
نشريه شماره 138، زمستان 1391

• 	
• 	
• 	
• 	

• 	
• 	

ايجاد واحد پولي استاندارد جهاني

تصويب تاسيس صندوق بين المللي پول

آغاز فروپاشي نظام بين المللي پول

نگاهي به  نظريه هاي موافق و مخالف جهاني شدن 

واحد پولي دالر

گنج هاي پنهان بازارهاي نو ظهور

از  بهره برداري  براي  الزم  اساسي  توانمندي   10

فرصت هاي پيش رو

R A H S H A H R
International Group
ره شهر گروه  بين المللي 

توليد ملی، 
حمايت از كار و سرمايه ايرانی



ناشر
مركز آموزش علمي- كاربردي 

گروه بين المللي ره شهر )كوييك بيلد(

پژوهش و نگارش
قاسم خليل زاده رضايي

امور هنري
زينب موسوي صالح 

آوا ذاكری فردی

يکصد و سي  و هشتمين نشريه  علمی، فنی و مهندسی
آدرس وب سايت نشريات

http://bulletins.rahshahr.com

به نام خداوند جان و خرد

آدرس: تهران، خيابان آفريقا، نرسيده به 
چهارراه جهان كودك، كوچه سپر غربي،  پالك26 
كدپستی: 1518643335

 info@rahshahr.com 
www.rahshahr.com             

تلفن:88782200 
دورنگار: 88202693

 01 09653 O PB 0138 00 :شماره سند

 فهرست
ديدمان )نظريه( هژموني دالر ·
پيشينه جهاني شدن دالر ·
ايجاد واحد پولي استاندارد جهاني ·
تصويب تاسيس صندوق بين المللي پول ·
ايجاد بانك جهاني ·
آغاز بحران موازنه پرداخت ها در اياالت متحده آمريکا ·
آغاز فروپاشي نظام بين المللي پول ·
فراهم شدن زمينه هاي شکست توافق كنفرانس برتن وودز ·
 تمهيدات دوباره صندوق بين المللي پول براي ارايه راهکاري جهت رهايي ·

    از بحران پولي
شوك نيکسون و موافقتنامه سميتسونين ·
پديده كانون - پيرامون ·
نظام برتن وودز پس از آغاز بحران مالي و ركود اقتصاد جهاني)2008( ·
نگاهي به نظريه هاي موافق و مخالف جهاني شدن واحد پولي دالر ·
گنج هاي پنهان بازارهاي نو ظهور ·
فرصت 30 تريليون دالري در انتظار.... ·
10 توانمندي اساسي الزم براي بهره برداري از فرصت هاي پيش رو ·

5
5
6
6
7
7
7
8
8 

8
9
9
9
15
17
19



سخني با خوانندگان

همان گونه كه خوانندگان فرزانه ي اين گونه نشريات آگاهي دارند، گروه بين الملي ره شهر از سال ها پيش، در جوار عرضه ي خدمات 

مشاوره و طراحي چند  رشته  اي تخصصي مورد نياز جامعه، وظيفه آگاه سازي و اطالع رساني در عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي و 

فرهنگي را در صدر ماموريت خود قرار داده است. مراد از عرضه ي نشرياتي از اين دست، جلب توجه تصيم سازان، راهبران و مديران 

جامعه ي پرتکاپوي ايران به مباحث و مسايل جاري روز در سطح ملي و بين المللي و ياوري مديريت بخش عمومي و خصوصي 

كشور در كارزار مواجهه با چالش هاي روزافزون به منظور پيدا كردن راه حل هاي مناسب براي برون رفت از بحران هاي درگير و 

محتمل پيش روي، و بهره برداري از فرصت هاي موجود در بازار جهاني براي اعتالي  رشد اقتصادي و بالندگي اين سرزمين است.

اين  نوشتار در برگيرنده دو مقوله ي بسيار مهم مطرح در سطح جهاني است. گفتار  نخست،  به كند  و كاوي در زمينه " نقش 

دالر آمريکا در اقتصاد جهاني "پرداخته و پيراسته از هرگونه جهت گيري ديدماني و ايدئولوژيك، تصويري از گفتمان بين المللي 

مطرح درباره نقش دالر آمريکايي در عرصه ي مبادالت، مناسبات اقتصادي و نظام پولي و مالي جهاني را به خوانندگان گرامي 

ارايه مي نمايد. تحوالت رخ داده اخير در بازار ارز و تغيير نرخ برابري ريال ايران در مقابل ارزهاي عمده خارجي، به ويژه دالر آمريکا، 

را مي توان به عنوان يك تکانه ي اقتصادي و مالي سهمگين در كاهش ارزش پول ملي تلقي كرد. براي برون رفت از اين بحران 

ناخواسته، گزيري نيست جز آن كه" براي ساماندهي اقتصاد كشوري كه بيش از 70 درصد از درآمد هاي صادراتي آن  وابسته 

به منابع  ارزهاي خارجي دريافتي از محل فروش نفت خام، گاز و ميعانات است، در اسرع وقت چاره اي كارساز انديشيده شود".

گفتار دوم نوشتار حاضر به "فرصت دستيابي به گنج 30 تريليون دالري نهفته در بازار آينده آسيا" مي پردازد. مقاله اي كه در اين 

گفتار به خوانندگان ارايه مي شود، چکيده اي مديريتي از يك پژوهش تفصيلي و ژرف انجام شده توسط "انستيتو جهاني مکنزي"1  

است. براي نخستين بار است كه  اين موسسه يك چنين پژوهش فراگيري را با هدف ارايه ي رهنمودي استراتژيك و واقع  بينانه 

به شركت هاي خواهان ورود به بازارهاي در حال ظهور، در اختيار سرمايه گذاران و كارآفرينان آماده ورود به كارزار اين بازارها 

قرار مي دهد. گروه بين المللي ره شهر اميدوار است اين دو گفتار انتظارات خوانندگان گرانمايه را در دست يابي به اطالعات روزآمد 

تخصصي مطرح در سطح جهاني برآورده سازند.     

گروه بين المللي ره شهر

1- Mckinsey Global Institute-MGI
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مقدمه

                                                             
 نقش دالر آمريكا در اقتصاد جهاني

 مقدمه
اين  تداوم   ،2008 سال  در  فراگير  مالي  و  اقتصادي  بحران  آغاز 
دالر  راز  و  رمز  پر  نقش  ديگر  بار  آن،  جهاني  و گسترش  بحران 
توجه   كانون  در  جهان  پولي  مبادالت  و  اقتصاد  در  را  آمريکا 
سياست مداران، صاحب نظران و كارشناسان مالي و اقتصادي قرار 
داده است. در برخي از نقاط جهان، به ويژه در شماري از كشور هاي 
در حال توسعه، روسيه و چين، اين  دل نگراني به دغدغه اصلي 
سياست مداران و كارشناسان مخالف نظريه اقتصاد بازار )ليبرال( و 

نظام سرمايه داري )فارغ از دخالت دولت(، بدل شده است.
نگاهي به روند افزايش اين گونه نگراني ها در گوشه وكنار جهان در 
سال هاي گذشته، به ويژه پس از آغاز بحران اقتصادي و مالي اخير 
)2008(  و گسترش دامنه ركود اقتصادي و بحران مالي جهانی، 
به  سياست مداران  بسياري  ذهن  در  را  دغدغه  اين  ژرف تر شدن 
تصوير مي كشد، اما  تشويش هاي برخي از تحليل گران سياسي در 
شرق )از جمله در جمهوري خلق چين( از مرز هاي نگراني فراتر 
رفته و برداشت هاي آنان از نقش دالر آمريکا در اقتصاد جهاني، 
و اعتراض به برتري جويي دالر به عنوان" ارز استاندرد جهاني" و 
و  اقتصادي  مناسبات  بر  آن  چراي  بي چون  و   تسلط   به  اعتقاد 
تا حدودي  بي طرفان  از ديدگاه  بين المللي )هژموني1 دالر(  مالي 

توهم آميز جلوه مي كند.
طرفداران نظريه به چالش كشيدن سيطره دالر آمريکا )هژموني 
دالر( بر اقتصاد جهاني با استناد به آمار و ارقام استدالل مي كنند 
به  جهان  ارزي  ذخاير  درصد   70 از  بيش  حاضر  شرايط  در  كه 
دالر نگهداري مي شود و اين درحالي است كه يك دهه پيش تر 
اين رقم به 50 درصد محدود بوده است. از ديگاه انتقاد كنندگان 
مرز  به  آمريکا  متحده  اياالت  كنوني  بدهي  ميزان  موجود،  نظم 
توليد  معادل يك سال  است،كه  يافته  افزايش  تريليون دالر   16

مناسبات  بر  دالر  هژموني  اما  است،  كشور  آن  داخلي  ناخالص 
مالي و تجاري همچنان پايدار مانده است. اينان، تجارت جهاني 
متحده  اياالت  آن  در  كه  كرده اند  تشبيه  بازي  يك  به  را  امروز 
آمريکا به عنوان بازيگر اصلي، "دالر" توليد مي كند و بقيه جهان  
نيز "محصوالتي" را توليد مي كنند كه مي توان آن ها را با "دالر" 
خريداري كرد! به نظر آنان، روند كنوني گوياي اين واقعيت است 
كه گردونه اقتصاد به هم تنيده جهان ديگر بر محور مزيت نسبي 
)چه در عرصه توليد و چه در عرصه تجارت جهاني(  نمي چرخد. 
در گير و دار اين فرايند، همه بازيگران عمده در پي كسب قدرت 
مورد  دالر هاي  به  دست يابي  با  تا  برآمده اند  صادرات  در  رقابتي 
دالر(  استيالي  نظام  )تحت  را  خود  خارجي  بدهي هاي  نيازشان 
برابري  ارزش  بيش تر،  دالر  انباشت  و  ذخيره  با  و  كرده  تسويه 
ليو   )سي.ِكي.  كنند  حفظ  را  خود  ملي  پول هاي  )مبادالتي( 

.2)2002
به باور چالش گران نظريه استيالي دالر، بانك هاي مركزي كشورها 
به منظور جلوگيري از بروز يورش هاي سوداگرانه به پول رايج ملي 
خويش ناگزير شده اند با دست يابي به انبوه دالر و انباشت آن به 
ميزاني معادل حجم پول در گردش خود، دالر ذخيره كنند. در 
اين رهگذر، هرچقدر كه فشار براي تضعيف يك پول ملي خاص 
ناگزير مي شود كه دالر  بانك مركزي آن كشور  افزايش مي يابد، 
بيش تري را ذخيره كند تا  از سقوط  ارزش برابري ) مبادله( پول 
ملي خويش جلوگيري كند. اين پديده، كه به هژموني دالر شهرت 
يافته است، از نقطه نظر ژئو پليتيك طوري طراحي و ساخته شده 
به ويژه  جهان،  حساس  توليدي  كاالهاي  آن  اساس  بر  كه  است 
"نفت" تنها با دالر مبادله شده و تحت استيالي بي چون و چراي 
مي توان  دالر  داشتن  با  كه  دليل  اين  به  گيرند. همگان  قرار  آن 
نفت خريد، خواهان به دست آوردن دالر هستند. از سال 1973  
به اين سو، به سبب منافع سرشار حاصل از بازيافت دالر هاي نفتي 

1- Hegemony
2- C.K.Liue. 2002
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ديدمان )نظريه( هژمونی دالر

است كه سركرده  دالر جهان توانسته است  با افزايش قيمت نفت 
اوپك(   ( نفت  كننده  صادر  كشور هاي  نفتي  كارتل  توسط  خام  

مدارا كند ) سي.ِكي. ليو  2002(.
آنچه كه از نقل قول هاي چالش گران"هژموني دالر" بر مي آيد اين 
است كه، اياالت متحده آمريکا با توسل به تدبير ها و تمهيد هاي 
پيش گفته توانسته است سيطره پولي خود يعني" دالر" را بر نظام 
مالي و پولي جهان همچنان حفظ كرده و به تبع آن، با وجود ترك 
يك جانبه نظام پولي" برتن وودز"1 در سال 1971، ارزش سهام در 
بازار هاي سرمايه  آن كشور را به مدتي بيش از سه دهه متوالي 
حفظ و حراست كند. نکته شايان توجه در اين روند اين است كه 
اياالت متحده آمريکا با اين ترتيبات توانسته است با افزايش ميزان 
مازاد در حساب سرمايه )تراز پرداخت ها(، كسري موازنه تجاري 
خود را پوشش داده و زيان ناشي از فزوني واردات بر صادرات را 

به آساني برتابد. 
از مطالب پيش گفته چنين برمي آيد كه صاحب نظران و ناظران  
جبهه  دو  در  جهاني  اقتصاد  در  آمريکا  دالر  جهاني  نقش  درباره 
مخالف و متضاد قرار دارند. پيروان ديدمان »برتري جويي يا هژموني 
از طريق  آمريکا  برنامه ريزي شده  پولي  برنظريه سيطره ي  دالر« 
حفظ استيالي واحد پولي آن كشور بر نظام پولي و مالي جهان  
درخوشبينانه ترين  نظريه  اين  مخالفان  برعکس،  مي ورزند.  اصرار 
حالت، ظهور اين پديده را ناشي از  وجود كاستي هايي در نظام 
پولي و مالي بين المللي دانسته و بر اين باور، كه در صورت حصول 
تفاهم و اجماع بين المللي اين كاستي ها را مي توان  برطرف نمود، 
اين  در  مکتوم  واقعيت هاي  به  بردن  پي  براي  مي ورزند.  تاكيد 
منطقي  معياري  مي تواند  زير  نکات  به  بي طرفانه  نگرشي  زمينه، 
براي داوري درباره اين دوگانه پنداري )پارادوكس( را در اختيار 

خوانندگان قرار دهد.

 1. ديدمان )نظريه( هژموني دالر
نقيض درباره مقوله ي سلطه ي  و  بسيار ضد  به نظريه هاي  توجه  با 
جهاني دالر و تبديل شدن آن به يك الگوي ذهني، در اين پژوهش 
كوشش شده است تاسر حد امکان  رويکرد  بي طرفانه اي در پرداختن 
به "نظريه هژموني دالر"، كه اين روز ها در بسياري از نقاط جهان 
طرفداراني براي خود پيدا كرده است، اتخاذ شود و در عين حال با 
خودداري از نتيجه گيري در پايان بررسي، نتيجه گيري از تحليل به 
خود خوانندگان اين نوشتار واگذار  شود )خوانندگان اين مقاله 
مي توانند با مراجعه به آدرس  اينترنتي متن سخنراني بي. اِم. اندرسن2 
از سابقه تاريخي مقوله ي قابليت مبادله پولي بين المللي "يونيتاس3" 
و"بنكور4" پيشنهاد آمريکا و بريتانيا، از واقعيت پشت پرده مکتوم در 
مذاكرات مبادالت ارزي بين المللي رايج در سه دهه1920- 1940 
آگاه شوند(. نگارنده بر اين باور است كه با توسل به اين رويکرد، 
برآيند تحليل از كژروي مصون مانده و نتيجه اي منطقي و كاربردي از 
آن گرفته مي شود. از طرفي، با توجه به شرايط ناخواسته و تحريم هاي 
تحميل شده امروزي به ايران و قرار گرفتن جمهوري اسالمي ايران در 
معرض تهديدات جدي و تالطم  هاي اقتصادي، مالي و سياسي، الزم 
است كه نقش دالر آمريکا در اقتصاد جهاني به گونه اي ژرف تر و به 
دور از هرگونه تعصب مورد تحليل قرار گيرد. الزمه رويکرد به يك 
چنين مساله پيچيده جهاني و شناخت ابعاد گوناگون آن، مستلزم 
بازگشت و نگاه دوباره به پيشينه دالر آمريکا و نقش  راهبردي آن 
در مناسبات پولي و مالي بين المللي پس از پايان جنگ جهاني دوم 

است، كه در ادامه به تفصيل به آن اشاره مي شود.

  2. پيشينه ي جهاني شدن دالر
كشور  تنها  آمريکا  متحده  اياالت  دوم،  جهاني  جنگ  پايان  در 
نقش  داشتن  وجود  با  كشور  آن  زيرا  بود،  جنگ  آن  در  پيروز 

1- Bretton Woods
2- B. M. Anderson
3- Unitas
4- Bancor

ديدمان )نظريه( هژمونی دالر
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تعيين كننده در خاتمه يافتن جنگ، تنها قدرت اقتصادي شکوفاي 
جهان به شمار مي آمد. ويراني هاي برجاي مانده ازجنگ و اوضاع 
شکست خورده  و  پيروز  از  اعم  جنگ،  درگير  كشور هاي  آشفته 
)كشورهاي اروپايي، روسيه و ژاپن( به كمك طرح مارشال در اروپا 
غربي  اروپاي  بازسازي  براي  متحده  اياالت  بي دريغ  و كمك هاي 
و ژاپن مي توانست به اين همه نابساماني پايان دهد. اين وضعيت 
براي  از جنگ  انديشمندان و سياست مداران متاثر  باعث شد كه 
ترميم ويراني هاي گسترده، طرحي نو اتخاذ كرده و با گرد آوردن 
بيش از 750 كارشناس مجرب اقتصادي و مالي و صاحب نظر )از 
جمله اقتصاد دان شهير انگليسي: جان مينارد كينز( در كنفرانس 
نيو همشاير-  ايالت  )در   1944 سال  در  وودز  برتن  بين المللي 
جماهير  اتحاد  ازجمله  هم پيمان،  كشور   44 از  متحده(  ايالت 
و  پولي  مبادالت  براي  را  مناسبي  پولي  )وقت(، سيستم  شوروي 
سيستم،  دهند )وودز  قرار  تصويب  و  بررسي  مورد  جهاني  مالي 

.1)1941-44

 3. ايجاد واحد پولي استاندارد جهاني 
جنگ،  از  فارغ  مالي  و  اقتصادي  نابساماني  به  دادن  پايان  براي 
شركت كنندگان دركنفرانس برتن وودز به اتفاق، توافق كردند با 
تاسيس و ايجاد موسساتي نظير صندوق بين المللي پول و بانك 
جهاني )كه از سال 1942 مذاكرات بين المللي براي ايجاد آن ها 
آغاز شده بود(، به سوي ترميم ويراني ها و خسارات عظيم پس از 
جنگ و راه اندازي طرحي نو  گام بردارند. نتيجه اين گونه تالش ها، 
سرانجام به صورت توافق جهاني در زمينه چگونگي ايجاد نظام پولي 
بين المللي متجلي شد. نشست هاي پياپي بين المللي كارشناسان 
و  منجر شد  اجماع جهاني  به نوعي  نهايت  در  مسوول  مقامات  و 
به جاي پذيرش دو پيشنهاد رقيب يکديگر "يونيتاس"، )پيشنهاد 
اياالت متحده آمريکا( و" بنكور"، )پيشنهاد بريتانيا به عنوان واحد 

پولي در مبادالت مالي بين المللي(، كه پيش تر از سوي اقتصاد دانان 
)با فرض  "دالر آمريكا"   بود، سرانجام  ارايه شده  آن دو كشور 
استاندارد  "ارز   به عنوان  طال(،  اونس  يك  برابر  دالر   35
بين المللي" انتخاب گرديد )كه دليل اين انتخاب را مي توان در 
پايان  از  در دهه هاي پس  آمريکا  بين المللي دالر  مثبت  عملکرد 
جنگ جهاني اول و در حين جنگ جهاني دوم، جستجو كرد(. با 
اين توافق، بانك مركزي اياالت متحده آمريکا ملزم شد كه در ازاي 
دريافت هر 35 دالر آمريکا يك اونس طال به متقاضيان تحويل 
دهد. پس از اين اجماع بين المللي، دالر آمريکا به پول جهاني )ارز 
مبادالتي( تبديل شد و همه ي پول هاي رايج كشور هاي خارج از 
آن(  عکس  بر  )و  آمريکا  استاندارد  دالر  به  تبديل  قابل  آمريکا 
شده و همه ارز  هاي خارجي به دليل قابليت تبديل دالر به طال، 
)وودز  شدند  ارزش گذاري  استاندارد،  پولي  واحد  اين  اساس  بر 

سيستم، 1941-44(.

 4. تصويب تاسيس صندوق بين المللي پول
مالی  و  پولي  مبادالت  تسهيل  به منظور  توافق،  اين  حصول  با 
بين المللي، ايجاد نهاد هاي مالي مورد نظر به سرعت مورد تصويب 
قرار گرفت. در نخستين گام، صندوق بين المللي پول2  بنيان گذاري 
و تاسيس گرديد و از اول مارس 1947 مقرر شد كه  هرگونه ايجاد 
تغيير در نرخ مبادالت ارزي )مازاد بر يك درصد( توسط كشور هاي 
سرمايه  برسد.  پول  بين المللي  صندوق  رسمي  تصويب  به  عضو، 
حق  پرداخت  و  آن  اعضاي  مشاركت  با  پول  بين المللي  صندوق 
تامين  قابل  ملي   رايج  پول  و  از طال  تركيبي  به صورت  عضويت 
سهميه  ميزان  به  بسته  كدام  هر  صندوق  عضو  كشور هاي  بود. 
تعيين شده براي آن ها )كه بر اساس قدرت نسبي اقتصادي تعيين 
مي شد( ملزم به سپرده گذاري بودند و بر اساس ميزان سپرده ها، 
نسبت  به  اشتراك  حق  پرداخت  با  مي توانستند  صندوق  اعضاي 

1- www.Bretten Woods System,1941-44
2- IMF

پیشینه جهانی شدن دالرپیشینه جهانی شدن دالرپیشینه جهانی شدن دالر
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سهميه تعيين شده، از اعتبار خود در صندوق استفاده كنند. حق 
 25 مي بايست  پول  بين المللي  صندوق  در  )عضويت(  اشتراك 
درصد به طال و بقيه به پول قابل تبديل به طال  پرداخت مي شد. 
با رسميت يافتن اين تمهيدات و ترتيبات، صندوق مي توانست به 
كشور هايي كه با مشکالت و دشواري هاي مالي روياروي بودند، وام 

اعطا نمايد )وودز سيستم، 1941-44(.
شايان ذكر است كه، اين ترتيبات تا به امروز در صندوق بين المللي 
پول ادامه داشته و در واقع، اين صندوق يك ارگان بين المللي است 
كه به ياري كشور هاي دچار بحران شتافته و يا براي كشور هايي 
كه مشکالت جدي مالي دارند، نسخه درمان مالي و رشد و توسعه 
بين المللي  صندوق  اخير  )اقدامات  مي كند  تجويز  اقتصادي 
پول و نقش آن در حل و فصل بحران مالي شماري از اعضاي 

اتحاديه اروپا، به ويژه يونان، شاهدي بر اين گفتار است(.

 5. ايجاد بانك جهاني 
آن،  بين المللي  شدن  فعال  و  پول  بين المللي  صندوق  ايجاد  با 
دومين گام نيز برداشته شد. با توجه به وضعيت آشفته و نابسامان 
پس از جنگ، تاسيس ارگان مالي و پولي ديگري با هدف كمك 
به رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور هاي كم رشد جهان، 
الزامي شد و بانك جهاني1 يا  "بانك ترميم و توسعه" در همين 
سال )1944( ايجاد گرديد. اين بانك در طي بيش از شش6 دهه 
اختيار  در  را  شاياني  مالي  خود، كمك هاي  ممتد  فعاليت  سابقه 

طرح هاي عمراني كشور هاي در حال توسعه قرار داده است. 

اياالت  در  پرداخت ها  موازنه  بحران  آغاز   .6  
متحده آمريكا

بين المللي  مالي  و  پولي  ترتيبات  و  تمهيدات  كه،  است  گفتني 
نسبي  كارآيي  با   1950 دهه  آغاز  تا  دوم  جهاني  جنگ  از  پس 
توانست بر نابساماني هاي ناشي از جنگ ويران گر چيره شود. اما 

تدبير هاي انديشيده شده و آغاز منفي شدن موازنه پرداخت هاي 
همه  به اين سو،  بيستم  قرن  دوم  نيمه  شروع  از  متحده  اياالت 
معادالت تدوين شده را تحت تاثير قرار داده و با توجه به نقش 
جهاني(،  )معيار  بين المللي  استاندارد  پول  به عنوان  آمريکا  دالر 
تدبير ها و راهکار هاي گذشته نمي توانستند كماكان در تداوم نظم 
و سامانه مالي جهاني كار ساز باشند. با ادامه روند فزاينده كسري 
در تراز پرداخت هاي اياالت متحده تا آغاز دهه 1960، جان كندي، 
رييس جمهور )وقت( آن كشور، با جديت تمام تالش كرد تا توافق 
كنفرانس برتن وودز )قابليت تبديل35 دالر آمريکا به يك اونس 
طال( همچنان پايدار بماند. اما ديگر اين تالش ها بي نتيجه بود و 
جز توسل به دو راهکار: "تغيير قابليت تبديل دالر به طال" و يا 
اونس  يك  برابر  دالر   35 در سطح  آزاد  بازار  قيمت  "نگه داشتن 

طال"، چاره اي متصور نبود! 

 7. آغاز فروپاشي نظام بين المللي پول 
بين المللي  پولي  نظام  تدريجي  فروپاشي  دهه   ،1960-70 دهه 
متحده  اياالت  درگيري  گرفتن  شدت  و  تداوم  است.  گرفته  نام 
در جنگ فرساينده ويتنام و شکاف هاي مالي برجاي مانده ناشي 
ژاپن  و  اروپا  بازسازي  به  آمريکا  سخاوت مندانه  كمك هاي  از 
هزينه هاي  و  غرب  و  شرق  ميان  سرد  تداوم جنگ  و  جنگ زده، 
متعاقب آن، وضعيتي را به وجود آورد كه نتيجه آن منفي شدن 
تراز پرداخت هاي بازرگاني آمريکا در مقابل اروپاي غربي و ژاپن 
قدرت هاي  تاخت وتاز  بود.  جهاني  مبادالت  عرصه  در  تازنده 
اقتصادي تازه به دوران رسيده )كه با سرعت فزاينده اي دالر هاي 
و وخيم تر  تبديل مي كردند!!(  آمريکا  به طالي  را  آورده  به چنگ 
وضعيتي  آمريکا،  پرداخت هاي  تراز  و  بازرگاني  موازنه  تراز  شدن 
)توافق  بين المللي  ايجاد كرد كه طي آن فروپاشي نظام پولي  را 
برتن و ودز(، اجتناب ناپذير شد. منفي شدن تراز بازرگاني و موازنه 
پرداخت هاي آمريکا در طي اين دهه، بيانگر  فرار سرمايه از اياالت 

1- IBRD

ايجاد بانک جهانی
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متحده آمريکا و گسيل آن به اروپاي غربي، ژاپن و ساير مناطق 
به عنوان  دالر  موجب شد  سرانجام  كه  بود،  جهان  رشد  حال  در 
پول استاندارد بين المللي در فرايند جهاني شدن خود، نخسيتن  
شکست را تجربه كرده و اعتبار، برتري و تسلط خود را بر نظام 
پولي جهان تا حدود شايان توجهي از دست بدهد )وودز سيستم، 

 .)1941-44

توافق  شكست  زمينه هاي  شدن  فراهم   .8  
كنفرانس برتن وودز

ناگوار  بسيار  آمريکاييان  براي  غيرمنتظره  رخداد هاي  كه  آنجا  از 
مي نمود، آن كشور چاره اي جز لغو توافق برتن وودز نداشت، و در 
صورت رضايت به لغو اين توافق، بانك مركزي آمريکا ديگر مجاز 
نبود در ازاي دريافت 35 دالر، يك اونس طال تحويل دهد زيرا با 
انتقال  ادامه آن وضع، ذخيره طالي آمريکا به ساير نقاط جهان 
كشور  آن  كه  بود  واقعيت  اين  بيانگر  موجود  وضعيت  مي يافت. 
اقتصاد شکوفايي  اقتصادي به شمار نمي آمد.  ابر قدرت  ديگر يك 
كه هماوردي آن توانست تنها تا نيمه دوم قرن بيستم دوام آورد. 
در پي اين تحول شگفت آور، ميزان ذخاير ارزي و طالي دو قدرت 
اين گونه ذخاير در  ميزان  از  ژاپن،  و  اروپا  به دوران رسيده،  تازه 
اياالت متحده فراتر رفت و با تداوم اين وضعيت، از سال 1968 
به بعد، خروج طال از آمريکا شدت گرفت و همين باعث شد كه 
بين المللي  توافق  و  ميثاق  از  كشور  آن  يك جانبه  ترك  موجبات 
برتن وودز فراهم آيد. البته طبيعي است كه اين تصميم به هيچ 

روي به مذاق رقيبان اقتصادي و مالي آمريکا خوش نمي آمد! 

پول  بين المللي  صندوق  دوباره  تمهيدات   .9  
براي ارايه راهكاري جهت رهايي از بحران پولي

كارشناسان صندوق بين المللي پول براي خروج از بحران فراگير 
پولي )در سال 1967 در ريودو ژانيرو1( ابتکار" اس. دي. آر."2 )حق 
برداشت مخصوص( را به كار گرفتند. حق برداشت مخصوص،كه 
بر  بود.  مبادله  قابل  بانك ها  بين  فقط  گرفت،  نام  كاغذي  طالي 
اساس اين تدبير، هر كشور عضو صندوق مي توانست به ميزان سه 
از اس. دي.  بهره 1/5 درصدي(  )با  برابر سهم خود در صندوق 
آر. )طالي كاغذي( استفاده كند تا بدين سان از توسل به معاوضه 
بازار هاي  در  باالتر  قيمت هاي  به  آن  فروش  و  طال  برابر  در  پول 
برابر ارزش دالر آمريکا  آر.  جهان اجتناب شود. ارزش اس. دي. 
 1971 سال  در  تمهيدات،  اين گونه  گرفتن  كار  به  وجود  با  بود. 
ذخيره طالي آمريکا به 22 درصد كاهش يافت و كاستي در تراز 
به همين سبب آن  و  ميليارد دالر رسيد  به 56  پرداخت هاي آن 
كشور ناگزير از كاستن از ارزش برابري دالر در برابر طال گرديد    

) برتن وودز سيستم، 1941-44(.

 10. شوك نيكسون3 و موافقتنامه سميتسونين
از  توان فراگيري )پوشش جهاني( طالي آمريکا - كه  با كاهش 
55 درصد به 22 درصد تنزل كرده بود- در سال 1971،  اياالت 
متحده آمريکا تصميم گرفت توافق بين المللي برتن وودز را به طور 
)رييس جمهور  نيکسون  شوك  به  اقدام  اين  كند.  ترك  رسمي 
آمريکاييان  زمان،  آن  در  يافت.  شهرت  نيکسون(  ريچارد  وقت، 
و متحدان آن تصميم گرفتند با عقد موافقت نامه جديدي به نام 
براي مديريت بين المللي پول  را  نويني  سميتسونين، نظام پولي 
توافق  زمان(،  )آن   10 گروه  به  موسوم  كشور هاي  كنند.  تدوين 
كردند كه هر 38 دالر آمريکا معادل يك اونس طال ارزش گذاري 
شود. اين ارزش به برابري اس. دي. آر. نيز تعميم يافته و بدين 

1- Rio de Janeiro
2- SDR: Special Drawing Rights
3- Nixon Shock

فراهم شدن زمینه های شكست توافق کنفرانس برتن وودز
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شود.  تضعيف  رسمي  به طور  آمريکا  دالر  كه  شد  موجب  طريق 
با طال  براي معاوضه آن  بر دالر آمريکا  اين تدبير، فشار  باوجود 
شدت يافت و از آن پس اين"طال" بود كه به عنوان ارزشمند ترين 
دارايي شناور در بازار هاي بين المللي از رواج و اقبال تمام عيار در 
مبادالت بهره مند بود. در پي اين تحول، دالر باز هم كم ارزش تر 
اين  دنبال  به  شد.  قيمت گذاري  دالر   44 اونس طال  هر  و  شده 
تحوالت، بازار هاي وابسته به توافق برتن وودز به كلي تعطيل شده 
و آينده نگران خوش بين به چشم انداز طلوع "برتن وودز دوم" در 

افق دوردست، به نظاره نشستند.

 11. پديده كانون - پيرامون
وودز  برتن  كنفرانس  در  نارضايتي ساير كشور هاي شركت كننده 
از انصراف آمريکا از اين معاهده، به اين دليل بود كه كه رييس 
جمهور وقت آمريکا تصميم آن كشور را با ديگر اعضاي اين پيمان 
عامل  همين  بود.  نکرده  مشورت  آن ها  با  و  نگذاشته  ميان  در 
موجبات عدم اعتماد بيش تر و اتکا به دالر را در اروپا فراهم كرد. 
ديگر،  ارز هاي  به  نسبت  آمريکا  دالر  نرخ  شدن  شناور  وجود  با 
آشوبي همانند ترك سيستم پشتوانه طال در سال هاي دهه 1930  
در  پولي جدي  و  مالي  بحران هاي  پيدايش  با  اما  نيامد.  به وجود 
عرصه ي بين المللي، و با تکامل تدريجي كميسيون اقتصادي اروپا، 
تحت  اقتصادي جهان  و  بزرگ سياسي  اتحاديه  دومين  سرانجام 
عنوان "اتحاديه اروپايي" پا به عرصه ي وجود گذاشت. بدين سان، 
نتيجه نامنتظر سقوط معاهده برتن وودز، جامعه اروپايي را وادار 
ببيند.  تدارك  براي خود  را  پولي  اتحاديه  به سرعت يك  كرد كه 
  ،1979 سال  در  اروپا  اتحاديه  مشترك  پولي  سامانه  تشکيل  با 
مقدمات راه اندازي يك سيستم مبادالت ارزي جديد، كه بر اساس 
آن 15 كشور اروپايي نرخ هاي واحد پولي )ملي( خود را در برابر 
تصميم،  اين  از  هدف  گرديد.  فراهم  مي كردند،  تثبيت  يکديگر 
ايجاد ثبات پولي براي اتحاديه اروپايي بود. در سال 1999، ارزش 

برابري همه ارز هاي گروه 15 كشور )اتحاديه پولي( با ايجاد واحد 
پولي جديدي به نام "يورو" ثبيت شده و در سال 2002،  اتحاديه 
اروپايي )در سطح 15كشور عضو اتحاديه پولي(، يورو را به يك 
دالر  مانند  جهان  عمده  ارز هاي  كنار  )در  بين المللي  پولي  واحد 
آمريکا، ليره استرلينگ، فرانك سويس و ين ژاپن و چند ارز معتبر 

ديگر جهان(، تبديل كرد.

 12. نظام برتن وودز پس از آغاز بحران مالي و 
ركود اقتصاد جهاني )2008(

در پي آغاز بحران مالي و ركود اقتصادي جهان در سال 2008، 
جمهور  رييس   – آمريکا  متحده  اياالت  به  وفادار  ياران  از  يکي 
از  را  نويني  مالي  نظام  بايد  ما   " گفت:   – ساركوزي1  نيکال 
تجربه  اول  وودز  برتن  در  آن چنان كه  ببينيم.  تدارك  نو 
جمهور  رييس  سخن،  اين  دنبال  به  )سپتامبر2008(.  كرديم" 
آمريکا، باراك اوباما در نشست گروه جي 20 گفت: "ساماندهي 
است. الزامي  امري  بين المللي  مبادالت  در  ارزي  نرخ هاي 
كشور هاي مواجه با مازاد در تراز بازرگاني مي بايست ارزش 
برابري واحد پولي خود راتقويت كرده و كشور هاي مواجه 
تضعيف  را  خود  پولي  واحد  بازرگاني،  تراز  در  كسري  با 
آمريکا  پيتسبورگ  در   20 گروه  مذاكرات  پايان  از  پس  كنند". 
در سال 2010، مديرعامل صندوق بين المللي پول نيز توصيه كرد 
بايد در دستور كار  بازار سهام  اشتغال و رونق  ايجاد  كه موضوع 

سياست مداران و مديران اقتصادي جهان قرار گيرد. 
 

 13. نگاهي به نظريه هاي موافق و مخالف جهاني 
شدن واحد پولي دالر

به باور ناظران بي طرف، بين المللي شدن دالر آمريکايي به عنوان 
عمده ترين ارز مبادالتي، و نقش آن در فرايند جهاني شدن اقتصاد 
و نظام مالي،  روندي اجتناب ناپذير است و جهانيان اعم از موافق 

پديده کانون - پیرامون

1- Nicolas Sarkozy
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و مخالف نمي توانند در زمينه پيدا كردن جايگزيني براي آن و يا 
جايگزيني آن با سبدي از ارز هاي عمده جهان، به اجماع جهاني 
دست يابند. به باور اينان، به جاي به چالش كشيدن دالر مي توان 
به يك توافق بين المللي جامع در زمينه اصالح و بهينه سازي نظام 
پولي بين المللي كنوني دست يافت. بي ترديد، تداوم در كسري در 
موازنه تجاري و موازنه بازرگاني ميان كشور هاي طرف دادو ستد، 
به ويژه ميان اياالت متحده آمريکا با جمهوري خلق چين )ساالنه 
به چين و 360 ميليارد دالر  آمريکا  حدود 90 ميليارد صادرات 
ميليارد   270 تجاري  موازنه  كسري  يعني  كشور،  آن  از  واردات 
دالري ساالنه براي آمريکا !!( و نظاير اين گونه عدم توازن در تراز 
بازرگاني و مهم تر از آن، وخامت كسري در تراز پرداخت ها )گريز 
هيچ  به  ديگر(،  كشور هاي  به  كشور  يك  از  دارايي ها  و  سرمايه 
روي نمي تواند به روال كنوني ادامه يابد، زيرا تداوم چنين روندي 
نا خواسته به جنگ اقتصادي اعالن نشده تمام عيار بدل مي شود، 
كه در آن صورت، پي آمد هاي شوم آن مي تواند در هيات يك جنگ 
اصالح  به  خوش بينان  شود!!  متبلور  جهاني  اجتناب ناپذير  واقعي 
منوط  خود  باور  بر  بين المللي  مالي  و  پولي  نظام  بهينه سازي  و 
بين المللي  نشست هاي صندوق  از طريق  توافق جهاني  امکان  بر 
پول، بانك جهاني، سازمان تجارت جهاني و موسسات نظير آن ها 
كماكان اصرار مي ورزند و رسيدن به يك اجماع بين المللي را در 

اين زمينه ميسر و مقدور قلمداد مي كنند. 
ليبرال و طرفداران  اقتصاد  باور مخالفان هژموني دالر و نظام  به 
سرسخت "نظريه دولت- ملت ها"، و روا داشتن دخالت آن ها در 
با  مدارا  بين المللي،  اقتصاد  مناسبات  و  ملي  اقتصاد  شئون  همه 
نظام سلطه كنوني دالر آمريکا بر مبادالت مالي جهاني و مناسبات 
اقتصادي  به هيچ روي ممکن نيست و خروج از استيالي بي چون 
 و  چراي دالر، و به ويژه، گسستن رابطه مبادالتي آن با نفت خام )از 
ميان بردن دالر نفتي !!( تنها گزينه موجود و راه چاره براي رهايي 
از عدم تعادل ها و توازن هاي موجود در سطح بين المللي به شمار 

مي آيد!؟ )سي.ِكي. ليو 2001(.
در  است،  گرديده  عنوان  نگاشته  اين  در  پيش تر  كه  همان گونه 
يك  كدام  نظريه هاي  كه  زمينه  اين  در  داوري  كنوني،  شرايط 
است،  نزديك تر  واقعيت  به  موجود  نظم  مخالفان  و  موافقان  از 
بسيار دشوار مي نمايد. از اين رو، در اين مجال اشاره به برخي از 
نظريه هاي مخالف با نظام موجود پولي و مالي و مناسبات اقتصاد 
بين الملل و مقايسه آن ها با نظرات موافقان، در داوري بي طرفانه 

به قدر كافي كارساز جلوه مي كند.
نقش  و  دالر  هژموني  درباره  نگاشته هايي  پيش،  دهه ي  يك  از 
عامدانه اياالت متحده آمريکا براي حفظ سلطه ي دالر بر مبادالت 
پولي و مالي جهان انتشار يافته است، كه در زير به طور خالصه به 

دو مورد از آن ها اشاره مي شود: 

1- هنري سي. كي. ليو1، در مقاله اي تحت عنوان" هژموني 
دالر آمريكايي بايد از ميان برود!!" 

در  را  موضوع  اين  كه  است  كارشناسي  نخستين  شايد  فرد  اين 
افسانه اي  به  اشاره  با  وي  است.  كشيده  چالش  به   ،2002 سال 
تقاضا  و  "عرضه  اين كه  بر  مبني  درسي  كتاب هاي  متون  بودن 
را  ارزي  مبادالت  نرخ هاي  بازار،  بنيادين  اصول  مبناي  بر 
تعيين مي كنند"، با نظريات رايج به مبارزه برخاسته است. به نظر 
اجتماعي ـ  عوامل  نقش  معمول،  روال  به  اقتصادي  نظريه هاي  او، 
سياسي در شکل دادن اصول بازار -كه بر عرضه و تقاضا موثرند - را 
ناديده مي انگارند. به باور اين كارشناس، معماري ساختار نظام مالي 
بين المللي بر اساس تسلط دالر آمريکا  به مثابه پول رايج ذخيره 
ذخاير  درصد   68 زمان،  آن  در  كه  است،  گرفته  شکل  جهاني 
ارزي جهان  را تشکيل مي داده است، و اين در حالي است كه يك 
دهه پيش از آن، اين رقم تنها 51 در صد بوده است! او مي گويد: 
در حالي كه سرانه ي صادرات كااليي آمريکا در سال 2000 روزانه 
به 1094 دالر رسيده است، سرانه ي صادرات حدود 30 درصد از 

1- Henry C.K Liu

نگاهی به نظريه های موافق و مخالف جهانی شدن واحد پولی دالرنگاهی به نظريه های موافق و مخالف جهانی شدن واحد پولی دالر
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جمعيت جهان  تنها به يك دالر در روز محدود بوده است!!
اين كارشناس به تصميم رييس جمهور ريچارد نيکسون1 در سال 
1971، كه نظام پولي پشتوانه طال )توافق برتن وودز، كه بر اساس 
آن دالر آمريکا به عنوان ابزار بين المللي پولي انتخاب شده بود( را 
به صورت يك جانبه ترك كرد، اشاره كرده و نقش غالب و مسلط 
دالر بر اقتصاد جهاني را به چالش مي كشد. وي اظهار مي دارد: "در 
حالي كه بدهي هاي آمريکا )در آن زمان( بيش از 6 تريليون دالر 
و توليد ناخالص داخلي آن نيز در حد 9 تريليون دالر بوده است، 
به جهانيان  را  زعامت دالر خود  است  توانسته  آن كشور چگونه 
تحميل كند!؟" برداشت ذهني اين كارشناس از اين نيز فراتر رفته 
و مي گويد: "اياالت متحده آمريکا اكنون "دالر" توليد مي كند و 
مي توان  كه  مي كنند  توليد  را  خدماتي  و  كاالها  نيز  جهان  بقيه 
آن ها را با دالر خريداري كرد!! و تجارت جهاني، ديگر به دور محور 
مزيت نسبي نمي چرخد، اقتصاد هاي به هم تنيده جهان ديگر در 
مي كنند  كوشش  فقط  و  نبوده،  نسبي  مزيت هاي  كسب  صدد 
با  و  كرده  تسويه  را  تسلط دالر  از  ناشي  خارجي  بدهي هاي  تا 
پول  مبادالتي  ارزش  آن،  و ذخيره  دالر  بيش تر  هر چه  انباشتن 

رايج ملي خود را حفظ كنند!!
هنري ليو، اضافه مي كند: "بانك هاي مركزي سعي مي كنند براي 
مصون سازي خود از گزند حمالت سوداگرانه به پول هاي رايج ملي 
خود، برابر حجم پول ملي در گردش خويش ، دالر ذخيره كنند!! 
بانك هاي  گردش،  در  رايج  ملي  پول هاي  بر  فشار  شدن  وارد  با 
آورده و ميزان  به چنگ  ناگزير مي شوند، دالر بيش تري  مركزي 
اين  به  با توسل  و  افزايش دهند!!  به همان نسبت  را  ذخيره خود 
راهکار، موجبات تقويت هرچه بيش تر دالر را فراهم كنند!! هنري 
آن  طي  كه  مي نامد."پديده اي  هژموني دالر  را  پديده  اين  ليو، 
ساختار شگفت آور جهاني كاالهاي حياتي چون نفت خام بر اساس 
آن شکل گرفته و در نتيجه دالر از اقبال بيش تري برخوردار شده، 

كند!!   خريداري  نفت  مي تواند  دارد  اختيار  در  دالر  كه  آن  زيرا 
بدين سان، اياالت متحده آمريکا با دست يابي به دالر هاي بيش تر 
كارتل  تصميمات  با  مي تواند  نفتي(  دالر هاي  بازيافت  طريق  )از 
نفتي كشورهاي توليد و صادر كننده نفتي )اوپك از سال 1973 به 
اين سو( مدارا كند!؟ با ادامه اين روند، دالر هاي ذخيره شده بايد 
ايجاد  با  تا  شوند،  سرمايه گذاري  آمريکايي  دارايي هاي  به صورت 
رونق  را  كشو  آن  اقتصاد  آمريکا،  سرمايه  حساب هاي  در  مازاد 

بيش تري بخشند."  
از ديدگاه اين كارشناس، جاي شگفتي نيست كه "نظريه مقداري 
پول" 2 )ميزان و حجم پول در گردش در اقتصاد ملي يا اقتصاد 
نشان  ادامه مي دهد. شواهد  بقاي خود  به  بين المللي(، هنوز هم 
حجم  رشد  هم عرض  و  موازات  به  آمريکا  اقتصاد  كه  مي دهند 
اقتصادي  رشد  بودن  بحراني  وجود  با  و  نمي يابد  افزايش  دالر  
آن كشور، هنوز شركت هاي آمريکايي به لحاظ سرمايه، حدود 56 
درصد بازار سرمايه جهاني را )در سال 2002( به خود اختصاص 
مي دهند. بي ترديد، مازاد در موازنه حساب هاي سرمايه اي اياالت 
متحده آمريکا همواره مي تواند كسري موازنه تجاري آن كشور را 
به آساني جبران كند. دالر نفتي كه نصيب آمريکا مي شود، در واقع 
نفت خام را به رايگان در اختيار آن كشور قرار مي دهد!! با چاپ و 
نشر اسکناس هاي سبز رنگ بيش تر، ارزش دارايي هاي آمريکا  نيز 
فزوني مي گيرد و بدين سان استراتژي دالر قدرتمند، موفقيت دالر 
را دوچندان مي كند. در واقع، سياست دالر قدرتمند پايه ي اصلي 
منافع ملي آمريکا را تامين مي كند!؟ در اين ميان، بازتاب معکوس 
اين روند غالب بر اقتصاد جهان غير قابل انکار است زيرا در فرجام 
اين فرايند، اقتصاد آمريکا به تنهايي به بهشت امني براي مصرف 
انبوه كاال هاي ارزان توليدي در ديگر نقاط جهان تبديل مي شود 

)نظريه مقداري پول، يعني قدرت خريد فزون تر(.
آقاي ليو، به اظهارات فوق بسنده نکرده و همه نظريات اقتصاد غرب 

نگاهی به نظريه های موافق و مخالف جهانی شدن واحد پولی دالر

1- Richard Nixon 
2- Quantity Theory of Money

نگاهی به نظريه های موافق و مخالف جهانی شدن واحد پولی دالر
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اقتصاددان هاي  و  كينز(  نظريات  )حتي  مدرن  تا  از كالسيك  را، 
و عرضه  نقد مي كشد  به  قانون ِسي  1-  را - طبق  معاصر  معروف 
تقاضاي خود را مي آفريند!! چنان چه اين معادله را معکوس كنيم، 
اين قانون، تعامل ميان عرضه و تقاضا را به هم مي زند!!. با استناد 
به اين نظريه، طرفداران نظريه مقداري پول، ترس از تورم را دامن 
زده و ادعا مي كنند كه در بلند مدت، بيکاري به يکي از ابزار هاي 
مبارزه با تورم تبديل شده و پول قدرتمند تر سطح اشتغال را تا 
حداكثر مطلوب افزايش مي دهد !" به نظر اين كارشناس، سياست 
دالر قدرتمند حافظ منافع آمريکاست، زيرا دالر قوي مي تواند نرخ 
تورم در آن كشور را از طريق واردات ارزان در سطح پاييني نگه 
داشته و در عين حال، دارايي هاي آمريکايي را براي سرمايه گذاران 
گران تر كند. در پشتيباني از اين تمهيدات است كه رييس وقت 
نظام  برتري  را  آن  افتخار  با  گرينسپن(2  )آلن  آمريکا  روز  فدرال 
مالي آمريکا قلمداد مي كند چرا كه، با وجود بحران هاي مالي مکرر 
در بقيه كشور هاي جهان، اقتصاد آمريکا همواره پايدار مانده است 

)نظريه مقداري پول(.
به باور اين چالش گر، دالر آمريکا با درهم ريختن فرايند جهاني 
شدن، مسابقه اي بي پايان را آغاز كرده است كه طي آن كشور هاي 
ديگر با بهره كشي از ارزان ترين نيروي كار و وارد كردن شديد ترين 
كار  دستور  در  را  كاالهايي  توليد  زيست،  محيط  به  خسارات 
به دالر  آمريکا  به  از صدور  داده اند، كه مي توانند پس  قرار  خود 
به   1971 سال  از  كه  است  در حالي  اين  شوند.  تبديل  پر قدرت 
اين سو، دالر فاقد پشتوانه )طال( بوده و برخالف اصول و موازين 
اقتصادي همچنان قدرت خود را حفظ كرده است! شايان توجه 
در  اقتصاد هاي  بر  شدن  جهاني  اين گونه  معکوس  اثرات  اين كه، 
حال رشد آشکار شده است. از دست رفتن همه ثمرات صادراتي 
و محروم ماندن اين گونه اقتصاد ها از سرمايه مورد نياز )كه ناشی 
از سرمايه گذاری مجدد دالرهای حاصل از صادرات در خزانه داری 

پولی  واحد  برابری  ارزش  سقوط  از  جلوگيری  به منظور  آمريکا 
كشورهای صادركننده است(، از آن جمله است.

به نظر هنري ليو، پديده هژموني دالر در روند كنوني جهاني شدن، 
اين روند آن  زيرا  زيان مي رساند،  نيز  آمريکا  اقتصاد  به  سرانجام 
كشور را به آخرين دژ ايمن مصرف انبوه در سطح جهان تبديل 
بر حباب هاي  اياالت متحده  اقتصاد   " كرده و سبب مي شود كه 
بدهي هاي كالن و مصرف انبوه و حسابداري رياكارانه بنا شود. باال 
رفتن قيمت غير منطقي و نا پايدار سهام در  بازار  وال استريت3 
از  حاصل  عوايد  و  درآمد ها  از  كه  بهادار(،  اوراق  و  بورس  )بازار 
اين روند نيز بهره مند نيست، سرانجام بايد به تضعيف دالر تعبير 
شود!  شگفتا كه در شرايط حاضر، تنزل قيمت سهام به تضعيف 
دالر تعبير نمي شود؟ و دليل آن اين است كه دالر مي تواند سهام 

بيش تري را به قيمت نازل تر خريداري كند!"
بيکاري  "اگر  مي گويد:  ِسي"(  به"قانون  استناد  )با  تحليل گر  اين 
الزمه ي قدرتمندي پول باشد، در آن صورت پول قدرتمند چگونه 
مي تواند  اشتغال كامل ايجاد كند؟ همگان مي دانند كه بيکاري به 
مردم آسيب رسانده و تورم نيز به ارزش پول آسيب وارد مي كند. 
براي خدمت به مردم به وجود آمده است و نقش  بي ترديد، پول 
اشتغال  ايجاد  نبود   رو،  اين  از  نيست.  متصور  آن  براي  ديگري 
كامل در سطح جهان به نظريه پردازان اجازه خواهد داد كه "مزيت 
نسبي" را در تجارت جهاني به بين المللي شدن نظريه "قانون ِسي" 
براي  نمي تواند  اقتصادي  هيچ  كه  آنجا  از  كنند.  تفسير  و  تعبير 
مدت مديدي به بهاي فقير تر شدن بقيه جهان به دوام و بقاي خود 
ادامه دهد بنابراين، معماري مالي جهاني به شدت نيازمند تجديد 
ساختار است تا بر اساس آن، نرخ هاي ارزي بر مبناي قدرت خريد 
واقعي  نسبي  مزيت  سوي  به  جهاني  تجارت  نظام  و  تعيين شده 
بردن سطح  باال  و  مزد ها  بهبود  كامل جهاني،  اشتغال  بر  مبتني 

زندگي جهانيان، هدايت شود."

1- Say Law
2- Alan Greenspan
3- Wall Street

نگاهی به نظريه های موافق و مخالف جهانی شدن واحد پولی دالر
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هنري سي. كي. ليو، با تاكيد بر مبارزه با هژموني دالر، به منظور 
عيار،  تمام  فاجعه  يك  رخداد  از  پيش گيري  و  جهان  نجات 

پيشنهاداتي به شرح زير را ارايه كرده است:
به صادرات  اتکا  از  اجتناب  در  "آگاه سازي سياست گذاران جهان 
هر  و  انجاميده  دالري  بدهي هاي  انباشت  به  صرفا  كه  بيش تر، 

اقتصادي را تخريب مي كند."
"ترويح نياز به تجديد معماري مالي جهاني مصون از هژموني دالر، 
تا جهان را از صادرات كااليي بيش تر به اياالت متحده و دست يابي  

به دالر فزون تر، از طريق تجارت با آن كشور، باز دارد."
ارزش  آن،  فرجام  در  كه  پول،  دولتي  نظريه  با  رواداري  "ترويج 
واحد پول ملي بر اساس اقتدار دولت در وضع و اخذ ماليات تعيين 
مي شود و طي آن، تامين اعتبارات مورد نياز محلي براي توسعه 
سرمايه  به  وابستگي  از  ملي  اقتصاد هاي  رها سازي  و  اقتصادي 

خارجي ميسر و مقدور مي گردد."
با هدف  بين المللي  اقتصادي  بر تجديد ساختار مناسبات  "تاكيد 
عرضه ي  توسعه  بر  اصرار  از  )فارغ  جهان  كل  تقاضاي  مديريت 
كل مبتني بر رقابت بي پايان( و همچنين تجديد ساختار تجارت 
با  نسبي  مزيت  تعيين كننده  نقش  پذيرش  راستاي  در  جهاني 
تاكيد بر ايجاد اشتغال كامل، بهبود سطح مزد ها، و استاندارد هاي 

حفاظت از محيط زيست جهاني."
اجراي پيشنهادات فوق: در نخستين گام،  به  اقدام  بودن  "آسان 
كشور هاي صادر كننده عمده كاال بايد هر يك مطالبات خود را 
بابت صادرات به واحد پولي خود وصول كنند تا نظام مالي جهان 
ناگزير از بازگشت به رژيم ارزي چند- گانه  )سبد ارزي( گردد. در 
آن صورت، هيچگونه نيازي به ذخيره ارزي وجود نداشته و نرخ 
مبادالت پولي )نرخ هاي ارزي( تجارت جهاني بر اساس اصول بازار 
تعيين خواهد شد. در عرصه ي مديريت تقاضاي كل جهاني، آسيا 
مي تواند  در مصرف،  قناعت  به سبب  و چه   به لحاظ ظرفيت  چه 
پيشتاز باشد، زيرا اكنون زمان آن فرار سيده است كه آسيا قدرت 

دريافت  از  آسيا  مردم  در صورتي كه  دهد.  تشخيص  را  خود  بازار 
مزد هاي منصفانه برخوردار شوند،  اقتصاد جهاني سريع ترين رشد 

خود را تجربه خواهد كرد . " 

2- سياست "تزريق دالر نفتي آمريكا در ايران و بازتاب 
مخالف آن"

مقاله اي است كه ميکائيل تي. وينتر1 اخيرا )در يکم فوريه 2012( 
اياالت  سياست  صراحت،  به  نويسنده  اين  است.  كرده  منتشر 
متحده آمريکا را از طريق اعمال فشار بر اقتصاد كشور هاي نفتي، 
زير  در  كه  مي دهد  قرار  نکوهش  و  انتقاد  مورد  را  ايران،  به ويژه 

چکيده هايي از آن نقل مي شوند:
نويسنده، دليل اصلي وجود تنش ميان اياالت متحده و ايران را 
به جهت گيري سر سختانه آمريکا در برابر اقدام ايران در انتخاب 
گزينه اي ديگر براي جايگزيني دالر به عنوان ارز پرداختي در ازاي 
تحريم هاي  به  استناد  با  وي  مي كند.  تعبير  خود،  نفت  فروش 
بر  وخيمي  اثرات  مي تواند  كه  ايران  برعليه  شده  وضع  اقتصادي 
اقتصاد هاي كشور هاي اتحاديه اروپا بگذارد، آمريکا را مسبب اصلي 
پي آمد هاي آن قلمداد مي كند. به نظر او، با وجود تداوم اين گونه 
فشار ها، ايران مي تواند نفت خام خود را در ازاي دريافت ارز هاي 
كشور هاي طرف داد و ستد و يا در ازاي دريافت طال به كشور هاي 
ايران  به  اياالت متحده  اين نويسنده، فشار  ديگر بفروشد. به زعم 
در زمينه اتمي نيز بهانه اي بيش نبوده و هدف نهايي آن كشور 
اكنون  مي گويد:  او  مي شود.  خالصه  دالر"  "هژموني  حفظ  در 
جهانيان به اين واقعيت پي برده اند و مي دانند كه دشمني اياالت 
متحده با ايران از ساخت سالح اتمي منشا نمي گيرد، زيرا درآن 
صورت كره شمالي و پاكستان نيز كه به اين امر مبادرت كرده اند 
مي بايست با اين گونه فشار ها و تحريم ها مواجه مي شدند. در واقع، 
منشا اين خصومت، نفت خام نهفته در زير زمين ايران است. ايران 
نفت دارد اما كشور هاي كره شمالي و پاكستان فاقد آن هستند. 

1- Michael T. Winter
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نيکسون  ريچارد  كه  "زماني  مي گويد:  مقاله  ادامه  در  نويسنده 
پادشاه عربستان سعودي، قول داد كه  به ملك فيصل،   )1973(
در قبال تضمين جريان نفت آن كشور، آن خاندان را از هرگونه 
تعرض و گزندي مصون دارد، همه ترتيبات در حفظ و صيانت از 
"دالر نفتي" به خدمت گرفته شد. در قبال يك چنين تعهدي، 

عربستان سعودي )هم زمان با ايجاد اوپك( موافقت كرد كه بهاي 
مقرر  اين كه،  توجه  شايان  پرداخت شود.  دالر  به  تنها  خام  نفت 
شد دالر هاي دريافتي توسط عربستان سعودي نيز به صورت اوراق 
بها دار )اوراق قرضه و اسناد خزانه آمريکايي( سرمايه گذاري شده و 
سرانجام از خزانه داري اياالت متحده سر برآورد. اين توافق، سپس 
"دالر  بدين سان،  و  شد  داده  تعميم  اوپك  كشور هاي  سطح  به 
نفتي " پا به عرصه هستي گذاشت. اين وضع تا سال 2001 ادامه 
داشت تا آن كه صدام حسين نيز مدعي فروش نفت به ارز هاي 
اروپايي به جاي دالر آمريکا شد. معمر قذافي، نيز دومين رهبري 
بود كه پس از انجام انواع اقدامات تروريستي برعليه غرب، مدعي 
جايگزيني دالر نفتي به ساير ارز ها شد. جالب تر اين كه، دومينك 
پيشنهاد  نيز  پول  بين المللي  مدير عامل صندوق  كان1،  اشتراوس 
كرد كه واحد پولي يورو مي تواند جايگزين مناسبي براي دالر در 

ازاي فروش نفت خام باشد!"
نويسنده اين نوشتار، نتيجه گيري مي كند كه جهانيان خود شاهد 
صدام  نابودي  براي  آن  متحدان  و  آمريکا  متحده  اياالت  رويکرد 
حسين، معمر قذافي و تخريب شخصيتي ملي و جهاني دومينك 
رياست جمهوري  كانديداتوري  آماده  را  )كه خود  اشتراوس كان 
فرانسه از سوي حزب سوسياليست كرده بود( هستند و سرنوشت 
آنان را به چشم ديدند. ميكاييل وينتر بر اين ادعا اصرار مي ورزد 
كه به طور كلي رويکرد استراتژيك آمريکا بر حفظ برتري و سلطه 
دالر نفتي، كه الزمه صيانت از هژموني دالر است، تاكيد دارد. 
به نظر او، اياالت متحده با ايجاد دالر نفتي مي تواند سروري خود 
تجارت  و  بين الملل،  اقتصاد  پولي،  و  مالي  مبادالت  عرصه  در  را 

جهاني حفظ نموده و آن را تداوم بخشد، زيرا انبوه دالر هاي نفتي 
ذخيره شده در آن كشور مي تواند به آمريکا اجازه دهد كه بي مهابا 
اختيار كشور هاي  را در  انتشار دالر هاي بيش تر، آن ها  و  با چاپ 
از  نفت  بدين سان خريد  و  داده  قرار  خام  نفت  به خريد  نيازمند 
سوي آمريکا تقريبا رايگان تمام شود. شاهد اين ادعا، قيمت بنزين 
است كه هر گالن آن در آمريکا 3 دالر است، در حالي كه در اروپا 

يك گالن بنزين 6 دالر و يا بيش تر به فروش مي رسد.
دريافت  ازاي  در  خام  نفت  حراج  "حاصل  وينتر،  آقاي  به نظر 
دالر هاي نفتي، خريداري اوراق بهادار و اوراق قرضه و اسناد خزانه 
آمريکايي، اقتصاد آماس كرده جهان را با دالر هاي بي ارزش بيش تر 
مواجه كرده و به تورم هاي وحشتناك در آينده دامن خواهد زد". به 
باور اين نويسنده، اصرار ساده لوحانه آمريکا براي اعمال تحريم هاي 
بيش تر به تسريع رهايي ايران از قيد و بند دالر نفتي كمك كرده 
و به طور كلي، تداوم اين سياست، زمان سقوط اقتصاد آمريکا را به 
به زعم وي، وضعيت كنوني  ورطه تورم شديد كوتاه ترخواهدكرد! 
اقتصاد اياالت متحده را مي توان به شمشير داموكلس آويزان بر 
سر اقتصاد آن كشور و اقتصاد جهان تشبيه كرد، كه هر آن سقوط 

و پي آمد هاي دهشتناك آن بر سر مباشران آن محتمل است.

1- Dominique Strauss-Kahn
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 گنج هاي پنهان آسیايي: جايزه 30 تريلیون 
دالري

مقاله اي كه در زير براي مطالعه ي خوانندگان فرزانه ارايه مي شود، 
چکيده اي مديريتي از يك پژوهش تفصيلي و ژرف توسط "انستيتو 
جهاني مکنزي1" است. اين موسسه براي نخستين بار، يك چنين 
به  واقع بينانه  رهنمودي  ارايه ي  هدف  با  را  فراگيري  پژوهش 
شركت هاي كارآفرين خواهان ورود به بازارهاي در حال ظهور و 
تضمين موفقيت آن ها در عرصه ي رقابت در اين بازار ها، در اختيار 
مشتاقان قرار مي دهد. خوانندگاني كه عالقه مند به مطالعه ژرف تر 
تفصيلي  پژوهش   PDFفايل مي توانند  هستند،  زمينه  اين  در 
براي  مقاله  پايان  در  ارايه شده  اينترنتي  آدرس  به  مراجعه  با  را 
خود ذخيره كنند. تماس با كارشناسان اين پژوهش در موسسه 

بين المللي مکنزي همواره امکان پذير است.

 گنج هاي پنهان بازارهاي نو ظهور
به  ظهور  حال  در  بازارهاي  ساالنه ي  مصرف   ،2025 سال  تا 
فرصت  بزرگ ترين  به عنوان  كه  رسيد،  خواهد  دالر  تريليون   30

تاريخ سرمايه داري جهان به شمار خواهد آمد.  اقتصادي در  رشد 
شركت هاي خواهان استفاده از اين فرصت، براي ورود به اين بازارها 
مي بايست 10 رهنمون كليدي را با مهارت هرچه تمام تر فراگيرند.

تاريخ  رخداد هاي  مهم ترين  از  يکي  به مثابه  صنعتي  انقالب 
اقتصادي جهان پنداشته شده است. اما هنوز با توجه به بسياري 
پديده ي  با  مقايسه  در  بنيادي  دگرگوني  آن  اهميت  معيارها،  از 
"پديداري شگفت انگيز  طبقه ي مصرفي  يعني  ما،  بي بديل عصر 
حاشيه ي  به  و  باخته  رنگ  ظهور،  حال  در  كشور هاي  در  نوين" 

اقتصاد جهاني رانده مي شود. 
اين دو رخداد را مي توان با يك ديگر مقايسه كرد. انقالب صنعتي 
قرن  دو  بارور شد،  ميالدي  ميانه ي سده ي 1700  در  كه  واقعي 
طول كشيد تا به كمال مطلوب برسد. بريتانيا به عنوان گهواره ي 
توليد  بازده  سرانه ي  تا  كرد  تالش  سال   150 حدود  نوزاد،  اين 
نيز،  آمريکا  متحده  اياالت  در  دهد.  افزايش  برابر  دو  به  را  خود 
طي دومين مرحله ي انقالب صنعتي، دو برابر شدن سرانه ي توليد 
ناخالص داخلی2 آن كشور بيش از پنجاه سال به درازا كشيد. يك 
قرن بعد، زمانی كه كشورهای چين و هند صنعتی شدند، هر دو 

1- Mckinsey Global Institute-MGI
2- GDP

گنج های پنهان آسیايي، جايزه 30 تريلیون دالري

نمودار 1- شركت هاي پيشتاز در كشور هاي در حال توسعه تنها 17 درصد از كل در آمد هاي كشورهاي درحال ظهور را كسب مي كنند و اين در حالي است كه 
اين بازارها معرف 36 درصد كل توليد ناخالص جهاني هستند.  

سهم توليد ناخالص جهاني
بازار هاي توسعه يافته بازار هاي در حال ظهور

سهم درآمدها

64 36

1783

درصد توليد ناخالص جهانی

درصد درآمدها

آمريکاي شمالي آمريکاي التين اروپای شرقی خاورميانه،
اروپای غربیآفريقا آسيا-اقيانوسيه آسيا
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ترتيب،  به  را  خود  داخلی  ناخالص  توليد  سرانه  توانستند  كشور 
در مدت 12 سال و 15 سال، به دو برابر افزايش دهند. افزون بر 
با  را   اياالت متحده، مرحله ي صنعتي شدن خود  بريتانيا و  آن، 
جمعيتي معادل 10 ميليون نفر آغاز كردند، در حالي كه، چين و 
هند هركدام جهش رشد اقتصادي خود را با جمعيتي معادل يك 
دو  اين  كه  گفت  مي توان  رو،  اين  از  كرده اند.   آغاز  نفر  ميليارد 
كشور پيشتاز اقتصاد هاي در حال ظهور، در حال تجربه كردن يك 
رشد 10 برابر سريع تر اقتصادي حاصل از انقالب صنعتي هستند 
اقتصادي  نيروي  برآيند  برابر،  به 100  اين سرعت  افزايش  با  كه 

ناشي از آن 1000 برابر بزرگ تر و نيرومندتر خواهد بود.
كه  مي گويند  فرامليتي  بزرگ  شركت هاي  ارشد  اجرايي  مديران 
از  بلند مدت  بهره برداري  براي  مساعد  موقعيت  از  خوبي  به  آنان 
بازار هاي درحال ظهور آگاه هستند. اما برخي از آنان بر اين باورند 
پيچيده،  بسيار  بازار هاي  به  ورود  و  بازارها  اين  با  تعامل  در  كه 
دغدغه ي خاطر دارند. بسياري از مديران كسب و كار هاي بزرگ 
به اين واقعيت اعتقاد دارند كه با وجود بزرگي مقياس ها، پايه هاي 
بزرگ تر سرمايه ها،  تکنولوژي هاي برتر به كار رفته در محصوالت 
توليدي، و با وجود ابزارهاي بازاريابي بسيار پيشرفته، آنان در حال 
تالش براي بقاي خويش در برابر رقابت تازه واردان محلي بوده و 
در  بزرگ خود  در عملکرد شركت هاي  آمده  به وجود  تشويش  از 

رويارويي با حريفان در بازار هاي در حال ظهور، بيمناك هستند.
در سال 2010، حدود 100 شركت بزرگ جهان كه در كشو رهاي 
كل  درصد   17 توانستند  تنها  شده اند،   مستقر  توسعه  حال  در 
درآمد خود را از بازارهاي در حال ظهور تامين كنند. اين در حالي 
است كه، آن بازارها حدود 36 درصد كل توليد ناخالص جهاني را 
به خود اختصاص داده )نمودار 1( و به احتمال زياد از هم اكنون تا 
سال 2025 خواهند توانست 70 درصد رشد توليد ناخالص داخلي 

جهان را  از آن خود سازند.
رشد  زمينه هاي  در  )چکيده(  مباحثي  حاوي  كه  حاضر  مقاله ي 
اقتصاد جهاني است و براي مديران اجرايي ارشد كسب و كار جهان 
تهيه و تدوين شده است، بر آن است كه اولويت هاي مهم مطرح در 
بازار هاي در حال ظهور را براي اين گونه مديران تشريح كند. مطالب 
اين مقاله از پشتوانه ي منابع تحقيقاتي و تجربي سرشار بهره مند 
است. انستيتوي جهاني مکنزي، بيش از يك دهه براي مطالعه و 
پژوهش اقتصاد هند وقت صرف كرده و روند رشد بازارهاي در حال 
ظهور را در دستور تحقيقاتي خود قرار داده است. مباحث ويژه ي 
چين،  آفريقا،  به  را  توجه  كانون  مکنزي،  فصل نامه ي  در  مطرح 
هند، و آمريکاي التين معطوف كرده است. اين موسسه بيش از 
60 پايگاه اطالعاتي براي خود ايجاد كرده و مطالعات بلند مدتي 
را درباره ي رفتار مصرف كنندگان در آفريقا، برزيل، چين، هند و 
اندونزي انجام داده است. مشاوران مکنزي نيز به صورتي ژرف در 
اثرات جهش سريع  به كارفرمايان مشاركت نموده و  ياري رساني 
تشريح مي نمايند.  آنان  براي  را  بازارهاي درحال ظهور  اقتصادي 
كاركنان مکنزي همواره آرزو دارند كه با دست يابي به يك فرمول 
براي  را  رويکرد هاي شركت ها  بتواند  رمز گشا  كليد  يك  يا  سري 
مقابله با بازار هاي در حال ظهور دگرگون كنند. كاركنان مکنزي 
تجربه  نهاده اند.  گام  كارزار  ميدان  اين  عرصه ي  به  اميد  اين  با 
نشان دهنده ي اين واقعيت است  كه چالش در بازار هاي در حال 
ظهور نمايه اي از يك دكاتلون1 جديد است، كه پيروزي در آن به  
معناي پيروزي در هر يك از ورزش  هاي چندگانه مسابقه است. بر 
اساس قواعد اين ورزش، نشستن در كنار گود، يك گزينه به شمار 
مهارت  كسب  با  مترادف  مسابقه  اين  در  كارآمدي  اما  نمي آيد، 
در انواع توانمندي ها به صورتي متوازن است. در مسابقه دكاتلون، 
بازار هاي در  تنهايي پيروزي نمي آورد. در  به  پيمودن يك مسير 

بر اساس قواعد بازي، مسابقه دكاتلون در اياالت متحده يك رخداد ورزشي حاوي 10نوع از ورزش هاي گوناگون به شمار مي آيد. اين مسابقه دو روز به طول 
مي انجامد و برندگان مسابقه افرادي هستند كه در مجموع، امتيازات آن ها بيش از مجموع امتيازات رقبا است. مسابقه دكاتلون براي بانوان نيز برگزار مي شود. نيرومند ترين قهرمان 

)پهلوان( برنده نهايي مسابقه ي دكاتلون شناخته مي شوند.

 1. Decathlon:  

گنج های پنهان آسیايي، جايزه 30 تريلیون دالري
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حال ظهور نيز، شركت هاي پيشتاز همانند قهرمانان بايد دادن و 
ستاندن )امتياز( را ياد بگيرند و با اتکا بر توانايي خود و سنجش 
توانايي رقيبان، وارد كارزار رقابت شوند. آن ها بايد بدانند كه در 
كجا الزم است خود را در ميدان رقابت متمايز از ديگران )رقيبان( 
نشان داده و در كجا صالح است كه همراه ديگران حركت كرده 
و يا در كمال مطلوب، اندكي از مجموعه گروه جلوتر بدوند. در 
بسيار  شکست  هزينه  و  پيروزي  از  حاصل  پاداش  كارزار،  پايان 

بزرگ خواهد بود.

فرصت 30 تريليون دالري در انتظار....
براي سده هاي متمادي، تنها كمتر از يك درصد جمعيت جهان 
خود  روزمره  نيازهاي  حاشيه  در  آن  براي صرف  كافي  درآمد  از 

بهره مند بوده اند. با آغاز دهه 1990، شمار افرادي كه مي توانستند 
كه  درآمدي  )سطح  كنند  درآمد كسب  دالر   10 از  بيش  روزانه 
محصوالتي  خريد  عهده ي  از  آن  اساس  بر  مي توانستند  خانوارها 
چون يخچال و تلويزيون برآيند( ، تنها محدود به يك ميليارد نفر 
از كل جمعيت 5 ميليارد نفري جهان بوده است. اكثريت قريب 
به اتفاق مصرف كنندگان در كشورهاي پيشرفته جهان يعني در 
آمريکاي شمالي، اروپاي غربي، يا ژاپن سکونت داشته اند. اما در 
طول دهه ي گذشته، با افزايش نرخ رشد شهر نشيني در بازارهاي 
بلند مدت پيوستن ملت هاي  در حال ظهور، كه حاصل روندهاي 
مستقر در پيرامون )حاشيه نشينان( به پيکره اقتصاد جهاني بوده 
است، حذف شدن موانع تجاري، و گسترش و رواج سياست هاي 
حال  در  اقتصاد هاي  به  است  توانسته  بازار  بر  مبتني  اقتصادي 

فرصت 30 تريلیون دالری در انتظار

نمودار 2- تاسال 2025، شمار طبقه ي مصرف كننده به 4/2 ميليارد نفر بالغ خواهد شد. مصرف در بازارهاي در حال ظهور نيز به 30 تريليون دالر، يعني 
حدود نيمي از مصرف كل جهان خواهد رسيد.

جمعيت جهان، ميليارد مصرف جهاني، تريليون دالر
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ظهور نيرو بخشيده و شمار افراد طبقه مصرف كننده را به دو برابر 
تعداد  اين  كه  مي كند  پيش بيني  مکنزي  انستيتو  دهد.  افزايش 
از  افزايش يافته و به 2/4 ميليارد نفر  تا سال 2025، به دوبرابر 
بالغ شود. براي  از جمعيت جهان )درآن زمان(  نفر  7/9 ميليارد 
نخستين بار در تاريخ جهان، شمار افراد طبقه ي مصرف كننده از 
امرار  خود  اوليه  نيازهاي  ساختن  برآوره  براي  كه  افرادي  شمار 

معاش مي كنند، فراتر خواهد رفت.
ساالنه  مصرف  مکنزي،  انستيتو  برآورد  اساس  بر   ،2025 تاسال 
به  در سال 2010،  تريليون دالر  مبلغ 12  از  نو ظهور  بازار هاي 
30 تريليون دالر افزايش خواهد يافت، كه معادل 50 درصد كل 
مصرف جهاني خواهد بود. اين در حالي است كه رقم متناظر در 

سال 2010 تنها محدود  به 32 درصد بوده است. ) نمودار 2(.
بازارهاي  مصرف كنندگان  رشد،  اين  از  حاصل  جهش  نتيجه  در 
در حال ظهور به نيروي مسلطي در اقتصاد جهاني بدل خواهند 
از يك ميليارد خانوار  شد. در عرض 15 سال، تقريبا 60 درصد 
جهان با درآمدي بيش از بيست هزار دالر، در سال دركشورهاي 
در حال توسعه زندگي خواهند كرد. در عرصه ي انواع محصوالت، 
مانند كاال هاي سفيد و لوازم الکترونيك، مصرف كنندگان بازارهاي 
در حال ظهور، اكثريت قاطع را در ميزان تقاضاي جهاني به خود 
را  سبقت  گوي  چين  كشور  هم اكنون،  داد.  خواهند  اختصاص 
ربوده  متحده  اياالت  از  اتومبيل  فروش  بازار  بزرگ ترين  به لحاظ 
است. حتي بر اساس بدبينانه ترين سناريوهاي رشد جهاني اقتصاد، 
به احتمال بسيار، بازارهاي در حال ظهور، اقتصادهاي توسعه يافته 
روندهاي  گذاشت.  خواهند  سر  پشت  متمادي  دهه هاي  براي  را 
موجود از پديدآمدن نسلي از مصرف كنندگان خبر مي دهد. نسل 
بين 20 تا 30 ساله اي كه اطمينان دارد درآمدش افزايش خواهد 
يافت و با برخورداري از اشتياق وافر و عالقه مندي به صرف درآمد 
شايان  ساخت.  خواهد  برآورده  را  خود  آمال  و  آرزوها  خويش، 

توجه اين كه، نسل مصرف كننده جديد مقارن با عصر "ديجيتال" 
از  نيمي  از  بيش  پيشاپيش،  است.  گذاشته  وجود  عرصه ي  به  پا 
كاربران جهاني اينترنت در بازارهاي در حال ظهور ساكن هستند. 
سال  اوايل  در  برزيل،  در  اجتماعي  شبکه هاي  كاربران  سهم 
از  يکي  داد.  اختصاص  به خود  را  رتبه ي جهاني  دومين   ،2010
آفريقايي  شهري  مصرف كنندگان  درباره ي  مکنزي  پژوهش هاي 
حدود  كه  داد  نشان  قاره  آن  مختلف  كشور   10 از  شهر   15 در 
60 درصد شهروندان آن مناطق تلفن هاي قابل اتصال به اينترنت 
تجارت  گسترش  با  داشتند.  اختيار  در  هوشمند  تلفن هاي  يا  و 
حتي  موبايل،  تلفن  طريق  از  پرداخت  سامانه هاي  و  الکترونيك 
در دور افتاده ترين نواحي، مصرف كنندگان در حال ظهور در حال 
شکل گرفتن هستند، به طوري كه افزون بر مشاركت آنان در اين 
فرآيندها، معيار هاي بازار ناشي از انقالب ديجيتالي و جهش هاي 
شديد، در حال آفرينش قهرمانان جديدي چون: بايدو1،  ام پسا2، 

و تي سنت3 هستند.
رجحان هاي مطرح در عرصه ي مصرف كنندگان بازارهاي در حال 
ظهور بر محور قافله ساالري نوآوري در طراحي محصوالت نوين، 
زنجيره ي  مديريت  توزيع،  كانال هاي  كارخانه اي،  مدرن  توليدات 
عرضه، و محور هاي مشابه دور خواهد زد. شركت هايي كه نتوانند 
اين مصرف كنندگان را در بازارهاي جديد رديابي كنند، فرصت هاي 
مغتنمي را كه تاريخ براي ايجاد موقعيت هاي نيرومند براي آنان به 
ارمغان خواهد آورد -و فرصت هايي كه مدت هاي مديدي ماندگار 
در  اين كه،  توجه  شايان  داد.  خواهند  دست  از  را  بود-  خواهند 
عرصه ي 17 محصول، اياالت متحده آمريکا در سال 1925 بازيگر 
رتبه اول يا رتبه دوم جهان بوده و توانسته است اين جايگاه را تا 

پايان قرن )بيستم( براي خود حفظ كند.

1- Baidu
2- mPesa
3- Tecent

فرصت 30 تريلیون دالری در انتظار
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 10 توانمندي اساسي الزم براي بهره برداري 
از فرصت هاي پیش رو

شركت هاي خواهان حضور در بازار توسعه يافته با هدف دست يابي 
به مصرف كنندگان اين گونه بازار هاي با رشد باال،  به ايجاد تغيير 
ژرف درشيوه تفکر، ذهنيت، توانمندي ها و تخصيص منابع خويش  
در  بازار هاي  از مصرف كنندگان  آگاهي  به  ارزش دهي  دارند.  نياز 
حال ظهور، تنوع برتري هاي آن ها و اعضاي اصلي بازار ها، به معناي 
آن  است كه شركت ها ناگزيرند درباره ي تك تك فعاليت هاي خود، 
مديريت  بازار يابي،  توسعه،  و  تحقيق  محصوالت،  تنوع  شامل 
انديشي  باز  استعدادها،  توسعه ي  و  پرورش  و  ارزش  زنجيره ي 
و  جديد  بازار هاي  روي  بر  شرط بندي  قواعد  بايد  آن ها  كنند. 
تکنولوژي هاي نوين را ياد گرفته و در اسرع وقت و به قدر كافي در 
آن بازارها سرمايه گذاري كرده و ريسك ناشي از تنوع فرهنگي را 

به گونه ي جامعي مديريت كنند.
و  انديشمندانه  به صورتي  بايد  سطحي  چنين  يك  در  دگرگوني 
زمان هاي  كه  همکاراني  از  گرفتن  ياري  با  پذيرد.  انجام  منظم 
مقابله  براي  خود  گوناگون  تخصص هاي  صرف  را  طوالني  بس 
انستيتو  كرده اند،  بازارها  در  در حال ظهور  رقابتي  با چالش هاي 
 10 راهکارها،  و  رهيافت ها  انواع  ميان  از  است  توانسته  مکنزي 
توانمندي را كه براي حركت هاي جهاني در بازارهاي درحال ظهور 
شركت  همانند  كارزار  اين  به  ورود  كند.  دست چين  است،  الزم 
قهرمانان در يك مسابقه ي دكاتلون است، كه الزمه ي شركت در 
توانمندي بر شمرده است. درست  اين ده  آن داشتن مهارت در 
مانند يك مسابقه ي دكاتلون، اين توانمندي ها را مي توان در سه 

نوع فعاليت دسته بندي كرد:
هدف گيري درست: در اين فرآيند، شركت ها بايد فعاليت هاي 
بازار هاي در حال ظهور را در فرصت هاي مناسب هدف گيري كنند. 
اين اقدام، هدف گيري ماهرانه خوشه هاي رشد شهري، پيش بيني 
لحظه هاي رشد انفجاري، و برقراري موازنه ي دقيق بين مناسبات 
محلي و مقياس جهاني را در بر مي گيرد. ديجيتالي شدن جهان 
زمينه هاي  در  انبوه  داده هاي  توليد  حال  در  كه  ظهور،  حال  در 

گوناگون است، اكنون مي تواند به اين گونه تالش ها ياري رساند.
پرش به درون: با جهيدن شركت هاي فرامليتي به درون جهان در 
حال ظهور، شركت ها با برد ها و باخت هاي بالقوه مواجه مي شوند. 
چهار توانمندي مطرح در اين فرآيند، بازتاب  دهنده ي لحظه هاي 
براي  منابع  براي تجهيز دوباره ي  اقدام متهورانه  واقعي است: 1. 
تسخير فرصت هاي شکوفان،2. ايجاد سبد هاي محصول،3. ايجاد 
برند ها، و 4.  برپا داشتن سامانه ي ورود به بازار براي آماده سازي و 
ارايه ي آن چيز هايي كه بازار هاي در حال ظهور به آن نياز دارند، 
و مکان هايي كه خواهان استقرار در آن ها هستند. موفقيت در اين 
و سرمايه گذاري  تکنولوژي سرآمد  از  برخور داري  نيازمند  بازار ها 
جسورانه در فرآيند هايي است كه سازگار با شرايط محلي طراحي 

شده اند.
دويدن مسافت: سه توانمندي نهايي در اين فرآيند، بر واقعيت 
سرآمدي در رقابت در بازار هاي در حال ظهور، به عنوان يك چالش 
و  ساختارها  بايد  جهاني  سازمان هاي  دارند.  داللت  بلند مدت، 
فرآيند هاي مديريتي نويني را براي تکاپوي زيركانه در محيط هاي 
مقياس  از  حاصل  منافع  حال،  عين  در  و  گرفته  نظر  در  ناآشنا 
بايد مدل هاي جديدي  )فعاليت( را براي خود حفظ كنند. آن ها 
را به نمايش گذارند تا از آن طريق بتوانند با جذب و نگهداري و 
برقراري  بازار هاي در حال ظهور، و  پرورش استعدادهاي كمياب 
مناسبات نوين با ذي نفعان، كسب و كار پايداري را براي خود ايجاد 
شركت هاي  دكاتلون،  در  مسابقه  مانند  درست  درنهايت،  كنند. 
فعاليت  عرصه هاي  همه ي  در  را  مهارت هاي خويش  بايد  جهاني 
براي  زير  توانمندي   10 داشتن  دهند.  ارتقا  نواحي  همه ي  در  و 

رسيدن به هدف الزامي است:

هوشمندانه  را  شهري  رشد  خوشه هاي   .1  
هدف گيري كنيد

به شهر ها  روستا  از  مدرن  مهاجرت  مقياس  در  محدوديتي  هيچ 
وجود ندارد. دراقتصاد هاي در حال ظهور امروزي، جمعيت شهر ها 
معادل رشد جمعيت  كه  افزايش مي يابد  نفر  ميليون  ساالنه 65 
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آينده،  سال  است. طي 15  مقياس شهر شيکاگو  در  هفت شهر 
تنها 440 بازار شهري در حال ظهور، تقريبا نيمي از رشد توليد 
خود  آن  از  را  جهاني  مصرف  رشد  درصد  و 40  داخلي  ناخالص 

خواهند كرد.
و  مقياس(  )به لحاظ  متوسط  شهر هاي  در  بازار ها  اين گونه  اغلب 
مار،  وينادل  يا  مدان،  هوامبو،  آباد،  احمد  نظير  ناآشنا  نام هايي 
كالن شهر هاي  برخالف  متوسط  شهرهاي  داشت.  خواهند  قرار 
مي كنند.  ارايه  كارآفرينان  به  را  بهتري  فرصت هاي  يك1،  درجه 
يك  به عنوان  برزيل  در  سائوپالو  ايالت  داخلي  ناخالص  توليد 
كشور  داخلي  ناخالص  توليد  كل  از  بيش تر  شهري ،  بزرگ  بازار 
آرژانتين است. اما رقابت در بازار سائوپالو، بزرگ ترين شهر برزيل، 
در  براي خرده فروشي  فعاليت  و حاشيه ي  بوده  بي رحمانه  بسيار 
آن بسيار اندك است.  براي تازه واردان به بازار برزيل، گزينه ي 
ورود به بازار شمال شرقي آن كشور، فرصت بهتري ارايه مي كند، 
اما  دارد  ديرينه اي  فقر  سابقه ي  پرجمعيت  ناحيه  اين  اگرچه 
رشد  پارائوپباس2، ساالنه 20 درصد  مانند  پررونقي  اقتصاد شهر 
مي كند. واقعيت توانايي شهر هاي كوچك تر در ارايه ي فرصت هاي 
"وال مارت"3  بزرگ تر نکته ي جديدي نيست. پنجاه سال پيش، 
نخستين فروشگاه خود را در شهر روجرس آركانزاس4 افتتاح كرد 
و در فرآيند ايجاد بزرگ ترين كسب و كار جهاني در اجتناب از 
ورود به بازارهاي شهري اشباع شده به لحاظ رقابت، درنگ نکرد. 
شايان توجه اين كه، چهار نفر از 5 نفر مديران اجرايي در مصاحبه 
پژوهش اخير مکنزي اذعان داشتند كه در عرصه ي بازارهاي در 
حال ظهور، شركت هاي آن ها  تصميمات را  نه در سطح شهري، 
بلکه در سطح كشوري اتخاذ مي كنند!  سه نفر از پنج مدير نيز 
گفتند كه شركت هاي آنان شهر ها را به عنوان "واحد برنامه ريزي 

نامناسب" تلقي مي نمايند!

بر اساس تنوع سليقه مصرف كننده، قدرت خريد، و شرايط بازار در 
جوامع در حال ظهور، عدم توجه به اهميت شهرها در برنامه ريزي 
در  مي آيد.  به شمار  استراتژيك  بزرگ  اشتباه  يك  كار،  و  كسب 
كشور چين، 56 گروه قومي مختلف وجود دارد، كه به 292 زبان 
صد ها   رسمي،  زبان   20 هند،  كشور  در  مي كنند.  تکلم  محتلف 
گويش محلي، و چهار آيين مذهبي عمده وجود دارد.  شهروندان 
برزيلي به لحاظ تنوع قومي و فرهنگي،  جايگاه ويژه اي را در جهان 

به خود اختصاص مي دهند.
محلي  گويش  و  زبان   2000 به  آفريقايي  كشور   53 شهروندان 
صحبت مي كنند. حتي از ديدگاه جغرافيايي نيز ممکن است اهالي 
يك شهر از اقوام گوناگون تشکيل شده باشند. براي مثال، شهرهاي 
گوانگژو5 و شنزن6 در دو مركز شهري واقع در جنوب چين به لحاظ 
مقايسه از نظر اندازه ي شهري، تنها 100 كيلومتر از يکديگر فاصله 
افرادي  را  اكثريت جمعيت مصرف كننده  دارند. در شهر نخست، 
زبان كانتونز7  به  اما  آنجا متولد شده اند  تشکيل مي دهند كه در 
سخن مي گويند. در شهر شنزن، 80 درصد جمعيت را مهاجراني 
تشکيل مي دهند كه به زبان ماندارين تکلم كرده و اصالت جدايي 
در  متنوع  سليقه هاي  داشتن  كه  را،  خود  منطقه اي  وجه تمايز  و 
كاالهاي مصرفي الکترونيك، عالقه به مد و تنوع غذايي از مظاهر 

بارز آن است،  به نمايش مي گذارند.
با وجود اين واقعيت ها، بسياري از شركت هاي فرامليتي، رويکرد 
خود را بر مبناي كشوري يا تركيبي انتخاب مي كنند، كه در واقع،  
نيشگون زدن به كالن شهرها تلقي مي شود. آن ها تصور مي كنند 
براي شهرهاي  استراتژي هاي الزم  تدوين  در  آنان  تالش هاي  كه 
متوسط مقياس، تنها با تاكيد بر "صرفه هاي ناشي از مقياس"8 به 
نتيجه مي رسد. از اين رو، براي به حداقل رساندن نرخ مبادله9 يا 
بايد گروه بندي  فرامليتي  "، شركت هاي  بده بستان   " به اصطالح، 

1- megalopolis
2- Parauapebas
3- Walmart
4- Rogers Arkansas
5- Guangzhou

6- Shenzen
7- Contonese
8- Economies of scale
9- Trade-off
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شهرهاي كوچك تر در خوشه هاي جمعيتي مشترك )ويژگي هاي 
مناطق  فرهنگي،  ويژگي هاي  درآمد،  توزيع  ميزان  جمعيتي(، 
رسانه اي و پيوند هاي ترابري را مورد توجه قرار داده و نرخ مبادله را 
در روي آوردن به بازارهاي درحال ظهور به سود خود تغيير دهند.

قطب  ايجاد  با  همراه  عمليات  راه اندازي  با  بزرگ  شركت هاي 
مديريتي مشترك، گزينش استراتژي گام به گام و گسترش عمليات 
از خوشه اي به خوشه ي ديگر، مي توانند به كارايي هاي حاصل از 
تداركات  بازاريابي،  شامل:  فعاليت،  زمينه هاي  همه ي  در  مقياس 
دست  توزيع،  وشبکه ي  عرضه،  زنجيره ي  مديريت  )لجستيك(، 
 يابند. در همه ي زمينه ها، به ويژه در عرصه هاي توليد محصول و 
خدمات نهايي، بايد "ژرف نگري" مقدم بر "گسترش" )افقي(، مورد 

تاكيد استراتژيست هاي شركت هاي جهاني قرار گيرد.
بر  مبتني  استراتژي هاي  كه،  است  داده  نشان  مکنزي  تجربه 
خوشه هاي شهري در ورود به بازارهاي در حال ظهور، به مراتب 
از پوشش دهي كل يك كشور يا يك منطقه، يا تکاپو براي ورود 
برآيند هاي  مي دهد.  نتيجه  بهتر  پراكننده،  و  منفرد  شهرهاي  به 
به سود خوشه هاي شهري مي تواند  تغيير جهت دادن  از  حاصل 
شركت  يك  هند،  كشور  در  مثال،  براي  باشد.  چشمگير  بسيار 
متمركز  با  توانست  مصرفي  كاال هاي  توليد  عرصه ي  در  پيشتاز 
كردن فعاليت هاي خود در هشت خوشه شهري بزرگ، هزينه هاي 
خود را به نصف كاهش دهد. بديهي است كه در صورت گزينش 
بازارهاي 200 شهر مختلف آن كشور، تحقق  استراتژي ورود به 

چنين دستاوردي غير ممکن بود.

 2. لحظه هاي رشد انفجاري را پيش بيني كنيد 
از ديگاه رقابت، توجه به زمان بندي  بازارهاي در حال ظهور،  در 
به اندازه ي توجه به گزينش جغرافيايي از اهميت مبرم برخوردار 
به  كاال ها،  از  مجموعه اي  يا  خاص  كاالي  يك  براي  تقاضا  است. 
روال معمول، به جاي پيروي از خط مستقيم، از منحني S تبعيت 

رشد  بخار ها ي  شدن  متراكم  موازات  به  كه:  بدين سان  مي كند، 
آن  در  كه  داغ"،  "ناحيه  يك  مصرف كنندگان،  درآمد  افزايش  و 
اختيار  در  كافي  پول  محصول  يك  خريد  براي  مصرف كنندگان 
مي كند،  فروكش  تقاضا  درآن  كه  برودت"،  "ناحيه  يك  و  دارند، 

به وجود مي آيند )نمودار 3(.
 S نمودار3، تصويري از رشد مصرف لوازم خانگي را طبق منحني
در سه سطح مصرف كنندگان: طبقه كم درآمد، طبقه متوسط، و 
طبقه پردرآمد نشان مي دهد. نقاط متراكم در نمودار نشان دهنده 
اشتياق بيش تر طبقه كم درآمد )به موازات افزايش ميزان درآمد( 
نمودار   عمودي  محور  است.  بيش تر  خانگي  لوازم  مصرف  به 
محور  و  است  خانگي  لوازم  مصرف  درآمدي  نشان دهنده سطوح 
اكتساب  قابل  درآمد هاي  ميزان  افزايش  روند  نشان دهنده   افقي 
توسط اين سه طبقه در دهه گذشته است. منحني S رسم شده 
درآمد  افزايش  با  كه  است  واقعيت  اين  بيان گر  نقطه ها،  ميان 
افزايش  به شدت  لوازم خانگي  ميزان خريد  خانوار هاي كم درآمد، 
يافته و شيب كمتِر قوس صعودي منحني )تراكم كمتر نقطه ها( 
درآمد  با  و  براي طبقه كم درآمد  تقاضا  ميزان  كه  نشان مي دهد 
متوسط در حال اشباع است. تداوم شيب صعودي ماليم منحني

S نشان مي دهد كه خريد لوازم خانگي توسط خانوار هاي با درآمد 
دهه  در  اكتسابي  درآمد  ميزان  افزايش  با  باال،  درآمد  و  متوسط 
اغلب  كه،  است  اين  امر  اين  دليل  است.  يافته  كاهش  گذشته، 
اختيار  در  را  لوازم  اين گونه  پيشاپيش  طبقه  دو  اين  خانوار هاي 

گرفته اند )به معناي به نقطه اشباع رسيدن تقاضا(.  
متغير  يك  سرانه،  آمد  در  ميزان  مصرف،   S منحني  روند  در 
خيزش  نقطه  كه  دانست  بايد  اما  مي آيد.  به شمار  تعيين كننده 
خدمات  يا  محصول  اساس  بر  مصرف  منحني هاي  شکل گيري  و 
آن  واحد  بهاي  كه  محصوالتي  خريداري  مي شود.  دگرگون 
در  بطري،  نوشابه هاي  و  سبك1  خوراك هاي  مانند  است،  پايين 
مراحل اوليه، منحني درآمدي سرعت گرفته، و در مراحل بعدي، 

10 توانمندی اساسی الزم برای بهره برداری از فرصت های پیش رو

1- snacks



22

لوازم مد  نظير  و تجملي،  لوكس  زيبا، كاالهاي  خريد محصوالت 
رو،  ازاين  مي گيرد.  گوارا، سرعت  نوشيدني هاي  و  و شيك پوشي، 
جهش منحني در زمينه ي خريد خدمات، در سطوح درآمدي باالتر 
صورت مي گيرد. خريد يخچال و مانند آن طبق منحني پذيرش 
نزولي، كه با رسيدن بازار به حالت اشباع، منحني آن صاف مي شود، 
صورت مي گيرد. در حالي كه صرف پول براي خريد لباس، كه از 

ضروريات است، انگاره ي رشد پايدارتري را به تصوير مي كشد.
كلي  طيف  درون  در  محصوالت  )خريد(  پذيرش  انگاره هاي 
موصوف مي توانند به صورت گسترده اي متفاوت باشند. در حالي كه 
يخچال و ماشين لباش شويي در اغلب موارد به عنوان "محصوالت 
در  مصرف  آماري  داده هاي  مي گيرند.  قرار  گروه  يك  در  سفيد" 

و  يخچال  مانند  محصوالتي  خريد  كه  مي دهد  نشان  پکن  شهر 
ماشين لباس شويي زماني جهش پيدا مي كند كه درآمد ساالنه ي 
شهروندان از 2500 دالر باالتر رفته و در باالتر از 6000 دالر نيز، 
سرعت آن كند مي شود. اين در حالي است كه خيز  منحني در 
خريد خدمات با نزديك شدن درآمد به سطح 10000 دالر، سير 

صعودي مي پيمايد. 
روانه  داغ"  "ناحيه  به سوي  مصرف كنندگان  كه  زماني  پيش بيني 
تکنولوژيك،  ويژگي هاي  از  دقيقي  درك  مستلزم  شد،  خواهند 
شناخت جمعيتي، فرهنگي، جغرافيايي و روند هاي وضع مقررات 
شبکه هاي  شناسايي  ميان،  درآن  كه  است،  هدف  بازارهاي  در 
اغلب  آنجا كه  از  برخوردار است.  اهميت مبرمي  از  توزيع محلي 
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نمودار 3- در كشور چين، محصوالت مصرفي خانوار ها با افزايش سطح درآمد خيز  برداشته و از شکل منحني S پيروي مي كند.

مصرف ساالنه محصوالت خانوار در سال 2010 در شهرهاي چين
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خانوار هاي هندي گياه خوارند، لذا مصرف گوشت در آن كشور از 
ميانگين مصرف جهاني بسيار پايين تر است. در كشور نيجريه، از 
آنجا كه يك سوم جمعيت 14 ساله بوده ، يا زير سنين پايين تر 
هستند، فروش غذاي كودكان بسيار بيش تر از ميانگين جهاني در 

همان سطوح درآمدي است.

 3. استراتژي هاي مناسب با خصوصيات محلي 
و مقياس جهاني را براي شركت خود تدوين كنيد

مشخص كردن "ناحيه داغ" و پيش بيني زماني كه مصرف كنندگان 
براي خريد آماده مي شوند، كافي نيست. شركت هاي فرامليتي بايد 
چگونگي تعديل و بهبود محصول يا خدمات قابل عرضه ي خود را 
نيز تعيين كنند تا محصوالت يا خدمات از نظر سليقه ي خريداران 
شده(،  بومي  سليقه هاي  تغيير  موجب  )حتي  كرده  جلوه  جذاب 
به لحاظ قدرت خريد قابل خريداري بوده، و به شركت خود فرصت 

دهند كه به موقع به مقياس منطقي درآن بازارها دست يابد.
به رجحان ها ي  اتخاذ تصميم درباره ي چگونگي و ميزان اهميت 
محلي، مستلزم درك ژرف ويژگي هاي جمعيت شناختي مصرف 
كنندگان، ترجيحات، و رفتار آنان در نقاط هدف گيري شده است. 
از  بسياري  گونه هاي  هدف،  مورد  نقاط  از  برخي  در  مثال،  براي 
مصرف  هند  و  چين  كشور هاي  در  صبحانه  مخصوص  غالت 
شده  عرضه  مواد  كه  شوند  متوجه  شركت ها  چه بسا  و  مي شود، 
توسط آن ها هيچ گونه سازگاري با نياز ها و عادات محلي ندارد. در 
نقاط ديگر، ممکن است شركت ها با عرضه ي هوشيارانه محصوالت 
خود در بازارها به كشف فرصت هاي مغتنم براي تحقق صرفه هاي 

حاصل از مقياس نايل شوند.
تنوع  از  مي كنند  تالش  فرامليتي  شركت هاي  موارد،  اغلب  در 
به گونه ي هوشمندانه اي  نوظهور  بازارهاي  رفتار مصرف كنندگان 
به  تازه  ثروتمندان  رويکرد،  اين  بهره برداري كنند. در يك سوي 

چشم هم چشمي،  با  تا  دارند  وافري  اشتياق  كه  رسيده،  دوران 
ثروت خود را به رخ ثروتمندان غربي بکشند، قرار دارند. در سوي 
ديگر، تهي دستان )اليه زيرين درآمدي( كه در تالش معاش بوده 
و  قيمت ها  پايين ترين  محور  بر  خريدشان  قدرت  معيار هاي  و 

ارزان ترين محصوالت دور مي زند، قرار دارند.
كاذب،  دوگانگي  چنين  يك  چنبره ي  در  افتاده  در  بازاريابان 
در  مي شوند.  كشيده  استراتژيك  گزينه هاي  گرداب  به  سرانجام 
به  نوظهور  بازارهاي  در  فرصت  جوياي  شركت هاي  حالت،  اين 
چه رويکردي بايد متوسل شوند؟ آيا الزم است از استراتژي ناب 
پيروي كرده و مشتريان ثروتمند اين بازارها را با همان محصوالتي 
كه در بازارهاي كشور هاي توسعه يافته عرضه مي كنند، هدف گيري 
نمايند؟ يا اين كه، تالش كنند با عرضه محصوالت ارزان قيمتي كه 
در بازارهاي كشور هاي خود به فروش نمي روند، بازارهاي مصرفي 

نوظهور را هدف گيري كنند؟
با توجه به شمار جمعيت مصرف كننده عمده در بازارهاي مصرفي 
در حال ظهور كه بيش از نيمي از تمامي خانوار هاي چيني را در 
درآمد  با  طبقه اي  به  آنان  جمعيت   2020 سال  تا  و  برمي گيرد 
متوسط تبديل خواهد شد، حدود 6 درصد نسبت به سال 2010 
افزايش خواهد يافت، اكنون شركت ها بايد ياد بگيرند كه چگونه با 
تدوين استراتژي هاي ظريف و دقيق، كه توازن الزم را متناسب با 
معيار هاي مقياس و ويژگي هاي محلي برقرار مي كند، وارد اين گونه 

بازارها شوند.
استراتژي انديشمندانه ي سهم خواهي از بازار، به شركت فريتو-   لِي1 
برند  به عنوان يك  را،  بازار غذاي سبك  تا 40 درصد  كمك كرد 
غذايي هندي، به تصاحب خود در آورد. اين شركت، محصوالت 
جهاني تنقالتي مانند چيتوز و نظاير آن را مطابق ذائقه ي بومي 
شركت  اين  همچنين،  كرد.  عرضه  بازار  به  و  توليد  هنديان 
محصولي به نام " كور كوره"2 توليد كرد كه آميخته اي از غذاي 
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سبك كوچه پس كوچه اي سنتي هندي و چيپس سيب زميني به 
بازار  در  نوآوري  يك  به عنوان  محصول  اين  بود.  آن  غربي  شکل 
محصوالت غذايي هند تلقي شد و هم اكنون در ساير كشور ها نيز 

به فروش مي رسد.
موفقيت چشم گير "كور-كوره" در نتيجه ي قيمت گذاري جذاب و 
درآميختن احساس محلي مصرف كنندگان با معيار ها ي بين المللي 
با  آئودي1  خودروسازي  شركت  چين،  كشور  در  گرديد.  محقق 
تغيير طراحي، سواري مدلA6 را با افزايش طول شاسي )فاصله ي 
دو محور جلو و عقب( كه براي ايجاد فضاي دروني بيش تر براي 
سامانه ي  كردن  اضافه  همچنين،  و  بود  ضروري  پا  كردن  دراز 
سرگرمي و ميز ها ي كشويي در درون كابين، براي محصول خود 

بازار گشايي كرد. 
نوظهور،  بازارهاي  در  مطلوب  فرصت ها ي  به  دست يابي  براي 
ايده ها ي  تحقق  براي  را  مناسب  مقياس ها ي  پيشتاز  شركت هاي 
خود تدوين و به موقع اجرا مي كنند. براي مثال، شركت يونيليور2، 
فيلتر ها ي آب خود را براي نخستين بار در كشور هند، و هم زمان 
جنوبي  آفريقاي  و  شرقي  اروپاي  آسيا،  در  مصرف كنندگان  به 
عرضه كرد. شركت هاي عرضه كننده ي خدمات مخابراتي فعال در 
بازارهاي در حال ظهور اكنون ياد گرفته اند كه طرح هاي بازار يابي 
بهينه  به طور  مختلف  جغرافيايي  پهنه ها ي  در  را  خود  موفق 

شبيه سازي كنند. 

 4. منابع خود را براي بلندمدت  از نو تجهيز 
كنيد

براي برنده شدن در بازارهاي در حال ظهور، شركت هاي برخاسته 
از بازارهاي پيشرفته بايد تغييرات بزرگ را به سرعت درك كنند. 
نو تجهيز  از  نتوانند منابع خود را به طور اصولي  شركت هايي كه 
و باز تخصيص دهند، بي ترديد از رقيبان خود در بازارهاي محلي 

مکنزي  تحقيقاتي  يافته هاي  خورد.  خواهند  شکست  سختي  به 
ظهور،  حال  در  بازارهاي  در  پويا  شركت هاي  كه  مي دهد  نشان 
بسيار  نرخ  با  كار  و  كسب  واحد ها ي  در  را  خود  سرمايه گذاري 
پيشرفته موطن خود  بازارهاي  در  از شركت هاي مستقر  باالتري 
تجهيز مي كنند، زيرا بازارهاي در حال ظهور سريع تر از بازارهاي 
همتاي خود در بازارهاي پيشرفته رشد مي كنند. اين موضوع حتي 
زماني كه هيچ يك از دو نوع شركت در بازار هاي بي طرف سوم 
مستقر نيستند، نيز صدق مي كند. اكنون ثابت شده است كه رشد 
كنترل  اعمال  حالت  در  تنها  نه  ظهور،  حال  در  بازيگران  منافع 
كامل بر پايگاه هاي استقرار كوچك تري كه فعاليت خود را از آنجا 
بازارهاي  در  را  رشد  اين گونه  بلکه  مي يابد،  تداوم  كرده اند  آغاز 

توسعه يافته نيز مي توان مشاهده كرد.
نمايان گر  بازارهاي در حال ظهور  از طرفي، چاالكي شركت هاي 
اين واقعيت است كه اكثريت سهامداران آن ها از اقتدار بيش تري 
اما  برخوردارند.  پيشرفته  بازارهاي  در  خود  به همتايان  نسبت 
مديريت  نمايان گر  ظهور  حال  در  بازارهاي  شركت هاي  چاالكي 
متمايز و پارادايم )ذهنيت( متفاوت آن ها نيز هست. شركت هاي 
فعال در بازارهاي در حال ظهور براي سرعت آفريده شده اند. آن ها 
براي برآورده ساختن نياز ها ي در حال تحول و دگرگونگي سريع 
مصرف كنندگان طبقه ي متوسط در بازارهاي محلي و ساير جوامع 
نوآوري  بايد  كه  مي دانند  آن ها  گرفته اند.  شکل  رويش  حال  در 
كنند و در غير اين صورت، از صحنه محو مي شوند. مي توان چنين 
استنباط كرد كه اين تازه به دوران رسيده ها شانه هاي خود را از 
بار ميراث گذشته رهانيده اند. آن ها مي توانند بدون سردرگمي در 
ميان دو جهان ثروتمند و در حال توسعه، تالش هاي خويش را 
متمركز  مي شوند،  پديدار  نوظهور  بازارهاي  در  كه  آنچه  روي  بر 
بسياري  ارشد  اجرايي  روند، مديران  اين  بر خالف  كنند. درست 
از شركت هاي بازارهاي توسعه يافته، همواره از كاهش درآمد هاي 

1- Audi 
2- Unilever
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خود، سهم بازار، يا تنزل بهاي سهام، كه مي تواند شغل آنان را به 
به  ناگزير  كه  مديران،  اين گونه  هستند.  هراسان  اندازد،  مخاطره 
ندارند جز  يا موقعيت خود هستند، چاره اي  تکيه گاه  از  حفاظت 
آن كه به نظاره بازارهاي نوظهوري كه در بردارنده ي ريسك هاي 

ناشي از سرمايه گذاري ميان مدت هستند، بنشينند.
ظهور،  حال  در  بازارهاي  اهميت  به  توجه  با  كنوني،  شرايط  در 
مزايده هاي مطرح  و  مناقصه ها  به  ورود  در  موجود  فرصت هاي  و 
شركت هاي  بلند مدت  عمليات  راستاي  در  آن ها  هدايت  و 
برآيند  و  حاصل  تجربه هاي  نيست.  جايز  درنگ  فرصت،  جوياي 
مصرفي  محصوالت  جهاني  توليدكننده  غول هاي  سرمايه گذاري 
بازارهاي در حال ظهور  توانسته اند حضور موفقيت آميزي در  كه 
داشته باشند، نمايان گر آن است كه حدود چهار تا پنج سال طول 

مي كشد تا سرمايه گذاري هاي آن ها به سودآوري مناسب برسد.
مي توانند  شركت ها  سهام  خريد  با  پيشتاز،  شركت هاي  مديريت 
پيشرفت خود را تسريع كنند. در اين راستا، به عنوان مثال، مي توان 
به اقدام شركت دنون1 در خريداري سهام شركت يوني ميلك2 از 
اجازه  فرانسه  غذايي  فرآورده هاي  به غول  كه  اشاره كرد،  روسيه 
به  گسترده  قيمتي  در طيف  را  بيش تري  رقابتي  محصوالت  داد 
دياگو3  اكثريت سهام شركت  بازار عرضه كند. همين طور، خريد 
در شوجينگ-فنگ4 چين موجب شد كه توزيع و فروش محصول 
توسط شركت نوشابه سازي بريتانيايي به نحو كم سابقه اي افزايش 
يافته و توانايي آن شركت در عرضه ي ليکور سفيد بسيار محبوب 
در ميان مصرف كنندگان چيني به حداكثر مطلوب ارتقا پيدا كند. 

قيمتي  اساس طيف  بر  ارزش  آفرينش  در   .5  
نوآوري كنيد

بازارهاي در حال ظهور فرصت هاي بکري را براي طراحي و توليد 
بر  مبتني  نوآورانه ي  رويکرد هاي  طريق  از  خدمات  و  محصوالت 
خلق "بهترين بديل در نوع خود"، كه در بازارهاي پيشرفته عرضه 
شده اند، در اختيار شركت هاي كارآفرين قرار مي دهد. براي مثال، 
شركت الکترونيك اِل جي5  كره جنوبي، تا سال 1990 از تالش 
در بازارهاي هند سرباز نزد. تا زماني كه تغيير در قوانين و مقررات 
سرمايه گذاري خارجي درآن كشور به آن اجازه داد كه در طراحي 
و تسهيالت محلي سرمايه گذاري كند. همچنين، سازندگان محلي 
از طريق  از هنديان عالقه دارند كه  بسياري  كه تشخيص دادند 
ال جي  كمپاني  از  دهند،  گوش  موسيقي  به  خود  تلويزيون ها ي 
خواستند كه مدل ها ي جديدي از تلويزيون خود را با بلندگو هاي 
بهتر طراحي كند. براي رقابتي نگه داشتن قيمت ها، اين كمپاني 
مشتريان  كاتوديك  تصوير  المپ  به  مجهز  قديمي  تلويزيون ها ي 
به  تخت،  نمايش  صفحه ي  به  مجهز  تلويزيون ها ي  با  را  خود 
قيمت هاي مناسب و ارزان تر معاوضه كرد. امروزه، كمپاني ال جي 
بازار هند عرضه مي كند،  را در  از محصوالت ديگر خود  بسياري 
كه عرضه ي محصوالتي چون لوازم الکتريکي و الکترونيکي قابل 
برنامه ريزي به زبان ها ي محلي، يخچال ها يي با رنگ ها ي روشن تر 
مجهز به فريزر ها ي كوچك تر، ماشين ها ي لباسشويي بزرگ براي 
خانواده هاي پرجمعيت هندي، و مايکروفر هاي مجهز به دگمه هاي 

لمسي قابل برنامه ريزي، از آن جمله اند.
از  يکي  بنگالور  در  ال جي  نوآوري هاي محصوالت شركت  مركز 
بزرگ ترين شركت هاي خارج از كره جنوبي است. به همين دليل، 
تهويه  دستگاه هاي  عرصه ي  در  هند  بازار  پيشتاز  كمپاني  اين 
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ساير  است.  رختشويي  ماشين هاي  و  تلويزيون  يخچال،  مطبوع، 
شركت هاي جهاني رقيب در بازار هند و نقاط ديگر در پشت سر 
كمپاني ال جي قرار دارند.  طي 12 سال گذشته، شمار شركت هاي 
فرامليتي همراه با مراكز تحقيقاتي در چين، كه پيش تر كمتر از 

20 واحد بوده است، اكنون به 1000 واحد افزايش يافته است. 
نوآوري ها ي جالب هستند.  نيز در حال عرضه ي  بازيگران محلي 
است  دوامي  با  رختشويي  ماشين  سازنده ي  هير1 چين،  شركت 
كه افزون بر شستن لباس، قادر به شستن سبزيجات نيز هست. 
مضاف بر آن، اين شركت يخچال ها ي مجهز به سيني هاي فلزي 
محافظ و سيم كشي مقاوم در برابر جويده شدن توسط موش ها را 
به بازار عرضه كرده است. ابتکار اين شركت در توليد محصوالت 
گوناگون براي كاربران شهري، مانند ماشين هاي رختشويي خاص 
طراحي شده براي آپارتمان هاي بسيار كوچك و پر ازدحام، نيز از 

نبوغ گردانندگان آن شركت خبر مي دهند.
شركت دبور2، كه توليدكننده محصوالت بهداشتي مصرفي است، 
دانش غربي را با طب سنتي هندي3 در هم آميخته و محصوالت 
مي كند.  عرضه  آفريقا  و  هند  در  را  نوآورانه اي  بهداشتي  مصرفي 
تاتا5  گروه  شركت هاي  از  يکي  تانيش4،  شركت  حال،  عين  در 
كسب وكار جواهر و زيور آالت بي نظيري را با طرح هاي بومي شده 
همراه با گزينه هاي پرداخت مناسب و سازگار با نياز هاي گوناگون 

جوامع و مناطق هند، راه اندازي كرده است.
شركت ها به فروش محصوالت يا خدمات اوليه مبادرت مي ورزند 
در صدد  يا  بکشند  چالش  به  را  محلي  فروش  ارزان  بازيگران  تا 
جلب مصرف كنندگان براي پذيرش محصوالت و خدمات جديدي 
برآيند. آن ها  است،  با محصوالت مشابه جهاني  مقايسه  قابل  كه 
بازارها در اغلب موارد نيازمند  بايد بدانند كه رقابت در اين گونه 
موازات  به  و  خدمات  و  محصوالت  توليد  بومي سازي  و  نوآوري 

آن، باز طراحي خطوط توليد، فرآيند هاي فعاليت هاي خدماتي و 
زنجيره هاي عرضه است.

بخش  الهام  و  پرآوازه  برند هاي  خلق  به   .6  
مبادرت كنيد

چشم انداز مصرف كنندگان در بازارهاي در حال ظهور با آنچه كه 
در بازارهاي پيشرفته متصور است، از بسياري جهات تفاوت دارد. 
و  هستند  جوان تر  ظهور  حال  در  مصرف كنندگان  نسبي،  به طور 
هستند.  خوش بين  خود،  دولت مند  و  مرفه  همتايان  از  بيش تر 
در  خريدشان  كه  پيشرفته،  بازارهاي  مصرف كنندگان  برخالف 
طول زندگاني بر اساس اطالعات دريافتي از محصوالت و برند ها 
است، مصرف كنندگان در حال ظهور خريداران نوپايي هستند كه 
خريد يك اتومبيل، يك دستگاه تلويزيون، يا حتي خريد يك بسته 
كهنه براي نوزاد، ممکن است براي آنان به عنوان نخستين تجربه 
به شمار آيد. مصرف كنندگان نوظهور در فضاي اين آشفته بازار و 
خرده فروشي هاي بسيار متفرق، كه در چگونگي عرضه يا تبليغ 
محصوالت و فرآورده ها مهارت چنداني ندارند، با انبوهي از گزينه  ها 
كلنجار مي روند. با كوچ كردن مصرف كنندگان نوپا از روستا ها به 
شهرها، آن ها به افکار جديد و شيوه ي زندگاني نويني روي آورده و 
با قبوالندن سليقه خريد خود به جوامع شهري مدرن ابراز هويت 
مي كنند. آن ها به خوبي تالش ها ي برندسازي كارآمد را درك كرده، 
اما به احتمال زياد، آنان بسيار بيش تر از مصرف كنندگان بازارهاي 

توسعه يافته، يك برند را فداي برند جديدتر مي كنند.
تدوين  و  برند سازي  در  تعيين كننده اي  نقش  ويژگي ها  اين 
قرار  نوظهور،  بازارهاي  در  مي كنند.  ايفا  بازاريابي  استراتژي ها ي 
دادن محصوالتي درسبد خريد مصرف كنندگان كه حاوي فهرست 
كوتاه شده از برند ها باشد، واجد اهميت بسياري است. پژوهش ها ي 

1- Hair
2- Dabur
3- Ayurvedic
4- Tanishq
5- Tata

10 توانمندی اساسی الزم برای بهره برداری از فرصت های پیش رو



27

چيني،  مصرف كنندگان  كه  مي دهد  نشان  راستا  اين  در  مکنزي 
به طور متوسط سه برند را در سبد خريد خود قرار داده و در 60  
درصد موارد از ميان سه گزينه يك برند را براي خريد خود انتخاب 
مي كنند. برعکس، در اياالت متحده و اروپا، مصرف كنندگان حداقل 
چهار برند را در سبد خريد خود قرار داده و در 30 تا 40 درصد 
موارد به خريد يك برند از چهار گزينه مبادرت مي كنند. شدت 
تمركز مصرف كنندگان نوظهور در تعيين گزينه هاي اوليه مطلوب 
خويش به وجود شفافيت بيش تر و اطمينان به آن برند ها بستگي 
طريق  از  را  شفافيت  اين  مي توانند  فرامليتي  شركت هاي  دارد. 
تدوين استراتژي "خوشه به خوشه"، كه مي تواند در راس مالحظات 
خريداران قرار گيرد، پيش از انتخاب گزينه هاي دسته ي بعدي در 

شهرهاي منتخب، ايجاد كنند.
اثرات شبکه اي  امتيازات ويژه اي در تشديد  از  كارزار هاي محلي، 
در  موفقيت  اساسي  پيش نياز هاي  به عنوان  و  بوده  بهره مند 
بازارهاي نوظهور، مي توانند حاوي پيام هاي مثبت و نويد بخشي 
نشان مي دهند كه  تحقيقات مکنزي  از  برآمده  يافته ها ي  باشند. 
براي مصرف كنندگان  منسوبان خانواده ها  يا  توصيه هاي دوستان 
برابر  براي مصرف كنندگان مصري سه  برابر و  از دو  چيني بيش 
بيش تر از همتايان آن ها در اياالت متحده يا بريتانيا  اثر گذار است.

نيازمند  نوظهور  بازارهاي  ميان مصرف كنندگان  در  اعتماد  ايجاد 
بررسي دقيق قابليت پيام رساني و تحويل محصوالت يك برند به 
خريداران است.  شركت اِيسر1 ، سازنده كامپيوتر، پيش از عرضه ي 
محصوالت خويش، پيام هاي صادره را براي مصرف كنندگان چيني 
آزمايش  مورد  خريداران،  براي  آن  درك  نمودن  آسان  هدف  با 
قرار داد.  با توجه به اين كه قابليت پيام رساني اين برند در ميان 
مصرف كنندگان تايواني و يا ساير بازارهاي مرفه از اقبال فراواني 
برخوردار بوده است، شبيه سازي اين آزمون در بازارهاي نوظهور 
ضروري تشخيص داده شد. اين كمپاني با شگفتي متوجه شد كه 

همان پيام براي خريداران در كشور چين با ريسك توام بوده و 
پرسش هايي را براي مصرف كنندگان نسبت به كيفيت محصوالت 
شركت اِيسر به وجود مي آورد. از اين رو، اين شركت كارزار نويني 
را داير بر اعتماد سازي نسبت به محصوالت خود راه اندازي كرد، 

كه اثرات تعيين كننده اي در پي داشت.
استفاده از كانال ها ي ديجيتال و تلفن هاي موبايل، از جمله، تجارت 
اعتماد سازي  براي  را  فزون تري  فرصت هاي  مي تواند  الکترونيك، 
نظر  مورد  برند  به  نسبت  مصرف كنندگان  در  هوشياري  ايجاد  و 
از جمعيت شهري  نيمي  از  بيش  در كشور چين،  آورد.  به وجود 
به طور آنالين در ارتباط شبکه ي اينترنتي هستند. بررسي ها نشان 
داده اند كه مصرف كنندگان چيني بيش از آگهي هاي تلويزوني به 
چهارم  يك   ،2010 سال  تا  مي كنند.  اعتماد  آنالين  توصيه هاي 
جمعيت برزيل به عنوان كاربران اينترنت، مشترك تويتر  بوده، و 
برزيلي ها در راس مشتاقان خدمات "تويتر2 " )به عنوان يك شبکه 
اجتماعي مجازي( قرار گرفته اند. در كشور هند، مصرف كنندگان 
كامپيوتر هاي  وادي  به  سنتي  رسانه هاي  عرصه ي  از  به سرعت 
است  درحالي  اين  جهيده اند.  موبايل  تلفن  خدمات  و  شخصي 
خدمات  بيش تر  چه  هر  توسعه ي  موجبات  سواد  پايين  نرخ  كه، 
البته،  است.  ساخته  فراهم  كشور  آن  در  را  گويا3  وب سايت هاي 
بازاريابي مبتني بر فعاليت هاي ديجيتالي بايد به عنوان بخشي از 
فعاليت هاي يکپارچه شركت ها در استفاده از كانال هاي رسانه اي 
از جمله، تبليغ و پيام رساني در فروشگاه ها و كارزار هاي آموزشي 

تلقي شود. 

 7. مسيرمنتهي به بازار را كنترل كنيد
يافته هاي پژوهشي مکنزي نشان مي دهند كه چگونگي مديريت 
مصرف كنندگان در رويارويي با محصوالت عرضه شده در جايگاه هاي 
فروش از اهميت بسزايي برخوردار است. در حالي كه در كشور چين 

1- Acer
2- Twiter
3- voice activated
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45 درصد مصرف كنندگان تصميمات خود را در داخل فروشگاه 
محدود  متناظر  رقم  متحده  اياالت  در  مي كنند،  اتخاذ  )مغازه( 
مورد  چيني  مصرف كنندگان  از  چهارم  يك  است.  درصد   24 به 
برخورد  وشيوه ي  محصوالت  فروش  مبلغان  كه  گفته اند  مطالعه 
فروشندگان تاثير بيش تري بر تصميم خريداران داشته اند. يکي از 
بررسي ها نشان داد كه آن عده از چيني هايي كه كاالهاي نهايي 
تصميم گيري  از  پيش  كرده اند،  خريداري  را  الکرونيك  مصرفي 

براي خريد، تا 10 بار از اين گونه فروشگاه ها بازديد كرده اند.
و خريداران  فروشگاهي مصرف كنندگان  درون  تجربه ي  مديريت 
با  شهرهاي  در  به ويژه  مي آيد،  به شمار  بزرگي  بسيار  چالش 
اين  باالتري برخوردارند،  از فرصت هاي رشد  مقياس متوسط كه 
چشم انداز  هم گسيخته ي  از  ماهيت  دارد.  زيادي  اهميت  نکته 
مسئله  از  بخشي  خود  ظهور  حال  در  بازارهاي  در  خرده فروشي 
است، به طوري كه بازار گشايي از طريق تجارت الکترونيك در حال 
غربي  بازارهاي  در  آن  از سطوح  پايين تر  كشور ها  اين  در  حاضر 
است. از اين رو، سوپر ماركت ها هنوز هم پديده اي نو تلقي شده 
و مصرف كنندگان ترجيح مي دهند كه اغلب خريد هاي خود را از 
مغازه ها ي"همه جا موجود1 " كه پدران و مادران شان از آن ها خريد 

مي كردند، انجام دهند.
سهم  دهم  يك  تنها  بزرگ،  خرده فروش   500 چين  كشور  در 
را به خود اختصاص  اياالت متحده  بازار 50 عمده فروش بزرگ 
اين  در  كوچك  خرده فروشان  از  انبوهي  به  دسترسي  مي دهند. 
كشور، مستلزم مذاكرات وقت گير به لحاظ وجود جاده هاي نامناسب 
عهد "بيزانس" )قديمي(، شبکه هاي چند اليه اي از توزيع كنندگان 
و عمده فروشان محلي است. در اين گونه مکان ها، پهلوانان محلي از 
امتياز برتري بهره مندند، زيرا آنان پيوندي دراز مدت و مستمر را با 
توزيع كنندگان و سپاهياني از فروشندگان كه مزد اندكي دريافت 
تالش  اغلب  كه  فرامليتي  شركت هاي  كرده اند.  برقرار  مي كنند، 

مي كنند محصوالت خود را وارد مغازه هاي بازارهاي در حال ظهور 
كنند بايد از آمادگي الزم براي ايجاد عمليات و امکانات گسترده ي 

فروش در داخل بازارهاي اين كشور ها برخوردار باشند.
انرژي  و  وقت  بايد  بازارها  اين گونه  به  ورود  خواهان  شركت هاي 
تقسيم  و  طبقه بندي  زمينه ي  در  كه  را  آنچه  از  بيش تر  بسيار 
جايگاه هاي فروش و تدوين شيوه ها و چك ليست هاي دقيق براي 
كنترل كيفيت در داخل فروشگاه هاي خود صرف مي كنند، صرف 
كشور  در  كنند.  نوظهور  بازارهاي  در  خود  فعاليت هاي  توسعه ي 
هند، شركت يونيليور به طور مستقيم با به كار گرفتن هزاران نفر 
براي فروش محصول در داخل فروشگاه ها، كه بسياري از آنان به 
افزار هاي دسترسي براي ثبت و ضبط سفارشات در هر مکان و در 
هر زمان مجهز شده اند،  در 1/5 ميليون فروشگاه محصوالت خود 
موارد  اغلب  در  اولويت،  واجد  فروشگاه هاي  در  توزيع مي كند.  را 
از  استفاده  كارآمد تري، شامل  از مدل هاي كنترل  است كه  الزم 
سرپرستان، "فروشندگان زيرك و مردم دار" و سامانه ي فن آوري 
اطالعات2 بسيار پيشرفته براي به حداكثر رساندن حاشيه ي سود، 
به موازات برقراري شفافيت كافي براي ارزيابي عملکرد فروشگاه ها، 

بهره گرفته شود.
كوكاكوال، شركت فرامليتي پر تکاپو در جهاِن در حال توسعه، در 
بررسي و تحليل دامنه ي جايگاه  خرده فروشي در چنين بازارهايي، 
برخوردار  فروشگاه هاي  شركت،  اين  است.  بوده  دور نگر  بسيار 
موجود  تفاوت هاي  از  و  كرده،  مشخص  را  اولويت  باالترين  از 
به دقت  فروشگاه ها،  نوع  بر حسب  خدماتي  نياز هاي  تامين  براي 
فروش  جايگاه هاي  رده هاي  از  هريك  براي  مي كند.  اطالع گيري 
محصول كوكاكوال، اين شركت موفقيت آن ها را به تصوير مي كشد.

آن  شبيه  فروشگاه  آن  كه  آن چه  جزييات  از  تشريحي  تصويري 
جلوه كرده، محصوالت چگونه درآن چيده شده و چگونه به نمايش 
درآمده، به چه ترتيبي تبليغ شده، و به چه نحوي قيمت گذاري 

1- ubiquitous
2- Information Technology
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مي شود. شركت كوكاكوال در اين زمينه از مدل تحويل محصول 
)فروش(  جايگاه هاي  نياز هاي  تامين  براي  مستقيم،  به صورت 
اولويت دار استفاده مي كند و هنگامي كه تحويل مستقيم محصول 
طريق  از  را  كار  اين  نباشد،  صرفه  به  مقرون  هزينه  به لحاظ 
توزيع كنندگان و عمده فروشان انجام مي دهد. اين شركت، همه ي 
امکانات را از سطوح ارايه خدمات و شمار دفعات تحويل تا قرار 
مورد  نوشابه خنك(  )عرضه  برودتي  تجهيزات  درون  آن ها  دادن 

بررسي و مطالعه دقيق قرار مي دهد.
در كشور چين، كمپاني كوكاكوال محصول خود را به طور مستقيم 
به بيش از 40 درصد از جايگاه هاي خرده فروشي توزيع كرده و 
عمليات فروش غيرمستقيم خود را به بيش از 20 تا 30 درصد 
از  عمليات  ساماندهي  مي دهد.  تعميم  فروشي  جايگاه هاي خرده 
طريق بازديد هاي منظم فروشندگان و مبادله كنندگان محصوالت 
كمتر  آن  زيرساخت هاي  كه  آفريقا،  قاره ي  در  مي گيرد.  صورت 
 3200 از  متشکل  شبکه اي  كمپاني  اين  است،  يافته  توسعه 
توزيع كننده خرده پا ايجاد كرده و با  استخدام هزاران كار آفرين 
كوچك مجهز به چرخ هاي دستي و دوچرخه براي حمل و نقل 
فرآورده ها، محصوالت خود را، حتي به جايگاه هايي كه دسترسي به 
آن ها بسيار دشوار است، ارايه مي دهد. در بازارهاي نوظهور، براي 
توزيع كنندگان و ذي نفعان كليدي،  كارآمد مديريت  رويکرد هاي 

جايگزيني وجود ندارد.

 8. الزامات بازارهاي فردا را امروز سازماندهي 
كنيد

با انجام چندين بررسي و مصاحبه هاي ساختار يافته با بيش از 300 
از  كه  فرامليتي،  پيشتاز  شركت   17 در  اجرايي  مسئوالن  از  نفر 
ميان بخش ها و پهنه هاي جغرافيايي گوناگون انتخاب شده بودند، 
از  انبوهي  با  محلي  كه شركت هاي  دريافتند  مکنزي  كارشناسان 
مسايل دست به گريبان هستند. برنامه ريزي استراتژيك، مديريت 

ريسك، پرورش و توسعه استعداد ها، و ارتقاي عملياتي، در بسياري 
انجام  با  مي كند.  نااميد  را  جهان  پيشتاز  شركت هاي  موارد،  از 
عمليات  در  درگير  شركت هاي  كه  شد  معلوم  دقيق  بررسي هاي 
را  شدن"  جهاني  "تاوان  ناگزيرند  زيادي  موارد  در  كه  گسترده 
برتابند، همواره از اين بابت رنج مي برند. اين شركت ها از نقطه نظر 
جنبه هاي كليدي سالمت سازماني، در مقايسه با شركت هاي محلي 
)بومي( از امتيازات كمتري برخوردارند. از منظر ديدماني ) نظري(، 
بازارهاي  در  خود  محلي  رقيبان  به  نسبت  بايد  جهاني  بازيگران 
شرايطي  در  به ويژه  باشند،  بهره مند  شاياني  امتيازات  از  نوظهور 
حفظ  براي  تالش  و  استفاده  مورد  مشترك  زيرساخت هاي  كه 
متعدد،   جغرافيايي  پهنه هاي  در  متنوع  كار  و  كسب  نگهداري  و 
همواره برعليه منافع كشور ميزبان بوده و كشور ميزبان ناگزير است 

كه مخاطرات ناشي از نوسانات نرخ ارز را نيز متقبل شود.
مطالعات موسسه ي مکنزي نشان داد كه به موازات رشد فزاينده ي 
آن ها،  تنوع  و  ميزبان  كشور هاي  در  سرمايه گذار  شركت هاي 
به شدت  موجود،  پيچيدگي هاي  با  انطباق  از  ناشي  هزينه هاي 
افزايش مي يابد. با وجود اين، 40 درصد مسئوالن اجرايي در اين 
شركت ها اظهار داشتند كه آنان در زمينه ي درك شرايط فعاليت 
محيطي و نياز مشتريان خود از رقيبان خود بهتر بوده اند. افزون بر 
اين، التزام به رعايت سياست هاي جهاني استاندارد و لزوم مديريت 
ريسك، در پاره اي موارد مانع از اقدامات سريع مديران شركت هاي 
جهاني در بهره برداري به هنگام از فرصت ها در بازارهاي در حال 
"تاوان  مي توانند  بزرگ  فرامليتي  شركت هاي  مي شود.  ظهور 
فرآيند جهاني شدن" را با توسل به باز انديشي ساختار سازماني 
اِم1   بي  آي  شركت  مثال،  براي  دهند.  كاهش  آن،  فرآيند هاي  و 
ناگزير شد  نسبت به وظايف خود در آسيا تجديد نظر كرده، منابع 
حساب هاي  و  كرده،  گسيل  )فيليپين(  مانيل  به  را  خود  انساني 
دريافتني خود را به شانگهاي )چين( و خدمات مشتريان خود را 
نيز  انتقال دهد. ساير شركت هاي جهاني  )استراليا(  بريسبين  به 
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فعاليت ها ي اصلي خود را به بازارهاي اولويت دار منتقل كرده اند.
شركت اِي بي بي1 ، پايگاه جهاني خود را در صنعت توليد ربات، از 
ديترويت2 )اياالت متحده( به شانگهاي )چين( انتقال داده است. 
شركت ِدل3 نيز وظايف خود را بر حسب مناطق حوزه ي نفوذ، از 
سنگاپور ساماندهي مي كند. مشخص كردن اين گونه جا به جايي ها 
است.  شده  شناخته  مسلم  اصول  از  وظايف  جغرافيايي  توزيع  و 
متوجه شده  پژوهش هاي خود  مکنزي طي  موسسه  مثال،  براي 
چند  روي  بر  تمركز  با  مي توانند  فرامليتي  شركت هاي  كه  است 
فرآيند كليدي مديريتي با هدف ايجاد منافع پايدار جهاني براي 
و  فرآيند ها  از  برخي  در  تغييرپذيري  قابليت  تسهيل  با  و  خود، 
كارآمدي  الزم،  موارد  در  )بومي سازي(  محلي  نياز ها ي  با  انطباق 
چند  فرآيند،  اين  در  دهند.  افزايش  وجه  بهترين  به  را  خويش 
كشور در حال رشد سريع را مي توان در يك گروه قرار داد )حتي 
نيستند(  نزديك هم  به لحاظ جغرافيايي  مواردي كه كشور ها  در 
را  گروه  آن  نياز هاي  به آساني  بتواند  سازمان  باالي  مديريت  تا 
برآورده سازد. شفاف كردن نقش مركز شركت در اين ميان بسيار 
را  وظايفي  شركت ها  )فرماندهي(  مراكز  اغلب  زيرا  است  حياتي 
براي شركت تصور مي كنند كه جز ايجاد پيچيدگي بيش تر، ارزش 
چنداني ندارند. اگرچه استفاده از فن آوري نوين مخابراتي مي تواند 
در اين راستا كمك كند، اما مديريت شركت بايد تضمين كند كه 
كاركنان شركت را در دام شبکه ي كنفرانس از راه دور )در حال 
گسترش دايمي( گرفتار نکند، زيرا به جز هدر دادن زمان و تدوين 
دستور جلسات پر از ابهام و حق تصميم گيري عاري از مفهوم، اين 

كار ثمر ديگري در پي نخواهد داشت.

 9. پيشرانه ي پرورش استعداد در بازارهاي در 
حال ظهور را تقويت كنيد

به  ماهر  غير  كار  نيروي  است  در جوامع در حال ظهور، ممکن 

حفظ  و  است  نادر  ماهر  مديران  شمار  اما  شود،  يافت  فراواني 
آنان نيز بسيار دشوار است. در كشور چين، به زحمت مي توان 
مديريتي  قابليت ها ي  از  كه  يافت  محلي  مدير  نفر  ميليون  دو 
فرامليتي  شركت هاي  نياز  مورد  انگليسي  زبان  در  مهارت  و 
كه  است  داده  نشان  مکنزي  اخير  يافته ها ي  باشند.  بهره مند 
جهاني،  شركت هاي  چيني  شعبه هاي  در  مشاغل  ارشد  مديران 
تا 40 درصد، شركت هاي محل كار  با نرخي معادل 30  ساالنه 
خود را تغيير مي دهند، كه اين درصد پنج برابر نرخ جهاني آن 
ترجيح  فزاينده  گونه اي  به  محلي،  كارآمدان  يا  ستارگان  است. 
مي دهند براي آن دسته از كارفرمايان محلي كه نقش هاي ارشد 
را به آن ها  اعطا مي كنند، كار كنند. در سال 2006،  از ميان 
10 كارفرماي ايده آل ده رتبه اول چين، تنها دو كارفرما محلي 
بودند. شركت هاي موبايل چين و بانك چين، كه نام هاي معروف 
سال  از  اين كه،  توجه  شايان  هستند.  شده اي  شناخته  جهاني 
شركت هاي  را  اول  رتبه  ده  از  شركت  هفت  اين سو،  به   2010

چيني به خود اختصاص داده اند.
مديران  از  نيمي  تنها  مکنزي،  موسسه  يافته هاي  اساس  بر 
اجرايي 17 شركت جهاني فکر مي كردند كه سازمان ها ي آن ها 
آموزش،  استخدامي،  شيوه هاي  توانسته اند  كارآمدي  به گونه ي 
پهنه هاي  الزامات  با  متناسب  را  خود  توسعه  فرآيند هاي  و 
از  اخير  بررسي  در  كنند.  تدوين  و  تهيه  مختلف،  جغرافيايي 
شركت هاي پيشتاز جهاني معلوم شد كه تنها 2 درصد از 200 
كارمند عالي رتبه آن ها از بازارهاي در حال ظهور تامين شده اند. 
با خرج كردن پول،  برخي از شركت هاي جهاني تالش كرده اند 
آسيايي  نوظهور  بازارهاي  استعداد هاي  برابر  در  مطرح  مسايل 
زمينه  اين  در  پيشگام  بانك ها ي  از  يکي  كنند.  فصل  و  حل  را 
خود  ارشد  كاركنان  به  پول  پرداخت  با  كه  است  كرده  گزارش 
در بازارهاي برزيل، چين و هند به ميزاني بيش از دو برابر آنچه 
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را  موجود  است مشکالت  كرده  مي پردازد، سعي  بريتانيا  در  كه 
برطرف سازد. اما بايد توجه كرد كه با متورم كردن حقوق هاي 
حل  قابل  مسايل  از  بخشي  تنها  حالت،  بهترين  در  پرداختي، 
به  بايد  جهاني  شركت هاي  ظهور،  حال  در  بازارهاي  در  است. 
لوحه ي  سر  در  را  استعداد ها  ارتقاي  در  ارزش گذاري  وضوح، 
برند  "يك  به عنوان  وجود  ابراز  تنها  زيرا  دهند  قرار  خود  كار 
خاص كارفرمايي" مي تواند آن ها را از رقيبان محلي خود در آن 
را  لورآل1  خود  كمپاني  جنوبي،  كره ي  در  كند.  متمايز  بازارها 
در  بازاريابي  استعداد  پرورش  در  )برند(  گزينه  برترين  به عنوان 
براي  بيش تر  فرصت هاي  ايجاد  با  و  كرده  معرفي  شاغل  بانوان 
الزم  ساخت هاي  زير  گسترش  ساعات كار،  بهبود  برند،  مديران 
براي مراقبت از كودكان، و در پيش گرفتن شيوه ي گفت و شنود 
را  و ارتباطات باز و بي پرده، توانست "برند كارفرمايي ويژه اي" 
و  "موتورال2"  مانند  غربي،  شركت هاي  ساير  گذارد.   نمايش  به 
"نستله3"، نيز توانستند با جال دادن به برند هاي كارفرمايي خود 
و برقراري ارتباطات با خانواده ها ي كاركنان خويش، شركت هاي 

خود را از شركت هاي رقيب متمايز كنند. 
ژرف تر ساختن پيوند ميان وظايف كليدي شركت ها و بازارهاي 
ارتقاي  براي  را  مناسبي  فرصت هاي  مي تواند  ظهور  حال  در 
به وجود  سازماني،  كارآيي  تعالي  موازات  به  محلي  استعداد هاي 
الکتريك5،  اشنايدر  ، و  مانند: سيسکو4  آورد. شركت هاي غربي، 
با برقراري پيوند ميان مراكز اصلي شركت هاي خود و مناطق در 
حال رشد سريع، از يك سو، و با ارايه رهنمون هاي ارتقاي شغلي 
در  بازارهاي  در  خود  مديران  به  پويا سازي  طرح هاي  و  جهاني 
را عايد خود كردند.  از سوي ديگر، منافع سرشاري  حال ظهور 
مديران  از  نفر   200 حدود   ،2010 سال  در  ترتيب،  به همين  
شركت هاي وابسته به شركت يونيليور در هند، بر اساس تصميم 

در  جهاني  سطح  در  تصميم گيري  اختيارات  از  مادر،  شركت 
اكنون  هم  واقع،  در  شدند.  برخوردار  ظهور  حال  در  بازارهاي 
اين  عملياتي  عرصه ي  در  فعال  ارشد  اجرايي  مديران  از  نفر  دو 
شركت هندي، به عنوان اعضاي گروه رهبري شركت مادر انجام 
يام6،  به وسيله شركت  برند هاي عرضه شده  وظيفه مي كنند. در 
ارشد  اجرايي  مدير  به  مستقيم  به طور  شركت،  هندي  رييس 

شركت مركزي )مادر( گزارش مي دهد.
با توجه به نياز هاي رهبري شركت ها در بازارهاي در حال ظهور، 
توسعه  براي  جسورانه  هدف گذاري  نيازمند  جهاني  شركت هاي 
استعداد ها هستند. به باور موسسه مکنزي، بسياري از بازيگران 
بازارهاي جهاني  در  را  )مديران( خود  راهبران  مي بايست شمار 
به 10 برابر افزايش دهند و اين كار را در "يك دهم زمان" الزم 
به هنگام فراخواني آن ها به كشور مبدا، به انجام برسانند. تدوين 
استراتژي هاي الزم براي بازيگران بازارهاي در حال ظهور نيازمند 
 ، بررسي دقيق است. در كشور هند، گروه رياليِنس7  و  مطالعه 
به عنوان بزرگ ترين كارفرماي بخش خصوصي، پر كردن شکاف 
 200 بر  بالغ  به جمعي  نياز  در  كه  كرد،  را هدف گيري  رهبري 
ابتکارات رشد خالصه مي شد و  از  راهبر موظف براي پشتيباني 
با  استخدام گروهي از مديران جديد 28 تا 34 ساله و با ياري 
بازرگاني محلي و كارشناسان خبره مديريت،  از مدارس  گرفتن 
به منظور طراحي و تدوين طرح هاي پرورش و توسعه استعداد ها، 

اهداف متعالي آن شركت محقق گرديد.

 10. ذي نفعان كليدي را پشتيباني كنيد
مهم نيست كه كسب و كار هاي موفق در كجا مستقر مي شوند، 
نکته حائز اهميت اين است كه شركت ها به پشتيباني ذي نفعان 
كليدي در بخش عمومي )دولتي(، جامعه ي مدني، و رسانه هاي 
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شکل  آنالين  مفسران  به وسيله ي  فزاينده اي  به گونه  )كه  محلي 
مناسبات  اين گونه  بهينه ي  مديريت  دارند.  مبرم  نياز  مي گيرند(، 
مي تواند به شدت بر دسترسي شركت به بازارها، توانايي شركت در 
يا فعاليت هاي تمليك سهام شركت هاي  ورود به فرآيند ادغام ها 
محلي و كسب شهرت فراگير، اثرگذار باشد. موسسه مکنزي توصيه 
مي كند شركت هاي جهاني همانند بازارهاي توسعه يافته خود، دقت 
و تالش بيش تري را براي ايجاد يك چنين حمايتي در بازارهاي 
و  پرورش  بايد  اين گونه تالش ها  اختصاص دهند.  در حال ظهور 
توسعه ي مناسبات با هم پيمانان كسب وكارهاي محلي مشتريان، 
"اعضاي مشاركت ها"1، سرمايه گذاران، و "تامين كنندگان" 2 را در 

برگيرد.
شوند،  تلقي  انگارانه   ساده  است  ممکن  توصيه هايي  چنين 
را  آن  فرامليتي  شركت هاي  از  معدودي  تنها  جهت،  به همين 
عمليات خود  كنترل  و  بازبيني  بايد  جدي مي پندارند. شركت ها 
را به طور جدي هدف گذاري كنند تا بدان وسيله بتوانند اقدامات 
حال  در  بازارهاي  در  مناسبات  توسعه ي  و  ايجاد  در  را  خويش 
ارشد  اجرايي  مديران  دهند.  قرار  سنجش  و  پايش  مورد  ظهور، 
بايد به تالش ها ي سيستماتيکي در عرصه ي شناسايي و مشخص 
كردن تدوين كنندگان قوانين و مقررات، رهبران جوامع، شركاي 
كسب و كار، و درك نياز هاي آنان، مبادرت ورزند. آن ها با حضور 
دارند،  حضور  آن ها  در  ذي نفعان  كه  رويداد هايي  و  جلسات  در 
قابل  امر خطير مشاوره،   براي  را جستجو كنند كه  افرادي  بايد 
اعتماد باشند. همچنين، آن ها بايد دقت كنند كه اعضاي فعال در 
كار گروه هاي امور عمومي و روابط خارجي متعلق به شركت هاي 
جهاني مستقر در بازارهاي درحال ظهور، درست همانند كاركنان 
آن ها در كشور هاي مبدا )بازارهاي پيشرفته(، از مهارت و شايستگي 

الزم برخوردار باشند. 

كارآمد  مديريت  مزاياي  چين  بازار  در  امِوي  شركت  موفقيت 
ذي نفعان را به تصوير كشيد. در اوايل دهه ي 2000، غول فروش 
مستقيم محصوالت  عرضه ي  به  اقدام  با  متحده،  اياالت  مستقيم 
خود در بازار چين، غير قانوني بودن فروش مستقيم در بازار چين 
را ناديده گرفته و در عمل به كسب و كار غير قانوني دست زد. 
با انجام بازديد هاي متعدد از  مديران اجرايي ارشد شركت امِوي 
مدل  و  كرده  مالقات  را  ارشد چين  رهبران  توانستند  پکن  شهر 
اين  )البي گري(.  كنند  تشريح  آنان  براي  را  خود  كار  و  كسب 
سراسري  شعبه هاي  افتتاح  با  را  خود  اقدامات  همچنين  شركت 
در چين به نمايش گذاشته و بيش از 200 ميليون دالر در توليد 
محلي محصوالت خود و مراكز تحقيق و توسعه مربوط در چين 
فروش  به  مربوط  مقررات   ،2006 سال  در  كرد.  سرمايه گذاري 
مستقيم در چين مورد تجديد نظر و باز بيني قرار گرفت. امروزه، 
شركت امِوي3،  دومين شركت بزرگ چين در عرصه ي كسب و 

كار محصوالت مصرفي است.
سخن پاياني اين كه، مديران شركت هاي جهاني نبايد از ذي نفعان 
مالي غفلت كنند. ذي نفعان مالي بايد قانع شوند كه كاهش نرخ 
بازگشت سرمايه در دوره هاي كوتاه مدت قابل توجيه بوده و نبايد 
آن را به معناي ضعف عملکرد در بازارهاي عمده تعبير كرد. افزون 
سهمي  و  بارز  نقشي  ظهور  حال  در  بازارهاي  كه  ازآنجا  اين،  بر 
بزرگ در مجموعه اندوخته هاي جهاني به خود اختصاص مي دهند، 
از اين رو، سرمايه گذاران در اين بازارها مي توانند به عنوان منابع 
معتبر جديد در زمينه ي تامين مالي تلقي شوند. در طول صد سال 
برنده مسابقات دكاتلون  به  قهرمان"  بزرگ ترين  "عنوان  گذشته، 
المپيك اعطا شده است. اين امر از زمان بازي ها ي المپيك برگزار 
شده در سال 1912، هنگامي كه شاه گوستاو پنجم در كشور سوئد 
آن سخنان را درباره ي جيم تورپي4، برنده مسابقه دكاتلون كه براي 

1- JVs
2- suppliers
3- Amway
4- Jim Thorpe
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بار به جهان معرفي شد، بر زبان آورد، به يك واقعيت  نخستين 
تبديل شده است. قامت برافراشتن طبقه ي جديد مصرف كننده در 
بازارهاي در حال ظهور را اكنون مي توان به "بزرگ ترين مسابقه ي 
شركت  هيچ  كه  كرد  تشبيه  كار  و  كسب  عرصه ي  در  ما"  عصر 
جهاني نمي تواند آن را ناديده انگارد. با وجود همه پيچيدگي هاي 
بازارهاي در حال ظهور، اين بازارها براي شركت هاي فرامليتي و 
جهاني و ذي نفعان آن ها باالترين اميد كامراني در آينده را ارايه 

مي كند. 

مصرف كنندگان آن بازارها، كليد طاليي دست يابي  به جايزه ي 30 
تريليون دالري را كه در افق پديدار شده است، در اختيار دارند. 
در طول صد سال آينده، عنوان "بزرگ ترين شركت هاي جهان" به 
آن هايي تعلق خواهدگرفت كه برنده ي مسابقه ي بازارهاي در حال 
ظهور باشند. رهبران كسب و كار و هيات مديره ها ي شركت هاي 
جهاني مي بايست از خود بپرسند آيا آن ها به تغييرات ساختاري و 
ساماندهي مورد نياز براي بردن اين جايزه ي بزرگ  تن در داده اند؟ 
يا اين كه، خود را در معرض مخاطره ي غلبه ي رقيباني قرار داده اند 

كه از جاه طلبي ها ي متهورانه اي بهره مندند!!   
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گروه بين المللی ره شهر تا كنون  137 نشريه با عناوين زير منتشر كرده 
است:

1- كاربرد جديد شيشه در نمای ساختمان )تابستان 1371(

2- پاركينگ مراكز تجاری )پائيز 1371(

3- محافظت در مقابل زلزله )زمستان 1371(

4- جمع آوری و دفع زباله و مسائل ناشی از آن )زمستان 1371(

5- طرح اسکان و سريع )زمستان 1371(

6- مجموعه مقاالت راجع به ژئوسنتز )بهار 1372(

7- مهار آب با آب )بهار 1372(

8- تحول سبز در معماری )بهار 1372(

9- رونديابی و مديريت سيالب )بهار 1372(

10- مطالعات اقتصادی جهت احداث مراكز خريد )تابستان 1379(

11- نگاهی كوتاه بر طراحی فضای سبز – »تجربيات كشورهای مختلف« )تابستان 

)1372

12- بازيافت آب در صنايع شن و ماسه شوئی )پائيز1372(

13- بناهای چوبی )كنده ای( در ايران و تجربيات كشورهای ديگر )پائيز 1372(

14- نکاتی در مورد طراحی ساختمان های بتنی پيش ساخته پيش تنيده در مناطق 

زلزله خيز )پائيز 1372(

15- اتوماسيون و بهينه سازی در سيستم های توزيع الکتريکی )زمستان 1372(

16- انرژی درياها )زمستان 1372(

17- پاركينگ های مکانيکی اتوماتيك و نيمه اتوماتيك )بهار 1373(

18- انرژی باد )بهار 1373(

19- اصول طراحی ساختمان های اداری و بانك ها )بهار 1373(

20- انرژی خورشيدی )بهار 1373(

21- طراحی مركز خريد- جلد اول: مطالعات مقدماتی جهت طراحی مراكز خريد 

)تابستان 1373(

22- شهر سالم با آمورتون )تابستان 1373(

23- شهر سالم – كاربرد سيستم های فتوولتائيك از ميلی وات تا مگاوات )تابستان 

)1373

24- شهر سالم- اصول طراحی برای افراد دارای كهولت، ناتوانی، اختالل و معلوليت 

)تابستان 1373(

25- نسل چهارم نيروگاه ها )پائيز 137(

26-  بازيافت آب در صنايع نساجی )پائيز 1373(

27- مراكز درمانی و بيمارستان های آينده )پائيز 1373(

28- شهر سالم- انبوه سازی )انبوه سازان اسکان( )زمستان 1373(

الکتريکی  انرژی  شبکه های  در  انرژی  مديريت  و  بار  مديريت  سيستم های   -29

)زمستان 1373(

30- بازيافت آب – »تصفيه پساب صنايع لبنی« )بهار 1374(

31- شهر سالم – صنعت چوب و كاغذ و نقش آن در فرهنگ، اقتصاد و سياست 

)بهار 1374(

32- صرفه جوئی انرژی در ساختمان های مسکونی )بهار 1374(

33- شهر سالم- معماری و پرورش فکری كودكان و نوجوانان )تابستان 1374(

و  در حفظ خاك  آن  نقش  و  مصالح ساختمانی  و  زباله  بازيافت  سالم-  34- شهر 

پاكسازی محيط )پائيز 1374(

35- شهر ما كجاست )زمستان 1374(

پيشرفته  و  سنتی  روش های  معرفی  رودخانه ها-  و  دريا  سواحل  حفاظت   -36

)زمستان 1375(

37- بهينه سازی آموزش عالی – نگاهی كوتاه بر كاركرد نظام آموزشی ايران و جهان 

)زمستان 1375(

38- استفاده از ژئوگريد در راه ها و باند فرودگاه ها )بهار 1376(

39- اقتصاد گردشگری )جلد اول( )زمستان 1376(

40- نگرش هايی نوين به طراحی فضای باز اداری )تابستان 1377(

41- اقتصاد گردشگری جلد دوم )فصول سوم و چهارم()زمستان 1377(

42- فهرست مطابقه ای عمليات اجرايی جهت تسهيل در امر نظارت )پائيز 1378(

43- دانسته هايی در مورد مناطق آزاد و ويژه اقتصادی در جهان )پائيز 1378(

44- هدايت منابع مالی و فنی غير دولتی جهت اجرای طرح های عمرانی )زمستان 

)1378

45- پژوهش در تاريخچه، مفهوم و سير تحول شهرسازی و شهر سالم در فرهنگ 

ايران و اسالم )زمستان 1378(

46- پارك انرژی های نو )تابستان 1379(

47- فضاهای باز اداری – مديريت تجهيزات و طراحی داخلی )پائيز 1379(

48- شهرك ترافيکی كودكان )زمستان 1379(

49- فضای باز اداری – استانداردهای طراحی فضاهای اداری جدا كننده ها، قطعات 

و اتصاالت )زمستان 1379(

50- فضای سبز- مناطق صنعتی- پارك های صنعتی )تابستان 1380(

اول:  عملکرد حسی-جلد  اول:  استانداردهای  بخش  محيطی-  شرايط  تنظيم   -51

محيط روشنايی )پاييز 1380(

52- تنظيم شرايط محيطی- بخش اول:  استانداردهای عملکرد حسی-محيط های 

صوتی و حرارتی )پاييز 1380(

53- منظر سازی – جلداول: طراحی كاشت )زمستان 1380(

54- منظرسازی – جلد دوم:  آبياری و نگهداری منظر )زمستان 1380(

اول:  جلد  محيط-  كنترل  سيستم های  دوم:  بخش  محيطی-  شرايط  تنظيم   -55

توليد و كنترل حرارت )زمستان 1380(

دوم:  جلد  محيط-  كنترل  سيستم های  دوم:  بخش  محيطی-  شرايط  تنظيم   -56

توليد و كنترل نور و صدا )زمستان 1380(

57- منظر سازی- جلد سوم: راهبردهای تکميلی آراستن مناظر )بهار 1381(
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كنترل محيط- جلد سوم:  دوم: سيستم های  بخش  تنظيم شرايط محيطی-   -58

سيستم جامع محيطی )تابستان 1381(

59- شهر سالم- توسعه )كالن شهر تهران( )تابستان 1381(

60- فن آوری اطالعات- بخش اول: مفاهيم كلی )پائيز 1381(

61- منظرسازی- جلد چهارم )زمستان 1381(

62- فن آوری اطالعات- بخش دوم: مديريت فن آوری اطالعات )زمستان 1381(

63- فن آوری اطالعات- بخش سوم: تجارت الکترونيکی )بهار 1382(

تجارت  و  »امنيت  الکترونيکی  تجارت  چهارم:  بخش  اطالعات-  فن آوری   -64

بی سيم« )تابستان 13829(

65- ساختمان های سبز و پايدار )تابستان 1382(

66- فن آوری اطالعات- بخش پنجم: دولت الکترونيکی )تابستان 1382(

67- منظرسازی- جنگل های مانگرو )حرا(: بخش اول- كليات )پائيز 1382(

68- فن آوری اطالعات- بخش ششم: بازاريابی الکترونيکی )پائيز 1382(

69- فن آوری اطالعات- بخش هفتم: شهرداری الکترونيکی )زمستان 1382(

70- فن آوری اطالعات- بخش هشتم: آموزش الکترونيکی )بهار 1383(

71- فن آوری اطالعات- بخش نهم: دانشگاه الکترونيکی  )بهار 1383(

ساختمان  مديريتی  اطالعاتی  سيستم های  دهم:  بخش  اطالعات-  فن آوری   -72

)تابستان 1383(

73- فن آوری اطالعات- بخش يازدهم: دانشگاه الکترونيکی  )پائيز 1383(

74- فن آوری اطالعات- بخش دوازدهم: مديريت پرونده های الکترونيکی )زمستان 

)1383

75- فن آوری اطالعات- بخش سيزدهم: دموكراسی الکترونيکی )زمستان 1383(

76- فن آوری اطالعات- بخش چهاردهم: انتخابات الکترونيکی )زمستان 1383(

77- فن آوری اطالعات- بخش پانزدهم: حقيقت مجازی )تابستان 1384(

78- برگزاری مناقصه های دولتی )تصويب شده سال 1383( )تابستان 1384(

79- چين دومين مصرف كننده انرژی در جهان ) تابستان 1384(

80- مديريت پروژه- استاندارد های مديريت پروژه ) بخش اول. تابستان 1384(

روستاها  در  اطالعات  فن آوری  توسعه  شانزدهم:  بخش  اطالعات-  آوری  فن   -81

)عدالت اجتماعی( )پائيز 1384(

82- فن آوری اطالعات- بخش هفدهم: مديريت ارتباط با مشتريان )پائيز 1384(

83- مديريت پروژه- استاندارد های مديريت پروژه )بخش دوم، زمستان 1384(

84- مهندسی ارزش- بخش اول: اصول، مبانی و فرآيند )زمستان 1384(

85- مديريت پروژه- استاندادهای مديريت پروژه )بخش سوم. زمستان 1384(

86- فن آوری اطالعات- بخش هجدهم: پايتخت الکترونيکی-تجلی عدالت اجتماعی 

)تابستان 1385(

87- مديريت پروژه- دفتر مديريت پروژه)بخش اول- تابستان 1385(

88- متدولوژی های كنترل پروژه )تابستان 1385(

89- صنايع انرژی بر، نظريه ها و ديدگاه ها ) تابستان 1385(

90- آشنايی مقدماتی با ارزيابی محيط زيست )پاييز 1385(

91- آشنايی با فرآوری های گازی CNG،  LPG، LNG )زمستان 1385(

92- رهنمون هايی برای توسعه )زمستان 1385(

93- خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خليج فارس )بهار 1386(

94- متدولوژی مکان يابی صنايع )تابستان 1386(

95- خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خليج فارس )جلد دوم( ) تابستان 1386(

96- خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خليج فارس )جلد سوم( ) تابستان 1386(

97- معماری سبز، )انرژی آفتاب در معماری( )پائيز 1386(

98- معماری سبز، )انرژی زمين گرمايی()پائيز 1386(

99- روند توسعه در خليج فارس )نسخه چهارم( )پاييز 1386(

100- ايران ترانزيت )بهار 1387(

آب( كمبود  با  مقابله  و  سبز  فضای  گسترش  برای  )راهی  جاذب ها  سوپر   -101

)تابستان 1387(

102- روند توسعه در خليج فارس و دريای عمان بخش پنجم )تابستان 1387(

103- روند توسعه در خليج فارس و دريای عمان بخش ششم )پائيز 1387(

104- بام سبز )پائيز 1387(

105- احداث سامانه های گرمايش شهری )ارديبهشت 1388(

106- روند توسعه در خليج فارس و دريای عمان بخش هفتم )خرداد 1388(

107- بحران جهانی و چشم انداز آينده )تابستان 1388(

108- حمل و نقل همگانی )تابستان 1388(

109- نانوفناوری ايمن )فرصت ها و چالش ها( )تابستان 1388(

110- از شهر فرودگاهی تا منطقه فرودگاهی )بخش اول(

111- از شهر فرودگاهی تا منطقه فرودگاهی )بخش دوم(

112- بندر خشك )پائيز 1388(

113- شرق ايران خاستگاه توسعه ترانزيت منطقه ای )پائيز 1388(

114- صنعتی  سازی ساختمان گامی بلند برای تامين مسکن مردم )زمستان 1388(

115- مديريت هوشمند خوردگی، حفاظت كاتديك، حفظ ثروت ملی )بهار 1389(

116- بيوگاز ثروتي نهفته در پسماندها )بهار 1389(

117- اكو هتل حركتي جهاني به سوي گردشگردي پايدار )تابستان 1389(

118- فتوولتاتيك تلفيقي،  انرژي در كالبد معماري )تابستان 1389(

119- اصالح الگوي استقرار جمعيت، گامي به سوي توسعه پايدار )پاييز 1389(

120- نانوفناوري در معماري )زمستان 1389(

)زمستان  كشور  اقتصادي  توسعه  جهت  در  بلند  گامي  بار،   حمل  مديريت   -121

)1389

اقتصادي كشور  توسعه  بلند در جهت  گامي  بين المللي،  بازار مسافر هوايي   -122

)زمستان 1389(

123- نقش طراحی معماری در كاهش مصرف انرژی در ساختمان »معماری همساز 

با اقليم و مشکالت ناشی از عدم توجه به آن« )بهار 1390(    
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پايدار  بلند در جهت توسعه  124- شهر فرودگاهي بستر توسعه گردشگري، گامي 

اقتصاد كشور )بهار 1390(     

125- ارايه ضوابط و پيشنهادات طراحي براي افراد داراي كهولت، ناتواني، اختالل و 

معلوليت در بخش زميني فرودگاه )بهار 1390(

در  روز  »نور  در ساختمان  انرژي  كاهش مصرف  در  معماري  نقش طراحي   -126

معماري« )تابستان 1390(

127- شهر فرودگاهي بستر توسعه تجارت،  چشم انداز تجارت جهاني، چالش ها و 

فرصت هاي ايران )تابستان 1390(

»شهر  كشور  اقتصادي  توسعه  جهت  در  بلند  گامي  نوين،  صنايع  توسعه   -128

فرودگاهي بستري مناسب براي استقرار صنايع نوين«  )تابستان 1390(

129- نقش طراحي معماري در كاهش مصرف انرژي در ساختمان »انرژي باد در 

معماري« )تابستان 1390(

130- روند خصوصي سازي فرودگاه ها در جهان )پاييز 1390(

131- شهر فرودگاهي بستري مناسب براي توسعه ورزش ملي و بين المللي »شهر 

ورزشي« )پاييز 1390(

132- معرفي پاك كننده هاي طبيعي و سازگار با محيط زيست »بخش اول« )بهار 

)1391

133- معرفي پاك كننده هاي طبيعي و سازگار با محيط زيست »بخش دوم« )بهار 

)1391

سوم«  »بخش  محيط زيست  با  سازگار  و  طبيعي  پاك كننده هاي  معرفي   -134

)تابستان1391(

135- شهر فرودگاهي بستري مناسب براي توسعه  صنايع دستي )تابستان 1391(

136- خطاهاي انساني؟ حوادث سازماني! )پاييز 1391(

137- سير تحول برنامه ريزي اقتصاد فضايي ) پاييز 1391(

نشريه هاي تخصصی منتشر شده بخش های مختلف گروه بين المللي  
ره شهر

1- بازارچه صنايع دستي در كوهپايه  هاي شمال تهران )بخش شهر سالم( تير ماه1374

2- بهينه  سازي خدمات پرواز )بخش شهر سالم( ـ  )دي ماه 1373(

3- بهينه  سازي بار ترافيکي بزرگراه ها )بخش شهر سالم( )دي ماه 1373(

4- پارك انرژي  هاي نو )بخش شهر سالم( ـ  )شهريور ماه 1373(

5- استفاده از مولتي ويژن در مراكز پرتردد شهري )بخش شهر سالم( 

)ارديبهشت ماه 1373(

6- سازماندهي كاركردهاي بهينه ي نمايشگرهاي ديجيتالي )بخش شهر سالم( 

اسفند ماه 1372

7- شهرك ترافيکي كودكان )بخش شهر سالم( ـ  )آذر ماه 1372(

8- پارك پويش: انديشه سالم / بدن سالم در شهرك فاطميه منطقة 20 شهرداري 

تهران )بخش شهر سالم( ـ  )آذر ماه 1372(

9- پژوهش در تاريخچه، مفهوم و سير تحول »شهرسازي« و »شهر سالم« 

در فرهنگ ايران واسالم )بخش شهر سالم( ـ  آبان ماه 1372

10- اصول طراحي مراكز ديسپاچينگ )بخش انرژي( زمستان 1372

11- تحليل منطقه  اي سيالب در  حوضه  هاي شمالي تهران )بخش عمران آب( 

بهار 1373

12- انتخاب محل و نوع سد براساس شرايط ژئومورفولوژي و ژئولوژي 

)بخش عمران آب( زمستان 1372

13- حقايقي در مورد شركت هاي بزرگ )بخش تحقيق و توسعه( زمستان 1372

ضمنا كتاب هاي زير توسط گروه بين المللي ره شهر منتشر گرديده 
است:

1- ترجمه شهرهاي فرودگاهي جهان )1391( 

2- مواد هوشمند و فناوري  نانو )كاربرد در معماري و طراحي داخلي( )1390(

3- منظرسازي پايدار براي همه )پاييز1390(

4- ترجمه كتاب شهرهاي فرودگاهي قرن 21 )1390(

)1389( Revit architecture 2009 5- كتاب آموزش نرم افزار

6- آشنايی با راهکار مديريت پروژه جامع )بهار 1389(

7- درختان در منظر شهري )1389(

8- نانوفناوري براي همه )1387(

9- با گياهان آب را تصفيه كنيم

HSE -10 در سفر)1385(

11- ترجمه كتاب »چگونه هواي پاكيزه بکاريم«

12- ترجمه كتاب »تنظيم شرائط محيطي«

 )1382( OpenGL 13- تدوين كتاب راهنماي برنامه نويسي سه بعدي

14- ترجمه كتاب »برنامه  ريزي و طراحي هتل« در سال 76 توسط سازمان برنامه 

و بودجه چاپ و توزيع شد.

15- تدوين كتاب »خودآموز اتوكد 12« )1373(

16- ترجمه كتاب »سازه  هاي آبي« )1373(

17- ترجمه كتاب »سازه پاركينگ  هاي طبقاتي« )1372(

18- صرفه جويي در انرژي )20 جلد(

19- بازنگري استانداردهاي صنعت آب كشور با همکاري وزارت نيرو  

و سازمان برنامه و بودجه )25 جلد(

چاپ  دست  در  ره شهر  بين المللي  گروه  توسط  نيز  زير  كتاب هاي 
است: 

1- طراحي، برنامه ريزي و ساخت هتل ها

2- برنامه ريزي شهري در اقليم هاي گرمسير

3- بام سبز

فهرست نشريات و کتاب ها
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