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تلفن های همراه بندیت (  : ) Banditاستراتژی اقیانوس آبی
چکیده
بازار تلفن همراه توسط شرکت های تجارت جهانی سال ها تحت سلطه شده است .با این حال تلفن_
های همراه بندیت ( به عنوان مثال ،بدون مارک یا ناشناخته با برند تلفن های همراه "جعبه سفید" ) معرف
یک مدل کسب و کار جدید است که قواعد بازی آن در حال تغییر است .هزینه کم ،ارزش افزوده باال؛ از
ویژگی های این تلفن همراه می باشد .کشورهای در حال توسعه ،پتانسیل عظیمی در بازار برای رشد فروش
تلفن های همراه بندیت ارائه دادند ( Media Tek .بزرگ ترین تامین کننده چیپس برای تلفن های همراه
بندیت در چین ) و بسیاری از شرکت های کوچک و بزرگ چینی ،کسب و کار جدید در تولید و فروش این
تلفن های همراه را ایجاد کرده اند .در این مقاله با استفاده از استراتژی اقیانوس آبی که توسط Kim and

 Mauborgneپیشنهاد شده است ،به تجزیه و تحلیل استراتژی تلفن های همراه بندیت پرداخته می شود.
این تجزیه و تحلیل یک مثال خوب در زمینه استراتژیک و مدیریت نوآوری را فراهم می کند.
 -1مقدمه
محموله های تلفن همراه در سراسر جهان به بیش از یک میلیون واحد در سال  1222بوده و این
رشد همچنان افزایش می یابد و این افزایش تقاضا از کشورهای در حال توسعه خواهد بود .این محموله های
تلفن همراه گزارش جدیدی در پنج سال آینده خواهد بود .در سال Nokia, Motorola, Ericsson ،1222

بیش از  %22از سهم بازار را به خود اختصاص دادند .در سال  1222تا حدودی این آمار تغییر یافت به
طوریکه  Nokia, Samsung, Motorola, LG, Sony Ericssonبه عنوان پنج برند برتر تلفن همراه
شناخته شدند .رشد قوی از سامسونگ و ال جی نشان داده است که هیچ چیز در این صنعت با تکنولوژی باال
غیر ممکن نیست .برند های جهانی هنوز هم بر بازار تلفن همراه تسلط دارند .با این حال ،یک مدل کسب و
کار جدید را برای تغییر قواعد بازی آغاز کرده است .در پایان سال  1222تلفن های همراه بندیت ،تهدیدی
برای تسلط ( بر بازار ) برندهای جهانی شده است.
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هزینه کم ،ارزش افزوده باال؛ از ویژگی های این تلفن همراه می باشد .در چین ،این برندهای بدون
مارک یا ناشناخته( تلفن های همراه "جعبه سفید") طیف وسیعی از تقاضای مشتریان می باشد .در مناطق
روستایی ،کشاورزان تلفن های همراه با بلندگویی با صدای بلند را می خواهند ،درحالی که جوانان تلفن های
همراه با ظاهری زیبا و مشخص را ترجیح می دهند .برخی دیگر تلفن های همراه با خصوصیات صوتی و
تصویری قدرتمند را ترجیح می دهند .مدل های مختلف تلفن های همراه با سیستم شنود قابل دسترس در
بازار است و مصرف کنندگان به راحتی می توانند نیازهای خود را بیابند .در همان زمان بسیاری از مصرف
کنندگان احساس می کنند که برندهای جهانی تلفن همراه بسیاری از ویژگی و گزینه ها را ،ارائه نمی دهند.
این مقاله ،بر روی شرکت  Media Tekکه تامین کننده چیپ ست ها می باشد و یک مدل کسب و
کار جدید برای تولید تلفن های همراه ایجاد کرده است ،تمرکز دارد.
 Kim and Mauborgneاستراتژی اقیانوس آبی را مطرح کردند که بر اجتناب از رقابت تاکید دارد.
درحالی که ایجاد نوآوری ارزشی است برای پایین آوردن هزینه ها و باال بردن ارزش برای خریداران.
آن ها یک چهارچوبی را توسعه دادند که شامل چهار اقدام می باشد :عوامل حذف شود ،کاهش می_
یابد ،افزایش یافته است و ایجاد گردد .فکری که متفاوت از استراتژی های سنتی است کلید ایجاد نوآوری
ارزش است .در این مقاله با استفاده از استراتژی اقیانوس آبی به توضیح استراتژی  Media Tekدر صنعت
تلفن همراه پرداخته شده است .بخش  1به توصیف  Media Tekو بازار تلفن همراه می پردازد .بخش سوم
استراتژی اقیانوس آبی را توضیح می دهد .بخش چهارم چارچوبی برای چهار عمل و استراتژی برنامه های
کاربردی را ارائه می دهد و بخش پنجم به نتیجه گیری می پردازد.
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 Media Tek -2و تلفن های همراه بندیت
 Media Tekدر سال  4332تاسیس شد .این شرکت پیشرو در شرکت های طراحی  ICبرای ذخیره
سازی نیرو و تلویزیون دیجیتال ،ارتباط بی سیم و راه حل های چند رسانه ای دیجیتال می باشد .این شرکت
که مقر آن در تایوان است ،دفتر فروش و نمایندگی های پژوهشی در چین ،سنگاپور ،هند ،ژاپن ،کره ،ایاالت
متحده ،انگلستان ،ایرلند ،و دانمارک دارد .بنا بر آمار جهانی  Media Tekدر میان  5شرکت برتر جهان قرار
گرفته است و یکی از بزرگ ترین شرکت دها در تایوان است .هزینه پایین آن و راه حل هایی برای ارزش
افزوده باال برای تلفن همراه ،به  Media Tekکمک کرده تا به بزرگ ترین تامین کننده چیپس برای تلفن
همراه بندیت در چین تبدیل شود .رهبران صنعت برای بدست آوردن مزایای سه گانه؛ زمان کوتاه تر به بازار،
کاهش هزینه ها و محصوالت بهتر هستند .در گذشته  ,Qualcomm, Broadcom Samsungتامین کننده
های برتر چیپس برای تلفن های همراه بودند.
 Media Tekدر سال  1229شروع به تولید تلفن های همراه بندیت کرده است .در اکتبر سال 1222
دولت چین اعالم کرد که شرکت های تولید تلفن همراه ،دیگر مجبور به درخواست اجازه تولید نیستند .این
سیاست جدید شرکت های کوچک تر و متوسط را تشویق به تولید تلفن همراه کرده است Media Tek .راه
حلی برای این شرکت ها ارائه کرده که آن ها را قادر به راه اندازی سریع تر و آسان تر محصوالت جدید
4
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نسبت به قبل کرده است .تخمین زده شده است که بیش از 422میلیون تلفن همراه بندیت تولید شده و
شرکت  Media Tekبیش از  %52از چیپس های تلفن همراه را فراهم کرده است( .شکل  .)4عملکرد
عملیاتی شرکت  Media Tekاز  1222-1224نشان می دهد یک شرکت بسیار موفق بوده است.
منطقه آسیا و اقیانوس آرام رشد فروش بهتر از مناطق دیگر است (شکل  ،)4با نرخ رشد  %99در سال
 ،1222که دو برابر نرخ رشد 41درصدی جهانی است .در سال  ،1222نرخ رشد برای آسیا و اقیانوس آرام
 ، %41بیش از دو برابر نرخ رشد  2درصدی جهان بود.
منطقه آسیا و اقیانوس آرام همواره دارای باالترین درصد از فروش جهانی تلفن همراه را دارند.
(شکل.)1
تقاضا از چین بسیار قوی بوده است .متوسط قیمت فروش (  ) ASPتلفن های  2Gکارخانه در
مقایسه با کل تلفن های همراه نسبتاً کمتر بوده است( .شکل )9در پایان سال  1222تلفن  2Gبهترین
عملکرد فروش در چین را داشته است .در همین حال Media Tek ،بسیاری از شرکت های کوچک و
متوسط را در ساخت تلفن های همراه  2Gپشتیبانی می کند .تلفن همراه بندیت محرک عمده برای رشد
بازار تلفن همراه در چین تبدیل شد.
بخش بعدی تجزیه و تحلیل  Media Tekو شرکت های متوسط و کوچک چینی ،موفقیت آن ها در
بدست آوردن بزرگ ترین سهم بازار تلفن همراه چین می باشد.
 -3استراتژی اقیانوس آبی
استراتژی اقیانوس آبی یک دستاورد ایستا نیست بلکه یک فرآیند پویا است .هنگامی که یک شرکت
مزیت رقابتی و عملکرد برتر آن نشان داده می شود ،مقلدان در بازار شروع ،دیر یا زود به چشم می آیند.
استراتژی اقیانوس آبی خوب است ،که به آسانی تقلید نشود .اقدامات شرکتی که ساختار هزینه های آن
شرکت و گزاره ارزش شرکت را نسبت به خریدارانی که ایجاد نوآوری می کنند ،تحت تاثیر قرار دهد ،مطلوب
است .ارزش یک نوآوری بزرگ به طور موثر مانع از ورود مقلدان به بازار می شود و باعث می شود صرفه_
جویی در هزینه رخ دهد ( .یا از بین بردن عواملی که در آن صنعت رقابت وجود دارند ).
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 Media Tekراه حلی برای کمک به مونتاژ تلفن همراه شرکت های کوچک و متوسط چینی فراهم
می کند .این تولید کنندگان پول کمی را صرف تحقیق و توسعه می کنند ،بنابراین ارزش خریدار به وسیله
عناصری که هرگز پیشنهاد نشده بود ،افزایش یافت .با توجه به طرح های ابتکاری ،این تولید کنندگان به
راحتی خواسته خود را از بخش های بازار کوچک ارضا می کنند .در نتیجه ،تولید کنندگان می توانند مدل_
های تلفن همراه بندیت جدید را به سرعت به بازار معرفی کنند .برای به حداقل رساندن هزینه تبلیغات،
انتشار سریع را از طریق اینترنت قادر می سازد .هزینه ها با گذشت زمان ،بیشتر به دلیل مقیاس اقتصادی
کاهش می یابد (شکل .)1این کار سنگ بنای استراتژی اقیانوس آبی را نشان می دهد.

شکل  )1نشان می دهد .استراتژی اقیانوس آبی ،درمورد محرک هزینه های پایین بوده درحالی که به
طور همزمان محرک ارزش را برای خریداران باال می برد .این یک راه حل برنده  -برنده برای فروشندگان و
خریداران است .ارزش خریدار از طریق سودمندی و قیمتی که به شرکت ارائه می دهد ،مشخص می شود.
ارزش شرکت بر آن است که به سود تعیین شده خود دست یابد .این رویکرد استراتژی اقیانوس آبی که
پایدار با فعالیت های کاربردی و عملیاتی شرکت باشد را می سازد.
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ارزش نوآوری بیشتر از خود نوآوری است .این استراژی دربرگیرنده کل فعالیت های سیستم یک
شرکت است .ارزش نوآوری نیازهای شرکت را در جهت تالش برای دستیابی به پیشرفت خریداران و شرکت
به وجود می آورد.
 )1-3استراتژی اقیانوس قرمز
در مقابل استراتژی اقیانوس آبی ،یک استراتژی اقیانوس قرمز است ،که بر مبنای رقابت ،شرایط
ساختار صنعت معین می شود و شرکت ها در آن شرایط به رقابت می پردازند .این فرض مبنایی است بر
دیدگاه ساختارگرایانه ای که دانشگاهیان آن را نامیدند ،یا ساختار (رفتار) عملکرد شرکت هایی که در ساختار
متاوت صنعت هستند و می خواهند در عملکردهای مختلف تولید کنند .در اقیانوس قرمز ،رقابت ،هزینه ،و
قیمت عناصر مهمی برای زنده ماندن در این صنعت هستند.

همچنین ،رقابت کافی و مناسب خوبی برای توسعه صنعت است و رقابتی که مشتریان و شرکت ها
صدمه نخواهند دید .در اقیانوس قرمز ،تمایز هزینه های زیادی از پول به این دلیل است که شرکت ها به
همان بهترین قواعد عمل خود به رقابت می پردازند .در مقابل با اقیانوس آبی ،نوآوری ارزش در اقیانوس قرمز
است؛ که بر اساس این دیدگاه ،مرزهای بازار و ساختار صنعت معین نشده هستند .آن ها می توانند به وسیله
کارکنان صنعت بازسازی کنند .شرکت ها عملکرد بهتری خواهند داشت درصورتی که آن ها ایجاد نوآوری
ارزش کنند Kim and Mauborgne .این را نظریه " "reconstructionistنامیدند .جدول  1استرتژی
اقیانوس قرمز و اقیانوس آبی را مقایسه می کند.
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 )2-3استراتژی اقیانوس آبی و رقابت
به عنوان یک شرکت موفق و گسترش یافته ،در اقیانوس آبی ،شرکت های بیشتری سعی خواهند کرد
وارد این بازار شوند.

جدول 4
استراتژی اقیانوس قرمز درمقابل استراتژی اقیانوس آبی

استراتژی اقیانوس قرمز

استراتژی اقیانوس آبی

تفکر سنتی.

تفکر نوآورانه دارد.

رقابت در بازار موجود است.

ایجاد بازار بالمنازع است.

ضرب و شتم رقابتی موجود است.

دارای رقابت غیر ضروری است.

پاسخگو به تقاضای موجود است.

تقاضای جدید را برآورده می سازد.

تجارتی است بین ارزش و هزینه.

تجارت کردن الزم نیست.

به دنبال تمایز و هزینه کم است.

دنبال تمایز و هزینه کم است.
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جدول 5
از بین بردن ( کاهش یا افزایش ) ایجاد شبکه برای تلفن های همراه بندیت

از بین بردن:

باال بردن:



هزینه مالکیت معنوی



سفارشی سازی



حقوق صاحبان سهام با نام تجاری



سرعت توسعه محصول جدید

ایجاد کردن :

کاهش :





قیمت محصوالت



هزینه تحقیق و توسعه

اندازه کوچک خریداران تلفن
همراه



دسته ای کوچک و تلفن های همراه منحصر به
فرد



هزینه بازرسی



طراحی شگفت انگیز



هزینه تبلیغات



طراحی پررنگ



کیفیت



گارانتی محصوالت



چرخه عمر محصول

بنابراین ،ایجاد موانع در برابر تقلید توسط رقبا بسیار مهم است .در زیر موانع تقلید توضیح می دهد
که چرا یک استراتژی اقیانوس آبی به راحتی قابل تقلید توسط رقبا نیست.
 نوآوری ارزش با تفکر معمولی متعارف منطبق نیست.
 برای شرکتی که دارای تصویر برند اصلی ،عملیات و فرهنگ است ،تغییر به آسانی نیست.
 یک حق انحصار طبیعی مانع از ورود شرکت های جدید به بازار می شود.
 اختراعات و یا حقوق قانونی تقلید را متوقف خواهد کرد.
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 مزایای اول تکان دهنده ،مانند مزایای هزینه و اثرات جانبی شبکه ،از تقلید منصرف خواهد کرد.
 - 4چارچوب چهار اقدام و بوم استراتژی
 Kimو Mauborgneدر چارچوب چهار اقدامات برای بازساری عناصر ارزش خریدار به منظور
سادگی منحنی ارزش جدید پیشنهادی کردند .در صورتی که برای نوآوری ارزش وجود دارد ،در منحنی های
جدید و منحنی های موجود به آسانی موجود خواهد بود .چهار پرسش کلیدی درباره به چالش کشیدن
صنعت منطق استراتژیک و مدل کسب و کار وجود دارد که باید پرسیده شود:
 کدام یک از عوامل گفته شده برای اعطا باید حذف شود؟
 کدام عوامل باید به خوبی در زیر استاندارد صنعت کاهش یابد؟
 کدام عوامل باید به خوبی در باالی صنعت استاندارد مطرح شود؟
 کدام عوامل باید ایجاد شود که صنعت هرگز ارائه نشود؟
براساس این پرسش ها ،صنعت مصاحبه کارشناسان و جدول  5نتایج ما اینگونه است.
براساس شبکه جدول  5و یافته های ما شکل  9باال و پایین بوم استراتژی تلفن همراه با نام تجاری،
کم پایان تلفن همراه با نام تجاری و تلفن همراه با سیستم شنود را به تصویر می کشد .این نشان می دهد که
باال پایان و کم پایان یک استراتژی مشابه عالمت های تجاری دارند ،در حالی که تلفن همراه بندیت دارای
استراتژی بسیار مختلف است.
مدل های کسب و کار مورد استفاده تلفن همراه با نام تجاری بزرگ ،حذف مبتنی بر رقابت مشتریان
و کاربران دیگر که منفعالنه برای محصوالت انتظار می کشند را نشان می دهد .نوآوری ارزش در مشتریان
رضایت بخش حیاتی است.
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 - 5نتیجه گیری
در دهه گذشته نام تجاری تلفن همراه در بازار به اولویت های مهم رقابتی تبدیل شده است .با این
حال  MediaTekو شرکای آن با ایجاد مدل های کسب و کار جدید برای بازار تلفن همراه در چین ،قواعد
را تغییر دادند .در استراتژی اقیانوس آبی نوآوری ارزش جز مهم ترین چیزهاست .اگر MediaTekو شرکای
آن ارزش بدون نوآوری را ایجاد می کردند ،به سرعت از آن تقلید می شد.اگر آنها نوآوری بدون ارزش ایجاد
می کردند تولید محصوالت آنها و یا خدماتی فراتر از آنچه مشتریان ،آماده برای خرید و یا استفاده می_
خواهند می باشد.
این مورد تایید کاربرد استراتژی اقیانوس آبی است .تجزیه و تحلیل بازار تلفن همراه چینی با استفاده
ازاین استراتژی ،به ما نشان می دهد که  MediaTekو شرکای آن از بوم استراتژی های مختلف ایجاد شده
است .مدل کسب و کارایجاد شده توسط  MediaTekدر صنعتی مانند صنعت نوت بوک مورد تقلید قرار
گرفته است .اما استراتژی موفق  Media Tekاست زیرا تاثیر قابل توجهی در صنعت فن آوری در منطقه
آسیا و اقیانوس آرام داشته بود .این مورد از تجزیه و تحلیل یک مثال بسیار عالی برای استفاده در مطالعه
استراتژی و مدیریت نوآوری است.
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 – 6سواالتی برای بحث و بررسی
این مورد مطالعه ،تعداد سواالت جالب و جذاب را افزایش می دهد ،چند نمونه از آن عبارتند از :
 تلفن های همراه هوشمند شده اند ،و بسیاری از آن ها در حال حاضر شامل ترکیبی از دوربین،
ضبط ،پخش کننده های  ،MP3سیستم های تعیین موقعیت جهانی ،اتصال به اینترنت ،صفحه
نمایش لمسی ،صفحه لمسی ،می باشند .طراحی تلفن همراه بسیار پیچیده تر شده و با کیفیت
سازگارتر ساخته شده است .مصرف کنندگان در مورد گارانتی محصول و نگهداری آن نگران هستند.
با این حال شرکت های کوچک و متوسط تولید کننده تلفن های همراه بندیت ،نمی توانند خدمات
پس از فروش را به عنوان یک برند جهانی ارائه دهند .چرا این کار را برای شرکت های کوچک و
متوسط دارند؟
 استاندارد برای ارتباطات راه دور تلفن همراه همچنان در طول زمان تغییر می کند .آیا این نشان می
دهد که  MediaTekهنوز هم می تواند استراتژی اقیانوس آبی دیگری را برای استاندارد بعدی
ارتباطات تلفن همراه ایجاد کند؟
 عالوه بر چین ،هند دارای پتانسیل رشد بزرگی برای صنعت تلفن همراه دارد .احتمال اینکه Media

 Tekبتواند تجربه خویش در چین را برای تولید در هند قرار دهد چیست ؟
 درک منابع مزیت رقابتی پایدار از موضوعات مهم در مطالعه و آموزش مدیریت استراتژیک است .به
گفته Barney؛ ارزش ،نادر بودن ،تقلید کردن و جایگزینی چهار شاخص برای درک منابع مزیت
رقابتی پایدار برای شرکت ها هستند .آیا  Media Tekمزیت رقابتی پایدار موفقی دارد؟ اگر نه چه
چیزی نیاز به انجام ایجاد مزیت های رقابتی را می توانند حفظ کند؟ برای مثال ،آیا کارفرمایان
صنعت نوت بوک می توانند مدل های کسب و کار تلفن همراه با سیتم شنود را کپی کنند.
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