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به کاربرد ها و آثار تجارت الکترونیک در توسعه صادرات محصوالت ایرانی بررسی 
  Case-Studyي یا روش موردکاو

  2، حمیدرضا بوالحسنی1هادي نیلی

  شرکت مدیریت تجارت بین الملل دانا

  

  

منجر به ایجاد تحوالت چشمگیري در فرآیندهاي  ، و کاربردهاي آنICTاطالعات و ارتباطات  در دنیاي امروز، فناوري :دهچکی
هاي مرسوم قبلی، به طور کامل منسوخ و جاي خود را به اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی شده است به طوري که برخی از روال

تجارت الکترونیک و  امر صادرات نیز مستثنی از این مقوله نیست؛. داده است» زيمجا«ي سومی یا به اصطالح هاي هزارهشیوه
براي درك بهتر این نتیجه، از . راهکارهاي مربوط به کسب و کار الکترونیک سبب تسهیل و تسریع مراحل صادرات شده است

  .پردازیممی» گز سکه«گیریم و به تحلیل موفقیت واحد صادرات شرکت بهره می Case-Studyروش موردکاوي یا 
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 تعاریف و انواع – تجارت الکترونیک. 1

ها از جمله تجارت هاي اخیر، سبب دگرگون شدن بسیاري زمینهاطالعات در دهه فناوريابزارهاي ارتباطی و چشمگیر  توسعه
اري، گمرکات و غیره، ، بانکدهاي تجاري، اقتصاديهاي متعددي از قبیل فعالیتالکترونیک گردیده و به دنبال آن، فعالیت

هاي از دیدگاهبه همین علت  است،  برخوردارجایگاه مهمی در دنیاي امروز  ازتجارت الکترونیک  .انددستخوش تغییرات شده
  :آن ارائه شده است تر شدن مفهوممختلفی بررسی شده و تعاریف زیادي براي شفاف

 اي از جمله اینترنتهاي رایانهاال، خدمات و اطالعات از طریق شبکهتجارت الکترونیک عبارت است از انجام فرآیند مبادلۀ ک -
[Turban 2004]   

ها و افراد براي انجام مبادالت است به طوري که تمام یا بخشی از این هاي بنگاهتجارت الکترونیک شامل تمام فعالیت -
  [Friedman 2003]. گیرداي صورت میهاي رایانهها از طریق شبکهفعالیت

هاي عملیات خرید و فروش کاال، خدمات و اطالعات را از طریق شبکه E-Commerceتجارت الکترونیک یا همان  -
  .کندو تفسیر می دهدکامپیوتري توضیح می

گردد و عالوه بر داد و ستد الکترونیکی تر از تجارت الکترونیک تلقی میکسب و کار الکترونیک به عنوان یک مفهوم جامع -
  .باشددر بردارنده مفاهیمی چون خدمات به مشتري، همکاري با شرکاي تجاري و هدایت معامالت تجاري می –خدمات  کاال و

  :شوندهاي زیر تفکیک میهاي الکترونیک بر اساس نوع عملیات و فرآیندها، به مدلتجارت

- B2B : شودک شامل این بخش میگیرد؛ بیشترین حجم تجارت الکترونیتمامی عملیات بین مؤسسات انجام می.  

- B2C  :دربرگیرنده عملیات خرده فروشی به مشتریان خرد است.  

- C2C  :کنددر این مدل، مصرف کننده اقدام به فروش کاال یا خدمات به دیگر مصرف کنندگان می.  

- C2B  :گیردمبادالت تجاري، بین افراد و مؤسسات صورت می.  

- G2C  :گیرداست که بین دولت و شهروندان انجام میخدمات، محصوالت و اطالعاتی  ارائه ،عملیات خرید، فروش.  

- E2E  :گیردها انجام میهایی است که بین بانکشامل تعامالت و تراکنش.  

- C-Commerce  :گیردهاي نوین تجارت الکترونیک که بین شرکاي تجاري و کارمندان یک مؤسسه انجام مییکی از مدل.  

- M-Commerce : پذیردسیم صورت می - نوعی از تجارت الکترونیک که در محیط بی.  

- Organizational Commerce  :شود که معموالً از طریق اینترانت داخل سازمان هاي داخل سازمان میشامل تمام فعالیت
  .شودگیرد و در آن، اطالعات، کاال و خدمات بین واحدهاي مختلف سازمان مبادله میانجام می
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  ي تجارت الکترونیکفلسفه. 1-1

  
  نگاهی به آمار و ارقام. 2

 )IDC: منبع( بر اساس منطقه –)بیلیون دالر( 2007در سال  B2C و B2Bحجم تجارت . 2-1

  B2B  درصد% B2C  درصد%  B2B/B2C 

  34  37,5  211  58,1  7،127  ي شمالیاآمریک

  13  33  185  20  2،460  اقیانوسیه - آسیا

  17  24,6  138  18,9  2،320  اروپاي غربی

  13  2,9  16  1,8  216  آمریکاي التین

  13  1,1  6  0,7  84  اروپاي شرقی

  13  0,9  5  0,6  69  آفریقا و خاورمیانه

  22  100  562  100  12،275  مجموع
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  زمان گسترش تجارت الکترونیک در مناطق مختلف جهان. 2-2

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

آخرین کشورهامیانگین وزنی اولین کشورها
سالهاي شروع رشد انجاري تجارت الکترونیک

آمریکاي شمالی

اروپاي غربی

پاسیفیک -آسیا 

آمریکاي التین

اروپاي شرقی

آفریقا و خاورمیانه

  
  2010بینی و پیش 2005، 2000سالهاي  هاي پرداخت الکترونیک درروش. 2-3

  %)درصد( 2010  %)درصد( 2005  %)درصد( 2000  روشهاي پرداخت

  15,4  11,1  4,2  الکترونیک

  32,1  26,9  24,6  هاي اعتباريکارت

  14,2  10,8  6,0  هاي دبیتکارت

  16,7  18,5  19,5  وجـه نـقـد

  21,6  32,8  45,7  چـک بانکی

  
  براي تسهیل و تسریع فرآیندهاي صادرات یکراهکارهاي تجارت الکترون. 3

یک سازمان و  یها و فرآیندهاي داخلاز فعالیت عبارت است از انتقال بعضیبرون سپاري، : برون سپاري امور صادرات. 3-1
- می ها منتقلبرون سپاري نه تنها فعالیت در. بیرون از سازمان بر اساس قرارداد يبه عرضه کننده يگیرحق تصمیم يواگذار

   .گرددنیز در اغلب موارد واگذار می تصمیم گیري شوند، بلکه عوامل تولید و حق
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توانستند خوب عمل کنند، در ها نمیگرفت که سازمانزمانی مورد استفاده قرار می Outsourcingدر گذشته، برون سپاري یا 
اما  .آوري عقب و شکست خورده بودنداز نظر فنمالی روبرو بودند و یا رقابت ضعیف بودند، کاهش ظرفیت داشتند، با مشکل 

کنند و مدیران این هایشان استفاده میاز این ابزار براي تجدید ساختار سازمان موفق هستند هایی که کامالًسازمانامروزه، 
ه نمودن نیازهاي هاي کلیدي براي برآورداند که ایجاد قابلیتموضوع را درك کردهاین  ،ها به عنوان یک موضوع حیاتیسازمان

  .مشتري ضروري است و باید در این راه تالش نمایند
 (ITO3)برون سپاري خدمات فناوري اطالعات : مدل مرسوم براي برون سپاري خدمات و فرآیندها وجود دارد که عبارتند از 3
  (KPO5)و برون سپاري محصوالت دانایی و فکرافزار  (BPO4)سپاري فرآیندهاي کسب و کاري برون –

ي تولید گیرد؛ به این ترتیب که شرکت و یا کارخانهقرار می BPOجزء دسته دوم یعنی  ،صادرات هايبرون سپاري فرآیند
ي ي محصول، تمام امور مربوط به صادرات را به یک شرکت داخلی، همسایه و یا خارجی که از نیروي متخصص با هزینهکننده

، )فرآیندها(ها، افزایش بازدهی، ارتقاء کیفیت عملیات کاهش چشمگیر هزینهکار سبب این . کندپایین برخوردارند، واگذار می
  .گرددهاي اصلی تولید و نهایتاً به حداقل رساندن مخاطرات میتمرکز بیشتر بر فعالیت

هند، چین، اما با این حال در کشورهایی همچون ، نمیگذرد برون سپاري مدلاین ي عمر چندان زیادي از مطرح شدن و توسعه
از  IDCپیش بینی نظیري مواجه شده است، تاحدي که مکزیک، ایرلند، کانادا، مالزي، فیلیپین، روسیه و سنگاپور با اقبال بی

   .بیلیون دالر است 310، مبلغ 2008سهم برون سپاري فرآیندهاي کسب و کاري در سال 

 موفق شرکت گز سکه يتحلیل تجربه. 4

. سیس شدتأ هجري شمسی 1346سسه تولیدي است که در سال شرکت گز سکه یک مؤ :کتشر معرفیتاریخچه و . 4-1
در تولید گز، اولین  HACCPدر مدیریت کیفیت و بهداشت و ایمنی غذایی  ISO9001:2000هاي این شرکت با استقرار سیستم

اي و د ملی ایران براي گزهاي پستهشان استانداردریافت ن .ها براي ورود به عرصه هاي  تجارت جهانی را برداشته استگام
اداره استاندارد ملی ایران، واحد نمونه معاونت نظارت بر غذا و دارو در سال  1384سال  يکسب مقام واحد نمونه ،بادامی
، هاي معروف جهانو معرفی محصول سنتی اصفهان در سطح شیرینی و شکالت جهانی و حضور در بازارهاي 1386و 1385

هاي کارشناسان سسات علمی و دانشگاهی و مشاورهکه به یمن ارتباط تنگاتنگ با مؤ خیر این شرکت استهاي اموفقیت
  .وتالش پرسنل حاصل گردیده است

استفاده از اینترنت براي فروش مستقیم به مصرف کنندگان  :فرایند تسهیل صادرات با استفاده از تجارت الکترونیک. 4-2
شرکت بجاي استفاده  .که در آن حفظ طراوت و تازگی از اهمیت بسزایی برخوردار است  از ضروریات فروش محصوالتی است

از مواد شیمیایی نگهداري کننده ، روشهاي کوتاه کردن زمان تولید تا مصرف را بررسی نموده و با بکارگیري دو سیستم خرید 
ز طریق همکاري با اداره پست جمهوري اسالمی ایران ، تلفنی از طریق تلفن گویا براي ثبت و دریافت سفارشات و خرید اینترنتی ا

شرکت گز   ،فعال است در زمینه فروش آن الین داخلی و خارجی 1375 سایت شرکت از سال. پیشتاز این روش فروش بوده است
شتازان خرده هاي تجارت الکترونیک و از پیسالۀ فعالیت در زمینۀ توسعه کسب وکار بر اساس مدل 10اصفهان با سابقه  يسکه

و چه در بعد فروش به مصرف کنندگان خارجی راه بسیار ) ایران(چه در بعد داخلی و محلی    B2Cفروشی با استفاده از مدل 
  هاي الزم ، هر چند ناکافی بودن زیر ساختار نوین در کسب و کار پیموده استطوالنی و گران قیمتی را در بکارگیري این ابز

                                                             
3 Information Technology Outsourcing 
4 Business Process Outsourcing 
5 Knowledge Process Outsourcing 
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گذشته مانند راه  هايو یا متزلزل بدون راهکارهاي سال) B2C(الکترونیک  ید کامل خرده فروشبراي کامل شدن یک فرآین
الین با استفاده از دروازة پردازش بانک ملی و بعد متوقف شدن آن به دالیل امنیتی و یا راه پرفراز و نشیب اندازي خرید آن

پایدار  يمانع از توسعه) تاکنون تکامل نسبی یافته است که(تاب و پست جمهوري اسالمی ایران هاي پرداخت شبکه شسیستم
، لیکن این شرکت همواره استفاده از ابزار تجارت الکترونیک را از جزء الینفک مأموریت در شرکت گز سکه شده است این

فروشگاههاي ملل الحقوق بیننیز عدم احقاق  و ها در داخلهاي خود دیده است و علی رغم ناکاستیچشم اندازها و استرانژي
هاي غیر چنانکه خود با استفاده از روش .همواره به دنبال به کارگیري و توسعه این ابزارها بوده است   B2Cدر فروش  یایران

خارجی خود را حفظ کرده است و محصوالت خود را به صورت خرده فروشی به خارج از ایران    B2C، همچنان فروش مستقیم
  .کندصادر می

هاي آتی در سند توسعه تجارت با توجه به سیاستگزاري: تجارت الکترونیک در پیشبرد فرآیندهاي صادرات نقش .4-3
هاي تولیدي و توسعه سکه در جهت افزایش ظرفیتهاي توسعه شرکت گز و برنامه B2Bالکترونیک ایران مبنی بر توسعه مدل 

باید جایگاه واالتري در بازارهاي  یخصوص ایرانمان یک شیرینی به عنوبازارهاي صادراتی، این شرکت با ایمان به اینکه گز 
جهانی پیدا کند و با اعتقاد به انجام یک کار تخصصی توسط یک تیم متخصص تجاري، با برون سپاري واحد صادرات خود به 

محصوالت رونیک صادرات از طریق تجارت الکت يصادرات و توسعه يث که داراي تخصص الزم در زمینهلیک شرکت حقوقی ثا
گذاري پایه 85در سال  تجارت الکترونیک و توسعه صادرات   B2Bرویکرد جدید خود را در جهت توسعۀ مدل  ،ایرانی بوده

این واحد با استفاده از روشهاي نوین بازاریابی الکترونیک و استفاده از بازارهاي الکترونیک اقدام به معرفی و تقویت نام  .نمود
، چنانکه دستیابی و معرفی این محصول به بازارهاي ناشناخته با این روش عرفی محصوالت خود نموده استشرکت گز سکه و م

ممکن شده است، استفاده از روش پشتیبانی بر خط و استفاده از اپراتورهاي بخش فروش که به صورت آن الین آماده مذاکره  
ار در بازارهاي الکترو از جمله این ابتکارات استنیکی هستندبه صورت چند رسانه اي با سایر تج.  
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  نتیجه. 5

امـا ایـن راهکارهـا بـه شـدت در حـال توسـعه         ،گذردمی فقط سه دهه از ظهور تجارت و کسب و کار الکترونیک اینکهبا وجود 
یلیـون  ب 13ی نزدیـک بـه   با سـهم  B2Bآمار و ارقام گویاي این مطلب است که . انداي مواجه شدههستند و با استقبال گسترده

با نگـاهی دوبـاره بـه    . ترین مدل تجارت الکترونیک استترین و محبوبرایج 2006دالر از کل حجم تجارت الکترونیک تا سال 
ي مقاله با در ادامه. فرآیندهاي صادراتی را درك کرد) تسهیل و تسریع(توان نقش کلیدي این مدل تجارت در پیشبرد آمار، می

سپاري فرآیندهاي صـادراتی بـه یـک    هاي تولیدي ایران، به این نتیجه رسیدیم که برونشرکت تحلیل و بررسی موردي یکی از
-، تمرکز بیشتر بر فعالیـت )فرآیندها(ها، افزایش بازدهی، ارتقاء کیفیت عملیات سبب کاهش چشمگیر هزینهشرکت متخصص، 

  .گرددهاي اصلی تولید و نهایتاً به حداقل رساندن مخاطرات می
  
 مراجع و مآخذ فهرست. 6

  UNCTAD - سازمان ملل متحد » تجارت و توسعه«نفرانس ک.  1- 6
  2007کشور کانادا سال  –جهانی مدیریت کسب و کار الکترونیک هشتمین نشست . 2- 6
  آمار و ارقام مربوط به پیش بینی توسعه تجارت جهانی – IDCپایگاه اینترنتی . 3- 6
 Forrester   http://www.forrester.com/rb/researchهاي شرکت تحقیقاتی نتایج و تحلیل. 4- 6
 وعه ارائه هاي دومین و سومین کنفرانس تجارت الکترونیک ایرانممج. 5- 6
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