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مقدمه

از اینرو ،لزوم کاهش وابستگیهای درآمدی کشور به

در دهههای اخیر توجه به بازارهای بینالمللی و ورود به

نفت و مشتقات آن و حرکت به سمت بازارهای بینالمللی

این بازارها نقش قابل توجهی در رشد و توسعه اقتصادی

در زمینه سایر محصوالت بیش از پیش ضرورت مییابد.

کشورها داشته است [ .]1در این دوره ،با گشایش بازارهای

از سوی دیگر علیرغم اینکه انتخاب حالت ورود به

جدید در سراسر جهان و تغییر رقابت از سطح درون کشوری

بازارهای خارجی توجه پژوهشگران زیادی را در سرتاسر جهان

به سطح بینالمللی ،بسیاری از شرکتها به دنبال اتخاذ

به خود جلب نموده است [ ،]9در کشور ما فقدان پژوهشهای

استراتژیهای بازاریابی جهانی و بینالمللی برآمدهاند [.]2

نظری کافی و الگویی جامع که بتواند تمامی روشهای موجود
را معرفی نماید بهطور آشکار بهچشم میخورد.

بدین منظور شرکتها میتوانند از میان حالتهای
مختلفی ورود به بازار خارجی (مانند صادرات ،موافقتنامههای

از طرفی دیگر با رشد روزافزون جمعیت ،افزایش سطح

قراردادی ،سرمایهگذاری مشترک ،خرید کامل یک کسبوکار و

رفاه و تنوع کمی و کیفی در مصرف موادغذایی ،توسعه

 )...یک یا چند حالت مختلف را انتخاب نمایند [.]3

صنایع تبدیلی و رشد پدیده شهرنشینی ،دفع زباله و مواد

انتخاب روش ورود به بازار خارجی یک تصمیم استراتژیک

زاید آلی به یک مشکل بهویژه در شهرهای بزرگ تبدیل شده

و مهم است ،که تعیینکننده ساختار سازمانی شرکت در بدو

است .در تهران روزانه حدود  8هزار تن زباله تولید میشود

ورود به بازار کشور میزبان میباشد [ .]4همچنین از آنجا که

که حدود  70درصد آنها زبالهی تر میباشند .تولید این حجم

انتخاب هر یک از حالتهای ورود به بازارهای خارجی مستلزم

از زباله در طول روز موجب بروز بحرانی اساسی شده است؛

تخصیص منابع مالی و انسانی قابل توجهی است که اغلب

چراکه عالوه بر هزینه هنگفت جمعآوری و دفن زباله و

نیز غیرقابلبرگشت هستند ،انتخاب روش بهینه از اهمیت

پسماند ،مسائلی چون آلودگی ،بروز بیمار یها و مشکالت

باالیی برخوردار است [ .]2همچنین آشنایی با شیوههای ورود

عدیده دیگری ایجاد میشود.
امروزه فرآوری مواد زائد آلی به سه روش سوزاندن ،دفن

به بازارهای جهانی یکی از مؤلفههای مهم موفقیت شرکتها

در محلهای خاص و بازیافت یا استفاده مجدد انجام

در دستیابی به سهم بیشتری از بازارها است [.]5
از طرفی تجارت ایران با صادرات تکمحصولی و

میپذیرد؛ که روش بازیافت عالوه بر اینکه در حفظ محیط

وابستگی شدید به درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت

زیست و کاهش آلودگی مؤثر است ،میتواند مواد زائد را
ً
بهعنوان مواد خام ،مجددا در چرخه مصرف قرار دهد و از

تاکنون سهم صادرات آن از کل صادرات رو به افزایش بوده

تخریب بیشتر محیط زیست پیشگیری کند.

شناخته میشود .بهطور یکه از زمان کشف و استخراج نفت
است [ .]6اما نکته حائز اهمیت در این میان این است که

از بین انواع محصوالت بازیافتی میتوان به ورمی

صادرات نفت خام بهدلیل نوسانات قیمت این محصول

کمپوست [ ]10یا کمپوست کرمی که در گروه کودهای

در بازارهای جهانی ،سبب نوسان در وضع تولید ناخالص

ارگانیک بوده و در کشورهای مختلف جهان با استقبال

ملی ،درآمد سرانه و سایر شاخصهای اقتصادی کشور

گستردهای روبهرو شده است ،اشاره کرد.

میشود [ .]7این در حالی است که علیرغم اهمیت بسیار

حال با توجه به آنچه که پیشتر در خصوص اهمیت

زیاد صادرات در توسعه پایدار ،با وجود اینکه ایران حدود

ورود شرکتها به بازارهای خارجی و نیز اهمیت انتخاب

یک درصد از جمعیت جهان را در خود دارد ولی سهم آن

روش بهینه جهت ورود بیان گردید و همچنین با عنایت به

در تجارت جهانی اندک و معادل  0.6درصد میباشد [.]8

فقدان پژوهشهای نظری کافی در این زمینه و نیز با توجه
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به اهمیت و ضرورت توسعه صنعت کودهای ارگانیک ،بر

انتخاب حالت ورود به بازار خارجی میزان تعهد منابع

آن شدیم تا در پژوهش حاضر به شناسایی روشهای ورود به

در بازار بینالمللی را مشخص کرده ،میزان ریسک را تعیین

بازارهای بینالمللی در صنعت کودهای ارگانیک پرداخته

نموده و سطح کنترل شرکت بر کسبوکار خود را مشخص

و در پی پاسخ به این پرسش کلیدی برآییم که شرکتهای

مینماید [ .]3بر این اساس الزم است تا انواع روشها

تولیدکننده کودهای ارگانیک به چه روشهایی میتوانند

و حالتهای ورود به بازارهای بینالمللی بهطور دقیق

وارد بازارهای خارجی شوند؟

شناسایی شده و هر شرکت روش ورود متناسب با شرایط
خود را انتخاب نماید.

 .1مبانی نظری

از اینرو در این بخش به تشریح روشهای شناسایی

بینالمللی شدن []11

شده در این پژوهش خواهیم پرداخت.

امروزه جهانیشدن و رقابت در کسبوکارها به افزایش تعداد
شرکتهایی منجر شده است که فرصتها را در بازارهای

راهبرد صادرات []17

بینالمللی جستجو میکنند [ ]12و بینالمللی شدن تجارت

صادرات سنتیترین مسیر شرکتها برای دسترسی به بازارهای

و روی آوردن شرکتها به بازارهای جهانی بیش از پیش نمود

خارجی است [ .]18همچنین صادرات متداولترین،

پیدا کرده است [ .]13همچنین رشد آزادسازی بازارها همراه

کمریسکترین ،انعطافپذیرترین و مقرو نبهصرفهترین راه

با تشدید رقابت باعث شده است تا شرکتهای بسیاری

برای ورود به بازارهای خارجی نیز میباشد [.]21 ،20 ،19

در سراسر جهان ،صرفنظر از اندازه و یا صنعت ،به سمت

شرکتها با صادرات ،میتوانند با کمترین درگیری در

بینالمللی شدن پیش بروند [.]14

فعالیتهای محلی ،محصول خود را در بازارهای خارجی
عرضه کنند [.]22

بینالمللی شدن به روند کلی گسترش شرکت در سطح

صادرات از دو طریق کلی شامل صادرات مستقیم و

بینالمللی اشاره دارد []15؛ که شرکتها در این مسیر دو

صادرات غیرمستقیم قابل انجام میباشد [.]23

رویکرد عمده در پیش رو دارند .که شامل رویکرد فروش و
رویکرد استراتژی ورود میباشد .در رویکرد فروش شرکت
تعهد زیادی به بینالمللی شدن نداشته و در مواجهه با

الف) صادرات مستقیم []24

بازارهای بینالمللی برخوردی انفعالی دارد .این در حالی

در این روش ،شرکت با یک یا چند عامل فروش در یک کشور

است که در رویکرد استراتژی ورود ،شرکت تعهد جدی

در ارتباط است .شرکتهایی میتوانند به صادرات مستقیم

نسبت به بینالمللی شدن داشته و در مواجهه با بازارهای

اقدام نمایند که کلیه فعالیتهای ضروری جهت فروش

بینالمللی برخوردی فعال دارد [.]16

محصوالت خود را در کشور مقصد به عهده گیرند [.]25
در صادرات مستقیم شرکت مجبور به پرداخت هزینههای

روشهای ورود به بازارهای بینالمللی

ثابت و هزینههای متغیر تجارت برای دسترسی به بازارهای

انتخاب حالت ورود به بازار خارجی یک تصمیم استراتژیک

خارجی میباشد [.]26
از مزایای صادرات مستقیم میتوان به فروش بیشتر،

مهم است [ ]3که میتواند نتایج مهمی برای شرکت داشته

کنترل بیشتر ،اطالعات بازار بیشتر و ایجاد تجربه و تخصص

باشد [.]2

بیشتر شرکت در زمینه صادرات اشاره نمود .هزینه باال نیز
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قراردادهای مدیریت [ ،]37[ ]36پیمانهای استراتژیک[]38

از جمله معایب صادرات مستقیم میباشد [ .]27به همین
ً
دلیل معموال شرکتهای بزرگ و با بهرهوری باال محصوالت

[ ]27و  ...صورت میپذیرد.

خود را بهطور مستقیم صادر مینمایند [.]28
صادرات مستقیم به شیوههای مختلفی مانند سفر

راهبرد سرمایهگذاری[]39

نیروی فروش به کشور خارجی ،نماینده توزیع در کشور

بزرگترین شیوه درگیری در بازار خارجی ،سرمایهگذاری

خارجی [ ،]29شعبه فروش در کشور خارجی [ ]16و ...

میباشد .اگر شرکتی از طریق صادرات ،تجربه بهدست

انجام میشود.

آورده باشد و همچنین بازار خارجی از حجم تقاضای کافی
برخوردار باشد ،میتواند با انتقال امکانات و تسهیالت

ب) صادرات غیرمستقیم []30

تولیدی خود به دیگر کشورها از نیروی انسانی یا مواداولیه

در صادرات غیرمستقیم ،شرکت صادرکننده محصوالت

ارزانتر ،جوایز و امکانات تشویقی دولت خارجی برای

خود را از طریق یک شرکت واسطه به بازارهای خارجی ارسال

سرمایهگذاری ،صرفهجویی در هزینههای حملونقل و ...

میکند [ .]28بهعبارت دیگر ،زمانی یک شرکت صادرکننده

بهرهمند شود [.]37

غیرمستقیم است که محصوالتش در بازارهای خارجی به

راهبرد سرمایهگذاری به روشهای مختلفی مانند مالکیت

فروش برسد ،بدون اینکه هیچگونه فعالیت خاصی را در

کامل ،سرمایهگذاری مشترک [ ،]23[ ]40قراردادهای کلید در

داخل شرکت انجام دهد .در این روش کنترل بر روی بازار و یا

دست [ ]27[ ]41و  ...انجام میشود.

استراتژیهای بازاریابی بسیار محدود هستند [.]25

 .2پیشینه تحقیق

صادرات غیرمستقیم برای شرکتهایی با بهرهوری
پایین ،میتواند یک گزینه جذاب باشد .در این حالت

با توجه به اهمیت مقوله ورود به بازارهای بینالمللی،

شرکتها میتوانند با انتخاب یک واسطه ،صادرات

مطالعات داخلی و خارجی مختلفی در این خصوص

محصوالت خود را هزینه کمتری انجام دهند [.]26

صورت گرفته است .در سال  2013پژوهشی با عنوان

صادرات غیرمستقیم به شیوههایی مانند تاجر و شرکت

"انتخاب حالت ورود به بازارهای خارجی (ابعاد داخلی

تجاری در داخل ،شرکت مدیریت صادرات ،واسطه و

و خارجی)" توسط وونگ صورت گرفته و در آن به تعیین

نماینده صادراتی در داخل ،همکاری در صادرات و توزیع

عوامل داخلی و خارجی که میتوانند بر انتخاب حالت ورود

[ ،]27سازمان تعاونی صادرات [ ]29و  ...انجام میشود.

به بازارهای خارجی تاثیرگذار باشد ،پرداخته شده است.
عوامل داخلی مورد بررسی در این تحقیق شامل عواملی

موافقتنامههای قراردادی []31

از قبیل کنترل ،تجربه کسبوکار داخلی و نوع صنعت

موافقتنامههای قراردادی یک قرارداد الزامآور بین شرکت و

میباشد و عوامل خارجی شامل فرهنگ بازار خارجی و

یک عامل برای توزیع کاال در بازارهای خارجی میباشد .در

شدت رقابت میباشد .نتایج بهدست آمده نشان میدهد

این موافقتنامهها نیاز کمتری به تعهد منابع وجود داشته و

که تجربه کسبوکار داخلی و نوع صنعت روشهای

ریسک کمتری نیز متوجه شرکت میشود [.]32

غیرصادراتی و شدت رقابت روشهای صادراتی را تشویق

موافقتنامههای قراردادی به روشهای گوناگونی از

میکنند .همچنین موسو و فرانسیونی در سال  2012پژوهشی

جمله الیسنسینگ [ ،]23[ ]33فرانچایزینگ [،]35[ ]34

با عنوان "تصمیمگیری درباره حالت ورود به بازارهای جهانی
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در کسبوکارهای کوچک و متوسط :عوامل کلیدی و نقش

است .بر اساس نتایج بهدست آمده در این تحقیق عوامل

نواحی صنعتی" انجام دادهاند و در آن برای شناسایی

مرتبط با کشور هدف ،عوامل مرتبط با شرکت ،عوامل

عوامل مؤثر در انتخاب حالت ورود کسبوکارهای کوچک

مرتبط با محصول و عوامل مرتبط با کشور مادر را بهعنوان

و متوسط از یک مدل مبتنی بر منابع استفاده شده است.

عوامل مؤثر بر انتخاب روشهای ورود به بازارهای بینالمللی

نتایج تحقیق نشان داده است که عوامل ویژه شرکت و در

شناسایی نموده است.

رأس آنها فرهنگ سازمانی بر انتخاب حالت ورود تأثیرگذار
میباشد .همچنین این تحقیق نشان داده است رابطه

 .3روش تحقیق

خاصی بین تعلق داشتن یک شرکت به یک ناحیه صنعتی

این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی بوده و از نظر نحوه

و حالت ورود به بازار خارجی آن وجود ندارد.

گردآوری دادهها ،توصیفی از شاخه پیمایشی میباشد؛ که

در داخل کشور نیز رضوانی و گل علیزاده در سال 1390

در بازه زمانی سالهای  1393تا  1395صورت گرفته است.

پژوهشی با عنوان "ارزیابی و تحلیل استراتژیهای ورود

جامعه آماری پژوهش حاضر در هر دو بخش کیفی و کمی،

محصوالت غذایی به بازارهای خارجی" انجام دادهاند .در

عبارتند از خبرگان دانشگاهی در حوزه تجارت بینالملل

این مطالعه انواع استراتژیهای ورود به بازارهای خارجی

و نیز مدیران شرکتهای تولیدکننده کودهای ارگانیک که

در سه دسته کلی قرار گرفتند که عبارتند از :استراتژیهای

در بازارهای خارجی فعالیت دارند .در این پژوهش با توجه

صادراتی ،استراتژیهای غیرصادراتی و استراتژیهای

به اینکه هدف بهرهمندی از یک نمونه غنی و مطلع بوده

بینابینی .نتایج این تحقیق نشان داده است که عدم

است ،راهبرد نمونهگیری هدفمند و غیرتصادفی مدنظر

قطعیت کشور مقصد ،عدم قطعیت بازار محصول ،عدم

قرار گرفته است .از اینرو اقدام به انتخاب نفراتی شده

قطعیت رقابتی ،عدم قطعیت در رفتار شرکای احتمالی،

است که بیشترین اشراف و تخصص را در حیطه موضوع

تجربه بینالمللی ،دانش فنی ،مهارت بازاریابی ،میزان

پژوهش داشته باشند .بر این اساس در بخش کیفی پس

سرمایه گذاری کل ،شدت رقابت صنعت ،ماهیت فعالیت

از انجام مصاحبههای باز و نیمه ساختاریافته با  16نفر از

و جذابیت مکان عوامل مؤثری در انتخاب استراتژیهای

اعضای جامعه آماری مشخص گردید که در مصاحبههای

ورود به بازارهای خارجی هستند .همچنین در سال 1392

یازدهم تا سیزدهم مطالب پیشین به نوعی تکرار میشوند و

پژوهشی با عنوان "شناسایی و اولویتگذاری عوامل مؤثر بر

بهعبارت دیگر این نتیجه حاصل شد که در این مرحله به

انتخاب روشهای ورود به بازارهای بینالمللی" توسط باقری

اشباع نظری رسیدهایم؛ که برای اطمینان بیشتر سه مصاحبه

و همکارانش صورت گرفته است .این پژوهش مبحث

دیگر نیز صورت پدیرفت و با توجه به عدم دستیابی به

"روشهای ورود به بازارهای خارجی" را بهعنوان یکی از

نتایج جدید از این مصاحبهها و تکرار نتایج قبلی ،در این

عوامل تأثیرگذار بر موفقیت یا عدم موفقیت بنگاه مورد مداقه

بخش مصاحبهها متوقف گردید .در بخش کمی نیز با

قرار داده و پس از مرور ادبیات موضوع ،شناسایی عوامل مؤثر

توجه به اینکه در استفاده از تکنیک تحلیل سلسلهمراتبی

بر انتخاب روش ورود با طراحی مدلی از عوامل مؤثر به بررسی،

تعداد پاسخدهندگان نباید زیاد باشد و در کل  5الی  15نفر

تحلیل و مقایسه میزان اهمیت هریک از این عوامل برای دو

پیشنهاد میشود [ 11 ،]42نفر از اعضای جامعه در بخش

شرکت بزرگ خودروساز کشور و میزان توجه صورتگرفته به

کیفی ،بهعنوان اعضای نمونه در بخش کمی انتخاب

این عوامل در پروژههای ورود به بازارهای جهانی پرداخته

شدند .همچنین در این پژوهش بهمنظور گردآوری اطالعات
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از دو روش کتابخانهای و میدانی (مصاحبه و پرسشنامه

برای تشکیل یک آرایش نظری بزرگتر ،یکپارچه شوند .در

مقایسات زوجی) استفاده شده است .جهت تجزیهوتحلیل

این شرایط وظیفه فرایند یکپارچهسازی به عهده کدگذاری

دادهها نیز در بخش کیفی از روش تحلیل محتوای کیفی و

انتخابی میباشد [ .]44در نهایت نیز مؤلفههای کدگذاری

کدگذاری باز ،محوری و انتخابی استفاده شده و در بخش

انتخابی در قالب چارچوبی کلیتر از موضوعات ،تحت

کمی بهمنظور رتبهبندی روشهای شناسایی شده از رویکرد

عنوان "تم" طبقهبندی میگردند [.]43
در این راستا در بخش کدگذاری باز روشهای ارائه شده

تحلیل سلسه مراتبی ( )AHPبهره گرفته شده است.

توسط هر مصاحبهشونده بهمنظور ورود به بازارهای خارجی

 .4تجزیه و تحلیل دادهها

مشخص شده و در بخش کدگذاری محوری روشهای

همانگونه که پیشتر اشاره شد روش پژوهش حاضر آمیخته

نزدیک به هم در دستههای کلیتر طبقهبندی شده و

(کیفی-کمی) است .بر این اساس تجزیه و تحلیل دادهها نیز

مفهومی کلی که بیانگر ویژگیهای روشهای آن طبقه باشد،
ً
به آن تعلق گرفته است .پس از آن کدهای محوری مجددا

با مراجعه به  16نفر از اعضای جامعه ،نظرات آنها جمعآوری

در دستههای کلیتر طبقهبندی شده و کدهای انتخابی

و سپس کدگذاری و طبقهبندی شده و بدینصورت

پدیدار گردیده که طبقهبندی کدهای انتخابی با ویژگیهای

روشهای ورود به بازارهای بینالمللی شناسایی شدند .در

مشترک ،تمها را ساختهاند .در نهایت کلیه روشهای

بخش کمی نیز جهت رتبهبندی روشهای شناسایی شده

شناسایی شده در قالب یک جدول کلی دستهبندی شده

با استفاده از تکنیک  ،AHPپرسشنامه مقایسات زوجی

و الگوی نهایی پژوهش را ارئه نموده است.

در دو بخش کیفی و کمی صورت میپذیرد .در مرحله کیفی

تهیه و در اختیار اعضای نمونه قرار گرفته و سپس ،اقدام به

در این بخش روند مصاحبهها تا رسیدن به اشباع نظری

تجزیه و تحلیل انتخاب پرسشنامهها و رتبهبندی روشهای

ادامه یافت و با انجام مصاحبههای  12و  13این نتیجه حاصل

شناسایی شده گردیده است.

شد که روشهای بیان شده توسط مصاحبهشوندگان جدید
ً
عموما در مصاحبههای قبل وجود داشته و بهعبارت دیگر در

تجزیه و تحلیل دادههای بخش کیفی

مصاحبههای جدید روشهای جدیدی شناسایی نشده و

در این مطالعه بهمنظور تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از

به نوعی تکرار مصاحبههای پیشین میباشند .از اینرو این

انجام مصاحبهها ،از روش تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری

نتیجه حاصل شد که در این مرحله به اشباع نظری رسیدهایم؛

باز ،محوری و انتخابی استفاده شده است .در کدگذاری باز

که برای اطمینان بیشتر سه مصاحبه دیگر نیز صورت پدیرفت

مفاهیم کلیدی گفتههای افراد مصاحبهشده استخراج شده

و با توجه به عدم دستیابی به نتایج جدید از این مصاحبهها

و در کدگذاری محوری عنوانی به مجموعهای از مفاهیم

و تکرار نتایج قبلی ،در این بخش مصاحبهها متوقف گردید.
جدول ( )1به ارائه نتایج حاصل از کدگذاری باز ،محوری

مشترک بیان شده تعلق میگیرد [.]43

و انتخابی مصاحبهها پرداخته و روشهای شناسایی شده

در کدگذاری محوری ،مقولهها بهگونهای نظاممند

جهت ورود به بازارهای خارجی را تعیین میکند.

بهبودیافته و با زیرمقولهها پیوند داده میشوند .با این حال،
اینها هنوز مقولههای اصلی نیستند تا در نهایت بتوانند
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جدول  -1جمعبندی روشهای شناسایی شده جهت ورود به بازارهای خارجی
ردیف

مصاحبه شونده

1

I3, I4, I6, I7, I8, I12

2

I1, I2, I6, I8, I11, I14

3

I2, I6, I7, I8, I11, I13, I15

4

I1, I2, I3, I4, I6, I7, I11

5

I1, I2, I4, I6, I7, I10, I16

6

I1, I2, I4, I6, I7, I10, I13

7

I3, I5, I11, I12, I16

8

I2, I3, I10, I15

9

I3, I7, I11, I14, I116

10

I4, I10, I11

11

I6, I7, I10, I11, I13

12

I1, I7, I12

13

I5, I8, I9

14

I4, I6, I9, I15

15

I1, I5, I9

16

I1, I3, I7, I10, I13

17

I5, I9, I12

18

I7, I11, I16

19

I3, I5, I9, I15

20

I3, I5, I9

21

I3, I9, I10, I13

روش ورود
شعبه فروش در کشور خارجی
صادرات مستقیم

نمایندگی فروش در کشور خارجی
نماینده توزیع در کشور خارجی
سفر نیروی فروش به کشور خارجی
واسطه و نماینده صادراتی در داخل

صادرات

همکاری در صادرات و توزیع
عدم مشارکت در
سرمایهگذاری

صادرات غیرمستقیم

نمایشگاه دائمی صادرات در داخل
تاجر و شرکت تجاری در داخل
شرکت مدیریت صادرات

اعطای امتیاز
موافقتنامههای
قراردادی

الیسنسینگ
فرانچایزینگ
قرارداد مدیریت

قرارداد همکاری

پیمانهای استراتژیک
قرارداد صدور دانش فنی

سرمایهگذاری
غیرمستقیم

سرمایهگذاری
غیرمستقیم
مشارکت در سرمایهگذاری

مالکیت کامل
سرمایهگذاری مستقیم
سرمایهگذاری مشترک

قراردادهای ساخت
تولید قراردادی
قراردادهای کلید در دست
خرید
تأسیس
ساخت
مونتاژ

تجزیه و تحلیل دادههای بخش کمی

ب) نرمالسازی ،وزندهی و رتبهبندی روشهای اصلی ورود به

در این بخش با استفاده از تکنیک  AHPبه رتبهبندی

بازارهای بینالمللی

روشهای اصلی شناسایی شده میپردازیم.

برای تعیین وزن معیارها ،از مفهوم نرمالسازی و میانگین موزون
استفاده میشود .بدینمنظور مجموع اعداد هر ستون از ماتریس

الف) قضاوت ترجیحی (مقایسات زوجی)

مقایسات زوجی را محاسبه کرده ،سپس هر عنصر ستون را بر

جدول ( )2به مقایسه زوجی روشهای اصلی ورود به بازارهای

مجموع اعداد آن ستون تقسیم میکنیم .ماتریس جدیدی که

بینالمللی بر اساس نظرات خبرگان میپردازد.

بدین صورت بهدست میآید« ،ماتریس مقایسات نرمالشده»
نامیده میشود .مقادیر نرمالشده جدول ( )2و وزن هر یک از
روشهای شناسایی شده بهصورت جدول ( )3میباشد.
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جدول  -2ماتریس مقایسه زوجی روشهای اصلی ورود به بازارهای بینالمللی
سرمایهگذاری
غیرمستقیم

قرارداد
همکاری

صادرات
غیرمستقیم

صادرات
مستقیم

روشهای اصلی ورود به بازارهای
بینالمللی

1/414

1/622

3/105

1/297

3/293

3/176

1

صادرات مستقیم

1/297

1/860

1/770

2/450

2/330

1

0/315

صادرات غیرمستقیم

1/190

1/297

1/770

4/162

1

0/429

0/304

قرارداد همکاری

1/414

2/231

1/930

1

0/240

0/408

0/771

سرمایهگذاری غیرمستقیم

1/09

1/297

1

0/518

0/565

0/565

0/322

اعطای امتیاز

1/190

1

0/771

0/452

0/771

0/537

0/616

مالکیت کامل

1

0/840

0/917

0/707

0/840

0/771

0/707

سرمایهگذاری مشترک

8/595

10/130

11/263

10/586

9/40

6/887

4/035

جمع ستون

سرمایهگذاری مشترک

مالکیت کامل اعطای امتیاز

جدول  -3ماتریس نرمال شده روشهای اصلی ورود به بازارهای بینالمللی
رتبه

وزنها

سرمایهگذاری
مشترک

مالکیت
کامل

اعطای امتیاز

سرمایهگذاری
غیرمستقیم

قرارداد
همکاری

صادرات
غیرمستقیم

صادرات
مستقیم

روشهای اصلی ورود به
بازارهای بینالمللی

1

0/256

0/164

0/160

0/276

0/122

0/364

0/461

0/248

صادرات مستقیم

2

0/172

0/151

0/184

0/157

0/231

0/258

0/145

0/078

صادرات غیرمستقیم

3

0/152

0/138

0/128

0/157

0/393

0/111

0/062

0/075

قرارداد همکاری

4

0/132

0/164

0/218

0/171

0/094

0/026

0/059

0/191

سرمایهگذاری غیرمستقیم

7

0/088

0/127

0/128

0/089

0/049

0/062

0/082

0/080

اعطای امتیاز

6

0/095

0/138

0/099

0/068

0/043

0/085

0/078

0/153

مالکیت کامل

5

0/104

0/116

0/083

0/081

0/067

0/092

0/112

0/175

سرمایهگذاری مشترک

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ( ،)3صادرات

ج) محاسبه نرخ سازگاری در قضاوتها

مستقیم (با وزن  ،)0/256صادرات غیرمستقیم (با وزن

نرخ ناسازگاری وسیلهای است که سازگاری را مشخص

 ،)0/172قرارداد همکاری (با وزن  ،)0/152سرمایهگذاری

ساخته و نشان میدهد که تا چه حد میتوان به اولویتهای

غیرمستقیم (با وزن  ،)0/132سرمایهگذاری مشترک (با وزن

حاصل از مقایسات اعتماد کرد .اگر نرخ ناسازگاری کمتر

 ،)0/104مالکیت کامل (با وزن  )0/095و اعطای امتیاز (با

از  0/1باشد سازگاری قابلقبول بوده و در غیر اینصورت

وزن  )0/088به ترتیب مهمترین روشهای اصلی ورود به

مقایسهها باید تجدیدنظر شود .نتایج محاسبات مربوط به

بازارهای بینالمللی میباشند.

نرخ سازگاری در جدول ( )4قابل مشاهده میباشد.
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جدول  -4نرخ سازگاری در قضاوتها
روشهای ورود به بازارهای بینالمللی

ƛmax

CI

CR

روشهای اصلی

3/01

0/0073

0/012

(با وزن  )0.289و قرارداد صدور دانش فنی (با وزن  )0.185به
ترتیب مهمترین روش قرارداد همکاری میباشند.
اصلیترین هدف شرکتها از ورود به بازارهای
بینالمللی ،بهرهبرداری از فرصتهای سودآور میباشد.

همانطور که مالحظه میشود CR ،محاسبه شده کمتر

هنگامی که شرکتی تصمیم میگیرد تا به عرصههای

از  0/1است .بنابراین ماتریس مقایسه زوجی روشهای ورود

بینالمللی و بازارهای جهانی وارد شود ،الزم است تا

به بازارهای بینالمللی مربوط به ماتریس تجمیع نظرات
ً
خبرگان کامال سازگار است.

تصمیماتی در خصوص چگونگی ورود و نحوه فعالیت
اتخاذ نماید .یکی از تصمیمات اساسی که الزم است اتخاذ
شود انتخاب روش ورود میباشد.

 .5خالصه و پیشنهادها

بهعنوان یک قاعده کلی میتوان گفت که شرکتها
ً
عموما در ابتدای مسیر وارد شدن به بازارهای بینالمللی

همانگونه که در جدول ( )1مشاهده شد با جمعبندی
ً
مصاحبههای صورت گرفته مجموعا  21روش در قالب

از روشهایی که سادهتر بوده و ریسک کمتری داشته و در

هفت دسته کلی جهت ورود به بازارهای بینالمللی

عین حال بتواند سودآوری قابلقبولی به همراه داشته باشد،

شناسایی گردید .بر اساس نتایج بهدست آمده از بخش

استفاده مینمایند .این روشها که شامل روشهای صادراتی

کمی نیز میتوان گفت که روشهای صادرات مستقیم (با

(مستقیم و غیرمستقیم) و موافقتنامههای قراردادی

وزن  ،)0/256صادرات غیرمستقیم (با وزن  ،)0/172قرارداد

میباشند ،میتوانند آغاز مناسبی برای این شرکتها باشند

همکاری (با وزن  ،)0/152سرمایهگذاری غیرمستقیم (با وزن

تا ضمن کسب سود با بازارهای جهانی آشنایی بیشتری پیدا

 ،)0/132سرمایهگذاری مشترک (با وزن  ،)0/104مالکیت

کرده و تجربیات الزم جهت توسعه فعالیتهای بینالمللی

کامل (با وزن  )0/095و اعطای امتیاز (با وزن  )0/088به

خود را بهدست آورند .روشهای تأسیس شعبه فروش در

ترتیب مهمترین روشهای اصلی ورود به بازارهای بینالمللی

کشور خارجی ،تأسیس نمایندگی فروش در کشور خارجی،

میباشند .در بخش صادرات مستقیم سفر نیروی فروش به

نماینده توزیع در کشور خارجی ،سفر نیروی فروش به کشور

کشور خارجی (با وزن  ،)0.332نمایندگی فروش در کشور

خارجی ،واسطه و نماینده صادراتی در داخل ،همکاری

خارجی (با وزن  ،)0.304نماینده توزیع در کشور خارجی (با

در صادرات و توزیع ،نمایشگاه دائمی صادرات در داخل،

وزن  )0.200و شعبه فروش در کشور خارجی (با وزن )0.163

تاجر و شرکت تجاری در داخل ،شرکت مدیریت صادرات،

به ترتیب مهمترین روشهای شناسایی شده میباشند .در

الیسنسینگ ،فرانچایزینگ ،قرارداد مدیریت ،پیمانهای

بخش صادرات غیرمستقیم واسطه و نماینده صادراتی در

استراتژیک و قرارداد صدور دانش فنی ،روشهای شناسایی

داخل (با وزن  ،)0.378همکاری در صادرات و توزیع (با

شده در این حوزه میباشند که هر شرکتی به فراخور شرایط

وزن  ،)0.210نمایشگاه دائمی صادرات در داخل (با وزن

خود میتواند یک یا چند روش را انتخاب نماید.

 ،)0.160تاجر و شرکت تجاری در داخل (با وزن  )0.155و

راهبرد کلی دیگری که جهت ورود به بازار خارجی توسط

شرکت مدیریت صادرات (با وزن  )0.096به ترتیب مهمترین

برخی شرکتهای بزرگتر در پیش گرفته میشود ،روشهای

روشهای شناسایی شده میباشند .در نهایت میتوان گفت

مبتنی بر سرمایهگذاری است .راهبرد سرمایهگذاری و

که قرارداد مدیریت (با وزن  ،)0.526پیمانهای استراتژیک

فعالیت تولیدی در کشور خارجی ،نیازمند تخصیص
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منابع مالی ،انسانی ،فنی و  ...بیشتری میباشد که این

شوند .روشهای تولید قراردادی ،قراردادهای ساخت،

تعهد منابع باال ،ریسک فعالیت را نیز افزایش میدهد .اما

قراردادهای کلید در دست ،خرید ،تأسیس ،ساخت و

بهرهگیری از مزیتهای موجود در کشور خارجی همچون

مونتاژ روشهای مبتنی بر سرمایهگذاری میباشند که در این

دسترسی به نیروی کار ارزان ،دسترسی به مواد اولیه ،کاهش

پژوهش شناسایی شدهاند.

هزینههای حملونقل ،ارتباط بهتر با بازار و  ...موجب

روشهای شناسایی شده در این پژوهش بهصورت

میشود تا علیرغم ریسک باالتری که راهبرد سرمایهگذاری

نمودار درختی و در قالب نمودار ( )1جمعبندی و ارائه

دارد ،بسیاری از شرکتها تمایل یابند تا به این حوزه وارد

گردیده است.

نمودار  -1روشهای ورود به بازارهای جهانی

پیشنهادها

در این قسمت بر اساس نتایج بهدست آمده از تحقیق اقدام

صادرات غیرمستقیم_ استفاده نمایند و بدین ترتیب ریسک

به ارائه پیشنهادات کاربردی جهت بهرهگیری صاحبان

فعالیت در بازارهای ناشناخته خارجی را کاهش دهند.
پیشنهاد میگردد شرکتهای موردمطالعه و سایر

صنعت مورد مطالعه میگردد.
پیشنهاد میگردد شرکتهایی که تجربه عملیات

شرکتهایی که تجربه حضور در بازارهای بینالمللی را دارا

منابع مانند روشهای صادراتی_شامل صادرات مستقیم و

قرار داده و به سمت روشهایی با تعهد منابع باالتر مانند

بازارهای جهانی
روشهای ورود به
تعهد(:)1
بینالمللی ندارند ،در ابتدا از روشهایی با سطح شکل
استراتژ یهای توسعهای و بلندمدت را سرلوحه
هستند،
پایین
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1919اسکارماس و همکاران.2016 ،

روشهای سرمایهگذاری روی آورده و از مزایای کنترل بیشتر

2020کاتسیکا و همکاران.2011 ،
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2121سرمد سعیدی و همکاران.1394 ،

پیشنهاد میگردد شرکتهایی که تجربه کمی در

2222مصلح و همکارن.1395 ،

بازارهای خارجی دارند اما به لحاظ برخی مالحظات

2323هسلس و ترجسن.2010 ،

استراتژیک مانند سهم بازار مورد هدف ،ارتقاء و حفظ اعتبار

24. Direct export.

نام تجاری ،سود مورد هدف و  ...تمایل دارند تا سطح

2525میرابی و سرمد.1382 ،

تعهد باالی منابع را در کشور مقصد داشته باشند ابتدا از

2626مارتینز زارزوسو و جانسن.2016 ،

روشهای سرمایهگذاری مشترک استفاده کرده و سپس به

2727اسماعیلپور.1394 ،

سمت مالکیت کامل پیش روند.

2828گرازی و توماسی.2016 ،
2929روستا و همکاران.1391 ،

در نهایت و بهطور کلی پیشنهاد میگردد مدیران

30. Indirect export.

شرکتهایی که قصد ورود به بازارهای بینالمللی را دارند

31. Contractual Agreements.

ابتدا تمامی ابعاد موضوع را بهطور دقیق مورد توجه قرار دهند

3232کومار و سبرمنیم.1997 ،

تا ببینند کدام روش برای صنعت و کشور مورد هدف بهینه

33. licensing.

است تا از این طریق از هزینههای خطاهای احتمالی بکاهند.

34. franchising.

3535سخدری و همکاران.1394 ،
36. Management Contract.

پینوشت

3737کاتلر و آرمسترانگ.1394 ،

1.1لی.2003 ،

38. Strategic alliances.

2.2بائنا و سروینو.2015 ،

39. Investment strategy.

3.3الف و اسچونس.2014 ،

40. joint venture.

4.4هولندر و همکاران.2017 ،

41. turnkey contract.

5.5احمدیان و پارسامنش.1395 ،

4242مدیری و همکاران.1393 ،

6.6کهنسال و دادرس مقدم.1394 ،

4343استراس و کوربین.1393 ،

7.7امیرعضدی و همکاران.1392 ،

4444دانایی فرد و امامی.1386 ،

8.8بنی هاشمی و ثقفی.1395 ،
9.9ساردا و مالحی.2015 ،

منابع

10. vermi compost.

آنسلم ،استراس و جولیت کوربین (« ،)1393اصول روش تحقیق کیفی:

11. internationalization.

نظریه مبنایی ،رویهها و شیوهها» ،مترجم :بیوک محمدی ،تهران:
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پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،چاپ سوم.
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احمدیان ،علیاشرف و مهرداد پارسامنش (« ،)1395شناسایی عوامل مؤثر

1414سوسا و تان.2015 ،

بر حضور موفق شرکتهای صادرکننده ایرانی در بازارهای خارجی»،
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اسماعیلپور ،حسن (« ،)1394مدیریت بازاریابی بینالمللی» ،تهران:

17. Export Strategy.

انتشارات نگاه دانش ،چاپ یازدهم.

1818ناوارو گارسیا و همکاران.2015 ،
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