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  "Porter five forces analysis"مدل نیروھاي پنج گانھ پورتر 

  

  .این تكنیك بیشتر جنبھ نگرشي دارد

  

  

  الگوي مبتني بر پنج نیروي پورتر: تجزیھ و تحلیل رقابت

بر روي یكدیگر ماھیت  پنج عاملتاثیر و تاثر این . داند این پنج عامل را در تجزیھ و تحلیل صنعت الزم مي مایكل پورتر

نھایي یك تجارت  كھ ظرفیت سودآوري این قدرت جمعي نیروھا است. نماید و یا شدت رقابت در صنعت را مشخص مي

نماید،  سود ھستند و عاملي كھ میزان سود را تعیین مي ھا بھ دنبال كھ تمامي شركت پورتر معتقد است. نماید را معین مي

ي  در این راستا وظیفھ. گردد عامل شدت رقابت است و اگر شدت رقابت مشخص باشد، سودآوري نیز مشخص مي

ھا بتوانند در برابر این نیروھا از خود دفاع كرده  كھ در آن ، شركت ھا، جستجوي موضعي در صنعت است استراتژیست

  .نفع خود، بر آنھا تأثیر گذارندو یا بھ 

  :این تجزیھ و تحلیل دو كاربرد دارد

گیري نماییم و اگر در صنعتي  توانیم در مورد ورود و یا عدم ورود بھ صنعت تصمیم ایم مي اگر وارد صنعتي نشده. ١

  .میم گیري نماییمتوانیم با استناد بھ این تجزیھ و تحلیل در مورد ماندن و یا خروج از صنعت تص قرار داریم مي

مثال بھ جاي تولید . ترین و سودآورترین موقعیت را در صنعت شناسایي نماییم توانیم مناسب با استفاده از این روش مي. ٢

گازدار  ي میوه آب ي كننده و یا تولید) خریداران(و یا خریدار نوشابھ ) كنندگان عرضھ(، تولید كننده شیشھ نوشابھ  نوشابھ

  .گردیم) كاالي جایگزین(



ھا این عوامل را  وسیلھ آن توان بھ كھ مي پورتر معیارھایي را براي ارزیابي ھریك از پنج عامل فوق بیان كرده است

  :ارزیابي نمود

  :زني خریداران معیارھاي ارزیابي قدرت چانھ. الف

ھا كاال  یابد، زیرا اگر آن ميزني خریداران كاھش  ھر چھ تعداد خریداران زیادتر باشد، قدرت چانھ: تعداد خریداران. ١

  .خرد را نخرند، فرد دیگري آن را مي

كھ واحد قبل  اگر خریدار قدرت ادغام عمودي پسرو داشتھ باشد، یعني توان این: قدرت ادغام عمودي پسرو خریدار. ٢

اگر توان ساخت ي خودرو،  مثال تولیدكننده. زني آن باال میرود از خود در صنعت را بخرد و یا بسازد، قدرت چانھ

ساز  یعني اگر قطعھ. زني باالتري در مقابل قطعھ ساز برخوردار باشد تواند از قدرت چانھ باشد، مي قطعات را داشتھ

  .تواند تھدید بھ ساخت قطعات نماید قیمت باالتري را پیشنھاد دھد تولیدكننده مي

زني ما بھ عنوان خریدار  باشد قدرت چانھ ھر چھ محصول براي خریدار بااھمیت تر: میزان حیاتي بودن محصول. ٣

  .آید زني پایین مي قدرت چانھ) مانند انرژي ھستھ اي، نفت، دارو(تر باشد  رود و ھر چھ محصول حیاتي باال مي

  

ھا افزایش و ھر چھ حجم خرید خریداران  زني آن ھرچھ حجم خرید خریداران باالتر باشد قدرت چانھ: حجم خرید. ۴

  .یابد ھا كاھش مي زني آن ت چانھكمتر باشد، قدر

  

اگر خریدار اطالعات : میزان اطالعات خریدار از نحوه تولیدو سایر اطالعات فني مربوط بھ محصول و یا فرایند. ۵

البتھ در ھر یك از موارد فوق فرض مي شود . یابد زني خریدار افزایش مي كاملي از موارد فوق داشتھ باشد، قدرت چانھ

  . یابد ت فرض شده و تنھا عامل مورد بحث تغییر ميعوامل قبلي ثاب

  :كنندگان زني عرضھ معیارھاي ارزیابي قدرت چانھ .ب

یابد زیرا اگر این  ھا كاھش مي زني آن یابد، قدرت چانھ كنندگان افزایش مي ھرچھ تعداد عرضھ: كنندگان تعداد عرضھ. ١

زني  كننده دیگر آن كاال را بخریم، بنابراین قدرت چانھ عرضھ توانیم از یك فروش نرساند ما مي كننده كاال را بھ عرضھ

  .یابد كننده كاھش مي عرضھ

  

زني  كننده كمتر باشد، قدرت چانھ ھرچھ تعداد محصوالت جایگزین عرضھ: كننده تعداد محصوالت جایگزین عرضھ. ٢

كننده  زني عرضھ د، قدرت چانھكننده بیشتر باش كننده باال مي رود و ھرچھ تعداد محصوالت جایگزین عرضھ عرضھ

  .آید پایین مي

  

  .یابد زني آن كاھش مي اگر خریدار فروش عمده انجام دھد، قدرت چانھ: كننده فروش عمده عرضھ. ٣

زني باال مي  كننده باال باشد، قدرت چانھ اگر تمایز بین محصوالت عرضھ: شده میزان تمایز بین محصوالت عرضھ. ۴

  .رود

  

ھا  زني آن كنندگان باالتر باشد، قدرت چانھ ھاي ثابت عرضھ ھر چھ ھزینھ: كنندگان اي ثابت عرضھھ میزان ھزینھ. ۵

كننده بھ خاطر ھزینھ اولیھ باال ، حاضر نیست بھ راحتي از بازار خارج  كھ عرضھ علت این امر آن است. یابد كاھش مي

  .گردد و مي خواھد محصول خود را ھر طوري كھ ھست، بفروشد



  

كننده قدرت ادغام عمودي پیشرو باالتري داشتھ باشد و توانایي خرید و یا  اگر عرضھ: لیت ادغام عمودي پیشروقاب. ۶

  .كننده باال مي رود زني عرضھ ساخت واحد بعد از خود در زنجیره عرضھ را داشتھ باشد، قدرت چانھ

  

  :معیار ارزیابي قدرت جایگزیني كاالھاي جایگزین. ج

تر جاي كاالي دیگر را بگیرد، قدرت جایگزیني آن كاال باالتر است و رقابت در آن صنعت بیشتر  ھر چھ كاالیي آسان

  . مي شود

  :طور اساسي دو عامل بر سھولت جایگزیني موثرند بھ

  ھزینھ. ١

  عملكرد. ٢

موتورسیكلت مثال . شود كھ ھزینھ كمتر و عملكرد باالتري داشتھ باشد تر جایگزین كاالي دیگر مي كاالیي راحت

بطور كلي ھر كاالیي كھ سود . تر از سواري است شود زیرا عملكرد موتورسیكلت پایین جایگزین سواري در جاده نمي

  .ھاي آن بیشتر است مندي براي تولید جایگزین بیشتري داشتھ باشد، عالقھ

  :معیار ارزیابي قدرت تھدید تازه واردھا. د

ھاي جدیدي ایجاد  ابت، عالقھ بھ كسب سھم بازار داشتھ و در نھایت ظرفیتي رق رقباي جدید با ورود خود بھ صحنھ

ي رقابت در صنعت را  بطور كلي این نیرو شامل عواملي است كھ امكان وارد شدن رقباي جدید بھ عرصھ. نمایند مي

دتر باشد، تازه واردین در چنین شرایطي اگر موانع ورود تازه واردین زیا. سازد تسھیل نموده و یا بالعكس آنرا مشكل مي

شدت تھدید ناشي از ورود رقباي جدید بھ عوامل زیر . فشار زیادي را باید از سوي رقباي تثبیت شده خود تحمل نمایند

  :بستگي دارد

اگر سرمایھ مورد نیاز براي ورود بھ یك صنعت زیاد باشد، افراد كمتري وارد آن صنعت شده و : سرمایھ مورد نیاز. ١

  .یابد تازه واردھا كاھش ميقدرت تھدید 

  

ھرچھ دسترسي بھ كانالھاي توزیع براي تازه واردھا راحتتر باشد، قدرت تھدید تازه : دسترسي بھ كانالھاي توزیع .٢

و ھرچھ دسترسي بھ كانالھاي توزیع مشگلتر باشد، قدرت تھدید تازه واردھا كاھش ) نوشابھ ( یابد  واردھا افزایش مي

  )د بھ ساخت كاالھاي دارویي مانند ورو(یابد  مي

  

نام تجاري معتبر، سابقھ نیك و ( ھرچھ افراد موجود در صنعت داراي امتیازات ویژه بیشتري باشند : امتیازات ویژه. ٣

قدرت تھدید تازه وادھا كمتر مي گردد مانند كوكاكوال كھ در صنعت نوشابھ داراي نام تجاري معتبر است و ھر ) غیره 

  .ھ سادگي در این صنعت وارد شده و با كوكاكوال رقابت نمایدكسي نمي تواند ب

  

مثال كسي نمي تواند . ھرچھ تمایز در یك صنعت بیشتر باشد، قدرت تھدید تازه واردھا كمتر مي شود: میزان تمایز. ۴

  .وارد صنعت خودرو شود اما افراد بھ راحتي مي توانند وارد صنعت گچ شوند

  

یابد  طبق این منحني ھر چھ زمان بیشتري مي گذرد ھزینھ ما در یك صنعت كاھش مي: منحني یادگیري یا تجربھ .۵



زیرا ھر چھ زمان بیشتري مي گذرد، تجربھ ما در صنعت بیشتر مي شود و مي توانیم ھزینھ ھاي خود را در صنعت 

بتوانیم خود را بھ نقطھ  ھرچھ صنعت داراي منحني یادگیري باالتري باشد، یعني زمان بیشتري طول بكشد تا.كاھش دھیم

Min شود زیرا زمان زیادي الزم است تا قادر باشیم در آن صنعت  ھزینھ در آن صنعت برسانیم، قدرت تھدید كمتر مي

  .ھا رقابت نماییم ي خود را كاھش داده و در نھایت با سایر شركت تجربھ كسب نموده و ھزینھ

گیري بیشتري نماید، قدرت تھدید تازه واردھا كاھش  ردھا سختھر چھ دولت در ورود تازه وا: سیاست ھاي دولت. ۶

بھ عنوان مثال اگر دولت جھت ایجاد كارگزاري . یابد تر بگیرد قدرت تھدید تازه واردھا افزایش مي یابد و ھرچھ آسان مي

  .بورس قوانین سختي را وضع نماید، بنابراین قدرت تھدید تازه واردھا كاھش خواھد یافت

  

  :ارزیابي قدرت رقابت رقباي موجودمعیار . ه

  :غالباً قویترین نیروي رقابتي است و شدت ضعف آن بستگي بھ عواملي بھ شرح ذیل دارد

از نظر سرمایھ، تعداد پرسنل، قیمت، ( ھرچھ رقباي موجود در یك صنعت مشابھ تر باشند : ھمترازي رقبا. ١

  .آن صنعت بیشتر مي گردد قدرت رقابت در. . . ) تكنولوژي، كیفیت، حجم تولید و 

  

  .ھرچھ تعداد رقبا در یك صنعت بیشتر باشد، شدت رقابت بیشتر مي گردد: تعداد رقبا. ٢

  .ھر چھ ھزینھ ثابت در صنعت بیشتر باشد، شدت رقابت در آن صنعت بیشتر میگردد: ھزینھ ثابت. ٣

شدت رقابت . . . ) لت، سرمایھ سنگین، سیاست ھاي دو( ھر چھ موانع خروج از صنعت بیشتر باشد : موانع خروج. ۴

  .بیشتر مي گردد

  .ھر چھ ھزینھ تبدیل در یك صنعت بیشتر باشد، شدت رقابت بیشتر مي گردد: ھزینھ تبدیل. ۵

  :كارھاي مورد استفاده براي رقابت عبارتند از ھاي رقیب، برخي راه در صحنھ رقابت بین شركت

  قیمت پایین × 

  كیفیت باال × 

  ي بیشتر محصول كاربردھا× 

  خدمات قبل و بعد از فروش × 

  ضمانت محصول × 

  شبكھ بھتر توزیع، عمده فروشي و خرده فروشي محصول × 

  قابلیت بیشتر در نوآوري و یا تقلید× 

  

شود، چگونھ در  ھا با رقابت مواجھ ھستند و دولت مانع ورود كسي بھ صنعت نمي در بازارھاي رقابتي كھ شركت: سوال

  توان فعالیت كرد و سود بھ دست آورد؟ ابتي ميبازار رق

  

تواند سود كسب نماید و ھر چھ انحصاري كھ ایجاد  اگر شركتي بتواند در بازار رقابتي، انحصار ایجاد كند مي: پاسخ 

این انحصار را میتوان از طریق ساخت نوعي كاال كھ افراد . مي كند قویتر باشد، مي تواند سود بیشتري كسب نماید

  .كھ قدرت این را داشتھ باشیم تا رقبا را از بین ببریم ر نتوانند مشابھ آنرا بسازند، ایجاد كرد و یا ایندیگ

باشد، آمارھا  مي Microsoftھایي كھ توانستھ اند بزرگترین انحصار را در یك بازار ایجاد كرده است،  از جملھ شركت



بھ خاطر  Windowsدر واقع . باشد مي Windowsز نوع درصد سیستم ھا در جھان ا ٩٠الي  ٨٠كھ  نشان داده است

البتھ در آمریكا قانون آنتي . نوآوري، تنوع خدمات و سادگي توانستھ است در بازار سیستم ھاي عامل انحصار ایجاد كند

ھا  كتدھد در بازار رقابتي انحصار ایجاد كنند و با خرد كردن شر ھا اجازه نمي تراست وجود دارد كھ طبق آن بھ شركت

. بگیرد Microsoftاین انحصار را از بین مي برد، اما تا كنون نتوانستھ است با این روش، انحصار را از شركت 

باشد كھ در ھمین سایت بھ  نام استراتژي دلتا مي نماید، استراتژي بھ استراتژي كھ در بازار یك حالت انحصاري ایجاد مي

  .توضیح آن خواھیم پرداخت

  

  :پورترفواید مدل 

  مشخص كردن ماھیت رقابتي. ١

  تعیین میزان سودآوري. ٢

  تصمیم گیري در مورد ورود و یا خروج از یك صنعت و ھمچنین جایابي و یا تعیین موقعیت در صنعت. ٣

  ھم در بخش محصوالت سودمند است و ھم در بخش خدمات. ۴
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