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علي
چكيده 
سطح رقابتپذیری کشورهای جهان یکی از معیارهای مهمی است که بسیاری از متغیرهای اقتصاد
خرد و کالن را در نظر میگیرد .این شاخص در راستای حفظ بقای هر کشوری ،نقش مهمی را بازی
میکند؛ بنابراین هدف از انجام این مطالعه ،ارائه مدلی ابتکاری از متغیرهای شاخص رقابتپذیری جهانی
«مجمع جهانی اقتصاد» در قالب مدل تحلیل پوششی دومرحلهای دادهها و سنجش کارایی این شاخص -
با توجه به اهداف سند چشمانداز  -1404برای چهل کشور منتخب آسیایی ،شمال آفریقا و اقیانوسیه (با
تأکید بر کشور ایران) طی سالهای  2011-2010تا  2015-2014است .با توجه به جامعیت گزارشهای
«مجمع جهانی اقتصاد» ،دادههای موردنیاز برای انجام این مطالعه از گزارشهای این مجمع استخراج
شده و به روش مدل دومرحلهای تحلیل پوششی دادهها و با استفاده از نرمافزار WIN QSB
تجزیهوتحلیل شده است .نتایج نشان میدهد شاخص رقابتپذیری جهانی ایران طی سالهای اشارهشده
روند مناسبی را طی نکرده است و تحقق اهداف سند چشمانداز بیستساله نیازمند الگوبرداری از
کشورهای مرجع مشخصشده در این پژوهش است.
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.1مقدمه 

افزایش سطح رقابت در اقتصاد جهان ،تأثیرات مهمی بر روی کشورها و شرکتها دارد.
شرکتها و کشورها بهناچار باید برای استمرار بقاء ،خود را با رقابتی سخت ،تنظیم و بهروز کنند.
عوامل رقابتپذیری 1بسیاری چه در سطح اقتصاد خرد و چه در سطح اقتصاد کالن وجود دارد،
بهطوریکه فرآیند جهانیشدن ،گسترش بازارهای مصرف و نیز افزایش تعداد رقبا و شدت رقابت،
اهمیت بیشتری به این مفهوم بخشیده است؛ بهعبارتدیگر رقابتپذیری اقتصاد ،یك انتخاب
نبوده و نیاز اساسی و شرط بقای امروز و فردای هر کشوری است.
2
گزارش رقابتپذیری جهانی ،یکی از مهمترین گزارشهای سالیانه «مجمع جهانی اقتصاد » ،
بیش از سه دهه است که عوامل تعیینکننده رقابتپذیری کشورها را مطالعه و ارزیابی میکند .این
مجمع عالوه بر اینکه سطح رقابتپذیری کشورها را منعکسکننده توان آنها در تأمین و افزایش
رفاه مردم خود میداند از سال  2005تاکنون «شاخص رقابتپذیری جهانی» 3را مبنای تحلیلهای
خود از رقابتپذیری کشورها قرار داده است [ .]22 ،5 ،3این شاخص ،ابزاری همهجانبه برای
سنجش ارکان رقابتپذیری ملی در اقتصاد خرد و کالن کشور محسوب میشود .مجمع جهانی
اقتصاد رقابتپذیری را مجموعهای از نهادها ،سیاستها و عواملی که تعیینکننده سطح بهرهوری
هستند ،تعریف میکند؛ درحالیکه سطح بهرهوری نیز به نوبه خود تعیینکننده سطح رفاه پایداری
است که نظام اقتصادی یك کشور میتواند به آن دست یابد [.]22 ،17
مجمع جهانی اقتصاد مجموعه عوامل تأثیرگذار در شاخص رقابتپذیری را در سه شاخص
فرعی :الزامات بنیادین( 4چهار متغیر) ،عوامل مؤثر بر افزایش کارایی( 5شش متغیر) و عوامل مؤثر
بر پیشرفتهبودن و نوآوری( 6دو متغیر) دستهبندی میکند []21 ،20؛ بهعبارتدیگر میتوان با
نگاهی ابتکاری به این سه شاخص مشاهده کرد که هر یك از آنها پایهای برای شاخص بعدی
هستند؛ بدان معنا که لزوم دستیابی به عوامل افزایشدهنده کارایی ،دستیابی به الزامات بنیادین و
همچنین نیل به عوامل پیشرفتهشدن و نوآوری ،دستیابی به عوامل افزایشدهنده کارایی است.
نکته قابلتوجه در این است که عوامل و متغیرهای اثرگذار در اندازهگیری شاخص رقابتپذیری
جهانی ( 114متغیر اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و غیره [ )]20بهنوعی به عوامل و موضوعهایی
اشاره دارد که در سند چشمانداز  1404کشور مدنظر قرار گرفتهاند؛ چراکه یکی از اهداف مهم
کشور بر اساس این سند ،دستیابی به جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه تا

1. Competitiveness.
2. World Economic Forum (WEF).
3. Global Competitiveness Index (GCI).
4. Basic Requirements.
5. Efficiency Enhancers.
6. Innovation and Sophistication Factors.
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سال  1404است [ .]8برای مثال ازجمله مواردی که میتوان به آن اشاره کرد و در این سند ذکر
شده است ،برخورداری از دانش پیشرفته ،توانایی در تولید علم و فناوری ،برخورداری از سالمت و
رفاه ،اصالح نظام آموزشی کشور و کارآمدکردن آن برای تأمین منابع انسانی ،رسیدن به اشتغال
مولد ،ارتقا نسبی سطح درآمد سرانه ،فراهمکردن زمینههای الزم برای تحقق رقابتپذیری کاالها
و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی ،دستیابی به اقتصاد متنوع مبتنی بر دانش،
سرمایه انسانی و فناوری نوین ،بهرهوری عوامل تولید ،حمایت از کارآفرینی و نوآوری ،همافزایی
در فعالیتهای اقتصادی ،توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی ،ارتقای بازار سرمایه و
اصالح ساختار بانکی و بیمهای و غیره است [ ]1که سه شاخص رقابتپذیری جهانی و ارکان آن
تا حدود زیادی این عوامل را پوشش میدهند؛ بنابراین شاخص ذکرشده میتواند بهعنوان سنجه
بسیار مهمی در امر روند حرکتی سند چشمانداز بیستساله ایران مورد مالحظه قرار گیرد و
پیشبینی تحقق یا عدمتحقق این چشمانداز را تسهیل کنند.
در این میان گزارشهای رقابتپذیری جهانی «مجمع جهانی اقتصاد» صرفاً کشورهای
مختلف جهان را با استفاده از امتیازات مربوطه و بدون رعایت هیچگونه تجانس و همخوانی میان
کشورها ،رتبهبندی می کند و کارایی و بهرهوری کشورها نسبت به هم (مخصوصاً کشورهای
هممنطقه و متجانس) که از موضوعهای مهم اقتصاد جهان امروز است را بررسی نمیکند.
پرداختن به مسئله کارایی برای همه کشورها الزامی است؛ اما این مهم برای کشورهای
درحالتوسعه دارای اهمیت بیشتری است؛ چراکه این کشورها بهعلت نداشتن فنّاوری برتر به
اتالف بیشتر منابع و نهادههای تولید میپردازند؛ بنابراین با توجه به اینکه تحلیلها و گزارشهای
«مجمع جهانی اقتصاد» صرفاً دیدگاهی کلی نسبت به سطح رقابتپذیری جهانی کشورهای
مختلف و بدون درنظرگرفتن تجانس کشورها ارائه میدهد ،هدف از انجام این پژوهش این است
تا با ارائه مدلسازی ابتکاریِ شاخصهای رقابتپذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد و با رویکرد
جدید تحلیل پوششی دومرحلهای دادهها ،1به بررسی کارایی نسبی  40کشور منتخب از کشورهای
منطقه آسیا ،شمال آفریقا و اقیانوسیه از سال  2011-2010تا ( 2015-2014کشورهایی که
اطالعات آن در گزارشهای مجمع جهانی اقتصاد طی سالهای اشاره شده منتشر شده است)
بپردازد ،روند حرکتی رقابتپذیری ایران طی این سالها را مورد تحلیل قرار دهد و معیاری برای
تحقق یا عدمتحقق سند چشمانداز  1404ارائه کند .مدل  DEAدومرحلهای بهکاررفته در این
مطالعه برگرفته از مدل چن و همکاران ( )2010است [ ]11که این مدل بهنوعی بازنگری مدل
دومرحلهای کاو و هانگ ( )2008است [.]13

1. Two-Stage Data Envelopment Analysis (DEA).
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.2مبانينظريوپيشينهپژوهش

شاخص رقابتپذیری جهانی جزو جامعترین شاخصها است و به دو مؤلفه محیط داخلی و
خارجی بهطور توأم توجه کرده و با وزندهی مناسب ،مطلوبترین شاخص کمی و کیفی را تولید
کرده است .با توجه به تعریف «مجمع جهانی اقتصاد» ،شاخص رقابتپذیری جهانی در سه
شاخصِ :الزامات بنیادین ،عوامل مؤثر بر افزایش کارایی و عوامل مؤثر بر پیشرفتهبودن و نوآوری
و در قالب دوازده رکن تعریف میشود .ارکان الزامات بنیادین شامل :نهادها ،1زیرساختها ،2محیط
اقتصاد کالن 3و سالمت و آموزش ابتدایی 4است .ارکان ارتقادهنده کارایی شامل آموزش عالی و
آموزشوپرورش ،5کارایی بازار کاال ،6کارایی بازار کار ،7توسعه بازار مالی ،8آمادگی فنّاوری 9و اندازه
بازار 10است و ارکان پیشرفتگی و نوآوری شامل تکاملیافتگی کسبوکار 11و نوآوری است [.]20
نهادها اشاره به مجموعهای از چارچوبهای حقوقی تصمیمگیری دارد که تعامالت افراد و بنگاهها
را برای تولید ثروت و درآمد شکل میدهد .زیرساختها ،مجموعههای فنی و تجهیزات ارتباطی و
حملونقلی را مدنظر دارد که بنگاههای خصوصی و دولتی را موردحمایت قرار میدهد .محیط
اقتصاد کالن به امنیت فیزیکی و حقوقی و مشوقهای محیط کسبوکار اشاره دارد .بخش
سالمت و آموزش ابتدایی ،به سالمت و کارایی نیروی کار در محیط کسبوکار اشاره دارد.
آموزش عالی و آموزشوپرورش به ارتقای مهارت و اثربخشی نیروی کار در محیطهای اقتصادی
اشاره دارد .کارایی بازار کاال به بررسی نحوه تبادل کاال و خدمات بین خریداران و فروشندگان بر
مبنای مشتریمداری میپردازد .کارایی بازار کار به دنبال ایجاد شرایط مطلوب برای عملکرد و
جابهجایی نیروی کار است .توسعه بازار مالی اشاره به ایجاد شرایط مطلوب تأمین منابع مالی و
کاهش ریسكهای سرمایهگذاری دارد .آمادگی فنّاوری ،میزان آمادگی کشور برای دسترسی به
فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی و بهکارگیری آنها را مدنظر قرار میدهد .اندازه بازار دامنه
رقابتپذیری و محدوده جغرافیایی بازارهای کشور را نشان میدهد؛ درنهایت تکاملیافتگی
کسبوکار ،میزان کیفیت شبکههای تجاری و عملیاتهای آنها را نشان میدهد؛ همچنین میزان
نوآوری و خالقیت ،محرک رقابتپذیری و خروج از دوران افول است.

1. Institutions.
2. Infrastructure.
3. Macroeconomic Environment.
4. Health and Primary Education.
5. Higher Education and Training.
6. Goods Market Efficiency.
7. Labor Market Efficiency.
8. Financial Market Development.
9. Technological Readiness.
10. Market Size.
11. Business Sophistication.
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طی سالهای گذشته درباره هر یك از موضوعهای شاخصهای اشارهشده (الزامات بنیادین،
ارتقادهنده کارایی و پیشرفتگی و نوآوری) مطالعات مختلفی با استفاده از  DEAو DEA
دومرحلهای صورت گرفته است که بهاختصار میتوان به برخی از آنها اشاره کرد .احمد و
کریشناسامی ( )2013شکاف و فاصله فنی سه منطقه آسیا (آسیای جنوبی ،آسیای شرقی و
 )ASEANرا طی سالهای  1980تا  2006و از طریق نرمافزار  DEAPتحلیل کردند .آنها
معتقدند هر سه منطقه در خصوص پیشرفتهای فنی نسبت به مرز کارایی خود با تأخیر روبهرو
هستند و برای اینکه بتوانند از این لحاظ پیشرفت کنند باید با زیرساختهای اساسی و سرمایه
انسانی مجهز شوند تا بتواند سرمایهگذاری خارجی را جذب و رشد کنند .آنها نشان دادند
کشورهای آسیای شرقی و  ASEANقویترین بهرهوری در زمینه رشد را نسبت به کشورهای
آسیای جنوبی از خود نشان میدهند [ .]9بامپاتسو و همکاران ( )2013شاخص کارایی فنی 15
کشور اتحادیه اروپا را طی سالهای  1980تا  2008و از طریق  DEAتعیین کردند .شاخص
کارایی فنی ،ظرفیت اقتصاد برای تولید سطح باالتری از تولید ناخالص داخلی برای یك سطح
ورودی انرژی را نشان میدهد .آنها نشان دادند ادغام انرژی هستهای بهعنوان یك ورودی مازاد
در ترکیبات انرژی بهطور منفی بر کارایی فنی کشورها اثرگذار است [ .]10سویتالکوا ()2014
کارایی سیستم بانکی شش کشور منتخب اتحادیه اروپا را طی سالهای  2004تا  2011و با
استفاده از روش  DEAاندازهگیری کرد .وی معتقد است اطالعات جزئی در خصوص شرایط مالی
و وضعیت اقتصادی بانكها به قویترشدن تا سیستم مالی کمك میکند و تصمیمگیری را بهتر
میسازد [ .]18کونتوالمو و همکاران ( )2015کارایی نوآوری ملی  28کشور اروپایی را طی
سالهای  2008تا  2010و با درنظرگرفتن نقش کارآفرینی در مراحل اولیه و همچنین با استفاده
از روش  DEAبررسی کردند .آنها دریافتند که کشورهای درحالتوسعه شکاف فنی دوبرابری را
نسبت به کشورهای توسعهیافته نشان میدهند و گروه رهبران نوآوری اروپایی از طریق
کشورهای آلمان ،سوئیس ،هلند ،دانمارک ،اتریش ،ایسلند و ایتالیا شکل میگیرد؛ همچنین فعالیت
کارآفرینانه که بهواسطه یك سری الزامات انگیزش مییابد ،مانع از پذیرش فناوری برتر در تولید
نوآوری در اروپا میشود [ .]14فقیه و عسکریفر ( )1393عوامل ورودی و خروجی سیستم ملی
نوآوری  57کشورهای منتخب را با استفاده از روش  DEAدر سه الگوی  CCRورودیمحور،
 BCCخروجیمحور و جمعی بررسی کردند .آنها دریافتند که الگوی جمعی نتایج مناسبتری ارائه
میکند .رتبههای باالتر مربوط به کشورهای توسعهیافته با زیرساختهای مناسب بوده است؛
همچنین تعداد پژوهشگران حرفهای در بخشهای دولتی و خصوصی اهمیت نسبی باالتری در
بهبود ظرفیت ملی نوآوری کشورها دارند که میتوانند در سیاستگذاریها و برنامههای خرد و
کالن مدنظر قرار گیرند [.]4
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سیفورد و ژو ( )1999عملکرد  55بانك تجاری آمریکایی را ازطریق  DEAدومرحلهای و
جداکردن سودآوری و قابلیت بازاریابی ،بررسی کردند .آنها دریافتند که بانكهای بزرگ عملکرد
بهتری در سودآوری و بانكهای کوچكتر عملکرد مناسبتری در زمینه قابلیت بازاریابی دارند
[ .]16فوکویاما و ماتوسك ( ) 2011به بررسی و تحلیل هزینه و کارایی فنی و تخصیصی سیستم
بانکداری کشور ترکیه طی سالهای  1991تا  2007و با استفاده از  DEAدومرحلهای پرداختند.
آنها دریافتند که کارایی بانكها وضعیت اقتصاد کشور را قبل و بعد از بحرانهای  1994-1193و
 2001-2000منعکس میکند؛ بهعالوه آنها بر فاصله بین بهترین و بدترین عملکرد بانكها
پافشاری کرده و بیان کردند که بانكهای خارجی -برای مثال کشورهای اتحادیه اروپا -کارایی
باالتری ندارند [ .]12صالح و همکاران ( 37 ،)2011شعبه از یکی از بانكهای تجاری بزرگ ایران
را از طریق  DEAدومرحلهای بررسی کردند .آنها کارایی و اثربخشی سودآوری را در یك عملکرد
کلی ترکیب کردند .نتایج حاکی از اهمیت کارایی و اثربخشی سودآوری در عملکرد کلی شعبههای
بانك در ایران بود [ .]15وارابایوا و سچریوگ ( )2013کارایی فنی سیستمهای مراقبت بهداشتی و
بیمارستانها در  31کشور از کشورهای  OECDرا طی سالهای  2000تا  2009با استفاده از
 DEAدومرحلهای و تحلیل مرز تصادفی ،مقایسه کردند .تجزیهوتحلیلهای انجامشده نشان داد
کشورهایی که سرانه هزینههای مراقبتهای بهداشتی باالتری دارند به دنبال بخش
بیمارستانیای هستند که بهلحاظ فنی کارآتر باشد؛ همچنین کارایی فنی بخش بیمارستان ارتباطی
به منبع تأمین مالی دولتی یا خصوصی ندارد [ .]19حسینی و همکاران ( )1394با درنظرگرفتن
متغیرهای اطالعات حسابداری ،ارزش بازار سهام ،سود آتی از سرمایهگذاری سهام به تحلیل
بنیادی سهام  198شرکت از شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1386تا 1388
و با استفاده  DEAدومرحلهای پرداختند [.]2
بیشتر مطالعاتی که درخصوص  DEAانجام گرفته است به بررسی برخی متغیرهای خاص در
میان کشورهای مختلف پرداختهاند یا بعضی از متغیرهای  GCIـ و نه در این قالب ـ را بررسی
کردهاند .نقطه قوت و نوآوری پژوهش حاضر در این است که با نگاه ابتکاری ،کالن و همچنین
واقعبیانهتری به بررسی کارایی و رتبهبندی کشورهای همگن و متجانس در قالب  GCIو با
بهکارگیری  DEAدومرحلهای پرداخته است که در این راستا مدل مفهومی پژوهش ساخته شده
است؛ همچنین بیشتر مطالعاتی که در قالب  DEAدومرحلهای انجام شده است متغیرهای خاصی
را در یك کشور بررسی کردهاند؛ بنابراین با توجه به مدلسازی انجامشده و برای درنظرگرفتن
متغیرهای میانی ،از این روش استفاده شده است؛ بهعبارتدیگر ،طبق نظر چن و همکاران
( ،)2010درصورتیکه از  DEAاستاندارد استفاده شود ،تعامالت و تضادهای بالقوه بین دو مرحله
که ناشی از متغیرهای میانی است ،مشخص نمیشود .برای مثال ممکن است در مرحله دوم
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ورودیها کاهش یابد تا کارایی این مرحله افزایش یابد؛ اما این مهم باعث کاهش خروجیهای
مرحله اول میشود و کارایی این مرحله را کاهش میدهد []11؛ بنابراین استفاده از DEA
دومرحلهای میتواند این خأل را پر کند.
روششناسيپژوهش

.3

این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش و ماهیت ،از نوع توصیفی است .ابزار
جمعآوری دادهها برای تهیه پیشینه و مبانی نظری و همچنین دادههای پژوهش ،مستندات
کتابخانهای و اینترنتی است .در این پژوهش تالش میشود تا با استفاده از مدل تحلیل پوششی
دادههای دومرحلهای برگرفته از مدل چن و همکاران ( ،)2010کارایی شاخص رقابتپذیری
جهانی  40کشور منتخب از منطقه آسیا ،شمال آفریقا و اقیانوسیه ارزیابی شود و با توجه به سند
چشمانداز  1404موردتحلیل قرار گیرد .دادههای بهکاررفته در تجزیهوتحلیلهای این مطالعه بر
اساس گزارشهای منتشرشده شاخص رقابتپذیری جهانیِ «مجمع جهانی اقتصاد» طی سالهای
 2011-2010تا  2015-2014است [ .]21 ،20انتخاب کشورها بر این اساس صورت گرفته است
که کشورهای انتخابی باید گزارش شاخص رقابتپذیری جهانی آنها طی سالهای  2010تا
 2014موجود باشند؛ بنابراین برخی از کشورها که در دورههای خاصی در این  5سال در گزارش
«مجمع جهانی اقتصاد» در خصوص رقابتپذیری جهانی نبودهاند ،حذف شدهاند .جدول 1
فهرست کشورهای انتخابشده را نشان میدهد.
جدول  .1فهرست کشورهای منتخب جهت پژوهش
رديف

كشور

رديف

كشور

رديف

كشور

رديف

كشور

1
2
3
4
5
6
7
8
9

الجزایر
ارمنستان
استرالیا
آذربایجان
بحرین
بنگالدش
کامبوج
چین
قبرس

11
12
13
14
15
16
17
18
19

گرجستان
هنگکنگ
هند
اندونزی
ایران
رژیم صهیونیستی
اردن
قزاقستان
کره جنوبی

21
22
23
24
25
26
27
28
29

قرقیزستان
لبنان
مالزی
موریتانی
مغولستان
مراکش
نپال
عمان
پاکستان

31
32
33
34
35
36
37
38
39

قطر
روسیه
عربستان
سنگاپور
سریالنکا
تایوان
تایلند
ترکیه
امارات

10

مصر

20

کویت

30

فیلیپین

40

ویتنام

با توجه به موارد اشاره شده ،ضروری است مدل  DEAذکرشده بهطور مختصر تشریح شود.
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دومرحلهاي .فرض بر این است که در مدل

خروجيمحور براي فرايندهاي 

مدل  DEA
دومرحلهای ارائهشده توسط چن و همکاران ( )2010که در نمودار  1نشان داده شده است ،هر
واحد تصمیمگیرنده m ،DMUj (j=1, 2,…., n) 1ورودی ) Xij(i=1, 2,…, mبرای مرحله اول
و  Dخروجی ) ،Zdj(d=1, 2,…, Dبرای همین مرحله دارد D .خروجی مرحله اول بهعنوان
ورودیهای مرحله دوم قرار میگیرد و خروجیهای مرحله دوم ،Yrj(r=1, 2,…, S) ،است.

مرحله دو

Yrj , r = 1,2, … , S

مرحله یك

Xij , i = 1,2, … , M

Zdj , d = 1,2, … , D

نمودار  .1مدل  DEAدومرحلهای []11

در مدل دومرحلهای اشارهشده ،کارایی مرحله اول  θ1jو کارایی مرحله دوم  θ2jنامیده میشود
و مدل خروجیمحور آن از طریق رابطه  1حاصل میشود.

رابطه ()1

∑m
i=1 vi xijo
s
∑r=1 ur yrjo

Min

S.t:
θ1j < 1 𝑎𝑛𝑑 θ2j ≤ 1 for all j
wd = w
̃ d for all d

 ،ur , vi , wd , wوزنهای غیرمنفی ورودیها و خروجیها هستند و شکل خطی
عالئم ̃ d
رابطه  1بهصورت رابطه  2تعریف میشود.
m

Min ∑ vi xio

رابطه ()2

i=1
D

S. t
s

∑ ur yrj − ∑ wd zdj ≤ 0, j = 1,2, … , n
d=1

r=1

1. Decision making unit.
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m

D

𝑛 ∑ wd zdj − ∑ vi xio < 0, 𝑗 = 1,2, … ,
i=1

d=1
s

∑ ur yr0 = 1
r=1

wd , ur , vi ≥ 0

الزم به توضیح است که ثانویه رابطه  2از طریق رابطه  3تعریف میشود.
Max ϕ
n

∑ λj X ij ≤ X io ,

i = 1,2, … . , m

i=1
n

رابطه ()3

r = 1,2, … . , m

∑ µj Yrj ≥ ϕYro ,
j=1
n

∑(λj − µj )Zdj ≥ 0, d = 1,2, … . , D
ϕ≥1

j=1

λj , µj ≥ 0,

چارچوب مفهومي پژوهش .یکی از مهمترین عوامل در بهکارگیری  DEAبرای ارزیابی و
رتبهبندی ،ورودیها و خروجیها هستند [ .]6در گزارش «مجمع جهانی اقتصاد» درخصوص
 GCIدر سه سطحِ اصلی توسعه (به ترتیب عاملمحور ،کارارییمحور و خالقیتمحور) و دو سطحِ
در حال گذار (گذار از مرحله یك به دو و از مرحله دو به سه) تقسیمبندی میشوند که معموالً از
دو معیار تولید ناخالص داخلی سرانه و وابستگی به منابع طبیعی و معدنی برای تعیین سطح توسعه
کشورها استفاده میشود؛ بهعبارتدیگر پایههای شاخص رقابتپذیری جهانی را این سه شاخص
توسعه تشکیل دادهاند []7؛ بنابراین میتوان استدالل کرد برای اینکه کشور از مرحله اول توسعه
به مرحله دوم گذر کند ،باید ارکان الزمات بنیادین (عاملمحور) را بهعنوان ورودی سیستم بپذیرد
و آنها را وارد سیستم کند تا این ارکان بستری برای فراهمآمدن مرحله دوم توسعه
(کاراییمحوری) و در ادامه مرحله سوم توسعه (نوآوریمحوری) شود .در این پژوهش ورودیهای
مرحله اول ،چهار متغیر و خروجی این مرحله که ورودی مرحله دوم است ،شش متغیر است؛
همچنین خروجی مرحله دوم نیز تعداد دو متغیر است .نمودار  2بهتشریح مدل مفهومی پژوهش را
نشان میدهد.

126

چشمانداز مديريت صنعتي  -شماره  - 19پايیز 1394

نمودار  .2مدل مفهومی پژوهش

با توجه به مدل مفهومی پژوهش و همچنین رابطه  ،3در مدل حاضر ،Xij ،بردار ورودی iام
کشور jام ،Yrj ،خروجی مرحله اول کشور jام و ورودی مرحله دوم کشور jام و  Zdjخروجی مرحله
دوم کشور jام است .درصورتیکه مقدار  ϕ = 1شود ،آن کشور کارا و در غیر این صورت ناکارا
است .میزان کارایی را میتوان از طریق  1ϕبهدست آورد.
يافتههايپژوهش 
.4تحليلدادههاو 

دادهها و اطالعات گردآوریشده از شاخص رقابتپذیری جهانی طی سالهای 2011-2010
تا  2015-2014با استفاده از نرمافزار  WIN QSBو به کمك رابطه  3تجزیهوتحلیل شد .نتایج
بررسی کارایی نسبی هر کشور و کشورهای مرجع (بر اساس ردیفهای جدول شماره یك) برای
هر کشور در جدول  2مشخص شده است.
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ادامه جدول  .2کارایی کشورها بر اساس  GCIو تعیین کشورهای مرجع طی سال  2011-2010تا 2015-2014
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ادامه جدول  .2کارایی کشورها بر اساس  GCIو تعیین کشورهای مرجع طی سال  2011-2010تا 2015-2014
كشور 

سال 2014-2013
کارایی

رتبه

الجزایر

0/7124

37

ارمنستان

0/7895

31

استرالیا

0/8116

26

آذربایجان

0/8552

20

بحرین

0/7750

32

بنگالدش

0/9132

10

کامبوج

0/8467

21

چین

0/8381

23

قبرس

0/8063

27

مصر

0/8880

15

گرجستان

0/6947

38

هنگکنگ

0/8871

16

هند

0/9360

5

اندونزی

0/9074

11

ایران

0/7632

36

رژیم
صهیونیستی

1

1

اردن

0/9029

13

قزاقستان

0/7734

33

ردیف کشور مرجع
،24 ،14 ،29 ،22 ،19
35
،10 ،37 ،29 ،19 ،12
24 ،13
،8 ،29 ،19 ،16 ،12
24 ،14
،13 ،10 ،37 ،29 ،12
24 ،16
،13 ،10 ،37 ،29 ،12
24 ،16
،24 ،13 ،29 ،27 ،22
35
،13 ،10 ،29 ،22 ،19
35 ،24 ،16 ،14
،10 ،29 ،22 ،19 ،12
24 ،16 ،15
35 ،24 ،13 ،29 ،22
،13 ،10 ،29 ،22 ،19
35 ،24
،16 ،13 ،10 ،29 ،22
35 ،24
35 ،24 ،16 ،13 ،12
،13 ،10 ،29 ،19 ،12
24 ،16
،14 ،10 ،29 ،22 ،19
24 ،16 ،15
،14 ،10 ،29 ،22 ،19
35 ،24 ،16 ،15
16
،15 ،13 ،8 ،29 ،22
35 ،24
،13 ،37 ،29 ،19 ،12
24 ،16

سال 2015-2014
کارایی

رتبه

0/7189

38

0/7867

30

0/8869

15

0/8022

27

0/7609

35

0/9011

12

0/8189

26

0/8313

23

0/9323

6

0/9040

10

0/6692

39

0/8627

21

0/8792

17

0/8831

16

0/7768

32

1

1

0/9382

5

0/7673

34

ردیف کشور مرجع
،31 ،16 ،10 ،29 ،22
35
،31 ،24 ،10 ،29 ،22
35
،16 ،13 ،10 ،29 ،22 ،3
35
،16 ،13 ،37 ،29 ،19 ،3
35
،31 ،24 ،10 ،29 ،22
35
،24 ،10 ،29 ،27 ،22
35 ،31
،31 ،24 ،10 ،29 ،22
35
،16 ،13 ،10 ،29 ،22 ،3
35
،17 ،15 ،13 ،1 ،29 ،22
35 ،24 ،19
،31 ،24 ،10 ،29 ،22
35
،31 ،24 ،10 ،29 ،22
35
31 ،23 ،39 ،29 ،12
،16 ،13 ،10 ،29 ،22 ،3
35
،16 ،13 ،37 ،29 ،22 ،3
35 ،19
،16 ،13 ،10 ،29 ،22 ،3
35 ،19
16
،19 ،13 ،10 ،29 ،22
35 ،24
،16 ،13 ،10 ،29 ،22 ،3
35
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همانطورکه مالحظه میشود طی سال  2011-2010رژیم صهیونیستی و کشورهای کره
جنوبی ،لبنان ،پاکستان و فیلیپین کارایی  1را به خود اختصاص دادهاند و طی سالهای -2011
 2012تا  2014-2013رژیم صهیونیستی و کشورهای کره جنوبی و پاکستان کارایی  1را حفظ
کرده و در سال  2015-2014رژیم صهیونیستی و کشور پاکستان دارای کارایی یك هستند .با
توجه به دادههای گردآوریشده ،لبنان طی سال  2011-2010در حوزه سالمت و آموزش ابتدایی
و عمده ارکان ارتقادهنده کارایی و همچنین تکاملیافتگی کسبوکار وضعیت مطلوبتری را
نسبت به ایران داشته است .در همین راستا کشور پاکستان نیز طی پنج سال اشارهشده در عمده
موارد ارکان ارتقادهنده کارایی و همچنین تکاملیافتگی کسبوکار وضعیت مساعدتری را به
دست آورده و در خصوص نوآوری تقریباً یکسان عمل کرده است؛ بنابراین در این مرحله از روش
اندرسون-پترسون برای تعیین کاراترین واحد نیز کمك گرفته شد .تجزیهوتحلیلهای انجامشده از
طریق رابطه  2و به کمك نرمافزار  ،WIN QSBرتبههای کشورها را در جدول  3ارائه میدهد.
جدول  .3رتبهبندی کشورهای کارا به روش اندرسون-پترسون
كشور 
رژیم صهیونیستی
کره جنوبی
لبنان
پاکستان
فیلیپین

 2011-2010

کارایی

رتبه

1/8943
1/4502
1/9894
1/9237
1/0423

3
2
5
4
1

 2015-2014  2014-2013  2013-2012  2012-2011

کارایی

رتبه

کارایی

رتبه

کارایی

رتبه

کارایی

رتبه

2 1/1084 1 1/1881 1 1/8524 1 1/8517
*** ***
3 1/9579 3 1/9635 2 1/9418
*** *** *** *** *** *** *** ***
1 1/0752 2 1/8776 2 1/9590 3 1/9658
*** *** *** *** *** *** *** ***

کشور ایران در میان  40کشور انتخابی ،به لحاظ کارایی نسبی در سال  2010در رتبه
سیوچهارم و طی سالهای  2011تا  2014بهترتیب در رتبههای سیوهفتم ،سیوششم و
سیوششم و سیودوم قرار گرفته است .طی این پنج سال ،عمدتاً کشورهای کره جنوبی ،اندونزی،
مصر ،پاکستان و سریالنکا ،کشورهای مرجع برای ایران بودهاند.
نتيجهگيريوپيشنهادها 

.5

با توجه به هدف این پژوهش و تجزیهوتحلیلهای انجامشده طی سالهای  2010تا 2014
باید اشاره کرد که در محاسبه شاخص رقابتپذیری جهانی کشورها 114 ،متغیر اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و غیره دخیل است که میتواند بهعنوان معیاری در بررسی و تحلیل سند
چشمانداز  1404کشور مورد مالحظه قرار گیرد .با لحاظکردن مدل مفهومی ارائهشده و با استفاده
از روش  DEAدومرحلهای ،کشور ایران با دیدگاه واقعبینانهتری نسبت به رتبهبندی ارائهشده
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«مجمع جهانی اقتصاد» ،با کشورهای هممنطقه و متجانس با خود مورد ارزیابی کارایی قرار
گرفت .در تجزیهوتحلیلهای انجامشده طی سال  ،2010کارایی ایران نسبت به کشورهای
منتخب 0/7745 ،محاسبه شد و ایران در رتبه سیوچهارم قرار گرفت .با توجه به  ،λjکشورهای
کره جنوبی ،لبنان ،مغولستان ،پاکستان و فیلیپین بهعنوان واحدهای مرجع در ورودیها برای
کشور ایران قرار گرفتهاند و با توجه به  ،µjکشورهای مصر ،اندونزی ،سریالنکا و رژیم
صهیونیستی بهعنوان واحدهای مرجع در خروجیهای کشور ایران قرار گرفتهاند .درنهایت در سال
 ،2014کارایی نسبی ایران  0/7768و رتبه آن 32ام محاسبه شد .کشورهای استرالیا ،لبنان،
پاکستان واحدهای مرجع برای ورودیها و کشورهای مصر ،هند ،رژیم صهیونیستی ،کره جنوبی و
سریالنکا بهعنوان مرجع برای خروجیها انتخاب شدند .روند حرکتی کارایی نسبی کشور ایران
طی سالهای  2010تا  2014در نمودار  3نمایش داده شده است.
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نمودار  .3روند کارایی نسبی کشور ایران طی سالهای  2010تا  2014بر اساس .GCI

کارایی کشور ایران در مقایسه با کارایی کشورهای مرجع آن طی سالهای  2010تا  2014در
نمودار  4نشان داده شده است.
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نمودار  .4کارایی نسبی ایران

در مقایسه با کارایی کشورهای مرجع آن طی سالهای  2010تا  2014در قالب .GCI

اگرچه کارایی کشور ایران در مقایسه با کشورهای هممنطقه و متجانس با آن طی سالهای
 2011تاکنون تقریباً از نظر معیار  GCIروند روبهرشدی را طی میکند؛ اما روند حرکتی آن
بهشدت کند است؛ همچنین جایگاه ایران در مقایسه با جایگاه کشورهای منتخب ،مناسب نیست؛
بنابراین با توجه به اهداف و آرمانهای سند چشمانداز بیستساله که نیل بهجایگاه اول اقتصادی،
علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای میانه ،قفقاز ،خاورمیانه و کشورهای همسایه را مدنظر
دارد ،شاخص رقابتپذیری جهانی ایران دارای میزان مطلوبی نسبت به کشورهای منتخب نیست؛
در همین راستا مجمع جهانی اقتصاد رتبه ایران طی سالهای  2010تا  2014را بر اساس GCI
به ترتیب شصتونهم (بین  139کشور) ،شصتودوم (بین  142کشور) ،شصتوششم (بین 144
کشور) ،هشتادودوم (بین  148کشور) و هشتادوسوم (بین  144کشور) منتشر کرده است.
همانطور که مالحظه میشود از سال  2011ایران روند نزولی در این شاخص داشته است []21؛
البته باید اشاره کرد که رتبههای منتشرشده بدون درنظرگرفتن همگنی و تجانس بین کشورها
است و اتکای به آن قابلتردید است؛ چراکه با توجه به تجزیهوتحلیلهای انجامشده در این
مطالعه وضعیت  GCIایران و جایگاه آن نسبت به کشورهای متجانس طی سالهای در نظر
گرفته شده رو به بهبود است؛ اما حرکت آن کند است و با این روند نمیتواند جایگاه اول در
منطقه را کسب کند؛ همچنین با توجه به نتایج پژوهش ،علت اینکه ایران نسبت به کشورهای
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منتخب جایگاه مناسبی ندارد در کنار عواملی چون پایینبودن توسعه سیاستهای خارجی و جذب
سرمایهگذاریهای خارجی ،شرایط نامساعد اقتصاد کالن و بهکار نگرفتن مناسب جمعیت جوان،
میتوان به توجه کم به کیفیت و قیمت کاال و خدمات و حق مالکیت و همچنین نامشخصبودن
مفهوم رقابت با توجه به دولتیبودن اقتصاد اشاره کرد؛ بنابراین پیشنهاد میشود کشورهایی که
طی سالهای  2010تا  2014بهعنوان واحد مرجع (مخصوصاً کشورهایی که طی  5سال بهعنوان
واحد مرجع عنوان شد) برای کشور ایران انتخاب شدند ،موردبررسی دقیقتر و الگوبرداری – نه در
همه موارد  -قرار گیرند .کشور ایران با توجه به برخورداری از بسترهای مناسب ،پتانسیل تحقق
اهداف و معیارهای  GCIو همچنین سند چشمانداز  1404را خواهد داشت؛ بنابراین پیشنهاد
میشود جهت پژوهشهای آینده هر یك از متغیرهای اشارهشده در الزامات بنیادین ،ارتقاءدهنده
کارایی و پیشرفتهبودن و نوآوری در  GCIمورد کنکاش قرار گیرد و جایگاه ایران نسبت به سایر
کشورهای منطقه بررسی شود تا بتوان نقاط تصمیمگیریهای مدیریتی برای تسهیل نیل به
اهداف سند چشمانداز بیستساله را دقیقتر شناسایی کرد .همچنین روشهای دیگرِ بررسی
کارایی ،مانند  DEAپویا مدنظر قرار گیرد و نتایج این روش با روش  DEAدومرحلهای مقایسه
شود.
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