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مزاياياستفادهازخدماتشرکتهايمديريتصادراتدر
راهبردهايتوسعهصادراتبنگاههايکوچکومتوسط


منیژهقرهچه ،فیروزشمشیري





چکیده 
بنگاههای کوچک و متوسط به دلیل محدودیتهایی که دارند نمیتوانند به تنهایی منابع مالی و اطالعاتی
الزم برای اداره فعالیتهای بازرگانی بین المللی خود را تأمین کنند به همین دلیل بهترین راه برای این
واحدها برای ورود به بازارهای جهانی و افزایش صادرات  ،حداقل در ابتدای کار استفاده از خدمات یک
واسطه صادراتی است .واسطههای صادرات در کشورهای مختلف به اسامی مختلفی شناخته میشوند ولی
تقریباً در همه جا خدمات مشابهی را ارائه می دهند که عموماً به دو دسته )9:خدماتی در راستای
شناسایی نیاز و ایجاد تقاضا )2 .خدماتی در جهت پردازش و پاسخ به تقاضا ،تقسیم کنند .این پژوهش
ابتدا به بیان نظریه بین المللی شدن بنگاههای کوچک و متوسط پرداخته و نیازهای اطالعاتی این
بنگاهها را در طول مسیر بینالمللی شدن و در سطوح مختلف آن بیان می کند .سپس اشارهای به موانع و
مشکالتی شده است که این واحدها در زمینه مدیریت فعالیتهای صادراتی خود با آنها در حال چالش
هستند .از طرفی در این پژوهش همچنین به بررسی اثرات استقرار شرکت مدیریت صادرات به عنوان
یکی از واسطههای صادراتی بر توسعه صادرات بنگاههای کوچک و متوسط استان بوشهر پرداخته است تا
با توجه به مشکالتی که شناسایی و اولویتبندی میشوند راهکاری ارائه شود .این پژوهش از نوع
تحقیقات توصیفی غیر ازمایشی بوده و دادهها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شدهاند .بر اساس نتیجه
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیهها ،شاید بتوان که با استقرار شرکت مدیریت صادرات به عنوان یک
واسطه صادراتی ،باعث توسعه صادرات در استان شد.
کلید واژهها :بنگاههاي کوچک و متوسط ( ،)SMEsشرکتهاي مديريت صادرات
(،)EMCsبینالمللیشدنبنگاههايکوچکومتوسط،برنامههايتوسعهصادرات.
تاريخ دريافت مقاله9831/20/02:تاريخ پذيرش مقاله.9831/23/20 :
 عضو هیآت علمی دانشگاه شهید بهشتی.
E-Mail: m_gharache@sbu.ac.ir

 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی ،گرایش بازاریابی بین المللی.
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مقدمه 

هدف از توسعه و ترویج صادرات در واقع بهبود اوضاع اقتصادی یک کشور و به تبع ان بهبود
استانداردهای زندگی مردم ان کشور میباشد .توسعه صادرات را می توان از طریق افزایش حجم صادرات ،
تنوع در محصوالت صادراتی و یا بازارهای هدف صادراتی انجام داد .نکته ای که در اینجا باید به ان
توجه داشت این است که دستیابی به این اهداف  ،خود نیازمند بسیج منابع مورد نیاز ،ارتقای سطح شیوه
مدیریت و فناوری محصوالت و غیره در محیط کسب و کار ملی است از اینرو اهداف قابل دستیابی
هستند ولی برای بنگاه های کوچک و متوسط به دلیل دست نیافتن به منابع مورد نیاز دستیابی به اهداف
ماهیتی سخت دارند .برنامه های توسعه صادرات ( )Export promotion programsیکی از
راههایی است که می توان بنگاههای کوچک و متوسط را در دستیابی به اهداف فوق حمایت کرد تا
برمحدودیتهای راه غلبه نمایند .در برنامه توسعه صادرات دو عامل حیاتی وجود دارد ،یکی فراهم نمودن
اطالعات به عنوان یک ابزار راهبردی که ممکن است در سطوح مختلف طی فرایند بین المللی شدن،
بنگاه های کوچک و متوسط به ان نیاز داشته باشند .عامل دیگر وجود شبکه ای منسجم از فعاالن و
نهادهایی است که به نحوی در برنامه توسعه صادرات درگیر خواهند بود .این دو عامل بهم وابسته بوده و
بایستی در عین کارایی  ،اثر بخشی الزم را نیز را داشته باشند .تا بتوان یک برنامه توسعه صادرات موفقیت
آمیزی را داشته و زمینه را برای بنگاه های کوچک و متوسط برای حرکت به سمت بازارهای بین المللی
هموار کرد.
بنگاههايکوچکومتوسط
بنگاه های کوچک و متوسط در کشورهای دنیا دارای شباهتهای بسیاری هستند ولی با این وجود ،نمی
توان تعریف واحد و یکسانی برای همه ارائه داد و هر کشوری برحسب شرایط خاص خودش تعریفی ارائه
کرده است بیشتر این تعریفها بر اساس معیارهای کمی از قبیل تعداد کارکنان میزان سرمایه و میزان
گردش مالی مطرح شدهاند  .در ایران نیز سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی واحدهای
دارای کمتر از  85نفر کارکن را بنگاه کوچک و واحدهای دارای بین  85تا  285کارکن را بنگاه متوسط
تعریف کرده است].[4
تجربه بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نشان می دهد که بخش صنایع کوچک و
متوسط به دالیل مختلف می تواند نقش محوری در توسعه اقتصادی و صنعتی داشته باشد اول اینکه
صنایع کوچک و متوسط از بسیج منابع ملی حمایت می کند و در نتیجه باعث ایجاد فرصتهای شغلی و
ایجاد رفاه و باالخره فقر زدایی می شود .دوم اینکه صنایع کوچک و متوسط به اقشار اسیب پذیر جامعه از
قبیل جوانان و زنان  ،که ظرفیت محدودی برای مشارکت در توسعه اقتصادی کشورشان دارند کمک می
کند .سوم اینکه  ،بخش صنایع کوچک و متوسط می تواند نقش محوری در تحقق روند خصوصی سازی
در کشور ایفا نماید زیرا انها اغلب قابلیت جذب نیروی کار مازاد را دارند چهارم اینکه توسعه صنایع
کوچک و متوسط سبب ارتقای مردم ساالری در جامعه می شود و جامعه مدنی باعث مشارکت کارافرینان
در نظام اقتصادی  ،سیاسی و اجتماعی کشور میشود .سرانجام اینکه  ،بخش صنایع کوچک و متوسط
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ثابت کرده که منعطف و نواور است و در بسیاری از بخشها صنایع کوچک و متوسط مزیت رقابتی قابل
توجهی نسبت به صنایع بزرگ دارند و این امر انها را قادر می سازد سریعتر و موثر تر به تحوالت فزاینده
جهانی پاسخ دهند.
بینالمللیشدنبنگاههايکوچکومتوسط 
محرکحرکتبنگاههايکوچکومتوسطبهسمتبازارهايبینالمللی 

اغلب مؤ سسات از حرکت به سمت بازارهای بین المللی به دنبال کسب سود بیشتر هستند و البته
انگیزه های دیگری از جمله افزایش سهم بازار ،رهبر صنعت و بازار شدن و غیره نیز دارند .با این وجود
ریشه انگیره های دیگر نیز در کسب سود است زیرا که سود اوری یک شرکت نشانه سالمتی ان است در
مجموع انگیزه های صادرات بنگاه ها را می توان از یک دیدگاه چنین تقسیم بندی کرد[91]:
جدول  .9مجموع انگیزه های صادرات بنگاه ها

انگیزانندههاي

داخلی 

خارجی 

صادرات 
فعاالنه

صرفه مقیاس ناشی از صادرات
اصرار و عالقه شدید مدیران
داشتن رشد رقابتی ناشی از صادرات
پتانسیل رشد اضافی ناشی از صادرات
پتانسیل سوداوری اضافی ناشی از صادرات
پتانسیل فروش اضافی ناشی از صادرات
تولید محصوالت با کیفیت منحصر به فرد

تشویق سایر سازمانها و نهادها
شناسایی فرصتهای بهتر در خارج از
کشور
داشتن اطالعات گسترده از بازارهای
جهانی
انگیزننده های دولتی
دریافت سفارش در نمایشگاههای
تجاری

انفعالی

تجمع محصوالت در انبار و تولید زیاد
ظرفیت تولید بالاستفاده
جبران فروشهای فصلی
نیازبه کاهش ریسک و ابستگی به بازار
داخل
رکود و کاهش فروش و سود داخلی

رقابت شدید دربازار داخل
حرکت رقبا به سمت صادرات
دریافت سفارش ناگهانی ازمشتری
اشباع بازار داخل

المللیمیشوند؟ 


شرکتهاواردتجارتبین
چرا
تا قبل از  9165در مورد چرایی حرکت شرکتها به سمت بازارهای بین المللی هیچ بحثی نشده بود.
استفن هایمر* 9در نظریه سازمان صنعتی می گوید که هر شرکتی در بازار داخلی خود یک سری
مزیتهای درونی نسبت به شرکتهای خارجی دارد و همچنین درک بهتری از محیط کسب و کار خود نیز
1. Stephen Hymer
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دارد  .این مزیتها می تواند در اصل در رابطه با اندازه شرکت  ،مقیاس تولید  ،قدرت رقابت بازار و
مهارتهای بازاریابی  ،تخصص فناورانه و یا دستیابی به منابع اولیه ارازنتر از جمله منابع مالی باشد .بنابر
این تنها با داشتن هر کدام از این مزیتها ،شرکتها توان رقابت با شرکتهای محلی بازار خارج را دارند.
پیامدهايصنايعکوچکومتوسطبراياقتصادجهانی :
صنایع کوچک حداقل از چهار جنبه به اقتصاد جهانی کمک می کنند
 .9کارآفرینی -صنایع کوچک با کمک به رشد روحیه کارآفرینی و ایفای نقش به عنوان عامل تغییر
در اقتصاد مدرن ،به رشد اقتصادی کمک می کنند.
 .2نوآوری -صنایع کوچک نقش مهمی در فرآیند تغییر فناوری به عهده دارند .آنها منبع قابل توجهی
از فعالیتهای نوآورانه هستند.
 .8پویایی صنعت -صنایع کوچک نقش مهمی در فرآیند تحول صنعت بهعهده دارند.
 .4ایجاد فرصتهای شغلی -صنایع کوچک در سالهای اخیر سهم قابل مالحظهای در ایجاد شغلهای
جدید داشته اند.
به بیان دیگر در دنیای مدرن کنونی ،صنایع کوچک با مشخصات مخصوص به خود در موضوعاتی
مختلف و مهمی چون رشد اقتصادی ،رقابت و حل بحران بیکاری همه گیر ،اثرات قابل توجهی دارند.
میدانیم که محققان هر رشته از علم اقتصاد عموماً متوجه مسایلی هستند که مستقیماً به حیطه
تخصصی خود آنها باز میگردد .برای مثال اقتصاددانان مالی می دانند که الگوی بازارهای مؤثر مالی در
صنایع کوچک جواب نمی دهد و یا اقتصاددانان کار می دانند که صنایع کوچک برای کارهای مشابه به
نسبت دستمزد کمتری را می پردازند و اقتصاددانان صنعتی می دانند که صنایع کوچک نرخ ورشکستگی
باالتر و در عین حال نرخ رشد سریعتری را نسبت به صنایع بزرگتر دارند .ولی متأسفانه آنچه تا کنون
مورد توجه قرار نگرفته ،این است که همین قانونمندی ها را می توان به شکل نظاممند به هم ارتباط داد.
اقتصاد صنایع کوچک می تواند قانونمندی های مرتبط به مقیاس را به هم مربوط سازد.این روندها
پیامدهای زیادی برای اقتصاد جهانی دارند].[1
يندچندمرحلهورودبنگاههايکوچکومتوسطبهبازارهايبینالمللی

فرآ
در این نظریه فرآیند بینالمللی شدن بنگاههای کوچک و متوسط را یک فرآیند  8مرحلهای میدانند که
در شکل مشاهده میکنید مزیت این نظریه در این است که مراحل این فرآیند را با راهبرد سازمان مرتبط
دانسته و نیازهای مختلف مشاورهای و اطالعاتی انها در هر کدام از این مراحل را به تفکیک مشخص
میکنند.

سطح بین المللی شدن

76

مزایای استفاده از خدمات شرکتهای مدیریت صادرات ...


درگیري
زمان
متعهدانه
شرکت در این
سطح از بین المللی
شدن کامال به
صادرات وابسته می
شود .مدیران دائما
به این مساله فکر
می کنند که منابع
محدود خود را به
طور بهینه هم به
بازار داخل و هم
خارج
بازار
اختصاص بدهند .در
سطح به دنبال
گزاری
سرمایه
مستقیم در بازار
خارج نیز هستند.

درگیريفعاالنه
یک تالش سیستماتیک
برای افزایش فروش از
به
طریق صادرات
بازارهای گوناگون انجام
می شود .ساختار سازمانی
را طوری طراحی می
کنند که این فعالیت ها را
حمایت کند.

درگیريآزمايشیدر
صادرات
شرکت ،صادرات را در
مقیاس کم شروع می کند.
در بازارهایی که تشابه
فرهنگی داشته و فاصله
فیزیکی کمی داشته باشند
فعالیت صادرات خود را آغاز
می کند .صادرات به عنوان
فعالیت حاشیه ای دنبال می
شود.

امکانسنجی
صادرات
شرکت به دنبال جمع
آودی اطالعات می
باشد تا فعالیتهای
صادراتی را ارزیابی و
امکان سنجی نماید.

تمرکزبر
بازارداخل
شرکت فقط
عالقه مند به
فعالیت ذر بازار
داخل بوده و
هیچ تمایلی به
صادرات ندارد.


شکل .9فرآیند بینالمللی شدن بنگاه های کوچک و متوسط


گاماول بیانگر این است که شرکت غیر از بازار داخل به هیچ بازار دیگری فکر نمیکند .در این سطح
بنگاههای کوچک و متوسط شدیدا درگیر فعالیتهای عمومی و روزمره خود هستند تا بقای خود را در بازار
داخل تضمین کنند .در این گام باید به بنگاه های کوچک و متوسط در مورد مزایای بین المللی شدن
اطالع رسانی کرد تا آنها کم کم دانش و تمایل الزم را در این زمینه کسب نموده و بهتر بتوانند مزایای
بازرگانی بین امللی را ارزیابی کنند.
گامدوم :این گام در برگیرنده آن دسته از بنگاه های کوچک و متوسطی است که تصمیم به حرکت به
سمت بازارهای بین المللی گرفته اند البته نه بهطور کامالً فعاالنه .در این گام بنگاه های کوچک و
متوسط به دنبال یافتن پاسخ به یک سری سؤاالت از خود هستند .ازجمله اینکه چرا باید به سمت
بازارهای بین المللی حرکت کنند؟ و اینکه کجا و چگونه بروند؟ .پاسخ به این سؤاالت در تصمیم گیری
آنها در مورد ادامه یا برگشت از این راه بسیار سرنوشت ساز و تعیین کننده است.
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گامسوم :در این سطح اولین گامهای عملی و جدی از طرف بنگاه های کوچک و متوسط برای ورود
به بازار خارجی برداشته می شوند .در این سطح  ،شرکت صادرات را در مقیاس کم و معموالً در یک بازار
شروع می کند که ببیند آیا همه چیز مطابق انتظارات و برنامه پیش می رود یا نه؟ این به این معنی است
که بنگاههای کوچک و متوسط معموال یک بازار را برای آغاز انتخاب میکنند تا بتوانند به بهترین نحو
ممکن فعالیتهای خود را مدیریت کنند.در این سطح هم ،شرکت در مراحل آغازین بین المللی شدن بوده
و صادرات را به صورت حاشیه ای دنبال میکند .در این سطح شرکت نیاز دارد که با اطالعات عمومی و
خاصی در مورد فرهنگ کسب و کار بازار خارج ،عوامل لجستیکی و غیره حمایت شود .داشتن این
اطالعات شرکت را تشویق به گسترش فعالیتهای خود می نماید.
گامچهارم :در این سطح شرکت به صورت فعال وارد بازارهای بین المللی می شود .زمانی شرکت
فعاالنه اقدام به صادرات میکند که اقدامات اولیه و آزمایشی وی با موفقیت مواجه شده باشند .مهمترین
اقدام در این سطح این است که شرکت باید ساختار سازمانی خود را طوری طراحی نمایند که متناسب با
الزامات این مرحله از بین المللی شدن باشد .از این رو بنگاه های کوچک و متوسط نیاز به اطالعات
خاصی دارند که آنها را در توسعه و پشتیبانی از فعالیتهای بین المللی شان یاری دهد .در این سطح ممکن
است که نیازمند اطالعاتی در مورد فرصتهای موجود در سایر بازارها باشند تا بتوانند فعالیتهای صادراتی
خود را توسعه دهند.
گامپنجم :این گام در واقع درگیری متعهدانه بنگاه های کوچک ومتوسط در بازرگانی بین المللی است
در این سطح بنگاهها دید خود را نسبت به بازارهای خارج تغییر دادهاند به صادرات فقط به عنوان یک
فروش اضافه بر بازار داخل نگاه نمی کنند بلکه شدیداً وابسته به بازارهای خارج می شوند به این دلیل
این شرکتها دائماً با این مسأله روبرو هستند که منابع محدود خود را چگونه هم به بازار داخل و هم به
بازارهای اختصاص دهند .اغلب شرکتها در این سطح از بین المللی شدن تنها به صادرات فکرنمی کنند
بلکه به دنبال سرمایه گذاری مستقیم و یا مشترک و خرید مجوز تولید و مدیریت و سایر راه های ورود به
بازارهای دنیا نیز هستند .در نتیجه آنها هنوز نیاز دارند که در مورد این چنین تصمیم گیریهای راهبردک
حمایت اطالعاتی شوند .برای اجرای موفقیت آمیز برنامههای توسعه صادرات وحرکت اثر بخش بنگاه-
های کوچک و متوسط در طی مسیر بین المللی شدن دو دسته از عوامل الزم است که فراهم شود :تامین
اطالعات و انسجام نهادهای درگیر در فرآیند صادرات .
عاملاول:فراهمکردناطالعاتموردنیازبنگاههايکوچکومتوسط 
داشتن اطالعات در تمامی مراحل و سطح بین المللی شدن در زمینههای مختلف در دستیابی به اهداف از
اهمیت حیاتی برخوردار است و به دلیل حیاتی بودن آن ،اگر تواناییها و قابلیت حمع آوری و بهره برداری
از اطالعات در هر سازمانی به درستی مدیریت و توسعه پیدا کند وی را در کسب و حفظ مزیتهای
رقابتی بسیاری توانمند کرد .این اطالعات میتواند شامل اطالعات مورد نیاز در مورد زبان ،آداب و رسوم،
استانداردها .رویهها و روندهای موجود در بازار در مورد محصوالت باشد .از اینرو با در نظر گرفتن میزان
اهمیت اطالعات و با وجود عدم اطمینانی هایی که در محیط کسب و کار وجود دارد نمی توان حتی
تصور کرد یک شرکتی – به خصوص در مورد بنگاه های کوچک ومتوسط – بتواند بدون داشتن
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اطالعات الزم به سمت بازارهای بین المللی حرکت کند .دلیل اینکه کشورها در ابتدای کار صادرات و در
مجموع بیشترین فعالیت صادراتی را با کشورهای همسایه دارند نیز همین عامل است].[98
تمامی واحدها و بخصوص بنگاه های کوچک و متوسط باید مجهز به انواع شیوه های جمع آوری
اطالعات باشند تا بتوانند بر موانع فرآیند بین المللی شدن غلبه کنند .از اینرو نیاز به دستیابی راحت به
انواع اطالعات دارند در حالی که آ نها اغلب منابع و یا تخصص الزم و کافی برای خرید و تهیه این
اطالعات راندارند و به تنهایی نمی توانند به این اطالعات دست یابند این اطالعات باید از طریق یک
برنامه توسعه صادرات و به صورت کم هزینه در اختیار این بنگاه قرار گیرد که این کار ممکن است
مستقیماً توسط نهادهای خاص دولتی ارائه شود یا اینکه با حمایت دولت و توسط بخش خصوصی انجام
شود.
عاملدوم:وجودانسجامشبکهاينهادهاوافراددرگیردربرنامهتوسعهصادرات 
همان طور که قبالً اشاره کردیم بنگاههای کوچک و متوسط به دلیل محدودیتها و مشکالتی که با آنها
مواجه هستند نمی توانند به تنهایی همه اطالعات مورد نیاز خود را تهیه کنند از اینرو باید از طریق یک
برنامه توسعه صادرات به آنها ارائه شود .برنامه توسعه صادرات زمانی به نتیجه خواهد رسید که برگرفته از
سیاستهای راهبردی باشد که در راستای اهداف ملی توسعه اقتصادی اتخاذ شده باشد.
برنامه توسعه صادرات

سیاست های راهبردی دولت

اهداف کالن دولت

شکل .2وجود انسجام شبکهای نهادها و افراد

برنامه توسعه صادرات باید ماهیتی کامالً پویا و توسعه محور داشته  ،بخش خصوصی را هم دخالت داده و
بین اعضای درگیر در آن هم انسجامی راهبردی وجود داشته باشد .نمی توان یک مدل جامعی در مورد
ساختار شبکه مورد نیاز جهت اجرای برنامههای توسعه صادرات برای همه تجویز نمود ولی هر شبکهای
باید یک سری خصوصیات را حتما داشته باشد تا برنامه توسعه صادرات به موفقیت بیانجامد این
خصوصیات عبارتاند از:
اولین مشخصه این است که یک سری ارتباطات نهادی و عملیاتی باید در هر سه مرحله فرایند
راهبردی صادرات ایجاد شوند این مجموعه روابط راهبردی روابط مربوط به برنامه ریزی و اجماع ،اجرا و
کارایی در اجرا و نظارت و ارزیابی عملکرد را شامل می شود.
دومینمشخصهیک شبکه حمایتی این است که بایددارای یک ساختار نهادی مطمئن در مرکز شبکه
باشد که تعامالت اعضای شبکه را هماهنگ نماید.
سومینمشخصه مربوط به مرحله برنامه ریزی و اجماع است که باید روبط رسمی و غیر رسمی بین
اعضای سه گانه برنامه ترفیع صادرات مشخص و ایجاد شده باشد .این سه عضو عبارتاند از دولت
(نهادهای دولتی ) بخش خصوصی ( صادر کنندگان  ،تولید کنندگان و اتحادیه های مختلف و غیره) و
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نیروی اجرایی برنامه صرف داشتن روابط رسمی تضمین کننده استخراج راهبردهای موفق نیست  .اغلب
روابط رسمی کمتر  ،اثر بخش بیشتری دارند.
چهارمینمشخصه داشتن شبکه ای از روابط نهادی است تا بر توانایی توسعه و بین المللی شدن
شرکتها توجه داشته و انها را تقویت کند.
پنجمینمشخصه این است که باید بخش دولتی تشکیل این شبکه را آغاز و حمایت کند به عالوه
بخش خصوصی هم باید در این زمینه کامالً درگیر باشد تا منافع ملی را پوشش و تضمین کند[.]95

موانعومشکالتصادراتبنگاههايکوچکومتوسط 
در مورد موانع و مشکالت صادرات شرکتها  ،تقسیم بندی های متعددی شده است که در یک تقسیم
بندی انها را به چهار گروه تقسیم کردهاند  :خارجی ،عملیاتی ،داخلی و اطالعاتی که در زیر به همه آنها
اشارهای مختصر می شود.
مشکالتخارجی  :بسیاری از محققان به این نکته پی بردند که ریشه بسیاری از مشکالتی که در
زمینه صادرات برای شرکتها پیش می آید برگرفته از محیط بیرون شرکت است این مشکالت از مباحث
مالی مثل کاهش نرخ ارز و گرانی تأمین مالی فعالیتهای صادراتی تا سرو کله زدن با بروکراسی موجود در
سازمانها و عدم حمایت کافی دولت در غلبه برمشکالت و همچنین برنامه های غیر اثر بخش دولت را در
بر می گیرد.
مشکالت عملیاتی :این مشکالت بیشتر در محیط خرد مطرح هستند و مواردی مانند تهیه اسناد
صادراتی  ،تاخیر در پرداخت ها از طرف بازار ،مشکالت و محدودیتهای لجستیکی مثل حمل و نقل
محصول به خارج از کشور و غیره را در بر می گیرد.
مشکالتداخلی :بیشتر مواقع مشکالتی که صادرکنندگان با آنها مواجه هستند مستقیماً به مباحث
قابل کنترل در درون شرکت مربوط می شود مباحث مربوط به محصول مانند بسته بندی و رعایت
استانداردهای بازار هدف ،طراحی مناسب و خاص هر بازار را شامل می شود به عالوه بعضی مشکالت
هم ممکن است که ناشی از ضعف در سازماندهی دپارتمان صادراتی شرکت و یا در نداشتن پرسنل
متخصص برای اداره اثر بخش فعالیتهای صادراتی باشد در این باره شرکتها معموالً از نبود یک مرکز و
سیستم مشاوره تخصصی قوی و درست رنج میبرند .از دیگر مشکالت داخلی شرکتها ،ناتوانی در تأمین
مالی فعالیتهای صادراتی ،نداشتن اطالعات کافی تصمیم گیرندگان شرکتها از بازارهای جهانی را می
توان نام برد.


مشکالتاطالعاتی :
استفاده اثر بخش از اطالعات ( اطالعات درست  ،مربوط و به موقع ) برای صادر کنندگان یک ابزار
راهبردک مناسب برای غلبه بر بسیاری از مشکالتی است که در زمینه صادرات با آنها مواجه هستند
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بدون داشتن این دانش ،نا آشنایی و عدم اطمینانیها افزایش مییابد. .انجام تحقیقات در بازارهای
صادرات کلید تدوین اثربخش راهبرد صادرات است و ضعف در این زمینه می تواند منجر به مشکالتی
برای تصمیم گیرندگان برای سیاست گذاریها در مورد تعیین آمیخته بازاریابی باشد[.]93
در تقسیم بندی دیگری که ازمشکالت و موانع صادرات بنگاه های کوچک و متوسط به عمل آمده این
مشکالت را به دودسته داخلی و خارجی تقسیم می کنند:
مشکالتدرونسازمانی(قابلکنترلتوسطسازمان) 
 نداشتن دانش مناسب نسبت به وضعیت و الزامات بازارهای جهانی عدم تمایل به حضور در بازارهای جهانی غیر تخصصی و پراکنده بودن فعالیت های صادراتی سنتی بودن شیوه انجام فعالیتهای مؤسسات تجاری نداشتن توان و قابلیتهای الزم برای حضور در بازارهای جهانیمشکالتبرونسازمانی(خارجازکنترلسازمان) 
 نداشتن جهت گیری منسجم در بخشهای اقتصادی کشور نداشتن مرکز جامع اطالع رسانی در کشور وجود قوانین دست و پا گیر و تغییر مداوم و بی پایه آنها تعداد مراکز تصمیم گیری و وجود بروکراسی در فرایند صادرات ناکار آمدی سیستم های بانکی در پشتیبانی از صادرات نداشتن پشتیبانی و حمایت نهادی مناسب بیمه ای ،مالی و حقوقی و غیره ضعف در طراحی و اجرای آموزشهای مورد نیاز صادر کنندگان ضعف در برقراری روابط اقتصادی و سیاسی مناسب با دیگر کشورهابنابراین بسیاری از مشکالت موجود در توسعه صادرات کشور ماهیت ساختاری داشته و مؤسسات
تجاری کوچک و متوسط به تنهایی قادر به رفع آنها نیستند و باید در این زمینه خدماتی را در قالب برنامه
توسعه صادرات ملی دولت و توسط نهادهای دولتی و یا خصوصی دریافت کنند .به دلیل مشکالتی که
بنگاه های کوچک و متوسط در این زمینه دارند در ابتدای ورود به بازارهای خارجی بهتر است که از یک
واسطه صادراتی کمک گرفته و به صورت غیر مستقیم و محدود به یک بازار نزدیک فعالیت صادراتی را
ب ه صورت ازمایشی شروع کنند و با گذشت زمان و کسب تجربه خودشان مستقال فعالیتهای بازرگانی
خارجی خود را گسترش داده و مدیریت کنند.
در بسیاری موارد حتی بنگاه های بزرگ هم به دلیل اینکه بتوانند منابع انسانی و مالی محدود خودرا
صرف فعالیتهای اصلی ) ( core activitiesخود نمایند برای انجام فعالیتهای صادراتی خود از یک
واسطه کمک می گیرند بنابر این واسطه های صادراتی  ،می توانند همکاری اثر بخشی با بنگاه های
اقتصادی داشته باشند .موفقیت همکاری شرکتهای مدیریت صادرات با بنگاههای کوچک و متوسط بر
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اساس اعتماد متقابل و خاصیت تکمیل کنندگی بناشده است بدین ترتیب اضافه شدن تجهیزات تولید و
تکنولوژی واحدهای کوچک و متوسط به دانش فنی بازاریابی شرکتهای مدیریت صادرات زمینه الزم
برای رقابت بین المللی را فراهم می آورد ][94
اینکه هر بنگاهی چه راهبرد را برای ورود به بازار خارج اتخاذ کند ،تاحدودی توسط مشخصات و
قوانین بازار هدف مشخص خواهد شد .مثال برای بعضی بازارهای نزدیک شاید صادرات مستقیم بهترین
گزینه باشد .برای سایر بازارهای که دارای زبان و فرهنگ متفاوتی هستند و اصول کسب و کار در آنها نا
آشناست شاید بهتر باشد که از واسطه صادراتی مناسبی کمک گرفت .تمام شرکتهای که در زمینه
صادرات تجربه ای ندارند بهتر است که از یک واسطه ای مثل شرکت مدیریت صادرات (export
) management companyکمک بگیرند حتی صادرکنندگان با تجربه هم ممکن است که برای
صادرات یک سری محصوالت خاص به بازارهای هدف خاصی از این قبیل واسطه ها کمک بگیرند .در
مجموع اگر جواب به سه سؤال زیر منفی باشد باید برای ورود به بازارهای جهانی از شرکت مدیریت
صادرات کمک گرفت.
 .9آیا شرکت زمان و دانش تخصصی مورد نیاز برای ورود به بازارهای جهانی را داراست؟
 .2آیا شرکت پول و پرسنل متخصص مورد نیاز برای توسعه کسب و کار صادراتی را داراست؟
 .8آیا شرکت به تمام مشتریان خود به راحتی می تواند خدمات ارائه کند و ایا نرخ رشد کسب و کار
رضایتبخش است؟
مزاياومعايباستفادهازشرکتمديريتصادرات 
مزايا :
 صادرات سریعتر انجام خواهد شد .شرکتهای مدیریت صادرات به دلیل داشتن شبکهای از نمایندهها وتوزیع کنندگان در بازارهای هدف خیلی سریعتر از خود شما ،و بدون درگیری مستقیم پرسنل و سایر
منابع سازمانی فعالیتهای صادراتی شما را انجام خواهند داد.
 شرکت مدیریت صادرات زمان کافی برای اختصاص به امور صادراتی را دارد .حتی باوجود داشتنمنابع مالی کافی  ،ممکن است به خاطر سایر فرصتها و ترجیحات  ،زمان الزم برای اختصاص به این
امور را نداشته باشید.
 شما می توانید از تخصص آنها درس بگیرید .به نظر نمی رسد که گزینه ای بهتر از شرکتهایمدیریت صادرات برای استفاده از تجربیات آنها در مورد فعالیتهای صادراتی وجود داشته باشد اگر که
به دنبال تأسیس دپارتمان صادراتی مستقل هستید می توانید که برای مدتی و به منظور آشنایی
دقیق با فعالیتهای صادراتی و تقویت مهارتهای خود با یکی از این شرکتها برای مدتی مقرر همکاری
تجاری داشته باشید].[96

معايب :
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 تولید کننده بسته به نوع همکاری ممکن است که نتواند کنترل دقیقی از نظر بازاریابی محصول وسایر موارد  ،داشته باشد .از این رو اغلب تمایل دارد که از نزدیک در جریان فعالیتهای شرکت
مدیریت صادرات قرار بگیرد.
 استفاده از واسطه صادراتی ممکن است که باعث افزایش قیمت نهایی محصوالت شود که اینموقعیت رقابتی محصول را به خطر می اندازد.

یکهواسطههايصادراتیارائهمیدهند 

خدمات
امر صادرات نیازمند یک سری فعالیتهایی است که واسطه های صادراتی در بعضی از انها به
صادرکنندگان کمک کنند[ .]98در حالت کلی دو دسته خدمات هستند که توسط واسطه های صادراتی از
قبیل شرکتهای مدیریت صادرات به بنگاه های اقتصادی و به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط ارائه
می شوند:
 .9خدماتی که در راستای برقراری رابطه (رابطه سازی ) است .خدمات رابطه ساز انهایی هستند که
بنگاه های اقتصادی برای شناسایی نیازها و انگیزش و ایجاد تقاضا در بازارهای خارج به آنها نیاز
دارند .این خدمات عبارت_اند از:
 تحقیقات در بازارهای بین المللی
 تحقیق در مورد محصول و طراحی ان
 تدوین راهبرد بازاریابی
 تبلیغات و ترفیع
 انتخاب توزیع کننده گان خارجی
 آموزش پرسنل توزیع کنندگان
 خدمات پس از فروش
 انجام مذاکرات تجاری برای کسب موافقت نامه و مجوز
 .2خدماتی که برای پردازش و پاسخ به نیاز مشتریان است .این خدمات همان طور که از اسم
آنها پیداست به منظور کمک به بنگاههای اقتصادی برای پاسخ به نیازهای شناسایی شده به
آنها ارائه می شوند .این خدمات عبارتند از:
 تهیه اسناد صادراتی
 تعیین هزینه بیمه  ،حمل و نقل و غیره
 مارک گذاری و بسته بندی صادراتی
 انبار داری
 تعیین شرایط حمل و نقل محصوالت
 کنترل کیفی محصوالت صادراتی
 اعتبارات و امور مالی
این خدمات در راستای غلبه بر مشکالت درونی صادراتی  ،بنگاه های کوچک و متوسط می باشند.
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ترکیب خدماتی که شرکتهای مدیریت صادرات ارائه می دهند تحت تأثیر عواملی قرار دارد که آنها را می
توان چنین تقسیم بندی کرد:
عواملواقتضائیاتدرونی
-

عواملواقتضائیاتبیرونی

تعداد پرسنل انها
میزان تجربه
میزان حضور فیزیکی در بازار صادراتی

 -نقش صادراتی که ایفا می کنند.

-

تنوع محصوالت
تعداد کشورهای که باید فعالیت کنند.
تعداد عرضه کنندگان محصول
طول زنجیره عرضه (کانال توزیع)





ترکیب خدماتی که واسطه صادراتی ارائه می دهند
شکل .8عوامل تأثیرگذار بر ترکیب خدمات


ضرورتواهمیتتحقیق 
بر اساس آمار وزارت صنایع و معادن اکثریت واحدهای صنعتی( تولیدی ) در ایران صنایع کوچک و
متوسط هستند و حدود  11/4درصد از انها کسب و کارهای کوچک ( 9تا  41کارکن) هستند .بیش از 65
درصد از کل نیروی کار بخش صنعت در این صنایع کار می کنند و سهم انها در ارزش افزوده بالغ بر 84
درصد می شود .لذا با توجه به اهمیتی که بنگاههای کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی کشور دارند
بررسی مشکالتی که این بنگاهها در توسعه صادرات خود دارند به منظور ارائه راهکار عملی مناسب از
اهمیت زیادی برخوردار است.

هدفتحقیق 
با توجه به مشکالتی که بنگاههای اقتصادی در مدیریت بازاریابی بینالمللی دارند ،هر گونه تالش
آگاهانه برای مشخص کردن نیازهای بنگاههای اقتصادی در این راستا و اولویتبندی آنها به منظور
تعیین راهبرد حمایتی ضروری است.
هدف اصلی در این تحقیق امکان سنجی راه اندازی شرکت مدیریت صادرات در استان بوشهر است.
اهداففرعی 
 .9شناسایی مشکالت بنگاههای اقتصادی استان بوشهر در زمینه ایجاد تقاضا در بازارهای بین المللی و
اولویت بندی خدمات مورد نیاز آنها؛
 .2شناسایی مشکالتی که بنگاههای اقتصادی استان بوشهر در زمینه پردازش و پاسخ به تقاضا های
مشتریان بین المللی خود دارند و اولویت بندی خدمات مورد نیاز آنها؛
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 .8شناسایی مناسب ترین نوع شرکت مدیریت صادرات از نظر دولتی  ،نیمه دولتی و خصوصی بودن

پیشینهتحقیق 
در زمینه بررسی مشکالت صادراتی بنگاههای کوچک و متوسط بصورت تخصصی تنها تحقیقی که در
کشور صورت گرفته در شهریور  ،9811از طرف مرکز توسعه صادرات ایران با عنوان "بررسی وضعیت
بنگاه های کوچک و متوسط کشور و تعیین نحوه حمایت از انها برای ورود به بازارهای جهانی" بوده
است .در این تحقیق به فواید استقرار شرکت توسعه صادرات (مدیریت صادرات) و تجربه بعضی کشورها
در این زمینه اشاره شده است.

روشتحقیق 
در این تحقیق ما به بررسی نحوه راه اندازی شرکت مدیریت صادرات در استان بوشهر و تأثیر ان بر
توس عه صادرات استان پرداخته ایم  .تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات توسعه ای است و از نظر
نحوه گرداوری داده ها هم از نوع تحقیقات توصیفی است.
در این تحقیق اطالعات ثانویه از طریق مطالعات کتابخانه ای جمع اوری شده و اطالعات اولیه را هم از
طریق پرسشنامه که شامل چندین سؤال بسته چند گزینهای که از طیف لیکرت استفاده شده است و
2سؤال باز می باشد ،گرداوری شده است.
از دیگر ویژگی های این پرسشنامه این است که در 98سؤال اول دو سری جواب از پاسخ دهندگان
خواسته شده است .هدف این بوده است که نظر پاسخ دهندگان را در دو حالت موجود و همچنین شرایط
ایده ال را جویا شده وسپس از مقایسه این دو وضعیت به نتیجه گیری های الزم در مورد فرضیات اول و
دوم برسد .در واقع این دو فرضیه نوع خدماتی که صادرکنندگان نیاز دارند را شناسایی می کند که البته با
استفاده از میزان شکاف هر مورد ،می توان آنها را اولویت بندی نیز کرد .برای پایایی پرسشنامه از الفای
کرونباخ استفاده و روایی پرسشنامه را هم بر اساس اعتبار محتوا بررسی شده است .فرضیه های تحقیق
عبارتاند از:
فرضیهاصلی :
استقرار شرکت مدیریت صادرات بر توسعه صادرات در استان بوشهر تأثیر دارد.


فرضیههايفرعی 
فرضیهفرعیاول :
مساعدت به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط استان بوشهر در ایجاد تقاضا در بازارهای بینالمللی بر
توسعه صادرات این بنگاهها تأثیر دارد.
فرضیهفرعیدوم :
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مساعدت به بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط استان در پردازش و پاسخ به تقاضای بازارهای
بینالمللی ،بر توسعه صادرات این بنگاه ها تأثیر دارد.
فرضیهفرعیسوم :
بین نوع شرکت مدیریت صادرات ( خصوصی ،دولتی و نیمه دولتی بودن) و اعتماد بنگاههای اقتصادی به
این شرکت رابطه معنا داری وجود دارد.
ونمونهگیري 

جامعهآماري
در تخقیق حاضر جامعه آماری آن دسته از بنگاههای کوچک و متوسط استان بوشهر هستند که فعالیت
صادراتی دارند .بر اساس آمار سازمان بازرگانی استان بوشهر تعداد  8285کارت بازرگانی در استان صادر
شده است که بر اساس اطالعات موجود تنها تعداد  255عدد از این کارتها فعال هستند .لذا جامعه آماری
به همین  255عضو محدود شده است.
پس از محاسبه تعداد نمونه از طریق فرمول که عدد  82بدست امده است ،برای پوشش احتمال بی پاسخ
بودن تعداد  65پرسشنامه توزیع شد.
روشتحلیلدادهها 

در این پژوهش از دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی برای تحلیل داده ها استفاده شده است .از آمار
توصی فی برای رسم جداول فراوانی و نمودارهای مربوط به اجزای پرسشنامه که شامل سؤاالت مربوط به
فرضیه های تحقیق و همچنین سایر متغیرهای توصیفی می باشد ،استفاده شده است .از آمار استنباطی
برای ازمون فرضیههای تحقیق استفاده شده است که در آن از ازمون های  tاستیودنت تک نمونه ای و
نمونههای زوجی و کای دو بهره برده شده است.
میزانتجربهدرصادراتمیانگین میزان تجربه پاسخگویان در صادرات بر طبق محاسبات  4/1سال است و از روی نمودار به
دست آمده میتوان کفت که خدود  15درصد از آنها کمتر از  8سال تجربه صادرات دارند.
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نمودار .9میزان تجربه در صادرات

حجمصادراتازکلفعالیت میانگین میزان حجم محصوالت صادراتی پاسخ دهندگان حدود  94درصد است .تقریباً  65درصد از
صادرکنندگان کمتر از  95درصد از کل محصوالت خود را صادر می کنند .فقط حدود  25درصد از صادر
کنندگان باالی  25درصد از محصول خود را به خارج از کشور صادر کرده اند.

نمودار .2حجم صادرات

صنعتفعالیت با توجه به نتایج به دست آمده از پرسشنامه ،بیشترین فراوانی صادر کنندگان از بخش کشاورزی بوده که
شامل شیالت و نخیالت است .پایین ترین تعداد نیز از بخش صنایع دستی می باشد که فقط  1/6درصد

32

مطالعات مديريت راهبردي -شماره -0زمستان 9831

از آ نها را شامل می شود .بعد از بخش کشاورزی ،بخش صنعت بیشترین تعداد را دارد که عمدتاً
محصوالت شیمیایی در این بخش قرار می گیرند.

نمودار .8صنعت فعالیت


نتايجآزمونوفرضیهها

بر اساس آزمونهای آماری انجام شده  ،فرضیههای فرعی اول و دوم تحقیق پذیرفته شدند .بنابراین
مساعدت به صادرکنندگان در ایجاد تقاضا و همچنین پردازش و پاسخ به تقاضای مشتریان بازارهای
بین المللی منجر به توسعه صادرات خواهد شد .بحثی که در اینجا مطرح می شود در مورد تعیین این
مساعدتها است که آیا در شرایط فعلی مساعدت در زمینه شناسایی نیاز را باید در اولویت قرار داد یا
اینکه در ابتدا به صادرکنندگان کمک شود تا به تقاضاهای دریافت شده به طور اثر بخش پاسخ دهند .با
مقایسه مقدار آماره  –tاستیودنت به دست آمده برای فرضیات فرعی اول و دوم متوجه می شویم که
مقدار آن برای فرضیه فرعی اول بیشتر می باشد  ،بنابراین باید در ابتدا به بنگاههای کوچک و متوسط
کمک شود تا بتوانند نیاز بازارهای دنیا را شناسایی کرده و با انجام فعالیت های بازاریابی مناسب برای
محصوالت خود ایجاد تقاضا کنند .سپس با ارائه خدمات مورد نیاز و بستر سازی ها و هماهنگی های
الزم زمینه را برای این بنگاهها طوری فراهم کنند که بتوانند به طور اثر بخش به سفارشهای دریافت
شده پاسخ مناسب بدهند .همانطور که عنوان شد ،برای مساعدت به بنگاههای کوچک و متوسط در
زمینه ایجاد تقاضا و همچنین پردازش و پاسخ به تقاضاها خدمات متعددی را می توان ارائه کرد که این
خدمات را ما با توجه به نظرات پاسخگویان اولویت بندی کردیم که در پی به آن میپردازیم.
با توجه به میزان شکاف موجود و یا به عبارتی مقدار اختالف میانگینهای وضعیت مورد انتظار و
وضعیت موجود ،میتوان عوامل مربوط به شناسایی نیاز و ایجاد تقاضا در بازارهای بینالمللی را چنین
اولویتبندی کرد:
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نمودار .4اولویتبندی عوامل مربوط به شناسایی نیاز و ایجاد تقاضا در بازارهای بینالمللی

 .9داشتن اطالعات کافی از بازارهای جهانی (روندها ،چالش ها و فرصت های موجود)
 .2اطالع از مشخصات دقیق (کمی و کیفی ) محصوالت مورد نیاز مشتریان خارجی
 .8تدوین راهبردهای بازاریابی مناسب برای بازار هدف (گزینش بازار ،ورود و ماندگاری در آن )
 .4تدوین راهبرد ترفیع (تبلیغات  ،فروش حضوری و )...بر مبنای اطالعات از هر بازاری
 .8انتخاب مناسب ترین توزیع کنندگان موجود در بازار های خارجی
 .6ارائه خدمات پس از فروش در مورد نحوه استفاده و نگهداری از محصوالت صادر شده
 .1مذاکره برای کسب مجوز و موافقت نامه های ویژه ای که برای غلبه بر موانع تجاری موجود در
بعضی از بازار ها الزم است .
 .3آموزش پرسنل توزیع کنندگان در مورد نحوه بازاریابی هر محصول خاص
در مورد عوامل مربوط به پردازش و پاسخ به تقاضای بازارهای بین المللی نیز اولویت بندی به دست آمده
چنین است :
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نمودار .8میانگین پاسخهای وضعیت موجود و مورد انتظار

 .9مدیریت امور مالی و فعالیت های صادراتی
 .2کنترل کیفی محصوالت صادراتی ،به منظور مطابقت با نیازهای بازار خارجی و جلوگیری از برگشت
محصول
 .8بسته بندی درست محصول صادراتی (متناسب با نحوه حمل ونقل و نیاز بازار هدف )
 .4هماهنگی بین نهادهای درگیر در حمل و نقل
 .8تعیین شرایط حمل و نقل (FOB,CIF,…)incoterms
 .6تهیه اسناد صادراتی (اظهار نامه صادراتی  ،گواهی بهداشت و سالمت  ،سیاهه تجاری ،غیره)
 .1امکانات انبار داری برای قبل و بعد از ارسال محصول صادراتی
در مورد نوع شرکت مدیریت صادرات (دولتی ،نیمه دولتی و خصوصی ) ،همانطور که از نتایج آزمون
فرضیه فرعی سوم بر می آید ،با وجود اینکه بیشترین فراوانی به نوع نیمه دولتی اختصاص دارد ولی چون
این تفاوت معنادار نبود ،هیچ اظهار نظری نمی توان کرد .البته همانطور که در تجربه سایر کشورها هم
دیدیم ،دولت نیز بایستی حمایت الزم را از شرکت های مدیریت صادرات (درهر شکل )داشته باشد تا
بتوانند در رسیدن به اهداف اثر بخش تر باشند زیرا این شرکت ها در راستای یکی از اهداف مهم توسعه
صادرات غیر نفتی کشور فعالیت میکنند .
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اندازههايآماريفرضیهفرعیسوم 

سؤال81
خصوصی
نیمه دولتی
دولتی

فراوانی
98
24
98

خصوصی
25%

درصد 
28
46/2
23/3

دولتی
29%

نیمه دولتی
46%

نمودار .6ارتباط بین نوع شرکت مدیریت صادرات و اعتماد بنگاههای اقتصادی 


نتیجهگیري 

باتوجه به مطالعات انجام شده ،بسیاری از مشکالتی که بنگاههای صادراتی و به خصوص بنگاههای
کوچک و متوسط در مدیریت بازرگانی بین المللی خود در سطح داخل سازمان با آن ها مواجه هستند
ماهیتی مالی و یا اطالعاتی دارند .از طرفی بنگاههای کوچک و متوسط به دلیل محدودیت هایی که
دارند و بعضاً مرتبط با اندازه آن ها است ،به تنهایی نمی توانند نیازهای مالی و اطالعاتی خود را به موقع
تأمین کند و از این رو با مشکالت عدیده ای مواجه می شوند .عالوه بر بستر سازیهایی که دولت باید
در راستای تسهیل روند صادرات انجام دهد،باید بصورت غیر مستقیم و از طریق یک نهاد تخصصی
نیازهای بنگاههای کوچک و متوسط را تامین نماید که یکی از این نهادهایی را که می تواند به عنوان
بازوی اجرایی برنامه توسعه صادرات دولت مورد استفاده قرار گیرد شرکت های مدیریت صادرات است.
با توجه به نتایج بررسی های انجام شده این شرکت ها ابتدا باید برای شناسایی نیاز و ایجاد تقاضا برای
محصوالت تولید بنگاههای کوچک و متوسط تالش کنند که این فعالیت ها بیشتر جنبه اطالعاتی دارند
از طرفی سپس باید در پردازش و پاسخ به تقاضاهای ایجاد شده و تولید محصوالتی مطابق با نیازها
شناسایی شده بازارهای خارج  ،بنگاهها را یاری دهند که این بخش از فعالیت ها بیشتر جنبه مالی و
مدیریتی دارند.

9831  زمستان-0 شماره-مطالعات مديريت راهبردي
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