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  بازاريابي در يابي جايگاه براي ابزاري ادراكي، نقشه 
  
  

  

نقشه . سال دارند 30يكي از ابزارهاي مديريت استراتژيك هستند كه عمري حدود  (Perceptual Map)  نقشه هاي ادراكي
معيارهاي مصرف كنندگان در تصميم گيري هاي ادراكي به مديران كمك مي كنند تا بتوانند ارتباط پيچيده ي بين رقباي بازار و 

اين ابزار قدرتمند مي تواند يك پشتيبان قوي براي تصميمات استراتژيك پيرامون محصول و بازاريابي . براي خريد را درك كنند
 .باشد

ر، ادارك و يا به عبارت دقيق ت) مصرف كنندگان(همان طور كه اشاره گرديد، نقشه ي ادراكي مربوط به معيارهاي مشتريان 
در علم بازاريابي بر ارزيابيِ ادراك مشتريان از  . (Customer Perception) مشتريان از جنبه هاي مختلف محصول است

به عبارتي ديگر، استنباط توليد كننده از محصولش چندان اهميتي ندارد، بلكه ادراك . محصوالت شركت بسيار تاكيد شده است
   .فقيت و شكست آنها تاثير مي گذاردمشتريان از محصول است، كه بر مو

وجود دارد كه توسط فيليپ كاتلر براي اولين بار  STP در بازاريابي استراتژيك يك فرآيند سه مرحله اي بسيار معروفي به نام
 يو جايگاه يابTargeting   هدف گذاري Segmentation تقسيم بندي بازار  مطرح گرديده است، اين سه مرحله شامل

Positioning  هر چند كاربرد نقشه هاي ادراكي فقط به جايگاه يابي محدود نمي شود و مي تواند حتي در توسعه و . مي باشد
. يا همان جايگاه يابي است Positioning طراحي محصوالت جديد نيز ابزار موثري باشد، اما مهمترين و بيشترين كاربرد آن در

 .نيز مشاهده كنيد Positioning Map را با نام از اين رو شايد در برخي متون اين نقشه ها

اين نقشه ها، مي توانند داراي چندين بعد مختلف باشند، اما آن چه بيشتر معمول است و به دليل سهولت در استفاده از آن، 
به صنعت مورد اين كه هر كدام از محورهاي اين نقشه چه عاملي را نشان مي دهد، . پركاربردتر است، نقشه هاي دوبعدي هستند

نقشه ي ادراكي برندهاي شيريني و شكالت در بريتانيا  1مطالعه و همچنين اهداف مديران بستگي دارد، مثالً شكل شماره 
با مشاهده ي اين نقشه . ترسيم شده اند) محور افقي(و قيمت برند ) محور عمودي(هستند كه بر اساس دو عامل كيفيت برند 

برندي ) اينها بر اساس نظر مشتريان ترسيم شده است(از نظر مشتريان  Belgium Chocolates  متوجه مي شويم كه مثالً
تشخيص مي دهند كه چه  Belgium Chcolates بدين ترتيب، مثالً مديران. است كه محصولي گران و با كيفيت ارائه مي كند

 .جايگاهي را در بين مشتريان كسب كرده اند

   

 لينك مطلب در سايت

 azimi@myindustry.ir 

 سيد حميدرضا عظيمي 
  توليد صنعتي دانشگاه صنعتي اميركبير –كارشناس مهندسي صنايع

  بازاريابي دانشگاه شهيد بهشتي –كارشناس ارشد مديريت بازرگاني
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 90 تير    -5شماره 

 1ماره شكل ش

 
 

در اين نقشه به بررسي برندهاي . مي توانيد نمونه ي كاملتري از يك نقشه ي ادراكي را مشاهده فرماييد 2يا در شكل شماره 
مختلف توليد كننده ي آسپرين پرداخته است و اين محصول بر اساس دو شاخص ميزان ماليمت و ميزان تاثير گذاري، ادراك 

عالوه بر اين بر اساس تحقيقات انجام گرفته دو بخش مختلف از بازار را نيز در نقشه . داده استمشتريان را مورد بررسي قرار 
تحقيقات مشخص كرده است كه گروهي از مشتريان بيشتر از آن كه به ماليمت قرص اهميت بدهند به ميزان . نشان داده است

بر اين . با تاثير كمتر را بر قرصهاي قوي ترجيح مي دهندتاثير گذاري آن اهميت مي دهند و عده اي ديگر برعكس، قرصي ماليم 
بخش اول يا دوم )اساس شركت توليد كننده ي دارو، مي تواند جايگاه خود را در نقشه مشاهده كند و فاصله از مشتريان هدفش 

اصالً جايگاه  Excerdin همان طور كه مي بينيد بر اساس اين نقشه برند. را مشخص سازد) بر اساس استراتژيهاي شركت
 .به مشتريان هدف بسيار نزديك است Tylenol مناسبي ندارد و در مقابل رقيبش
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 2شكل شماره 

 

براي تهيه ي نقشه ي ادراكي نياز به مطالعات بازار دقيق مي باشد، تا بتوان ! البته نقشه ي ادراكي را به همين سادگي نگيريد 
دارد را شناسايي كنيم، سپس ادراك مشتريان را از محصوالت مختلف پيرامون ان  مهمترين شاخصهايي كه براي مشتريان اولويت

تهيه ي نقشه ي ادراكي بدون در نظر .شاخصها جمع اوري كنيم و در پايان آنها را مورد تجزيه و تحليل و نمايش قرار دهيم
 .سطح باالي شركتها شودداشتن روشهاي علمي جمع اوري و تحليل داده ها مي تواند منجر به تصميات غلط در 

 

هستيد كه بر اساس استانداردهاي علمي  Perceptual Map اگر براي كسب و كار خود نيازمند تهيه ي يك نقشه ي ادراكي
، آمادگي همكاري با شما براي تهيه نقشه ادراكي را دارا ه اطالع رساني صنعتگروه علمي پايگاتهيه شده باشد، همكاران ما در 

 : اين نقشه ها به شما كمك خواهند كرد تا. مي باشند

  جايگاه محصول خود را در بازار از منظر مشتريان بيابيد و بر اساس آن محصوالت خود را به منظور كسب سهم بازار
 .بيشتر اصالح كنيد

  و برنامه هاي بازاريابي خود را بر اساس آن   در مقايسه با رقبا از منظر مشتريان بيابيد و استراتژيهاجايگاه خود را
 .اصالح نماييد

 محصول مطلوب از نظر مشتريان را بشناسيد و از طريق اتخاذ تصميمات صحيح، سهم بازار خود را افزايش دهيد. 
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 90  تير   -5شماره 

  2010بهترين مشاغل سال 

   

آماردانان، رياضي دانان و حسابداران در . داده استدر سال هاي اخير، بازار كار روي خوشي به مشاغل مرتبط با رياضيات نشان 
اما اكنون كه فن آوري هاي جديد، صنايع . آمريكا صاحب بهترين مشاغل از نظر محيط كار، دستمزد و امنيت شغلي هستند

 .قوي باشد جديدي را پديد مي آورند، بهترين مشاغل تنها با اعداد و ارقام سروكار ندارند، بلكه دانش كامپيوتري نيز بايد

مهندسي نرم افزار كه به طراحي و پياده سازي انواع نرم افزار، از سيستم عامل تا برنامه هاي تلفن همراه مي پردازد، بر اساس 
حرفه در صنايع مختلف، مطلوبيت  200كارشناسان اين مركز با بررسي . است 2011بهترين شغل در سال  Jobs Rated گزارش

   :معيار درجه بندي كرده اند 5اين مشاغل را بر اساس 

 محيط كار  -1

 نياز جسمي  -2

 دورنماي شغلي  -3

 درآمد  -4

 استرس -5

آنچه . هدف اين مركز يافتن مطلوبيت هر شغل براي اكثريت شاغالن بود، نه آنهايي كه در شغل خود مشهور و استثنايي هستند
دست يابد، احتماالً به پيدايش و گسترش دو صنعت در اين زمينه باعث شد مهندسي نرم افزار به عنوان بهترين شغل آمريكا 

ظهور شركت هايي كه  .(cloud computing)و محاسبات ابري  (web applications) برنامه هاي تحت وب: برمي گردد
 صطالحاً در ابربرنامه هاي مخصوص گوشي هاي هوشمند و تبلت ها توليد مي كنند، همزمان شده است با رشد نرم افزارهايي كه ا

(cloud)  قرار گرفته اند و به صورت آنالين در دسترس كاربران قرار مي گيرند، و همه ي اينها بازار كار را براي مهندسان نرم
تنوع در يك شغل، باعث بهبود امكان رشد و رقابت پذيري يك كارمند شده و از اين طريق . افزار بزرگ تر و متنوع تر كرده اند

را كاهش مي دهد، چرا كه كارمند در مقابل برون سپاري كارهاي سازمان كمتر آسيب پذير شده و همچنين كمتر استرس شغلي 
كاهش استرس شغلي از عواملي بود كه باعث صعود حرفه ي مهندسي نرم افزار در رتبه بندي سال . مديون كارفرما مي شود

ات گسترده در قوانين صنعت بيمه استرس بيشتري پيش بيني مي در مقابل، براي حرفه ي آماردانان به علت تغيير. شد 2011
 .شود

  احمد ميرخاني
  تحليل سيستمها دانشگاه صنعتي اميركبير –كارشناس مهندسي صنايع

  سيستمهاي اطالعاتي اقتصادي دانشگاه گوتينگن آلمانكارشناس ارشد 

 mirkhani@myindustry.ir  لينك مطلب در سايت
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گرچه درآمد اين حرفه . بدست آورده است "درآمد"مهندسي نرم افزار در پنج معيار ذكر شده در باال، كمترين امتياز را در معيار 
كه درآمدي باالتر از مهندسي نرم افزار  حرفه ي ديگر وجود دارند 22شغل بررسي شده قرار دارد، اما  200باالتر از ميانگين 

 .دارند

جالب توجه است كه اكثر اين مشاغل نياز به تخصص در رياضيات . شغل برتر به ترتيب مطلوبيت در ليست زير آورده شده اند 10
اي مشاهده ي بر. و يا فن آوري هاي جديد دارند و البته همه ي آنها نيازمند تحصيالت آكادميك يا آموزش هاي تخصصي هستند

 .ميانگين درآمد و امتياز هر شغل در هر يك از چهار معيار ديگر، به لينك انتهاي متن مراجعه كنيد

مطالعه، طراحي، توسعه و نگهداري از سيستم هاي نرم افزاري همراه با توسعه ي سخت افزاري براي : مهندس نرم افزار -1
 .استفاده هاي صنعتي، علمي، پزشكي و غيره

 .استفاده از قوانين و تئوري هاي رياضي براي آموزش يا حل مسائل كسب و كار، آموزش، صنعت و غيره: رياضي دان -2

 .تفسير آمارها براي محاسبه ي احتمال اتفاقات، بيماري، مرگ و مير، دزدي، و حوادث طبيعي: تحليل گر -3

 .آمارهادسته بندي، تحليل و تفسير نتايج عددي آزمايشات و : آماردان -4

 .برنامه ريزي و توسعه ي سيستم هاي كامپيوتري براي سازمان هاي تجاري و علمي: تحليل گر سيستم هاي كامپيوتري -5

 .مطالعه ي ويژگي ها، جريان ها، تغييرات و فرآيندهاي اتمسفر زمين: هواشناس -6

 .مطالعه ي گياهان، حيوانان و روابط آنها با محيط: زيست شناس -7
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 90 تير    -5 شماره

 .تحليل و ثبت اطالعات تاريخي دوره اي خاص در زمينه اي مشخص: مورخ -8

  .تشخيص و درمان نارسايي هاي شنوايي: متخصص شنوايي  -9

  .كمك به دندانپزشكان در امور تشخيصي و درماني: متخصص بهداشت دندان  -10
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  آيا شما كارآفرين هستيد؟

  

 !پرسشنامه اي براي سنجش كارآفريني شما 

بله فقط زياد مي شنويد؛ به اعتقاد نگارنده ي اين مطب، جامعه ي ايراني . اين روزها، زياد مي شنويدكارآفريني واژه اي است كه 
با توجه به زمينه ي فرهنگي و خصوصاً زمينه ي اقتصادي اش، كه سالها اقتصاد دولتي را تجربه كرده است، كمتر تمايلي براي 

گذشته، استفاده از واژه ي كارآفرين توسط ارگانهاي دولتي موجب شكل به نظر مي آيد طي سالهاي . كارآفريني در خود مي بيند
» سرمايه گذار «و ) Entrepreneur(» كارآفرين « گيري تصوري اشتباه در مخاطبين شده است، تصوري كه كمتر تمايزي بين 

)Investor (احساس مي كند) . شده استبه اين موضوع در مطالب ديگر پايگاه اطالع رساني صنعت پرداخته(  

بنگاه  1000روزانه بيش از . آغاز فعاليت هاي اقتصادي جديد بسيار مخاطره آميز است*) در آمريكا(بنا بر برخي گزارشات موجود 
سال سابقه ي كار دارند، شكست مي خورند، براي كمك به ارزيابي اين كه آيا شما برخي  5تجاري كوچك، كه اغلب آنها كمتر از 

راي پيشگيري از اين نسبت باالي شكست را داريد و كارآفرين خوبي هستيد يا خير، آزمون ارزيابي كارآفرين توانايي هاي الزم ب
  .كه در ادامه آمده است را انجام دهيد

  آيا مي توانيد علي رغم موانع بي شمار، طرحي را آغاز و به پايان برسانيد؟

  خير                                    بله

  توانيد راجع به موضوعي تصميم بگيريد و حتي با بروز مشكالت رهايش نسازيد؟آيا مي 

  خير                                    بله

  آيا دوست داريد متصدي يا مسئول چيزي باشيد ؟

  خير                                     بله

  د و اعتماد مي كنند؟آيا افرادي كه با آنها سر و كار داريد به شما احترام مي گذارن

  خير                                    بله

  آيا از سالمت جسمي خوبي برخوردار هستيد؟

 سيد حميدرضا عظيمي 
  توليد صنعتي دانشگاه صنعتي اميركبير –كارشناس مهندسي صنايع

  بازاريابي دانشگاه شهيد بهشتي –كارشناس ارشد مديريت بازرگاني

 azimi@myindustry.ir  لينك مطلب در سايت
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 90 تير    -5شماره 

  خير                                    بله

  و نمير حاضريد ساعتهاي طوالني كار كنيد؟  آيا با حقوق و مزاياي بخور

  خير                                    بله

  آيا دوست داريد با مردم مالقات و سر و كار داشته باشيد؟

  خير                                    بله

  آيا مي توانيد با مردم ارتباط موثر برقرار كنيد و آنها را متقاعد سازي كه با روياهاي شما كنار بيايند؟

  خير                                    بله

  آيا ديگران به راحتي مفاهيم و ايده هاي شما را درك مي كنند؟

  خير                                    بله

  آيا در فعاليت هاي اقتصادي اي كه آرزوي شروع آنها را داريد، تجربيات زيادي داشته ايد؟

  خير                                     بله

تنظيم گزارشهاي مالياتي،گزارشهاي پرداخت حقوق، صورتحساب (ن و چگونگي اداره ي فعاليت اقتصادي را مي دانيد آيا فوت و ف
  ؟) درآمد، ترازنامه ها

  خير                                    بله

  آيا در محدوده ي جغرافيايي شمابه محصوالت يا لوازمي كه فروش آنها را داريد نياز است ؟

  خير                                    بله

  آيا در زمينه فروش يا سرمايه گذاري مهارت داريد ؟

  خير                                    بله

  آيا ساير بنگاههايي كه فعاليت هاي مشابه شما را دارند كار خود را در محدوده ي جغرافيايي شما به خوبي انجام مي دهند ؟
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  خير                                    بله

  آيا در ذهن خود جايگاهي براي فعاليت اقتصادي خويش داريد ؟

  خير                                    بله

  آيا از پشتوانه ي مالي براي نخستين سال فعاليت خود بهره مند هستيد ؟

  خير                                     بله

  يه گذاري در شروع فعاليت اقتصاديتان يا خانواده يا دوستاني كه آن را تامين كنند داريد؟آيا پول كافي براي سرما

  خير                                    بله

  آيا عرضه كنندگاني را مي شناسيد كه براي موفقيت در فعاليت اقتصاديتان ضروري باشند؟

  خير                                     بله

  افرادي را مي شناسيد كه استعداد و تخصصي داشته باشند كه شما نداريد؟آيا 

  خير                                    بله

  آيا واقعاً بيش از هر چيز ديگر، خواهان شروع اين حرفه هستيد؟

  خير                                    بله

ست، اما با نگاهي به تعداد پاسخ هاي بلي و خير مي توانيد سطح و ميزان هر چند براي پرسشنامه باال، امتياز تعيين نشده ا 
  .روحيه ي كارآفريني را در خود بيابيد

اين . وجود دارد SBAبه طور مخفف  Small Business Administrationدر كشور آمريكا، سازماني با نام : پي نوشت*  
فدرال تشكيل شده است و هدف اصلي اش كمك به حضور كسب و  به عنوان سازماني مستقل از دولت 1953سازمان در سال 

آنها معتقدند كسب و كارهاي كوچك نقش مهمي در رشد و توسعه ي آمريكا بازي . كارهاي كوچك در فضاي رقابتي اقتصاد است
ي آمريكايي ها كمك به كسب و كارها SBAرسالت . مي كند و كمك به آنها مي تواند شكوفايي اقتصادي را در پي داشته باشد

  .براي شروع كسب و كار، ساخت كسب و كار و توسعه ي آن است
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  ارتباطات يكپارچه بازاريابي

  

يكي از   و يا ارتباطات منسجم بازاريابي (Integrated Marketing Communications) يكپارچه بازاريابي ارتباطات
نظور از آن، يكپارچه سازي تمامي مفاهيمي است كه در مديريت استراتژيك بازاريابي و نيز برنامه ريزي بازار به كار مي رود و م

تحركات و فعاليتهاي بازاريابي سازمان در رابطه با مشتريان و ديگر ذينفعان مي باشد تا اين اطمينان حاصل گردد كه اين فعاليتها 
تها و شرك .به صورت ايزوله عمل نكرده و همگي در راستاي اهداف از پيش تعيين شده در چشم انداز و ماموريت سازمان باشند

مديران كسب و كارها در صدد آن هستند تا تاثير پيام هاي تبليغاتي، تصوير شركت، برند و از اين دست مفاهيم را بر طرز تفكر 
   .مشتريان و رفتار خريد آنها ارزيابي نموده و برمبناي اين ارزيابي برنامه هاي ارتباطات بازاريابي سازمان خود را تنظيم كنند

تبليغات، : مهمترين عناصر ارتباطات بازرايابي عبارتند از. به فعاليتهاي مديريت برند سازمان جهت مي بخشند چنين برنامه هايي
 .(Public Relations) و روابط عمومي (Direct Marketing) ، بازاريابي مستقيم (Sales Promotion) پيشبرد فروش

به اين صورت ارائه  (AAAA) اتحاديه آژانس هاي تبليغاتي امريكارا، يك گروه كاري از  IMC يكي از نخستين تعاريف براي
كه در قالب يك برنامه  (Marketing Communications Planning) يك مفهوم برنامه ريزي ارتباطات بازاريابي«: مي كند

ابي مستقيم و روابط عمومي را جامع ارتباطي، نقش هاي استراتژيك انواع ابزارهاي ارتباطي از قبيل تبليغات، پيشبرد فروش، بازاري
مورد ارزيابي قرار مي دهد و اين ابزارها را به منظور شفاف ساختن، تداوم و به حداكثر رساندن اثر ارتباطات بازاريابي با هم تركيب 

ترك از اين مفهوم را مي توان در مقاالت و موردكاوي هاي مختلف مشاهده نمود اما وجه مش تعاريف بسيار ديگري» .مي كند
همگي آنها، پيوند دادن پروسه برنامه ريزي استراتژيك سازمان با برنامه ريزي هاي بازاريابي مي باشد كه يكي از نتايج اين ارتباط، 

مي باشد كه ناظر بر مهمترين عنصر ارتباطي بازاريابي يعني تبليغات بوده و به يكي از اصلي » مديريت استراتژيك تبليغات«بحث 
 در اين نوشتار، دو مدل برنامه ريزي. مديران اجرايي و طراحان و مجريان كمپين هاي تبليغاتي بدل شده است ترين دغدغه هاي

IMC را به اختصار معرفي نموده ايم و در بحث هاي بعدي، به مديريت استراتژيك تبليغات، بيشتر خواهيم پرداخت. 

 IMC  فرايند برنامه ريزي 

و شناخت اهداف آن مي  (Marketing Plan)نخستين گام مطالعه دقيق برنامه بازاريابي ، IMC در يك فرايند برنامه ريزي
بزند بايد از موقعيت  (Promotional Plans) پيش از آنكه يك سازمان بخواهد دست به طراحي برنامه هاي ترفيعي. باشد

طراحي يك . ر قرار است به آنجا دست پيدا كندفعلي خود و برند سازمان اطالع دقيق يافته، بداند به كجا قصد دارد برسد و چطو
ممكن است براي هر سازمان و كسب و كاري بنا به ويژگيها و خصوصيات آن متفاوت بوده و بررسي ها و  IMC پروسه مدون

  :را به اختصار معرفي مي كنيم Duncanو  Belch & Belch در اينجا دو مدل. تحقيقات خود را طلب كند

  

 محمد اسدي 
  دانشگاه صنعتي اميركبير ها صنعتي تحليل سيستم –كارشناس مهندسي صنايع

  خميني قزوينبازاريابي دانشگاه بين المللي امام–MBAكارشناس ارشد

 asadi@myindustry.ir  لينك مطلب در سايت
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 Belch & Belch مدل

 Belch & Belch بلچ ارائه شده و به مدل .و ام. يك مدل برنامه ريزي ارتباطات منسجم بازاريابي كه توسط آرتور بلچ جي

 :معروف است، گامهاي زير را توصيه مي كند

ن عناصر تحليل و سنجش كلي برنامه و اهداف، تحليل رقبا و نقش تبليغات و ترفيع به عنوا: مطالعه دقيق برنامه بازاريابي -1
 .IMC كليدي آميخته بازاريابي در

 .تحليل داخلي و خارجي: تحليل وضعيت برنامه هاي ترفيع محصول -2

 .آناليز فراند پاسخ به پيام در مخاطبان، كانالهاي ارتباطي و تعيين اهداف ارتباط: تحليل فرايند ارتباطات -3

 .محاسبه بودجه موردنياز و تخصيص آن: تعيين بودجه -4

تعيين عناصر مورد نياز از ارتباطات بازاريابي از قبيل تبليغات، بازاريابي مستقيم، بازاريابي اينترنتي،  :IMC توسعه فرايند -5
 ...فروش شخصي و

پياده سازي عناصر انتخاب شده در گام قبل و انجام اقداماتي از قبيل ساخت : يكپارچه سازي و اجراي استراتژي هاي ارتباطات -6
  ...از رسانه ها و time د فضاهاي تبليغاتي، خريدبنر، خري

كنترل و تنظيم استراتژي هاي ترفيعي با استفاده از معيارهاي : پايش، ارزيابي و كنترل برنامه هاي يكپارچه شده ي بازاريابي -7
 .تعريف شده
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 Duncan مدل 

 :عبارتند از Duncan گامهاي مدل

 مشتريان هدفشناسايي  -1

 SWOT تحليل -2

 تعيين اهداف ارتباطات بازاريابي -3

 ايجاد و توسعه استراتژي ها و تاكتيك ها -4

 تعيين بودجه و تخصيص و ارزيابي آن -5

 IMC ارزيابي برنامه هاي -6

) 2(ارتباط چيست؟ هدف ما از  (1) :بايد به سه سوال پاسخ دهند IMC به طور كلي هريك از متدولوژي هاي برنامه ريزي
به عنوان نتيجه يك ارتباط موفق، انتظار داريم ) 3(چيست؟  (Brand Attitude Strategy) استراتژي ما براي معرفي برند

 مشتريان ما چه كاري انجام دهند؟

اي رقابتي همانطور كه عنوان شد، اين مدل ها، در هر سازمان با توجه به ويژگي ها و نقاط قوت و ضعف آنها و نيز مزيت ه
 .مجموعه و از همه مهم تر شاكله ي بازار هدف، ممكن است در مرحله پياده سازي مدل دستخوش تغيراتي اجتناب ناپذير گردند

. عموماً خروجي هاي چنين فرايندهايي، جداولي است كه نقشه راه واحد بازاريابي سازمان را در يك بازه زماني نمايش مي دهد
 .تريس ها را مي توان به شكل زير طراحي نمودنمونه اي از اينگونه ما
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  :در اين مطلب منابع مورد استفاده

  :سايت انگليسي

marketing.about.com  

multimediamarketing.com  

  :كتاب فارسي

  نوشته دكتر احمد روستا و مهندس علي خويه -مديريت استراتژيك تبليغات 
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  كره جنوبي: هاي توسعه اقتصادي در كشورهاي مختلف شيوه

اين كشور اكنون از سوي بانك جهاني به عنوان يك كشور درآمد . ترين كشورهاي در حال توسعه است جنوبي يكي از موفق كره
 .بندي شده است بر حسب برابري قدرت خريد طبقه 2006هزار دالر در سال  20سرانه  باال با درآمد

تر از آنها،  كننده حتي خيره. قبول است هاي قابل اي داراي كيفيت خوب و قيمت محصوالت مصرفي الكترونيكي و ساير كاالهاي كره
آموزان در دوره دبيرستان را در جهان  نام دانش ، كره باالترين نرخ ثبت2004در سال . هاي توسعه اجتماعي كره است موفقيت

سال و كشور از نظر شاخص توسعه  75اميد به زندگي . اند هاي فني تمركز داشته ي كه در رشتهالتحصيالن داشته است، با فارغ
  .بيني شده درآمدش باالتر بوده است رتبه از رتبه پيش 5رتبه بيست و ششم را در جهان داشته است كه  2004انساني در سال 

دي مانند محصوالت مصرفي الكترونيكي و وسايل هاي كلي صادرات، به ويژه صادرات محصوالت صنعتي ساخته شده در بخش
هاي صنعتي درخور توجه  يك دليل آشكار براي موفقيت. انگيزي برخوردار بوده است نقليه و اخيرا در فناوري باال از رشد شگفت

. است  يدههاي پيچ اي بازتاب مهارت و فناوري كره جنوبي وجود يك راهبرد ملي مشوق صادرات بوده است كه به طور فزاينده
در . ها اعمال شده است ها و فناوري در اكثر سياست هاي صنعتي به منظور ارتقاي مهارت هاي مالي نيرومند براي بنگاه انگيزه
نوع سياست صنعتي تشويق صادرات را  19جنوبي حداقل  هاي رشد سريع، كره سال

 .به كار برده است

 تضعيف ارزش پول -1

از  .صادركنندگان باالتر از نرخ براي واردكنندگان نگاه داشته شدنرخ موثر ارز براي 
بود كه  247واردات  و براي 280نرخ موثر ارز براي صادرات  1964اوايل سال 

 .كننده تمايل به حمايت از صادرات بود و نه خنثي بودن تجاري منعكس

   

 لينك مطلب در سايت
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وليد محصوالت صادراتي با كنترل شديد براي اي وارداتي به منظور ت هاي واسطه اولويت برخورداري از نهاده -2
 .شد اجتناب از سوءاستفاده و فقط پس از اينكه صادرات ثبت شده باشد پرداخت مي

جنوبي يك پراكنش باالي  كره .حمايت هدفمند از صنايع نوزاد به عنوان مرحله اول پيش از يك حركت صادراتي - 3
 .داشته است نرخ موثر حمايت را حتي با ميانگين نسبي پايين

اين يك انگيزه . هاي صادراتي اي ضروري براي فعاليت هاي كاالهاي سرمايه اي براي نهاده هاي تعرفه معافيت -4
 .قيمتي است؛ در حالي كه دسترسي برتر بر پايه محدوديت كميت قرار دارد

ا محتواي داخلي را تشكيل هاي صادراتي كه يك انگيزه ب ها در بنگاه كنندگان نهاده كاهش ماليات براي عرضه -5
 .دهد مي

 .هاي مالياتي غيرمستقيم داخلي براي صادركنندگان موفق معافيت -6

 .هاي مستقيم كمتر بر درآمد كسب شده از صادرات ماليات -7

 تر براي صادركنندگان استهالك سريع -8

م به سطح صادرات مرتبط كه به طور مستقي) هاي واردات معافيت از محدوديت(مجوزهاي استحقاقي واردات  -9
هاي مربوط  از جمله كاالهاي لوكس و هدف. ها واردات اقالم وسيعي از كاالها را ممنوع كرد كره جنوبي مدت. است

شد كه كاالهاي خاصي را كه  هايي مي هاي سودمند از اين ممنوعيت اغلب شامل شركت معافيت .جايگزيني واردات به
 .كردند ميداراي حاشيه سود كمي بودند صادر 

 .اين مورد ديگر وجود ندارد(هاي مستقيم صادراتي براي صنايع گزينش شده  ارائه يارانه - 10

 .گذاري شده، صادرات داشته باشند هاي تضامني كه در صنايع هدف حقوق انحصاري به شركت -11

نايع گزينش شده، از جمله اي و دسترسي به اعتبارات با امتياز براي صادركنندگان در ص هاي بهره يارانه نرخ -12
مدت و  هاي ميان وام. هاي صادرات هاي بانكي براي سرمايه در گردش ضروري براي فعاليت دسترسي خودكار به وام
گرفت كه اهداف صادراتي تعيين  هايي قرار مي بندي شد و اغلب در اختيار بنگاه گذاري جيره بلندمدت براي سرمايه

  .رخواست شده را تحقق بخشندهاي د شده توسط دولت يا فعاليت

هاي  بحار و وام هاي مالياتي براي بازاريابي در ماوراي يك نظام بيمه و تضمين اعتبارات صادراتي و نيز انگيزه -13
 .جنوبي واردات كره –صادراتي پس از بارگيري در كشتي به وسيله بانك صادرات 
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 .گيري صادراتي هايي با جهت هاي صنعتي و زيرساخت تجاري، پاركايجاد يك منطقه آزاد  -14

 .هاي عمومي براي هدايت يك صنعت جديد ايجاد بنگاه -15

اي باال  در محصوالت غيركشاورزي كره جنوبي به طور مقايسه  هاي عمومي سهم بنگاه وست فال دريافتند كه  هاوارد پك و لري
 .است و شبيه هند است

هاي كره جنوبي  جنوبي براي تشويق صادرات كره جنوبي از طرف بنگاه شركت تشويق تجارت كرههاي  فعاليت - 16
 .در سطح جهان

ها براي ارتقاي ميانگين سطح فناوري از طريق استفاده از نسل جديد  هاي بخش هماهنگي عمومي فعاليت -17
 .فناوري

زني ملي براي تضمين  با استفاده از قدرت چانههاي خارجي،  هاي فناوري همكاري دولت در اعطاي موافقتنامه -18
 .برداري از فناوري خارجي بهتر شرايط براي بخش خصوصي در بهره

كنند كه ممكن است به  ها هدف خود را تعيين مي بنگاه). 1960از اوايل دهه (ها  گذاري صادراتي براي بنگاه هدف -19
 .وسيله دولت تعديل شود

هاي اقتصادي بوده  هاي اداري يا انگيزه ه جنوبي عمدتا بر پايه مسائل اخالقي به جاي تحريمهاي صادراتي در كر اجراي هدف
اي از يك الگوي گسترده  كره جنوبي مجموعه. ها بوده است دهد كه اينها جزو نيرومندترين انگيزه است، ولي شواهد نشان مي

در دوره رشد سريع، يكي از . اخالقي به اجرا درآورده استهاي  هاي اقتصادي را با انگيزه تشريفات بوده است كه اين انگيزه
 .تشريفات كليدي در زندگي اقتصادي ملت جلسات ماهانه تشويق تجارت ملي بوده است

پس از معرفي، . هاي بزرگ مستقيما نمايندگي داشتند ها يا با همكاري خاص صادراتي يا در بسياري موارد براي بنگاه بنگاه
شد و با  از نظر ملي، بسياري از انواع جوايز صادراتي ساالنه به طور رسمي اعطا مي. شد برتر صادراتي اهدا مي جوايزي براي عملكرد

 .شد ها نشان داده مي افتخار به وسيله شركت

دهد كه چگونه كره جنوبي توانسته است عالوه بر تنظيم مقررات با محتواي داخلي، يك نظام  نورات توضيح مي –ريچارد لوده 
نامد،  مي «اي كاليدوسكپ كره«آنچه كه وي آن را . ادامه داشت به اجرا گذارد 1980 هاي وارداتي را كه تا دهه  سترده كنترلگ

پيش  - هاي گسترده كمي، تخصيص منظم ارز تحت برنامه عرضه و تقاضاي ارز خارجي شامل مجوزهاي محدود تجاري، كنترل
براي مثال، واردكنندگان بالقوه پيش از . و تعرفه گمركي بوده است) شد ا شامل ميدرصد ارز صادرات ر 20كه تا (سپرده ضروري 

 .اينكه مجوز واردات را دريافت كنند مجبور بودند كه حداقل درآمد صادراتي را تحصيل كنند

تضمين يك بازار هاي وارداتي بدون توجه به سطح حمايت موثري كه براي  از طريق محدوديت«پك و وست فال گزارش دادند كه 
آنها » «.گرفت گذاري در صنايع جايگزين واردات اغلب مورد حمايت قرار مي بخش سرمايه  مكفي الزم است يا نرخ رضايت
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هاي  واردات براي بازار داخلي تابع كنترل 1960همچنين دريافتند كه پس از اصالحات مربوط به تشويق صادرات در اوايل دهه 
. هاي تعرفه براي واردات كاالها بدون ارتباط با صادرات بسيار باالتر بود كند نرخ گونه كه ويد مطرح ميهمان » .كمي و تعرفه بود

 «.گيري صادرات داشته است معمول از كاالهاي با جهت يك حمايت غير«كند كه كره جنوبي  پيتر پتري شواهدي ارائه مي

در مرحله اول، . از صنايع صادراتي دانست» ساز دست»ك حمايت موفق هاي وارداتي كره جنوبي را ي توان كنترل به اين ترتيب، مي
 .بسياري از صنايع صادراتي ابتدا به عنوان صنايع نوزاد تحت حمايت شروع كردند

گويد بخش صنعتي در حال توسعه به عنوان يك مجموعه عمل كرد و از عوارض خارجي و  رود كه مي لوده نورات تا جايي جلو مي
 .مند شد ها بهره نگاهارتباط بين ب

ها وارد   هنگامي كه شركت. ها بود ها در داخل بنگاه اي بين بخش كند كه در كره جنوبي، سياست يارانه آليس آمسدن اشاره مي
هاي چند منظوره  شد، از شركت شدند، مانند ساخت كشتي كه به طور عامدانه توسط دولت تسهيل مي بازار جديد صادراتي مي

هاي جديد به  هاي انحصاري از اين موانع متعدد وارداتي را به عنوان سرمايه در گردش براي توسعه بخش كه رانت رفت انتظار مي
 .كرد هاي مكملي را ارائه مي شدند حمايت هايي كه به بازار جديد، صادراتي وارد مي دولت همچنين به شركت. كار گيرند

در مورد صنايع قبال ايجاد شده اعمال » هاي تقريبا خنثي سياست« كنند آن گونه كه پك و وست فال شواهد را خالصه مي
 .اي به نفع صنايع نوزاد وجود داشت مالحظه شد، ليكن تورش صنعتي قابل نمي

دهد كه سياست صنعتي شدن صادراتي كره  مطالعه انجام شده توسط بانك جهاني به وسيله وست فال، ري و پرسل نشان مي
شد و عمدتا از طريق  هاي اساسي به وسيله اقوام و فناوري مورد نياز كه از خارج تامين مي جنبه جنوبي به طور گسترده ودر

هاي چند مليتي در  نقش شركت. شد گرفت هدايت و كنترل مي گذاري مستقيم خارجي صورت مي هايي غير از سرمايه روش
كنند ايجاد  بر اين، اريك توربك و هنري ون اشاره ميعالوه . اقتصاد بسيار كمتر از اكثر كشورهاي با درآمد متوسط بوده است

 .عالمت نام تجاري كره جنوبي به جاي قراردادهاي صنعتي نتيجه حمايت دولت از صنايع سنگين بود

مورد بررسي قرار داده است و نتيجه ) همچنين برزيل و هند(پيتر اونس ارتباط بين دولت و نخبگان صنعتي را در كره جنوبي 
از روابط اجتماعي بين دولت و بخش » شبكه مرتبط متمركز«ها و  كه ارتباط دروني بين خودمختاري واقعي استان گرفته است
باز اين . عامل كليدي در راهبرد صنعتي موفق كره جنوبي بوده است –نامد  كه وي آن را استقرار خودمختاري مي –خصوصي 

خواه در بخش خصوصي به تنهايي يا در بخش دولتي يا . بوده است مساله ناشي از همكاري راهبردي بين كارگزاران كليدي
 .شهروندي

به ويژه قبل و بعد از . كره جنوبي به طور اساسي آزادسازي اقتصادي را دنبال كرد 1990و  1980بدون ترديد، در پايان دهه 
. كرد بهتر نبود زودتر آزادسازي مي پرسش اين است كه آيا اگر كره جنوبي. و ركود بسيار شديد پس از آن 1997بحران مالي 

به نظر . تر صنعتي شده بود كرد سريع كنند كه اگر كره جنوبي سياست آزاد تجاري را از ابتدا عمل مي برخي اقتصاددانان بحث مي
اي ه به ويژه، آزادسازي حساب. بود 1997عامل مهم بحران  1990هاي آزاد سازي در نيمه دهه  گران برخي جنبه ساير تحليل

بازي شد و با بروز بحران خروج سرمايه روي داد، ولي اين آثار براي بسياري از  سرمايه در ابتدا موجب ورود سرمايه براي سفته
انداز و ميزان خروج سرمايه در خارج از كشور  كشورهاي ديگر كه بحران را تجربه كرده بودند، تا حدودي به دليل افزايش پس

 .كمتر بود
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 90 ير ت   -5شماره 

هاي بسيار  براي مثال برنامه پروژه. هاي فناوري باال و پيشرو ادامه يافت سياست صنعتي فعال با تاكيد بر ورود كره جنوبي به رشته
آميز  كند و دولت بر اين باور است كه اين صنايع به طور موفقيت پيشرفته ملي از توسعه محصوالت با فناوري باال حمايت مي

تواند از توسعه  اين صنايع همچنين مي. متحده و ژاپن رقابت كند ا دو دهه با كشورهاي پيشرفته مانند اياالتتواند طي يك ي مي
تجارت و صنعت بر مواد . هاي مستقل ملي ضروري است حمايت كند هاي نوآوري هاي كانوني كه براي دسترسي به قابليت فناوري

ژيكي، مايكرو الكترونيك، شيمي خالص، اپتيك و صنايع هواپيمايي تاكيد آالت كامپيوتري، مهندسي بيولو اوليه جديد، ماشين
همان طور كه لعل اشاره . شود كشور بتواند از نظر اقتصادي و فناوري با آمريكا و ژاپن رقابت كند بيني مي دارد، صنايعي كه پيش

گيرد  او نتيجه مي. متعلق به كره جنوبي استها در كشورهاي در حال توسعه  هاي تحقيق و توسعه بنگاه درصد هزينه 53كند،  مي
براي مثال،  .شود تا از راهبرد كلي هاي خاص ناشي مي كه مشوق اصلي تحقيق و توسعه صنعتي در كره جنوبي كمتر از انگيزه

مجبور گذاري مستقيم خارجي و  هاي بزرگ، تامين مالي آنها، بازارهاي تحت حمايت، وابستگي حداقلي به سرمايه ايجاد بنگاه
آنچه در مورد سياست صنعتي در كره جنوبي برجسته است درگير شدن گزينشي . كردن آنان به وارد شدن به بازارهاي صادراتي

اين سياست . در آنها يك توجه اصلي بوده است) محصول، فرآيند يا سازماني(هايي است كه پيشرفت فناوري  دولت در پروژه
هاي فناوري باال را  هاي نوآورانه اصيل در بخش وري در صنايع نسبتا پايه تا توسعه ظرفيتهاي اوليه در تحقق انتقال فنا تالش

 .شود شامل مي

شد، كره جنوبي حتي  ها چه هستند؟ جدا از اين ادعا كه اگر دولت در راهبردهاي صنعتي وارد نمي هاي ديگر بحث گزينه
توان بحث كرد كه نقش كانوني دولت در سياست صنعتي  وي ميتر رشد كند همانند جوزف استرن و همكاران  توانست سريع مي

هاي اصلي مانند حركت  مانند تخصيص اعتبارات دولتي كه نوآوري. كند چراكه دولت قوانين اقتصادي را تعيين مي .ضروري بود
جنوبي اغلب در تعيين به دليل اينكه كره . بود ممكن مي كند كه بدون هدايت دولت غير صنايع شيميايي و صنعتي را تضمين مي

كرد تا  را دنبال مي» الگوهاي توسعه«توان گفت كه كره جنوبي يك تحليل  هاي صنعتي نمونه ژاپن را در نظر داشت، مي سياست
تواند در مورد  همين موضوع مي. ها بعد آشكار نشد هاي سياست صنعتي در ژاپن تا سال هزينه .يك سياست صنعتي كالسيك را

توان تا حدودي ناشي از ميراث سياست صنعتي نه چندان زيركانه  را مي 1997بحران مالي سال . ادق باشدكره جنوبي نيز ص
 .دانست

هاي  شود اين است كه تركيب سياست صنعتي موجب فائق آمدن بر ناكامي رسد به وسيله شواهد تاييد مي تفسيري كه به نظر مي
 .بازار در فرآيند پيشرفت فناوري شده است

 المللي هاي بين وبي كه صاحب شركتهاي معظم در كره جن شركت(، از نظر برخي كارشناسان چابول 1997-98بحران  تا زمان
همچنين به دليل . اي براي رشد آينده كره جنوبي بوده است هزينه)م.هستند و عموما در كنترل يك خانواده قرار دارند كوچكتر

يك هزينه سياسي نيز بوده » چابول«ي استفاده كرده و برخي ديگر منتفع نشدند، ها نامنصفانه از مزاياي دولت اينكه برخي شركت
هاي  شود، نقش دولت در بخش تر مي هر چه اقتصاد بالغ. تر كرده است قوانين ضدتراست اقتصاد كره جنوبي را رقابتي. است

  .شود تر مي توليدي غيرمستقيم
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كنند، اقتصاد كره جنوبي، به عنوان يك واردكننده انرژي از تكانه  مي همان گونه كه ويتوريو كوربو و سنگ ماك سو اشاره
. درصد درآمد ناخالص ملي رسيد 7/8به  1980آسيب ديد و كسري حساب جاري اين كشور در سال  1979و 1973هاي  سال

ور آشكار متفاوت از تجربه تجربه اين كشور به ط. كره جنوبي شروع به تعديل كرد 1979ليكن با افزايش نرخ بهره حقيقي از سال 
ها آسيب ديد و به استقراض گسترده با نرخ باالي بهره ادامه داد؛ بنابراين  ساير كشورها مانند برزيل بود كه به وسيله بحران بدهي

يش از كشور بسيار بدهكار در ابتداي بحران بدهي بودند و هر دو براي دو دهه پ 17اگر چه دو كشور كره جنوبي و برزيل در ميان 
. يك دوره طوالني از رشد كند را تجربه كرد) مانند بسياري از ديگر كشورها در فهرست(آن داراي نرخ رشد بااليي بودند، برزيل 

درصدي بدهي به درآمد ناخالص داخلي  50هايي كه نسبت  رغم نگراني به. كره جنوبي تعديل را كه قبال شروع شده بود ادامه داد
كره جنوبي توانسته بود  1985تا سال . ها وجود نداشت گاه شكي در توانايي كشور براي بازپرداخت بدهيايجاد كرده بود، هيچ 

 .درصد برساند 8/2به مازاد  1986درصد درآمد ناخالص ملي كاهش دهد و سپس در سال  1/1كسري حساب جاري را به 

-98عت بهبود اقتصاد كره جنوبي در بحران مالي سر. رشد اقتصادي دوباره در بحران آسياي شرقي به مدت كوتاهي كند شد
زده كرد، ولي حتي اين سرعت بهبود در مقايسه با بهبود سريع و غيرمعمول در بحران  بسياري از كارشناسان را شگفت 1997
اض كرد المللي پول استقر ميليارد دالر از صندوق بين 21مبلغ  1997كره جنوبي در دسامبر . در سايه قرار گرفت 1982بدهي 

دولت . كه اگر چه در آن زمان نگراني زيادي ايجاد كرد، ليكن كشور توانست پيش از برنامه تعيين شده بدهي را بازپرداخت كند
كشور به مرحله نسبتاً توسعه يافته رسيده بود و تعديل از بسياري از . كره جنوبي اصالحات مورد نياز را به سرعت به اجرا گذاشت

 .مله اندونزي آسان تر بودكشورهاي ديگر از ج

 دكتر غالمعلي فرجادي به نقل از روزنامه دنياي اقتصاد: مايكل تودارو مترجم: منبع 
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