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  پیشگفتار

  

ورود بھ بازارھاى جھانى، یكى از مسائل مھم است كھ ذھ�ن م�دیران بنگاھھ�اي اقتص�ادي و     
خود مشغول داشتھ است. امروزه جھان ھر روز  تصمیم گیرندگان كالن اقتصادي كشور را بھ

اي و  برداشتن موانع تعرفھرود و کشورھا با  بیشتر از گذشتھ بھ سمت دھکده جھاني پیش مي
گش�ایند و ش�اھد رقاب�ت در س�طحي فرات�ر از       حمایتي، بازارھاي خود را بھ روي یک�دیگر م�ي  

مرزھاي ملي ھستیم. یکي از سازمانھاي تسھیل کننده بازرگاني بین کشورھا، سازمان تجارت 
ى، تج�ارت در  ا ھ�اى منطق�ھ   نام�ھ  المللى و ایجاد تف�اھم   ھاى بین با ظھور سازمان جھاني است.

عرصھ جھانى گسترش بیشترى یافتھ است و محصوالت كشورھا، مرزھاى سیاسى و ملى را 
رسد كھ ممكن است از نظر فرھنگى و نژادى، ھیچ  كنندگانى مى  طى كرده و بھ دست مصرف

قرابتى با تولیدكنندگان آن كاالھا نداشتھ باشند. عالوه بر این، امروزه كاالھا دیگر بھ كشور 
این روندھاى جھ�انى    .شوند المللى تولید مى ھاى بین تعلق ندارند و در قالب مشاركت خاصى

باعث شده تا ثبات بازارھ�اى كاالھ�اى تولی�دى كش�ورھا توس�ط رقب�اى خ�ارجى تھدی�د ش�ود و          
اى بھ عرصھ فراملى و جھانى كشیده شود. در این وضعیت،  رقابت از عرصھ محلى و منطقھ

ھاى سنتى و منسوخ قصد حفظ بازار خود  ھاى قدیمى و شیوه كا بھ روشتولیدكنندگانى كھ با ات
زندگى و   .را دارند و غافل از دانش نوین مدیریت ھستند، اولین بازندگان این رقابت ھستند

ھاى نوین دارد. آشنایى با علوم روز،  تولید ارزش در دنیاى رقابتى، نیاز بھ دانش و مھارت
سوى مدیریت كالس جھانى اس�ت. م�دیریت ك�الس جھ�انى، ی�ك      نخستین گام در راه حركت بھ 

ھاى نوین نھ تنھا سطح تولید،  فلسفھ نوین مدیریتي است كھ با كمك راھكارھا و ابزارھا و مدل
دھ�د ك�ھ    بلكھ سطح بنگاه اقتصادي  و كشور را ارتقاء داده و در رده كالس جھ�انى ق�رار م�ى   

آشنایى مدیران با این  .زارھاي جھاني خواھد شدآمیز كلیھ محصوالت بھ با باعث ورود موفقیت
تواند منجر بھ موفقیت در عرصھ جھانى شده  ھاى منسوخ مى فلسفھ نوین و عبور از پارادایم

ھاى  و رقابت جھانى براى كاالھا را تسھیل كند. این راھكار، بسیار پایدارتر از برقرارى حمایت
  ارجى است و موجب اجحاف در حق مصرفدولتى و ایجاد محدودیت براى كاالھاى مشابھ خ

گری�زى راھك�ارى    ب�دون ش�ك رقاب�ت     .شود كننده و نادیده گرفتن حق مسلم انتخاب او نیز نمى
مطمئن و درست براى حفظ بقاى بنگاھھا نخواھد بود و پیوستن بھ معاھدات تجارى جھانى نھ 

كشورى ب�ھ س�مت رقاب�ت    یك انتخاب، بلكھ یك الزام خواھد شد كھ در سایھ آن، فضاى رقابت 
مطالب توصیفي و تحلیلي  رفت.كتاب (اصول مدیریت كالس جھانى) شاملجھانى پیش خواھد 

ھ�اي اقتص�ادي و تص�میم     ھمراه با م�ورد ك�اوي اس�ت و مطالع�ھ آن ب�راي كلی�ھ م�دیران بنگ�اه        
ھای مختلف اقتصاد و مدیریت و  گیرندگان كالن اقتصادي كشور و ھمچنین دانشجویان رشتھ

دان�م از ھمك�اري و    گردد. در پایان بر خ�ود الزم م�ي   دسي و سایر عالقھ مندان توصیھ ميمھن
  اند تقدیر و تشكر كنم. ي عزیزاني كھ در چاپ و انتشار این اثر مشاركت داشتھ مساعدت كلیھ
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