تجارت و مسیت رقابتی از نگاه مایکل پورتر
 .۱تحَل تىاهلی دیذگاُ ّای تداست تیيالولل
تا اٍائل دِّ  ۱۷۹۱هیالدی دیذگاُ سایح دس تفؼیش تداست تیيالولل هثتٌی تش ًظشیِ هؼشٍف “هضیت ًؼثی سیىاسدٍ” تَد .تٌا ترش ایري
ًظشیِ ػاهلی وِ هَخة هی ؿذ یه وـَس تِ تداست تا دیگش وـَسّا هثادست ٍسصد ،تفاٍت لیوت ّرای ًؼرثی وااّرا دس وـرَسّا ٍ
اهىاى تْیِ اسصاىتش واا ٍ خذهات اص طشیك ٍاسدات ٍ تخللی ؿذى آى وـَس دس كادسات تشخی وااّای دیگش تا هضیت ًؼثی ترااتش
تیاى هیؿذ .اص ػَی دیگش ػاهلی وِ هَخة هیؿذ یه وـَس تِ كادسات دس تشخی هحلَات خاف تپشداصد ٍ هضیت ًؼثی دس دیگش
وااّا ًذاؿتِ تاؿذ ،تِ هَخَدی ػَاهل تَلیذ وـَس یا هضیت ّای طثیؼی آى تاصهی گـرت .ترِ ػٌرَاى ًوًَرِ وـرَسی ورِ ػرشهایِ
فشاٍاًتش ٍ اسصاًتشی دس اختیاس داؿت تِ ػَی تخللی ؿذى دس تَلیذ ٍ كادسات هحلَات ػشهایِتش هیسفرت ٍ ترِ ّوریي كرَست.
الثتِ دس هیاًِ لشى تیؼتن ایي دیذگاُ سایح تا ًظشیِّای دیگشی (تَیظُ ًظشیِ ّىـش اٍّلیي ػاهَئلؼَى) تىویل گشدیذ اها هاّیرت ٍ
اػاع تثییي آى ثاتت تالی هاًذ.
تش اػاع دیذگاُ سایح دس هضیت ًؼثیٍ ،اسد ؿذى دس ػشكِ تداست تیي الولل تشای ّش دٍ طشف هثادلِ ػَدآٍس تلمری هریؿرذ ٍ ّرش
وـَس تا تَخِ تِ هَخَدی ػَاهل خَد لطؼا هحلَل یا هحلَاتی تشای تَلیذ ٍ تخلقگشایی دس تداست تیيالولل پیرذا هری ورشد.
ّوچٌیي تداست خْاًی دس هحلَات هیتَاًؼت خاًـیٌی تشای خاتِخایی ػَاهل تَلیذ تاؿذ تِ طَسی وِ دسآهذ ٍ هٌافغ ػَاهل سا
دس دسٍى هشصّای وـَس تِ تشاتشی ػَق هی داد .دس ًتیدِ تحت ًظام سلاتت آصادً ،اػاداًِ تَدى ساتطِ هثادلِ تداسی اص تیي هیسفرت
ٍ تْشُوـی التلادی وـَسّا ًؼثت تِ یىذیگش سخت تشهیتؼت .دس ایي ایذُ فشاگیش ٍ پشًفرَرّ ،رش گًَرِ یوایرت ٍ ػیاػرت ّرای
تداسی هؼطَف تِ دفاع اص هٌافغ هلی ،تشای تْضیؼتی التلاد هلی صیاى آٍس تلمی ؿذُ ٍ یتی یوایت اص كٌایغ ًرَصاد ًیرض ترا ؿرشٍ
تؼیاس ٍ تحت ؿشائط واهال خاف ،پزیشفتِ هیؿذ.
ؿشایطی وِ دس ًیوِ دٍم لشى تیؼتن تَیظُ دس ػِ دِّ پایاًی آى هَخة تغییش فضای التلاد ،استثاطات ٍ تداست خْاًی ؿذ ،هَخة
گشدیذ ػلیشغن تشخی تاییذّای ًظشی ٍ گاُ تدشتی اكل هضیت ًؼثی ،هَفكتشیي ًوًَِّای كٌؼتی ؿذى دس ایي دٍسُ (طاپي ،ورشُ ٍ
ػپغ دیگش التلادّای هَفك ؿشق آػیا) تش اػاع الگَیی غیش اص تخلقگشایی هَسد اًتظراس هضیرت ًؼرثی ٍ هَخرَدی ػَاهرل ترِ
پیـشفت ٍ تَػؼِ تشػٌذ .اگشچِ چشخؾ ایي التلادّا اص سٍیىشد خایگضیٌی ٍاسدات ٍ ػیاػت ّای هشتثط ترا دٍلرتً ،مرؾ هْوری
تاصی هی وشد اها ایي توام هاخشا ًثَد صیشا اكل اّذاف تخلقگشایی ایي وـَسّا اص لاًَى هتؼاسف تداست پیشٍی ًویوشد ٍ تِ ػَی
كٌایؼی سفتٌذ وِ دس اتتذا هضیت سٍؿٌی دس آًْا ًذاؿتٌذٍ .صیش تداست تیيالولل ٍ كرٌایغ طاپري دس گضاسؿری ترِ ػراصهاى تَػرؼِ ٍ
ّوىاسی ّای التلادی اػتشاف وشد وِ تالؽ تشای كٌایغ تا ّضیٌِ ًؼثی پاییيتش تشای سؿذ كٌؼتی طاپي غیشهفیذ اػت ٍ وـرَسؽ
تلوین داسد تِ ػَی كٌایؼی یشوت وٌذ وِ دس ًگاُ ایؼتا ٍ وَتاُهذت هَافك ػمالًیت التلرادی ًیؼرت اهرا اص دیرذگاُ تلٌذهرذت
كٌایؼی ّؼتٌذ وِ وـؾ دسآهذی تماضای آًْا تؼیاس تااػت ٍ پیـشفت فٌاٍسی ،ػشیغ ٍ تْشٍُسی ًیشٍی واس سٍصافضٍى اػت.
دیگش وـَسّای ّن تشاص ًیض چٌیي سٍیىشدّای هـاتْی داؿرتٌذ ٍ دسخراتی اص یوایرت خْرتداس ٍ دخالرت دٍلرت دس ّذفگرزاسی ٍ
تـَیك كٌؼت سا تدشتِ وشدُ اًذ .الثتِ ایي هَفمیت ّا تِ تٌاػة ؿیَُّای هذاخلِ ٍ صهاى ّای هختلف ،یىؼاى ًثَدّ .وراًطَس ورِ
گفتِ ؿذ اگشچِ ػیاػت ّای هؼطَف تِ كادسات ٍ فاكر لِ گرشفتي اص خرایگضیٌی ٍاسدات ًمرؾ غیشلاترل اًىراسی دس هَفمیرت ایري
التلادّا داؿتِ اػت اها ایي گًَِ اص تخلقگشایی ٍ ایي ػشػت دس سلاتت ،تا دیذگاُ هتؼاسف تداست تیيالولرل لاترل تَخیرِ ًثرَد.
تٌاتشایي هطلك تَدى الگَی هتؼاسف دس ایي تدشتِّا ؿىؼتِ ؿذ .تایذ تَخِ ورشد ورِ تشخری ٍیظگریّرای التلرادّای ایري هٌطمرِ

(ٍیظگی ّای ًْادی ،فشٌّگی ٍ ػاختاسی) چٌاى ًمـی سا ایفا وشدُ اًذ وِ اهىاى كادق تَدى تىشاس ایي تدشتِ دس ّش التلاد دیگرشی
سا (تذٍى تَخِ تِ لَاصم آى) ضؼیف خلَُ هیدّذ.
هـىالتی وِ تثییي ػٌتی اص تداست تیيالولل تشای وـَسّای پیـشٍ ؿشق آػیا اسائِ هیداد ٍ ػولىشد ضؼیف سّثشاى كٌؼتی (ٍ دس
ساع ّوِ ایاات هتحذُ) دس وٌاس اػتوشاس ػوَهیت یافتي ػیاػت ّای تـَیك ّای كٌایغ داخلی ٍ یوایتگشایی ،هَخرة تمَیرت
هطالؼات ٍ تاصًگشی ّا دس ًظشیات سؿذ ٍ تداست تیيالولل گشدیذ .ظَْس ًظشیِ اػتشاتظیه تداسی اص خذیرذتشیي دػرتاٍسدّایی ترَد
وِ تِ دًثال اػتفادُ تْیٌِ اص ػیاػت تداسی ٍ اتضاسّای آى (یاساًِّرا ،هالیرات ّرا ٍ همرشسات) خْرت دػرتیاتی وـرَس ترِ اّرذاف
اػتشاتظیه خَد تَد .ایي ًظشیِ تالؿی تَد تشای تىویل ٍ پاػخگَیی تِ ٍیظگی ّای ؿشائط خذیذ التلادی هاًٌذ سلاترت اًحلراسی،
تاصدُ تِ همیاع كؼَدی ،فشایٌذ آصهَى ٍ خطا ٍ پیـشفت ّای فٌاٍسیّ .واًطَس وِ روش ؿرذ دس طرَل ػرِ دّرِ اخیرش تؼرذادی اص
وـَسّای دس یال تَػؼِ تِ ػٌَاى كادسوٌٌذگاى تؼیاس هَفك تَلیذات كٌؼتی ظَْس ورشدُ ٍ اًؼطراف ٍ ًرَآٍسی لاترل ترَخْی دس
طیف هحلَات خَد ایداد وشدُاًذ .ایي هؼالِ اص یه ػَ هَخة تىاًرِّرای خرذی دس تدراست تریي الولرل ؿرذُ ترِ طرَسی ورِ
وـَسّای تَػؼِ یافتِ ؿاّذ واّؾ ػْن خَیؾ اص تاصاس خْاًی تَدُ ٍ اص ػَی دیگش تِ الگَّای خَتی تشای سؿذ دیگرش وـرَسّای
دس یال تَػؼِ تثذیل ؿذُاًذ .ؿایذ ایي سًٍذ تِ خَتی دلیل اّویت یافتي تَاى سلاتت التلاد تشای هلتّا سا ًـاى دّذ.
دس دیذگاُ ّای ًَیي تداست گشچِ ًَع واا ٍ خذهات تَلیذی اّویت خَیؾ سا داسد لیىي چگًَِ تَلیذ وشدى ،اٍلَیت سلاتتی ؿرذى
كادسات وـَس سا تؼییي هی وٌذ .اها دس ّش كَست تشای تْثَد خایگاُ سلاتت دس تداست خْاًی تایذ تِ دٍ ػاهل ولیذی تَخرِ ورشد ٍ
آًْررا گؼررتشؽ ظشفیررت هْرراست ٍ خاللیررت دس ػررطب هلرری ٍ دٍم تْررشُ تررشدى اص پیـررشفت ّررای فٌرراٍسی خْرراًی اػررت.
تِ طَس خالكِ دس هَسد تحَل ایي یَصُ اص داًؾ التلاد هی تَاى گفتً :ظشیِ تداست تیي الولل دس دِّّای اخیرش ؿراّذ چرشخؾ
ّای چـوگیشی تَدُ اػت ،چشخؾ اص فشم تاصاسّای واهل ،فٌاٍسی هـاتِ تیي وـَسّا ٍ تیتحشوی ػَاهل ٍ ًْرادُّرای تَلیرذ دس
تیي هشصّا .ادتیات اخیش ًمطِ اتىاء خَیؾ سا تش هَاسد صیش اػتَاس وشدُ اػت:
ًمؾ تداست ًْادُّای تَلیذ ()۰۱۱۱،Jones
توایض دس تداست تیي الولل ٍ خشیاى ػشهایِگزاسی تِ دلیل ّضیٌِّای خغشافیاًْ ،ادّا ،یول ٍ ًمل ٍ ّضیٌِّای اطالػاتی
()۰۱۱۱،Bound & Venables
اًتمال داًؾ ٍ اطالػات دس هیاى وـَسّا ()۱۷۷۱،Helpman & Grossman
تفاٍت ّای فٌاٍسی دس وـَسّا ()۰۱۱۱،Hakura & ۱۷۷۵،Trefler
سلاتت اًحلاسی دس هحلَات ًاهتـاتِ تِ ّوشاُ تاصدُ تِ همیاع كؼَدی ()۱۷۷۷،Ruffin & ۱۷۹۷،Krugman
الگَّا ٍ فشٍم خذیذ دس ًظشیِ تداست تِ هؼٌای ًادسػتی ٍ واستشد ًذاؿتي الگَّای هتؼاسف ًیؼت تلىِ هریترَاى آًْرا سا هىولری
ت شای خأل ًظشیات پیـیي خْت فشاّن آٍسدى چاسچَب غٌیتش تثییٌی داًؼت .دس ٍالغ سًٍذّای ّوثؼتگی دس التلاد خْاًی اهرشٍص،
توام هحذٍدیتّای ؿیَُّای هتؼاسف تداست ٍ سلاتت سا دچاس تغییش وشدُ اػت.
ً .۰ظشیِ پَستش دس هضیت سلاتتی
هَج خذیذ ًظشیات تداست تیيالولل اص اٍاخش دِّ  ۱۷۹۱تا ّذف پشوشدى خأل دیذگاُ سایح ٍاسد ادتیات التلادی ؿذ وِ تشسػی ّرش
یه اص ایي ًظشیات هدال هؼتملی سا هیطلثذ .اص خولِ خشیاىػاصتشیي ًظشیات ایي یَصُ وِ تٌْا تِ اكالیات خضئی اوتفرا ًىرشدُ ٍ
تالؽ ًوَد تا هثٌایی هتفاٍت تشای تثییي خاهغ سًٍذّای تداست خْاًی اسائِ دّذً ،ظشیِ هضیت سلاتتی ًام داسد“ .هایىرل پرَستش” دس

ػررال  ۱۷۷۱تررا وترراب “هضیررت سلرراتتی هلررت ّررا” تررِ ػٌررَاى تٌیاًگررزاس ایرري ًظشیررِ ،هْوتررشیي ترر ثیش سا تشخررای گزاؿررت.
تش ایي اػاع ،تشای هَفمیت یه وـَس دس تداست خْاًیً ،ویتَاى تٌْا تِ هضیتّای ًؼثی آؿىاس ؿذُ تؼٌذُ ًوَد تلىرِ التلرادّا
هیتایذ اص طشیك ؿٌاخت ٍضؼیت ٍ ػاختاس خَد ٍ ظشفیتػاصی ،تِ خلرك هضیرت پشداخترِ ٍ ترا فرشاّن آٍسدى تؼرتشّای ػرشآهذی
خْاًی ٍ ؿشایط واسایی سلاتتی ،تِ فؼااى التلادی اخاصُ دٌّذ ّوگام تا ّذایت دٍلت ،یَصُّای خذیذی دس تدراست خْراًی سا ترِ
خَد اختلاف دٌّذ .دس ایي دیذگاُ ًمؾ هَخَدی ػَاهل تَلیذ تِ هؼٌای ػٌتی آى سٍ تِ وراّؾ هریگرزاسد ٍ ّوچٌریي فشكرت
ّایی وِ فضای خْاًی ؿذى دس اختیاس تٌگاُ ّا ٍ دٍلت ّا لشاس هیدّذ ،هَخة ؿىؼتِ ؿذى هحذٍدیت ّای پیـیي هیؿَد.
آًچِ دس دیذگاُ پَستش اّویت داسدّ ،ویي هحَسیرت تخـری ترِ اكرالیات دس ػرطب ػراهالى التلرادی ٍ ًْادّرای هرشتثط اػرت.
ٍی ّذف اص ًَؿتي وتاتؾ سا تَضیب هٌـا واهیاتی پایذاس یه وـَس دس التلاد هذسى خْراًی هریداًرذ .گشچرِ تیـرتش ًظشیرِّرا ٍ
ػیاػت ّای ایي یَصُ تش ػطب والى التلاد توشوض داؿتِاًذ اها دیذگاُ پَستش تش تٌیاى ّای خشد ػرشآهذی التلرادی تىیرِ داسد ٍ
ػؼی هیوٌذ ًمؾ ؿشوت ّا سا دس وٌاس ًْاد دٍلت پشسًگ ًوایذ.
چ ٌذیي ػاهل هَخة ؿذ وتاب ٍ دیذگاُ پَستش تا اػتمثال ٍ تَخِ هحافل التلادی ٍ ػیاػتگزاسی هَاخِ ؿرَدً :خؼرت آًىرِ ایري
وتاب دس دٍسُای هٌتـش ؿذ وِ سلاتتّای التلادی ٍ هداصی دس یال سؿذ فضایٌذُ ای تَد ٍ هَاًغ تداسی ؿاّذ واّؾ چـروگیش ٍ
تاصاسّا دس یال تاصؿذى تَد ٍ یتی وـَسّای ووًَیؼتی ػاتك ًیض دس یال تغییش ًگشؽ ترِ تدراست خْراًی تَدًرذ .دٍم ،ترا ٍخرَد
پیـشفت ّای خَب اص صاٍیِ والى تَاى سلاتت ٍ تَػؼِ ،اها ایي ًتیدِ ًیض هَسد ت ویذ لشاس گشفت وِ اكالیات التلاد والى ،اصم اها
ًاوافی اػت .آًچِ تایذ هَسد تَخِ لشاس گیشد ،تٌیاى ّای خشد هشتَ تِ ساّثشد تٌگاُ ّا ٍ ًْادّرا ،صیشػراخت ّرا ٍ ػیاػرت ّرایی
اػت وِ هحیط وؼة ٍ واس ٍ سلاتت سا ؿىل هیدٌّذ ٍ وتاب پَستش دس ًمؾ یه پیـشٍ ،تا لَت صیادی ایي خأل سا پرش ًورَد .دلیرل
ػَم آًىِ ،ایي وتاب تا سٍیىشد ًظشی لَی ٍ هشاخؼِ فشاٍاى تِ تدشتیات ٍالؼی ،تَاًؼتِ پلی هیاى اّل وؼرة ٍوراس ٍ ػیاػرتوذاساى
دٍلتی ،دس هَضَع تَاى سلاتت ایداد وٌذ ٍ اص ایي طشیك افرك ّرای خذیرذی سا ّرن ترشای كرایثاى كرٌایغ ٍ تدراست ٍ ّرن ترشای
ػیاػتگزاساى تاص هیگـایذ.
 .۳اّویت ٍیظگی تٌگاُ ّا ٍ هحیط وؼة ٍواس
اهشٍصُ اّویت ؿالَدُّای ػیاػی ٍ ًمؾ هْن تٌیاى ّای التلاد والى دس سلاتتپزیشی ٍ تَػؼِ التلادی ،تش ّوگراى سٍؿري ؿرذُ
اػت .ثثات فضای ػیاػی ٍ ًْادّای ونًمق ػیاػی ٍ یمَلی ،ؿشایط اٍلیِ هْوری سا ترشای سلاترتپرزیشی فرشاّن هریآٍسًرذ .دس
التلادوالى ،ػیاػتی وِ دس تشداسًذُ دٍساًذیـی اصم تشای هذیشیت هالی دٍلت ،تٌظین تذّیّرا ،هتؼرادل ورشدى هخراسج دػرتگاُ
یىَهت ،هحذٍد وشدى ًمؾ دٍلت دس التلاد ٍ تاص تَدى دس تشاتش تاصاسّای تیي الوللی تَدُ ٍ تش ػشهایِّای اًؼاًی ٍ فیضیىی ت ویرذ
داؿتِ تاؿذ ،تاػث سؿذ ٍ ؿىَفایی هلی خَاّذ ؿذ .تؼیاسی اص خَاهغ ،فشایٌذ تثثیت ٍ آصادػاصی سا دس التلاد والى طری ورشدُاًرذ.
اهاٍ ،خَد ػیاػت ّای هؼمَل ٍ هحىن دس التلاد والى ٍ تؼتش ػیاػی تاثثات ،اص خولِ ؿشایطی اػت وِ ترشای تضرویي ؿرىَفایی
التلادی اصم اػتٍ ،لی وافی ًیؼتّ .واى لذس هْن ر ٍ چِ تؼا اص آى هْوتش ر ؿالَدُّای تَػرؼِای التلراد خرشد اػرت ورِ دس
سٍؽ ّای ػولیاتی ٍ اػتشاتظیّای تٌگاُ ٍ ًیرض دس ًْرادُّرای وؼرةٍوراس ٍ صیشػراختًْ ،ادّرا ٍ ػیاػرتّرایی سیـرِ داسد ورِ
ؿىلدٌّذُ هحیطی اػت وِ تٌگاُ ّای وـَس دس آى سلاتت هیٍسصًذ .تا ٍلتی وِ دس ػطب التلاد خشدٍ ،ضغ ترِ ؿریَُای هٌاػرة
تْثَد ًیاتذ ،اكالح ػیاػی ٍ یا اكالیات التلادی دس ػطب والى تِ تاس ًخَاّذ ًـؼت.
پَستش هی ًَیؼذ :ؿىَفایی یه وـَس ،دیگش دس گشٍ ؿشایط هٌاػة التلاد والى ًیؼت ،تلىِ ؿشایطی وِ تش التلراد خرشد آى وـرَس
یاون اػتً ،مـی ّواى لذس هْن داسد ٍ ّن تخؾ خلَكی ٍ ّن دٍلت تایذ اّویت ایي ًمؾ سا دسن وشدُ ٍ آى سا وراًَى تَخرِ

خَد لشاس دٌّذ .تشای هثالّ ،ش چٌذ ،ػیاػت ّای والًی وِ ًشخ ّای تاای ػشهایِگرزاسی ػرشهایِای سا تـرَیك هریوٌرذ ،هفیرذ
خَاّذ تَدٍ ،لی تِ تٌْایی تاػث افضایؾ تْشٍُسی ًویؿَد ،هگش ؿىل ّای خاف ػشهایِگزاسی هٌاػرة تاؿرذ; هْراست ّرای اصم
هَخَد تاؿذ ٍ كٌایغ پـتیثاًی ایداد ؿذُ تاؿذ وِ ػشهایِ گزاسی ّا ساواسآهذ ػاصد ٍ فـاسّای سلاتتی ٍ فـاسّایی وِ ترش ؿرشوت
ّا ٍاسد هی آیذ آى لذس پشتَاى تاؿذوِ اًضثا تاصاس سا پذیذ آٍسدً .شخ ّای تاای ػرشهایِگرزاسی ػورَهی دس آهرَصؽ هذسػرِای دس
ًْایت هفیذ ًخَاّذ تَد ،هگش ؿشایط التلاد خشد دس وـَس ،دس ؿشوت ّا تشای هْاست تماضایی تِ ٍخَد آٍسدُ تاؿرذ ٍ ترشای تثرذیل
آهَصؽ ػوَهی تِ داًایی تخللی هَسد ًیاص وؼة ٍواسًْ ،ادّا ٍ ؿیَُّای هٌاػثی ٍخَد داؿتِ تاؿذ.

فللٌاهِ ساّثشد یاع  ،ؿواسُ ۴
ایؼاى خاًذٍصی

