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רקע :גלובליזציה-האתגר הגלובלי

הגלובליזציה משנה את חוקי המשחק של הסחר וההתפתחות הכלכלית בעולם.
גבולות גיאוגרפיים של חסמי סחר והשקעות מתבטלים ,התרבות החומרית נראית יותר ויותר
דומה בעולם ,והכלכלות הלאומיות מתמזגות במערכת משולבת
תחום התכנון והניהול האסטרטגי בחברות קיבל "דחיפה" חזקה כתוצאה של הגלובליזציה
הגלובליזציה -תהליך שתוצאתו מאפשרת הפחתה הדרגתית של עלויות הסחר
ומזמנת הזדמנויות עסקיות חדשות

בעידן הקדם

בעידן הגלובליזציה

 oהיכרות אינטימית ועמוקה עם המתחרים ,מיקום גיאוגרפי קרוב
לעיתים באותו איזור תעשיה...

 oהמתחרים יגיעו מכל רחבי העולם ,לפעמים לא יהיו מוכרים מספיק
אפילו ,וינקטו אסטרטגיות מיוחדות ולא מוכרות

 oהיכרות מקרוב עם התרבות המקומית ,השפה ,השוק ,הלקוחות
ומאפייניהם

 oהפעילות מתרחשת בשווקים רחוקים גיאוגרפית ,חוצת גבולות
המנהלים והעובדים חייבים לדעת את השפות המקומיות ,התרבות
המקומית ,הרגולציה ותהליכים עסקיים בטיריטוריית הפעילות
ac

 oההבדלים בין מוצרים ושירותים עסקיים וחברות היו מתונים
 oעובדים מקומיים ,ספקים מקומיים בדרך כלל ,עלויות גבוהות/קבועות
 oטכנולוגיה תקשורתית ואמצעי תחבורה שמאיטים תהליכים ולעיתים
הופכים את התקשורת והמרחק למיכשול
 oמוצרים ,שירותים ,עיצוב מיצוב ושיווק לתת מענה לצרכי השוק
המקומי בלבד
 oאי חשיפה לתחרות מרובה גרמה לרמת איכות ,מחירים ושירות
נמוכים יותר

 oאפשרויות רבות בבחירת העובדים ,והספקים,
 oטכנולוגית תקשורת מתקדמת ואמצעי תחבורה משופרים "מכווצים"
את המרחק הגיאוגרפי ומאפשרים תקשורת אופטימלית
 oלגלובליזציה השפעה על העיצוב ,ייצור ,והשירות לעיתים קרובות
רמת האיכות והחדשנות גבוהים בהרבה מהמצב הקודם
 oרמת הביצועים של כל פרמטר עסקי לרבות עלויות ייצור ,יעילות
בתפעול ,לוגיסטיקה ועוד השתפרו מאד

ניהול אסטרטגי בינלאומי-
שלבי ההכנה בפיתוח העסקי

בד"כ הסביבה החיצונית משפיעה על הסביבה הפנימית בארגונים ,לכן במציאות,
המעבר ליישום אופרטיבי מהתכנית האסטרטגית הוא מורכב ,ארוך וגדול מאוד.

המודל של "מכון-מתודע" קובע שלושה שלבים לאסטרטגיה:

 .1שלב הצהרת הכוונות -כולל  4אלמנטים :חזון ,מטרה,משאבים,יתרון-תחרותי
 .2שלב בניית האסטרטגיה :בניית התכנית האסטרטגית והטקטית
 .3השלב האופרטיבי -בניית תכנית הפעולה

…The Only Constant is Change
בצל התפתחותם ,המואצת והמתמדת של אמצעי הטנולוגיה ומסדרונות המידע
בין מדינות ,השוק הגלובלי המשתנה והסוער הוא זירת התמודדות בין חברות
בינלאומיות רבות ,אשר עושות שימוש במשאבים כבירים ,עתירי כישרונות
ומגוונים ,להשיג מצויינות והצלחה.
אף "שחקן" לא יוכל לסמוך על היתרון הביתי.
יידרשו סיבולת ,גמישות ,ויכולת יוצאת דופן להביס "שחקנים" מכל העולם.
כדי לנצח ב"משחק" הזה תזדקקו ליתרון-תחרותי ,ברמה עולמית,

תידרשו לאסטרטגיה מנצחת.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere,
magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada
libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc
viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

ADD A FOOTER
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 4סוגי המטרות שמניעות ארגונים
להתרחבות ופיתוח עסקי בינלאומי
סוג המטרות יקבע את אופי האסטרטגיה
ומתוכן ייגזרו היעדים בתכנית הפעולה

 oגישה ישירה למשאבים:

חומרי גלם
ידע ,יכולות יוצאות דופן ומומחים
משאבים פיננסים ,בד"כ קלי השגה וזולים

 oמכירות ושיווק:

שליטה בפלחי שוק חדשים ורווחיים ,באיזורים גיאוגרפיים אטרקטיביים
תחזוקה והרחבת מעגל לקוחות קיים מחוץ לגבולות מדינת הארגון
הגדלת "חיי מדף ומחזור חיים" של טכנולוגיה קיימת או מוצרים
אסטרטגיה לעקוף תקנות מגבילות של מדינות באמצעות JV

 oיעילות תפעולית:
שימוש ביתרונות של עלויות נמוכות )כוח-אדם ,ייצור ,אנרגיה(...
הוזלת עלויות באמצעות הגדלה של נפח המכירות
פיזור הסיכונים עקב :ביקוש לא יציב ,מיסים גבוהים וכד'
 oאסטרטגיות עסקיות אחרות

שיפור ושידרוג מעמד הארגון בעולם ,חזון חדש
להתמודד עם המתחרים במגרש הביתי שלהם
הקמה ופיתוח של יכולות ליבה ויתרונות תחרותיים שניתן לנצלם ברחבי
העולם
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היתרון התחרותי-תועלת/מחיר
בשווקים גלובליים היתרון התחרותי הוא "שם-המשחק"
מחקרים מלמדים שכדי להצליח בשוק הבינלאומי הארגון
חייב שיהיה לו יתרון תחרותי כלשהו בשוק המקומי

לפעילות עסקית מבוססת מכירות היתרון התחרותי יוגדר בתוצאה
של גודל ההפרש בין המחיר שהלקוחות יהיו מוכנים לשלם
על המוצר לבין העלות של ייצורו ושיווקו ופלח השוק שהארגון שולט בו
שיהיו גדולים משל המתחרים
התכונות של יתרון תחרותי איכותי:
 -ביכולתו לשרוד ולהתקיים בשוק המטרה, -קשה להעתקה )אם טכנולוגיה אז מוגן(, -רווחי, -רלבנטי לשוק המטרה.9

היחסיות בין משאבים מיומנויות יכולות והיתרון התחרותי
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