مروری اجمالی بر وضعیت کلی شاخص رقابتپذیری کشور

برابر گزارش  8102/8102مجمع جهاني اقتصاد ،رتبه ایران در شاخص رقابتپذیری جهااني باا  2درجاه
ارتقاء در مقایسه با گزارش  8102/8102از رتبه  ( 22از میان  032کشور مورد بررسي) به  ( 26از میاان
 032کشور) رسیده است .اما به همان میزان که کاهش یا افزایشهای مقطعي نباید مورد اعتناا باشاند،
بایستي جهتگیری کلي و روند عوامل کاهنده یا افزاینده رتبه رقابتپذیری کشاور ماورد توجاه قارار
گیرد .بعنوان مثال رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری جهاني دوره  ( 8100 -8108معادل  0361شمسي )
یعني قبل از تاثیر تبعات حاصل از تحریم های اقتصادی با کاهش قابل مالحظه  80پلهای از رتباه  28باه
رتبه  23در دوره ( 8102/01معادل  0363شمسي ) سقوط نمود ،اما پس از آن به تدریج با ظااهر شادن
اثرات موافقتنامه برجام و ایجاد ثبات و آرامش نسبي در وضعیت اقتصادی و سیاسي کشور ،مجدد رتبه
ایران با هفت پله ارتقاء از رتبه 23در سال  0363به رتبه  22در سال  0361و باه  26در ساال 0362
رسید .نکته اینکه بهبود شاخص های رقابت پذیری ،هدف نیست بلکه فرایند مستمری که برای خلا و
توسعه مزیت رقابتي پایدار شکل ميگیرد باید مورد توجه باشد.
مروری بر وضعیت مولفههای رقابتپذیری ایران

بطور کلي وضعیت ایران در  08مولفه رقابتپذیری (نهادها ،زیرساختها ،ثبات اقتصاد کالن ،بهداشت و
آموزش ابتدائي ،آموزشعالي و مهارت های تخصصي ،بازار کاال ،بازار کار ،بازار مالي ،آمادگي فنآورانه،
اندازه بازار ،محیط کسبوکار و نوآوری) بنحوی است که ایران در  8مولفه بازار کار و بازار مالي ضعیفترین
وضعیت را کسب کرده است و در مقابل ،در مولفه های اندازه بازار ،سالمت و آموزش عالي بهترین وضعیت
را احراز نموده و در خصوص شرایط ثبات محیط اقتصاد کالن با ارتقاء رتبه از  28به  22بهبود خیرهکنندهای
نسبت به سالهای قبل داشته است .در واقع ،دو مولفه بازار کار و بازار مالي عوامل اصلي کاهنده شاخص
رقابتپذیری ایران بودهاند و در مقابل مولفههای اندازه بازار ،سالمت و آموزش موجب بهبود رتبه شاخص
رقابتپذیری کشور شدهاند .بازارهای بزرگ ،استفاده از صرفههای مقیاس را برای شرکتها میسر ميسازند
در این مولفه ایران در بین  032کشور ،رتبه نوزدهم جهان را دارد بدین صورت که در دو زیر شاخص اندازه
بازار داخلي و خارجي به ترتیب رتبه  02و  30را داشته و در دو زیرشاخص "تولید ناخالص داخلي بر حسب
قدرت برابری خرید" و "سهم صادرات از  "GDPنیز به ترتیب مقام  02و  013را داشته است .رتبه های
ایران در این چهار زیر شاخص از رکن اندازه بازار ،بیانگر آن است که علیرغم اندازه بازار مناسب ،بواسطه
باز نبودن مکفي اقتصاد ،شاخص اندازه بازار خارجي کشور و سهم صادرات و تجارت آن کماکان رضایت
بخش نبوده است.
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رتبه مولفههای رقابت پذیری کشور در دوره 2017 -2018
نهادها
نوآوری

زیرساختها
85

57
محیطاقتصادکالن

66

پیچیدگیکسبوکاراقتصادی
پیشرفته

44
97
50

بهداشتوآموزشابتدایی

19اندازهبازار

91
51
آموزشعالیوکارآموزی

100

128
130

کاراییبازارکاال

آمادگیفناورانه

بازارهایمالیپیشرفته
کاراییبازارکار

با مروری به رتبه و امتیاز  002متغیر تشکیل دهنده  08مولفه اصلي رقابتپذیری ایران در جهان ،مشخص
گردید که رتبه ایران (در  32زیر شاخص از کل  002زیرشاخص) در بین  032کشور  011و باالتر از  011بوده
است .در این بین ،وضعیت  02متغیر بسیار ضعیف و باالتر از  081بوده است .متغیرهای ضعیف عبارتند از :
متوسط نرخ تعرفههای تجاری ،میزان مالکیت خارجي ،سهم واردات در  ،GDPمشارکتزنان در نیروی کار،
توسعه یافتگي و گستره بازاریابي ،تمایل به تفویض اختیار ،قانونمندی مبادالت سهام و اوراق بهادار ،سهولت
دسترسي به وام ،سالمت بانکها ،اتکا به مدیریت حرفهای ،انعطافپذیری در تعیین دستمزدها و همکاری در
روابط کارگر و کارفرما ،ظرفیت جذب استعدادها و میزان سرمایهگذاری خارجي  ،شدت رقابت محلي ،تورم (%
تغییرساالنه  )CPIو نهایتا اثر بخشي هیات مدیره شرکتها و سطح دسترسي بنگاهها به جدیدترین
تکنولوژیها .ضمن آنکه رتبه چهار مولفه اول صدراالشاره بسیار نامناسب ( 031به باال) ارزیابي شده است که
بيشک در کاهش رقابتپذیری اقتصاد ایران تاثیر گذار بوده است ،لذا به منظور بهبود رقابتپذیری اقتصاد
ایران ،بایستي در تمامي متغیرها و سیاستها از جمله  32عامل دارای رتبه باالی  66و باالخص 02زیرشاخص
پیشگفته( با رتبه باالی  )081و بویژه  2مورد دارای رتبه باالی  031اصالحات الزامآور و اقدامات مناسبتری
اتخاذ گردد.
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پیش نیازهای توسعه فضای رقابتی و اولویت های رقابتپذیری ایران:

الزم به ذکر است در اثر تالش های بعمل آمده در بهبود فضای کسب وکار و رون مجدد تجاری و مراودات ماالي و
بهبود زیرساختهای فیزیکي و فناورانه در سالهای اخیر ،برای اولین بار جایگاه ایران با یک سطح پرش( ،طي 0362
تا  )0362به مرحله دوم رقابتپذیری (یعني در گروه اقتصادهای کارایي محور) ارتقاء یافات و باا کشاورهایي نظیار
اندونزی ،چین ،برزیل ،مصر ،بلغارستان ،روماني ،تایلند ،آفریقای جنوبي ،اردن ،مراکش و  )...همگروه شاد .توجاه باه
این نکته الزم است که ورود ایران به این مرحله از رقابت پذیری باه معناای کاارا شادن تماامي اجازای اقتصااد و
زیرشاخص های رقابت پذیری کشور نیست ،بلکه با عنایت به اینکه کشور در فازهای اولیه ایان مرحلاه قارار دارد و
بواسطه وجود ضعفهای جدی در زیر شاخص های مرتبط با این مرحله ( نظیر عدم کارآمادی بازارهاای کاار ،کااال و
سرمایه) ضمن اینکه کشور ما نه تنها هنوز از مزایای اقتصادهای کارایي محور (نظیار کااهش هزیناههاای ناشاي از
بهره وری) برخوردار نشده بلکه از تبعات منفي آن (نظیر افزایش دستمزدها و  ) ...نیز رهایي نیافته است و لذا بایستي
ضمن توجه کافي برای استقرار قطعي و ثابت در این مرحله بتوان با تالش مضاعف از مواهب این مرحله بهاره بارد و
نهایتا با عبور از این مرحله انشااهلل به مرحله  3توسعه رقابت پذیری یا جرگه گروه کشورهای خالقیات محاور قادم
نهاد .الزم به ذکر است که سطح توسعه رقابت پذیری ایران تا قبل از سال  0362همواره در سطح گذر از مرحله  0باه
 8بوده است .البته ویژگي دوران گذر از یک مرحله به مرحله بعد ،این است که کشورهایي که در حال گاذار از یاک
مرحله به مرحله بعد هستند در صورتي که خود را برای صعود به مرحله بعد آماده نکنند به همان میزاني که در بیرون
مرحله قبل به سوی مرحله بعد رشد و حرکت مي کنند در صورتي که وزن زیر گروهها را در تخصیص منابع اقتصاادی
مطاب نیاز دوران گذر به مرحله بعد تغییر نداده باشند ،دچار خسارت و شرایط نامساعد ميشوند مثال کشورهایي که
در حال گذر از مرحله یک ( اقتصاد عامل محور) به مرحله دو ( اقتصاد کارایي محور) هستند (جدول  )0عوارض ناشي
از ورود به مرحله ( 8نظیر افزایش حقوق کارگران) را دارند اما از مزایای این مرحله که همان ارتقااء کاارایي وکااهش
هزینهها برای تامین رقابتپذیری است ،برخوردار نمي باشند لذا به تدریج رقابت پذیری خود را از دسات مايدهناد.
بنابراین بایستي طب اوزان جدول  ،0تمامي تالش کشور در زمینه تعدیل اوزان و تغییر اولویتها و سیاستگذاریهاای
بودجه ای و تخصیص منابع مالي و امکانات محدود فعلي را به سمت  13متغیر  2رکن شاخص رقابتپاذیری در زیار
شاخص های اقتصاد کارایي محور هدایت نماید .به نحوی که در تخصیص امکانات ماالي و توجهاات سیاساتگذاری و
قانونگذاری با وزن  11درصد به مولفه های ارتقاء دهنده کارایي ،و به عوامل موجدة نوآوری و خالقیت نیز افزون بر 01
درصد اهمیت داده شود و به نیازهای پایهای اقتصاد نیز حد اکثر وزني در حد  21درصد تخصیص یابد تا کشور بتواناد
اهداف برنامه ششم توسعه و سند چشم انداز 0212را در جهت گذر از دوره اقتصاد کارایي محور و حصول باه مرحلاه
اقتصاد خالقیت محور و نوآورانه طي نماید« .بدیهي است که اقتصادهای در حال توسعه در جوامع امروزی بدون پیوند
با اهرم اقتصادهای مهم و مشارکت در زنجیره جهاني ارزش و بدون تحق کارایي در بازار کاال ،سرمایه ،نیروی کاار ،و
فناوری توسعه نمي یابد و اقتصاد بازاری که در محدوده مرزهای ملي یک کشور بماند نه تنها توسعه و شکوفایي پیادا
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نميکند بلکه در جهان کشوری نمي توان یافت که بدون مشارکت و پیوند با اقتصاد جهاني در توسعه صادرات توفیا
داشته باشد».
جدول (  - )0وزن هر یک از سه گروه اصلي ارکان رقابت پذیری در هر یک از مراحل پنجگانه توسعه رقابتپذیری
وزن هر یک از زیرشاخصها برحسب

(مرحله یک)

مرحله گذر از

(مرحله دو )

مرحله گذر از دو به

(مرحله سه)

مراحل توسعه رقابتپذیری

اقتصادهای عامل

یک به دو

اقتصادهای کارایي

سه

اقتصادهای خالقیت

محور

محور

محور

دامنه سرانه تولید ناخالص ملي به دالر

کمتر از 8111

 8111تا 8666

 3111تا 2666

 6111تا 02111

بیشتر از 02111

وزن نیازهای پایه

% 06

% 06 -06

% 06

% 06-06

% 06

وزن ارتقاء دهندههای کارایي

% 53

% 53-36

% 36

% 36

% 36

وزن عوامل موجدة نوآوری و خالقیت

%3

% 3 -06

% 06

% 06 – 56

% 56

جمع اوزان

066

066

066

066

066

بررسی اجمالی شاخص رقابت پذیری کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا
برابر نمودار ذیل ،امارات متحده عربي پس از اسراییل ،رقابتپذیرترین اقتصاد منطقه و متنوعترین اقتصاد
منطقه است که از سال  8100تا کنون قدمهای بزرگي در جهت آمادگي فناورانه و نوآوری برداشته است و رتبه
خود را در این دو رکن رقابتپذیری که پیشنیاز توسعه انقالب چهارم صنعتي هم هست ،به ترتیب به  81و
 82ارتقاء داده است .رتبه ایران در زمینه آمادگي فناورانه و نوآوری در حال حاضر به ترتیب  60و  22ميباشد
که فاصله بسیار زیادی با رتبه کشورهایي نظیر امارات ،قطر و عربستان دارد .رژیم اشغالگر قدس با ارتقاء
شاخص رقابتپذیری خود به رتبه  02در جهان بعد از سویس و ایاالت متحده آمریکا در رتبه سومین
کشورهای نوآور جهان قرار دارد .رتبه رقابتپذیری امارات متحده عربي و قطر در زیرساختها به ترتیب  1و
 03ميباشد در حالیکه رتبه ایران در این رکن رقابتپذیری  12است .رتبه این دو کشور در رکن کارایي بازار
کاال نیز به ترتیب  3و  01ميباشد یعني فقط کشورهای سنگاپور و هنگ کنگ قبل از امارات متحده عربي
ایستادهاند ایران در این رکن در جایگاه  011جهان ایستاده است .در آمادگي فناورانه نیز رتبه این دو کشور
 82و  32و رتبه ایران  60بوده است .همچنین رتبه قطر در رکن ثبات اقتصاد کالن در جایگاه بیستم جهان،
کویت جایگاه سيام جهان ،امارات متحده عربي  ،82عربستان  12و ایران  22ميباشد .رقابتپذیرترین
کشورهای منطقه بعد از رژیم اشغالگر قدس ،کشورهای امارات متحده عربي ،قطر و پس از آن عربستان
ميباشند .رتبه عددی شاخص رقابت پذیری ایران ( )26و پایینتر از میانگین رتبه کشورهای نفتي منطقه
ميباشد .میانگین رتبه رقابتپذیری کشورهای غیر نفتي منطقه ( )22نیز دو برابر میانگین رتبه کشورهای
نفتي منطقه ( )28است .ضمن اینکه یمن و مصر نامناسبترین رتبه رقابتپذیری را در بین کشورهای منطقه
منا داشتهاند .الزم به ذکر است وضعیت زیر شاخصهای ایران تقریباّ شبیه به میانگین وضعیت کشورهای
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خاورمیانه و شمال آفریقا ميباشد با این تفاوت که ایران از مزیت اندازه بازار و سالمت بهداشتي مناسبتری
برخوردار بوده است.
مقایسه شاخص رقابت پذیری کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقادر سال 2017/18
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همانگونه که در نمودار زیر مشهود است از مهمترین موانع موجود بر سر راه کسب و کار و سرمایهگذاری در کشور که
امتیاز منفی بیش از  0گرفته اند را به ترتیب نزولی میتوان از مشکالت دسترسی به خدمات مالی ،بوروکراسی ناکارامد
دولتی و مقررات دست و پاگیر اداری ،عدم ثبات سیاستها ،زیرساختهای نامکفی ،تورم ،فساد ،محدودیت قانون کار،
مقررات ارزی و باالخره نرخهای مالیاتی نام برد .که حد اقل دو مورد آن تاکیدی بر ضعف مفرط در  0رکن از ارتقاء
دهندههای کارایی یعنی دسترسی به بازار مالی پیشرفته و کارایی بازارکار میباشد .میانگین رتبه ایران در هشت زیر
شاخص کارایی در بازار مالی و سرمایه (یعنی در  :میزان خدمات مالی منطبق با نیاز کسب وکار ،توان مالی و مقرون به
صرفه بودن خدمات مالی ،تامین مالی از طریق بازار سرمایه محلی ،سهولت دسترسی به وام ،دسترسی به سرمایه مخاطره
آمیز ،سالمت بانکها ،قانونمندی مبادالت اوراق بهادار ،و باالخره شاخص حقوق قانونی)  001در میان  051کشور
میباشد که بیانگر بسیار نامساعد بودن وضعیت هر یک از این عوامل میباشد .یک بازار مالی کارا نیاز به تخصیص منابع
پسانداز شده شهروندان از طریق کانالهای تخصصی موجود بخش مالی به کارآفرینان و پروژههای ترجیحا با نرخ بازده باال
دارد و قطعا تخصیص دستوری و سیاسی آنها فاقد حصول نتیجه مطلوب خواهد شد.
مهمترین موانع و مشکالت موجود در رقابت پذیری کشور در سال 2017
دسترسیبهخدماتمالی
بوروکراسیناکارآمددولتی
عدمثباتسیاستها
زیرساختهاینامکفی
تورم
فساد
محدودیتهایقانونکار
مقرراتارزی
نرخهایمالیاتی
ضعفاخالقنیرویکار
ظرفیتنامکفینوآوری
آموزشناکافینیرویکار
پیچیدگیقانونمالیاتها
عدمثباتحاکمیتیدولتها
دزدیوجنایت
سالمتعمومیضعیف

14.6
10.9
10.4
9.9
9.6
9.1
6.4
4.8
4.7
4
3.7
3.6
3.6
2.6
1.5
0.6
16

14

12

10

6

8

5

4

2

0

اگرچه در نگاه اول بنظر می رسد که مشکل کشور در سرمایهگذاری نامکفی داخلی و خارجی است اما با تدقیق در این
موضوع درمییابیم که کمبود سرمایه گذاری خود معلول عوامل دیگری است که برای کاهش فاصله قابل مالحظه
کشور با کشورهای منطقه بایستی نسبت به رفع عاجل آنها اقدام الزم بعمل آید بعنوان مثال :مولفههای اندکی در
شاخص رقابت پذیری وجود دارد که ارتقای آنها نیازمند سرمایه و تامین مالی گسترده است ،از مشکالت و موانع
توسعه در شش رکن موجود در ارتقاء دهندههای کارایی ،فقط یک رکن( آمادگی فناورانه) احتیاج به سرمایه گذاری
مستقیم داشته و مشکالت پنج رکن دیگر ریشه در سیاستهای کلی قانونگذاری و یا سیاستگذاریهای داخلی دارد.
بعنوان مثال موانع موجود در رکن کارایی بازار کار ،عمدتا به موضوع قانون کار و محدودیتهای ناشی ازآن ،رویه های
استخدام و اخراج نیروی کار ،مکانیزم تعیین دستمزدها ،تخصیص شاغل بر اساس استعداد و شایستگی و روابط کارگر
و کارفرما برمیگردد و اصالحات مورد نیاز در این زمینه منوط به جدیت دولت و همراهی مجلس شورای اسالمی است و
محدودیتی که بتوان با سرمایهگذاری مالی آنرا حل نمود در این زمینه تقریبا وجود ندارد .در اندازه بازار داخلی دارای
مزیت طبیعی هستیم و در تحصیالت عالی در مقایسه با کشورهای منطقه از وضعیت مناسبی برخورداریم ،از نظر
شرایط اقتصاد کالن و کارایی بازار کاال نیز تاحدودی از وضعیت قابل قبولتری نسبت به سالهای قبل برخوردار
هستیم .ریشه اصلی محدودیتهای بازار مالی نیز قبل از اینکه در کمبود سرمایه جستجو شود در کمبود یا نبود
تعامالت بانکی و ارتباطات مالی بینالمللی است که ریشه در سیاستگذاریهای حقیقی و حقوقی و دیپلماسی تجاری
و سیاسی کشور و سالها دوربودن از تعامالت بانکی بینالمللی و بازارهای سرمایه بوده است .این موارد ،قبل از آنکه راه
حل مالی داشته باشد راه حل اداری ،سیاسی و دیپلماتیک دارند .لذا بنظر میرسد پس از حل و فصل این موانع که
علت اصلی رتبه پایین رقابتپذیری کشور است میتوان به محدودیت عامل سرمایهگذاری در رکن زیرساختها یا
دسترسی فناورانه اشاره داشت.
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