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 عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های صادراتی در شرکت های صنایع غذایی

 چکیده:

ترش بازار خود به ش ورود برای گسصمیماتی در مورد روتدراتی میشوند در ابندا به اتخاذ مدیرانی که درگیر بازاریابی صا

جی تصمیم و مشارکت در تجارت خارزمانی که یک سازمان برای ورود به بازارهای خارجی ارج تمایل نشان می دهند. خ

تفاوتی هستند. ممی گیرد، گزینه های متنوعی برای ورود پیش رو دارد. این گزینه ها دارای هزینه، ریسک و درجه کنترل 

 .است دگیساده ترین استراتژی ورود صادرات با استفاده از روش های مستقیم یا روش های غیر مستقیم مانند نماین

د دانان از وز افزون تجارت خارجی در رشد وتوسعه اقتصادی کشورها به حدی است که بعضی از اقتصااهمیت رهم چنین  

، اثر مستقیم بر  آن به عنوان موتور توسعه ورشد اقتصادی یاد می کنند.به عقیده این گروه از اقتصاددانان ،رشد صادرات

م جهت قرار ی کشورها امکان سرمایه گذاری های الزمین منابع ارزأکشورها داشته واز این طریق با ت درآمدهای ارزی

کانات بازارهای گرفتن اقتصاد در مسیر رشد وتوسعه را فراهم می سازد.از طرف دیگر توسعه صادرات امکان استفاده از ام

حدودیت د تا از مجهانی برای رشد تولیدات داخلی را مهیا کرده واز این طریق واحدها وبنگاههای تولیدی را قادر می ساز

وه بر کسب درآمدهای های بازار داخلی رهایی یافته وبا توسعه مقیاس تولید به منظور صادرات بیشتر به بازارهای خارجی عال

نقش صادرات در  با توجه به.(1384) گوهریان،  .مقیاس تولید نیز بهره کافی ببرندارزی از صرفه های اقتصادی حاصل از 

  صادرات وجایگزینی واردات ضروری است.توجه به ، توسعه اقتصادی کشور

ت خود، فراتر از ها به دنبال بازارهایی برای محصوالها بوده و آنهای شرکتجهانی شدن امروزه یکی از مهمترین دغدغه

های خارجی، به روابط بازرگانی میان کشوردر گردند. قواعد بازی در این زمینه طی سالیان دراز مرزهای جغرافیایی می

ها یی این قواعد و رویهای که امروزه شناساج شکل گرفته و بازیگران جدید ناگزیر از پذیرفتن این قوانین هستند به گونهتدری

مینه فعالیت در بازارهای ای یافته است. یکی از مسائل مهم در زها در بازرگانی بین الملل اهمیت ویژهو نیز روابط بین پدیده

ه اهمیت این و در ادامه انتخاب روش ورود به این بازارهاست. شرکت ها بیش از پیش ب خارجی انتخاب بازارهای خارجی

ن درست وارد گیر، باید به مکان درست، از راه درست و در زماموضوع پی می برند که برای موفقیت در این رقابت نفس

 (.1388)حقیقی خواه، شوند. 

 و توسعه دنبال به، که است شرکت هایی برای استراتژیک صمیماتبحرانی ترین ت و مهم ترین از یکی ورود روش انتخاب

 وارد را خود خدمات و محصوالت می کند شرکت کمک به که است سازمانی تصمیم یک بازار، به ورود .اند جهانی گسترش

یکی از دالیلی که بسیاری از شرکت ها در فرایند توسعه بین المللی شکست می خورند این است که  بازارهای خارجی کند.

تصمیم گیری مربوط به انتخاب استراتژی و روش ورود به بازارهای بین المللی شان ضعیف است. اگر شرکتی روش ضعیفی 

ورود بازارهای ی برگزیند، در آینده تهدیدی برای آینده برای ورود به بازارهای بین المللی در مر حله اولیه توسعه بین الملل
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بین المللی است. به هر حال یک روش درست برای ورود به بازارهای بین المللی وجود ندارد که بتوان آن را به عنوان یک 

 (.1،2010)چوداریانتخاب مناسب دانست 

ز کشور بوده اهای بازاریابی در خارج شروع فعالیتهای مختلف ورود، صادرات همواره بهترین وسیله برای در بین روش

داخل کشور  کنند، زیرا این فعالیت مهم اشتغال را درهای خود را به صادرات تشویق میاست. کشورهای مختلف، شرکت

 (. 213، ص1390کیگان، ) .بخشدها افزایش، وضعیت رقابتی را توسعه و درآمدهای ارزی خارجی را بهبود میآن

 

های تولیدکننده ت هم چنین در سیستم مبادالت جهانی اهمیت دارد. این روش در ورود به بازارهای خارجی شرکتصادرا 

ای استفاده می شود. مدیرانی که به دنبال بازاریابی کاال به خصوص در سطوح اولیه بین المللی سازی به طور گسترده

 (.2،8201)کماکمشان درگیر هستند. صادراتی هستند در ابتدا با تصمیماتی برای توسعه خارجی

ها برای ورود به بازارهای خارجی و انتخاب استراتژی صادراتی باید عوامل مرتبط با محصول، بازار و شرکت را مدنظر آن

ها و داشتن رقبای داخلی که به طور افزایشی در خارج فعالیت دستیابی محلی مطلوب به سرمایه گذاران و بانک. قرار دهند

کنند، به طور مثبت با صادرات غیرمستقیم رابطه دارد در حالی که با صادرات مستقیم چنین رابطه ای یافت نمی شود. می 

در واقع وقتی منابع مالی در محیط محلی در دسترس باشند، شرکت ها راحت تر می توانند از واسطه ها استفاده کنند، در 

اگر شرکت :ها در مورد کارایی شرکتو شوند تا مستقیم شیده مینتیجه شرکت ها بیشتر سمت صادرات غیر مستقیم ک

های غیر کارا باشد استفاده از روش صادرات مستقیم بهتر است و اگر شرکت کارایی خوبی نداشته باشد استفاده از روش

 (.4،7201و هسلز 3)ترجسان باید استفاده کرد.های مستقیم مستقیم نسبت به روش

احتمال اینکه شرکتی از یک مرحله به مرحله بعدی -2 ای استصادرات یک فرایند توسعه-1:  تحقیقات نشان داده که

صعود کند به نگرش مدیریت در مورد جذابیت صادرات و اعتماد بنفس شرکت در توانایی جهت رقابت در سطح بین المللی 

 (.5،6201یهون)زر .باشدتعهد مهم ترین جنبه جهت گیری بین المللی شرکت می -3بستگی دارد.

ارند. با و مبتکرانه هستند شانس بیشتری جهت موفقیت در بازارهای صادراتی درکت هایی که دارای محصوالت جدید ش

ویژگی  نیست، بلکهاین حال مهم ترین عاملی که بر روی عملکرد صادراتی شرکت ها اثر می گذارد خصوصیات محصول 

عوامل از خصوصیات  تعهد برای صادرات و تکنولوژی باال اثر مثبت و قوی بر روی صادرات دارند و تأثیر اینهای شرکت است. 

 (214-213، ص1390)کیگان، محصول بیشتر است. 

 

                                                           
1 chodari 
2 khemakhem 
3 Terjesen 
4 Hessels 
5 Zerihun 
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ها و شود. واسطهتفاوت های اساسی بین صادرکنندگان مستقیم و واسطه ای منجر به نتایج مهمی درجریان تجارت می

قیم به نوسانات نرخ ارز، هم بر حسب ارزش کلی محموله و هم تعداد محصوالت صادر شده،  به اندازه صادرکنندگان مست

 (.6،6201)برنارد .قیمت ها و مقادیر به گونه متفاوت واکنش نشان می دهند 

 شود. می  در ایران به عنوان یکی از بزرگترین صنایع صادرات غیر نفتی شناختهخصوصآ حبوبات  صنعت مواد غذایی  

انند تولید تحت لیسانس مهای قراردادی المللی دارند. روشها برای ورود به بازارهای بینای از گزینهشرکت ها معموال دامنه

نطقی است. مهای فرعی در اکثر صنایع گذاری مشترک یا شرکتگذاری مانند سرمایههای سرمایهو فرانچایزینگ و روش

رای ورود استفاده بهای صادراتی طبیعت محصول، فرایند تولید و مواد اولیه، مدیران از روشدر صنعت مواد غذایی به خاطر 

های ه استفاده از روشتوان به برخی کشورها مستقیما وارد نمود. در نتیجکنند. هم چنین برخی کاالها را بنا به دالیلی نمی

 .ت به کشورها باشد تواند جایگزین مناسبی برای ارائه محصوالصادرات غیر مستقیم می

 در یریگتصمیم  .است کرده ایفا اقتصادی توسعه در مهمی بسیار نقش خارجی بازارهای به ورود اخیر، هایدهه در

 و ورود هایوهشی پیچیده و ماهیت پویا دلیل به سو یک از بین المللی، بازارهای به های ورود استراتژی انتخاب خصوص

محدودیت  یلدل به این، بر عالوه .و پویاست پیچیده کاری آن، بر مختلف متغیرهای علت تأثیرگذاری به دیگر سوی از

تعیین  راتژیکاست متغیرهای ضروریست اینرو از . نیست امکان پذیر متغیرها کلیه بررسی شرکت ها، و منابع زمانی های

 (.1394)رضوانی و گل علیزاده، شوند شناسایی المللی بین بازارهای به ورود هایکننده استراتژی

 

رون شرکت، بهترین سازد تا با در نظر گرفتن شرایط شرکت و شرایط بیهای ورود، مدیران را قادر میآشنایی با انواع روش

شناسایی ذارند که روش ورود را برگزینند و به اهداف خود نایل گردند. در فرایند انتخاب روش ورود عوامل متعدی تأثیر گ

ت کامل تمامی این ها بسیار مهم است. به این دلیل تصمیم گیرندگان در مورد روش ورود به بازارهای خارجی باید با دقآن

 ادرست اجتناب شود. های نعوامل را شناسایی و تأثیر آن را بر آینده شرکت خود مورد مطالعه قرار دهند تا از انتخاب روش

امناسب می ن ی تواند اثر قویی روی موفقیت شرکت داشته باشد. برای مثال یک روش ورود پیامدهای انتخاب روش ورود م

از دست دادن کنترل  بازار اصلی را برای شرکت محدود کند و تلفات مالی باال مانند ها را کاهش دهندو انتخابتواند فرصت

 (.2016)چوداری، .بازار خارجی را منجر شود

ه جایگاه شایسته بکنند که در آن دی ولی در نهایت وارد بازارهای جهانی می شوند و تالش میهای ایرانی نیز به کنشرکت

وامل و برطرف عخویش دست یابند. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب روش ورود، تقویت نقاط قوت خود با توجه به این 

)حقیقی  .دبین المللی اهمیت فراوانی دار کردن نقاط ضعفشان در این چارچوب در موفقیت هرچه بیشتر آنان در عرصه

 (.1394خواه،

                                                           
6 Bernard 
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های ورودی مانند سرمایه گذاری مستقیم های ایرانی از منابع و زیرساخت های الزم برای روشاز آنجایی که اکثر شرکت

به بازارهای های صادراتی برای ورود ها و استراتژیخارجی، سرمایه گذاری مشترک و... برخوردار نیستند، بیشتر از روش

  خارجی استفاده می کنند.

یکی از انواع روش های ورود، صادرات است که اکثر شرکت ها از این روش برای ورود به بازار بین المللی استفاده می کنند 

های آن استفاده می شود.. وقتی یک شرکت به صادرات و یا حداقل برای ورود اولیه به بازارهای جهانی از صادرات و روش

 های غیر مستقیمهای مستقیم در تجارت بین الملل استفاده کند و هم از روشتوسل می شود، هم می تواند از روشم

کت بتواند به طور مفید از صادرات استفاده کند باید از عواملی که بر صادرات تأثیر می  برای اینکه شر(2016)زریهون،

در نظر گرفته شده چه نوع روشی را برگزیند، به طور مستقیم صادرات گذارد اگاهی پیدا کند یا اینکه با توجه به عوامل 

 کند و درگیر فعالیت های بین المللی شود و یا به طور مستقیم درگیر نشود و از واسطه ها برای صادرات استفاده کند.

مل مختلفی را برای تصمیم برای صادر کننده بودن یک تصمیم ساده و بی اهمیت نیست. صادر کنندگان باید جوانب و عوا

 ورود به بازارهای خارجی مد نظر قرار دهند. 

ها به انتخاب ذکرشد و ازآنجایی که صنعت مواد غذایی تا حدودی یک صنعت سرمایه بر است،شرکت به شرایطی کهبا توجه 

چندان تمایل نشان گذاری مشترک، سرمایه گذاری مستقیم و...( های پرهزینه برای ورود به بازارهای خارجی)سرمایهروش

پس برای انجام تجارت بین الملل عواملی  ها ایرانی چندان تجربه بین المللی ندارند دهند. هم چنین بسیاری از شرکتنمی

(انطباق محصول بااستزاتژی های 4(خدمات همراه محصول 3(پیچی دگی های محصول 2(ویژگی های محصول 1از جمله 

(تمایالت 8(ویژگی های شرکت 7(درج آکهی از محصول یا نام تجاری 6ی ترویحی (عملکرد فعالیت ها5صادراتی شرکت 

انتظازات مدیریت درباره سهم بازاریابی بین (9مدیریت درباره اهداف رشد تجاری متمایز بر انتخاب استراتژی صادراتی 

ضای بازار مثل ظرفیت تقاضا. (ویژگی های بازار بر انتخاب کاال و شرایط تقا10المللی برای دستیابی به اهداف تجاری 

 جذابیت محصول می باشد.

باشد. دسته عوامل تقسیم می شوند. محصول و شرکت و بازار می 3عوامل مؤثر برانتخاب استراتژی های صادراتی به 

 باشند. های صادراتی متغیرهای وابسته میمتغیرهای محصول و شرکت و بازار ، متغیرهای مستقل و استراتژی

 توضیحی کلی:مفاهیم 

 :صادرات

ترین راه ورود به ترین و کم ریسکصادرات در لغت به معنای انتقال کاال یا ارسال کاال از جایی به جایی دیگر است. ساده

های داخلی می گذارد. صادرات ترین تخصیص امکانات را الزم دارد و تغییرات را بر روش برنامهبه بازارهای خارجی است. کم

 ورت می گیرد:به دو روش ص
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 :الف( صادرات مستقیم

هایی که خریداران خارجی، آن ها را تشویق به صادرات می کنند، معموال از این روش استفاده می کنند. در این شرکت

روش شرکت با یک یا چند عامل فروش در یک کشور در ارتباط است. شرکت هایی می توانند به صادرات مستقیم اقدام 

فعالیت های ضروری، جهت فروش در کشور میزبان بعهده بگیرند. صادرات مستقیم به چند روش انجام نمایند که کلیه 

می پذیرد: انتخاب نمایندگان صادراتی، نمایندگان فروش سیار، شعبه فروش در خارج، بخش صادرات در داخل، پست 

 (1394)اعرابی، دهقان. .سفارشی

 :ب( صادرات غیر مستقیم

به این معنی است که شرکت با استفاده از واسطه های کشور خودی محصوالت خود را به مشتریان صادرات غیر مستقیم 

کشورهای خارجی می رساند.. به عبارت دیگر زمانی که یک شرکت، صادر کننده غیر مستقیم است که محصوالتش در 

اصی را در داخل شرکت انجام دهد. بازارهای خارجی بفروش برسد بدون اینکه برای این منظور شرکت هیچ گونه فعالیت خ

در واقع شرکت به معنای واقعی درگیر بازارهای بین المللی نمی شود. این روش بیشتر در میان شرکت هایی که تازه به 

فکر صادرات افتاده اند متداول است. شیوه های صادرات غیر مستقیم عبارتند از: استفاده از شرکت های تجاری، استفاده از 

ادرات، سازمان های  تعاونی صادرات مدیریت صادرات، همکاری در صادرات و توزیع، دالالن و نمایندگان ص شرکت های

 (237،ص1390.)کیگان، کانال های توزیع شرکت های دیگر. عرضه محصوالت از طریق(1394)اعرابی، دهقان.

 ویژگی های محصول

لمس و غیر قابل لمس است که مصرف کننده را راضی  قابل خواص از ای مجموعه مورد در نظریه یک یا خدمات کاال، یک محصول،

کرده و در ازای آن پول یا واحدهای با ارزش دیگری در یافت می شود. هر محصول شامل یک دسته از خواص با ارزش برای تغییر 

 یا استفاده است.

  .پیچیدگی محصول 1

بون بستگی دارد. اما اشتباه است چرا پیچیدگی اثر متقابل بسیاری گمان می کنند پیچیدگی مرتبط به ساده یا پیچیده 

قابل انعطاف و غیر کارا  بین یکدیگر و تجزیه کردن همه به اجزای واحد برای حل مشکل. پیچیدگی زنجیره تأمین را غیر

نش هستند، از نظر خاص بودن محصول، محصوالت با پیچیدگی باال که نیازمند میزان قابل توجهی از آموزش و دامی کند.

د. هزینه های انتقال برای نسطح باالیی از کنترل را در برابر محصوالت ساده و استاندارد شده نیاز دار(2011)جسی،

محصوالتی که از لحاظ تکنولوژیکی پیچیده هستند، باالست و ماهیت خاص کاالهای خاص، هزینه های نظارت و کنترل را 

 (2018)کماکم،  .افزایش می دهد
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  همراه محصولخدمات .2

صوالت تهیه خدمات پیش و پس از فروش که به خرید محصول مرتبط است، جنبه ای دیگر از ویژگی های خاص برای مح

ارهای نیازهای خدمات یک محصول مهم است، شرکت باید تسهیالتش را برای خدمات به باز که صادراتی است. زمانی

ردادهای به واسطه ها برای تأمین خدمات، به وسیله ایجاد قرا. یا به جای آن شرکت ممکن است افزایش دهدخارجی 

 . .دبیرونی، تکیه کن

 فعالیت ترویجی  عملکرد .3

کی از عناصر فعالیت های ترویجی یمبحثی دیگر از ویژگی محصول، عملکرد فعالیت های ترویجی در بازارهای خارجی است.

ویجی سازمان ها به ار از این طریق صورت می پذیرد. فعالیت های ترآمیخته بازاریابی است که وظیفه ازاطالع رسانی به باز

 (1393رنجبریان، قدرت پور،  .منظور ایجاد رابطه با مشتری از طریق معرفی سازمان و محصوالتش صورت می گیرد

 از محصول یا نام تجاری  .آاگاهی4

 در هک است و ابعادی ها ویژگی مورد در اطالعات و محصوالت مختلف انواع شناخت شامل محصوالت از کلی آگاهی

 و عمط رنگ، قیمت، نظیر اطالعاتی محصول شامل خاص آگاهی دیگر سوی از .است مهم کاال با مرتبط گیریتصمیم

 محصول روهگ مورد در کلی آگاهی از است عبارت محصول از ژنریک آنکه آگاهی خالصه .باشد می محصول هر دوام قابلیت

 دانش محصول و نام تجاری مباحث خاص. محصول مورد در آگاهی از است عبارت محصول آگاهی خاص که حالی در

ار فرستاده می کلیدی مرتبط با انتخاب روش ورود به بازار خارجی را شکل می دهند. محصوالت انتقالی که برای اولین ب

تر و بیشتر ر ورودهای بعدی بیشگیرد. چرا که محصول دشوند نسبت به محصوالت ارسالی بعدی هزینه بیشتری در بر می

 (2018)کماکم، در آن بازارها شناخته می شود. 

   .انطباق محصول5

زمانی انطباق محصول، فرایند تعدیل محصول موجود به گونه ای که برای مشتریان یا بازارهای مختلف قابل استفاده باشد. 

ازهای متغیر بازار خارجی متناسب شود، شرکت باید اطالعات و آگاهی مناسب یکه یک محصول تغییر داده می شود تا با ن

و درستی درباره تغییرات در بازار داشته باشد. هرچه اطالعات و آگاهی های این چنینی بیشتر باشد، شرکت باید منابع 

 (1120و همکاران، 7)ورونتیزند. تا کانال های اطالعاتی مفیدتری را از بازارهای خارجی شناسایی ک اختصاص دهدبیشتری را 

 عوامل مرتبط با شرکت)ویژگی های خاص شرکت صادراتی(:

برای ویژگی های مختص شرکت، رفتار صادراتی مدیریت  مورد توجه قرار می گیرد. با توجه به این عامل مقصود کامل این 

است که گرایش عمومی مدیریت به سمت رشد و جایگزین های آن برای ایجاد فرصت های رشد متغیر های اساسی مؤثر 

                                                           
7 Vrontis 
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ی بازاریابی غالبا توسط گرایش مدیریت ارشد و سطح منابع بکارگرفته . از اینرو استراتژهستندبر انتخاب روش ورود صادراتی 

 (2018کماکم،)شده در بازار خارجی تحت تأثیر قرار می گیرد. 

  :مدیریت تمایالت. 1

اهداف شرکت و سطح دستیابی آن، عوامل تعیین کننده رفتار صادراتی هستند. هر شرکتی که به دنبال تثبیت یا رشد 

زی را طی کند. دیدگاه مدیریت نسبت به حالت امستقیما فرایند بین المللی سمی بایست کسب و کار خود است احتماال 

وسعه های خارجی گذشته تحت تأثیر قرار می گیرد. بنابراین عالقه های بین المللی سازی به وسیله بازخورد فرستاده شده ت

مدیریت بخاطر اهداف متفاوت، با درجه بین المللی سازی مرتبط است. مدیران اهمیت بیشتری به تحقق هر یک از اهداف 

بین المللی را  اقتصادی در بازارهای بین المللی می دهند و شرکت روش ورودی را بر می گزیند که باالترین سطح تعهد

 اجازه می دهد 

 . انتظارات مدیریت: 2

انتظار مدیریت ارشد در باره منافع صادرات، یک عامل مهم را شکل می دهد  که به طور معنا داری درجه بین المللی سازی 

دارند(  عملیات شرکت را تعیین می کند. انتظارات، دانش مدیریت ارشد را )به همان میزان که درک از رویدادهای آتی

انعکاس می کند. انتظارات مدیریت ارزیابی های ذهنی مدیران را از جذابیت صادرات برای کسب و کارشان منعکس می 

کند. چنین شایستگی مورد انتظار اهداف تجاری به عنوان عامل مهم در تصمیم گیری مرتبط با روش ورود به بازار خارجی 

 نقش بازی خواهد کرد. 

  .تعهد3

ت ارشد به خاطر ریسک و هزینه بازاریابی بین المللی، ورودی اساسی را برای تصمیم گیری انتخاب روش ورود تعهد مدیری

به بازار خارجی شکل می دهد. چنین تعهدی گرایش بین المللی مدیریت ارشد را و نیز تمایل برای تخصیص منابع برای 

ارجی نیازمند تخصیص منابع انسانی و مالی و توجه مدیریت مشارکت در بازار خ .کندمنعکس میرا بازاریابی بین المللی 

به ساختن زیرساخت بازاریابی بین الملل است. یک تعهد باالتر بواسطه رشد و سودآوری مرتبط با بازارهای خارجی داللت 

وجود دارد که  بردرصد باالتری از فروش در بازار خارجی و سودآوری باالتری برای شرکت دارد و بنابراین احتمال بیشتری

 .کندشرکت ساختار بین المللی شده تری را برای بازاریابی بین المللی محصولش انتخاب 

 عوامل مرتبط با محیط بازار کشور هدف:

شود. دو معامله تعریف میانجام یک پیش بینی شده در شرایطی که  قابلعدم اطمینان محیطی به عنوان تغییرات غیر

 :به شرح ذیل می باشدجنبه از ویژگی های عدم اطمینان محیطی 

 تقاضا مربوط به عدم اطمینان .1

 رقابت مربوط به عدم اطمینان .2
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  :تقاضا.ظر فیت 1

مؤلفه کلیدی از ظرفیت محیطی کانال توزیع، وضعیت تقاضا است. اندازه بالقوه و بالفعل بازار هدف عامل تعیین کننده 

ود است. زمانی که تقاضای فعلی و بالقوه بازار خارجی بزرگتر است، شرکت خواهان ورود به بازار است تا مهمی در روش ور

انتخاب روش ورود را تحت تأثیر قرار می دهد، بخاطر  ،کانال بازار بین المللی  ایجاد شده خود را توسعه بخشد. پتانسیل بازار

ورود شرکت را  ،شرایط با پتاسیل باال، ظرفیت جذب یک بازار بزرگ روی ظرفیت بازار و هزینه فرصت ها. در ی کهتأثیر

برای ظرفیت مکمل تولیدی و رشد کارایی اقتصادی توجیه می کند. در غیر این صورت شرکت درباره اینکه چه میزان 

نتخاب روش ورود برای ابرای شرکت مشوقی برای متعهد شود دچار تردید می شود. بنابراین تقاضای بزرگتر بازار می تواند 

 .باشدبه بازار با سطح باالیی از مشارکت بین المللی 

  . تغییر پذیری رقابت2

بوسیله طبیعت و ساختار رقابتی توصیف کننده محیط معامله نیز تحت تأثیر قرار گیرد. ممکن است انتخاب روش ورود 

موقعیتی است که از نوسانات در فعالیت های رقابتی مبتنی بر قیمت ها یا فعالیت های بازاریابی  ،یک محیط بازار متغیر

در برابر احتماالت  می بایست نشأت می گیرد. تحت چنین شرایطی پیش بینی فعالیت های رقیب مشکل به نظر می رسد و

رقابتی غیر قابل پیش بینی هزینه های  مناسب نشان داد. فعالیت های منفی توسط یک رقیب عکس العملواکنش های 

برای اعمال کنترل روی شرکای دیگر را  دهد و تولید کنندگانچانه زنی و کنترلی مرتبط با قراردادهای توزیع را افزایش می

 .می کندکانال تشویق 

 صنعت مواد غذایی -8

می افتد اول، رشد جمعیت، افزایش مصرف مواد  در فرایند توسعه و مراحل آغازین آن، دو رویداد مهم درخور توجه اتفاق

غذایی را به دنبال می آورد و دوم، افزایش درآمد به دلیل کشش درآمدی نسبتا باالی مواد غذایی یه طور مستقیم موجب 

 افزایش تقاضا می شود. اثر توأم این دو متغیر اساسی تقاضای مواد غذایی را تشدید می کند و بدین ترتیب تأمین آن به

یک مسأله جدی تبدیل می شود، اگر کشاورزی بتواند غذای کافی و مورد نیاز را با سرعت فزاینده ای تأمین نماید، منابع 

تواند در جهت جذب نوآوری و تکنولوژی بکار رود و فرایند توسعه را سرعت بخشد. ولی اگر کمیاب تولید و از جمله ارز، می

انجام برساند، منابع و به ویژه ارز کشور باید صرف واردات اجتناب ناپذیر مواد غذایی  کشاورزی نتواند این وظیفه خطیر را به

از جمله راه اساسی شود. در این صورت روند توسعه به کندی صورت می گیرد و توسعه نیافتگی مزمن استمرار می یابد.

اورزی می باشد که سبب می شود کشور های شکوفایی کشاورزی، توسعه صنایع غذایی به لحاظ ارتباط تنگاتنگ آن با کش

از واردات محصوالت کشاورزی کاسته و بر منابع ارزی خود فشار کمتری بیاورد. البته با ایجاد صنایع تبدیلی و افزایش توان 

بخشی کشاورزی، این بخش با مکانیزه کردن تولید محصوالت خود را افزایش داده و صنعت را به ایجاد ارزش افزوده بیشتر 

ای کشور می صنایع غذایی به دلیل اتکا به منابع داخلی و ارزبری پایین آن در مقایسه با سایر صنایع کارخانهمی دارد. وا

 .تواند از جمله صنایع پیشرو در امر صادرات و اشتغال در برنامه های توسعه ای کشور به شمار آید


