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تاثير شاخصهای حکمراني خوب بر شاخص رقابتپذیری جهاني
اقتصاد با استفاده از رهيافت تحليل بين كشوری
بایرام
تاریخ ارسال1397/11/09 :

پاکروان1

تاریخ پذیرش1398/10/02 :

چکیده
تاثیر رقابتپذیری جهانی اقتصاد کشورها بر سطح رفاه مردم و توسعه اقتصادی ،امری اجتنابناپذیر است.
از این رو ،پژوهو حاضوور به بررسووی تاثیر شوواخصهای حکمرانی خوب بر شوواخص رقابتپذیری جهانی
اقت صاد در ک شورهای منتخب منطقه منا پرداخته ا ست .برای نیل به اهداف پژوهو ،اطالعات آماری مربوط
به متغیرهای پژوهو طی دوره زمانی  2010-2017از گزارشووات و پایگاه اطالعاتی مجمع جهانی اقتصوواد و
بانک جهانی گردآوری شد .سپس الگوی پژوهو با استفاده از روش اقتصادسنجی دادههای پانل و به روش
اثرات ثابت برآورد شوود .یافتههای پژوهو نش وان میدهد ،تاثیر شوواخصهای کنترل فسوواد ،حاکمیت قانون،
کیفیت قوانین و مقررات و اثر بخشی دولت بر شاخص رقابتپذیری جهانی اقتصاد از لحاظ آماری در سطح
 5درصوود معنیدار بوده و اثر مسووتقیی دارند .تاثیر شوواخصهای اعتراض و پاسووخگویی و ثبات سوویاسووی بر
شوواخص رقابتپذیری جهانی اقتصوواد درسووطح  5درصوود از لحاظ آماری معنیدار نیسووتند ،اما در سووطح
 10درصوود ،تاثیر مثبت بر شوواخص رقابتپذیری جهانی اقتصوواد دارند .ضوومن اینکه تاثیر متغیرهای کنترل
همچون عوامل نوآوری و ابداع و کارایی ،عوامل کارایی ،الزامات ا سا سی بر شاخص رقابتپذیری جهانی
اقتصاد مثبت و از لحاظ آماری معنیدار است .این پژوهو برای تقویت رقابتپذیری جهانی اقتصادکشورها،
پیگیری و عمل به شوواخصهای حکمرانی خوب ارائه شووده توسووط مجمع جهانی اقتصوواد را در کنار سووایر
عوامل تاثیر گذار برای کشورها پیشنهاد میکند.

واژگان كلیدي :شاخص حکمرانی خوب ،شاخص رقابتپذيري جهانی ،دادههاي پانل
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 -1استادیار ،گروه علوم اقتصادی ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سمنان ،ایران .پستالکترونیکی:
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 -1مقدمه
رقابتپذیری یکی ازمهیترین عناصر در عرصه اقتصاد بینالملل محسوب میشود به طوری
که در دنیای امروزی ،ایجاد فضووای رقابتی و توانمندسووازی بنگاههای تولیدی ،عامل اصوولی
تعامل با اقتصاد جهانی را شکل میدهد .رقابتپذیری جهانی اقتصاد به شناخت بهتر شرایط
اقتصادی یک کشور در مقایسه با اقتصاد سایر کشورها کمک میکند .پورتر )1990(1بیان
میکند در دنیای امروزی ،رقابتپذیری و مفهوم آن به شکل گستردهای رواج یافته ا ست و
از آن به عنوان وسوویلهای برای رسوویدن به رشوود اقتصووادی مطلوب و توسووعه اقتصووادی در
کشووورها یاد میشووود .همچنین از نظر پورتر ،رقابتپذیری به مفهوم توانایی اقتصووادها برای
فراهی کردن زندگی با کیفیت برای ساکنان آن کشور و نیز ایجاد اشتغال پایدار است.
مجمع جهانی اقتصووواد ،2رقابتپذیری را مجموعهای از نهادها ،سووویاسوووتها و عوامل
تعیینکننده سطح بهرهوری ک شورها می داند .از نظر این نهاد ،سطح بهرهوری هر ک شور،
معرف سووطح رفاه اقتصووادی قابل کسووب برای سوواکنان آن کشووور اسووت .بنابراین ،نقو
رقابت پذیری جهانی اقت صاد بر سطح رفاه مردم و تو سعه اقت صادی ک شورها حائز اهمیت
اسووت و به همین جه ت ،ضوورورت بررسووی عوامل اثرگذار بر آن نیز از اهمیت خاصووی
برخوردار اسووت .در ادبیات نظری و تجربی ،یکی از این عوامل ،مسوواله حکمرانی خوب
توسوووط حکومت ها اسوووت .در واقع ،حکمرانی خوب زمانی مورد بحث در ادبیات علمی
قرار گرفت که اکثر صوواحب نظران بر این باور شوودند که اغلب کشووورها ،موانع مختلفی
پیو روی توسعه اقتصادی خود دارند (انگوبو و فوندا.)2012 ،3
در تعریف بانک جهانی ،حکمرانی خوب به عنوان شوویوهای که در آن قدرت به منظور
مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی جهت رشد و توسعه کشور بهکار گرفته می شود ،آمده
اسووت .در گزارش بانک جهانی که توس وط کافمن و همکاران )2009( 4در زمینه حکمرانی
خوب ارائه شده ا ست ،شو شاخص شامل :اعتراض و پا سووووخگویی،کیفیووووت قوانین و
مق وررات ،اثربخ وشی دولتی ،ثبات سیاسی و مقابله با خشونت ،حاکمی وت ق وانون و کنت ورل
فوساد برای حکمرانی خوب در کشورها مالک قرار گرفته است.
1- Porter
2- World Economic Forum
3- Ngobo and Fouda
4- Kaufmann et al.
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نقو حکمرانی خوب در بهبود رقابتپذیری منطقهای و جهانی اقتصوواد کشووورها یک
امر اجتنابناپذیر است ،چراکه بهکارگیری ویژگیهای حکمرانی خوب در اقتصاد کشورها
همچون ایجاد ثبات در محیط اقت صاد کالن ،فراهی ساختن زیر ساختهای کارآمد تو سط
دولت برای سووورمایهگذاری بخوخصووووصوووی ،حمایت از حقوق مالکیت مادی ،فکری و
معنوی افراد ،ایجاد شوووفافیت به منظور پیشوووگیری از فسووواد و رانت و بسووویاری دیگر از
ویژگی های حکمرانی خوب ،میتواند نقو قابل مالحظهای در بهبود درجه رقابت پذیری
جهانی اقتصوواد کشووورها داشووته باشوود .به همین جهت ،پژوهو حاضوور درصوودد اسووت ،اثر
شوواخصهای حکمرانی خوب بر شوواخص رقابتپذیری جهانی اقتصوواد را در کشووورهای
منتخب منطقه منا مورد بررسوووی قرار دهد و به دنبال یافتن پاسوووخ به این سووووال اسوووت که
شاخصهای حکمرانی خوب بر شاخص رقابتپذیری جهانی در اقت صاد ک شورها ،چگونه
تاثیر میگذارد.
چارچوب پژوهو حا ضر به این شیوه ا ست که بخو دوم و سوم به بیان مبانی نظری و
تجربی موضوووع پرداخته اسووت .بخو چهارم ،روششووناسووی پژوهو را مورد بررسووی قرار
میدهد .بخو پنجی به یافته های پژوهو اخت صاص یافته ا ست .بخو ش شی نیز به بحث و
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها میپردازد.

 -2مباني نظري پژوهش
 -1-2مفهوم حکمراني خوب
مفهوم حکمرانی خوب از اوا یل د هه  1990میالدی مورد تو جه قرار گر فت؛ یعنی
زمانیکه نهادهای بین المللی بر این باور بودند که کشورهای فقیر و درحال توسعه موانع
مختلفی پیو روی تو سعه اقت صادی خود دارند و حکمرانی خوب نیز جایگاه خود را به
عنوان یکی ا ز عوامل پی شران ر شد و تو سعه اقت صادی در اقت صادهای مختلف پیدا کرد
(انگوبو و فوندا.)2012 ،
تعاریف مختلفی از حکمرانی خوب صوووورت گرفته اسوووت؛ بانک جهانی ،حکمرانی
خوب را به عنوان شیوه ای که در آن قدرت به منظور مدیریت منابع اقت صادی و اجتماعی
جهت توسوووعه کشوووور بهکار گرفته می شوووود ،تعریف کرده اسوووت .از نظر بانک جهانی،
حکمرانی خوب ناظر بر تعامل بین سه رکن دولت ،جامعه مدنی و بخو خ صوص ا ست
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به طوری که بخو خصوصی میتواند با راهاندازی کسب وکار ،زمینه را برای اشتغالزایی
و ایجاد درآمد در اقت صاد فراهی سازد .دولت نیز میتواند بازار ر ا کنترل و تنظیی کرده و
پایه های حقوقی و قوانین مناسووب را برای سووهولت کسووب وکار فراهی کند .نقو جامعه
مدنی نیز ایجاد بسوووترهای الزم برای مشوووارکت گروههای فعال در حوزههای اقتصوووادی،
سیاسی و اجتماعی است (گزارش بانک جهانی.)1992 ،
طبق دیدگاه اجماع پساواشنگتنی در موضوع حکمرانی خوب ،دولت و بخو خصوصی
دو نهاد مکمل یکدیگر بهشووومار می آیند که به جای بحث از مداخله یا عدم مداخله دولت
باید کارایی و اثربخشوووی دولت را مورد توجه قرار داد .در واقع دولت به عنوان یک نهاد
اجتماعی نهادساز باید با ایجاد نهادهای کارآمد و توانمند ،بستر مناسبی را برای تنظیی روابط
اقت صادی افراد جامعه با هزینه کی و در ا سرع وقت مهیا سازد و بدین ترتیب موجبات ر شد
اقتصادی را ایجاد کند (علیزاده و بیات.)1395 ،
اندول و اُکونل )1999( 1اسووتالل میکنند که حکمرانی خوب منجر به نهادهای کارآمد
می شود که برای مقابله با ف ساد و ارتقای حاکمیت قانون و ثبات سیاسی در ک شور به شکل
مجهزتری عمل می کنند .همچنین حکمرانی خوب به رعایت حقوق شوووهروندان کمک
کرده و پاسوووخگویی حاکمیت را در مقابل خواسوووته های مردم تقویت میکند و ظرفیت
دو لت ها را برای رسووو یدگی به م طال بات مردم و کاهو هزی نه م عامالت در اقتصوووواد
افزایو میدهد.
رودریک )2004( 2و گریندل )2004( 3اظهار میکنندکه حکمرانی خوب باعث کنترل
ف ساد ،بهبود سی ستی قضایی و ثبات سیا سی برای ک شورها می شود و زمینه را برای پی شرفت
در تمام ابعاد بخو عمومی اقتصوواد فراهی میسووازد .با توجه به کثرت مفاهیی و ویژگیهای
حکمرانی خوب ،هرکدام از پژوهو ها براسووواس هدفی که دنبال میکنند به بیان برخی از
ویژگیهای حکمرانی خوب میپردازند و شوواخصهای اندازهگیری آن توسووط رسوویدن به
نتایج مطلوب شناسایی میشود.
در پژوهو حا ضر ،شو ویژگی از حکمرانی خوب شامل :اعتراض و پا سوووووخگویی،
کیفی وت قوانین و مق وررات ،اثربخ وشی دولتی ،ثبات سیاسی و مقابله با خشونت ،حاکمی وت
1- Ndul and O'Connell
2- Rodrik
3- Grindle
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ق وانون و کنت ورل ف وساد که درگزارش کافمن و همکاران ( )2009برای بان وک جه وانی ذکر
شده ،مدنظر است.
 اعتراض و پاسوووخگویی :از نظر کافمن و همکاران ( ،)2009اعتراض و پاسوووخگویی بهمفهوم میزان و درجه توانایی شووهروندان یک کشووور در تعیین و انتخاب دولت خود اسووت.
برا ساس این شاخص ،هرچه مردم در یک جامعه نقو بی شتری در تعیین زمامداران و هیات
حاکی دا شته با شند ،ح ضور و نقو احزاب و نظایر آنها در جامعه بی شتر با شد و ر سانههای
جمعی اسووتقالل داشووته باشووند و افرادی که زمامدار جامعه هسووتند و قدرت را در جامعه در
اختیار دارند ،پاسخگوی اعمال خود باشند و افراد مختلف بتوانند آزادانه فعالیت و نظر خود
را بیان کنند ،نشاندهنده وضعیت بهتری از حکمرانی خوب است.
 کیفیت قوانین و مقررات :درکیفیت مقررات؛ مفهوم کنترل قیمت ها ،نظارت بر بازارهایمالی و عدم تحمیل فشار بر صاحبان کسبوکار به منظور توسعه تجارت و گسترش حضور
بخو خصوصی در فعالیت های اقتصادی و ...مورد توجه قرار میگیرد.
 اثربخشوووی دولت :در این شووواخص؛ کیفیت خدمات عمومی ،کیفیت بوروکراسوووی،صالحیت حکمرانی و میزان ا ستقالل خدمات از ف شارهای سیا سی مدنظر ا ست .همچنین
کیفیت تدوین و اجرای خطمشوویهای عمومی و دولتی و میزان اعتبار تعهدی که دولت در
برابر این سیاستها دارد ،مورد ارزیابی قرار میگیرد.
 ثبات سوویاسووی :این شوواخص به میزان ثبات حکومتها ،درجه احتمال تداوم حیات موثردولت و تداوم سیاستهای جاری در صورت مرگ و میر یا تغییر رهبران فعلی میپردازد.
 حاکمیت قانون :اینکه تا چه میزان قوانین در یک جامعه واقعی هسوووتند و دولتمردان وشهروندان به اجرای آن احترام قائل ه ستند .این شاخص به اجرای قراردادها ،احتمال وقوع
جرمهای خشووونتآمیز و غیرخشووونتآمیز ،اثربخشووی و قابلیت پیوبینی عملکرد محاکی
قضایی در یک جامعه اهمیت میدهد.
 کنترل فساد :این شاخص به ارزیابی و اندازه گیری مواردی همچون فساد در میان مقاماتر سمی دولت و کارمندان دولتی ،پرداخت ر شوه و ا ستفاده از رانت و اثربخ شی شیوههای
مبارزه با فساد و مواردی از این قبیل میپردازد.
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 -2-2مفهوم رقابتپذيري جهاني اقتصاد
در ادبیات نظری ،رقابت پذیری دارای مفهومی گسوووترده اسوووت و بیو از دو قرن از آغاز
نظریه مزیت مطلق تو سط آدام ا سمیت 1در سال  1776میالدی تاکنون ذهن اقت صاددانان را
به خود مشغول ساخته است.
مفهوم رقابت پذیری بسووویاری از عوامل کمی و کیفی همچون ظرفیت فناوری ،ابداع و
نوآوری ،درجه متمایز بودن وکیفیت محصوالت تولید شده توسط بنگاهها را در سطح خرد
و مواردی نظیر نرخ باالی ر شد بهرهوری اقت صاد ک شورها ،افزایو درآمد سرانه و ارتقای
سطح استاندارد زندگی شهروندان را در سطح کالن شامل می شود .قبل از آغاز دهه 1980
میالدی ،نظریات درخصوووص رقابتپذیری اقتصوواد را میتوان به دو رویکرد کالسوویک و
نئوکالسووویک دسوووتهبندی کرد ،اما پس از آغاز دهه  1980میالدی ،تحوالت بزرگ نظیر
شوک افزایو قیمت نفت و افزایو هزینههای تولید در اقتصاد کشورهای سازمان همکاری
و توسعه اقتصادی منجر به تغییر شرایط رقابت نسبی در بین این کشورها شد .در نتیجه آن،
مفهوم جدیدی از رقابت پذیری بین کشوووورها ،تحت عنوان دیدگاه معاصووور مطرح شووود.
دیدگاه کالسوویک ،اغلب رقابتپذیری را در سووطح کالن بررسووی میکند .از مشووهورترین
نظریات در این دیدگاه میتوان به نظریه مزیت مطلق آدام اسوومیت ( )1776اشوواره کرد .در
این نظریه ،هر کشوووری میتواندکاال و خدماتی را تولید و صووادر کند که در آن نسووبت به
شریک تجاری خود ،دارای هزینه تمام شده و قیمت کمتری در تولید کاال و خدمات است.
در نظریه مزیت نسبی ریکاردو )1817(2از دیگر نظریات دیدگاه کالسیک ،اگر هریک
از دو کشوووور شوووریک تجاری ،دارای مزیت مطلق در تولید کاال و خدمات نباشوووند ،باز
میتوانند با یکدیگر وارد تجارت کاال و خدمات شووده و نفع داشووته باشووند .در این حالت،
کشوووری که دارای مزیت مطلق در هر دو کاال اسووت ،کاالیی را تولید و صووادر میکند که
دارای مزیت مطلق بیشتری در مقایسه با کاالی دیگر نسبت به شریک تجاری خود است و
تولید و صادرات کاالی دیگر را به شریک تجاری خود واگذار میکند.
براساس نظریه هکچر -اوهلین ،3یک کشور کاال و خدماتی را تولید و صادر میکند که
در تولید آنها از عواملی اسووتفاده میشووود که به وفور در آن کشووور وجود دارد .برخالف
1- Smith
2- Ricardo
3- Heckscher - Ohlin
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دیدگاه کال سیک ،دیدگاه نئوکال سیک به مفهوم رقابتپذیری در سطح خرد میپردازد و
عوامل تعیینکننده رقابتپذیری در سطح بنگاهها را مورد بحث قرار میدهد ،چراکه بر این
باور است که بنگاهها عالوه بر رقابت در بازار داخلی کشور با سایر بنگاهها در بازارهای بین
المللی نیز رقابت میکنند (پورتر .)1990،در این دیدگاه ،مواردی همچون برنامه عملیاتی و
اسوووتراتژی بنگاه ،کمیت و کیفیت عوامل تولید ،فناوری و نوآوری بنگاه ،میتواند نقو
1

اسوواسووی در رقابتپذیری یک بنگاه اقتصووادی داشووته باشوود .در این دیدگاه ،جان کالرک
رقابت را برای یک بنگاه ،داشوووتن ابداع و نوآوری تعریف میکند .از نظر وی ،نوآوریها

باعث ایجاد انگیزه در بنگاه برای به دسوووت آوردن مزایای رقابتی شوووده و این امر منجر به
پیشرفت تکنولوژی و رشد اقتصادی در سطح کالن اقتصادی میشود.
از دیدگاه الدر سن و کوکس ،)1948( 2عامل رقابتپذیری بنگاهها شامل :تق سییبندی
بازار ،ارتباط با مشتریان ،توسعه محصول ،بهبود فرآیندها و نوآوریهای محصول است.
از نظر شووومپیتر 3توانایی بنگاه در نوآوری ،کلید موفقیت برای دسووتیابی به مزیت رقابتی در
بین رقبای خود اسووت .از نظر وی ،شوورط بقای بنگاهها در بازار ،سووازگار کردن خود با تغییرات
محیط بوده و این امر بسوووتگی به داشوووتن نوآوریهای جدید از منابع موجود بنگاهها اسوووت .از
دیدگاه فردریک لیسوووت ، 4رقابت یک بنگاه عالوه بر عوامل اقتصوووادی به کیفیت نهادهای
اجتماعی ،اتحادیههای تجاری ،نهادهای مالی ،سازمانهای سیاسی -اجتماعی ،حقوق مالکیت و
ساختار سازمانی و ...در کشورها متکی است (سیودک و زاووجسکا.)2014 ،5
از م شهورترین نظریات در دیدگاه معا صر که از دهه  1980میالدی شکل گرفته ا ست،
میتوان به نظریات کروگمن 6و پورتر اشووواره کرد .کروگمن ( ،)1994رشووود بهرهوری را
محرک اصووولی رقابت بین کشوووورها میداند .همچنین از نظر وی ،رقابت پذیری جهانی
ک شورها با سطح ا ستاندارد زندگی افراد درک شورها مرتبط ا ست .طبق نظر پورتر (،)1990
رقابتپذیری به بهرهوری بلندمدت اقتصوواد کشووورها بسووتگی دارد و این امر نیازمند ایجاد
محیط مناسوووب کسوووبوکار برای بنگاه ها اسوووت تا بتوانند از نوآوری های پایدار ،بهبود
1- John Clark
2- Alderson and Cox
3- Schumpeter
4- Frederick List
5- Siudek and Zawojska
6- Krugman
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فرآیندها و مدیریت در محصوالت خود بهرهمند شوند .بنابراین ،تنها مفهوم رقابت در سطح
ملی ،بهرهوری ملی اسووت و رقابتپذیری به مفهوم توانایی یک اقتصوواد برای فراهی کردن
زندگی با کیفیت برای ساکنان آن کشور و نیز ایجاد اشتغال پایدار است.
پورتر( )1990شرط اساسی برای رقابتپذیری بنگاهها در سطح جهانی را شامل :موهبتهای
خدادادی ،شرایط تقاضا برای محصوالت تولید شده ،استراتژی و ساختار بنگاهها معرفی میکند.
باکلی و پرسووکات )1998( 1اظهار میکنند ،رقابتپذیری یک بنگاه اقتصووادی به مفهوم
توانایی آن در تولید و فروش محصووووالت و خدماتی با کیفیت برتر و هزینههای پایینتر از
رقبای داخلی و بینالمللی اسووت .از نظر آنها ،رقابتپذیری بیانگر عملکرد سووود بلندمدت
یک بنگاه اقت صادی بوده و توانایی بنگاه برای جبران زحمات کارکنان و نیز ک سب بازدهی
مناسب برای سهامداران است.
آلتومونت و همکاران ،)2012( 2رقابت را به معنای توانایی یک ک شور در فراوانی تولید
و مبادله کاال و خدماتی میدانند که درکشور شریک تجاری دارای کمبود است.
مک گان ،)1999( 3اسووتدالل میکندکه عوامل خارج از بنگاه برای همه آنها یکسووان
هسوووتند و این عوامل داخلی و ویژگی بنگاه ها هسوووتندکه شووورایط سوووودآوری و درجه
رقابتپذیری آنها در بازارها را تعیین میکند.
کائو و همکاران ،)2008( 4رقابت پذیری ملی را به مفهوم توانایی نسوووبی یک جامعه در
ایجاد محیطی میدا ند که در آن بنگاه ها بتوانند رقا بت کنند .مجمع جهانی اقتصووواد در
گزارش سال  2011میالدی ،رقابت را به عنوان توانایی یک کشور در فروش محصوالت و
خد مات در بازار های بینالمللی می دا ند به طوری که بتوا ند مو جب افزایو مع یار های
زندگی همه شهروندان در آن کشور شود .در سال  2013میالدی ،این مجمع ،رقابتپذیری
را مجموعهای از نهادها ،سووویاسوووتها و عوامل تعیین کننده بهرهوری در کشوووورها تعریف
میکند (اسکواب و ساال آی مارتین.)2013 ،5
در ادبیات نظری ،نظریات مختلفی درخصووووص ارزیابی مفهوم رقابتپذیری در سووطح
1- Buckley and Prescott
2- Altomonte et al.
3- McGahan
4- Kao et al.
5- Schwab, Sala-i-Martin
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خرد و کالن ارائه شده ا ست و به همین صورت ،در ادبیات تجربی نیز الگوهای متفاوتی از
مفهوم رقابتپذیری و متناسوووب با نظریه بهکارگرفته شوووده وجود دارد .با این وجود ،به نظر
میرسوود شوواخص رقابتپذیری جهانی که توسووط مجمع جهانی اقتصوواد ارائه شووده اسووت،
جامعتر از سووایر الگوها باشوود .این شوواخص دربرگیرنده میانگین وزنی مولفههایی اسوت که
هرکدام به نوعی به مفهوم رقابت اشووواره دارند (اسوووکواب .)2010 ،مجمع جهانی اقتصووواد،
گزارش رقابتپذیری خود را از سووال  1979میالدی شووروع و اولین گزارش رقابت پذیری
جهانی اقتصاد را نیز در سال  1996میالدی منتشر کرد .هدف از تهیه و ارائه این گزارشها،
کمک به سیاستگذاران عرصه اقتصاد کشورها است تا بتوانند چالوهای رقابتپذیری را
در کشورها شناسایی کنند (پورتر و اسکواب.)2008 ،
شاخص رقابتپذیری جهانی اقت صاد که تو سط مجمع جهانی اقت صاد معرفی می شود،
مبتنی بر ارکان 12گانه است که طبق جدول ( )1به سه زیرشاخص :نیازهای اساسی ،عوامل
افزایو کارایی و عوامل نوآوری دسوتهبندی میشوود و هرکدام از این سوه زیرشواخص نیز
شامل مولفههایی هستند.
جدول  -1زيرشاخصها و مولفههاي شاخص رقابتپذيري جهاني اقتصاد
زیرشاخصها

مولفهها
 -1نهادها

نیازهای اساسی

 -2زیرساخت
 -3ثبات اقتصادی
 -4بهداشت و آموزش ابتدایی
 -1آموزشهای علمی و کاربردی
 -2کارایی بازار کاال و خدمات

عوامل تقویت کارایی

 -3کارایی بازار نیروی کار
 -4توسعه بازارهای مالی
 -5دسترسی به تکنولوژی
 -6اندازه بازار

عوامل نوآوری

ماخذ:

Schwab, 2010

 -1فضای کسبوکار
 -2نوآوری
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 -3-2حکمراني خوب و رقابتپذيري جهاني اقتصاد
برخی از نظریات درخ صوص مفهوم رقابتپذیری مانند نظریه کروگمن و پورتر ( )1990و
مجمع جهانی اقتصووواد ( 2011و  ،)2013رقابتپذیری جهانی اقتصووواد را با رشووود بهرهوری
اقتصادکشور ،افزایو درآمد و اشتغال پایدار برای ساکنان کشور همسو میدانند .در سطح
خرد ،رقابت منجر به ارتقای بهرهوری از طریق کاهو هزینه های تولید بنگاه ها میشوووود.
بهبود بهرهوری ،توانایی بنگاه های اقتصوووادی داخلی را برای رقابت سوووودآور در بازارهای
جهانی تقویت کرده و انگیزه سووورمایه گذاری داخلی را افزایو میدهد .این امر ،موجب
افزایو اشووتغال و درآمد در اقتصوواد کشووور میشووود و زمینه رقابتپذیری جهانی را برای
اقت صاد ک شورها فراهی می سازد .عوامل زیادی ه ستند که میتوانند و ضعیت رقابتپذیری
بنگاه ها را در بازارهای داخلی و جهانی تحت تاثیر قرار دهند .از جمله این عوامل ،کیفیت
حکمرانی توسط حکومتها است.
بسووو یاری از م بانی نظری و تجربی ،تاثیر شوووواخص های حکمرانی خوب بر بهبود
شوواخص های اقتصووادی همچون رشوود بهره وری ،افزایو درآمدسوورانه و ارتقای سووطح
اسوووتاندارد زندگی افراد را تایید می کند و بر این اسووواس ،می توان فرضووویه تاثیرگذاری
شووواخص های حکمرانی خوب بر سوووطح رقابت پذیری جهانی اقتصووواد را مطرح کرد،
چرا که طبق د ید گاه م عاصووور ،ارت باط تن گاتنگی بین ر قا بت پذیری ج هانی اقتصووواد و
مفاهیمی همچون افزایو سطح ا ستاندارد زندگی افراد ،افزایو درآمد سرانه و رفاه در
اقت صادک شورها وجود دارد .در این را ستا ،رودریک )2004( 1اظهار میکند ،حکمرانی
خوب رشد اقتصادی را از طریق نظی و انضباط بیشتر می کند.
کاردس )2012(2بر تاثیرپذیری مسوووتقیی سوووطح اسوووتاندارد زندگی شوووهروندان از ابعاد
حکمرانی خوب تاکید میکند.
از نظر داینس و همکاران ،)2010(3حکمرانی بد می تواند نرخ رشود درآمد ،اشوتغال و
سرمایه ان سانی را کاهو دهد و تخریب منابع طبیعی و آلودگی محیط زی ست را به دنبال
داشوووته باشووود .عال وه بر این ،درکشوووورهایی که از حکمرانی خوب برخوردار نیسوووتند،
مجموعه ای از سووویاسوووت های ناکارآمد اقتصوووادی و نهادی که منجر به کاهو بهرهوری
1- Rodrik
2- Kardos
3- Daines et al.
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عوامل تولید می شود را شاهد هستیی .از نظر آن ها ،اثربخشی دولت به عنوان یکی از ابعاد
حکمرانی خوب ،عامل مهمی برای پیادهسووازی سوویاس وت های صووحیح و موثر اقتصووادی،
توسووعه سوورمایه انسووانی ،ایجاد اشووتغال و کاهو فقر و به طور کلی ایجاد رقابتپذیری
جهانی در جوامع است.
طبق نظر سووازمان ملل متحد ،)2005( 1حکمرانی خوب با ترویج تقسوویی کارآمد نیروی
کار ،سرمایهگذاری مولد و اجرای سریعتر سیاستهای مناسب اجتماعی و اقتصادی ،منجر
به ر شد و رقابت بهتر اقت صادها می شود .مطابق با مطالعه هال و جونز )1999( 2در حکمرانی
خوب ،نهادها و سوویاسووتهای دولت ،محیط اقتصووادی را تدارک میبینند که در آن افراد
مهارتهای الزم را کسوب میکنند و بنگاههای اقتصوادی نیز سورمایه را جمعآوری کرده و
در نهایت به تولید کاال و خدمات با کیفیت و رقابت پذیر پرداخته میشوووود .از نظر آن ها،
حکمران خوب با فراهی کردن زیر ساخت های اجتماعی کارآمد میتواند ر شد اقت صادی و
زمینه رقابت را فراهی سازد و در مقابل حکمرانی بد از طریق سلب مالکیت ،افزایو مالیات
و قوانین و مقررات بد میتواند انحراف منابع را در یک اقتصاد باعث شود.
ایرل و اسوووکات )2010( 3اسوووتدالل می کنند ،دموکراسوووی به ترویج هماهنگی میان
شوووهروندان و همچنین به کاهو اختالف بین آن ها کمک می کند و بدین ترتیب ثبات
سیاسی و اقتصادی را در جوامع افزایو میدهد.
بارو ) 1991( 4در مطالعه خود نشووان داد ،دموکراسووی به عنوان یکی از ابعاد حکمرانی
خوب ،می تواند ثبات سوویاسووسووی و اقتصووادی را به همراه داشووته باشوود و این برای رشوود
سرمایهگذاری و رشد بهره وری در اقتصاد کشورها سودمند است.
ریورا و باتی )2002( 5اظهار میکنند که دموکراسی ،کیفیت حکومت و رشد بهرهوری
در اقتصاد را تقویت میکند .یافتههای این مطالعه نشان میدهد که دموکراسی و پاسخگویی
دولت به خواستههای شهروندان از طریق محدود کردن فساد ،تاثیر مثبت بر عملکرد اقتصاد
دارد .کنترل ف ساد یکی دیگر از شاخصهای حکمرانی خوب در حکومتها ا ست .از نظر
1- United Nations
2- Hall and Jonse
3- Earle and Scott
4- Barro
5- Rivera and Batiz
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تو سعه سازمان ملل متحد ( ،)2008ف ساد باعث ناکارآمدی اجتماعی و اقت صادی می شود و
بهرهوری و رقابت پذیری ک شورها را از طریق ت ضعیف مو س سات ملی ،افزایو هزینه های
کسووبوکار ،از بین بردن انگیزه سوورمایه گذاری داخلی و خارجی و رایج کردن فسوواد در
سیستی به شدت تحت تاثیر قرار میدهد .سازمان ملل متحد ،فساد را به معنای سوءاستفاده از
قدرت تعریف میکند که افراد برای کسووب کردن منافع شووخصووی و خصوووصووی اسووتفاده
میکنند و میتواند در اشکال مختلف مانند رشوه ،اختالس ،سرقت ،اخاذی ،سوءاستفاده از
آرای دیگران ،بهرهبرداری از منافع متضاد و مشارکت سیاسی نامناسب صورت پذیرد.
مایورو )1998(1و ایدت )2003(2اسوووتدالل میکنند ،فسووواد باعث انحراف منابع به ویژه
سرمایه انسانی از یک فعالیت نوآورانه به سمت فعالیتهای غیرمولد و مضر مانند رانت و...
میشود .همچنین به مثابه یک مالیات ،باعث کاهو سود و درآمد سرمایهگذاری میشود.
اورهارت و همکاران ،)2009( 3باردهان)1997( 4و مایورو ( )1995اظهار میکنند که
فسوواد تولید نهایی سوورمایه را از طریق گرفتن مالیات بر درآمد حاصوول از سوورمایهگذاری با
ایجاد ناکارآمدی در بخو خصوصی و بخوهای عمومی با تحریف فرآیندهای مالی و نیز
تا حدودی با ایجاد بیثباتی سوویاسووی و ایجاد هرج و مرج کاهو میدهد و بدین ترتیب بر
رشد بهرهوری و رقابت اقتصادها تاثیر منفی دارد.
کیفیت قوانین و مقررات از دیگر شاخصهای حکمرانی خوب ،میتواند بر رقابت تاثیر
غیرمسووتقیی داشووته باشوود .به ویژه به دلیل اینکه رقابت با جنبههایی مانند نوآوری ،بهرهوری،
اشووتغال و رشوود اقتصووادی ارتباط دارد .حکمران خوب با تدوین قوانین و مقررات تجاری
شفاف و نیز با ایجاد سهولت در فضای کسبوکار میتواند زمینه ایجاد رقابت سالی را برای
بنگاهها فراهی کند و بنگاهها را در بازارهای جهانی رقابتپذیرتر سازد.
لی و سامسل )2009( 5بیان میکنند ،کشورهای مبتنی بر قانونمداری با توجه به مقررات
شوووفاف و حضوووور قوانین منصوووفانه ،جریان های تجاری را جذب میکنند و تجارت با
کشورهای مبتنی بر حکمرانی ضعیف ،مشکل و پرهزینه است.
1- Mauro
2- Aidt
3- Everhart et al.
4- Bardhan
5- Li and Samsell
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کافمن و شووولیفر )1999( 1در مطالعهای نشوووان دادند ،کیفیت قوانین و مقررات دولت
میتواند تاثیر مثبت بر سهولت انجام تجارت و رقابت بین کشورها داشته باشد.
چونگ و کالدرون ،)2000(2تضوومین حقوق مالکیت و حسوون اجرای قراردادها را یکی
از ضروریات برای هدایت منابع اقتصاد به سمت فعالیتهای مولد میدانند و ناتوانی جوامع
در فراهی کردن شرایط مناسب برای تضمین قراردادها به شیوه کارآمد و کیهزینه ،یکی از
دالیل عقبماندگی اقتصوواد کشووورها در صووحنه بینالمللی اسووت .ثبات سوویاسووی از دیگر
مولفههای حکمرانی خوب ،تاثیر مثبت بر عملکرد اقتصاد دارد.
گروسوومن )1991( 3اسووتدالل میکند ،زمانی که دولت ضووعیف اسووت ،نظام سوویاسووی
میتواند در این حالت منجر به سقوط احتمالی دولتها شود ،زیرا جمعیت ،بیشتر به شرکت
در فعالیت های انقالبی عالقهمند اسوووت تا تمرکز بر بهرهوری و رشووود ملی کشوووور و این
رقابتپذیری اقتصووواد در سوووطح بینالمللی و جهانی را تضوووعیف میکند .از نظر وی ،یک
قدرت سیاسی قویتر و باثبات میتواند تمایالت را برای انقالب کاهو دهد و جامعه بیشتر
بر تکامل بازار و رشد اقتصادی تمرکز کند.
از نظر آیسون و ویگا ،)2010( 4بیثباتی سویاسوی احتماال موجب کوتاه شودن افق زمانی
دولتمردان برای حکومتداری میشووود و این ممکن اسووت منجر به سوووءاسووتفاده بیشووتر
دولتمردان از منابع اقتصوووادی و مالی شوووود و عملکرد اقتصووواد کالن را تحت تاثیر منفی
قرار دهد.
آلسینا و پروتی )1996( 5بیان میکنند ،خشونتهای جمعی و کودتاها نشاندهنده تمایل
برای تحقق هرج و مرج و ایجاد تهدید برای حقوق مالکیت اسوووت؛ بنابراین ،در اینگونه
جوامع ،افراد انگیزه برای سوورمایهگذاری ندارند و این امر موجب کاهو اشووتغال و درآمد
واقعی در اقتصاد کالن میشود.

1- Kaufmann and Shelifer
2- Chong and Caldron
3- Grossman
4- Aisen and Veiga
5- Alesina and Perotti
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 -3مباني تجربي پژوهش
 -1-3پیشینه مطالعات داخلي
قاسمی و همکاران ( )1396به ارزیابی تاثیر اقتصاد دانوبنیان بر رقابتپذیری جهانی اقتصاد
با استفاده از الگوی معادالت ساختاری در سال  2012پرداختند .نتایج مطالعه آنها نشان داد
که شوواخصهای اقتصوواد دانو بنیان بر رقابتپذیری جهانی اقتصوواد در این کشووورها تاثیر
معنیدار دارد.
کفیلی و پیشوا ( )1396به بررسی تاثیر حکمرانی خوب بر رابطه بین توسعه مالی و رشد
اقتصووادی در بین کشووورهای در حال توسووعه طی سووال های  2002-2013و با اسووتفاده از
تکنیک گشوووتاورهای تعمیی یافته ( ) GMMپرداختند .نتایج حاکی از آن اسوووت که تاثیر
توسوووعه مالی از مجرای بانکی قوی تر از تاثیر توسوووعه مالی از مجرای بازار مالی بوده و با
افزایو کیفیت حکمرانی ،تاثیر تو سعه مالی بر ر شد اقت صادی از مجرای بانکی و بازار مالی
تقویت میشود.
مرادی و سلمانپور ( ،)1396اثر شاخص حکمرانی خوب بر توزیع درآمد در کشورهای
منتخب عضوووو سوووازمان همکاری اسوووالمی را با اسوووتفاده از دادههای پانل طی دوره زمانی
 2000-2013مورد بررسوووی قرار دادند .نتایج این مطالعه نشوووان میدهد ،شووواخص های
حکمرانی خوب ،اثر منفی و معنیدار بر توزیع نابرابری درآمد دارند.
مرادی و همکاران ( ) 1396به بررسووی تاثیر شوواخص حکمرانی خوب برکنترل فسوواد
در ک شورهای خاورمیانه و جنوب شرق آ سیا با ا ستفاده از روش رگر سیون خودبرداری
پانل طی دوره زمانی  2004-2015پرداختند .نتایج این پژوهو نشوووان داد ،مولفه های
حکمرانی خوب منتج شووده از مجمع جهانی اقتصوواد به اسووتثنای اثر بخشووی دولت ،تاثیر
مثبت و معنی داری بر کنترل فسووواد دارند .همچنین تاثیر کارایی بخو دولتی بر کنترل
فساد در کشورهای خاورمیانه ،منفی و معنیدار است.
رفیعی دارانی و شاهنوشی ( ،)1393تاثیر شاخصهای حکمرانی خوب و اندازه دولت را
بر توسعه انسانی با استفاده از رگرسیون موزون جغرافیایی در کشورهای مختلف و با درجه
توسوووعه یافتگی متفاوت و طی سوووالهای  2005 ،2000و  2010بررسوووی قرار دادند .نتایج
مطالعه نشوووان داد که به طور متوسوووط حکمرانی خوب و اندازه دولت در طول دوره مورد
بررسی تاثیر مثبت بر شاخص توسعه انسانی در کشورها داشته است.
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عیسوویزاده و احمدزاده ( )1388به بررسووی اثر عوامل نهادی شووامل نهادهای حاکمیتی
(حق اظهارنظر و پاسوووخگویی ،ثبات سووویاسوووی ،حاکمیت قانون ،کنترل فسووواد ،کیفیت
بوروکرا سی و اثر بخ شی دولت) بر ر شد اقت صادی در  50ک شور جهان با سطوح مختلف
توسوووعه طی دوره زمانی  1996-2005پرداختند .نتایج مطالعه نشوووان داد که تمامی عوامل
نهادی به استثنای حق اظهارنظر و پاسخگویی میتواند اثر معنیدار و مثبت بر رشد اقتصادی
داشته باشد.

 -2-3پیشینه مطالعات خارجي
دیما و همکاران ) 2018( 1به برر سی تاثیر شاخصهای اقت صاد دانوبنیان بر رقابتپذیری
جهانی اقتصوواد با اسووتفاده از تکنیک اقتصووادسوونجی دادههای پانل در کشووورهای عضووو
اتحادیه اروپا برای دوره زمانی  2006-2015پرداختند .نتایج این مطالعه بر تاثیر اسوواسووی
دو مولفه ابداع و آموزش بر رقابت پذیری جهانی اقتصووواد داللت دارد .همچنین یافتههای
این مطالعه ،گسووترش تحقیق و توسووعه در سوویاسووت های اتحادیه اروپا را به عنوان عامل
اثرگذار بر رقابت پذیری جهانی اقتصاد مورد تاکید قرار میدهد.
کارکابا و همکاران ،)2017( 2تاثیر شوواخصهای حکمرانی خوب بر سووطح رفاه زندگی
 393شهروند اسپانیایی را با استفاده از اطالعات سال  2011میالدی مورد بررسی قرار دادند.
در این مطالعه ،سه شاخص حکمرانی خوب شامل؛ شفافیت ،پاسخگویی و مشارکت مدنظر
قرار گرفتند .نتایج مطالعه نشووان داد که بین پاسووخگویی و مشووارکت با سووطح رفاه زندگی
رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد ،اما تاثیر شفافیت بر کیفیت زندگی افراد از لحاظ آماری
معنیدار نیست.
سوووانتران ،)2016( 3اثر عواملی همچون؛ معافیت مالیاتی واردات ،بدهی خارجی و مخارج
دولتی را بر رقابتپذیری اقتصاد در کشور مالزی و با استفاده از روش رگرسیون خودبرداری
( )Varطی دوره زمانی  1980-2013مورد مطالعه قرار داد .نتایج مطالعه وی نشان داد ،معافیت
مالیاتی واردات و بدهی خارجی هر دو تاثیر منفی و معنیدار بر رقابتپذیری جهانی اقتصووواد
مالزی در بلندمدت دارد ،اما تاثیر مخارج دولتی بر رقابت پذیری جهانی اقتصووواد مالزی در
1- Dima et al.
2- Cárcaba
3- Santheran
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بلندمدت مثبت و معنیدار است.
پتراریو و همکاران ،) 2013( 1اثر ابداع و نوآوری بر رشووود و رقابت پذیری جهانی در
اقت صاد ک شورهای اروپای شرقی و مرکزی را با ا ستفاده از روش اقت صاد سنجی دادههای
پا نل طی دوره ز مانی  1996-2010مورد بررسوووی قرار داد ند .آن ها در پژوهو خود از
شاخصهای تحقیق و تو سعه ،ثبت اختراع و تعداد مخترعین در ک شور به عنوان معیارهایی
در سوونجو ابداع اسووتفاده کردند .نتایج تحقیق آنها حاکی از این بود که ابداع و نوآوری
تاثیر قابل توجهی بر رشوود و رقابتپذیری اقتصوواد دارد و میتواند شووکاف رشوود اقتص وادی
آنها را با کشورهای اروپای غربی کاهو دهد.

 -4روش پژوهش
 -1-4جامعه آماري پژوهش و روش گردآوري اطالعات و دادهها
پژوهو حاضووور از لحاظ هدف کاربردی و از جنبه گردآوری و تحلیل اطالعات و دادهها
از نوع تحقیقات تو صیفی -همب ستگی ا ست .جامعه آماری تحقیق حا ضر ،شامل  12ک شور
منتخب منطقه منا ،شووامل :ایران ،بحرین،کویت ،عربسووتان سووعودی ،امارات متحده عربی،
قطر ،عمان ،مصر ،الجزیره ،لیبی ،تونس و مراکو است .این کشورها با توجه به در دسترس
بودن اطالعات آماری مربوط به متغیرهای پژوهو انتخاب شووودند .در این پژوهو برای
مطالعه مبانی نظری و تجربی از روش کتابخانهای و جسوووتوجوی اینترنتی با بهرهگیری از
کتب و مقاالت فار سی و انگلی سی و نیز پایاننامهها ا ستفاده شد .همچنین اطالعات آماری
مربوط به متغیرهای پژوهو از گزارشوووات و پایگاه اطالعاتی بانک جهانی و مجمع جهانی
اقت صاد برای دوره زمانی  2010-2017ا ستخراج شده ا ست .در پژوهو حا ضر ،شاخص
رقابت پذیری جهانی اقت صاد به عنوان متغیر واب سته و شو شاخص حکمرانی خوب شامل:
اعتراض و پاسووخگویی ،ثبات سوویاسووی ،حاکمیت قانون ،کیفیت قوانین و مقررات ،کنترل
فسووواد و اثر بخشوووی منابع دولت به عنوان متغیرهای مسوووتقل و متغیرهای نوآوری و اختراع،
تقویت کارایی و الزامات اساسی به عنوان متغیرهای کنترل در الگو لحاظ شدند.

1- Petrariu et al.
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 -2-4الگو و فرضیههاي پژوهش
در این پژوهو با تبعیت از مبانی نظری و تجربی ،معادله رگرسیون برای بررسی ارتباط بین
متغیرهای پژوهو به صورت رابطه ( )1تصریح میشود.
( )1

WECit = α0 + α1 VAit + α2 PSit + α3 ROLit + α4 RQit
+ α5 COCit + α6 GEit + α7 INit
+ α8 EFFit + α9 ER it + eit

در رابطه ( WECit ،)1شاخص رقابتپذیری جهانی اقت صاد VAit ،شاخص اعتراض و

پا سخگویی PSit ،شاخص ثبات سیا سی ROLit ،شاخص حاکمیت قانون RQit ،شاخص
کیفیت قوانین و مقررات COCit ،شوواخص کنترل فسوواد GEit ،شوواخص اثربخشووی منابع

دولت INit ،عوامل نوآوری و ابداع EFFit ،عوامل کارایی ER it ،الزامات اسوواسووی و eit

جزء خطاء ا ست .در این پژوهو ،شو فر ضیه ا صلی و سه فر ضیه فرعی به صورت زیر
مطرح میشود:
 فرضیههای اصلی -1اعتراض و پاسخگویی بر رقابتپذیری جهانی اقتصادکشورها تاثیرگذار است.
 -2ثبات سیاسی بر رقابتپذیری جهانی اقتصادکشورها تاثیرگذار است.
 -3حاکمیت قانون بر رقابتپذیری جهانی اقتصادکشورها تاثیرگذار است.
 -4کیفیت قوانین و مقررات بر رقابتپذیری جهانی اقتصادکشورها تاثیرگذار است.
 -5کنترل فساد بر رقابتپذیری جهانی اقتصادکشورها تاثیرگذار است.
 -6اثر بخشی دولت بر رقابتپذیری جهانی اقتصادکشورها تاثیرگذار است.
 فرضیههای فرعی -1عوامل نوآوری و ابداع بر رقابت پذیری جهانی اقتصاد تاثیرگذار است.
 -2عوامل تقویت کارایی بر رقابت پذیری جهانی اقتصاد تاثیر گذار است.
 -3الزامات اساسی بر رقابت پذیری جهانی اقتصاد تاثیرگذار است.

 -3-4روش برآورد الگو
در پژوهو حاضووور برای آزمون فرضووویهها از مدل رگرسووویونی دادههای تابلویی اسوووتفاده
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می شود ،چراکه از یک سو ،این فر ضیهها در بین ک شورهای مختلف و از سوی دیگر برای
دوره زمانی  2010-2017آزمون میشوووود .از آنجایی که اسوووتفاده از دادههای تابلویی هی
مقطع (کشور ،استان ،بنگاه و )...و هیزمان را دربر میگیرد؛ بنابراین ،ناهمسانی واریانس در
اسوتفاده از این دادهها کاهو مییابد .همچنین با ترکیب مشواهدات سوری زمانی و مقطعی،
شدت همخطی بین متغیرهای م ستقل کاهو یافته و به جهت افزایو درجه آزادی ،کارایی
در تخمین پارامترها بی شتر می شود و دادههای تابلویی میتواند تور شی را که درنتیجه لحاظ
افراد یا بنگاهها حاصووول میشوووود ،حداقل سوووازد (بالتاجی .)2005 ،1در حالت کلی مدل

 Yit = αit + ∑kk=1 βkit Xkit + εitنشوواندهنده یک مدل با دادههای تابلویی اسووت که
در آن  i=1,2,3,…Nبیانگر مقطع (در این پژوهو کشوووور) و  t=1,2,3,…Tبیانگر زمان

ا ست Yit .متغیر واب سته را برای iامین واحد مقطعی در سال  tرا ن شان میدهد و  X kitنیز k

امین متغیر مسوتقل غیرتصوادفی برای iامین واحد مقطعی در سوال tام اسوت εit .جمله خطا

بوده که فرض می شوووود دارای م یانگین صوووفر و وار یانس ثا بت اسووووت .همچنین βkit

پارامترهای مدل اسوووت که واکنو متغیر مسوووتقل نسوووبت به تغییرات kامین متغیر مسوووتقل
درiامین مقطع و tامین زمان را اندازهگیری میکند.
برای تشوووخیص اینکووه آیووا اسوووتفوواده از داده هووای تووابلویی برای برآورد الگوی
موردنظرکارآمدتر خواهد بود یا نه از آزمون  Fلیمر استفاده میشود .در این آزمون ،فرضیه
 H0داللت بر یکسوووان بودن عرض از مبداها برای م قاطع مختلف و قابلیت ترکیب شووودن
دادهها و اسوووتفاده از الگوی دادههای تلفیقی در مقابل فرضووویه H1؛ یعنی نابرابری عرض از
مبدأاها و اسوووتفاده از الگوی داده های تابلویی قرار می گیرد به طوری که آزمون  Fدارای
درجه آزادی ( )N-1, NT-N-1ا ست و  Nو  Tبه ترتیب تعداد مقطع و م شاهدات ه ستند.
در مرحله بعد در اسوووتفاده از الگوی داده های پانل ،دو روش اثرات ثابت 2و روش اثرات
تصادفی 3مطرح است که هرکدام برحسب مورد میتواند کاربرد داشته باشد .برای تشخیص
ثابت یا تصادفی بودن اثرات از آزمون هاسمن استفاده میشود.
آزمون ها سمن دارای توزیع کایدو با درجه آزادی  K-1ا ست .در این آزمون فر ضیه
 H0دال لت بر این دارد که ارت باطی بین جزء اخالل مربوط به عرض از م بدا و متغیر های
1- Baltaghi
2- Fixed Effects
3- Random Effects
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توضوویحی وجود ندارد و آنها از یکدیگر مسووتقل هسووتند .در حالی که فرضوویه مقابل آن؛
یعنی ،H1داللت بر وجود همبسوووتگی بین جزء اخالل مربوط به عرض از مبدا و متغیرهای
توضووویحی الگو دارد .از آن جایی که هن گام وجود همبسوووتگی بین اجزای اخالل و متغیر
تو ضیحی با م شکل تورش و نا سازگاری مواجه می شویی؛ بنابراین ،بهتر ا ست در صورت
رد H0برای آزمون فرضووویات از روش اثرات ثابت اسوووتفاده کنیی .هنگامی که بین اجزای
اخالل و متغیر تو ضیحی همب ستگی وجود نداشته باشد ،ا ستفاده از هر دو روش اثرات ثابت
و اثرات تصادفی سازگار هستند ،اما روش اثرات تصادفی کارا است.
همچنین با توجه به امکان وجود خودهمبسوووتگی و ناهمسوووانی واریانس در اسوووتفاده از
داده های تابلویی ،آزمون های خود همبسوووتگی و ناهمسوووانی واریانس مورد بررسوووی قرار
می گیرد به طوری که برای ان جام آزمون خود همبسوووتگی از آزمون وو لدریج)2010( 1
اسووتفاده میشووود .در این آزمون ،فرضوویه  H0داللت بر عدم وجود خودهمبسووتگی از مرتبه
اول در جمالت اختالل الگوی رگرسیون است .بنابراین ،در صورت رد فرضیه صفر ،الگوی
تخمین زده ش وده دارای خودهمبسووتگی از مرتبه اول اسووت .همچنین با توجه به اینکه تعداد
مقاطع (کشووورها) بیشووتر از دوره زمانی مورد مطالعه اسووت ،از این رو ،انتظار میرود اجزای
اخالل دارای ناهم سانی واریانس بوده و در این حالت تخمین زنندههای رگر سیون با وجود
اینکه بدون تورش خواهند بود ،اما دارای کارایی نیسوووت .به همین جهت از آزمون نسوووبت
راستنمایی نیز برای تشخیص ناهمسانی واریانس استفاده میشود.
ضوومن اینکه برای برآورد الگوی پژوهو از نسووخه  9نرمافزار  Eviwesو نرمافزار Stata

استفاده میشود.

 -5يافتههاي پژوهش
پیو از برآورد الگو ،ابتدا باید متغیرهای الگو را از نظر پایایی مورد آزمون قرار داد تا از وجود
رگرسیون کاذب جهت دستیابی به نتایج مطلوب جلوگیری شود .برای آزمون پایایی متغیرها از
آزمون ریشه واحد لوین لین و چو 2استفاده می شود .در این آزمون فرضیه  H0داللت بر وجود
ریشه واحد در سطح است .نتایج آزمون لوین لین و چو در جدول ( )2آورده شده است.
1- Wooldridge
)2- Levin, Lin and Chu (LLC
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جدول  -2نتايج آزمون پايايي متغیرهاي الگو
نام متغیر

عالمت اختصاری متغیر

مقدار آماره لوین لین و چو

سطح احتمال

شاخص رقابتپذیری جهانی اقتصاد

WECit

-2/89

0/0019

اعتراض و پاسخگویی

VAit

-8/03

0/000

ثباتسیاسی

PSit

-4/65

0/000

حاکمیت قانون

ROLit

-5/3

0/000

کیفیت قوانین ومقررات

RQ it

-6/01

0/000

کنترل فساد

COCit

-7/21

0/000

اثربخشی منابع دولت

GEit

-4/93

0/000

عوامل نوآوری و ابداع

INit

-2/61

0/0031

عوامل تقویت کارایی

EFFit

-3/11

0/0010

الزامات اساسی

ER it

-4/32

0/000
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براساس نتایج جدول ( ،)2سطح احتمال بهدست آمده برای تمامی متغیرهای الگوکمتر
از  5درصد است ،از این رو ،تمامی متغیرها در سطح پایا هستند.
در ادامه برای تشووخیص اسووتفاده از دادههای پانل و دادههای ترکیبی در برآورد الگوی
پژوهو از آزمون  Fلیمر استفاده می شود .نتایج این آزمون در جدول ( )3ارائه شده است.
از آنجایی که سووطح احتمال به دسووت آمده از  5درصوود کمتر اسووت؛ بنابراین ،اسووتفاده از
دادههای پانل در برآورد الگو مورد استفاده قرار میگیرد.
جدول  -3نتايج آزمون  Fلیمر
آماره آزمون

مقدار آماره آزمون

سطح احتمال

آزمون  Fلیمر با درجه آزادی()11،83

61/78

0/000

ماخذ :يافتههاي پژوهش

پس از تشووخیص اسووتفاده از دادههای پانل در برآورد الگوی پژوهو باید وجود اثرات
ثابت یا تصادفی در الگوی پژوهو با استفاده از آزمون هاسمن بررسی شود .نتایج برآورد
آزمون هاسمن در جدول ( )4آورده شده است.
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جدول  -4نتايج آزمون هاسمن براي الگوي پژوهش
آماره آزمون

مقدار آماره آزمون

سطح احتمال

کایدو با درجه آزادی نه

27/42

0/002
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با توجه به نتایج بهدسووت آمده در جدول ( ،)4سووطح احتمال بهدسووت آمده کمتر از 5
درصد بوده است؛ بنابراین ،استفاده از روش اثرات ثابت در برآورد الگو از کارایی بیشتری
برخوردار اسوووت .همچنین ق بل از برآورد ضووورا ئب الگو ،آزمون های خودهمبسوووتگی و
ناهمسووانی واریانس در دادههای تابلویی مورد بررسووی قرار گرفته و نتایج آن در جدول ()5
نشان داده شده است.
جدول  -5نتايج آزمونهاي خودهمبستگي و ناهمساني واريانس
نام آزمون

مقدار آماره آزمون

سطح احتمال

آزمون وولدریج

F(1,11)=91/04

0/000

آزمون نسبت راستنمایی

/9=1821

)2 (11

𝜒

0/000
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نتایج بهدست آمده در جدول ( )5حاکی از وجود همسانی واریانس و خودهمبستگی از
مرتبه اول بین جمالت اخالل ا ست .بنابراین ،برای رفع خودهمب ستگی و ناهم سانی واریانس
و تخمین ضووورائب بدون تورش و کارا از تخمین زننده حداقل مربعات تعمیی یافته برآورد
شده ) EGLS (1استفاده میشود.
در جدول ( ،)6نتایج تخمین ضوورایب متغیرهای مسووتقل الگوی پژوهو به روش اثرات
ثابت و با استفاده از تخمین زننده  EGLSآورده شده است.
براسووواس نتایج جدول ( ،) 6تاثیر شووواخص های حاکمیت قانون ،کیفیت قوانین و
مقررات ،کنترل فساد ،اثر بخشی منابع دولت ،عوامل نوآوری و ابداع ،عوامل کارایی و
الزامات اسووا سووی بر شوواخص رقابت پذیری جهانی اقتصوواد در سووطح  5درصوود از لحاظ
آماری معنی دار بوده و اثر مسوووتقیی دارند .ضووومن اینکه اثر شووواخص های اعتراض و
1- Estimated Generalized Least Squares
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پاسوخگویی و ثبات سویاسوی بر شواخص رقابت پذیری جهانی اقتصواد درسوطح خطای 5
درصوود از لحاظ آماری معنی دار نیسووت ،اما در سووطح خطای  10درصوود ،تاثیر مثبت بر
شوواخص رقابت پذیری جهانی اقتصوواد دارند .بر این اسوواس ،در سووطح خطای  5درصوود،
فرضیه های اول و دوم اصلی پژوهو را می توان رد کرد ،اما در سطح خطای  10درصد،
هی کدام از نه فرضووو یه اصووولی و فرعی پژوهو را نمی توان رد کرد .ب نابراین ،اگر
فرضیههای پژوهو در سطح خطای  10درصد مورد بررسی قرار گیرد در این صورت،
یک واحد افزایو در نمره هر یک از شاخص های اعتراض و پاسخگویی ،ثباتسیاسی،
حاکمیت قانون ،کیفیت قوانین و مقررات ،کنترل فسوواد ،اثربخشووی منابع دولت ،عوامل
نوآوری و ابداع ،عوامل کارایی و الزامات اسووواسوووی می تواند به ترتیب ،0/12 ،0/21
 0/83 ،0/61 ،0/32 ،0/36 ،0/56 ،0/29و 0/72وا حد ،نمره شوووواخص ر قا بت پذیری
جهانی اقتصووواد در کشوووورهای مورد مطالعه را بهبود بخشووود .ضووومن اینکه از میان
شاخص های حکمرانی خوب ،شاخص های کیفیت قوانین ومقررات و اثر بخ شی منابع
دولت به ترتیب با رتبه اول و دوم ،ب یشووترین میزان اثرگذاری بر شوواخص رقابتپذیری
جهانی اقت صاد را دارا ه ستند ،چراکه شفاف سازی قوانین و مقررات و ارتقای کیفیت
آن درک شورها به خ صوص در حوزه مربوط به ف ضای ک سب وکار و نیز ا ستفاده بهینه از
منابع دولت برای فراهی سازی زیر ساخت های ک شور جهت ورود سرمایهگذاران داخلی
و خارجی به ف عال یت های اقتصووووادی کشوووور می توا ند در افزایو تول ید و ارت قایء
رقابت پذیری جهانی اقت صاد ک شورها تاثیر ب سزایی دا شته با شد .این در حالی ا ست که
تغییرات مکرر سووو یاسووووت های دو لت و تغییرات غیر قا بل پیو بینی قوانین و مقررات،
موجب غیر قابل اعتماد بودن ک شور ها شده و بر میزان سرمایه گذاری بنگاه های داخلی
و خارجی تاثیرگذار بوده و از این طریق رقابت پذیری جهانی اقتصووواد کشوووورها را به
شوووکل منفی تحت تاثیر قرار می دهد .مقدار آماره  Fنشوووان می دهد ،کل رگرسووویون از
لحاظ آماری معنی دار بوده و همچنین میزان  R2به دسووت آمده ،حاکی از خوبی برازش
الگوی رگرسیون پژوهو است .به همین صورت ،مقدار آماره دوربین واتسون ()DW
در الگوی برآورد شده ،حاکی از عدم وجود خود همب ستگی بین اجزای اخالل الگوی
رگرسیون پژوهو است.
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جدول  -6نتايج برآورد الگو به روش اثرات ثابت و با استفاده از تخمین زننده EGLS
عالمت اختصاری متغیر

ضرایب

مقدارآمارهt

سطح احتمال

عرض از مبدا

C

0/73

3/44

0/000

اعتراض و پاسخگویی

VAit

0/21

1/69

0/083

ثباتسیاسی

PSit

0/12

1/66

0/089

حاکمیت قانون

ROLit

0/29

2/42

0/018

کیفیت قوانین ومقررات

RQ it

0/56

3/81

0/000

کنترل فساد

COCit

0/36

2/89

0/003

اثربخشی منابع دولت

GEit

0/32

3/12

0/001

عوامل نوآوری و ابداع

INit

0/61

4/01

0/000

عوامل کارایی

EFFit

0/83

5/12

0/000

الزامات اساسی

ER it
R =0/986

0/72

3/91

0/000

نام متغیر

DW=1/79

2

F=672/984 , Prob= 0/000
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 -6جمعبندي و نتیجهگیري
بدون تردید ،رقابت پذیری جهانی اقتصووواد یکی از مفاهیی کلیدی در اقتصووواد کشوووورها
مح سوب می شود که بر ر شد و تو سعه اقت صادی ک شورها تاثیرگذار ا ست .به همین جهت،
برر سی عوامل اثرگذار بر رقابتپذیری جهانی اقت صاد یک ضرورت انکارناپذیر ا ست .در
این راسووتا ،هدف پژوهو حاضوور ،بررسووی اثر شوواخصهای حکمرانی خوب منتج شووده از
بانک جهانی شامل :اعتراض و پا سخگویی ،ثبات سیا سی ،حاکمیت قانون ،کیفیت قوانین و
مقررات ،کنترل فسوواد و اثر بخشووی منابع دولت بر شوواخص رقابتپذیری جهانی اقتصواد در
کشوووورهای منتحب منطقه منا بود .ضووومن اینکه از متغیرهایی همچون؛ عوامل نوآوری و
ابداع ،عوامل کارایی و الزامات ا سا سی به عنوان متغیرهای کنترل در کنار متغیرهای م ستقل
الگو اسووتفاده شوود .پژوهو حاضوور نشووان داد ،تاثیر تمامی شوواخصهای حکمرانی خوب بر
شوواخص رقابتپذیری جهانی اقتصوواد ،مثبت و از لحاظ آماری معنیدار اسووت و بهبود این
شاخصها میتواند منجر به رقابتپذیری جهانی بیشتر در اقتصاد کشورها شود .ضمن اینکه
اثر متغیرهای کنترل یاد شووده بر شوواخص رقابتپذیری جهانی اقتصوواد نیز مثبت و از لحاظ
آماری معنیدار بود.
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نتایج این پژوهو با نظریات مطرح شوووده در بخو دوم پژوهو تطابقت دارد ،چرا که
براسووواس نظریه اورهارت و همکاران ( ،)2009باردهان ( )1997و مایورو ( ،)1995عدم
کنترل فسوووواد می توا ند تول ید ن هایی سووور ما یه را از طریق مال یات بر درآ مد حاصوووول از
سوورمایهگذاری با ایجاد ناکارآمدی در بخو خصوووصووی و نیز با تحریف فرآیندهای مالی
کاهو دهد و بدین ترتیب بر رشوود بهرهوری و رقابت اقتصووادها تاثیر منفی داشووته باشوود.
حسوووب نظریه بارو ( ،)1991دموکراسوووی به مفهوم اعتراض و پاسوووخگویی ،میتواند ثبات
سیاسی و اقتصادی را به همراه داشته باشد و این برای رشد سرمایهگذاری و رشد بهرهوری
در اقتصاد کشورها تاثیر مثبت دارد.
در نظریه داینس و همکاران ( ،)2010اثر بخشوووی دولت عامل مهمی برای پیادهسوووازی
سیاستهای صحیح و موثر اقتصادی ،توسعه سرمایه انسانی ،ایجاد اشتغال و کاهو فقر و به
طور کلی ایجاد رقابتپذیری جهانی در جوامع است.
از دیدگاه لی و سام سل ( ،)2009ک شورهای مبتنی بر قانون مداری ،با توجه به مقررات
شوووفاف و حضوووور قوانین منصوووفانه ،جریانهای تجاری را بیشوووتر جذب میکنند .به همین
ترتیب ،گرو سمن ( )1991ا ستدالل میکند ،عدم ثبات سیا سی میتواند بر بهرهوری و ر شد
ملی ک شور تاثیر منفی دا شته با شد و این رقابتپذیری اقت صاد در سطح جهانی را ت ضعیف
میکند .با توجه به اثرات مسوووتقیی شووواخص های حکمرانی خوب بر رقابت پذیری جهانی
اقتصوواد کشووورها ،پژوهو حاضوور ،عزم و اراده جدی نهادهای حاکمیتی و ذیربط را برای
پیگیری و پیادهسووازی این شوواخصها در اقتصوواد کشووورها در کنار عوامل دیگر همچون
تقویت کارایی ،تقویت نوآوری و پیاده سازی الزامات اساسی را که مجمع جهانی اقتصاد به
آن تاکید دارد ،پیشونهاد میکند تا بتوانند از این طریق بر بهبود رقابتپذیری جهانی اقتصواد
که عامل مهمی برای ر شد اقت صاد و افزایو سطح ا ستاندارد و رفاه زندگی ساکنان ک شور
است ،داشته باشند.
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