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مقدمه
این کتاب ،به پنج بخش اصلی تقسیم شده است .هر بخش شامل فصلهایی میباشد که اطالعات
الزم در رابطه با موضوعات مرتبط با کسبوکار بینالمللی و مثالهایی از کاربرد این موضوعات در
بازارهای نوظهور ارائه میدهند.
هدف از تدوین کتاب حاضر ،این بوده که خوانندگان با دنیای پیچیده و شگفتانگیز کسبوکارهای
بینالمللی و چالشهایی که شرکتهای چندملیتی با آن در هنگام انجام عملیات جهانی خود مواجه می-
شوند ،آشنا گردند .در بررسی کسبوکارهای بینالمللی و فضای عملیاتی آنها در بازارهای جهانی ،در
این کتاب تأکید ویژهای بر بازارهای نوظهور نیز شده است.
در بخش اول ،موضوع کسبوکار بینالمللی به صورت مقدماتی مورد بررسی قرار گرفته است .در این
بخش ،بر زمینههای جهانی شدن و نحوه رقابت استراتژیک شرکتهای چندملیتی ،تمرکز شده است .به
این منظور پیش از هر چیز دیگری الزم است درک مقدماتی در رابطه با گزینههای استراتژیک پیشروی
شرکتهای چندملیتی پیدا کنیم ،به این دلیل که ،اطالعات ارائه شده در سایر فصلها مبتنی بر این درک
مقدماتی خواهد بود.
بخش دوم به بررسی زمینه جهانی فعالیت و رقابت شرکتهای چند ملیتی اختصاص یافته است.
فصل اول این بخش ،بر این موضوع تمرکز میکند که چگونه تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی،
در قالب یکپارچگیهای اقتصادی جهانی ،موجب دگرگونی چشمانداز رقابتی شرکتهای چندملیتی
میشوند .این موارد ،درخصوص شرکتهای فعال در بازارهای نوظهور ،به صورت دقیق مورد
بررسی قرار گرفته است .دو فصل دیگر نیز به بررسی این موضوع میپردازند که چگونه پول میان
مرزهای کشورهای مختلف جابهجا میشود و امکان مبادالت بینالمللی را فراهم مینماید .یکی از
این فصول ،به مطالعه و مرور محورهای مبادالت خارجی اختصاص یافته است .به این ترتیب،
خوانندگان با مطالعه این فصل درمییابند که چگونه مبادالت پولی ،بر تغییر نرخ مبادله ارز در
کشورهای مختلف اثر میگذارد و مدیران بینالمللی چگونه باید مبادله پول در کشورهای مختلف را
مدیریت نمایند .فصل دیگر نیز به بررسی این موضوع میپردازد که شرکتهای چند ملیتی در
سیستمهای مالی جهانی امروزی ،چگونه سرمایه موردنیاز خود را از بازارهای اوراق قرضه و سهام
خارج از کشور محل فعالیتشان تامین میکنند.
بخش سوم ،با تمرکز بر بازارهای نوظهور ،به بررسی شرایط داخلی کشورهایی اختصاص یافته که
شرکتهای چند ملیتی در آن به فعالیت میپردازند .با مطالعه این بخش ،خوانندگان درمییابند که

شرکتهای چندملیتی چگونه استراتژیها و عملیات خود را متناسب با زمینههای محلی تنظیم
مینمایند .یکی از فصول این بخش ،به بررسی این موضوع میپردازد که فرهنگ ،چگونه بر انجام
کسبوکارهای بینالمللی اثر میگذارد و فصل دیگر نیز بر بررسی تاثیر نهادهای اجتماعی مانند
سیستمهای حقوقی و سیستمهای سیاسی ،تمرکز دارد .همچنین این فصل به بررسی تاثیر مذهب بر
فعالیتهای عملیاتی و استراتژیهای شرکتهای چندملیتی میپردازد و بر موضوع تأثیر مذهب در
کشورهایی که نهادهای مذهبی خاصی در آن ها وجود دارد ،تاکید میکند.
در بخش چهارم ،خوانندگان با شرایط داخلی شرکتهای چندملیتی آشنا میشوند و درمییابند که
استراتژیهای عملیاتی و وظیفهای که از استراتژیهای بینالمللی کالنتر این شرکتها پشتیبانی
میکنند ،چه میباشند و اطالعاتی که پیشتر در فصل دوم به دست آوردهاند ،تکمیل میشود .این
بخش نسبت به سایر بخشهای کتاب ،مفصلتر است ،زیرا بسیاری از مسائلی که شرکتهای چندملیتی
هنگام اجرای کسبوکار بینالمللی خود در بازارهای نوظهور باید مورد مالحظه قرار دهند در این
بخش ،بررسی شده است .یکی از فصلهای این بخش نشان میدهد که شرکتهای چندملیتی چگونه
در عمل ،عملیات خود را در کشورهای مختلف با استفاده از تکنیکهایی مانند سرمایهگذاری مشترک
یا دریافت لیسانس ،اجرا میکنند .فصل دیگر در این بخش ،به این موضوع میپردازد که شرکتها
چگونه استراتژیهای مدیریت بازاریابی و زنجیره تامین خود را برای حمایت از عملیاتشان در
کشورهای مختلف تنظیم کرده و تطبیق میدهند .سه چهارم مطالب این بخش بر چگونگی استفاده
شرکتهای چندملیتی از سیستمهای حسابداری و تکنیکهای خاص مدیریت فعالیتهای مالی خود
در کشورهای مختلف ،تاکید دارد.
به دلیل اینکه مدیریت یک شرکت چندملیتی در واقع چالش سازمانی به حساب میآید ،در بخش
چهارم فصلی گنجانده شده که بر بررسی ساختارهای سازمانی موردنیاز برای عملیات بینالمللی
تمرکز دارد .به همین صورت ،به دلیل پیچیدگیهایی که مدیران و کارکنان بینالمللی ،در کار خود با
آن مواجه هستند ،یک فصل کامل نیز به بررسی مدیریت منابعانسانی بینالمللی اختصاص یافته است.
بخش چهارم با فصل به پایان میرسد که به موضوع تجارت الکترونیکی برای شرکتهای چندملیتی
پرداخته است .این فصل بر چالشهای منحصربهفردی که هنگام اجرای عملیات بینالمللی از طریق
اینترنت ایجاد میشود ،تاکید دارد.
بخش پنجم آخرین بخش از این کتاب است که تنها شامل یک فصل میباشد .این فصل" ،مدیریت
مسئولیتهای اخالقی و اجتماعی در یک شرکت چندملیتی" نام دارد .اگرچه نباید چالشهای

مدیریت مسائل اخالقی در فرهنگها و زمینههای نهادی مختلف را بیش از حد بزرگ کرد ،اما
چنین چالشهایی به ویژه زمانی بروز پیدا میکنند که شرکتهای چندملیتی در بازارهای نوظهور
که شرایط محیطی محلی مشکل آفرین میشوند ،به فعالیت میپردازند .البته ذکر این نکته ضروری
است که با مطالعه این فصل خوانندگان نمیتوانند بهطور کامل دریابد که چگونه میتوان با چالشهای
اخالقی در این بازارها مواجه شد .بلکه این فصل ،تنها مقدمهای در مورد مسائل اخالقی اساسی و
بعضی از مواردی که باید هنگام مواجهه با این چالشها در تمامی بازارها مورد مالحظه قرار گیرند،
فراهم میکند.
الزم به توضیح است که بخشهای عمده ترجمه شده در کتاب استراتژیهای بازرگانی بینالمللی ،از
کتاب ارزشمند، International Business:Perspectives from Developed and Emerging Markets
نوشته کی .پراوین پاربوتی 1و جان .بی .کولن ،2اتخاذ شده که انتشارات روتلج در سال  ،2018آن را
منتشر نموده است.
در انتها ،بر خود الزم میدانیم از مدیر محترم انتشارات ادیبان روز ،جناب آقای صالحی و ویراستار
محترم مجموعه ،سرکار خانم شریفات ،که در انتشار این کتاب ،نقش ارزشمندی ایفا نمودند ،کمال
سپاسگزاری را داشته باشیم.
از خوانندگان محترم کتاب نیز تقاضا داریم تا با ارائه دیدگاهها ،پیشنهادات و انتقادات خود ،به آدرس
ایمیل انتشارات ادیبانروز و درج دیدگاه در وبسایت گروه مشاوران مالی و استراتژی  FSCGبه آدرس
 www.fscgconsulting.comیا شماره تلفن  ،22378335ما را در اصالح محتوای کتاب ،در چاپهای
بعدی یاری نمایند.
دکتر مهدی ابراهیمی
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319

اتحادهای استراتژیک بینالمللی

327

سرمایهگذاری مستقیم خارجی

332

سرمایهگذاری مستقیم خارجی و بازارهای نوظهور

333

انتخاب استراتژی ورود :برخی مالحظات استراتژیک عمومی

337

پیوست یک -مشارکت بازرگانی بینالمللی در ایران

342

پیوست دو -ارزیابی جذابیت بازارهای صادراتی

347

فصل دهم -بازاریابی بینالمللی و مدیریت زنجیره تأمین

351

تحقیقات بازار  -مزیت دانش

354

درک تقاضای جهانی – بخشبندی

360

محصوالت و برندها  -جهانی یا محلی؟

361
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اثرات کشور مبدا

366

تحویل محصوالت در نقاط مختلف جهان -توزیع و زنجیره تامین

369

خرده فروشان بازارهای جهانی

369

عمده فروشی در بازارهای جهانی

372

قیمتگذاری محلی یا جهانی؟

376

ترویج فروش

380

پیوست یک -روش های دستیابی به مشتریان خارجی

384

فصل یازدهم -مدیریت مالی برای شرکت های چندملیتی

393

ارزیابی ریسکهای عمده سرمایهگذاری بینالمللی در بازارها

394

ایجاد پایداری در تصمیمگیری سرمایهگذاری

397

هزینه سرمایه و ارزشگذاری (ارزیابی ارزش) پروژه

398

ساختار سرمایه شرکتهای چندملیتی

402

هزینه سرمایه شرکتهای چندملیتی

403

ارزیابی صرف ریسک در بازارهای نوظهور

405

عوامل شرکت

407

تامین مالی تجارت بینالملل

411

روشهای پرداخت در تجارت بینالمللی

412

تامین مالی صادرات

414

پیوست یک -انواع روشهای پرداخت درتجارت بین المللی

417

فصل دوازدهم -حسابداری شرکت های چندملیتی

423

انقالب فرهنگی حسابداری در اقتصاد دولتی برنامهریزیشده سابق

424

سازمان ملل چگونه سیستمهای حسابداری مختلف را تحتتاثیر قرار داد؟

426
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فرهنگ ملی

426

نهادهای اجتماعی

427

روابط اقتصادی و سیاسی با دیگر کشورها

430

انواع سیستمهای حسابداری ملی

430

هماهنگ سازی

432

تنظیم استانداردهای حسابداری بینالمللی

432

حسابداری نرخ ارز

436

معامالت ارزهای خارجی

436

موضوعات کلیدی حسابداری مدیریت :قیمتگذاری دارایی و مالیات بینالمللی

440

قیمتگذاری انتقالی

440

مالیات بینالمللی

443

استراتژیهای برنامهریزی مالیات

444

گزارش حسابداری مسئولیت اجتماعی

445

فصل سیزدهم -ساختار سازمانی شرکت های چندملیتی

447

طراحی سازمانی :چالشها ،اشکال ،و طرحهای پایه

450

کارکردهای طراحی سازمانی

450

طرحهای سازمانی شرکتهای چندملیتی

451

واحد صادرات

453

واحد بینالمللی

455

رد ساختار وظیفهای

456

ساختار جغرافیایی جهانی

457

ساختار محصول جهانی

458
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ساختار سازمانی در بازارهای نوظهور

459

ساختار شبکه فراملی

462

سازمان بینالمللی

462

فصل چهاردهم -ساختار سازمانی شرکتهای چندملیتی

467

کار در بازارهای نوظهور

466

مدیریت منابع انسانی بینالمللی :تنظیمات بینالمللی

468

نقش مدیران منابع انسانی

468

کارمندیابی و گزینش

470

اقدامات کارمندیابی در شرکتهای فناوری اطالعات هند

472

آموزش و توسعه

474

نقش آموزش در بازارهای نوظهور

474

ارزیابی عملکرد

478

چالشهای شرکتهای چندملیتی در بازارهای نوظهور

480

ارزیابی عملکرد در غنا

480

جبران خدمات در بازارهای نوظهور

481

روابط کار

484

هزینه اعزام کارکنان به مأموریتهای خارجی

490

اعزام کارکنان به مأموریتهای خارجی در کشورهایی که با خطر تروریسم مواجه هستند

490

تضمین موفقیت برونمرزی

493

آینده :اعزام کارکنان زن به مأموریتهای خارجی؟

497

فصل پانزدهم -تجارت الکترونیکی و شرکتهای چندملیتی

بعد فرهنگی تجارت الکترونیکی

499
501

 / 18فهرست

تجارت الکترونیک :تعاریف ،انواع و اهمیت

501

ساختار اینترنت و تجارت الکترونیکی

506

تجارت الکترونیک و جهانیسازی

508

فرصتها و تهدیدهای تجارت الکترونیکی جهانی

512

مسائل اجتماعی  -فرهنگی تجارت الکترونیکی جهانی

515

اعتماد مشتری به تجارت الکترونیک

514

طراحی وبسایت

521

ایجاد یک استراتژی تجارت الکترونیک موفق

524

ابعاد مهم یک استراتژی تجارت الکترونیکی موفق

524

موفقیت تجارت الکترونیک در بازارهای نوظهور

526

امنیت اینترنتی و الکترونیکی

528

بخش پنجم -مسائل اخالقی در بازارهای بینالمللی

533

فصل شانزدهم -مدیریت مسئولیتهای اخالقی و اجتماعی در یک شرکت چندملیتی

535

اخالق بینالمللی و مسئولیت اجتماعی

537

مسئولیت اجتماعی شرکتها در بازارهای نوظهور

539

موضوعات کلیدی اخالقی جهانی

541

حقوق کار

541

آلودگی زیست محیطی

543

فساد و رشوهخواری

546

پاسخ به مسائل اخالقی جهانی

550

رویکرد شرکت چندملیتی در زمینه اصول اخالقی جهانی

550

فشار حمایت از جهان شمولی اخالقی

552
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ایجاد شرکت مسئول اجتماعی

553

تحلیل ذینفعان

553

نظارت و اجرای اصول اخالقی

558

سایر عناصر کلیدی مسئولیت اجتماعی

559

