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مقدمه:
بازاریابی بین المللی عبــارت از برنامه ریزی و اجرای تمام فعالیت 

های بازاریابی در سایر کشورهاست.
بازاریابی بین المللی خود دارای چهار سطح مختلف است:

1. بازاریابی صــادرات. 2. بازاریابی چند ملیتــی. 3. بازاریابی چند 
منطقه ای. 4. بازاریابی جهانی

اما بازاریابی صادرات که شــامل کلیه فعالیت هایی است که یک 
شرکت به هنگام صادر کردن محصوالتش یه یک کشور خارجی درگیر 
آن می شــود؛ این فعالیت ها ارســال فیزیکی محصوالت از کشوری به 
کشــور دیگر را نیز در بر می گیرد. چالش های عمده صادرات کاشی 
و ســرامیک کشور با آن مواجه است، شــامل انتخاب بازارهای هدف و 
کشورهای مناسب جهت صادرات، تحقیقات بازاریابی کشورهای هدف 
صادرات، تصمیم گیری در مورد تغییــرات الزم در کاالها به نحوی که 
جهت بازارهای خارجی مناســب شــوند، و انتخاب کانال های مناسب 

صادراتی می باشد. 
شاید اصلی ترین چالش جهت بازاریابی صادرات محصوالت کاشی 
و ســرامیک، انتخاب بازار و کشورهای عرضه آن محصول، یا به عبارتی 
شناسایی بازار هدف صادرات است. حتی قبل از اینکه اقدام به تحقیقات 
بازاریابی محصول کنیــم، با توجه به محدودیت منابع باید بازارهایی را 
شناســایی و ســپس تحقیقات بازار صورت گیرد؛ در واقع انتخاب بازار 

هدف صادراتی، یکــی از کلیدی ترین موضوعات بازاریابی بین المللی، 
است که اولین مرحله در فرایند بین المللی شدن شرکت ها می باشد.

ضرورت و اهمیت:
با توجه به شرایط کنونی وابستگی فزاینده صنعت کاشی و سرامیک 
به کسب و کار بین المللی و تشدید رقابت بین تولید کنندگان و عرضه 
کنندگان این صنعت، مسأله انتخاب بازار بین المللی را به عنوان یکی 
از حیاتی ترین تصمیمات در استراتژی بین المللی شدن عرصه رقابتی 
این صنعت مطرح ساخته است. اتخاذ تصمیم درخصوص انتخاب کشور 
هدف برای گسترش فعالیت بسیار مهم است و اشتباه در انتخاب کشور 
هدف پیامدهای بلند مدتی را به دنبال دارد که منابع و موفقیت آینده 
صنعت مدنظر را به خطرخواهد انداخت .مطالعه ادبیات موضوع نشــان 
می دهد که بازاریابان بین المللی با شکست های فراوانی روبرو بوده اند 

که از جمله دالیل آن اشتباه در انتخاب بازارهای هدف بوده است.
این اشتباه از آن جهت رخ می دهد که شرکت ها با ارزیابی ناکافی 
یا نامناســب بازارهای خارجی عجوالنه به انتخاب بازار هدف خود اقدام 
نموده اند. درحالی که هزینه این اشــتباه بسیار سنگین تر و بیشتر از 
ارزیابی نظام مند بازارها و انتخاب بازار مناســب جهت ورود به آن است. 
انتخاب بازارهای بین المللی در صادرات و یا شــیوه های دیگر ورود به 
بازارهای خارجی نیازمند اطالعات می باشــد. ارزیابی اطالعات در مورد 

شنــاسایی بازارهـای هدف صــادراتی کـاشی و 
ســـرامیـک گــام نخــست صـــادرات پــایــدار 

رامین زارع زردینی  
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بازارها، تعیین کننده موفقیت یا شکســت در محیط بین المللی می 
باشــد. ارزیابی اطالعات توســط تصمیم گیران، برآیند عوامل مختلفی 
همچون صنعت، بازار و نوع شیوه ورود به بازار است، فضای سیاسی یک 
کشور یا یک منطقه ممکن است عاملی کلیدی در موفقیت یا شکست 
در یک بازار و سطح توسعه اقتصادی عامل موفقیت در بازار دیگر باشد. 
زیرساخت های پیشرفته در یک بازار خارجی ممکن است باعث انتخاب 
آن گردد و وجود یک سیستم قانونی پایدار نیز می تواند نقش مهمی 
را در انتخــاب بازار دیگر ایفا کند. کشــورهای مختلفی وجود دارند که 
امکان صادرات به آنها وجود دارد ولی برخی کشورها از این منظر نسبت 
به برخی دیگر مزیت هایی دارند، شناســایی ایــن مزیت ها با در نظر 
گرفتن معیارهای ســنجش این مزیت ها و در نهایت انتخاب بازارهای 
هدف صادراتی پیش روی صنعت سرامیک منجر به توسعه گستره بازار 

صادراتی آن خواهد شد.

کلیات:
گرایش به کاهش وابستگی به منابع نفتی و جهت گیری به سوی 
صادرات غیر نفتی از سیاست های کالن دولت است، که در قالب برنامه 

های توسعه پنج ساله، توجه ویژه ای به آن شده است. با وجود این سهم 
ناچیز صادرات کشور در مقایسه با حجم صادرات جهانی و نیز در نظر 
گرفتن توان بالقوه باالی تولیدی کاشی و سرامیک کشور، مؤید ناموفق 
بودن برنامه های کالن کشــور در دستیابی به هدف گسترش صادرات   
با وجود رکود و رشد کند آن   است. بنابراین باید به بررسی عواملی که 
می توانند زمینه صادرات غیر نفتی را بهبود بخشــند، توجه بیشتری 
معطوف شــود و این ممکن نیســت مگر اینکه با ایجاد مزیت رقابتی 
در ابعاد کیفیت، برند و قیمت و انتخاب مناســب ترین بازارهای بالقوه 
صادراتی آنها و در نهایت اســتراتژی بازاریابی مناسب جهت ورود به این 

بازارها، مد نظر قرار گیرد.
مسئله ای که مورد نظر مطالعه حاضر بوده است اهمیت شناسایی 
و انتخاب بازار هدف صادراتی محصوالت کاشــی و ســرامیک و تفاوت 
راهکارهــای نفــوذ در هر بازار می باشــد. مدیرانی کــه قصد صادرات 
محصوالت خود را دارند با این سوال مواجه اند که کدام بازار را و با توجه 

به چه معیارهایی جهت فعالیت انتخاب و به آن ورود کنند. 
آمار کل صادرات کاشــی و سرامیک ایران در سال 93 به کشورهای 

مختلف جهان به شرح جدول زیر است:
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با توجه به جدول فوق، محصول کاشــی و سرامیک ایران به بازار 
38 کشــور دنیا صادر شده است که مهمترین آنها کشورهای همجوار 
ایران همچون عراق، پاکستان، افغانســتان و کشورهای آسیای میانه 
است که بیشترین میزان صادرات )70 درصد( به کشور عراق با حدود 
77 میلیون مترمربع بوده اســت، بنابراین بزرگترین بازار هدف کاشی 
و ســرامیک صادراتی ایران محدود به تعداد معدودی از کشــورهای 
همجوار می باشد. که این یک مخاطره بزرگ برای بازار صادراتی صنعت 
ســرامیک اســت، به نوعی که تغییرات در تعرفه واردات و همچنین 
شــاخص های سالمت، یا مسائل سیاسی می تواند منجر به از دست 
رفتن بازار این صنعت شده و بدلیل محدودیت بازار و نداشتن بازارهای 
جایگزین ضربه بزرگی به این صنعت می تواند وارد کند. این در حالی 
است که مطابق مطالعات انجام شده در نقشه راه ملی صنعت کاشی 

و سرامیک کشــور، میزان مصرف کاشی و سرامیک در جهان نسبت 
به تولید این محصول بیشتر است )نمودار 1(، همچنین میزان تولید 
کاشــی و سرامیک کشور نسبت به مصرف آن بیشتر و در حال رشد 
می باشــد)نمودار 2(، که این مازاد عرضــه داخلی و تقاضای خارجی 

عرصه توسعه صادرات را برای صنعتگران این حوزه گسترده است

خبر نامه داخلی انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور

نمودار1- میزان تولید و مصرف جهانی کاشی و سرامیک
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 لذا با توجه  به دغدغه های مذکور، پتانسیل تولید داخلی و فرصت 
های بالقوه و با توجه به شــرایط حاضر که بزرگترین بازار هدف کاشی 
و سرامیک صادراتی ایران کشورهای عراق، پاکستان و افغانستان می 
باشد. برخی از تولیدکنندگان اقدام به صادرات محصوالت نامرغوب به 
این کشورها می کنند که فقدان کنترل کیفیت محصوالت صادراتي از 
جمله مشکالت اساسي صادرات به شمار مي رود. در چنین شرایطي 
صادرات محصوالت بي کیفیت و عدم توجه به آینده بازارهایي که طی 
چندین ســاله بوجود آمده، باعث شــده که عالوه بر اینکه نام کاالی 
ایرانی در بازار خارجی آن گونه که شایسته است، مطرح نشود، شرکت 
ها نیز از کســب درآمد حاصل از صادرات محروم شوند و بر مشکالت 

آنها افزوده گردد. 
تشویق و ترغیب تولیدکنندگان به ارائه کاالهای با استاندارد باال و 
رقابت پذیر در عرصه جهانی یک ضرورت اجتناب ناپذیر اســت و تنها 
با نگاهی همه جانبه و فراگیر به عرصه استانداردسازی می توان نقش 
مؤثر این مهم را در توسعه متوازن و پایدار کشور تضمین کرد. لذا در 
این خصوص باید تدابیری اندیشــید تا با استفاده از راهکارهای جدید 
صــادرات از صدور کاالهای بی کیفیت و نامرغوب جلوگیری شــود و 
توان رقابت با کشورهای رقیب در عرصه کاشی و سرامیک مهیا گردد.

از ســوی دیگر، با توجه به رکود شــدید ســاخت و ساز در کشور، 
بخش مهمی از تولید کاشی و ســرامیک در انبار شرکتها و عاملین 
فــروش دپو گردیده که باعث بوجود آمدن یک نوع رقابت ناســالم در 
بخش داخلی و بخش صادرات شــده اســت. به ایــن ترتیب با توجه 
به محدودیت بازارهای خارجی، برخی شــرکت های تولیدکننده برای 
فروش محصوالت، قیمت را کاهش و با پایین آوردن کیفیت موجبات 
خارج شدن محصوالت از  استانداردهای تعریف شده را فراهم کرده اند، 
که به عنوان یک تهدید برای صنعت بشــمار می رود. همچنین اکثر 
شــرکت ها به دلیل رکود اقتصادی با راندمان کمتری در مقایســه با 
ظرفیت تولید مشغول به فعالیت هستند و مصرف کاشی و سرامیک 
نیــز به تبعیت شــرایط اقتصادی کاهش یافته اســت. لذا تالش در 
جهــت افزایش صادرات به عنوان اصلی ترین و مهمترین راهکار حفظ 
وضعیت تولید و جلوگیری از انباشــت بیش از پیش محصوالت باید 

مورد توجه قرار گیرد. 
قاعدتاً وجود تحریم، سیاست مهار تورم، تحوالت سیاسی و ناامن 
شــدن فضای داخلی کشورهای همسایه در منطقه، صادرات کاشی را 

دچار بحران اساســی ساخته است، بطوری که بازار پویای منطقه را به 
بازاری راکد تبدیل کرده است. بنابراین تولیدکنندگان کاشی و سرامیک 
باید آگاه شوند که تمامی ظرفیت صادراتی خود را در یک بازار خاص 
متمرکز ننمایند، بدین منظــور درصدد برآیند تا فعالیت های خود را 
در بازارهای دیگر هدف نیز گسترش دهند. بواقع این اتفاق نقطه قوت 
برای صنعت کاشی و سرامیک کشور خواهد بود، زیرا آنها امکان ورود 
به بازارهای کشورهای حوزه خلیج فارس، ارمنستان، گرجستان و حتی 
آفریقا را نیز پیدا می کنند. حفظ و توسعه بازارهاي صادراتي فعلي و 
ورود به بازارهاي جدید به عنوان یک تکلیف مدیریتي و صنفي یقیناً 
مي تواند به عنوان موتور و محرک صنعت کاشــي و سرامیک، به حل 
بخش مهمي از مشکل صنعت از جمله جلوگیري از افزایش محصول 
در انبارها و ادامه روند تولید و حیات شرکت ها کمک شایاني کند. 

امروزه کشــورهای چین، هندوســتان، ویتنام و اندونزی با ایجاد 
مزیت های نســبی در این صنعت توانسته اند به عنوان رقیب جدی 

برای صنعت کاشی و سرامیک ایران تبدیل شوند.
مهمترین دلیل موفقیت برای شــرکت هایی که رشــد چشمگیر 
در صادرات داشتند، برنامه ریزي در جهت شناخت بازار، تدوین برنامه 
نظام بازاریابي حرفه ای با تخصیص بودجه مناسب، نیازسنجی صحیح 
مشتریان و توجه به تمام فاکتورهای مورد نیاز مشتری در انتخاب بازار 
از جمله شــرایط بومی، طرح های مورد عالقه و ســبک زندگی در آن 
کشور، اندازه بازار، کشش بازار در کنار کیفیت برتر محصوالت است. 

در نتیجه با توجه به پتانســیل ها و مزیت هــای ایران در حوزه 
صنعت کاشــی و سرامیک، الزم اســت جهت برطرف نمودن موانع و 
مشــکالت فرآروی صادرات محصوالت کاشــی و سرامیک تصمیماتی 
در ســطح کالن اتخاذ گــردد و زیرســاخت-های الزم جهت صادرات 
این محصول در جهت حفظ و توســعه ایــن صنعت ایجاد نمود. این 
زیرســاخت ها در دو بخش سخت نرم افزاری و سخت افزاری می توان 
تقسیم نمود، زیرساخت های نرم افزاری، می تواند شامل، برنامه ریزی 
و سیاستگذاری  و تعیین خط و مشی های مناسب باشد. قطعا فراهم 
نمودن زیرســاخت نرم افزاری عالوه بر هزینه کمتری دارد، اثربخشی و 
نتایج بلند مدتی را بدنبال خواهد داشــت. با توجه به مواد ذکر شده 
چنانچه دولت بعنوان سیاســتگذار و ناظر بر حســن اجرای سیاست 
ها، اقدام به شناســایی بازارهای هدف برای صنعت کاشی و سرامیک 
نماید و در ادامه حمایت  هــای خود را در جهت ورود صنعتگران در 
ایــن بازارها متمرکــز کند قطعاً منجر به توســعه کمی و کیفی این 
صنعت خواهد شد، بستر مناسبی برای خارج شدن آنها از وضع کنون 

را فراهم خواهد کرد.

منابع:
1- نقشه راه ملی صنعت کاشی و سرامیک ایران/ کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار 

کشور/ پارک علم و فناوری یزد

2- خبرنامه داخلی انجمن صنفی تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور   شماره 18

نمودار2- تولید و مصرف کاشی و سرامیک در ایران
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