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  مقدمه
-تاکنون گزارش اقتصاد کشورها را بر مبناي شاخص رقابت 1979مجمع جهانی اقتصاد از سال 

رتبه ایران در ایـن شـاخص مـورد سـنجش قـرار گرفتـه        2010از سال اما تنها  کند؛پذیري منتشر می
پذیري جهانی یک شاخص ترکیبی و یکپارچه است که به طور ساالنه منتشـر  شاخص رقابت. است

-پذیري ملی در اقتصاد خرد و کـالن محسـوب مـی   جانبه جهت سنجش ارکان رقابتو ابزاري همه
هـا و عوامـل تعیـین    اي از نهادهـا، سیاسـت  مجموعـه  "پذیري در مفهومدر این گزارش رقابت. شود

وري نیـز بـه نوبـه خـود، سـطح رفـاه       سـطح بهـره  . کار رفته استبه "وري کشورهاکننده سطح بهره
توان گفـت اقتصـادهایی کـه    عبارت دیگر میبه. کنداقتصادي مردم در اقتصاد کشور را تعریف می
وري سطح بهـره  .کنندراي شهروندان خود ایجاد میرقابت پذیرتر هستند، سطح باالتري از رفاه را ب

هم چنین، تعیین کننده نرخ بازده سرمایه در آن کشور و در نتیجه زمینه ساز تسـریع رشـد اقتصـادي    
  ). Ebrahimi, Barzegar 675 :2013 (است 

 113هـا و  هـا، زیرشـاخص  پـذیري بـه همـراه رکـن    در این پژوهش، ابتدا ساختار شاخص رقابت
. در این مطالعه از مدل همگرایی رشد استفاده شده است. گرددتشکیل دهنده آن معرفی مینشانگر 

وري و سـطح درآمـد، رابطـه بـین نـرخ رشـد       در این مدل، به دلیل تفاوت کشـورها در میـزان بهـره   
عبـارت  بـه . پذیري با سرانه تولید ناخالص داخلی تعدیل شـده اسـت  اقتصادي و نمره شاخص رقابت

آزمـون هاسـمن بـراي    . شـود ه تولید ناخالص داخلی با عالمت منفی در معادله ظاهر مـی دیگر، سران
. کشورهاي برگزیده انجام شده و لذا در برآورد مدل از روش اثرات تصادفی استفاده گردیده است

هـا معرفـی و نتـایج    در انتها نیز با تعریف متغیرها و تصریح مدل، منابع مورد نیاز در گـردآوري داده 
  .گرددارائه می EVIEWSافزار ورد با کمک نرمبرآ

  
  :مبانی نظري 

پذیري مجمع جهانی اقتصاد از سه زیر شاخص نیازهاي اساسی، کارایی محور و شاخص رقابت
متغیر  113در محاسبه این شاخص حدود . شودبندي مینوآوري محور و بوسیله دوازده رکن تقسیم

ریباً دو سوم از این متغیرهـا بـر اسـاس نظـر سـنجی از مـدیران       گیرد که تقگیري قرار میمورد اندازه
گیـري  هاي آمـاري کشـورها انـدازه   مانده بر اساس دادههاي اقتصادي و یک سوم باقیاجرایی بنگاه
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بـر  . شـود طور کمی محاسبه مـی به 7تا  1پذیري کشورها در محدوده ارقام شاخص رقابت. شوندمی
  . پذبري کشور بیشتر استتر باشد، قدرت رقابت نزدیک 7این اساس هر چه شاخص به رقم 

هـاي  گـذاران بـین المللـی را در انتخـاب مکـان     تواند سـرمایه بندي مجمع جهانی اقتصاد میرتبه
. ها را در ارزیابی ریسک یک کشور خاص، راهنمایی کنـد گذاري و همچنین بانکمناسب سرمایه

گـذاران در بـاره نقـاط قـوت و ضـعف فضـاي       سـت توانـد بـراي سیا  بندي مذکور مـی چنین رتبههم
 41 :2013( پـذیري، اطالعـاتی ارائـه نمایـد    اقتصادي یک کشور خـاص و در بـاره جوانـب رقابـت    

Mohseni Zenuzi, Esmaeli .( 
مطالعات در زمینه رشد اقتصادي شامل سه جریانی است کـه از نظـر تـاریخی و روش شـناختی     

سیک است که پیشـگامان آن دیویـد هیـوم و آدام اسـمیت     اولین جریان، جریان کال. متفاوت است
هستند که در قرن هجدهم شکل گرفت و با جان استوارت میـل و کـارل مـارکس در اواسـط قـرن      

هـاي  جریان دوم، جریان نئوکالسیک است که به تحقیق در زمینه رشد بـا داده . نوزدهم پایان یافت
هاي رشد اقتصـادي   ، نیروي جدیدي به تحلیلآماري جدید که بعد از جنگ جهانی دوم فراهم شد

نظریات نئوکالسیکی پیشرفته، تکنولوژي را به عنوان عامل برونـزا و انباشـت سـرمایه را بـه     . بخشید
ترین جریان، جریان درونـزا اسـت   سومین و جدید. گیردعنوان عامل درونزاي رشد تولید درنظر می

هـاي ایـده آل وبـازده نزولـی عوامـل بـه ویـژه        که فرضیات کالسیک و نئوکالسیک در مورد بازار
عبارت رشد درونزا در مجموعـه متنـوعی از کارهـاي نظـري و تجربـی پدیـد       . کندسرمایه را رد می

رشد درونزا بـا تاکیـد بـر ایـن نکتـه کـه       . میالدي وارد عرصه اقتصاد شده است 1980آمده در دهه 
روهـاي وارد از خـارج، خـود را از رشـد     رشد اقتصادي پیامد سیستم اقتصـادي اسـت و نـه نتیجـه نی    

و انتقـال   R&Dنظریات رشد درونزا بر بازده فرایند تحقیـق و توسـعه   . سازدنئوکالسیکی متمایز می
ــوژي متمرکــز هســتند    ــه و انتشــار تکنول ــق تجرب ــن نگــرش . دانــش اطالعــات، فراگیــري از طری ای

هـاي اقتصـادي را بـه     محـرك هاي مبتنی بر نوآوري با جهت گیري تجـارت در واکـنش بـه     فعالیت
  .گیردعنوان موتور اصلی پیشرفت تکنولوژي و رشد اقتصادي در نظر می

نرخ رشد . نرخ رشد اقتصادي از جمله مواردي است که مورد توجه نخبگان علم اقتصادي است
هاي کسب و کار مثبت در کشورهاي غنی به معنی درآمد باالتر، سود بیشتر، اشتغال بیشتر و فرصت

تواند مـردم آن کشـور را از فقـر خـارج     در کشورهاي فقیر نیز نرخ رشد مثبت، می. تر استردهگست
درصد از فقیرترین افراد جامعه را یک  20سرانه، درآمد   GDPدر واقع، یک درصد افزایش . سازد
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تواند بـه ابعـاد    یمچنین نرخ رشد مثبت در کشورهاي در حال توسعه هم. درصد افزایش خواهد داد
یگري، از قبیل کاهش مرگ ومیر نوزادان و طول عمر بیشتر، دسترسی بیشـتر بـه آب و بهداشـت،    د

هاي مـدنی و   يآزادافزایش  آموزش همگانی، تبعیض جنسی کمتر، کاهش نیروي کار خردساالن،
با وجود اهمیـت بسـیار زیـاد نـرخ رشـد       "معتقد است که  1مارتین-اي-ساال. دموکراسی منجر شود

هـاي نـرخ رشـد یـک کشـور هنـوز یکـی از بزرگتـرین رازهـاي یـک اقتصـاد            ین کنندهاقتصاد، تعی
  ).Pajooyan, Faghihnasiri 98 :2010("است
پـذیري  وري و رقابـت هـاي رشـد، بهـره   هاي اخیر متغیرهاي بسیاري به عنوان محـرك لطی سا 

خود مشغول کرده  اند که شناخت و درك عوامل پشت این فرایند فکر اقتصاددانان را بهمطرح شده
ها و تقسیم نیروي کار تا تمرکز ها از تاکید آدام اسمیت بر تخصصی کردن فعالیتاین تالش. است

ها و اخیـراً نیـز توجـه بـه     فیزیکی و زیرساختگذاري در سرمایهاقتصاددانان نئوکالسیک بر سرمایه
صـادي، حکمرانـی خـوب،    سایر سازوکارها نظیر آموزش، پیشرفت فناورانه، ثبات اوضاع کـالن اقت 

ایـن نظـرات متنـوع و    . گیـرد مـی هـا، کـارائی بازارهـا و سـایر مـوارد را در بـر      عملکرد مناسب بنگاه
هاي متعدد  به صورت ارائه میانگین وزنی از مؤلفه 2پذیري جهانیگوناگون به وسیله شاخص رقابت

 Shah(شـود  کند، تبیین مـی گیري میپذیري را اندازههاي مختلف رقابتبسیاري که هر کدام جنبه

Abadi, Sadeghi 2011: 8 .(پذیري توانایی اقتصـاد ملـی در   از دیدگاه مجمع جهانی اقتصاد رقابت
پـذیري  یـا در تعریـف دیگـر رقابـت    . اسـت ) درآمد سرانه( پایداري رشد یا حفظ استاندارد زندگی

 باشــدســرانه مــی دســت آوردن رشــد پایــدار تولیــد ناخــالص داخلــی توانــایی یــک کشــور در بــه 
)Pajooyan, Faghihnasiri 2010: 27.(  

را به عنـوان شاخصـی بـراي      5یا نرخ مؤثر واقعی ارز  4، نرخ واقعی ارز3صندوق بین المللی پول
تعیـین کمتـر از ارزش نـرخ ارز منجـر بـه افـزایش و تعیـین بـیش از         . گیردرقابت پذیري در نظر می

). 2010 17 :همـان منبـع  ( شـود ري محصوالت داخلی میپذیارزش نرخ ارز منجر به کاهش رقابت
________________________________________________________________ 

1- Sala-I-Martin,Xaviar 
2- Global Competitiveness Index (GCI) 
3- International Monetary Fund (IMF) 
4- Real Exchange Rate (RER) 
5- Real Effective Exchange Rate (REER) 



  69   ...  پذیريرقابت تأثیر شاخص سنجش

. باشـد پذیري از منظر صادرات، رویکرد بسـیار محـدود بـه ایـن موضـوع مـی      توجه به مفهوم رقابت
پذیري باید منعکس کننده تمامی تصمیمات اقتصادي، مسـائل سیاسـی و اجتمـاعی و    تخمین رقابت

به همین دلیل . خلق پایدار  ارزش افزوده کمک کندرفاه عمومی باشد و بتواند به توانایی کشور در 
-وري نیروي کار در نظـر مـی  صورت بهرهپذیري را در کارایی و بهنظران رقابتبسیاري از صاحب

  . گیرند
باشد تا بـه رفـاه عمـومی دسـت     پذیري، توانایی یک کشور در بهترین استفاده از منابع میرقابت

-پـذیر از هزینـه بهـره   انند براي داشتن صنایع بین المللی رقابتتوکشورهاي در حال توسعه می. یابد
پژوهشگرانی که بر هزینه پایین نیروي کار به . وري پایین آنها به شکل دستمزد پایین استفاده نمایند

پـذیري ملـی   پـذیري بنگـاه را بـر رقابـت    پذیر تکیه دارند، مفهوم محـدود رقابـت  عنوان عامل رقابت
بـر پایـه دیـدگاه ریکـاردو کشـورهاي      ).  Totonchyan, Mehrnoosh (40 :2011 دهنـد تطبیق مـی 

توانند در تولید یک کاالي بخصوص که در تولید آن از مزیت نسبی برخوردارنـد،   کوچک نیز می
وري نیروي کار وري نیروي کار بستگی داشته و بهرهتخصص پیدا کنند، چرا که دستمزدها به بهره

  ).Pajooyan, Faghihnasiri   19 :2010( اوت استنیز بین کشورهاي مختلف متف
شـاخص  . نمایـد را نیز بـراي کشـورهاي جهـان تعیـین مـی      BCI1مجمع جهانی اقتصاد، شاخص 

اگـر چـه عوامـل    . دهـد وري نشان مـی مذکور شرایط خرد اقتصادي را  از لحاظ سطح پایداري بهره
-لـی بـراي ایجـاد ارزش کـافی نمـی     کالن اقتصادي و نهادي براي رقابت پذیري امري الزم است و

-هاي موجود در اقتصاد یـک کشـور تولیـد مـی    ارزش در سطح خرد اقتصادي، توسط بنگاه. باشند
  :دو عامل مورد استفاده در ارزیابی شاخص مذکور عبارت است از. شود

 هاي اجرایی مناسبها در تعیین استراتژي و روشتخصص بنگاه-1
 .نمایندها در آن فعالیت میه بنگاهکیفیت فضاي کالن کسب و کار ک-2

، رقابت پذیري هر کشور، توانـایی آن کشـور   2بر طبق تعریف انستیتو بین المللی توسعه مدیریت
وري و یـا بهـره   GDPهایی نظیر در زمینه ایجاد و حفظ محیط رقابت پذیر بوده که صرفاً با شاخص

توانـد تحـت تـأثیر ابعـاد سیاسـی، اجتمـاعی و        یمـ باشد، زیرا هر نوع کسب و کاري در ارتباط نمی
________________________________________________________________ 

1- Business Competitivenes Index 
2- Institute of Management Developmen   ( IMD) 
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در نتیجه کشورها باید محیطی را که از ساختارها و نهادهـاي کارآمـد بـوده    . فرهنگی نیز قرار گیرد
هـاي ارزیـابی   شـاخص . پذیري را تشویق کنـد، تعیـین نماینـد   هایی که رقابتتأمین نمایند و سیاست

  :شوندم میپذیري در چهار گروه به شرح زیر تقسیرقابت
  ها اقتصاد داخلی، تجارت بین الملل، اشتغال و قیمت: عملکرد اقتصادي-1
  هاي عمومی، سیاست مالی، چارچوب نهادي، قوانین تجاريدارایی: کارایی دولت-2
  هاي مدیریتیوري، بازار کار، منابع مالی و روشبهره: کارایی تجاري-3
  .بسترهاي سالمتی و محیط زیست و آموزشبسترهاي فناوري، بسترهاي علمی، : بسترها-4

هـاي رقابـت پـذیري بیـانگر ایـن موضـوع اسـت کـه عملکـرد          بررسی تمامی تعاریف و تحلیـل 
طور واقعـی نشـان   تواند درجه رقابت پذیري کشورها را بهنمی لزوماً) مانند رشد اقتصادي( ياقتصاد

  .)Totonchyan, Mehrnoosh 47 :2011(دهد 
پـذیري، در ایـن مطالعـه بـه     هاي متفاوت در تبیـین موضـوع رقابـت   و شاخص با توجه به معیارها

ارائه شده توسط مجمع جهانی اقتصـاد پرداختـه شـده     GCIپذیري تشریح و توضیح شاخص رقابت
قبل از محاسبه و برآورد تأثیر این شاخص بر رشـد اقتصـادي، الزم اسـت تعریـف کـاملی از      . است
GCI فی شودارائه و ساختار کلی آن معر.  
  

  ساختار شاخص رقابت پذیري-1
. نشانگر تشکیل شـده اسـت   113از سه زیرشاخص، دوازده رکن و  GCIپذیري شاخص رقابت

پذیري را ساختار شاخص رقابت) 1( شکل. باشدهر زیرشاخص معرف بخشی از نظریات توسعه می
  .دهدنشان می

  
  نهادها: مؤلفه اول

هـا و دولـت بـر اسـاس     قانونی و اداري که اشخاص، بنگاههاي محیط نهادي به وسیله چارچوب
اگـر چـه در ادبیـات    . شـود دهنـد، تعیـین مـی   آنها به ایجاد درآمد و خلق ثروت واکـنش نشـان مـی   
با این حال نهادهاي خصوصـی نیـز از ارکـان    . اقتصادي تمرکز اصلی بر نهادهاي عمومی بوده است

در گـزارش  ). Shah Abadi, Sadeghi  6 :2011( رونـد  کلیدي فرایند تولیـد ثـروت بـه شـمار مـی     
نشـانگرهاي ایـن رکـن طبـق     . باشدپذیري مجمع جهانی اقتصاد رکن اول مربوط به نهادها میرقابت
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  .باشدمی) 1( جدول
 

  رکن اول، نهادها): 1(جدول 
  نهادهاي خصوصی  نهادهاي عمومی

  اصول اخالقی شرکت       حقوق مالکیت
  هارفتار اخالقی بنگاه-17       حقوق مالکیت- 1

  پذیريپاسخگویی و مسئولیت       محافظت از مالکیت معنوي- 2
  دهیقدرت حسابرسی و گزارش-18         فساد و اخالق

  اثربخشی شوراهاي شرکت-19       هاي دولتی اختالس در حساب- 3
  ت سهامداران محافظت از سهم قانونی اقلی - 20      گذاراناعتماد عمومی به سیاست- 4

  گذارانتوانایی محافظت از سرمایه- 21      هاي بی حساب و کتاب رشوه و پرداخت- 5
    اعمال نفوذ نامناسب

    استقالل قضایی-6
    گذاري و جانبداري مقامات دولتیتبعیض- 7

    عملکرد بخش عمومی
    ولخرجی و ریخت وپاش در مصارف دولت - 8

    هاي دولتی مسئولیت نظارت - 9
    هاکارایی ساختار قانونی در رسیدگی به مناقشه-10
    انگیزهاي چالشکارایی ساختار قانونی در نظارت-11

    گذاري دولتشفافیت در سیاست -12
    امنیت

    شده در مواجهه با تروریسمهزینه تمام-13
    شده درمواجهه با خشونت و تبهکاريهزینه تمام -14

    تبهکاري سازمان یافته -15
    اعتماد به خدمات پلیس - 16

 49: 2014پذیري مجمع جهانی اقتصاد، گزارش رقابت: منبع
 

  هازیر ساخت: مؤلفه دوم
هـاي اقتصـادي   یکی از عوامل مهم در توسعه اقتصادي هر کشور، کیفیت و کمیـت زیرسـاخت  

هایی که به خوبی گسترش پیدا کرده باشند اثر دوري فواصل بین نـواحی مختلـف   ختزیرسا. است
را کاهش داده و ضمن کمک به تکامل بازارهاي داخلی، موجـب برقـراري ارتبـاط بـین بازارهـاي      

به عالوه، کیفیت و گستردگی شبکه . شوندنواحی مختلف و حتی بین کشورها با کمترین هزینه می
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و بـر نـابرابري درآمـد و فقـر از      ناداري بر رشـد اقتصـادي اثـر گـذار اسـت     ها به طور معزیر ساخت
  گذارد راههاي مختلف تأثیر می

)Shah Abadi, Sadeghi 2011: 7.(  
  

  پذیريساختار شاخص جهانی رقابت: )1(شکل 

 
 9: 2014گزارش رقابت پذیري مجمع جهانی اقتصاد، : منبع

 
  فضاي کالن اقتصادي: مؤلفه سوم
پـذیري یـک کشـور حـائز     محیط کالن اقتصادي بـراي تجـارت و بـالتبع بـراي رقابـت     ثبات در 
وري ملی را افـزایش  تواند بهرهاگر چه به طور قطع، ثبات اوضاع کالن اقتصادي نمی. اهمیت است

چنـان  . ولی با این حال نباید فراموش کرد که ناآرامی و اغتشاش نیز براي اقتصـاد مضـر اسـت   . دهد
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-هایی با نرخ بهره باال داشته باشد، نمـی  اش پرداخت هاي گذشته باشد براي بدهیچه دولت مجبور 
هـاي آینـده دولـت بـراي     کسري مالی جاري توانایی. تواند خدمات با کیفیت و موثري را ارائه دهد

ها زمانی که نرخ تورم خارج از کنترل باشد، بنگاه. کندهاي تجاري را محدود میواکنش به چرخه
توانـد بـه خـوبی رشـد     توان گفت اقتصاد نمیدر مجموع می. د به صورت کارا عمل نمایندتوانننمی

  ).8 :2011همان منبع ( کند مگر این که فضاي کالن اقتصاد باثبات باشد
  

  هارکن دوم، زیرساخت :)2( جدول
  زیرساخت برق و تلفن  زیرساخت حمل ونقل

  کیفیت عرضه برق-7     هاکیفیت کلی زیرساخت- 1
  آبونمان تلفن همراه-8     هاکیفیت جاده - 2

  خطوط تلفن ثابت -9     کیفیت زیرساخت راه آهن - 3
    کیفیت زیرساخت بندرگاه- 4

    کیفیت زیرساخت حمل و نقل هوایی - 5
    میزان دسترسی به صندلی در مسیرهاي هوایی -6

  50: 2014پذیري مجمع جهانی اقتصاد، گزارش رقابت: منبع
  

  رکن سوم، فضاي کالن اقتصادي :)3(جدول 
  بدهی دولت- 4  تعادل در بودجه دولت- 1
  رتبه اعتباري کشور- 5  پس انداز ناخالص ملی- 2

    تورم- 3
  50: 2014پذیري مجمع جهانی اقتصاد، گزارش رقابت: منبع

  
  بهداشت و آموزش ابتدایی: مؤلفه چهارم

موجب سالمت و کارایی نیروي کـار  منظور از این رکن، مجموعه اقدامات و تدابیري است که 
 (677 :2013 شــودهــاي مختلــف اقتصــادي مــیبــراي فعالیــت در محــیط کســب و کــار و بخــش

Ebrahimi Salari, Barzegar .(    پـذیري کشـور بسـیار    وري و رقابـت نیروي کـار سـالم بـراي بهـره
وري پـایینی  بهـره اش کار کند و تواند مطابق توانایینیروي کاري که مریض باشد نمی. حیاتی است

هاي زیادي را بر فعـاالن اقتصـادي تحمیـل     سیستم بهداشتی ضعیف و نامناسب هزینه. خواهد داشت
بنابراین سرمایه گذاري در زمینه بهداشـت و خـدمات بهداشـتی از ملزومـات داشـتن یـک        کند؛می
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-ه افزایش میآموزش مقدماتی کارایی هر کارگر را به طور جداگان. آیداقتصاد سالم به حساب می
هـاي معمـولی انـدك را دیـده اسـت، تنهـا        به عالوه، نیروي کاري که فقط بخشی از آموزش. دهد
هـاي   و بـراي وي سـازگار شـدن بـا فراینـدها و تکنیـک       تواند کارهاي دستی ساده را انجام دهد می

نـوان یـک   توانـد بـه ع  بنابراین فقدان آمـوزش ابتـدایی مـی   . تولیدي پیچیده بسیار دشوار خواهد بود
هاي کسب و کارو تولید محصوالت بـا ارزش و پیچیـده قلمـداد     محدودیت در مسیر توسعه فعالیت

هـاي  هاي عمومی ناشی از پرداخـت محـرك  علیرغم این که بودجه دولت براي کاهش بدهی. شود
بایـد در بلنـد مـدت از کـاهش قابـل       مالی نیازمند این است که محدود شود، ولی بـا ایـن حـال مـی    

 Shah 8 :2011( اختصاص یافته بـه بهداشـت و آمـوزش ابتـدایی جلـو گیـري کـرد        ظه منابعمالح

Abadi, Sadeghi(.  
  

  رکن چهارم، بهداشت و آموزش ابتدایی :)4(جدول 
    شیوع بیماري ایدز- 6  بهداشت

  مرگ و میر نوزادان- 7  تأثیر بیماري ماالریا بر مشاغل و کسب و کارها- 1
  امید به زندگی- 8  شیوع بیماري ماالریا- 2

  آموزش ابتدایی  تأثیر بیماري سل بر مشاغل و کسب و کارها - 3
  کیفیت آموزش ابتدایی- 9  شیوع بیماري سل- 4

  نرخ ثبت نام آموزش ابتدایی-10  تأثیر بیماري ایدز بر مشاغل و کسب و کارها - 5
  50: 2014گزارش رقابت پذیري مجمع جهانی اقتصاد، : منبع

  
  آموزش تکمیلی: مؤلفه پنجم

ها و اموري است که موجب افـزایش مهـارت و اثـر بخشـی     منظور از این رکن مجموعه فعالیت
-شود که فرد پس از طی آموزشهاي ثانویه به آن آموزشی گفته میآموزش .گرددنیروي کار می

هـا  ایـن بخـش از آمـوزش   . گـردد هاي ابتدایی فرا گرفته و باعث ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد می
تجربه کردن و نیاز به عالقه شخصی از مهمترین شرایط و . شودصورت دانشگاهی ارائه نمیلزوماً به

آموزش ضمن خدمت، آموزشی اسـت کـه پـس از    . باشدهاي ثانویه میملزومات فراگیري آموزش
سـازي افـراد بـراي اجـراي بهتـر      گیـرد و هـدف آر آن آمـاده   استخدام فرد در سازمان صـورت مـی  

ها، ایجاد توانـایی  هدف از این آموزش. هاي آنان استها و مهارتهایشان و بهبود تواناییلیتمسئو
  .باشدافزایش کارایی می بیشتر تولید و
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  رکن پنجم، آموزش تکمیلی :)5(جدول 
  هاي مدیریتیکیفیت روش-5  کمیت آموزش

هاي نرخ ثبت نام در آموزش- 1
  دسترسی مدارس به اینترنت-6  ثانویه

  آموزش ضمن خدمت  هاي سومنرخ ثبت نام در آموزش- 2
  میزان دسترسی به تحقیقات ویژه و خدمات آموزشی- 7  کیفیت آموزش

  توسعه آموزش اداري- 8  کیفیت سیستم آموزش- 3
    کیفیت آموزش ریاضیات و علوم- 4

  50: 2014پذیري مجمع جهانی اقتصاد، گزارش رقابت: منبع
  

  کارایی بازار کاال و خدمات: ششم مؤلفه
تـرین محـیط جهـت مبادلـه کاالهـا و      این رکن تبیین کننـده نحـوه و چگـونگی ایجـاد مطلـوب     

هاي بازرگانی عـاري از مـداخالت   طوري که فعالیتخدمات بین خریداران و فروشندگان است، به
  677 :2013( باشــدمــزاحم و تبعیضــات مخــرب بــوده و بــر مبنــاي مشــتري مــداري ســامان یافتــه   

Ebrahimi Salari, Barzegar(.  
  

  رکن ششم، کارایی بازار کاال: )6(جدول 
  گستردگی موانع تجاري-9  رقابت داخلی

  هاي تجاريتعرفه-10  شدت رقابت محلی- 1
  گسترش مالکیت خارجی-11  افزایش چیرگی و تفوق بازار- 2

  گذاري مستقیم خارجی بر کسب وکارهاتأثیر قوانین سرمایه-12  هاي ضد انحصاراثربخشی سیاست- 3
  مسئولیت آیین نامه حقوق گمرکی-13  گذاريتأثیر درآمد مالیاتی در تشویق سرمایه- 4

  سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی-14  نرخ کلی مالیات- 5
  کیفیت شرایط تقاضا  هاي مورد نیاز براي شروع کسب و کارتعداد روال-6

  میزان اهمیت مشتري مداري-15  شروع کسب و کارزمان مورد نیاز براي - 7
  خبرگی مصرف کننده- 16  هاي برنامه کشاورزيهزینه- 8

    رقابت خارجی
 50: 2014پذیري مجمع جهانی اقتصاد، گزارش رقابت: منبع

  
  کارائی بازار نیروي کار: مؤلفه هفتم

هـاي انگیزشـی و   بسـته پـذیر بـا هـدف تولیـد     این رکن به معنی ایجاد شرایط مطلوب و انعطـاف 
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  ).همان منبع( جایی نیروي کار استهاي جابهمشوقی براي تسهیل عملکرد و کاهش هزینه
  

  رکن هفتم، کارایی بازار کار: )7(جدول 
  استفاده مؤثر از نخبگان  انعطاف پذیري

  ثمر بخشی و فایده داشتن -6  کارفرما-مشارکت در روابط کارگر- 1
  اياعتماد به مدیریت حرفه- 7  حقوقانعطاف پذیري در تعیین - 2

  ظرفیت کشور در حفظ نخبگان- 8  اخراج و استخدام مناسب نیروي کار- 3
  ظرفیت کشور در جذب نخبگان - 9  هاي زائدهزینه- 4

  میزان مشارکت زنان در نیروي کار-10  تاثیردرآمد مالیاتی در تشویق کار- 5
   50: 2014گزارش رقابت پذیري مجمع جهانی اقتصاد، : منبع

  
  توسعه بازار مالی: مؤلفه هشتم

بـازار مـالی بـازاري    . یکی از عوامل مهم در رونق اقتصادي هر کشور، توسعه بـازار مـالی اسـت   
تواننـد بـه معاملـه اوراق ضـمانت مـالی، کـاال و دیگـر        است که در آن افراد حقیقـی و حقـوقی مـی   

اوراق . هایی که تـابع عرضـه و تقاضـا هسـتند بپردازنـد      ا با هزینه مبادالتی پایین، و در قیمتهدارایی
) شامل فلزات گرانبها یا محصـوالت کشـاورزي  ( ضمانت شامل سهام، اوراق قرضه و برخی کاالها

  .شوندمی
  

  رکن هشتم، توسعه بازار مالی: )8(جدول 
  آمیزگذاري مخاطرهدسترسی به سرمایه-5  ثمربخشی

  اعتماد و اطمینان  دسترسی به خدمات مالی- 1
  هاثبات بانک-6  توانایی پرداخت خدمات مالی- 2

  ارزينظارت در امنیت تبادالت و هم- 7  طرف محلیتأمین اعتبار مالی از طریق بازار بی- 3
  شاخص حقوق قانونی- 8  سهولت دسترسی به استقراض- 4

  50: 2014اقتصاد، پذیري مجمع جهانی گزارش رقابت: منبع
  

  آمادگی فناوري: مؤلفه نهم
آمادگی فناوري به معنی چگونگی محیط کسب و کار به لحاظ آمادگی و دسترسی به فنـاوري  

چرا که این رکن موجب ارتقاء کارایی و اثر بخشـی  . کارگیري آن استاطالعات و ارتباطات و به
  ).  678 :2013همان منبع(شود  هاي مختلف اقتصادي میحوزه
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  هاي فناوريرکن نهم، آمادگی: )9(جدول 
  تعداد مشترکین اینترنت باند پهن-5  اقتباس فناوري

  پهناي باند اینترنت-6  دسترسی به آخرین فناوري - 1
  تعداد مشترکین باند پهن موبایل - 7  میزان جذب فناوري توسط بنگاه- 2

  موبایلتعداد مشترکین تلفن  - 8  گذاري انتقال فناوري و سرمایه- 3
  تعداد خطوط تلفن ثابت- 9  کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات

    تعداد کاربران اینترنت- 4
  50: 2014پذیري مجمع جهانی اقتصاد، گزارش رقابت: منبع

  
  اندازه بازار: مؤلفه دهم

هاي کشور بـراي ارائـه و   منظور از اندازه بازار محدوده جغرافیایی بازارهاي قابل دسترسی بنگاه
که فاکتور بسیار مهمی در عصر جهانی شدن بوده و حیطه . مبادله محصوالت و خدمات خود است

اي در تبیـین جایگـاه اقتصـادي و    این رکن نقش تعیین کننده .دهدو دامنه رقابت پذیري را نشان می
  ).همان منبع( کندقابلیت بقاء و رقابت پذیري اقتصادي بازي می

  
 اندازه بازاررکن دهم، : )10(جدول 

  شاخص اندازه بازار خارجی - 2  شاخص اندازه بازار داخلی- 1
  50: 2014پذیري مجمع جهانی اقتصاد، گزارش رقابت: منبع

  
  تکامل بخش کسب و کار: مؤلفه یازدهم

هاي کسـب و کـار و   هاي تجاري و کیفیت شبکهاین رکن به معنی چگونگی ساختارهاي بنگاه
ایــن رکــن بیشــتر در مــورد . هــاي مختلــف اقتصــادي اسـت هــا و بخـش عملیـات راهبردهــاي بنگــاه 

وري به دنبال توسعه و رشد اقتصادي هسـتند، معنـا   کشورهاي توسعه یافته که بر معناي افزایش بهره
  ).همان منبع( کندپیدا می

هاي تجاري عامل مهمی در کارایی باالتر تولید کاالهـا و خـدمات بـه شـمار     بودن بنگاهپیشرفته
وري شـده و از آن طریـق بـه بهبـود     هاي تجاري موجب افـزایش بهـره  در واقع تکامل بنگاه. رود می

هاي تجاري به کیفیـت شـبکه تجـاري در سراسـر     پیشرفته بودن بنگاه. کند رقابت پذیري کمک می
ــز کیفیــت راهبردهــا و عملکردهــاي بنگــاه   عملکــرد و . هــاي شخصــی بســتگی دارد کشــورها و نی

برند سازي، بازاریابی، وجود زنجیره ارزش و تولید محصول بـی نظیـر   ( هاي فرديراهبردهاي بنگاه
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 ,Shah Abadi 9 :2011( شـود همگی منجر به فرایند تجاري تکامل یافتـه و مـدرن مـی   ) و پیشرفته

Sadeghi .(  
  

  رکن یازدهم، تکامل کسب و کار :)11(جدول 
  المللیبینتنظیم و مهار پراکندگی -6  کنندگان محلیکمیت عرضه- 1
  فرآوري تکامل فرایندها- 7  کنندگان محلی کیفیت  عرضه- 2

  توسعه بازاریابی- 8  وضعیت همگرایی توسعه- 3
  تمایل به تفویض اختیار- 9  ماهیت مزیت رقابتی- 4

    روزآوري زنجیره ارزشبه- 5
  50: 2014پذیري مجمع جهانی اقتصاد، گزارش رقابت: منبع

  
  نوآوري: مؤلفه دوازدهم

رکن زمانی که سایر ارکان به حالت اشباع رسیده باشند و یا داراي شیب رشد پایین باشـند،   این
سازي ایده ناشی از خالقیت است کـه  منظور از نوآوري و خالقیت پیاده. کندنقش اصلی را ایفا می

 Ebrahimi 678 :2013( صورت یک محصول یا خدمت تازه ارائـه شـده و قابـل اسـتفاده اسـت     به

Salari, Barzegar.(  
ها، کاهش بی ثباتی محیط کالن اقتصاد توان از طریق بهبود نهادها، ایجاد زیرساختاگرچه می

ولی همه ایـن عوامـل در نهایـت دچـار     . و یا ارتقاء سرمایه انسانی به منافع قابل توجهی دست یافت
. صــادق اســتایــن موضــوع بــراي کــارایی بــازار کــار، مــالی و کــاال نیــز . شــوندبــازده نزولــی مــی

. توانـد ادامـه یابـد    استانداردهاي زندگی در بلند مدت تنها از طریق نوآوري فناورانه اسـت کـه مـی   
نوآوري براي اقتصاد کشورها هنگامی که حرکت آنهـا بـه سـمت مرزهـاي دانـش اسـت، اهمیـت        

ود را وري خـ توانند سطح بهره اگرچه کشورهاي کمتر توسعه یافته همچنان می. کندبیشتري پیدا می
ولـی بـراي   . هـاي اقتصـادي بـاال ببرنـد    هاي موجود و یا بهبود سـایر شـاخص  از طریق جذب فناوري

وري هـاي افـزایش بهـره   ایـن روش . انـد کشورهایی که به مرحله نوآوري از توسعه یـافتگی رسـیده  
 ).  Shah Abadi, Sadeghi   8 :2011( چندان مؤثر و کارساز نیست

عامـل محـور قـرار داشـته وآسـتانه سـرانه تولیـد         1، کشورهایی که در مرحلـه  )13( طبق جدول
دالر را دارند، عوامل نیروي کار، منابع طبیعی و میزان جمعیت را بـه   2000ناخالص داخلی کمتر از 

نمـره شـاخص رقابـت    %  60ایـن کشـورها،   . انـد عنوان مزایاي رقابتی، رشد و توسعه در نظـر گرفتـه  
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  .اند ریق زیرشاخص نیازهاي اساسی کسب نمودهپذیري را از ط
  

  رکن دوازدهم، نوآوري: )12(جدول 

میزان تدارك دولت در تولید محصوالت فناوري - 5  ظرفیت نوآوري- 1
  پیشرفته

  دسترسی به دانشمندان و مهندسین-6  کیفیت مؤسسات تحقیقات علمی- 2
    ها توسعه  شرکت و تحقیق مخارج مصرفی- 3

    صنعت در تحقیق و توسعه-دانشگاهمیزان همکاري - 4
  50: 2014پذیري مجمع جهانی اقتصاد، گزارش رقابت: منبع

  
 اوهلین، کشورها از تکنولوژي تولیدي یکسان و ذخایر طبیعـی متفـاوت  -بر مبناي تئوري هکچر

  بهره برده و عوامل تولید، مبنـاي مزیـت نسـبی را در ایـن    ) زمین، نیروي کار، منابع طبیعی و سرمایه(
بر اساس این تئوري، مزیت نسبی یک کشور بخصـوص در صـنعتی ایجـاد    . دهندتئوري تشکیل می

شود که گرایش به استفاده بیشتر از آن دسته از عوامل تولیدي دارد که بطور نسبی در آن کشور می
نسـبی  دهند که مواد اولیه آنها بطور چنین واردات آن کشور را کاالهایی تشکیل میهم. ترندفراوان

  ).Pajooyan, Faghihnasiri 15 :2010( شوددر آن کشور کمتر یافت می
نوآور محور قرار داشـته و سـرانه تولیـد ناخـالص داخلـی       3در مقابل کشورهایی که در مرحله  

از نمره شاخص رقابت پذیري را از طریق زیر شـاخص نیازهـاي   % 20دالر را دارند،  17000بیش از 
به بیان دیگر عوامل تولید سنتی کمترین نقش را در میـزان رقابـت پـذیري    . اند اساسی بدست آورده

 2چنین تأثیر عوامل افزایش دهنده کارایی براي کشورهایی کـه از مرحلـه   هم. ورها داشته استکش
چه اهمیـت و نقـش بیشـتري داشـته اسـت،      ثابت مانده و آن%  50کارا محور عبور کرده، در حدود 

  . باشدتأثیر نوآوري بر میزان رقابت پذیري می
دهد که بخش اصـلی رشـد    تصادي نشان میهاي  انجام شده در مقوله حسابداري رشد اق بررسی

ایـن جـزء از   . شـوند هاي سنتی کار و سرمایه توضـیح داده نمـی   محقق شده در کشورها توسط نهاده
بـه مجموعـه عـواملی    . رشد اقتصادي که در متون اقتصادي با عنوان عامل پسماند شناخته شده است

مبـانی   .شـود منجر می) کار و سرمایه( شود که به افزایش بهره وري کل عوامل تولید نسبت داده می
هـاي اصـلی   هاي خرد و کالن آزادي انتخاب و رقایت پـذیري را ریشـه  نظري و تجربی، عموماً پایه
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  ). Naderi. M, Sharbat Oghli :2006 2( کنندوري عوامل تولید معرفی میکیفیت بروز بهره
  

  ها و مراحل توسعهرابطه بین وزن زیرشاخص :)13(جدول 

عامل : 1رحله م  
  محور

گذار از 
  مرحله

  2به 1

کارا : 2مرحله 
  محور

گذار از مرحله 
  3به 2

نوآور : 3مرحله 
  محور

آستانه سرانه تولید ناخالص 
 -2999  2000کمتر از   )$US( داخلی

  17000بیشتراز   9000- 17000  3000 -8999  2000

  %20  %20-%40  %40  %40 - %60  %60  تأثیر نیازهاي اساسی
عوامل افزایش دهنده تأثیر 

  %50  %50  %50  %35 -%50  %35  کارایی

تأثیر نوآوري و عوامل 
  %30  %10-%30  %10  %5-%10  %5  تکامل

  10: 2014پذیري مجمع جهانی اقتصاد، گزارش رقابت: منبع
 

مندي را بر رشد ، با استفاده از یک الگوي رشد درونزا، اثر رقابت)1385( پژویان و فقیه نصیري
منـدي کـار،   در این مطالعه، ضمن معرفـی سـه شـاخص رقابـت    . اندمورد بررسی قرار دادهاقتصادي 

و روش پانل دیتا، مـدل رشـد را    2003تا  1995کشور جهان در دوره  57سرمایه و تکنولوژي براي 
منـدي بـر رشـد اقتصـادي  را     ها اثر مثبت رقابـت تمامی مدل. اندها برازش کردهبا درج این شاخص

  .انددهتأیید نمو
اي از کشـورهاي جهـان و در فاصـله زمـانی     در چارچوب نمونه) 1388( نادري و شربت اوغلی

گیـري نمودنـد کشـورهایی کـه     و با برآورد یک مدل تجربی رشد اقتصـادي، نتیجـه   2004تا  1999
طور معناداري رشد اقتصادي تر بوده است، بهشرایط رقابت پذیري آحاد اقتصادي براي آنها مناسب

  .انداالتري را تجربه کردهب
هاي رقابت پذیري دانش محـور در  اي به تأثیر شاخصدر مطالعه) 1388( توتونچیان و مهرنوش

نتایج این مطالعه نشان داده که از مهمتـرین  . اندپرداخته) 1972-2005(اقتصاد ایران و در بازه زمانی 
هاي فنـی  توان  آموزش اد ایران میهاي اقتص عوامل در افزایش رقابت پذیري دانش محور در بخش

  .تحقیق و توسعه و نوآوري را نام برد  هاي کاریردي و  نبز  فعالیت -اي و علمیحرفه
-اي به بررسی وضعیت شاخص کلی رقابت پذیري و همدر مطالعه) 1390( آبادي و صادقیشاه
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در بین کشـورهاي عضـو   هاي نیازهاي اساسی و نوآور محور اثر گذار بر رقابت پذیري چنین مولفه
نتایج این مطالعه نشـان داده  . اندپرداخته 2010-2011اوپک بر اساس گزارش رقابت پذیري جهانی 

اما توان رقابتی . است وضعیت رقابت پذیري در بین کشورهاي مورد بررسی چندان نامناسب نیست
صـادرات نفـت و   هـا و محـیط کـالن اقتصـادي کـه خـود تـابع        آنان وابستگی زیادي به زیر ساخت
در عین حال وضـعیت رقابـت پـذیري آنـان از منظـر      . باشد، دارددرآمدهاي ارزي حاصل از آن می

شان را به سمت اتکاء بایست توان رقابتیبنابراین این کشورها می. هاي نوآوري نامناسب استمولفه
بـاالتري بـه دنبـال    هاي نوآوري محور که قدرت انعطـاف بیشـتري داشـته و ارزش افـزوده     بر مولفه

  .دارد، سوق دهند
اي به دنبـال شناسـایی تـأثیر شـاخص تصـدي گرایانـه و       ، در مطالعه)1393( زنوزي و اسماعیلی

حاکمیتی دولت در بلند مدت و کوتاه مدت بـر نـرخ ارز حقیقـی مـؤثر بـه عنـوان شـاخص رقابـت         
ربرد آن در مدل خود رگرسـیون  ها و کاپذیري در اقتصاد ایران  با استفاده از آزمون رهیافت کرانه

نتـایج ایـن   . انـد بوده 1371-1390هاي فصلی در طی دوره و داده) ARDL( برداري با وقفه توزیعی
مطالعه نشان داده است که رشد اقتصادي داراي تأثیر مثبت بر رقابت پذیري و داراي بیشترین تـأثیر  

نده اهمیت این متغیر در اقتصاد کشـور  در بلند مدت بر نرخ ارز مؤثر حقیقی بوده است که نشان ده
همچنین افزایش حضوردولت به صورت تصدي گرایانـه  . باشدو رقابت پذیري کاالهاي داخلی می

در اقتصاد، توان رقابت پذیري کاالهـاي داخلـی را در سـطح بـین المللـی کـاهش داده و بـرعکس        
یري کـاالي داخلـی را بـا    افزایش حضور دولت به صورت حاکمیتی در بلند مدت، توان رقابت پـذ 

ها تأثیر بلند مدت دولت بـر نـرخ ارز مـؤثر    با توجه به این یافته. دهدانواع مشابه خارجی افزایش می
  .حقیقی به صورت قوي پذیرفته شده است

  
  تصریح مدل و تعریف متغیرهامعادله همگرایی رشد،  

-وري محسـوب مـی  هـره گزارش رقابت پذیري مجمع جهانی اقتصاد معیار سنجش و ارزیـابی ب 
در واقع هدف اصلی آن است که که بتوانیم به لحاظ تجربی به این پرسش پاسخ دهیم که آیا . شود
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روشی براي تحلیل نـرخ رشـد    1سولو .وري دانسترا را جانشین مناسبی از سطح بهره GCIتوان  می
نام  4وري عوامل کلیا بهرهو  3نام پسماند سولوارائه نمود که در ادبیات موضوع از آن به 2وريبهره

و  GDPوري به صورت سـنتی از تفـاوت بـین رشـد واقعـی      عبارت دیگر رشد بهرهبه. شودبرده می
. شـود وسیله سرمایه انسانی و فیزیکی تعریف نمود، محاسـبه مـی  توان به قسمتی از نرخ رشد که نمی

نه تولیـد ناخـالص داخلـی بـه     درصد از تغییرات در سـرا  89نشان دادند که در حدود  6و جونز 5هال
تـوان بـه   بنابراین تغییرات در سـرانه تولیـد ناخـالص را مـی    . وري وابسته استتغییرات در سطح بهره

و  GCIبراي تعیین ارتباط بین . وري یک کشور تعریف نمودعنوان جانشین مناسبی براي سطح بهره
در مـدل  . و نرخ رشد یـک کشـور توجـه شـود     GCIوري یک کشور باید به ارتباط بین سطح بهره
در عین حال برآورد یک رابطه بین . به صورت مثبت با نرخ رشد اقتصاد رابطه دارد GCIارائه شده 

گرایش طبیعی در اقتصاد این اسـت کـه کشـورهاي بـا اقتصـاد      . اشتباه خواهد بود GCIنرخ رشد و 
-بـه . شـود نامیده مـی  7ع اثر همگرایی نسبیاین موضو. تري داشته باشندتوانند رشد سریع ضعیف می

گـذاري و جمعیـت یکسـانی را داشـته باشـند و      عبارت دیگر اگر همه کشورها، نـرخ رشـد سـرمایه   
وري هم مشابه باشند، در این صورت رشد اقتصادي کشورهاي فقیر بیشـتر از  همچنین در میزان بهره

هـایی   آمد یکسانی داشـته باشـند، آن  برعکس، اگر همه کشورها در. کشورهاي ثروتمند خواهد بود
طور طبیعـی، کشـورها هـم    به. که رقابت پذیرتر هستند رشد اقتصادي باالتري را هم خواهند داشت

تـوانیم ارتبـاط بـین نـرخ رشـد و      لـذا نمـی  . وري متفاوت هستنددر سطح درآمد و هم در سطح بهره
ین سـرانه تولیـد ناخـالص داخلـی بـا      بنـابرا . وري را با یک رابطه دوگانـه بررسـی نمـاییم   سطح بهره

با این تعدیل، برآورد معادله . عالمت منفی در سمت راست معادله همگرایی رشد ظاهر خواهد شد
 World economic forum, GCI Report( پـذیر خواهـد شـد   همگرایی رشد براي کشورها امکان

2014: 47(.  
________________________________________________________________ 

1- Solow 
2- Growth rate of productivity 
3- Solow residual 
4- Total factor productivity (TFP) 
5- Hall 
6- Jonse 
7- Conditional convergence effect 
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شکل عمومی معادله همگرایی بـه  . تدر مطالعه حاضر از معادله همگرایی رشد استفاده شده اس
 :صورت زیر است

  
γi,t = αln(GCIi,t) + βln(yi,t) + ɳi + εi,t                                                                      )1(معادله 

  :که در آن داریم
      t      :i,tγام در زمان  i نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی کشور

  t :            GCIi,tام در زمان  i شاخص رقابت پذیري کشورنمره 

 t :                yi,tام در زمان  i سرانه تولید ناخالص داخلی کشور

ɳ i  :  تأثیر کشورi دهد          ام را نشان می  εi,t  :جمله اخالل مدل رگرسیونی 
  ها و انتخاب کشورهاجمع آوري داده

کشوري مبتنی بر معیارهاي مختلفی مثل همگنـی   42هاي پانل  یک نمونه  دادهدر این مطالعه از 
در جـدول زیـر کشـورهاي برگزیـده     . کشورها و نیز در دسترس بودن اطالعات استفاده شده اسـت 

-2014گـروه از کشـورها و در بـازه زمـانی      2برآورد معادله همگرایی رشد براي . اندارائه گردیده
  : ن دو گروه عبارت اندازای. گیردصورت می 2010

 ).کشور 20(شامل کشورهاي توسعه یافته :  گروه اول
    )کشور 22(کشورهاي در حال توسعه و نوظهور : گروه دوم

  
 کشورهاي برگزیده :)14(جدول 

  کشورها  گروه
کشورهاي توسعه 

  یافته
ایتالیا،   متحده،ایاالت  اتریش، بلژیک،  دانمارك، فنالند، فرانسه، آلمان، یونان، ایسلند، 
  جمهوري کره، سنگاپور لوکزامبورگ، هلند، نروژ، پرتغال، اسپانیا، سوئد، ژاپن، انگلیس، 

کشورهاي در حال 
  توسعه و نوظهور

بحرین، قطر، قزاقستان، لبنان، عمان، ترکیه، مصر، مالزي، برزیل، روسیه، چین، اندونزي، اردن، 
  کویت، عربستان، هند، آفریقاي جنوبی، امارات متحدهالجزایر، ارمنستان، آذربایجان، ایران، 

  
هاي ساالنه مجمع جهـانی اقتصـاد و متغیرهـاي     متغیرهاي نمره شاخص رقابت پذیري از گزارش

سرانه تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلـی از پایگـاه بانـک جهـانی تهیـه      
  .اندشده
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 ها و تخمین مدل آزمون
به منظور برآورد مدل، الزم است ایستایی تمام متغیرهاي مورد استفاده در برآورد الگو، در ابتدا 

ها روند بررسی مانایی همگی به غیر از روش هادري به یک  در این آزمون .مورد آزمون قرار گیرد
در ایـن  . عـدم ایسـتایی اسـت    H0یعنـی فـرض   . شـود  عدم ایسـتایی رد مـی   H0صورت است و با رد 

 2، و آزمـون ایـم و پسـران   1متغیرها از آزمونهـاي لـوین لـین چـو     اي بررسی مانایی جمعیپژوهش بر
در هـر دو گـروه کشـورهاي توسـعه      دهد  کـه ها نشان می نتایج جدول مانایی داده. شود استفاده می

  .  اند یافته  و درحال توسعه کلیه متغیرها در سطح ایستا شده
 

  وین لین چو براي گروه کشورهاي توسعه یافته برگزیدهریشه واحد ل نتایج آزمون: )15(جدول 
  سطح احتمال  آماره محاسبه شده  نام متغیر

  0000  - 2797/13  نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی 
  /.0005  -28068/3  نمره شاخص رقابت پذیري لگاریتم 
 /.0001  -65095/3  سرانه تولید ناخالص داخلی  لگاریتم

  تحقیقهاي  یافته: منبع
  

ریشه واحد لوین لین چو براي گروه کشورهاي  در حال توسعه  برگزیده و  نتایج آزمون: )16(جدول 
  نوظهور

  سطح احتمال  آماره محاسبه شده  نام متغیر
  0000  - 37835/5  نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی

  /.0008  - 15103/3  نمره شاخص رقابت پذیريلگاریتم 
 0000  - 72495/4  سرانه تولید ناخالص داخلی لگاریتم

  هاي تحقیق یافته: منبع
  

باید بررسی شود که آیا شواهدي . هاست در تخمین مدل اولین ابهام مربوط به نحوه نمایش داده
هـاي متفـاوتی بصـورت پشـت      ها وجود دارد یا اینکه در تمام مقاطع مختلـف داده  دال بر ادغام داده

بـه بیـان دیگـر، فـرض بـر عـدم وجـود        . شـود  در مـدل گنجانـده مـی    سرهم و بـدون نظـم مشـخص   
هـاي ترکیبـی بـدون     شود و لذا داده خصوصیات تأثیرگذار منحصر به فرد در بین مقاطع گذاشته می

________________________________________________________________ 

1- Levin, lin&chu unit root test  
2- Im, pesaran and shin unit root test 
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در ایـن  . شـوند  تمایز قائل شدن بین مقاطع مختلف در چـارچوب مـدل مـورد نظـر تخمـین زده مـی      
انـد و هـیچ جزئـی در مـدل بـراي نشـان        دیگر انباشته شدهها بر روي یک شود که داده حالت بیان می

هـا بـه    هاي تجاري وجود ندارد و یا بـه عبـارتی داده   دادن خصوصیات فردي تأثیرگذار در بین زوج
همانگونـه کـه مشـخص اسـت ایـن راهکـار در مـواقعی        . شـوند  صورت انباشته شده تخمین زده می

وت معنـا داري در بـین مقـاطع مختلـف بـه دلیـل       کاربرد دارد که اطمینان حاصل شود هیچگونه تفا
در غیـر ایـن صـورت،    . وجود نـدارد ) و جامعه مورد بررسی(وجود خصوصیات فردي در این مدل 

هـا، از   براي رفع ابهام وجود تفـاوت یـا عـدم آن در داده   . شوند هاي فردي در مدل لحاظ می تفاوت
 .شود استفاده می  1)آزمون چاو( Fآزمون 

ه فرضی ،آزادي مشخص باشد هجدول با درج Fبزرگتر از  محاسبه شده Fکه مقدار  در صورتی 
 بایـد شـده و  پذیرفتـه  مقاطع شود و لذا اثرات مبنی بر همگنی عرض از مبدأهاي یکسان رد می صفر

هـاي   طریـق داده از  تـوان مـدل را   میدر نتیجه . عرض از مبدأهاي مختلفی را در برآورد لحاظ نمود
پذیرفته شود یعنی عرض از مبـدأ و شـیب در تمـامی مقـاطع      .Hاما اگر فرض . رد کردبرآوتابلویی 

 بــراي مــدل گــروه اول F نتــایج آزمــون. شــود بــرآورد مــی OLSیکســان اســت و مــدل بــه روش 
در ) کشورهاي در حال توسعه برکزیـده و نوظهـور  (و گروه دوم ) کشورهاي توسعه یافته برگزیده(

  .درج شده است) 17(جدول 
  

  ها نتایج بررسی قابلیت ادغام داده :)17( جدول
    Fمقدار بحرانی آماره  مقدار آماره  آماره آزمون  نوع آزمون

  F 43/7  43/1  آزمون چاو در گروه اول
  F 88/1  35/1  آزمون چاو در مدل دوم

  هاي تحقیق یافته: منبع   
 

اسـتفاده شـده    2آزمون هاسمنبه منظور گزینش میان مدل اثرات ثابت و مدل اثرات تصادفی از 
دو آماره مناسبی براي انتخاب میـان روش اثـرات ثابـت و    -هاسمن ثابت کرد که آماره کاي. است

________________________________________________________________ 

1- Chow test 
2- Hasman 
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تعـداد متغیرهـاي   ( Kبا درجات آزادي  2χتابع آزمون هاسمن داراي توزیع مجانبی  .تصادفی است
و اثرات تصادفی  فرض صفر آزمون هاسمن این است که برآوردهاي اثرات ثابت. است) توضیحی

به عبارت دیگر، در صورتی که نتوان فرض صفر را رد کرد، الگـوي اثـرات   . با هم اختالفی ندارند
نتـایج تسـت   . شـود تصادفی پذیرفته و در صورت رد فرضیه صفر الگوي اثـرات ثابـت انتخـاب مـی    

 مقـدار  .هاسمن براي گروه کشورهاي در حال توسعه و نوظهور مطابق زیر محاسبه گردیـده اسـت  

درصـد بـراي تخمـین مـدل از روش      90بنابراین با اطمینان . است/. 1احتمال بدست آمده بزرگتر از 
  . اثرات تصادفی استفاده شده است

  
 نتایج آزمون هاسمن براي کشورهاي در حال توسعه و نوظهور برگزیده :)18( جدول

  احتمال  دو- درجه آزادي کاي  دو-آماره کاي
233512/3  2  1985./  

 هاي تحقیقیافته: منبع   

 
رابطه شاخص رقابت پذیري و رشد اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه برگزیده و  :)19(جدول 

  نوظهور
  )نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی: متغیر وابسته(

  احتمال tآماره   خطاي استاندارد  ضرایب  متغیرها
  /.0135  514959/2  161221/6  49522/15  لگاریتم نمره شاخص رقابت پذیري    
  /.0045  -904301/2  /.616324  -789989/1 لگاریتم  سرانه تولید ناخالص داخلی کشور

  هاي تحقیقیافته: منبع
  

  نتایج آزمون هاسمن براي کشورهاي توسعه یافته برگزیده :)20( جدول
  احتمال  دو- درجه آزادي کاي  دو-آماره کاي
606008/3  2  1648./  

  هاي تحقیقیافته: منبع
  رابطه شاخص رقابت پذیري و رشد اقتصادي در کشورهاي توسعه یافته برگزیده :)21(جدول 

  )نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی: متغیر وابسته(
  احتمال tآماره   خطاي استاندارد  ضرایب  متغیرها

  /.000  957599/4  494814/3  32588/17  لگاریتم نمره شاخص رقابت پذیري
  /.1034  - 644510/1  /.890220  -463976/1 سرانه تولید ناخالص داخلی کشور لگاریتم 

  هاي تحقیقیافته: منبع    
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  تجزیه و تحلیل نتایج
درگروه کشورهاي در حال توسعه و نوظهور تأثیر نمره شـاخص رقابـت پـذیري بـر نـرخ رشـد       

ناخـالص داخلـی کشـور منفـی و     دار و تأثیر سـرانه تولیـد   سرانه تولید ناخالص داخلی مثبت و معنی
درصد از تغییرات نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی این  5/15عبارت دیگر به. باشددار میمعنی

در . باشدنمره شاخص رقابت پذیري می% 10ناشی از افزایش  2010-2014کشورها در دوره زمانی 
نه تولیـد ناخـالص داخلـی و در    درصد از تغییرات نرخ رشد سرا 3/17گروه کشورهاي توسعه یافته 

تـأثیر بیشـتر   . نمره شاخص رقابت پذیري بوده اسـت % 10ناشی از افزایش  2010-2014دوره زمانی 
توان ناشـی از اسـتفاده بهتـر و     شاخص رقابت پذیري بر رشد اقتصادي کشورهاي توسعه یافته را می

تولیـد معمـول در کشـورهاي در    استفاده از عوامل . هاي نوآوري و خالقیت دانست بیشتر از ظرفیت
تواند باعث رشد اقتصادي گـردد و   حال توسعه تابع قانون بازده نزولی است و تا میزان مشخصی می

از جایی به بعد افزایش رشد اقتصادي تنها بوسیله افزایش در نشانگرهاي نوآوري و بهبود کسـب و  
  .کار امکان پذیر خواهد بود

هاي موجود و یا بهبود هر چه بیشـتر  از طریق جذب فناوري توانندکشورهاي در حال توسعه می
ي اما کشورهایی که از نظر توسعه اقتصادي به مرحله. وري خود را ارتقاء بخشندها، بهرهسایر حوزه

. هـاي دیگـري باشـند   وري خـود بـه دنبـال شـیوه    اند، باید براي افزایش بهرهمبتنی بر نوآوري رسیده
ي محصـوالت و فرآینـدهاي نـوین بـه حفـظ      ید از طریق طراحی و توسـعه هاي این کشورها بابنگاه

تحقق ایـن امـر مسـتلزم ایجـاد محیطـی اسـت کـه در آن بخـش         . مزیت رقابتی خود مبادرت ورزند
گـذاري کـافی در   بـدین منظـور، سـرمایه   . هاي نوآورانه حمایت کننـد خصوصی و دولتی از فعالیت

خصوصی، وجود نهادهاي قوي در زمینـه پژوهشـهاي    بخش تحقیق و توسعه به ویژه از سوي بخش
ي دانشگاه و صنعت در انجـام تحقیقـات بایـد    علمی، حمایت از مالکیت فکري و همکاري گسترده

با توجه به احیاي اقتصادي کند کشورها و افزایش یافتن فشارهاي مـالی  . در کانون توجه قرار گیرد
اید تسلیم فشارهاي تحمیل شـده جهـت کـاهش    بر اقتصادهاي پیشرفته، بخش خصوصی و دولتی نب

زیرا این حوزه در دستیابی کشورها به رشد پایدار در آینـده  . هزینه در زمینه تحقیق و توسعه گردند
  . کند نقش مهمی ایفا می
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  هاپیوست

 نتایج آزمون ریشه واحد در گروه کشورهاي توسعه یافته برگزیده:  1پیوست 
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  واحد در گروه کشورهاي در حال توسعه برگزیده و نوظهورنتایج آزمون ریشه :  2پیوست 
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  93   ...  پذیريرقابت تأثیر شاخص سنجش

  
  یافته برگزیده توسعه کشورهاي براي هاسمن آزمون نتایج: 3پیوست 

 
  یافته برگزیده توسعه کشورهاي براي چاو آزمون نتایج: 4پیوست                              

  
  نوظهور برگزیده و توسعه حال در کشورهاي براي هاسمن آزمون نتایج: 5پیوست

  

  
  نوظهور برگزیده و توسعه حال در کشورهاي براي چاو آزمون نتایج: 6پیوست 
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  توسعه یافته برگزیده کشورهاي براي 1 معادله برآورد نتیجه:  7 پیوست

 
   



  95   ...  پذیريرقابت تأثیر شاخص سنجش

  نوظهور و برگزیده توسعه حال در کشورهاي براي 1 معادله برآورد نتیجه:   8 پیوست
  

  


