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  مقدمه

در شرایط امروزي که سازمانها با محیط رقابتي جهاني مواجهند، همواره نیاز به تغییرات ریشه اي و خالقیتهاي کاري احساس مي 

دهها سال ادامه روشها و رویه هاي کاري ثابت  شود. نیروي رقابتي جهاني، سازمانهاي امروزي را مجبور کرده است که بعد از

اي که دیگر سازمانها داراي ثبات کاري نیستند و از نوعي ثبات نسبي خود، روشهاي کاري جدیدي را در پیش گیرند، به گونه

و با شجاعت و جسارت برخوردارند و براي اینکه از قافله عقب نیافتند اکثر این سازمانها از مهارتهاي مدیریت تغییر بهره مي گیرند 

خاصي سعي در ایجاد تغییرات بنیادي در درون سازمان دارند. در این میان مطلبي که باید مورد توجه قرار گیرد، توجه دائم سازمانها 

بر رویدادهاي داخلي و خارجي و نظارت بر روندها مي باشد تا بتوانند در زمان مناسب و بر حسب ضرورت در دوره هاي بلند مدت 

هاي سازماني تنها افرادي هستند شیوه اي موفقیت آمیز، خود را با شرایط در حال تغییر وفق دهند. در چنین شرایطي استراتژیست به

توانند مسئولیت موفقیت یا شکست سازمان را بر عهده بگیرند. آنها افرادي مانند: مدیر عامل، رئیس، مالک، رئیس هیئت که مي

 -1دانشگاه، رئیس دانشکده یا هر فرد دیگري هستند که در درون سازمان سه مسئولیت اصلي دارند: مدیره، مدیر اجرایي، رئیس 

  ایجاد توازن بین ثبات و نوآوري. -3ایجاد تعهد و احساس مالکیت و  -2ایجاد یک بستر مناسب براي تغییر، 

کند. نتایج پژوهشي که در مجله فورچون به چاپ  ها به شیوه هاي مختلف تغییرانتظار مي رود در هزاره سوم رفتار استراتژیست

ویژگیها و استعدادهایي که مدیران عامل باید داشته باشند به صورت  2000تا  1989رسیده حاکي از این است که در خالل سالهاي 

ري بیشتري خواهند ها، داراي بینش و بصیرت رهباستراتژیست 2000اند، براي مثال، در نخستین دهه سالقابل توجهي تغییر کرده

بود، رابطه بهتري بین عملکرد و جبران خدمات برقرار خواهند کرد، ارتباطات بیشتري با کارکنان برقرار مي کنند و به میزان 

گیرند و در تدوین وفاداري افراد ارج مي نهند، به اصول اخالقي شرکت تأکید بیشتري مي کند، همه تصمیمات عمده را مي

  ها به سمت پذیرش رفتار هاي رهبري در حرکتند.مده اي بر عهده خواهند داشت. به طور کلي استراتژیستها نقش عاستراتژي

  کنیم. چون؛در این تحقیق ابتدا نیروها و عوامل خارجی در محیط رقابت ملی و بین المللی را بررسی می

ها و تواند ضعفبنیادی آنها را ارزیابی کرد، میپس از آنکه استراتژیست نیروهای موثر بر رقابت در صنعت مربوطه و دالیل 

  های موسسه خودش را تشخیص دهد.قوت

 

  ای تدوین کند که؛تواند برنامهپس استراتژیست می

  های آن بهترین آرایش دفاعی در برابر نیروهای رقابتی را داشته باشندشرکت را در چنان موضعی قرار دهد که توانایی -

  های استراتژیک که در نتیجه موضع بهتری برای شرکت فراهم کندزن نیروها از راه حرکتاثرگذاری بر توا -

پیش بینی کردن جابجایی در عوامل الیه زیرین نیروها و پاسخ دادن به آنها با استفاده از تغییر از راه انتخاب استراتژی مناسب  -

  توازن رقابتی جدید پیش از آنکه رقیبان تشخیص داده باشند

  های پورتردلم

پورتر عوامل موثر در جذابیت یک صنعت را شامل پنج عامل اصلی می داند. هر یک از این پنج عامل قوی شوند صنعت ما ضعیف 

  شده و هر چه ضعیف تر شوند صنعت ما قوی می شود.

  .نیروی پورتر مشهور است که این نیروها بستگی به محیط فعالیت موسسه دارد 5این بررسی به مدل 

  مدل الماس پورتر و محیط ملی

  هاي جهاني استدهي به محیط اقتصادي كشورها در راستاي دستیابي به موفقیتمفهوم و پیام اصلي این مدل، چگونگي شكل

 ها به نگرش پورتر، مزیت رقابتي یك كشور در صنعتي خاص عبارت است از: "توانایي و قابلیت آن كشور براي ترغیب شركت 

  ”.هاي تجارياز كشورشان به عنوان سكویي براي انجام فعالیتاستفاده 

 توانند مزیت رقابتي ایجاد كنند یا هایشان، ميكند كه برحسب ویژگيدر نهایت پورتر به "چهار مشخصه كلي یك كشور" اشاره مي 

  مانع آن شوند. این چهار عامل عبارتند از:

 

 

 

 

 



 

 

 

 

اساس عوامل تولید نظیر نیروي كار یا زیرساختارهاي یك كشور )منطقه( كه براي رقابت در عوامل تولید: وضعیت یك كشور بر -1

  کند:یك صنعت معین ضروري است. پورتر فاکتورهاي دروني را در دو دسته تقسیم بندي مي

  فاکتورهاي عمومي شامل مواردي مانند مواد اولیه، انرژي، نیروي انساني بدون مهارت خاص -

  -تخصصي شامل مواردي مانند نیروي انساني ماهر و متخصص، دانش فني پیشرفته و فناوري پیشرفته.  فاکتورهاي -

  فاکتورهاي تخصصي در مقایسه با فاکتورهاي عمومي مزیت رقابتي پایدارتري را ایجاد مي كند

  شودی صنعتی یا خدمات تعیین میهایش با طبیعت و میزان نیاز خریداران در بازار داخلی یا کاالهاوضعیت تقاضا: ویژگی -2

  تواند منجر به بهره وری امکانات شودهای بازار میاندازه تقاضای بخش

  تواند منجر به تسلط صنعت در کشوره شودبهره وری می

  هایی را فرای مرزها بسازد .تواند فرصتتقاضاهای تخصصی و ویژه می

  امکانات وتهیه کنندگان و.. که شامل های پشتیبان،های مرتبط و حامی: سرویسصنعت -3

  پشتیبانی در طراحی

  پشتیبانی توزیع

  های مرتبط به عنوان تهیه کنندگان یا خریدارانصنعت

  استراتژی ساختار و رقابت : -4

  الگوی استراتژی،ساختار و رقابت در شرکت

  کارآموزی فنی عمومی

  متودولوژی تولید و روند پیشرفت

  رقابتسیستم همکاری و 

گرفت. در انتشارات بعدي، پورتر عوامل بیشتري را به مدل الماس خود اضافه مدل ابتدایي پورتر تنها چهار عامل الماس را دربرمي

  دو نیروی خارجی الماس پورتر شناخته میشوند عبارتند از: 6و5كرد،این دو عامل که به عنوان عوامل 

  امل پورتر از طریق دامنه ای از فعالیتها اثر بگذارد، مانند:اقدامات دولت: دولت میتواند بر همه عو -5

   کاستن مشکالت شرکتها، به طور مستقیم)پول( و یا غیر مستقیم)زیرساخت( 

   تهیه کردن قوانین مالیاتی قابل اجرا برای شرکت، تجارت و یا صاحبان دارایی 

   ذاردسیاستهای آموزشی که برروی سطح مهارت کارگران تاثیر می گ 

   بنا نهادن استانداردهای تکنیکی و استانداردهای محصول، شامل قوانین محیط زیستی 

   خرید دولتی کاال و خدمات 

   قوانین اتحادیه های بزرگ صنایع 

  رویدادهاي شانسي )اتفاقات پیش بینی نشده( -6

  مدل نهایی پورتر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  افتد؟کند چه اتفاقی میاگر محیط ما از ملی به بین المللی تغییر 

شویم که باید هر یک از این ای روبرو میشویم، در موارد زیر با تفاوت عمدهکند ووارد محیط بین المللی میوقتی محیط ما تغییر می

  ها را در نظر بگیریم.تفاوت

عه، تبلیغات، پول، ارتباطات، شیوه زبان، فرهنگ، سیاست، اقتصاد، دخالت دولت در صنعت، نیوری کار، تامین مالی، تحقیق و توس

  تنظیم قراردادها، روابط تجاری و موانع تجارت.

  مالحظات پیش از بین المللی شدن

  های بین المللی چهار مرحله زیر را انجام دهند:ها پیش از شروع فعالیتشود شرکتتوصیه می

همچنین  -ها، حق امتیازها و بررسی سایر منابع منتشر شدهو گزارشها با موقعیت بین المللی آشنا شوید: این آشنایی مطالعه مجله -1

  گیردهای علمی و فنی را در برمیمالقات افراد درکنفرانس

های مشترکی با های پژوهشی ارتباط برقرار کنید: موسسات فعال در تحقیق و توسعه خارجی غالبا پروژهها و سازمانبا دانشگاه -2

  دهندهی قرار دادهای مشاوره با اعضای هیات علمی انجام میهای خارجی و گاداشنگاه

های فن شناختی، های معمول جلب توجه عبارت است از شرکت در نمایشگاهشهرت بین المللی شرکت را افزایش دهید: روش -3

  انتشار بروشور برای معرفی محصوالت و اختراعات شرکت و استخدام مشاوران خرید تکنولوژی

ها، کاهش های مشترک برای توسعه ارتباطهای تحقیقاتی مشترک: برخی از موسسات چند ملیتی به انجام پروژهروژهانجام پ -4

  زند.ها، پایین آوردن ریسک برای هر طرف یا جلوگیری از ورود یک رقیب به بازار دست میهزینه

خلی انجام شود. ارزیابی خارجی عبارت است از آزمون دقیق های خارجی و داپیش از آنکه وارد بازار بین المللی شوید باید ارزیابی

هایی چون پیشرفت اقتصادی، کنترل سیاسی های حیاتی محیطی بین المللی با توجه ویژه به وضعیت کشور میزبان در حوزهمشخصه

ذشته باید تصویری از هاب فن شناختی در دهه گها و پیشرفت در تواناییو ملی گرایی. توسعه تسهیالت صنعتی، تزاز پرداخت

  پیشرفت اقتصادی ملت مربوطه ترسیم کند.

  توان با قدرت کشور میزبان در امور بین المللی و اثرگذاری برآن محک زد.وضعیت سیاسی را هم می

ی اهیت ها به ویژه در عملیات بین المللارزیابی داخلی هم عبارت است از شناخت نقاط قوت اصلی عملیات فعلی موسسه. این قدرت

های موسسه و دهند. قوتدهد و بنابر این اهرم چانه زنی عمده ای را تشکیل میدارند چون معموال کشور میزبان به این عوامل بها می

  های جهانی هر دو باید سنجیده شوند.همچنین توانایی

ها توانی جهانی هم و مواد اولیه. مولفه های مدیریتی، سرمایه، نیروی کارمنابعی که مشخصا باید آزمون شوندعبارتند از مهارت

  های تحویل کاالهای پیشنهادی و مدیریت مالی.عبارتند از: ارزیابی اثر بخشی سیستم

  شویم؟چه زمانی و چرا وارد محیط بین الملل می

  بین المللی: تعریف استراتژی

  فروشد.داخلی میاستراتژی ای که از راه آن شرکت کاال یا خدمات خود را خارج از بازار 

ها، توسعه چند ملیتی به های فن شناختی در کشورهای دیگر است. همچنین در بسیاری از موقعیتها مزیتترین دلیلیکی از مهم

عنوان یک سالح رقابتی قابل استفاده است. نفوذ مستقیم به بازارهای خارجی، گردش وجوه حیاتی عملیات محلی رقیب خارجی را 

تواند توانایی رقبا برای نفوذ به های از دست رفته، درآمد کاهش یافته و تولید محدود میدهد. ثمره فرصتر میتحت تاثیر قرا

  بازارهای داخلی را کم کند.

  دالیل و ضرورت های داشتن استراتژی بین الملل

  آورند .ای را به وجود میهای جدید بالقوه* بازارهای بین الملل فرصت

  کند .ای جدید چرخه عمر محصول را زیاد می* گسترش بازاره

  آیند.* منابع مورد نیار به دست می

  آ ید.* تقاضای بالقوه بیشتری برای محصول به وجود می

کند های خود را در بازار داخلی معرفی میشود که شرکت نوآوریچرخه عمر محصول در بازارهای بین المللی به این گونه زیاد می

کنند و این امر منجر به که کند بعد از آن رقیبان خارجی تولید را شروع میحصول زیاد می شود و شرکت صادر میسپس تقاضای م

شود و در کشورهایی با شود که تولید استاندارد میکند و این چرخه نهایتا منجر به این میشرکت تولید در خارج از کشور را شروع 

  .کند هزینه کمتر جای خود را پیدا می

 

  های استراتژی بین المللیفایده



  شود.افزایش اندازه بازار: سهم شرکت در بازار زیاد می

  بازارهای داخلی ممکن است ظرفیت کافی برای پیشتیبانی از امکانات تولید نداشته باشند.

  بازگشت سرمایه

  ها منطقی و به صرفه باشندتا این هزینههایی با سرمایه هنگفت ممکن است به یک بازار جهانی نیاز داشته باشند پروژه

ها گسترش دهند تا شود آنها افق نگاهشان را به آن سوی آبها در بعضی کشورها باعث میحفاظت ناکافی از حق انحصاری شرکت

  انحصارشان را از مقلدانشان پس بگیرند

  *صرفه جویی در تولید انبوه یا یادگیری

  کندر شود، به صرفه جویی در تولید و در فروش کمک میهرچه اندازه بازار فروش ما بیشت

  تواند به دلیل یک قیمت فروش ثابت هزینه را پایین بیاوردمی

  تواند سود را به ازای هر واحد کاال باال ببردمی

 

  های رقابتی به دلیل موقعیت*مزیت

  شود:وارد میهای رقابتی شامل دسترسی به این مهای کمتر برای رسیدن به مزیتهزینه

  مواد خام

  نیروی کار ارزان قیمت تر

  مشتریان کلیدی

  انرژی

  عوامل موثر برفعالیت بین المللی

 

 

 

  های بین المللیسطوح مختلف فعالیت

 -های به تدریج پیچده تری است. اولین استراتژی مربوط به فعالیت صادراتتکامل یک شرکت چند ملیتی غالبا مستلزم استراتژی

  های موجود مدیریت یا خطوط محصول دارد.دات است اما حداقل تاثیر را بر گرایشوار

گیرد. ولی هنوز با اندکی تغییر در مدیریت و عملیات. مشخصه سومین سطح دوم حق امتیاز خارجی و انتقال تکنولوژی را در بر می

های تولدی است. این سطح به سرمایه بسیار و انهسطح استراتژی، سرمایه گذاری مستقیم در عملیات خارج از کشور شامل کارخ

های بین المللی نیاز دارد. در این مقطع عملیات محلی هنوز بر خط مشی شرکت غلبه دارد، اما شرکت تالش مدیر در کسب مهارت

  شود.معموال به عنوان چند ملیتی شناخته می

های خارج از کشور بخش عظیمی از کل گذاری خارجی که درآن داراییای در سرمایه ترین استراتژی با افزایش قابل مالحظهپیچیده

شود.شرکت با برخوردهای جهانی در تولید، فروش، مالی و کنترل به عنوان موسسه بین دهد، مشخص میها را تشکیل میدارایی

  کند.المللی ظهور پیدا می

  مسائل کنترل در شرکت چند ملیتی:

ای بسیاری از موسسات بین المللی این است که خط مشی های مالی چند ملیتی نوعا برای پیشبرد یکی از عوامل ذاتا پیچیده بر

های مختلف سازمان، بین های کشور میزبان طراحی شود. این تعارض بین بخشهاب شرکت مادر با حداقل توجه نسبت به هدفهدف

های مختلفی که برای میزبان تعارض به وجود می آورد. طرحکل سازمان و کشورهای مادر و میزبان وبین خود کشور مادر و کشور 

شود، تعارض پیش ها تدوین میانتقال درآمد از یک کشور به کشور دیگر برای مالیات ندادن، به حداقل رساندن ریسک یا سایر هدف

  کند.گفته را تشدید می

  برنامه ریزی استراتژیک بین الملل:

ای از تصمیات مستقل تلقی کند. بلکه مدیر با تصمیماتی روبرو است که باید لی را به عنوان مجموعهتواند عملیات بین الملمدیر نمی

  های استراتژیک مصالحه برقرار کند.میان محصوالت متنوع، محیط کشورها، منشاء منابع، توانایی موسسه و توابع آن و گزینه

، پیچیدگی برنامه ریزی استراتژیک راب رای موسسات بین المللی روندهای جهانی شدن صنایع و افزایش فعالیت صاحبان منافع

  زیادتر کرده است

جهانی شدن: یعنی انتخاب استراتژی ورود به بازارهای جهانی با محصول استاندارد شده. این بازارها معموال توسط مصرف 

های چند ملیتی که از عملیات جهانی خود برای کتخواهند و توسط شرتر و استاندارد میهای نهایی که کاالی با قیمت پایینکننده



  کنند ایجاد میشود.رقابت در بازارهای محلی استفاده می

های خارجی بر شرکت تحمیل های خارجی به ویژه دولتفعالیت صاحبان منافع: عبارت است از شرایطی که هر یک از محیط

ل و بهتر فهمیدن تصمیمات استراتژیک در این محیط پیچیده ارائه کنند. در این بخش یک چارچوب اساسی برای تجزیه و تحلیمی

  شود.می

  صنایع چند محلی و صنایع جهانی:

کند چارچوبی تدوین کرده است. نقطه آغاز تجزیه مایکل پورتر برای نشان دادن راهکارهای استراتژیک موسسه که رقابت جهانی می

توان در راستای یک طیف پیوسته از کند. صنایع بین المللی را میآن رقابت می تحلیل شناخت صنعت یا صنایعی است که موسسه در

  چند محلی تا جهانی مشخص کرد.

کند. بنابراین اگرچه صنعت چند محلی صنعتی است که در آن رقابت درون صنعت ضرورتا از کشوری به کشور دیگر فرق می

ر درون یک کشور مستقل از رقابت در سایر کشورها است. صنایع جهانی عملیات چند ملیتی در آن صنعت وجود دارد اما رقابت د

های تابعه رود. در چنین صنایعی یک موسسه چند ملیتی باید شرکتصنایعی هستند که رقابت درون آن از مرزهای ملی فراتر می

پس تصمیم گیری متمرکز در واحد  های آن از راه یک استراتژی جهانی حداکثر شود.خود را جوری به هم مرتبط کند تا توانایی

  مرکزی الزم است.

  های بین المللیهای استراتژیدسته بندی ویژگی

 

 

  استراتژی چندمحلی-1

  شودهای کسب و کار محلی در هر یک از کشورها تقسیم میاستراتژی و اجرای تصمیمات به استراتژی

  شوندمحصوالت و خدمات، مناسب بازارهای محلی می

  تجاری در یک کشور از هم مستقل هستند واحدهای

  فرض بر این است که بازار در هر کشور و منطقه متفاوت است

  کندبر رقابت در هر بازار تمرکز می

  های اروپایی بسته به تنوع فرهنگ و بازار در اروپا استمثال استراتژی مهم میان شرکت

  استراتژی جهانی-2

  شوندر میمحصوالت دربازارهای ملی استاندا

  شودتصمیمات با در نظر گرفتن استراتژکسب و کار در دفتر مرکزی گرفته می

  شوندبرای هر واحد استراتژی کسب و کار مستقل در نظر گرفته می

  تاکید بر صرفه اقتصادی

  غالبا با بی توجهی و بی مسئولیتی نسبت به بازارهای محلی همراه است

  اری در فرای مرزها دارد که مدیریتش مشکل استاحتیاج به اشتراک منابع و همک

  استراتژی فرا ملیتی-3

  به دنبال این است که بهره وری استراتژی جهانی و مسئولیت محلی را توام داشته باشد

  زمان برسد:رسیدن به آن مشکل است چون باید به موارد زیر هم

  کنترل مرکزی و هماهنگی قوی برای رسیدن به بهره وری

  کز زدایی برای رسیدن به تعهد به بازارهای محلیتمر

  های رقابتیپیگیری موضوع یادگیری سازمانی برای رسیدن به مزیت

  انتخاب یک استراتژی بین المللی در سطح سازمان

  گذاردشود روی انتخاب و اجرای استراتژی کسب و کار اثر مینوع استراتژی سازمانی که انتحاب می

کنند تا هر یک استراتژی مناسب خود را انتخاب اتژی ها، واحدهای منفرد کشوری انعطافی را در خود تعبیه میدر بعضی از استر

کنند تا هر یک از واحدها آن را با منابعش هماهنگ کنند.بعضی از مدیران نوع استراتژی کسب و کار را از واحد مرکزی دیکته می

  کند.های اجرایی تمرکز میحیطه کند . استراتژی بین الملل در سطح سازمان بر

  کند:های زیر فعالیت میمثل: گوناگونی محصول وگوناگونی جغرافیایی .وقتی که شرکت در حوزه

  صنایع چندگانه

کنند اما مدیران تجاری یا کشوری ها را هدایت ها، استراتژیکشورهای چند ملیتی یا چندین ناحیه ای، الزم است مدیران بخش



  تاثیرات قابل توجهی در این میان بگذارند . توانندمی

 

  های تابعههای بین المللی : صادرات، کسب سود، حق امتیاز خارجی، سرمایه گذاری مستقیم، ایجاد شرکتانواع فعالیت

 

 

  های بین المللی و بازگشت سرمایهاستراتژی تنوع

  رافیایی متفاوت ؛توسعه فروش محصوالت و خدمات در سطح جهانی و در بازارهای جغ

  ممکن است بازگشت سرمایه شرکت را افزایش دهد

  شان با ثبات شودهای مکانی پیدا کنند، سهمشان را در بازار زیاد کنند و میزان بازگشت سرمایهمزیت

  های بین المللی و نوآوریتنوع فعالیت

  تر(ممکن است به دلیل نوآوری سود بیشتری عاید شرکت شود)بازار بزرگ

  ها سرمایه گذاری کنندتواند منابع جدیدی را تولید کند تا در نوآوریمی

کند و به نوآوری آورد که دانش جدیدی را تولید میابداعات جدید به محصوالت جدید و فرآیندی در بازارهای بین المللی به وجود می

  شودمنجر می

 

  و خطرهای اقتصادیهای بین المللی: خطرهای سیاسی های فعالیت در محیطخطر

  های سیاسی شامل:خطر

  های ملیثباتی حکومتبی• 

  جنگ؛ چه داخلی و چه بین المللی• 

  خطر بالقوه ملی کردن منابع شرکت• 

  های سیاسی است و شامل:های اقتصادی وابسته به خطرخطر

  های رایج متفاوتتفاوت و نوسان پول• 

  تفاوت در نرخ دستمزد متداول• 

  کالت در اجرای حقوق مالکیتمش• 

  بیکاری• 

توانند فرصت آفرین البته این خطرها جدای از مالحظان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی است که این مالحظات هم می

  باشند و هم در ضورت توجه نکردن خطر آفرین.

گردد. نظر به اینکه الگوهای مصرف تحت باز می مالحظات اقتصادی به ماهیت و جهت اقتصادی که موسسه در آن فعالیت دارد

گذارد هایی که بر صنعت آنها اثر میهای مختلف بازار قرار گرفته، موسسات باید روندهای اقتصادی در بخشتاثیر رفاه نسبی بخش

یش مردم به مصرف را درک کنند. در سطح ملی و بین المللی موسسه باید در دسترس بودن اعتبار، سطح درآمد قابل مصرف و گرا

را در نظر بگیرد. نرخ بهره، نرخ تورم و رندهای رشد تولید ناخالص ملی عوامل اقتصادی دیگری هستند که باید در برنامه ریزی 

  استراتژیک مورد توجه قرار گیرند.

قدرت بین المللی نقطه توجه پیش  آمد با این وجود ظهور کارگزارن جدیدتا این اواخر تاثیر عوامل بین المللی به نظر بسیار محدود می

های اقتصادی محیطی را تغییر داده است. سه نمونه قدرتمند از تاثیرگذارن جدید عبارتند از جامعه اقتصادی اروپا، سازمان اپک بینی

  و همبستگی کشورهای کمتر توسعه یافته.

عیت اقتصادی شرکت دارد. در نتیجه شرکت ها باید هر یک را نیروهای بین المللی ظرفیتی برای اثرگذاری مثبت یا منفی بر وض

  های عمده عملیات خود را در حوزه اقتصاد ملی و بین المللی یا هر دو پیش بینی کنند.عکس العمل

ها، نظریات و سبک زندگی کسانی است که در محیط خارجی موسسه قرار ها نگرشمالحظات اجتماعی هم شامل باورها، ارزش

  گیرد.یط فرهنگّی بوم شناختی، جمعیت شناختی، مذهبی،آموزشی و قومی آنها سرچشمه میدارتد که از شرا

  مالحظات سیاسی:

  مالحظات قانونی یا دولتی که شرکت در آن محیط و با توجه به آن باید عمل کند.

  تواند داشته باشد:نقش می 3دولت 

  نقش تامین کننده منابع -1

  نقش مصرف کننده -2



  یبنقش رق -3

گذارد کامال مالحظات تکنولوژیک: موسسه باید از تغییرات تکنولوژیک که روی تولید محصول او فروش خدمات یا کاالی او اثر می

  آگاه باشد.

  های بین المللیهای شکوفایی فعالیتمحدودیت

  مشکالت مدیریتی

  هزینه همکاری در واحدهی تجاری جغرافیایی مختلف

  موانع نهادی و فرهنگی

  های استراتژیک رقیبانپی بردن به هدف

  پیچیدگی گسترده و فراگیر رقابت

  های کسب و کارهای فرهنگی در روشتفاوت

  چند ملیتی شدن رسالت موسسه

کند. ها و خطرات تعیین شده محیطی پایبند میها، محدودییتچند ملیتی شدن شرکت را به تعریف کامال جدیدی از مجموعه فرصت

کند مدیریت عالی باید ماموریت اصلی، فلسفه و مقاصد استراتژیک ظ کردن مسیر شرکت از آنچه عواملی محیطی تحمیل میبرای حف

  موسسه را پیش از چند ملیتی شدن، مجددا ارزیابی کند

  های رسالتبررسی مجدد مولفه

  محصول یا خدمات، بازار و تکنولوژی.

های شرکت ی را برای خودش تعریف کند که مستلزم استاندارد کردن محصول و فعالیتتواند یک بازار جهانشرکت چند ملیتی می

  ها یک بازار ملی دنبال کند.تواند یک گرایش بازاریابی با تمرکز بر ویژگیاست یا می

ا تعریف کند. پس از تعیین بازار هدف شرکت بیانیه رسالت باید ساز و کارهای داخلی الزم متناسب برای حمایت از این رسالت ر

های متمرکزی ایجاد کند که همه مثال اگر شرکتی بازار جهانی برای خودش تعریف کند، بیانیه رسالت ممکن است وظایف و فعالیت

  ها یکسان و استاندارد باشد.فعالیت
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