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سیستم توزیع هر کشوری نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصادی آن کشوور ایفوا مویکنود سیسوتم
توزیع کارامد و شفاف با انتقال کاال از تولیدکننده به مصورفکننوده و انعاواا اع

وات بوازار بوه

تولیدکننده امل رشد و رونق اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعهیافته به شمار میرود سیستم
توزیع کشور ژاپن نیز به نوان یای از کلیدیترین و اصلیترین وامل رشد اقتصادی ایون کشوور
مطرح میشود بررسی سیستم توزیع این کشور به واسطه اقدامات و اصو حات انجوا شوده جهوت
افزایش بهرهوری واحدهای خردهفروشی میتواند راهنمای خوبی برای سیاستگذاران اقتصادی
در کشور ایران در زمینه اص ح نظا توزیع باشد در این پژوهش ،ت ش شده تا با مقایسوه تطبیقوی
سیستم توزیع کشور ژاپن و ایران توصیههای الز برای بهبود سیستم توزیوع کشوور بیوان شوود بور
اساا نتایج این مطالعه ،ساماندهی واحدهای پخش کاال به نوان یک ضرورت و اقدا اساسوی در
سیستم توزیع به حساب میآید همچنین راهاندازی فروشگاههای زنجیرهای مویتوانود بوه نووان
ابزاری قوی جهت سیاستگذاری و نظارت بر توزیع کاال به شمار رود
واژگان کلیدی :سیستم توزیع ،خردهفروشی ،فروشگاههای زنجیرهای
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 1مقدمه

چراکه سیستم توزیع در هر کشوری به عنوان کانوا ارتبوا ی میوان تولیدکننوده و مصور کننوده بوه
شمار میرود که وظیفه انتقا کاال از بخشهای تولیدی (داخلی و خارجی) بوه مصور کننوداان را
دارد .از ر

دیگر ،این سیستم در صورتی که شفا

باشد مویتوانود در جتوت عکوا ،ا العوا

بازار و نقدینگی را از مصر کننداان به بخشهای تولید منتقل کند ،به وور کلوی مویتووان افوت
سیستم توزیع نقش اساسی در به حرکت درآوردن چرخه اقتصاد یک کشور بازی مویکنود .سواختار
صسیح و دقیق سیستم توزیع عاملی برای رشد و رونق اقتصادی به حسام میآید ،بوه ایون دلیول کوه
سیستم توزیع کارامد و قوی مانع از تسمیل هزینههای اقتفرسای واسطهاوری و داللوی بوه اقتصواد
میشود که این خود عاملی برای جلوایری از افزایش کاذم قیمتها از ریق دست به دست شودن
کاالها به حسام میآید .به وری که افزایش تکرار فرایند دست به دست شدن کاالها ،داللویهوا و
واسطهاریها نهتنتا هیچ نوع ارزش افزودهای را بورای اقتصواد یوک کشوور ایجواد نمویکنود ،بلکوه
موجب تضییع حقوق مصر کننوداان و تولیدکننوداان نیوز مویشوود .از ور

دیگور نظوام توزیوع

کارامد به واسطه سرعت بخشیدن به شبکه تأمین کاال برای مصر کننداان ،هماننود جریوان خوونی
عمل میکند که خون تازه را در نتاد تک تک سولو هوای اقتصوادی یوک جامتوه تزریوق مویکنود.
امروزه نیز در بسیاری از کشورها فتالیت بنگاههای توزیتی در فضای رقابتی انجام میایرد که حاکم
بودن فضای رقابتی بر این بنگاهها باعث میشود واحودهای تووزیتی بورای اراکوه کواال و خودما دو
عامل متم قیمت مناسب و کیفیت عالی را مد نظر قرار دهند؛ و از این ریوق نظوام توزیوع کارامود و
مطلوبی را فراهم سوازند کوه عوالوه بور حمایوت از مصور کننوده ،موجبوا رشود و تسوری سوایر
بخشهای اقتصادی را فراهم کند .چهبسا که در صور متیوم یا سنتی بودن این سیسوتم مشوکال
بسیاری را در بخشهای مختلف اقتصادی ،همچون نارسایی در تأمین و توزیع کاالهوا ،ایجواد توورم،
افزایش بیکاری از ریق کاهش سود تولیدکننده و افزایش قیمت مصر کننده و  ...شواهد خوواهیم
بود.
سنتی بودن نظام توزیع مشکلی است که بیشتر در کشورهای در حا توسته به چشم میخورد و
دلیل عمده و اساسی ناتوانی سیستم توزیع در این کشورها به شمار میرود .حا آنکوه اصوالن نظوام
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بلکه یک فرایند بلندمد و قابلبرنامهریزی

و صسیح به مرحله اجرا درآورد.
در اقتصاد ایران نیز نظام توزیع کاال ساختاری سنتی دارد .در این ساختار سنتی توزیوع ،کاالهوا و
خدما از نظر قیمت و حداقل زمان الزم بورای توزیوع ،دارای اسوتاندارهای الزم نیسوتند واحودهای
صنفی خردهفروشی و عمدهفروشی نقش غالب و مسول را دارا هسوتند و کاالهوایی کوه بوه صوور
قاچاق وارد کشور میشوند ،میتوانند به راحتی با ورود بوه شوبکه توزیوع در اختیوار عمودهفرشوان و
خردهفروشان قرار ایرند .این در حالی است که تتداد فروشگاههای بزرگ زنجیرهای و شرکتهای
پخش کاال در شبکه توزیع کاال نقش بسیار کمرنگتری دارند .از رفی اراکه کاال با قیمت پوایینتور
و کیفیت مناسب یکی از ویژایهوای ایون فروشوگاههوا در اراکوه خودما عنووان مویشوود .در ایون
پژوهش تالش شده تا با مقایسه تطبیقی سیستم توزیع کشور ژاپن و ایران توصیههای الزم برای بتبود
سیستم توزیع کشور بیان شود.
 2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 1-2سیستم توزیع کشور ژاپن

بر اساس نتایج به دست آمده از مطالتا انجامشده بخش توزیع ،نظام توزیع کشوور ژاپون بوه انودازه
کافی استرده است و هر نوع ارزیابی در خصوص کارایی این بخش ،از لساظ اقتصادی متم خواهد
بود .شبکه توزیع کشور ژاپن به واسطه دارا بودن تتوداد زیوادی از واحودهای صونفی خوردهفروشوی،
تشابتاتی با سیستم توزیع در ایران دارد .حا بررسی سیستم توزیع یکی از برترین اقتصوادهای جتوان
به واسطه تشابتا  ،تجربیا

و عملکرد مویتوانود ،راهنموای جوامتی بورای سیاسوتاوااران عرصوه

اقتصادی باشد تا اصالحا الزم را برای دستیابی به سیسوتم توزیوع کارامود و قووی انجوام دهنود .بوه
عقیده بسیاری از مسققین عملکرد سیستم توزیع ژاپن کارا و منسصر به فرد است ،به وری کوه ایون
سیستم ،عامل کلیدی در دستیابی ژاپن به رشد اقتصادی به شمار مویرود .در صوورتی کوه بوه عقیوده
جمتی دیگر از کارشناسان ،بهویژه کارشناسان آمریکایی ،نظام توزیع در ژاپن بسویار پیچیوده و فاقود
انتطا پایری است و در نتیجه کارایی الزم را ندارد .از نظر این کارشناسان قووانین بسویار و پیچیوده
این سیستم باعث شده است که ورود به این نظام با مشکل مواجه شود.

Downloaded from ejip.ir at 23:11 +0330 on Thursday December 3rd 2020

است که پیچیدایها و زیرساختهای الزم به خود را می لبد تا بتوان آن را به صور اام به اوام

80

مجله اقتصادی سال نوزدهم شمارههای  1و 2

 2-2جنبه تاریخی تحوالت در سیستم توزیع

همان میزان عمدهفروشی نقش اساسی را در فتالیتهای اقتصادی بازی میکرد ،اموا از قورن  19و 20
میالدی این کشور به مرحله تازهای از صنتتی شدن وارد رسید و بدین ترتیب سیستم نامناسوب سونتی
نسبت به فروش تولیدا تجاری در سطح بازارهای ملی آسیبپایر شد .در این راستا تولیدکننوداان
اقدام به بازسازی ساختار عمدهفروشی کردند بوه ووری کوه همکواری بوین بخوش عمودهفروشوی و
خردهفروشی افزایش چشمایری یافت.
پا از رشود اقتصوادی سوریع ،خوردهفروشوی زنجیورهای در ژاپون ظتوور یافوت و بوه ایون دلیول
خردهفروشان زنجیرهای قدر فروش انبوه را بودون نیواز بوه عمودهفروشوان بوه دسوت آوردنود .ایون
بزرگترین تغییر در ساختار سیستم توزیع کاالیی ژاپن مسسوم میشود.
در حالووت کلووی تقسوویمبنوودی سیسووتم توزیووع کوواالیی ژاپوون بووا توجووه بووه نقووش و عملکوورد
تولیدکننداان ،خوردهفروشوان و عمودهفروشوان و همچنوین بوا توجوه بوه شورای موجوود در مسوی
اجتماعی صور ارفته است.
 3-2تغییر و تحوالت در سیستم توزیع کاالیی ژاپن

تاکنون سیستم توزیع کاالیی ژاپن با دو تغییر اساسی و ساختاری در دهوههوای  1960و  1990مواجوه
شده است.
 1- 3-2تحول دهه 60

از دیدااه صاحبنظران دهه  60را میتوان زمان به وجود آمدن تولید ،توزیع و مصر

انبوه حاصل

از رشد باالی اقتصادی ژاپن دانست که به ور مشخص دو ویژای بارز داشت:
 توسته مصر

کاالها به دلیل رشد اقتصادی باال؛

 توسته و اسوترش فروشوگاههوای زنجیورهای و تولیدکننوداان کاالهوای مصورفی (بورای نمونوه
.)Daiei
در این دوره دو نوع شرای خاص اقتصادی حاکم بود .او فتا شدن بازارهای مسلی و داخلی
در اثر رشد باالی اقتصادی و دیگری افزایش ارزش ین در برابر دالر و تثبیوت آن در  360واحود در
برابر هر واحد دالر ،که هر دو مورد منجر به استرش همزمان مصر

و واردا شد که در کنار آن
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به خا ر سیستم تولید انبوه ،سوپرمارکتهای بزرگ ملی به همراه تنوعی از کاالها بنا نتاده شد .مثا
آرایشی و دارویی است.
 2- 3-2تحول دهه 90

دهه  90را میتوان دهه اار از رقابت کنتر شده و مسدود به رقابت آزاد دانست که این داراوونی
با سه واژه کلیدی همراه است :کامپیوتریشدن ،خصوصیسازی و جتانیشدن
 کامپیوتریشدن :منظور از آن مدیریت تجاری بر اساس بارکد کاالها در زمان فروش اسوت کوه
این تسو تکنولوژیکی در افزایش فروش و کاهش قیمت موفقیت عمدهای را بوه هموراه داشوته
است.
 خصوصیسازی :به دنبا تصویب قانون خردهفروشی در مقیاس بزرگ 1روند خصوصویسوازی
واحدهای تولیدی در مالکیت دولت ،منجر به ظتور صنایع مختلف داخلی شد.
 جتانیشدن :این موضوع باعث جام سرمایههای خوارجی و بازاشوت سورمایههوای بورونریوز
ژاپن به داخل کشور شد .البته توسته شبکه اینترنت فتالیوتهوای تجواری بوینالمللوی را بویش از
پیش هموار ساخت.
 3وامل محیطی و فرهنگی
بسیاری از مسققان متتقدند برای دری بتتر شبکه توزیع موجود در کشور ژاپن بایود عوامول توسوته
این کشور را مورد توجه قرار داد .مخصوصاً عواملی همچون منطقه جغرافیایی و فرهنگ.2
کوهها و ناهمواریهای این کشور و جزیره ای بودن آن باعوث شوده اسوت ،ایون کشوور نیواز بوه
سیستم توزیع پیچیدهای داشته باشد که بتواند کاالها را به ور داکم بوه خوردهفروشوان تموامی منوا ق
عرضه کند .عالوه بر این ،این سیسوتم وظیفوه فوراهم کوردن کاالهوا بورای بسویاری از خوردهفروشوان
کوچکتر را نیز دارد که به ور جدااانوه در سوایر منوا ق ،چوه جزیورهای و چوه در خشوکی واقوع
شدهاند.

1. Ohata Tenpo Ho
2. Arieh, 1992
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از لساظ فرهنگی نیز ساختار اقتصادی ژاپن بر پایه اصل کوار و توالش بنوا نتواده شوده اسوت .بوه
آنچه که در فرهنگ ژاپن وجود دارد این است که ژاپنیها متتقد به ایجاد رواب دوستانه قبل از هور
تجارتی هستند؛ که این مسئله را میتوان به عنوان یکی از جنبههای پیدایش سیستم کیرتسو 1در ژاپن
ذکر کرد .در این سیستم شرکتهای مختلف در اروهی واحد به ایجواد تفواهمناموههوای بلندمود ،
همکاری تنگاتنگ و تتامل با یکدیگر میپردازند .از رفی از نظر فرهنگی ،مصر کننوداان ژاپنوی
انتظار دارند تا کاالها و خدما

با بتترین کیفیت به دستشان برسد و ایون قضویه اهمیوت ارتبوان بوین

تأمینکنندگان ،تولیدکننداان ،عمدهفروشان ،2توزیعکنندگان و خردهفروشان را بیش از پیش روشن-
تر و ضروریتر میسازد.
 4ساختار سیستم توزیع کاالیی مدل ژاپنی
یکی از ویژایهای بارز این سیستم داشتن یک ساختار چندمرحلهای است ،که در آن دو یا بویش از
دو کانا تولیدکننده را به خردهفروشان وصل میکند.
 1-4خردهفروشی و وامل ازدیاد آن

 تمایل مصر کننده به خرید مکرر ولی با حجم کاالیی کم؛
 کم بودن فضای ذخیرهسازی کاالها در خانهها؛
 اولویت دادن به مسصوال باکیفیت.
این ویژایها سبب میشوند که فروشنداان انبارهای کوچکی را برای فروشگاههایشان در نظور
بگیرند و درنتیجه فضای کافی برای نگتداری و انبار کاالها ندارند .به همین دلیول عمودهفروشوان بوا
کامیون های کوچک مجبور به توزیع مواد و کاالها در سطح شتر هستند که ایون مسوئله مسوتقیماً بور
ترافیک شتری تأثیرااار است.

1. Keiretsu
2. Wholesaler
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 2-4مدهفروشی

کوچکاند ،این عمدهفروشان هستند که بیشتر مسصوال مورد نیاز فروشگاهها را ارد هم آورده و
پوشش میدهند 1و مزیت آنها کاهش تتداد واسطهاران در روند مبادله و هزینههای متامال است
(تاجیما و هارادا.)1997 ،

2

 3-4نمونههایی از سیستمهای ارتباط مودی بین تولیدکننده ،مدهفروش و خردهفروش

 سیستم کنترل قیمت :3که در آن قیمت خردهفروشوی توسو تولیدکننوداان تتیوین مویشوود.
درواقع تولیدکننده قیمت فروش مجدد را وری تتیین مویکنود کوه در رونود توزیوع ،ورفین
حداکثر سود خود را داشته باشند (میوا و نیشیمورا4)1991 ،؛
 سیستم کاالهای برگشتی از فروش :5که در میان اجناس از نوع فیبری ،کتامهوا و مسصووال
پزشکی رایج است .برخال

ایواال متسوده ،در ژاپون سیسوتم کاالهوای براشوتی از فوروش

ریسک ناشی از ضرر و زیان بازار را بین تولیدکننده و توزیعکننده تقسیم میکند (ایشوی هوارا
و یاهاای6)2004 ،؛
 سیستم تخفیو  :7کوه وی آن تولیدکننوداان و عمودهفروشوان بخشوی از قیموت را بوه عنووان
تخفیف به سایر عمدهفروشان و خردهفروشان اعطا میکنند .این عمل در جتت ارتقوای میوزان
فروش و عملی کوردن شورای تجواری بورای تتودیل میوزان ریسوک انجوام مویایورد (میووا و
نیشیمورا.8)1991 ،

1. ESPR, 1991
2. Tajima and Harada
3. Price control system
4. Miwa & Nishimura
5. returned-goods system
6. Ishihara & Yahagi
7. Rebate system
8. Miwa & Nishimura

Downloaded from ejip.ir at 23:11 +0330 on Thursday December 3rd 2020

ژاپن بیش از هر کشوری فروشنداان عمده دارد .از آنجایی که اکثر تولیدکننداان در فراینود تولیود

84

مجله اقتصادی سال نوزدهم شمارههای  1و 2

 4-4گروهبندیهای شباه توزیع:1

کاالیی باالیی دارند ،متطو

میکند .همانند اتومبیل ،وسایل الکترونیکی خوانگی و لووازم آرایشوی

(تیجیما و هارادا.2)1997 ،
دستهبندی توزیع بر دو نوع است:
 آژاناها و فروشگاههای ویژه خردهفروشی؛
 عمدهفروشان انسصاری (شرکتهای فروش).
ایوون اووروهبنوودی راه ارتبووا ی میووان تولیدکننووداان و عموودهفروشووان و همچنووین ارتبووان بووین
تولیدکننداان و خردهفروشان را فراهم میکند .تمامی موارد فوق باعوث افوزایش کوارایی فوروش و
ثبا قیمت خردهفروشی میشود.3
 5-4قانونگذاری و حفاظت

از دهه  60با استرش شدید خردهفروشی در مقیاس باال ،سیاستهایی در جتت قانوناااری اعموا
شد که ازجمله آنها قانون فروشگاههای بزرگ ،قانون ضد انسصار ،قانون خوردهفروشوی در مقیواس
بووزرگ و ...اسووت .ایوون قوووانین هرچنوود نفووع مصوور کننووده را دنبووا نموویکوورد؛ امووا باعووث فتالیووت
شرکتهای بینالمللی و جریان خصوصیسازی در دهه  80شد (تاجیما و هارادا.4)1997 ،
شاید بتوان افت آنچه که به عنوان وجه تمایز بین سیستم توزیع موجود در اقتصاد ژاپن و سوایر
اقتصادهای غربی مطرن میشود ،نوع نگرش این اقتصادها به مسئله خوردهفروشوی اسوت .چراکوه در
اقتصاد ژاپن حوزههای کاری خردهفروشی و ساخت و ساز به عنوان مشاغلی با رفاه باال شناخته شوده
است .نکته قابلتوجه اینجاست که در استانداردهای غربی حوزه خردهفروشی یکی از کمارزشترین
و کمبازدهترین بخشهای اقتصادی مسسوم مویشوود .بوازار خوردهفروشوی در ژاپون ،تسوت سولطه
خردهفروشها و تتاونی های بزرگ قرار ارفته است .در حالت کلی میتوان ساختار اقتصاد ژاپون را

1. Ryustu Keirestu
2. Tijima and Harada
3. ESRI, 1991
4. Tajima & Harada
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در دو بخش شرکتهای بزرگ چنودملیتی و خوانوادای و کوچوک کوه در رقابوت بوا یکدیگرنود،

شال  1دستهبندی شباه توزیع ژاپن

همان ور که در شکل باال قابلمشاهده است ،تولیدکننداان ژاپنی کاال را به واسطه عمدهفروش
وارد شبکههای خردهفروشی کرده و در اختیار مصر کننده قرار میدهند .بخوش خوردهفروشوی در
کشور ژاپن از تشکیال متتدد خانوادای تشکیل یافته است که غالباً کوچک هستند .ایون در حوالی
است که فروشگاههای ژاپنی در مقایسه با کشورهای غربی کارکنان کمتری دارند و به دلیول فوروش
کمتر بازدهی پایینتری نیز دارند؛ اما هرقدر به سمت روش توزیع مورد نظر شورکتهوای چنودملیتی
حرکت کنیم ،متوجه خواهیم شد که این شرکتها سوتی در کاسوتن از کانوا هوای توزیوع دارنود و
بیشتر متمایل هستند کاالهوا را از ریوق فروشوگاههوای زنجیورهای بوزرگ وارد شوبکه توزیوع کننود.
اارچه در کشور ژاپن رابطهای قوی میان تولیدکننده و توزیعکننده وجوود دارد ،اموا آنچوه کوه ایون
رابطه را تست تأثیر خود قرار میدهد ،وجود موانع ساختاری بسیار قوی است که در بازار این کشور
وجود دارد.
بررسی جنبه تاریخی روند صنتتی شدن کشور ژاپن نشان میدهد که ژاپنیها بسیار ستی داشتند
تا اقتصادشان تست سلطه غرم قرار نگیرد .این نگرش و ذهنیت تا به امروز نیز پابرجاست به ووری
که به مسصوال و شرکتهای خارجی در ژاپن نگرش منفی دارند و شاید کاالهای خارجی همیشه
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در اولویت خرید سبد ژاپنیها قرار نداشته باشند؛ که این موضوع خود دلیلی برای استفاده از سیسوتم

 5ویژگیها
سیستم توزیع ژاپن شبکهای پیچیده و رابطهمسور است که در آن افراد با همکاران تجاری خود مانند
عمدهفروشان ،دالالن ،تولیدکننداان و خرده فروشوان تتامول تنگواتنگی دارنود .شاخصوه دیگور ایون
سیستم وجود واسطههای زیاد بین تولیدکننده و خردهفروش است؛ این واسطهها را مویتووان بوه ایون
ترتیب بقهبندی کرد :شرکتهای تجاری ،عمدهفروشان اولیه ،عمدهفروشان ثانویه و عمدهفروشوان
ثالث.1
همان ور که در شکل شماره ( )2مشاهده میشود در سیسوتم قودیم توزیوع کواال در ژاپون ابتودا
کاالی تولیدشده از ریق واسطهها به خردهفروشان منتقل میشد .به وری که کاالها ابتودا از ریوق
شرکتهای تجاری به عمدهفروش و سپا به واسطه  3نوع عمدهفروش به خردهفوروش و درنتایوت
به بازار مصر

منتقل میشدند؛ اما در روش جدید این سیستم ،تولیدا از ریق یک عمودهفوروش

به خردهفروش منتقل میشود که در این روش عمدهفروش میتواند از یک نتاد تأمین مالی شود .در
این مسیر خردهفروشها برای ورود کاالها به بازار مصر

از یک فروشگاه زنجیرهای بزرگ استفاده

میکنند.

1. Hokey, 1996
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در مسیر جدید سیستم چرخه انتقا نقدینگی بازار به دست تولیدکننده نیز ،بتبود یافتوه اسوت .از
ر

دیگر حرکت به سمت فروشگاههای زنجیرهای بزرگ موجب شده است ،مفتوم رقابت که تا

پیش از آن چندان مفتومی برای فروشگاههای منفرد خردهفروشی نداشوت در ایون حووزه متنوا پیودا
کند؛ اما هنوز این مسئله مطرن است که تتداد خردهفروشان در شبکه توزیوع ژاپون بسویار زیواد و در
حدود  1/5میلیون است .1این در حالی است که با مقایسه آمار بوا سوایر کشوورها متوجوه ارزش ایون
حرفووه در ژاپوون موویشووویم .آمووار اوایوول دهووه  90نشووان موویدهوود در ژاپوون بووه ازای  10000نفوور 132
خردهفروش وجود دارد در حالی که این رقم در آمریکا متاد  75نفر است .2نقش عمدهفروشان نیز
در ژاپوون بسوویار برجسووته اسووت ،بووه وووری کووه  92درصوود خووردهفروشووان خریدشووان را از ریووق
عمدهفروشان تأمین میکنند؛ در صورتی که این رقم در آمریکا متاد  23درصد است.3
یکی از متمترین نقشآفرینان در تجار ژاپن ،سیسوتم توزیوع کیرتسوو اسوت کوه از آن بوا نوام
اروههای سازمانی متسد نام برده میشود .سیستم کیرتسو دارای کانا های توزیع مرتب با یکودیگر،
1. Ritu Lohtia, Ramesh Subramaniam
2. Goldman, Arieh
3. Hokey
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رواب نزدیک و توافقا

بلندمد میان اعضا است .از آن جتت که این کانا ها نزدیکترین مسویر

اونووهای سووازماندهووی شووده کووه تسویوول کاالهووا در اسوورع وقووت را ممکوون موویسووازد و امنیووت
عرضهکننداان را نیز تأمین میکند .این ویژای بور اهمیوت پوایین بوودن قیموتهوا و مبسوث رقابوت
میافزاید .از رفی نیز تصور میشوود متوامال

بلندمود میوان اعضوای ایون اوروههوا توا حودودی

انسصوواری اسووت ،بووه وووری کووه فتالیووتهووای ایوون اووروه ،مووانع واردا موویشووود و امکووان ایجوواد
فروشگاههای خردهفروشی بزرگ مانند فروشگاههای زنجیرهای را کند میکند.
 6مزایا و معایب
سیستم توزیع ژاپن به دلیول سیاسوت تشوویق و حمایوت بیشوتر از خوردهفروشوان کوچوک نسوبت بوه
خردهفروشان بزرگ در کانون توجه بسیاری از کشورها و کارشناسان جتان قرار ارفته است .انجوام
این قبیل سیاستهای حمایتی باعث تدوین قانونی به نام «قانون اسوترده فروشوگاهای خوردهفوروش»
شده است که دارای قواعد و اصو دستوپاایر و وقتایر است .فضای رقابت قیمتی بین بنگاههای
خردهفروشی کشور ژاپن وجود ندارد؛ درواقع قیمتها از ریوق سیسوتم تخفیفوی 1پیچیودهای تتیوین
می شود که در آن نقان مبتم و تاریکی وجود دارد و ضوواب آن غیرشوفا

اسوت .ایون امور باعوث

می شود تا قیمت نتایی افزایش یابد .به عنوان مثوا قیموت کاالهوای داخلوی بوا افوزایش حوداکثر 60
درصد به دست مصر کننده میرسد اما برای شرکتهای خارجی این نور بوین  500-300درصود
است.
از سوی دیگر این سیستم مزایایی برای ژاپنویهوا دارد ،سیسوتم توزیوع چندالیوه امکوان توأمین و
تسویل کاالهای کوچک و رایج را به ریق حمل و نقلهای غیرمتمو (دوچرخه ،چر دسوتی و)...
در منا ق دوردست میدهد و همچنین به خردهفروشان کوچک ایون امکوان را مویدهود توا حوداقل
موجودی را نگهداری کنند.
همچنین وجود رواب نزدیک در سیستم توزیع سبب ا العرسانی بیشوتر در زمینوه رونود تولیود،
رقابت و تکنولوژی می شود که این امر مطمئناً به سود اقتصاد ژاپن خواهد بود.

1. Rebate system
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 7جمعبندی و نتیجهگیری

بتبود کارایی سیسوتم توزیوع خواهود بوود .نموودار شوماره ( )1سوتم  GDPدر بخوش عمودهفروشوی،
خردهفروشی و ...را برای دو کشور ایران و ژاپون در وی دوره زموانی  1970-2007نشوان مویدهود.
نمودارهای زیر تتداد افراد شاغل و درآمد تولید ناخالص داخلوی ( ،)GDPدر بخوش عمودهفروشوی،
خردهفروشی ،تتمیر وسایل نقلیه ،ملزوما خانگی ،رستوران و هتلوداری را بورای دو کشوور ژاپون و
ایران نشان میدهد.

ایران (ارقام به میلیارد ریا و قیمتهای ثابت )1997
ژاپن(ارقام به میلیارد ین و قیمتهای ثابت )2000
مأخاAPO Productivity Database :
نمودار  1روند سهم  GDPدر بخش مدهفروشی ،خردهفروشی ،تعمیر وسایل نقلیه ،ملزومات خانگی،
رستوران و هتلداری برای دو کشور ایران و ژاپن ()1970-2007

همان ور که در نمودار فوق مشاهده میشود ،ستم بخش عمودهفروشوی ،خوردهفروشوی و  ...از
 GDPاز اوایل سا  1374رشد فراوانی داشته است .در این سا ها به دلیل ورود نیروی کار حاصل از
موج افزایش جمتیت دوران بتد از انقالم تتداد واحدهای خردهفروشی به شد دچار افزایش شده
است .این واحدها به این دلیل که به سرمایه کمتری جتت فتالیوت نیواز دارنود ،بوه صوور وسویع و
قارچاونه رشد و استرش یافتهاند؛ اما فتالیت بسیاری از این واحدها به صور جدااانه و کوچوک
است ،به وری که هور واحود صونفی توسو یوک یوا دو نفور اداره مویشوود .پراکنودای و فتالیوت
غیررسمی بسیاری از این واحدهای توزیوع و پخوش کواال عامول اساسوی در نواتوانی نظوار بور ایون
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واحدها ،کاهش کیفیت خدما  ،یکسان نبودن سطح قیمتها و  ...میشود .همان ور که در نمودار
روند رشد برای کشور ایران تا ابتدای سا  1372منفوی بووده اسوت و از سوا  1372بتورهوری یتنوی
درآمد حاصل از واحدهای عمدهفروشی به ازای هر نفر شاغل تقریباً ثابت بوده اسوت .در حوالی کوه
ستم  GDPو تتداد افراد شاغل در این بخش رشد فزایندهای داشته است.
رشد نامناسب ،غیررسمی و کنتر نشده تتداد واحودهای خوردهفروشوی در سوطح کشوور باعوث
شده است ،رشد بترهوری این واحدها متناسب با رشد تتداد آنها نبوده و بسیاری از این واحدها در
زمان اجرای رن تسو اقتصادی و هدفمندی یارانهها یوا دچوار بسوران شوده و از چرخوه اقتصوادی
خارج شدهاند و یا برای تأمین هزینههای خود اقدام به افزایش قیمتها کردهاند .از رفی نیز به دلیول
استردای و پراکندای این واحدها نظار

و کنتر بر آنها با مشکال فراوانی رو به رو میشوود.

بر اساس آمار منتشرشده توس بانک ا العا اصنا

کشور در ابتدای سا  862 ،1390هزار واحد

صنفی دارای پروانه در قسمت خدما توزیتی (خردهفروشی و عمدهفروشی) و یوک میلیوون و 831
هزار نفر شاغل در بخش بازراانی فتا بودهاند کوه متوسو تتوداد افوراد شواغل بوه ازای هور واحود
صنفی  2/12نفر است که این رقم نسبت به ابتدای سا  51 ،)1/4(1389درصد رشد داشته است .ایون
در حالی است که تتداد واحدهای صنفی نسبت به ابتدای سا  ،1389رشد  12درصودی داشوته ،اموا
تتداد افراد شاغل در این واحدها رشد  75درصدی داشته است.

نمودار :2ژاپن

نمودار  :3ایران

نمودار شماره ( )2و ( )3تعداد افراد شاغل در بخش مدهفروشی ،خردهفروشی ،تعمیر وسایل نقلیه ،ملزومات
خانگی ،رستوران و هتلداری برای دو کشور ایران و ژاپن (ارقا به هزار نفر)1970- 2007،
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شماره ( )4مشاهده میشود روند رشد بترهوری برای کشور ژاپن کامالً افزایشی بوده اسوت ،اموا ایون

بررسی سیستم توزیع کشور ژاپن (مقایسه تطبیقی با ایران)

نمودار ( :)5ایران (ارقام به میلیون ریا به ازای هر نفر شاغل)

نمودار شماره ( )4و ( )5بهرهوری نیروی کار در بخش مدهفروشی ،خردهفروشی ،تعمیر وسائط نقلیه،
ملزومات خانگی ،رستوران و هتلداری برای دو کشور ایران و ژاپن (ارقا به هزار نفر)1970-2007،

بر اساس نمودارهای شماره ( )4و ( )5بررسیهوای انجوامشوده نشوان مویدهنود عوامول موثثر بور
افزایش بترهوری نیروی کار در کشوور ژاپون بوه دلیول موفقیوت بسویاری از خوردهفروشوان در زمینوه
مالکیت ( )Acquisitionsو ادغام ( )Mergersدر حوزه خردهفروشی و عمدهفروشی است (هنودریک
مییر 1.)2004 ،چراکه تغییر ظاهری از خردهفروشی کوچک به بزرگ به خا ر عالقه خردهفروشان به
داشتن کنتر بیشتر روی زنجیره توزیع خود اسوت .بوه عنووان یوک فروشوگاه بوزرگ آنهوا توسوته
مسصوال

و زنجیره تأمین خود را ادغام کرده و حتی در مواردی اقدام به ایجاد بنگاههوای وارداتوی

(واردا مستقیم) میکنند تا بتوانند قیمتهای مناسبتری به مصر کننداان پیشونتاد دهنود .مسوئله
دیگری که بزرگتر شدن اندازه خردهفروشان را توجیه میکند این است که مردم زمان کافی بورای
خرید در فروشگاه های متتدد را ندارند .در مبسث قیمت نیوز تأکیود بور رقوابتی بوودن بوه شویوههوای
تخفیف قیمتی بیشتر شده .شرکتهای تجاری نیز با کمک به تأسیا مثسساتی ماننود فروشوگاههوای
زنجیرهای و سوپرمارکتهای بزرگ تغییرا متمی در سیستم توزیع و بخوش خوردهفروشوی ایجواد
کردهاند .همچنین در ژاپن روش های فروش دیگری نیز مانند فروش اینترنتی و فروش خانه به خانوه

2

به سرعت در حا استرش است.
در و برنامه پنجم توسته نیز به دولت اجازه داده شده تا نسبت به ساماندهی واحدهای پخوش
کاال در سراسر کشور اقدام کند .با توجه به اینکه بخوش عموده پخوش و حمول کواال در شوبکههوای

1. Hendrik Meyer-Ohle
2. door to door sales
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غیررسمی و نامطمئن انجام میشود ساماندهی واحدهای پخش کاال به عنوان یک ضرور و اقودام
از ر

دیگر آنچه که در کشور ایران نیز به عنوان یکی از اصلیترین راهکارهای اصالن نظوام

توزیع و مقابله با رشد فزاینده واحدهای خردهفروشی یاد میشود ،راهاندازی فروشگاههای زنجیرهای
است .فروشگاههای زنجیرهای به دلیل حا

واسوطههوای غیرضوروری بوین تولیدکننوده و مصور -

کننده ،جلوایری از توسته واحدهای تجاری خردهفروشی در فضاهای غیرتجاری ،افوزایش کیفیوت
کاالها و خدما

پا از فروش ،قیمتاااری صسیح و اصولی کاالها ،یکسان بودن قیموت کاالهوا

در تمامی شتب و مرجع قیمتی میتواند به عنوان ابزاری قووی جتوت سیاسوتاوااری و نظوار بور
توزیع کاال به شمار رود.
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