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 چکيده
مشکالت ناشی از اقتصاد تک محصولی و تکیه بر درآمدهای نفتی سبب ایجاد اقتصادی متاثر از عوامل خارجی باالخص 

درآمدهای ناپایدار نفتی شده است. با این ویژگی اقتصاد ایران، می توان به اهمیت و نقش صادرات غیر نفتی در کشور پی برد. 

تلف اجتماعی، تولید صنعتی و ارائه خدمات در اکثر کشورهای جهان نقش امروزه صنایع کوچک و متوسط از جنبه های مخ

آفرینی می کنند. این صنایع با صادرات قابل توجه خود نقش مؤثری در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کنند. صنایع غذایی 

تی دارند. به عالوه شدت یافتن رقابت عالوه بر نقش مهم در اقتصاد داخلی و امنیت غذایی، تاثیر بسزایی در روند صادرات غیر نف

جهانی، افزایش بی اطمینانی و تقاضای فزاینده برای محصوالت متنوع، باعث شده است که استقبال از این صنایع بیشتر شود. 

انجام گرفته  ایران صنایع غذایی و آشامیدنی شرکت های استراتژی بازاریابی صادراتاین تحقیق با هدف مروری بر ادبیات 

ظران با تجربه صادرات خبرگان، مدیران و صاحب ن ومصاحبه با ست. در جمع آوری داده های این تحقیق از مطالعات پیشینا

هرچه بیشتر نقاط قوت،ضعف،فرصتها و تهدیدهای در شناخت  نتیجه این پژوهشصنایع غذایی وآشامیدنی استفاده شده است. 

صادرات این محصوالت به مدیران در حوزه صادرات صنایع غذایی و آشامیدنی  و توسعهایران صادرات صنایع غذایی و آشامیدنی 

 کمک شایانی خواهد نمود.

 

مواد غذایی و  صادرات، بازاریابی ،SWOTبرنامه ریزی استراتژیک، مدل های برنامه ریزی استراتژیک،  واژه هاي کليدي:

 آشامیدنی

 

 مقدمه -1
آرام روبه رو هستند. تهدیدهای محیطی از هر سو حیات و بقای سازمان ها را امروزه سازمان ها با محیطی متالطم و نا 

تحلیل کرده و با تکیه بر قوت ها  ״تهدید می کند. سازمان ها باید جایگاه فعلی خود را شناخته، نقاط قوت و ضعف خود را دقیقا

د. این مهم در قالب برنامه ریزی استراتژیک از فرصت های محیطی استفاده کرده و خودرا برای برخورد با تهدیدها آماده کنن

امکان پذیر است. در چارچوب برنامه ریزی استراتژیک سازمان توانمندی و شرایط محیطی را تحلیل کرده و براساس آن اهداف 

 قابل دسترس و روش های رسیدن به آن ها را مشخص می کند. در این راستا آنچه مهم است این است که چگونه می توان یک

 برنامه ریزی استراتژیک، پویا و کاربردی برای سازمان تدوین کرد.

صادرات معمول ترین راه پیش روی شرکت ها برای شروع فعالیت های بازاریابی در خارج از کشور است. یکی از مهم ترین 

یاز دارد. کشورهای دالیل این امر آن است که صادرات در مقایسه با سایر روش های بین المللی شدن به منابع کمتری ن

مختلف، شرکت های خود را به صادرات تشویق می کنند زیرا این فعالیت مهم، اشتغال را در داخل کشور آن ها 

افزایش،وضعیت رقابتی را توسعه و درآمدهای ارزی را بهبود می بخشد.شرکت ها به دلیل فشار رقابتی و عالقه مندی به رشد و 
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افزایش صادرات انجام می دهند. در این بین افزایش صادرات مواد غذایی و آشامیدنی به  توسعه،تالش های فراوانی را جهت

عنوان یکی از اقالم صادرات غیر نفتی به جهت لزوم خروج از اقتصاد تک محصولی،ورود به بازار اقتصاد جهانی، استفاده از 

جارت جهانی و ایجاد تنوع در اقالم صادراتی،یکی از ، عضویت در سازمان تو آشامیدنی پتانسیل های کشور درتولید مواد غذایی

 ضروریات توسعه اقتصادی یک کشور می باشد. 

با بهره گیری از مطالعات پیشین و نظرات خبرگان، مدیران و صاحب نظران با تجربه صادرات صنایع غذایی و ابتدا  مقالهاین 

آشامیدنی اهمیت بررسی نقاط قوت،ضعف،فرصت ها و تهدیدهای بازاریابی صادرات شرکت های صنایع غذایی و آشامیدنی ایران 

به طور اس توالی زمانی شکل گرفته اند را که براسیزی استراتژیک برنامه ر تدوین مدل های تعدادی ازرا بیان می کند. سپس 

این پژوهش درنهایت و صورت گرفته را مرور می کند  SWOTمطالعاتی که براساس آخرین مدل یعنی  معرفی کرده ومختصر 

الویت بندی و را به عنوان  روشی مناسب برای  2(QSPM)و به دنبال آن ماتریس برنامه ریزی استراتژی کمیSWOT 1روش 

با توجه به این که تعدادمطالعات داخلی انجام  انتخاب استراتژی های صادرات صنایع غذایی و آشامیدنی ایران معرفی می نماید.

 جامع روی مقاالت مطالعهبا  پژوهشدر این ، شده و ارتباط آن ها با موضوع مورد بررسی در این تحقیق قابل مالحظه نمی باشد

در ارتباط با  جامع و کاربردییک مدل نواع مدل های برنامه ریزی استراتژیک مرور شده همچنین در نهایت داخلی و خارجی ا

بیشتر تحقیقاتی که تا کنون به  زیراشده که کار از این حیث نو آورانه است.  ارائهصادرات صنایع غذایی و آشامیدنی 

در صورتی که هدف این پژوهش مروری بر  صورت گرفته است در مورد یک بنگاه ،سازمان ویاشرکت می باشد SWOTروش

صنایع غذایی و آشامیدنی کشور ایران می باشد. به طور کلی این پژوهش گام های  شرکت های  استراتژی بازاریابی صادرات

بازاریابی صادرات شرکت برای QSPM وSWOTآن را  به روش اساسی برنامه ریزی استراتژیک و نحوه تحلیل متغیرهای اساسی 

 می کند. مرور ایران و آشامیدنی غذایی صنایعهای 

 

 بيان مسئله -2
توسعه صادرات غیر نفتی در چند دهه اخیر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به ویژه در کشور ایران و در شرایطی 

وجود داشته است، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. به اعتقاد بسیاری از  بین المللی علیه این کشور که تحریم های

اد صصادرات غیر نفتی می تواند بهترین استراتژی برای ورود ارز به کشور و فاصله گرفتن از اقت ادی، توسعهصران اقتظنب صاح

اد داخلی و امنیت غذایی، تاثیر بسزایی در د.صنایع غذایی عالوه بر نقش مهم در اقتصمتکی به ارز حاصل از فروش نفت باش

روند صادرات غیر نفتی دارند.مواجهه با پدیده جهانی شدن بازار و عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرش الزاماتی 

بر خواهد  برای صنایع کشور ما خواهد بود و تاخیر در مواجهه با این الزام اجتناب ناپذیر به احتمال قوی عواقب وخیمی را در

داشت. همه صنایع ایران در مدت کوتاهی که وجود دارد باید خود را برای رویارویی با این مشکل آماده سازند و صنایع تبدیلی 

نیز از این امر مستثنی نمی باشند. شناخت دقیق نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید و شناخت الویت این عوامل در  صادرات 

-ران به عراق می تواند به توسعه صادرات صنایع غذایی و آشامیدنی و در نهایت پیشرفت اقتصادیصنایع غذایی و آشامیدنی ای

 اجتماعی این کشورها کمک کند.

 است.اهمیت ویژه ای دارای کاال و تجارت  هدر مبادللحاظ داشتن شرکت های صنایع غذایی متعدد ومتنوع  به کشور ایران

رشد و  استعدادها و پتانسیل های صادراتی روبه، از محصوالت کشاورزی،باغی و دامیهمچنین به جهت دارا بودن طیف وسیعی 

صنایع غذایی و آشامیدنی  دارد ولی در بسیاری از موارد، برنامه ریزی مناسبی برای صادرات و صادرات تولید ومناسبی را برای 

ایران برای وارد شدن به عرصه تجارت بین الملل  3بیشترین مزیت نسبی بهره برداری از این پتانسیل ها ، صورت نگرفته است

 .مربوط به فراورده های صنایع تبدیلی غذایی است

و صادرات کاالهای غیر نفتی  ،و تاکید اقتصاد مقاومتی بر توجه به پتانسیل های داخلی  5141با توجه به سند چشم انداز 

 ریزی برنامه دهای بسیاری که در این حوزه مطرح است.نقاط قوت،ضعف،فرصت ها و تهدیو با وجود توسعه بهره وری ملی 

 ضرورت دارد. ایرانصنایع غذایی و آشامیدنی  شرکت های  صادراتبازاریابی استراتژیک برای 
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در این مقاله مدل هایی که فرایند تدوین برنامه ریزی استراتژیک را مورد بحث قرار داده اند، براساس توالی زمانی تدوین 

می شود. بدیهی است که هر مدل نسبت به قبلی کامل تر شده و طراحی برنامه استراتژیک را شفاف تر مطرح آن ها معرفی 

تکنیک های  ،4مدل دیوید مدل هیل، مدل رایت، مدل استراتژی صنعتی، جامع، نموده است. مدل های مورد بحث عبارتند از:

 (QSPM)برنامه ریزی استراتژیک کمی ماتریس و SWOTمدل  ،8مدل پورتر ،GE7مدل ،BCG6مدل  ،5جدولی

برنامه ریزی استراتژیک و انتخاب استراتژی برتر ، یکی از مهمترین و اساسی ترین وظایف مدیران امروز سازمان هاست و 

یک ابزار پرکاربرد و سودمند برای کسب مزیت  SWOTتمام سازمان ها برای بقای خود ناگزیرند به این مهم بپردازند. تحلیل 

به مدیران کمک می کند تا یک پشتوانه مستحکم برای خود ایجاد  SWOT تی است. در زمینه های کسب و کار، آنالیزرقاب

 [.2]کنند 

 

 پيشينه تحقيق -3
مدل هایی که فرایند تدوین برنامه ریزی استراتژیک را مورد بحث قرار داده اند، براساس توالی زمانی تدوین آن ها معرفی 

 می شود. بدیهی است که هر مدل نسبت به قبلی کامل تر شده و طراحی برنامه استراتژیک را شفاف تر مطرح نموده است. 

مدل  تراتژی صنعتی،مدل رایت،مدل هیل،مدل دیوید،تکنیک های جدولیمدل های مورد بحث عبارتند از:جامع،مدل اس

BCGمدل،GE مدل پورتر،مدل،SWOT وماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی(QSPM). 

 

 فرايند برنامه ريزي جامع -3-1

.این [9]توسط تایلر بیان شد 5391یک روش طراحی برنامه ریزی استراتژیک،تدوین برنامه ریزی جامع است که در سال 

دید بلند مدت دارد و بر اساس تحلیل محیط داخلی و محیط های خارجی، استراتژی مناسب تدوین می شود. "استراتژی عموما

          شناخت اهداف و  -2تعیین و تدوین اهداف آتی سازمان،-5این نوع برنامه ریزی عبارتست از؛ به طور اجمال مراحل

          تجزیه و تحلیل منابع و امکانات سازمان،-1یه و تحلیل شرایط محیطی سازمان،تجز -9استراتژی های موجود سازمان،

تصمیم گیری در -9تعیین تغییرات مورد لزوم در استراتژی های گذشته،-6شناخت وضع موجود)قوت یا ضعف سازمان( -1

 .دیدارزیابی و کنترل نتایج استراتژی ج-،3اجرای استراتژی جدید-8خصوص استراتژی مطلوب،

 

 مدل استراتژي صنعتي -3-2

.استراتژی صنعتی یک موسسه عبارتست از الگوی تصمیم هایی که [1]توسط اندروز مطرح گردید5384این مدل در سال 

براساس آن ها هدف های عمده و جزیی معین و مشخص می شود. سپس سیاست ها و برنامه ها و فعالیت ها جهت تحقق این 

تالطم امری اهداف مشخص می گردد. پیوند اهداف، سیاست ها، و برنامه ها و فعالیت ها برای موفقیت استراتژی در محیط م

حیاتی و ضروری است. این مدل در جستجوی استراتژی است که ترکیب مناسبی از فرصت های محیطی و توانمندی داخلی را 

 نشان داده شده است.5فرایند مدل استراتژی صنعتی در شکل شماره ارائه کند. 

 

 

 

 

 

 

 

 شرایط وروند محیطی 

 اقتصادی-

 فنی-

 فیزیکی

 سیاسی

 شایستگی ها و توانایی ها

 مالی-

 مدیریتی-

 وظیفه ای-
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 مدل استراتژی صنعتی-5شکل شماره                                     

 
 

 مدل رايت -3-3
مرحله اصلی است.همه مراحل تحت تاثیر نظام 1.این مدل دارای [1]بیان کرده است 5332رایت این مدل را در سال 

 این فرایند را نشان می دهد. 2شکل شماره اطالعاتی است، 

 فرصت ها یا تهدید ها

 شناسایی یا ارزیابی آن ها

 قوت های داخلی

 شناسایی توانایی ها-

 طرح افزایش قابلیت ها-

 توجه به تمامی ترکیب ها

 ارزیابی برای بهترین 

 تطبیق فهرست و منابع

 گزینش استراتژی مناسب
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 نظام اطالعات                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل رایت-2شکل شماره

در این مدل ابتدا رایت محیط درونی و بیرونی سازمان را مورد بررسی قرار می دهد وسپس بر اساس شناخت نقاط 

سازمانی تعیین می شود. طبیعی است در این راستا اهداف قابل دسترسی خواهد قوت،فرصت محیطی،اهدافو ماموریت های 

شد. زیرا بر اساس توانایی و فرصت های شناخته شده تنظیم شده است. پس از تعیین اهداف به تدوین استراتژی می پردازد که 

 این استراتژی ها در سه سطح تعیین می شود:

 ربرد سازمانمدیریت:شامل استراتژی های کالن و دو-5

 فعالیت:شامل تبدیل استراتژی ها به فعالیت های واحد ها و بخش ها-2

 وظیفه:شامل وظایف افراد و کارکنان در قالب استراتژی های تعیین شده-9

پس از تدوین استراتژی، اجرای استراتژی را مورد تاکید قرار می دهد. برای اجرای استراتژی توجه به سه عنصر زیر قابل 

 است:توجه 

 ساختار:تنظیم مجموعه وظایف و مسئولیت ها و ارتباط آن ها در قالب نمودار سازمانی-5

 رهبری:فرد یا افرادی که از طریق وظایف قانونی و ایجاد زمینه مقبولیت اجرای استراتژی را دنبال خواهند کرد.-2

طوری که زمینه مشارکت گسترده افراد  فرهنگ سازمانی:ایجاد فضای مناسب در سازمان برای پذیرش استراتژی ها به-9

 در سازمان را فراهم کند.

 حتلیل حمیط درون و حمیط برون سازمان

 تعیین اهداف و ماموریت های سازمان

 تدوین اسرتاتژی در سطوح:

 مدیریت-

 فعالیت-

 وظیفه--

 اجرای اسرتاتژی:

 ساختار-

 رهربی-

 

 رهربی-

 اعمال کنرتل و نظارت
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سیستم نظارت و کنترل بر روند استراتژی و دادن بازخورد الزم که هرگونه اشکالی در زمینه تحلیل محیط درونی و  "نهایتا

 بیرونی سازمان تعیین اهداف،تدوین استراتژی را مشخص و نسبت به حل آن اقدام نماید.

 

 هيل مدل -3-4
حیط درونی و محیط بیرونی استراتژی مناسب حلیل م.در این مدل از ت[6د]مطرح نمو 5332هیل این مدل را در سال 

مشخص می شود و با استراتژی گذشته سازمان مقایسه می شود. در صورت تعارض بین استراتژی آینده و گذشته، موارد تعرض 

 برای ایجاد "مشخص شده و با استفاده از سیستم اطالعات، تغییرات الزم در ساختار و سیستم کنترل ایجاد می شود و نهایتا

 مشخص شده است. 9این فرایند در شکل شماره استراتژی جدید ساختار و سیستم کنترل مناسب طراحی و اجرا می شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف و ماموریت 

 نظام اطالعاتی
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 مدل هیل-3شکل شماره 

 مدل ديويد -3-5
مدل در حقیقت سه گام اساسی برداشته  . در این[9]تری برخوردار استشاین مدل نسبت به مدل هیل از جامعیت بی

طراحی  مطرح شد.این مدل در سه مرحله5331این مدل توسط دیوید در سال  میشود و در هرکدام مراحلی راباید طی کرد.

 می شود؛

 تحلیل محیط بیرونی محیط درونیتحلیل 

 توجه به استراتژیک صنعت در شرایط فعلی

 نظام اطالعاتی

 

انتخاب ساخت 

 سازمانی

 انتخاب معیار کنترل

 نظام اطالعاتی

 

 مسائل مربوط به تعارض و ایجاد تغییر

 بین استراتژی قدیم وجدید 

 تطبیق ساخت و سیستم نترل با استراتژی جدید

 انتخاب استراتژی

 نظام اطالعاتی
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 استراتژیتدوین  مرحله اول:

  ی استراتژیاجرامرحله دوم:

 ارزیابی استراتژی  مرحله سوم:

 :مرحله اول برای تدوین استراتژی گام های زیر برداشته می شود در: مرحله اول:تدوين استراتژي

 اهداف،ماموریت ها و استراتژی جاری سازمان مورد بررسی و شناخت دقیق قرار می گیرد.-5

 ثر محیط خارجی شامل فرصت ها و تهدیدها مشخص می شود.مؤعوامل -2

 .ثر محیط داخلی شامل نقاط قوت و ضعف تعیین می شودمؤعوامل  -9

 اهداف غایی براساس فرصت ها و نقاط قوت تدوین می شود.-1

 تبدیل اهداف غایی به اهداف عملیاتی و روش هایی اجرایی تدوین می شود.-1

         روش های تحقق اهداف در زمینه های مدیریتی،مالی،بازاریابی،تولید،تحقیق و توسعه به صورت عملیاتی مشخص -6

 می شود.

در مرحله اجرا منابع انسانی و مادی الزم تخصیص داده می شود. بدیهی است استراتژی هایی  جرا:مرحله ا مرحله دوم:

 قابل اجراست که منابع برای اجرای آن وجود داشته باشد.

در این مرحله با استفاده از یک نظام اطالعاتی فعال اجرای استراتژی را در مقایسه با  ارزيابي استراتژي: مرحله سوم:

 رد ارزیابی قرار می دهد.اهداف مو

 

 تکنيک هاي جدولي -3-6
همانطور که در فرایند برنامه ریزی استراتژیک توضیح داده شد برای دستیابی به استراتژی مورد نظر، ابتدا الزم است تجزیه 

آینده وضعیت حال و -2وضعیت حال وآینده شرایط محیطی شرکت،-5؛سسه و محیط آن در دوبعد صورت پذیردمؤو تحلیل 

 شرایط داخلی شرکت

برای سهولت در تجزیه و تحلیل جدولی مطرح گردید. در این روش موقعیت رقابتی شرکت در یک جدول متشکل از قدرت 

 BCG،GE رقابتی و جذابیت صنعت تعیین می شود. از جمله معروفترین روش های به کارگرفته شده در این روش عبارتند از:

  TOWSو

 
 

 BCGمدل -3-7
 د. در این مدل براساس مقادیر رش[8]مدل براساس گروه مشاورین بوستن و براساس منطق چرخه عمر به وجود آمداین 

 تنظیم شده و جایگاه صنعت را با توجه به دو عنصر فوق الذکر مشخص می کنند.5بازار وسهم نسبی بازار جدول شماره 

 

 تولید پول)سهم نسبی بازار(

یاز
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رد
مو
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پو

 

ی 
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هب
ست

)د

ر(
ازا

ب
 

 

 عالمت سؤال ؟ ستاره *

 سگ &گاو شیرده 

 شکلی از این عکس اتچ شده

 وسط قرا گیرد "جدول داخلی کامال
 

 

 BCGمدل-1جدول شماره                                                 
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ال سؤاگر شرکت در خانه)*(باشد گفته می شود که شرکت در بهترین موقعیت ممکن قرار دارد. اگر در موقعیت عالمت 

باشد گفته می شود که آیا سرمایه گذاری در شرکت به صالحدید است یا خیر؟ اگر در موقعیت گاو شیرده است یعنی شرکت 

 گذاری دارد. اگر در موقعیت سگ باشد باید هرچه زودتر شرکت از اینبه مقدار زیاد پول تولید می کند و نیاز به سرمایه 

 موقعیت بد خارج شود.

 

 GEمدل  -3-8

این مدل توسط شرکت جنرال الکتریک مطرح شد. در این مدل در محور افقی جذابیت صنعت که می تواند شامل 

         تواند متغیرهای زیادی را در برگیرد، درج  متغیرهای زیادی باشد و در محورهای عمودی نیز توانایی کسب، که آن هم می

نشان داده شده است. براساس این مدل ها وضعیت و موفقیت شرکت را تحلیل ودر 2شود.ساختار مدل در جدول شماره می 

 جدول مشخص می کنیم و متناسب با موفقیت، استراتژی مناسب انتخاب می شود.

 

 جذابیت صنعت

 زیاد متوسط کم

ی
ند

نم
توا

 
ت

رک
ش

 

   

   

   

 GEمدل-2جدول شماره                                      

 شکلی از این عکس اتچ شده

 ؛مرحله اجرایی را به شرح زیربیان می کند GE 9مدل 

 تعریف عوامل کلیدی ومحیطی و درونی-5

 ارزیابی عوامل محیطی موجود-2

 ارزیابی عوامل داخلی-9

 GEتعیین موقعیت در جدول -1

 ارزیابی عوامل محیطی و فرصت های آتی-1

 تعیین توانمندی های داخلی-6

 با توجه به فرصت های محیطی و توانمندی داخلی ی توسعه،کاهش و حفظ وضع موجود انتخاب یکی از استراتژی ها-9

رخوردار باشد و شرکت نیز توانایی آن را هدف اصلی این مدل یافتن زمینه فعالیت هایی است که از جذابیت بیشتری ب

 داشته باشد.

در حقیقت نتیجه مدل این خواهد بودکه مشخص می شود اگر برای فعالیتی جذابیت وجود دارد و در عین حال توانمندی 

 آن در شرکت موجود است باید استراتژی گسترش و توسعه را مد نظر قرارداد.

د و نه توانمندی آن ها در شرکت وجود داردباید استراتژی حذف یا ادغام را انتخاب اگر برای فعالیتی نه جذابیت وجود دار

 نمود.

اگر برای فعالیتی جذابیت و فرصت محیطی فراهم است ولی توانمندی داخلی وجود ندارد باید استراتژی بهبود توانمندی را 

 اتخاذ نمود

انمندی در شرکت وجود دارد باید استراتژی ایجاد جذابیت و اگر برای فعالیتی جذابیت و فرصت محیطی فراهم نیست اما تو

 فرصت محیطی را دنبال نمود.
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 مدل پورتر -3-9
ازاین مدل می توان درجهت امکان ورود یا عدم ورئد به یک صنعت جدید به خوبی استفاده نمود.طبق این مدل در صحنه 

می دهد. نحوه ارتباط پنج نیروی  میزان جذابیت صنعت را نشانثرهستند. حاصل جمع این نیروها مؤرقابت پنج نیروی رقابتی 

 مشخص شده است.1رقابتی در شکل شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 مدل پورتر-1شکل شماره 

در این مدل برای طراحی برنامه ریزی استراتژیک لیستی از عوامل قدرت یا ضعف برای هر صنعت تهیه می شود که پس از 

امتیاز بندی و تجزیه و تحلیل می توان تاثیر هریک از عوامل پنج گانه در مدل را مشخص و نسبت به تقویت یا حفظ آن ها 

 .[3]اقدام کرد

 

  SWOTمدل -3-11
لیست می شود، 9تهدیدات و فرصت های محیطی و نقاط قوت و ضعف درونی شرکت در قالب جدول شماره در این مدل 

 .[54]سپس براساس ترکیب هریک از عناصر فوق،استراتژی مناسب انتخاب می شود

 
  شرایط درونی لیست نقاط ضعف نقاط قوت لیست

 شرایط محیطی

 لیست فرصت ها 2استراتژی 5استراتژی 

 لیست تهدیدات  1استراتژی 9استراتژی

 SWOTمدل -3جدول شماره 

 در این مدل چهار نوع استراتژی داریم:

اگر شرکت در شرایطی است که نقاط ضعف قوی و تهدیدات هم باال،استراتژی اتخاذی باید به سمت کاهش نقاط ضعف -5

 باشد.

باالست، استراتژی اتخاذی باید در جهت استفاده اگر شرکت در شرایطی است که نقاط قوت باال و تهدیدات محیطی نیز -2

 از نقاط قوت برای برخورد با تهدیدات باشد.

اگر شرکت در شرایطی است که نقاط ضعف باال وفرصت های محیطی نیز باالست استراتژی اتخاذی باید در جهت --9

 کاهش نقاط ضعف و استفاده از فرصت ها باشد.

 قدرت خریداران
 رقبای صنعتی
 شدت رقابت

 جایگزین ها

 تامین کنندگان

 جدیدالورودها
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باالست، استراتژی سازمان باید طوری اتخاذ شود که برمبنای نقاط قوت بتوان از  اگر نقاط قوت و فرصت محیطی  -1

 فرصت های محیطی استفاده کرد.

 

 نقد و بررسي
بعد اساسی، تجزیه و تحلیل محیط  دو طراحی استراتژی بر "به طور کلی همانطور که در اکثر مدل ها مشخص است اصوال

تجزیه و تحلیل دقیق عوامل محیطی شامل فرصت ها و تهدیدات بیرونی استوار سسه( و ؤداخلی سازمان)نقاط قوت و ضعف م

موقع به محیط ناشی از سه عامل، شناخت تالطم محیط، شناخت توانمندی سازمان و تهاجمی بودن  است. پاسخگویی به

خطرها، فرصت ها و وقایع سسه است، در این تحلیل گرایش ها،مؤاستراتژی است. با این اوصاف اولین گام، تحلیل چشم انداز 

شناسایی می شود و شکاف بین آینده و گذشته مشخصو معلوم ، سسه را دستخوش دگرگونی می سازدمؤبی سابقه که روند 

خواهد شد. نکته دیگر تحلیل فرایند تغییر است. از آنجایی که محیط دائم در حال تغییر و تحول است، سازمان برای بقا و 

 .ی خود را افزایش دهدتا بتواند با تغییرات محیطی به شکل تهاجمی برخورد کندحیات خود باید توانمند

موقعیت در تحلیل چشم انداز آینده و پیش بینی فرایند تغییر و افزایش توانمندی و تهاجمی عمل کردن متکی به نظام 

معتقد  [55]را ایجاد می کند.آنسفنظام اطالعاتی از یک سری صافی ها می گذرد و محدودیت ها  "اطالعاتی قوی است. اصوال

است عالئم و اطالعات مربوط به روند و امکانات آینده محیط از طریق نظارت محیطی قابل پیش بینی و ارزیابی است. داده های 

ایند در شکل این فروارده پس از گذشت سه صافی )صافی مراقبت،صافی طرز تفکر،صافی قدرت( به اطالعات تبدیل می شود. 

 مشخص می باشد.1شماره 
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 صصصص                      صتفی صص

 

                                                                                                                

 اطالعات                                                                                                                 اعکس این ش

                                    

 

 

 

 فرایند تبدیل داده به اطالعات-1شکل شماره

 عکس شکل را اتچ کردم

 ک در انتخاب هریک از این مدل ها یا بررسی مدل های تدوین برنامه ریزی استراتژیدر نهایت این که با توجه به معرفی و 

سسه ای باید فرصت ها و تهدیدهای محیطی را شناخته و به مؤترکیبی از آن ها باید به نکات زیر توجه کرد. هر سازمان یا 

ند از طریق نقاط قوت و توانمندی ها، خوبی تحصیل کند، سپس نقاط قوت و توانمندی و نقاط ضعف خود را شناخته، سعی ک

محیطی را به  دست آورد. از سوی دیگر نقاط ضعف ی زمینه استفاده از فرصت ها را فراهم کند و آمادگی برخورد با تهدیدها

. خورد را به حداقل برساند، این همه از طریق اتخاذ استراتژی امکان پذیر است که با شرایط و مقتضیات محیط آن سازگارباشد

شرایط و مقتضیات محیطی و تحوالت  ״ارای دید استراتژیک باشند. دائماریزان و مدیران باید د اما نکته مهم دیگر این که برنامه

آن را زیر نظر داشته و جهت موفقیت با دید تهاجمی برخورد نمایند و با تعیین اهداف غایی و با دید آینده نگر، سیاست ها و 

 محیط

 داده

 ادراک
 اطالعات
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ف غایی تدوین نمایندو همه این اقدامات در  سایه یک برنامه ریزی های داخلی را در راستای هد ندیابزار مناسب با توانم

و صنعت  رنامه استراتژیک برای هر سازمان،پذیرفت داشتن دید استراتژیک و تدوین ب استراتژیک امکانپذیر است، پس باید

انتخاب و الویت بندی جهت  QSPMو SWOTدر این پژوهش ترکیب دو روش  کشوری امروزه یک ضرورت حیاتی است.

ممکن است به نظر برسد که چرا برای تدوین استراتژی مجموعه ای از صنایع از استراتژی های صنایع غذایی توصیه می شود. 

روش های دیگرتدوین استراتژی استفاده نمی شود که معروفترین و کاملترین آنها مدل پنح الماس پورتر است.البته این مدل 

گذشته بیشتر در کشورهای توسعه یافته استفاده شده است. در صورتی که در کشورهای در حال توسعه از مدل های دیگری  در

بیشتر استفاده شده است،زیرا شرایطی که  9نظیر مدل کارایی جمعی و چارچوب تخصصی شدن منعطف برای مطالعه خوشه ها

ق نمی کند. شکی نیست که مدل کلی نگر الماس پورترنیز در توصیف برای مدل پورتر است، در کشورهای در حال توسعه صد

پویایی های خوشه مناسب است. به علت پیچیدگی و گستردگی جمع آوری داده ها به روش پورتر، شرایط ومحدودیت های 

 [.59نیم]بسنده می ک SWOT،بنابراین در این تحقیق به استفاده ازتحلیل  SWOTکشورهای جهان سوم و کامل بودن روش 

 ايران و آشاميدني غذايي صنايعاستراتژي بازاريابي صادرات شرکت هاي تدوين 
با دو دسته ایران و آشامیدنی صادرات صنایع غذایی  بازاریابیدر تعیین استراتژی  SWOTبه منظور به کارگیری رویکرد

 تعیین می شود، ایرانعوامل داخلی و خارجی سروکار داریم درگام اول لیست نهایی اولویت نقاط قوت و ضعف صنایع غذایی 

سپس به کمک ماتریس ارزیابی همچنین به بررسی عوامل بیرونی،یعنی فرصتها و تهدیدهای پیش روی آن، خواهیم پرداخت.

وزن هریک از عوامل  SWOTو ماتریس  11(IE)و ماتریس کلی  (IFE)عوامل خارجی و ماتریس ارزیابی10(IFE)عوامل داخلی

برای اولویت بندی استراتژی ها استفاده  (QSPM)ومنطقه استراتژیکی صنعت مشخص می شود واز ماتریس برنامه ریزی کمی

دهد تا عوامل محیطی، جازه میها اابزاریست که به استراتژیست، 12(EFEماتریس ارزیابی عوامل خارجی )منظور از .می کنیم

، فرهنگی، حقوقی، تکنولوژیکی، وضعیت بازار و رقابت را در مقطع زمانی مورد نظر مورد مفاهیم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی

پارادایم حاکم بر طراحی این ماتریس، عمدتاً تجویزی بوده و دررویکردهای مختلف تجویزی بعنوان ابزاری .ارزیابی قرار دهند

 نیز، (IFE) ماتریس ارزیابی عوامل داخلی.دارد کاربردی قابلیت صنعتی محیط و پیرامونی محیط اطالعات  آوریجمعبرای 

ابزاری جهت بررسی عوامل داخلی سازمان یا صنعت می باشد. در واقع نقاط قوت و ضعف واحدهای سازمان یا صنعت را ارزیابی 

          اندرکاران تکیه های شهودی و نقطه نظرات دستنماید. برای تهیه یک ماتریس ارزیابی عوامل داخلی, عمدتاً به قضاوتمی

ریزی استراتژیک در سازمان های دولتی و آوری اطالعات درون سازمانی در فرآیند برنامهی جمعاست. این ابزار برا ودشی م

آوری اطالعات، تجویزی است, گرچه برای پارادایم تلفیقی نیز پارادایم حاکم بر این ابزار جمع .خصوصی کاربرد فراوان دارد

        به انواع استراتژهای امکان پذیر توجه SWOTتهیه ماتریس در مرحله دوم که مرحله مقایسه است با .قابلیت بکارگیری دارد

بین عوامل اصلی درونی و بیرنی  SWOTمی شود.هدف در این ماتریس تعین کلیه استراتژیهای قابل اجرا می باشد.در ماتریس 

نوع استراتژی ارائه 1یس ،سازمان نوعی تعادل و توازن برقرار می شود. استراتژیست ها می توانند با استفاده از این ماتر

کی از روش های کمی سازی راداریم که ی(QSPM) ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی در نهایت .SO، WO ،ST ،WTنمایند.

با این روش هردو رفرنس هایی برای اولین گام مدیریت استراتژیک هستند.QSPMوSWOTاستراتژی های بدست آمده است.

تحلیلی،می توان جذابیت نسبی راهبردها را مشخص کرد.این ماتریس براساس نتایج بدست آمده از ماتریس های ارزیابی عوامل 

 QSPMزهای داده شده به هریک از عوامل ماتریس تهیه می شود.امتیا SWOTو(IE)،اصلی(EFE)،عوامل خارجی(IFE)داخلی 

هستند.ضریب جذابیت هر عامل،براساس نقش آن در فرایند  IFEوEFEزهای ماتریس های )عوامل خارجی یا داخلی(همان امتیا

انتخاب راهبرد مورد نظر داده شده و سپس با ضرب این نمره جذابیت در امتیاز آن عامل،نمره هر عامل به دست می آید.در 

ی شود، بلکه این مقدار باید برای هر ،هیچ گاه به عوامل یاد شده،ضریب جذابیت یکسان در یک ردیف داده نمQSPMماتریس 

گزینه متفاوت ازدیگری باشد.همچنین باید در تخصیص ضرایب دقت کردو آن ها را به طور مستدل،منطقی و قابل دفاع تعیین 

 [. 52]کرد
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 SWOTمروري بر مطالعات با روش 

 تاکنون صورت گرفته، لیست شده است.  SWOTبراساس آخرین مدل یعنی ی که مطالعاتدر ذیل 

 یافته های تحقیق روش تحقیق هدف عنوان محقق

جاویدان 

 سامانی

(5931) 

[51] 

انتخاب واولویت بندی 

استراتژی های توسعه 

فروش بیمه نامه های 

عمر و سرمایه گذاری با 

استفاده از ماتریس 

برنامه ریزی راهبردی در 

شرکت بیمه 

کارآفرین)مورد 

 مطالعه:شهر اصفهان(

انتخاب و الویت بندی 

استراتژی های توسعه 

فروش بیمه نامه های 

عمر و سرمایه گذاری 

با استفاده از ماتریس 

برنامه ریزی راهبردی 
QSPM 

پرسشنامه وماتریس های 

ارزیابی عوامل خارجی 

(EFE)داخلی،(IFE) 

،(SWOT) داخلی و،

و برنامه یزی  (IE)خارجی 

 QSPM)راهبردی کمی

، QSPMبا جمع بندی ماتریس 

راهبردهای تهاجمی و راهبرد توسعه بازار 

 انتخاب می شود.

 

 

 

 

شجاعی و 

 دیگران

(5932) 

[51] 

تدوین استراتژی به روش 

برای   SWOTتحلیل 

 شرکت سیمان تهران

تدوین استراتژی های 

مناسب برای شرکتی 

با تجربه در توید انواع 

 سیمان

استفاده ازالگوی مدیریت 
استراتژیک و برنامه ریزی 

فردآر.دیوید. مصاحبه با 

و طوفان مغزی،  خبرگان

 SWOT تهیه چک لیست

ماتریس های  محاسبه

IFE  وEFE 

شرکت مزبور در ناحیه استراتژی های 

د.همچنین قرار دار (SO) تهاجمی

در  BCGمحصول شرکت در ماتریس 

 وضعیت گاو شیرده قرار می گیرد.

 فیاض

(5932) 

[56] 

تدوین استراتژی های 

صادراتی صنعت زعفران 

ایران)با نگرش سنجی از 

مدیران شرکت های 

 صادراتی زعفران(

شناسایی و تحلیل 

عوامل محیطی و 

تدوین استراتژی های 

مناسب و قابل اجرا را 

 برای صنعت زعفران

استفاده ازچارچوب نظری 

و مدل طرح ریزی 

استراتژیک فرد آر.دیوید، 

اولیه و  استفاده ازمنابع

ثانویه برای جمع آوری 

اطالعات، استفاده از روش 

دلفی به عنوان پیش 

پرسشنامه و استفاده از 
 EFEنتایج آن در ماتریس 

 EFIو

 SWOT،وIE،SPACE،GSماتریس

و  IEاستفاده شدند. که در ماتریس 

SPACE  استراتژی های

استراتژی های محافظه کارانه GSرقابتی،

استراتژی  SWOT 51و از ماتریس 

 استخراج شد.

 

 صادقی

(5932) 

[59] 

برنامه ریزی استراتژیک 

صنعت نمک ایران با 

استفاده از آنالیز 
SWOT 

برنامه ریزی 

استراتژیک صنعت 

نمک ایران با استفاده 

  SWOT از آنالیز

ارتقاء صنعت برای 

 ایران نمک

بررسی صنعت نمک   ابتدا

استفاده از  ایران ، سپس

امه ریزی ابزارهای برن

 استراتژیک )ماتریس های

SWOT EFE  ، IFE  و

IE ) 

 

وضعیت استراتژیک صنعت نمک ایران در 

پس سحالت تدافعی شناخته شد. 

جذابیت استراتژی های طرح شده ، با 

 (AHP) استفاده از تحلیل سلسله مراتبی

بر اساس مقایسه زوجی  ومورد ارزیابی 

 .اولیت بندی شده اند

موحدی و 

 دیگران

(5935) 

در  QSPMاستفاده از 

 SWOTتجزیه و تحلیل 

به عنوان ابزاری برای 

هدف این مقاله 

گزارشی از تحلیل 

عوامل داخلی و 

 SWOTابتدا با روش 

نقاط قوت،ضغف،فرصت ها 

و تهدیدها شناسایی می 

سازمان در ابتدا باید به دنبال کوچک 

سازی و فروش شرکت های زیان ده خود 

باشد ،تا بعد از آن با سرمایه گذاری در 
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برنامه ریزی  [58]

استراتژیک)مطالعه 
موردی:گروه خودرو 

 سازی سایپا(

و   SWOTخارجی،

در نهایت به 
در  QSPMکارگیری 

صنعت خودرو سازی 

 ایران است.

شود و سپس به کمک 

ماتریس برنامه ریزی 
 (QSPM)استراتژی کمی 

استراتژی ها اولویت بندی 

 می شوند.

ود بتواند امکان صادرات زنجیره تامین خ

محصوالت خود و دستیابی به بازارهای 
 جدید را پیدا کند.

شجاعی و 

 دیگران

(5934) 

[53] 

نگاهی به شیوه تدوین 

استراتژی در یک مطالعه 

راه و رسم موردی؛

ماندگاری یک شرکت 

کوچک )یک شرکت 

تعاونی که در زمینه 

 صنایع چوبی فعالیت 

 .می کند(

تدوین استراتژی 

اسب برای شرکتی من

که در زمینه 

مصنوعات چوبی 

فعالیت می نماید با 

استفاده از ماتریس 

SWOT  و مدل های

برنامه ریزی 

 استراتژی کمی

بعد از پرکردن چک لیست 

SWOT  و تعیین وزن و

 EFEاهمیت ،ماتریس های

به دست آمد و  EFIو 

نتایج بر روی نمودار 

 تحلیل گردید.

استراتژی  نظیراستراتژی محافظه کارانه 

تمرکز بر روی محصوالت تولیدی ونفوذ 

 در بازار  پیشنهاد شده است.

 

صادقی و 

 دیگران

(5934) 

[24] 

تدوین استراتژی های 

تبلیغات در ارتباط با 

صادرات پسته استان 

کرمان با استفاده از 

 SWOT  روش 

 

 پیش SWOT تعیین

 پسته تتبلیغا روی

 نستاا تیدراصا ی

 دپیشنها و نکرما

 مناسب یتژاسترا

از مصاحبه با استفاده 

SWOT  مورد مطالعه

قرارگرفت و با استفاده از 

 tپرسشنامه،ازآزمون آماری 

یک متغیره برای تایید یا  

استفاده  SWOTرد 

کردند سپس براساس 

طیف لیکرت،میانگین وزن 

 محاسبه شد.ها 

در نهایت با استفاده از روش تحلیل 

SWOT  مناسبی را استراتژی های

 پیشنهاد کردند.

و  کاشانی

 دیگران

(5983) 

[25] 

 کاستراتژی یریز هبرنام

 رکشو شفر تصنع یبرا

 رد تعضوی هآستان رد

WTO زا هاستفاد اب 

 SWOT  سماتری

 

دراین مقاله صنعت 

فرش کشور در 

آستانه پیوستن به 

سازمان تجارت 

جهانی مورد مطالعه 

 قرارخواهد گرفت.

شناسایی SWOT  ابتدا

شده و سپس راهبردها 

استخراج شده است.در این 

تحقیق برای تحلیل محیط 

بیرونی از مدل پورتر و 

از  داخلیتحلیل محیط 

استفاده شده  IEماتریس 

 است.

به کارگیری فنون نوین بازاریابی و به 

̋ ویژه بازاریابی الکترونیکی است که مسلما

 های خواسته و نیازها بهتر شناخت به

 .شود می منجر مشتریان

 

قزاآنی 
قمصری 

 دیگرانو

(5983) 

[22] 

عوامل مؤثر بر صادرات 
فرش دستباف در قالب 

،مطالعه SWOTماتریس 

موردی تعاونی های 

 فرش در استان اصفهان

 تحقیق ینا در
 یفرصتها و تهدیدها

 شفر یاونی هتعا

 یبند لویتاو نصفهاا

 ند.ا هشد

بعد از تهیه پرسشنامه و 
بررسی روایی و پایایی 

تحقیق به  هایآن،یافته

 SPSS افزاروسیله نرم

 تحلیل شد. تکمیل شد.

یاز بازار پذیری،توجه به نتبلیغات،سفارش

و مدیریت هزینه توسط تعاونیهای فرش 

 در افزایش صادرات مؤثرند.

مرلینا و 

 شنه

(2451)13 

[29] 

گسترش مدل 

استراتژیک رقابتی با 

استفاده از ماتریس 

برنامه ریزی استراتژی 

درونی و آنالیز محیط 

ثر ۏبیرونی، م

برفرایند صنعت و 

گسترش مدلی از 

 IFE,EFEازماتریس های 

SWOT,  ماتریس،

SPACE  وماتریس

QSPM  استفاده شده

نتایج نشان می دهد که صنعت نامبرده 

ان صنعت رقابتی باشد می تواند به عنو

 وچشم اندازی برای رشد دارد.
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 نتيجه گيري
هدف اصلی این پژوهش مروری بر استراتژی بازاریابی صادرات شرکت های صنایع غذایی و آشامیدنی ایران بوده است بنابراین 

با توجه به این که ارز پرداخته شد. معرفی و بررسی مدل های تدوین برنامه ریزی استراتژیکپس ازبیان ضرورت مطالعه به 

یار باالست و باالترین ارزش افزوده صادراتی کشور ایران از بابت صادرات صنایع آوری در بخش صنایع غذایی و آشامیدنی بس

رهیافتی  (QSPM)کمی

برای صنعت دست 
سازهای سرامیک در 

، منطقه ای 14پولوتان

 15درمیناهسا

استراتژی رقابتی 

برای صنایع کوچک و 
متوسط 

پولوتان)صنعت 

سرامیک پولوتان در 

 مینا هسا(است.

 است.

جاللی و 

 همکاران

(2451) 

[21] 

آماده سازی برنامه ریزی 

های استراتژیک واحد 

سنجش و ارتقاء سالمت 

کارکنان دانشگاه علوم 

پزشکی اصفهان در 

و  SWOTماتریس 

 QSPMماتریس 

با توجه به برنامه 

ریزی و شناخت 

عوامل،رسیدن به 

د نظر برای نتایج مور

ارتقاء سالمت 

کارکنان دانشگاه 

علوم پزشکی اصفهان 

 SWOTدر ماتریس 

  QSPMو ماتریس 

 می باشد.

و  SWOTروش های 

QSPM  مورد استفاده

 قرارگرفته است.

 

. نقاط قوت سازمان باالتر از نقاط ضعف 

بوده بنابراین الزم است که مدیران توجه 

داشته ویژه ای به ارتقاء سالمت کارکنان 

 باشند.

مقدس 

زاده و 

دیگران 

(2451) 

[21] 

و تحلیل  SWOTادغام 

فاکتور برای اندازه گیری 

و رتبه بندی استراتژی 

ها در یک کارخانه 

 صنایع غذایی

 

هدف تحقیق ایشان 

اولویت بندی 

استراتژی ها به 

 SWOT وسیله ادغام

 و تحلیل فاکتور بود.

 

و  SWOTاز ادغام روش 

تحلیل فاکتور استفاده 

کردند. یک فرایند 

دومرحله ای طراحی شده 

بود، در مرحله اول با 

استفاده از تحلیل فاکتورو 

در مرحله دوم ایجاد یک 

 روش آماری بود.

استراتژی کاربردی،که نتیجه  59تحقیق:

پرسشنامه های حاضر برای کارشناسان 

استخراج شد.نتایج نشان می دهد که در 

نسبت به  SO استراتژی های  این مورد

 کاربردی ترند.WOو  STاستراتژی های 

 

شریعت 

مداری و 

 دیگران

(2459) 
[26] 

 

استفاده از تحلیل 

SWOT وSEM  برای

اولویت بندی کردن 

استراتژی ها در بازار 
 مبادله خارجی در ایران

 

 ایران هماهنگ شدن

با بهترین استراتژی 

رقابت در عرصه  برای

بین الملل، با استفاده 

به SWOT تحلیل از

یک ابزار قوی عنوان 

برای تشخیص 
وسپس استراتژی ها 

 اولویت بندی

با روش استراتژی ها 
SEM 

 ازماتریس 

SWOT استفاده شده و

مدل استفاده شده در این 

برای تقدم بخشی  تحقیق 

ها، مدل آنالیز  به اولویت
ت فاکتور ترتیبی دوم)متفاو

 (است.AHPو ANPاز 

براساس این مطالعه انتظار می رود که 

بانک مرکزی ایران برخی استراتژی های 

سیاست های اساسی نظیر تصویب مجدد 

برای  بین المللی برای مبادله بیگانه،و...را
 کنترل بازارپولی مبادله در نظر گیرد.
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درانتخاب هر یک از این مدل ها یا ترکیبی ازآن ها باید فرصت ایی و آشامیدنی ذشرکت های صنایع غ غذایی و آشامیدنی است،

نقاط قوت و توانمندی ها، زمینه استفاده  داز طریقند، سعی کننها و تهدیدهای محیطی خود را شناخته و به خوبی تحصیل کن

د. از سوی دیگر نقاط ضعف خود را به حداقل ند و آمادگی برخورد با تهدیدهای محیطی را بدست آورناز فرصت ها را فراهم کن

 د، این همه از طریق اتخاذ استراتژی امکان پذیر است که با شرایط و مقتضیات سازمان و محیط آن سازگار باشد.نبرسان

شرایط و مقتضیات محیطی و تحوالت آن را زیر نظر  "همچنین مدیران و برنامه ریزان باید دارای دید استراتژیک باشند. دائما

داشته و جهت موفقیت با دید تهاجمی برخورد نمایند و با تعیین اهداف غایی و دید آینده نگر،سیاست ها و ابزار مناسب، 

هداف غایی تدوین نمایند و همه این ها درسایه یک برنامه ریزی استراتژیک امکان پذیر توانمندی های داخلی را در راستای ا

بازاریابی صادرات شرکت های صنایع است، پس باید پذیرفت داشتن دید استراتژیک و تدوین برنامه ریزی استراتژیک برای 

ایع غذایی و آشامیدنی نیز با توجه به امید است صادر کنندگان صناست. امروزه یک ضرورت حیاتیغذایی وآشامیدنی کشور

را برای توسعه  و پیش بینی آینده بتوانند بستر الزم های صادراتینقاط قوت ضعف فرصت ها و تهدید های پیش رو در بازار

 صنایع غذایی و آشامیدنی فراهم آورند.شرکت های صادرات بازاریابی 
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7 GE Business Screen  
 

8 Porter 

 و ابندی یم هتوسع شوند، یم دهییزا ها خوشه.یدنیآشام و ییغذا عیصنا رینظ ارتباطند در هم با متعدد نیعناو به که عیصنا از یخوشه:منظورمجموعه ا3

.شوند یم دیناپد تینها در  
10 Internal Factor Evaluation Matrix 
11 Internal External 
12 External Factor Evaluation Matrix 
13 Mrrlina Ivoletti Waluko Shane Anneke Pangmnan 
14 Pulutan 
15 Minahasa  

 

 


