رقابت بازار

رقابتپذیری و مؤلفههای اقتصاد شهری
محسن خواجویي

امروزه رقابت از س�طح بنگاهها به سوی کشورها و ش�هرهای بزرگ دنیا کشیده شده است .شهرهای بزرگ دنیا برای کسب
درآمد بیش�تر برنامههای رقابتی خود را با تأکید بر مؤلفههای اقتصادی و اجتماعی ترس�یم میکنند .امروزه مفاهیمی مانند
رقابتپذی�ری بتنهای�ی از طریق تحلیلهای مدیریتی قابل بررس�ی نیس�ت و باید ب�ه همراه مفاهی�م و الگوهای مدیریتی،
ش�اخصهای اقتصادی را نیز تحلیل کرد تا درک درس�تی از مفهوم رقابتپذیری داشته باش�یم .شهرهای بزرگ در اقتصاد
سرمایهداری مکانهای بهرهوری و کارایی باال در تولید محسوب میشوند .آنها از طریق تجارت ،صنعتی شدن ،مدرنیزاسیون،
دولتس�ازی ،و جهانی شدن به رشد بسیار شگفتانگیزی دست یافتهاند .اهمیت شهرهای بزرگ در توسعه ملی و همچنین
در توسعه جهانی بسیار مورد تأکید است .ساویچ مدعی است که»مراکز شهری همیشه در تولید ثروت ملی پیشرو بودهاند
و اکنون بسیاری از شهرها جایگاه ویژهای در عصر جهانی دارند».
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ظهور ش��هرهاي متعدد و جديد ،و گسترش شهرهاي
موجود از پديدههاي مهمي اس��ت که در دوران حاضر
تحت عنوان توس��عه ش��هري در زندگ��ي اجتماعي و
اقتصادي کشورهاي مختلف جهان به وجود آمده است.
رقابتپذیری کالنشهرها به توانایی یک کالنشهر برای
تولید و به وجود آوردن بازار یک مجموعه از محصوالت
(کاال و خدم��ات) که با ارزش عالی ارائه میش��وند (نه
لزوماً کمترین قیمت) در ارتباط با محصوالت مش��ابه
کالنش��هرهای دیگر اس��ت و همچنین شامل اقتصاد
ش��هری که برای ش��هروندانش خدمات و محصوالت
باارزش تولید میکن��د و از اقتصاد مبتنی بر صادرات
پش��تیبانی میکند و کیفیت و استانداردهای زندگی
شهروندان را باال میبرد.
اقتصاد ش��هري و س��از و كار حاكم ب��ر دخل و خرج
كالنش��هرها موضوعي است كه طي س��اليان اخير به
آن بيش��تر از گذشته توجه شده است .ايجاد تحول در
منابع درآمدي كالنشهرهاي كشور اصليترين رسالت
مديران آينده ش��هرها خواهد ب��ود با افزايش جمعيت
ش��هرها و رون��د رو به رش��د شهرنش��يني در جامعه،
پرداخت��ن به تمامي جوانب زندگي شهرنش��يني ،اعم
از امور اقتص��ادي ،اجتماعي ،فرهنگ ،عمراني و حتي
سياس��ي مورد توجه قرار گرفته اس��ت و در اين ميان
مبحث اقتصاد ش��هري و توسعه آن به دليل اثرگذاري
بر ساير موارد بيش از پيش مورد توجه است.
تمام ش��هرهای اروپا در عملیات راهب��ردی و قوانین
حاک��م خود ،روشها و تکنیکهای بازار یابی را به کار

میبندند .ارتباط نزدیکی میان بودجه حکومت محلی
و مبانی اقتصادی وجود دارد .برای چند دهه است که
کالنشهرها در سراس��ر جهان تکنیکهای بازاریابی را
به کار میبرند و به طور فزایندهای از فلس��فه بازاریابی
تطبیق��ی برای اه��داف اس��تراتژیک و عملیاتی خود
اس��تفاده میکنند .در فرآين��د برنامهريزي و طراحي
شهري دولت بايد به همان اندازه كه به عوامل فيزيكي
و اقتصادي بها ميدهد ،به عوامل اجتماعي و فرهنگي
و به نقش افراد ذينفع بها دهد.
 .1تحلیل رایجترین شاخصهای مورد استفاده
در زمینه رقابتپذیری شهرها:
 .1.1بنگاههای فراملیتی
بنگاههای فراملیتی ،به عنوان تنها بازیگر اصلی اقتصاد
جهانی شناخته شدهاند (دیکن  .)1998 ،این مؤسسات
نقش مهمی در ایجاد شبکه جهانی منسجم ،خدمات
تولیدی ،مبادلهای ،مالی و ش��رکتی که همگی در یک
سیستم سلسله مراتبی پیچیده شهری جای گرفتهاند،
ب��ازی میکنند .بین یکچهارم تا یکپنجم کل تولید
جهانی اقتصاد بازار جهانی توسط بنگاههای فرا ملیتی
تولید میشود .فیگن و اسمیت ( )1987اظهار میدارند
که دفاتر مرکزی 500شرکت از بزرگترین شرکتهای
چندملیتی ،به طور نامتناسبی در مادرشهرهای بزرگ
کش��ورهای توس��عه یافته ،بویژه در نیویورک ،لندن و
توکیو قرار دارند.

 .2 .1بازارهای مالی
دفاتر مرکزی بانکها ،بازارهای بورس و ش��رکتهای
تضامنی به عن��وان مهمترین عوامل ایجاد رونق تعداد
کمی از ش��هرهای جه��ان در اقتصاد دنی��ای معاصر
شدهاند که تعداد دفاتر مرکزی 100بانک برتر جهانی
در هر ش��هر از ش��اخصهای مهم جایگاه یک شهر به
عنوان مرکزی مالی در سلس��له مراتب جهانی اس��ت.
در س��ال  1969نیوی��ورک و لندن صاح��ب 9بانک از
20بانک بزرگ جهان بودهاند اما در س��ال  1996این
تعداد به 5بانک کاهش یافت .این تغییر به نوسان مالی
نظامه��ای بانکی دولتی مربوط میش��ود .وقتی تعداد
بانکهای امریکایی که صاحب 20رتبه برتر بودند و در
ردیف 100بانک مهم و اصلی قرار داشتند رو به تنزل
نهاد ،در مقابل بانکهای ژاپنی ،توان س��رمایهگذاری
خود را افزایش دادند.
 .3 .1خدمات تولیدی
ساسن ( )1991بر اساس یک بررسی از سلسله مراتب
ش��هری جهانی در ژاپن ،انگلس��تان و ایاالت متحده،
تأکید کرد که توزیع مکانی خدمات تولیدی از سلسله
مراتب مقبول ش��هری پیروی میکند .او همچنین با
جس��ارت کامل بیان میکند ک��ه خدمات تولیدی در
تعیین رقابتپذیری ش��هر در اقتص��اد جهانی ،عناصر
جدید و بااهمیتی محسوب میشوند.
 .4.1زیرساختهای ارتباطات راه دور
ساختمانهای هوشمند ،ترابری راه دور ،کابلهای فیبر
نوری و س��ایر فنآوریها به زیرس��اختهای در حال

ظهور شهر اطالعاتی تبدیل شدهاند (باتن.)1995 ،
 .2م�دل مفهوم�ی دکت�ر یانگ کیان�گ برای
رقابتپذیری کالنشهرها
دکتر یانک کیانگ از دانش��گاه اقتصاد و مالی تگزاس،
ضمن مرور ادبیات رقابتپذیری کالنشهرها بیان کرد
ک��ه مفهوم رقابتپذی��ری پیچیده اس��ت و نمیتوان
بس��ادگی آن را تعریف کرد و ابعاد آن را مشخص کرد
اما اکثر حوزههای رقابتپذیری ش��هری را میتوان در
 5گروه طبقهبندی کرد .وی در اولین حوزه با اشاره به
تئوری رقابتپذیری مایکل پورتر که بهرهوری را عامل
مزی��ت رقابتی میداند ،بیان میکند که اساس��اً طبق
نظر محققان ،استراتژیهای یک کشور ،منطقه و شهر
میتواند یکسان باشد .تئوری مزیت رقابتی و شاخص
بهرهوری مایکل پورتر برای ملتها را برای مزیت رقابتی
شهرها تعمیم میدهد .هر چند که اشاره میکند بین
یک کش��ور و یک ش��هر از لحاظ قدرت تصمیمات و
مقررات پولی و مالی تفاوت وجود دارد .در حوزه بعدی
به توانایی رقابتپذیری کالنش��هرها برای ایجاد ارزش
اشاره میشود .پروفسور شای از دانشگاه نانکای چین،
رقابتپذیری کالنشهرها را ایجاد ثروت و ارزشآفرینی
در بازارهای داخلی و خارجی نس��بت به سایر شهرها
معرف��ی میکند .در ح��وزه بعدی به زیرس��اختها و
به وجود آوردن آن اش��اره ش��ده اس��ت ،بخصوص بر
زیرس��اختهای فنآوری اطالع��ات و ارتباطات تأکید
بیشتری ش��ده است .پروفسور کانگینگ رقابتپذیری
ش��هری را شایستگی یک شهر در جمعآوری ،جذب و
تبدیل منابع به توسعه محلی میداند .در حوزه بعدی
به توانایی تولید و فروش محصوالت اش��اره میشود و
بای��د عوامل محیط��ی و کارایی را مد نظ��ر قرار داد و
در حوزه آخر به توانایی برای باال بردن اس��تانداردهای
زندگی ش��هری برای شهروندان اشاره میشود .در این
مدل بر توانایی تبدیل منابع به ثروت و توسعه متوازن و
باثبات و پایدار اشاره شده است و برای پویایی یک شهر
و رضایت شهروندان عالوه بر تولید ثروت ،باید توسعه
اجتماعی را در کنار توسعه اقتصادی مد نظر قرار داد.
 .3تبیین شاخص توسعه اقتصادی
توسعه اقتصادی عبارت است از رشد همراه با افزایش
ظرفیتهای تولی��دی ،اعم از ظرفیته��ای فیزیکی،
انس��انی و اجتماعی .در توس��عه اقتصادی ،رشد کمی
تولی��د حاصل خواهد ش��د اما در کن��ار آن ،نهادهای
اجتماعی نی��ز متحول خواهند ش��د ،نگرشها تغییر
خواهد ک��رد ،توان بهرهب��رداری از مناب��ع موجود به
صورت مستمر و پویا افزایش مییابد ،و هر روز نوآوری
جدیدی انجام خواهد شد .پیدا کردن منابع مال جدید
میتواند سهم بسزایی در برنامهریزیهای آتی مدیریت
شهری و پویایی کالنش��هر تهران داشته باشد که این
مه��م از طریق مراکز بازاریاب��ی و ایدهپردازی میتواند
محقق شود .استفاده از نخبگان و متخصصان هر شهر
میتواند کمک بس��زایی در راهبرد استراتژیهای آتی
هر کالنشهر داشته باشد.
راحتی ش��روع ی��ک فعالیت تج��اری یک��ی دیگر از
شاخصهایی است که در صورت توجه مدیریت شهری
و دول��ت به آن میتواند به عنوان یک عامل در رش��د
اقتصادی شهر نقش داش��ته باشد .طبق پژوهشهای
انجام ش��ده س��نگاپور ،هنگکنگ ،لن��دن ،تورنتو ،و
نیویورک از لحاظ راحتی شروع یک فعالیت تجاری در
رتبه باالیی قرار دارند و به همین لحاظ اس��ت که این
کالنشهرها توانستهاند در جذب سرمایهگذاران و انجام
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فعالیتهای مالی و صنعتی پیشرو باشند ،در حالیکه
ته��ران به دلیل مقررات دس��تو پاگیر و عدم حمایت
مجموعههای مرتبط رتبه پایینی از این لحاظ دارد.
 .4ش�اخص و رتبه رقابتپذیری کالنش�هرهای
دنیا
بر پایه گزارش پروژه رقابتپذیری کالنش��هرهای دنیا
که در سال  2008منتشر شد ،شهر نیویورک با کسب
بیشترین امتیاز در رتبه اول قرار دارد و لندن و توکیو
در رتبه دوم و سوم قرار دارند .این گزارش به رتبهبندی
500ش��هر برتر دنی��ا از لحاظ ش��اخص رقابتپذیری
میپ��ردازد و ته��ران در این ردهبن��دی در رتبه 332
ق��رار گرفته اس��ت .یکی از ش��اخصهای مهم در این
رتبهبندی هزینههای ش��روع یک کسبوکار است ،هر
چه هزینه ورود و خروج از یک صنعت آس��ان باشد و
بنگاهها برای اخذ مجوز با موانع دس��توپاگیر روبهرو
نباش��ند و بانکها از بنگاهها حمایت بیش��تری کنند،
شاخص رقابتپذیری وضعیت بهتری را نشان میهد.
رتبه باالی تهران نشان از وجود قوانین دستوپاگیر و
هزینه باالی یک کس��بوکار دارد .تهران با جمعیتی
حدود  ۸میلیون و مساحتی حدود  ۷۰۰کیلومترمربع،
تولید ناخالص داخلی برابر  ۸۸میلیارد دالر دارد که این
ش��هر را در رده چهل و هفتمین شهر ثروتمند جهان
و باالتر از ش��هرهایی چون ،ریاض ،لیس��بون ،برلین،
بیرمنگام ،لی��ون ،هامبورگ و آنکارا قرار داده اس��ت،
هر چند همچنان با ش��هرهایی با جمعیت مشابه خود
مانن��د لسآنجلس (با جمعیت ح��دود  ۱۱٫۸میلیون
نف��ر) که تولید ناخالص داخل��ی آن ۶۳۹میلیارد دالر
اس��ت یا لندن (با جمعیت  ۸٫۳میلیون نفر) با تولید
ناخال��ص داخلی ۴۵۰میلی��ارد دالر فاصله دارد .طبق
پیشبینی دبیرخانه سازمان ملل ،رشد تولید ناخالص
داخلی کالنشهر تهران  4.1درصد است و تهران از رتبه
 47که هماکن��ون در آن قرار دارد ،به رتبه  41صعود
میکن��د ولی برای تبدیل تهران به یک کالنش��هر که
با کالنش��هرهای بزرگ دنیا رقابت کند ،باید تغییراتی
در س��اختارهای ادرای ،مدیریتی و مقرراتی ش��هر به
وج��ود آورد .طبق رتبهبندی مجل��ه فورچون از 500
شرکت برتر دنیا 42 ،ش��رکت در شهر نیویورک قرار
دارد ،همچنین این کالنش��هر بزرگ دنیا 40درصد از
بازارهای مالی دنیا را کنترل میکند75 .درصد از 500
ش��رکت برتر طبق مجله فورچون در شهر لندن دارای
دفاتر اداری هس��تند و این شهر در حدود 15میلیون
بازدید کننده در س��ال دارد و نیویورک نیز 47میلیون

گردش��گر در س��ال دارد .این در حالی است که هنوز
آمار دقیقی از تعداد گردشگران کالنشهر تهران وجود
ندارد و اگر رقم واقعی تعداد گردشگران را بخواهیم ،به
طور حتم این رقم از 500000نفر متجاوز نخواهد شد
و این تعداد کم گردش��گر یکی از دالیل ضعف تهران
در مقابل کالنشهرهای بزرگ دنیا مانند پاریس ،لندن،
دبی و ...از حیث گردشگر است .بخش خدمات سهمی
۷۸درص��دی در تولید ناخالص داخلی ته��ران دارد و
پ��س از آن به ترتیب بخشه��ای صنعت (۱۴درصد)
و س��ایر (۸درصد) ق��رار دارند .در بخ��ش خدمات در
اس��تان ته��ران ،رش��ته فعالیتهای عمدهفروش��ی و
خردهفروش��ی با ۲۸درصد و مستغالت و کسبوکار با
۲۵درصد بیشترین س��هم را در تولید ناخالص داخلی
دارند .با نگاهی به تقس��یم کار در تهران میبینیم که
بیشترین بخش مربوط به خدمات است و در شهرهای
بزرگ دنیا مثل دب��ی میبینیم 73درصد اقتصاد دبی
را خدمات تش��کیل میدهد ،ولی فرق کالنش��هرهای
ب��زرگ ،مثل نیویورک و لن��دن و دبی با تهران در این
است که خدمات مالی سهم بزرگی در بخش خدمات
در این کالنش��هرها دارد و وج��ود بورس دبی و بورس
لندن و نیویورک ،تولید ناخالص داخلی این کالنشهرها
را افزایش داده اس��ت ،در حالیک��ه خدمات مالی در
کالنش��هر تهران هنوز نوپاست و برای تبدیل شدن به
یک منبع درآمدی کالن باید مقررات و ضوابط شرایط
جذب س��رمایهگذاری توسط مدیریت شهری تسهیل
ش��ود ،هر چند این عام��ل تابعی از تصمیمات کالن و
ریسک اقتصادی ،سیاسی جامعه است .همچنین ورود
ش��رکتهای چند ملیتی در تهران میتواند زمینهساز
افزایش درآمد ملی ش��هر شود و س��رمایهگذاران تنها
وقتی اقدام ب��ه ورود در اقتصاد ش��هری میکنند که
مزیتهای مالی ،سیاس��ی و اجتماع��ی الزم برای آنها
فراهم ش��ده باش��د .با توجه به توانمندیهای تهران،
ایج��اد یک ب��ورس بینالملل��ی نفت و گاز پیش��نهاد
مناسبی برای س��رمایهگذاران است و مدیریت شهری
باید با تدوین قوانین و مقررات شفاف و با کمک دولت،
این بخش درآمدزا را به مجموعه ش��هری اضافه کند.
پیدا کردن منابع مالی جدید میتواند سهم بسزایی در
برنامهریزیهای آتی مدیریت شهری و پویایی کالنشهر
تهران داشته باشد که این مهم از طریق مراکز بازاریابی
و ایدهپردازی میتواند محقق شود .استفاده از نخبگان
و متخصصان هر کالنش��هر میتواند کمک بسزایی در
راهبرد استراتژیهای آتی آن داشته باشد.

