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تعیین وضعیت رقابت واحدهای تولید کارتن در ایران

شادما پنرمنسي
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چكيده
با توجّه به نقش تأثيرگذار مؤلفه رقابت در موفقيت يا شكست يك سازمان ،يكي از مهمترين اهداف مديران
ارشد و صاحبان واحدهاي توليدي ،درك وضعيت شركت آنها از نظر رقابت است .اين مقاله وضعيت رقابت در
واحدهاي صنايع كارتنسازي در كشور را با استفاده از ماتريس ( )SPACEارزيابي موقعيت و اقدام راهبردي
نشان ميدهد .بر اين اساس هر واحد توليدي يكي از چهار نوع راهبردهاي تهاجمي ،محافظه كارانه ،تدافعي و
رقابتي را در مورد رقبا ميتواند انتخاب كند .مقادير هر يك از عوامل تعيينكننده در اين ماتريس از طريق
پرسشنامهاي كه كارشناسان ،سرپرستان و مديران واحدهاي كارتنسازي تكميل نمودند به دست آمد و اين عوامل
در چهار گروه توان مالي ،توان صنعت ،ثبات محيط و مزيت رقابتي دستهبندي شدند .نتايج به دست آمده از تحليل
ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام راهبردي نشان داد كه واحدهاي توليدي در صنعت كارتنسازي در موقعيتهاي
تهاجمي ،رقابتي و تدافعي هستند ولي بخش اعظمي از شركتها بايد از راهبردهاي تدافعي در شرايط رقابتي با
توجّه به محدوديتهاي داخلي و محيطي بهرهمند شوند.

واژههاي كليدي
در

کارتنسازي ،مزيت رقابتي ،راهبردي ،ثبات محيط ،،تينا

ميسازد تا انتخابهاي مطلنبي را در منرد اينك چگنن و

مالي ،تنا صنعت

چ وقت ميتناند مؤثر عمل کند و محصنالت يا خدمات

 -1مقدمه

خند را ارائ دهد و يا قابلطتها و يا منابع سازما را

انتخاب يك راهبيرد مناسي  ،تالشيي بيراي رسيطد بي

محدود نمايد ،ب مديرا

وضعطت رقابتي دلخناه در يك سازما بنده و هدف آ ايجاد
يك وضعطت مناس

پطچطدگيهاي شراي ،محططي ،سازما را قادر

ارشد ارائ مينمايد] [8ب از

روشهاي گنناگنني براي تحلطل شراي ،محططي و تعططن

و قابل تحمل در مقابل نطروهايي اسيت

رقابتپذيري سازما ها ميتنا استفاده نمند ک از جمل

کيي رقابييت در يييك صيينعت را تعطييطن ميييکننييدب بييا در

آ ها ميتنا ب ماتريس گروه مشاورا بستن 2يا ماتريس

راهبردهاي کال ک متأثر از شراي ،محط ،بطروني و وضيعطت

رشد /سهم بازار ،مدل تجزي و تحلطل هنفر(ماتريس

محييط ،داخلييي سييازما يييا صيينعت ميييباشييند ،راهبردهيياي

ارزيابي بازار /کاال) ،ماتريس تعططن جهت سطاستگذاري و

منفقطتآمطز شكل ميگطرندب

غطره اشاره کرد] [9ب برخي از محدوديتهاي روشهاي
مذکنر تنس ،محققا ] 11 ،10و  [12بطا شده استب ب

 -1دانشطار گروه علنم و صنايع چنب و کاغذ ،دانشكده کشياورزي و
منابع طبطعي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرج ،کرج ،ايرا ب
(* ننيسنده مسئنل)Sh.Pourmousa@gmail.com:

2- Boston Consultants Groups
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