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  پذيـري گيـري درجـه رقابت انـدازه
  المللي صادرات بين شركاي بين

  تـجـاري  منتخـب ايـران
  

  
  

 

 
   *سيد كميل طيبي
  ** كريم آذربايجاني

  *** نژاد شيرين مصري

  

  
آن يك بنگاه به دليل برخورداري از باتوجه به ي ويژگي است كه الملل بيني پذير رقابت

. المللي است وري  پيشرفته، قادر به رقابت با ساير بنگاههاي بيناو فن) حداقل هزينه توليد(كارايي 
  است كه بر عملكرد اقتصاد كالن كشوربسياري عوامل ةالمللي دربرگيرند پذيري بين رقابت

                                                 
 . دانشگاه اصفهانعضو هيأت علميدكتر سيد كميل طيبي؛ . *

E. mail: komail@econ.ui.ac.ir  
  .  دانشگاه اصفهانعضو هيأت علمي؛ دكتر كريم آذربايجاني. **

E. mail: k_azarbayjani@ase.ui.ac.ir 
  . دانشگاه شيخ بهاييعضو هيأت علمينژاد؛  دكتر شيرين مصري. ***

E. mail: smesrinejad@yahoo.com       
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 بويژه به عنوان ؛كارشناسانبسياري از المللي توسط  پذيري بين معيارهاي رقابت. تأثيرگذاراست
در حقيقت .  استالملل توسعه يافته ها و روند تجارت بين مشي بيني خط اي براي تحليل و پيش وسيله

گيرند بايد در معرفي چنين معيارهايي به   ميهمه عواملي كه كارايي تجارت يك كشور را در بر
 بنابراين در ؛كيفي هستند) مانند خدمات پس از فروش(اما برخي از عوامل مربوطه . حساب آيند

  .شوند  ميمتمركزها  ي مانند قيمت يا هزينه كمبيشتر مطالعات بر عوامل
پذيري صادرات شركاي تجاري منتخب ايران در  گيري درجه رقابت هدف اين مطالعه اندازه

  . است1374-82فاصله سالهاي 
  
  

  :ها كليد واژه
پذيري  رقابتپذيري، تجارت خارجي، ايران، شركاي تجاري،  هاي رقابت شاخص

  المللي صادرات  بين
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  مهمقد
ي، الملل بيني داخلي و پذير رقابتايجاد فضاي رقابتي در جامعه و ارتقاي سطح 

ي در همه پذير رقابت. آورد  ميالزم براي ورود به فرآيند جهاني شدن را فراهمهاي  زمينه
نسبي هاي سطوح، كيفيتي است كه از طريق حاكميت بازار و شكل گيري فعاليتها بر پايه مزيت

ي كشوري در سطح جهان باالتر باشد، آن كشور پذير رقابتهر چقدر . شود  ميو رقابتي محقق
. تر به بازارهاي خارجي منتفع خواهد شد از ادغام در اقتصاد جهاني به واسطه دسترسي آسان

بر اساس گسترش ارتباط (با توجه به اينكه فرآيند ادغام اقتصادي كشورها با جامعه جهاني 
 ه، دور ماندن كشورها از اين جرياند گذشته آغاز شة چند دهمتقابل با بازارهاي جهاني از

با . تواند عواقب نگران كننده تري در مقايسه با پيامدهاي ورود به اين جريان داشته باشد مي
ي در موفقيت كشورها براي حضور در فرآيند جهاني شدن پذير رقابتتوجه به اهميتي كه 

 شريك بيستي پذير رقابتوضوع و تعيين درجه دارد، در اين مقاله به بررسي نظري اين م
  .شود  ميتجاري اول ايران پرداخته

ي و الملل بيني پذير رقابتمفهوم : اين مقاله به شرح زير سازماندهي شده است
 به چهارم و سومبخش .  مطرح گرديده استدوممختلف در بخش هاي  ي از ديدگاهپذير رقابت

هاي  برخي شاخص. پردازد  مييپذير رقابت در ي دولتسياستگذارنقش اقتصاد داخلي و 
اند و پس از آن با توجه به شاخص   معرفي شدهپنجمي در بخش الملل بيني پذير رقابت
گيري  ي شركاي تجاري منتخب ايران اندازهالملل بيني پذير رقابتدرجه ، ي صادراتپذير رقابت

  .پردازد  ميبه پيشنهاداتنيز بخش آخر اين مقاله . شده است

 
  المللي پذيري بين مفهوم رقابت

. شود  مي اغلب در تحليل عملكرد اقتصاد كشورها بكار برده،يالملل بيني پذير رقابت
ي تأثيرگذارمنجر به اقتصادي مهم را كه هاي  ي، برخي از مشخصهالملل بيني پذير رقابتمعيار 

 آنو شركاي تجاري  براي يك كشور  راشوند الملل مي بينبهبود روند تجارت و ها آزادسازي
ي توجه دارد، بلكه عوامل كيفي ي نه تنها به عوامل كمالملل بيني پذير رقابت. كند  ميمقايسه

بنابراين، ظرفيت ابداع تكنولوژي، ميزان . گيرد  ميي كردن نيستند، نيز در بررا كه قابل كم
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له عواملي تخصصي بودن توليد، كيفيت توليدات و ارزش خدمات پس از فروش همگي از جم
ي پذير رقابتبهبود .  قرار دهندتأثيرتوانند عملكرد تجارت يك كشور را تحت   ميهستند كه

 بلكه در شرايط بهبود ؛ به معناي افزايش فروش در بازارهاي خارجي نيست لزوماً،يالملل بين
. اند اگرچه عملكرد صادرات بدون تغيير بم؛توان شاهد بهبود فروش تجاري بود  مينرخ ارز نيز

گيري  توان به مقايسه و اندازه  مييالملل بينبه عبارت ديگر از طريق اختالف قيمت يا هزينه 
  .ي نسبي دست يافتپذير رقابت

در حاليكه در موارد معدودي امكان اندازه گيري مطلق اختالف هزينه در ميان عرضه 
 و Aز در دو كشور براي مثال هزينه متوسط توليد يك تن فل(كنندگان يك كاالي داده شده 

B ( هيچ پايه آماري كه از طريق آن بتوان به مقايسه سيستماتيك ، اما در كل؛وجود دارد 
سطوح مطلق قيمت و هزينه براي دامنه وسيعي از كاالهاي توليد شده در كشورهاي مختلف 

ايسه توان انجام داد مق  ميبنابراين در بيشتر موارد، حداكثر كاري كه. ، موجود نيستپرداخت
 پايه ةنسبي را با توجه به دورهاي شاخصهايي است كه روند و جهت تغييرات هزينه و قيمت

  با وجودي كه براي برخي از اهداف، اين شيوه عمل، نقطه ضعفي به حساب.دهد  مينشان
ي مد پذير رقابتي، نسبت تغييرات در پذير رقابت اما در مواردي كه به جاي سطوح ،آيد مي

  .ان مهم نيستنظر باشد، چند
 توسط صادركنندگان و توليدكنندگان در ، يك تصوير كلي از رقابتحصولبراي 

مربوط به كاالهاي قابل تجارت رادر هاي بازارهاي مفروض، الزم است مطالعات، همه بخش
قابل هاي با وجود آنكه جزء بخش( در مورد بخش خدمات برگيرد، اما مشكل آن است كه مثالً

همچنين در . اي مربوط به قيمت خدمات، اغلب چندان واقعي نيستندآماره) تجارت است
بنابراين تمركز . مشكل استها  مورد بسياري از كشورها بدست آوردن تعداد بي شماري از داده

  .دشو  مياي محدود بر تجارت در صنايع كارخانهها بيشتر مطالعات و تحليل
 ي مورد استفاده قرارپذير هاي رقابتاز جمله متغيرهايي كه براي ايجاد شاخص

يا  ( فروشيخردههاي قيمتشاخص فروشي،  عمدههاي قيمتشاخص توان به   مي،گيرد مي
هاي قيمت ،(GDP) ، عامل تعديل توليد ناخالص داخلي)مصرف كنندههاي شاخص قيمت
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 از نقاط قوت و ضعفها  آنةنمود كه هماشاره  صادرات، هزينه هر واحد نيروي انساني و نرخ ارز
  .هستند خورداربر

اي  هستند، به گونهدر ارتباط  ،عمده فروشيهاي قيمتشاخص شاخصهايي كه با 
 لحاظ ، كه در آن قيمتهاي  همه كاالهاي بازار داخلي و خارجي قابل تجارتشوند  ميمحاسبه

 متنوع ،منتشر شده از لحاظ كيفيت و تعريف شان در ميان كشورهاهاي اگرچه  شاخص. شوند
اي و مواد  واسطههاي   تغيير در قيمت نهادهتوسط عواملي از قبيلها  آنةند همروهستند، اما 
  1.گيرند  مي قرارتأثيراوليه تحت 
آيند   ميبدست  فروشيخردهقيمت شاخص ه بر اساس كي يشكل مربوط به شاخصهام

يك دامنه كلي از كاالها و خدمات را كه موضوع و هدف رقابت ها آن است كه اينگونه شاخص
 تشكيل دهنده و روش محاسبه و وزن يدر ضمن اجزا. گيرند  ميي نيستند، در برالملل بين

با اين حال زماني كه آمارهاي مربوط .  استفاوتمتاز كشوري به كشور ديگر بسيار ها دهي آن
  براي كشورهاي زيادي فراهم باشد، چنين شاخصي بكار برده فروشيخردهقيمت شاخص به 
ي نيز اغلب پذير رقابتدر تبيين  GDPمبتني بر تعديل هاي  شاخصبه دليل مشابه،. شود مي

  2.گيرند  مي استفاده قرارمورد
شود،   ميشاخصي كه براي مقايسه بخش كارخانه اي تعداد زيادي از كشورها بكار برده

هاي  آن است كه دادهها مزيت ويژه اين نوع شاخص. كند  ميارزش متوسط صادرات را لحاظ
 در مورد داده هايي است كه از منطقه ملي و ياسط گمرك به ثبت رسيده مورد نياز آن تو

به عبارت ديگر اين شاخصها، . خارج شده و در بازارهاي خارجي مورد رقابت قرار گرفته اند
تواند   ميكاالهايي را كه بطور بالقوه قابل صادرات هستند در نظر نمي گيرند، كه البته اين امر

ي كه پذير هاي رقابتاد شود و در نهايت، مشكل كاربرد شاخصبه عنوان يك مشكل قلمد
شود  هر   ميمبتني بر ارزش متوسط صادرات هستند، آن است كه در چنين شاخصي فرض

  .كند  ميصادر كننده، سياست قيمتگذاري يكساني را در همه بازارها دنبال

                                                 
1. Durand et.al, (1997). 
2. Ibid. 
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به واحد پول ا هو قيمتها  ي، الزم است كه هزينهالملل بينبه منظور انجام مقايسه 
ي كه توسط اختالف قيمت پذير رقابتدر آن صورت، .  دالر آمريكا تبديل شوندماننديكساني 

 اما نرخ ارز مؤثر اسمي ؛دگرد  ميد، از طريق نرخ ارز مؤثر واقعي محاسبهشو  مييا هزينه بيان
ي الملل بيني يرپذ رقابتتنها يك عامل در ارزيابي گيرد،   ميكه اغلب در ادبيات مورد توجه قرار

  .شود  مياست، و عامل ديگر قيمت يا هزينه نسبي اسمي است كه به ندرت محاسبه
ي قيمتي، عمل كردن به عنوان يك معيار پذير هاي رقابت، نقش شاخصدر نهايت

بنابراين الزم است كه در تصريح . رقابت قيمتي بين توليدكنندگان در كشورهاي مختلف است
 كشورهاي مورد بحث بطور ويژگيهاي رقابت و بازارهاي رقابتي و ةژچنين شاخصهايي، وضع وي

 ساختار و موقعيت بر مبنايي يك كشور پذير رقابتبر اين اساس، شاخص . شود آشكارجدي 
 محدود شدن به بازار .1: در عمل سه ديدگاه وجود دارد. گيرد  مي قرارتأثيربازار كشورها تحت 

 بررسي موقعيت رقابتي كشور در هر دو .3زار داخلي، و  محدود شدن به با.2صادرات كشور، 
 براي ،به موقعيت و شرايط بازار انتخاب شدهبنابراين با توجه . بازار صادرات و بازار داخلي

 مهم آن پس. تواند ايجاد شود  مييپذير رقابتتحليل، اختالفات بسيار اساسي در اندازه گيري 
ي تأثيرگذارو ميزان تجارت ي يك ديدگاه عملكرد است كه بدانيم هر شاخص ويژه تنها برا

و هدف اوليه بستگي پرسش به نيز  است و شاخص بكار برده شده متناسبآزاد سازي تجاري 
 .دارد

  
  مختلفهاي  ي از ديدگاهپذير رقابت

شود   ميي يك موضوع محوري در ادبيات جهاني شدن تلقيپذير رقابتدر حال حاضر، 
اي جهت دستيابي به رشد اقتصادي مطلوب و توسعه پايدار و مشاركت  و از آن به عنوان وسيله

 بودن به معناي امكان پذير رقابتدر يك اقتصاد جهاني شده، . شود  مي يادالملل بيندر عرصه 
تعاريف گوناگوني از در اينجا . ي استالملل بين موقعيت مناسب و پايدار در بازارهاي كسب
  :گردد  ميرخي از آنها در زير اشاره كه به بوجود داردي پذير رقابت
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ي را توانايي اقتصاد ملي در پايداري رشد پذير رقابت، WEF(1(مجمع اقتصاد جهاني 
از نظر سازمان همكاري اقتصادي و . داند  ميو يا حفظ استاندارد زندگي بر اساس درآمد سرانه

ا و خدمات براي ارائه  يعني توانايي يك ملت در توليد كااله؛يپذير رقابت، OECD(2(توسعه 
ي و بطور همزمان حفظ يا ارتقاي سطح درآمد شهروندان در بلند مدت الملل بيندر بازارهاي 

  .است
، واضح UNCTAD(3(از ديدگاه كنفرانس سازمان ملل در مورد تجارت و توسعه 

ه ي از مسير مقايسه عملكرد اقتصاد كالن و استاندارد زندگي جامعپذير رقابتترين نگرش به 
ي، پذير رقابتبه عبارت ديگر، مفهوم دقيق . آيد  ميوري عوامل توليد بدست بر اساس بهره

  .توانايي كشورها در فروش محصوالتشان در بازارهاي جهاني است
ي ملي به مفهوم اجتماع ساده پذير رقابت، IMD(4(به نظر مؤسسه توسعه مديريت 

عوامل متعددي نظير نحوه هدايت اقتصاد  نيست، بلكه نتيجه پذير رقابتانفرادي هاي بنگاه
ي به مفهوم پذير رقابت. باشد  مياجتماعي و مكانيزم ايجاد ارزشهاي توسط دولت، سياست

و ايجاد ها توانايي كشور در ايجاد ارزش افزوده و افزايش ثروت جامعه به وسيله مديريت دارايي
  .است... و ها جذابيت

ي عبارت است از ميزان توليد الملل بيني رپذي رقابت، )1995 (5»هيت«از ديدگاه 
ضمن آنكه در . ي راه يابدالملل بينكاالها و خدماتي كه از سوي يك كشور بتواند به بازارهاي 

. همين مدت، درآمد واقعي شهروندان خود را افزايش دهد و يا دست كم مانع كاهش آن شود
 توانايي يك اقتصاد براي ثابت يالملل بيني پذير رقابت، معتقد است كه )1984 (6»كوهمن«

ي و يا افزايش سهم خود در بازار هر فعاليتي است، الملل بيننگهداشتن سهم خود در بازارهاي 
ي بهبود بخشد و يا پذير رقابتبه شرطي كه استانداردهاي زندگي را براي حاضران در فرآيند 

  .7دست كم مانع افت اين استانداردها شود

                                                 
1. World Economic Forum  
2. Organization for Economic Co-operation and Development  
3. United Nation of Conference on Trade and Development  
4. Institute of Management Development  
5. Hitt, (1995).  
6. Kohman, (1984).  
7. Sloper, (1998). 
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ي براي الملل بينستيابي به جايگاه مناسب در بازارهاي در تمامي تعاريف فوق د
همچنين به اعتقاد بسياري از . محصوالت توليدي كشور مورد توجه قرار گرفته است

ي كاالها و خدمات پذير رقابتاقتصاددانان، تغييرات نرخ ارز و دستمزدهاي واقعي بر سطح 
ن دستمزدهاي واقعي در كشور به طوري كه با كاهش ارزش واقعي پول و همچني. مؤثر است

ي پذير رقابتسطح ها  و با كاهش هزينهيافته ي محصوالت توليدي افزايش پذير رقابتسطح 
 افزايش سطح راهتوليدي معموالٌ از دو هاي  كاهش هزينه. يابد محصوالت توليدي نيز بهبود مي

  .شود  مي و استفاده از منابع ارزان موجود در كشور محققوري بهره
وري، بهتر و  ي از طريق افزايش بهرهپذير رقابتتقاد اقتصاددانان، افزايش سطح به اع

در واقع كشورهايي كه از طريق پايين بودن هزينه مواد اوليه . باشد  ميتر از منابع ارزان ارزان
و با تكنولوژي ) كارايي باالتر(تر  توليد كم هزينههاي  در مقابل روش،اند  شدهپذير رقابت

  1.شوند  ميار مشكلپيشرفته دچ
  

  المللي پذيري بين نقش اقتصاد داخلي در رقابت
دهد كه هر   ميي نشانپذير رقابت اقتصاد داخلي بر تأثير مورد در IMDنتايج مطالعه 

توانند با رقابت و توليد بيشتر در   ميموجودهاي چه اقتصاد داخلي رقابتي تر باشد، شركت
، كشور مسير رشد و ترقي را سريع تر طي خواهد بازارهاي خارجي عمل كنند و به تبع آن

 ارتباط مهمي ،يپذير رقابتبندي كشورها از لحاظ   طبقهبارة درIMDبر اساس مطالعات . كرد
اين مطالعه در . ي وجود داردپذير رقابت و ميزان وري بهرهميان سطح استاندارد زندگي، 

  بااليي برخوردارند از لحاظ ي پذير رقابت، كشورهايي كه از قدرت شود  ميگيري نتيجه
 ميان يبلندمدت تري دارند و ارتباط وري و استاندارد زندگي نيز وضعيت مطلوب بهره

  . وجود دارد)رفاه( و استاندارد زندگي وري بهرهي، پذير رقابت

                                                 
 .53-61، صص 1381، تهران، نشر ني، اد ايران در بستر جهاني شدناقتص محمد مهدي بهكيش، .1
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است و سطح ها  منبع اساسي توسعه ملي و بقاي شركتوري، بهرهعالوه بر اين، 
ي و پذير رقابت، وري بهره، رابطه بين )1990 (1»پورتر«. كند  ميي را مشخصپذير رقابت

  :كند  ميتوسعه اقتصادي را چنين بيان
ي را ارتقا بخشيده و سطح كارايي در توليد و پذير رقابت، مهارت و وري بهرهرشد «

  .»سازد  مي را مشخص،توانند اعمال نمايند ها ميهمچنين قيمتي را كه شركت
ركت، حاصل كارايي آن در اعمال مديريت، تكنولوژي و ي يك شپذير رقابتمهارت در 

است و همچنين به سطح خالقيتي كه در فرآيند توليد و ايجاد شده استراتژي به كار گرفته 
ي به وسيله پذير رقابتبه عالوه مهارت شركت در .  وابسته است،دهد  ميارزش از خود نشان

تواند به   ميارت بيشتر يك شركتبنابراين مه. گردد  ميكيفيت محيط كسب و كار مشخص
  ).همان منبع(يك محيط بهتر كسب و كار منجر گردد 

  
  يپذير نقش سياستگذاري دولت در رقابت

ي در توليد، ايجاد اشتغال و توزيع مناسب درآمد در پذير رقابتنگراني درباره فقدان 
  .برنامه بسياري از دولتها، از اولويت بااليي برخوردار است

 كنند و كمتر ماليات  مي است كه كشورهايي كه دولت آنها كمتر خرجواقعيت اين
در اين ميان، ميزان ماليات اخذ شده از شركتها نقش مهمي را . كنند  ميگيرند زودتر رشد مي
 حاكي از آن است كه ماليات بر شركتها در IMDگزارش . كند  ميي آنها ايفاپذير رقابتدر 

كارفرمايي و هاي سنگاپور، فنالند و شيلي مشوق حركتكشورهاي چين، هنگ كنگ، ايرلند، 
ها فعاليتهاي جديد اقتصادي بوده است، در حالي كه در روسيه، ايتاليا، ژاپن و آرژانتين، ماليات

پس بي دليل نيست كه . توليدي و تجاري را دلسرد كرده اندهاي اند كه فعاليت در سطحي بوده
  .شود  ميتين و ايتاليا ديدهبيشترين فرار مالياتي در روسيه، آرژان

به عبارت ديگر .  بيشترين انعطاف را در بازار كار و قانون كار دارند،ترين كشورها رقابتي
  هر چه بازار كار با توجه به قوانين حاكم بر آن از انعطاف بيشتري برخوردار باشد، آن كشور 

رين قوانين كار در بر اساس مطالعات صورت گرفته، منعطف ت. تر خواهد بودپذير رقابت
                                                 
1. Porter, (1990). 
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در حالي كه محدود . شود  ميكشورهاي سنگاپور، هنگ كنگ، مجارستان، سوئد و زالندنو ديده
كننده ترين و غير كارا ترين قوانين كار نيز در ايتاليا، آلمان، هندوستان، فرانسه و آفريقاي 

د در قيمت مشكالت كنترل تورم، كاهش ناگهاني ارزش پول، تغييرات شدي. جنوبي بوده است
ي پذير رقابت و وري بهرهكاالها، سقوط تقاضاي خارجي و كسادي داخلي عموماٌ به كاهش 

نقش دولت در مديريت اقتصاد كالن به خصوص در كشورهاي در حال توسعه . كند  ميكمك
  . اهميت دارد-نمايد كه عموماٌ مكانيزم بازار در آنان به درستي عمل نمي-

توانند توان رقابتي جامعه را   ميح مهارت سرمايه انسانياز طريق ارتقاي سطها دولت
آموزشي و ارتقاي سطح علمي مردم، هاي  با اعمال برنامهها افزايش دهند، به عبارت ديگر دولت

  .ي كشورشان را دارندپذير رقابتتوانايي افزايش قدرت 
  

  يالملل پذيري بين شاخصهاي رقابت
 ، در مطالعه اي 1992  در سال  )OECD(سازمان همكاري اقتصادي و توسعه 

 شاخص .2ي واردات، پذير رقابت شاخص .1 :ي را به سه دستهالملل بيني پذير رقابت
  1:ي كل به شرح زير تقسيم نموده استپذير رقابت شاخص .3  وي صادراتپذير رقابت

  
 (IMCom)ي واردات پذير رقابت) الف

 گيري ليد كنندگان و رقبايشان اندازهي واردات از اختالف بين قيمت بازار توپذير رقابت
  .شود مي

  

∑
i

ikik PXM . PCMk =  

  
  :كه در آن
PCMk :قيمت واردات در بازار كشورk  

                                                 
1. Durand, Simon and Webb, (1997). 
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PXik : قيمت واردات كشورk از كشور i  
Mik : سهم بازار رقيبi در واردات كل كشور k  

جانبه واردات دو هاي در مطالعه مذكور بحث شده است كه متوسط وزني قيمت
)PCMk ( تخميني از قيمت واردات در بازارk) PMk(در عمل . باشد  ميPCMk و PMk به 

آماري بين معيارهاي قيمتي عرضه شده ) واگرايي(اوالٌ يك انحراف : دو دليل متفاوت هستند
متوسط واردات در همه هاي ثانياٌ، قيمت. توسط كشورهاي صادركننده و وارد كننده وجود دارد

به دليل تبعيض قيمتي توسط ) شود  مي بكار بردهPxik براي 1كه به عنوان يك تقريب(بازارها 
واردات دو جانبه هاي صادر كنندگان در بازارهاي مختلف، تنها جانشين ناقصي براي قيمت

  .است
  : زير معرفي كردةتوان از طريق رابط  مي را (IMCom)ي واردات پذير رقابتبنابراين، 

  

IMCom= Pk – PMk 
  
  :ه در آنك

Pk : قيمت توليدكنندگان در بازارk  
PMk : قيمت واقعي واردات در بازارk  

  .شود  مي بكار بردهPMk به عنوان يك تقريب براي PCMkكه در پيش بيني، 
  
 (EXCom)ي صادرات پذير رقابت) ب

ي صادرات از اختالف بين قيمت صادرات كشور و قيمت صادرات رقبايش پذير رقابت
شود كه قيمت صادرات يك كشور بستگي به   ميآيد، و فرض  ميمشترك بدستدر بازارهاي 

. گردد  ميكشور مقصد ندارد و قيمت صادرات رقبا از طريق روش وزن دهي دوگانه محاسبه
، كشور صادر كننده نه تنها با kشود كه مثالٌ در مورد بازار كشور   ميهمچنين فرض

كنند   ميا تمام كشورهايي كه به بازار آن كشور صادر بلكه ب،توليدكنندگان در بازار اين كشور

                                                 
1. Proxy 
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ستانده به عالوه ( از الگوي عرضه kقيمت وزني رقباي يك كشور در بازار . در حال رقابت است
گردد، و آنگاه قيمت رقباي كشور در همه بازارهايش از طريق   مي تعيينkدر بازار) واردات

  .دشو  مي صادراتش محاسبهمجموع قيمت رقبا در هر بازار بر اساس الگوي
هاي  توسط متوسط قيمتi، قيمت وزني متوسط رقباي كشور kبنابراين در بازار 

  :آيد  مي بدستkتوليدكنندگان محلي و قيمت صادرات كشورهاي صادر كننده به 

∑
≠

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

+⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
− kji

j
ik

jk
k

ik

kk PX
S

S
P

S
S

,
.

1
.

1
 PCXik =  

  
  :كه در آن
PCXik : قيمت رقبايi در بازار k  

Pk :در بازار قيمت توليد كننده k 

PXj : قيمت صادرات كشورj  
Sjk : سهم واردات از كشورj در عرضه كل بازار k  
Skk : سهم ستانده داخلي در عرضه كل بازارk  
Sik : سهم واردات از كشورi در عرضه كل بازار k  

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
− ik

jk

S
S

1
  i، به جز واردات از k در عرضه بازار jسهم واردات از : 

  
 در همه بازارها با جمع زدن قيمت رقبا در هر بازار، بر iت رقباي كشور بنابراين قيم

  :دشو  مي به صورت زير محاسبهiاساس الگوي صادرات كشور 
  

∑
≠ik

ikik PCXX . PCXi = 

  
  :كه در آن

Xik : سهم صادراتi به بازار k در كل صادرات كشور iاست .  
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  مطرحiي صادرات كشور رپذي رقابت به عنوان شاخص EXComو در نهايت 
  : گردد، كه در آن مي

  

EXCom= PXi- PCXi 
  
 (TOCom)ي كل پذير رقابت) ج

ي كل به پذير رقابت، شاخص )OECD(همچنين سازمان همكاري اقتصاد و توسعه 
 همانند  كه-عنوان تعيين كننده معيار متوسط موقعيت رقابتي كشورها در بازارهاي داخلي

 در بازار داده iدر اين حالت، قيمت رقباي كشور . عرفي نموده است م-بازارهاي صادرات است
 تعريف) ستانده داخلي+ واردات ( همانند باال بر اساس الگوي عرضه كل در اين بازار kشده 
  .گردد مي

  

                          (k ≠ i)∑
≠

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

+⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
− ikj

j
ik

jk
k

ik

kk PX
S

S
P

S
S

,

.
1

.
1

 PCXik =  

  و

∑
≠ −ij

j
ii

ji PX
S

S
.

1
 PCXii = 

  
 توسط مجموع قيمت رقبايش در همه ، در همه بازارهاi اينجا، قيمت رقباي كشور در

 iبر اساس الگوي تقاضا در كشور ) شود  ميكه شامل بازار داخلي نيز(بازارهاي مربوط 
  :گردد  ميتعريف) تقاضاي داخلي+ صادرات (

  

∑
k

ikik PCXt . PCXi =  

  
  :كه در آن
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tik : سهم تقاضا درiسيله كشور  به وk در كل تقاضاي i  
tii : سهم تقاضاي داخلي در كل تقاضايi  

 يك تقريب از متوسط وزني ،يپذير رقابتتوان نشان داد كه در واقع   ميدر اين حالت
  .است) 1-Sii(tiiو ) tii-1(ي صادرات و واردات با وزنهايي به ترتيب معادل پذير رقابت

 به تجارت كل را به عنوان معيار ، نسبت خالص صادرات)2002 (1»ايماگاوا«
  : به صورت زير معرفي نموده استIIC(2(ي الملل بيني پذير رقابت

  = IIC)  صادرات–واردات  (/) صاردات+ واردات (
ي را به صورت تابعي از يك سري عوامل الملل بيني پذير رقابتهمچنين ايماگاوا 

  :اي كه داخلي بيان مي كند، به گونه
  

IIC = f (digintr , rfdrxex , rintrfdr , rva , ratint , relpri) 
  

  :كه در آن متغيرها عبارتند از
  = digintr تقاضاي واسطه قطري /عرضه كل 
 = rfdrxexتقاضاي نهايي ) به جز صادرات (/عرضه كل 

 = rintrfdrتقاضاي كل ) به جز صادرات (/عرضه كل 

 = rva ارزش افزوده /ستانده كل 

 = ratintه واسطه  نهاد/ستانده كل 

توان استفاده نمود،   مييالملل بيني پذير رقابتشاخص ديگري كه براي محاسبه 
اين شاخص به مقايسه هزينه فرصت توليد داخلي .  استDRC(3(نسبت هزينه منابع داخلي 

هاي  صورت كسر اين شاخص، مجموع هزينه. 4پردازد  ميو ارزش افزوده ايجاد شده توسط آن
تجاري غير هاي  نهاده(ه براي منابع اوليه داخلي ـ زمين، نيروي كار و سرمايه بكار برده شد

                                                 
1. Imagawa, (2002). 
2. Index of International Competitivenss (IIC) 
3. Domestic Resource Cost (DRC) 
4. Tsakok, (1990). 
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ـ است كه بر حسب قيمتهاي سايه اي ارزشگذاري شده اند و مخرج كسر، همان ) يالملل بين
به ) قابل تجاري براي هر واحد ستاندههاي  ارزش ستانده منهاي هزينه نهاده(ارزش افزوده 

  .مرزي استهاي قيمت
  به صورت زير تعريفi براي توليد كاالي DRC هزينه منابع داخلي يا شاخص نسبت

  :شود مي
  

∑

∑

=

+=

−
k

j

r
jij

r
i

n

kj
jij

PaP

va

1

1

.

.
DRCi =   

  
aij،k + 1  تا nغير قابل تجاري و هاي   ضرايب فني براي منابع داخلي و نهادهvj ،
نه فرصت باشد، همچنين هزي  ميغير قبال تجاريهاي  اي منابع داخلي و نهاده قيمت سايه

  .آيد  ميتوليد داخلي از روش تخمين بدست
Pir ستانده تجاري و » مرزي/پايه « قيمت aij تا 1، از kهاي   ضرايب فني براي نهاده

  .تجاري هستندهاي   نهاده» مرزي/پايه «، قيمت Prjتجاري و 
 است، پذير رقابتي الملل بين كوچكتر از يك باشد، توليد داخلي در سطح DRCاگر 

 كوچكتر از ارز خارجي است ،در اين شرايط هزينه فرصت خرج شده روي منابع داخليچون 
عكس . 1آيد  ميكه از طريق صادرات يا پس انداز كردن به وسيله جانشيني براي واردات بدست

  . بزرگتر از يك باشدDRCاين مطلب زماني صحيح است كه 
اي براي  سايههاي قيمتنسبت به انتخاب ها  DRCبه هر حال، بايد توجه داشت كه 

  . هستندي حساسالملل هاي بينغير قابل تجاري و نسبت به تغييرات نرخ ارز و قيمتهاي  نهاده
توان بكار برد،   مييالملل بيني پذير رقابتديگري كه براي تعيين هاي از جمله شاخص

ر يك اي كه هرگاه قيمت اين كاالها د  بگونه؛ استتقيمت كاالهاي توليد شده قابل تجار

                                                 
1. Gorton et.al., (2000). 
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كشور در مقايسه با قيمت كاالهاي مشابه توليد شده در ساير كشورها افزايش يابد، قدرت 
تواند   مياز آنجايي كه قيمت. ي در اين كشورها كاهش خواهد يافتالملل بيني پذير رقابت
 نرخ تورم، نرخ ارز و تغييرات هزينه توليد قرار گيرد، بنابراين اگر هر يك از عوامل تأثيرتحت 

ي كشور پذير رقابت آنگاه ،كر شده در يك كشور در مقايسه با رقباي آن كشور افزايش يابدذ
  .كاهش خواهد يافت

 يعني افزايش قيمت واردات نسبت به ؛ مبادله يك كشورةعالوه بر اين، كاهش در رابط
 بايد حجم ،به عبارت ديگر. شود  ميي كشورپذير رقابت منجر به بهبود  كهقيمت صادرات

 آن است كه، ،توجه نمودبه آن اي كه بايد  اما نكته.  كاهش يابد، افزايش و واردات،اتصادر
از طريق كشش نسبي تقاضا براي ) تراز تجاري(شدت اثرگذاري بر حجم واردات و صادرات 

  .گردد  ميصادرات يك كشور وكشش تقاضاي همان كشور براي واردات تعيين
نخواهد ها ور الزاماٌ منجر به بهبود تراز پرداختي يك كشپذير رقابتبنابراين بهبود در 

ي يك كشور نيز منجر به بدتر شدن وضعيت پذير رقابت كاهش در شدت ،شد، و بطور مشابه
  .گردد نميها تراز پرداخت

 برتر نيزهاي  عوامل غيرقيمتي نظير كيفيت، طراحي، بازاريابي و استفاده از تكنولوژي
 1. قرار دهندتأثيري يك كشور را تحت الملل بيني پذير رقابتتوانند قدرت  مي

  
  المللي شركاي تجاري منتخب ايران پذيري بين اندازه گيري درجه رقابت

بيست  از ميان 1374گردد،  درسال   ميمالحظه) 1(همانطور كه در جدول شماره 
ز شريك تجاري اول ايران، كشورهاي انگلستان، امارات متحده عربي، كانادا، برزيل و هند ا

ي صادرات به بازارهاي ايران در مقابل ساير رقبا و همچنين توليدكنندگان پذير رقابتقدرت 
زيرا در اين سال قيمت صادرات  اين كشورها به ايران نسبت . داخلي ايران برخوردار بوده اند

 كشور، پنجاز ميان اين . به متوسط  وزني قيمت رقبا و توليدكنندگان ايراني كمتر بوده است

                                                 
  www.altavista.com  .2 ص،المللي پذيري بين رقابت. 1
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تري  ي پايينپذير رقابتي صادرات باالتر و انگلستان از قدرت پذير رقابتزيل از قدرت بر
  .برخوردار بوده اند
 كشورهاي انگلستان،  امارات متحده  عربي، برزيل و هند همچنان 1375در سال 

ي خود را حفظ نموده در حاليكه در اين سال كشور كانادا  از قدرت پذير رقابتموقعيت 
اپن، اتريش و تركيه توانسته اند با كمتر نمودن قيمت ژ در عوض، سه كشور ؛يپذير رقابت

در اين سال تركيه . صادراتشان به ايران نسبت به ساير رقبا از قدرت رقابتي بر  خوردار گردند
ي  بر خوردار پذير رقابتاز باالترين قدرت رقابتي و امارات متحده عربي از پايين ترين درجه 

  .بوده اند
 كه به عنوان سال پايه در نظر گرفته شده است، هيچ يك از شركاي 1376 سال در 

  .ي صادرات را به بازارهاي ايران نداشته اندپذير رقابت قدرت ،تجاري مورد نظر ايران
 كشورهاي ژاپن، امارات متحده عربي، كره جنوبي، اتريش، استراليا، 1377در سال 

ي صادرات به ايران در مقابل ساير رقبايشان پذير رقابت آرژانتين،  برزيل، چين و هند از قدرت
به طوري كه به ترتيب اتريش و . اند و همچنين توليدكنندگان داخلي ايران برخوردار بوده

  .  ي كسب نموده و ژاپن و چين در رتبه آخر قرار گرفته اندپذير رقابت مقام اول را در ،برزيل
كشورها قدرت ساير هلند و اسپانيا،  به جز كشورهاي ايتاليا، 1378در  سال 

اند كه در اين ميان، فرانسه از باالترين موقعيت  ي صادرات به ايران را داشتهپذير رقابت
  . ي و آرژانتين از پايين ترين درجه برخوردار بوده اندپذير رقابت

 نسبت به سال قبل، ايتاليا و هلند نيز توانستند با كمتر نمودن قيمت 1379در سال 
درات خود به ايران در مقابل متوسط وزني قيمت صادرات رقبا، جايگاه رقابتي خود را پيدا  صا

ي باالتر و بهتري نسبت به ساير پذير رقابتدر اين سال كشور سوئيس در شرايط . كنند
  .ي  قرار گرفته استپذير رقابتكشورها قرار داشته و ايتاليا در پايين ترين درجه 

ي صادرات بر پذير رقابت از قدرت 1380اول ايران در سال  شريك تجاري بيستهمه 
  . آخر را كسب نموده استةاول و فرانسه رتبة  كه از  ميان آنها اتريش رتباند خوردار بوده

 كشورهاي انگلستان،  سوئيس، ژاپن، امارات متحده  عربي، اتريش، 1381در سال 
 در مقابل ساير رقبايشان و ي صادرات به ايرانپذير رقابتبرزيل و تركيه از قدرت 
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 سوئيس رتبه اول و ؛ كشورهفتكه از ميان اين . توليدكنندگان داخلي ايران برخوردار بوده اند
  .ي صادرات داشته اندپذير رقابتامارات متحده عربي رتبه آخر را در 

 كشورهاي انگلستان، سوئيس، ژاپن، كره جنوبي، اتريش، برزيل و چين  1382در سال 
ام اول و دوم و قي داشته اند، كه به ترتيب كشورهاي سوئيس و انگلستان  مپذير ابترققدرت 

  .برزيل مقام آخر را  كسب  نموده است
  

  پيشنهادات
ي يك كشور را افزايش الملل بيني پذير رقابتتوانند قدرت   مياز جمله سياستهايي كه

 بر اساس سياست پولي منجر اقتصاد خرد و كالن اشاره كرد، كههاي توان به سياست ، ميدهند
درآمدي دستمزدها، بهبود كارايي توليد و آماده هاي به مهار كردن تورم، و بر اساس سياست

  .شوند، اشاره نمود  مييعني اصالحات اقتصاد خردها؛ كردن زير ساخت
ي كه منجر به ايجاد يك نرخ ارز رقابتي، كاهش الملل هاي بينهمچنين از سياست

توان براي شدت بخشيدن به قدرت   ميگردند  ميدر كارايي كاربرد منابعو بهبود ها حمايت
  .ي كشور استفاده نمودالملل بيني پذير رقابت
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  :تهاسپيو
  

1377  1376  1375  1374    
pcxi  pxi  pcxi  pxi  pcxi  pxi  pcxi  pxi  

 آلمان  7/83  4/70  2/89  1/88  100  5/96  3/118  7/109

 فرانسه  9/141  4/70  1/190  9/87  100  5/96  197  6/109

 انگلستان  8/59  5/70  5/50  1/88  100  5/96  3/131  7/109

 بلژيك  5/170  2/70  4/141  9/87  100  5/96  3/142  7/109

 ايتاليا  9/110  4/70  1/112  0/88  100  5/96  1/192  5/109

 سوئيس  9/84  4/70  3/133  9/87  100  5/96  4/55  8/109

 روسيه  2/125  4/70  2/101  0/88  100  5/96  2/109  8/109

 ژاپن  3/86  4/70  2/77  0/88  100  5/96  98  8/109

 عربي دهمتح امارات  1/31  6/70  4/87  0/88  100  5/96  3/78  8/109

 كره جنوبي  6/135  4/70  110  0/88  100  5/96  4/83  8/109

 هلند  9/144  4/70  127  0/88  100  5/96  6/235  6/109

 اتريش  6/111  5/70  6/81  1/88  100  5/96  7/67  8/109

 اسپانيا  3/114  5/70  9/131  0/88  100  5/96  9/110  7/109

 كانادا  8/49  5/70  3/124  9/87  100  5/96  4/119  7/109

 استراليا  7/81  4/70  8/123  0/88  100  5/96  1/87  8/109

 آرژانتين  3/106  4/70  2/111  0/88  100  5/96  6/94  8/109

 برزيل  1/28  5/70  2/48  1/88  100  5/96  1/71  8/109

 چين  3/141  4/70  4/111  1/88  100  5/96  2/95  8/109

 هند  4/33  5/70  9/55  1/88  100  5/96  9/88  8/109

 تركيه  5/90  5/70  4/46  1/88  100  5/96  8/109  8/109
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1382  1381  1380  1379  1378    

pcxi  pxi pcxi pxi  pcxi  pxi  pcxi  pxi  pcxi  pxi  
 آلمان  1/48  6/134  8/53 2/151  7/134  8/157 6/938  263  7/416  302

 فرانسه  9/38  4/134  4/129 9/150  7/147  8/23847/157 4/260  2154  1/262

 انگلستان  2/49  3/134  4/55 9/150  5/76  8/157 6/220  291  226  2/306

 بلژيك  9/90  3/134  2/63 9/150  60  7/157 9/341 2/290  9/404  9/304

 ايتاليا  2/203  1/134  6/138 8/150  5/146  7/157 6/828 4/282  1/747  8/297

 سوئيس  7/53  3/134  9/15 9/150  6  8/157 8/166 1/293  7/25  308

 روسيه  4/79  4/134  2/79 1/151  4/78  7/157 6/319 1/290  4/329  2/305

 ژاپن  9/69  4/134  1/70  151  5/74  8/157 3/233  291  7/241  1/306

عربي متحده امارات  4/90  3/134  62 1/151  6/87  9/157 5/289 5/290  8/317  1/305
 كره جنوبي  3/88  3/134  8/86 9/150  1/89  7/157 8/314 4/290  3/259  306

 هلند  8/230  2/134  7/104 9/150  4/62  7/157  586 4/289  2/424  9/304

 اتريش  1/71  3/134  4/44 9/150  46  7/157 8/222 8/290  9/247  7/305

 اسپانيا  8/148  2/134  193 8/150  8/125  7/157 2/589 5/289  9/906  3/303

 كانادا  6/77  4/134  6/80 8/150  7/93  7/157 3/891 3/289  5/937  2/304

 استراليا  66  3/134  8/69 9/150  5/82  7/157 5/362 3/290  367  3/305

 آرژانتين  3/103  2/134  8/71 9/150  2/54  7/157 4/321 5/290 9/1950  5/305

 برزيل  63  4/134  4/44 9/150  6/48  8/157 9/188 4/291  9/303  4/305

 چين  2/58  4/134  3/57 0/151  2/97  7/157  377 4/289  3/262  3/306

 هند  2/57  3/134  9/83 9/150  8/125  6/157 7/504 9/288  5/705  9/301

 تركيه  2/63  3/134  8/86 9/150  6/67  7/157 2/282 5/290  8/319  3/305

 
  
 
 


