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  یاوش جانیس

  ورس جمهیئدی رریزی ونظارت راهبر ریزی اقتصادی معاونت برنامه دانشجوی دکتری اقتصاد و کارشناس دفتر برنامه
jani13552002@yahoo.com 

  
رشد مستمر به  شود می ارائه نظریات مزیت و تحول در مفهوم رقابت یتکوینسیر در  که پذیری رقابت
  در این مطالعهپذیری رقابتبرآورد میزان  .کید داردأت یالملل یند رقابت بینادر فردرآمد سرانه وری و  هبهر

 و کارایی ی اساسی،ها نیازمندیالب سه محور برخورداری از درق که العات مجمع جهانی اقتصادطبراساس ا
نظر  حوزه مورد(غرب آسیا  برای کشورهای منطقه جنوب مؤثر منظور نمودن متغیرهای با شود مینوآوری ارائه 
رتبه  ،براساس برآورد مذکور.  بکارگیری تکنیک پانل دیتا صورت گرفتو )انداز بیست ساله در سند چشم

 مجمع جهانیشده توسط   اعالم10 باشدکه نسبت به رقم  می7مورد بررسی یران بین کشورهای  اپذیری رقابت
های نفتی در کشورهای تأثیر درآمدحاکی از آن است که   نتایج.دهد  وضعیت بهتری را نشان میاقتصاد
نفتی با ای غیر بوده و کشورهی اساسیها نیازمندی تنها از طریق محور برخورداری از پذیری رقابتخیز بر  نفت

 محور دهنده عناصر تشکیلتحلیل رابطه بین  .اند  پرداختهپذیری رقابتاتکاء بر محور کارایی به افزایش 
 علیرغم اینکه امتیاز ،دهد  محورهای کارایی و نوآوری نشان میواساسی  ها نیازمندیبرخورداری از 

  ایراناما ،در وضعیت بهتری قرار داردبررسی  برای ایران نسبت به کشورهای مورد ها نیازمندیبرخورداری از 
 کمتری بر محور کارایی تأثیراست که داررا  )از جمله آموزش اولیه و بهداشت (ها نیازمندیمحور از عناصری 

  .و نوآوری دارند
  

  .JEL   F10, O4:یبند طبقه
  .یاغرب آس  کشورهای منطقه جنوب،رقابت ،رقابتی مزیت ،پذیری رقابت :ی کلیدیها واژه

  
  
  
 
  

                                                 
 19/5/1390: تاریخ پذیرش                          7/3/1390:تاریخ دریافت 
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160 58های اقتصادی   شماره فصلنامه پژوهشها و سیاست     

  قدمهم. 1
حجم صادرات کل  )1961-1991( که در طول سه دهه دهد مینگاهی به وضعیت تجارت جهانی نشان 

مقایسه بین کشورهای مختلف و بررسی افزایش یا .  برابر شده است30به قیمت اسمی دالر آمریکا 
 کشورهای ءز که عموم کشورهایی که امروزه جدهد می حجم تجارت نشان  کلکاهش سهم آنها از

های اولیه رشد اقتصادی، استراتژی رشد خود را بر پایه مزیت نسبی بنا  اند در گام ی قرار گرفتهنعتص
  .)1388، ینصیر  فقیه وپژویان (نهاده بودند
کید داشته و معتقدند که أ رابطه قوی میان تجارت و رشد اقتصادی ت از اقتصاددانان بهیاریبس

 به افزایش تخصص و کارایی شده و در نهایت باعث تخصیص مجدد الملل منجر توسعه تجارت بین
تواند به رشد تولید   که این پدیده میشود می کاراهای  کارا به بخشهای اقتصادی غیر منابع از بخش
وری  الملل بر رشد تولید عبارتند از افزایش بهره  جانبی رشد تجارت بینآثار ،به طور کلی. کمک نماید

های روز، فراهم  رایی در تخصیص منابع، پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تکنولوژیعوامل تولید، کا
رس،  (باشد کار می های ناشی از مقیاس و افزایش تخصصی نیروی گیری از صرفه آوردن امکان بهره

1988(.  
توجیه نیست و مفهوم  امروزه الگوی تجاری بسیاری از کشورها تنها براساس مزیت نسبی قابل

 به دنبال تحول در شرایط تجارت .عرصه جهان استز که در پی تبیین واقعیات تجاری در مزیت نی
 مزیت مطلقیافته نظریه  نسبی که خود تکوین مزیت. یافته تا قدرت تبیین خود را حفظ کند جهانی تکوین
رقابتی و  نظریه مزیت 1990نظرات مزیت در انتهای دهه  و سرانجام با تکامل در نسبی پویا بود به مزیت

  . گردیده استمطرح) پذیری رقابت (پذیری رقابت
ساله بر  ستیانداز ب  سند چشمتأکیدران با توجه به یا پذیری رقابتت ی موقعی بررس،ن اساسیبر ا

های  ن نکته که در بسیاری از بررسیی به اتیعنا منطقه و ین کشورهایران در بیگاه نخست اقتصاد ایجا
های کالن  گاه و موقعیت اقتصاد کشور در بین کشورهای مذکور به شاخصانجام شده برای تحلیل جای
  .  ت خواهد بودیاتکاء شده است حائز اهم

 شده و انیب پذیری رقابتمفهوم  های مزیت،  سیر تاریخی نظریهبر مختصر یمروردر این مطالعه با 
 نیز در فهرست کشورهای بار ایران نخستینکه برای  (2010 سال پذیری رقابت گزارش جهانی یبررسبا 

 و کشورهای منطقه جنوب ی اقتصاد ایران در مقایسه با سطح جهانپذیری رقابتموقعیت ) آن قرار گرفته
سپس براساس  ،گیرد میقرار انداز بیست ساله مورد تحلیل  نظر در سند چشم  حوزه موردیغرب آسیا یعن

ت به ی منطقه با عنایکشورها پذیری بترقات یموقع ی مجمع جهانی ارائه شده از سویف و مبانیتعر
   .شود می و برآورد یابی برآن ارزی نفتی درآمدهاتأثیر
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  مروری بر ادبیات مزیت. 2
ارتباط با مزیت نسبی  در) 1817(و دیوید ریکاردو ) 1776( های مدرن مزیت از بحث آدام اسمیت نظریه

قدرت . بندی شود جدید طبقهتواند در دو گروه نظریات سنتی و نظریات   و میشود میآغاز 
کید داشتند پس از جنگ جهانی دوم و به طور أهای عوامل ت دهندگی نظریات سنتی که بر نسبت توضیح
ه شواهدی از الگوی تجارت خارجی ایاالت متحده ئبا ارا )1954( تیف  لئونی واسیلتوسطجدی 

ظهور  2و عوامل جدید 1جدیدهای فناوری  آمریکا مورد تردید قرار گفت وسبب شد دو جریان نظریه
 نمودند با معرفی عوامل جدیدی همچون سرمایه تالشهای معطوف به عوامل جدید   نظریه.کنند

حال آنکه نظریات فناوری جدید از رقابت ناقص شروع  ضعف نظریات سنتی را برطرف کنند انسانی،
 دهندگی قدرت توضیحکرده و با طرح مباحثی چون شکاف فناوری و مزیت فناوری در پی افزایش 

 ناقص، رقابت چون واقعیاتی به الملل بین تجارت جدید نظریات مجموع در .برآمدند الملل بین تجارت نظریه

های نوآوری در فضای واقعی تجارت و رقابت  های اقتصادی و فناوری مقیاس فعالیت رقابتی، مزیت
 مزیت سیستمی عی و نهادی در قالباجتما توجه نمودند و سرانجام با در نظر گرفتن عوامل سیاسی،

   .)1386، یمحمد  و ملکیحسین (نمود یافتند
تری از مزیت نسبی ریکاردو است در دو  اوهلین که در واقع شکل متعادل رشکپس از نظریه ه

های دیگر تجارت در این زمان   نسبت به نظریهیاز وزن بیشتر 3 نظریه چرخه ورنن1970 و 1960دهه 
فاصله  تأثیرنن الگوی خود را نه بر مزیت نسبی حاصل از نسبت عوامل بلکه براساس ور .برخوردار بود

که بین کند  وی چنین ادعا می. کند گاهی و اطمینان بنا میآ زمانی ابداعات، اثر مقیاس و نقش نبود
توجهی وجود  شکاف زمانی قابل کارگیری این قواعد در محصوالت بازاریآگاهی از قواعد علمی و ب

 .دارد

 . برخوردار شدیبسیاراز مقبولیت  و کروگمن  نیز نظریه شکاف تکنولوژی پاسینی1980در دهه 
های  در این تفکر که جریان تجارت در داخل کشور و در میان کشورهای مختلف بستگی به تفاوت

دیدگاه اصلی . ای طوالنی در اندیشه اقتصادی دارد تکنولوژیک این کشورها دارد تاریخچه دانش
نولوژیک درخصوص تجارت بر این عقیده است که اهمیت عامل تکنولوژی در تعیین روند تجارت تک

  .یابد به تدریج در طول زمان و به واسطه سهولت در انتقال تکنولوژی کاهش می

                                                 
1. Neo - Technology 
2. Neo - Factors 
3. Vernon 
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 کروگمن به معرفی مزیت پویا منجر توسط رابطه بین تجارت و رشد تکنولوژی 1987در سال
کند  وری تغییر میااکتسابی بوده و همراه با تغییر در موجودی عوامل و فن مزیت ، در این مفهوم.گردید

های مقیاس، کارایی در تولید و تخصص و مهارت نیز از جمله عواملی هستند که سبب  کارگیری صرفهب
 رابطه تجارت در رشد اقتصادی را با 1991در سال   یانگ،در این راستا. شوند میتغییر در مزیت نسبی 

رابطه رشد و تجارت  البته در زمینه دهد میاز سازوکار یادگیری در عمل مورد بررسی قرار استفاده 
توان به مطالعات افرادی چون  مطالعاتی دیگر نیز در همین دوره صورت پذیرفت که از آن جمله می

 های سودجویانه در گذاری زا را با تحمیل فرض رفتار سرمایه گروسمن و هلپمن که الگوی رشد درون
  .  اشاره نمود،و تحوالت ابداعات مورد توجه قرار دادند تحقیق و توسعه

های مزیت به دیدگاه دیگری نیز با عنوان مزیت رقابتی که توسط مایکل  در سیر تکوین نظریه
های خاص   وی معتقد است یک کشور با توجه به ویژگی.شویم  مواجه می،مطرح شد) 1990( پورتر

نتیجه  در. های داخلی تشویق شود راهم کند که خلق مزیت رقابتی توسط بنگاهتواند محیطی را ف خود می
در این . و مبادرت به صدور کاالهایی خواهد کرد که متضمن رشد مستمر آن کشور شود قادر به تولید

  .شود میکید أدیدگاه بر ماندگاری یک کشور در صحنه رقابت جهانی ت
تفاوت در ساختار اقتصاد ملی، فرهنگی، . شود میایجاد ای  یند پیچیدهامزیت رقابتی از طریق فر

 دارد و کشوری که بتواند از این تأثیرها و نهادها و تاریخ کشورها بر مزیت رقابتی کشورها  ارزش
های  آورد که نقش بنگاه  نماید، شرایطی را فراهم میمؤثرهای خود استفاده  عوامل در توسعه نقش بنگاه
 ها در ایجاد دولت به نقشدگاه ین دیادر  .الملل به طور مستمر افزایش یابد یناقتصادی آن در اقتصاد ب

  .)1990پورتر،  (شود میکید أتچنین محیطی 
بندی نظریات مزیت براساس سطح رشد و توسعه کشورها معتقد است که  با طبقه) 1998 (میر

ند به طوری که کشورهای پیمای نردبان پیشرفت است که اغلب کشورها آنرا می مزیت نسبی دارای یک
اکتسابی یا مزیت پویا و در  ، کشورهای تازه صنعتی شده از مزیت)طبیعی(نسبی  نیافته از مزیت توسعه

  .کنند یافته براساس مزیت رقابتی عمل می نهایت کشورهای توسعه
ر  کسب هزینه پایین دیها در تالش برا  مزیت این نظریهیها علیرغم تفاوت اشاره شده در نظریه

 پویا استفاده کارا از یکه مزیت نسب طوری ه بدهند می را ارائه ی رویکرد متفاوت، امانمایند یتولید تالش م
 بر ایجاد یکه مزیت رقابت  در حالی،دهد می جدید را مورد توجه قرار یها یورا فنیعوامل و بکارگیر

 که یعنصر.  داردتأکید ، هستند در تالشی ابداعات و نوآوریها برا  که بواسطه آن بنگاهیمحیط رقابت
 یور ه و بهری برکارایتأکید بیشتر موردتوجه قرار گرفته، ی قدیمیها  جدید نسبت به نظریهیها هیدر نظر
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 ایستا ی رقابتباشد یم که در این بحث مطرح ی رقابت،آنچه مسلم است.  استی رقابتیاز طریق ایجاد فضا
  .  بر دیدگاه نئوکالسیک نیستیو مبتن

 رقابت به عنوان نظریه ایستای رقابت موقعیت تعادلی را توصیف ،یدگاه مکتب نئوکالسیکدر د
 در این مکتب درجه رقابت .باشد ها برای تسلط بر بازار می کند که این موقعیت پایانی بر تالش بنگاه می

الفین این نظریه  در حالی که مخ،شود میهای مشابه و نه براساس رفتار رقابتی تعیین  براساس تعداد بنگاه
  .  درگیر هیچ رقابتی نیستمعتقدند که این وضعیت اساساً

 که یک عنصر انحصاری مبنی بر شود میمعتقد است رقابت زمانی عملی ) 1976(ژرژسکو روزن 
ها نبوده بلکه   در این حالت حوزه عمل رقابت محدود به تعداد بنگاه.ها را بپذیریم تفاوت بین بنگاه
 در این مفهوم رقابت فرایندی .شود میها را موجب  ی است که رفتارهای متفاوت بنگاهوابسته به شرایط

  .است برای پیداکردن بهترین رفتار و برترین عملکرد
های تولید و  دانند که طی آن روش یند پویا میا هایک رقابت را یک فرو  شومپیتر،در این راستا

یند رقابت ایتر اصالح تخریب آفریننده را به فردر این خصوص شومپ. شوند میمحصوالت برتر معرفی 
 به نام ابداع و یا برنده  محرک و پیشی و معتقد است که رقابت در درون خود نیرودهند مینسبت 
 خود را کنترل نمایند و به کیفیت یها هزینهتواند  ی و ابداع میها از طریق نوآور بنگاه.  داردینوآور
رائه ابا  در این رویکرد خلق مزیت رقابتی. در بلندمدت تضمین نمایند خود را ی دست یافته و بقایبهتر

، یخدادادکاش (انجامد  در طول زمان میوری بهرهوری همراه بوده و به ارتقاء آمحصوالت برتر و نو
1388.(  

 مایکل پورتر رشد مستمر و ماندگاری یک کشور در صحنه جهانی را به توانایی آن ،براین اساس
ها  دولت به نقش و داند ها داخلی مرتبط می د محیطی برای خلق مزیت رقابتی توسط بنگاهکشور در ایجا

  .کید داردأت چنین محیطی در ایجاد
  

   پذیری رقابتمفهوم . 3
ای کالن ه توان با اتکاء صرف به شاخص شد که می  چنین تصور می)1970-1980( یها  از دهه پیشتا

 توانمندی  خصوصدر... تراز تجاری و  بیکاری، ، نرخ تورمنه،درآمد سرا ،از جمله نرخ رشد اقتصادی
های کالن   اما به مرور زمان ضعف شاخص،یگر قضاوت نموداقتصاد ملی و مقایسه کشورها با یکدیک 

 ی هم مدیران کسب و کار داخل،از این رو. های پیچیده درون اقتصادها روشن شد برای نمایش واقعیت
ضعف اقتصادی د قوت و ن جستجوی نماگرهای دیگری بودند که بتوانالمللی در و هم مجامع بین

  .دیگر و به نحو جامعتری مقایسه نمایندکشورها را نسبت به یک
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از  قرار دارد  مزیت رقابتیه ویژهو ب های مزیت که در سیر تکامل نظریه پذیری رقابتمفهوم 
 اما ،شود میمطرح  ملی  در بعد اقتصاداز بعد کالن این مفهوم. های خرد و کالن قابل بررسی است جنبه

 تولیدکنندگان اساسی خصوصیات بر مشتمل و بوده آن کالن مفهوم از تر گسترده پذیری رقابت خرد مفهوم

  .باشد در زمینه رقابت در سهم بازار، سود حاصل از تولید و صادرات می
 مطرح 2انی اقتصادمجمع جه و 1در سطح کالن توسط بنیاد مدیریت توسعه پذیری رقابتسنجش 

  اقتصادی و توسعهیها  سازمان همکاریتوسط پذیری رقابترویکرد خرد در مفهوم   وشود می
)OECD( پرداخته و  پذیری رقابتهای فوق به تعاریفی از   از سازمانیکهر . کار گرفته شده استب

انی اقتصاد تعاریف از دیدگاه مجمع جه. اند تعاریف صورت گرفته انجام داده محاسباتی نیز بر اساس
   :ه شده استئارا پذیری رقابتذیل برای 
) درآمد سرانه(توانایی اقتصاد ملی در پایداری رشد یا حفظ استاندارد زندگی  پذیری رقابت −
 .است

 توانایی یک کشور در بدست آوردن رشد پایدار تولید پایدار ناخالص داخلی سرانه −

 و کنند  یک کشور را تعیین میوری بهره سطح ها و عوامل که ای از نهادها، سیاست مجموعه −
 ).WEF, 2010 (کننده رشد درآمد سرانه آن کشور است  تعیینوری بهره

ای از اقتصاد است که   حوزهپذیری رقابتدر تعریفی آورده است که ) IMD( بنیاد مدیریت توسعه
 و نگهداری محیط بوده و دهنده توان ملل در ایجاد پردازد که شکل هایی می به تحلیل عوامل و سیاست

  .شود میمنجر به ایجاد ارزش بیشتر در محیط کسب و کار و موفقیت بیشتر مردمش 
سطحی از  عبارت است از پذیری رقابتمعتقد است ) 1996(سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 

ب کند و تولید کاال و خدمات کشور که در شرایط بازار آزاد بتواند تقاضای بازارهای جهانی را جذ
سطوح مختلف این تقاضا را برآورده سازد و درعین حال به این وسیله درآمد واقعی شهروندان را در 

ای از وضعیت  درجه پذیری رقابتکه  کند این سازمان در تعریف دیگر عنوان می. بلندمدت افزایش دهد
که رقبای خارجی را  لیتواند به تولید کاال و خدمات بپردازد در حا بازار باز است که یک کشور می

  .کند و همزمان بتواند درآمد واقعی داخلی خود را افزایش دهد کنار خود حس می
 با رویکرد خرد به بحث رقابت بین پذیری رقابتگرفته از   تعاریف صورتشود میچنانچه مالحظه 

حال آنکه در کید دارد أهای داخلی و خارجی برای کسب سهم بیشتر از بازار داخلی و خارجی ت بنگاه

                                                 
1. Institute of Management Development (IMD)  
2. World Economic Forum 
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 که در راستای تعریف صورت گرفته از شود می تعاریف با رویکرد کالن به ایجاد محیط رقابتی اشاره
  .مزیت رقابتی است
 ها ی معرفی روشایندی به رقابت به معنابراساس نگاه فر های داخلی رقابتی توسط بنگاه خلق مزیت

  . کند  را دنبال میوری بهرهبط بوده و ارتقاء  در تولید مرتها هزینهو محصوالت جدید همراه با کاهش 
  

  GCI(1( جهانی پذیری رقابتتحلیل شاخص . 4
که از جمله  ی کردندیها به تدوین شاخص المللی اقدام  نهادهای بینپذیری رقابتدر راستای سنجش 

، بنیاد توسعه مدیریت )WEF(هایی هستند که توسط مجمع جهانی اقتصاد  ترین آنها شاخص مهم
)IMD(  و سازمان همکاری اقتصاد و توسعه)OECD (مطرح شده است.  

 برای یک کشور و یا گروهی پذیری رقابتمطالعاتی در خصوص  نا برخی از محقق،در این میان
گرفته توسط یولنجین، یولنجین و  توان به مطالعات صورت اند که از آن جمله می از کشورها انجام داده

 7 یولنجین و یونسل با ارائه .اشاره نمود) 2005(و باون و موس ) 2005(کادرابکوا  ،)2002(یونسل 
 کشورها را مورد بررسی قرار پذیری رقابتهای اصلی موقعیت  شاخص ترکیبی به عنوان شاخص

شده توسط کادرابکوا و باون و موس در راستای مطالعات و با اتکاء بر  اند، اما مطالعات انجام داده
  . باشد  توسط کارشناسان مجمع جهانی اقتصاد میآوری شده اطالعات جمع

نظران این شاخص  های مجمع جهانی اقتصاد توسط بسیاری ازصاحب عالوه بر بکارگیری داده
 بر مؤثررعایت وزن هر یک از عوامل  .ها به عنوان مرجع شناخته شد توسط بسیاری از سازمان

  . باشد  مهم این شاخص می با عنایت به سطوح توسعه کشورها از ویژگیپذیری رقابت
جهانی  مجمع های بار توسط شاخص نخستینایران برای  پذیری رقابتموقعیت  2010در سال 
در این مطالعه ضمن بررسی شاخص مذکور به تحلیل موقعیت . بررسی قرار گرفته است اقتصاد مورد

اس این شاخص براس )انداز مطرح سند چشم(  ایران بین سایر کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا
  .شود میه پرداخت

 مجمع جهانی اقتصاد مالحظه شد، یسواز  پذیری رقابتگرفته برای  تعاریف صورت چنانچه از
در این شاخص، .  قلمداد شده استپذیری رقابترشد پایدار و مستمر به عنوان عنصر اساسی 

وری یک کشور را تعیین  هره که سطح بیها و عوامل ای از نهادها، سیاست براساس مجموعه پذیری رقابت
وری سطح پایداری از پیشرفت را برای اقتصاد   به طوری که این سطح از بهرهشود میه ئ ارا،کنند می

                                                 
1. Global Competitiveness Index  
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وری باال حاکی از نرخ بازده باال بوده و این نرخ یکی از عوامل   سطوح بهره،در واقع .کند ایجاد می
مدت و   اقتصاد در میان، باال باشدپذیری رقابته به عبارتی هرچ. باشد اصلی نرخ رشد باالی اقتصاد می

  .بلندمدت رشد سریعی را تجربه خواهد کرد
برای ارزیابی  که یک شاخص ترکیبی است در قالب سه محور GCIجهانی  پذیری رقابتشاخص 

  :ه شده است که این محورهای عبارتند ازئ کشورها اراپذیری رقابت
 )که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر منابع است( اسیهای اس میزان برخورداری از نیازمندی −

 )که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر کارایی است (میزان کارایی −

  )که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر خالقیتند( میزان نوآوری −
درخصوص ) 1998(به سه محور فوق شباهت زیادی به مطالعه میر  GCIتفکیک شاخص 

 این شاخص ، در واقع.یافتگی کشورها دارد  براساس سطح رشد و درجه توسعهبندی نظریات مزیت طبقه
 تدوین شده و از ، در ایجاد مزیت که براساس سطح توسعه کشورها متفاوت استمؤثربراساس عوامل 

     .باشد  مزیت میهای نظریهاین لحاظ مطابق با 
 یها اساس شاخص براساس سه محور فوق این است که برپذیری رقابت شاخص نقطه قوت

 تفکیک نمود و با توجه به یکدیگرمحور را از   ور توان اقتصاد نهاده محور و اقتصاد بهره ینظر م مورد
 یمحور و بکارگیر ی برحرکت به سمت اقتصاد داناییساله مبن انداز بیست سند چشم در موردنظر رویکرد

  .   با دقت بیشتر پرداخت پذیری رقابت وضعیت یمد عوامل تولید به تحلیل و ارزیاباکار
اند به طوری که شاخص  تشکیل شده  از محورهای فوق از چندین شاخص ترکیبی یکهر
 که به شرح ذیل به عنوان زیرمجموعه شود میرا شامل   شاخص ترکیبیGCI ،12 پذیری رقابت
  .ه استئ یاد شده قابل ارایمحورها
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  های ترکیبی شاخص                                                                          محورها                   
  
  
  
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .The Global Competitiveness Report, 2010–2011, P. 9: مأخذ
  

  پذیری های ترکیبی رقابت محورها و شاخص. 1نمودار 
  
  GCI  ایران براساس شاخصپذیری رقابتموقعیت . 5

های ذکر شده   کشور جهان براساس شاخص139مندی   موقعیت رقابت،جهانی پذیری رقابتارش در گز
 کشورهایی است که در ء اشاره شد ایران جزپیش از اینطور که  همان. ه شده استئارا در بخش قبلی

 پذیری رقابتشاخص  عالوه بر ایران، .در لیست کشورهای گزارش مذکور قرار گرفته است 2010سال 
همین امر فرصت مناسبی را بوجود . ه شده استئاری از کشورهای منطقه نیز در این گزارش ارابسی
انداز برای اقتصاد ایران درخصوص  سند چشم در گرفته کیدات صورتأآورد که با توجه به ت می

وضعیت کسب جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری موقعیت اقتصاد ایران نه تنها در بین کشورهای 
  . ن بلکه در میان کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا قابل بررسی باشدجها

 براساس شاخص منطقه جنوب غرب آسیاکشور  18 پذیری رقابته و امتیاز تبر) 1(در جدول 
GCI چنانچه از جدول قابل مالحظه است ایران که در . ه شده استئگانه ارا و به تفکیک محورهای سه
کسب  را 10غرب آسیا رتبه   کشور منطقه جنوب18 در بین  واسترا دار 69 کشور جهان رتبه 139

  .  نموده است

  نهاده ها -1
 زیرساختها -2
 محیط کالن اقتصاد -3
 بهداشت و آموزش اولیه -4

  آموزش عالی -1
 کارایی بازار کاال -2
 کارایی بازار کار -3
 توسعه بازار مالی -4
 آمادگی تکنولوژیکی -5
  بازاراندازه -6

  عملیات تجاری پیشرفته -1
 نوآوریمیزان -ج نوآوری -2

  میزان کارایی-ب

 میزان برخورداری از نیازمندی اساسی -الف
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باشد و کشور پاکستان با رتبه  دارا می) 1( در دنیا رتبه نخست را در جدول 17رتبه   باقطرکشور 
به  GCIشاخص ) 2(بیشتر در جدول  به منظور دقت.  در دنیا آخرین کشور در این جدول است123

.  شده استارائه) کارایی و نوآوری ی اساسی،ها نیازمندیبرخورداری از (گانه  هتفکیک محورهای س
 در 13رتبه  ی اساسی وها نیازمندی ایران در محور 9 رتبه ،نکته حائز اهمیت در جدول مذکور
در  بیشتر کشورمان پذیری رقابت  کهدهد می نشان موضوعاین . محورهای کارایی و نوآوری است

آموزش اولیه حاصل شده و  نهادها، بهداشت و ها، اری از منابع طبیعی، زیرساختارتباط با برخورد
  .های مرتبط با کارایی و نوآوری در سطح پایین قرار دارند  شاخص

 درجه برخورداری از  که به رغم پایین بودندهد می نگاهی به جایگاه ترکیه نشان ،در این میان
 منابع واستفاده صحیح از  های مناسب، اعمال سیاستاست با کشور مذکور توانسته  ی اساسیها نیازمندی
وضعیت کشورهایی . را نسبت به ایران کسب نماید  باالتریپذیری رقابتکارایی رتبه   ارتقاءدر نتیجه

که رتبه این کشورها در محور  و پاکستان نیز کمابیش مشابه ترکیه بوده است به طوری چون لبنان
که رتبه آنها براساس دو محور دیگر یعنی کارایی و  حالی در  پایین بوده،ها برخورداری از نیازمندی

ایران  وضعیت با  چون سوریه و تاجیکستان وضعیت مشابهی کشورهای،در این میان. باشد  میباالنوآوری 
  . اند را داشته

به نسب بندی آنها، باال بودن کارایی و نوآوری  گرفته از مزیت و طبقه براساس تعاریف صورت
و استفاده مطلوب از  هر کشوری به منزله توانایی آن کشور در ایجاد مزیت رقابتی در ها نیازمندیمحور 

آن اشاره به  بخش پیشهای کارایی که در  نگاهی به شاخص. باشد میها و نهادهای موجود  زیرساخت
 و سرمایه توجه کاال های مناسب در زمینه بازار کار، ها به سیاست  که این شاخصدهد مینشان  شد
مذکور و ایجاد فضای مناسب به  یها سیاست موفقیت به عبارتی مطلوب بودن درجه کارایی در. دندار

 به منظور بررسی بیشتر در ،براین اساس. شود میها برای فعالیت و تولید حاصل  تشویق بنگاه منظور
 کسب شده در محور کارایی و نسبت امتیاز) 3(خصوص میزان استفاده کارا از منابع موجود در جدول 

 برای هر کشور محاسبه و نسبت به کشورهای مورد ها نیازمندینوآوری بر امتیاز کسب شده در محور 
و  بودهبراساس این رقم پایین   رتبه ایرانشود میچنانچه مالحظه . بررسی نرمال و ارائه شده است

  .ی قرار دارندبهتردر وضعیت  کشورهایی چون پاکستان ،مصر، لبنان، مالزی و ترکیه بسیار
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 2010 در سال GCIمندی در دنیا و در منطقه براساس شاخص   رتبه و امتیاز رقابت.1 دولج

 رتبه در منطقه رتبه درجهان امتیاز کشور

 1 17 5/1 قطر

 2 21 4/95 عربستان صعودی

 3 25 4/89 امارات متحده عربی

 4 34 4/61 عمان

 5 35 4/59 کویت

 6 37 5/54 بحرین

 7 57 4/29 آذربایجان

 8 61 4/25 ترکیه

 9 65 4/21 اردن

 10 69 4/14 ایران

 11 72 4/12 قزاقستان

 12 81 4 مصر

 13 92 3/89 لبنان

 14 97 3/78 سوریه

 15 98 3/76 ارمنستان

 16 116 3/53 تاجیکستان

 17 121 3/49 ستانقرقیز

 18 123 3/48 پاکستان

 The Global Competitiveness Report, 2010–2011, P. 9.: مأخذ
  

  2010گانه در سال   سهیک محورهایا و در منطقه به تفکی در دنیمند از رقابتیرتبه و امت. 2جدول 
  

  ی اساسیها یازمندین
  رتبه در منطقه  رتبه در جهان  ازیامت  کشور

 1  8  82/5 امارات متحده عربی

 2  13  73/5 قطر

 3  21  48/5 بحرین

مانع  41/5  24  4 

 5  28  32/5 عربستان صعودی

 6  36  16/5 کویت
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       .2ادامه جدول 
 7  57  67/4 اردن

 8  58  67/4 آذربایجان

 9  63  58/4 ایران

 10  68  49/4 ترکیه

 11  69  48/4 قزاقستان

 12  83  28/4 سوریه

 13  89  19/4 مصر

 14  94  14/4 ارمنستان

 15  106  87/3 لبنان

 16  112  74/3 تاجیکستان

 17  120  59/3 قرقیزستان

 18  132  39/3 پاکستان

  ییکارا
  رتبه در منطقه  رتبه در جهان  ازیامت  کشور

 1  21  82/4 امارات متحده عربی

 2  26  68/4 قطر

 3  27  67/4  عربستان صعودی

 4  33  54/4 بحرین

 5  48  3/4 عمان

 6  55  18/4  ترکیه

 7  68  03/4  تیکو

 8  70  4  لبنان

 9  71  4  قستانقزا

 10  73  98/3  اردن

 11  75  97/3  جانیآذربا

 12  82  85/3  مصر 

 13  90  76/3  رانیا

 14  95  66/3  پاکستان

 15  106  51/3  ارمنستان

 16  111  44/3  زستانیقرق

 17  117  38/3  هیسور
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       .2ادامه جدول 
 18  123  25/3  کستانیتاج

  ینوآور
  در منطقهرتبه   رتبه در جهان  ازیامت  کشور
 1  23  48/4  قطر

 2  26  41/4  یعربستان صعود

 3  27  37/4  امارات متحده عربی

 4  47  87/3  عمان

 5  55  67/3  نیبحر

 6  57  63/3  هیترک

 7  60  57/3  تیکو

 8  65  5/3  اردن

 9  66  5/3  جانیآذربا

 10  68  48/3  مصر

 11  74  41/3  لبنان

 12  76  38/3  پاکستان

 13  82  34/3  رانیا

 14  102  14/3  ستانقزاق

 15  114  98/2  ارمنستان

 16  115  97/2  هیسور

 17  118  96/2  کستانیتاج

 18  137  58/2  زستانیقرق

  .The Global Competitiveness Report, 2010–2011, P. 9: مأخذ
  

  پذیری رقابتگانه   نسبت امتیاز در محورهای سه.3 جدول
  

 کشور
 نسب مجموع امتیاز کارایی و نوآوری به

  امتیاز برخورداری
 نسب امتیاز کارایی به

ها نیازمندیاز   امتیاز برخورداری  

 0/6- 0/4- امارات متحده عربی

 0/7- 0/3- قطر

 0/6- 1- بحرین

 1- 0/9- عمان
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  .3ادامه جدول 
 0 0/4 عربستان صعودی

 1/2- 1/1- کویت

 0/3- 0/3- اردن

 0/3- 0/3- آذربایجان

0/7- 0/6- ایران  

 0/7 0/6 ترکیه

 0/2 0/3- قزاقستان

 1/1- 1/1- سوریه

 0/5 0/7 مصر

 0/4- 0/5- ارمنستان

 2/0 1/8 لبنان

 0/1- 0/1 تاجیکستان

 1 0/2 قرقیزستان

 2/6 2/9 پاکستان

 The Global Competitiveness Report, 2010–2011, P. 9.: مأخذ
  
  کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا  بین  ایران درپذیری رقابتتحلیل موقعیت  .6

به طور یکسان بر  )1(  براساس نمودارپذیری رقابت شده در هریک از محورهای ارائههای  شاخص
ها در یک کشور متفاوت  کار گرفته شده برای شاخصب های  وزن،از این رو.  نیستندمؤثر پذیری رقابت

   .است ابسته وییافتگ در مراحل توسعهه و به اختالف از کشور دیگر بود
، کشورهایی که در مراحل اولیه توسعه خود قرار دارند براساس 1های اقتصادی براساس تئوری

 ءبه ارتقا) طبیعی و کارگران ساده منابع(های اساسی  مندیزمحور اولیه یعنی برخورداری از نیا
کنند و  پایین رقابت میوری و مزد  ها در فروش کاالهای اساسی با بهره بنگاه. شوند مینائل  پذیری رقابت
کالن  در این مرحله از توسعه به عملکرد خوب دولت، نهادهای خصوصی، ثبات پذیری رقابتحفظ 

 در این حالت درجه ،به عبارتی. ها و بهداشت و آموزش اولیه وابسته است زیرساخت اقتصادی،
  .شود میگیری   براساس نظریه سنتی مزیت اندازهپذیری صرفاً رقابت

                                                 
برای مطالعه بیشتر به مأخذ ذیل . ارائه شده است) 1990(حل توسعه در گزارش مجمع جهانی بر اساس نظریه پورتر مرا. 1

  The Global Competitiveness 2008-2007, chapter 1.1, Report.                                       مراجعه شود
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ه با توسعه کشور اوری و دستمزد همر  بهره،رود کشورها باال می پذیری رقابتکه درجه  همچنان
. گذارند  کارایی است قدم میءتوسعه که مبتنی بر ارتقا ای از یابد و کشورها به سمت مرحله افزایش می

، کارایی بازار کاال )5 شاخص ترکیبی(براساس آموزش عالی  پذیری رقابتدر این مرحله قدرت 
های موجود  ، توانایی در انتفاع از تکنولوژی)8 شاخص ترکیبی(، توسعه بازار مالی )6 شاخص ترکیبی(
چنانچه مالحظه  .شود میسنجیده ) 10 شاخص ترکیبی(مندی از بازار بزرگ  و بهره) 9 شاخص ترکیبی(

های   سیاست این عوامل به مواردی اشاره دارد که موجب ایجاد مزیت رقابتی است و به رابطهشود می
  .  ها اشاره دارد  آنها بر عملکرد بنگاهتأثیردولت و 

های نوآوری است  خصاای از توسعه که در ارتباط با ش  وقتی کشورها به مرحله،در نهایت
تولید  له توانایی این کشورها دریرسند افزایش دستمزدها و افزایش سطح استاندارد زندگی تنها به وس می

برای  پذیری رقابتها به منظور افزایش   در این مرحله شرکت.شود می  حاصلکاالهای جدید و منحصر
 و از طریق نوآوری) 11 شاخص ترکیبی(یندهای پیچیده اکارگیری فرتولید کاالی جدید و متفاوت با ب

  .نمایند میاقدام ) 12شاخص ترکیبی (
 در نظر دنده می گانه هایی که به محور سه مراحل توسعه کشورها را براساس وزن GCIشاخص 

های اساسی برای کشورهایی که در مرحله اولیه  د به طوری که محور اول در ارتباط با نیازمندینگیر می
در حالی که این محور برای کشورهای . دنباش توسعه خود قرار دارند از وزن باالیی برخوردار می

زن محورها الزم است کشورها براساس ذا به منظور یافتن و ل،یافته از وزن پایینی برخوردار است توسعه
سرانه  GDP جهانی این امر با استفاده از پذیری رقابتبندی شوند که در گزارش  مراحل توسعه طبقه

   .اند  تقسیم شده)4( مطابق جدول صورت گرفته و کشورها به سه طبقه
  

    توسعهمختلف در مراحل گانه در کشورهای با مراحل وزن هر یک از محورهای سه .4 جدول
  )درصد(

  محور                 
  سرانه  نوآوری  کارایی  ها نیازمندیبرخورداری از      مراحل توسعه     

   دالر2000کمتر از  5 35 60  پایین توسعه مرحله
   دالر9000و2000بین 10 50 40  میانی توسعه  مرحله

   دالر17000بیش از  30 50 20  یافتگی مرحله توسعه
  .The Global Competitiveness Report, 2010–2011, P. 9: مأخذ
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گانه  ، عالوه بر کشورهای واقع در مراحل سهپذیری رقابتشایان ذکر است در گزارش جهانی 
ها  توسعه برخی از کشورها نیز بین مراحل اول و دوم، دوم و سوم قرار دارند که دراین خصوص وزن

به این کشورها، کشورهای ( محاسبه و منظور شده است مراحل مختلف به تناسب براساس فاصله آنها از
  ).مرحله گذار اطالق شده است در

 GDP  که درآنباشد می  مدلیبراساس مجمع جهانی اقتصاد گزارششده در  برآوردیها وزن
 رگرس شدهگانه برای هر گروه از کشورها به صورت جداگانه  محورهای سهارقام سرانه کشورها بر 

 مجمع جهانی یسو که از پذیری رقابتپایه و مبنای این مدل با توجه به تعریف . )2010ساال،  (است
 ای از نهادها، ریق مجموعهط از پذیری رقابتاقتصاد صورت گرفته و در آن رشد درآمد سرانه به عنوان 

، کارایی و نوآوری در گزارش ها نیازمندیکه در قالب محور برخورداری از (ها و عوامل  سیاست
 در مدل ارائه شده که در آن درآمد .ارائه شده است ،شود میحاصل )  ارائه شدهپذیری رقابت جهانی

 نوآوری برای هریک از کشورهای ، کارایی،ها نیازمندیگانه برخورداری از  سرانه بر محورهای سه
است که  شده تالشیافته به طور جداگانه رگرس شده است در واقع  توسعه و توسعه نیافته، درحال توسعه
برای کشورهای ) طبق تعریف رشد درآمد سرانه (پذیری رقابتهر یک از محورها بر  تأثیرمیزان 
محاسبه پس از  ،در نهایت .یافته به طور جداگانه مشخص شود توسعه و توسعه نیافته، در حال توسعه
  . شده استارائهکشور به صورت ذیل  برای هر GCIها شاخص  وزن

  

)inova)(WW1()eff(W)b(WGCI 2j1j2j1jij −−++= )1                                                         (  
  

کارایی و  ی اساسی،ها نیازمندیبه ترتیب در ارتباط با محورهای  , b  inova , eff  در آن،که
   .به ترتیب برای نشان دادن کشور و مرحله توسعه است Jو  Iاندیس  .باشند نوآوری می

های کیفی و کمی استفاده شده  ها، کارایی و نوآوری از شاخص در محاسبه محورهای نیازمندی
پس  .شود می را شامل 7 تا 1ای بوده و دامنه  براساس مقیاس فاصله ی کیفیها شاخصگیری  اندازه. است

 در هر محور به صورت میانگین ساده محاسبه ها شاخصاز تعیین هر شاخص برای کشورها، متوسط 
 گردیده ارائه برای هر کشور ها شاخصدر محور مرتبط با  ترکیبی اخصشده و به عنوان امتیاز و ش

  .است
به کشورها  موقعیت ،طرح شودمتواند   میپذیری رقابتیکی از موضوعاتی که در بحث سنجش 

 قرار تأثیر اط کشورها را از ابعاد مختلف تحتاین پارامتر، ارتب .باشد لحاظ جغرافیایی از همدیگر می
 اما ، و رشد پایدار درآمد سرانه استوری بهره براساس پذیری رقابتسنجش  هرچند  سویی، از.دهد می
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چنانچه در مقدمه نیز به  والملل شکل گرفته  چارچوب اصلی آن در ادامه مباحث مزیت و تجارت بین
 در حوزه پذیری رقابت لذا سنجش ، استوری بهرهبر رشد و  مؤثرآن اشاره شد تجارت یکی از عوامل 

  . رسد از کشورها که در همسایگی هم قرار دارند مفید به نظر میگروهی 
ل انداز جمهوری اسالمی ایران در خصوص جایگاه او کید سند چشمأبراین اساس و باتوجه به ت

بین کشورهای منطقه  پذیری رقابتدرجه   شدهتالش، در این قسمت اقتصادی در بین کشورهای منطقه
گرفته از  که مفهوم و تعاریف صورت ییاز آنجا . شودرآوردبنمودن سایر کشورها  بدون لحاظ

 سعی بخش در این ،کید داردأ و یا پایدار تولید ناخالص داخلی توری بهره به رشد مستمر پذیری رقابت
درآمد سرانه در قالب اطالعات سری زمانی بین کشورهای مذکور اریتم گلشد رابطه بین محورها و 
های اخیر در لیست  ا به دلیل اینکه برخی از کشورهای مورد بررسی در سال ام،مورد مطالعه قرار گیرد

 های قبل در خصوص آنها وجود ندارد سه سال اند و اطالعات سال گزارش مجمع جهانی قرار گرفته
  .     مدنظر قرار گرفتدر این مطالعه  2009 و2008، 2007

گانه از گزارش مجمع جهانی اقتصاد  به منظور انجام این امر اطالعات مربوط به محورهای سه
وزن هر یک از  ، ذکر گردیدچنانچه قبالً. مدنظر قرار گرفت) 2( برای کشورهای منطقه مطابق جدول

نمودن   کشورها مطابق رویکرد مجمع جهانی اقتصاد از رگرسپذیری رقابتگانه در  محورهای سه
حاصل  2009ورهای مورد اشاره در سال در محبر امتیازات کسب شده  از کشورها درآمد سرانه هر یک

درآمد سرانه کشورهای منطقه بر امتیازات سه محور یاد شده طی سه سال  در این مطالعه نیز. شد
 آثار بر استفاده از  F آزمون .شود می کشورر منطقه جنوب غرب آسیا رگرس 18برای ) 2009-2007(

 هاسمن نیز شواهد آزمونست که  احالیر این د  وکید داردأثابت مقطعی و زمانی در مدل پانل دیتا ت
اما نتایج حاصل از برآورد مدل براساس  ،دهد میکافی در خصوص استفاده از اثرات تصادفی ارائه ن

 ،)Rho=.95(اثرات تصادفی از جمله نسبت واریانس اثرات ثابت تصادفی به کل واریانس جمله خطا 
 واتسون بر تصریح بهتر مدل -شده و آماره دوربین تفاوت ضرایب برآورد کاهش مجموع مربعات خطا،

 که به ازای ییاز آنجا ،عالوه بر نتایج آماری مذکور. دارد تصادفی برای مقاطع اشاره اتبراساس اثر
روی سیاستگذاران به منظور ارتقاء  راهکارهای متفاوتی پیش برخورداری از شرایط اولیه در هر کشور

شوری بنا به ساختار فرهنگی ،اجتماعی، مذهبی،روابط و مناسبات خود  وجود دارد و هر کپذیری رقابت
به صورت  مقاطع مورد بررسی آثاراحتمال اینکه نماید  های خاص خود را انتخاب می استراتژی ... و

 تصادفی در آثار ،براین اساس . زیاد است،تصادفی بوده و با سایر متغیرهای توضیحی مرتبط نباشند
های متفاوت بر کشورها منطقه  هایی که در زمان  شوکتأثیرت زمانی به منظور حذف  ثابآثارمقاطع و 
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ارائه  پیوست در افزار خروجی نرم( به شرح ذیل برآورد گردید )1( مدل و  بکار گرفته شدشوند میوارد 
به EFF, BC ,y  در مدل برآورد شده .باشد دار میاهای ارائه شده معن که براساس آماره)شده است

 . دنباش کارایی میو ها نیازمندیتیب درآمد سرانه برخورداری از تر
 

Log(y) = 3.46 + .88*BC + .32*EFF  1(مدل          (                                                            

   6.4)         (3.18)           (                                 

         F=20.6    prob (F) =.000      D.W=1.54%63=R2  
  

برخورداری  وزن محورهای اثرات تصادفی، مدل بکارگیری از حاصل شده برآورد ضرایب براساس
ضریب برآوردشده محور نوآوری  1.باشد  درصد می26 درصد و 74 و کارایی به ترتیب ها نیازمندیاز 

 در کشورهای مورد بررسی پذیری رقابتر بر  این محوتأثیرباشدکه به عدم  دار نمیادر این مدل معن
های حاصل شده از مطالعه مجمع  های بدست آمده برای محورها در این مدل با وزن  وزن.اشاره دارد

 ) درصد35( محور کارایی ،)درصد 60 (ها نیازمندیمحور (توسعه  حال ورهای درشجهانی اقتصاد برای ک
 18(رتبه ایران در منطقه جنوب غرب آسیا  ساس این مدل،برا. تناسب دارد ))د درص5(و محور نوآوری 

 نکته حائز ، اما که مطابق گزارش مجمع جهانی اقتصاد است)5 جدول( باشد  می10 )کشور منطقه 
وجود درآمدهای نفتی  ،توسعه حال در کشورهای سایر به نسبت آسیا غرب جنوب منطقه کشورهای در اهمیت

  . رد بررسی استدر بسیاری از کشورهای منطقه مو
در ارتباط با میزان برخورداری از  پذیری رقابتبا عنایت به اینکه یکی از محورهای شاخص 

 وجود منابع ، است...بهداشت و آموزش و  ،ها ی اساسی و امکانات اولیه از جمله زیرساختها نیازمندی
 بسیاری از کشورهای مورد  این درحالی است که.باشد مالی برای ایجاد چنین امکاناتی حائز اهمیت می

ی اولیه را برای آنها ها نیازمندیبررسی در این مطالعه دارای درآمدهای نفتی هستند که امکان داشتن 
 لذا وجود درآمدهای نفتی در بسیاری از کشورهای مورد بررسی و عدم وجود چنین ،کند فراهم می

 :کند که  را مطرح میها پرسشدرآمدهایی در سایر کشورها این 

 که کشورهای نفتی موقعیت شود میگیری از چنین درآمدهایی باعث   آیا امکان بهره)الف
   خود را بهبود بخشند؟ پذیری رقابت

چگونه هایی کشورهای غیرنفتی در غیاب چنین درآمدپرسش قبل در صورت پاسخ مثبت به ) ب
 ها نیازمندیو برخورداری از  هند؟د  خود را در مقایسه با کشورهای نفتی ارتقاء میپذیری رقابتسطح 

                                                 
 .شود میاز طریق نرمال کردن ضرایب متغیرها به یک حاصل  .1
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 آنها در مقابل کشورهای نفتی کمک پذیری رقابتدر این کشورها آیا به میزانی است که به ارتقاء 
به ) ها نیازمندیغیر از محور برخورداری از ( یا اینکه کشورهای مذکور با اتکاء به سایر محورها کند؟

  ازند؟  پرد  در مقابل کشورهای نفتی میپذیری رقابتارتقاء 
برای کشورهای صادرکننده نفت  (Doil) با وارد نمودن متغیر درآمد نفت به صورت متغیر مجازی

  :)در پیوست ارائه شده است) 2( مدلافزار مربوط به  خروجی نرم( شود می شرح حاصل  اینبه) 2(مدل 
 

Log(y) = 4.41 + .57*BC + .32*EFF +1.1*Doil                                                2(مدل(  

   (3.51)         (3.21)     (3.7)                                         
        F=20.5    prob (F) =.000      D.W=1.44%68=R2  

  

 دارد پذیری رقابتداری بر ادرآمدهای نفتی نقش مثبت و معنکه  دهد مینشان ) 2( تخمین مدل
 با وارد نمودن متغیر دهد مینشان  )2(و ) 1( های مقایسه مدل .باشد یم) الف(وال که در واقع پاسخ به س

 ها نیازمندی متغیر برخورداری از  ضریباماکند  تغییری نمی  کارایی محور رقم ضریب،مجازی نفت
ا ب  کشورهای نفتیدهد میکه نشان ) 0/56به  0/88از (یابد  توجهی کاهش می اساسی به میزان قابل

از این طریق  و( ها و شرایط اولیه خود پرداخته ده از درآمدهای نفت تنها به تقویت زیرساختاستفا
 کارایی این کشورها حداقل به طور و)  گذاشته استتأثیر آنها پذیری رقابتدرآمدهای نفتی بر قدرت 

  . درآمدهای نفتی نبوده استتأثیرمستقیم تحت 
در خصوص رتبه و این مطالعه  بخش چهارم در با توجه به نتیجه فوق و بررسی صورت گرفته

 و ها نیازمندی که کشورهای نفتی با اتکاء به محور شود میکشورها چنین استدالل  پذیری رقابتامتیاز 
 .اند  در مقایسه با سایر کشورها پرداختهپذیری رقابتکشورهای غیرنفتی با اتکاء بر محور کارایی به 

مورد استفاده به شرح ذیل تواند  می) 2( و نتیجه مدل) 1( راساس مدلب) 3( برای آزمون این فرضیه مدل
  :قرار گیرد

  

Log(y) = 3.8 + .99*BC*Doil + .9*(1-Doil)*eff +.22*EFF )3(مدل                                   

   4.8)         (3.3)                   (2)                                             
        F=23.6    prob (F) =.000      D.W=1.73%71=R2  

  
 و برای یک برای کشورهای نفتی رقم) Doil( که متغیر موهومی درآمد نفتی ییاز آنجا

دهنده  به ترتیب نشان) 3( درمدل eff*(Doil-1)  و  BC*Doil متغیر. استصفر کشورهای غیرنفتی رقم
داری این متغیرها در ا معن. در کشور نفتی استها نیازمندیر محور کارایی در کشورهای غیرنفتی و محو
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 در کشور نفتی ها نیازمندی که محور کارایی در کشورهای غیرنفتی و محور دهد مینشان ) 3( مدل
 که آیا محور دیگر در شود می مطرح پرسش این اما ، این کشورها دارندپذیری رقابتی بر مؤثرنقش 
   نیست؟مؤثر پذیری رقابتثال محور کارایی در کشورهای نفتی بر  از کشورها به عنوان م یکهر

 به دلیل ، امااند  نیز در طرف راست مدل ارائه شدهBC و eff دو محور کارایی ،برای این منظور
ارائه شده است که دارای ) 3(در مدل eff تنها محور کارایی BC ها نیازمندیدار نبودن محور امعن

  1.است) 2(و) 1 (های لضریب کوچکتری نسبت به مد

ات محور کارایی بر تأثیری ا به معن)3( مدلدر  )با ضریب کوچک(دار بودن محور کارایی امعن
در این رگرسیون نسبت  eff ضریب کوچک محور کارایی  اما، در کشورهای نفتی استپذیری رقابت

 در کشورهای پذیری بترقا بر ها نیازمندیتر برخورداری از مؤثر از نقش اکیح) 2(و ) 1( به دومدل
حاکی از اتکاء ) 3( در مدل BCدار نبودن ا بر اساس این توضیحات معن،همچنین .باشد مینفتی 

  . در مقابل کشورهای نفتی استپذیری رقابتکشورهای غیرنفتی به محور کارایی در ارتقاء 
را برای ایران در  7رتبه  پذیری رقابتشده برای متغیرها و محاسبه درجه  استفاده از ضرایب حاصل

شده توسط مجمع  که نسبت به رقم ارائه )6 جدول( دهد میغرب آسیا ارائه  بین کشورهای منطقه جنوب
جایگاه اول در (انداز   همچنان شکاف موقعیت فعلی با اهداف سند چشماما ،موقعیت بهتری بوده جهانی
  .دهد میکید قرار أرا مورد ت) منطقه
 پذیری رقابت برآورد موقعیت ،باشد ال میؤاری از موارد مورد سکه در بسی کی از موضوعاتیی

 برای این .باشد  درآمدهای نفتی بر ارتقاء درآمد سرانه میتأثیرگرفتن  کشورهای نفتی بدون درنظر
 در مدل) Doil*Bc(اثر تقاطعی شده  بدون در نظر گرفتن ضریب برآورد پذیری رقابت درجه ،منظور

                                                 
به سمت چپ مدل منتقل شده و از متغیر وابسته کم ) 3( در مدل eff*(Doil-1) و  BC*Doil در واقع اگر متغیرهای.1

   Log(y) - α*BC*Doil - β*(1-Doil)*eff     (R)                :        شود   به صورت روبروحاصل می(R)شوند عبارت 

پذیری کشورها مؤثر هستند و در  ها بر رقابت و محور کارایی و برخورداری از نیازمندیتنها د) 1(  که براساس مدلییاز آنجا
پذیری کشورهای نفتی کم  ها از رقابت پذیری کشورهای غیرنفتی و اثر محور نیازمندی  اثر محور کارایی از رقابتRعبارت 

پذیری  رات محور کارایی و رقابتپذیری کشورهای نفتی ناشی از تغیی دهنده رقابت  نشانR پس عبارت ،شده است
 BC و eff را بر دو محور کارایی R در واقع عبارت) 3(مدل  .ها است کشورهای غیرنفتی ناشی از تغییرات محور نیازمندی

 ارائه شده است که effتنها محور کارایی ) 3( در مدل BCها  دار نبودن محور نیازمندیا به دلیل معناما ،رگرس کرده است
در این )با ضریب کوچک (دار بودن محور کارایی امعن .است) 2( و) 1 (های یب کوچکتری نسبت به مدلدارای ضر

پذیری  سماند رقابتپ Rهای نفتی است چرا که عبارت  در کشورپذیری ی تأثیرات محور کارایی بر رقابتارگرسیون به معن
 ناشی از Rی غیرنفتی است و لذا تغییرات عبارت پذیری ناشی از محور کارایی از کشورها حاصل از حذف تغییرات رقابت

 . محور کارایی تنها برای کشورهای نفتی ارائه شده است
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های باشد که اتکاء ایران به درآمد می 18 ایران پذیری رقابتین شرایط رتبه  در ا.محاسبه گردید) 3(
با مروری بر مطالب فوق یکی از  .سازد نفتی را حتی بیش از سایر کشورهای نفتی منطقه خاطر نشان می

  .شود میهای نفتی بر کارایی ناشی  از میزان اثرات غیرمستقیم درآمددالیل این موضوع
 درآمد نفتی در کشورهای صادرکننده نفت از طریق محور ، اشاره شدپیش از اینچنانچه 

محور کارایی  مزیت رقابتی باال درگذارد از سویی   میتأثیر پذیری رقابت بر ها نیازمندیبرخورداری از 
شده برای ایران با حذف اثر تقاطعی  حاصل رتبه آخر . استها نیازمندیثر از محور برخورداری از أمت
)Doil*Bc ( ناشی از آن است که ایران از سطح مزیت رقابتی ضعیفی در مقایسه با سایر کشورها

دهنده محور نیازمندی در ذیل مورد  ی ترکیبی تشکیلها شاخصبه منظور دقت بیشتر برخوردار است 
  .گیرد بررسی قرار می
شامل بی محور نیازمندی که ی ترکیها شاخصبندی کشورهای منطقه براساس  رتبه) 7( در جدول

 . ارائه شده است،باشد ها، ثبات محیط کالن اقتصادی و بهداشت و آموزش اولیه می زیرساخت ،نهادها
 .باشد  می5، 9 ،10، 12ی مذکور به ترتیب ها شاخص رتبه ایران در شود میچنانچه از جدول مالحظه 

 از محور نیازمندی یک پس کدام  یعنی با محور کارایی استها شاخصنکته حائز اهمیت در ارتباط این 
ماتریس ضرایب همبستگی بین عناصر محور  برای این منظور ؟انجامد به ارتقاء محور کارایی می
 شاخص شود می  چنانچه مالحظه.ارائه شده است) 8(در جدول  و نوآوری نیازمندی و محور کارایی

ما سه شاخص ترکیبی  ا،داشتهبا دو محور یاد شده  کمرنگی ارتباطترکیبی آموزش و بهداشت اولیه 
نهادها با محور نوآوری شاخص ترکیبی و  ها با محور کارایی  زیرساختاخص ترکیبیویژه ش بهدیگر 

گیری به پرسش ما در این خصوص که چرا ایران با وجود   این نتیجه.باشند میدارای همبستگی باالیی 
 چرا که کشور دهد می  پاسخ،باشد ی در محور کارایی و نوآوری پایین مها نیازمندیبرخورداری باال از 

را برخوردار است که ارتباط ضعیفی با محور )  و بهداشت اولیهشآموز (ها نیازمندیما آن قسمت از 
  .کارایی و نوآوری دارد

که )  درصد92با ضریب همبستگی (  ارتباط قوی بین محور کارایی و نوآوری است،نکته دیگر
 پایین بودن امتیاز  کهتوان گفت میرایی است به همین دلیل کا  نوآوری حاصل ارتقاءدهد مینشان 

    .  در نوآوری را نیز سبب شده استامتیاز کاهش ایران کارایی در 
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)1(  کشورهای جنوب غرب آسیا براساس مدلپذیری رقابت موقعیت .5 دولج  

رتبه برآورد شدهبرآورد شدهامتیاز  امتیاز نوآوریامتیاز کاراییامتیاز برخورداری از نیازمندی کشور

 1 5/56 4/37 4/82 5/82عربی امارات متحده

 2 5/46 4/48 4/68 5/73 قطر

 3 5/24 3/67 4/54 5/48 بحرین

 4 5/15 4/41 4/67 5/32عربستان صعودی

 5 5/12 3/87 4/30 5/41 عمان

 6 4/87 3/57 4/03 5/16 کویت

 7 4/49 3/50 3/98 4/67 اردن

 8 4/49 3/50 3/97 4/67 آذربایجان

 9 4/41 3/63 4/18 4/49 ترکیه

 10 4/37 3/34 3/76 4/58 ایران

 11 4/36 3/14 4 4/48 قزاقستان

 12 4/10 3/48 3/85 4/19 مصر

 13 4/05 2/97 3/38 4/28 سوریه

 14 3/98 2/98 3/51 4/14 ارمنستان

 15 3/90 3/41 4 3/87 لبنان

3/61 2/96 3/25 3/74 تاجیکستان  16 

 17 3/55 2/58 3/44 3/59 قرقیزستان

 18 3/46 3/38 3/66 3/39 پاکستان

  .The Global Competitiveness Report, 2010–2011, P. 9: مأخذ
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 )3(  کشورهای جنوب غرب آسیا براساس مدلپذیری رقابت موقعیت .6 جدول

 کشور
  امتیاز برخورداری

  از نیازمندی

  امتیاز 

 کارایی

  امتیاز

  نوآوری

  متغیر 

مجازی نفت

  امتیاز

  برآورد شده

  رتبه 

 برآورد شده

82/5عربی امارات متحده  82/4  37/4  1 32/3  1 

73/5 قطر  68/4  48/4  1 27/3  2 

48/5 بحرین  54/4  67/3  1 13/3  3 

41/5  عمان  30/4  87/3  1 07/3  4 

32/5عربستان صعودی  67/4  41/4  1 07/3  5 

16/5 کویت  03/4  57/3  1 92/2  6 

58/4 ایران  76/3  34/3  1 61/2  7 

19/4 مصر  85/3  48/3  1 43/2  8 

49/4 ترکیه  18/4  63/3  0 26/2  9 

48/4 قزاقستان  4 14/3  0 16/2  10 

87/3 لبنان  4 41/3  0 16/2  11 

67/4 اردن  98/3  50/3  0 15/2  12 

67/4 آذربایجان  97/3  50/3  0 14/2  13 

39/3 پاکستان  66/3  38/3  0 98/1  14 

14/4 ارمنستان  51/3  98/2  0 90/1  15 

59/3 قرقیزستان  44/3  58/2  0 86/1  16 

28/4 سوریه  38/3  97/2  0 83/1  17 

74/3 تاجیکستان  25/3  96/2  0 76/1  18 
 The Global Competitiveness Report, 2010–2011, P. 9:  مأخذ
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  ها نیازمندیی محور برخورداری از ی ترکیبها شاخصبندی کشورهای منطقه براساس  رتبه .7 ولجد
  ها زیرساخت  نهادها

  رتبه در منطقه  ازیامت کشور  رتبه در منطقه  ازیامت کشور
 1  26/6 امارات متحده عربی 1  55/5 قطر
 2  24/5 قطر 2  37/5 عمان

 3  08/5 بحرین 3  25/5  عربی امارات متحده
 4  07/5 عربستان صعودی 4  22/5 عربستان صعودی

 5  94/4 عمان 5  02/5 بحرین
 6  21/4 ترکیه 6  64/4 اردن
 7  11/4 کویت 7  45/4 کویت
 8  11/4 اردن 8  03/4 مصر

 9  97/3 مصر 9  86/3 آذربایجان
 10  75/3 ایران 10  76/3 تاجیکستان
 11  69/3 آذربایجان 11  76/3 سوریه
 12  57/3 قزاقستان 12  74/3 ایران
 13  46/3 ارمنستان 13  61/3 ترکیه
 14  88/2 سوریه 14  58/3 تانقزاقس

 15  75/2 پاکستان 15  5/3 ارمنستان
 16  63/2 تاجیکستان 16  34/3 پاکستان
 17  47/2 لبنان 17  3/3 لبنان

 18  47/2 قیرقیزستان 18  01/3 قرقیزستان
  بهداشت و آموزش اولیه  ثبات کالن اقتصادی

  رتبه در منطقه  ازیامت کشور  رتبه در منطقه  ازیامت کشور
 1  43/6 قطر 1  42/6 یتکو

 2  17/6 بحرین 2  11/6 عمان
 3  14/6 عربی امارات متحده 3  71/5 قطر
 4  08/6 لبنان 4  65/5 بحرین
 5  89/5 ایران 5  65/5 عربی امارات متحده
 6  74/5 سوریه 6  62/5 آذربایجان

 7  73/5 اردن 7  35/5 عربستان صعودی
 8  68/5 کویت 8  27/5 قزاقستان
 9  65/5 ترکیه 9  69/4 ایران
 10  64/5 عربستان صعودی 10  75/4 سوریه
 11  5/5 آذربایجان 11  47/4 ترکیه
 12  48/5 قزاقستان 12  23/4 ارمنستان
 13  42/5 مصر 13  19/4 اردن
 14  37/5 ارمنستان 14  66/3 ستانقرقیز

 15  32/5 تاجیکستان 15  58/3 لبنان
 16  22/5 عمان 16  35/3 مصر

 17  21/5 ستانقیرقیز 17  25/3 تاجیکستان
 18  27/4 پاکستان 18  19/3 پاکستان

 The Global Competitiveness Report, 2010–2011, P. 9.: مأخذ
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  های ترکیبی محور نیازمندی و محور کارایی و نوآوری ضرایب همبستگی بین شاخص. 8جدول 

ها زیرساختنهادها ماتریس همبستگی
  محیط  ثبات
اقتصادی کالن

نوآوری محورمحور کاراییوآموزش اولیه  بهداشت

89/0 1 نهادها  69/0  49/0  79/0  82/0  

70/0 89/01 ها زیرساخت  51/0  84/0  79/0  

69/070/0 تصادیاق کالن محیط ثبات  1 46/0  78/0  69/0  

49/051/0 آموزش اولیه بهداشت و  46/0  1 50/0  38/0  

79/084/0  محور کارایی  78/0  50/0  1 92/0  

82/079/0 ور نوآوریمح  69/0  38/0  92/0  1 

 The Global Competitiveness Report, 2010–2011, P. 9.: مأخذ
  
  بندی  جمع .7

اند بر   توسعه یافتهیالملل  گذشته به منظور تبیین شرایط تجارت بینیها  دورهی مزیت که طیها نظریه
ها و   سازمانی که از سوپذیری رقابت. ندا  را مطرح نمودهپذیری رقابتیند رقابت متمرکز شده و افر

 و مستمر وری بهرهگیرد به طور معمول به رشد مداوم  یقرار مسنجش مورد  و ریفافراد مختلف تع
         .   دارندتأکید ی و خارجی داخلیها  بنگاهیالملل ند رقابت بینیادرآمد سرانه در فر

 از برخورداری محور سه قالب رد اقتصاد جهانی مجمع توسط پذیری رقابت شاخص ارائه

ران در سطح یت اینماید که موقع یاین فرصت را فراهم مکارایی و نوآوری  اساسی، یها نیازمندی
 . باشدیقابل بررس )انداز بیست ساله مورد نظر چشم(  منطقه جنوب غرب آسیا ین کشورهای و بیجهان

ی ها نیازمندیال بودن امتیاز برخورداری از  علیرغم بادهد مینشان  ارقام ارائه شده براساس این شاخص
باشد که  دارای امتیاز پایینی می ایران درهای مرتبط با کارایی و نوآوری  شاخص 2010اساسی در سال 

کید أو مفهوم مزیت رقابتی بر کمرنگ بودن مزیت رقابتی در ایران تا عنایت به عناصر ترکیبی محورها ب
  .دارد

العات گزارش مجمع جهانی اقتصاد طی دوره سه ساله ط براساس اپذیری رقابتبرآورد میزان 
انداز بیست  حوزه مورد نظر در سند چشم(برای کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا ) 2010-2007(

 10 ایران را در بین کشورهای مذکور از پذیری رقابت، رتبه  درآمد نفتیآثارو منظور نمودن ) ساله
 که در مقایسه با هدف منظور شده در سند چشم انداز دهد می ارتقاء 7 به) براساس اعالم مجمع جهانی(

  .باشد میرتبه پایینی 
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184 58های اقتصادی   شماره فصلنامه پژوهشها و سیاست     

 ها نیازمندی از طریق محور برخورداری از پذیری رقابتگذاری درآمدهای نفتی بر تأثیرمکانیزم 
بندی  های نفتی از مدل و رتبهحذف متغیر درآمد.  کمتری داردتأثیربوده و بر محور کارایی 

حاکی از آن است که ایران در براساس ضرایب حاصل شده  کشورهای مورد بررسی پذیری ابترق
  . باشد  بیش از سایر کشورها به درآمد نفتی وابسته میپذیری رقابتخصوص 

 محورهای کارایی و و ها نیازمندیهای ترکیبی محور برخورداری از  تحلیل رابطه بین شاخص
 برای ایران نسبت به کشورهای ها نیازمندیینکه امتیاز برخورداری از  که علیرغم ادهد مینوآوری نشان 

را  )از جمله آموزش اولیه و بهداشت و درمان (ها نیازمندی از عناصری ایران اما ،مورد بررسی باال است
های نفتی بر  درآمدتأثیررو   از این کمتری بر محور کارایی و نوآوری دارندتأثیربرخوردار است که 

   .باشد  بسیار پایین میپذیری رقابت
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 186

  وستیپ
  

  )1 (افزار مربوط به مدل خروجی نرم
Dependent Variable: LOG(Y?)   

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 05/18/11   Time: 04:22   

Sample: 2007 2009   
Included observations: 3   

Cross-sections included: 18   
Total pool (balanced) observations: 54  
Swamy and Arora estimator of component variances 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 3.47 0.59 5.93 0.00 

BC? 0.88 0.14 6.39 0.00 
EFF? 0.32 0.10 3.18 0.00 

Random Effects (Cross)     
1--C 0.76    
2--C 1.31    
3--C 0.50    
4--C 0.17    
5--C 0.25    
6--C 1.50    
7--C -0.73    
8--C -0.34    
9--C 0.41    
10--C 0.31    
11--C -0.28    
12--C -0.82    
13--C 0.71    
14--C -0.60    
15--C -0.14    
16--C -1.20    
17--C -0.89    
18--C -0.92    

Fixed Effects (Period)     
2007--C -0.17    
2008--C 0.13    
2009--C 0.04    

  Effects Specification     
   S.D.   Rho   

Cross-section random 0.51 0.98 
Period fixed (dummy variables)  

Idiosyncratic random 0.08 0.02 
Weighted Statistics   

     
R-squared 0.63     Mean dependent var 8.78 

Adjusted R-squared 0.60     S.D. dependent var 0.17 
S.E. of regression 0.11     Sum squared resid 0.58 

F-statistic 20.51     Durbin-Watson stat 1.54 
Prob(F-statistic) 0.00    

  Unweighted Statistics     
R-squared 0.70     Mean dependent var 8.78 

Sum squared resid 32.42     Durbin-Watson stat 0.03 
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  )2( افزار مربوط مدل خروجی نرم
Dependent Variable: LOG(Y?)   

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 05/18/11   Time: 16:15   

Sample: 2007 2009   
Included observations: 3   

Cross-sections included: 18   
Total pool (balanced) observations: 54  
Swamy and Arora estimator of component variances 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 4.41334 0.634458 6.95608 0 

BC? 0.566075 0.161028 3.515371 0.001 
EFF? 0.325982 0.101272 3.21888 0.0023 

DOIL? 1.098785 0.296733 3.70294 0.0005 
Random Effects (Cross)     

1--C 0.52624    
2--C 1.031947    
3--C 0.161523    
4--C -0.228255    
5--C -0.11656    
6--C 1.063066    
7--C -0.187307    
8--C 0.151246    
9--C 0.844171    
10--C 0.726875    
11--C -0.897176    
12--C -1.540785    
13--C 0.966205    
14--C -0.190542    
15--C 0.20018    
16--C -1.009289    
17--C -0.744013    
18--C -0.757527    

Fixed Effects (Period)     
2007--C -0.153393    
2008--C 0.11709    
2009--C 0.036303    

  Effects Specification     
      S.D.   Rho   

Cross-section random 0.530824 0.978 
Period fixed (dummy variables)  

Idiosyncratic random 0.079639 0.022 
  Weighted Statistics     

R-squared 0.681441     Mean dependent var 8.781689 
Adjusted R-squared 0.648257     S.D. dependent var 0.168502 
S.E. of regression 0.099935     Sum squared resid 0.479375 

F-statistic 20.53568     Durbin-Watson stat 1.436426 
Prob(F-statistic) 0    

  Unweighted Statistics     
R-squared 0.706284     Mean dependent var 8.781689 

Sum squared resid 31.30171     Durbin-Watson stat 0.021998 
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 )3( ر مربوط به مدلخروجی نرم افزا
Dependent Variable: LOG(Y?)   

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 05/22/11   Time: 23:02   

Sample: 2007 2009   
Included observations: 3   

Cross-sections included: 18   
Total pool (balanced) observations: 54  

Swamy and Arora estimator of component variances 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 3.771189 0.895572 4.210927 0.0001 
EFF? 0.218414 0.110031 1.985029 0.0529 

DOIL?*BC? 0.996425 0.206153 4.833426 0 
(1-DOIL?)*EFF? 0.900675 0.274661 3.27922 0.0019 

Random Effects (Cross)     
1--C 0.310425    
2--C 0.862367    
3--C 0.054491    
4--C -0.255019    
5--C -0.213773    
6--C 1.076218    
7--C -0.066302    
8--C 0.262383    
9--C 0.684234    

10--C 0.634402    
11--C -0.705667    
12--C -1.198235    
13--C 0.631849    
14--C 0.213442    
15--C 0.406443    
16--C -0.865776    
17--C -0.802452    
18--C -1.02903    

Fixed Effects (Period)     
2007--C -0.159687    
2008--C 0.104624    
2009--C 0.055063    

  Effects Specification     
      S.D.   Rho   

Cross-section random 0.557942 0.9796 
Period fixed (dummy variables)  

Idiosyncratic random 0.080445 0.0204 
  Weighted Statistics     

R-squared 0.710754     Mean dependent var 8.781689 
Adjusted R-squared 0.680624     S.D. dependent var 0.165117 
S.E. of regression 0.093313     Sum squared resid 0.417953 

F-statistic 23.58974     Durbin-Watson stat 1.728404 
Prob(F-statistic) 0    

  Unweighted Statistics     
R-squared 0.767843     Mean dependent var 8.781689 

Sum squared resid 24.74132     Durbin-Watson stat 0.029198 
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