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چکیده  -با توجه به اهمیت تجارت الکترونیـک و نقـش و پیامـدهای مهـم آن در تمـام ابعـاد مختلـف
زندگی بشر ،در این تحقیق به دنبال این موضوع هستیم که چه از حیث نظری و چه از حیث عملی چـرا
باید تجارت الکترونیک انجام دهیم و از منظر کـالن تـاثیر تجـارت الکترونیـک بـر تجـارت بـینالملـل
چیست؟ لیکن در بخش اول مقاله به تعریف تجارت الکترونیک و انواع تراکنشها و مدلهای مختلف
آن ،اهداف عمده و فرآیند تجـارت الکترونیـک اشـاره شـد و بـه دنبـال آن در بخـش بعـدی بـه شـرح
تجارت بینالملل و ارائه نظریههای موجود در مورد آن پرداختیم ودر بخش پایانی مقاله تـالش گردیـد
عالوه بر بررسی چگونگی پیوند تجارت الکترونیک و تجارت بینالملل ،پیشنهادهایی در جهـت بهبـود
تجارت الکترونیک ارائه گردد .الزم به ذکر است که تحقیق پیش رو از نوع مقاالت مروری بوده و بـه
لحاظ مطرح نمودن موضوع با رویکرد نظریهها و کاربردها حائز اهمیت است.
واژگان کلیدی :تجارت الکترونیک ،مدلهای تجارت الکترونیک ،تجارت ،تجارت بینالملل،
نظریههای تجارت بینالملل

مقدمه
قرآن مجید میفرماید :ای کسانی که ایمان آوردهاید ،اموال یکدیگر را درمیان خود به باطل (از راه
نامشروع) مخورید مگر آنکه تجارتی از روی رضایت میان شما انجام یابد(.نساء)23 :
تجارت عبارت است از مبادله کاال ،خدمت ،دارایی یا پول به صورت داوطلبانه بین یک شخص و
یا سازمان با شخص و سازمان دیگر .از آنجاییکه تجارت فعالیتی داوطلبانه است بنابراین هر دو طـرف
1. Trade
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دادوستد باید بر این باور باشند که از طریق این مبادله به منفعتی می رسند ،در غیر این صورت دادوستد
به ثمر نخواهد رسید .تجارت بـینالمللـی عبـارت اسـت از داد وسـتد بـین شـهروندان دو کشـور .ایـن
شهروندان ممکن است افراد حقیقی و یا حقوقی باشند.
چرا کشورها به تجارت میپردازنـد؟ دلـیلش را مـیتـوان در همـان تعریـف تجـارت یافـت .چـون
سازمانها و افراد به طور داوطلبانه به امر تجارت میپردازند و از آن منفعت عایدشان مـی شـود .از بعـد
جنگ جهانی دوم تا کنون تجارت بینالمللی رشد زیادی داشته است بطوری که سالهای گذشـته ایـن
رشد حالـت سرسـامآوری را بخـود گرفتـه اسـت( .اسـماعیل پـور )28:1834یکـی از مفـاهیم تجـارت
الکترونیک حذف مرزها ،گمرکها و واسطهها وتبدیل شدن به یک دهکده جهانی میباشـد( .دشـمن
زیاری و همکاران )122:1834

تجارت الکترونیک
منظور از تجارت الکترونیک مبادله هرگونه کاال و خدمات برای بهرهبرداری تجاری است .لـذا صـرف
مبادله اطالعات مشمول عنوان تجارت الکترونیک قرار نمیگیرد ،بلکه تبادل اطالعات هرگاه به منظور
مبادالت بازرگانی باشـد ،بـه عنـوان تجـارت الکترونیـک محسـوب خواهـد گردیـد ویـا اینکـه طـرفین
اطالعات خاصی را به عنوان کاال مورد مبادله قرار دهنـد کـه در ایـن صـورت مشـمول عنـوان تجـارت
الکترونیک قرار خواهد گرفت( .قنبری  )8:1838تجارت الکترونیک انجام کلیه فعالیتهای تجـاری بـا
استفاده از شبکههای کامپیوتری ،به ویژه اینترنت اسـت .تجـارت الکترونیـک بـه نـوعی تجـارت بـدون
کاغذ است( .فربودنیا « )104:1833تجارت الکترونیک» نشان دهنده تغییر عمده و زیربنایی در شـیوهای
است که کارها در دنیای کنونی انجام میشوند .در بیشـتر سـطوح اصـلی ،ایـن شـیوه دادوسـتد توانسـته
است رابطه بین شرکت و عرضـه کننـدگان مـواد اولیـه و مشـتریان را تغییـر دهـد .تجـارت الکترونیـک
توانسته است بر شیوه جمعآوری اطالعات توسط افراد و سازمانها و شیوه رساندن اطالعات به دیگران
(حتی بین سازمانهای رقیب) اثر بگذارد( .شـیلدز  )041:1833از ویژگـیهـای تجـارت الکترونیـک و
اینترنت این است که میتوان بدین وسیله با دنیای خارج ارتباط برقرار کرد( .همان منبع)088 ،
مدلهای تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک بر مبنای نوع مبادالت شامل انواع زیر میباشد:
2. International Trade
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 -1تجارت بین بنگاهی ) : (B2Bاین نوع از تجارت الکترونیکی ،انجام دادن تمام فعالیتهـای
تجاری بین دو یا چند بنگاه را دربر میگیرد ،که به صورت الکترونیکی انجام میشود.
 -2تجارت بین افراد و بنگاه ) : (B2Cاین نوع تجارت الکترونیکی شامل فعالیتهـای تجـاری
بین افراد و بنگاه است .اغلب این نوع فعالیتهای تجاری به صورت خرید محصوالت اعم از
کاال ،خدمات ،نرمافزار و بنگاه است.
 -8فرد به فرد ) :(C2Cمشتریان به طور مستقیم با مشتریان دیگر ارتباط پیدا کرده و از همـدیگر
خرید میکنند.
 -0مردم به مردم ) :(P2Pاین نوع خاصی از مبادالت فرد به فرد اسـت کـه مـردم بـین همـدیگر
سی دی ،ویدئو ،نرمافزار و دیگر کاالها را مبادله میکنند.
 -9فرد به بنگاه یا فـرد بـه حرفـه ) : (C2Bشـامل افـرادی اسـت کـه بـه دنبـال فـروختن کـاال و
خدمات خود به شرکتها و سازمانها هستند.
 -1تجـارت الکترونیکـی درون بنگـاهی ) :(Intrabusiness E-commereشـامل مبـادالت
اطالعات ،خدمات و کاال میان بخشهای مختلف بنگاه است.
 -2بنگاه به کارمندان ) :(B2Eیک بخش از تجارت الکترونیکی درون سازمانی است ،کـه در
آن بنگاه به کارمندان خود کاال ،خدمات و اطالعات تحویل میدهد.
 -3دولت به بنگاه ) :(G2Bرابطهای تجاری میان دولت و بنگـاههـا اسـت کـه در آن دولـت بـه
سازمانها محصوالت می فروشند ،یا به آنها خدمات ارائه میدهند.
 -3دولـت بــه افــراد ) :(G2Cدولـت از طریــق ارتباطــات الکترونیکـی بــه شــهروندان ،خــدمات
مختلف ارائه میکند.
 -14دولت به دولت ) :(G2Gشامل مبادالت میان دولتها یا درون دولتها است.
 -11تجارت سیار ) :(Commerce Mobileهنگامی که تجارت الکترونیکـی از طریـق شـبکه
بی سیم صورت میگیرد ،تجارت سیار نامیده میشود.
 -12بانکداری الکترونیکی :شامل سیستمهایی است که مشتریان موسسات مالی را قادر میسـازد
تا در سه سطح اطالع رسانی ،ارتباط و تراکنش از خدمات و سرویس بـانکی اسـتفاده کننـد.
(فربودنیا )104:1833
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مدلها روشهایی هستند که شرکتها با اجرایی کردن آنها کسب درآمد میکنند مرسومترین
مدلهایی که امروزه برخی از آنها درکشورما نیز مورد توجه و استفاده فراوان هستند به شرح زیر می-
باشند:
فروش مستقیم آنالین :در این مدل تولیدکنندگان یا خرده فروشان به طور مستقیم محصول خود را به
مصرفکنندگان میفروشند .این مدل برای محصوالت الکترونیکی بسیار کارآمد است .اما امروزه در
حوزههای زیادی از کسبوکار از آن استفاده میشود ،برای مثال یک کارخانه خودروسازی با
راهاندازی تارنمای فروش میتواند محصوالت خود را مستقیم به مصرفکنندگان بفروشد.
قیمت مصرفکننده :در این مدل مصرف کنندگان میزان پولی که حاضر هستند برای یک محصول
بپردازند را پیشنهاد میدهند و واسطههای فروش تالش می کنند قیمت تولید کنندگان ومصرف
کنندگان را به هم نزدیک و با هم منطبق کنند.
بهترین قیمت :در این مدل مصرف کننده محصول و ویژگیهای مورد نیاز خود را تعیین میکند ،سپس
واسطه فروش از بین تولیدکنندگان کمترین قیمت مورد نیاز مصرفکننده را به او پیشنهاد میدهد.
فروش وابسته :فروشندگان تبلیغات یا نشان تجاری خود را درون تارنمای شرکتهای همکار خود
قرار میدهند .با ورود به تارنمای فروشنده و خرید توسط آن نشان تجاری یا تبلیغ درصدی از مبلغ
دریافتی به شرکت همکار تعلق میگیرد.
خرید گروهی :در این مدل خریداران نیازهای کم خود را با هم جمع میکنند تا جمع این نیازها به
حجم زیاد و مناسبی(با توجه به نوع محصول و بازار) برسد ،سپس به طور یکجا این سفارش کلی از
تهیهکننده آن خریداری می شود و این خرید شامل تخفیف خرید عمده شده که باعث بهرهمندی
خریداران کوچک از این تخفیف میشود.
مزایده یا حراج معکوس :در این مدل که تراکنش مصرف کننده با مصرف کننده در آن متداول است،
در یک تارنما افراد کاالهای خود را برای فروش قرار میدهند و بعد از مدت زمان مشخصی آن کاال
به باالترین پیشنهاد قیمت فروخته میشود.
سفارشی سازی :در این مدل مصرف کننده با ورود به تارنمای تولید کننده تمام نیازهای خود را اعالم
و یک محصول منحصر به فرد سفارش میدهد .سامانه تولیدکننده به صورت آنالین قیمت محصول را
محاسبه و به سفارشدهنده برای ثبت نهایی اعالم میکند.
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بازار و بورس الکترونیک :در این مدل بازار برای فروش کلی و جزئی و حتی بورس الکترونیکی روی
اینترنت برپا میشود و کلیه مبادالت و اخبار مربوطه به صورت غیرحضوری و الکترونیکی انجام
میپذیرد.
بهبود زنجیره تامین :در این مدل یک تولید کننده با ایجاد شبکه محلی یا یک تارنما ،اطالعات تامین
کنندگان خود را بین آنها به اشتراک میگذارد .این کار باعث کاهش تاخیرها ،روان شدن فرآیندهای
زنجیره تأمین و بهبود عملکرد تامینکنندگان و در نتیجه کاهش هزینهها میشود( .قاسمی نراقی )1832
فرآیند تجارت الکترونیک
سلز و شوبرت فرایند تجارت الکترونیکی را به شرح زیر بیان میکنند:
 -1مرحله تبادل اطالعات :در این مرحله طرفین معامله در مورد محصول ،قیمت ،نوع ،کیفیت و
سایر مباحث اطالعات الزم را کسب میکنند.
 -2مرحله توافق :در این مرحله مذاکرات و چانهزنیهای الزم بین خریداران و فروشنده منجر به
شکلگیری توافق میان طرفین میگردد.
 -8مرحله واریز و پرداخت :در این مرحله بهای کاال پرداخت شده و معامله صورت میگیرد.
 -0مرحله ارتباطات :در این مرحله بر ایجاد رابطه بین مشتریان باهم و بر شرکت از طریق فن-
اوری های ارتباط الکترونیکی تأکید میشود( .خداداد و دیگران )1830
اهداف عمده تجارت الکترونیک
سابان اهداف عمده تجارت الکترونیک را در سه طبقه زیر خالصه میکند:
 -1بهبود فرایندها :هدف تجارت الکترونیک میتواند حذف فرایندهای زاید و یا بهبود
فرایندهای موجود باشد.
 -2مهار هزینهها :گاهی اوقات هدف تجارت الکترونیک کاهش هزینه و بهبود کارایی است.
 -8درآمدزایی :در بعضی موارد هدف از استقرار تجارت الکترونیک افزایش فروش و
درآمدزایی است( .عزیزی و قربانی )2441
نرمافزارهای ((تجارت الکترونیک)) بر فعالیتهای خارج از سازمان متمرکز شدهاند .هدف برخی
از آنها این است که در زنجیره عرضه سازمانها هماهنگی و تشریک مساعی بهتری ایجاد کنند .برخی
دیگر توجه خود را معطوف برقرار کردن روابط بهتری با مشتریان سازمان نمودهاند .تازهترین نرم-
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افزارها به گونهای طرحریزی شده اندکه در بازار کارای الکترونیکی فروشندگان و خریداران را گرد
هم آورند( .شیلدز )048:1833
تجارت بینالمللی
تجارت برون مـرزی در جهـان گذشـتهای طـوالنی دارد و ملـتهـا از دیربـاز بـرای بـرآوردن نیازهـا و
دستیابی به کاالها و خدمات سایر کشورها بـه مبادلـه خـارجی پرداختـهانـد .در روزگـار گذشـته تـامین
نیازهای جامعه و سودجویی انگیـزه هـای اصـلی بـرای ورود کشـورها بـه عرصـه بازرگـانی بـینالمللـی
محسوب میشدند اما امروزه هدفهای مهم سیاسی و اقتصادی دیگری هم در این قلمـرو مطـرح مـی-
باشند .برخی از اقتصاددان ها بر این باورند که باز شدن مرزهای کشـورها بـه روی یکـدیگر و گسـترش
دادوستدهای برون مرزی منابع اقتصادی ملتها را به سوی فعالیتهـایی کـه بهـرهوری بـاالتری دارنـد
هدایت نموده و روند رشد و توسعه آنها را سرعت میبخشد( .حقیقی )2:1833
نظریههای تجارت بینالملل
نظریه های مبتنی بر کشور

نظریه های مبتنی بر شرکت

در این نظریهها کشور مورد تحلیل قرار میگیرد و

در این نظریهها شرکت مورد تحلیل قرار میگیرد و پس از

قبل از جنگ جهانی دوم توسط اقتصاددانان مطرح

جنگ جهانی دوم توسط اساتید دانشکدههای مدیریت

شد و تجارت بین صنایع را تشریح میکند و شامل

مطرح شد و تجارت درون صنعتی را تشریح میکند و شامل

موارد زیر میشود:

موارد زیر میشود:

 -مرکانتالیسم

 -نظریههای کشورهای مشابه

 -مزیت مطلق

 -منحنی عمر محصول

 -مزیت نسبی

 -رقابت استراتژیک جهانی

 -نظریه هکچر  -اهلین

 -مزیت رقابت ملی

(اسماعیل پور )83: 1834

به دلیل اهمیت آشکاری که دادوستد بینالمللی برای بنگاههای اقتصادی ،مصرفکنندگان و
کارکنان دارد ،اقتصاددانان تالش کردهاند تا تئوریهایی را ارائه دهند که بتواند نیروهایی را که انگیزه
تجارت را به وجود میآورد ،پیشبینی نمایند .از این تئوریها دولتها استفاده میکنند تا سیاستهایی
را اجرایی نمایند که برای صنایع و شهروندان کشورشان منافعی را در بر داشته باشد .عالوه بر دولتها،
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مدیران از این تئوریها استفاده میکنند تا بازارهای مناسبتری را برای محصوالت خود انتخاب کنند
و استرتژیهای پر سودتری را بتوانند تدوین کنند( .اسماعیل پور)20:1834
الف -نظریههای کالسیک تجارت مبتنی بر کشور
اولین تئوریهای تجارت بینالمللی را در طی قرن شانزدهم ارایه شد .تمرکز این تئوریـه بـر روی یـک
کشور بود و الگوهای صادرات و واردات را مورد مطالعه قرار میداد .این تئوریه بیشتر کاالهای اولیه
یعنی کاالهای یکسان و غیر تفکیکی مثل شکر ،نفت ،الوار را دربـر مـیگرفـت ،کـه براسـاس قیمـت
خریداری میشوند و نام ونشان (برند) نقشی در خرید آنها نداشتند( .همان منبع)
 میراث سیاست بازرگانی (مرکانتی لیسم )در جهان امروز ،به منظور درک بهتر تجارت بینالملل ،توجه به دوران مرکانتی لیسم (بین سالهای
 )1944-1294مفید خواهد بود تحوالت این دوران اساس عملکـرد تجـارت بـینالملـل امـروزی را بنـا
نهاد .تحول عظیم سیاسی ،رشد دولتها – ملتها و افزایش متعاقب میزان آگـاهی و حـس همبسـتگی
ملی میان بسیاری از کشورهای اروپایی ،ناشی از همین دوران است( .حسن حسینی )09:1833
مرکانتیلیستها ،تجارت بینالمللی را به عنوان منبع مهمی برای انباشت ثروت کشورها میپنداشتند.
در مکتب مرکانتیسم ،افراد درگیر تجـارت بـه ویـژه صـادرکنندگان ،خـوب و مولـد تلقـی مـیشـوند.
(راسخی)2:1834
تز اصلی نظریه مرکانتی لیسم این بود که هر کشوری بایدکوشش کند تا بیشتر صادر کنـد و کمتـر
وارد کند تا در نهایت به مازادتر از بازرگانی دست یابد( .حقیقی )1:1833
 نظریه برتری مطلقاسمی ت بر این باور بـود کـه کشـورها از نظـر کـارایی در تولیـد کاالهـا شـرایط متفـاوتی دارنـد .از
دیدگاه آدام اسمیت هنگامی که کشوری در تولید یک کاال نسبت به کشورهای دیگر کارایی باالتری
داشته باشد آنگاه در عرصه تجارت به برتری مطلق دست مییابد .آدام اسمیت بر این باور بـود کـه هـر
کشور باید در تولید کاالهایی تمرکز یابد که در آنها نسبت به سایر کشورها از مزیت مطلق برخوردار
1. Classical Country-Based Trade Theories
2. Commodities
3. Undifferenciated Product
4. Mercantillism
5. Absolute Advantage
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است و همچنین کاالهایی را وارد نماید که کشورهای دیگر نسـبت بـه او دارای برتـری باشـند( .همـان
منبع)3 ،
 نظریه مزیت نسبینظریه مزیت نسبی برای تشریح علت انجام تجارت و چگونگی توزیع سـود حاصـله مـورد اسـتفاده
قرار میگیرد .بر اساس این نظریه سود حاصل از تجارت بینالملل از تخصصها و تفـاوتهـایی ناشـی
میشود که به لحاظ فراوانی نسبی منابع تولید ،مواد اولیه ،سرمایه ،تکنولـوژی و  ...باعـث ایجـاد مزیـت
در برخی مناطق نسبت به مناطق دیگر میگردد( .حسن حسینی )03:1833
به این ترتیب ،با توجه به نظریه مزیت نسبی ریکاردو ،تفـاوت بهـرهوری کـار میـان کشـورها علـت
اصلی تجارت بینالملل میباشد( .راسخی )9:1832
 نظریه هکچر -اهلینتئوری هکچر -اهلین بیان میکند که کشور باید به صادرات محصوالتی بپردازد که در تولیـد آنهـا
از منابعی استفاده کرده باشد که درکشور بطورنسبی زیاد باشد( .اسماعیلپور )23:1834
با توجه به تئوری هکچر -اهلـین ،تجـارت میـان کشـورها بـه دلیـل تفـاوت موجـودی عوامـل ایـن
کشورها صورت میگیرد( .راسخی )2:1832
ب -نظریههای مبتنی بر شرکت
در اواسط قرن بیستم ،بدلیل رشد کشورهای چندملیتی ،دیدگاه صـاحبنظران در مـورد ارتقـای تجـارت
بینالمللی ،از تئوریهای مبتنی بر کشور به سمت تئوریهای مبتنی بر شرکت تغییـر کـرد .تئـوریهـای
مبتنی بر شرکت که پس از جنگ جهانی دوم مطرح گردیدند برای توصیف کاالهای تفکیکـی کـه در
آنها نام و نشان م حصول اهمیت زیادی در انتخاب محصول توسط مصرف کننده را داشتند ،مفید بـوده-
اند( .اسماعیل پور)22:1834
 تئوری کشورهای مشابهدر سال  ،1311اقتصاددان سوئدی بنام استفن لیندر به دنبـال توضـیح پدیـده تجـارت درون صـنعتی
بود .فرض لیندر این بود که دادوستد بینالمللی کاالهای تولید شـده در نتیجـه شـباهت بـین ترجیحـات
مشتریانی است که در کشورهایی زندگی میکنند که در مرحله یکسانی از توسعه اقتصادی قرار دارند.
1. Comparative Advantage
2. kHeckscher-Ohlin Theory
3. Country Similarity Theory
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با توجه به این دیدگاه ،شرکتها ابتدا به تولید محصوالتی میپردازنـد کـه بـازار داخلـی متقاضـی آنهـا
باشــد .پــس از آن کــه آنهــا وارد بازارهــای خــارجی مــیشــوند و در مــییابنــد کــه بهتــرین بازارهــا در
کشورهایی است که ترجیحات مشتریانش شبیه بازار داخلی باشد( .همان منبع)81 ،
 منحنی عمر محصول در تجارت بینالمللیمنحنی عمر محصول در تجارت بینالمللی که توسط ریموند ورنون و لوئیز ولز ارائه شد بر این مبنا
است که بسیاری از محصوالت جدید دارای چرخهای میباشند که طی آن ابتدا تولیـد در کشـور اولیـه
که کاال معرفی میشود ،شروع میگردد .سپس سایر کشورهای پیشرفته به تولید محصـول مزبـور مـی-
پردازند و در نهایت کشورهای کمتر توسعه یافته که هزینه تولید ممکن است در آنجا کمتر باشد تولیـد
آن محصول را شروع میکنند( .همان منبع)84،
 نظریه رقابت استراتژی جهانیدر دهه  1334دو اقتصاددان با نامهای پل کروگمن و گلوین لنکسـتر الگـویی از تجـارت را ارائـه
دادند که رقابت استراتژیک جهانی بین شرکتهای چند ملیتی را مورد بررسی قـرار مـیداد .بـر اسـاس
این دیدگاه ،شرکتها تالش می کنند که یک مزیت رقابتی پایداری را برای خود ایجـاد نماینـد کـه از
طریق آن بتوانند بـر بـازار جهـانی تسـلط داشـته باشـند .تمرکـز ایـن تئـوری بیشـتر بـر روی تصـمیمات
استراتژیکی است که شرکتها در طی رقابت خود بر میگزینند .این تصمیمها هم بر روی تجارت بین
المللی و هم بر روی سرمایهگذاری بینالمللی تاثیرگذار هستند( .همان منبع)88 ،
 مزیت رقابت ملیدر سال  1334مایکل پورتر از دانشکده مدیریت بازرگانی دانشگاه هاروارد نتایج تحقیق گسـترده-
ای را انتشار داد که هدف آن پاسخ به این سوال بود که چرا برخی کشورها یا ملـتهـا در رقابـت بـین-
المللی موفق و برخی ناموفق بودهاند.
در نهایت تز آقای پورتر اینست که در هر کشور چهار عامل اصلی محیطی را شکل میدهد که در
آن شرکتهای محلی به رقابت پرداختهاند و این عوامل موجب افزایش یا کاهش مزیت رقابتی کشـور
مورد نظر میگردد .این عوامل عبارتند از:

1. Product Life Cycle Theory
2. Global Strategic Rivalry Theory
3. Paul Crugman
4. National Competitive Advantage
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 -1برخورداری از منابع اقتصادی و عوامل اولیه تولید
 -2شرایط تقاضا

1

2

ماهیت تقاضای داخلی برای کاالهای خدماتی که به وسیله صنایع کشور تولید و عرضه میشود.
 -8وجود صنایع مرتبط و حمایت کننده :8وجود و یا عدم وجود صنایع تامین کننده عوامل مورد
نیاز موسسات صنعتی در کشور که البته دارای قدرت رقابتی بینالمللی هم باشند.
0

 -0نـــوع اســـتراتژی ،ســـاختار و تـــوان رقـــابتی شـــرکتهـــای صـــنعتی و تجـــاری کشـــور .
(حقیقی)23-1833:84
پیوند تجارت الکترنیکی و تجارت بینالملل
تجارت در انتقال از شیوه مدرن به شیوه الکترونیک از فضای واقعی به فضای مجازی وارد شـده اسـت.
در تجارت مدرن همه مراحل به طور واقعی صورت میپذیرفت و مشتمل بر اشیا ،ابزارها ،و روشهـای
فیزیکی بود .اطالعات و قراردادها از طریق پست یا تلگرام یـا تلکـس منتقـل مـیشـد؛ پـول فیزیکـی و
اعتبارات از طریق بانکها و اعتبارات اسنادی به شیوه سنتی انتقال مییافت؛ و بررسی اسناد حمل و نقل
و اظهارنامههای گمرکی ،ارزیابی و ارزشگذاری کاالها و صدورگواهی نامهها و مجوزهـای تـرخیص
توسط کارشناسان گمرکی در مبادی ورودی انجام میگرفت .با انتقال به عصر تجـارت الکترونیـک از
تکنولوژی مدرن شیءزدایی شده است .اطالعـات و قراردادهـا از طریـق اینترنـت و پسـت الکترونیـک
تبادل میشود؛ پول و اعتبارات الکترونیک از طریق شبکههای جهانی منتقل و تسویه میشود ،و بارنامه-
های حمل ونقل ،اظهارنامه و ارزیابیهـای گمرکـی ،و صـدور مجوزهـا و تـرخیص کاالهـا همگـی بـه
کمک رایانهها ،شبکهها ،و نرمافزارها به صورت الکترونیک انجام میپذیرد( .امیر طهرانی)21:1834
شرکتها با استفاده از اینترنت میتوانند بر موانع سنتی تجارت بینالمللی غلبه کنند .شرکتها باید
در مراحل اولیه جهانی سازی خود را به این ابزار مجهز کنند در واقع باید بتوانند با بکارگیری تجارت
الکترونیک و اینترنت به مزیت رقابتی دست یابند که به اصطالح به آن شایستگیهای مبتنی بر اینترنت
میگویند .با ظهور اینترنت ،بسیاری از شرکتها سعی کردهاند با بهرهگیری از این فرصت خود را به

1. Factor endowments
2. Condition
3. Related Supporting Industries
4. Firm Strategy،Structure،and Rivalry
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بازار های جهانی برسانند و از مزیت پیشتاز بودن در این عرصه بهره گیرند( .صباغ کرمانی و اسفیدانی
)1838
پیدایش و توسعه تجارت الکترونیک که خود از جلوههای پیشرفت فنآوری اطالعات و گسترش
ارتباطات رایانهای در سراسر جهان بشمار میآید .دنیای تجارت برون مرزی را نیز متحول نموده است.
در گذشته بعد مسافت همواره یکی از دغدغههای دست اندرکاران بازرگانی خارجی بوده که تا پیش
از پیدایش تجارت الکترونیک مشکالت فراوانی را بهمراه داشته و ریسک انجام دادوستدهای بین-
المللی را افزایش میداد .همراه با پیدایش و گسترش بانکداری الکترونیک و سرعت یافتن جابجایی
اطالعات و منابع مالی ،از مشکالت مذکور کاسته شد و امکان انجام معامالت خارجی را در کوتاه
زمان فراهم ساخت .بنابر یافتههای موجود ،در چند دهه اخیر بخاطر گسترش روشها و ابزارهای
ارتباطی حجم تجارت الکترونیک نسبت به تجارت سنتی از رشد زیادی برخوردار بوده است.
هماهنگی کشورهای دخیل در تجارت بینالملل در زمینههای سیستمهای مخابراتی ،قوانین تجاری و
مالی ،سامانههای سختافزاری و نرمافزاری ،عملیات بانکی و فرآیندهای اداری برای توسعه تجارت
الکترونیک و نقش آفرینی بانکها در این گسترده بسیار حیاتی است .گسترش روزافزون تجارت
الکترونیکی در جهان ،بکارگیری آن توسط بنگاههای اقتصادی ،گرایش سازمانهای پولی و مالی به
توسعه فنآوری اطالعات و پذیرش این سامانه از سوی بازرگانان و مشتریان بیانگر مزایای بالقوه آن در
محیط صنعت و تجارت است .جهانی شدن ،گرایش بنگاههای اقتصادی به فعالیتهای تجاری برون
مرزی و روند رو به رشد مبادالت بینالمللی نیاز به تحول در سیستمهای پولی و مالی و شیوههای
پرداختهای خارجی را پیش از پیش نمایان ساخته است .از مهمترین مزایای این سیستمها میتوان به
افزایش سرعت در انجام عملیات مالی ،کاهش هزینههای ارسال پول ،بهنگام شدن حسابهای بانکی،
امکان دسترسی هر چه بیشتر مشتریان و دست اندرکاران امور تجاری به اطالعات مالی و افزایش
ارتباط میان خریدار و فروشنده و سایر واسطه اشاره کرد .از میان مزایای گفته شده ،سرعت جابجایی
پول و اطالعات و همچنین کاهش هزینههای بانکی بویژه در محیط رقابتی امروز از اهمیت زیادی
برخوردار است( .حقیقی )214-212:1833
اســتفاده رقبــا از ابزارهــای فنــاوری اطالعــات و اینترنــت باعــث افــزایش فشــارهای رقــابتی شــده
و بنگاه ها را ناچـار بـه پـذیرش تجـارت الکترونیـک خواهـد کـرد .از سـوی دیگـر بنگـاههـایی کـه بـا
فشــارهای رقــابتی ناشــی ازجهــانی شــدن روبــرو هســتند ،خــود را بــه ابزارهــا و مزیــتهــای رقــابتی
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جدیــدی مجهــز مــیکننــد .یکــی از راههــای رســیدن بــه مزایــای رقــابتی جدیــد ،اســتفاده ازتجــارت
الکترونیک خواهد بود( .صباغ کرمانی و همکار )1838
میزان استفاده مشتریان از تجارت الکترونیک نیز رابطه نزدیکـی بـا میـزان جهـانی شـدن بنگـاههـا و
میــزان اســتفاده بنگــاههــا از تجــارت الکترونیــک دارد .بــرای تشــویق مشــتریان بــه اســتفاده ازتجــارت
الکترونیک دولت میتواند از ابزارهای تشویقی استفاده کند .خود بنگاهها نیز مـیتواننـد از طریـق ارائـه
تخفیف و یا قیمت گذاری تبعیضی مشتریان را به سمت خریـدهای الکترونیکـی ترغیـب کننـد( .همـان
منبع)
بحث و نتیجهگیری
تجارت الکترونیک را به هیچ وجه نمیتوان جدای از تجارت داخلی و یا تجارت بینالملل دانست ،به
واقع تجارت الکترونیک یکی از ملزومات اصلی چه در تجارت داخلی و چه در تجارت بینالملل
است .تجارت الکترونیک باعث گریده تمامی اقشار جامعه به نحوی بتوانند در تجارت داخلی و
خارجی شرکت کنند و کسب درآمد نمایند ،برای همراه شدن با تجارت الکترونیک ،داشتن یک دفتر
تجاری یا فروشگاهی بزرگ و پرسنلی زیاد نیازی نیست ،بلکه صرفا با آگاهی نسبی از اینترنت و البته
کاال یا خدماتی برای عرضه ،می توان در تجارت دخیل بود و کاالها و خدمات خود را به تجار و
مصرف کنندگان زیادی با قصد فروش به معرض نمایش قرار داد .نکته دیگر آن است که فروشندگان
غیرتجاری (خانگی) به دلیل عدم تحمل هزینههای همچون مالیات و اجارهبها و از این قبیل هزینهها
میتوانند عالوه بر اینکه کاالی خود را با قیمت پایینتری عرضه کنند ،سود بیشتری کسب نمایند.
امروزه شاهدیم که بسیاری از فروشگاهها در ایران بدون قبول مشتری به صورت حضوری و صرفاً با
متقاعد کردن مشتریان و دادن اطمینان از بازگشت محصول در صورت معیوب بودن به رقمهای فروش
نجومی دست یافتند .با وجود تجارت الکترونیک ،مرز کشورها در تجارت کمرنگتر از گذشته شده
و هر فرد و یا شرکتی میتواند محصوالت خود را به تمام دنیا نمایش دهد و به فروش رساند .در زمان
کنونی سازمانها در محیطی فعالیت میکنند که موفقیت آنها به تواناییهایشان برای واکنش سریع در
برابر تغییرات شرایط تجاری بستگی دارد از اینرو تجارت الکترونیک میتواند به عنوان عاملی مهمی
برای پاسخگویی سریع به نیاز مشتریان برای سازمان ایفای نقش کند.
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پیشنهادها
آنچه که مسلم است تاثیر تجارت الکترونیک بر تجارت داخلی و خارجی اسـت و اسـتفاده از اینترنـت
در تجارت یک عنصر حیاتی است .اما مهمترین اقداماتی که باید در این راسـتا صـورت گیـرد بـه ایـن
شرح میباشد :ایجاد زیرسـاختارهای الزم بـرای دسترسـی بـه اینترنـت بـا سـرعت بـاال و هزینـه پـایین،
آموزش های الزم نه صرفاً تئوری بلکه به صورت تئوری و عملـی در زمینـه ایجـاد فروشـگاه اینترنتـی و
خرید و فروش کاال ،ایجاد مراکزی به عنوان واسطه برای تسهیل و نظارت بر معـامالت همچـون بانـک
عامل در معامالت اعتبارات اسنادی ،تخصیص بودجـه و تجهیـز مـدارس و مسـاجد بـرای دسترسـی بـه
اینترنت و آموزش تجارت الکترونیک برای دهستانها و مناطق محروم تا بتوانند به طور مستقیم و بـدون
واسطه محصوالت خود را درتمام نقاط کشور و خارج از کشـور بـه فـروش برسـانند و همچنـین انجـام
اقدامات الزم برای تسهیل ارسال ودریافـت کـاال در سراسـر کشـور و حتـی خـارج از کشـور ،افـزایش
ضریب امنیت در فضای مجازی و ارائه آموزشهایی بـه منظـور فرهنـگ سـازی در زمینـه انجـام امـور
مربوط به تجارت الکترونیک.
تشکر و قدردانی
در پایان برخود وظیفه میدانم از تمامی اساتید ارجمند علیالخصوص ،جناب آقای دکتـر احسـان احـد
مطلقی استادیار دانشگاه پیام نور استان تهران به دلیل آموزش و راهنماییهایشان در زمینه تهیـه و آمـاده
سازی این مقاله تشکر و قدردانی خود را اعالم نمایم.
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