                                                                        
1. Stevens 

https://www.google.com/search?sa=N&noj=1&biw=1280&bih=697&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Debra+Stevens%22&ei=X5j_UYfeOOij4gSt5oH4DA&ved=0CDoQ9AgwAjgK
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آمازون  شرکت. کردهاي اطلاعاتي خواهند فناوريري از هاي بیشتخدماتي استفاده
تواند پیشنهادهاي خريد را به مشتريان افزار پالايش مشارکتي خود مياز نرم بااستفاده

، براي مشتريان خود اساسبراينتوانند ها نیز ميفروشيخود ارائه دهد. ساير خرده
تشويق کنند )کراينز،  وردنظرمتبلیغات شخصي بفرستند و آنها را به خريد محصولات 

2112 :4 .) 
 

 کارگیري ساختارهاي جديد سازمانيهب -1-21-4
دهند تا هاي خدماتي همچنین ساختارهاي سازماني خود را مورد بازبیني قرار ميشرکت

ها اختیارات ها را حذف کنند. در بسیاري از موارد، اين شرکتها و گلوگاهکارايينا
، مشتريان به جاي اينكه درنتیجهکنند. بیشتري را به کارکنان خط مقدم خود تفويض مي

ي مشكلات خود را با راحتبهمنتظر بمانند تا مديران سازمان مشكلات آنها را حل کنند، 
مشكلات را  شانبه اختیارات باتوجهگذارند و آنها ان ميکارکنان خط مقدم سازمان در می

 (. 4: 2114، 1شود )وايسوکيکنند. اين استراتژي باعث رضايت مشتريان ميحل مي

هاي توانند از برخي از تاکتیكاند که ميهاي خدماتي متوجه شدهبسیاري از شرکت
 افزايش دهند. برداري کنند و رضايت مشتريان خود را هاي تولیدي نسخهشرکت

جريان برداري نقشههاي مختلفي مانند ها از تكنیكبسیاري از بیمارستان ،امروزه
براي شناسايي جريان گردش بیماران و کارکنان، شناسايي دلايل اشتباهات و  2ارزش

 کنند. افزا براي بیماران استفاده ميهاي ارزشخطاها و شناسايي فعالیت
کنند. استفاده مي 3اطلاعات بیمارستاني سیستمها از در کشور ما نیز اکثر بیمارستان

 کنند:ها فراهم ميها اطلاعات زير را براي بیمارستاناين سیستم
آمارهاي مربوط به میزان بار کاري مانند پذيرش، اشغال تخت، تعداد عمل  .1

  ؛جراحى و طول مدت اقامت بیمار

اقداماتى  فهرست، هافعالیتانجام  يبندى و برنامهمانند زمانها حسابرسى فعالیت .2
 ؛، وظايف و اقدامات در موارد ويژهنزديك بايد انجام شود يکه در آينده

وضعیت پرسنل شاغل مانند بار يا حجم کار پرسنل شاغل، صلاحیت و شايستگى  .3
  ؛آنها و رضايت بیمار از آنها

                                                                                                                                        
1. Wysocki  

2. value stream mapping techniques  

3. Hospital Information System (HIS) 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hospital_information_system
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ها، وضعیت درآمدها و مصرفى، خسارت عملكرد مالي میزان استفاده از وسايل .4
 ها، میزان نقدينگى و پراکندگى واقعى بودجه.هزينه

در ساختارهاي سازماني خود و  تجديدنظرتوانند با هاي خدماتي ميبنابراين، شرکت
 وري خود را افزايش دهند.ايجاد ساختارهاي جديد بهره

 

 ي فصل هشتمخلاصه
 صورتبهها است که در يك شرکت اي از فعالیتارزش مجموعه يزنجیره 

هاي فرايند شود تا به خلق ارزش براي مشتريان منجر شود.اي انجام ميزنجیره
لجستیك، ارزش شامل مهندسي و طراحي، خريد مواد و قطعات، ي زنجیرهاصلي 

 مونتاژ و تولید، بازاريابي و فروش و خدمات پس از فروش است. 

 ي فرايندمرتبط است. الگوگیري  الگوگیريارزش، مستقیماً به ي زنجیره تحلیل
ها مقايسه هاي بهترين سازمانفرايندهاي يك سازمان با فراينداست که در آن 

 شود. مي
 هايي که انتقال فیزيكي کالاها و مواد را در طول عبارت است از فعالیت لجستیك

 کنند. ي ارزش کنترل ميزنجیره

 قرار  مورداستفادهترين ابزاري که مديران براي بهبود کیفیت محصولات خود مهم
مديريت است. شش سیگما در رويكرد  روش بهبود کیفیت شش سیگمادهند، مي

 ريشه دارد.  کیفیت جامع

 رويكرد مديريتي متمرکز بر کیفیت، مبتني بر عبارت است از  مديريت کیفیت جامع
ن و با هدف موفقیت بلندمدت از طريق رضايت اعضاي سازما يمشارکت همه

 اعضاي سازمان و جامعه.  يمشتري و رساندن منفعت به کلیه

  ي کیفیتي مبتني يك فلسفه وشش سیگما جانشین امروزي مديريت کیفیت جامع
 بر آمار است. 

  اقتصاد مقیاسهاي تولید بین تعداد بیشتري از واحدها هزينه شدنسرشكنبه 
  .گويندمي

 وري آنها ، بهرهدرنتیجهشود و با افزايش تولید، تخصص کارکنان در کارها بیشتر مي
شود. به هر واحد مي يشدهتماميابد. اين عامل نیز باعث کاهش بهاي مي افزايش

 شود. گفته مي اثر يادگیرياين عامل 
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 شوند که مي يهاي تولید منعطف باعث ايجاد ارتباط بین عناصر تولیدسیستم
 دور از هم بودند.  ،درگذشته

 ي حیات مديريت چرخهافزاري به نام برخي از کارخانجات پیشرفته، از سیستم نرم
ي ايده تا تواند يك محصول را از مرحلهافزار، ميکنند. اين نرماستفاده مي محصول

 مراحل توسعه، تولید، آزمون و حتي نگهداري مديريت کند. 

 هاي تولید منعطف هاي تولید منعطف است. سیستمستم، سطح نهايي سیتولید ناب
، حرکت سازي انبوهسفارشيدهند که به سمت ها امكان ميو تولید ناب، به شرکت

 کنند. 

 تمرکز تولید در يك مكان و  يابي تولید وجود دارد:دو نوع استراتژي براي مكان
ام تولید در انجو )تمرکز( مكان ارسال محصولات به بازارهاي جهاني از آن 

 )عدم تمرکز( هاي مختلف جهان نزديك به بازارهاي مصرفمكان
 افزايش رقابت شاملشود که وري در بخش تولید ميپنج عامل باعث افزايش بهره ،

 سپاريمهندسي مجدد و برون، ارزشي زنجیرهالگوگیري و تحلیل ، کاراييافزايش 
 .هستند کیفیتو 

 خودکارسازي شامل  هاي خدماتيوري شرکتچهار روش رايج براي افزايش بهره
استفاده از دانش ، اي يا فروش متقاطعمحصولات مجموعه يارائه، عملیات سازمان

 است.  ساختارهاي جديد سازماني کارگیريبهو  و يادگیري سازماني
 مشتري  درمقابلتري از خدمات خود را گسترده يدر فروش متقاطع، شرکت دامنه

، فروشنده هنگام فروش يك محصول خاص به مشتري درواقعدهد. قرار مي
 دهد.محصولات ديگر شرکت را نیز به او پیشنهاد مي

 

 ايچهارگزينهخودآزمايي 
گردند را در سازمان مي افزودهارزشهايي که باعث ايجاد فرايندنموداري که کلیه  .1

 ؟چه نام دارد دهدنشان مي

 ي تأمینزنجیره (تأمین                          ب فرايند (الف
 ارزش يزنجیره (تولید                         د يزنجیره (ج

ها مقايسه هاي بهترين سازمانفرايندهاي يك سازمان با فراينددر کدام مورد زير  .2
 شود؟مي
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 ارزش يزنجیره (ب                            الگوگیري (الف
 يابي تولیداستراتژي مكان (ي تأمین                         دزنجیره (ج

ي ارزش کنترل هايي که انتقال فیزيكي کالاها و مواد را در طول زنجیرهفعالیت .3
 ؟چه نام دارند کنندمي

 لجستیك (تأمین                                 ب (الف
 تدارکات (د                       ي ارزشزنجیره (ج

ها داده ها امكان تولید محصولات سفارشي و انبوه را به سازمانکدام يك از سیستم .4
 است؟ 
 الملليهاي تولید بینسیستم (هاي سفارشي منعطف     بسیستم (الف
 پردازش تولید منعطف (هاي تولید منعطف            دسیستم (ج

 ؟در کدام رويكرد ريشه دارد شش سیگما .1

 تعالي کیفیت (ي بازاريابي                  بفلسفه (الف
 کارت امتیازي متوازن (کیفیت جامع                د مديريت (ج

اعضاي سازمان و با  يرويكرد مديريتي متمرکز بر کیفیت مبتني بر مشارکت همه .6
 ؟چه نام داردهدف موفقیت بلندمدت از طريق رضايت مشتري 

 تعالي کیفیت (ب                ي بازاريابي  فلسفه (الف
 کارت امتیازي متوازن (کیفیت جامع                د مديريت (ج

 جانشین امروزي مديريت کیفیت جامع چیست؟ .7

 تعالي کیفیت (ي بازاريابي                  بفلسفه (الف
 کارت امتیازي متوازن (د                            شش سیگما (ج

 گويند؟هاي تولید بین تعداد بیشتري از واحدها چه ميهزينه شدنسرشكنبه  .1

 اقتصاد تجاري (باقتصاد گستره                        (الف

 اقتصاد مقیاس (داقتصاد دامنه                             (ج
ي تولید هر واحد کدام يك از موارد زير همانند اقتصاد مقیاس باعث کاهش هزينه .2

 شود؟محصولات شرکت مي از

 منحني يادگیري (بمنحني مقیاس                       (الف

 روند يادگیري (داقتصاد تجاري                          (ج
 اي نام ديگر کدام يك از موارد زير است؟ي رايانهتولید يكپارچه .11

 کارت امتیازي متوازن (هاي تولید منعطف        بسیستم (الف
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 تولید فني (ي کیفیت                       دچرخه (ج
ي ايده تا مراحل توسعه، تولید، تواند يك محصول را از مرحلهافزار ميکدام نرم .11

 آزمون و حتي نگهداري مديريت کند؟

 مديريت منابع سازمان (ي حیات محصول         بمديريت چرخه (الف

 مديريت بازاريابي (د              مديريت ايده                        (ج

 ؟چه نام دارد هاي تولید منعطفسطح نهايي سیستم .12

 جانبهتولید يك (سیستم ناب                         ب (الف

 تولید کیفي (تولید ناب                              د (ج

، از ترتیببهاهمیت باشد موانع تجاري زياد باشند و مزيت مكان تولید بيکه زماني  .13
 ؟شودکدام استراتژي تولید استفاده مي

 عدم تمرکز -تمرکز (تمرکز                      ب -تمرکز (الف

 عدم تمرکز -عدم تمرکز (تمرکز                   د -عدم تمرکز (ج

 ؟قرار دارد سپاري بر مبناي کدام اصل بنیادين اقتصاديبرون .14
 مزيت نسبي (ب                        مزيت مطلق (الف

 کیفیت مطلق (د                           کیفیت نسبي (ج

 شود؟اي ميهاي مجازي يا شبكهکدام مورد زير باعث ايجاد سازمان .11

 سپاريبرون (موانع تجاري                      ب (الف

 دخالت سیاسي (هاي گمرکي                   دتعرفه (ج

 

 خودآزمايي تشريحي
 را تعريف کنید. ارزش يزنجیره .1

 تحلیل کنید. نهيهز يرهبر ياستراتژ دررا  ارزش يزنجیره جايگاه .2

 تشريح کنید. ارزش يزنجیره دررا  لجستیك و تولید جايگاه .3

 را تعريف کنید. جامع کیفیت مديريت .4

 را تعريف کنید. ناب تولید .1

 را توضیح دهید. منعطف تولید هايسیستم کارکردهاي .6

 را توضیح دهید. خارجي تولیدي کارخانجات استراتژيك نقش .7

 را شرح دهید. خدمات بخش يوربهره شيافزا .1
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