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Self-care is a valuable step in preventing and controlling the high-risk sexual behaviors leading 
to sexually transmitted diseases, and ultimately improving the general health of vulnerable 
women in society. This study aimed to determine the effect of self-care education on the general 
health status of vulnerable women. The current field trial study was conducted in 2011-2012, 
in vulnerable women referring to counseling centers affiliated with provincial support service 
centers in Isfahan City, Iran. A total of 64 women were selected according to the inclusion 
criteria and were randomly assigned to the intervention and control groups. The required data 
were collected using a demographic data questionnaire and general health standard tool. The 
obtained data were analyzed using descriptive and analytical statistics. The obtained results 
indicated no significant difference in the mean general health pretest scores of intervention and 
control groups in general health domains (P>0.05). However, immediately and three months 
after the implementation of the general healthcare program, the mean general health scores of 
all domains significantly reduced in the intervention group, compared to the controls (P<0.05). 
The implementation of Orem’s self-care educational program can play a role in promoting the 
general health of vulnerable women in terms of biosocial aspects, as well as anxiety and depres-
sion. It is suggested that this program be used in healthcare centers for vulnerable populations.
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در سال های اخیر با توجه به تشدید رقابت اقتصادی بین جوامع و تغییرات روز افزون بهره وری، برای سهم 
بیشتر در بازارهای بین المللی، مفهوم رقابت پذیری از کلیدی ترین شاخص های موفقیت اقتصادها شده است. 
رقابت پذیری عالوه بر نمایان کردن محدودیت ها و چالش های به وجود آمده در مسیر رقابت در بازارهای جهانی، 
محدودیت های مالی دولت در بودجه بندی و چالش های بخش خصوصی در رقابت در بازارهای داخلی و 
بین المللی را نیز ارزیابی می کند. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر رقابت پذیری بر عملکرد اقتصادی 
کشورهاست. با توجه به اینکه از سال 200۶ شاخص نسبتاً جامعی برای نشان دادن وضعیت رقابت پذیری 
کشورها از سوی مجمع جهانی اقتصاد گزارش می شود، امکان مدل سازی بهتر برای سری زمانی کشوری 
خاص وجود ندارد. بنابراین از داده های دو گروه از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برای بررسی 
رابطه رقابت پذیری و عملکرد اقتصادی استفاده شده است. در این مطالعه دوره زمانی 2014-200۶ در نظر 
گرفته شده است و با توجه به خصوصیات نمونه بررسی شده، از تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته برای تجزیه 
و تحلیل مدل ها استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد شاخص رقابت پذیری به طور معنی داری 
در هر دو گروه از کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته موجب رشد اقتصادی و گسترش صادرات 
آن ها می شود. بنابراین به نظر می رسد امروزه سیاست تقویت رقابت پذیری اقتصاد باید از اولویت های اصلی 
برنامه ریزان و سیاست گذاران کشورها باشد. همچنین با توجه به نتایج تحقیق، نسبت تشکیل سرمایه خالص 
به تولید ناخالص داخلی، نسبت ثبت نام کنندگان دوره دبیرستان، نرخ ارز، مخارج مصرفی و تورم از دیگر 

متغیرهای مؤثر بر میزان رشد و صادرات کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته هستند.
C33, F43, O11, O47 : JEL طبقه بندی
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 مقدمه

رشد باالي اقتصادي و توسعه بهتر اقتصادي از جمله اهدافي است که همه اقتصادها به دنبال آن هستند. دلیل 
این امر، وجود منافع و مزایایي است که رشد اقتصادي را به ارمغان می آورد که مهم ترین آن ها را می توان سطح باالی 
رفاه جامعه دانست و این هدف نهایي سیاست گذاران در هر کشوري است. رقابت، نیز جان مایه عدالت و رشد در 
اقتصاد است. رقابت، دلیل توسعه بی سابقه در زمینه های مختلف اقتصادي است. در همین راستا، رقابت پذیری یکي 
از عوامل اصلي و حیاتي براي دستیابي به رشد اقتصادي و توسعه است. بنابراین، ایجاد و حفظ رقابت پذیری در عصر 
جهانی سازی و افزایش رقابت بین المللی، یکي از مهم ترین اولویت های دولت ها در همه سطوح محلي، منطقه ای و 
ملي است (بوشما، 2004). از سوی دیگر، در سال های اخیر، مفهوم رقابت پذیری به عنوان یکی از شاخص های اصلی 

پیشرفت اقتصادی مطرح شده  است. 

رقابت پذیری در حالی که محدودیت ها و چالش های به وجود آمده در مسیر رقابت در بازارهای جهانی را نمایان 
می کند، محدودیت های مالی دولت در بودجه بندی و چالش های بخش خصوصی در رقابت در بازارهای داخلی و 
بین المللی را نیز ارزیابی می کند. این شرایط، نه تنها بنگاه ها و صنایع، بلکه به طور کلی دولت و ملت ها را مجبور به ارتقای 
رقابت پذیری شان کرده است. همه این عوامل موجب شده است رقابت پذیری به نیروی بنیادین در اقتصاد تبدیل شود. 
طبق نظر پورتر (1990)، در حال حاضر رقابت پذیری موضوعی محوری در سطح دنیاست و از آن به عنوان وسیله ای 
براب دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب و توسعه پایدار یاد می شود. با توجه به اهمیت رقابت پذیری برای اقتصادهای در 
حال توسعه و توسعه یافته، مطالعه تأثیر رقابت پذیری روی عملکرد اقتصادی ضروری به نظر می رسد. نتایج این مطالعه 

می تواند اهمیت و جایگاه رقابت پذیری در اقتصاد کشورها را مشخص کند. 

منظور از عملکرد اقتصاد در مرحله اول، رشد اقتصادی است و با توجه به اهمیت صادرات در رشد تولید ملی، به 
تأثیر رقابت پذیری از کانال رونق صادرات نیز در این مطالعه توجه شده است. بنابراین، هدف اصلی این مطالعه بررسی 
تأثیر رقابت پذیری اقتصاد روی رشد اقتصادی و صادرات در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته طی بازه 
زمانی 2014-200۶ است. با توجه به ساختار داده های تحقیق حاضر، مثل کوتاه بودن دوره زمانی در مقایسه با تعداد 
کشورها و همچنین ماهیت پویای متغیر وابسته (رشد اقتصادی)، روش گشتاورهای تعمیم یافته1 برای برآورد مدل ها، 
روش مناسبی است (بالندل و باند، 1998؛ رودمن، 200۶). عالوه بر این، در مطالعه حاضر برخالف مطالعات قبلی 
که از متغیرهای جایگزین رقابت پذیری استفاده کرده اند، از شاخص واقعی رقابت پذیری که از سال 200۶ گزارش 

می شود، استفاده شده است.

در ادامه ساختار مقاله بدین صورت است که در بخش دوم، ادبیات موضوع و مروری بر پیشینه مطالعات انجام شده 
ارائه می شود. روش شناسی تحقیق در بخش سوم آورده شده است. بخش چهارم به یافته های تحقیق اختصاص داده 

شده است و درنهایت نتیجه گیری و پیشنهادات در بخش پنجم ارائه شده است.

1. Generalized Method of Moments (GMM)

آرش رفاح کهریز و همکاران. رقابت پذیری در عملکرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته
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1- ادبیات موضوع

1-1- شاخص رقابت پذیری

امروزه، بنگاه های اقتصادی بدون فروش در سطح جهانی و تولید فراملیتی، امکان رویارویی با رقبای خود را تقریباً از 
دست می دهند؛ چراکه با تولید فراملیتی می توان قیمت تمام شده محصول را تنزل داد و با فروش در سطح گسترده و 
بازارهای جهانی حاشیه سود را در رقابت با بنگاه های دیگر، کاهش داد. درواقع، رقابت در بهره وری، چهره امروز اقتصاد 
در سطح جهان است. اقتصادی که نتواند در چنین رقابت تنگاتنگی، بهره وری و دانش تولید خود را بهبود دهد، تنها 
قادر به فروش مواد خام و اولیه خواهد بود و زمانی که این مواد به اتمام برسد، اقتصاد با بحران بزرگی مواجه خواهد شد. 

رقابت پذیری جهانی2 مطرح شده است که مجمع جهانی  اخیراً شاخص  این مسئله،  ویژه  اهمیت  به دلیل 
اقتصاد3 هرساله گزارش آن را منتشر می کند. در گزارش رقابت پذیری جهانی، شاخص جهانی رقابت پذیری به 
عنوان ابزاری جامع برای اندازه گیری اصول بنیادین اقتصاد خرد و کالن رقابت ملی استفاده می شود. رتبه ها 
در این گزارش نشان دهنده میزان توانایی هر کشور برای فروش و تأمین محصوالت و خدمات خود و توان هر 
کشور در دستیابی به رفاه اقتصادی پایدار در کوتاه مدت و میان مدت است. شاخص رقابت پذیری کشورها در 
محدوده ارقام 1 تا 7 به طور کمی محاسبه می شود، بر این اساس هرچه شاخص به رقم 7 نزدیک تر باشد، قدرت 
رقابت پذیری کشور بیشتر است. این شاخص، متوسط وزنی اجزای گوناگونی است که جنبه های مختلف رقابت 
را اندازه گیری می کند. این اجزا در سه رکن کلی الزامات اساسی، عوامل افزایش کارایی و عوامل فناوری جای 
می گیرند. سه رکن اساسی رقابت پذیری خود به 12 زیرشاخه تقسیم می شوند. درمجموع 199 معیار در محاسبه 

شاخص رقابت پذیری جهانی تعیین کننده است (شهیکی تاش و همکاران، 1394). 

مطالعات متعددی با استفاده از شاخص های رقابت پذیری وضعیت اقتصادها را بررسی کرده اند. از جمله میراحسنی 
(2013) شاخص های ارائه شده مجمع جهانی اقتصاد را در کشورهای مختلف بررسی و مقایسه کرد. نتایج این مطالعه 
نشان داد در بین کشورهای منطقه خاورمیانه، قطر با رتبه رقابت پذیری 14 و عربستان سعودی با رتبه 17 حائز 
باالترین رتبه های رقابت پذیری در سال 2011 بودند. این در حالی است که کشورهای فرانسه با رتبه رقابت پذیری 18، 
چین با رتبه 2۶ و روسیه با رتبه ۶۶ در رده های پایین تری نسبت به دو کشور قطر و عربستان سعودی قرار می گیرند. 
همچنین، کشورهای مالزی با رتبه رقابت پذیری 21، امارات متحده عربی با رتبه 27، هند با رتبه 5۶ و ترکیه با رتبه 

59 در سال 2011 قدرت رقابت پذیری بیشتری نسبت به ایران داشتند.

 در مطالعه دیگر شهیکی تاش و همکاران (1394) که بر اساس گزارش ساالنه مجمع جهانی اقتصاد طی سال های 
2014-2013 انجام شده است، کشورهای سوئیس، سنگاپور، فنالند، آلمان، ایاالت متحده، سوئد، هنگ کنگ، هلند، 
ژاپن و انگلستان 10 اقتصاد نخست رقابت پذیر جهان شناخته شدند. در این راستا بهترین رتبه در بین شاخص ها برای 
ایران، شاخص اندازه بازار با رتبه 19 است که مقدار این شاخص 5/14 است. در این مطالعه همچنین عوامل مؤثر بر 

2. Global Competitiveness Index (GCI)
3. World Economic Forum (WEF)

آرش رفاح کهریز و همکاران. رقابت پذیری در عملکرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته
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شاخص رقابت پذیری بررسی شده اند.

1-2- رقابت پذیری و رشد اقتصادی

مبنای نظری ارتباط بین رقابت پذیری و رشد اقتصادی را باید در فرایند توسعه جست وجو کرد. بر اساس تئوری های 
توسعه مانند تئوری روستو (1990)، توسعه، فرایندی چندمرحله ای است؛ بدین صورت که بدون موفقیت در یک 
مرحله، امکان طی مرحله دیگر وجود ندارد (بهشتی، 2010). اما آنچه در هر مرحله از فرایند توسعه اتفاق می افتد که 

باعث جهش اقتصادی می شود، به رقابت پذیرشدن اقتصاد مرتبط است. 

درواقع مبنای تئوریک بین رقابت پذیری اقتصاد و رشد اقتصادی را باید در تحوالت نوین اقتصاد جهانی جست وجو 
کرد. امروزه، اقتصاد پدیده ای بدون مرز جغرافیایی تعریف می شود. پاسخ به نیاز مشتریان و سهم بری مناسب از بازار، 
نیازمند تولید فراملیتی و بهبود روزانه بهره وری است. زمانی که در بستر تحوالت نوین اقتصادی، رقابت شدید بهره وری 
و نوآوری حاکم است، اگر اقتصادی نتواند توانایی رقابت خود را بهبود دهد یا حداقل حفظ کند، نیل به رشد اقتصادی 
با مانع بسیار جدی روبه رو خواهد بود. در چنین وضعیتی تنها هدف و تمرکز اقتصاد، روی حفظ بازار داخلی خواهد 
بود و تمام توان اقتصاد در مسیر مقابله با ورود کاالهای خارجی برای حفظ بنگاه های تولیدی داخلی (که تنها در بازار 
داخلی عمل می کنند)، به کار خواهد رفت. نتیجه چنین عملکردی، رشد اقتصادی پایین و پرنوسانی خواهد بود. لذا 

رشد اقتصادی در دنیای مدرن نمی تواند جدا از بهبود رقابت پذیری باشد.

بنابراین امروزه، وقتی از رشد و توسعه یک کشور یا منطقه صحبت می شود، شکل گیری مفهوم رقابت پذیری از جمله 
مباحثی است که بررسی می شود. سانفی و زه (2012) برای بررسی فرایند توسعه اروپای جنوب شرقی، ایجاد مفهوم 
شاخص رقابت پذیری در این منطقه را بررسی کردند. در این پژوهش از طریق استفاده از انواع شاخص رقابت پذیری 
و محیط کسب وکار به ارزیابی وضعیت اصالحات در جنوب شرقی اروپا پرداخته شد. آن ها تأکید کردند که وقتی 
موضوعات مشترک مانند فساد، ضعف مالیاتی دولت و دسترسی نداشتن به مهارت ها پدیدار شود، شکاف مشخصی بین 

این کشورها با دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به وجود می آید. 

برای بررسی دقیق مبانی نظری رقابت پذیری و رشد اقتصادی باید مبنای نظری 12 رکن تعیین کننده شاخص 
رقابت پذیری جهانی (یعنی نهادها، زیربناها، فضاهای اقتصاد کالن، بهداشت و آموزش در سطوح ابتدایی، آموزش 
عالی و تربیت نیروی انسانی، کارایی بازار کاال، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، تکنولوژی، اندازه بازار، مهارت های 
کسب وکار و نوآوری (کوردالسکا و الچک، 201۶) و رشد اقتصادی تجزیه و تحلیل شود. در تصویر شماره 1 خالصه 

ارکان شاخص رقابت پذیری گزارش شده است.

کیفیت کارایی مؤسسات کشورها در چارچوب قانونی و اداری که در آن افراد، شرکت ها و دولت ها برای افزایش رفاه و خلق 
ثروت تعامل دارند، به عنوان یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در مطالعات مختلف اثبات شده است (آسماگلو، 
جانسون و رابینسون، 2002؛ نورث، 1989؛ رودریک و همکاران، 2004). کیفیت و انعطاف پذیری شبکه های زیربناها، بازارهای 
مالی را ادغام می کنند و آن ها را با هزینه های پایین تری به دیگر کشورها منتقل می کنند که این کار باعث می شود در تجارت 
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بین الملل، کاال و خدمات به طور ایمن و به موقع به بازارها عرضه شوند. بنابراین تعیین محل فعالیت های اقتصادی، تسهیالت 
برای نیروی کار، جلوگیری از وقفه ها و کمبود منابع انرژی باعث بهبود رشد اقتصادی می شوند (کانینگ و پدرونی، 1999؛ 

کالدرون و سرون، 2004). 

عالوه بر این، بازبودن تجارت در بازارهای رقابتی بین المللی کشورها را قادر می کند تا از طریق تجارت و سرمایه گذاری 
به بهبود بهره وری، گسترش صنایع تولیدی و تولیدات محلی و دسترسی به پیشرفته ترین دانش و تکنولوژی های خارج 
از کشور دست یابند (دلگادو، کتلز، پورتر و استرن، 2012). از این رو، در اقتصادهای رقابتی، تعداد بیشتری از 
فرصت های شغلی نسبت به اقتصادهای کم رقابتی به وجود می آیند. بنابراین مراحل توسعه در اقتصاد مدرن با ارکان 
رقابت پذیری گره خورده است. درباره ارتباط ارکان رقابت پذیری با محورهای توسعه، سه مرحله قابل تفکیک است 

(شهیکی تاش و همکاران، 1394).
1-2-1- سطح نهاده محور4

 حفظ رقابت در این مرحله از توسعه در درجـه نخـست، بـه عملکـرد مناسب نهادهـای دولتـی و خصوصی (رکن 1)، 
توسعه مناسب زیرساخت ها (رکن 2)، فضای باثبات اقتصاد کالن (رکن 3) و نیروی کار سالم که حداقل آموزش نخستین 
را دیده باشند (رکن 4) بستگی دارد. درباره اینکه فرایند رشد اقتصادی از اصالح و تقویت نهادها آغاز می شود، ادبیات 
گسترده و مطالعات تجربی بسیاری انجام گرفته است. اگرچه، در یک اقتصاد، ثروت عموماً به وسیله کسب وکارهای 
خصوصي ایجاد می شود، اما این کسب وکارها مجبورند تا درون مرزهاي یک کشور فعالیت کنند و مجبور به سروکار 

4. Factor-Driven Stage
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داشتن با نهادهایي هستند که دولت آن کشور ایجاد و حفظشان می کند. تحقیقات اقتصادي امروزه تالش می کنند تا 
اهمیت نهادها را براي رشد اقتصادي بلندمدت یک کشور به صورت عدد و رقم درآورند (آسماگلو و همکاران، 2002). 

1-2-2- سطح کارایی محور

بهره وری اقتصادی که در مرحله باالتری از رقابت قرار دارد، با باال رفتن درجه توسعه یافتگی، افزایش می یابد و 
دستمزدها نیز افزایش می یابند. در این مرحله کشور به سوی سطح دوم توسـعه، یعنـی سطح کارایی محور پیش 
می رود. با افزایش کارایی تولیـد، کیفیـت تولیـدات و دستمزدها افـزایش می یابند، امـا قیمت ها نمی توانند زیاد شوند. 
در این مرحله، رقابت از طریق آموزش و تربیت در سطوح عالی (رکن 5)، کارایی بازار کاال (رکن ۶)، عملکرد خوب 
بازار کار (رکن 7)، بازارهای مـالی توسـعه یافتـه (رکـن 8)، توانـایی بهره برداری از مزایای فناوری های موجود (رکن 

9) و یک بازار بـزرگ داخلـی یـا خـارجی (رکـن 10) افزایش خواهد یافت.

1-2-3- سطح خالقیت محور

درنهایت، در کشوری کـه در مرحلـه نـوآوری5 (خالقیت محور) قـرار می گیرد، دسـتمزدها تنهـا در صورتی افزایش 
خواهنـد یافت که کسب وکار توان رقابت با محصوالت جدید و منحصربه فرد را داشته باشـد. در این مرحله بنگاه ها 
باید با تولید کاالهـای جدیـد گوناگون بـا اسـتفاده از پیچیده ترین فرایندهای تولید (رکن 11) و نوآوری های جدید 

(رکن 12) رقابت کنند.

پیشرفت های تکنولوژیکي در مرکز رشد اقتصادي قرار دارد. هیچ عاملي را در اقتصاد، مهم تر از نرخ رشد اقتصادي 
نمی توان یافت که داللت مستقیم بر افزایش رفاه اقتصادي بلندمدت یک ملت داشته باشد. رشد باالي اقتصادي و 
توسعه بهتر اقتصادي از جمله اهدافي است که همه اقتصادها به دنبال آن هستند و علت آن وجود منافع و مزایایي 

است که رشد اقتصادي به ارمغان می آورد (محبی و خزائی پول، 2014).

بنابراین، داشتن نهادهای کارآمد، بهبود بهره وری و بروز مداوم خالقیت و نوآوری که پایه های رقابت پذیری را شکل 
می دهد، از مهم ترین عوامل رشد اقتصادی در جهان امروز محسوب می شوند. همچنین، در تبیین الگوی نظرِی ارتباط 

رشد اقتصادی و رقابت پذیری باید به چند نکته توجه کرد: 

- مفهوم رقابت پذیری در سیر تکوینی نظریات مزیت نسبی و مزیت نسبی پویا در جهان امروز مورد توجه اقتصاددانان 
در حوزه تجارت قرار گرفته است.

- مطالعه رویکردهای مختلف الگوی رشد درون زا، بیانگر این مطلب است که بسیاری از این عوامل در مطالعات رشد 
درون زا به صورت یک مؤلفه وارد مدل رشد شده است تا توضیح دهندگی بیشتری را برای رشد اقتصادی ایجاد کند.

- در بیشتر موارد شاخص های ترکیبی رقابت پذیری، بر اساس عوامل تعیین کننده آن دسته بندی شده اند.بر این 
تأثیرگذاری رقابت پذیری بر رشد  اقتصادی و رقابت پذیری و کانال  ارتباط بین رشد  اساس، در تصویر شماره 2 

5. Innovation
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اقتصادی ارائه شده است. بنابراین با توجه به تصویر شماره 2 مشخص می شود منشأ پیدایش رقابت پذیری تئوری های 
مزیت های نسبی است که از کانال تابع تولید می تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، در سال های 
اخیر مطالعات متعددی درباره ارتباط بین رقابت پذیری و رشد اقتصادی انجام گرفته است. آرودا و همکاران (2009)، 
ارتباط میان رشد اقتصادی و شاخص های رقابت پذیری را در کشور برزیل بررسی کردند و نشان دادند از میان 12 
شاخص تعیین کننده رقابت پذیری، شاخص نوآوری بیشترین تأثیر را بر رشد تولید ناخالص داخلی این کشور دارد. 
چانگ (2010) مطالعه مشابهی برای کشور کره جنوبی انجام داد. این مقاله، بررسی تحوالت علم و فناوری در کره 
جنوبی و تأثیر آن ها بر توسعه صنعتی این کشور را ارزیابی کرد و برای استخراج برخی تجربه هایی که ممکن است 

بعدها قابل اجرا باشد، تالش کرد. 

همچنین برخی از مطالعات بین کشوری نیز برای نشان دادن اهمیت رقابت پذیری در فرایند رشد اقتصادی انجام 
گرفته است. بن آمار و حمدی (2012) در پژوهشی تأثیر رقابت پذیری جهانی بر رشد اقتصادی برای 23 کشور 
آفریقایی را با استفاده از داده های پانلی طی بازه زمانی 2009-2004 بررسی کردند. آنان نشان دادند رقابت پذیری 
تأثیر درخور توجهی بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور دارد. پتراریو و همکاران (2013) نیز در مطالعه خود به دنبال 

یافتن شواهد تجربی برای اثبات ارتباط بین نوآوری و رشد اقتصادی در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی۶ بودند. 

نتایج بررسی آنان نشان داد نوآوری سهم قابل توجهی از رقابت های ملی و رشد اقتصادی را باعث می شود و 
شکاف بین اقتصاد غرب و شرق می تواند با سرمایه گذاری در نوآوری کاهش  یابد. پالی (2015) با موضوع ارزیابی 
تأثیر زیرساخت ها بر رشد اقتصادی و رقابت جهانی برای 124 کشور به درجه نفوذ زیرساخت ها روی رقابت 
ملی پرداخت. او مدعی بود از طریق تأثیر مدیریت صنعتی می توان سیاست های صنعتی و رقابت ملی را توسعه 
داد. نتایج این مطالعه نشان داد رقابت ملی اساساً تحت تأثیر سطوح توسعه نهادی و هفت عامل دیگر، از جمله 

6. Central and Eastern Europe (CEE)

 

 
 

 

 
  

تصویر 2. سیستم رقابت پذیری و رشد اقتصادی (پژویان و نصیری، 2009)
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زیرساخت ها، قرار می گیرد و زیرساخت ها به نوبه  خود به وسیله عواملی چون جاده ها، راه آهن، حمل ونقل هوایی 
و برق تعیین می شود و تله های نهادی، کلیدی برای جلوگیری از توسعه ملی به شمار می آیند. کازاکو (2015)، 
ارتباط بین رشد اقتصادی و رقابت را برای 28 کشور اروپایی و برای دوره زمانی 2013-200۶ آزمود. نتایج 
مطالعه او نشان داد یک شوک در رقابت پذیری اثر مثبت بر رشد تولید ناخالص داخلی کشورها دارد. همچنین 

رشد سریع اقتصادی اثر مثبت اندکی بر رقابت پذیری دارد.

نکته مهم دیگری که در این میان قابل طرح است، این است که آیا رابطه بین رقابت پذیری و رشد اقتصادی 
یک طرفه است؟ آیا این امکان وجود دارد که رشد اقتصادی باعث بهبود وضعیت رقابت پذیری شود؟ به نظر می رسد 
وجود چنین رابطه ای امکان پذیر است؛ چراکه وقتی اقتصاد رشد می کند، توانمندی اقتصاد برای رقابت با دیگران 
بهبود پیدا می کند. کوردالسکا و الچک (201۶) در مطالعه ای با عنوان »رقابت پذیری جهانی و رشد اقتصادی: ارتباط 
یک طرفه یا دوطرفه؟« رابطه بین رقابت پذیری جهانی و رشد اقتصادی را بررسی کردند. آن ها در این مطالعه ارتباط 
بین رقابت پذیری جهانی و رشد اقتصادی را با استفاده از تکنیک علیت پانل گرنجری در 114 کشور و برای دوره 

زمانی 2014-200۶ آزمودند. 

هرچند با توجه به اقتصاد متکی بر نفت و خام فروشی در ایران، رقابت پذیری اقتصاد اهمیت ویژه ای دارد، ولی توجه 
کمتری به این موضوع شده است. اگر نسل حاضر نتواند برای تضمین محصول فروش برای بازارهای جهانی چاره ای 
بیندیشد، با روند رو به اتمام منابع طبیعی مثل نفت و گاز و منابع معدنی، نسل های بعدی با بحران جدی اقتصادی 
به صورت نداشتن توان حضور در بازارهای جهانی روبه رو خواهند شد. بنابراین توجه به اهمیت رقابت پذیری در فرایند 

رشد و توسعه اقتصادی از ضروریات امروز مباحث اقتصادی در ایران است.

مطالعات داخلی بسیار محدودی درباره اهمیت رقابت پذیری در رشد اقتصادی وجود دارد. وارث و همکاران (2012) 
تأثیر رقابت پذیری جهانی بر کامیابی اقتصادی کشورها را با ارائه مدلی برای ارتقای رقابت پذیری ملی ایران بررسی 
کردند. آنان در این مطالعه از روش تحلیل همبستگی متعارف و تکنیک آنتروپی استفاده کردند. نتایج مطالعه آنان 
نشان داد سه رکنی که رتبه های اول تا سوم اهمیت شاخص رقابت پذیری را کسب کرده اند به ترتیب دسترسی 
به تکنولوژی، زیرساخت و آموزش های علمی و کاربردی هستند. در جمع بندی مطالعات نظری و تجربی پیشین، 

کانال های تأثیرگذاری رقابت پذیری اقتصاد بر رشد اقتصادی را می توان به صورت تصویر شماره 3 خالصه کرد.

1-3- رقابت پذیری و صادرات

مطالعات حاکی از آن است که همچنان که افزایش ظرفیت های رقابتی یک کشور به بسیاری از عوامل دیگر چون 
منافع کارایی، کیفیت باالتر محیط عمومی کسب وکار و غیره بستگی دارد، رشد اقتصادی سریع تأثیر مثبت اندکی 
بر رقابت پذیری دارد (کوردالسکا و الچک، 201۶). هنگامی که یک کشور در محصوالتی مزیت نسبی تخصصی دارد، 
تجارت بین المللی نمی تواند به رشد سریع آن کمک کند. با این حال، تجارت بین المللی اگر به عنوان یک کانال 
برای جذب بدنه دانش و فناوری عمل کند، می تواند یک منبع دائمی رشد باشد. تجارت فناوری می تواند به لحاظ 
تکنولوژیکی به شرکت هایی که کاالهای سرمایه ای وارد می کنند و یا شرکت هایی که کاالهای صادراتی را با توجه به 
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استانداردهای بین المللی فناوری، کیفیت و یا قیمت تولید می کنند، سود رساند (رومر، 198۶ و1990؛ ریورا باتیز و 
رومر، 1991؛ یانگ، 1991). البته شواهد تجربی درباره صادرات به طور کلی بی نتیجه است و مطالعات کمی اثر انواع 
خاصی از صادرات را تجزیه و تحلیل کرده اند (گیلس و ویلیامز، 2000). از آنجا که این استانداردها، به دلیل 
رقابت، ارتباطات و پیچیدگی بازارهای بین المللی خواهان بیشتری دارند، همیشه یک محرک منعکس شده در 
رشد مداوم وجود دارد. با این حال صادرات تکنولوژی پیشرفته ناشی از بهبود شرایط رقابت در کشورهای مختلف 
است که چنین صادراتی ممکن است یکی از کانال هایی باشد که در یک محیط کسب وکار مطلوب، در رشد 

اقتصادی باالتر منعکس شده است. 

محسنی زنوزی و اسماعیلی (2014) در مطالعه ای تأثیر نقش دولت در رقابت پذیری را بررسی کردند. ایشان در 
این مطالعه به دنبال شناسایی تأثیر شاخص نقش تصدی گرایانه و حاکمیتی دولت در بلندمدت و کوتاه مدت بر نرخ 
ارز حقیقی مؤثر در اقتصاد ایران با استفاده از مدل ARDL و داده های فصلی 1390-1371 بودند. نتایج مطالعه نشان 
داد افزایش حضور دولت به صورت تصدی گرایانه در اقتصاد، توان رقابت پذیری کاالهای داخلی را در سطح بین المللی 
کاهش داده است. همچنین، محسن زاده و احمدیان (201۶)، طی تحقیقی نقش استراتژیکی رقابت پذیری بر میزان 
عملکرد صادرات شرکت های صادراتی در ایران را از طریق پرسش نامه و تحقیقات میدانی و با انتخاب 200 نفر از 
مدیران و کارشناسان شرکت های صادراتی بررسی کردند و دریافتند که استراتژی های رقابتی می توانند تأثیرات قابل 

توجهی بر میزان عملکرد صادرات داشته باشند.

همان طور که مشاهده شد تا کنون توجه چندانی به بررسی ارتباط میان رقابت پذیری بر عملکرد اقتصادی نشده 
است. بنابراین با توجه به تشدید رقابت میان جوامع مختلف و به دلیل اهمیت شاخص رقابت پذیری در تعامل با 
بازارهای جهانی و خلق ثروت، این مطالعه تأثیر رقابت پذیری را بر عملکرد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه 

و توسعه یافته بررسی می کند.

 

 
 

 

 
  

تصویر 3. کانال های تأثیرگذاری رقابت پذیری بر رشد اقتصادی
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 2- روش شناسی پژوهش

2-1- داده های تابلویی پویا

در بسیاری از مواقع، محققان اقتصادی به دنبال بررسی پویایی در روابط اقتصادی هستند. بنابراین در روش های مختلف 
برآوردی از رویکردهای پویا بهره می برند. مدل های پویا کاربردهای فراوانی از جمله در برآورد معادله اولر مصرف خانوار، 
مدل های تعدیل هزینه بنگاه، مدل های رشد اقتصادی و غیره دارند. در مدل های اقتصادسنجی رابطه پویایی به وسیله وارد 
شدن وقفه یا وقفه هایی از متغیر وابسته به عنوان متغیر توضیحی در مدل مشخص می شود (بالتاجی، 2008). آنچه در 
این مدل ها مهم است اینکه حتی اگر ضریب وقفه دار متغیر وابسته چندان مدنظر و مهم نباشد، حضور این متغیر باعث 

خواهد شد که ضرایب دیگر متغیرها به درستی برآورد شوند. مدل مدنظر به شکل رابطه شماره 1 است:  

.1
yit=pyi,t-1+x ́it β+αi+εit

روش استفاده شده، روش گشتاورهای تعمیم یافته است. این روش به دست آوردن متغیرهای سازگار، نیازمند تعداد 
دوره های زمانی زیاد نیست و برای پانل هایی با مقاطع زیاد و دوره های زمانی کم نیز مناسب است. اما وقتی دوره زمانی 
مدنظر کوتاه باشد، از اثرات مشاهدات اولیه روی هر مشاهده بعدی نمی توان چشم پوشی کرد. از طرفی درنظرگرفتن 
خودهمبستگی محدود در جمله خطای معادله، منجر شده از تخمین زن هایی برای برآورد مدل های پویای پانل به 

صورت گسترده استفاده شود (باند، 2002).

2-2- روش گشتاورهای تعمیم یافته

روش گشتاورهای تعمیم یافته را هانسن7 (1982) توسعه داد که چارچوب راحتی را برای به دست آوردن 
تخمین هایی با کارایی جانبی فراهم می کند. در طی دهه اخیر مفهوم روش گشتاورهای تعمیم یافته اهمیت 
بیشتری پیدا کرده است. قبل از شروع بحث درباره برخی از برآورد کننده های تابلویی پویا که مبنایشان بر روش 

گشتاورهای تعمیم یافته است، مفهوم این روش توضیح داده می شود (به نقل از بالتاجی، 2008)8.

2-3- داده ها و مدل تحقیق

با توجه به ماهیت داده های تحقیق، روش استفاده شده برای برآورد معادله رگرسیونی، مدل رگرسیونی مربوط 

7. Hansen
8. برای پرهیز از اطاله کالم و محدودیت صفحات فصلنامه و همچنین مشهور بودن این مدل ها در مطالعات پانلی، توضیحات مختصری 
درباره روش تحقیق صورت گرفته است. عالقه مندان برای مطالعه بیشتر درباره مدل گشتاورهای تعمیم یافته و نحوه مدل سازی در این 

روش، می توانند به بالتاجی، 2008 مراجعه کنند.
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به داده های ترکیبی خواهد بود. معادالت رگرسیونی برای 48 کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه، در 
 STATA سال های 2014  -200۶ برآورد شده است. روش مدنظر روش گشتاورهای تعمیم یافته است و از نرم افزار
برای تخمین مدل ها استفاده شده است. با توجه به اینکه متغیر نشان دهنده عملکرد اقتصادی کشورها، شامل 
رشد اقتصادی و صادرات انتخاب شده است. برای بررسی اهداف تحقیق، معادله رگرسیونی رشد و صادرات برای 
کشورهای در حال توسعه، توسعه یافته و کل کشورها برآورد شده است. اهداف مطالعه به این شرح است: بررسی 
عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با تأکید بر رقابت پذیری، برای مجموعه ای از کشورهای منتخب در حال توسعه و 
توسعه یافته و بررسی عوامل مؤثر بر صادرات با تأکید بر رقابت پذیری برای مجموعه ای از کشورهای منتخب در 
حال توسعه و توسعه یافته. با توجه به اهداف تحقیق، مدل های رگرسیونی زیر برای بررسی تأثیر رقابت پذیری بر 

رشد اقتصادی برآورد شده است: 

.2 

lgdpit=α1+β1 icoit+β2 cgdpit+β3 hseit+β4 infit+β5 lfcit+uit

 : cgdp شاخص بین المللی رقابت پذیری؛ :ico لگاریتم تولید سرانه؛ :lgdp :که در رابطه شماره 2 مذکور داریم 
نرخ تغییر نسبت تشکیل سرمایه خالص به تولید ناخالص داخلی؛ hse: نسبت ثبت نام کنندگان دوره دبیرستان؛ 

inf: نرخ رشد سطح عمومی قیمت ها؛ lfc: لگاریتم سرمایه خارجی و u : اجزای اخالل رگرسیون.

مدل مذکور برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برآورد شده است و معادله رگرسیون برای مجموع 
کشورها به صورت رابطه شماره 3 برآورد شده است:

 .3
 lgdpit=α2+λ1 icoit+λ2 cgdpit+λ3 hse+λ4 infit+λ5 lfcit+λ6 dum+vit

در معادله مذکور تمامی موارد مطابق معادله قبلی است و نشان دهنده متغیر دامی است که برای کشورهای 
در حال توسعه عدد صفر و برای کشورهای توسعه یافته عدد یک قرار داده  شده است. 

مدل برآورد شده برای بررسی فرضیه تأثیر رقابت پذیری بر صادرات به این رابطه های شماره 4 و 5 است:

.4
lexit=α3+ϕ1 icoit+ϕ2 lgeit+ϕ3 erit+Ζit

.5
lexit=α4+γ1 icoit+γ2 lgeit+γ3 erit+γ4 infgdpit+εit

که در این معادالت داریم: lex: لگاریتم صادرات کاالها و خدمات فاوا؛ ico: رقابت پذیری؛ lge: لگاریتم مخارج 
مصرفی دولت؛ infgdp: تورم محاسبه شده از شاخص قیمت تعدیل کننده تولید داخلی؛ er: نرخ ارز و z ,ε: اجزای 
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اخالل رگرسیون ها.

3- یافته های پژوهش

3-1- نتایج برآورد مدل ها

از جمله روش های اقتصادسنجی مناسب برای حل یا کاهش مشکل درون زا بودن متغیرها، استفاده از روش 
گشتاورهاي تعمیم یافته داده های تابلویي پویاست. روش اقتصادسنجي که در اکثر مطالعات اقتصادي (از جمله 
تحقیقات ذکـر شـده در مقاله) براي حل این مشکل به کار رفته است، استفاده از روش اقتصادسنجي حـداقل 
مربعات دو مرحله ای است. الزمه استفاده از این روش، یافتن متغیـر ابـزاري مناسب است. در این خصوص، آزمون 
سارگان، اعتبار متغیر ابزاری انتخاب شده را می آزماید که فرض صفر این آزمون، نداشتن همبستگی متغیر ابزاری 
با اجزای اخالل است. معادالت رگرسیونی ذکر شده با استفاده از روش گشتاورهاي تعمیم یافته برازش می شوند. 

نتایج برآورد معادالت در جدول شماره 1 ارائه شده است.

و  تورم  دبیرستان،  دوره  ثبت نام شدگان  نسبت  رشد سرمایه،  متغیرهای  رقابت پذیری،  متغیر  بر  عالوه 
جریان سرمایه خارجی نیز در مدل استفاده شده است. از وقفه متغیر وابسته به عنوان متغیر ابزاری استفاده 
شده است. احتمال مربوطه برای آزمون سارگان، نشان از رد  نشدن فرض صفر و اعتبار متغیر ابزاری دارد. 
بر اساس آزمون آرالنو- باند جمالت اخالل باید همبستگی سریالی مرتبه اول داشته باشند و همبستگی 
سریالی از مرتبه دوم نداشته باشند. احتمال مربوط به این آزمون نیز نشان می دهد شرایط مذکور برای 

هرکدام از معادالت تأیید می شود.

 آزمون والد برای این معادله رگرسیون حاکی از معنی داری کل رگرسیون است. ضریب متغیر رقابت پذیری 
نشان می دهد بهبود یک رتبه ای در رتبه رقابت پذیری یک کشور باعث افزایش تولید سرانه به میزان 3 درصد 
می شود. ضریب این متغیر در سطح 95 درصد اطمینان برای هر دو گروه کشوری و کل کشورها معنی دار 
است. ضریب این متغیر برای کشورهای توسعه یافته بیش از کشورهای در حال توسعه است. اثر رقابت مندي 
بر رشد اقتصادي (با رویکرد الگوي رشد درون زا) در مطالعه پژویان و فقیه نصیری (2009) نیز تأیید می شود. 
نتایج بررسی کریمی هسنیجه (2007) از آزمون علیت رقابت پذیری و صادرات غیرنفتی نشان دهنده نبود 
رابطه علت و معلولی در صادرات غیرنفتی کشور است که در این مطالعه از شاخص جهانی شدن به عنوان 

شاخص رقابت پذیری استفاده شده بود.

تأثیر متغیر رشد سرمایه نیز بر لگاریتم تولید سرانه مثبت و معنی دار است که با انتظارات تئوریک نیز 
سازگار است. تأثیر نسبت ثبت نام شدگان دوره دبیرستان در کشورهای توسعه یافته معنی دار است، اما این 
تأثیر برای کشورهای در حال توسعه مثبت، اما بی معنی  است. این متغیر به عنوان نمایانگر سرمایه انسانی 
در نظر گرفته شده است. مطالعه بارو و لی (1993)، ساالی مارتین و همکاران (2004) و منکیو و همکاران 
(1992) از جمله مطالعاتی هستند که از نسبت ثبت نام شدگان دوره دبیرستان و سال های تحصیل به 
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عنوان متغیر نشان دهنده سرمایه انسانی استفاده کرده اند.

نحوه تأثیر تورم بر رشد اقتصادی در دو گروه متفاوت است؛ به طوری که در کشورهای در حال توسعه تورم 
زمینه ساز کاهش رشد اقتصادی است و به بیانی دیگر تورم رکودی در این کشورها وجود دارد. اما در کشورهای 
توسعه یافته ضریب تورم مثبت و معنی دار است که نشان از آن دارد که در این کشورها تعاملی بین تورم و رشد 
اقتصادی برقرار است. ضریب سرمایه گذاری خارجی برای هر دو گروه از کشورها مثبت و معنی دار است، اما 
عالمت این متغیر در کشورهای در حال توسعه بزرگ تر از توسعه یافته است. با توجه به اینکه یکی از ویژگی های 
کشورهای در حال توسعه کمبود سرمایه است، تأثیر جریان سرمایه خارجی به این کشورها اهمیت بیشتری 

دارد. نتایج نیز این موضوع را تأیید می کنند.

آزمون فرضیه اول تحقیق بر اساس هدف اول مطالعه مبنی بر تأثیر مثبت و معنی دار قدرت رقابت پذیری 
اقتصاد بر رشد اقتصادی برای هر دو گروه از کشورها تأیید می شود. چنانچه کشوری در مسیر جهانی شدن نتواند 
قدرت رقابتی کافی را ایجاد کند، با کم رنگ شدن مرزهای جغرافیایی و یکپارچگی اقتصادی ثمره ای جز وابستگی 
بیشتر به کاالهای وارداتی و سهم کم از صادرات جهانی را تجربه نخواهد کرد. موفقیت اقتصادی به عنوان یکی از 
ابعاد مهم کامیابی یک ملت، وسیله ای برای بهبود کیفیت زندگی است. از این رو، رقابت پذیری زمینه ساز موفقیت 

اقتصادی و درنتیجه سهیم شدن در کامیابی ملت هاست.

بر اساس نتایج جدول شماره 2، معنی داری کل رگرسیون برای هر دو گروه کشوری با توجه به آزمون والد 
تأیید می شود. احتمال مربوطه برای آزمون سارگان نشان از رد نشدن فرض صفر و اعتبار متغیر ابزاری دارد. بر 
اساس آزمون آرالنو باند جمالت اخالل باید همبستگی سریالی مرتبه اول داشته باشند و همبستگی سریالی 
مرتبه دوم نداشته باشند. احتمال مربوط به این آزمون نیز نشان می دهد شرایط مذکور برای هر دو گروه در 
سطح اطمینان 95 درصد برقرار است. تمامی متغیرها به  جز مخارج مصرفی دولت در مدل (4) برای کشورهای 
در حال توسعه تأثیر مثبتی بر صادرات فاوا دارد. تورم در کشور داخلی به دلیل افزایش قیمت کاالهای داخلی 
باعث کاهش تقاضای خارجیان و صادرات شده است. افزایش مخارج دولت به دلیل افزایش تقاضای داخل باعث 
کاهش صادرات شده است. همچنین این تأثیر ممکن است به دلیل اثر ازدحام خارجی باشد که در آن با افزایش 
سهم مخارج دولت، سهم بخش خصوصی کاهش پیدا می کند و به دنبال آن صادرات کاهش می یابد. وارد کردن 
تورم و مخارج دولت به صورت همزمان باعث معنی دارنبودن ضریب مخارج دولت شده است. این موضوع می تواند 

به دلیل هم خطی بین افزایش مخارج دولت (و به تبع آن ایجاد کسری بودجه) و تورم باشد.

کاهش ارزش پول داخلی یا افزایش نرخ ارز باعث می شود تولیدات یک کشور برای خارجیان ارزان و تولیدات 
خارجی برای افراد داخل گران تر شود. بر همین اساس انتظار بر این است که به لحاظ مقداری، صادرات افزایش 
و واردات کاهش یابد. اما تأثیر نرخ ارز بر صادرات، واردات و تراز تجاری مبهم است و بستگی به کشش قیمت 
صادرات و واردات دارد. انتظار این است در بلندمدت اثر نرخ ارز بر صادرات مثبت باشد. در هر دو مدل مذکور 

این تأثیر معنی دار و مثبت بوده است. 

اثر رقابت پذیری بر صادرات فاوا نیز مثبت و در سطح اطمینان 95 درصد برای مدل (4) و در سطح اطمینان 90 درصد برای مدل 
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(5) معنی دار است. بنابراین آزمون فرضیه دوم نیز برقراری تأثیر رقابت پذیری بر صادرات در کشورها در حال توسعه را تأیید می کند.

بر اساس نتایج جدول شماره 3، معنی داری کل رگرسیون برای هر دو گروه کشوری با توجه به آزمون والد 
تأیید می شود. احتمال مربوطه برای آزمون سارگان نشان از رد  نشدن فرض صفر و اعتبار متغیر ابزاری دارد. بر 
اساس آزمون آرالنو باند جمالت اخالل باید همبستگی سریالی مرتبه اول داشته باشند و همبستگی سریالی 
مرتبه دوم نداشته باشند. احتمال مربوط به این آزمون نیز نشان می دهد شرایط مذکور برای کشورهای منتخب 
در حال توسعه و توسعه یافته برقرار است. تأثیر مخارج دولت بر صادرات در این کشورها برخالف کشورهای در 
حال توسعه مثبت است. این تفاوت در نتایج نشان از تفاوت نحوه دخالت دولت و نوع مخارج دولت در اقتصاد 
است؛ به طوری که افزایش مخارج دولت در کشورهای در حال توسعه، به عنوان ضد صادرات عمل می کند. 
افزایش نرخ ارز در این گروه از کشورها نیز تأثیر مثبتی بر ارزش صادرات دارد. اثر تورم بر صادرات همانند 
کشورهای در حال توسعه منفی است. از این رو، برقراری فرضیه دوم تحقیق مبنی بر اینکه شاخص رقابت پذیری 
تأثیر مثبت روی صادرات کشورهای بررسی شده دارد برای کشورهای توسعه یافته تأیید می شود؛ به طوری که با 

جدول 1. نتایج برآورد معادالت رگرسیونی

کل کشورها کشورهای در حال توسعه کشورهای توسعه یافته
آیتم

احتمال ضریب احتمال ضریب احتمال ضریب

0/000 1/41 0/58 0/378 0/000 1/75 عرض از مبدأ
0/000 0/21 0/000 0/926 0/000 0/81 lgdp (-1)

0/000 0/078 0/000 0/076 0/000 0/033 ico

0/000 0/002 0/000 0/019 0/000 0/0217 cgdp

0/026 0/00046 0/6 0/00025 0/014 0/00044 hse

0/236 -0/0003 0/000 -0/002 0/000 0/00167 inf

0/001 0/001 0/001 0/006 0/000 0/00051 lfc

0/000 1/08 - - - - dum

0/197 34/13 0/99 10/07 0/65 24/5 آزمون سارگان
0/000 82827 0/000 3814 0/000 35860 آزمون والد
0/014 Order 1 0/066 Order 1 /10 Order 1

Arellano-Bond
0/77 Order 2 0/43 Order 2 0/29 Order 2

253 73 180 تعداد مشاهدات
44 14 30 تعداد کشورها

منبع: یافته های تحقیق
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بهبود شرایط رقابت پذیری بین المللی صادرات کاالها و خدمات فاوا افزایش پیدا می کند.

3-2- بررسی تصویری رابطه میان رقابت پذیری با رشد اقتصادی و صادرات

برای اینکه بتوان تصویر ملموس تری از رابطه بین رقابت پذیری و عملکرد اقتصادی به دست آورد و همچنین 
برای حصول اطمینان بیشتر به نتایج حاصل از برآورد مدل ها، در این قسمت تصویرهای پراکنش بین شاخص 
رقابت پذیری و عملکرد اقتصادی بررسی می شود. در تصویر شماره 4 پراکنش میان شاخص رقابت پذیری و رشد 
اقتصادی به ترتیب بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ارائه شده است. همان طور که از این تصویر به 

وضوح مشخص است، کشورهایی که اقتصاد رقابت پذیرتری دارند، رشد باالتر اقتصادی را نیز تجربه می کنند. 

  همان طور که در تصویر شماره 4 مشاهده می شود، نمودارهای پراکنش بین رقابت پذیری اقتصاد و رشد 
اقتصادی در هر دو گروه از کشورها همبستگی قوی بین این دو متغیر را نشان می دهد. البته با توجه به ضرایب و 
سطوح معنی داری تخمین ها، این نتیجه قابل انتظار بود. بنابراین می توان با اطمینان زیادی گفت رقابت پذیربودن 
اقتصاد از شروط اصلی رشد اقتصادی در جهان امروز است. همچنین، در تصویر شماره 5 نیز پراکنش بین 

شاخص رقابت پذیری و صادرات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ارائه شده است. 

جدول 2. رگرسیون صادرات فاوا (کشورهای در حال توسعه)

مدل )5( مدل)4(
آیتم

احتمال ضریب احتمال ضریب

0/000 -0/597 0/000 -1/57 عرض از مبدأ
0/000 0/67 0/000 0/65 lex (-1)

0/000 0/147 0/000 0/399 ico

0/000 -0/018 0/000 -0/139 lge

0/026 0/000077 0/014 0/00024 er

0/236 -0/017 - - infgdp

0/197 15/6 0/92 16/5 آزمون سارگان
0/000 22631 0/000 5070 آزمون والد
0/037 Order 1 /03 Order 1

Arellano-Bond
0/39 Order2 0/65 Order2

73 125 تعداد مشاهدات
14 19 تعداد کشورها

منبع: یافته های تحقیق
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نتایج این نمودارهای موجود در این تصویر حاکی از این است که کشورهایی که شاخص رقابت پذیری بهتری 
دارند، در سهم بری از بازارهای بین المللی و صادرات موفق تر بوده اند. بنابراین همان طور که از منطق اقتصادی نیز 
می توان انتظار داشت، جوامع برای داشتن درآمدهای ارزی بیشتر و صادرات محصوالت خود، باید توان رقابتی 
خود را بهبود ببخشند. این توان رقابت در سطح کالن (موضوع مطالعه حاضر) و در سطح خرد مطرح است. 
این نتیجه از آن نظر اهمیت دارد، که نشان می دهد کشورهایی که به توان رقابتی خود تکیه می کنند بیشتر 
از کشورهایی که به منابع طبیعی و خام برای صادرات وابسته اند. در صادرات محصوالت خود موفق تر هستند. 

4- بحث و نتیجه گیری

یکی از ویژگی های پدیده جهانی شدن، افزایش رقابت بین بنگاه ها و کشورهاست. در این شرایط، پدیده رقابت 
در قالب یک فرصت مطرح نیست؛ بلکه واقعیتی روزافزون و همه گیر به شمار می رود. جوامعی که اقتصاد ملی 
خود را با شرایط نوین همساز کردند و سهم بیشتری در بازارهای جهانی به دست آوردند، قاعدتاً از جهانی شدن 
و رقابت پذیری هم منفعت افزون تری حاصل کردند. در سال های اخیر به دلیل اهمیت موضوع رقابت پذیری 
در اقتصاد، مجمع جهانی اقتصاد میزان شاخص رقابت پذیری را هر ساله گزارش می کند که فعالیت این مجمع 

جدول 3. رگرسیون صادرات فاوا (کشورهای توسعه یافته)

مدل )5( مدل)4(
آیتم

احتمال ضریب احتمال ضریب

0/128 -0/46 0/000 -4/43 عرض از مبدأ
0/000 0/8244 0/000 0/91 lex (-1)

0/000 0/75 0/002 0/455 ico

0/003 0/54 0/000 0/71 lge

0/001 0/00064 0/014 0/0006 er

0/000 -0/023 - - infgdp

0/99 11/31 0/98 12/72 آزمون سارگان
0/000 5770 0/000 3595 آزمون والد
0/1154 Order 1 0/10 Order 1

Arellano-Bond
0/17 Order2 0/1655 Order2

109 125 تعداد مشاهدات
17 19 تعداد کشورها

منبع: یافته های تحقیق

آرش رفاح کهریز و همکاران. رقابت پذیری در عملکرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته
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از سال 200۶ شروع شده است. از این رو، مطالعه حاضر تأثیر رقابت پذیری بر عملکرد اقتصادی در کشورهای 
منتخب در حال توسعه و توسعه یافته را برای بازه زمانی 200۶ تا 2014 بررسی کرده است. متغیرهای مختلفی 
را می توان به عنوان شاخص عملکرد اقتصادی در نظر گرفت. از مهم ترین این متغیرها می توان رشد اقتصادی 
و صادرات را نام برد. بنابراین، در این تحقیق از لگاریتم تولید سرانه و لگاریتم صادرات فاوا به عنوان متغیرهای 
وابسته عملکرد اقتصادی استفاده شد و با توجه به مبانی نظری و نتایج تجربی مطالعات گذشته، متغیرهای 
توضیحی با تأکید بر رقابت پذیری انتخاب شدند و داده های مورد نیاز نیز از منابع آماری بین المللی معتبر 

جمع آوری شد. 

متغیرهای استفاده شده در معادله، رشد اقتصادی شامل رقابت پذیری، نرخ تغییر نسبت تشکیل سرمایه خالص 
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تصویر 5. نمودار پراکنش رقابت پذیری و لگاریتم صادرات فاوا در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته (منبع: یافته های تحقیق)

آرش رفاح کهریز و همکاران. رقابت پذیری در عملکرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته
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به تولید ناخالص داخلی، نسبت ثبت نام کنندگان دوره دبیرستان و نرخ رشد سطح عمومی قیمت ها هستند. 
معادله رشد برای کشورهای در حال توسعه، توسعه یافته و کل کشورها برآورد شد. برای تفکیک بین توسعه یافته 
و در حال توسعه در معادله رشد تمامی کشورها، از متغیر دامی استفاده شده است. تمامی ضرایب (به غیر متغیر 
تورم برای مجموع کشورها) و کل رگرسیون (بر اساس آزمون والد) معنی دار به دست آمدند. نتایج مطالعه نشان 
می دهد آزمون فرضیه تأثیر مثبت رقابت پذیری بر رشد اقتصادی هر دو گروه از کشورها، با سطح اطمینان باال 
قابل رد کردن نیست. تفاوت مهم در نتایج به دست آمده برای دو گروه کشوری، تفاوت در ضریب متغیر تورم است. 
بدین صورت که عالمت ضریب این متغیر برای کشورهای توسعه یافته، منفی اما برای کشورهای در حال توسعه 
مثبت به دست آمد. به بیان دیگر، این مطلب بیانگر این است که در کشورهای در حال توسعه تورم و رکود دو 
پدیده هم زمان هستند و رابطه منفی بین رشد و تورم برقرار نیست. اما در کشورهای توسعه یافته، رکود اقتصادی 

با کاهش سطح عمومی قیمت ها همراه است.

در بخش دوم از برآورد معادالت رگرسیونی، لگاریتم صادرات فاوا به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. 
معادله صادرات فاوا برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته انجام شد. معادله صادرات فاوا به دو صورت 
برآورد شد. در مدل اول متغیرهای رقابت پذیری، لگاریتم مخارج مصرفی دولت و نرخ ارز به عنوان متغیرهای 
توضیحی در نظر گرفته شد و در مدل دوم متغیر تورم محاسبه شده از شاخص قیمت تعدیل کننده تولید داخلی 
نیز وارد معادله برای کشورهای در حال توسعه شد. نتایج به دست آمده حاکی از اعتبار متغیرهای ابزاری در سطح 
اطمینان نسبتاً قابل قبول است. ضرایب رگرسیون برای هر دو گروه (به جزء ضریب مخارج دولت برای کشورهای 

در حال توسعه در رابطه شماره 4 معنی دار است. 

آزمون والد نیز معنی داری کل رگرسیون را برای حالت های مختلف و هر دو گروه کشوری تأیید می کند. 
آزمون معنی داری ضریب رقابت پذیری برای هر دو گروه و هر دو مدل تصریح شده برای صادرات فاوا نشان از 
معنی داری تأثیر این متغیر دارد. ضریب این متغیر در تمامی موارد مثبت است و امکان تسهیم بیشتر کشورها 
در صادرات با افزایش قدرت رقابتی را تأیید می کند. تفاوت نتایج حاصل شده بین کشورهای در حال توسعه و 
توسعه یافته، عالمت به دست آمده برای ضریب مخارج دولت است. افزایش مخارج دولت در کشورهای در حال 
توسعه، باعث کاهش صادرات می شود که علت این تأثیر منفی، می تواند به دلیل افزایش تقاضای داخلی و کاهش 

امکان صادرات و ازدحام خارجی باشد.

با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهادات در ادامه ارائه می شود: شناخت عوامل مؤثر بر جایگاه نامناسب اقتصاد 
ایران و نقاط ضعف عوامل تشکیل دهنده رقابت پذیری می تواند اولین قدم برای بهبود شرایط رقابت پذیری باشد؛ 
با توجه به اثر بازدارنده مخارج دولت بر صادرات فاوا، تغییر در فرایند تسهیم دولت در اقتصاد امری اجتناب ناپذیر 
است؛ به طوری که این مخارج از یک عامل ضد رشد تبدیل به یک عامل رشد و توسعه اقتصادی شود؛ با توجه 
به بررسی های انجام شده، توسعه بازارهای مالی و بهبود فضای کسب وکار از جمله الزامات بهبود رقابت پذیری 
برای اقتصاد کشورهای در حال توسعه به ویژه برای ایران است. ثبات اقتصادی و کیفیت قوانین و مقررات از جمله 

عوامل مؤثر بر توسعه ملی و بهبود فضای کسب وکار است.

آرش رفاح کهریز و همکاران. رقابت پذیری در عملکرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته
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مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

همه اصول اخالق در پژوهش حاضر رعایت شده است.

حامي مالي

این مقاله حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان

همه نویسندگان در آماده سازی این مقاله شرکت کرده اند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.
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