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ﺗﺎﺛﯿﺮ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮي ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي
)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ (WEF
ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪي ﺧﯿﺎره و ﻧﺴﺮﯾﻦ رﺳﺘﻤﯽ

ﭼﮑﯿﺪه

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ1397/02/25 :



ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش1398/11/26 :

ﻣﺤﻘﻘﺎن زﯾﺎدي ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮي ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد در ﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟﻮد ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ارﮐﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮي در ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،،ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ،ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺷﮑﺎف
ﻣﻮﺟﻮد در ادﺑﯿﺎت رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮي ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎي  81ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد در ﺳﻪ
ﮔﺮوه ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﺒﻊﻣﺤﻮر ،ﮐﺎراﯾﯽﻣﺤﻮر و ﻧﻮآوريﻣﺤﻮر ﺑﺮاي ﺳﺎلﻫﺎي  2008 - 2017و از ﻃﺮﯾﻖ روش
اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎي ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ ) ،(GMMﺗﺎﺛﯿﺮ ارﮐﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮي ﻣﻠﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮرﺳﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ،آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﮐﺴﺐوﮐـﺎر و
ﻧﻮآوري در ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ارﮐﺎن ﮐﺎراﯾﯽ
ﺑﺎزار ﮐﺎر ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺤﯿﻂ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﺗﻨﻬﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﮐﺎراﯾﯽﻣﺤﻮر و ﻧﻮآوريﻣﺤﻮر ﻣﻌﻨﺎدار
ﺷﺪه اﺳﺖ و رﮐﻦ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﻘﻂ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﺒﻊﻣﺤﻮر ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ارﮐﺎن ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎﻻ و اﻧﺪازه ﺑﺎزار ﻓﻘﻂ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻧﻮآوريﻣﺤﻮر ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮده
اﺳﺖ و در رﮐﻦ آﻣﺎدﮔﯽ در ﻓﻨﺎوري ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻧﻮآوريﻣﺤﻮر ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ رﻗﺎﺑـﺖﭘـﺬﯾﺮي ﺑـﺮ ﺳـﻄﺢ رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدي در
ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي L26 :JEL؛ B22؛ .O17

ﮐﻠﯿـﺪواژهﻫــﺎ :رﻗﺎﺑــﺖﭘـﺬﯾﺮي ،رﺷــﺪ اﻗﺘﺼـﺎدي ،ﮐﺸــﻮرﻫﺎي ﻣﻨﺒـﻊﻣﺤــﻮر ،ﮐﺸــﻮرﻫﺎي

ﮐﺎراﯾﯽﻣﺤﻮر ،ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻧﻮآوريﻣﺤﻮر.

 اﺳﺘﺎدﯾﺎر اﻗﺘﺼﺎد ،ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم اداري و اﻗﺘﺼﺎدي ،داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻨﺒﺪﮐﺎووس ،ﮔﻠﺴﺘﺎن ،اﯾﺮان ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل،

ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ:

** ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻨﺒﺪ ﮐﺎووس  ،ﮔﻠﺴﺘﺎن ،اﯾﺮان.

m.mohamadi@ut.ac.ir
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 -1مقدمه
رقابتپذيري يك مفهوم چندبعدي ا ست که جنبههاي مختلف شاخیهاي اقت صاد کالن
(عوامل قیمتي و غیرقیمتي در ارتباط با نهادها ،زير ساخت ،چارچوب سیا سي ،اجتماعي و
قانوني) ،عملكرد بنگاهها و جنبههاي بینکشوري براساس زنجیرههاي ارزش جهاني را دربر
ميگیرد .بدين ترتیب ،توانايي رقابتپذيري به صورت مستقیم و غیرمستقیم ،رفاه يك ملت
و عملكرد مناسب يك اقتصاد را تحت تاثیر قرار ميدهد.
امروزه مباحث گ ستردهاي در میان سیا ستمداران و محققان ،در مورد معنا و مولفههاي
رقابتپذيري وجود دارد .بولتو )9117( 9رقابتپذيري را بهعنوان توانايي اقتصــاد در تامین
ا ستاندارد باالتري از زندگي تعريف ميکند .در حالي که پورتر )9113( 2ا ستدالل ميکند
که تنها مفهوم معنادار رقابتپذيري ،بهرهوري ملي اســت .مجمع جهاني اقتصــاد برمبناي
تعريف پورتر ( ،)9113شـــاخی رقابتپذيري جهاني )GCI( 9را ارائه کرده اســـت که
بهعنوان ابزار اندازهگیري رقابتپذيري ملي شناخته مي شود .با توجه به اين تعريف ،رقابت
پذيري يك کشور ،مجموعهاي از عوامل اقتصادي خرد و کالن است که میزان بهرهوري و
رشد اقتصادي يك کشور را تعیین ميکند (.)2296 ،WEF
سولو )9166( 4با ا ستفاده از يك تابع تولید کل دريافت که حدود  99در صد از ر شد
تولید ناخالی داخلي در آمريكا ،تنها به دلیل افزايش در نهادههاي نیروي کار و ســرمايه
بوده اســت .به گفته وي ،بخش اعظم  36درصــدي باقيمانده از تيییرات رشــد اقتصــادي
بهوا سطه تيییرات تكنولوژي نمايان شده ا ست .با وجود اين ،سولو عواملي را که منجر به
تيییرات تكنولوژيكي مي شوند ،عنوان نكرده و اثبات اينكه تيییرات تكنولوژي عامل عمده
رشد اقتصادي است در مطالعه وي انجام نگرفته است .باگذشت زمان و در مطالعات بعدي،
عوامل اصــلي تولید س ـتانده از نهادههاي تولیدي از طريق يك تابع تولید کل و بهوس ـیله
معیارهاي پیچیدهتر نهادههاي تولید شامل سرمايه انساني و روابط تابعي پیچیدهتر بسط داده
شــد .همچنین چارچوب مدلهاي رشــد درونزا گســتردهتر شــد و عواملي مانند تحقیق و
توســـعه ،ثبت اخترا  ،کارآفريني و ســـیاســـتها در مدلهاي رشـــد درونزا وارد شـــد
1- Bolto
2- Porter
3- Global Competitiveness Index
4- Solow
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(آگین .)2296 ،9با وجود اين ،توجه کمتري به نقش رقابتپذيري در فرآيند رشد اقتصادي
صورت گرفته است.
مطالعات موجود درخصوص ارتباط بین رقابتپذيري و رشد اقتصادي عمدتا روي يكي
از ابعاد رقابتپذيري (هريســون )9117 ،2و يا بر يك منطقه خاص (گاردينر 9و همكاران،
 )2227تمرکز داشتهاند .ساير مطالعات موجود ،يك يا دو بعد رقابتپذيري را مورد بررسي
قرار دادهاند (پتراريو 4و همكاران ،)2299 ،يا بحث رقابتپذيري را در يك ســال خاص
(کمیسـیون اروپا )2294 ،6و يا ارزيابي رقابتپذيري کشــورهاي منتخب انجام شــده اســت
(نايسنر.)2299 ،7
مطالعات پیشــین ،بیشــتر بر ارتباط بین شــاخی رقابتپذيري کل اقتصــاد و رشــد
اقتصــادي تمرکز داشــتهاند و بر اثرات ارکان مختلف رقابتپذيري کشــورها بر رشــد
اقت صادي تاکید کمتري وجود دا شته ا ست .در اين را ستا ،سوال ا سا سي که پژوهش
حاضــر به دنبال جوابگويي آن اســت ،اين اســت که آيا ارکان مختلف رقابتپذيري
ک شورها به صورت ترکیبي و به عنوان يك اکو سی ستم ،تو ضیحدهنده ر شد اقت صادي
ک شورها در مراحل مختلف تو سعه اقت صادي ه ستند .ايده قابل ذکر اين ا ست که هرچه
میزان رقابتپذيري يك کشـــور باالتر باشـــد ،محیط کســـبوکار مناســـبتر ،میزان
کارآفريني باالتر و تكنولوژي مولدتر خواهد بود و ازاين رو فناوري بر ر شد اقت صادي
تاثیر قويتري بر جاي خواهد گذاشت.
هدف ا صلي مقاله حا ضر ،برر سي تاثیر رقابتپذيري ملي بر ر شد اقت صادي ا ست.
برخالف مطالعات گذشــته در مقاله حاضــر با بینشـي جامع نســبت به بررسـي تمام ابعاد
رقا بت پذيري با اســـتفاده از داده هاي موجود براي  92رکن رقا بت پذيري ،تاثیرات
احتمالي ارکان رقابتپذيري بر نرخ رشــد اقتصــادي کشــورهاي ع ــو  WEFمورد
بررسـي قرار ميگیرد .از آنجاييکه ويژگيهاي رقابتپذيري کشــورها به طور متوســط
بســته به مرحله توســعه اقتصــادي متفاوت اســت ،از اين رو ،براي بررس ـي دقیقتر تاثیر
1- Aghion
2- Harrison
3- Gardiner
4- Petrariu
5- Europea Commission
6- Niessner

 927فصلنامه علمی پژوهشنامه اقتصادی ،سال بیستم ،شماره  ،67بهار 9911

رقابتپذيري ملي بر ر شد اقت صادي ،اين تاثیر براي ک شورهاي مورد برر سي در مراحل
مختلف توســـعه اقتصـــادي انجام گرفته اســـت .درعین حال ،مجمع جهاني اقتصـــاد،
ک شورهاي ع و را برح سب مراحل تو سعهيافتگي ک شورها در سه گروه ک شورهاي
منبعمحور ،9کاراييمحور 2و نوآوريمحور 9تقســـیمبندي کرده اســـت که در مطالعه
حاضر از اين گروهبندي استفاده شده است.
ساختار مقاله حاضر به اين صورت سازماندهي شده است :در بخش دوم ،مباني نظري
تحقیق ارائه شده ا ست که در آن مفهوم رقابتپذيري ک شورها و تاثیر ارکان رقابتپذيري
بر ر شد اقت صادي ت شريح مي شود .بخش سوم به پی شینه تحقیق پرادخته ا ست .در بخش
چهارم ،روش شنا سي تحقیق و دادهها آمده ا ست که تو ضیح دقیق از روش و جمعآوري
دادهها ارائه داده ا ست .در بخش پنجم ،تجزيهوتحلیل تجربي انجام شده و نهايتا در بخش
ششم نتیجهگیري تحقیق بیان شده است.

 -8مبانی نظری
 -1-8مفهوم رقابتپذیری
شاخی رقابتپذيري يك ک شور مجموعهاي از  92رکن ا ست که به سه گروه تق سیم
شــده اســت گروه اول مربوط به الزامات اســاسـي ،شــامل نهادها ،زيرســاختها ،ثبات
اقت صاد کالن ،بهدا شت و آموزش ابتدايي ا ست .گروه دوم ن شان دهنده عوامل و منابع
کارايي ،شامل آموزش عالي ،کارايي بازار کاال ،کارايي بازار کار ،تو سعه بازار مالي،
آمادگي تكنولوژيكي ،اندازه بازار و پیچیدگي کســبوکار اســت .گروه ســوم شــامل،
نوآوري و عوا مل پیچ یدگي کســــب و کار اســــت ( .)2296 ،WEFت مامي ار کان
رقابت پذيري به میزان معیني در همه اقتصـــادها اهم یت دارند .بااين حال ،با توجه به
مراحل مختلف تو سعه ک شورها ،اين رکنها به گونههاي مختلف ،عملكرد اقت صادي را
تحت تاثیر قرار ميدهند .الزامات اســـاســـي براي کشـــورهايي که هنوز در مرحله
«منبعمحوري» هستند ،بسیار مهم است .عوامل تقويت و توسعه کارايي براي کشورهايي
1- Resource Driven
2- Efficiency Driven
3- Innovation Driven
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که در حال گذار به مرحله «کاراييمحور» ه ستند ،حائز اهمیت ا ست و عوامل نوآوري
و پیچیدگي بر کشــورهاي مبتني بر نوآوري ،اثرگذار هســتند .کشــورهايي که در بین
هرکدام از مراحل سهگانه منبعمحور ،کاراييمحور و نوآوريمحور ه ستند ،ک شورهاي
در حال گذارند .ارکان رقابتپذيري در سه گروه د ستهبندي شدهاند و هر گروه براي
يك مرحله خاص از تو سعه ضروري ا ست .شكل ( )9گروهبندي ارکان را با توجه به
مراحل مختلف تو سعه اقت صادي ن شان ميدهد .هر رکن دربرگیرنده زير شاخیهايي
است که براساس آن اندازهگیري و رتبهبندي ميشوند.
شکل ( :)1گروهبندی ارکان مختلف شاخص رقابتپذیری جهانی()GCI

بر مبناي تئوريهاي اقت صادي شناخته شده در زمینه مراحل تو سعه ،فرا شاخی
رقابتپذيري جهاني اين بوده اســت که در اولین مرحله توســعه ،اقتصــادها ،منبعمحور
هســتند و کشــورهاي واقع شــده در اين مرحله از توســعه عمدتا براســاس نیروي کار
غیرماهر و منابع طبیعي با هم رقابت کرده و اقت صاد اين ک شورها بی شتر واب سته به منابع
طبیعي و مواد معدني است .در مرحله دوم توسعه ،رقابت اغلب منوط به عملكرد مناسب
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نهادهاي خصــوصــي و دولتي اســت .بالطبع با رقابتي شــدن يك کشــور ،بهرهوري آن
افزايش يافته و دستمزدها نیز با سرعت بیشتري افزايش مييابند .در اين صورت کشورها
به سمت مرحله تو سعه کاراييمحور حرکت کرده و بايد تو سعه فرآيند تولید کارآمد
را شرو و کیفیت تولیدات خود را افزايش دهند زيرا اين کشورها نميتوانند متناسب
با باال رفتن دســتمزدها ،قیمتها را افزايش دهند .در نهايت با حرکت به ســمت مرحله
نوآوري ،دســـتمزدها آن قدر افزايش مي يابد که کشـــورهاي نوآوريمحور تنها در
شـــرايطي قادر به پرداخت اين دســـتمزدها و درنتیجه حفظ اســـتاندارد باالي زندگي
خواهند بود که بتوانند از باالترين ســـطح توســـعه فرآيند تولید از طريق نوآوري و
تولیدات جديد استفاده کنند.

 -8-8عوامل موثر بر رقابتپذیری
همان طور که ذکر شد ،مجمع جهاني اقت صاد در گزارش هاي مختلف خود از ارزيابي
رقابت پذيري جهاني 92 ،رکن رقابت پذيري را به سه د سته تق سیم کرده ا ست گروه
اول مربوط به پارامترهاي اســاســي اســت :نهادها ،زيرســاخت ها ،ثبات اقتصــاد کالن،
بهداشت و آموزش ابتدايي .گروه دوم منابع بهره وري را ارائه مي دهد :کارايي بهداشت
و آموزش اب تدايي ،کارايي بازار ها و محصـــوالت ،کارايي بازار هاي نیروي کار،
پیچیدگي بازارهاي مالي ،باز بودن تكنولوژي و اندازه بازار .گروه سوم متمرکز بر منابع
کارايي ا ست :پیچیدگي بنگاه ها و نوآوري .اکثريت اين رکنها از شش نظريه ا صلي
اقت صادي ا ستخراج شدهاند :نظريه اقت صادي کال سیك ،نئوکال سیك وکینزين ،اقت صاد
توســعه ،نظريه تجاري جديد و نظريه رشــد اقتصــادي جديد (نظريه رشــد درون زا) که
بهطور خالصه در جدول ( )9آورده شده است.
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جدول ( :)1عوامل کلیدی موثر بر رقابتپذیری در نظریات عمده اقتصادی
عوامل موثر بر رقابتپذیری



تئوری

سرمایهگذاری در سرمایه (به عبارت دیگر بهبود و پی شرفت تکنولوژی) تق سیم کار

(تخصص) را تقویت میکند و بنابراین بهرهوری را افزایش میدهد.

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

کالسیکها
نئوکالسیکها

 شدت سرمایه

 سرمایهگذاری

 مخارج دولت ،از قبیل سرمایهگذاری در حوزه عمومی

کینزینها

 سوبسید یا کاهش مالیات برای بخش رصو ی

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

 سرمایهگذاری مس قیم رارجی ( )FDI
1



اق صاد توسعه

ندوقهای توسعه (رارجی)

 مخارج تحقیق و توسعه
 نوآوری (ار راعات)
 سطح آموزش

 مخارج سرمایهگذاری در سرمایه انسانی (تحصیل و آموزش)

نظریاه رشااااد
اق صادی جدید

 ان شار موثر دانش (مراکز دانش)

 عوامل موثر بر مزیت «اولین حرکتدهنده»
 نیروی کار ماهر

 زیرسارتهای تخصصی
 ایجاد شبکههای عرضه

نظر یه ت جارت
جدید

 فناوری و تکنولوژی بومی و محلی

منبع :گاردن و مارتین8115 ،8

بهطورکلي اکثريت ارکان رقابتپذيري جهاني که توســـط مجمع جهاني اقتصـــاد در
ارزيابيهاي مختلف مورداستفاده قرار ميگیرد از مدلهاي رشد درونزا که از اواسط دهه
 9132قرن گذ شته آغاز شده ا ست ،الهام گرفته شده ا ست (جدول ( .))2اين نظريه تالش
دارد که منابع رشـد بهرهوري را توضـیح دهد و بر نقش کلیدي سـرمايه انسـاني (لوکاس،
1- Foreign Direct Investment
2- Garden and Martin
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 ،)9133نوآوري (رومر ،)9112 ،زير ساخت ( بارو ،)9112 ،نهادها (رومر )9137 ،و رقابت
و باز بودن تجاري گروسمن و هلپمن )9119 ،تاکید دارد.
جدول ( :)8ارزیابی ارکان رقابتپذیری جهانی برگرفته از مدلهای رشد درونزا
الزامات اساسی
رومر ( :)1006نهادها

منابع کارایی
لوکاس ( :)1000بهداشت و آموزش
اب دایی

بارو ( :)1000زیرسارتها

پاگانو ( :)1003پیچیدگی بازارهای مالی

لوکاس ( :)1000بهداشت و

گروسمن و هلپمن ( :)1001باز بودن

آموزش اب دایی

تکنولوژی و اندازه بازار

منابع نوآوری
رومر ( ،)1000آگین ،هویت
( :)1002پیچیدگی بنگاهها و
نوآوری

منبع :آمر و حمدی8118 ،1

 -3-8ارتباط بین ارکان رقابتپذیری و رشد اقتصادی
سطح رقابت پذيري يك کشور ،يك عامل مهم براي استاندارد زندگي و رفاه اقتصادي
در آن کشــور و همچنین عاملي تاثیرگذار در روند رشــد اقتصــادي کشــورها اســت .در
ادامه تاثیر ه ر يك از ارکان رقابت پذيري بر روند رشــد و توســعه اقتصــادي به اختصــار
تشريح مي شود.
کیفیت نهادها به عنوان يكي از ارکان ا صلي رقابتپذيري از طريق چارچوب قانوني
و اداري که در آن افراد ،بنگاه ها و دولتها براي تولید ثروت در تعامل هســتند ،تعیین
2
مي شود از عوامل کلیدي در روند رشد اقتصادي کشورها محسوب ميشود (آسیمگلو
4
و هم كاران 2222 ،و رودر يك و هم كاران .)2224 ،9طبق گف ته میلر و هم كاران
( ،)2294نهادهاي دولتي ميتوانند هزينههاي قابل توجه اقتصــادي را بر کســبوکارها
تحمیل کنند و روند توسعه اقتصادي را کند کنند .به عنوان مثال ،بوروکراسي و مقررات
اداري بیش ازحد ،فســاد ،تقلب درتعهدات و قرادادها ،عدم شــفافیت ،عدم توانايي در
ارائه خدمات مناســـب در بخش کســـبوکار ،مديريت نادرســـت امور مالي دولتي و
1- Amar and Hamdi
2- Acemoglu
3- Rodrik
4- Miller
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وابستگي سیاسي سی ستم ق ايي ميتواند نقش اساسي در عدم توسعهيافتگي يك کشور
بازي کند .عالوه بر نهادهاي دولتي ،حكمراني خوب نهادهاي خصوصي و حفظ اعتماد
مصرفکننده و سرمايهگذار نیز يك عنصر مهم فرآيند تولید ثروت است  .زيرساختها
به عنوان رکن ديگر رقابت پذيري جهاني است که تاثیر آن بر رشد اقتصادي به وفور در
ادبیات رشـــد اقتصـــادي مورد بررســـي قرارگرفته اســـت (کنینگ و پدروني 9111،9و
کالدرســون و ســرون .)2224 ،2کیفیت و گســتردگي شــبكههاي زيرســاخت ،بازارهاي
داخلي را يكپارچه ساخته و با هزينه پايین به بازارهاي ديگر ک شورها مت صل مي سازد،
ک سبوکارها را قادر مي سازد تا کاال و خدمات خود را در شرايطي ايمن و به موقع به
بازار انتقال دهند ،جريان اطالعات ســريع و ارزان را ممكن ميســازد و تحری نیروي
کار را تسهیل ميکند .درخصوص اثرات ثبات اقتصاد کالن بر فعالیت اقتصادي شواهد
9

زيادي وجود دارد .به عنوان مثال ،اثرات سطوح پايین و متوسط تورم توسط گود فرند
4
( )2226برر سي شده ا ست اثرات سطوح بدهي دولتي تو سط راينهارت و روگوف
( )2292آزمون شده ا ست و اثرات سطوح مختلف مالیاتها ،ساختار مالیاتي و نحوه
مخارج دولت توسط جانسون و همكاران )2223( 6مورد مطالعه قرارگرفته است.
يكي ديگر از عوامل اصــلي رقابتپذيري کشــورها ســطح آموزش و بهداشــت در آن
کشور است .سرمايهگذاري در ارائهي خدمات بهداشتي ،يكي از عوامل مهم براي توسعه و
رشد اقتصادي است .کمیت و کیفیت آموزش ابتدايي و پايه ،کارايي نیروي کار را افزايش
ميدهد که در طراحي و اجراي نوآوريها نقش دارد و اين نوآوريها درنهايت به افزايش
زنجیره ارزش از طريق تولید مح صوالت پیچیدهتر و با ارزش افزوده باالتر منتهي مي شود.
میزان ثبت نام دورههاي آموزشي متوسطه و دانشگاهي و همچنین کیفیت آموزش عالي نیز
از جملــه عوامــل کلی ـدي در افزا يش و تقوي ـت زنج یره ارزش در اقتصــــاد اســــت
(کروگر و لیندال.)2229 ،7

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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کارايي بازار کاال و بازار کار نیز ميتواند بهنوبه خود بر ســطح رقابتپذيري و رشــد
اقتصادي کشورها تاثیرگذار باشد .کارايي بازار کاال در ارتباط با تولید و ترکیب مناسبي از
کاالها و خدمات با توجه به شرايط خاص عرضه و تقاضا در کشور و همچنین در ارتباط با
اثربخشـي تجارت با اين کاالها اسـت .بهترين شـرايط محیطي براي مبادله کاالها ،مسـتلزم
سطح بااليي از رقابت در بازار و حداقل مداخله دولت ا ست .باز بودن رقابت بینالمللي از
طريق تجارت و سرمايهگذاري ،يك کشور را قادر ميکند تا بهرهوري خود را بهبود بخشد
و صنايع محلي با بی شترين سطح بازدهي و بهرهوري را گ سترش دهد و به دانش و فناوري
پیشرفتهتر از خارج کشور دسترسي پیدا کند (دلگادو و همكاران .)2292 ،9همچنین کارايي
بازار کاال به شرايط تقا ضا ،مانند میزان م شتريمداري بنگاهها و میزان آگاهي و پیچیدگي
خريداران 2بستگي دارد (پورتر .)9113 ،م شتريان وفادار ،بنگاهها را مجبور به نوآوري بی شتر
و م شتريمداري بی شتر ميکنند و بنابراين ان باط و نظم الزم براي ايجاد کارآيي در بازار
بهوجود ميآيد .عالوهبراين ،براي دســتیابي به کارايي بازار کار بايد نیروي کار به بهترين
وجه و با بی شترين کارايي در فرصت شيلي موجود تخصیی يابند و انگیزهها و مشوآهاي
الزم براي تالش حداکثري نیروي کار فراهم شـود .بنابراين ،زماني که تحری نیروي کار
وجود داشــته باشــد و جابهجايي نیروي کار از يك فعالیت اقتصــادي به ديگر فعالیتها به
ســرعت و با کمترين هزينه ممكن شــود و نوســانات دســتمزد بدون اختالالت اجتماعي
مديريت شوند ،ميتوان امیدوار بود کارايي بازار کار موجب افزايش رشد اقتصادي خواهد
شد (کاپالن.)2223 ،
تو سعه بازار مالي بهعنوان يكي ديگر از ارکان رقابتپذيري ک شورها ميتواند بر روند
ر شد اقت صادي ک شورها اثرگذار با شد .د ستر سي کاراي بنگاهها به سرمايه موجب افزايش
ســطح بهرهوري و ســرمايهگذاري در بلندمدت ميشــود .بنابراين ،توســعهبازار مالي در
تخصـــیی بهینه منابع مالي به پروژههاي ســـرمايهگذاري و کارآفرينانه با باالترين نرخ
بازگشــت ســرمايه مورد انتظار انعكاس مييابد .عالوه بر اين ،اين کارايي در امكان تامین
مالي سرمايهگذاريها از منابع مالي مختلف منعكس مي شود .به اين ترتیب براي انجام تمام

1- Delgado
2- Buyer Sophistication
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اين وظايف ،بازارهاي مالي نیازمند مقررات مناسب براي حمايت از سرمايهگذاران و ديگر
بازيگران اقتصاد دارند.
ســطح تكنولوژي و آمادگي فناوري بهعنوان يكي از عوامل کلیدي در افزايش س ـطح
رقابتپذيري و رشــد اقتصــادي يك کشــور به حســاب ميآيد .چابكي در اتخاذ فناوري
موجود براي افزايش بهرهوري صـــ نايع داراي اهم یت ز ياد اســــت .ب نابراين ،آ مادگي
تكنولوژيكي در عصر حاضر در میزان دسترسي و استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات
( 9)ICTانعكاس مييابد .همچنین اندازه بازار بهعنوان موهبتي براي يك اقتصــاد از طريق
ايجاد فرصتهايي براي دستیابي به صرفههاي اقتصادي مقیاس بر بهرهوري و رشد اقتصادي
تاثیر ميگذارد .در عصر جهاني شدن ،بازارهاي بینالمللي جايگزين بازارهاي داخلي شده
اند ،اين امر به ويژه براي کشورهاي کوچك صادآ است .بنابراين ،صادرات و ع ويت در
ائتالف و اتحاديه منطقهاي (که امكان دسترسي ارزانتر و سادهتر به بازارهاي ديگر را فراهم
مي سازد) ميتواند بهعنوان جايگزيني براي تقاضاي داخلي در تعیین اندازه بازار موثر باشد
(پارتكا و ولسزای -درالسز.)2299 ،2
پیچیدگي ک سبوکار بهعنوان يكي از ارکان رقابتپذيري ،تاثیر ب سزايي بر روند ر شد
اقتصادي کشورها و به ويژه کشورهاي نوآوريمحور دارد .پیچیدگي کسبوکار در ارتباط
با کیفیت و کمیت عرضــهکنندگان محلي ،ارائهدهندگان خدمات و موســســات مرتبط در
يك زمینه خاص و میزان تعامالت آنان است .اين امر بهدلیل افزايش کارآيي باعث افزايش
بهرهوري ميشود ،فرصتهاي بی شتر براي نوآوري در فرآيندها و محصوالت ايجاد ميکند
و ســبب کاهش موانع ورود براي بنگاههاي جديد ميشــود (دلگادو و همكاران.)2292 ،
عالوهبراين ،عمل یات و اســـتراتژي هاي پیشـــرفته بنگاه ها ( نام تجاري ،بازار يابي ،توزيع،
فرآيندهاي پی شرفته تولید و تولید محصوالت منحصربهفرد و پی شرفته) در اقتصاد سرريز مي
شود و منجر به فرآيندهاي ک سبوکار پیچیده و مدرن در میان بخشهاي بازرگاني ک شور
ميشود که در افزايش بهرهوري و رشد اقتصادي نقش دارد ( .)2296 ،WEFعالوه بر اين،
تاثیر مثبت نوآوريهاي تكنولوژيكي ( شامل نهادها و سیا ستهاي حمايت از نوآوري) بر
بهرهوري و رشــد اقتصــادي بهصــورت تجربي توســط محققاني نظیر گروســمن و هلپمن
1- Information and communication Technology
2- Partka and Welszack- DerLasz
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( )9119اثبات شده است .طبق نظر رومر ( ،)9112نوآوريهاي تكنولوژيكي بهصورت ويژه
براي اقتصادهايي که ديگر نميتوانند از طريق ادغام و پذيرش تكنولوژيهاي برونزا ،بهره
وري خود را بهبود بخشند ،اهمیت دارد.
بر پايه پی شینه نظري و شواهد موجود در ادبیات که در آن مفهوم رقابتپذيري کشور و
تاثیر هر کدام از ارکان رقابتپذيري بر رشــد اقتصــادي توضـیح داده شــد ،ميتوان انتظار
داشت که رشد  GDPسرانه اقتصاد ملي و رشد رقابتپذيري اقتصاد ملي با يكديگر رابطه
مثبت داشته باشند.

 -3پیشینه تحقیق
مطالعات موجود در زمینه رقابت پذيري بینالمللي و ارتباط آن با کارآفريني و رشـــد
اقت صادي را ميتوان به دو گروه مجزا تق سیمبندي کرد گروهي اول به برر سي ارتباط بین
رقابتپذيري و رشـــد اقتصـــادي پرداختهاند که در ادامه نتايج تعدادي از اين مطالعات
ارائه ميشود.
فاگربر  9و همكاران ( )2226به منظور برر سي و تحلیل رقابتپذيري ،ارتباط موجود
بین تولید ناخالی داخلي ســرانه ،هزينه هر واحد نیروي کار و نرخ رشــد تولید ناخالی
داخلي مورد بررسي قرار داده است .پودوبنیك 2و همكاران ( ،)2292چگونگي تاثیر سطح
رقابتپذيري بر روند تولید در دوره رکود را مورد بررسي قرار دادهاند.
در پژوهش ديگري ،آمر و حمدي ( )2292به تحلیل رابطه بین رشـــد اقتصـــادي و
رقابتپذيري جهاني در يك نمونه شـــامل  29کشـــور آفريقايي در دوره 2224-2221
پرداختهاند .نتايج مطالعه حاکي از آن اســت که ســطح رقابتپذيري جهاني ،اثر مثبت و
معناداري بر رشــد اقتصــادي کشــورهاي آفريقايي داشــته اســت .در همین راسـتا ،دادگر و
همكاران ( )2293در مطالعهاي با بررســـي تاثیر شـــاخی رقابتپذيري جهاني بر رشـــد
اقتصادي در ايران و کشورهاي منتخب ،دريافتند که تاثیر سرمايه انساني و رقابتپذيري بر
ر شد اقت صادي مثبت ا ست .عالوه بر اين ،نتايج بیانگر آن ا ست که تاثیر اين دو عامل در

1- Fagerberg
2- Podobnik
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کشورهاي داراي سطح درآمد باالتر از متوسط در مقايسه با کشورهاي با درآمد باال بیشتر
بوده است.
اوزينا و امسینا ،)2294( 9تاثیر تيییرات در بهرهوري نیروي کار را بر سطح رقابتپذيري
جهاني يك کشــور آزمون کردهاند .نتايج پژوهش بیانگر وجود رابطه ضــعیف و يا عدم
ارتباط بین افزايش بهرهوري و رشــد اقتصــادي در دوره قبل از بحران و مرحله اول بعد از
دوره بحران اســت .با اين حال ،افزايش در بهرهوري در طول دوره بحران ،عامل کلیدي
حرکت اقتصاد بعد از دوره بحران است.
کازاکو ) 2296(2ارتباط بین ر شد اقت صادي و رقابت پذيري در يك نمونه  23ک شور
اروپايي در طول دوره  2227-2299بررســي کرده اســت .وي از شــاخی رقابتپذيري
جهاني به عنوان شاخ صي براي ظرفیت رقابت پذيري ملي ا ستفاده کرده ا ست .نتايج اين
تحقیق نشان داده است که شوی در رقابت پذيري داراي اثر مثبت بر رشد  GDPاست.
همچنین رشــد اقتصــادي ســريع ،اثر مثبت ،اما کوچك بر رقابت پذيري دارد .در همین
راســـتا ،کوردالســـكا و اولزيك )2297( 9به صـــورت تجربي رابطه بین  GCIو رشـــد
اقت صادي را با ا ستفا ده از رويكرد علیت گرنجري پانلي در يك نمونه  994ک شوري در
دوره  ،2227-2294آزمون کرده اند .نوي سندگان نتیجه گرفته اند که علیت يكطرفه قوي
از سمت رشد اقتصادي به رقابت پذيري وجود دارد .عالوه بر اين ،نتايج نشان داده است
که  GCIدر پیش بیني ر شد اقت صادي براي اکثريت ک شورهاي کم درآ مد و ک شورهاي
پردرآمد  OECDموفق عمل کرده است.
نادري و شربتاوغلي ( )9937با برر سي يك مدل ر شد اقت صادي دريافتند که هرچه
میزان رقابتپذيري يك کشــور باالتر باشــد ،میزان رشــد اقتصــادي نیز باالتر اس ـت .نتايج
توتونچیان و مهرنوش ( ،)9933بیانگر آن ا ست که عوامل تاثیرگذار بر میزان رقابتپذيري
ايران ،شامل تحقیق و توسعه ،فعالیتهاي نوآورانه و آموزش فني بوده است.
پژو يان و فق یه نصـــیري ( )9933با اســـت فاده از يك الگوي رشــــد درون زا ،اثر
رقابت مندي را بر رشــد اقتصــادي مورد بررســي قرار داده اند و در انتها مدلها اثر مثبت
رقابت مندي بر رشــد اقتصــادي را تايید کردهاند .محســني زنوزي و اســماعیلي ()9919
1- Auzina-Emsina
2- Cazacu
3- Kordalska and Olczyk
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ن شان دادند که ر شد اقت صادي تاثیر قابل توجهي بر میزان رقابت پذيري در ايران دا شته
اســـت .همچنین دخالت دولت در اقتصـــاد عامل مهمي در کاهش درجه رقابت پذيري
ايران بوده اســت .در تحقیقي ديگر ،ايماند وســت و مفیدي ( ،) 9916نشــان داده که تاثیر
امتیاز شاخی رقابت پذيري بر ر شد اقت صادي ک شورهاي تو سعه يافته برگزيده مثبت و
معنا دار بوده است.
رفاح کهريز و همكاران ( )9913با استفاده از تكنیك گشتاورهاي تعمیميافته )(GMM
تاثیر رقابتپذيري بر عملكرد اقتصادي در کشورهاي منتخب در حالتوسعه و توسعهيافته را
موردبرر سي قرار دادهاند .نتايج ن شان داده ا ست که شاخی رقابتپذيري بهطور معناداري
در هر دو گروه از کشورهاي منتخب در حالتوسعه و توسعهيافته موجب رشد اقتصادي و
گسترش صادرات آنها شده است.
گروه دوم از مطالعات به بررسي ارتباط بین رقابتپذيري و کارآفريني و رشد اقتصادي
پرداختهاند .در مطالعهاي اکس و آمورس )2223( 9رابطه بین پوياييهاي کارآفريني و سطح
رقابتپذيري در ک شورهاي آمريكاي التین را بر پايه مدل مراحل تو سعه اقت صادي تحلیل
کردند .مشاهدات آنها حاکي از آن است که اين کشورها مسیرهاي متفاوتي را در ارتباط
با رقابتپذيري پیموده و بر اين نكته تاکید کردند که مســیرهاي متفاوت ميتواند اثرات
شرايط خاص رقابتپذيري را بر پوياييهاي کارآفريني توضیح دهد.
آودرچ و لگازکو ،)2292( 2نتیجه گرفتند که کارآفريني ،يك عامل بســیار مهم براي
رقابتپذيري ،رشد اقتصادي و نیز تحری اجتماعي در يك اقتصاد است .رابطه موجود بین
کارآفريني و رقابتپذيري عمدتا همراه با دورنماي رشد اقتصادي بررسي شده است (اکس
و استوري.)2224 ،9
کورزويده و تامینك )2297( 4با برر سي رابطه بین رقابت و کارآفريني در نمونه اي از
ک شورهايي اتحاديه اروپا ،دريافتند که رابطه بین اين دو متيیر مثبت ا ست .همچنین تحلیل
مقاي سهاي نتايج ن شان داد که ک شورهاي نوآوريمحور در نمونه ک شورهاي مورد برر سي،

1- Acs and Amorós
2- Audretsch and Peña-Legazkue
3- Acs and Storey
4- Korez-Vide and Tominc
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داراي پیشـــرفت باالتري در ارکان رقابت پذيري بودهاند که اين امر در ســـطح باالي
کارآفريني و رشد اقتصادي اين کشورها نمود يافته است.
تیرو پاتي )2223( 9در مقا له خود ،نقش نوآوري تكنولوژيكي را بر رقا بت پذيري و
کارآفريني بررسي کرده است .نتايج مطالعه وي بیانگر آن است که قابلیتها و تواناييهاي
تكنولوژيكي و نوآوريهاي مربوط به آن ،داراي پتا سیل بالقوه براي افزايش رقابتپذيري
بین بنگاهها است.
آمورس و کريســـتي ( )2223در م طال عهاي ديگر به بررســـي و تح یل پو يايي هاي
2

کارآفريني و رقابتپذيري يا به عبارت ديگر ،رابطه  -Uشكل بین نرخ کارآفريني کشور و
ســـطح رقابتپذيري و توســـعه اقتصـــادي در آمريكاي التین و بر پايه مطالعه ونكرز 9و
همكاران ( )2226پرداختند .آنها به اين نتیجه رســیدند که کشــورهاي آمريكاي التین در
ق سمت نزولي نمودار  -Uشكل قرارگرفته ا ست و پی شنهاد کردهاند که در اين ک شورها به
منظور رســیدن به ســطوح باالتر پوياييهاي کارآفرينانه بايد عوامل ســاختاري بهبود يابند.
آمورس و همكاران ( ،)2292رابطه بین کارآفريني و مراحل تو سعه رقابتپذيري در نمونه
ک شورهاي آمريكاي التین با فرا اينكه در اين ک شورها نرخ ر شد کارآفريني ،شاخی
رقابتپذيري را افزايش ميدهد را مورد بررســي قرار دادهاند .نتايج نشــان داد که میزان
کارآفريني هر کشــوري در مراحل مختلف رقابت ،نقش ويژهاي در توســعه کشــورهاي
آمريكاي التین ايفا ميکند.
با توجه به ادبیات تجربي ذکر شـــده در فوآ ،ميتوان گفت که تحلیل اثرات ارکان
رقابتپذيري بر رشــد اقتصــادي در کشــورهاي مختلف در تحقیقات پیشــین تا حد زيادي
ميفول واقع شده ا ست .گذ شته از اين ،در ادبیات پی شین به تحلیل تاثیر رقابتپذيري و به
طور مشخی ارکان رقابتپذيري بر رشد اقتصادي در مراحل توسعهيافتگي کشورها توجه
چنداني ن شده است که از نوآوريهاي تحقیق حاضر پرداختن به اين موضو است ،تمرکز
بر کارآفريني و به کارگیري روش گشـــ تاور تعمیم يافته  GMMاز ديگر نوآوري هاي
پژوهش حاضر است.

1- Tirupati
2- Amorós and Cristi
3 Wennekers
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 -4روش تحقیق و دادهها
در اين بخش ،ابتدا به بررسي مدل تحقیق و توضیح متيیرهاي مورد استفاده در تحقیق
پرداخته شده ،سپس روش تخمین مدل تو ضیح داده مي شود .از آنجايي که دادهها در
پژوهش حاضــر داراي ســاختار پانل پويا نامتوازن اســت ازاينرو ،امكان درون زايي و
ناهمگن ب ودن غیرقابل مشــاهده داده ها با اســتفاده از بر آوردگرهاي روش گشتا ورهاي
تعمیم يافته ) GMM(9ارائه شـــده توســـط آرالنو -باند )9119( 2کنترل مي شـــود .اين
رويكرد مدل هاي خودهمب سته با وقفه هاي توزيع شده از پانل هاي نامتوازن را با مقاطع
زياد و دوره زماني کوتاه تحلیل ميکند  .اين تخمین زن با استفاده از متيیرهاي ابزاري،
امكان اســـتفاده از يك الگوي پويا را فراهم مي کند .در الگوهاي پويا يك يا بیش از
يك وقفه متيیر وابســـته به عنوان متيیر مســـتقل در مدل لحاظ مي شـــود که به اعتقاد
آرالنو -باند براي تخمین چنین الگوهايي ،رويكرد  GMMيك ابزار م ناســب اســت.
براي تبیین جبري رويكرد آرالنو -باند ( ،) 9119ابتدا يك مدل پويا به صـــورت رابطه
(  ) 9تصريح مي شود.
( )9

Yit = αYit−1 + βXit + μi + ∅i + εit

در رابطه ( Y ،)9متيیر وابسـته X ،بردار متيیرهاي توضـیحي μ ،آثار انفرادي يا ثابت
کشورها ∅ ،آثار ثابت زمان ε ،جمله اخالل و  iو  tبه ترتیب بیانگر کشور و دوره زماني
اســت .در رابطه ( ) 9در صــورتي که  μبا متيیرهاي توضــیحي همبســتگي داشــته باشــد
ا ستفاده از روش آثار ثابت منجر به تخمینزنندههاي تورش دار از ضرايب خواهد شد و
الزم ا ست از رابطه ( ) 9تفا ضل مرتبه اول گرفت ه شود ،بنابراين به صورت رابطه ( )2در
نظر گرفته ميشود.
( )2

∆Yit = α∆Yit−1 + β∆Xit + ∆∅i + ∆εit

1- Generalized Method of Moments
2- Arellano-Bond
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در رابطه ( ،) 2تفاضــل وقفه دار متيیر وابســته (  )∆Yit−1با تفاضــل مرتبه اول جمالت
اخالل (  ) ∆εitداراي همبســتگي بوده و ممكن اســت برخي متيیرهاي توضـیحي درونزا
بوده و تحت تاثیر متيیر وابسته باشد که براي برطرف کردن اين دو مشكل از متيیرهاي
ابزاري استفاده ميشود.
در پژوهش حاضــر با بهره گیري از مطالعه آکس و همكاران ( ) 2293به بررســي اثر
ارکان مختلف شاخی رقابت پذيري ملي بر رشد اقتصادي براي کشورهاي ع و مجمع
ج هاني اقتصـــاد ،طي دوره زماني  2223-2296پرداخته ميشـــود .براي تبیین مدل مورد
اســتفاده در پژوهش حاضــر ،ابتدا تابع تولید کل ســولو ( ) 9166به صــورت رابطه ()9
در نظر گرفته ميشود.
( )9

))Q = F(K, L, A(t

که در آن Q ،بیانگر تولید ناخالی داخلي سرانه K ،بیانگر موجودي سرمايه L ،نیروي کار
و ) A(tبنا بر ديدگاه سولو بیانگر تيییرات تكنولوژيكي ا ست که برا ساس آن بهرهوري در
طول زمان ،بدون افزايش در عوامل تولید افزايش مييابد .در ادامه با توجه به هدف تحقیق
و بررســي تاثیر رقابتپذيري بر رشــد اقتصــادي ،تابع تولید ســولو ( )9166مطابق با آکس و
همكاران ( )2293به صورت رابطه ( )4تصريح ميشود.
( )4

))GDP = F(K, L, GCI, A(t

در ادامه با بهرهگیري از مطالعه دوران 9و همكاران ( ،)2293متيیر ) A(tبه صـــورت
رابطه ( )6تصريح ميشود.
( )6

∆lnAit = α + β5 ∆lnTEAit + ∆εit

1- Doran
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که متيیر کارآفريني نوپا ( )TEAبهعنوان شـــاخصـــي براي فعالیتهاي کارآفرينانه در
کشـــورهاي مختلف به حســـاب ميآيد .مدلهاي نظري ديگر مانند آکس و همكاران
( )2221-2292نشان ميدهند کارآفريني با تسهیل در گسترش دانش منجر به افزايش رشد
اقت صادي مي شود (پريجر 9و همكاران .)2297 ،همچنین وانگ و همكاران  )2226(2ن شان
ميدهند که ف عالیت هاي کارآفريني منعكسکننده ايجاد دانش و تكنولوژي بر رشـــد
اقتصــادي اســت .درنهايت براي تصــريح الگوي نهايي تحقیق ،رابطه ( )4براســاس رابطه
لگاريتمي ( )2بهصورت رابطه ( )7تصريح ميشود.
( )7

∆lnGDPit = β1 ∆lnGDPit−1 + β2 ∆lnLit + β3 ∆lnK it
+β4 ∆lnGCIit + β5 ∆lnTEAit + ∆εit

که در آن  lnGDPبیانگر لگاريتم تولید ناخالی سرانه lnK ،لگاريتم موجودي سرمايهlnL ،

لگاريتم نیروي کار lnGCI ،بیانگر لگاريتم ارکان شـــاخی رقابت پذيري ملي اســـت که
عبارتند از :نهادها ،زيرساختها ،محیط اقتصاد کالن ،آموزش ابتدايي و بهداشت ،آموزش
عالي ،کارايي بازار کار ،کارايي بازار کاال ،توســـعه بازار مالي ،آمادگي در فناوري ،اندازه
بازار ،پیچیدگي ک سبوکار و نوآوري ا ست .در جدول ( )9متيیرهاي بهکار رفته در مدل،
تعريف شده و منابع گردآوردي دادهها نیز ذکر شده است.

1- Prieger
2- Wong

تاثیر رقابتپذيری بر رشد اقتصادی969 ...

جدول ( :)3تعاریف متغیرهای مدل پژوهش
م غیر

تعریف م غیر

منبع

سرانه تولید نارالص دارلی ،ارزش تمامی کاالهای تولید دارلی
تولید نارالص دارلی

و ردمات مربوط به آنها در طول سال ا ست که به دالر آمریکا

سرانه

تبدیل و بر م و سط جمعیت آن ک شور در همان سال تق سیم شده

بانک جهانی

است.
همانطور که بهوسایله  WEFتعریف شااده اساات ،نهادها مفاهیم
مرتبط با حمایت از حق مالکیت ،کارایی و شاافافیت در بخش
نهادها

اداری ،امنیت منابع فیزیکی ،حاکمیت م شارک ی ،ارالق تجاری و

مجمع جهانی

محدوده ارقام  1تا  0اندازهگیری میشااوند .بر این اساااس هرچه

اق صاد
)(WEF

ا س قالل سی س م ق ضایی ا ست .هرکدام از ارکان رقابتپذیری در
شااارص به رقم  0نزدیکتر باشااد قدرت رقابتپذیری کشااور
بیش ر است
زیرسااار ارهای کارآمد برای انجام فعالیتهای موثر در اق صاااد،

زیرسارت

حیاتی است .زیرسار ارها بهوسیله کیفیت و با دس رسی به سیس م

)(WEF

حملونقل ،برق و زیرسار ارهای ارتباطات اندازهگیری میشوند.
آموزش عالی یک ک شور با توجه به کیفیت و در د س رس بودن
آموزش عالی

آموزش در محل کار و مقدار ارزشگذاری و میزان تحصاایالت

)(WEF

کارایی بازار کار انعطافپذیری ،شایس گی و برابری جنسی را در

)(WEF

عالی آن اندازهگیری میشود.
کارایی بازار کار
توسعه بازار مالی

محل کار و در سراسر کشورها در نظر میگیرد.
کارایی ،ثبات و اع ماد به سی س م مالی و بانکی تعریفی ا ست که
 WEFاز توسعه بازارهای مالی یک کشور دارد.

)(WEF

آمادگی در فناوری بهعنوان یک رکن رقابتپذیری ،پیادهساااازی
آمادگی در فناوری

تکنولوژیکی موجود در یااک کشاااور را برای افزایش تولیااد

)(WEF

اندازهگیری میکند.
اندازه بازار
نوآوری

اندازه بازار بهوس ایله اندازه بازارهای دارلی و ااادرات کشااور

)(WEF

نوآوری ،تعهد و ظرفیت برای تحوالت تکنولوژیکی است.

)(WEF

تعریف میشود.
ثبات محیط اق صاد کالن برای فعالیت بنگاهها حائز اهمیت ا ست
و از اینرو در رقابتپذیری کل کشااورها نقش دارد .رکن محیط

محیط اق صاد کالن

اق صااااد کالن ،ثبات اق صااااد کالن را ارزیابی میکند و به طور
مسااا قیم به نحوه مدیریت حساااابهای دول ی از ساااوی دولت
نمیپردازد.

)(WEF
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ادامه جدول (-)3
م غیر
آ موزش ا ب اادا یی و
بهداشت

تعریف م غیر

منبع

وجود نیروی کار سااالم برای رقابتپذیری و بهرهوری کشااورها
حیاتی است .این رکن عالوه بر بهداشت ،کیفیت و کمیت آموزش

)(WEF

اب دایی را نیز مورد ارزیابی قرار میدهد.
پیشرف ه بودن بنگاههای تجاری به دو مولفه اشاره دارد که عبارتند
از :کیفیت شاابکههای کساابوکار هر کشااور و کیفیت عملیات و

پیچیدگی کسب و کار

راهبردهای هر بنگاه .افزایش کارایی ،تقویت فر ااتهای نوآوری

)(WEF

و کاس ن موانع ورود بنگاههای جدید به نعت از مزیتهای این
رکن است.
کارایی بازار کاال در ارتباط با تولید و ترکیب منا سبی از کاالها و
ردمات با توجه به شرایط راص عرضه و تقا ضا در کشور و در
کارایی بازار کاال

ارتباط با اثربخشی تجارت با این کاالها است .همچنین به شرایط

)(WEF

تقاضاااا ،مانند میزان مشااا ریمداری بنگاهها و میزان آگاهی و
پیچیدگی رریداران بس گی دارد.
دو مولفه راهاندازی کساابوکار (کارآفرینی نوظهور) و کارآفرینی
جدید بهعنوان کارآفرینی نوپا تعریف میشاااود که این شاااارص
کارآفرینی نوپا ()TEA

دیدهبان جهانی

معیار ا لی در مقایسه کشورها با یکدیگر است.

کارآفرینی

در د بزرگ ساالن  10-64سالهای که یا کارآفرین نوپا و یا مدیر/

()GEM

مالک یک کسبوکار جدید هس ند.

 -1-4تقسیمبندی کشورها براساس سطوح توسعه
در گزارش شاخی جهاني رقابت ،کشورهاي مورد مطالعه در سه سطح اصلي توسعه و دو
س ـطح در حال گذار تقسیمبندي مـيشـوند .معمـوالً بـراي تعیـین سـطح توسـعه ک ـشورها
از دو معی ـار اس ـتفاده ميشود .نخستین معیار ،تولی ـد ناخ ـالی داخل ـي س ـرانه اس ـت ک ـه
نماينـــده دســـتمزدها در هـــر کـــشور است .بر اين اساس ،کشورها در سطوح متفاوتي از
توسعه قرار ميگیرند (جدول .)4
دومین معیار براي تعی ـین س ـطح توس ـعه براساس واب ـستگي ک ـشور ب ـه من ـابع طبیع ـي و
معـــدني اندازهگیري ميشود .اين مقیاس با اندازهگیري سهم صادرات مواد معدني در کـــل
صــــادرات کــــشور محاسبه ميشود .بر اين اساس ،کشورهايي که در  6سال متوالي بهطور
متوســـط بـــیش از  62درصـــد از تولیدات معدني (طبیعي) خود را صادر ميکنند در گروه

تاثیر رقابتپذيری بر رشد اقتصادی969 ...

کشورهاي وابـسته بـه عوامـل اولیـه تولیـد (سطح اول توسعه يا منبع محور) قرار ميگیرند.
براي تقسیمبندي کشورها در سطوح دوم و سوم توسعه بـه تـدريج عوامـل وزنـي ديگـري
کـــــه اهمیت بیشــتري در رقابت کشــور دارند به محاســبات افزوده ميشــوند و شــاخی
رقابتپـــذيري جهـــاني ميتواند در اين خصوص کمك کند .همچنین کشورهايي که بین
اين ســـه گروه قرار ميگیرند در حال گذار محســـوب ميشـــوند .در جدول ( ،)6نمونه
کشورهاي موردبررسي در مطالعه حاضر گزارش شده است.9
جدول ( :)4سطوح توسعه براساس معیار تولید ناخالص داخلی سرانه
تولید نارالص دارلی سرانه(دالر)

سطوح توسعه
سطح :1کشورهای وابس ه به عوامل اولیه تولید
(منبعمحور)

کم ر از 2000

در حال گذار از سطح  1به سطح 2

2000 -2000

سطح  :2کشورهای دارای بهرهوری (کاراییمحور)

3000 -0000

در حال گذار به سطح 3

0000 -10000

سطح  :3کشورهای دارای رالقیت
(نوآوریمحور(

بیش ر از 10000

منبع :گزارشهای رقابتپذیری جهانی
جدول ( :)5لیست کشورها براساس تقسیمبندی مجمع جهانی اقتصاد
کشورهای منبعمحور

کشورهای کارآییمحور

کشورهای نوآوریمحور

بنگالدش ،بنین ،برونااد ئی،

آلبانی ،بوساانی ،برزیل ،بلغارساا ان،

اسااا رالیاا ،اتریش ،بحرین ،بلژیاک،

کامرون ،چاد ،اتیوپی ،گامب یا،

چین ،کلمبیااا ،دومینیکن ،اکوادور،

کااانااادا ،ق برس ،ج م هوری چااک،

غنا ،هند ،کنیا ،ماداگاساااکار،

مصااار ،السااااالوادور ،گواتماااال،

دانمارک ،اسااا ونی ،فنالند ،فرانساااه،

ماااالوی ،مااا لی ،مور ی ااا نی،

ا ندونزی ،ایران ،جا مائی کا ،اردن،

آل مان ،یو نان ،ه نگ ک نگ ،ایسااال ند،

مولداوی ،موزامبیک ،پاکس ان،

مکزیک ،مون نگرو ،مراکش ،نامیبیا،

ایرلند ،ای الیا ،ژاپن ،کره جنوبی ،هلند،

رواندا ،سااانگال ،سااایرالئون،

پاراگوئه ،پرو ،روساایه ،ااربسا ان،

نروژ ،پرتغ اال ،قطر ،سااانگاااپور،

تانزانیا ،اوگاندا ،زامبیا

آفریقای جنوبی ،ساااوازیلند ،تایلند،

اساالوونی ،اسااپانیا ،سااوئد ،سااوئیس،

تونس

امارات ،انگلیس ،آمریکا

 -9در مقاله حاضر ،کشورهايي که در مرحله گذار از مرحله منبعمحور به کاراييمحور قرار گرفتهاند در گروه کشورهاي
«کاراييمحور» و همچنین کشورهايي که در مرحله گذار از مرحله کاراييمحور به مرحله نوآوريمحور واقع شدهاند
در نمونه کشورهاي «نوآوري محور» ،دستهبندي شدهاند.
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 -5نتایج تجربی
ق بل از تخمین ارت باط پو ياي بین متيیر هاي مدل ،بمنظور بررســـي وجود همخطي بین
متيیرهاي مدل از آزمون همبستگي استفاده شده است که بهدلیل عدم وجود همبستگي باال
بین متيیرهاي مدل ،از همه ارکان رقابتپذيري در تخمین مدل اســتفاده شــده اســت .در
جدول ( )7آمار توصیفي متيیرها گزارش شده است.
جدول ( :)6آمار توصیفی متغیرهای مورد استفاده در مدل
انحراف

م غیر

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

نهادها

4/1020

3/0000

6/0000

2/0440

0/0013

زیرسارتها

4/3030

4/2120

6/0431

1/6660

1/2041

4/6006

4/0000

6/0340

2/4211

0/0600

0/6160

0/0124

6/0060

2/0020

0/0030

آموزش عالی

4/3000

4/4100

6/2603

2/0260

1/0004

کارایی بازار کاال

4/4360

4/3430

0/6411

2/0260

0/0204

کارایی بازار کار

4/3304

4/2604

0/0000

2/0060

0/0023

توسعه بازار مالی

4/2060

4/1000

6/0102

2/3342

0/0406

آمادگی در فناوری

4/2030

3/0414

6/2001

2/0000

1/2364

اندازه بازار

4/1000

4/2000

6/0000

1/0000

1/1004

4/3002

4/2306

0/0200

2/0600

0/0406

3/0046

3/4102

0/0060

2/3110

0/0401

23211/00

14006/64

122636/0

000/0140

20600/02

10/0400

0/0001

00/0010

0/0401

22/016

محیط اق صاد
کالن
آموزش اب دایی و
بهداشت

پیچیدگی کسب
و کار
نوآوری
تولید نارالص
دارلی سرانه
کارآفرینی

اس اندارد

منبع :یاف ههای پژوهش

در ادامه و در جدول ( ،)6نتايج برآورد سه تصريح متفاوت مدل اقتصادسنجي( )7براي
سه گروه کشورهاي مورد بررسي نشان داده شده است.

تاثیر رقابتپذيری بر رشد اقتصادی962 ...

جدول ( :)2نتایج تخمین مدل به روش گشتاورهای تعمیمیافته
نوآوریمحور
کاراییمحور
منبعمحور
م غیر
**
***
***
0/2300
0/1463
0/3406
وقفه رشد  GDPساالنه
()0/0063
()0/0403
()0/000
***0/6306
***0/6004
***0/0021
نهادها
()0/1032
()0/2000
()0/3014
***0/0123
***0/2000
**0/0034
زیرسارتها
()0/3264
()0/1110
()0/2004
***0/6000
***0/0001
0/0440
محیط اق صاد کالن
()0/1000
()0/1000
()0/0104
0/010
0/1010
***0/0400
آموزش اب دایی و بهداشت
()0/0200
()0/6000
()0/3660
***0/4120
***0/0204
***0/6006
آموزش عالی
()0/1660
()0/2116
()0/2000
***0/0436
0/1304
0/2336
کارایی بازار کاال
()0/2300
()0/0061
()0/4100
**0/6044
***0/0622
0/0622
کارایی بازار کار
()0/3401
()0/1032
()0/0003
***0/0632
**0/0301
0/0003
توسعه بازار مالی
()0/1010
()0/4004
()0/0040
0/0304
***0/0021
***0/0060
آمادگی در فناوری
()0/0024
()0/3216
()0/2063
**0/4001
0/2030
0/0011
اندازه بازار
()0/2141
()0/3016
()0/0062
***0/0001
***0/3033
***0/0236
پیچیدگی کسبوکار
()0/2600
()0/0000
()0/1020
***0/6006
***0/0003
**0/0120
نوآوری
()0/2143
()0/3601
()0/1003
***0/0602
***0/4001
***0/0004
نیروی کار
()0/1040
()0/1041
()0/3023
***0/0001
***0/0006
***0/6010
سرمایه
()0/2401
()0/2011
()0/2002
***0/6001
**0/0064
***- 0/3140
کارآفرینی
()0/2031
()0/2146
()0/1143
0/0602
0/0460
0/0006
عرض از مبدا
()0/6040
()0/6030
()1/164
منبع :یاف ههای پژوهش
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با توجه به نتايج تخمین مدل در جدول  ،6ضـــريب متيیر نهادها در هر ســـه گروه
کشــورهاي مورد بررســي ،مثبت و معنادار اســت .مطابق مباني نظري ،کیفیت نهادها
ارتباط تنگاتنگي با رقابتپذيري و ر شد اقت صادي دارد و ميتواند ضمن تاثیر گذا شتن
بر تصــمیمهاي ســرمايهگذاري و ســازماندهي تولید ،نقش کلیدي در افزايش رشــد
اقتصــادي ايفا کند .همچنین متيیر زيرســاختها نیز تاثیر مثبت و معنادار بر روند رشــد
اقت صادي در هر سه گروه ک شورهاي مورد برر سي دا شته ا ست .در اين را ستا مي توان
اســتدالل کرد وجود زيرســاختهاي گســترده و موثر ،عامل مهمي در تعیین جايگاه
فعالیت اقت صادي و تو سعه فعالیتها در يك اقت صاد خاص ا ست .تقويت زير ساختها
ميتواند کارآفرينان را از ســرمايهگذاري و صــرف هزينه براي ايجاد زيرســاخت الزم
براي توسعه کسبوکارشان بينیاز کند .همچنین کیفیت و گستردگي شبكه زيرساخت
ها به طور معناداري بر ر شد اقت صادي اثرگذار ا ست .محیط اقت صاد کالن تاثیر مثبت و
معنادار بر روند رشد اقتصادي در کشور هاي کاراييمحور و نوآوريمحور داشته است.
ثبات در محیط کالن اقتصــاد براي تجارت و نیز براي رقابتپذيري يك کشــور حائز
اهمیت ا ست .به طور قطع ،ثبات او ضا کالن اقت صادي به تنهايي نميتواند بهرهوري
ملي را افزايش دهد .در مجمو ميتوان گفت که اقتصاد نميتواند به خوبي رشد کند،
مگر اينكه محیط کالن اقتصاد باثبات باشد.
متيیر آموزش ابتدايي و سطح بهداشت و سالمت تاثیر مثبت و معنا دار بر رشد اقتصادي
در کشــورهاي منبعمحور داشــته اســت .کمیت و کیفیت آموزش ابتدايي و پايه ،کارايي
نیروي کار را افزايش ميدهد و در طراحي و اجراي نوآوريها نقش دارد که اين نوآوريها
درنهايت به افزايش زنجیره ارزش از طريق تولید محصــوالت پیچیدهتر و با ارزش افزوده
باالتر منتهي ميشود .نیروي کار سالم براي بهرهوري و رقابتپذيري هر کشور بسیار حیاتي
است .همچنین سیستم بهداشتي ضعیف و نامناسب هزينههاي زيادي را بر فعاالن اقتصادي
تحمیل ميکند( .)2296 ،WEFمتيیر آموزش عالي بر رشــد اقتصــادي در هر ســه گروه
کشورهاي موردبررسي تاثیر مثبت داشته است .نیروي تحصیلكرده براي رقابت و بهرهوري
در اقتصــاد از اهمیت بااليي برخوردار اســت .به منظور گســترش زنجیرهي ارزش فراتر از
فرآيندهاي تولید محصــوالت ســاده ،آموزش عالي و نحوه تربیت نیروي انســاني اهمیت
زيادي دارد.

تاثیر رقابتپذيری بر رشد اقتصادی966 ...

کارايي بازار کاال بر روند ر شد اقت صادي در ک شورهاي نوآوري محور اثر مثبت و
معنادار دا شته ا ست .اقت صادهاي نوآوريمحور با دا شتن بازارهاي کاالي کارآمد ،قادر
به تولید محصوالت و خدمات با توجه به شرايط عرضه وتقاضا هستند .عالوه بر اين ،در
ک شورهاي ثروتمند ،م شتريان ممكن ا ست در ج ستجوي محصوالت پی شرفتهتر همراه با
کیفیت باالتر با شند و به اين ترتیب فر صتهاي جديد براي کارآفرينان ايجاد ميکنند.
کارايي بازار کار بر رشد اقتصادي کشورهاي کاراييمحور و نوآوريمحور تاثیر مثبت
و معنادار داشته است .کارايي و انعطافپذيري بازار کار باعث تخصیی کارآمد نیروي
کار ميشـــود .بازارهاي کارآمد ،انگیزه هاي قوي براي کارکنان ايجاد و تالش براي
ارتقاي شــايســتگي در محل کار را ت ــمین ميکنند( ،)2296 ،WEFاين امر با بهبود
کارايي به ر شد اقت صادي باالتر منجر مي شود .در بازارهاي کارا ،نیروي کار با سرعت
بیشـــتري از بخش هاي با بهره وري پايین به ســـمت بخش هايي با بهره وري باالتر منتقل
ميشود .توسعه بازار مالي يك عامل مثبت و معنا دار براي رشد اقتصادي در کشورهاي
کاراييمحور و نوآوريمحور بوده است .در حالي تاثیر مثبت آن بر روند رشد اقتصادي
ک شورهاي منبعمحور معنا دار ن شده ا ست .البته با توجه به عدم تو سعه يافتگي بازارهاي
مالي در کشورهاي منبعمحور اين نتیجه دور از انتظار نی ست .با وجود اين ،در بازارهاي
مالي توســعه يافته و پیشــرفته ،همواره پروژههايي با باالترين بازدهيها انتخاب شــده و
منابع الزم براي تامین مالي اين پروژهها وجود دارد .اين امر باعث کاهش ريســك و
افزايش بازدهي پروژهها شده و در نتیجه افزايش رشد سرمايه گذاري و توسعه اقتصادي
را به دنبال خواهد دا شت .متيیر آمادگي تكنولوژيكي اثر مثبت و معنادار بر روند ر شد
اقت صادي در ک شورهاي منبعمحور و کارايي محور دا شته ا ست .در اقت صادهاي پی شرفته
براي افزايش بهرهوري ملي ،صـــ نايع از ف ناوري اطال عات و ارت با طات ( (ICTدر
ف عال یت هاي روزا نه و فرآي ند هاي تول ید براي افزايش بهرهوري و نوآوري در ر قا بت
ا ستفاده ميکنند .بنابراين ،هرچه در يك ک شور آمادگي تكنولوژيكي باالتر با شد ،آن
کشــور از رقابتپذيري و رشــد اقتصــادي باالتري برخوردار اســت .متيیر اندازه بازار
داراي تاثیر مثبت و معنادار بر ر شد اقت صادي در ک شورهاي نوآوريمحور بوده ا ست.
اندازه بازار به عنوان موهبتي براي يك اقتصاد از طريق ايجاد فرصتهايي براي دستیابي
به صـــرفههاي اقتصـــادي مقیاس بر بهرهوري تاثیر ميگذارد .با افزايش اندازه بازار،
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فرصــتهاي کس ـبوکار بیشــتري ايجاد شــده و روند رشــد ســرمايهگذاري و توســعه
اقتصادي افزايش مييابد.
عامل پیچیدگي ک سبوکار تاثیر مثبت و معنادار بر ر شد اقت صادي در هر سه گروه
ک شورهاي موردبرر سي داشته ا ست .پیچیدگي ک سبوکار در يك اقتصاد باعث ايجاد
مزيت رقابتي و بهبود ر شد اقت صادي مي شود .پیچیدگي ک سبوکار به احتمال زياد در
اقت صادهاي پی شرفتهاي اتفاآ ميافتد که در آن بهبود بهرهوري از قبل مورد بهرهبرداري
قرارگرفته است و اقتصادهاي توسعهنیافته سطح بااليي از پیچیدگي را ندارند (کینگ و
لوين .)9119 ،9همچنین متيیر نوآوري به عنوان يك عامل مهم و تاثیر گذار بر روند
ر شد اقت صادي در هر سه گروه ک شورهاي مورد برر سي تاثیر مثبت و معنادار دا شته
است .اگرچه ميتوان از طريق بهبود نهادها ،ايجاد زيرساختها ،کاهش بيثباتي محیط
اقتصــاد کالن و يا ارتقاي ســرمايه انســاني به منافع قابل توجهي دســت يافت ،همه اين
عوامل درنهايت دچار بازده نزولي مي شوند .اين موضو براي کارايي بازار نیروي کار،
مالي و کاال نیز صادآ ا ست .ا ستانداردهاي زندگي در بلندمدت تنها از طريق نوآوري
فناورانه ميتواند بهبود يابد (گروسمن و هلپمن .)9119 ،شاخی کارآفريني نوپا داراي
تاثیر مثبت و معنا دار بر روند رشــد اقتصــادي کشــورهاي کارايي و نوآوريمحور بوده
اســت ،اما در کشــورهاي منبع محور ،تاثیر آن معنادار نشــده اســت .در توضــیح ميتوان
گفت که با توجه به نتايج تحقیقات پیشـــین مانند (آکس و همكاران 2294 ،دوران و
همكاران ،) 2293 ،قســـمت اعظم فعالیت هاي کارآفريني در کشـــورهاي منبعمحور به
صورت کارآفريني اجباري 2ا ست .در حالي که فعالیت هاي کارآفريني فر صتگرا 9در
کشــورهاي کارايي و نوآوري محور تاثیر مثبت بر روند رشــد اقتصــادي داشــته اســت.
به طور خال صه در جدول ( ،)3تاثیر ارکان مختلف رقابت پذيري بر روند ر شد اقت صادي
در کشورهاي موردبررسي گزارش شده است.

1- King and Levine
2- Necessity Entrepreneurship
3- Opportunity Entrepreneurship
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جدول ( :)2تاثیر ارکان رقابت پذیری بر رشد اقتصادی
ارکان رقابت پذیری

منبع محور

کارایی محور

نوآوری محور

نهادها

مثبت

مثبت

مثبت

زیرسارتها

مثبت

مثبت

مثبت

محیط اق صاد کالن

-

مثبت

مثبت

آموزش اب دایی و بهداشت

مثبت

-

-

آموزش عالی

مثبت

مثبت

مثبت

کارایی بازار کاال

-

-

مثبت

کارایی بازار کار

-

مثبت

مثبت

توسعه بازار مالی

-

مثبت

مثبت

آمادگی در فناوری

مثبت

مثبت

-

اندازه بازار

-

-

مثبت

پیچیدگی کسب و کار

مثبت

مثبت

مثبت

نوآوری

مثبت

مثبت

مثبت
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سازگاري تخمینزننده  GMMبه اعتبار فرا عدم همب ستگي سريالي جمالت خطا و
اعتبار متيیرهاي ابزاري بستگي دارد که در جدول ( )1گزارش شده است .آزمون سارگان،9
معتبر بودن ابزارها را آزمون ميکند و ديگر آماره  M2ا ست که وجود همب ستگي سريالي
مرتبه دوم در جمالت خطاي تفاضلي مرتبه اول را آزمون ميکند.
جدول ( :)3نتایج آزمون اعتبار ابزارهای مورد استفاده و خودهمبستگی آرالنو-باند
آماره آزمون

منبعمحور
-2/33
()0/20

کاراییمحور
-2/23
()0/034

نوآوریمحور
-2/06
()0/020

Z
()Pr>Z

-0/603
()0/062

-0/46
()0/644

-0/01
()0/630

Chi2
()Prob > chi2

0/204
()0/000

0/000
()0/623

0/246
()0/402

Z
()Pr>Z

ن یجه آزمون
وجود رود همبس گی
(وقفه اول)
عدم وجود
رودهمبس گی
(وقفه دوم)
اع بار ابزارها
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نتايج آزمون ،شواهدي مبني بر فرا عدم همبستگي سريالي در وقفه دوم و معتبر بودن
ابزارهاي مورد استفاده در مدل را فراهم ميکند.

 -6جمعبندی و نتیجهگیری
در مطالعه حا ضر با مروري بر ادبیات موجود در ارتباط با تاثیر رقابتپذيري بر روند ر شد
اقتصــادي کشــورها ،مشــخی شــد که تاکنون تحقیقات محدودي به بررس ـي تاثیر ارکان
رقابتپذيري ملي بر روند رشد اقتصادي پرداختهاند .بنابراين ،سوال اصلي اين مقاله ،بررسي
اين موضو است که چگونه عوامل مختلف رقابتپذيري بر رشد اقتصادي در سطح جهان
با توجه به درجه توسعهيافتگي آنها تاثیر ميگذارد .با استفاده از دادههاي  39کشور ع و
مجمع جهاني اقتصاد در سه گروه کشورهاي منبعمحور ،کاراييمحور و نوآوريمحور براي
سالهاي  2223 -2296و از طريق الگوي اقتصادسنجي گشتاورهاي تعمیميافته (،)GMM
بررسي تاثیر ارکان رقابتپذيري ملي بر رشد اقتصادي انجام گرفته است.
نتايج برآورد مدلها نشــان داد که تاثیر ارکان رقابتپذيري بر روند رشــد اقتصــادي
ک شورها با درجه تو سعهيافتگي ک شورها همب ستگي بااليي دارد .نتايج بیانگر اين ا ست که
تاثیر نهادها ،زيرســاختها ،آموزش عالي ،پیچیدگي کســبوکار و نوآوري براي هر س ـه
گروه کشورها بر روند رشد اقتصادي مثبت و معنادار است .ارکان کارايي بازار کار ،توسعه
بازار مالي و محیط اقتصـــاد کالن بر روند رشـــد اقتصـــادي کشـــورهاي کاراييمحور و
کشورهاي نوآوريمحور تاثیر مثبت داشته است در حالي که تاثیر مثبت اين ارکان بر رشد
اقتصادي کشورهاي منبعمحور معنادار نبوده است .همچنین تاثیر ارکان کارايي بازار کاال و
اندازه بازار بر رشــد اقتصــادي درکشــورهاي نوآوريمحور مثبت و معنادار و در دو گروه
ديگر از ک شورها معنادار نبوده ا ست ،با اين حال در ک شورهاي گروه نوآوريمحور رکن
آمادگي در فناوري تاثیر معناداري بر روند رشـــد اقتصـــادي نداشـــته ،اما تاثیر آن براي
کشــورهاي منبعمحور و کاراييمحور مثبت و معنادار اســت .درنهايت تاثیر رکن آموزش
ابتدايي و بهداشت تنها در کشورهاي منبعمحور بر رشد اقتصادي مثبت و معنادار بوده است.
با توجه به يافتههاي پژوهش فوآ ،پیشنهاداتي به صورت زير مطرح ميشود:
 -9يكي از اهداف نهايي سیا ستها در هر اقت صاد ،ر سیدن به ر شد پايدار ا ست .بنابراين،
براي رســیدن به اين هدف ،پیشــنهاد ميشــود که دولتها با ســیاســتگذاري مناســب
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درخصوص محیط کسبوکار ،زيرساختهاي فیزيكي و آموزشي ،تقويت کیفیت نهادها،
ثبات اقتصــاد کالن و توســعه بازارهاي پولي و مالي و بازار کار و کاال با بهبود عملكرد
رقابتپذيري ،زمینه رشد و رفاه اقتصادي باالتر را فراهم آورند.
 -2از آنجايي که رقابتپذيري اهرم رشد اقتصادي کشورهاي دنیا اعم از توسعهيافته يـــا در
حــــال توسعه محسوب ميشود ،بررسي شاخیهاي رقابتي کشورها در حوزههاي مختلف
به مثابه آگـــــاهي از نقاط قوت و ضــعف موجود در بخشهاي مختلف اقتصــادي اســت.
بنابراين ،برنامــــهريــــزان کشور بايد در برنامهريزيهاي آتي به اين مهم توجه داشته تا در
نهايت راه دسـتیابي بـه رشـد و توسـعه اقتـصادي هموارتر شود.
 -9با توجه به نتايج بهدســت آمده و با دری اين موضــو که شــرايط توســعهيافتگي
کشـــورها و وجود ابزارهاي الزم براي افزايش میزان کمي و کیفي ســـطح رقابتپذيري
درکشورهاي مختلف متفاوت است ،دولت و سیاستگذاران بايد با توجه به سطوح متفاوت
توسعهيافتگي کشورها ،سیاستهاي بهبود سطح رقابتپذيري را در جهت افزايش بهرهوري
و رشد اقتصادي اتخاذ کنند.
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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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