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 1ایران پذیری صنعتیعملکرد رقابت
حسینی دکتر میرعبداله                                               

عملکرد که در دو دهه گذشته شاخص با وجود آن: چکیده
عملکرد  اما ،پذیری صنعتی ایران بهبود یافته استرقابت
در  منجملهو حتی منطقه ) پذیری صنعتی ایران در جهانرقابت

 از جایگاه مناسبی برخوردار نیستترکیه( قیاس با کشور مجاور ما 
ویژه ههای فراروی اقتصادصنعتی برود با انواع محدودیتو بیم آن می

پذیری صنعتی ایران انداز عملکرد رقابتچشم، هابا تشدید تحریم
( عوامل 1) از جمله:عوامل  ای ازمجموعه چندان مساعد نباشد.

( کیفیت 3های دولت؛ )( سیاست2تولید قابل دسترس؛ )
و  در جذب فناوریها ( زیرساخت4آموزشی؛و )و نظامآموزش

  .دخالت دارندپذیری و رقابت نوآوری باال، و افزایش عملکرد صادرات
، ظرفیت (CIP)پذیری صنعتی: عملکرد رقابتهای کلیدیواژه

 ایران و جهانی صادرات صنعتی، تعمیق فناورانه صنعتی، نفوذ تولید/

ن ای قوی بیرابطه: و توسعه صنعتی ، تجارتپذیریرقابت
( وجود دارد. در SDGsپذیری صنعتی و اهداف توسعه پایدار )رقابت

به سطوح باالتر پذیری صنعتی و ارتقای رقابت واقع بهبود
های تولید، تعمیق فناوری و زیان محیطی ناشی از تولید )ظرفیت

در هر اقتصادی بمثابه موفقیت در دسترسی به اهداف صنعتی( 
)ساخت ، 9نسخه  توسعه پایدارخصوص اهداف توسعه پایدار، به

پایدار و جامع، توسعه صنعتی ، پذیرو انعطاف کاملهای زیرساخت
الملل عنصر کلیدی تجارت بین باشد.تر( میو نوآوری سریع

پذیری صنعتی است. به طوری که ظرفیت کشورها در افزایش رقابت
و  المللی، پتانسیل نفوذ توسعه صنعتیحضور در بازارهای بین

ارزش افزوده صنعتی جهان در دهد. انداز رشد آن را نشان میچشم
ارزش آنکه  برابر شده است، حال 5.2، 0991نسبت به  5102

برابر افزایش یافته است.  5.2صادرات صنعتی طی این مدت بیش از 
زمان وقوع تا  5111 سال خصوص بیند صادرات صنعتی بهنرخ رش

صادرات  ،، باال بوده است. در بحران مالی5112بحران مالی در سال 
 ورهژگی عمومی دصنعتی بیش از ارزش افزوده صنعتی متاثر شد. وی

 شدن بازارها نظیرسریع در جهانی ، افزایش5102تا 0991
تجارت، پیشرفت تکنولوژیکی در  و سایر موانع های صنعتیتعرفه

رشد  هایی با باالترین نرخکشورهااست.  بودهتجارت کاالها  تسهیل
 باالترین افزایش در صادراتدر ارزش افزوده صنعتی، همچنان 

 ،صنعتی ضعیف ای با صادراتکشوره و اندکردهصنعتی را تجربه 
برای نمونه، در کشورهایی  د.شاهد هستنرا نازلی صنعتی  عملکرد

نظیر چین و ویتنام میانگین نرخ رشد ساالنه صادرات صنعتی بیش 
کاالهای صنعتی  درصد، بیش از دوبرابر متوسط جهانی بود. 01از 

 دهد.االیی جهان را تشکیل میدرصد کل تجارت ک 52بیش از 
و رشد  رابطه بین عملکرد صادرات صنعتی: جذب فناوری

 . معموالاسترسیده همبستگی آماری  فراتر ازچیزی به اقتصادی 
ستفاده ا که با استبوده معطوف به کشورهایی همبستگی مثبت این 

ر محوهای مقیاس در صنایع، بویژه درصنایع فناوریاز مزیت صرفه

                                                           
 ( است. 5102UNIDO, Competitive Industrial Performance Report)عنوانتحت  ،سازمان یونیدو پذیری صنعتیازگزارش رقابتحاضربرگرفته  مطلب1 

لبته ااند. خود توفیق داشتهصادرات در افزایش  ،ارزش افزوده باالو با 
 صادرات مشخصهء چنین فرایند صنعتی موفقی، صرفا گسترش

ی به سو هاآن عمیقساختاری  تغییرات، بلکه ها نبودهآن صنعتی
ز اتولید ساختار همزمان، بوده است.  محورصنایع فناوریتمرکز بر 
صنعتی و خدمات متنوع  هایفعالیت بهاولیه کاالهای و  کشاورزی

است.  . این مورد در چین و کشورهای موفق شرق آسیا رخ دادهشد
 ( در صادرات صنعتیMHTو متوسط ) سهم صادرات با فناوری باال

در )باالتر بود.  0991نسبت به  5102در سال  کشورهای منتخب
 .(درصد در سنگاپور 52نگ تا کدرصد در هنگ 15 ای بیندامنه
ری و نوآو جذب فناورییک کشور در توان در تعیین ی مختلف عوامل

آن دخیل پذیری و رقابت افزایش صادراتدر نتیجه و  پیشرفته
 وجود (0)، باشند دسترس بایستی در که یعواملاز جمله  .هستند

روی نی قابلیت جابجاییو سرمایه کارای در بازارهای  مکفیسرمایه 
های دولت، نقش مهمی در سیاست (5) .کار به بنگاههای نوآور

 .کندبازی می MHTفناوریصنایع بابه درگذار اد ارتقای ظرفیت اقتص
ی ازستوانمندکننده نحوه که تعیینآموزشیو نظامآموزشکیفیت(1)

 که  هاساختزیر (5) است.کارگران در فرایندهای تولید پیشرفته 
     نماید. ایجاد MHTفناوری صنایع با  مکانی توانمند برایا

یری پذشاخص عملکرد رقابت :پذیری صنعتیرقابت سنجش
 توسعه دررا  بخش صنعت مشارکتچگونگی  ،صنعتی یونیدو

. این شاخص چگونگی موفقیت صنایع یک کندتبیین میکشورها 
، و و خارجی ی داخلیو مبادله کاالها در بازارها کشور در تولید

 د.کنگیری میسازگاری تحوالت ساختاری و توسعه را اندازه میزان
 اییهنماگرهر بعد با گانه است، که صلی سهدارای ابعادا CIPشاخص 

و صادرات  ( ظرفیت تولید0د. این ابعاد شامل )نشوسنجیده می
نفوذ و ( 1و تعمیق تکنولوژیکی، و ) ( روزآمدی5کاالهای صنعتی، )

یانگر بگانه، سه است. نمرات باالتر در هر یک از این ابعاد تاثیر جهانی
         .استباالتر  CIPو شاخص بیشتر  پذیری صنعتیرقابت

امکان  CIPاولین بعد شاخص  :و صادرات ظرفیت تولید
برای مصرف ) را کشورهر صنعتی  تولیدای مقایسه گیریاندازه

ارزش افزوده سرانه صنعتی آورد. فراهم می( محلی یا خارجی
(MVApc)  شور کاقتصاد هر مستقل از اندازه را امکان مقایسه

وف معطو  به سطح توسعه کشوره توابس. این شاخص سازدفراهم می
ر دظرفیت تولید . استتحوالت ساختاری در فرایندهای  به تغییر

 صنعتیصادرات آن در توانایی  برمبنای، شدهجهانی اقتصادیک 
و یکپارچه  ،صنایع ،ارزش جهانیزنجیره در  .شودمیمحاسبه 

واجه م های شرایط تقاضامحدودیته با کد مگر آننشوتخصصی نمی
در  دیگریشاخص ، . صادرات سرانه صنایعشوند شده و رقابتی
درات . صااستخاص صنایع  های رقابتیوانایی مزیتتانعکاس میزان 

شور ک فارغ از اندازهمقایسه صادرات صنعتی را  امکان ،سرانه صنایع
ا ام نه به طورکامل اگرکه است  اییشاخص ساده دهد وبه دست می

 .سازدفراهم میلکرد صادرات کشور را عماجزای امکان مقایسه 
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 :ایران صنعتیپذیریعملکرد رقابتیافتهرتبه تعدیل  .2
پذیری صنعتی با مالحظات ارزیابی مجدد شاخص عملکرد رقابت با

اتی خوش تغییرتتبه کشورها نیز دسو ر امتیاز عددی ،محیطیزیست
( 1525/1) ایران CIPامتیاز عددی شاخص ، . در این بینخواهد شد

با ، درصد کاهش 02/52( با 1019/1تعدیل یافته ) CIPشاخص به 
 کند.می تنزل 52به  22رتبه تنزّل، جایگاه ایران از  09

ری پذیرقابتشاخص عملکرد  پایدار: توسعه بهبود عوامل .2
از درصد  92 بیش از مجموع در که –جهان  اقتصاد 021صنعتی 

 بر –دهندمی پوششرا جهان  صنعت بخشو داخلی  ناخالص تولید
این بخش  توسعه پایدار به منجر که هاییسیاست و عوامل مبنای

. گیردمورد ارزیابی قرار می زیرشاخص 2حوزه اصلی  1، در شوندمی
ها وکارها و دولتبرای کسب ای استراتژیکابزار مقایسه که اساسا

طور پایدار و سازگار توسعه  را بهصنایع د تا بخش نشومحسوب می
 هایی کهدهند. این مهم با امکان مقایسه و الگوبرداری از پیشرفت

دارند و اطالع خود صنایع پذیری بخش سایر کشورها در حوزه رقابت
در ادامه ابعاد  .یابدهای آنها تحقق میگذاریها و سرمایهاز سیاست

 شود:پذیری تحلیل میگانه شاخص عملکرد رقابتسه
 :(: ظرفیت تولید و صادرات کاالهای صنعتی1مولفه ) .5

عملکرد  در ظرفیت تولید و صادرات صنعتی 52ایران با احراز رتبه 
کننده این مولفه نیز ضعیف ارزیابی ضعیفی دارد. دو نماگر تبیین

( 5101سرانه صنایع )دالر، به قیمت ثابت افزوده ارزش  - 0د. نشومی
به کاهش  رو 5102دالر در سال  512به  5101دالر در سال  552از 

و  دالر 05515سوئیس با  5102در سال گذاشته است. حال آن که 
کسب را و منطقه  دالر جایگاه نخست در جهان 0205ا ترکیه ب

ه ب این شاخص درکشور  آن دودر مقایسه با  ایرانعملکرد اند. کرده
)دالر، صادرات سرانه صنایع   -5. استبوده  011از  19و  9/5ترتیب 

روبه  5102دالر در سال  155به  5101دالر در سال  159جاری( از 
 55552با  سنگاپور 5102کاهش گذاشته است. حال آن که در سال 

کسب را دالر جایگاه نخست در جهان و منطقه  0259دالر و ترکیه با 
 صدر این شاخکشور دو آن . عملکرد ایران در مقایسه با استده کر

بسیار و در واقع شکاف  بوده است 011از  0/55و  5/0به ترتیب 
ی یاببا دست و آنچه باید باشد، وجود دارد. بین آنچه هستبزرگی 

                                                           
از صنعت )%، دالری جاری(  MHTافزوده صنایع بافناوریسهم ارزش( الف) - 2 

ه رو به کاهش گذاشت 5102درصد در سال  2/19به  5101درصد در سال  5/52از 
درصد  9/59درصد و ترکیه با  2/25یس با سوی 5102است. حال آن که در سال 

آن  ا. عملکرد ایران در مقایسه بندو منطقه را کسب کرده اجایگاه نخست در جهان
شاخص ( ب)بوده است.  011از  1/011و  2/59ترتیب  بهدر این شاخص کشور دو 

( 5101( )%، دالر به قیمت ثابت GDPارزش افزوده صنایع از تولیدناخالص داخلی )
ن تغییر ، کمتری5102ال درصد در س 05به  5101درصد در سال  2/00ایران از 

درصد  2/02و ترکیه با  درصد 5/15چین با  5102بوده است. حال آن که در سال 
است. عملکرد ایران در مقایسه با جایگاه نخست را در جهان و منطقه کسب کرده 

پایین بوده است. و  011از  0/52و 51/15در این شاخص به ترتیب کشور آن دو 
)%، دالر جاری( از  یاز صادرات صنعت MHTسهم صادرات صنایع با فناوری ( ج)
درصد رشد واحد  2/2، 5102درصد در سال  5/10به  5101درصد در سال  9/51

و و ساختار صنایع  را شاهد بوده است. که ریشه در افزایش اندازه صادرات صنایع

و  ایران در هر دو شاخص به جایگاه نخست منطقه، ارزش افزوده
 قابل افزایش است.برابر  2تا  2/5ترتیب از صادرات سرانه صنایع به

 :روزآمدی و تعمیق تکنولوژیکی صنعتی (:2مولفه )  .2
 ،و تعمیق تکنولوژیکی صنعتی دیروزآم در 25با احراز رتبه  یرانا

نماگر  5 است.کرده کسبرا CIP  ترین رکن شاخصضعیف
 .5شودضعیف ارزیابی میو منطقه برای ایران درجهانآن کننده تبیین

در نفوذ  55با احراز رتبه  ایران (: نفوذ جهانی:3مولفه )  .9
در مقایسه با دو مولفه دیگر را  ترینسبتا مناسبعملکرد  ،جهانی
، است کسب کردهپذیری صنعتی کننده شاخص عملکرد رقابتتبیین

ای و منطقه در مقایسه با عملکرد مطلوب جهانیاین رتبه هرچند 
مدت در میان 51و تا رتبه کمتر از  شودارزیابی نمیمناسب ایران، 

ای در ارزش افزوده صنایع کارخانهنفوذ کشور  :(0)قابل ارتقا است. 
 55/1به  5101درصد در سال  21/1( از 5101دالر ثابت  جهان )%،

روبه کاهش گذاشته است. حال  -5/5با رشد  5102درصد در سال 
درصد  5/0و ترکیه با  درصد 2/51چین با  5102در سال آن که 

عملکرد ایران در  اند.کسب کردهرا و منطقه  جایگاه نخست جهان
 011از  2/19و  1/5در این شاخص به ترتیب کشور آن دو مقایسه با 
ای جهان )%، کشور در صادرات صنایع کارخانهنفوذ  :(5)  .بوده است

در سال درصد  51/1به  5101در سال درصد  52/1از دالر جاری( 
. حال آن که در روبه کاهش گذاشته استدرصد واحد  12/1،  5102
جایگاه نخست درصد  10/0و ترکیه با  12/02با چین  5102سال 

 و چین. عملکرد ایران در مقایسه با نداکسب کرده را جهان و منطقه 
و در  است بوده 011از  2/09و  0/0ترکیه در این شاخص به ترتیب 

در هر دو واقع شکاف عظیمی بین آنچه هست و آنچه باید باشد، 
یابی ایران در هر دو تردید با دستوجود دارد. بیشاخص مورد بحث 

نفوذ کشور در ارزش افزوده و شاخص به جایگاه نخست منطقه، 
بدیهی است برابر قابل افزایش است.  2تا  2/5ز صادرات صنایع جهان ا

وری، کارگیری عوامل بنیادین بهرهمستلزم بهن افزایش، این میزاکه 
علیت به فو رو موانع پیشانواع  رفعبا البته و نوآورانه  تکنولوژیکی

آن و  سازیای، و متنوعکارخانهو صادرات صنایع  ولیدیافتن ظرفیت ت
  .شودمحقق میبا دستیابی به رشد و توسعه صنعتی پایدار و فراگیر 

که رقم این شاخص در سال د. حال آندار MHTنوع تعریف صنایع با فناوری 
درصد بوده، که جایگاه نخست در  2/50و ترکیه  درصد 5/52برای کره  5102
 در اینکشور اند. عملکرد ایران در مقایسه با آن دو منطقه را کسب کردهو  جهان

سهم صادرات صنعتی از )د( بوده است.  011از  9/52و 2/50ترتیب شاخص به
درصد در  5/09به  5101درصد در سال  2/11)%، دالر جاری( از ایران صادرات 

. حال رقم این ساالنه(درصد رشد منفی  -0/01با ) است کاهش یافته 5102سال 
جایگاه بوده که  درصد 5/25و ترکیه  درصد 1/95 برای کره 5102شاخص در سال 

با آن دو در اند. عملکرد ایران در مقایسه نخست در جهان و منطقه را کسب کرده
بوده است. در واقع شکاف عظیمی  011از  52/51و  52/51ترتیب به این شاخص

تردید شاخص فوق وجود دارد. بی 5د باشد، در دو تا از و آنچه بای بین آنچه هست
و کیفیت  افزودهشاخص، ارزش 5یابی ایران به جایگاه نخست منطقه در هر دست

میق و تع صادرات صنایع با تحوالت بنیادین در ساختار صادرات صنعتی، روزآمدی
 ود.شرو محقق میموانع پیشانواع صرفا با بر طرف نمودن  تکنولوژیکی

تاریخ:  28 آبان ماه  1398  /  شماره: 75
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 پذیری ایران و مقایسه تطبیقی آنهای شاخص ترکیبی عملکرد رقابتگانه و زیرشاخص(: ابعاد اصلی سه1جدول )
 2112عملکردایران،شاخص ()ترکیهمنطقهنخست جهانرتبه نخست  ایران تحوالت ساختار صنعتی شرح

 منطقه جهان 5102 5101 5102 5101 و)رشد(شاخص 5102 5101
   21 - ایرلند ... - 52 ... رفیت تولیدو صادرات(: ظ1) مولفه

 ای(: ارزش افزوده سرانه صنایع کارخانه0) نماگر
 (5101)دالر، قیمت ثابت

 11/19 95/5 0205 0255 (05515)سوئیس (01225)سوئیس (-15/0) 9/95 512 552

ای )دالر، (: صادرات سرانه صنایع کارخانه5) نماگر
 جاری(

 12/55 55/0 0259 0120 (55552)سنگاپور (15555)سنگاپور (-11/5) 5/91 155 159

   50 - جنوبیکره ... - 25 ... فناوریوتعمیقروزآمدی(:2)مولفه
 فناوری باال با صنایع افزوده ارزش سهم (:1) نماگر

 )%، دالر جاری( و متوسط از کل صنعت
 59/011 21/59 22/59 15/15 (5/21سنگاپور ) (2/25سنگاپور ) (-51/5) 0/25 2/19 5/52

 ای(: سهم ارزش افزوده صنایع کارخانه5) نماگر
 (5101)%، دالرثابت GDP از

 05/52 11/15 52/02 21/02 (02/15چین ) (92/10چین ) +(15/1)5/010 1/05 2/00

 و باال فناوری با صنایع صادرات سهم (:2) نماگر
 صنعت)%، دالرجاری( صادرات کل متوسط از

 22/52 25/50 59/50 21/55 (05/52) کره (22/52)جنوبیکره +(20/2)2/015 5/10 9/51

(: سهم صادرات صنعتی از کل صادرات 2) نماگر
 )%، دالر جاری(

 52/51 52/51 50/25 50/25 (52/95) کره (22/92)جنوبیکره (-01/01)2/22 5/09 2/11

   55 - چین ... - 55 ... (: نفوذ جهانی3) مولفه
 افزوده صنایع(: نفوذ کشور در ارزش 5)نماگر 

 (5101جهان )%، دالرثابت ایکارخانه
 21/19 1/5 09/0 01/0 (52/51چین ) (20/02چین ) (-15/5) 5/22 55/1 21/1

 (: نفوذ کشور در صادرات صنایع2) نماگر
 جهان)%، دالر جاری( ایکارخانه

 21/09 19/0 10/0 95/1 (12/02چین ) (92/01چین ) (-00/2) 9/52 51/1 52/1

 20/12 50/9 (0555/1)59 - (2515/1)آلمان - -2 (1525/1)22 21 یصنعتپذیریعملکردرقابتشاخص
 .2112ماخذ: گزارش یونیدو، 

 فزایشاست با ا توانسته چینبندی در این رتبه :هارتبه تغییر .5
م سورا در رده اه ایاالت متحده آمریکا جایگ ،درصدی 2/5 نمره

توان تا حدی ناشی از افت جایی را میتصاحب کند. البته این جابه
برتر، نمره آن  رتبه 01که در میان تنها کشوری) آمریکاعملکرد 

کشور  11تا رتبه  های بعدی نیزدر رده. دانست( کاهش یافته است
گاه رتبه، جای نمره، ولی بدون تغییربندی با بهبود برتر این رتبه

برخی کشورها نسبت به  خیرگزارش ا اند. درپیشین را حفظ کرده
 12این اساس در میان  اند. برسایرین عملکرد چشمگیرتری داشته

که با  استپرتغال و اسلونی رتبه نخست، بهترین بهبود متعلق به 
بلغارستان ، 51ا ت 12های . بین رتبهاندصعود داشته ،ایپله 1جهش 

 ودبل ند، در مقارتبه یابارتقا پله  5و 1 ترتیباند بهوانستهو ویتنام ت
و  22های پله تنزّل، در رده 2و 5ترتیب با به و ایران ونزوئالکشور 

و اوراسیا  روپاامناطق جهان،  بین ند.افتهقرار گربندی رتبه 22
عملکرد حوزه  درپذیرترین منطقه عنوان رقابتعملکرد خود را به

 منطقه واقعاین  درکشور  05 ،رتبه برتر 11اند. از فظ کردهصنعتی ح
رد بهبود عملک گانهع سهترین منابغنی ند. این منطقه یکی ازهست

 و وری، فناوریبهره یهازیرساخت و از را دارد پذیری صنعتیرقابت
 برد.پیشگام بهره می نوآوری

 پذیریعملکرد رقابتایران از لحاظ  :ایران رتبهتغییر  .1
اما دارد.  قرارمنطقه منا   2جایگاه و جهان  22جایگاه  در ،صنعتی

شاخص رتبه ( 0991-5102ساله ) 52 طی دورهبطور کلی 
ارتقا  22رتبه بهبود، به جایگاه  55با در جهان پذیری ایران رقابت

سه کشور امارات متحده  این شاخص براییافته است. در این بین، 
، به جایگاه بهبود رتبه 55و  15، 51ترتیب با ، عمان و ایران بهعربی

 برایشاخص این  ،مقابلارتقا یافته است و در جهان  22و  22،  50
رتبه تنزّل، به  01و  02،  55ترتیب با ، سوریه و الجزایر بهعراق

کشور اسرائیل،  سه جهان سقوط کرده است. 95و  005، 052جایگاه 
در مقابل عراق، یمن و سوریه و  بهترین ،و عربستان ترکیه

 09گانه آن در و ابعاد سه CIPرا در شاخص ترین جایگاه ضعیف
کشور  09در این بین، ایران بین اند. کشور منطقه منا به دست آورده

از  گانه آن قرار دارد.و ابعاد سه شاخص این 2منطقه منا در جایگاه 
، ایران در مولفه نفوذ جهانی )رتبه CIPسه مولفه کلیدی شاخص 

و تعمیق  و پیچیدگی (52)رتبه  و تجارت (، ظرفیت تولید55
 ( را احراز کرده است.25تکنولوژی )رتبه 

بر مبنای مطالعه : 2CO انتشارو ارزش افزوده صنعتی  .5
ارزش افزوده رابطه بین دو متغیر  5102تا  5111ساله از  02روند 

نتیجه این در گروه کشورهای جهان  صنعتی 5COانتشار و صنعتی 
و  ، متوسط به پایینگروه کشورهای پایین شود که در سهمیحاصل 
 CO5 انتشار تناسبافزوده صنعتی به ، ارزشتوسعه در متوسط

 یدر گروه کشورهای متوسط به باالو اما  آیدتری به دست میپایین
 در کشورهایوجود دارد. بین این دو ه تنگاتنگ مثبت ، رابطتوسعه
یافته با رتبه برتر جهان، رابطه ارزش افزوده صنعتی با انتشار توسعه
CO5 ای منفی مواجه بوده است. در واقع در طی این دوره با رابطه

یطی محعتی کامال با مالحظات زیستاین گروه کشورها، تولیدات صن
در این بین، چین یک استثنا است، به ه است. نهایتا شد نهادینه
 CO5و انتشارارزش افزوده صنعتی 5101که از ابتدای دوره تا طوری

همراه بودن حصول  5101دردهه ولیموازات هم روبه افزایش بوده، به
 محیطی کامال آشکار است.افزوده با مالحظات زیستارزش
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 بخشکه  ییکاالها عانوا :و تعمیق تکنولوژیکیروزآمدی
 پذیریرقابت تعیین ی برایمعیار کندتولید می یک کشور عتصن

ز ناشی ا ی ناچیزپذیرآسیبو  . سرریزهای تکنولوژیکیآن است
آن، داللت بر این دارد که در تولید و صادرات های قیمتی شوک

رود. انتظار می یباالترحصول منفعت  محور،کاالهای فناوری
 نماگرو تعمیق تکنولوژیکی با دو  برای روزآمدی CIPشاخص 

دن شنخست، درجه شدت صنعتینماگر شود. ترکیبی محاسبه می
دهد و می ارائه فرایندهای تولید که برآوردی از پیچیدگیاست 
 از کل ارزشباال و متوسط  سهم ارزش افزوده صنایع با فناوریشامل 
 سهم ارزش افزوده صنعتی از کل ارزشهمچنین صنایع و افزوده 
 دوم، کیفیت صادراتنماگر و  است. تولید ناخالص داخلیدر افزوده 

یری گکشور را اندازههر  عتدر بخش صن گیکه فرایند یکپارچ است
کل درباال و متوسط  بافناوری کاالهایسهم باالتر تولید کند. می

و  وریبا سطوح باالی بهره یهایاقتصادبیانگر ، صنعتیتولید 
به نوبه خود، . است فناورانههای و پیشرفتانه نوآورهای فعالیت

 گر احتمالبیان، معیندر صنایع ی صنعتی فرایندها پیچیدگی بیشتر
. با این استها و بخش در کل صنایعباالتری سرریزهای دانش 

های متضمن گذار از فعالیت ،مالحظه، تحوالت ساختاری موفق
                                   است. باال و متوسطفناوری  سوی فناوری پایین، بهبا و  کاربر
در بازار را کشور هر موقعیت  CIPنهایتا، شاخص  :جهانی نفوذ

 سهم شامل. این شاخص سنجدمی از حیث کاالهای صنعتیجهانی 
در ارزش افزوده جهانی صنایع و ارزش افزوده صنایع هرکشور 

ها، این سهممقادیر است. باالتربودن  صنعتیتجارت جهانی کاالهای 
اشتی، انباز اثرات  مندیدر بهرهباالتربودن توانایی کشور دهنده نشان

های مقیاس است. این منافع ممکن است و صرفه گستره حوزه عمل
زنی بیشتر ت چانهها و قدرها در زیرساختگذاریشامل سهم سرمایه

های شاخص ترکیبی نماگرهای تجاری باشد. همه نامهدر موافقت
CIP  مقادیر محاسبهبرای CIP و  شود. شکلنهایی استفاده می

و  را برای ایران CIPشاخصنماگر  2و  گانه( ابعادسه0جدول )
     دهد.می نشانرا و منطقه  جهان مقایسه آن با جایگاه نخست

پذیری کلیدی گزارش عملکرد رقابتنکات 
 ( مرتبط با ایرانCIPصنعتی )

 :پذیری صنعتیها در عملکرد رقابتبرترین رتبه  .1
مطابق با امتیاز احراز شده  5102 سال CIPنتایج کامل شاخص 

باال، متوسط به باال، )گانه 5های در گروه دنیا کشور 021برای 
دی شده بنبا سطوح توسعه متفاوت رتبه (و پایین متوسط به پایین

جود وپذیری صنعتی رابطه و رقابت است. بین سطوح متفاوت توسعه
تقریبا به اقتصادهای صنعتی  CIPکه سطوح باالی شاخص  . چرادارد

شده تعلق دارد، حال آنکه اکثریت کشورهای با کمترین درجه 
این وجود،  اند. باواقع CIPسطوح پایین شاخص  یافتگی درتوسعه

ذیری پبرخی استثنائات نیز وجود دارد. رتبه نخست عملکرد رقابت
امتیاز به آلمان تعلق دارد. ژاپن با تفاوت  2515/1صنعتی جهان با 

ن قرار دارد. ای 5در رتبه  1992/1دار نسبت به آلمان، با امتیاز معنی
و  است. چین، آمریکا، کره گانه شاخص، پیشگامکشور در ابعاد سه

همه  توانسته 1151سال از  آلمانقرار دارند.  2تا  1 سوئیس در رتبه
حوزه  در جهانپذیرترین کشور عنوان رقابتجایگاه خود را به ساله

 ژاپن، چین، ایاالت کشورهای، بندید. در این رتبهنمایحفظ  صنایع
کارآمدترین کشورها عنوان بهو سوئیس  جنوبیمتحده آمریکا، کره

شش کشور ترتیب، بدینقرار دارند.  2 تا 5های در ردهدر این شاخص 
ی و جنوبآفریقای و مکزیک، تایلند، اسرائیلتراز اول فوق، به همراه 

ترکیه، عربستان )درحال توسعه کشورهای گروه چهار کشور از 
بهترین به عنوان کشور جهان،  120ز میان ا (سعوی، ویتنام و مراکش

 .شده اندمعرفی  پذیری صنعتیدر رقابتترین کشورها و آماده

 پذیریرقابت عملکرد شاخص
 (CPI) صنعتی

  صادرات و تولید ظرفیت
 صنعتی

 آوریفن تعمیق و ارتقاء

 جهانی نفوذ

صنعتی افزودهارزش سرانه  

صنعتی صادرات سرانه  

شدن صنعتی( تراکم) شدت  

صادرات کیفیت  

  در کشور هر افزودهارزش سهم
جهان صنعت افزودهارزش  

  صنعتی تجارت در کشور هر افزودهارزش سهم
 جهان

  تکنولوژی با صنایع افزودهارزش سهم
 صنعت افزودهارزش از متوسط و پیشرفته

  ناخالص تولید از صنعت افزودهارزش سهم
 داخلی

  و تهپیشرف تکنولوژی با صنعتی صادرات سهم
 صنعتی صادرات از متوسط

 صادرات کل از صنعتی صادرات سهم

تاریخ:  28 آبان ماه  1398  /  شماره: 75
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 پذیری ایران و مقایسه تطبیقی آنهای شاخص ترکیبی عملکرد رقابتگانه و زیرشاخص(: ابعاد اصلی سه1جدول )
 2112عملکردایران،شاخص ()ترکیهمنطقهنخست جهانرتبه نخست  ایران تحوالت ساختار صنعتی شرح

 منطقه جهان 5102 5101 5102 5101 و)رشد(شاخص 5102 5101
   21 - ایرلند ... - 52 ... رفیت تولیدو صادرات(: ظ1) مولفه

 ای(: ارزش افزوده سرانه صنایع کارخانه0) نماگر
 (5101)دالر، قیمت ثابت

 11/19 95/5 0205 0255 (05515)سوئیس (01225)سوئیس (-15/0) 9/95 512 552

ای )دالر، (: صادرات سرانه صنایع کارخانه5) نماگر
 جاری(

 12/55 55/0 0259 0120 (55552)سنگاپور (15555)سنگاپور (-11/5) 5/91 155 159

   50 - جنوبیکره ... - 25 ... فناوریوتعمیقروزآمدی(:2)مولفه
 فناوری باال با صنایع افزوده ارزش سهم (:1) نماگر

 )%، دالر جاری( و متوسط از کل صنعت
 59/011 21/59 22/59 15/15 (5/21سنگاپور ) (2/25سنگاپور ) (-51/5) 0/25 2/19 5/52

 ای(: سهم ارزش افزوده صنایع کارخانه5) نماگر
 (5101)%، دالرثابت GDP از

 05/52 11/15 52/02 21/02 (02/15چین ) (92/10چین ) +(15/1)5/010 1/05 2/00

 و باال فناوری با صنایع صادرات سهم (:2) نماگر
 صنعت)%، دالرجاری( صادرات کل متوسط از

 22/52 25/50 59/50 21/55 (05/52) کره (22/52)جنوبیکره +(20/2)2/015 5/10 9/51

(: سهم صادرات صنعتی از کل صادرات 2) نماگر
 )%، دالر جاری(

 52/51 52/51 50/25 50/25 (52/95) کره (22/92)جنوبیکره (-01/01)2/22 5/09 2/11

   55 - چین ... - 55 ... (: نفوذ جهانی3) مولفه
 افزوده صنایع(: نفوذ کشور در ارزش 5)نماگر 

 (5101جهان )%، دالرثابت ایکارخانه
 21/19 1/5 09/0 01/0 (52/51چین ) (20/02چین ) (-15/5) 5/22 55/1 21/1

 (: نفوذ کشور در صادرات صنایع2) نماگر
 جهان)%، دالر جاری( ایکارخانه

 21/09 19/0 10/0 95/1 (12/02چین ) (92/01چین ) (-00/2) 9/52 51/1 52/1

 20/12 50/9 (0555/1)59 - (2515/1)آلمان - -2 (1525/1)22 21 یصنعتپذیریعملکردرقابتشاخص
 .2112ماخذ: گزارش یونیدو، 

 فزایشاست با ا توانسته چینبندی در این رتبه :هارتبه تغییر .5
م سورا در رده اه ایاالت متحده آمریکا جایگ ،درصدی 2/5 نمره

توان تا حدی ناشی از افت جایی را میتصاحب کند. البته این جابه
برتر، نمره آن  رتبه 01که در میان تنها کشوری) آمریکاعملکرد 

کشور  11تا رتبه  های بعدی نیزدر رده. دانست( کاهش یافته است
گاه رتبه، جای نمره، ولی بدون تغییربندی با بهبود برتر این رتبه

برخی کشورها نسبت به  خیرگزارش ا اند. درپیشین را حفظ کرده
 12این اساس در میان  اند. برسایرین عملکرد چشمگیرتری داشته

که با  استپرتغال و اسلونی رتبه نخست، بهترین بهبود متعلق به 
بلغارستان ، 51ا ت 12های . بین رتبهاندصعود داشته ،ایپله 1جهش 

 ودبل ند، در مقارتبه یابارتقا پله  5و 1 ترتیباند بهوانستهو ویتنام ت
و  22های پله تنزّل، در رده 2و 5ترتیب با به و ایران ونزوئالکشور 

و اوراسیا  روپاامناطق جهان،  بین ند.افتهقرار گربندی رتبه 22
عملکرد حوزه  درپذیرترین منطقه عنوان رقابتعملکرد خود را به

 منطقه واقعاین  درکشور  05 ،رتبه برتر 11اند. از فظ کردهصنعتی ح
رد بهبود عملک گانهع سهترین منابغنی ند. این منطقه یکی ازهست

 و وری، فناوریبهره یهازیرساخت و از را دارد پذیری صنعتیرقابت
 برد.پیشگام بهره می نوآوری

 پذیریعملکرد رقابتایران از لحاظ  :ایران رتبهتغییر  .1
اما دارد.  قرارمنطقه منا   2جایگاه و جهان  22جایگاه  در ،صنعتی

شاخص رتبه ( 0991-5102ساله ) 52 طی دورهبطور کلی 
ارتقا  22رتبه بهبود، به جایگاه  55با در جهان پذیری ایران رقابت

سه کشور امارات متحده  این شاخص براییافته است. در این بین، 
، به جایگاه بهبود رتبه 55و  15، 51ترتیب با ، عمان و ایران بهعربی

 برایشاخص این  ،مقابلارتقا یافته است و در جهان  22و  22،  50
رتبه تنزّل، به  01و  02،  55ترتیب با ، سوریه و الجزایر بهعراق

کشور اسرائیل،  سه جهان سقوط کرده است. 95و  005، 052جایگاه 
در مقابل عراق، یمن و سوریه و  بهترین ،و عربستان ترکیه

 09گانه آن در و ابعاد سه CIPرا در شاخص ترین جایگاه ضعیف
کشور  09در این بین، ایران بین اند. کشور منطقه منا به دست آورده

از  گانه آن قرار دارد.و ابعاد سه شاخص این 2منطقه منا در جایگاه 
، ایران در مولفه نفوذ جهانی )رتبه CIPسه مولفه کلیدی شاخص 

و تعمیق  و پیچیدگی (52)رتبه  و تجارت (، ظرفیت تولید55
 ( را احراز کرده است.25تکنولوژی )رتبه 

بر مبنای مطالعه : 2CO انتشارو ارزش افزوده صنعتی  .5
ارزش افزوده رابطه بین دو متغیر  5102تا  5111ساله از  02روند 

نتیجه این در گروه کشورهای جهان  صنعتی 5COانتشار و صنعتی 
و  ، متوسط به پایینگروه کشورهای پایین شود که در سهمیحاصل 
 CO5 انتشار تناسبافزوده صنعتی به ، ارزشتوسعه در متوسط

 یدر گروه کشورهای متوسط به باالو اما  آیدتری به دست میپایین
 در کشورهایوجود دارد. بین این دو ه تنگاتنگ مثبت ، رابطتوسعه
یافته با رتبه برتر جهان، رابطه ارزش افزوده صنعتی با انتشار توسعه
CO5 ای منفی مواجه بوده است. در واقع در طی این دوره با رابطه

یطی محعتی کامال با مالحظات زیستاین گروه کشورها، تولیدات صن
در این بین، چین یک استثنا است، به ه است. نهایتا شد نهادینه
 CO5و انتشارارزش افزوده صنعتی 5101که از ابتدای دوره تا طوری

همراه بودن حصول  5101دردهه ولیموازات هم روبه افزایش بوده، به
 محیطی کامال آشکار است.افزوده با مالحظات زیستارزش


