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  چکیده
 یناند؛ با ا کرده یدتاک ياقتصاد در بهبود روند رشد اقتصاد یک پذیري	رقابت یتبر اهم یاديمحققان ز  

آن بر  یرصاد و تاثاقت یکدر  پذیري	ارکان مختلف رقابت یلبه تحل یصورت کم که به یوجود، مطالعات

حاضر، پر کردن شکاف  همحدود است. بنابراین،، هدف مطالع یارپرداخته باشند، بس يرشد اقتصاد یشافزا

در مراحل مختلف  يبر رشد اقتصاد یريپذ رقابت یرمتغ یرتاث یبررس یزو ن يرشد اقتصاد یاتموجود در ادب

اقتصاد در سه  یکشور عضو مجمع جهان 81 يها دادهراستا با استفاده از  ینکشورها است. در ا یافتگی توسعه

 روش یقو از طر 2008 - 2017 هاي	سال براي محور	يو نوآور محور	ییمحور، کارا منبع يگروه کشورها

 یبررس يبر رشد اقتصاد یمل پذیري	ارکان رقابت یر)، تاثGMM( یافته	یمتعم يگشتاورها یاقتصادسنج

کـار و   و کسب یچیدگیپ ی،آموزش عال ها، یرساختنهادها، ز یراثاست که ت ینا یانگرب یجشده است. نتا

 ییارکان کارا یردار است. همچنین تاث مثبت و معنا يدر هر سه گروه کشورها بر روند رشد اقتصاد ينوآور

معنادار  محور يو نوآور محور ییکارا ياقتصاد کالن تنها در کشورها یطو مح یبازار کار، توسعه بازار مال

 یرتاث ینمحور معنادار بوده است. همچن منبع يو بهداشت فقط در کشورها ییو رکن آموزش ابتدا شده است

دار بوده  معنا يبر روند رشد اقتصاد محور ينوآور يبازار کاال و اندازه بازار فقط در کشورها ییکارا رکانا

طور خالصه  بوده است. بهدار ن معنا محور ينوآور يکشورها يتنها برا يدر فناور یاست و در رکن آمادگ

در  يبـر سـطح رشـد اقتصـاد     پـذیري 	عوامل رقابـت  یراست که تاث ینا یانگرمدل ب یناز تخم یناش یجنتا

 .کشورها متفاوت است یافتگی توسعه يها شاخص یزانمختلف با توجه به م يکشورها
 

  .O17؛ B22؛ JEL: L26 بندي طبقه

 کشــورهاي محــور،	منبـع  يرهاکشــو ي،رشــد اقتصـاد  پـذیري،  رقابــت :هــا کلیـدواژه 
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 مقدمه -1

ست چندبعدي مفهوم يك پذيريرقابت صاد هايشاخی مختلف هايجنبه که ا   النک اقت
ساخت، نهادها، با ارتباط در يمتیقریغ و قیمتي )عوامل سي، چارچوب زير  و ياجتماع سیا
 دربر ار جهاني ارزش هايزنجیرهبراساس  يکشوربین هايجنبه و هابنگاه عملكرد قانوني(،

 ملت يك رفاه ،غیرمستقیم و مستقیم صورتبه پذيريرقابت توانايي ترتیب، بدين. ردیگيم
   .دهدمي قرار ثیرتا تحت را اقتصاد يك مناسب عملكرد و

سترده مباحث امروزه ستمدارانیس انیم در ياگ   يهالفهوم و معنا مورد در محققان، و ا
  نیمتا در اقتصــاد ييتوانا عنوانبه را يريپذرقابت (9117) 9بولتو. دارد وجود يريپذرقابت
س ستدالل (9113) 2پورتر که يحال در. کنديم فيتعر يزندگ از يباالتر نداردتاا   کنديم ا
ــت يمل يوربهره ،يريپذرقابت دارمعنا مفهوم تنها که ــاد يجهان مجمع. اس   يبرمبنا اقتص
  که اســـت کرده ارائه را (GCI) 9يجهان يريپذرقابت شـــاخی ،(3911) پورتر فيتعر
رقابت ف،يتعر نيا به توجه با. شوديم شناخته يمل يريپذرقابت يریگاندازه ابزار عنوانبه
 و يوربهره زانیم که است کالن و خرد ياقتصاد عوامل از يامجموعه کشور، كي يريپذ
 . (WEF، 2296) کنديم نییتع را کشور كي ياقتصاد رشد

ستفاده با (9166) 4سولو صد 99 حدود که افتيدر کل دیتول بعتا كي از ا شد از در  ر
ــر و کار يروین يهانهاده در شيافزا لیدل به تنها كا،يآمر در يداخل ناخالی دیتول   هيماس
  ياقتصــاد رشــد راتییتي از ماندهيباق يدرصــد 36 اعظم بخش ،يو گفته . بهاســت بوده
سطهبه ستشده  انينما يتكنولوژ راتییتي وا   به نجرم که را يعوامل سولو ن،يا وجودبا . ا
 عمده عامل يلوژتكنو راتییتي نكهيا اثبات و نكرده نوان، عشونديم يكيتكنولوژ راتییتي
 ،يعدب مطالعات در و زمان باگذشت .است نگرفته انجام يو مطالعه در است ياقتصاد رشد
 لهیوســبه و کل دیتول بعتا كي قيطر از يدیتول يهاهادهن از ندهتاســ دیتول ياصــل عوامل
  داده بسط تردهیچیپ يبعتا روابط و يانسان هيسرما شامل دیتول يهانهاده تردهیچیپ يارهایمع
 و قیتحق مانند يعوامل و شــد ترگســترده زادرون رشــد يهامدل چارچوب نیهمچن .شــد

   شـــد وارد زادرون رشـــد يهامدل در هااســـتیســـ و کارآفريني اخترا ، ثبت توســـعه،

                                                                                                                   
1- Bolto 

2- Porter 

3- Global Competitiveness Index 

4- Solow 
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  يتصاداق رشد نديفرآ در يريپذرقابت نقش به يکمتر توجه ،با وجود اين. (2296 ،9نیگآ)
 .  است گرفته صورت

  يكي يروتا عمد ياقتصاد رشد و يريپذرقابت نیب ارتباط درخصوص موجود مطالعات
 همكاران، و 9نريگارد) خاص منطقه كي بر اي و (9117 ،2ســونيهر) يريپذرقابت ابعاد از

  يبررس مورد را يريپذرقابت بعد دو اي كي موجود، مطالعات ريسا. اندداشته تمرکز (2227
  صخا ســال كي در را يريپذرقابت بحث اي ،(2299 همكاران، و 4ويپترار) اندداده قرار
  اســت شــده انجام منتخب يکشــورها يريپذرقابت يابيارز اي و (2294 ،6اروپا ونیســیکم)
 . (2299 ،7سنرينا)

ــتر  ــین، بیش ــاخی نیب ارتباط برمطالعات پیش ــد و اداقتصــ کلي ريپذرقابت ش  رش
 رشــد رب کشــورهاي ريپذرقابت مختلف ارکان اثرات بر و اندداشــته تمرکزي اقتصــاد
صاد شته وجودي کمتري تاکید اقت ست دا ستا، نيا در. ا سال وس را سا   شپژوه کهي ا
ــر ــت آن ييجوابگوبه دنبال  حاض ــت نيا ،اس ي ريپذرقابت مختلف ارکان ايآ که اس
شورها س كي عنوانبه وي بیترکصورت به ک ض ستم،یاکو شد دهندهحیتو صاد ر ي اقت
صاد توسعه مختلف مراحل در کشورها ستندي اقت ست نياذکر  قابل دهي. اه  رچهه که ا

  زانیم تر،مناســـب وکارکســـب طیمح باشـــد، ترباال کشـــور كي يريپذرقابت زانیم
شد بري فناور رونيازا و بود خواهد مولدتري تكنولوژ و باالتر کارآفريني صاداق ر ي ت
 .گذاشت خواهدي جا بري تريقو تاثیر

صل هدف ضر، مقالهي ا س حا شد بري ملي ريپذرقابت تاثیري برر صاد ر ست ياقت . ا
  بعادا مامتي بررســ به نســبت جامعي نشــیب با گذشــته در مقاله حاضــر مطالعاتبرخالف 
بت قا فاده باي ريپذر ـــت بت رکن 92ي برا موجودي هاداده از اس قا   تاثیرات ،يريپذر
  مورد WEFي ع ــو کشــورهاي اقتصــاد رشــد نرخ بري ريپذرقابت ارکاني احتمال
 متوســططور به کشــورهاي ريپذرقابتي هايژگيو کهييآنجا از. ردیگيم قرار يبررســ
 رتاثی ترقیدقي بررســي برااز اين رو،  اســت، متفاوتي اقتصــاد توســعه مرحله به بســته

                                                                                                                   
1- Aghion 

2- Harrison 

3- Gardiner  

4- Petrariu  

5- Europea Commission 

6- Niessner 
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شد بري ملي ريپذرقابت صاد ر شورهاي برا تاثیر نيا ،ياقت س ي موردک   مراحل رد يبرر
ـــعه مختلف ـــاد توس ـــت گرفته ي انجاماقتص ـــاد،ي جهان مجمع حال،نی. درعاس   اقتص
شورها سب  را ع وي ک سعه مراحلبرح شورهاي افتگيتو شورها گروه سه در ک   يک
ـــ 9محورينوآور و 2محورييکارا ،9حورممنبع ـــت کردهي بندمیتقس   مطالعه در که اس
 . شده است ي استفادهبندگروه نيا از حاضر
  ينظر يمبان دوم، بخش در :استشده  يدهسازمان صورتبه اين  حاضر مقاله رتاساخ
ستشده  ارائه قیتحق  يريپذترقاب ارکان ثیرتا و کشورها يريپذرقابت مفهوم آن در که ا
شد بر صاد ر شر ياقت شینه به سوم بخششود. مي حيت ست پرادخته تحقیق پی   بخش در. ا

سروش ،چهارم ست آمده هاداده و قیتحق يشنا ض که ا  يآورجمع و روش از قیدق حیتو
ست داده ارائه هاداده   خشب در تاينها وشده  انجام يتجرب لیوتحلهيتجز ،پنجم بخش در. ا
 . استشده  انیب قیتحق يریگجهینت ششم
 

 ینظر یمبان -8

  یریپذرقابت مفهوم -8-1

شور كي يريپذرقابت شاخی ست رکن 92 ازي امجموعه ک س گروه سه به که ا  میتق
 ثبات ها،رســاختيز نهادها، شــامل ،ياســاســ الزامات به مربوط اول گروه  اســتشــده 
صاد شت کالن، اقت ستيي ابتدا آموزش و بهدا شان دوم گروه. ا   منابع و عوامل هندهدن
سعه کار، بازاريي کارا کاال، بازاريي کارا ،يعال آموزش شامل ،ييکارا   ،يمال بازار تو
  شــامل، ســوم گروه. اســت کاروکســبي دگیچیپ و بازار اندازه ،يكيتكنولوژي آمادگ
مل وي نوآور ــــبي دگیچیپ عوا ــــت کاروکس مام(. WEF ،2296) اس کاني ت  ار
ـــادها همه دري نیمع زانیم بهي ريپذرقابت  به توجه با حال،ني. باادارند تیاهم اقتص
سعه مختلف مراحل صاد عملكرد مختلف،ي هاگونه به هارکن نيا کشورها، تو  راي اقت
ـــ الزامات. دهنديم قرار تاثیر تحت ـــورهاي براي اســـاس   مرحله در هنوز کهيي کش
يي ورهاکشي برايي کارا هتوسع و تيتقو عوامل. است مهم اریبس هستند، «يمحورمنبع»

                                                                                                                   
1- Resource Driven 

2- Efficiency Driven 

3- Innovation Driven 
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ستند، «محورييکارا» مرحله به گذار حال در که ست تیاهم حائز ه ي نوآور عوامل و ا
ــورها بري دگیچیپ و ــتند اثرگذار ،ينوآور بري مبتني کش ــورها. هس  نیب در هکيي کش

ستند محورينوآور و محورييکارا ،محورمنبع گانهسه مراحل ازهرکدام  ي کشورها ،ه
سته گروه سه دري ريپذرقابت ارکان. ندارگذدر حال    ايبر گروه هر و اندشده بنديد
سعه از خاص مرحله يك ست ضروري تو  به توجه با را ارکان بنديگروه( 9) شكل. ا
سعه مختلف مراحل صاد تو شاني اقت  يهايشاخی زير رندهیدربرگ رکن هر .دهدمي ن
 . ندشومي بنديرتبه و گیرياندازه آن براساس که است
 

 (GCIی)جهانی ریپذرقابت شاخص مختلف ارکانی بندگروه: (1) شکل

 
 

صادي هايتئوري مبناي بر سعه، مراحل زمینه درشده  شناخته اقت  اخیش فرا تو
  حورممنبع اقتصــادها، توســعه، مرحله اولین در که اســت بوده نياي جهاني ريپذرقابت
ــتند ــورهاي و هس ــده در  کش ــعهت از مرحله اينواقع ش ــاسعمدتا  وس  کار نیروي براس
صاد و کرده رقابت هم با طبیعي منابع و غیرماهر شورها  اين اقت شتر ک سبی   منابع به تهواب
 اسبمن عملكرد به منوط اغلب رقابت توسعه، دوم مرحله دراست.  معدني مواد و طبیعي
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 نآ وريبهره کشــور، يكشــدن  يرقابتبالطبع با . اســت دولتي و خصــوصــي نهادهاي
 کشورها ورتص نيا در. يابندمي افزايش بیشتري سرعت با نیز دستمزدها و افتهي شيزااف
سعه مرحله سمت به سعه بايد و کرده حرکت محورکارايي تو   کارآمد تولید فرآيند تو
  تناسبم توانندنمي اين کشورها زيرا  دهند افزايش را خود تولیدات کیفیت و شرو  را
  حلهمر ســمت به حرکت با نهايتدر  .دهند افزايش را هاتقیم دســتمزدها، رفتن باال با

ـــتمزدها نوآوري، بدمي افزايشقدر آن دس ـــورهاي نوآوري که يا  در تنها محورکش
  زندگي باالي اســـتاندارد حفظ جهیدرنت و دســـتمزدها اين پرداخت به قادر شـــرايطي
ـــطح باالترين از بتوانند که بود خواهند ـــعه س  و رينوآو طريق از تولید فرآيند توس
 .کنند استفاده جديد تولیدات
 

 یریپذرقابت بر ثروم عوامل -8-8
شد،  طورهمان   صاد جهاني مجمعکه ذکر    ارزيابي از خود مختلف هايگزارش در اقت

سه پذيريرقابت رکن 92 جهاني، پذيريرقابت سته را به  سیم د ست  تق   وهگر کرده ا
 کالن، اقتصــاد ثبات ها،زيرســاخت ا،نهاده: اســت اســاســي پارامترهاي به مربوط اول

 کارايي بهداشت: دهدرا ارائه مي وريبهره منابع دوم گروه. ابتدايي آموزش و بهداشت
تدايي، آموزش و ـــوالت، کارايي اب ها و محص هاي نیروي کارايي بازار  کار، بازار

  ر منابعب متمرکز سوم گروه. بازار اندازه و باز بودن تكنولوژي مالي، پیچیدگي بازارهاي
ست کارايي صل هينظر شش از هارکن نيا تياکثر. ها و نوآوريپیچیدگي بنگاه: ا ي ا
صاد ستخراجي اقت صاد هينظر: اندشده ا صاد ن،ينزیوک كینئوکالس ك،یکالسي اقت  اقت
 هکزا( درون رشــد هينظر) ديجدي اقتصــاد رشــد هينظر و ديجدي تجار هينظر توســعه،

 . استشده  هآورد( 9) جدول در خالصه طورهب
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 پذیری در نظریات عمده اقتصادی: عوامل کلیدی موثر بر رقابت(1)جدول 

 تئوری پذیریعوامل موثر بر رقابت

 سرمایهسرمایه سیم کار گذاری در  شرفت تکنولوژی( تق   )به عبارت دیگر بهبود و پی
 .دهدوری را افزایش میکند و بنابراین بهره)تخصص( را تقویت می

 حرکت از رودکفایی به تجارت آزاد(، موتور رشد اق صاد است تجارت(. 

 
 هاکالسیک

 هانئوکالسیک .)حرکت از رودکفایی به تجارت آزاد(، موتور رشد اق صاد است تجارت 

 شدت سرمایه 
 گذاریسرمایه 

 گذاری در حوزه عمومیمخارج دولت، از قبیل سرمایه 

 سوبسید یا کاهش مالیات برای بخش رصو ی 

 
 
 هاینزینک

 حرکت از بخش کشاورزی به بخش های با ارزش افزوده باالتر 
 آزادی تجاری 

 گذاری مس قیم رارجیسرمایه (1FDI) 

 های توسعه )رارجی( ندوق 

 
 

 اق صاد توسعه

 مخارج تحقیق و توسعه 
 ار راعات( نوآوری( 

 سطح آموزش 

 گذاری در سرمایه انسانی )تحصیل و آموزش(مخارج سرمایه 

 وثر دانش )مراکز دانش(ان شار م 

 
 

نظریاه رشااااد 
 اق صادی جدید

  دهندهاولین حرکت»عوامل موثر بر مزیت»   
 نیروی کار ماهر 

 های تخصصیزیرسارت 

 های عرضهایجاد شبکه 

 وری و تکنولوژی بومی و محلیافن 

 
 

جارت  یه ت نظر
 جدید

 8115، 8منبع: گاردن و مارتین   

 
 در داقتصـــا جهاني مجمع توســـط که جهاني پذيريرقابت ارکان اکثريت طورکليبه
ستفاده مختلف هايارزيابي   دهه اواسط از که زادرون رشد هايمدل از گیردمي قرار موردا
شته قرن 9132 ست،شده  آغاز گذ ستشده  گرفته الهام ا   تالش نظريه اين. ((2) جدول) ا
  س،)لوکا انسـاني سـرمايه کلیدي نقش بر و دهد توضـیح را وريبهره رشـد منابع که دارد

                                                                                                                   
1- Foreign Direct Investment 

2- Garden and Martin 
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ساخت ،(9112 )رومر، نوآوري ،(9133  رقابت و (9137 )رومر، نهادها ،(9112 بارو، ) زير
 .دارد کیدتا (9119 هلپمن، و گروسمن تجاري بودن باز و

 
 زاهای رشد درونپذیری جهانی برگرفته از مدل(: ارزیابی ارکان رقابت8جدول )

 وریمنابع نوآ منابع کارایی الزامات اساسی

 (: نهادها1006رومر )
(: بهداشت و آموزش 1000لوکاس )

 اب دایی

(، آگین، هویت 1000رومر )
ها و (: پیچیدگی بنگاه1002)

 نوآوری
  (: پیچیدگی بازارهای مالی1003پاگانو ) ها(: زیرسارت1000بارو )

(: بهداشت و 1000لوکاس )
 آموزش اب دایی

(: باز بودن 1001گروسمن و هلپمن )
 ولوژی و اندازه بازارتکن

 

 8118، 1منبع: آمر و حمدی   
 

 یاقتصاد رشد و یریپذرقابت ارکان نیب طاارتب -8-3

ستاندارد زندگي و رفاه اقتصادي سطح رقابت پذيري يك کشور، يك عامل مهم براي ا
ســت. در ا در آن کشــور و همچنین عاملي تاثیرگذار در روند رشــد اقتصــادي کشــورها

تصــار اخپذيري بر روند رشــد و توســعه اقتصــادي بهر يك از ارکان رقابتادامه تاثیر ه
 .شودميتشريح 

صلي رقابتا بهنهاده تیفیک   ي انونق چارچوب قيطر ازپذيري عنوان يكي از ارکان ا
 نییتع هســتند، تعامل در ثروت دیتولي برا هادولت وها هبنگا افراد، آن در کهي ادار و
  2وآسیمگل) شوديم محسوب کشورهاي اقتصاد رشد روند دري دیکل عوامل از شود مي
كاران، و كاران و كيرودر و 2222 هم ته طبق(. 2224 ، 9هم كاران و لریم گف  4هم
ــادتوجه  ي قابلهانهيهز تواننديمي دولتي نهادها ،(2294) ــب بر راي اقتص   وکارهاکس
  مقررات وي بوروکراس ،ثالم عنوانبه .کنند کند راي اقتصاد توسعه روند و کنند لیتحم
 رديي توانا عدم ت،یشــفاف عدم قرادادها، و درتعهدات تقلب فســاد، ازحد، شیبي ادار
 وي دولتي مال امور نادرســـت تيريمد کار،وکســـب بخش در مناســـب خدمات ارائه

                                                                                                                   
1- Amar and Hamdi 

2- Acemoglu   

3- Rodrik  

4- Miller   
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 کشور كي يگافتيتوسعه عدم دري اساس نقش توانديميي ق ا ستمیسي اسیسي وابستگ
  داعتما حفظ وي خصوصي نهادها خوبي حكمران ،يدولتي نهادها بر عالوه. کندي باز

ا ه. زيرساختاست ثروت دیتول نديفرآ مهم عنصر كي زین گذارهيسرما و کنندهمصرف
پذيري جهاني است که تاثیر آن بر رشد اقتصادي به وفور در عنوان رکن ديگر رقابتبه

 و 9،9111يپدرون و نگینک) ادبیات رشـــد اقتصـــادي مورد بررســـي قرارگرفته اســـت
  هايبازار رســاخت،يزي هاشــبكهي گســتردگ و تیفیک .(2224 ،2ســرون و کالدرســون
شورها گريدي بازارها به نيیپا نهيهز با و ساخته كپارچهي را داخلي صل ک   سازد،يم مت
 به موقع به و منياي طيشرا در را خود خدمات و کاال تا سازديم قادر را کارهاوکسب
ي روین تحری و ســازديم ممكن را ارزان و عيســر عاتالاط انيجر د،نده تقالان بازار
شواهد ي اداقتص تیفعال بر کالن اقتصاد ثبات اثرات خصوصدر .کنديم لیتسه را کار
  9رندف گود توسط تورم متوسط و نيیپا سطوح اثرات مثال، عنوانبه. دارد وجود زيادي
س( 2226) شده برر ست ي  سطي دولت يبده سطوح اثرات ا   4روگوف و نهارتيرا تو
ستشده  آزمون( 2292)  نحوه وي اتیمال ساختار ها،اتیمال مختلف سطوح اثرات و ا

 . است قرارگرفته مطالعه مورد( 2223) 6همكاران و جانسون توسط دولت مخارج
 آن در بهداشــت و آموزش ســطح کشــورها پذيريرقابت اصــلي عوامل از ديگر يكي
 و توسعه يبرا مهم عوامل از يكي ،يبهداشت خدمات يارائه در يگذارهيسرما. است کشور
  شيافزا را ارک يروین ييکارا ه،يپا و ييابتدا آموزش تیفیک و تیکم .است ياقتصاد رشد
  شيافزا به تيدرنها هاينوآور نيا و دارد نقش هاينوآور ياجرا و يطراح در که دهديم
.  شودمي يمنته باالتر افزوده ارزش با و تردهیچیپ محصوالت دیتول قيطر از ارزش رهیزنج
 زین يعال آموزش تیفیک نیهمچن و يدانشگاه و متوسطه يآموزش هايدوره نام ثبت زانیم
ــه از ــتقو و شيافزا در يدیــکل عوامــل جمل ــــاد در ارزش رهیزنج تي ــــت اقتص    اس
 . (2229 ،7ندالیل و کروگر)

                                                                                                                   
1-Canning and Pedroni 

2- Calgarsson and Sereon 

3- Good Friend 

4- Reinhardt and Rogoff 

5- Johnson  

6- Kruger and Lindal 
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ــطح بر خود نوبهبه ندتوامي نیز کار بازار و کاال بازار ييکارا ــد و پذيريرقابت س  رش
  از يمناسب بیکتر و دیتول با ارتباط در کاال بازار کارايي. باشد ثیرگذارتا کشورها اقتصادي
 با ارتباط در نیهمچن و کشور در تقاضا و عرضه خاص طيشرا به توجه با خدمات و کاالها
 مسـتلزم کاالها، مبادله يبرا يطیمح طيشـرا نيبهتر اسـت. کاالها نيا با تجارت ياثربخشـ
ست دولت مداخله حداقل و بازار در رقابت از ييباال سطح   از يالمللنیب رقابت بودن باز. ا
 بخشد بهبود را خود يوربهره تا کندمي قادر را کشور كي ،يگذارهيسرما و تجارت قيطر
  يناورف و دانش به و دهد گسترش را يوربهره و يبازده سطح نيشتریب با يمحل عيصنا و
  ييکارا همچنین. (2292 ،9همكاران و دلگادو) کند دایپ يدسترس کشور خارج از ترشرفتهیپ

ضا، طيشرا به کاال بازار شتر زانیم مانند تقا   يدگیچیپ و يآگاه زانیم و هابنگاه يمداريم
  ترشیب يرنوآو به مجبور را هابنگاه فادار،و انيشترم. (9113 پورتر،) دارد يبستگ 2دارانيخر
شتر و   بازار در ييکارآ جاديا يبرا الزم نظم و ان باط نيبنابرا و کننديم شتریب يمداريم
  نيبهتر به رکا يروین ديبا کار بازار ييکارا به يابیدســت يبرا براين،عالوه. ديآيم وجودهب

  يهامشوآ و هازهیانگ و ابندي ییتخص موجود يشيل فرصت در ييکارا نيشتریب با و وجه
  کار يورین تحری که يزمان ن،يبنابرا. شـود فراهم کار يروین يحداکثر تالش يبرا الزم
  به هاتیفعال گريد به ياقتصــاد تیفعال كي از کار يروین ييجاجابه و باشــد داشــته وجود
ــرعت ــود ممكن نهيهز نيکمتر با و س ــانات و ش ــتمزد نوس   ياجتماع اختالالت بدون دس
  خواهد ياقتصاد رشد شيافزا موجب کار بازار ييکارا بود واردیام توانيم شوند، تيريمد
  .(2223 کاپالن،) شد

سعه شورها پذيريرقابت ارکان از ديگر يكي عنوانبه مالي بازار تو   روند بر تواندمي ک
صادي رشد شد اثرگذار کشورها اقت س. با ستر   شيفزاا موجب هيسرما به هابنگاه يکارا يد
  در يمال بازارتوســعه ن،يبنابرا .شــوديم بلندمدت در يارگذهيســرما و يوربهره ســطح
ـــرما يهاپروژه به يمال منابع نهیبه ییتخصـــ  نرخ نيباالتر با نانهيکارآفر و يگذارهيس
  نیمات امكان در ييکارا نيا ن،يا بر عالوه. ابدييم انعكاس انتظار مورد هيســرما بازگشــت

 تمام مانجا يبرا بیترت نيا به. شوديم نعكسم مختلف يمال منابع از هايگذارهيسرما يمال

                                                                                                                   
1- Delgado  

2- Buyer Sophistication 
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 گريد و گذارانهيسرما از تيحما يبرا مناسب مقررات ازمندین يمال يبازارها ف،يوظا نيا
 . دارند اقتصاد گرانيباز

  طحســ افزايش در کلیدي عوامل از يكي عنوانبه فناوري آمادگي و تكنولوژي ســطح
  يورافن اتخاذ در يچابك .آيدمي ســابح به کشــور يك ياقتصــاد رشــد و پذيريرقابت
نا يوربهره شيافزا يبرا موجود ـــ نابرا. اســــت اديز تیمها يدارا عيص مادگ ن،يب  يآ
ستفاده و يدسترس زانیم در حاضر عصر در يكيتكنولوژ   تباطاتار و اطالعات يفناور از ا

(ICT)9 قيرط از داقتصــا كي يبرا يموهبت عنوانبه بازار اندازه همچنین. ابدييم انعكاس  
  اقتصادي رشد و يوربهره بر اسیمق ياقتصاد يهاصرفه به يابیدست يبرا ييهافرصت جاديا
شده يداخل يبازارها نيگزيجا يالمللنیب يبازارها شدن، يجهان عصر در. گذارديم ثیرتا
  در تيع و و صادرات ن،يبنابرا. است صادآ کوچك يکشورها يبرا ژهيو به امر نيا اند،
  فراهم را گريد يبازارها به ترساده و ترارزان يدسترس امكان که) يامنطقه هياتحاد و ائتالف
  باشد ثروم بازار اندازه نییتع در يداخل يتقاضا يبرا ينيگزيجا عنوانبه توانديم (سازديم
  .(2299 ،2درالسز -ولسزای و پارتكا)

سب پیچیدگي شد روند بر سزاييب ثیرات پذيري،رقابت ارکان از يكي عنوانبه وکارک  ر
  ارتباط در کاروکسب يدگیچیپ .دارد محورنوآوري کشورهاي ويژه به و کشورها اقتصادي

  در طمرتب موســســات و خدمات دهندگانارائه ،يمحل کنندگانعرضــه تیکم و تیفیک با
  شياافز باعث ييکارآ شيافزا لیدلهب امر نيا. است آنان تعامالت زانیم و خاص نهیزم كي

  دکنيم جاديا محصوالت و ندهايفرآ در ينوآور يبرا شتریب يهافرصت ،شوديم يوربهره
ــبب و ــوديم ديجد يهابنگاه يبرا ورود موانع کاهش س   .(2292 همكاران، و دلگادو) ش

ـــتراتژ و اتیعمل ن،يبراعالوه ـــرفتهیپ يهاياس   ع،يتوز ،يابيبازار ،يتجار نام) هابنگاه ش
يم زيسرر اقتصاد در (شرفتهیپ و فردمنحصربه محصوالت دیتول و دیتول شرفتهیپ يندهايفرآ
  کشور يبازرگان يهابخش انیم در مدرن و دهیچیپ کاروکسب يندهايفرآ به منجر و شود
  اين، بر عالوه. (WEF، 2296) دارد نقش اقتصادي رشد و يوربهره شيافزا در کهشود مي
ستیس و نهادها شامل) يكيتكنولوژ يهاينوآور مثبت ثیرتا  بر (ينوآور از تيحما يهاا
  هلپمن و گروســمن رینظ يمحققان توســط يتجرب صــورتهب اقتصــادي رشــد و يروبهره

                                                                                                                   
1- Information and communication Technology 

2- Partka and Welszack- DerLasz 
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 ژهيو صورتهب يكيتكنولوژ يهاينوآور ،(9112) رومر نظر طبق. است شده اثبات (9119)
بهره زا،برون يهايوژتكنول رشيپذ و ادغام قيطر از توانندينم گريد که يياقتصادها يبرا
 .دارد تیاهم بخشند، بهبود را خود يور
 و کشور يريپذرقابت مفهوم آن در که اتیادب در موجود شواهد و ينظر نهیشیپ هيپا بر
  انتظار توانيم شــد، داده حیتوضــ ياقتصــاد رشــد بر يريپذرقابت ارکان از کدام هر ثیرتا

  هرابط گريكدي با يمل اقتصاد يريپذرقابت درش و يمل اقتصاد سرانه GDP رشد که داشت
 .  باشند شتهدا مثبت
 

 تحقیقپیشینه  -3
ـــدر و کارآفريني با آن ارتباط و الملليبین پذيريرقابت زمینه در موجود مطالعات   ش
صادي سیم مجزا گروه دو به توانمي را اقت سي بهاول  گروهي کرد  بنديتق   بین باطارت برر
ـــد و پذيريرقابت   مطالعات اين از تعدادي يجتان ادامه در که اندپرداخته تصـــادياق رش

   .شودمي ارائه
سي منظور به( 2226) همكاران و 9فاگربر    ودموج ارتباط پذيري،رقابت تحلیل و برر

ــرانه، داخلي ناخالی تولید بین ــد نرخ و کار نیروي واحد هر هزينه س   ناخالی تولید رش
  سطح ثیرتا چگونگي (،2292) همكاران و 2پودوبنیك. است داده قرار بررسي مورد داخلي
 . اندداده قرار بررسي مورد را رکود دوره در تولید روند بر پذيريرقابت

ـــد بین رابطه تحلیل به (2292) حمدي و آمر ديگري، پژوهش در  و اقتصـــادي رش
ـــامل نمونه يك در جهاني پذيريرقابت ـــور 29 ش   2224-2221 دوره در آفريقايي کش
ــت آن از حاکي مطالعه يجتان. انداختهپرد ــطح که اس  و بتمث اثر جهاني، پذيريرقابت س
 و دادگر ،تاراســ همین در .اســت داشــته آفريقايي کشــورهاي اقتصــادي رشــد بر داريمعنا

  رشـــد بر جهاني پذيريرقابت شـــاخی ثیرتا بررســـي با ايمطالعه در (2293) همكاران
ساني سرمايه ثیرتا که دريافتند ،منتخب کشورهاي و ايران در اقتصادي  بر پذيريترقاب و ان
شد صادي ر ست مثبت اقت ست آن بیانگر يجتان اين، بر عالوه. ا   در عامل ود اين ثیرتا که ا

                                                                                                                   
1- Fagerberg 

2- Podobnik  
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  یشترب باال درآمد با کشورهاي با مقايسه در متوسط از باالتر درآمد سطح داراي کشورهاي
 .  است بوده

  ذيريپرقابت سطح بر را کار نیروي وريبهره در ییراتتي ثیرتا (،2294) 9امسینا و اوزينا
ــور يك جهاني ــعیف رابطه وجود بیانگر پژوهش يجتاناند. کرده آزمون کش  دمع يا و ض
  از دبع اول مرحله و بحران از قبل دوره در اقتصــادي رشــد و وريبهره افزايش بین ارتباط
ــت بحران دوره   کلیدي عامل بحران، دوره ولط در وريبهره در افزايش حال، اين با. اس
 . است بحران دوره از بعد اقتصاد حرکت

صادي و رقابت2296)2کازاکو شد اقت شور  23پذيري در يك نمونه ( ارتباط بین ر ک
پذيري بررســي کرده اســت. وي از شــاخی رقابت 2227-2299اروپايي در طول دوره 

شاخصي براي ظرفیت رقابتبه جهاني ستفادعنوان  ست. نت کردهه پذيري ملي ا ايج اين ا
است.  GDPپذيري داراي اثر مثبت بر رشد تحقیق نشان داده است که شوی در رقابت

ــريع، اثر مثبت همچنین ــادي س ــد اقتص پذيري دارد. در همین اما کوچك بر رقابت ،رش
ـــكا و اولزيك ـــتا، کوردالس ـــورت تجربي رابطه بین ه( ب2297) 9راس ـــد و  GCIص رش

ستفا صادي را با ا شوري در  994ده از رويكرد علیت گرنجري پانلي در يك نمونه اقت ک
سندگان نتیجه گرفته، آزمون کرده2227-2294دوره  وي اند که علیت يكطرفه قاند. نوي

 اين، نتايج نشان داده است پذيري وجود دارد. عالوه براز سمت رشد اقتصادي به رقابت
صادي براي اکثريت کدر پیش GCIکه  شد اقت رهاي مد و کشوآشورهاي کم دربیني ر

 موفق عمل کرده است.  OECDپردرآمد 
سي با (9937) وغلياتشرب و نادري شد مدل يك برر صادي ر   هرچه که دريافتند اقت
  يجتان. تاســ باالتر نیز اقتصــادي رشــد میزان باشــد، باالتر کشــور يك پذيريرقابت میزان

ست آن بیانگر (،9933) مهرنوش و توتونچیان  ذيريپرقابت میزان بر ثیرگذارتا ملعوا که ا
 . است بوده فني آموزش و نوآورانه هايفعالیت توسعه، و تحقیق شامل ايران،

ـــیري یه نص يان و فق يك الگوي رشــــد با (9933) پژو فاده از  ـــت  زا، اثردرون اس
ت مثب ها اثراند و در انتها مدلداده بررســي قرار مندي را بر رشــد اقتصــادي موردرقابت
( 9919محســني زنوزي و اســماعیلي ) اند.دهکر تايید رشــد اقتصــادي را مندي برترقاب

                                                                                                                   
1- Auzina-Emsina 

2- Cazacu 

3- Kordalska and Olczyk 
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صادي تاثیر قابل توجهي بر میزان رقابت شد اقت شان دادند که ر شته  پذيري در ايرانن دا
ـــاد عامل مهمي در کاهش درجه رقابت ـــت. همچنین دخالت دولت در اقتص پذيري اس

(، نشــان داده که تاثیر 9916وســت و مفیدي )، ايماندديگردر تحقیقي ايران بوده اســت. 
شاخی رقابت سعهامتیاز  شورهاي تو صادي ک شد اقت يافته برگزيده مثبت و پذيري بر ر

  دار بوده است.معنا
 (GMM) هيافتتعمیم ورهايتاگش تكنیك زا استفاده با (9913) همكاران و کهريز رفاح

  را يافتهوسعهت و توسعهحال در منتخب کشورهاي در اقتصادي عملكرد بر پذيريرقابت ثیرتا
شان يجتان. اندداده قرار موردبررسي ست داده ن   داريامعن طوربه پذيريرقابت شاخی که ا

 و اقتصادي رشد موجب يافتهتوسعه و توسعهحال در منتخب کشورهاي از گروه دو هر در
 .استشده  هاآن صادرات گسترش
  اقتصادي رشد و کارآفريني و پذيريرقابت بین اطارتب بررسي به مطالعات از دوم گروه
  حسط و کارآفريني هايپويايي بین رابطه (2223) 9آمورس و اکس ايمطالعه در. اندپرداخته
شورهاي در پذيريرقابت سعه مراحل مدل پايه بر را التین آمريكاي ک صادي تو   حلیلت اقت
  اطارتب در را متفاوتي مسیرهاي کشورها اين که است آن از حاکي هاآن مشاهدات. کردند
  اثرات تواندمي متفاوت مســیرهاي که کردند کیدتا نكته اين بر و پیموده پذيريرقابت با

 .دهد توضیح کارآفريني هايپويايي بر را پذيريرقابت خاص شرايط
ــیار عامل يك کارآفريني، که گرفتند نتیجه (،2292) 2لگازکو و آودرچ  رايب مهم بس
  بین وجودم رابطه. است اقتصاد يك در اجتماعي تحری نیز و اقتصادي رشد ،پذيريرقابت

  )اکس استشده  بررسي اقتصادي رشد دورنماي با همراهتا عمد پذيريرقابت و کارآفريني
 . (2224 ،9استوري و

سي با( 2297) 4مینكتا و کورزويده  از يا نمونه در کارآفريني و رقابت بین رابطه برر
شورهايي ست مثبت متيیر دو اين بین رابطه که دريافتند اروپا، يهاتحاد ک   تحلیل چنینهم. ا
سه شان يجتان ايمقاي سي مورد کشورهاي نمونه در محورنوآوري کشورهاي که داد ن   ،برر

                                                                                                                   
1- Acs and Amorós 

2- Audretsch and Peña-Legazkue 

3- Acs and Storey 

4- Korez-Vide and Tominc  
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ـــرفت داراي ندبوده پذيريرقابت ارکان در باالتري پیش ـــطح در امر اين که ا  باالي س
 .  است يافته مودن کشورها اين اقتصادي رشد و کارآفريني
پاتي له در (2223)  9تیرو قا بت بر را تكنولوژيكي نوآوري نقش خود، م قا  و پذيرير
  هايتوانايي و اهقابلیت که است آن بیانگر وي مطالعه يجتان. است کرده بررسي کارآفريني
 پذيريبترقا افزايش براي بالقوه سیلتاپ داراي آن، به مربوط هاينوآوري و تكنولوژيكي

 . است هابنگاه بین
ـــتي و آمورس عه در( 2223)  2کريس طال ـــي به ديگر ايم يايي تحیل و بررس  هايپو
 و کشور کارآفريني نرخ بین شكل -U رابطه ،ديگر عبارت به يا پذيريرقابت و کارآفريني
 و 9زونكر مطالعه پايه بر و التین آمريكاي در اقتصـــادي توســـعه و پذيريرقابت ســـطح
  در التین آمريكاي کشــورهاي که رســیدند نتیجه اين به هاآن. داختندپر (2226) همكاران
سمت ست قرارگرفته شكل -U نمودار نزولي ق شنهاد و ا   به کشورها اين در که اندکرده پی
. يابند بودبه ريتاســاخ عوامل بايد کارآفرينانه هايپويايي باالتر ســطوح به رســیدن منظور
سعه مراحل و کارآفريني بین رابطه (،2292) همكاران و آمورس   مونهن در پذيريرقابت تو
شورهاي شورها اين در اينكه فرا با التین آمريكاي ک شد نرخ ک   اخیش کارآفريني، ر
ــي مورد را دهدمي افزايش را پذيريرقابت  میزان که داد نشــان يجتان. اندداده قرار بررس

ــوري هر کارآفريني ــعه در ايويژه نقش رقابت، مختلف مراحل در کش ــورهاي توس   کش
 .کندمي ايفا التین آمريكاي
  ارکان اثرات تحلیل که گفت توانمي فوآ، درشـــده  ذکر تجربي ادبیات به توجه با
  زيادي دحتا  پیشــین تحقیقات درمختلف  کشــورهاي در اقتصــادي رشــد بر پذيريرقابت
ستشده  واقع ميفول شته. ا شین ادبیات در اين، از گذ   به و پذيريترقاب ثیرتا تحلیل به پی
  توجه ورهاکش يافتگيتوسعه مراحل در اقتصادي رشد بر پذيريرقابت ارکان مشخی طور
 مرکزت ،است موضو  اين به پرداختن حاضر تحقیق هاينوآوري از که استشده ن چنداني
ـــ روش کارگیريهب و کارآفريني بر   هاينوآوري ديگر از GMM يافته تعمیم ورتاگش

 . است حاضر پژوهش

 

                                                                                                                   
1- Tirupati 

2- Amorós and Cristi 

3 Wennekers 
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 هاداده و تحقیق روش -4

در اين بخش، ابتدا به بررسي مدل تحقیق و توضیح متيیرهاي مورد استفاده در تحقیق 
سپس روش تخمین مدل توضیح داده مي شده،  در ها که دادهآنجايي ازشود. پرداخته 

زايي و امكان درون ،روداراي ســاختار پانل پويا نامتوازن اســت  ازاين پژوهش حاضــر
ي هاورگشتاي روش گرهاآوردبرها با اســتفاده از ودن غیرقابل مشــاهده دادهناهمگن ب
ـــط آرالنو ( ارائهGMM)9يافتهتعمیم ـــده توس ـــود. اين ( کنترل مي9119) 2باند-ش ش

سته با وقفهرويكرد مدل هاي نامتوازن را با مقاطع شده از پانل هاي توزيعهاي خودهمب
زن با استفاده از متيیرهاي ابزاري، اين تخمین .کندزياد و دوره زماني کوتاه تحلیل مي

ـــتفاده از يك الگوي پويا را فراهم مي کند. در الگوهاي پويا يك يا بیش از امكان اس
قاد شـــود که به اعتعنوان متيیر مســـتقل در مدل لحاظ مييك وقفه متيیر وابســـته به

ناســب اســت. يك ابزار م GMMباند براي تخمین چنین الگوهايي، رويكرد -آرالنو
(، ابتدا يك مدل پويا به صـــورت رابطه 9119باند )-براي تبیین جبري رويكرد آرالنو

 شود.( تصريح مي9)
 
(9 )          Yit = αYit−1 + βXit + μi + ∅i + εit 
 

آثار انفرادي يا ثابت  μبردار متيیرهاي توضـیحي،  Xمتيیر وابسـته،  Y(، 9در رابطه )
به ترتیب بیانگر کشور و دوره زماني  t و iجمله اخالل و  εثابت زمان، آثار  ∅کشورها، 

ــته باشــد  μ( در صــورتي که 9اســت. در رابطه ) با متيیرهاي توضــیحي همبســتگي داش
ستفاده از روش آثار ثابت منجر به تخمین شد و هاي تورشزنندها ضرايب خواهد  دار از 

ست از رابطه ) ضل مرتبه اول گرفت9الزم ا صورت رابطه )( تفا شود، بنابراين به  ( در 2ه 
 شود. نظر گرفته مي

 
(2)          ∆Yit = α∆Yit−1 + β∆Xit + ∆∅i + ∆εit 
 

                                                                                                                   
1- Generalized Method of Moments 

2- Arellano-Bond 
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با تفاضــل مرتبه اول جمالت  (Yit−1∆)دار متيیر وابســته (، تفاضــل وقفه2در رابطه )
زا یحي درون( داراي همبســتگي بوده و ممكن اســت برخي متيیرهاي توضــεit∆)اخالل 

سته باشد که براي برطرف کردن اين دو مشكل از متيیرهاي  بوده و تحت تاثیر متيیر واب
 شود. ابزاري استفاده مي

ــر با بهره ــي اثر 2293) کس و همكارانآگیري از مطالعه در پژوهش حاض ( به بررس
پذيري ملي بر رشد اقتصادي براي کشورهاي ع و مجمع ارکان مختلف شاخی رقابت

براي تبیین مدل مورد شـــود. پرداخته مي 2223-2296هاني اقتصـــاد، طي دوره زماني ج
( 9( به صــورت رابطه )9166ولو )اســتفاده در پژوهش حاضــر، ابتدا تابع تولید کل ســ

 شود.نظر گرفته ميدر
 
(9 )                Q = F(K, L, A(t)) 
 

سرانه، Q که در آن، سرمايهبیانگر  K بیانگر تولید ناخالی داخلي  نیروي کار  L ،موجودي 
ساس آن بهرهدبنا بر دي A(t)و  ست که برا سولو بیانگر تيییرات تكنولوژيكي ا ري در وگاه 

 با توجه به هدف تحقیق ادامهدر  .يابدطول زمان، بدون افزايش در عوامل تولید افزايش مي
مطابق با آکس و ( 9166) پذيري بر رشــد اقتصــادي، تابع تولید ســولوو بررســي تاثیر رقابت

 .شودميتصريح  (4رابطه ) ( به صورت2293همكاران )
 
(4)                     GDP = F(K, L, GCI, A(t)) 

 
با بهره مه  عه دوراندر ادا به صـــورت   A(t)(، متيیر 2293و همكاران )  9گیري از مطال

 شود.ميتصريح  (6)رابطه 
 
(6 )          ∆lnAit = α + β5∆lnTEAit + ∆εit 
 

                                                                                                                   
1- Doran  
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ـــاخصـــي عنوانبه (TEA) نوپا کارآفريني رمتيی که   در کارآفرينانه هايفعالیت براي ش
ـــورهاي ـــاب به مختلف کش    همكاران و آکس مانند ديگر نظري هايمدل. آيدمي حس

  رشد شافزاي به منجر دانش گسترش در تسهیل با کارآفريني دهندمي نشان (2292-2221)
صادي شان (2226)2 همكاران و وانگ همچنین .(2297 ران،همكا و 9)پريجر شودمي اقت  ن
یت که دهندمي عال ندهمنعكس کارآفريني هايف جاد کن   شـــدر بر تكنولوژي و دانش اي

ــادي ــت اقتص ــريح براي درنهايت. اس ــاس  (4) رابطه تحقیق، نهايي الگوي تص   رابطهبراس
 شود.مي تصريح( 7رابطه ) صورتبه (2) لگاريتمي

 
(7)           ∆lnGDPit = β1∆lnGDPit−1 + β2∆lnLit + β3∆lnKit 

+β4∆lnGCIit + β5∆lnTEAit + ∆εit                       
 

سرانه، lnGDPآن که در  سرمايه lnK بیانگر لگاريتم تولید ناخالی   lnL، لگاريتم موجودي 

ـــاخیلگاريتم بیانگر  lnGCI، نیروي کارلگاريتم  ـــت که رقابت ارکان ش پذيري ملي اس
، محیط اقتصاد کالن، آموزش ابتدايي و بهداشت، آموزش هاعبارتند از: نهادها، زيرساخت

ـــعه بازار مالي، آمادگي در فناوري، اندازه  عالي، کارايي بازار کار، کارايي بازار کاال، توس
سب ست وکار و نوآوريبازار، پیچیدگي ک در مدل،  رفته کاربه( متيیرهاي 9در جدول ) .ا

 .استذکر شده ها نیز و منابع گردآوردي دادهشده  فيتعر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   
1- Prieger 

2- Wong  
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 (: تعاریف متغیرهای مدل پژوهش3جدول )

 م غیر تعریف م غیر منبع

 بانک جهانی

 دارلی تولید کاالهای تمامی ارزش دارلی، نارالص تولید سرانه
ست سال طول در هاآن به مربوط ردمات و  آمریکا ردال به که ا

ده ش میتقس سال همان در کشور آن جمعیت م وسط بر و تبدیل
 .است

تولید نارالص دارلی 
 سرانه

مجمع جهانی 
 اق صاد

(WEF) 

  مفاهیم نهادها اساات،شااده  فیتعر WEF لهیوساابه کهطور همان
 بخش در شاافافیت و کارایی مالکیت، حق از حمایت با مرتبط
شارک ی، میتحاک فیزیکی، منابع امنیت اداری،  و یتجار ارالق م
س قالل س م ا ضایی سی ست ق در  پذیریاز ارکان رقابت هرکدام .ا

اساااس هرچه  بر این .شااوندی میریگاندازه 0تا  1محدوده ارقام 
کشااور  یریپذرقابت باشااد قدرت ترکینزد 0شااارص به رقم 

 بیش ر است

 نهادها

(WEF) 

  اق صاااد، درموثر  یهافعالیت انجام برای کارآمد هایزیرسااار ار
 سیس م هب دس رسی با و کیفیت لهیوسبه هازیرسار ار .است حیاتی
 .شوندمی گیریاندازه ارتباطات هایزیرسار ار و برق ،ونقلحمل

 زیرسارت

 
(WEF) 

شور یک عالی آموزش س رس در و کیفیت به توجه با ک  ودنب د
  تتحصاایال میزان و گذاریارزش مقدار و کار محل در آموزش
 .شودمی گیریاندازه آن عالی

 آموزش عالی

(WEF) 
  در را جنسی برابری و شایس گی ی،ریپذانعطاف بازار کار کارایی
 .ردیگیدر نظر م کشورها سراسر و در کار محل

 کارایی بازار کار

 
(WEF) 

س م به اع ماد و ثبات کارایی،  که ستا تعریفی بانکی و مالی سی
WEF دارد کشور یک مالی بازارهای توسعه از. 

 توسعه بازار مالی

(WEF) 

  ساااازیپیاده پذیری،رقابت رکن یکعنوان به در فناوری آمادگی
  تولیااد افزایش برای را کشاااور در یااک موجود تکنولوژیکی

 .کندمی گیریاندازه
 آمادگی در فناوری

(WEF) 
 کشااور  ااادرات و دارلی بازارهای اندازه لهیوساابه بازار اندازه
 .شودمی فتعری

 اندازه بازار

(WEF) نوآوری .است تکنولوژیکی تحوالت برای ظرفیت و تعهد ی،نوآور 

(WEF) 

صاد کالن برای فعالیت بنگاه سثبات محیط اق  ت ها حائز اهمیت ا
کن محیط ر .ددار کشااورها نقش پذیری کلرو در رقابتو از این

ر به طو کند واق صااااد کالن، ثبات اق صااااد کالن را ارزیابی می
های دول ی از ساااوی دولت مدیریت حسااااب مسااا قیم به نحوه

 .پردازدنمی

 محیط اق صاد کالن
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  -(3جدول )ادامه 

 م غیر تعریف م غیر منبع

(WEF) 

وری کشااورها هپذیری و بهروجود نیروی کار سااالم برای رقابت
این رکن عالوه بر بهداشت، کیفیت و کمیت آموزش  .حیاتی است
 .دهدا نیز مورد ارزیابی قرار میاب دایی ر

یی و  ب اادا موزش ا آ
 بهداشت

(WEF) 

های تجاری به دو مولفه اشاره دارد که عبارتند پیشرف ه بودن بنگاه
کیفیت عملیات و  وکار هر کشااور وهای کسااباز: کیفیت شاابکه

 های نوآوریافزایش کارایی، تقویت فر اات .راهبردهای هر بنگاه
های این های جدید به  نعت از مزیتگاهو کاس ن موانع ورود بن

 .رکن است

 پیچیدگی کسب و کار

(WEF) 

سب بیترک و دیتول با ارتباط در کاال بازاریی کارا  و کاالها ازی منا
  در و کشور در تقاضا و عرضه راص طیشرا به توجه با ردمات
 طیراش به نیهمچن است. کاالها نیا با تجارتی اثربخش با ارتباط

 وی آگاه زانیم و هابنگاه یمداریمشااا ر زانیم نندما تقاضاااا،
 .داردی بس گ دارانیرری دگیچیپ

 کارایی بازار کاال

بان جهانی دیده
 کارآفرینی

(GEM) 

 کارآفرینی و (کارآفرینی نوظهور)وکار اندازی کساابدو مولفه راه
شاااود که این شاااارص عنوان کارآفرینی نوپا تعریف میجدید به

 .استکشورها با یکدیگر  ایسهمعیار ا لی در مق
ساالن  ای که یا کارآفرین نوپا و یا مدیر/ ساله 10-64در د بزرگ
   .کار جدید هس ندومالک یک کسب

 (TEAکارآفرینی نوپا )

 

 توسعه سطوحبراساس  کشورها بندیتقسیم -4-1
 ود و توسعه اصلي سطح سه در مطالعه مورد کشورهاي رقابت، جهاني شاخی گزارش در
ـراي معمـوالً. شـوندمـي بنديتقسیم گذار حال در ـطحس   ـشورهاک توسـعه سـطح تعیـین ب
ـار دو از ـتفاده معی ـد معیار، یننخست. شودمي اس ـالی تولی ـي ناخ ـرانه داخل ـت س ـه اس   ک

  از متفاوتي سطوح در کشورها اساس، اين بر. است کـــشور هـــر در دســـتمزدها نماينـــده
 .(4 )جدول دگیرنمي قرار توسعه

ـین براي معیار دومین ـعه سـطح تعی ـستگيبراساس  توس ـه کـشور واب ـاب ب ـي عمن  و طبیع
 ـــلک در معدني مواد صادرات سهم گیرياندازه با مقیاس اين. شودمي گیريزهاندا معـــدني
  طورهب متوالي سال 6 در که کشورهايي اساس، اين بر. شودمي سبهمحا کــــشور صــــادرات
ــط ــیشب متوسـ ــد 62 از ـ  گروه در کنندمي صادر را خود (طبیعي) معدني تولیدات از درصـ
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ـسته کشورهاي ـه واب ـل ب ـه عوام ـد اولی  .گیرنديم قرار (محور منبع يا توسعه اول سطح) تولی
ـه توسعه سوم و دوم سطوح در کشورها بنديتقسیم براي ـدريج ب ـل ت ـي عوام  گـريدي وزن
ــــه   شــاخی و شــوندمي افزوده محاســبات به دارند کشــور ترقاب در بیشــتري اهمیت کـ
ــذيريرقابت ــاني پـ   ینب که کشورهاييهمچنین . کند کمك خصوص اين در تواندمي جهـ
  نمونه (،6) جدول در .شـــوندمي محســـوب گذار حال در گیرندمي قرار گروه ســـه اين

 .9استشده  گزارش حاضر مطالعه در موردبررسي کشورهاي
 

 توسعه براساس معیار تولید ناخالص داخلی سرانهسطوح (: 4)جدول 

 تولید نارالص دارلی سرانه)دالر( سطوح توسعه

 کشورهای وابس ه به عوامل اولیه تولید :1سطح
 (محور)منبع

 2000کم ر از 

 2000 -2000 2 به سطح 1ح در حال گذار از سط
 3000 -0000 (محور)کاراییوری کشورهای دارای بهره: 2 سطح

 0000 -10000 3سطح  بهحال گذار در 
دارای رالقیت کشورهای : 3 سطح

 )محور)نوآوری
 10000بیش ر از 

 پذیری جهانیهای رقابتمنبع: گزارش   

 
 بندی مجمع جهانی اقتصاد: لیست کشورها براساس تقسیم(5)جدول 

 محورکشورهای نوآوری محورکشورهای کارآیی محورکشورهای منبع

ی ن ب نگالدش،  بروناادئی، ب ن، 
یا،  گامب چاد، اتیوپی،  کامرون، 
غنا، هند، کنیا، ماداگاساااکار، 
نی،  ی ااا مور لی،  ماااالوی، مااا
مولداوی، موزامبیک، پاکس ان، 
رواندا، سااانگال، سااایرالئون، 

 تانزانیا، اوگاندا، زامبیا

آلبانی، بوساانی، برزیل، بلغارساا ان، 
چین، کلمبیااا، دومینیکن، اکوادور، 

اتماااال، مصااار، السااااالوادور، گو
کا، اردن،  مائی جا ندونزی، ایران،  ا
یا،  نامیب مکزیک، مون نگرو، مراکش، 
پاراگوئه، پرو، روساایه،  ااربساا ان، 
آفریقای جنوبی، ساااوازیلند، تایلند، 

 تونس

اسااا رالیاا، اتریش، بحرین، بلژیاک، 
هوری چااک،  م ج برس،  ق کااانااادا، 
دانمارک، اسااا ونی، فنالند، فرانساااه، 

نان، هنگ کنگ، ای مان، یو ند، آل سااال
ایرلند، ای الیا، ژاپن، کره جنوبی، هلند، 

پرت پور، غاانروژ،  قطر، سااانگااا ال، 
اساالوونی، اسااپانیا، سااوئد، سااوئیس، 

 امارات، انگلیس، آمریکا

                                                                                                                   
شورهاي اند در گروه کمحور قرار گرفتهمحور به کاراييدر مقاله حاضر، کشورهايي که در مرحله گذار از مرحله منبع -9

د انمحور واقع شدهمحور  به مرحله نوآوريو همچنین کشورهايي که در مرحله گذار از مرحله کارايي« محورييکارا»

 اند.بندي شده، دسته«نوآوري محور»در نمونه کشورهاي 
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 تجربی یجتان -5
بل باط نیتخم از ق هایمتي نیب يايپو ارت ـــ بمنظور مدل، ير   نیب يهمخط وجود يبررس
 باال يهمبستگ وجود عدم لیدلهب که استه شد استفاده يهمبستگ آزمون از مدل يرهایمتي
ــتفاده مدل نیتخم در يريپذرقابت ارکان همه از مدل، يرهایمتي نیب ــده  اس ــتش   در .اس

 .استشده  گزارش متيیرها توصیفي آمار( 7) جدول
 

 (: آمار توصیفی متغیرهای مورد استفاده در مدل6جدول )

انحراف 
 اس اندارد

  غیرم میانگین میانه حداکثر حداقل

0013/0  0440/2  0000/6  0000/3  1020/4  نهادها 

2041/1  6660/1  0431/6  2120/4  3030/4  هازیرسارت 

0600/0  4211/2  0340/6  0000/4  6006/4  
محیط اق صاد 

 کالن

0030/0  0020/2  0060/6  0124/0  6160/0  
آموزش اب دایی و 

 بهداشت

0004/1  0260/2  2603/6  4100/4  3000/4  آموزش عالی 

2040/0  0260/2  6411/0  3430/4  4360/4  کارایی بازار کاال 

0023/0  0060/2  0000/0  2604/4  3304/4  کارایی بازار کار 

0406/0  3342/2  0102/6  1000/4  2060/4  توسعه بازار مالی 

2364/1  0000/2  2001/6  0414/3  2030/4  آمادگی در فناوری 

1004/1  0000/1  0000/6  2000/4  1000/4  زاراندازه با 

0406/0  0600/2  0200/0  2306/4  3002/4  
 پیچیدگی کسب

 کارو 

0401/0  3110/2  0060/0  4102/3  0046/3  نوآوری 

02/20600  0140/000  0/122636  64/14006  00/23211  
تولید نارالص 
 دارلی سرانه

016/22  0401/0  0010/00  0001/0  0400/10  کارآفرینی 

  های پژوهشمنبع: یاف ه
 

  يبرا (7ي)اقتصادسنج مدل متفاوت حيتصر سه برآورد جيتان ،(6) جدول در و ادامه در
 . استشده  داده نشان بررسي مورد يکشورها گروه سه
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 یافته(: نتایج تخمین مدل به روش گشتاورهای تعمیم2جدول )

 محورنوآوری محورکارایی محورمنبع ریم غ

 ساالنه GDP رشد وقفه
0/3406*** 

(000/0)  
0/1463*** 

(0403/0)  
0/2300** 

(0063/0)  

 نهادها
0/0021*** 

(3014/0)  
0/6004*** 

(2000/0)  
0/6306*** 

(1032/0)  

 هارسارتیز
0/0034** 

(2004/0)  

0/2000*** 

(1110/0)  

0/0123*** 

(3264/0)  

 کالن اق صاد طیمح
0/0440 

(0104/0)  
0/0001*** 

(1000/0)  
0/6000*** 

(1000/0)  

 شتبهدا ویی اب دا آموزش
0/0400*** 

(3660/0)  

1010/0  
(6000/0)  

010/0  
(0200/0)  

 یعال آموزش
0/6006*** 

(2000/0)  
0/0204*** 

(2116/0)  
0/4120*** 

(1660/0)  

 کاال بازاریی کارا
2336/0  

(4100/0)  

0/1304 

(0061/0)  

0/0436*** 

(2300/0)  

 کار بازاریی کارا
0/0622 

(0003/0)  

0/0622*** 

(1032/0)  

0/6044** 

(4013/0)  

 یمال بازار توسعه
0/0003 

(0040/0)  

0/0301** 

(4004/0)  

0/0632*** 

(1010/0)  

 یفناور دری آمادگ
0/0060*** 

(2063/0)  
0/0021*** 

(3216/0)  
0304/0  

(0024/0)  

 بازار اندازه
0011/0  

(0062/0)  

0/2030 

(3016/0)  

0/4001** 

(2141/0)  

 کاروکسبی دگیچیپ
0/0236*** 

(1020/0)  
0/3033*** 

(0000/0)  
0/0001*** 

(2600/0)  

 ینوآور
0/0120** 

(1003/0)  

0/0003*** 

(3601/0)  

0/6006*** 

(2143/0)  

 ***0/0004 کاری روین

(3023/0)  
0/4001*** 

(1041/0)  
0/0602*** 

(1040/0)  

 ***0/6010 هیسرما

(2002/0)  
0/0006*** 

(2011/0)  
0/0001*** 

(2401/0)  

 کارآفرینی
- 0/3140*** 

(1431/0)  
0/0064** 

(2146/0)  
0/6001*** 

(2031/0)  

 مبدا از عرض
0006/0  

(164/1)  
0460/0  

(6030/0)  
0602/0  

(6040/0)  

 های پژوهشمنبع: یاف ه
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ـــر، 6با توجه به نتايج تخمین مدل در جدول  ـــه گروه  در نهادها ریمتي بيض هر س
 دهانها کیفیت ،ينظري مبان مطابق. اســت دارمعنا و مثبت ،مورد بررســيي کشــورها
صادي رشد و پذيريرقابت با تنگاتنگي ارتباط شتن یرتاث ضمن تواندمي و دارد اقت  گذا
 رشــد شيافزا دري دیکل نقش تولید، ســازماندهي و گذاريســرمايه هايتصــمیم بر

 رشــد روند بر دارمعنا و مثبت تاثیرنیز  هارســاختيز ریمتيهمچنین  .کند فاياي اقتصــاد
صاد شورها گروه سه هر دري اقت سي موردي ک شته برر ست دا ستا نيا در .ا  انتوي م را
ــتدالل ــاخت وجود کرد اس ــترده هايزيرس   جايگاه تعیین در مهمي عامل موثر، و گس
صادي فعالیت سعه و اقت صاد يك در هافعالیت تو ست خاص اقت ساختيز تيتقو. ا   هار
 الزم رســاختيز جادياي برا نهيهز صــرف وي گذارهيســرما از را نانيکارآفر توانديم
رساختزي شبكه گستردگي و کیفیت همچنین. کند ازینيب وکارشانکسب توسعهي برا
شد بر معناداري طور به ها صادي ر ست اثرگذار اقت صاد طیمح. ا  و ثبتم تاثیر کالن اقت
.  تاس داشته محورينوآور و محورييکاراي ها کشور دري اقتصاد رشد روند بر دارمعنا
  حائز کشــور يك پذيريرقابت براي زین و تجارت براي اقتصــاد کالن یطمح در ثبات
ست اهمیت ضا  ثبات قطع، طور به. ا صادي کالن او   وريرهبه تواندينم تنهايي به اقت
 ،کند رشد خوبي به تواندينم اقتصاد که گفت توانمي مجمو  در دهد. افزايش را ملي
 . باشد باثبات اقتصاد کالن محیط اينكه مگر

  ياقتصاد درش بر دار معنا و مثبت ثیرتا سالمت و بهداشت سطح و ييابتدا آموزش ریمتي
ــورها در ــته محورمنبع يکش ــت داش   يياراک ه،يپا و ييابتدا آموزش تیفیک و تیکم. اس
  هاينوآور نيا که دارد نقش هاينوآور ياجرا و يطراح در و دهديم شيافزا را کار يروین

 افزوده ارزش با و تردهیچیپ محصــوالت دیتول قيطر از ارزش رهیزنج شيافزا به تيدرنها
  حیاتي سیارب کشور هر پذيريرقابت و وريبهره براي سالم کار نیروي .شودمي يمنته باالتر
  اقتصادي فعاالن بر را زيادي هايهزينه نامناسب و ضعیف بهداشتي سیستم نیهمچن. است
ــد بر يعال آموزش ریمتي. (WEF، 2296)کنديم تحمیل ــاد رش ــه هر در ياقتص  گروه س
  يوربهره و ترقاب يبرا لكردهیتحص يروین. است داشته مثبت ثیرتا موردبررسي يکشورها
  از فراتر ارزش يرهیزنج گســترش منظور به. اســت برخوردار ييباال تیاهم از اقتصــاد در
ــاده، محصــوالت دیتول يندهايفرآ ــان يروین تیترب نحوه و يعال آموزش س   تیاهم يانس
 .دارد ياديز
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شد روند برکاال  بازاريي کارا صاد ر شورها دري اقت  و مثبت اثر محوري نوآوري ک
شته دارمعنا ست دا صادها. ا شتن با محورينوآوري اقت  رقاد کارآمد،ي کاالي بازارها دا
 در ن،يا بر عالوه. هستند تقاضاو عرضه طيشرا به توجه با خدمات و محصوالت دیتول به

شتر ثروتمند،ي کشورها ست ممكن انيم  با همراه ترشرفتهیپ محصوالتي جستجو در ا
شند باالتر تیفیک   .کننديم جاديا نانيکارآفري برا ديجدي هافرصت بیترت نيا به و با

 مثبت تاثیر محورينوآور و محورييکاراي کشورهاي اقتصاد رشد بر کار بازارکارايي 
ي روین کارآمد ییتخص باعث کار بازاري ريپذطافانع ويي کارا .است داشته دارمعنا و
  يبرا تالش و جاديا کارکناني براي قوي ها زهیانگ کارآمد،ي بازارها. شـــوديم کار
ــاي ارتقا ــتگيش  بهبود با امر نيا ،(WEF ،2296)کننديم نیت ــم را کار محل دري س
شد بهيي کارا صاد ر س بازارهاي کارا، نیرويدر  .شودمي منجر باالتري اقت رعت کار با 

ـــتري از بخش ـــمت بخشههاي با بهربیش نتقل وري باالتر مهايي با بهرهوري پايین به س
ي رهاکشو دري اقتصاد رشدي برا دار معنا و مثبت عامل كي يمال بازار توسعهشود. مي
ي صاداقت رشد بوده است. در حالي تاثیر مثبت آن بر روند محورينوآور و محورييکارا

شورها ستمعنا محوربعمني ک شده ا سعه عدم به توجه باالبته  .دار ن ي بازارها يافتگي تو
ي ارهاباز در ن،يا وجود با .ستین انتظار از دور جهینت نيا محورمنبعي کشورها دري مال
 وشــده  انتخاب هايبازده نيباالتر بايي هاپروژه همواره شــرفته،یپ و افتهي توســعهي مال
 و ســكير کاهش باعث امر نيا. دارد وجود هاپروژه نياي لما نیتامي برا الزم منابع
ي تصاداق توسعه وي گذار هيسرما رشد شيافزا جهینت در و شده هاپروژهي بازده شيافزا
شت خواهد نباله دب را شد وندر بر دارمعنا و مثبت اثري كيتكنولوژي آمادگ ریمتي .دا  ر

صاد ش محوريي کارا و محورمنبعي کشورها دري اقت ست تهدا صادها در. ا   رفتهشیپي اقت
نا ،يملي وربهره شيافزاي برا ـــ ناور از عيص عاتي ف طات و اطال با  در ICT)) ارت
عال نهي هاتیف بت دري نوآور وي وربهره شيافزاي برا دیتولي ندهايفرآ و روزا قا   ر

ستفاده شور كي در هرچه بنابراين،. کننديم ا شد،ب باالتري كيتكنولوژي آمادگ ک  آن ا
ــو ــد وي ريپذرقابت از رکش   ازارب اندازه ریمتي .اســت برخورداري باالتري اقتصــاد رش
شد بر دارمعنا و مثبت تاثیري دارا صاد ر شورها دري اقت س بوده محورنوآوريي ک .  تا
ي ابیدستي برايي هافرصت جاديا قيطر از اقتصاد كي يبراي موهبت عنوانبه بازار اندازه
ـــرفه به ـــادي هاص   بازار، اندازه شيافزا با. گذارديم تاثیري وربهره رب اسیمقي اقتص
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 توســعه وي گذارهيســرما رشــد روند وشــده  جادياي شــتریب کاروبکســي هافرصــت
 . ابدييم شيافزاي اقتصاد

شد بر دارمعنا و مثبت تاثیر کاروکسبي دگیچیپ عامل صاد ر سه گروهي اقت   در هر 
شته موردبررسي يکشورها ست دا   جاديا باعث اقتصاد كي در کاروسبکي دگیچیپ .ا
شد بهبود وي رقابت تيمز صاد ر  در اديز احتمال به کاروکسبي دگیچیپ. شوديمي اقت

صادها ي برداربهره مورد قبل ازي وربهره بهبود آن در که افتديم اتفاآي اشرفتهیپي اقت
گ و )کین ندارند راي دگیچیپ ازيي باال سطح افتهینتوسعهي اقتصادها و است قرارگرفته
  روند بر گذار تاثیر و مهم عامل كي عنوانبهي نوآور ریمتيهمچنین (. 9119، 9لوين
شد صاد ر شورها گروه سه هر دري اقت سي موردي ک شت معنادار و مثبت تاثیر برر  هدا
 محیط ثباتيبي کاهش ها،زيرساخت ايجاد نهادها، بهبود طريق از توانيم گرچها. است
 اين مهه يافت، دســت توجهي قابل منافع به انســاني ســرمايه يارتقا يا و کالن اقتصــاد
 ار،ک نیروي بازار کارايي براي موضو  اين. شونديم نزولي بازده دچار درنهايت عوامل
ست صادآ نیز کاال و مالي ستانداردهاي .ا   ينوآور طريق از تنها بلندمدت در زندگي ا
شاخی کارآفريني نوپا داراي  (.9119هلپمن، )گروسمن و  يابد بهبود توانديم فناورانه

ــورهاي کارايي و نوآوريتاثیر مثبت و معنا ــادي کش ــد اقتص وده محور بدار بر روند رش
 توانمحور، تاثیر آن معنادار نشــده اســت. در توضــیح مياســت، اما در کشــورهاي منبع

ـــین مانند )آکس و همكاران،  دوران و   2294گفت که با توجه به نتايج تحقیقات پیش
ـــمت اعظم فعالیت2293همكاران،  ـــورهاي منبع(، قس محور به هاي کارآفريني در کش

ست. در حالي که فعالیت 2صورت کارآفريني اجباري صتا در  9گراهاي کارآفريني فر
ــورهاي کارايي و نوآوري ــت. کش ــته اس ــادي داش ــد اقتص محور تاثیر مثبت بر روند رش

صادي ارکان مختلف رقابت(، تاثیر 3طور خالصه در جدول )به شد اقت پذيري بر روند ر
 در کشورهاي موردبررسي گزارش شده است. 

 
 
 

                                                                                                                   
1- King and Levine 

2- Necessity Entrepreneurship  

3- Opportunity Entrepreneurship 



 961... یبر رشد اقتصاد پذيریرقابت یرثات

 

 

 

 

 

 (: تاثیر ارکان رقابت پذیری بر رشد اقتصادی2جدول )

 ارکان رقابت پذیری منبع محور کارایی محور نوآوری محور

 نهادها مثبت مثبت مثبت
 هارسارتیز مثبت مثبت مثبت
 کالن صاداق  طیمح - مثبت مثبت
 بهداشت ویی اب دا آموزش مثبت - -
 یعال آموزش مثبت مثبت مثبت
 کاال بازاریی کارا - - مثبت
 کار بازاریی کارا - مثبت مثبت
 یمال بازار توسعه - مثبت مثبت
 یفناور دری آمادگ مثبت مثبت -
 بازار اندازه - - مثبت
 کار و کسبی دگیچیپ مثبت مثبت مثبت
 ینوآور مثبت مثبت مثبت

 های پژوهشمنبع: یاف ه
 

ستگي عدم فرا اعتبار به GMM زنندهتخمین سازگاري  و خطا جمالت سريالي همب
  ،9سارگان آزمون. استشده  گزارش( 1) جدول در که دارد بستگي ابزاري متيیرهاي اعتبار
ست 2M آماره ديگر وکند مي آزمون را ابزارها بودن معتبر ستگي وجود که ا  سريالي همب
 کند.مي آزمون را اول مرتبه تفاضلي خطاي جمالت در دوم مرتبه
  

 باند-و خودهمبستگی آرالنوآزمون اعتبار ابزارهای مورد استفاده (: نتایج 3جدول )
 ن یجه آزمون محورنوآوری محورکارایی محورمنبع آماره آزمون

Z 
(Pr>Z) 

33/2- 
(20/0) 

23/2- 
(034/0) 

06/2- 
(020/0) 

 رود همبس گی وجود
 )وقفه اول(

Z 
(Pr>Z) 

603/0- 
(062/0) 

46/0- 
(644/0) 

01/0- 
(630/0) 

عدم وجود 
 رودهمبس گی
 )وقفه دوم(

2Chi 
(2Prob > chi) 

204/0 
(000/0) 

000/0 
 (623/0) 

246/0 
 (402/0) 

 
 اع بار ابزارها

 های پژوهشمنبع: یاف ه

                                                                                                                   
1- Sargan  
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 بودن تبرمع و دوم وقفه در رياليس همبستگي عدم فرا بر مبني شواهدي آزمون، يجتان
 .کندمي فراهم را مدل در استفاده مورد ابزارهاي
 

   یریگجهینتبندی و جمع -6
ضر مطالعه در  شد روند بر پذيريرقابت ثیرتا با ارتباط در موجود ادبیات بر مروري با حا  ر

  انرکا ثیرتا يبررســ به يمحدود قاتیتحق کنونتا کهشــد  مشــخی کشــورها، اقتصــادي
  يبررس قاله،م اين اصلي سوالبنابراين، . اندپرداخته ياقتصاد رشد روند بر يمل يريپذرقابت
  جهان سطح در ياقتصاد رشد بر يريپذرقابت مختلف عوامل چگونه که است موضو  نيا
  ع و کشور 39 يهاداده از استفاده با. گذارديم ثیرتا هاآن يافتگيتوسعه درجه به توجه با

 يابر محورينوآور و محورييکارا محور،منبع يکشورها گروه سه در اقتصاد انيجه مجمع
 ،(GMM) افتهيمیتعم يورهاتاگش ياقتصادسنج يالگو قيطر از و 2223 -2296 يهاسال
 .  است گرفته انجام ياقتصاد رشد بر يمل يريپذرقابت ارکان ثیرتا بررسي
ــان هامدل برآورد جيتان ــد روند بر يريپذرقابت نارکا ثیرتا که داد نش ــ رش   ياداقتص

شورها سعه درجه با ک شورها يافتگيتو ستگ ک ست اين ربیانگ جيتان. دارد ييباال يهمب  که ا
  هســ هر براي نوآوري و کاروکســب پیچیدگي عالي، آموزش ها،زيرســاخت ،نهادها ثیرتا

  توسعه ر،کا بازار کارايي ارکان. است دارمعنا و مثبت اقتصادي رشد روند بر کشورها گروه
 و محورييکارا يکشـــورها ياقتصـــاد رشـــد روند بر کالن اقتصـــاد محیط و يمال بازار

  رشد بر کانار نيا مثبت ثیرتا که يحال در است داشته مثبت ثیرتا محورينوآور يکشورها
 و الکا بازار ييکارا ارکان ثیرتا نیهمچن. است نبوده دارمعنا محورمنبع يکشورها ياقتصاد
 گروه دو در و دارمعنا و مثبت محورنوآوري يکشــورهادر ياقتصــاد رشــد بر بازار دازهان

شورها از ديگر ست، نبوده دارمعنا ک شورهاي در حال اين با ا   رکن محورنوآوري گروه ک
ـــد روند بر داريمعنا ثیرتا فناوري در آمادگي ـــته اقتصـــادي رش  رايب آن ثیرتا اما، نداش
  شآموز رکن ثیرتا درنهايت. اســت دارمعنا و مثبت محورراييکا و محورمنبع کشــورهاي
 .  است بوده دارمعنا و مثبت اقتصادي رشد بر محورمنبع کشورهاي در تنها بهداشت و ابتدايي
  شود:مي مطرح ريز صورت به يشنهاداتیپ فوآ، پژوهش يهاافتهي به توجه با
ست نهايي اهداف از يكي -9 صاد، هر در هاسیا س اقت شد به یدنر ست پايدار ر   ن،بنابراي. ا
ــیدن براي ــنهاد هدف، اين به رس ــودمي پیش ــت با هادولت که ش ــیاس ــب گذاريس   مناس
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  نهادها، کیفیت تقويت آموزشي، و فیزيكي هايزيرساخت وکار،کسب محیط درخصوص
ــاد ثبات ــعه و کالن اقتص  ملكردع بهبود با کاال و کار بازار و مالي و پولي بازارهاي توس
  .آورند فراهم را باالتر اقتصادي رفاه و رشد زمینه پذيري،قابتر
  در يـــا هيافتتوسعه از اعم دنیا کشورهاي اقتصادي رشد اهرم پذيريرقابت که آنجايي از -2

ـــال   مختلف هايحوزه در کشورها رقابتي هايشاخی بررسي شود،مي محسوب توسعه حـ
ــــاهي مثابه به . اســت اقتصــادي مختلف هايبخش در موجود ضــعف و قوت نقاط از آگـ

ـــه ،بنابراين ـــزانبرنامـ   در تا هداشت توجه مهم اين به آتي هايريزيبرنامه در بايد کشور ريـ
 .شود هموارتر اقتـصادي توسـعه و رشـد بـه دسـتیابي راه نهايت
  تگييافتوســعه شــرايط که موضــو  اين دری با و آمده دســتهب يجتان به توجه با -9

 پذيريرقابت ســـطح کیفي و کمي میزان افزايش براي الزم ابزارهاي وجود و کشـــورها
  متفاوت سطوح به توجه با بايد گذارانسیاست و دولت است، متفاوت مختلف درکشورهاي

  وريبهره شافزاي جهت در را پذيريرقابت سطح بهبود هايسیاست کشورها، يافتگيتوسعه
   کنند. اتخاذ اقتصادي رشد و
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Abstract 
 

Many scholars emphasize the importance of economic competitiveness in the 

improvement of economic growth. However, studies that quantitatively analyze the 

interconnection between different components of competitiveness in one economy 

and their impact on economic growth are very limited. Therefore, the purpose of this 

study is to fill the gap in the literature on economic growth and study the effect of 

competitiveness in different stages of economic development. In this regard, using 

the data of 81 countries of the World Economic Forum (WEF) in three groups of 

resource-, efficiency- and innovation-driven countries for years 2008-2017, the 

relationship between national competitiveness and economic growth is examined 

through the econometric model of generalized method of Moments (GMM). Our 

results indicate that the impact of institutions, infrastructure, higher education, 

business complexity and innovation on economic growth is positive and significant 

in all three groups of countries. In addition, the impact of labor market efficiency, 

financial market development and macroeconomic stability has been significant only 

in inefficiency - and innovation-driven, and the impact of primary education and 

health had been meaningful only in resource-driven countries. In addition, the effect 

of the goods market efficiency and market size on economic growth has been 

significant only in innovation-driven countries and technology-readiness was 

significant in all but innovation-driven countries. In summary, our estimation results 

indicate that the impact of competitiveness components on economic growth in 

different countries varies according to their stage of development. 
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