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Extended Abstract
The Competitiveness Index is measured and published annually by the World
Economic Forum for a significant number of countries. In this regard, the main
purpose of this study is to "measure and assess the position of Indian
subcontinent countries in terms of competitiveness indicators compared to
Iran", in the period 2016 to 2018. The type of applied research and its method
is descriptive-analytical. Sharon's entropy techniques, Vikor, Moran's global
spatial self-correlation statistics, and the Arc Gis software were used to analyze
the data. The results of this study in terms of the study of global
competitiveness indicators during the period under study showed that India is
in the first place and Bhutan is in the last place. Iran, with a score of 0.305,
0.336 and 0.327, has the second place, respectively. Also, the results of the
change coefficient model (c.v) showed that the level of inequality of countries
in having the studied indicators has been declining over the past three years.
The main question of the research is what is the situation of Iran in terms of
global competitiveness indicators compared to quasi-continental countries?
Keywords: Competitiveness, Global Competitiveness Index, Vikor Model,
Quaternary Countries, Iran.
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1. Introduction
Competitiveness refers to the ability of an economic entity to perform better
than its counterparts in relation to a common goal, and is a key criterion for
assessing the success of countries, industries, and enterprises in competitive
political, economic, and commercial fields; That any country, industry or
enterprise that has high competitiveness in competitive markets has a higher
competitiveness. The Global Competitiveness Index is one of the economic
indicators that indicates the status of institutions, policies, processes and
Factors affecting a country's productivity level and each year by the World
Economic Forum For a significant number of countries, it is measured and
published. The report of the Global Competitiveness Index for Quasi-Range
Countries from 2012 to 2018 shows that these countries are in a bad position in
the ranking of countries (except India, which has a good situation) They have
global competitiveness indicators, so that these countries are ranked above 100
among the 144 countries studied in the world in most periods. In the case of
Iran, the Global Competitiveness Index for Iran's Economy has been calculated
and published since 2010 by the World Economic Forum in cooperation with
the Iranian Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture. And
since 2010, Iran has been ranked in this forum. In 2010, Iran's ranking among
139 countries was 69, which in 2011 improved to 62 among 142 countries, but
in 2012, Iran's ranking among 144 countries decreased to 66. According to the
latest report of the World Economic Forum, in 2018-2017, Iran's ranking in the
Global Competitiveness Index increased by 7 degrees compared to the 20172016 report from 76 to 69. In the present study, after expressing the concept of
competitiveness, by determining the recognized international indicators, the
position of quasi-continental countries in comparison with Iran between 2016
and 2018 is evaluated. In the following, by examining the strengths and
weaknesses of competitiveness of quasi-continental countries and Iran and
reviewing the macro variables affecting it, solutions for the growth of
competitiveness of these countries are stated. Accordingly, the present study
seeks to answer these questions. 1. What is the position of Iran in terms of
competitiveness among selected countries? 2- What is the state of inequality
between the competitiveness indicators of India and Iran?
2. Research methodology
The present research is a descriptive-analytical research method in terms of
targeting as a practical study. The geographical area of this study is Iran and
the subcontinent of India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan (Myanmar was
not included in this report) according to the report of 2017-2017 and 2018 of
the World Economic Forum. Data collection tools are used to study research
indicators in the form of 12 main components. Data related to them were
collected from the report (Report on Global Competitiveness Index GCI). To
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decipher and analyze the information obtained from Shannon's entropy
techniques, Vikor's multi-criteria decision making, Shannon's entropy model,
Moran's global spatial correlation statistics, and the Arc GIS software were
used.Discussion
3. Discussion
In the first step of the research, the status of quasi-continental countries and
Iran in terms of global competitiveness indicators for 2018 will be evaluated
and measured using the Vikor multi-criteria decision-making technique.
Therefore, in the first step of this study, to investigate and prioritize countries,
the weight of 12 indicators used in this study was measured using Shannon's
entropy method, which is given in the form of the mean matrix table. The
findings showed that the market size index The sub-indices of the pillar of
performance enhancement with weight (0.4039), the infrastructure index of the
essentials of weight class requirements (0.1321) and the index of higher
education and training of human resources are among the pillars of
strengthening the efficiency of weight (0.0979), respectively. It has the highest
weight and the market efficiency index with the weight (0.0065) has the lowest
weight. Step 2: Normalize the decision matrix: To do this, first bring all the
values of the matrix to the power of 2 and add the sum of each column, then the
sum of the sums of each column is taken, and finally each of the values on the
sum is obtained. Is divided. Step 3: Weighing the normal matrix: To weigh, the
values of the normal matrix of each option are multiplied by the weight of the
criteria. At this stage, according to the importance coefficient of different
criteria in decision making, using Shannon's entropy method. The weight
vector is defined. At this stage, the coefficient of importance of each of the
twelve criteria is determined. Step 4: Optimal Solution Solution: For each
criterion, the best and worst value of that criterion should be identified among
all the options. Also, the coefficient of change obtained for the years 2016 to
2018 indicates that 2016 had the highest coefficient of change with coefficient
(0.7999977) and 2018 with coefficient (0.648) has the lowest coefficient of
change in competitiveness indicators. it shows. The results of data analysis and
analysis with the Moran Space Solidarity Index in 2017 show that the Moran
index value is 0.356, the predictive index is -0.0666, the variance is 0.0344, the
Zscore value is 0.6342 and the value P-value is less than 0.04.
4. Conclusion
The findings showed that during 2016, 2017 and 2018, Iran is among the
countries studied after India, which is in the first place and in this regard has a
more appropriate situation. In 2018 and 2017, India is in the first place with
Vikor coefficient (0.134) and Bhutan is in the last place with the highest Vikor
coefficient (0.632), which has an unfavorable situation in terms of
competitiveness indicators. The region. In 2016, India came in first and Bhutan
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in last place. Also, the coefficient of change obtained for the years 2016 to
2018 indicates that 2016 had the highest coefficient of change with coefficient
(0.7999977) and 2018 with coefficient (0.648) has the lowest coefficient of
change in competitiveness indicators. Shows. The results of the spatial
distribution pattern of competitiveness indicators during the years 2016 to 2018
using the global spatial self-correlation technique showed that in all three
periods the cluster pattern is complete and intense and India and Iran have a
unipolar pattern. Are. The rate of this coefficient and its trend has decreased
from 2016 to 2018. As a result, it can be said that Iran is in a better position
than this group, and in terms of global indicators, competitiveness is more
favorable than quasi-continental countries. Weaknesses are most noticeable in
the sixth component or market efficiency, the seventh component or labor
market efficiency, the eighth component or the development of the financial
market, the ninth component or technological readiness. Given the weaknesses,
the country's strength is in the tenth component or market size. The results
obtained from the Vikor technique in this study also confirm this conclusion
and indicate that Iran has access to domestic and foreign markets from the
situation. It is a good idea to take advantage of this strength to improve other
components as well.
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سنجش و ارزیابی جایگاه کشورهای شبهقاره از نظر شاخصهای
رقابتپذیری جهانی در مقایسه با کشور ایران
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چکیده
شاخص رقابتپذیری هرساله توسط مجمع جهانی اقتصاااد باارای تعااداد قابا توجهی از کشااورها
اندازهگیری و انتشار مییابد .در همین راستا ،هدف اصلی این مطالعه «سنجش و ارزیااابی جایگاااه
کشورهای شبهقاره هند از منظر شاخصهای رقابتپذیری در مقایسااه بااا کشااور ایاارانر ،در دورۀ
زمانی  2016تا  2018است .نوع تحقیا  ،کاااربردی و روآ ن توصاایفی -تحلیلاای اساات .باارای
تجزیهوتحلی دادهها از تکنیکهای نتروپی شانون ،ویکور ،مااار خودهمبسااتگی ی ااایی مااوران
جهانی و از نرمایزار  ArcGISاستفاده شدهاست .نتایج این پژوهش از نظاار بررساای شاااخصهای
رقابتپذیری جهانی طی بازۀ زمانی مورد مطالعه نشان داد کشور هند در جایگاه نخست و کشااور
بوتان در خرین جایگاه قرار گریتهاست .کشور ایران بااهترتیب بااا کسااب میاازان واارایب ویکااور
 0/336 ،0/305و  0/327جایگاه دوم را به خود اختصاص دادهاست .همچنین نتایج ماادض وااریب
تغییرات ( )c.vحاکی از ن بود که میزان نابرابری کشورها در برخااورداری از شاااخصهای مااورد
مطالعه طی سه ساض هنگ سیر نزولی داشته است .سؤاض اصلی تحقی این است که کشور ایران از
لحاظ شاخصهای جهانی رقابتپذیری نسبتبه کشورهای شبهقاره در چه ووعیتی قرار دارد؟
واژههای کلیدی :رقابتپذیری ،شاخصرقابتپذیری جهانی ،مدض ویکور ،کشورهای شبهقاره ،ایران
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 -1مقدمه
در چند ساض اخیر ،رقابت جهانی یکی از اهداف اصلی کشااورهای جهااان بودهاساات؛ بهطوریکااه
ایزایش سطح رقابتپذیری در سطح اقتصاد جهان ،تأثیرات مهمی باار روی کشااورها و شاارکتها
خواهد داشت (باینده ایماندوست و مفیدی .)69 :1395 ،با توجه به اهمیاات ایاان مووااوع ،یناادۀ
کشورها نیز وابستگی مستقیمی با میزان قدرت رقابتپااذیری نهااا در شاااخصهای اقتصااادی و
بهویژه رقابتپذیری خواهد داشت (ملکاخالق و طالقانی .)18 :1389 ،رقابتپذیری یک موووع
مهم و محوری است که از ن بهعنوان ابزاری برای رسیدن به رشااد مطلااوت اقتصااادی و توسااعۀ
پایدار یاد میشود .همچنین این مقوله به معنای امکان دسااتیابی بااه موقعیاات مناسااب و ثبااات در
بازارهای جهانی است (عسگری)21 :1388 ،؛ ازاینرو رقابتپذیری بااهعنوان یااک سااری نهادهااا،
سیاستها و عواملی که سطح بهرهوری یک کشور را تعیین میکند تعریف شده که قااادر بااه ارائاۀ
رون و کامیابی ایزایشیایته بااه شااهروندانش اساات ( .)Schwab, 2010: 3درواقااع رقابتپااذیری
معیاری کلیدی برای ارزیابی درجاۀ مویقیاات کشااورها ،صاانایع و بنگاههااا در میاادانهای رقااابتی
سیاسی ،اقتصادی ،تجاری به حسات می ید؛ بدین معنی که هر کشور ،صاانعت یااا بنگاااه ،از تااوان
رقابتی باالیی در بازارهای رقابتی برخوردار باشد ( قازاده و همکاران .)37 :1386 ،در ایاان راسااتا،
کشور ایران بهواسطۀ موقعیت جغراییایی بسیار مناسب خود و قرارگریتن میان کشورهای شاارقی و
غربی سیا ،همواره کانون توجه سایر کشورها بودهاست و داشتن جایگاه مناسااب در شاااخصهای
رقابتپذیری برای کشور همواره اهمیت بسیاری دارد .از نظر اقتصادی ،جنوت سیا نهتنها یکی از
مناط با رشد سریع جهان است ،بلکه این منطقه همچنین یکی از یقیرترین مناطقی اساات کااه بااا
یشار ناشی از رشد اقتصادی و ایزایش جمعیت مشخص میشود .در مورد منطقۀ شبهقاره نیز بایااد
اظهار کرد این منطقه با یکپنجم جمعیت جهان ،محرومتاارین منطقااه در جهااان بااوده و نیماای از
جمعیت کامالً یقیر جهان را در خود جای دادهاست (حسینپور و همکاران.)57 :1389 ،
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 -1-1بیان مسئله و سؤاالت تحقیق
بهتازگی ،مفهوم رقابت ،بهعنوان یک عام وروری در ارزیابی کشورها و مناااط  ،بااهویژه بااهدلی
توانایی ن برای ایجاد ریاه و کامیابی تبدی شدهاست ( .)Dima, et al., 2018: 1رقابتپااذیری بااه
توانایی یک ماهیت اقتصادی در داشتن عملکرد بهتر نساابتبه همتایااان در رابطااه بااا یااک هاادف
مشترک اشاره دارد ( )Pitelis, 2011: 282در این راستا با رشد جهانیشدن اقتصاد جهااانی ،شاااهد
ایزایش روزایزون رقابت میااان شاارکتها و کشااورها هسااتیم ()Sener, 2013: 1؛ بهطوریکااه در
دوران حاور ،ایجاد ی ای رقابتی و توانمندسازی بنگاههای تولیدی ،الزامیتاارین بسااتر تعاما بااا
اقتصاد جهانی را تشکی میدهد و دولتها تالآهااای زیااادی را در ایاان زمینااه انجااام میدهنااد
(داداآپور و احمدی.)53 :1389 ،
دلی اهمیت سنجش رقابتپذیری بین کشورها این است کااه تااا قبا از دهاۀ 1970-13980
میالدی ،تصور مىشد که مىتوان با اتکاى صارف بااه شاااخصهای کااالن ،ازجملااه میاازان رشااد
اقتصادی ،در مد سرانه ،میزان تورم ،بیکاری ،تراز تجاری و ...دربارۀ توانمندی یک اقتصاااد ملاای و
مقایسۀ کشورها با یکدیگر نظر داد؛ اما با مرور زمااان ،وااعف شاااخصهاى کااالن باارای نمااایش
واقعیتهاى پیچیااده درون اقتصااادها روشاان شااد؛ باارای ایاان منظااور ،برخاای از پژوهشااگران و
سازمانها ،تعاریفی درباره رقابتپذیری بیان کردند و به تاادوین شاااخصهایی باارای ساانجش ن
پرداختند (جانی .)148 :1390 ،گزارآ شاخص رقابتپذیری جهانی برای کشااورهای شاابهقاره از
ساض  2012تا  2018بیانگر این است که این کشااورها ووااعیت نامناساابی در رتبهبناادی کشااورها
(بهاستثناء کشور هند که دارای ووعیت مناسبی است) در شاخصهای رقابتپذیری جهانی دارند.
کشور ایران از ساض  2010در رتبهبندی مجمع جهانی اقتصاد قرار گریتهاست و در این ساااض رتباۀ
ایران بین  139کشور برابر با  69بودهاست که در ساض  2011بین  142کشور به  62بهبود یایته ،امااا
در ساض  2012رتبۀ ایران بین  144کشور جهان به  66تنزض یایتهاست .براساس جدیدترین گزارآ
مجمع جهانی اقتصاد ،در ساض  ،2017 -2018رتبۀ ایااران در شاااخص رقابتپااذیری جهااانی بااا 7
درجه ارتقا در مقایسه با گزارآ  2016 -2017از رتبۀ ( 76از میان  138کشور مورد بررساای) بااه
( 69از میان  137کشور) رسیدهاست؛ اما به همان میزان که کاهش یااا ایزایشهااای مقطعاای نبایااد
مورد توجه باشند ،باید جهتگیری کلی و روند عوام کاهنده یا ایزایندۀ رتبۀ رقابتپذیری کشااور
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موردتوجه قرار گیرد؛ برهمیناساس ،پژوهش حاور در پی پاسخگویی به این سااؤاالت اساات-1 :
جایگاه کشور ایران از لحاظ شاخصهای رقابتپذیری در بین کشورهای منتخب چگونااه اساات؟
 -2ووعیت نابرابری شاخصهای رقابتپذیری در بین کشورهای شاابهقاره هنااد و ایااران چگونااه
است؟
 -2-1اهداف و ضرورت تحقیق
هدف اصلی مقالۀ حاور ،سنجش و ارزیابی جایگاه کشااورهای شاابهقاره (هنااد ،پاکسااتان ،بوتااان،
بنگالدآ و نپاض؛ البته کشور میانمار بهدلی قرارنگریتن در گزارآ رقابتپااذیری جهااانی سااازمان
جهانی اقتصاد ،در این مقاله مورد بررسی قرار نگریتهاست) در مقایسه با کشور ایران طی ساضهای
 2017 ،2016و  2018از لحاظ شاخصهای رقابتپذیری جهانی با استفاده از روآ تصاامیمگیری
چندمعیارۀ ویکور ( )VIKORو تکنیک خودهمبستگی ی ایی موران جهانی است .اهااداف یرعاای
پژوهش بدین شرح است:
 تعیین جایگاه کشورهای شبهقاره هند و ایران از لحاظ شاخصهای رقابتپذیری جهانی؛ شناخت میزان نابرابری در برخورداری از شاخصهای رقابتپذیری جهانی در بااین کشااورهایشبهقاره و ایران؛
 شناخت الگوی توزیع ی ایی شاخصهای رقابتپذیری جهانی در بااین کشااورهای شاابهقاره وایران.
 -3-1روش تفصیلی تحقیق
تحقی حاور از لحاظ هدفگذاری بهعنوان یااک مطالعاۀ کاااربردی و روآ پااژوهش توصاایفی-
تحلیلی است .قلمرو جغراییایی ایاان تحقیا  ،کشااور ایااران و کشااورهای شاابهقاره شااام  :هنااد،
پاکستان ،بنگالدآ ،نپاض ،بوتااان ،براساااس گاازارآ ساااض  ،2017 ،2016و  2018انجماان جهااانی
اقتصاد ( )World Economic Forumاست .ابزار گرد وری اطالعات باارای بررساای شاااخصهای
پژوهش در قالب  12مؤلفۀ اصلی است کااه دادههااای مربااو بااه نهااا از گاازارآ «

Report on

Global Competitiveness Indexر گاارد وری شدهاساات .باارای تجزیااهوتحلی اطالعااات
بهدست مده از تکنیکهای نتروپی شانون ،تصمیمگیری چندمعیارۀ ویکور ( ،)Vikorمدض نتروپی
شانون ،مار خودهمبستگی ی ایی موران جهانی و از نرمایزار  ArcGISاستفاده شدهاست.
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سنجش و ارزیابی جایگاه کشورهای شبه قاره با ایران در شاخص رقابتپذیری جهانی

معیار

جایگاه کشورهای مورد مطالعه در شاخص

سنجش

رقابتپذیری جهانی

الگوی توزیع شاخصها در هر یک
از کشورها

شاخصهای

الزامات

تقویت

عوام نو وری

سنجش

اساسی

کارایی

و بلوغ

خوشهای

تصادیی

پراکنده

نمودار  .1مدل سنجش پژوهش

 -1-3-1مدل ویکور
ویکور یک روآ  MADMتوایقی است کااه باار مبنااای روآ اض پاای متریااک توسااعه یایتهاساات
( )Huang, et al., 2009: 761که بهعنوان یک تابع ک در برنامهنویسی سازآ مورد اسااتفاده قاارار
میگیرد ( )Hung-Yi et al, 2009: 10140و یکی از مدضهای پرکاربرد در تصمیمگیری و انتخااات
گزینۀ برتر است ( .)Chu et al, 2007: 1013اپریکوویک و تزنگ در ساض  1988این روآ را ارائه
دادند ( .)Atashin-P, et al., 2013: 107مبنای این روآ برگریتااه از برنامااهریزی سازشاای اساات.
مدض بهعنوان یک روآ تصمیمگیری چندمعیاره برای ح یااک مساائلۀ تصاامیمگیری گسسااته بااا
معیارهای نامتناسب (واحدهای اندازهگیری مختلف) و متعارض توسعه داده شدهاست .این متد باار
رتبهبندی و انتخات از یک دسته لترناتیوها و تعیین راهح های سازگار برای مسئله بااا معیارهااای
متعارض متمرکز شدهاست که میتواند به تصمیمگیرندگان برای رسیدن به تصاامیم نهااایی کمااک
کند ( .)Opricovic, et al., 2003: 9ساختار این مدض بدینصورت است:
 -1تشکی ماتریس دادهها براساس لترناتیو و شاخص؛
 -2محاسبۀ وزن شاخصها براساس نتروپی یا روآ ( AHPرابطۀ )1؛
 -3تعیین باااالترین ارزآ  *fiو پااایینترین ارزآ  -fiتوابااع معیااار در صااورتیکه
باشد (رابطۀ )2؛
 -4محاسبۀ ارزآ  Sjو  Rjبرای  n ,…, j =1بهصورت رابطۀ  3تعریف میشوند:
f i − = min f ij
j

; f i * = max f ij
j

n,…,i=1
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 -5مقدار  Qjبرای  J ،… ،j=1با رابطۀ  4محاسبه میشود:
رابطۀ )4

 -6رتبهبندی عوام براساس میزان  Qiبر اساس رابطه  5تعریف میشود:
رابطۀ )5

 -4-1پیشینۀ تحقیق
باینده ایماندوست و مفیدی ( ،)1395در تحقیقی با عنوان «سنجش تأثیر شاخص رقابتپذیری باار
رشااد اقتصااادی در کشااورهای درحاضتوسااعه و توسااعهیایتۀ برگزیاادهر ،میاازان تااأثیر شاااخص
رقابتپذیری بر رشد اقتصادی کشورهای برگزیده را اندازهگیری کردهاند .برای این کار ،دادههااای
 42کشور جهان در دورۀ  2014-2010بهصورت پان دیتا جمااع وری و ماادض ارائهشااده ،باار ورد
شد .نتایج بر ورد مدض نشان داد تأثیر نمرۀ شاخص رقابتپااذیری باار رشااد اقتصااادی کشااورهای
توسعهیایتۀ برگزیده مثبت و معنیدار بوده و میزان ن بهازای  10درصد ایزایش در نمااره شاااخص
رقابتپذیری 17/32588 ،درصد از رشد اقتصادی است.
مصلح شیرازی و خلیفه ( ،)1394در پژوهش «اندازهگیری کارایی رقابتپذیری جهااانی ایااران
در مقایسه با کشورهای منتخب با استفاده از مدض دومرحلهای تحلیا پوششاای دادههااار ،بااه ارائاۀ
مدلی ابتکاری از متغیرهای شاخص رقابتپذیری جهانی «مجمع جهااانی اقتصااادر در قالااب ماادض
تحلی پوششی دومرحلهای دادهها و سنجش کارایی ایاان شاااخصها بااا توجااه بااه اهااداف سااند
چشمانداز  1404برای چه کشور منتخب سیایی ،شماض یریقا و اقیانوسیه (بااا تأکیااد باار کشااور
ایران) طی ساضهای  2011-2010تا  2015-2014ارائه دادهاند.
میراحسنی ( ،)1392در پژوهشی با عنوان «شاخصهای رقابتپذیری ایران و برخی کشورهای
جهااان از منظاار گاازارآ مجمااع جهااانی اقتصاااد ()2013-2014ر ،بااه درجهبناادی شاااخصهای
رقابتپذیری کشورها میپردازد .نتایج حاکی اساات کااه در میااان کشااورهای خاورمیانااه ،بهتاارین
رتبهها بهترتیب به کشورهای قطر با رتبۀ  ،13امارات متحدۀ عربی با رتبۀ  19و عربسااتان سااعودی
با رتبۀ  20تعل دارد .همچنین نتایج نشان میدهد شاخص و رتبههای رقابتپذیری ایااران در هاار
سه سطح توسعه و  11رکن از ارکان دوازدهگانۀ رقابت ،نسبتبه ساض گذشته بدتر شدهاند.
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وارث و همکاران ( ،)1391مقالهای با عنوان «تااأثیر رقابتپااذیری جهااانی ( )GCIباار کامیااابی
اقتصادی کشورها :ارائۀ مدلی برای ارتقای رقابتپذیری ملاای ایاارانر انجااام دادهانااد .هاادف ایاان
پژوهش ،بررسی روابط میان ارکان شاخص رقابتپذیری ملی و متغیرهای کامیابی اقتصادی اساات
تا بتوان با استفاده از اطالعات حاص  ،الگویی را برای ارتقای رقابتپذیری ملی ایران ارائه داد.
میهائال و همکاران ( ،)2018پژوهشی با عنوان «رابطۀ بین دانش اقتصاد و رقابتپذیری جهانی
در اتحادیۀ اروپار ،بااا هاادف بررساای تااأثیر شاااخصهای مختلااف مربااو بااه دانااش اقتصاااد در
رقابتپذیری کشورها در اتحادیۀ اروپا انجام دادهاند .یایتههای ایاان پااژوهش نشااان داد نااو وری،
موزآ و پرورآ هر دو نقااش حیاااتی را بااهعنوان تعیینکنناادههای رقاباات در اتحادیااۀ اروپااا و
همگرایی اقتصادی دارا هستند و توسعۀ سیاستهای اتحادیۀ اروپااا دربااارۀ یرصااتهای یااادگیری
مادامالعمر نیروی کار اروپا و تمرکز بر یعالیتهای تحقی و توسعه میتواند بهطور قاب توجهی به
روایت کشورهای ع و اتحادیۀ اروپا کمک کند.
ساائونگ-هااو ( ،)2016پژوهشاای بااا عنااوان «ایاازایش رقابتپااذیری جهااانی ساائوض :توسااعۀ
شاخصهای عملکرد کلیدی به بررسی مجموعهای از شاخصهای عملکاارد کلیاادی ()KPIر ،کااه
ادارۀ شهرستان سئوض را توسعه میدهد ،پرداخته و بااه ایاان نتیجااه میرسااد کااه ایجاااد و اسااتفادۀ
مناسب از KPIها در ادارۀ شهر نهتنها به پیادهسازی راهبردهای رهبری شهری کمک میکند ،بلکااه
باعث ایزایش رقابت جهانی سئوض میشود.
میراچ اری و همکاران ( ،)2016به ارزیابی کشورهای ع و اتحادیۀ اروپااا بااا توجااه بااه ابعاااد
توسعۀ انسانی و رقابتپذیری با استفاده از تکنیااک تجزیااهوتحلی

خاکسااتری چنااددورهای (MP-

 )GRAپرداختند و مسائ تصمیمگیری چنددورهای و چند ویژگی را هنگامی که اطالعااات مااورد
نیاز برای تصمیمگیری در دورههای مختلف ارائه و بهوجود مده ،مورد بررسی قرار میدهند.
با بررسی پیشینۀ پژوهشهای انجامگریته ،تحقی حاور با چند بُعد برجسته و متمایز از دیگاار
تحقیقات انجام گریتهاست .در این زمینه به سنجش و ارزیابی شاخصهای رقابتپااذیری جهااانی
کشورهای شبهقاره در نگاه مقایسهای با کشور ایران در دورۀ زمااانی  2016تااا  2018بااا کاربساات
تکنیک تصمیمگیری چندمعیاره و مار همبستگی ی ایی پرداخته شدهاست.
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 -2شاخصهای رقابتپذیری جهانی ()GCI
در ساض  1985میالدی کمیسیون رقابتپذیری صنعتی ،رقابتپذیری را اینگونه تعریف میکند کااه
رقابتپذیری یک کشور ،درجهای است که بتوانااد تحاات شاارایط بااازار زاد و مناسااب ،کاالهااا و
خدماتی را ارائه دهد و به استانداردهای بازارهای بینالمللی دست یابد و همزمان در مد واقعاای و
کیفیت زندگی مردم ن کشور برای یک دورۀ بلندمدت بهبود یابد (ملک اخالق و طالقانی:1389 ،
 .)1نهادهای بینالمللی بهمنظور ساانجش رقابتپااذیری ،بااه تاادوین شاااخصهایی پرداختنااد کااه
ازجمله مهمترین نها ،شاخصهایی هستند که توسط مجمع جهانی اقتصاد ( ،)WEFبنیاد توساعۀ
مدیریت ( )IMDو سازمان همکاری اقتصاد و توسعه ( )OECDمطاارح شدهاساات (جااانی:1390 ،
 .)150مجمع جهانی اقتصاد برای ارزیابی این شاخصها ،بیش از یک صد و ده متغیاار مختلااف را
در چارچوت دوازده رکن مستق اندازهگیری و مقایسه میکنااد؛ نزدیااک بااه دوسااوم متغیرهااا بااا
نظرسنجی از مدیران بنگاههای اقتصادی و یکسوم نیز با اتکا به دادههای ماری رساامی کشااورها
ارزیابی میشود .شاخص رقابتپذیری جهانی که یک شاخص ترکیبی است ،شام سه عام برای
ارزیابی رقابتپذیری کشورها میشود .سطوح سهگانه شاخص رقابتپذیری عبارتاند از:
سطح اول توسعه؛ نهادمحور :نهادها اشاره به مجموعهای از چارچوتهای حقااوقی تصاامیمگیری
دارد که تعامالت ایراد و بنگاهها را برای تولید ثروت و در مااد شااک میدهااد (مصلحشاایرازی و
خلیفه .)120 :1394 ،کشورها براساس یاکتورهای سرمایهگذاری خود ،اولویت کار و منابع طبیعاای
در رقابت هستند« .حفظ رقابت در این مرحله از توسااعه ،در درجاۀ نخساات بااه عملکاارد خااوت
نهادهای دولتی و خصوصی (رکن  ،)1توسعۀ مناسب زیرساختها (رکن  ،)2ی ای باثبات اقتصاد
کالن (رکن  )3و نیااروی کااار سااالم دارای مااوزآ ابتاادایی (رکاان  )4بسااتگی خواهااد داشااتر
(میراحسنی.)110 :1392 ،
سطح دوم توسعه؛ کاراییمحور :ایاان مرحلااه در مرحلاۀ باااالتری از رقاباات قاارار دارد

(Perez-

 .)moreno et al,2015با باالریتن کارایی ،درجۀ توسعهیایتگی ایزایشیایتااه و دسااتمزدها ایاازایش
مییابند .با ایزایش کارایی تولید ،کیفیاات تولیاادات و دسااتمزدها ایاازایش مییابنااد ،امااا قیمتهااا
نمیتوانند زیاد شوند .در این مرحله رقابت از طری

موزآ و تربیت در سطوح عااالی (رکاان ،)5

کارایی بازار کاال (رکن  ،)6عملکرد خوت بازار کار (رکن  ،)7بازارهای مالی توسعهیایته (رکن ،)8
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توانایی بهرهبرداری از مزایای یناوریهای موجود (رکن  )9و یک بازار بزرگ داخلاای یااا خااارجی
(رکن  )10ایزایش خواهد یایت (مصلح شیرازی و خلیفه.)120 :1394 ،
سطح سوم توسعه؛ خالقیتمحور :در کشوری که در مرحلۀ نو وری قرار میگیرد ،دستمزدها تنها
در صورتی که کسبوکار توان رقابت با محصوالت جدید و منحصااربهیرد را دارا باشااد ،ایاازایش
خواهند یایت .در این مرحله بنگاهها میبایست با تولید کاالهای جدید و گوناااگون بااا اسااتفاده از
پیچیدهترین یرایندهای تولید (رکن  )11و نو وریهای جدید (رکن  )12رقابت کنند (میراحساانی،
 .)11 :1392شاخص رقابتپذیری کشورها در محدودۀ ارقام  1تا  7بهطور کمّی محاسبه میشااود؛
برایناساس هرچه شاخص به رقم  7نزدیکتر باشد ،قدرت رقابتپذیری کشور بیشتر اساات .ایاان
اجزا در  3رکن کلی الزامات اساسی ،عوام ایزایش کارایی و عوام نو وری جای میگیرند.
ارکان دوازدهگانۀ شاخص رقابتپذیری جهانی

تقویت کارایی
 -موزآ عالی و تربیت

الزامات اساسی
 -نهادها

نیروی انسانی

عوام نو وری و بلوغ

 -زیرساختها

 -کارایی بازار کاال

 -بلوغ و مهارتهای

 -محیط اقتصاد کالن

 -کارایی بازار نیروی کار

کسبوکار

 -بهداشت و موزآ

 -توسعۀ بازار مالی

 -نو وری

ابتدایی

 مادگی یناورانه -اندازۀ بازار

اقتصاد مبتنی بر عوام تولید

اقتصاد مبتنی بر کارایی

اقتصاد مبتنی بر نو وری

نمودار  .2شاخصهای رقابتپذیری جهانی
منبع :گزارش رقابتپذیری جهانی 12 :2018-2017

مطالعات شبهقاره
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 -1-2شاخصهای موردمطالعه :شاخصهای انتخاتشده باارای انجااام ایاان پااژوهش ،براساااس
ارکان  12گانۀ رقابتپذیری جهانی در  3زیرشاخص اصلی «الزامات اساسیر« ،کاااراییر و عواما
«نو وری و بلااوغر اساات (نمااودار  1برایناساااس ،ارکااان الزامااات اساساای مشااتم باار (نهادهااا،
زیرساختها ،محیط اقتصاد کالن ،بهداشاات و مااوزآ ابتاادایی) هسااتند .ارکااان عواما ایاازایش
کارایی مشتم بر ( موزآ عالی و حریهای ،کارایی بازار کاال ،کااارایی نیااروی کااار ،توسااعۀ بااازار
مالی ،مادگی یناورانااه و اناادازۀ بااازار اساات و ارکااان عواما نااو وری و بلااوغ شااام (مهااارت
کساابوکار و نااو وری) اساات (گاازارآ رقابتپااذیری جهااانی  .)2017-2018ارکااان اصاالی
شاخصهای موردمطالعه در جدوض  1ورده شدهاست.
جدول  :1شاخصهای مورداستفاده در پژوهش
عوام

شاخص

الزامات اساسی

ها

تقویتکنندههای کارایی

پیشریت

نهادها

زیرساختها

محیط اقتصاد کالن

ابتدایی

سالمت و تحصیالت

تربیت نیروی انسانی

موزآ عالی و

کارایی بازار کاال

کارایی بازار کار

توسعۀ بازار مالی

مادگی یناورانه

اندازۀ بازار

پیشریت کسبوکار

نو وری

کشورها

نو وری و

ایران

3/7

4/4

5/2

6/0

4 /7

4/0

3/3

3/0

3/6

5/2

3/7

3/3

هند

4/4

4/2

4/5

5/5

4 /3

4/5

4/1

4/4

3/1

6/4

4/5

4/1

پاکستان

3/5

3/0

4/0

4/1

3 /0

4/0

3/4

3/6

3/0

4/9

3/8

3/4

3/4

2/9

4/9

5/2

3 /1

4/1

3/6

3/6

2/8

4/7

3/7

2/8

نپاض

3/6

2/6

5/6

5/7

3 /4

4/0

3/9

3/9

2/8

3/4

3/4

2/8

بوتان

4/8

3/6

4/6

5/4

4 /0

4/2

4/7

4/0

3/2

1/9

3/8

3/2

بنگالد
آ

منبع :گزارش رقابتپذیری جهانی  2018و مطالعات نگارندگان
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 -2-2قلمرو پژوهش
کشور ایران با سابقۀ طوالنی در حوزههای تمدنی ماوراءالنهر و بینالنهرین ،در قلب یالت مشااهور
ایران و در حوزۀ غربی قارۀ پهناور سیا در منطقهای که اکنااون بااه خاورمیانااه شااهرت دارد ،واقااع
است .ایران از شماض با کشورهای ترکمنستان ،جمهوری ذربایجان و ارمنستان و دریای مازناادران،
از جنوت با خلیجیارس و دریای عمان ،از غرت با کشورهای عراق و ترکیه و از شرق با پاکسااتان
و ایغانستان همسایه است (موسوی و همکاران .)11 :1396 ،در مورد اینکه شاابهقاره هنااد ،شااام
چه کشورهایی است ،اتفاقنظر خاصی وجود ندارد .علیرغم وحدانیت جغراییایی ،نقشاۀ سیاساای
شبهقاره هند مث بسیاری از مناط دیگر ،بهوسیلۀ یرایند جداسازی تکام یایتهاست (حسینپور و
همکاران)58 :1389 ،؛ بنابراین در مطالعۀ حاور ،کشورهای شبهقاره هند با توجه به منابع مختلفاای
که وجود داشت ،شام پنج کشور هند ،پاکستان ،بنگالدآ ،بوتان ،نپاض است که کشور هندوسااتان
با جمعیت  1,051,854نفر ،وساایعترین و پرجمعیااتترین و کشااور بوتااان بااا جمعیتاای براباار بااا
 817/054نفر ،کوچکترین و کمجمعیتترین کشور در این گروه است.

شکل  .1موقعیت کشورهای شبهقاره هند و ایران (ترسیم نگارندگان)
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مطالعات شبهقاره

 -3ارزیابی جایگاه کشورهای شبهقاره و ایران ازلحاظ شاخصهای رقابتتتپتتذیری در ستتال
2018
در گام نخساات پااژوهش بااه ارزیااابی و ساانجش جایگاااه کشااورهای شاابهقاره و ایااران ازلحاااظ
شاخصهای رقابتپذیری جهانی در ساض  2018با اسااتفاده از تکنیااک ویکااور پرداختااه میشااود؛
بنابراین در گام نخست این پژوهش ،برای بررسی و اولویتبندی کشورها ،وزن  12شاخص مورد
مطالعه با استفاده از روآ نتروپی شانون اندازهگیری شد که در قالااب جاادوض ماااتریس میااانگین
ورده شدهاست (نمودار  .)3با توجه به ارزیابی ،همۀ لترناتیوها برای معیارهای مختلااف ماااتریس
میانگین در قالب جدوض  2تشکی میشود.
جدول  .2ماتریس میانگین

معیارها

نهادها

زیرساختها

محیط اقتصاد

0/0595

0/1321

0/04

معیار

معیار

معیار

معیار

معیار

معیار

معیار

معیار

معیار

معیار

معیار

معیار

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ایران

3/7

4/4

5/2

6

4/7

4

3/3

3

3/6

5/2

3/7

3/3

هند

4/4

4/2

4/5

5/5

4/3

4/5

4/1

4/4

3/1

6/4

4/5

4/1

پاکستان

3/5

3

4

4/1

3

4

3/4

3/6

3

4/9

3/8

3/4

نوع
معیار

ابتدایی

0/0464

0/0979

0/0065

0/0525

0/0469

0/0269

0/4039

0/026

0/0613

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

بهداشت و موزآ

موزآ عالی

کارایی بازار کاال

کارایی بازار نیروی کار

توسعه بازار مالی

مادگی یناورانه

اندازۀ بازار

مهارتهای کسبوکار

نو وری

وزنها

ماتریس میانگین
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بنگالدآ

3/4

2/9

4/9

5/2

3/1

4/1

3/6

3/6

2/8

4/7

3/7

2/8

نپاض

3/6

2/6

5/6

5/7

3/4

4

3/9

3/9

2/8

3/4

3/4

2/8

بوتان

4/8

3/6

4/6

5/4

4

4/2

4/7

4

3/2

1/9

3/8

3/2

منبع :محاسبات نگارندگان

در جدوض  2ماتریس میانگین ،وزن هریک از شاااخصهای 12گانااه ،باارای کشااورهای مااورد
مطالعه مشخص شد (رابطۀ  .)1یایتهها نشان داد که شاخص اندازۀ بازار از زیرشاااخصهای رکاان
تقویت کارایی با وزن  ،0/4039شاخص زیرساخت از ارکااان الزامااات اساساای بااا وزن  0/1321و
شاخص موزآ عالی و تربیت نیروی انسانی از ارکان تقویاات کااارایی بااا وزن  0/0979بااهترتیب
دارای بیشترین وزن بااوده و شاااخص کااارایی بااازار کاااال بااا وزن  ،0/0065کمتاارین وزن را دارد
(نمودار .)3

نمودار  .3مقایسۀ وزنها برای معیارهای دوازدهگانه

گام دوم :نرمالکردن ماتریس تصمیمگیری :برای این کار ابتدا همۀ مقادیر ماتریس را به توان
 2رسانده و مجموع هر ستون جمع میشااود و سااپس جااذر مجمااوع هاار سااتون گریتااه شااده و
درنهایت هریک از مقادیر بر جذر به توان مده تقسیم میشود.
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مطالعات شبهقاره
جدول  .3ماتریس نرمال

معیارها

نهادها

زیرساختها

محیط اقتصاد

ابتدایی

بهداشت و موزآ

موزآ عالی

کارایی بازار کاال

کارایی بازار نیروی کار

توسعه بازار مالی

مادگی یناورانه

اندازه بازار

کسبوکار

بلوغ و مهارتهای

نو وری

ماتریس

معیار

معیار

معیار

معیار

معیار

معیار

معیار

معیار

معیار

معیار

معیار

معیار

نرماض

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ایران

0/384

0/511

0/440

0/458

0/505

0/395

0/349

0/325

0/475

0/457

0/394

0/409

هند

0/457

0/488

0/381

0/420

0/426

0/444

0/433

0/476

0/409

0/563

0/480

0/508

پاکستان

0/363

0/438

0/338

0/313

0/322

0/395

0/359

0/389

0/396

0/431

0/405

0/421

بنگالدآ

0/353

0/337

0/414

0/397

0/333

0/405

0/381

0/389

0/369

0/413

0/394

0/347

نپاض

0/374

0/302

0/474

0/435

0/365

0/395

0/412

0/422

0/369

0/299

0/362

0/347

بوتان

0/498

0/418

0/389

0/412

0/430

0/414

0/497

0/433

0/422

0/167

0/405

0/396

منبع :محاسبات نگارندگان

گام سوم؛ وزندارکردن ماتریس نرمال :درجهت وزندارکردن ،مقادیر ماتریس نرماااض هریااک
از گزینهها در وزن معیارها ورت میشود .در این مرحله با توجه بااه وااریب اهمیاات معیارهااای
مختلف در تصمیمگیری ،با استفاده از روآ نتروپی شانون بردار وزن تعریف میشود.
جدول  .4ماتریس وزین

معیارها

نهادها

زیرساخت-ها

محیط اقتصاد کالن

بهداشت و موزآ ابتدایی

موزآ عالی

کارایی بازار کاال

کارایی بازار نیروی کار

توسعه بازار مالی

مادگی یناورانه

اندازه بازار

مهارتهای کسب-وکار

نو وری

ماتریس

معیار

معیار

معیار

معیار

معیار

معیار

معیار

معیار

معیار

معیار

معیار

معیار

وزین

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ایران

0/023

0/068

0/018

0/021

0/049

0/003

0/018

0/015

0/013

0/185

0/010

0/025
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هند

0/027

0/064

0/015

0/020

0/045

0/003

0/023

0/022

0/011

0/227

0/013

0/031

پاکستان

0/022

0/046

0/014

0/015

0/032

0/003

0/019

0/018

0/011

0/174

0/011

0/026

بنگالدآ

0/021

0/045

0/017

0/018

0/033

0/003

0/020

0/018

0/010

0/167

0/010

0/021

نپاض

0/022

0/040

0/019

0/020

0/036

0/003

0/022

0/020

0/010

0/121

0/068

0/011

بوتان

0/030

0/055

0/016

0/019

0/042

0/003

0/026

0/020

0/011

0/068

0/011

0/024

منبع :محاسبات نگارندگان

در ایاان مرحلااه ،وااریب اهمیاات هریااک از شاااخصهای دوازدهگانااه مشااخص شدهاساات.
همانگونه که در جدوض  3مشاهده میشود ،کشور ایران در معیااار  10یااا همااان اناادازۀ بااازار ،بااا
وریب  0/185دارای بیشترین وریب اهمیت و در معیار  6کارایی بااازار کاااال بااا وااریب 0/003
دارای کمترین وریب اهمیت در بین شاخصهای دوازدهگانۀ رقابتپذیری است.
گام چهارم :ماتریس راهحل بهینه :برای هر معیار بایستی بهترین و بدترین مقدار ن معیار در
میان همه گزینهها شناسایی شود (رابطۀ  2و .)3
جدول  .5راهحل بهینه

معیارها

نهادها

زیرساختها

محیط اقتصاد کالن

بهداشت و موزآ ابتدایی

موزآ عالی

کارایی بازار کاال

کارایی بازار نیروی کار

توسعه بازار مالی

مادگی یناورانه

منبع :محاسبات نگارندگان

اندازه بازار

منفی

0/021

0/0399

0/0135

0/0145

0/0315

0/0026

0/0183

0/0152

0/0099

0/0675

بهینه

بلوغ و کسبوکار

مثبت

0/0296

0/0675

0/0189

0/0212

0/0494

0/0029

0/0261

0/0223

0/0128

0/2274

راهح

نو وری

معیار 1

معیار 2

معیار 3

معیار 4

معیار 5

معیار 6

معیار 7

معیار 8

معیار 9

معیار

معیار

معیار

10

11

12

0/0125

0/0311

0/0094

0/0213

مطالعات شبهقاره
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اندازۀ فاصله :اندازۀ یاصله برای هرکدام از کشورهای ششگانه در جدوض  6ورده شدهاساات
(روابط  4و  .)5یایتهها نشاندهندۀ این است که کشور هند با میزان ویکور  ،0/134رتبۀ نخساات و
کشور نپاض با میزان ویکور  0/702در رتبۀ خر این گروه قرار گریتهاست .کشور ایران نیز با میاازان
ویکور  0/327در رتبۀ دوم قاارار گریتهاساات .کشااورهای پاکسااتان و باانگالدآ نیااز بااهترتیب در
رتبههای سوم و چهارم جای گریتهاند.
جدول  .6جایگاه هریک از کشورهای 6گانه ازلحاظ اندازۀ فاصله

اندازۀ یاصله

مثبت

منفی

ایران

0/327

0/108

هند

0/134

0/028

پاکستان

0/629

0/135

بنگالدآ

0/632

0/153

نپاض

0/702

0/269

بوتان

0/632

0/404

منبع :محاسبات نگارندگان
0.800
0.700
0.600
0.500
0.400
0.300
0.200
0.100
0.000
بوتان

نپاض

بنگالدآ

پاکستان

هند

ایران

0.632

0.702

0.632

0.629

0.134

0.327

مثبت

0.404

0.269

0.153

0.135

0.028

0.108

منفی

نمودار  .4اندازۀ فاصلۀ هریک از کشورهای 6گانه .منبع :محاسبات نگارندگان
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 -1-3ارزیابی جایگاه کشورهای شبهقاره با ایران در شاخصهای رقابتپذیری طی ستتالهای
 :2016-2017-2018برای مقایسۀ کشورهای مورد مطالعه از روآ ویکور که یکی از روآهااای
تصمیمگیری چندمعیاره است ،استفاده شدهاست .با اجرای مراح 6گانۀ این مدض ،نتایج برای چند
دوره از ساض  2016تا خرین گزارآ ساض  2018در جدوض  7بهدست مدهاست.
جدول  .7جایگاه هریک از کشورها با توجه به میزان ویکور در سال  2016تا 2018

کشورها

2018

رتبه

2017

رتبه

2016

رتبه

ایران

0/327

2

0/336

2

0/3053

2

هند

0/134

1

0/128

1

0/182

1

پاکستان

0/629

3

0/634

3

0/6094

4

بنگالدآ

0/632

4

0/608

4

0/5748

3

نپاض

0/632

5

0/702

5

0/6536

5

بوتان

0/632

6

0/628

6

0/6504

6

میانگین

0/536

0/536

0/5266167

انحراف معیار

0/348

0/348

0/36915708

وریب تغییرات

0/648

0/650

0/7009977

منبع :محاسبات نگارندگان

با توجه به نتایج بهدست مده از جدوض  ،7میتااوان نتیجااهگیری کاارد در ساااض  2018و 2017
کشور هند با میزان وریب ویکور  0/134در جایگاااه نخساات بااین  6کشااور مااورد مطالعااه قاارار
گریتهاست و کشور بوتان نیز با بیشترین میزان وریب ویکور ( )0/632خاارین جایگاااه را کسااب
کردهاست که دارای ووعیت نامطلوبی ازلحاظ شاخصهای رقابتپذیری در منطقه اساات .کشااور
ایران نیز در این ساض با وریب ویکور  0/327در میان  6کشور ،جایگاه دوم را به خود اختصاااص
دادهاست .در ساض  2016نیز کشور هند در جایگاااه نخساات و کشااور بوتااان در رتباۀ خاار قاارار
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گریتهاست .درنتیجه میتوان گفت کشور ایران نسبتبه این گروه در جایگاه مناسبتری قاارار دارد
و از لحاظ شاخصهای جهانی رقابتپذیری ووعیت مطلااوتتری نساابتبه کشااورهای شاابهقاره
دارد .همچنین وریب تغییرات بهدست مده برای ساضهای  2016تا  2018نیز بیانگر این است کااه
ساض  2016با وریب  0/7009977بیشترین وریب تغییرات را داشتهاست و ساض  2018با وااریب
 0/648کمترین وریب تغییرات را در شاخصهای رقابتپذیری نشان میدهد.
 -2-3تحلیل الگوی توزیع فضایی شتتاخصهای رقابتپتتذیری جهتتانی در بتتین کشتتورهای
شبهقاره هند و ایران با استفاده از شاخص موران :یکی از شاخههای جالب و درحاضرشااد ،مااار
ی ایی مربو به خودهمبسااتگی ی ااایی ( )Spatial Autocmelationاساات .اباازار مااار ی ااایی
خودهمبستگی ی ایی یکی از کاربردیترین و مهمترین ابزارهااای تحلیلاای باارای تحقیا دربااارۀ
دادههای ی ایی است .این تحلی نهتنها بااهخودیخود اطالعااات مفیاادی دربااارۀ ارتبااا دروناای
عوارض بهدست میدهد .بلکااه نتااایج ن باارای بساایاری از تحلیا هااای پیچیاادهتاار ماااری نیااز
مورداستفاده قرار میگیرند .در این بخش از پژوهش به تفکیااک سااه دورۀ زمااانی  2017 ،2016و
 2018با استفاده از روآ خودهمبستگی ی ایی موران جهانی به بررساای الگااوی توزیااع ی ااایی
شاخصهای رقابتپذیری جهانی در بین کشورهای موردمطالعه پرداخته میشود.
 -1-2-3الگوی توزیع فضایی شاخصهای رقابتپذیری جهانی در سال 2016
با توجه به نتایج جدوض  ،8میتوان گفت که مقدار وریب موران برای رقابتپااذیری کشااورها در
ساض  2016در سطح اطمینان  98درصد معنیدار است .وااریب مااوران ()Moran's Index: 0/347
نشان میدهد الگوی توزیع شاخصهای رقابتپذیری جهااانی در ساااض  2016در بااین کشااورهای
موردمطالعه بهصورت خوشهای کام و شاادید ( )Clusteredاساات .در ایاان ساااض خودهمبسااتگی
ی ایی از نوع مثبت و قوی است ،نتایج این ماره و مقدار شاخص موران که به عاادد  1نزدیااکتر
است و این نشانگر الگوی تکقطبی است .ساض  ،2016میزان  Zscoreباالتر از  2است؛ درواقع در
سطح اطمینان ( 0/99 )P-valueو توزیع شاخصها خوشهای است.
 -2-2-3الگوی توزیع فضایی شاخصهای رقابتپذیری جهانی در سال 2017
نتایج تجزیهوتحلی دادهها با روآ شاخص خودهمبستگی ی ااایی مااوران در ساااض  2017نشااان
میدهد که مقدار شاخص موران  ،0/356شاااخص پیشبیناای معااادض  ،-0/0466واریااانس معااادض

سنجش و ارزیابی جایگاه کشورهای شبهقاره از نظر شاخصهای رقابتپذیری جهانی...

333

 ،0/0344مقدار  2/0634 Zscoreو ارزآ  P-valueکمتر از  0/04است؛ بنااابراین ،خودهمبسااتگی
ی ایی از نوع مثبت و قوی است .نتایج این ماره و مقدار شاخص موران که به عاادد  1نزدیااکتر
است ،تأییدکنندۀ این است که الگوی توزیع ی ایی شاخصهای رقابتپذیری جهانی در این ساض
از نوع خوشهای کام و شدید است (جدوض .)9
 -3-2-3الگوی توزیع فضایی شاخصهای رقابتپذیری جهانی در سال 2018
با توجه به جدوض  10وریب موران در ساض  0/327 ،2018بیانگر ایاان اساات کااه الگااوی توزیااع
ی ایی شاخصهای رقابتپذیری جهانی در بین کشااورهای شاابهقاره و ایااران الگااوی خوشااهای
است .این الگوی توزیع در سطح کشورها گویای الگوی تکقطبی و بهعبارتدیگر به چند کشااور
اختصاص دارد .در ساض  ،2018میزان  Zscoreباالتر از  1/860بودهاست .درواقع در سطح اطمینان
( 0/99 )P-valueتوزیع شاخصهای رقابتپذیری در بین کشورهای موردمطالعه خوشهای است.

0.347125

Moran's Index:

0.356216

Moran's Index:

-0.035727

Expected Index:

-0.046627

Expected Index:

0.026386

Variance:

0.034402

Variance:

2.058737

z-score:

2.063380

z-score:

0.041452

p-value:

0.039181

p-value:

جدول  .8اطالعات آماری توزیع فضایی
شاخصهای رقابتپذیری جهانی در سال 2016

جدول  .9اطالعات آماری توزیع فضایی
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0.327672

Moran's Index:

-0.037619

Expected Index:

0.034710

Variance:

1.860717

z-score:

0.049912

p-value:
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جدول  .10اطالعات آماری توزیع فضایی شاخصهای رقابتپذیری جهانی در سال 2018

 -4نتیجهگیری
شاخص رقابتپذیری جهانی یکی از شاخصهای اقتصااادی اساات کااه بیااانگر ووااعیت نهادهااا،
سیاستها ،یرایندها و عوام اثرگذار بر سطح بهرهوری یک کشور است و هرساله توسااط مجمااع
جهانی اقتصاد برای تعداد قاب توجهی از کشورها اندازهگیری و انتشار مییابد .در این راسااتا ،ایاان
مقاله با هدف ارزیابی و سنجش شاخصهای رقابتپذیری کشور ایران با کشورهای شبهقاره هنااد
انجام گریت .یایتههای پژوهش بیانگر این بود که طی ساضهای  2017 ،2016و  2018کشور ایران
در بین کشورهای مورد مطالعه بعد از کشور هند در جایگاااه دوم قاارار دارد و از ایاان نظاار دارای
ووعیت مناسبتری است .در ساض  2018و  2017کشور هند با میزان وااریب ویکااور  0/134در
جایگاه نخست و کشور بوتان نیز با بیشترین میزان وریب ویکور  0/632در خرین جایگاااه قاارار
گریته که دارای ووعیت نامطلوبی ازلحاظ شاخصهای رقابتپااذیری در منطقااه اساات .در ساااض
 2016نیز کشور هند در جایگاه نخست و کشور بوتان در رتباۀ خاار قاارار گریتهاساات .همچنااین
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وریب تغییرات بهدست مده برای ساضهای  2016تا  2018نیز بیانگر این است که ساااض  2016بااا
وریب  0/7009977بیشااترین وااریب تغییاارات را داشتهاساات و ساااض  2018بااا وااریب 0/648
کمترین وریب تغییرات را در شاخصهای رقابتپذیری نشان میدهد .نتایج بررسی الگوی توزیع
ی ایی شاخصهای رقابتپذیری طی ساضهای  2016تا  2018با استفاده از تکنیک خودهمبستگی
ی ایی موران جهانی نشان داد کااه در هاار سااه دوره الگااوی خوشااهای کاما و شاادید اساات و
کشورهای هند و ایران الگوی تکقطبی بخشایش این شاخصها است .میزان این وریب و رونااد
ن از ساض  2016تا  2018روند نزولی به خود گریتهاساات .در کا میتااوان گفاات کشااور ایااران
نسبتبه این گروه در جایگاه مناسبتری قرار دارد و از لحاظ شاخصهای جهااانی رقابتپااذیری
ووعیت مطلوتتری نسبتبه کشورهای شبهقاره دارد .وعفها بیشتر در مؤلفۀ ششاام یااا کااارایی
بازار ،مؤلفۀ هفتم یا کارایی بازار کار ،مؤلفۀ هشتم یا توسااعۀ بااازار مااالی ،مؤلفاۀ نهاام یااا مااادگی
یناورانه قاب مشاهده است .با توجه به نکات وعف ،نقطۀ ق ّوت کشور در مؤلفۀ دهم یا اندازۀ بازار
است .نتایج بهدست مده از تکنیک ویکور در این پژوهش نیز مؤید این نتیجه است و حاکی از ن
بود که ایران از نظر دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی از موقعیت مناسبی برخوردار است کااه
با بهرهبرداری از این نقطۀ ق ّوت ،باید بتوان سایر مؤلفهها را نیز ارتقا داد.
 -5پیشنهادها
 باوجود منابع و ظرییتها و استعدادهای زیاد ،به نظر میرسد بنگاههای ایران بهواسطۀ حمایاات،هدایت و مدیریت مناسب ،میتوانند به درجۀ قابا قبولی از رقابتپااذیری در عرصاۀ بازارهااای
جهانی دستیایته و منشأ اثرات قاب توجهی در بهبود شرایط اقتصادی ایران شوند.
 با شناسایی ریشههای عدم رقابتپااذیری و عواما تشااکی دهنده و مااؤثر باار رقابتپااذیری دراقتصاد ایران میتوان راهکارهایی را برای ایزایش قاادرت رقابتپااذیری در ی ااای کساابوکار
کشور ارائه کرد.
 بهمنظور ایزایش رقابتپذیری کشور ،هیچ حوزهای نبایااد نادیااده گریتااه شااود و تمااامی ارکااانرقابتپذیری را باید در نظر داشت.
 ایزایش بهرهوری و ایجاد بستر برای بخشهای اقتصادی جدید و درحاضرشد ،بر مبنااای الگوهاااو یناوریهای نوظهور کسبوکار مستلزم اعماض تغییراتی در دستورالعم رقابتیسازی است کااه
باید به ن توجه داشت.
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 ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهبرداری از منابع مادی ،انسانی و بهویژه یناوری. -6منابع
 .1قازاده ،هاشم؛ استیری ،مهرداد؛ اصالنلو ،بهاره ،بررستتی مؤلفتتههای متتؤ ر بتتر رقابتپتتذیری
بنگاهها در ایران ،یصلنامۀ پژوهشهای اقتصادی ،ساض  ،6شمارۀ  ،3صااص  ،37-58دانشااگاه
تربیت مدرس :پاییز .1386
 .2باینده ایماندوست ،صادق؛ مفیدی ،علی ،سنجش تأ یر شاخص رقابتپذیری  GCIبتتر رشتتد
اقتصادی در کشتتورهای درحالتوستتعه و توستتعهیافتۀ برگزیتتده ،مجلااۀ اقتصاااد و توسااعۀ
منطقهای ،ساض  ،23شمارۀ  ،12صص  ،65-95دانشگاه یردوسی مشهد :پاییز و زمستان .1395
 .3جانی ،سیاوآ ،تبیین و تحلیل رقابتپذیری در کشورهای حوزۀ مورد نظر سند چشمانداز و
اولویتهای ایران در ارتقای رقابتپذیری ،برنامهریزی و بودجه ،ساض  ،16شمارۀ  ،2صااص
 ،176-147مؤسسۀ عالی موزآ و پژوهش مدیریت و برنامهریزی :تابستان .1390
 .4حسینپور ،پویان؛ مجتهدزاده ،پیروز؛ احمدیپور ،زهرا ،بنیانهای جغرافیتتایی و ژپوپتتولیتیکی
روابط در شبهقاره هند ،مطالعات شبهقاره ،ساض  ،2شمارۀ  ،5صص  ،55-78دانشگاه سیسااتان
و بلوچستان :زمستان .1389
 .5داداآپور ،هاشم؛ احمدی ،یرانااک ،رقابتپذیری منطقهای به مثابه رویکردی نوین در توسعۀ
منطقهای ،یصلنامۀ راهبرد یاس ،شمارۀ  ،22صص  ،51-81مرکز پژوهشی مطالعااات راهبااردی
توسعه :تابستان .1389
 .6عسگری ،محمااود ،رتبهبندی قتتدرت رقابتپتتذیری صتتنایع کوچتتک و متوستتط در ایتتران،
بررسیهای بازرگانی ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،38صااص  ،21-31مؤسساۀ مطالعااات و پژوهشهااای
بازرگانی :پاییز و زمستان .1388
 .7مصلحشیرازی ،علینقی؛ خلیفه ،مجتبی ،اندازهگیری کارایی رقابتپتتذیری جهتتانی ایتتران در
مقایسه با کشورهای منتخب بتتا استتتفاده از متتدل دومرحلتتهای تحلیتتل پوششتتی دادههتتا،
چشمانداز مدیریت صنعتی ،شاامارۀ  ،19صااص  ،117-137دانشااکدۀ ماادیریت و حسااابداری
دانشگاه شهید بهشتی :پاییز .1394
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