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 اثر جهانی شدن

 

توانایی شرکت های کشورهای توسعه نیافته در رویارویی با مشکلات و 

 فرصت ها 

 چکیده

بر رقابت شرکتها در کشورهای توسعه نیافته یا نه چندان توسعه هدف این تحقیق بررسی اثر جهانی شدن   هدف:

( می باشد. دو سوال مهم تحقیقی بررسی می گردد. چگونه جهانی شدن بر رقابت شرکتهای LDCSیافته )

فرصتها و مشکلات حاصل از  SEMSاثر گذار است؟چگونه  LDCS( در SMESکوچک یا متوسط)

 یی خواهند داشت؟جهانی شدن را کنترل و با آن رویارو

متدولوژی این تحقیق ارزیابی و مرور تحقیقات موجود استفاده و ارایه برخی پیشنهادات و  _طرح/ متدولوژی/ روش

فرصتها و مشکلات حاصل از جهانی شدن را کنترل و مدیریت می  SMESدستورالعمل ها مربوط به اینکه چگونه 

 کنند.

رقابت شرکتها برخی نتایج نشان می دهند که قابلیت ها و توانایی شرکت نتایج:با توجه چهارچوب عملیاتی موثر بر 

ها از نظر نو آوری .یادگیری و دستیابی و جایگاه بین المللی که توانمندی رقابت آنها را افزایش می دهد.از طریق 

ولتی از نظر دسترسی سازمان دهی و پیشرفت سازمانی ارتقا میی یابد. ثانیآ اینکه شکل گیری روابط با سازمان های د

 به منابع نوآوری و ورود به بازارهای خارجی اهمیت دارد.



 SMESاین مقاله بحث و اختلاف نظر پیرامون اثر جهانی شدن به رقابت شرکت ها بخصوص _ابتکار عمل/ارزش

را مورد ارزیابی قرار می دهد. با وجود اینکه جهانی شدن مزیت ها قابل توجهی برای سرمایه گذاران  LDCSدر

مورد بحث و اختلاف نظر قرار دارد. اثرات جهانی شدن   SMESسرتاسر دنیا بهره داشته , اما اثرات آن بر رقابت 

 دارد. LDCSندهی یا پیشرفت سازمانی در بستگی به قابلیت شرکت ها در یادگیری , ابتکار عمل و همچنین سازما

 مقدمه

تقریبا همه مردم دنیا موافق با چنین نگرشی هستند که دنیا تبدیل به یک دهکده جهانی شده است.رخدادها و وقایع  , 

اکتشافات , تکنولوژی ها و بحرانهایی که در دنیا رخ ما می دهند سریع کل مردم دنیا نسبت به آن آگاه می 

از جهانی  )curry (0222این مقاله توصیف  شوند.جهانی شدن را می توان به طریق مختلفی توصیف کرد.در

پدیده جهانی شدن به پدیده تبادل فرهنگی , تکنولوژی , سیاسی و اقتصادی  curryشدن را بیان می کنیم.از نظر 

بین الملل, سازمان و اشخاص گفته می شود.این جریان تبادل ها سبب و هزینه ساز بهم پیوستگی و ارتباط در تمامی 

 سطوح فردی, ملی, شرکت(سطوح می شوند )

این ارتباط و بهم پیوستگی ,که خاص پدیده جهانی شدن و مشخصه اصلی آن است,فرصتهای زیادی را در اختیار 

سرمایه گذاران قرار می دهد.همچون دسترسی به بازارهای بزرگ دسترسی به تکنولوژی مدرن ,خدمات و 

ان های سرمایه و تجارت .بنابراین هر شرکت و سازمانی محصولات متنوع و مدرن و موانع محدودتر مربوط به جری

های جدید حاصل از جهانی شدن را   باید قابلیت هایی را کسب کند تا به کمک چنین توانمندی هایی فرصت

 Lee (0022)شناسایی و از آنها بهره  ببرد.طبق توصیف 

. تکنولوژی  "مشتریان جهانی"تحت عنوان  علایق ,خواسته ها و نیازهای ما با هم تلفیق شده و یکپارچه می شوند

های مدرن امکان دسترسی آسان به خدمات و محصولات مدرن را برای مناطق دور افتاده و مردم فقیر فراهم آورده 

که علاقه مند به جذابیت های مدرنیته هستند.البته مزیتهای بالقوه جهانی شدن توسط بسیاری از کشورهای فقیر 

 ل درک نخواهی بود.بازارهای جهانی قاب

جهانی شدن با مشکلات متعددی همراه است همچون آزاد شدن بازارها رقابت گسترده کاهش فرصت های شغلی 

داخلی و در آمدها و نوسان اقتصادی بازارهای بهم پیوسته منسجم,بحرانهای دوره ای , , موانع غیر تعرفه ای تجارت 



بسیاری از سرمایه گذاران بخصوص در کشورهای توسعه نیافته و توزیع مسائل جهانی و مسائل جدید امنیتی ,

LDCS   فاقد توانمندی لازم جهت کنترل و مدیریت مشکلات و موانعی هستند که از طریق جهانی شدن رخ می

دهند . مشکل اصلی توانایی کشورهای فقیر و شرکت های آنها در مواجه رویارویی با مسآله عدم توازن در عرصه 

صادی می باشد. محدودیت سرمایه و تجارت نیز وجود دارد. حتی در بازارهای جدید نیز این مسآله دیده فعالیت مقت

 .LDCSمی شود و بخصوص از برخی 

( , جهانی شدن با دو توسعه مهم همراه است.نخستین مورد آن مرتبط با 0222) Audretschبنابراین طبق نظر 

ای فعالیت اقتصادی می باشد, که بررسی گروهها و نوآوری را فراهم رسمیت یافتن مناطق و مجاورت بعنوان واحده

می سازد.از سوی دیگر, نو آوری شرکت ها با شرکت های منطقه ای مبتکر و تکنولوژیکی ارتباط دارد. که سبب 

مناطق رادنبال کنند که واکنشی نسبت به ریسک های ناشی   شده  تا سیاست گذاران مدیریت استراتژیکی منسجم

 زتغییرات درمحل تولید میباشد:ا

نقطه اصلی مدیریت استراتژیک مکان ومناطق,توسعه وارتقاء فاکتورهای تولیداست که به هزینه کم امکان انتقال 

 آنهادرسطح مناطق مختلف وجود ندارد,که این فاکتورها دانش وایدها هستند.

)کشورهای LDC3قابت شرکت ها درطبق بحث پاردهدف این مقاله بررسی اثرجهانی شدن ,تجارت آزادبرر

 توسعه نیافته( می باشد.بنابراین سوالات زیر مورد بررسی قرار می گیرند:

RQ1-جهانی شدن چگونه بررقابت شرکت های کوچک ومتوسط درکشورهای توسعه نیافته اثرگذار است؟ 

RQ2-(چگونه این شرکت هاSMESفرصت هاوموانع واصل ازجهانی شدن وتجارت آزاد راکنت) رل ومدیریت

 می کنند؟

دربخش بعدی مطالعات فعلی مربوط به اثر جهانی شدن بررسی می گردد,ومتدلوژی بکاررفته نیزبررسی می 

شود.چهارچوب تئوری این تحقیق توصیف میشود همراه با برخی پیشنهادات مربوط به ارزیابی روش های مدیریت 

 ند.درپایان نیز نتایج ومفاهیم تحقیقی ارائه می شوند.فرصت ها وموانع که طی جهانی شدن شرکت هاتجربه می کن

 مروروارزیابی مطالعات



 جهانی شدن

جهانی شدن عملکرد اجرای استراتژی های تجارت بین المللی راتسهیل ساخته است؛تجارت بین الملل وکشورها 

وزیع وگستردگی تکنولوژی توسعه یافته وموانع تجاری نیز کاهش می یابند.بنابراین وجود موانع کمتر تجاری سبب ت

ها ,سیستم های ارتباطی, سیستم های حمل ونقل وعملیاتهای لجستیکی می گرددکه همگی اینهارابطه بین شرکت 

وخریداران,توزیع کننده هاوبقیه سرمایه گذاران جهانی راشکل می دهند.البته اثرجهانی شدن را میتوان درکل بازارها 

ن براین عقیده اندکه کشورهای توسعه نیافته توانمندی لازم جهت بهر بردن مشاهده وتجربه کرد,برخی کارشناسا

 ازمزیت های جهانی شدن رت ندارند.

درکشورهای نه چندان توسعه SMESدرمورد اثرات جهانی شدن بر

کشورهای شیلی رامورددبررسی قرار داده وعنوان کرده که )VERGARA(0222وAIVERZنیافته,

SMES بازارهاوصنایعی که بیشتردرمعرض رقابت جهانی قراردارند,کارکردتجاری موفق تریرا دنبال

( اثبات می کنند که جهانی 0222)  Vangو   Cheminadeمیکنندواشتغال زایی بیشتری نیز بهمراه دارند. 

ای خود در در هندوستان این امکان را داده تا از مزیت های حرفه  Bangalareشدن به شرکت های منطقه 

صنعت نرم افزار بهره برده و با بازار بین المللی رقابت کنند. همچنین عنوان می کنند که این شرکت ها تحت حمایت 

سیاست های دولتی موانع بازار را رفع ومقابله می کنند از این طریق ارتقاء سیستم نوآوری با یادگیری ارتباطی و 

لی از طریق شبکه های بین المللی و رفع محدودیت فقدان مشتریان توزیع محصولات و خدمات در سطح بین المل

 محلی و منطقه ای.

( انجام داده نشان می دهد که چگونه یک صنعت یا بازار داخلی میخ سازی در غنا 0222)  Awuahتحقیق که 

های میخ در چین و که با رقابت گسترده جهانی روبرو شده ، عملکرد رقابتی ضعیفی داشته و از رقابت تولید کننده 

هندوستان عقب افتاده که این محصول را به غنا صادر می کنند.سازنده های متعددی در غنا به فعالیت تولیدی خود 

پایان دادند. صنایع دیگری نیز در غنا به دلیل عدم توانایی رقابت تعطیل شدند. بسیاریاز این کشورها نمی توانند سهم 

جهانی شدن داشته باشند. بسیاری از شرکتهای این کشورها با موانعی همچون فقدان  برابری از مزیت ها و امتیازات

منابع تولید ، سیستم بانکداری ، سیاست های حمایتی دولتی مواجه هستند که اجرای تجارت در بازارهای پر رقابت 



ده ، اما امتیازات جهانی شدن جهانی را تسهیل می شازند. با وجود اینکه جهانی شدن رشد و توسعه اقتصادی را بالا بر

 بین همه کشورها به شکل برابر توزیع نشده است.

ارتباط بین جهانی شدن و افزایش فقر ، شرایط نیروی کار و کارگران ، آسیب و خسارت های محیط زیستی ، نقض 

 حقوق انسانی و فساد مالی نیز مورد توجه قرار گرفته اند.

ه تجارت محدود را فراهم آورند بنابراین شرکت های آنها به رقابت در اگر کشورهای ثروتمند و توسعه یافت

که در کشورهای فقیر فعالیت دارند که فاقد بودجه یا حمایت مالی  SMESبازارهای بین الملی می پردازند . 

 هستند نمی توانند با شرکت های چند ملیتی در بازارهای داخلی خود رقابت کنند.

در   (SMEs)امون اثر جهانی شدن ، بخصوص با توجه به رقابت شرکت ها علیرغم بحث و بررسی پیر

کشورهای توسعه نیافته ، برخی پیشنهاداتی را مطرح کرده اند.دراین مورد که چگونه شرکت ها با اثرات جهانی 

( عنوان کرده اند که شرکت ها در یک فضای انسجام 0222) Van Laer Heaneشدن مواجه شوند 

با سازمان های دیگر است. جهانی  SMEsبه شبکه ها هستند .، زیرا جهانی شدن نیازمند مشارکت جهانی وابسته 

شدن آنها را واردار کردهتا با صنایع بزرگتر جهانی رقابت کنند و تجارت و شبکه اجتماعی خود را به یکسرمایه 

به روند بین المللی  ( عنوان کرده که جهانی شدن0222) Subramahnyaرقابتی بسیا مهم تبدیل کنند. 

کمک می   MNCSاز طریق گسترده شدن جریان های سرمایه گذاری مستقیم و کارکرد های  SMEsسازی 

بهره می برند ، با شرکت های داخلی جهت تولید محصولات و کالاهای  MNCSکند. شرکت های کوچکتر از 

موانع تاسیسات زیر  بنای مشارکت می  در شبکه هایی جهت رفع  SMEsواسطه ای قرار داد وضع می کنند و با 

هندوستان توسط خریداران را افزایش داده است ، که طی تحقیق  SMEsکنند.جهانی شدن مصرف محصولات 

Sethana (2006)  بیان گردید.فرایند جهانی شدن به قراردادهای بین المللی هندوستان و بریتانیا ابعاد

ی حرفه ای و زندگی و تحصیلا دانشجویان در خارج از کشور که سبب گسترده تری بخشیده از طریق افزایش سفرها

جلب اعتماد شرکت های هندی گردیده است اما هنوز تفاوت فرهنگی بین دو کشور وجود دارد که مشکلات و 

 موانع تجاری را شکل می دهند.



وخدمات راباآنها مبادله می زمانیکه شرکت ها مستقیماً باشرکت های خارجی رقابت نمی کنند,بلکه صرفاً محصولان 

کنند,شرکت های داخلی ازاین مبادلات بهره می برند.دراین مورد شرکت های داخلی باشرکت های خارجی 

مبادلات  زیادی خواهند داشت وهمچنین درشبکه روابط تجاری شرکت های خارجی نیز قرار می گیرند؛این فرصتی 

تجاری خودرابین المللی سازند.البته شرکت های که (فعالیت های SMESاست که کمک کرده تا شرکت ها)

 های پرقدرت رقابت کنند.MNCمستقیماً باشرکت های خارجی رقابت نمی کنند نمی توانند با 

ZHU(طی ارزیابی 0222وهمکارانش)SMES درکشورهای توسعه نیافته,وضعیت سازمانی داخلی رابسیار

وضعیت وکارکرد سازمانی داخلی رقابت بین المللی ضروری توصیف می کنند.محققین براین عقیده اندکه 

SMES راتحت الشعاع قرار می دهد ازطریق فراهم آوردن امکان دسترسی به منابع باارزش ومحدود ودانش

(,فضای سازمانی برهرواحد اقتصادی 0222)HOLLINGSWORTHتوسعه یافته,طبق توصیف 

 جزءتشکیل شده است,سازمانی ازپنج  ,فضایHOLLINGSWORTHاثرگذاراست.ازنظر

 (سازمان ها: اصول وقواعد ,ارزش ها1

 (قراردادهای سازمانی:بازارها,دولت ها,سلسله مراتب شرکت,روابط وگروهها0

 (واحدهای سازمانی,سیستم مالی,سیستم آموزشی,تجارت[سیسیتم تحقیقاتی2

 (سازمان ها,که طی آن ساختارهای مدیریتی شکل گرفته اندو4

ه طبق قواعد,فرایند تصمیم گیزی ها,سیستم نظارتی,پیشنهادات وکیفیت محصولات شناخته می (بازده وکارکرد ,ک0

 شود.

 مجموع این مسائل رابایدمورد آنالیز قراردادکه فضای کارآمد ومطلوبی رابرای تجارت فراهم می آورند.

,نقش جهت ارتقاء رقابت بین المللی شرکت ها ضروری LDCSبخصوص درمورد 

(شاخص های بین المللی شرکت های هندوستان رابررسی کرده واثبات 0222)JIVALGIوTODDاست.

کردند که این شرکت هاازسوی دولت مورد حمایت قراردارند,که کارفرمایی,نوآوری وسرمایه گذاری 



راموردحمایت قراردادند,که کارفرمایی[نوآوری وسرمایه گذاری راموردحمایت خود قرارمی دهدوحضورشرکت 

(هندوستان درعرصه تجارت بین المللی راتقویت می سازد.مساعدت وپشتیبانی دولت ازصادرات SMESهای)

شرکت های بنگلادش نیز شناسایی گردیدکه به شکل گیری نگرش مثبت مدیران وکارفرماها نسبت به بازارخارجی 

اری دربسیSMESوضمانت وپشتیبانی ازسوی دولت کمک می کند.وجود چنین فضایی وحمایت دولت از

باید درکشورهای مختلف مورد SMESازکشورهای توسعه نیافته فراهم نیست,بنابراین اثرجهانی شدن بررقابت 

ارزیابی قرارگیرد.بنابراین به این منظور به چهارچوب تئوریکی نیازداریم که بیشتر نگرش های مطرح شده دراین 

 مقاله رامنسجم می سازد.

(درکشورهای توسعه نیافته SMESی مساعد وحمایتی برای شرکت ها)طبق بحث بالا می توان گفت که یک فضا

باید فراهم آید تا دسترسی به تاسیسات زیربنایی پیشرفته )ارتباطات,حمل ونقل,بانکداری وبازارها(فراهم 

اجتماعی وموسسات توانمندوکارآمد دردسترس شرکت هاقرار گیرند که -گردیدوسیاست های مناسب اقتصادی

ارکرد تجاری موفقیت آمیز هستند.همچنین دسترسی به منابع مهم تولید با نرخ های رقابتی نیز اهمیت هدایت کننده ک

دارد,وایجاد توافق نامه های همکاری آسان وتضمین بین صنعت وتوزیع وارتقاءسطح یادگیری که توانایی یادگیری 

,همچنین رقابت باهریک از شرکت شرکت رابالا برده وشرکت ابتکارعمل بیشتری راکسب کرده ودنبال می کنند

 های داخلی وخارجی رابه شکل کارآمدتری دنبال می کنند.

ازنظرفرصت هاوموانع جهانی شدن ,چهارچوب ذهنی وعملیاتی رافراهم می آوریم,که به شناخت نحوه 

درکشورهای توسعه نیافته باروند جهانی شدن کمک می کند.طبق شناخت حاصله از SMESکارکردورویارویی 

مطالعات متعددی که صورت گرفته,چهارچوب عملیاتی اثرات جهانی شدن بررقابت شرکت هارانشان می 

باجریان های جهانی شدن رانیز موردتوجه قرار می SMESدهد,همچنین فاکتورهای موثردرتوانایی رویارویی 

 دهیم.متدولوژی این تحقیق بررسی می گرددوچهارچوب تئوریکی نیز توصیف می گردد.

 لوژیمتدو

دررویارویی با فرصت هاوموانع موضوع جدیدی است LDCSچون موضوع اثرجهانی برتوانایی شرکت های 

وهنوز مطالعات مربوط به آن درحال انجام است,یک تحقیق اکتشافی صرفاً طبق شناخت واصل ازمطالعات قبلا 



این موضوع کمک میکند.اهمیت  میباشد,تحقیق آزمایشی یا اکتشافی به کسب اطلاعات سودمند یا دانش مربوط به

جهانی شدن شناسایی شده,وبرخی پیشنهادات نیز مورد بحث قرار میگیرد که برخی 

موردبررسی قرارگرفته تا فرصت ها وموانعی که درجریان های جهانی شدن LDCSدرSMESکارکردهای

 انع ومشکلات.نهفته ودرتجارت آزاد,شناسایی گرددباتاکید برجستجووارزیابی فرصت هاومواجه با مو

یک مشکل مربوط به نفع تحقیقات گردآوری داده ها نیست,بلکه )GUMMESSON(0220طبق توصیف 

تجزیه وتحلیل وادغام سازی آنها وشناخت نسبت به آنها می باشد.برخی شناخت های بدست آمده ارمطالعات 

 سایی گردد.موجود را مورد بررسی قرار می دهیم تاپدیده مورد مطالعه بهتر ارزیابی وشنا

 چهارچوب تئوریکی

 اثرجهانی شدن

جهانی شدن بعنوان یک چهارچوب کلی درارتباط بهم پیوستگی اقتصاد جهانی,مول وآزادبومرن  1طبق شکل 

تجارت جهانی راتحت تاثیر قرار میدهد.اثرات جهانی شدن براقتصاد کشورهای درحال توسعه وتوسعه یافته دیده می 

ها دررویارویی بااثرات جهانی شدن بستگی به کارکردسازمانی آن نظام های اقتصادی دارد که SMEشود.توانایی 

راارتقاء دهد بیش از آنچه که ازطریق استفاده ازقابلیت های SMEتحت تاثیر این جریان هستند که می تواندرقابت 

 خاص شرکت شکل گیرد.

که روابط وپیوستگی بین سرمایه گذاران جهانی شدن بصورت جریانی توصیف شده -1درشکل –جهانی شدن 

یافعالان تجاری سرتاسر دنیا را افزایش می دهد,بنابراین نه تنها جریان های تجاری دنیا به دست می گردد,بلکه 

تفاوت های بین بازارهای ملی مربوط به برخی خدمات ومحصولات کمرنگ می شود.همچنین فرصت های گسترده 

ازارهای بزرگ ,دسترسی به تکنولوژی مدرن,دسترسی به خدمات ومحصولات ای نیزفراهم می آید همچون ب

 عالی,وجود موانع کمتر تجاری وتوزیع جریان های سرمایه بین فعالان تجاری دنیا 

 ,بنابراین بازارهای بهم پیوسته ویا منسجم باید فاقد موانع تجاری باشند.



پولی,فیزیکی وتکنیکی(بسیاری ازشرکت ها درهر بازاری با آزادشدن بازارها وکشورها ,وحذف موانع تجاری)مالی,

که انتخاب کنند می توانند فعالیت تجاری خودرا دنبال کنند.البته برخی کشورها )شرکت ها(قادربه مقابله با موانع 

ومشکلات جهانی شدن که طی تجارت می تواند فراتر ازتوانایی ها وقابلیت کنترل بیشتر شرکت ها باشد,بخصوص 

 ی که درکشورهای توسعه نیافته فعالیت دارند.آنهای

آزادشدن تجارت ,حذف یا کاهش موانع تعرفه ای وغیرتعرفه ای دردنیای جهانی وبین المللی درهمه بازارها الزامی 

است.کشورها,سازمان ها,شرکت ها وحتی اشخاص درمورد تحقق جریان تجارت آزاد بوده اند,تا از مزایا وقابلیت 

 د گردند.های آن بهره من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 


