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چکیده
از  یکی  یکدیگر،  با  آن ها  مقایسۀ  و  کشورها  قدرت  سطح  ارزیابی 
موضوعات موردبررسی در دانش ژئوپلیتیک است. دانش ژئوپلیتیک، 
به معنای استفادۀ بهینه از منابع جغرافیایی قدرت در مناسبات بین بازیگران 
است. براین  اساس، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که »وضعیت 
قدرت اقتصادی فرانسه در مقایسه با رقبای منطقه ای این کشور چگونه 
توصیفی ـ تحلیلی  روش  از  پرسش،  این  به  پاسخ گویی  برای  است؟« 
استفاده شده و هدف آن نیز کاربردی است. پژوهش حاضر، در دو 
از  موردنیاز  اطالعات  ابتدا  که  به این ترتیب  است؛  شده  انجام  مرحله 
طریق مطالعۀ اسنادی و کتابخانه  ای گردآوری شد و سپس، اهداف و 
راهبردهای مهم رسیدن به آن ها و قابلیت های قدرت اقتصادی فرانسه، 
پژوهش،  این  هدف  بنابراین،  گردید؛   Meta-SWOT نرم افزار  وارد 
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بررسی مزیت رقابت پذیری قدرت اقتصادی فرانسه در مقایسه با رقبای منطقه  ای آن در اروپا 
است. نتایج پژوهش نشان می دهد که با توجه به مزیت ها و قابلیت های فرانسه در مقایسه با 
کشورهای موردنظر، نوعی رقابت پذیری وجود دارد که می تواند میزان قدرت اقتصادی فرانسه 
را با توجه  به منابع و قابلیت های سایر کشورها در منطقه ترسیم کند. برپایۀ این نتایج، مهم ترین 
دانمارک،  آلمان،  بلژیک، کرواسی، چک،  )نروژ،  رقبا  برابر  در  فرانسه  قدرت  مزیت های 
فنالند، گرجستان، ایتالیا، هلند، لهستان، پرتغال، صربستان، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، 
و انگلیس( ازجمله ظرفیت نوآوری، صادرات فناوری سطح باال، سطح فناوری علمی، جذب 
سرمایه  های خارجی، و اقتصاد دانش محور به ترتیب، راهبردی  ترین منابع و قابلیت های اقتصادی 
برای تبدیل شدن به قدرت اقتصادی بوده اند و متغیرهایی مانند تردیدها و نااطمینانی مردم از 
وضعیت اجتماعی و اقتصادی، ساختار اقتصادی موجود، مهار و کنترل نرخ باالی بیکاری، 
و رشد کند اقتصادی، بادوام ترین مشکالت و مسائل فراروی قدرت اقتصادی فرانسه به شمار 
می آیند. میزان تسلط بر بازارهای جهانی و سهم در تجارت جهانی با امتیاز 4، شاخص جینی 
با امتیاز 3/9، تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری خارج از مرز با امتیاز 3/7، پیچیدگی 
اقتصادی با امتیاز 3/6، و صادرات فناوری های سطح باال با امتیاز 3/5، به ترتیب راهبردی ترین 
منابع و قابلیت های اقتصادی فرانسه برای تبدیل شدن به قدرت اقتصادی بوده اند. نتیجۀ مقایسۀ 
سطح رقابت فرانسه با رقبای اروپایی  اش نشان می دهد که نروژ، انگلستان، آلمان، سوئد، و 

سوئیس، باالترین سطح رقابت اقتصادی را با این کشور داشته  اند.
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 Investigating the Competitive 
Advantage of French Economic 

Power in Europe

reyhane salehabadi4, sirus ahmadi nohadani5, sajed bahrami jaf6

Abstract
Measuring the level of power of countries and comparing them with each other 
is one of the topics studied in geopolitical knowledge. Geopolitical knowledge 
means the optimal use of geographical sources of power in relations between 
actors. Therefore, the main question of the research is how the economic power 
of France is compared to its regional competitors? To answer this question, 
the research method has been used descriptively-analytically and its purpose 
has been applied. The present study is conducted in two dimensions. In the 
first stage, the required information was studied through documentary study 
and libraries. Then, the goals, important strategies to achieve the goals and 
capabilities of France's economic power were entered into the Meta-SWOT 
software; Therefore, the purpose of this study is to examine the competitive 
advantage of French economic power compared to regional competitors in 
Europe. The results show that according to the advantages and capabilities 
of France in comparison with the countries in question, there is a kind of 
competitiveness that can depict the level of economic power of France 
according to the resources and capabilities of other countries in the region. The 
obtained results show that the most important advantages of France's power over 
competitors (Norway, Belgium, Croatia, Czech Republic, Germany, England, 
etc.) include innovation capacity, high-tech export, scientific technology level, 
investment attraction. Foreign and knowledge-based economies have been 
the most strategic resources and economic capabilities to become economic 
power, respectively. And variables such as doubts and uncertainty that people 
have about the social and economic situation, the existing economic structure, 

4 PhD in Political Geography, Tarbiat Modares University, Faculty of Humanities, Tehran, Iran
5 Assistant Professor of Political Geography, Tarbiat Modares University, Faculty of Humanities, Tehran, 
Iran
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controlling high unemployment rates, slow economic growth are considered to 
be the most persistent problem facing the economic power of France. Global 
market dominance, global trade share with 4 points, Gini index with 3.9 points, 
GDP and overseas investment with 3.7 points, economic complexity with 
3.6 points, high-tech exports with 3.5 points, respectively, the most strategic 
France's economic resources and capabilities have been to become an economic 
power. The comparison of France's level of competition with other European 
competitors showed that Norway, the United Kingdom, Germany, Sweden and 
Switzerland had the highest level of economic competition with France.
Keywords: Competitiveness, Economic Power, Europe, France 
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مقدمه
امروزه با افزایش اهمیت رویکردهای لیبرالیستی که اقتصاد را مهم ترین محور روابط بین الملل 
توانایی های  بردن  باال  به  قدرتمند،  کشورهای  به ویژه  جهان،  کشورهای  توجه  می دانند، 
اقتصادی شان به منظور بهبود جایگاه سیاسی و ارتقای سطح بازیگری در مسائل جهانی نسبت به 
رقبای دیگر، افزایش یافته است. اقتصاد در همۀ ابعاد یک جامعه )سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، 
و…( اهمیت بسزایی دارد؛ زیرا، استقالل جامعه و قدرت مقاومت آن در مقابل حوادث طبیعی 
و اجتماعی، شکوه و عظمت یک جامعه در مقابل جوامع دیگر، و ثبات سیاسی آن، به حل 
مشکالت و رفع کمبودهای اقتصادی آن جامعه بستگی دارد. همچنین، اقتصاد از حساسیت 
زیادی برخوردار است؛ به این معنا که یک تصمیم  به جا و به موقع در زمینۀ امور اقتصادی می تواند 
جامعه ای را به سوی عظمت و ترقی بکشاند و درمقابل، یک تصمیم نسنجیده و حساب نشده 
موجب شکست، نه  تنها در بعد اقتصادی، بلکه در بسیاری از زمینه ها خواهد شد. افزون براین، 
امروزه قدرت کشورها برپایۀ درجۀ تخصص و پیشرفت آن ها در تولید کاالها و خدمات سنجیده 
می شود. در جهان امروز، دولت ها به جای درگیری و جنگ های خونین، از سیاست تحریم 
اقتصادی برای  فشار آوردن به یکدیگر استفاده می کنند که تأثیر آن، به سرعت و طی چند ماه 
در نظام اقتصادی کشورها مشاهده می شود و بر زندگی میلیون ها نفر تأثیر می گذارد. برآوردها 
نشان می دهد که در آینده ای نزدیک و در 20 سال آینده، قدرت اقتصادی تنها بین 12 کشور 
دنیا توزیع خواهد شد و کشورهای دیگر برای تأمین نیازهای خود به شدت به آن ها وابسته خواهند 

بود. دراین بین، بحث قدرت اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار می شود.
درواقع، قدرت اقتصادی یک کشور با مفاهیم گوناگونی همراه بوده است که بحث رقابت 
اقتصادی، یکی از این موارد است. توسعه و رشد اقتصادی، یکی از ارکان بسیار مهم برای 
افزایش قدرت اقتصادی کشورها است. بنابراین، امروزه اقتصاد و سازوکارهای مرتبط با آن، تأثیر 
بسزایی بر قدرت کشورها دارد. با فروپاشی شوروی، نظام بین الملل دوقطبی نیز از بین رفت. 
هم زمان با این تحول عمده، زیرساخت های نظام بین الملل نیز تغییر کرد و فرایند جهانی شدن 
با عنوان حرکت آزاد سرمایه، کاال، خدمات، عقاید، و اندیشه ها برپایۀ انقالب در فناوری 
اطالعات و ارتباطات، تعریف شد و از دهۀ 1990 به این سو، با سرعت بیشتری گسترش یافت. 
این نظام اقتصادی که اساسًا برپایۀ جهانی شدن اقتصاد بازار و تجارت آزاد شکل  گرفته است، 
سیاست هایی مانند ضرورت آزادسازی اقتصادی، خصوصی سازی، حاکمیت سازوکار قیمت، 
جذب سرمایه های خارجی، تجارت آزاد، و کنار گذاشتن نرخ مبادلۀ ثابت را مطرح می کند؛ 
بنابراین، این پرسش ها مطرح می شود که »رشد و توسعۀ اقتصادی چگونه رخ می دهد؟« »چه 
معیارهایی سبب رشد و توسعۀ اقتصادی، و توسعه  یافتگی یا توسعه  نیافتگی کشورها می شود؟« 
قدرت  افزایش  برای  گوناگون  زمانی  در چارچوب های  توسعه  این  به  رسیدن  »راهبردهای 
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اقتصادی، چگونه خواهد بود؟« احتمااًل هنگام بررسی این موضوع، جهانی را تصور می کنیم 
که مردم در آن دارای سطح باالیی از رفاه و آرامش هستند، به کاالهای لوکس دسترسی دارند، 
و از اوقات فراغت و سرگرمی مناسبی برخوردارند، جامعه به دور از هرگونه خشونت است، و 

تجمل پذیری جامعه در سطح باالیی است.
درحالی که باید به این موضوع توجه کنیم که قدرت اقتصادی، تنها با ارزیابی میزان درآمد 
سرانه و تولید ناخالص داخلی کشورها، به دست نمی  آید. اگرچه درآمد و ثروت ملی، یکی از 
شاخص های قدرت اقتصادی است، اما نمی توان آن را تنها به عوامل درآمدی مرتبط دانست؛ 
بنابراین، قدرت اقتصادی، مفهومی چندبعدی و سیال و دارای ابعاد و زمینه ها و بسترهای 
گوناگونی است که یک کشور برای دستیابی به آن باید همۀ موارد را در ارتباط با یکدیگر و 
در راستای هم درنظر داشته باشد تا بتواند راهبردها و نقشۀ راه مناسبی را برای رسیدن به اهداف 

موردنظر و افزایش قدرت اقتصادی خود به گونه ای گسترده طراحی کند.
اهداف  به  رسیدن  برای  راهبرد  مناسب ترین  طراحی  به منظور  ژئوپلیتیک  دانش  دراین بین، 
موردنظر کشورها به کار گرفته می شود. درواقع، دانش ژئوپلیتیک، به معنای بهترین استفاده از 
منابع جغرافیایی قدرت در مناسبات است. امروزه در مباحث ژئوپلیتیکی بر نوع استفاده از منابع 
جغرافیایی قدرت در روابط بازیگران تأکید می شود؛ به این معنا که امروزه دیگر تنها داشتن منابع 
جغرافیایی قدرت، به دلیل افزایش سطح قدرت و بازیگری سایر کشورها نمی تواند مالک نهایی 
سنجش سطح قدرت کشورها باشد، بلکه در کنار داشتن منابع جغرافیایی، چگونگی استفاده و 
بهره  برداری کشورها از این منابع نیز اهمیت بسیار زیادی دارد و تا حدود زیادی، سطح قدرت 
بازیگر نیز به توانایی استفادۀ مناسب از این منابع قدرت بستگی دارد. امروزه ساختار ژئوپلیتیک 
جهانی که پس از فروپاشی شوروی، تک قطبی بوده است، دچار چالش شده و بازیگران 
پرشمار دیگری در سطح جهانی حضور پیدا کرده اند و درحال تغییر ساختار ژئوپلیتیکی جهان 
هستند. یکی از مهم ترین بازیگران فعال در ساختار ژئوپلیتیک جهانی، اتحادیه اروپا و به ویژه 
کشور فرانسه است. در این مقاله تالش شده است میزان قدرت اقتصادی فرانسه در برابر رقبای 
منطقه ای این کشور بررسی شود. ظرفیت نوآوری، صادرات فناوری سطح باال، سطح باالی 
فناوری علمی، جذب سرمایه  های خارجی، و اقتصاد دانش محور، به ترتیب راهبردی ترین منابع و 
قابلیت های اقتصادی فرانسه برای تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی به شمار می آیند. درمقابل، 
متغیرهایی مانند تردیدها و نااطمینانی مردم در مورد وضعیت اجتماعی و اقتصادی، ساختار 
اقتصادی موجود، عدم مهار و کنترل نرخ باالی بیکاری، و رشد کند اقتصادی، بادوام ترین 
مشکالت و مسائل پیش روی قدرت اقتصادی فرانسه محسوب می شوند. مسئلۀ اصلی پژوهش 
حاضر، ارزیابی سطح رقابتی بودن قدرت فرانسه در مقایسه با کشورهای نروژ، بلژیک، کرواسی، 
چک، آلمان، دانمارک، فنالند، گرجستان، ایتالیا، هلند، لهستان، پرتغال، صربستان، اسلوونی، 
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اسپانیا، سوئد، سوئیس، و انگلیس است. براین اساس، پرسش اصلی مقاله این است که: »مزیت 
رقابتی قدرت اقتصادی فرانسه در مقایسه با رقبای منطقه ای آن )نروژ، بلژیک، کرواسی، چک، 
آلمان، دانمارک، فنالند، گرجستان، ایتالیا، هلند، لهستان، پرتغال، صربستان، اسلوونی، اسپانیا، 
سوئد، سوئیس و انگلیس( چگونه است؟« در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح شده است 
که »فرانسه که جزو امپراتوری های قدرتمند اروپا بوده است، امروزه نیز به دلیل جایگاه سیاسی 
خود در اروپا و جهان، نسبت به برخی کشورهای دیگر اروپایی مانند سوئد، سوئیس، و... از 

قدرت اقتصادی باالتری برخوردار است«.
1. پیشینه پژوهش

سلطانی فرد )1397( در مقاله ای با عنوان »تحلیلی سیاستی بر محیط توسعۀ همکاری های 
تجاری ـ اقتصادی میان ایران و فرانسه« تأکید می کند که مشارکت های اقتصادی میان ایران و 
فرانسه در حوزه های پیشنهادی این پژوهش، می توانند با ایجاد ارزش های مشترک )اشتغال، 
ثروت، و ...(، منافع فرانسه را به ایران نزدیک و چه بسا فرانسه را تاحد چشمگیری به ایران وابسته 
کنند که با توجه به اهمیت سیاسی ایران و حضور فرانسه در اتحادیۀ اروپا و شورای امنیت از زاویۀ 

پدافند غیرعامل اقتصادی نیز در راستای امنیت ملی قابل ارزیابی است.
هزارۀ سوم:  در  اروپا  اجتماعی  و  اقتصادی  »بحران  عنوان  با  مقاله ای  در   )1390( شیرازی 
انگلستان، فرانسه، و آلمان« بیان می کند که سه کشور انگلیس، فرانسه، و آلمان به لحاظ 
اقتصادی نسبت به کشورهای دیگر اروپایی در جایگاه برتری قرار دارند؛ هرچند این کشورها 
به دلیل حجم گستردۀ روابط با آمریکا، از بحران های مالی گذشته تأثیر پذیرفته اند، اما از همان 
ابتدا سیاست هایی را به گونه ای جداگانه، مشترک، و حتی در قالب گروه 20 کشور صنعتی 
جهان، اجرا کرده اند که آثار مثبتی داشته است و روند بهبود نسبی اوضاع اقتصادی آن ها، 

همچنان ادامه دارد.
مگالهیس7 )2018( در مقاله ای با عنوان »اقتصاد فرانسه )2015-1830(« روند طوالنی مدت و 
الگوهای فرانسه برای استفاده از مواد را برای یک دورۀ 185ساله بررسی کرده است. این نخستین 
مطالعۀ انجام شده دربارۀ جریان مواد در فرانسه در یک دورۀ طوالنی و برپایۀ داده های ملی و 
ساالنه است. تجزیه وتحلیل جریان مواد )MFA( در این مقاله به طور کامل با استانداردهای فعلی 
وزارت امور خارجه مطابقت دارد و استخراج، واردات، و صادرات مواد داخلی را دربر می گیرد. 
مقالۀ یادشده با بررسی تحول متابولیسم فرانسه از صنعتی شدن به سرمایه داری مالی، به این نتیجه 
رسیده است که مصرف مواد خانگی در این دوره 9 برابر افزایش یافته است و همچنین، فرانسه 
شاهد افزایش سرانۀ استفاده از مواد و رشد چشمگیر منابع )سوخت های فسیلی و مواد معدنی( 
و مواد بیوتیک بوده است. این مقاله با استفاده از یک چارچوب بوم شناختی جهانی، مسیر 
7 . Magalhães
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متابولیکی خاصی را نشان داده و تأکید کرده است که فرانسه کشوری است که از نظام های 
جهانی پی درپی برای توسعۀ اقتصادی خود از طریق واردات گستردۀ مواد بهره مند می شود.

روسینگ8 )2017( در مقاله ای با عنوان »اقتصاد فرانسه، مقامات اروپایی و صندوق بین المللی 
پول؛ اصالح ساختار یا افزایش اشتغال؟« بیان می کند که اقتصاد فرانسه می تواند بر بیکاری 
گسترده غلبه کند و پیشرفت بیشتری داشته باشد. یک دیدگاه دربارۀ بیکاری و رکود اقتصادی 
در دهۀ گذشته وجود داشت که به شدت بر ساختار اقتصادی آن تأثیر گذاشت. به نظر می رسد، 
این دیدگاه دولت فعلی فرانسه و همچنین، دیدگاه غالب مقامات اروپایی، ازجمله بانک مرکزی 
اروپا، کمیسیون اروپا، و صندوق بین المللی پول باشد که روند رشد و توسعۀ اقتصادی فرانسه 

را بهبود می بخشد.
داموس9 )2020( در مقاله ای با عنوان »سیاست های اقتصادی در فرانسه در دوره شکوفایی« 
تأکید کرده است که حاکمان فرانسه، مشکالت زیادی در حوزۀ اقتصاد داشته و از قدرت 
به حضور  زیادی  نسبتًا  از این رو، وابستگی  نبودند؛  برخوردار  برای حل آن ها  سیاسی کافی 
بازرگانان ونیزی در مشاغل خود داشتند و آماده بودند که امتیازات فراوانی برای آن ها قائل 
شوند. بااین حال، ونیزی ها با این حضور اهداف بسیاری را دنبال می کردند؛ به این معنا که هدف 
آن تنها اتحاد اقتصادی، نظامی، یا امور محدود دیگر نبود. سیاستی که شاید جزئیات بیشتر آن 
در نامۀ شرکت فرانسوی اوترمر گنجانده شده بود. افزون بر این، سیاست یادشده دارای مفهوم 
اقتصادی و مذهبی بسیار مهمی بود؛ زیرا، مسیحی شدن منطقه بخشی از اهداف آن بود. نکتۀ 
مهم دیگر دراین باره این است که حاکمان فرانسوی در راستای گسترش روابط اقتصادی خود، 

درصدد گسترش روابط متقابل با مسلمانان بودند.
آندرا )2020( در مقاله ای با عنوان »ظهور قدرت مدرن: حکومت بر احساسات در تجارت 
فرانسه« پس از بررسی دقیق متون اخالق گرایان فرانسوی نشان داده است که چگونه آن ها با 
تأثیرپذیری از یانسنیسم، منطق نوستوئیک را برعکس کرده و یک قانون احساسی جدید را 
برای دولت ارائه کرده اند: »عشق به خود«. برپایۀ این ایده، تجارت انحصاری در بازار می تواند 

موجب صلح اجتماعی و پیشرفت مادی شود.
متیو )2020( در مقاله ای با عنوان »قدرت و ارز: آیا یورو قدرت پولی دولت فرانسه را بهبود 
بخشید؟« بر این نکته تأکید کرده است که از جنبۀ اقتصاد کالن، قدرت پولی از طریق تراز 
پرداخت ها عمل می  کند. مجموعه ای از ویژگی ها، قدرت و انحراف در تنظیم تراز پرداخت ها 
را بهبود می بخشد )یا کاهش می دهد(: متغیرهای مالی، حساسیت و آسیب پذیری اقتصاد، و 
جایگاه بین المللی واحد پول کشور. این مقاله پس از بررسی تأثیر اتحادیۀ پولی بر فرانسه به سه 

Rosnick . 8
Duymuş . 9
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نتیجه رسیده است؛ نخست اینکه، جایگاه بین المللی یورو، قدرت دولت فرانسه را افزایش داد. 
دوم اینکه، دولت آلمان برپایۀ فلسفۀ لیبرال، قوانین بازی را در داخل اتحادیۀ پول تعیین می کند. 
سوم اینکه، ساختار اقتصادی آلمان در مقایسه با فرانسه یک مزیت ایجاد کرد که منجر به تغییر 
وضعیت اقتصادی  فرانسه شد. درنتیجه، دولت فرانسه ظرفیت خود را برای اجرای سیاست های 
اقتصادی کالن خود از دست داده، نسبت به آلمان وابسته به پول شده و درنتیجه، قدرت پولی 

ضعیفی داشته است.
توروردت10 )2021( در مقاله ای با عنوان »ردپای اقتصادی یک سازمان تحقیق و فناوری فرانسه 
در اروپا: رمزگشایی از یک الگوی ساده و ارزیابی نتایج« نشان داده است که اروپا در سال های 
اخیر، توجه بیشتری به سازمان های تحقیق و فناوری )RTO( داشته است. این اقدام با توجه  
به اینکه مأموریت اصلی آن ها، مهار علم و فناوری در راستای پرورش نوآوری و درنتیجه، 
بهبود کیفیت زندگی و تقویت رقابت اقتصادی است، شگفت آور نیست. در شرایط اقتصادی 
فعلی، نشان  دادن تأثیر مثبت فعالیت های آن ها بر اقتصاد و جامعه، یعنی بخش های مختلف، 
با توجه  به اینکه یارانۀ عمومی دریافت می کنند، نکته ای کلیدی است. براین اساس، انجمن 
سازمان های تحقیق و فناوری اروپا )EARTO( در مارس 2018 با انتشار گزارشی، جزئیات 
حضور و فعالیت اقتصادی 9 عضو را مطرح کرد که کمیسیون انرژی های جایگزین و انرژی 
اتمی فرانسه )CEA( را نیز دربر می گیرد. این سازمان فرانسوی که بودجۀ آن، 60 درصد کل 
بودجه از هر RTO 9 است، را به خود اختصاص داده است. این مقاله به ارائه نتایج تجربی 
درباره CEA می پردازد و مقایسه ای را با نتایج به دست آمده برای RTO 9 با استفاده از همین 

روش انجام می دهد. 
بررسی پیشینۀ پژوهش نشان می دهد که در بسیاری از پژوهش های انجام شده، قدرت اقتصادی 
با بررسی  با یکدیگر بررسی شده و بعد مزیت رقابتی آن ها  کشورهای قاره سبز در ارتباط 
ظرفیت ها، اهداف، منابع، و ... انجام نشده است؛ از این رو، پژوهش حاضر، دارای نوآوری 

است.
2. روش پژوهش

روش انجام پژوهش حاضر، توصیفی ـ تحلیلی و هدف آن، کاربردی است. پژوهش پیش رو در 
دو بخش انجام شده است؛ در بخش نخست، داده های پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای 
ازجمله اسناد مربوط به توسعۀ اقتصادی و مقاله های مرتبط با موضوع پژوهش، گردآوری شدند، 
و در مرحلۀ دوم، ابتدا اهداف و راهکارهای دستیابی به قابلیت ها و شکوفایی استعدادهای حوزۀ 
اقتصادی تبیین و وارد نرم افزار مورداستفاده در پژوهش شد. پس از تکمیل بخش نخست و 
تبیین شاخص  های مورداستفاده، دیدگاه های کارشناسان دربارۀ میزان اهمیت )باارزش بودن(، 

Taverdet-Popiolek . 10
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نایاب بودن، تقلیدناپذیر بودن، و قابلیت سازمان دهی توانایی های موجود در کشور نسبت به 
رقبای مطرح شده در این پژوهش با استفاده از پرسش نامه )به دلیل تخصصی بودن پرسش نامه، 
نمونه  گیری پژوهش به روش هدفمند بوده و در آن از دیدگاه های 18 نفر از کارشناسان اقتصادی 
پرسیده شد، و همچنین، نقش عوامل کالنی که در مقیاس  بهره گرفته شد(  رقبا  و سایر 
بزرگ تری از محدودۀ کشور واقع شده اند را در ایجاد قابلیت های موجود، به پرسش گذاشتیم و 
پس از تکمیل شدن پرسش نامه ها، نتایج را وارد نرم افزار Meta-SWOT کرده و نتایج رقابتی 

را به دست آوردیم.
3. چارچوب نظری پژوهش

در این بخش، چارچوب نظری پژوهش که مبتنی بر واکاوی مفهوم قدرت، قدرت اقتصادی، 
رقابت قدرت و رقابت اقتصادی، و اقتصاد اتحادیۀ اروپا و فرانسه است، توضیح داده شده است.

1-3. قدرت اقتصادی
مکتب نوواقع گرایی، دلیل و انگیزۀ بقا در آنارشی را محرک دولت ها برای باال بردن میزان 
قدرت خود می داند؛ زیرا، نظام بین المللی به عنوان یک ساختار آنارشیک شناخته می شود. 
آنارشی به این معنا است که نظام بین الملل، فاقد یک قدرت مرکزی مشروع است که دولت ها 
قادر باشند هنگام رویارویی با خطرات احتمالی از سوی دیگران، از آن استفاده کنند )هدایتی، 
1398، 79(. حاکمیت، نیازمند ایجاد نهادهایی است که دربرگیرندۀ قوانین، قواعد، هنجارها، 
اصول، و رویه  های تصمیم گیری باشد تا از این طریق بتواند به اهداف و راه حل های جمعی دست 
پیدا کند )Smith, 2009, 15(. به طورکلی، قدرت، مفهومی سیال و نسبی است و این امر 
سبب شده است که تعریف آن پیچیده باشد و با توجه به شرایط زمانی و مکانی متناسب با آن 
تعریف شود )Smith, 2010, 7(؛ به  عنوان  مثال، لوکز بر این نظر است که قدرت به معنای توانایی 
تصمیم گیری است که افراد برمبنای قابلیت هایشان )قدرت وادار کردن اشخاص دیگر به انجام 
کار موردنظر( دستورکاری را تعیین می کنند که در آن ترجیحات خود را برای تصمیم گیری 
مبنا قرار می دهند )Lukes, 1974, 54(. بارنت دوال نیز قدرت را به چهار نوع تقسیم می کند 
)Barnett, 2005, 15(: قدرت اجباری که به معنای تعامل با دیگران در راستای کنترل مستقیم 
دیگری و سرانجام، تشدید اعمالی علیه دیگرانی است که کار موردنظر را انجام نمی دهند. این 
بعد از قدرت به قدرت نظامی قابل تعبیر است؛ قدرت نهادی که به معنای کنترل غیرمستقیم 
یک بازیگر از طریق طراحی نهادهای بین المللی به نفع خود است. این بعد از قدرت نیز به  عنوان 
قدرت سیاسی قابل بررسی است؛ قدرت ساختاری که با قانون اساسی و کلی بازیگران مرتبط 
بوده و نقش هایی مانند تأثیرگذاری بر اقتصاد جهانی و سرمایه داری و موقعیت اجتماعی در بازار 
کار و سرمایه را دربر می گیرد. این چارچوب ساختاری، توانایی بازیگران را برای تغییر شرایط 

درنظر می گیرد و به عنوان قدرت ایدئولوژیک نیز شناخته می شود.
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قدرت تولید، به معنای توانایی یک بازیگر برای کنترل دیگری از طریق مالکیت و بهره برداری 
از توان توزیع منابع و دارایی  هاست؛ براین اساس، افرادی که قدرت تولیدی بیشتری دارند و از 
آزادی بیشتری برای بهره برداری از آن برخوردارند، می توانند به نفع خود عمل کنند. تعداد اندکی 
از اقتصاددانان دربارۀ مفهوم قدرت و معیارهای جابه جایی، اندازه گیری، و تعمیم میزان قدرت 
کشورها نوشته اند؛ زیرا بسیاری از آن ها بر این نظرند که قدرت، موضوع بحث اندیشمندان 
سیاسی است. بااین حال، پژوهشگران روابط بین الملل از قدرت اقتصادی کشورها به عنوان 
عاملی تأثیرگذار بر روابط بین الملل یاد کرده اند )Payne, 2016, 16(. سیمون )1953( و دهل 
)1957( تأکید کرده اند که قدرت اقتصادی، دارای ابعاد گوناگونی است که تقویت کنندۀ 
اندازه نسبی، فعلی و آیندۀ اقتصاد یک کشور هستند؛ قدرتی که می تواند به گونه ای یکجانبه 
و برپایۀ اندازۀ بازار اعمال شود )Simon, 1953, 69; Dahl, 1957( و کشورها و گروه های 
موجود در یک فضای سرزمینی و حتی فراتر از مرزهای سرزمینی را ترغیب به اقدام در راستای 
اهداف موردنظرشان کند؛ به عنوان مثال، می توان به تهدید محدود کردن دسترسی به بازار از طریق 
ایجاد موانع تجاری اشاره کرد که به عنوان یک سیاست سخت گیرانه در مورد سرمایه گذاری 
خارجی و داخلی شناخته می شود. دومین عنصر قدرت اقتصادی، در تمایالت افراد و کشورها 
بازتاب یافته است که برای همکاری با یکدیگر به توافق های مشترک یا از طریق این توافق ها به 
ائتالف های جهانی می پیوندند تا بتوانند به رشد اقتصادی و درنتیجه، قدرت اقتصادی دست 
یابند. این برداشت از قدرت اقتصادی در نظریه های کالن شاپلی )1953( و مفاهیم ارزش 
بنژاف )1966( دیده می شود که بر این نظرند که برای اندازه گیری قدرت اقتصادی باید به 
 Banzhaf, 1966, 312, Shapley,( مفاهیم ارزشی کالن و مشترک بین کشورها توجه کرد
16 ,1953(. بعد سوم قدرت اقتصادی، بیانگر قدرت نرم و بهره گیری از اقناع و استدالل 
فلسفی برای تأثیرگذاری بر رقبا به  منظور ترغیب آن ها به همسویی با منافع خود است و برای 
داشتن قدرت در این بعد باید از حد مناسبی از مشروعیت برخوردار بود. دراین بین، پذیرش 
استدالل های فکری از سوی رقیب می تواند به معنای پذیرش و موافقت با گسترش حوزۀ نفوذ 
یک کشور باشد. عوامل گوناگونی به  عنوان مؤلفه های قدرت اقتصادی شناخته می شوند که 
 Craft,( برخی از آن ها عبارتند از: افزایش مهارت نیروی انسانی، سرمایه گذاری بر منابع انسانی
 .)Ulku, 2004, 3( و نوآوری ،)Petrakos et al., 2007, 8( بهره وری و آموزش ،)2008
در پژوهش حاضر، موضوع قدرت اقتصادی برمبنای عوامل ساختاری و زیربنایی، منابع مالی و 
سرمایه گذاری تأثیرگذار بر اقتصاد، و عامل فناوری برمبنای رساله ای با عنوان »بهینه سازی قدرت 

ملی کشورها« بررسی شده است.
2-3. رقابت اقتصادی

در دورۀ کنونی، اقتصاد جهانی سبب شده است که بسیاری از مرزهای ملی کم رنگ تر شده 
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و کشورها به سوی منابع اقتصادی فراتر از سرزمین های تحت حاکمیت خود حرکت کنند 
)Mehra, 2003, 908(. بااین حال، توجه به موضوع قابلیت های منطقه ای در چارچوب فضایی 
 Grabher,( و در راستای رقابت و تعامالت اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار شده است
سرزمینی  توسعۀ  برای  مهمی  چارچوب  اقتصادی کشورها،  رشد  دراین میان،   .)1993, 14
به شمار می آید. محور اصلی این استدالل، این است که تالش برای توسعه و رشد اقتصادی، 
سبب نوآوری درنتیجۀ شرایط خاص سرزمینی، اجتماعی، و فرهنگی می شود و همین عامل 
 Geenhuizen &( می تواند زمینه ساز رقابت اقتصادی کشورها در یک منطقه ژئوپلیتیکی شود

.)Nijkamp, 2000, 44; Nonaka et al., 1991, 99
براین اساس، در طول بیست سال گذشته، شواهدی مبنی بر کارآمدی اقتصادی برای افزایش 
رقابت پذیری کشورها در راستای توسعه و پیشرفت در عرصۀ ملی، منطقه ای، و بین المللی 
مشاهده شده است. نتایج پژوهش های صاحب نظران نشان می دهد که مزیت رقابت اقتصادی 
سبب افزایش چشمگیر پیشرفت اقتصادی، کارایی اقتصادی، و به ویژه بهبود بهره وری برای تولید 
و ایجاد انگیزه های نوآورانه شده است )Evenett, 2005, 15(. گفتمان اقتصاد مبتنی بر رقابت، 
دارای چارچوب های قانونی قابل توجهی است که برپایۀ نظریه های نئوکالسیک، منبع خارجی 
اقتدار به شمار می آید. رقابت، بیش از هر زمینۀ حقوقی دیگری، با اقتصاد ارتباط دارد؛ زیرا، این 
موضوع نشان دهندۀ تالش در راستای دستیابی به روش های علمی برای افزایش رقابت پذیری، 
مراجع نظارتی، گسترش قدرت نرم کشورها، و افزایش حوزۀ نفوذ آن ها است. ویژگی مشترک 
در بحث رقابت اقتصادی، تأکید بر یک تحلیل می باشد که عمدتًا بر تأثیرات رفاهی متکی بوده  
و روش های تجاری مبتنی بر رفتارهای خاص مصرف کنندگان را بررسی کرده و در نهایت، 

.)Lianos, 2007, 12( گسترش بهره وری اقتصادی را مد نظر قرار داده است
به عنوان  مثال، نیکل )1996( بیان می کند که شرکت های انگلیسی برای افزایش بهره وری 
به گونه ای مستقیم تحت تأثیر عامل رقابت هستند. وی رقابت بین کشورها را با توجه  به میزان 
سود شرکت ها اندازه گیری کرده است. برآوردهای او نشان می دهد که رشد بنگاه ها در صدک 
80 و بنگاه ها در صدک 20 دارای سود چشمگیری است که نشان دهندۀ وجود مشوق های 

.)Nickell, 1996, 728( کافی برای کنترل هزینه و بهبود بهره وری در طول زمان است
آهن )2002( نیز تأکید کرده است که بین رقابت اقتصادی و نوآوری، نوعی ارتباط مستقیم 
 Ahn, 2002,( وجود دارد که سبب افزایش کارآمدی اقتصاد کشورها در طول زمان می شود
5(. بااین حال، او بر این نظر است که این کار در بسیاری از مناطق جهان، به گونه ای ناقص 
افزون براین، می توان  انجام می شود.  اقدامات سوداگرانه می شود،  با روش هایی که سبب  یا 
گفت، شکاف های اقتصادی بین مناطق، منعکس کنندۀ تفاوت های موجود در توانایی آن ها 
 Fagerberg & Verspagen, 1996,( و واحدهای تولیدی فعال در نظام های منطقه ای است
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Fagerberg et al., 1997, 8; Neven & Gouyette, 1994, 14; Quah, 1996, 18 ;15(؛ 
ازاین رو، مسئلۀ رقابت اقتصادی می تواند به  گونه ای مستقیم نشان دهندۀ این نوع شکاف بین 
کشورهای مختلف یک منطقه باشد؛ زیرا، تجمع فناوری در راستای توسعه و رشد اقتصادی 
در سطح محلی، منطقه ای، و جهانی نمایانگر شدت تمرکز و میزان رقابت پذیری آن ها در یک 

.)Evangelista et al., 2001, 734( منطقه است
3-3. اقتصاد اروپا

اروپا، متشکل از 50 کشور مختلف با مجموع 744 میلیون نفر جمعیت است. تفاوت ثروت 
کشورهای اروپایی تقریبًا از دورۀ جنگ سرد و با ایجاد کشورهایی همچون یونان، لهستان، 
رومانی، اسلوونی، و چک افزایش یافت؛ هرچند بسیاری از آن ها از سرانۀ تولید ناخالص داخلی 
باالتر از میانگین جهانی برخوردارند )نروژ، هلند، سوئیس و انگلستان(. برخی از اقتصادهای 
اروپایی باوجود موقعیت برتر خود نسبت به میانگین جهانی، در شاخص توسعه انسانی، فقیرتر از 
دیگران هستند. اروپا در حوزۀ بانک داری بیش از 50 تریلیون دالر دارایی دارد و حجم دارایی 
آن بیش از 20 تریلیون دالر است. بزرگ ترین اقتصادهای اروپا با توجه  به تولید ناخالص داخلی، 
عبارتند از: آلمان )3/9 تریلیون دالر(، انگلستان )2/7 تریلیون دالر(، فرانسه )2/7 تریلیون 
دالر(، ایتالیا )2/0 تریلیون دالر(، اسپانیا )1/4 تریلیون دالر( است )Blake, 2021, 56(. سایر 
اقتصادهای بزرگ اروپایی عبارتند از: هلند، سوئیس، لهستان، سوئد، بلژیک، اتریش، نروژ، 
ایرلند، و دانمارک )16 تریلیون دالر( که حدود 2/3 درصد از تولید ناخالص داخلی اروپا را 
دربر می گیرد. اتحادیۀ اروپا، دومین اقتصاد ثروتمند جهان پس از ایاالت متحده آمریکاست. 
در سال 2010 از میان 500 شرکت فعال بزرگ حدود 184 شرکت در اروپا فعالیت داشته اند 
)Moret, 2020, 1(. 154 شرکت در اتحادیۀ اروپا، 15 شرکت در سوئیس، و 1 مورد در نروژ 
واقع شده اند. در سال 2010 مانوئل کاستلز، جامعه شناس اسپانیایی بیان کرد، اروپای غربی 
همچنان دارای باالترین سطح زندگی در تاریخ جهان است )Castells, 2010, 14(. سیاست 
رقابت اقتصادی این واقعیت را توجیه می کند که بازارهای کاماًل رقابتی دارای بهترین تخصیص 

منابع و امکانات از منظر قیمت، کیفیت، و نوآوری برای مصرف کنندگان هستند.
به طور خاص، عملکرد مناسب و رقابتی اقتصاد سبب می شود که شرکت های ناکارآمد یا ضعیف 
به لحاظ فناوری و نوآوری از بین بروند و میزان جذب سرمایه و توسعۀ بخش های اقتصادی 
دیگر، کارآمدتر شود )Vértesy, 2018, 5(. درواقع، چنین مواردی در سیاست رقابتی، سبب 
بهبود عملکرد اقتصادی بازارهای مالی می شوند )Jean, 2019, 9(. براین اساس، سیاست رقابت 
اقتصادی در اروپا بر دو پایه استوار است: نخست، دکترین حمایت از مصرف کنندگان اروپایی 
و استقالل آشکار در کاربرد آن از سوی کمیسیونی که بی طرفی آن تضمین شده است و از 
امتیاز اعتماد کشورهای عضو به تصمیم هایش برخوردار است. این سیاست، به عنوان عاملی مهم 
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 Silva,( شناخته می شود که مانع دستیابی کشورهای اروپایی به اهداف راهبردی شان می شود
5 ,2020(؛ به  عنوان  مثال، کاهش قیمت ها در اروپا، در بسیاری از موارد، نتیجۀ سیاست های 
اقتصادی مبتنی بر کسب مزیت رقابتی است. در سال 2011 در فرانسه قیمت ها در کمتر از یک 
سال 40 درصد کاهش یافت )BEREC, 2018, 119(. مواردی مانند توسعۀ فناوری اطالعات 
و ارتباطات، تغییرات ساختاری در اقتصاد به ویژه نقش فزایندۀ خدمات در تولید ناخالص داخلی 
و اشتغال، تأثیرات بازار واحد اروپا )گات11(، سیاست کالن با هدف تحقق معیارهای اقتصادی 
و پولی، معرفی یورو و پیامدهای سیاست پولی مشترک بین کشورهای اروپایی و ترکیدن حباب 
بورس اوراق بهادار نیویورک )2001( پس از بحران امالک و مستغالت، و بحران بدهی های 
مالی و اقتصادی )2008(، بیشترین تأثیر را بر قدرت اقتصادی کشورهای اروپایی داشته است. 
عوامل یادشده و تغییر شرایط فعالیت اقتصادی، سبب افزایش قدرت اقتصادی این کشورها در 

.)MUCHA-LESZKO, 2016, 28( سطح منطقه ای و جهانی شده است
4-3. اقتصاد فرانسه

داخلی  ناخالص  تولید  با  فرانسه   ،2018 سال  در  پول  بین المللی  صندوق  گزارش  برپایۀ 
 European( 42/878 برای هر نفر به  عنوان یکی از کشورهای ثروتمند جهان به شمار می آید
Commision, 2020, 5(. همچنین، فرانسه در سال 2018 با کسب رتبۀ 0/891 در فهرست 
انسانی باال شناخته شده است و  به عنوان یکی از کشورهای دارای پیشرفت  انسانی  توسعۀ 
 Corruption Perceptions Index,(بیست و یکمین کشور در درک شاخص فساد بوده است
Human Development Index, 2018, 34 ;10 ,2018(. همچنین، این کشور به عنوان 
یکی از قدرت های دریایی که دارای کانتینرها و میزان صادرات و واردات باالیی در سطح 
جهانی است، شناخته می شود )سلطانی، 1399، 88(؛ اما یکی از مشکالت این کشور، نرخ 
باالی بیکاری است که اقتصاددانان کینزی در پی راهکارهایی برای حل مسئلۀ بیکاری در 
فرانسه بوده اند و نظریه  هایشان سبب وضع قانون 35  ساعت کار در طول هفته در سال 1999 
شد. دولت، بین سال های 2004 تا 2008 اصالحاتی را در حوزۀ عرضۀ نیروی کار انجام داد تا 

.)Marie, 2019, 18( از این طریق با بیکاری مبارزه کند
دولت سارکوزی برای جبران پیامدهای منفی بیکاری، مزایایی را برای مشاغلی که درآمدزایی 
کافی ندارند، ایجاد کرد. نرخ اشتغال فرانسه در پایین ترین میزان در اروپا است؛ به گونه ای که در 
سال 2012 تنها 71 درصد از جمعیت بین 65-15 سالۀ این کشور دارای شغل بودند؛ درحالی  که 
این میزان در انگلیس و آلمان، 77 درصد بود )OECD, 2012, 15(. رقابت اقتصادی فرانسه 
با کشورهای دیگر اروپایی، بیشتر در راستای حضور گسترده در بازارهای بین المللی است. این 
عامل را می توان در تراز خالص صادرات فرانسه در مقایسه با کشورهای دیگر اروپایی مشاهده 

GATT . 11
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کرد که نشان دهندۀ تمایل بیشتر فرانسه به صادرات به کشورهای اتحادیۀ اروپا در مقایسه با 
بازارهای بین المللی است. این شرایط از سال 2006 به این سو به  آرامی تغییر کرده است، ولی 
همچنان تجارت فرانسه بیشتر در قاره اروپا متمرکز است )Quick 2015, 18(. افزون براین، در 
طول دهۀ گذشته، زیان بازار صادرات فرانسه بیشتر از کشورهای دیگر منطقۀ یورو بوده است. 
به ویژه رشد صادرات فرانسه در مقایسه با بازارهای صادراتی این کشور پیش از بحران مالی سال 
2008 نسبتًا کند بوده است. دستمزد در فرانسه سریع تر از بهره وری نیروی کار افزایش یافته 
است و رشد هزینۀ واحد کار از نرخ آلمان بسیار فراتر رفته است. این روند بیشتر به تحوالت 
ایجادشده در بخش های اقتصادی، که بخشی از رقابت جهانی است، مربوط می شود. افزایش 
رقابت سبب شده است که ظرفیت های سرمایه گذاری، اشتغال، عدالت، و رفاه در فرانسه 
دستخوش تغییراتی شود )OECD, 2015, 24(. در مقالۀ حاضر، رویۀ فرانسه در راستای توسعه 
و پیشرفت را در مقایسه با قدرت های اقتصادی دیگر اروپا بررسی کرده ایم؛ بنابراین، ابتدا الزم 
است که اهداف و منابع و قابلیت های فرانسه در مقایسه با کشورهای دیگر منطقه بررسی شود 
تا از این طریق بتوان به درک مناسبی از توانایی رقابتی این کشور با کشورهای دیگر دست یافت.

5-3. یافته های پژوهش
در این بخش برای بررسی سطح رقابت قدرت اقتصادی کشور فرانسه از نرم افزار متاسوات بهره 
گرفته ایم. به این ترتیب، در ادامه، اقتصاد فرانسه و کشورهای دیگر را در 8 مرحله به شکل های 

گوناگونی بررسی کرده ایم.
1-5-3. تعیین اهداف

در مرحلۀ نخست برنامه ریزی برپایۀ Meta-SWOT، شناسایی اهداف توسعۀ اقتصادی در افق 
زمانی مشخص شده و اولویت بندی آن ها در قالب سه سطح باال ـ متوسط ـ پایین تر پایۀ دیدگاه های 
کارشناسان پژوهش است )جدول شمارۀ 1(. درواقع، گام نخست برای هرگونه برنامه ریزی 
در هر سطحی، مشخص  کردن اهداف برنامه ریزی است )اینکه قصد داریم در افق زمانی 
برنامه ریزی  از  براین  اساس، در نخستین مرحله  یابیم(.  به چه چیزهای دست  مشخص شده 
کند،  تالش  آن ها  به  دستیابی  برای  باید  فرانسه  که  اقتصادی ای  مهم  18 هدف  متاسوات، 
مشخص شده است. برپایۀ دیدگاه های کارشناسان، افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه )کاهش 
سطح فقر(، افزایش سطح اشتغال، افزایش عدالت اجتماعی، تمرکز بر آزادسازی اقتصادی، 
تمرکز بر توانمندی اقتصادی شهروندان، شناساندن سرمایه های نمادین، گسترش گردشگری 
بین المللی، حمایت از صنایع کوچک و متوسط، تنوع بخشیدن به کاالهای صادراتی، ایجاد 
مزیت نسبی در تولید و صدور کاالهای صنعتی در سطح بین المللی، افزایش سطح کارایی 
ساختارهای داخلی اقتصاد، رشد سرمایه گذاری خارجی، افزایش مشارکت مردم در تولید، 
افزایش بهره وری، حمایت از فعالیت های دانش بنیان، گسترش تولیدات کشاورزی، تضمین 
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پایداری زیست محیطی، ترویج برابری جنسیتی، و توانمندسازی زنان، مهم ترین اهداف فرانسه 
از برنامه ریزی برای توسعۀ قدرت اقتصادی بوده اند و امتیازدهی به هریک از اهداف یادشده، 
بر پایۀ اولویت ها و توانایی های اقتصادی فرانسه، طیفی از اولویت های باال تا پایین را دربر می گیرد. 
نتایج دیدگاه های کارشناسان نشان می دهد که در میان اهداف مشخص شده، افزایش ثروت 
و رفاه مردم جامعه )کاهش سطح فقر(، افزایش سطح اشتغال، تمرکز بر توانمندی اقتصادی 
شهروندان، گسترش گردشگری بین المللی، رشد سرمایه گذاری خارجی، افزایش بهره وری، 
و حمایت از فعالیت های دانش بنیان به دلیل اهمیت اقتصادی آن ها، از مهم ترین اولویت ها و 

اهداف اقتصادی فرانسه بوده اند.
جدول شمارۀ )1(. اهداف توسعۀ اقتصادی

اهداف اولویت
افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه )کاهش سطح فقر( باال

ایجاد اشتغال باال
افزایش عدالت اجتماعی متوسط

تمرکز بر آزادسازی اقتصادی متوسط
تمرکز بر توانمندی افراد جامعه باال
شناساندن سرمایه های نمادین باال

گسترش گردشگری بین المللی باال
حمایت از صنایع کوچک و متوسط باال
تنوع بخشیدن به کاالهای صادراتی متوسط

ایجاد مزیت نسبی در تولید و صدور کاالهای صنعتی در سطح بین المللی متوسط
افزایش سطح کارایی ساختارهای داخلی اقتصاد باال

رشد سرمایه گذاری خارجی باال
افزایش مشارکت مردم در تولید باال

افزایش بهره وری باال
حمایت از فعالیت های دانش بنیان باال

گسترش تولیدات کشاورزی متوسط
تضمین پایداری زیست محیطی متوسط

ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان متوسط
Source: Hafez Nia and Saleh Abadi, 2019
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2-5-3. شناسایی منابع و قابلیت ها
پس از شناسایی اهداف و اولویت های آن، ابزار و منابع و توانایی های موجود در کشور که 
رسیدن به اهداف تعیین شده را امکان پذیر می کنند، نیز مشخص و ارزش آن ها یا به عبارتی 
میزان اهمیت و تأثیر این قابلیت ها در رسیدن به اهداف یادشده، از نظر کارشناسان، امتیازی 
دریافت می کند که باید در پایان، جمع تمام امتیازهای داده شده، به 100 درصد برسد. به 
 بیان روشن تر، در این مرحله، قابلیت ها و توانایی هایی مشخص شده اند که می توانند فرانسه را به 
اهداف اقتصادی مطرح شده در افق زمانی 2030 برسانند. دراین میان، برخی از توانایی ها به دلیل 
شرایط، مناسب شناخته شده و کسب آن ها از امتیاز و ارزش باالتری برای کمک به قدرت 
اقتصادی کشور برخوردارند. درواقع، تعیین ارزش این توانایی ها، به معنای این است که هریک از 
این قابلیت ها چه جایگاهی دارند و تاچه حد می توانند سطح رقابت اقتصادی کشور را در مقایسه 
با سایر رقبای منطقه ای فرانسه، باال ببرند. در این بخش، 18 منبع و توانایی قابل اتکا که دارای 
طیفی از ارزش های گوناگون از 1 تا 9 بوده اند، تعیین شده اند. مهم ترین منابع و قابلیت های 
اقتصادی فرانسه که یاریگر این کشور برای رسیدن به اهداف اقتصادی یادشده هستند، عبارتند 
از: بهره وری نیروی کار، صادرات فناوری سطح باال، ذخایر ارزی بین المللی، سرمایه گذاری 
خارج از مرزها، و سهم در تجارت جهانی؛ درواقع، این مؤلفه ها که در میان توانایی های اقتصادی 
فرانسه از وزن و اهمیت باالتری برخوردار بوده اند، اصلی ترین قابلیت های اقتصادی این کشور 

برای رقابت با رقبای منطقه ای آن به شمار می آیند.
جدول شمارۀ )2(. منابع و قابلیت ها

منابع و قابلیت ها وزن )ارزش(
پس انداز ملی از تولید ناخالص داخلی 4

تحرک کسب وکار 3
زیرساخت های اقتصادی 6

بهره وری نیروی کار 8
سطح فناوری 6

صادرات کاالهای ICT کل کاالهای صادراتی 6
میزان تسلط بر بازارهای جهانی 5

سهم واردات مواد غذایی از تولید ناخالص داخلی 4
)Gini( شاخص جینی 4
سهم در انرژی جهانی 4

صادرات فناوری سطح باال 8
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تولید ناخالص داخلی 5
سهم تولید ناخالص داخلی از مجموع تولید ناخالص داخلی جهانی 6

ذخایر ارزی بین المللی 7
سرمایه گذاری خارج از مرز 7

سهم در تجارت جهانی 7
پیچیدگی اقتصادی 5

آزادی اقتصادی 4
Source: Hafez Nia and Saleh Abadi, 2019

3-5-3. تعیین ابعاد رقابتی و رقبا
این بخش در دو مرحله انجام شده است. در مرحلۀ نخست، ابعاد رقابت اقتصادی فرانسه با 
رقبا در دو حوزۀ توسعۀ اقتصادی و آمادگی تکنولوژیکی انجام شده است. در مرحلۀ دوم، 
رقبای فرانسه در حوزۀ اقتصادی مشخص شده اند )با توجه  به هدف پژوهش که مقایسۀ قدرت 
اقتصادی فرانسه در قارۀ اروپا بوده است، همۀ رقبای فرانسه از قارۀ اروپا انتخاب شده اند(. پس 
از مشخص  شدن رقبا، قابلیت ها و توانایی های کشور فرانسه در حوزۀ اقتصادی )جدول شمارۀ 
3( با رقبای اروپایی این کشور مقایسه شده است؛ زیرا، قابلیت ها و توانایی های هر نظامی باید در 
ارتباط با نظام های دیگر درنظر گرفته شود. در حوزۀ قدرت اقتصادی نیز توانایی های اقتصادی 
فرانسه باید در مقایسه با رقبای این کشور سنجیده شود تا سطح رقابت پذیری آن مشخص شود. 
به  بیان روشن تر، امروزه اقتصادی از قابلیت رقابت برخوردار است که بتواند امکانات مناسب تری 
از رقبایش تولید و به بازار عرضه کند. در اینجا قابلیت های اقتصادی فرانسه با رقبای اروپایی 
آن مقایسه و بررسی می شود. این مقایسه، مبتنی بر آمار و داده های اقتصادی کشورهای رقیب 
است. به  بیان روشن تر، همۀ قابلیت ها و توانایی های کشورهای رقیب، مشخص شده و امتیازهای 
ارائه شده مبتنی بر آمارهای موجود بوده است. این آمار و اطالعات در جدول شمارۀ )3( ارائه 
شده اند که در آن، هر بازیگر برپایۀ امتیازات و توانایی هایش در هر مؤلفه امتیاز مشخصی دریافت 
کرده است. برپایۀ اطالعات استخراج شده از میزان قابلیت های رقبای اقتصادی فرانسه )جدول 
شمارۀ 3(، وضعیت رقابتی این کشور با رقبایش به  گونه ای کیفی سنجیده شده است؛ بنابراین، 
با توجه  به بسیاری از موارد کارشناسی شده، رقبای اروپایی فرانسه به لحاظ سطح رقابت با آن در 
چند دسته قرار می گیرند. کشورهای نروژ، انگلستان، آلمان، سوئد، و سوئیس، باالترین سطح 
رقابت اقتصادی را با فرانسه داشته  اند. همچنین، کشورهای دانمارک، فنالند، هلند، و اتریش در 
ردۀ دوم، کشورهای بلژیک، ایتالیا، اسپانیا در رده سوم، و کرواسی، پرتغال، لهستان، جمهوری 

چک، گرجستان، و صربستان در رده های پایین تر از سطح رقابت واقع شده اند.
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جدول شمارۀ )3(. مقایسۀ ظرفیت قدرت اقتصادی کشورهای موردبررسی
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21/1247511780339.8132.3فرانسه
27/1291434238358.0230.5اتریش
25/11523451577109.6728.1بلژیک

22/17446100476711712.8832.2کرواسی
33/64143442990366.225.9چک

27521131163413.9728.5دانمارک
20/71126231670268.4226.8فنالند

16.8576543653212114.1638.5گرجستان
26.710822108427.9631.4آلمان
20.5662511940841611.0834.7ایتالیا
30.54314695712.2628.6هلند
30.333497231718.326.8نروژ

23/57753794680228.9532.1لهستان
16/1252264267710915.3635.6پرتغال

10/7787410670571425.7729.1صربستان
29/32839853583718.6825.7اسلوونی

23/339126925732911.8736اسپانیا
29/5220184762111.3627.2سوئد

34/796119116.132.5سوئیس
15/1695379610.2134.1انگلیس

Source: HafezNia and SalehAbadi, 2019
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ادامه جدول شمارۀ )3(. مقایسۀ ظرفیت قدرت اقتصادی کشورهای موردبررسی
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137.823.6613/413.273.6430.6729.366.5140.462فرانسه
123.442.082.080.587.1178.3215.6152.3اتریش
10.77.822.532.510.6725.0362.7621.3982.9بلژیک

4.40.010.260.270.450.1149.3145.149.7کرواسی
29.13.591.041.031.480.2472.0512.1479.5چک

161.661.631.642.145.1158.45.253.6دانمارک
17.80.651.281.270.284.0673.529.2536فنالند

1.30.010.070.070.010.0119.9610.9843.6گرجستان
119.632.9818.8218.664.9438.5483.717.5146.1آلمان
36.14.829.989.963.6514.161.6844.5129.8ایتالیا
47.611.944.144.151.821.359.618.0982.4هلند
208.10.842.021.91.465.4458.7313.8734.1نروژ

67.72.412.512.522.651.4356.7122.5452.3لهستان
5.30.341.11.10.441.4641.1235.2640.1پرتغال

10.80.060.20.20.03041.3350.2950صربستان
3.40.260.230.230.0230.271.9849.1377.7اسلوونی

33.62.546.476.631.1614.7148.626.5932.9اسپانیا
342.672.782.751.6411.5176.6411.5644.3سوئد

12.29.533.563.5513.4729.51000.57868.8سوئیس
11912.4114.2714.12.1938.875.544.04628.3انگلیس

Source: HafezNia and SalehAbadi, 2019
برپایۀ اطالعات و آمار ارائه شده در جدول شمارۀ )3(، می  توان سطح رقابت بین فرانسه و 
کشورهای دیگر موردبررسی را مشخص کرد. براین اساس، در جدول )4( وضعیت کشورهای 
موردبررسی به لحاظ سطح رقابت پذیری اقتصادی آن ها با کشور فرانسه و نیز جایگاه هریک از 
آن ها در ابعاد موردبررسی مشخص شده است. براین اساس، جایگاه ها در قالب طیفی از خیلی 
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باال تا خیلی پایین امتیازدهی شده اند. با توجه به باال بودن حجم امتیازها، در جدول شمارۀ 4، 
به جای نوشته های )خیلی باال، باال، نسبتًا برابر، پایین، بسیار پایین ( به ترتیب اعداد )5، 4، 3، 
2، 1( قرار داده شده است. به  بیان روشن تر، در جدول شمارۀ )4( در مقایسۀ توانایی  فرانسه با 
رقبایش، گزینۀ 5 به این معنا است که آن کشور در آن زمینه در سطح بسیار باالیی برای رقابت با 
فرانسه قرار گرفته است و گزینۀ 1 به معنای بسیار پایین بودن سطح رقابت آن کشور با فرانسه در 

زمینۀ مشخص  شده است.
جدول شمارۀ )4(. وضعیت رقابتی کشورهای موردبررسی با فرانسه
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244243134اتریش
225233134بلژیک

255552513کرواسی
155454344چک

215112144دانمارک
315132234فنالند

455252542گرجستان
213122123آلمان
355552142ایتالیا
112152144هلند
115111154نروژ

255453233لهستان
435444552پرتغال

555552524صربستان
154443242اسپانیا
114112244سوئد

113114123سوئیس
413114121انگلیس
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ادامۀ جدول شمارۀ )4(. وضعیت رقابتی کشورهای موردبررسی با فرانسه
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555555122اتریش
555554121بلژیک
555555112کرواسی
555555121چک

555545112دانمارک
555555112فنالند

555555412گرجستان
412222112آلمان
555535124ایتالیا
555555111هلند
155555114نروژ

555545112لهستان
555555113پرتغال

555555122صربستان
555555114اسپانیا
555555112سوئد

555514111سوئیس
2242111 45انگلیس

Source: Research findings, 2019
4-5-3. تعیین تأثیر قابلیت ها بر ابعاد رقابتی

در این قسمت، قابلیت های اقتصادی فرانسه در دو بعد رقابتی پژوهش، یعنی توسعۀ اقتصادی 
و آمادگی تکنولوژیکی، ارزیابی شده است. نتایج پرسش نامه ها در این بخش )جدول شمارۀ 
5( نشان می دهد که قابلیت های موجود در اقتصاد فرانسه تأثیر بیشتری بر بعد رقابتی توسعۀ 
اقتصادی دارد تا بعد دیگر آن، یعنی آمادگی تکنولوژیکی. درواقع، این نتایج نشان می دهد که 

وضعیت فرانسه در بعد توسعۀ اقتصادی مناسب تر از آمادگی تکنولوژیکی است.
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جدول شمارۀ )5(. تأثیر قابلیت ها بر ابعاد رقابتی
آمادگی تکنولوژیکی توسعۀ اقتصادی منابع و قابلیت ها

* پس انداز ملی از تولید ناخالص داخلی
* تحرک کسب وکار

* زیرساخت های اقتصادی
* بهره وری نیروی کار
* سطح فناوری
* صادرات کاالهای ICT در مقایسه با کل کاالهای صادراتی
* میزان تسلط بر بازارهای جهانی

* سهم واردات مواد غذایی از تولید ناخالص داخلی
* )Gini(  شاخص جینی
* سهم از انرژی جهانی

* صادرات فناوری های سطح باال
* تولید ناخالص داخلی
* سهم تولید ناخالص داخلی از مجموع تولید ناخالص داخلی جهانی
* ذخایر ارزی بین المللی
* سرمایه گذاری خارج از مرز
* سهم در تجارت جهانی

* پیچیدگی اقتصادی
* آزادی اقتصادی

Source: Research findings, 2019
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شکل شمارۀ )1(. موقعیت قاره ای رقبای اقتصادی فرانسه
  

Source: Research Findings, 2019
5-5-3. نقشۀ رقابتی

در این بخش، ارتباط هریک از ابعاد رقابتی با منابع و قابلیت ها، تعیین و در پایان، نقشۀ رقابتی 
مبتنی بر آن ترسیم شده است. این نقشه، نمایانگر وضعیت هریک از رقبا نسبت به فرانسه در 
زمینۀ ابعاد رقابتی موردمطالعه است. شکل شمارۀ )2(، نقشۀ رقابتی قدرت اقتصادی فرانسه 
را با رقبای آن در دو بعد رقابتی )توسعۀ اقتصادی و آمادگی تکنولوژیکی( نشان می دهد که 
نمایانگر وضعیت رقابتی و سطح رقابت رقبای منطقه ای فرانسه به لحاظ اقتصادی است که 
در آن، اندازۀ حباب ها به معنای سطح رقابت رقبای منطقه ای منطقۀ موردمطالعه است؛ هرچه 
حباب ها بزرگ تر باشند، آن رقیب از سطح رقابت پذیری کمتری برخوردار است. براین اساس، 
آلمان، باالترین سطح رقابتی را نسبت به سایر رقبای منطقه ای فرانسه دارد که نشان دهندۀ قدرت 
اقتصادی بسیار زیاد این کشور در قارۀ اروپا است. کشورهای انگلستان، نروژ، و هلند نیز 
در جایگاه دوم تا چهارم بوده اند. اقتصاد فرانسه برپایۀ توانایی های این کشور و مقایسۀ آن با 
داشته های رقبای دیگر در همان زمینه ها، پس از چهار کشور یادشده در جایگاه پنجم قرار گرفته 
است. کشورهای سوئد، سوئیس، دانمارک، فنالند، بلژیک، اتریش، اسپانیا، ایتالیا، جمهوری 
چک، کرواسی، پرتغال، گرجستان، صربستان نیز در جایگاه های بعدی بوده اند. برپایۀ نقشۀ 
به دست آمده، فرانسه در بعد رقابتی توسعۀ اقتصادی )محور x( با امتیاز 3/64 پس از آلمان با 
امتیاز 3/67 در جایگاه دوم قرار گرفته است. در این بعد، کشورهای انگلستان، نروژ، هلند، 
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و سوئد در جایگاه های سوم تا ششم بوده اند و پرتغال، صربستان، و گرجستان سه کشور آخر 
دراین زمینه در قاره اروپا بوده  اند. به لحاظ آمادگی تکنولوژیکی، فرانسه با امتیاز 2/87 در بین 
19 کشور اروپایی موردبررسی در جایگاه 11 قرار گرفته است که جایگاه نامناسبی برای این 
کشور به شمار می آید. در این بعد رقابتی، آلمان با امتیاز 4/38 در جایگاه نخست قرار گرفته 
و پس از آن، کشورهای نروژ، هلند، دانمارک، انگلستان، و سوئد در جایگاه های دوم تا ششم 
واقع شده اند. همچنین، در این محور، پنج کشور ایتالیا، جمهوری چک، پرتغال، کرواسی، و 

صربستان به ترتیب در جایگاه های پانزدهم تا نوزدهم جای گرفته اند.
شکل شمارۀ )2(. نقشۀ وضعیت رقبای اقتصادی فرانسه

Source: Research Findings, 2019
6-5-3. ارزیابی منابع و قابلیت ها

در این بخش، مشخص شده است که کدام یک از منابع و قابلیت های درونی فرانسه در حوزۀ 
اقتصادی، توانایی و ظرفیت بیشتر یا مزیت رقابتی پایدارتری دارد که سازمان های مسئول می توانند 
با برنامه ریزی و تقویت آن ها )همان نگاه به درون( با رقبای اقتصادی مطرح شده رقابت کرده 
و قدرت اقتصادی منطقه را به سود خود جهت دهی کنند. برای نمایان شدن این توانایی ها باید 
توجه کنیم که یک منبع و قابلیت برتر باید دارای چهار ویژگی باارزش بودن، کمیاب بودن، 
تکرارناپذیری، و جایگزین نشدنی باشد. دراین راستا، منابع برپایۀ یک طیف پنج تایی )بسیار 
قوی، قوی، متوسط، ضعیف، خیلی ضعیف( و براساس نظر کارشناسان، ارزیابی شده اند. نتایج 
به دست آمده از پاسخ کارشناسان دربارۀ منابع و قابلیت های اقتصادی فرانسه در حوزۀ رقابتی 
بودن آن ها نشان می دهد که این کشور در برخی از منابع جغرافیایی قدرت در بعد اقتصادی 
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اقتصادی، سطح  زیرساخت های  از:  عبارتند  است که  مناسبی  رقابت پذیری  قابلیت  دارای 
فناوری، تسلط بر بازارهای جهانی، سهم از انرژی جهانی، صادرات فناوری های سطح باال، 
تولید ناخالص داخلی، سهم تولید ناخالص داخلی از مجموع  تولید ناخالص داخلی جهانی، 
و ذخایر ارزی بین المللی. افزون براین، در مؤلفه هایی مانند سهم در تجارت جهانی، پیچیدگی 
اقتصادی، آزادی اقتصادی، صادرات کاالهای دارای فناوری سطح باال، کل کاالهای صادراتی، 

و بهره وری نیروی کار، در سطح رقابت پذیری پایینی قرار دارد.
درواقع، اگر بخواهیم برپایۀ امتیاز و ارزشی که به هریک از مؤلفه ها داده شده است، وضعیت 
اقتصادی فرانسه را به لحاظ مزیت رقابت اقتصادی بررسی کنیم، مجموع ارزش مؤلفه هایی که 
فرانسه در آن ها از توان باالیی برخوردار است، از امتیاز کل یعنی عدد 100، امتیاز 49 است؛ 
به این معنا که تنها نیمی از کل ارزش منابع اقتصادی فرانسه، توان رقابت پذیری دارند و این برای 
چنین کشوری که در گذشته دارای امپراتوری و قدرت نظامی بزرگی بوده است، مناسب نیست. 
همچنین، نتایج مربوط به ارزش مؤلفه هایی که فرانسه در آن ها در سطح رقابت پذیری پایینی بوده 
است، نشان می دهد که از 100 درصد ارزش منابع، 34 درصد آن ها توان رقابت پذیری ضعیف 
و نسبتًا ضعیفی داشته اند که معادل یک سوم از ارزش کل منابع این کشور است و این نتیجه 
نیز نشان دهندۀ ضعف اقتصادی فرانسه نسبت به رقبای اصلی اش در اروپا )همچون آلمان و 
انگلیس( است. ازآنجا که این مؤلفه ها در دستیابی به قدرت اقتصادی از ارزش بسیار باالیی 
برخوردارند، ضروری است که زمینۀ بهبود سطح رقابتی شدن آن ها به منظور پیشرفت قدرت 
اقتصادی فرانسه فراهم شود. به طورکلی، آنچه از جدول شمارۀ )6( می توان دریافت، این است 
که فرانسه با تکیه  بر این منابع و توانایی ها )به دلیل سطح رقابت پذیری نامناسب بیش از یک  سوم 
منابع( نمی تواند در حوزۀ قدرت اقتصادی با رقبای منطقه ای خود رقابت کند و جایگاه بهتری 

را به دست آورد.
جدول شمارۀ )6(. ارزیابی منابع و قابلیت ها برپایۀ دیدگاه مبتنی بر منابع

منابع و قابلیت ها
وزن 

)ارزش(
سازمان دهیتقلیدناپذیرتکرارناپذیری

ضعیفمتوسطمتوسط4پس انداز ملی از تولید ناخالص داخلی
باالقویباال3تحرک کسب وکار

بسیار باالبسیار باالبسیار باال6زیرساخت های اقتصادی
نسبتًا ضعیفضعیفضعیف8بهره وری نیروی کار

باالباالبسیار باال6سطح فناوری
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ارزش صادرات کاالهای دارای فناوری سطح باال از 
کل کاالهای صادراتی

ضعیف6
نسبتًا 
ضعیف

نسبتًا ضعیف

باالبسیار باالبسیار باال5میزان تسلط بر بازارهای جهانی
باالباالبسیار باال4سهم واردات مواد غذایی از تولید ناخالص داخلی

)Gini( باالباالباال4شاخص جینی
بسیار باالبسیار باالبسیار باال4سهم از انرژی جهانی

بسیار باالبسیار باالبسیار باال8صادرات فناوری های سطح باال
بسیار باالبسیار باالبسیار باال5تولید ناخالص داخلی

سهم تولید ناخالص داخلی از مجموع تولید ناخالص 
داخلی جهانی

بسیار باالبسیار باالباال6

بسیار باالباالبسیار باال7ذخایر ارزی بین المللی
بسیار باالباالباال7سرمایه گذاری خارج از مرز

ضعیفضعیفنسبتًا ضعیف7سهم در تجارت جهانی
ضعیفضعیفنسبتًا ضعیف5پیچیدگی اقتصادی

ضعیفضعیفنسبتًا ضعیف4آزادی اقتصادی
Source: Research findings, 2019

7-5-3. شناسایی عوامل کالن
زمانی که برای آیندۀ یک سازمان برنامه ریزی می شود، باید به این نکته توجه کرد که همیشه 
مجموعه ای از عوامل کالن )سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، طبیعی، و فناورانه( وجود دارند که 
به رغم قرار گرفتن در خارج از محیط آن، از قدرت تأثیرگذاری باالیی بر سازمان  برخوردارند 
و وجود آن ها برای موفقیت سازمان، ضروری و حیاتی است؛ زیرا، عوامل کالن می توانند در 
محیط و مجموعه، تغییرات بنیادینی ایجاد کنند )Husso, 2011, 216(؛ بنابراین، در برنامه ریزی 
راهبردی باید به آن ها توجه شود. بر همین اساس، در جدول شمارۀ )7( عوامل کالن مؤثر بر 
رقابت پذیری اقتصادی فرانسه مطرح و برپایۀ وزن، میزان تأثیرگذاری، احتمال افزایش و درجۀ 
اضطرار آن ها، برپایۀ نظرات کارشناسان، دسته بندی شده اند. به   بیان روشن تر، برخی از مهم ترین 
مشکالت و مسائل فراروی قدرت اقتصادی مطرح شده اند که برخی از آن ها که از وزن و 
تأثیرگذاری باالیی برخوردارند عبارتند از: تردیدها و نااطمینانی هایی که مردم در مورد وضعیت 
اجتماعی و اقتصادی، عدم مهار و کنترل نرخ باالی بیکاری، رشد کند اقتصادی، و ساختار 
اقتصادی دارند. نکتۀ قابل  تأمل دربارۀ این مؤلفه ها این است که هریک از آن ها به تنهایی می تواند 
وضعیت و قدرت اقتصادی یک کشور را دگرگون کند، چه رسد به اینکه مجموعه ای از این 
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موارد وجود داشته باشند. به   بیان روشن تر، برای داشتن قدرت اقتصادی، تنها داشتن منابع، 
کارساز نیست، بلکه باید بتوان از این منابع به خوبی بهره وری کرد و آن ها را در مناسبات با 
بازیگران قدرتمند دیگر به منظور افزایش سطح چانه زنی کشور و دستیابی به اهداف، به کار برد. 
امروزه به دلیل افزایش سطح پیوستگی های مکانی و پیش رفتن به  سوی جهانی شدن در بیشتر 
سطوح، مسائل داخلی کشورها ازجمله منابع قدرت آن ها و نحوۀ بهره برداری و حفظ آن ها، 
وابستگی بسیاری به مسائل کالن آن دارد. براین اساس، توجه به مسائل کالن تأثیرگذار بر قدرت 

اقتصادی بسیار مهم است.
جدول شمارۀ )7(. عوامل کالن تأثیرگذار بر رقابت پذیری اقتصادی فرانسه

درجه اضطراراحتمال افزایشتأثیروزنمتغیرها
مورد  در  مردم  نااطمینانی های  و  تردیدها 

وضعیت اجتماعی و اقتصادی
فوریباالخیلی قویخیلی مهم

خیلی زودباالقویمهمتورم
زودباالقویمهمکاهش سرمایه گذاری خارجی

فوریبسیار باالخیلی قویخیلی مهممهار و کنترل نرخ باالی بیکاری
زودمتوسطقویمهمرقابت پذیری

فوریبسیار باالخیلی قویخیلی مهمرشد کند اقتصادی
فوریباالقویخیلی مهمسیاست های مالی
فوریبسیار باالخیلی قویخیلی مهمساختار اقتصادی

زودباالقویمهممدیریت ریسک نقدینگی
زودباالقویمهمبازار کار دوگانه

Source: Research Findings, 2019
8-5-3. ترسیم نقشۀ راهبردی

در این قسمت، نقشۀ راهبردی متشکل از وضعیت منابع و مشکالت نظام اقتصادی فرانسه 
شکل می گیرد که در آن، یک  بار تأثیر منابع و قابلیت ها بر اهداف موردنظر فرانسه در افق 
بررسی شده است که  این پرسش مطرح و  بررسی می شود؛ دراین راستا،  زمانی مطرح شده 
»هریک از منابع و توانایی های موجود در نظام اقتصادی فرانسه تا چه اندازه می تواند به فرانسه 
در رسیدن به آن اهداف کمک کند؟« و در بخش دوم نیز این پرسش مطرح می شود که 
»منابع و توانایی های موجود در نظام اقتصادی فرانسه، تاچه حد از قابلیت کنترل مخاطرات 
و مشکالت کالن تأثیرگذار بر نظام اقتصادی این کشور برخوردار است«. برپایۀ دیدگاه های 
کارشناسان، نقشۀ راهبردی براساس این دو بخش شکل می گیرد: الف( منابع و توانا یی ها که با 
رنگ فیروزه ای نمایش داده شده اند؛ ب( عوامل کالن محیطی که با رنگ نارنجی نشان داده 
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 شده اند. در شکل شمارۀ )3( هرچه حباب ها به سمت راست متمایل باشند، نسبتًا باارزش، نادر، 
تقلیدنشدنی، و غیرقابل جایگزینی بوده و از تناسب راهبردی برخوردارند. به بیان روشن تر، این 
منابع، بهترین قابلیت های کشور برای ِپیشرفت قدرت اقتصادی فرانسه به شمار می آیند. آن دسته 
از عواملی که به سمت باال تمایل دارند، دارای درجۀ باالیی از تناسب راهبردی  هستند. اندازۀ 
حباب ها نیز بیانگر درجۀ تناسب آن ها با اهداف و اندازۀ حباب عوامل کالن محیطی، بیانگر 
درجۀ اضطرار آن هاست. به طور کلی، برای هردو دسته از حباب ها که بیانگر منابع و توانایی ها و 
همچنین، عوامل کالن محیطی هستند، قرارگیری در موقعیت باال و سمت راست، نشان دهندۀ 

باالترین میزان امتیاز و نمره است.
در یک تعریف علمی و تخصصی می توان گفت، درواقع، این تناسب راهبردی یک تناسب 
برنامه ریزی  و کارشناسی شده برای مقابله با تأثیرات منفی عوامل کالن در بحث رقابت پذیری 
با رقبا و قادر به بیشترین سازگاری و انعطاف پذیری با شرایط پیش  آمده درنتیجۀ تأثیرات عوامل 
کالن و اثرات رقابتی است. به بیان روشن تر، تناسب راهبردی به معنای این است که توانایی ها و 
قابلیت های اقتصادی کشور تا چه اندازه می توانند تأثیرگذاری عوامل کالن و منفی را بر اقتصاد 
 ،)3( شمارۀ  در شکل  نمایش داده شده  راهبردی  تناسب  نقشۀ  برپایۀ  دهند.  کاهش  کشور 
حباب های فیروزه ای رنگ که بیانگر وضعیت منابع قدرت اقتصادی فرانسه هستند نشان می دهند 
که هیچ یک از منابع و توانایی های اقتصادی این کشور از توان رقابت پذیری برخوردار نبوده اند 
)به دلیل تجمع در سمت چپ نقشه(. به بیان روشن تر، به دلیل اینکه همۀ منابع و توانایی های 
اقتصادی فرانسه بر روی محور سطح استحکام )X( از 5 امتیاز ممکن، کمتر از 1 امتیاز را 
به دست آورده اند )به جز صادرات فناوری های سطح باال( فاقد قابلیت استحکام و رقابت پذیری 

هستند.
به بیان روشن تر، منابع و قابلیت های مطرح شده، توانایی کنترل مخاطرات اقتصادی کالن نظام 
را نداشته، اما به لحاظ راهبردی بودن محور )Y(، از توان رقابت پذیری اقتصادی، تبدیل شدن 
به قدرت اقتصادی، و دستیابی به اهداف مطرح شده برخوردارند. برخی از این مؤلفه ها عبارتند 
از: میزان تسلط بر بازارهای جهانی، سهم از تجارت جهانی با امتیاز 4، شاخص جینی با امتیاز 
3/9، تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری خارج از مرزها با امتیاز 3/7، پیچیدگی اقتصادی 
با امتیاز 3/6، و صادرات فناوری های سطح باال با امتیاز 3/5 که به ترتیب، راهبردی  ترین منابع 
و قابلیت های اقتصادی فرانسه برای تبدیل شدن به قدرت اقتصادی به شمار می آیند. حباب های 
نارنجی رنگ، نمایانگر عوامل کالن تأثیرگذار بر منابع و قابلیت های اقتصادی فرانسه است. 
برپایۀ محور استحکام و پایداری مؤلفه ها )X(، تردیدها و نااطمینانی های مردم دربارۀ وضعیت 
اجتماعی و اقتصادی، ساختار اقتصادی موجود، مهار و کنترل نرخ باالی بیکاری، و رشد 
کند اقتصادی، با امتیاز کامل 5 از 5 امتیاز ممکن، بادوام ترین مشکل و مسئلۀ فراروی قدرت 
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اقتصادی فرانسه به شمار می آید. در محور )Y( که مبتنی بر مؤلفه های راهبردی است، مؤلفۀ 
رقابت پذیری با امتیاز 3 از 5 امتیاز ممکن، به عنوان راهبردی ترین مؤلفۀ کالن تأثیرگذار بر قدرت 

اقتصادی فرانسه شناخته شده است.
شکل شمارۀ )3(. نقشۀ راهبردی مزیت رقابت اقتصادی فرانسه در قارۀ اروپا

Source: Research findings, 2019
نتیجه گیری

افزایش سطح قدرت و بازیگری کشورها، به مقدار بسیار زیادی، با نوع استفاده از منابع و 
توانایی های خودشان و بازیگران دیگر برای شکل دادن و واقعیت بخشیدن به اهداف، رابطه 
دارد. در این راستا، هر کشوری نیازمند شناخت دقیق منابع قدرت خود و بازیگران دیگر و نیز 
نوع استفاده و بهره وری از این منابع است. به  بیان روشن تر، امروزه به دلیل نزدیک شدن سطح 
قدرت کشورها به یکدیگر، کشوری قدرتمند است که منابع قدرت دراختیارش از سطح باالی 
مزیت رقابتی برخوردار باشد. برخورداری از سطح باالی رقابت پذیری، جز با درنظر گرفتن منابع 
خود و بازیگران دیگر و نحوۀ سامان دهی به این منابع برای بهترین استفاده در مناسبات سیاسی، 
امکان پذیر نیست؛ ازاین رو، در پژوهش حاضر، این مسئله بررسی شد که قدرت اقتصادی فرانسه 

تا چه میزان از مزیت رقابتی با اقتصاد سایر رقبای منطقه ای این کشور برخوردار است.
به منظور رسیدن به هدف یادشده، مهم ترین منابع و توانایی های اقتصادی فرانسه با 18 کشور 
اروپایی دیگر مقایسه شدند. نتیجۀ  مقایسه سطح رقابت پذیری فرانسه با رقبای اروپایی این کشور 
نشان داد که نروژ، انگلستان، آلمان، سوئد، و سوئیس از باالترین سطح قدرت رقابت اقتصادی 
با فرانسه برخوردارند. همچنین، کشورهای دانمارک، فنالند، هلند، و اتریش در ردۀ دوم، 
بلژیک، ایتالیا، و اسپانیا در ردۀ سوم، و کرواسی، پرتغال، لهستان، جمهوری چک، گرجستان، 
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و صربستان در رده های پایین تر قدرت رقابت اقتصادی واقع شده اند. همچنین، فرانسه در بین 
19 کشور انتخاب شده، رتبۀ پنجم را به خود اختصاص داده است. در بخش بعدی، نقشۀ 
تناسب راهبردی بین منابع و قابلیت ها با عوامل کالن تأثیرگذار نشان داد که منابع و قابلیت های 
اقتصادی فرانسه، توانایی کم کردن تأثیرات منفی عوامل کالن بر توانایی های اقتصادی کشور 

را ندارند.
اما به  طورکلی، برپایۀ نقشۀ راهبردی ترسیم شده، مهم ترین قابلیت های راهبردی فرانسه که باید 
بیشتر بر آن ها تمرکز کند عبارتند از: ظرفیت نوآوری، صادرات فناوری های سطح باال، باال 
بردن سطح فناوری علمی، جذب سرمایه  های خارجی، و اقتصاد دانش محور که به ترتیب 
بوده اند.  اقتصادی  قدرت  به  تبدیل شدن  برای  اقتصادی  قابلیت های  و  منابع  راهبردی  ترین 
حباب های نارنجی رنگ، نمایانگر عوامل کالن تأثیرگذار بر منابع و قابلیت های اقتصادی فرانسه 
است و برپایۀ محور استحکام و پایداری مؤلفه ها )X(، تردیدها و نااطمینانی مردم در مورد 
وضعیت اجتماعی و اقتصادی، ساختار اقتصادی موجود، مهار و کنترل نرخ باالی بیکاری، 
و رشد کند اقتصادی با امتیاز کامل 5 از 5 امتیاز ممکن، بادوام ترین مشکل و مسئلۀ فراروی 
قدرت اقتصادی فرانسه به شمار می آید. در محور )Y( که مبتنی بر مؤلفه های راهبردی است، 
میزان تسلط بر بازارهای جهانی و سهم در تجارت جهانی با امتیاز 4، شاخص جینی با امتیاز 
3/9، تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری خارج از مرزها با امتیاز 3/7، پیچیدگی اقتصادی 
با امتیاز 3/6، و صادرات فناوری های سطح باال با امتیاز 3/5، به ترتیب راهبردی ترین منابع و 
قابلیت های اقتصادی فرانسه برای تبدیل شدن به قدرت اقتصادی بوده اند. برپایۀ نتایج پژوهش 
حاضر می توان گفت، جایگاه اقتصادی فرانسه با توجه به پیشینۀ این کشور و جایگاه سیاسی 
آن در سطح جهانی در میان رقبای آن، مناسب نیست؛ به گونه ای که پس از کشورهای آلمان، 

انگلستان، نروژ، و هلند در جایگاه پنجم قرار گرفته است.
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