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  مندي  تبيين جايگاه رقابت
  ان در ميان سـاير ايـر

   جهانكشورهاي
  

  
  

 

 

 
   *جمشيد پژويان
  ** مرجان فقيه نصيري

  

  
مطالعه حاضر در مفهوم . هاي خرد و كالن قابل بررسي است  از جنبهمندي رقابت مفهوم

مفهوم در سير تكويني نظريات مزيت نسبي و اين  اول اينكه ؛ به چند نكته توجه داردمندي رقابت
 در اغلب ؛ دومجهان امروز مورد توجه اقتصاددانان تجارت قرار گرفته استمزيت نسبي پويا در 

اند، ليكن  بندي شده  آن دستهةكنند ، بر اساس عوامل تعيينمندي رقابتمطالعات، شاخصهاي تركيبي 
                                                 

 .  دانشگاه عالمه طباطبايي-؛ عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاددكتر جمشيد پژويان. *
E. mail: j_pajooyan@yahpoo.com 

  . اه پيام نور؛ عضو هيأت علمي دانشگدكتر مرجان فقيه نصيري. **
E. mail: marjanin@yahoo.com 
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كننده، به اين موضوع نيز توجه شده كه شاخصهاي فوق  در اين مطالعه عالوه بر توجه به عوامل تعيين
 زيرا رويكرد اصلي اين مطالعه مبني بر اين ؛گذارند ثير ميأهاي تابع توليد ت لفهؤ از مبر كداميك

نهايت رشد در  ملي و مندي رقابتهاي تابع توليد منجر به  لفهؤمندي از طريق م است كه عوامل رقابت
 ،بيهاي مزيت نس از اين رو در اين مطالعه ابتدا به مرور مختصري از نظريه. اقتصادي خواهد شد

شود و  ه ميئ ارامندي رقابتسپس تعاريف مختلفي از ه؛ مزيت نسبي پويا و مزيت رقابتي پرداخته شد
 كار، سرمايه و مندي رقابت، شاخصهاي مندي مورد رقابتپس از آن با مرور مطالعات تجربي در 

   كشور جهان طي دوره57تكنولوژي را معرفي كرده و با روش تاكسونوي عددي براي 
يك از  شايان ذكر است كه كشور ايران در هيچ. شود   شاخصهاي مذكور محاسبه مي1995 -2003

وجود  اي  در سطح جهان وجود نداشته و براي اين كشور محاسبهمندي رقابتمطالعات انجام شده از 
  .ندارد

ن آ مندي رقابت محاسبه و جايگاه ة كشور ايران در شاخصهاي معرفي شدة در اين مطالعه رتب
 يك شاخص كلي ،براي ارزيابي شاخص محاسبه شده  نيز.  جهان  معين شده استهايان كشوردر مي

  .شود از سه شاخص مذكور محاسبه و با شاخصهاي مطالعات ديگر مقايسه مي
  

  JEL :F10, F14, C43طبقه بندي
  

  :ها كليد واژه
پذيري، مزيت نسبي پويا، مزيت رقابتي، نظريه مزيت، شاخصهاي  ايران، رقابت

  مندي رقابت
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  مقدمه
 از ابعاد گوناگون قابل بررسي است، بحث برانگيزترين مفهوم 1مندي مفهوم رقابت

اخير  در مباحث مربوط ي مندي مفهوم كالن آن است و اين مفهوم است كه در سالها رقابت
 هايدر شاخصتوان   مي اين مفهوم رااز بعد كالن. به اين واژه بكار گرفته شده است

 شود  منتشر مي3»سازمان مديريت توسعه« به وسيله 1995 كه از سال 2»دي جهانيمن رقابت«
محاسبه و منتشر » مجمع جهاني اقتصاد«كه هر ساله توسط » مندي رشد شاخص رقابت «و

گذاران  تواند ديد مناسبي به سرمايه هر چند كه چنين شاخصهايي مي .،يافتشود مي
شناسي، با مشكالت زيادي مواجه   و چه از نظر روشالمللي دهد؛ اما چه از نظر تئوريك بين

  .دكن ميارائه  مندي است و تنها حداقلهايي را از مفهوم رقابت
مندي وجود دارد،   كه در مفهوم كالن اقتصادي براي بيان معني رقابتديگريرويكرد 

مند  در اين رويكرد اقتصادي، كشوري رقابت. شود مندي حاصل مي از تجميع مفهوم خرد رقابت
چنين . مند برخوردار باشد آيد كه از مجموعه اي از بنگاهها و صنايع رقابت بحساب مي

مجمع جهاني «توسط پورتر محاسبه و به وسيله » مندي تجاري رقابت«رويكردي شاخص 
  .رسد به چاپ مي» اقتصاد

مندي مطرح است، رويكرد اقتصاددانان  رويكرد سومي كه در زمينه مفهوم كالن رقابت
 است 6»نرخ مؤثر واقعي ارز«  يا 5»نرخ واقعي ارز«در اينجا .  است4»المللي پول ندوق بينص«

تعيين كمتر از ارزش نرخ ارز . شود مندي در نظر گرفته مي كه به عنوان شاخصي براي رقابت
مندي محصوالت داخلي  منجر به افزايش و تعيين بيش از ارزش نرخ ارز منجر به كاهش رقابت

  . شود مي

                                                 
استفاده » پذيري رقابت« اگرچه در كشور، اغلب واژه ؛ بكار گرفته شده استCompetitiveness معادل مندي رقابتواژه . 1

  .تري باشد  معادل درستمندي رقابترسد  شود، به نظر مي مي
2. Global Competitiveness Index (GCI) 
3. Institute of  Management Development (IMD) 
4. International Monetary Fund (IMF) 
5. Real Exchange Rate (RER) 
6. Real Effective Exchange Rate (REER) 
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مچنين بسته به نحوه محاسبه نرخ واقعي ارز، چنانچه از شاخص قيمت يك صنعت ه
توان از آن به عنوان  بخصوص به جاي شاخص قيمت در سطح كلي اقتصاد استفاده شود، مي

  . مندي با مفهوم خرد اقتصادي نيز استفاده كرد شاخصي براي رقابت
كه بر خصوصيات   چرا؛ آن استتر از مفهوم كالن  گستردهمندي، رقابت خرد اما مفهوم

اساسي توليدكنندگان در زمينه رقابت در سهم بازار، سود حاصل از توليد و يا صادرات به 
  .  براي مقايسه رقابتنمدي بكارگرفته شده استOECDنشيند،اين رويكرد توسط  بحث مي

 اول اينكه مفهوم . به چند نكته توجه داردمندي رقابتمطالعه حاضر در مفهوم 
 در سير تكويني نظريات مزيت نسبي و مزيت نسبي پويا در جهان امروز مورد مندي قابتر

 دوم اينكه از مطالعه رويكردهاي مختلف ؛توجه اقتصاددانان تجارت قرار گرفته است
كيد أ تمندي رقابت ةكنند يابيم اغلب اين مطالعات به عوامل تعيين  در ميمندي رقابت
، بر اساس عوامل تعيين كننده آن مندي رقابتشاخصهاي تركيبي در اغلب موارد، . اند داشته
كنيم   به اين موضوع نيز توجه مي،كننده اند، ما ضمن توجه به عوامل تعيين بندي شده دسته

زيرا رويكرد ما در اين ؛ گذارند ثير ميأهاي تابع توليد ت لفهؤكه شاخصهاي فوق بر كداميك از م
 منجر به ،هاي تابع توليد لفهؤل رقابت مندي از طريق م مبني بر اين است كه عوامپژوهش
از اين رو در اين مطالعه ابتدا به مرور .  رشد اقتصادي خواهد شد ملي  و نهايتاًمندي رقابت

سپس . مزيت نسبي پويا و مزيت رقابتي خواهيم پرداخت،هاي مزيت نسبي مختصري از نظريه
پردازيم و پس از آن با مرور مطالعات  ت، مي مطرح اسمندي رقابتبه تعاريف مختلفي كه از 

 كار، سرمايه و تكنولوژي را معرفي  كرده مندي رقابت، شاخصهاي مندي رقابت موردتجربي در 
  شاخصهاي 2003 تا 1995 كشور جهان  طي دوره 57و با روش تاكسونوي عددي براي 

ز مطالعات انجام شده از يك ا شايان ذكر است كه كشور ايران در هيچ. شود مذكور محاسبه مي
  .اي وجود ندارد  در سطح جهان وجود نداشته و براي اين كشور محاسبهمندي رقابت

 رتبه كشور ايران در شاخصهاي معرفي شده محاسبه و جايگاه ،در اين مطالعه
براي ارزيابي شاخص محاسبه شده  .  ايران در ميان كشور جهان  معين شده استمندي رقابت

 كلي از سه شاخص مذكور محاسبه و با شاخصهاي مطالعات ديگر مقايسه  يك شاخص،نيز
بندي بانك  ذكر اين نكته نيز ضروري است كه كشورهاي مورد مطالعه براساس دسته. شود مي
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 كشورهاي با درآمد باالتر از ميانگين، ،جهاني شامل چهار دسته كشورهاي با درآمد باال
  .   اند ين  و كشورهاي با درآمد پايين، انتخاب شدهتر از ميانگ كشورهاي با درآمد پايين

  
  1تحول در انديشه مزيت

» پل ساموئلسن«درحوزه اقتصاد از » قابل«و » واقعي«زماني كه در مورد يك قانون 
در فصل سوم از » آدام اسميت« هر چند كه 2.برد  نام مي »مزيت نسبي« وي از  شود، سؤال مي

 منفعت ،توانند از تجارت دهد كه دو كشور مي لي نشان مي، با ذكر مثا3»ثروت ملل«كتاب 
 4»مزيت اندوخته شده« عنوان با اما تنها در فصل دوم از كتاب است كه به مزيت ؛كسب كنند
الگوي تجارت «اصول مزيت نسبي، با چارچوب . و اشاره اي به مزيت نسبي ندارد  كند اشاره مي
، 6»اصول اقتصاد سياسي و ماليات«در كتاب » وديويد ريكارد«.  گره خورده است5»ريكاردو

در قالب يك اقتصاد اصول مزيت را ريكاردو . 7را بكار برد» مزيت نسبي«براي نخستين بار واژه 
ريكاردو كشورهاي كوچك نيز پايه ديدگاه  بر. كند دو كااليي همراه با يك عامل توليد بيان مي

ليد آن از مزيت نسبي برخوردارند، تخصص توانند در توليد يك كاالي بخصوص كه در تو مي
وري نيروي كار نيز  وري نيروي كار بستگي داشته و بهره كه دستمزدها به بهره پيدا كنند؛ چرا

  . بين كشورهاي مختلف متفاوت است

                                                 
مندي كشور ايران در ميان كشورهاي جهان  بررسي جايگاه رقابت «نصيري،مرجان فقيه : براي مطالعه بيشتر رجوع شود به. 1

  ).1385(، دانشگاه عالمه طباطبايي، پايان نامه دكتري، »)با رويكرد الگوي رشد درونزا(رشد اقتصادي  مندي بر بتو تاثير رقا
2. Haberler, G. in B. Ohlin et.al. (eds.), (1977). 
3. Adam Smith, (1776). 
4. Acquired Advantage 
5. Ricardian Trade Model 
6. David Ricardo, (1817). 

 اين زمينه كه قانون مزيت نسبي توسط كدامين اقتصاددان مطرح شده نيز اختالف نظر وجود دارد كه خود حاكي از در. 7
 بيشتر بر مفهوم سود و نرخ اجاره تأكيد داشته و مفهوم ،، ريكاردو در انگيزه تجارت»دي ولث«به عقيده . اهميت آن است

اصول اقتصاد سياسي و «يكش با ريكاردو، در چند صفحه از كتاب و به واسطه دوستي نزد» جيمز ميل«مزيت نسبي توسط 
افسر ارتش » 1780-1864رابرت تورنز؛ «گروهي نيز تئوري مزيت نسبي را متعلق به . ريكاردو، تشريح شده است» ماليات

  . دانند مي» گلوب«بريتانيا و صاحب امتياز روزنامه پرنفوذ 
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؛ تئوري هكچرـ اوهلين كه شكل متعادل تري از تئوري 1950 تا 1930در سه دهه 
تئوري هكچرـ اوهلين، كشورها از تكنولوژي توليدي يكسان بر مبناي . ريكاردو بود ظهور يافت

بهره برده و عوامل توليد، ) زمين، نيروي كار، منابع طبيعي و سرمايه(و ذخاير طبيعي متفاوت 
بر اساس اين تئوري، مزيت نسبي يك . دهند مبناي مزيت نسبي را در اين تئوري تشكيل مي

يش به استفاده بيشتر از آن دسته از عوامل شود كه گرا كشور بخصوص در صنعتي ايجاد مي
همچنين واردات آن كشور را كاالهايي . ترند توليدي دارد كه بطور نسبي در آن كشور فراوان

  . شود دهند كه مواد اوليه آنها بطور نسبي در آن كشور كمتر يافت مي تشكيل مي
ارائه » دو ورننويلفر«  توسط 1»تئوري چرخه توليد ورنن«، 1970 و 1960در دو دهه 

نه بر مزيتهاي نسبي حاصل از نسبت عوامل؛ بلكه بر اساس تاثير » چرخه توليد«شد؛ الگوي 
بر الگوهاي تجارت »  نقش عدم آگاهي و اطمينان«و » اثر مقياس«، 2»فاصله زماني ابداعات«

بكارگيري اين قواعد در «و » آگاهي از قواعد علمي«بر اين اساس بين . تنظيم شده است
  .شكاف زماني قابل توجهي وجود دارد» محصوالت بازاري
ديدگاه . ارائه شد» كروگمن«و » پاسينتي« تئوري شكاف تكنولوژيك 1980در دهه 

اصلي تكنولوژيك در مورد تجارت بر اين عقيده است كه اهميت عامل تكنولوژي در تعيين 
. يابد  تكنولوژي كاهش ميروند تجارت به تدريج در طول زمان و به واسطه سهولت در انتقال
پردازان اغلب چنين فرض  انتقال تكنولوژي بين كشورهاي مختلف باعث شده است كه تئوري

، رابطه )1981(الگوي پاسينتي . كنند كه كشورهاي مختلف از توابع توليد مشابهي برخوردارند
رساند  ات ميپيشرفتهاي نسبي تكنولوژيكي در بخشهاي مختلف و صادرات اين بخشها را به اثب

  .دهد ، مقدار صادرات هر كشور را به سطح تكنولوژي آن ربط مي)1990(و الگوي كروگمن 
با پيشرفت نظريات مختلف در مورد مزيت نسبي، مبحث جديدي با عنوان مزيت 

 (R&D)هاي تحقيق و توسعه  نسبي پويا مطرح شد كه از طريق نوآوري و ابداعات و هزينه
ن معني كه بتوان هم مزيتهاي نسبي موجود را ارتقا داد و هم ايجاد مزيت نسبي پويا به اي(

هاي توليد و ارتقاي كيفيت محصوالت توليدي،  و با كاهش هزينه) مزيت نسبي جديد نمود

                                                 
1. Vernon Production Cycle 
Source: Hong, Wontack, "International Trade", A Provisional Lecture Note, Chapter 17. 
2. Timing of Innovation 
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در حال حاضر اين اعتقاد وجود دارد كه عالوه بر . مزيتهاي نسبي ايجاد شده و تداوم مي يابد
هاي اقتصادي مقياس توليد، تغيير در موجودي اوليه منابع  اختراع و نوآوري، بكارگيري صرفه

به واسطه اكتشافات منابع، كارايي در توليد و تخصص و مهارت نيز از جمله عواملي هستند كه 
اگرچه در ادبيات مزيت كمتر به مزيت نسبي . شوند سبب تغيير در مزيت نسبي كشورها مي

زيادي در مورد مزيت نسبي پويا انجام شده پويا پرداخته شده است، ليكن مطالعات تجربي 
شرحي بر نوآوري « با عنوان 1989 1»جين گروسمن«توان به مطالعه  است كه از جمله آن مي

در اين مطالعه . اشاره كرد» الگويي براي رقابت كيفي و مزيت نسبي پويا: و تجارت كشور ژاپن
اين .  درونزا طراحي كرده استگروسمن الگويي را براي مزيت نسبي پويا بر اساس ابداعات

دهد كه از ميان دو كشور مورد بررسي كشوري كه از نسبت بزرگتري از  مطالعه نشان مي
نيروي كار متخصص به منابع طبيعي برخوردار است، در طول زمان مزيت نسبي بيشتري را 

 براي و همچنين سياستهاي حمايتي. در صنايع برخوردار از تكنولوژي باال كسب خواهد كرد
كاالهاي صادراتي در مقايسه با سياستهاي حمايتي از تحقيق و توسعه، از نظر كيفي كامالً 

 .اثرات بلندمدت متفاوتي دارند

هاي مزيت به ديدگاه ديگري نيز با عنوان مزيت رقابتي كه  در سير تكوين نظريه
كشور با وي معتقد است يك . شويم مطرح شد، مواجه مي )1990 (2»مايكل پورتر«توسط 

توسط » خلق مزيت رقابتي«تواند محيطي را فراهم كند كه  توجه به ويژگيهاي خاص خود مي
بنگاههاي داخلي، تشويق شود؛ در نتيجه قادر به توليد و مبادرت به صدور كاالهايي خواهد 

در اين ديدگاه برماندگاري يك كشور در صحنه . كرد كه متضمن رشد مستمر آن كشور شود
  . شود ي تأكيد ميرقابت جهان

تفاوت در ساختار اقتصاد ملي، . شود اي ايجاد مي مزيت رقابتي از طريق فرآيند پيچيده
نهادها و تاريخ كشورها در مزيت رقابتي كشورها تأثير دارد و كشوري كه  فرهنگ، ارزشها، 

اهم بتواند از اين عوامل در توسعه نقش بنگاههاي خود استفاده مؤثر نمايد، شرايطي را فر
 .يابد الملل بطور مستمر افزايش مي آورد كه نقش بنگاههاي اقتصادي آن در اقتصاد بين مي

                                                 
1. Grossman Gene M., (1989). 
2. Porter Michel E., (1990). 
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  ت رقابتي و عوامل تشكيل دهندة آنمزيمفهوم 
كند كه مزيت رقابتي يك كشور در   مايكل پورتر مزيت رقابتي را اينگونه تعريف مي

 ترغيب شركتها به استفاده از ست از توانايي و قابليت آن كشور براي ايك صنعت خاص عبارت
  1!عنوان سكويي براي انجام فعاليتهاي تجاري شرايط كشورشان به

تواند محيطي را فراهم  بر اين اساس، يك كشور با توجه به ويژگيهاي خاص خود مي
 در نتيجه قادر به توليد و ؛دشو توسط بنگاههاي داخلي، تشويق »خلق مزيت رقابتي«كند كه 

  . كاالهايي خواهد كرد كه متضمن رشد مستمر آن كشور شودمبادرت به صدور 
پذيرد كه عبارتند  كننده تأثير مي بطور كلي مزيت رقابتي ملل از چهار عامل تعيين

 مندي رقابتشرايط عوامل، شرايط تقاضا، صنايع مرتبط و پشتيبان و استراتژي، ساختار و 2:از
 .شركت

توان براي آنها   ميباشد؛ بنابراين ميسي همچنين تأثير دو عامل ديگر نيز قابل برر
 .رويدادهاي شانسي و اتفاقي است اهميت كمكي قائل بود  كه شامل اقدامات دولت  و

در مدل پورتر، عوامل توليد فراتر از عوامل سنتي شامل نيروي كار، سرمايه و زمين 
اي و  سرمايهبوده و شامل پنج عامل منابع انساني، منابع طبيعي، منابع دانش، منابع 

شوند و در آنها  يابند، خلق مي  پويا بوده و در نتيجه افزايش مي،منابع مزبور. استزيرساختها 
در خلق مزيت، تحقيق و توسعه از اهميت بسزايي برخوردار بوده و . دشو تخصص ايجاد مي

  .كند ماندگاري يك كشور در صحنه رقابت جهاني را تعيين مي
  
  

                                                 
 .همان. 1
 .همان. 2
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  كننده مزيت رقابتي بر يكديگر مل تعيين تأثيرات عوا.1 نمودار

  
Source: Proter Michel. E, "The Competitive Advantage of Nation", (1990), P. 127. 

  
دهد كه به منظور حفظ مزيت رقابتي بنگاه، مديريت همواره بايد  بررسيها نشان مي

. ين تغييرات آماده باشدبيني كند و براي واكنش مناسب به ا تغيير مزيت نسبي ملتها را پيش
در طول زمان با توجه به عواملي همانند تغييرات عرضه عوامل، كيفيت و قيمت عوامل، باز يا 
بسته بودن، شكاف تكنولوژيكي، پويايي اختراعات و تغييرات منحنيهاي يادگيري، احتماال 

  .شود مزيت نسبي يك كشور در توليد كاالهاي مختلف تقويت يا تضعيف مي
 و به شده» Xكارآيي « باعث بهبود ش شناسي جديد، تجارت آزاد احتماالًدر رو

 به ؛شود ها مي عبارت ديگر وجود بعضي از نيروها منجر به خريد و استفاده كارآمد از تمام نهاده
وري و  عناصر انگيزشي به افزايش بهره. يابد طوري كه هزينه واقعي واحد توليدي كاهش مي
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 تخصيص منابع Xكارآيي . كنند ك به سطح حداقل تعادلي كمك ميكاهش هزينه توليد نزدي
 به كه نظريه سنتي تخصيص كارآمد، صرفاًاست اين در حالي  دهد، را در داخل بنگاه بهبود مي

تجارت با اين رويكرد كه منجر به رقابت  .پردازد تخصيص منابع ميان بنگاهها و يا صنايع مي
شهاي مديريتي را تحريك كند و در نتيجه باعث بهبود تواند كوش شود، مي در سطح جهان مي

تجارت آزاد امكان بهره بردن مديريت از زندگي راحت را براي انحصارگر در . دشو  Xكارآيي  
در واكنش دفاعي به فشار رقابتي بيشتر كه از . سازد يك صنعت مورد حمايت غير ممكن مي

 كننده بايد اشتباهات مديريتي را شود، بنگاههاي رقيب وارد كشورهاي خارجي ناشي مي
كاهش دهند و به استفاده از روشهاي كاهش هزينه توليد مثل تالش بيشتر، جستجوي بيشتر 

  .براي پيدا كردن بهترين روش توليد و يا استفاده از اطالعات، ادامه دهند
كند كه تجارت  كيد ميأاين نگرش به اثرات تجارت بر رشد طرف عرضه اقتصاد كشور ت

صت رهايي از كمبودهاي داخلي و غلبه بر ضررهاي ناشي از مقياس كوچك بازارهاي داخلي فر
كننده  اين مزايا مخصوصا براي كشورهاي در حال توسعه كوچك بسيار تعيين. كند را فراهم مي

  1.و مهم هستند
  

   جمع بندي از سير تكوين نظريه مزيت
و متناسب با سطح رشد و معتقد است كه كشورها در طول زمان ) 1998 (2»مير«

مزيت نسبي وي معتقد است كه . كند نسبي را طي ميتكوين مزيت توسعه خود مراحلي از 
در هر صورت حتي بدون . پيمايند داراي يك نردبان پيشرفت است كه اغلب كشورها آنرا مي

مي  و اين كه آيا كشور ملزم طي تما توجه به الزام سير زماني و سطح رشد و توسعه كشورها
 نردبان پيشرفتي كه مير آنرا ترسيم كرده است توان گفت مي،مراحل اين نردبان هستند يا خير

  .كند اين نردبان مراحل زير را طي مي. دهد سير تكوين نظريات مزيت را به خوبي نشان مي
  

                                                 
1. Hamalainen, Timoj.  And John H. Dunning, "National Competitiveness and Economic 
Growth, The Changing Determinants of Economic Performance in the World Economy", 
Edward Elgar UK & USA, (2003). 
2. Meier, G. 1998. 
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  هاي مزيت  سير تكوين نظريه.2 نمودار

  
 
 
 
 
 

 ژاپن

ه به مند مستلزم توج  توليد محصوالت رقابت-6
 محيط كسب و كار و عوامل غيراقتصادي

  
ـ توليد محصوالتي كه مستلزم بكارگيري دانش 5

  ..و تحقيق و توسعه هستند
 (R&D and Knowledge-intensive ) 
 
 

  مزيت رقابتي 
  
  
   

      مزيت نسبي 
        اكتسابي

 
 
 

كشورهاي 
تازه 

صنعتي 
 شده

 
 
  بر هستند ـ توليدمحصوالتي كه سرمايه4
 (Capital-intesive)  
ـ توليد محصوالتي كه بكارگيري كارگر ماهر در 3

  مانند الكترونيك. آنها بيشتر است
 (Skinlled labor-intensive) 
 
 
 

    
  
  
  
  

      مزيت نسبي 
  )طبيعي       (

 
 
 
 
 

 آسيا

 
ـ توليد محصوالتي كه بكارگيري كارگر غيرماهر 2

  در آنها بيشتر است مانند پوشاك
(unskilled labor-intensive)   

 
ـ توليد محصوالتي كه بكارگيري منابع اوليه در 1

  آنها بيشتر است مانند توليد برنج
 (Resource-intensive) 
 
 

  
  
  

Source: G. Meier, The International Environment of Business, (Oxford Univ, 
Press, 1998). 

  
تي كه مير به آن پرداخته است صرفا تا ذكر اين نكته ضروري است كه نردبان پيشرف

 .مرحله ششم به آن افزوده شده است مرحله پنجم شكل فوق را ترسيم كرده و
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  مندي تعاريف رقابت
) خرد(و در سطح بنگاه ) كالن(مندي در سطح ملي  تاكنون تعاريف متعددي از رقابت

  . گيرد  صورت ميدر اين قسمت مروري بر برخي از مهمترين تعاريف. استارائه شده 
مندي عبارت است  معتقد است كه رقابت) 1996( سازمان همكاري اقتصادي و توسعه

سطحي از توليد كاال و خدمات كشور كه در شرايط بازار آزاد بتواند تقاضاي بازارهاي «از
جهاني را جذب كند و سطوح مختلف اين تقاضا را برآورده سازد و در عين حال به اين وسيله 

مندي آن كشور  واقعي شهروندان را در بلندمدت افزايش دهد، انعكاسي از سطح رقابتدرآمد 
اي از وضعيت  مندي درجه رقابت«دارد كه  اين سازمان در تعريفي ديگر عنوان مي  .1»است

تواند به توليد كاالها و ارائه خدمات بپردازد در حاليكه رقباي  بازار باز است كه يك كشور مي
كند و همزمان بتواند درآمد واقعي داخلي خود را افزايش  ار خود حس ميخارجي را در كن

  .2»دهد
 به معناي مندي رقابت« اياالت متحده آمريكا معتقد است كه مندي رقابتانجمن 

توانايي در افزايش توليد از طريق خلق كاالها و خدماتي با سطح باال است كه بتواند پاسخ 
  3»اني بدهداي به معيارهاي بازار جه شايسته

 عبارت است از مندي رقابت«معتقد است كه ) 2001( ايرلندمندي رقابتانجمن ملي 
  4»توانايي در به دست آوردن و حفظ بازارهاي داخلي و خارجي

 توانايي اقتصاد ملي در پايداري رشد يا مندي رقابت «5از ديدگاه مجمع جهاني اقتصاد
  6»است) درآمد سرانه(حفظ استاندارد زندگي 

، از مسير مقايسه عملكرد مندي رقابتترين نگرش به  واضح «7(UNCTAD)از نظر
مفهوم . آيد وري عوامل توليد بدست مي اقتصاد كالن و استاندارد زندگي جامعه براساس بهره

                                                 
1. OECD, 1996. 
2. OECD Programe on Technology and the Economy, 1992. 
3. US Council on Competitivenss 
4. National Competitiveness Council of Ireland, 2001. 
5. World Economic Forum 

 ).1380نشر ني، نهران، (، اقتصاد ايران در بستر جهاني شدنبهكيش، محمدمهدي . 6
7. UNCTAD 
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 توانايي كشورها در فروش محصوالتشان در بازارهاي - به عبارت ديگر-مندي رقابتدقيق 
  1.»جهاني است

 ملي عبارت است از ميزان توليد كاالها و مندي رقابت«) 1995Hitt( تأاز نظر هي
ضمن آنكه در همين مدت . خدماتي كه از سوي يك كشور بتواند به بازارهاي جهاني راه يابد

  2»درآمد واقعي شهروندان خود را افزايش داده و يا حداقل مانع كاهش آن شود
مند است كه مردم،  ي رقابتاقتصاد« اروپا آمده است كه مندي رقابتدر گزارش 

برخوردار از سطوح بااليي از استانداردهاي زندگي و اشتغال بوده و اين سطوح فعاليتهاي 
هاي خارجي غير قابل تحمل شود و نه رفاه ناشي از رشد را در  اقتصادي نه باعث عدم موازنه

  3».آينده به خطر بياندازد
 صنعت، توانايي بنگاه يا صنعت براي يمند رقابت«گويد اداره انرژي اياالت متحده مي

  4».ها در حالت مواجه با رقباي خارجي است مواجه شدن با چالش
اي از   حوزهمندي رقابت«در تعريفي آورده است كه ) IMD(بنياد توسعه مديريت 

 توان ملل در ةدهند پردازد كه شكل اقتصاد دانايي است كه به تحليل عوامل و سياستهايي مي
هداري محيط بوده و منجر به ايجاد ارزش بيشتر در محيط كسب و كار و موفقيت ايجاد و نگ

  5».بيشتر مردمش شود
توانايي « مبني بر اينكه ؛كند ه ميئهمچنين مجمع جهاني اقتصاد تعريف ديگري را ارا

  .6»يك كشور در به دست آوردن رشد پايدار توليد ناخالص داخلي سرانه
 بر عناصر مندي رقابت«معتقدند كه ) 1995(اروپا  در مندي رقابتگروه مشاورين 

 مندي رقابت. وري، كارايي و سودآوري داللت دارد اما به خودي خود يك هدف نيست بهره
بطور كلي همراه . اي است براي ارتقاي سطح استاندارد زندگي و افزايش رفاه اجتماعي وسيله

                                                 
1. Bond Eric. W. Kathleen Trask and Ping Wang. "Factor Accumulation and Trade: 
Dynamic comparative advantage with Endogenous Human Capital"., Working Paper, No. 
oo-W31R, Vanderbilt Univesity, (2001). 
2. Ibid. 
3. European Competitiveness Report, 2000. 
4. US Department of Energy 
5. IMD, 2003. 
6. World Economic Forum, 1996. 
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مندي  المللي، رقابت در سطح بينوري و كارايي به واسطه كسب تخصص  با افزايش سطح بهره
آورد كه بر اساس آن دريافتيهاي افراد جامعه از طريق فرايندي بدون  اي را فراهم مي زمينه

 .1»يابد تورم افزايش مي

كنند مبني بر اينكه  اين گروه در دومين گزارش خود بر تعريف ديگري تأكيد مي
ندگي مردم، ايجاد اشتغال و از بين اي براي افزايش سطح استاندارد ز مندي وسيله رقابت«

 .2»بردن فقر است

تغيير در الگوهاي توليد بايد بر پايه همكاري «معتقدند كه ) 1988(كروگمن و سامز 
گذاري فزاينده در منابع انساني  سرمايه منظم و دقيق پيشرفتهاي فني در فعاليتهاي توليدي و

در چارچوب فعلي جهاني .  حاصل شودوري صورت پذيرد با اين هدف كه افزايش مداوم بهره
وري همواره فزاينده، يكي از عوامل كليدي براي    شدن و تغييرات سريع فني دستيابي به بهره

  3 .شود مندي و دستيابي به استانداردهاي باالتر زندگي در ميان مدت محسوب مي رقابت
و حائز اهميتي را توان نكات مشترك  مندي اگر چه مي با مرور تعاريف مختلف از رقابت

ليكن شايد بهترين جمع بندي از تعاريف فوق تعبير هاماليانين و دانينگ باشد كه . يافت در
مندي، مسائل نظري و عملي  فقدان يك پارادايم عموماً پذيرفته شده در مورد مفهوم رقابت  "

قتصاد، چند عالوه بر سردرگم ساختن سياستگذاران و فعالين عرصه ا. آورد خاصي را بوجود مي
مندي ترديدهاي جدي در  ها و معيارهاي سنجش مفهوم رقابت پارچگي و پراكندگي نظريه

مورد نتايج و پيامدهاي سياستي اين حوزه پژوهش كه به سرعت در حال رشد است، به بار 
مندي، مبرم و  اي فراگير در مورد رقابت آورند خالصه آنكه، جستجو براي يافتن نظريه مي

  4.ضروري است

  
  
  

                                                 
1. Competitiveness Advisory Group, 1995a. 
2. Competitiveness Advisory Group, 1995b. 
3. Krugman and Samers, 1988. 
4. Hamalainen, Timoj.  And John H. Dunning, Op.Cit., (2003). 
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  مندي مطالعات تجربي رقابت
اي گسترده يافته و چگونگي كسب آن در   استفادهمندي رقابتاز دهه نود ميالدي 

  .سطح كالن و خرد مورد توجه قرار گرفته است
 كه از جمله مهمترين است شاخصهاي متعددي مطرح مندي رقابتگيري  براي اندازه

 و IMD ، بنياد توسعه مديريتWEF آنها شاخصهايي هستند كه مجمع جهاني اقتصاد
  .اند  مطرح نمودهOECDسازمان همكاري و توسعه اقتصاد و توسعه 

IMD مندي رقابتگيري و  اي از معيارها براي اندازه گيري طيف گسترده به اندازه 
  .كند سطح ملي پرداخته و نتايج مطالعات را به صورت ساليانه منتشر مي

ر كنار عوامل اقتصادي، عوامل دتلف انتخاب شده هاي مخ اين معيارها كه از حوزه
سسه معتقد است كه كشورها الزم ؤاجتماعي و فرهنگي را نيز ديده است و بطور كلي اين م

است محيطي را ايجاد كنند كه ساختارهاي كامالً كارا وجود داشته باشد، همچنين به ايجاد 
  .نهادها و اجراي سياستهاي مناسب در اين راستا بپردازند

 در سطح ملي عالوه بر توجه به عوامل مندي رقابتمجمع جهاني اقتصاد براي تعيين 
 به عوامل خرد نيز توجه -شود  منعكس ميGCIكه در نهايت در شاخص -كالن اقتصادي 

گيرد و به اذعان پورتر،   قرار ميBCIتوجه به عوامل خرد تحت شاخص . نموده است
 در سطح ملي شرط الزم است،  مندي رقابتدي براي متغيرهاي كالن اقتصادي و عوامل نها

 زيرا ثروت بطور واقعي در سطح خرد و به وسيله عمليات بنگاهها در هر ؛اما شرط كافي نيست
  .دشو  ايجاد ميياقتصاد

توان به شاخصهاي كه توسط  الملل مي  در سطح بينمندي رقابتبراي سنجش 
OECDه شده نيز توجه داشتئ ارا.  

توجه داشت مطالعه هاماليانين و دانينگ با آن توان به  لعات تجربي كه مياز ديگر مطا
در زير بطور مختصر به مطالعات مذكور ست كه  ملي و رشد اقتصادي امندي رقابتعنوان 

  :شود پرداخته مي
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   20041مجمع جهاني اقتصادي 
ي   در نظر داشته است كه قابليت اقتصاد كشورها GCI اين مجمع با طراحي شاخص

را با توجه به عوامل مؤثر بر )  ساله5حدوداً (مختلف در دستيابي به رشد اقتصادي ميان مدت 
  .  و رشد اقتصادي، رابطه نزديكي وجود داردGCIبه اين خاطر بين  . رشد اقتصادي، بيابد

  
زير «تركيبي از سه شاخص است كه هر كدام از آنها از  GCI شاخص

 : ندا مختلفي تشكيل شده2»شاخصهاي

 . شاخص فناوري -

  . شاخص نهادهاي عمومي -
  . شاخص محيط كالن اقتصادي-

 تقسيم 4»هاي ثبتي داده« و  3»هاي شمارشي داده«هاي مورد استفاده به دو دسته  داده
  .شوند مي

  
   دانشگاه هاروارد -2004مايكل پورتر
 :به قرار زير است BCI مندي تجاري  هاي حاصل از شاخص رقابت يافته

اي از   برپايه يك چارچوب مفهومي و از مجموعهBCI مندي تجاري   شاخص رقابت.1
مندي كشورهاي زيادي را مورد تجزيه و تحليل قرار  هاي رقابت ريزي شده كه پايه هايي پي داده
 . دهد مي

هاي اين   كشور مبناي داده101 در (Survey) داده شمارشي 7707حدود . 2
  . شاخص هستند

مندي در ابتدا صحت وجود يك رابطه آماري  يك شاخص كلي از رقابتساخت  براي. 3
  .شود سرانه بررسي مي GDP مندي خرد اقتصادي با بين مجموعه وسيعي از معيارهاي رقابت

                                                 
1. World Economic Forum 
2. Subindex 
3. Survey Data 
4. Hard Data 
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و يا از شاخصهاي كمي قابل دسترس Survey ها يا از طريق پاسخ به  داده. 4
ه اول درجه پيچيدگي عمليات بنگاه و اين داده ها، براي دو گروه كه گرو.  شوند استخراج مي

بندي شده  كند، طبقه گيري مي  آنها و گروه دوم كيفيت محيط تجاري ملي را اندازه استراتژي
 .است

مندي بين كشورها در سطوح مختلف  براي تشريح و تبيين در منابع و عوامل رقابت. 5
، درآمد متوسط، درآمد درآمد پايين(توسعه، كشورها به سه گروه عمده بر حسب درآمدشان 

  .شوند تقسيم مي) باال
 سرانه است كه بر حسب BCI ،GDPمتغير وابسته مورد استفاده براي بسط . 6

PPPتعديل شده است  .   
  

  IMD  2003بنياد توسعه مديريت 

  :گيرد مندي دو دسته داده مورد استفاده قرار مي اين مؤسسه براي محاسبه رقابت
  هاي ثبتي داده. 1
  هاي شمارشي دهدا. 2

 129اي و ملي  المللي، منطقه با استفاده از آمارهاي منتشره توسط سازمانهاي بين
 معيار به منظور پشتيباني 82همچنين از .معيار با عنوان داده ثبتي گردآوري شده است

در محاسبه اين شاخص . شود بندي لحاظ نمي شود؛ بنابراين در رتبه اطالعاتي نيز استفاده مي
 112بندي كلي در بردارند و   وزن كل را در رتبه3/2عيار داده ثبتي و بطور تقريب   م129

باشد كه اطالعات مربوطه از نهادهاي اجرايي مختلف كسب  هاي شمارشي مي معيار، از داده
   . وزن كل است3/1شود و وزن تقريبي آن  مي

  
 OECD 1996سازمان همكاري و توسعه اقتصادي و توسعه

 :مندي عبارتند از گيري رقابت  براي اندازهOECDپيشنهادي چهار شاخص 

 1قيمتهاي نسبي و هزينه يك واحد نيروي كار. 1

                                                 
1. Relative Prices and Unit Labor Cost 
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  1سهم بازار. 2
  ـ سهم در بازار صادراتي           
  ـ نرخ نفوذ واردات          

  2.موازنه تجاري و نسبت صادرات به واردات. 3
 3.الملل نرخ قرارگرفتن در معرض رقابت بين. 4

 
 2003مندي ملي و رشد اقتصادي ـ هاماليانين و دانينگ  رقابت

كند كه در  اين مطالعه، ابتدا يك چارچوب سيستمي از ماهيت نظام اقتصادي ارائه مي
پس از آن يك چارچوب تحليلي از . اين چارچوب به مسائل اجتماعي نيز توجه خاص دارد

 .شود مندي اقتصادي و رشد ارائه مي رقابت

  :اسي مطالعه تجربي اين كتاب براساس محورهاي زير استوار استشن روش
منابع توليدي، : پذيري متغيرهاي مستقل در اين مطالعه شامل هفت شاخص رقابت. 1

المللي، چارچوب  هاي بازار محصول، فعاليتهاي تجاري بين تكنولوژي، كارايي سازماني، مشخصه
 .سازماني و نقش دولت است

  .آيد خصها از چندين زيرشاخص بدست ميهر يك از اين شا. 2
  .مباحث تئوريكي مربوط به انتخاب شاخصها تعيين شده است .3
  . براي ساختن شاخصها از يك ميانگين وزني استفاده شده است. 4

  :دراين مطالعه  هدف از بررسي آماري آزمون فرضيه عمومي زير است
وظهور اقتصادي ـ اجتماعي هر چه تعديالت يك جامعه نسبت به عوامل پارادايم ن«

  .»بهتر باشد، عملكرد آن اقتصاد نيز بهتر است
به منظور آزمون فرضيه از يك رگرسيون خطي چند متغيره به شكل زير استفاده شده 

  :است

inn xBxBxBBy ε+++++= • ...22111   

                                                 
1. Market Shares 
2. Trade Balances and Expert – Import Ratios 
3. The Rate of Exposure to International Competition 
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Y = شاخصهاي عملكرد اقتصادي(متغير وابسته(  

iX = مندي متغيرهاي كنترل، شاخصهاي رقابت(متغير مستقل( 

n =تعداد متغيرهاي مستقل در مدل  
 سرانه، GDP سرانه، GDP، رشد GDPمتغيرهاي عملكرد اقتصادي شامل رشد 

 رشد در سهم صادرات و درجه صادرات با تكنولوژي برتر

  
  يه و تكنولوژي در كشورهاي مختلفتبيين جايگاه شاخص رقابت مندي كار، سرما

مندي را تعريف كرده و سپس روش محاسبه  در اينجا ابتدا زير شاخصهاي رقابت
كنيم و پس از آن نتايج محاسبه ارائه  شاخص تركيبي كار، سرمايه و تكنولوژي را ارائه مي
. شود  مقايسه ميBCI و GCIمندي  خواهد شد و شاخص محاسبه شده با شاخصهاي رقابت

ذكر اين نكته ضروري است كه براي محاسبه شاخصهاي تركيبي از روش تاكسونومي استفاده 
هاي كشورها از سال  شده و براي محاسبه شاخصهاي كار، سرمايه و تكنولوژي از مجموعه داده

اند  مندي داشته برخي از متغيرها كه اثر معكوس بر رقابت.  استفاده شده است2003 تا 1995
 تركيبي به روش تاكسونومي آورده  ها براي محاسبه شاخص ر ماتريس دادهبصورت معكوس د

  .شده است
  

  مندي كار، سرمايه و تكنولوژي تعريف شاخصهاي رقابت
ارائه اين . پردازيم مندي معرفي شده مي در اين قسمت به بررسي شاخصهاي رقابت

ي مختلف شاخصهاي بنديها مندي يك رويكرد جديدي در تقسيم بندي از شاخص رقابت تقسيم
مندي كار، سرمايه و تكنولوژي  رو سه شاخص تركيبي رقابت از اين. مندي است تركيبي رقابت

  .كنيم كه در باال به آن اشاره شد را به شرح زير تعريف مي
 مندي كار  شاخص رقابت

هايي است كه سبب  مندي كار يك شاخص تركيبي از مجموعه مؤلفه شاخص رقابت
شور شده و از طريق ايجاد سرمايه انساني براي هر واحد كار منجر به رشد مندي يك ك رقابت

هايي از قبيل سرمايه انساني آموزش ديده،   اين شاخص شامل مؤلفه.شود اقتصادي نيز مي
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هاي بهداشت، تأمين اجتماعي، و ساير امور رفاهي دولت،  هاي دولت در آموزش، هزينه هزينه
متغيرهاي مذكور از طريق افزايش بر . باشد  مي...و رآمد اشخاصترتيبات سازماني و ماليات برد

مندي عامل كار و در نهايت رشد اقتصادي اثرگذار  تواند بر رقابت تالش كاري نيروي كار مي
مندي و رشد اقتصادي برداشتي از نظر  تحليل اثرگذاري متغيرهاي مورد نظر بر رقابت. باشد

 .استليبن اشتاين 

وق، متغيرهايي كه در دو دسته فشارهاي داخلي و خارجي سبب بر مبناي نظريه ف
مندي كار يك  وري عامل كار شوند؛ براي محاسبه شاخص رقابت افزايش تالش و نهايتاً بهره
هاي مورد نظر از  مؤلفه. اند هايي مورد نظر  هستند و انتخاب شده شاخص تركيبي از مؤلفه

. شوند مندي يك كشور مي ر سبب رقابتمندي عامل كا طريق افزايش و ارتقاي رقابت
ثبت نام در دانشگاه، شاغلين زن، : متغيرهاي در نظر گرفته شده براي تحقق اين امر عبارتند از

، نرخ بيكاري، ثبت ) بيكاري مقطع سوم تحصيلي-بيكاري مقطع دوم تحصيلي(سالهاي انتظار 
د هستند، جمعيت شهرنشين،   درص20نام در دبيرستان، درصد درآمد خانوارهايي كه باالي 

ماليات بر  هاي دولت در بهداشت، هاي دولت در آموزش، هزينه تغيير در موجودي، هزينه
  .ثبات شغلي درآمد و

  
  مندي سرمايه  شاخص رقابت

هايي است كه  مندي سرمايه يك شاخص تركيبي از آن دسته از مؤلفه شاخص رقابت
گذاري به رشد سرمايه  ايش و ارتقاي سرمايهمندي يك كشور شده و از طريق افز سبب رقابت

 .شود فيزيكي  و در نهايت رشد اقتصادي منجر مي

انداز ملي، ماليات بر بنگاهها، تورم، ريسك  هاي پس اين شاخص شامل مؤلفه
گذاري مستقيم خارجي خالص به اضافه خروج  گذاري، نرخ ارز رسمي، ورود سرمايه سرمايه
+  واردات/ GDP(اي، شاخص باز بودن   واردات كارخانهگذاري مستقيم خارجي، سرمايه
  .باشد و كارايي قانون رقابت مي) صادرات
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  مندي تكنولوژي شاخص رقابت
هايي است كه  مندي تكنولوژي شاخصي تركيبي از آن دسته از مؤلفه شاخص رقابت

اقتصادي شود و ضمنا از طريق تأثير بر تكنولوژي، سبب رشد  مندي يك كشور مي سبب رقابت
هاي؛ صادرات تكنولوژي، كاربران اينترنت،  اين شاخصها شامل مجموعه مؤلفه. شود نيز مي

، مخارج صرف R&D، مخارج صرف شده در R&Dتعداد تلفن همراه، تعداد محققين در 
، حق ثبت اختراع ساكنين، حق ثبت اختراع غيرساكنين، تعداد كامپيوتر ICTشده در 

 و حمايت از ITC تخصصي در مجالت، كارايي قوانين مرتبط با -شخصي، تعداد مقاالت علمي
  .حقوق مالكيت معنوي است

 
  مندي كار، سرمايه و تكنولوژي روش محاسبه شاخصهاي رقابت

 مطرح شد، اما توسعه و 1»آدانسون«اولين بار توسط » آناليز تاكسونومي عددي«روش 
در .  صورت گرفت1950وايل دهة اي از رياضي دانان لهستاني در ا گسترش آن توسط عده

اي براي درجه بندي توسعه يافتگي ملل مختلف، در   نيز اين روش به عنوان وسيله1968سال 
تكنيك اجرايي آناليز تاكسونومي در قالب چندين مرحله، به شرح ذيل . يونسكو مطرح شد

  :قابل اجرا است
موردنياز براي اجراي روش هاي اوليه  ها ماتريس داده تشكيل ماتريس داده: مرحله اول

  : فعاليت است كهn شاخص براي Pتاكسونومي عددي نيز شامل مقادير 
,..., n3, 2,  1i =  

,..., p3, 2,  1j =   
  ها استاندارد كردن ماتريس داده: مرحلة دوم
  تشكيل ماتريس فواصل: مرحله سوم

ايت ماتريس در اين مرحله، فواصل مركب ميان فعاليتهاي مختلف، محاسبه و در نه
 تعميم فاصله b و aبراي بدست آوردن فاصلة مركب بين دو فعاليت . شود فواصل تشكيل مي

  :گيرد اقليدسي، به صورت معادلة زير مورد استفاده قرار مي

                                                 
1. M. Adanson, (1763). 
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  .تشكيل داد» ماتريس فواصل مركب«توان ماتريس را با عنوان  از آنچه گفته شد مي
  تعيين فاصله همگني: مرحله چهارم

 طبق رابطة زير (-d) و حد پايين (+d)بدين منظور، فاصله همگني بر پايه حد باال 
  : شود محاسبه مي

  

)5(                     sddd 2+=
−

+
 

     sddd 2−=
−

−  
  

.  معرف انحراف معيار حداقل فواصل استsd معرف ميانگين حداقل فواصل و dكه 
 باشد، همگن تلقي شده و در يك +d و -dفعاليتهايي كه حداقل فواصل آنها مابين دو حد 

  .گيرند گروه قرار مي
  

بندي فعاليتهاي همگن از لحاظ معيارهاي مورد بررسي؛ اگر در اين  رتبه: مرحله پنجم
ها را براي  گيرند، در اين صورت ماتريس دادهمرحله تمام فعاليتها در يك گروه همگن قرار ن

سپس، در ماتريس شاخصهاي استاندارد شده، براي تك . دهيم فعاليتهاي همگن تشكيل مي
آل، براي تك تك فعاليتها  ال را در نظر گرفته و پس از يافتن مقادير ايده تك شاخصها، ايده

  : كنيم را از رابطة زير محاسبه مي» برخورداري مطلوب«
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 شاخص استاندارد Zij ام، i برخورداري مطلوب براي فعاليت Cioكه در رابطه باال 
  .امين شاخص استاندارد شده استjآل براي   كميت ايدهZoj امين فعاليت و iام براي jشده 

  محاسبة درجة برخورداري فعاليتهاي همگن: مرحله ششم
شود كه دامنه  معرفي مي» درجة برخورداري«خص تلفيقي به نام در اين مرحله، شا

 ام را با iگزينه » درجه برخورداري«اگر . گيرد محدودي داشته، بين مقادير صفر و يك قرار مي
fiنشان دهيم، داريم :  

)7 (               o

io
i C

Cf =
  

  
ز رابطه زير بدست شود و ا ناميده مي» حد باالي برخورداري مطلوب «C0كه در آن 

  :آيد مي

)8 (                 ioioo SCCC 2+=
_

 

  
 انحراف ioSC فعاليت و i ميانگين برخورداري مطلوب براي تمام ioCبه طوري كه 

 مورد نظر برخوردارتر و هر قدر به  به صفر نزديكتر باشد، فعاليتifهر قدر . معيار آنها است
  . دهندة عدم برخورداري فعاليت مربوطه است تر باشد، نشان يك نزديك
  

  مندي كار، سرمايه و تكنولوژي نتايج محاسبه شاخصهاي رقابت
بر اساس روش تاكسونومي و متغيرهاي معرفي شده در قسمت قبل، شاخص 

  .  محاسبه شد1995 -2003 مندي كار، سرمايه و تكنولوژي طي سالهاي رقابت
شود، كه كشورهاي سوئد،  مندي كار مشاهده مي از بررسي رتبه بندي  شاخص رقابت

هاي يك  فنالند، دانمارك، ژاپن، انگلستان و فرانسه در تمامي سالهاي مورد بررسي از رتبه
 سالها اند، كشورهاي اروگوئه، بلغارستان و روسيه نيز در برخي از رقمي برخوردار شده بوده
شايان توجه است كه كشور آمريكا در ميان اين سالها داراي . اند داراي رتبه يك رقمي بوده
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كشورهاي .  برخوردار بوده است57 تا 39  بوده و كشور ايران از رتبه 39 تا 20رتبه اي بين 
اندونزي، موزامبيك و بنگالدش در اين شاخص نيز به همراه كشور ايران داراي پايين ترين 

  .اند ها بوده تبهر
دهد كه كشورهاي  مندي سرمايه نشان مي بندي كشورها در شاخص رقابت بررسي رتبه

هاي يك رقمي در مورد  آمريكا، سوئد، دانمارك، انگستان، كانادا، هنگ كنگ و مالزي از رتبه
، سوئيس، آلمان، مجارستان، جمهوري چك در  اين شاخص برخوردارند و كشورهاي سنگاپور

كشور ايران در اين شاخص . ز سالهاي مورد بررسي از رتبه يك رقمي برخوردار بوده اندبرخي ا
دهد كه وضعيت اين شاخص در ايران   است و مقايسه اين سالها نشان مي49 تا 37داراي رتبه 

ها در  ترين رتبه كشورهاي مالي، روسيه، بنگالدش و پاكستان نيز از پايين. رو به بهبود است
 .خوردار هستنداين شاخص بر

دهد كه  مندي تكنولوژي در سالهاي مورد نظر نشان مي بررسي شاخص رقابت
هاي يك تا  كشورهاي آمريكا،  سوئد، فنالند، سنگاپور، سوئيس، انگلستان و آلمان داراي رتبه

ده هستند و كشورهاي ژاپن، كانادا و كره در برخي از اين سالها داراي رتبه يك رقمي 
 است و تقريباً وضعيتي مشابه 50 تا 47 ايران در اين شاخص داراي رتبه كشور. باشند مي

  .ترين رتبه برخوردارند ، مالي و نيكاراگوئه از پايين كشورهاي بنگالدش. پاكستان دارد
  

  BCI و GCIمندي   مندي با شاخصهاي رقابت ارزيابي شاخص رقابت
نگين ساده سه شاخص براي ارزيابي شاخص محاسبه شده، يك شاخص تركيبي با ميا

نمودار زير . كنيم  مقايسه ميGCIمزبور محاسبه كرده و اين شاخص را با ميزان شاخص 
  .دهد  نشان ميGCIميزان همبستگي شاخص محاسبه شده را با شاخص 
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 GCI مندي  مندي در عوامل توليد و شاخص رقابت مقايسه شاخص تركيبي رقابت. 2نمودار 
 2003در سال 
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  مندي كار، سرمايه و تكنولوژي خص تركيبي رقابتميانگين شا

 
دهد كه همبستگي بين اين دو  محاسبه همبستگي بين اين دو شاخص نشان مي

 و GCIشايان ذكر است كه همبستگي بااليي نيز ميان شاخص .  درصد است95معادل 
  . دهد نمودار زير اين همبستگي را نشان مي.  وجود داردBCIشاخص 
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  BCI و GCIه رتب. 3نمودار 

  
Source: World Economic Forum: Global Competitiveness Report 2003- 2004. 

  
،شاخص محاسبه شده BCI و شاخص GCIمقايسه شاخص محاسبه شده با شاخص 

  . دهد را مورد تأييد قرار مي
مندي كه در اين رساله محاسبه  بندي شاخص رقابت شايان ذكر است كه تفاوت رتبه

مندي كار است كه متغيرهاي   اغلب ناشي از شاخص رقابتBCI و GCIشاخصهاي شده با 
توان به آساني از مقايسه  اين اختالف را مي. آن در شاخصهاي مذكور كمتر منظور شده است

  .مندي كار و سرمايه كشور آمريكا متوجه شد بندي شاخص رقابت رتبه
  
  گيري نتيجه

 :دهد كه مندي  كار نشان مي بررسي شاخص رقابت -

كشورهاي سوئد، فنالند، دانمارك، ژاپن، انگلستان و فرانسه در تمامي سالهاي مورد  .1
 .هاي يك رقمي برخوردار هستند از رتبه)  2003 تا 1995(بررسي 

كشورهاي اروگوئه، بلغارستان و روسيه نيز در برخي از سالها داراي رتبه يك رقمي  .2
 . اند بوده



دي
صا

قت
ه ا

ام
شن

وه
 پژ

 

41

  39 تا 20اي بين  ا در ميان اين سالها داراي رتبهشايان توجه است كه كشور آمريك .3
 .بوده است

 .  در سالهاي مورد بررسي برخوردار بوده است57 تا 39كشور ايران از رتبه  .4

كشورهاي اندونزي، موزامبيك  و بنگالدش دراين شاخص نيز به همراه كشور ايران  .5
 .اند ها بوده ترين رتبه داراي پايين

  
 :دهد كه مندي سرمايه نشان مي ا در شاخص رقابتبررسي رتبه بندي كشوره -

هاي  كشورهاي آمريكا، سوئد، دانمارك، انگستان، كانادا، هنگ كنگ و مالزي از رتبه .1
 يك رقمي در مورد اين شاخص برخوردارند

كشورهاي سنگاپور، سوئيس، آلمان، مجارستان، جمهوري چك در برخي از سالهاي  .2
 .ردار بوده اندمورد بررسي از رتبه يك رقمي برخو

.  است49 تا 37كشور ايران در اين شاخص در سالهاي مورد بررسي داراي رتبه  .3
دهد كه وضعيت اين شاخص در ايران  مقايسه اين شاخص طي اين سالها نشان مي

 .رو به بهبود است

ها در اين  ترين رتبه كشورهاي مالي، روسيه، بنگالدش و پاكستان نيز از پايين .4
 .باشند يشاخص برخوردار م

 
 :دهد كه مندي تكنولوژي در سالهاي مورد نظر نشان مي بررسي شاخص رقابت -

كشورهاي آمريكا، سوئد، فنالند، سنگاپور، سوئيس، انگلستان و آلمان داراي  .1
 . هاي يك تا ده هستند رتبه

 . باشند كشورهاي ژاپن، كانادا و كره  در برخي از اين سالها داراي رتبه يك رقمي مي .2

 است و تقريبًا وضعيتي مشابه 50 تا 47يران در اين شاخص داراي رتبه كشور ا .3
 .پاكستان دارد

 .ترين رتبه برخوردارند ، مالي و نيكاراگوئه از پايين كشورهاي بنگالدش .4
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  :دهد كه مندي نشان مي  بررسي شاخص كل رقابت-
شاخص كل محاسبه شده كه از ميانگين ساده سه شاخص فوق بدست آمده و براي  .1

اين مقايسه .  مقايسه شده استBCI و  GCIمندي  ارزيابي، با شاخصهاي  رقابت
 درصد را بين شاخص محاسبه شده با شاخصهاي مذكور نشان 95همبستگي حدود 

 . دهد مي

بندي شاخص محاسبه شده با شاخصهاي فوق اغلب به دليل شاخص  تفاوت رتبه .2
ر اين زير شاخص در شاخصهاي هاي منظور شده د مندي كار است؛ زيرا مؤلفه رقابت
GCI و BCIهاي كار در مطالعه  مؤلفه. ( كمتر مورد توجه قرار گرفته است

  .)هماليانين و دانينگ بيشتر مورد توجه بوده است
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