
  باسمه تعالي

  در صنعت فرودگاهي "مزيت رقابتياصل "نگاهي به 
كه به موازات مقررات زدايي در بازارھاي ھوانــوردي آغــاز  و خصوصي سازي فرودگاه ھاتجاري سازي 

شد، نه تنھا موجب آزاد شدن پتانسيل ھاي تجاري فرودگاه ھا گرديد، بلكــه مفھــوم رقابــت را نيــز در 

 تغيير و تحوالت ناشي از تجاري سازي و خصوصــي ســازي بــه حــدي د.صنعت فرودگاھي متحول نمو

 يفرودگــاھ صــنعت در راھبردھاي كالنكه در مدتي كوتاه مديران "صنعت" مجبور شدند گسترده بود 

  تغييرات اساسي ايجاد كنند. 

  

بديھي است براي ايجاد تغييرات منطقي و مناسب در راھبردھــاي كــالن، مــديران فرودگــاھي نــاگزير 

امــا ودند طيف وسيعي از عوامل و شاخص ھاي تعيين كننده در دنياي رقابت را مد نظــر قــرار دھنــد. ب

در اين ميان، تجزيه و تحليل صنعت فرودگاھي و بررسي ابعاد مختلف اين صنعت، از اھميت ويــژه اي 

عاقبــا  برخوردار بود. به ھمين دليل، مطالعه علمي صنعت فرودگــاھي در دســتور كــار قــرار گرفــت و مت

مساله رقابــت در  گزارش ھاي تخصصي متعددي در اين خصوص منتشر شد. در اين يادداشت كوتاه،

بررســي شــده دكتر "آنــا گراھــام"، دانشــيار دانشــگاه وســت مينيســتر،  از ديدگاه  صنعت فرودگاھي

  است.

  

  نگاه تحليلي به مفهوم رقابت در صنعت فرودگاهي
ارد كه معتقد اســت فرودگــاه ھــا زيــر ســاخت ھــايي انحصــاري در اين خصوص، يك ديدگاه سنتي وجود د

ھستند و اين امر به دليل ماھيت فعاليت آنھاست. اما در سال ھاي اخير، با مطرح شدن ايــده رقابــت در 

آزادسازي در صنعت ھواپيمايي رخ داد، ايــن و تجاري سازي در صنعت فرودگاھي  به دنبالاين صنعت كه 

تجزيه و  بي شك،، جايگزين آن شد. يبر اصول رقابت مبتنيئوري ھاي علمي و تديدگاه عمال رنگ باخت 

دكتــر  .تــدوين راھبردھــاي جديــد آغــاز شــود رقابتي، بايد قبــل از اصولتحليل صنعت فرودگاھي از ديدگاه 

پنج كه  كرده است" استفاده پنج اصل رقابتي "مايكل پورتردر تدوين راھبردھاي رقابتي، از تئوري  گراھام

و  تامين كننــدگان و خريــدارانقدرت  ،جايگزينكاال يا خدمات تھديد رقباي جديد، وجود  مختلف شامل اصل

در اينجا، ھر كدام از موارد مذكور بــه اختصــار مــورد  مي گرد.باي موجود را در نظر قدر نھايت رقابت ميان ر

  گرفته است.بررسي قرار 

  

  تهديد رقباي جديد) 1
اشي از ورود رقباي جديد بسيار اندك اســت، چــرا كــه حضــور جــدي در ايــن در صنعت فرودگاھي، تھديد ن

  صنعت، نيازمند سرمايه گذاري ھاي كالن و صرف زمان نسبتا طوالني براي احداث زير ساخت ھاست.

ھمچنين يافتن مكان مناسب براي احداث فرودگاھي كه بتواند در جايگاه رقيب يك فرودگاه، بــه يــك ھــاب 

  ل شود، كاري دشوار و در برخي موارد غير ممكن است.قدرتمند ديگر تبدي

  

  

  



  تهديد خدمات جايگزين) 2
اين تھديد ھم نمي تواند خطري جدي براي صنعت فرودگاھي به شمار رود، زيرا زماني مقايسه درســت 

جــنس و ماھيــت ســاير روش ھــاي  ، در حــالي كــها دو نوع خدمات از يك جنس باشــنداست كه دو كاال ي

  ي دارد.دانوردي ارائه مي دھد، تفاوت بنيابا نوع خدماتي كه صنعت ھوحمل و نقل، 

ســامانه قطارھــاي البته، در برخي موارد، مانند فرودگاه ھاي منطقه اي ايــن امــر مصــداق نــدارد و وجــود 

واقعيــت ايــن اســت كــه حتــي اگــر  ولــيشود،  تلقيصنعت ھوانوردي  براي جدي يرقيب تندرو مي تواند

برخي از ظرفيت ھاي فرودگاھي به دليل استقبال مسافران از قطارھاي تنــدرو بــال اســتفاده بمانــد، ايــن 

امر دوام زيادي نخواھد داشت و پس از يك بازه زماني كوتاه، ايــن ظرفيــت ھــا بــراي پــرواز در مســيرھاي 

  طوالني مورد استفاده قرار خواھد گرفت. 

  

  تامين كنندگانقدرت ) 3
قابل ارائه انــد و ھــم گــروه  ھا ھم از جانب فرودگاهارائه مي شود،  ھا بسياري از خدماتي كه در فرودگاه

شــيوه ارائــه خــدماتي ماننــد مراقبــت پــرواز،  ناگفته پيداســت كــه ھاي ثالث مي توانند آنھا را ارائه دھند.

نھا، در جايگاه رقابتي فرودگاه تاثيرگذار است. ھندلينگ زميني و خدمات امنيتي و رقابتي بودن يا نبودن آ

اداره ترمينال ھاي يك فرودگاه به دست اپراتورھاي مختلف، از جمله نادرترين مواردي است در اين ميان، 

  باشد.   نيز موثربر جايگاه رقابتي آن  و كن است در يك فرودگاه وجود داشتهكه مم

ت پرواز يا خدمات امنيتي، ممكن اســت فرودگــاه ھــا بــه دليــل البته، براي ارائه برخي خدمات مانند مراقب

از طــرف نھادھــاي دولتــي خط مشي خاص دولت متبوع خود، حق انتخاب نداشته باشــند و ايــن خــدمات 

  ارائه شود، اما فرودگاه موظف به پرداخت حقوق و مزاياي آنان باشد. 

  

  قدرت خريداران) 4
كه اين امر مي تواند بر وارد تفاوت زيادي با يكديگر دارد قدرت نسبي شركت ھاي ھواپيمايي در برخي م

البته، در برخي موارد دولــت وارد عمــل نحوه اخذ عوارض و دريافت تعرفه ھاي فرودگاھي تاثيرگذار باشد. 

مي شود و سقف خاصي را براي اين گونه موارد تعيين مي كند. در پاره اي موارد نيــز، ماننــد كشــورھاي 

نقش زيادي كه در توسعه صنعت گردشگري و ، شركت ھاي ھواپيمايي ملي به دليل كمتر توسعه يافته

  بازرگاني دارند، از قدرت سياسي ھم برخوردارند.

كوتاه سخن اين كه: با توجه به اين كه تعــداد شــركت ھــاي ھواپيمــايي مســتقر در يــك فرودگــاه محــدود 

 ھستند.  است، اين شركت ھاي ھواپيمايي به نوعي داراي قدرت

 

  ) رقابت ميان رقبا5
شكل و ميزان رقابت ميان فرودگاه ھا در ھمه جا يكسان نيست. مثال اگر فرودگاھي در يك جزيره يــا يــك 

نقطه دورافتاده قرار داشته باشد، اصوال جايي براي رقابت در اين شــرايط وجــود نــدارد و اگــر ھــم رقــابتي 

ر فرودگاه ھايي كــه ھــم پروازھــاي منطقــه اي و ھمچنين، دباشد، اين رقابت بسيار اندك و ناچيز است. 

ھم پروازھاي بين قاره را ارائه مي دھند، رقابت بسيار كمي وجود دارد و معموال فرودگاه مايل اســت بــه 



دليل گستردگي شبكه پروازي شركت ھاي ھواپيمايي بزرگ، خدمات خود را بيشتر در اختيار اين دســته 

  از شركت ھا قرار دھد. 

  

  نتيجه گيري
در مجموع، اگر اصول پنجگانه پورتر را در صنعت فرودگاھي لحاظ كنيم، ورود رقباي جديد و وجــود خــدمات 

جايگزين، تاثير بسيار اندكي بر فعاليت فرودگاه ھا دارد، اما در خصوص نــوع تــاثير مــوارد ديگــر نمــي تــوان 

 ر باشد. مدل پورت خاص اين امر، "محدوديت" دليل كه شايد كرد قاطعانه ابراز نظر


