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 چکیده 

باشد که  یافتگی میاشتن رشد اقتصادی باال و رسیدن به سطوح توسعههدف اصلی هر کشوری د
های دسترسی به این اهداف، استفاده بهینه از منابع موجود در کشور و راهکار آن بهبود  از ضرورت 

بهره و  کارایی  ارتقای  بهرهو  و  کارایی  ارتقای  است.  اقتصادی،  وری  اصلی  های  پدیده  بر  وری 
مانند کاهش سطح تورم، افزایش سطح رفاه عمومی، افزایش سطح    تماعی و سیاسی جوامعاج

مدت مولفه تحلیل اثرات بلندهدف این مطالعه  اشتغال و افزایش توان رقابتی تاثیر دارد. از این رو  
پذیری جهانی بر کامیابی اقتصادی کشورهای آسیایی طی دوره  کارایی بازار کاال در شاخص رقابت

رقابتدر کشورهای    2008  -2019 با شاخص  باال میپذیری متوسط روآسیایی  باشد. بدین  به 
( اثرات کارایی بازار کاال بر  PVECM) منظور با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری تابلویی 

به قرار گرفت.  بررسی  این کشورها مورد  اقتصادی  واکنش ضربه کامیابی  توابع  نتایج  طور کلی 
شوک در کارایی بازار کاال، شوک مثبت این نوع کارایی )بهبود  این است که با ایجاد  حاکی از  

مدت منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری مدت و بلندکارایی بازار کاال( در میان
شود. نتایج تجزیه واریانس نیز مشخص کرد که موثرترین و در نهایت افزایش کامیابی اقتصادی می

مدت بر کارایی  باشد که بیشترین تاثیر خود را در بلندگذاری میکاال سرمایهغیر بر کارایی بازار  مت
 گذارد. بازار کاال بجای می

 کارایی بازار کاال، کامیابی اقتصادی، شاخص رقابت پذیری جهانی.  :یدی کل های واژه
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 مقدمه-1

ای کامیابی اقتصادی و دسترسی به سطوح باالتر  پذیری جهانی به عنوان بستری بررقابت

امروزه  گذاران پیدا کرده است.  رفاه و استانداردهای زندگی، اهمیت فراوانی بین سیاست

وری به عنوان  بهره  کارایی و    یافته و یا در حال توسعه به اهمیت همه کشورهای توسعه

المللی تأکید  رصه های بینسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی در ع های تویکی از ضرورت

های جهانی ابعاد دیگر به خود گرفته و تالش  رقابت در صحنه  ، دارند، زیرا در دنیای کنونی

ها را تشکیل  های اصلی این رقابتیکی از پایه  ، وری باالتربهرهکارایی و  برای نیل به سطح 

 (. 1370، 1)عبادی  دهد می

به واسطه کمرنگ شدن مرزهای اقتصادی  زه رقابت در عرصه تولید و تجارت جهان  امرو

وری پایه اصلی این  بهره کارایی و  ابعاد دیگری یافته و کوشش در جهت بهبود و ارتقای  

  . شودیافتگی میوری سبب پیشرفت و توسعهبهرهکارایی و  دهد. ارتقای  رقابت را تشکیل می

اند،  توجهی داشتهبررسی عملکرد کشورهایی که در چند دهه اخیر رشد اقتصادی قابل  

  اند به دست آورده  کاراییحاکی از آن است که اکثر این کشورها رشد را از طریق افزایش  

 .(1398، 2)عطار و همکاران 

مانند  های اصلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع وری بر پدیدهبهرهکارایی و افزایش  

ل و افزایش توان رقابت  کاهش سطح تورم، افزایش سطح رفاه عمومی، افزایش سطح اشتغا

های دسترسی به رشد اقتصادی باالتر، استفاده بهینه از  . از ضرورتاقتصادی تأثیر دارد

وری است )فضائل اردکانی  منابع موجود در کشور و راهکار آن بهبود و ارتقای کارایی و بهره

 (.1397، 3و همکاران 

پذیری  مولفه بسیار مهم شاخص رقابتمدت کارایی بازار کاال که  بنابراین تحلیل اثرات بلند

از جایگاه   کارایی،  این  بر  موثر  متغیرهای  بر  تاکید  با  اقتصادی  کامیابی  بر  است  جهانی 

(، رادوکیک و  1397) 4ای برخوردار است و نویسندگانی از جمله هنرور و همکارانویژه

تائو2019) 5همکاران  و  کارایی(  2018) 6(  مقوله  اهمیت  بررسی  کاال(    )کارایی  به  بازار 

در خصوص تحلیل اثرات کارایی بازار کاال به عنوان یکی از مولفه های شاخص  اند.  پرداخته

 
1 Ebadi (  1991) 
2 Atar et al. (2019) 
3 Fazael Ardakani et al. (2018) 
4 Honarvar et al. (2018) 
5 Radukic et al. (2019) 
6 Tao (2018) 
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و تجزیه   1های واکنش ضربه پذیری جهانی بر کامیابی اقتصادی، با استفاده از تکنیک رقابت

  لذا این تحقیق برای اولین   ، ، مطالعه جامعی انجام نگرفته است2بینی ای پیشواریانس خط 

دارد. بنابراین این نکته جنبه نوآوری  ای به این موضوع معطوف میبار است که توجه ویژه

اساس مالحظات اقتصادی،   باشد. در این مطالعه براین مطالعه نسبت به سایر مطالعات می

، با استفاده از  (PVECM)  3های تابلویی تصحیح خطای داده  در قالب مدل اقتصادسنجی 

واکنش ضربه   واریانس خطای پیشتوابع  اثر شوک و تجزیه  بر متغیرها  بینی  وارده  های 

تحلیل و تفسیر خواهد شد. در واقع این مطالعه درصدد پاسخگویی به این سواالت است  

بلند اثرات  اق که:  کامیابی  بر  کاال  بازار  کارایی  متغیر  مدت  مؤثرترین  و  چیست؟  تصادی 

امیابی اقتصادی کدام است؟ در این مطالعه ابتدا  گذار بر کارایی بازار کاال و در نهایت کاثر

بازار کاال بررسی می بر کارایی  ارتقا دهنده کارایی  شود. سپس  اثرات متغیرهای مؤثر و 

شود. بطور کلی در این  تاثیر کارایی بازار کاال بر کامیابی اقتصادی سنجیده و تحلیل می

کاتب اقتصادی مرتبط با این  پژوهش، در بخش ادبیات موضوع، مبانی نظری و دیدگاه م

بیان می ارائه میشود و پیشینهموضوع  الگوی مورد  های داخلی و خارجی  گردد. سپس 

و متغیرهای مربوطه معرفی می نتایج تجربی تخمین  استفاده تصریح  نهایت  در  و  گردد 

 شود. گیری و پیشنهادات آورده میجهالگو، نتی

 ادبیات موضوع -2

هایی است که ساالنه در مجمع جهانی اقتصاد  یکی از گزارش  جهانیپذیری  شاخص رقابت

را    (GCI) 4پذیری جهانی رقابت  تاکنون شاخص  2005، از سال  . این مجمعشودتهیه می

تحلیل رقابتمبنای  از  خود  داده  های  قرار  کشورها  جهانی  .  استپذیری  شاخص 

که  رقابت است  گوناگونی  اجزاء  وزنی  متوسط  شامل  واقع  در  مختلف  جنبهپذیری،  های 

شامل،  پذیری  رقابت  مولفهها در قالب دوازده  نماید. تمامی مؤلفهگیری میرقابت را اندازه

ها، محیط اقتصاد کالن، بهداشت و آموزش ابتدایی، آموزش عالی، کارایی  نهادها، زیرساخت

اوری، اندازه  بازار کاال، کارایی بازار نیروی کار، سطح توسعه بازار مالی، آمادگی در حوزه فن

بنگاه بودن  پیشرفته  نوآوری،  بازار،  و  تجاری  دستههای  هستندقابل  امتیاز    .بندی 

 
1 Impulse Response Function 
2 Forecast Error Variance Decomposition 
3 Panel Vector Error Correction Model 
4 Global Competitiveness Index 
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بین  رقابت اقتصاد  جهانی  مجمع  گزارش  در  نیز  می  7تا    1پذیری کشورها    شود تعیین 

 (.2010، 1)چاوب 

ود.  شپذیری جهانی یعنی کارایی بازار کاال متمرکز میشاخص رقابت  6این مطالعه بر مولفه  

می اقتصاد  در  را  نامید موقعیتی  بهینه  دارد  و   توان  کارآیی  که  کرد  آن    که   یا حکم  در 

گر با کاهش سطح  مهای اقتصادی را نتوان افزایش داد  کدام از فعالیتهیچ  سطح   موقعیت،

وری به نوبه خود بیانگر بهرهکارایی و  سطح  معتقد است    2مایکل پورتر های دیگر.  فعالیت

تر  دسترسی در کشورهای مختلف است. به عبارت دیگر اقتصادی رقابتیسطح رفاه قابل  

باالتری برخوردار باشد یعنی با تحصیل سطح باالتری    وریبهرهکارایی و  است که از سطح  

 (. 2008، 3پورتر و چاوب ) از درآمد، رفاه بیشتری را برای آحاد مردم فراهم کند 

در اندیشه    است. ایگاه با اهمیتی داشته اقتصادی ج  مختلفهای مکاتب کارآیی در اندیشه

اسمیت، تجارت، بهبود تکنولوژی و آموزش نیروی انسانی که نتیجه تقسیم کار است، سه  

تجارت و بهبود تکنولوژی    ، در اندیشه ریکاردو.  وری هستندبهرهکارایی و  گذار بر  ثیرأعامل ت

تاثیر عامل  بر  دو  و  گذار  هستندبهره کارایی  اندی .  وری  و  در  فکری  تحوالت  روستو  شه 

وری از مجرای بهبود تکنولوژی فراهم  بهرهکارایی و نگی مقدمات الزم را برای ارتقای  فره

برنامه.  کندمی اندیشه گالبرایت پیشرفت تکنولوژی،  نهاددر  و  ارتقای    هایریزی  به  فنی 

و   میبهرهکارایی  اقتصاددانان .  انجامندوری  اندیشه  عرضه،   در    ، انگیزشینظام    مکتب 

گذاری  وری را از مجرای افزایش اشتغال و سرمایهبهرهکارایی و  ارتقای  مقدمات الزم برای  

در تئوری دور تسلسل  .  وری تاثیرگذار استبهرهکارایی و  کند و تکنولوژی نیز بر  فراهم می

گذاری ناشی از  انداز و کاهش سرمایهدرآمد کم در کشور به کاهش پس  ،توسعه نیافتگی

گذاری،  با کاهش سرمایه  ، بودن سرمایه و نیروی کارشود و به علت مکمل  منجر میآن  

شود و این  یابد و سهم نیروی کار در تولید کم میوری نیروی کار کاهش میبهرهکارایی و  

  ، یابد. بنابراین در این تئوریشود و دور تسلسل ادامه میمجددا به کاهش درآمد منجر می

 (.1379، 4)امامی میبدی  وری نیروی کار دارد بهرهکارایی و ستقیم بر گذاری اثر مسرمایه

اس   در  از سرمایهدیدگاه مارکس علت  تغییرات  اسی حرکت جامعه  به سوسیالیسم  داری 

وری به جانشین شدن سرمایه به جای  بهرهکارایی و  باشد که با افزایش  تکنولوژیکی می

 
1 Schwab 
2 Porter 
3 Porter & Schawb 
4 Emami et al. (2000) 
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داری  انجامد و در نهایت سرمایهر بیکاران میکدار و پیدایش لشنیروی کار توسط سرمایه

توان تحوالت تکنولوژیکی را  مارکس میبنابراین در اندیشه  .  شودتوسط آنها واژگون می

 (.1992، 1)رومر  وری دانستبهرهکارایی و ثر بر ؤم

افزایش تجارت و  که    کندمیاستدالل    دیدگاهی وجود دارد که،  تجارتادبیات رایج    در

وری بهرهکارایی و  کار منجر به افت و کاهش  وجاری و باز شدن فضای کسبآزادسازی ت

درونشود.  می نگاهی  عمده  بطور  که  دیدگاه  این  موضوعات  طرفداران  به  و گرا    کارایی 

  شدن های مربوط به جهانیکنند که سیاستدارند، استدالل می رشد اقتصادی وری وبهره 

شود و  ادی خارجی مینابرابر با فعاالن اقتص رقابت منجر به رویارویی و  و افزایش تجارت

.  شوندر ورشکستگی میهای تولیدی در مراحل اولیه پیدایش دچادر نتیجه صنایع و بخش

دهد، بلکه  رشد اقتصادی رخ نمیبهبود کارایی بازار کاال و  بنابراین در این میان نه تنها  

با وقوع اقتصادی  همزمان  نیز در سایر حوزهبحران رکود  و  هایی  اجتماعی، سیاسی  های 

 (.1391 ،2نجارزاده و همکاران ) آید می بوجودامنیتی 

بازار کاال   ایجاد مطلوبکارایی  نحوه و چگونگی  هت مبادله  ترین محیط جتبیین کننده 

فروشندگان است، به بازرگانی  فعالیتطوری که    کاالها و خدمات بین خریداران و  های 

یافته  مداری سامانعاری از مداخالت مزاحم و تبعیضات مخرب بوده و بر مبنای مشتری

مشتری.  باشد جمله  از  تقاضا  شرایط  به  همچنین،  کاال  بازار  بنگاهکارایی  و  مداری  ها 

شدت رقابت  های  . این مولفه شامل زیر مجموعهخریداران بستگی دارد  پیچیدگی نیازهای 

تأثیر مالیات  ،  انحصاریهای ضدبخشی سیاستاثر،  های مسلط بر بازاری، وجود بنگاهداخل

های الزم جهت شروع  نرخ مالیات کل، تعداد مراحل و رویه،  ی سرمایه گذاریبر انگیزه 

-های ناشی از سیاست کار، هزینهوجهت شروع کسبکار، تعداد روزهای مورد نیاز  کسب و

های  ای برای واردات، تعرفهتعرفهای و غیروجود موانع تعرفه، یی کشاورز گذاری در حوزه

بر سرمایه قوانین  اثر  مالکیت خارجی،  رواج  پیچیدگی  ،  گذاری مستقیم خارجیتجاری، 

ها،  مداری بنگاهان مشترینسبت واردات به تولید ناخالص داخلی، میز،  تشریفات گمرکی 

 (.1392، 3باشد )میرا حسنی می میزان آگاهی و پیچیدگی نیازهای خریداران

 
1 Romer 
2 Najarzadeh et al. (2012) 
3 Mira Hasani (2013) 

https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D8%B1%D8%B4%D8%AF+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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از اقتصاددانان    بسیاری شود.  کامیابی یک شرط کیفی است که در مقابل فقر مطرح می

نباید، تنها از  معتقدند  طریق درآمد ملی سرانة آن جامعه بررسی    که وضعیت جامعه را 

زایش  اگرها را در بررسی آن لحاظ کرد. علت آن است که اف نم ای از  ید مجموعهکرد؛ بلکه با

زندگی   استاندارد  و  بهزیستی  ارتقای  بیشتر،  اقتصادی  رشد  به  لزوماً  سرانه،  ملی  درآمد 

 (. 2012، 1شود )ضیا و همکاران منتهی نمی بیشتر برای اعضای جامعه 

مفا با  مقایسه  در  کامیابی  نام  به  مفهومی  ویژهامروزه،  جایگاه  مادی  رفاه  در  هیم  ای 

اقتصاددانان پیدا کرده است. این مفهوم برای تحلیل اینکه چگونه  های رفاهی بین  تحلیل

ها  اقتصادی مانند ویژگیخوبی عوامل غیر  عوامل اقتصادی مانند درآمد، ثروت و اشتغال به

تر بر    ارت ساده و خصوصیات شخصی و فاکتورهای جمعیتی بر کامیابی و رفاه و یا به عب 

ا مورد  هستند،  تأثیرگذار  افراد  می  ستفادهمطلوبیت  و  )  گیردقرار  ، 2همکاران اصغرپور 

کند  ( کامیابی را به عنوان حالتی از امور اقتصادی معرفی می2009) 3(. الزونیک1391

)الزونیک،   شود  درآمد  برابر  توزیع  و  پایدار  اشتغال  به  منجر  اقتصادی  رشد  آن  در  که 

و درآمد سرانه داخلی    ( از دو شاخص رشد درآمد سرانه داخلی2003) 4اماالینن (. ه2009

شاخص عنوان  )هاماالینن،  به  است  کرده  استفاده  مردم  رفاه  و  زندگی  استاندارد  های 

2003 .) 

( عقیده دارد که رونق و کامیابی آینده یک کشور به توانایی آن کشور در  1999) 5الوتن

حا در  سطح  و  اشتغال  )الوتن، ایجاد  دارد  بستگی  شهروندانش  برای  درآمد  افزایش     ل 

شود معیارهایی که از این تعاریف برای کامیابی اقتصادی  که مشاهده می(. همانطور1999

توجه  های درآمدی، رشد و سطح اشتغال است. باشود در برگیرنده شاخصکار گرفته میبه

باشد لذا  قتصادی و درآمد سرانه مشابه میبه اینکه تأثیر مؤلفه کارایی بازار کاال بر رشد ا

پژ این  کامیابی  در  سنجش  برای  بیکاری  نرخ  و  اقتصادی  رشد  نرخ  معیار  دو  از  وهش 

اقتصادی جهانی است استفاده  اقتصادی کشورها که حاصل رقابت آنها در عرصه  پذیری 

 خواهد شد.  

تق و  تولید  بازار  گسترش  با  ها،  کالسیک  و  اسمیت  آدام  دیدگاه  بهبود  طبق  کار،  سیم 

بجای   سرمایه  شدن  جانشین  صرفهتکنولوژی،  کار،  پیدایش  نیروی  و  زمان  در  جویی 

 
1 Xia et al. (2012) 
2 Asgharpour (2012) 
3 Lazonick 
4 Hamlainen 
5 Lawton 
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بهرهنهاد و  کارایی  فنی،  میهای  افزایش  کاال  بازار  کارایی  نهایت  در  و  بدنبال  وری  یابد. 

به زیر مجموعه توجه  با  بازار کاال،  کارایی  و  افزایش  تعداد مراحل  نوع کارایی،  این  های 

یابد و در عوض  ارات کاهش میکار جدید و انحصوها و روزهای الزم جهت شروع کسبرویه

مداری و آگاهی از نیاز خریداران  گذاری مستقیم خارجی، مشتریرقابت داخلی، سرمایه

و کاهش  افزایش می اقتصادی  و رشد  تولید  افزایش  به  منجر  اثرات  این  برآیند  که  یابد 

 (. 1379گردد )امامی میبدی، یابی اقتصادی میبیکاری و در نهایت بهبود کام

این موضوع پرداختهدر   به  و داخلی مختلفی  نتایج  این زمینه، مطالعات خارجی  که  اند 

 اند و در زیر به برخی از آنها اشاره شده است:مختلفی را به دست آورده

زار کاال و  گیری کارایی با اندازه ای تحت عنوان »( در مطالعه2019رادوکی و همکاران )

 1با استفاده از پرومته  « ای در کشورهای غرب بالکانمطالعه مقایسهکارایی بازار نیروی کار،  

  ها استفاده می شود( ها و داده)این روش برای رتبه بندی شاخصو تجزیه و تحلیل داده ها

که در این کشورها، مشکالت    در کشورهای منتخب غرب بالکان دریافتند   2018در سال  

های تقاضا در بازارهای انفرادی، نیاز  موقعیت  های ناکافی بت داخلی و خارجی، کیفیترقا

کند.  رقابتی در این کشورها را ایجاد میهای غیرهای رقابتی و عدم مزیتبه مقایسه مزیت

رقابت  همچنین با شدت  بازار  کشورهایی  کارایی  و  بازار کاال  کارایی  دارای  باالتر  پذیری 

بیشت کار  هستند.  نیروی  داراری  که  کشورهایی  واقع  باالتری  در  کاالی  بازار  کارایی  ی 

 تری نیز دارند. هستند، شاخص کارایی بازار نیروی کار مطلوب

هایی برای اطمینان از کامیابی اقتصادی  ای تحت عنوان »سیاست( در مقاله2018) تائو

دریافت که،    2017-2018ها در دوره زمانی  پایدار آسیا« با استفاده از روش تحلیل داده

بازار منابع    و  شودمیای از جهان بکار گرفته  جهان امروز، منابع  در هر نقطه  از آنجا که در

  ، به شدت رقابتی شده و به تبع آن، هزینه فرصت آن نیز به شدت افزایش پیدا کرده است

اطات  هایی برای ارتبهای قوی پولی و تالشکشورهای آسیایی نیاز به چارچوب سیاست

ی که در  موانع  درستی از   درک   دی باانی دارند. کشورها  های مرکزی با بازارهای جهبانک 

باشند مال   هایبرداریبهره  داشته  دارد،  راه  ی وجود  تغ  یی ها و  این  کی تکنولوژ  راتییکه  ی 

 کنند، شناسایی کنند. پذیر میهای مالی را امکانبرداریبهره 

 
1 Promethee 
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گذاری مستقیم خارجی و  سرمایه ای تحت عنوان »( در مطالعه2015) 1پائول و همکاران 

رقابت دادهشاخص  الگوهای  قالب  در  هند«  تولید  بخش  در  جهانی  تابلویی  پذیری  های 

  جهانی شدن سرمایه  پذیری صادرات به این نتیجه رسیدندبا تحلیل رقابت 1989_2012

فزایش دهد و  ظرفیت صادرات کشور میزبان را ا  ، مستقیم خارجی  گذاریویژه سرمایه  به

کشورباع که  شود  نماید  ، ث  جذب  را  بیشتری  ارزی  افزایش    . درآمدهای  همچنین 

 د.  المللی روی آوربازارهای داخلی به بازارهای بین  از باعث می شود که کشور  پذیری  رقابت

یی  کارا بین  مدت بلند  رابطهی  بررس ای تحت عنوان »( در مطالعه1397هنرور و همکاران )

ی  کامیابی  متغیرها  وی  جهانی  ریپذرقابت  شاخص  در  کاری  نیرو  بازاریی  اراک  و  کاال  بازار

 2008-2016« طی دوره آسیا  منتخبی کشورها در( یبیکار وی اقتصاد  رشدی )اقتصاد

روش از  استفاده  با  آسیا  منتخب  کشورهای  از  تعدادی  اقتصادبرای  گروه  های  سنجی 

  و  کاال    بازار  یی کارا  ریثأتدریافتند که    میانگین ادغام شده و حداقل مربعات معمولی پویا 

  بازار   یی کارا  ریثأتو    دار یمعن  و  مثبت  مدتبلند  دری  اقتصاد  رشد  بر  کار ی  روین  بازار  یی کارا

  ن یهمچن.  است  داریمعن  و   منفی  مدتبلند  دری  کاریب  بر  کاری  روین  بازار  یی کارا  و  کاال

نرخ    وی  اقتصاد  رشدش  افزای)ی  اقتصاد  ابیی کامی  رهایمتغ  بر  ریمتغ  نیموثرتر کنترل 

 .  کاالست  بازار  یی کارا به مربوط( ی کاریب

ارزیابی روابط متقابل بین کارایی بازار  ( در پژوهش خود تحت عنوان »1393) 2صفریان 

کاربردی و از نظر    وهشیکه پژ«  پذیری جهانیکاال و توسعه بازار مالی در فضای رقابت

شیوه گردآوری اطالعات روش آن تحلیل ثانویه و از نوع تحقیق توصیفی غیرآزمایشی و  

کشور با آزمون همبستگی    148برای    2013-2014برای دوره  است،    همبستگی  از نوع

غیر از چند مورد( دارای همبستگی  )به  توسعه بازار مالی و کارایی بازار کاال   پیرسون دریافت 

داری بین رکن  که رابطه معنی  دارد ها به این مطلب اشاره  . یافتههستندیادی با یکدیگر  ز

توسعه بازار مالی وجود دارد و رکن کارایی بازار کاال و توسعه بازار مالی  کارایی بازار کاال و  

 گذارند. تأثیر مثبتی روی یکدیگر می

پذیری جهانی بر کامیابی  ر رقابتای تحت عنوان »تأثی( در مقاله1391) 3وارث و همکاران 

رقابت ارتقای  برای  مدلی  )ارائه  دوره  کشورها  در  ایران(«  ملی  با    2011-2012پذیری 

داده روی  بر  همبستگی  تحلیل  روش  از  که    139های  استفاده  دریافتند  جهان  کشور 

 
1 Paul et al. 
2 Safarian (2013) 
3 Vares et al. (2012) 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/676312
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/676312
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/676312
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/676312
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/676312
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/676312
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باالتر  رقابت به سطوح  اقتصادی و دسترسی  برای کامیابی  به عنوان بستری  پذیری ملی 

 اه و استانداردهای زندگی اهمیت فراوانی دارد. رف 

گیری کارایی نسبی  ازهاندای تحت عنوان » ( در مقاله1390)  1خداد حسینی و همکاران 

  112« در  مزیت رقابتی ایران بر اساس مدل کمی پورتر در مقایسه با کشورهای منتخب

داده پوششی  تحلیل  ریاضی  مدل  از  استفاده  با  منتخب  مدل  کشور  و  برای  ها  پورتر 

رتبه هفتاد    ایران با داشتن منابع بسیار در دریافتند که    2006و    2003،  2000هایسال

نشان  ،  گیرد، حضور کشور لوگزامبورگ با اختالف فاحش در صدربندی قرار میاین طبقه

 2006  و  2003،  2000های    ور دارد. بررسی روند کارایی در سال از قوت رقابتی این کش

کند. در این روند ایران با یک رشد سهمگین  تمرار ارقام کارایی حاصل میبزاری برای اسا

  گذاری مستقیم خارجیکارایی که حاصل کاهش واردات کاالهای تولیدی و افزایش سرمایه

 .رسدمی 2006به کارایی کامل در سال  باشدمی

ن کرد که مشابه  توان بیاکلی میهای ارائه شده بطوراز مقایسه نتایج این پژوهش و پیشینه

( و رادوکیک و همکاران  1397(، هنرور و همکاران )1391مطالعات: وارث و همکاران )

شود و  پذیری منجر به افزایش کارایی و کارایی بازار کاال می(، تکنولوژی و رقابت2019)

بازار کاال باعث افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری و در نهایت افزایش  افزایش کارایی  

 شود.هبود کامیابی اقتصادی میو ب

  تصریح و معرفی الگوی تحقیق -3

پذیری متوسط رو  آسیایی با شاخص رقابت  کشور  30شامل  تحقیق    این جامعه آماری در  

پاکستان،   بنگالدش،  بحرین،  اندونزی،  امارات،  اردن،  آذربایجان،  )ارمنستان،  باال  به 

تایلند، ژاپن،   تاجیکستان،  روسیه،  چین،  قبرس،  ترکیه،  فیلیپین،  سنگاپور،  سریالنکا، 

نپال، ویتنام، هند    قرقیزستان، قزاقستان، قطر، کره، کویت، گرجستان، مالزی، مغولستان،

همانگونه که در فصل دو بیان شد، شاخص    باشد.می  2008- 2019  در دوره زمانی،و ایران(  

پذیری  تیاز رقابتامگانه آن است که    12های  پذیری جهانی، میانگین وزنی مولفهرقابت

هر چه این شاخص    .شودتعیین می  7تا    1کشورها نیز در گزارش مجمع جهانی اقتصاد بین  

پذیری باالتر و هر چه به یک نزدیکتر  تر باشد نشان دهنده قدرت رقابتنزدیک   7به عدد  

این  باشد، نشان دهنده رقابت انتخاب شده در  پذیری کمتر یک کشور است. کشورهای 

 
1 Khodadad Hosseini et al. (2011) 
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پذیری متوسط رو به باال )دارای شاخص رقابت  کشورهای آسیایی با شاخص رقابت  مطالعه، 

رتبه این کشورها از لحاظ شاخص رقابت پذیری جهانی در    به باال( هستند.  5/3پذیری  

 ( ارائه شده است.1) کشورهای جهان در جدول 141بین 

روبه باال در  پذیری متوسط  (: رتبه بندی کشورهای آسیایی با شاخص رقابت1جدول )

 کشور جهان   141بین  
 رتبه در بین کشورهای جهان  نام کشور 

 1 سنگاپور 

 ژاپن 

 کره 

6 

13 

 25 امارات 

 مالزی 

 چین 

27 

28 

 29 قطر 

 تایلند

 روسیه 

 قبرس 

 بحرین 

 کویت

 اندونزی 

 قزاقستان 

40 

43 

44 

45 

46 

50 

55 

 آذربایجان 

 ترکیه

 فیلیپین 

 ویتنام 

58 

61 

64 

67 

 هند

 ارمنستان 

68 

69 

 70 اردن 

 گرجستان 

 سریالنکا 

 قرقیزستان 

74 

84 

96 

 ایران 

 مغولستان 

99 

102 
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 تاجیکستان 

 بنگالدش 

104 

105 

 108 نپال 

 110 پاکستان 
 2019منبع: گزارش مجمع جهانی اقتصاد 

المللی پول و بانک  های این پژوهش از گزارشات مجمع جهانی اقتصاد، صندوق بینداده

آمار   اساس  بر  ازموجود  جهانی،  و    برای هر یک  بررسی    همچنین متغیرهای مربوطه  با 

خواهد  های مرجع و مقاالت( مورد استفاده قرار  کتاب)   ایمدارک و اسناد به روش کتابخانه

های  برداری از منابع و گزارشات و استفاده از اینترنت و بانک آوری، فیشابزار گردگرفت.  

المللی پول و مجمع جهانی  جهانی، صندوق بین های منتشره توسط بانک اطالعاتی و آمار

تجزیه.  است  اقتصاد  اصلی  نرموابزار  اطالعات،  اقتصادفزاراتحلیل  سنجی  های 

(EVIEWS10.است )   

در  (1954)  1فیلیپس  که  مقاالتی  اقتصادی  در  ساختمجالت  تصحیح  منتشر  الگوی   ،

. مبنای آماری استفاده از  خطای برداری را برای اولین بار به ادبیات اقتصادی معرفی کرد 

های  گوالبین متغیرهای اقتصادی است.    های تصحیح خطای برداری وجود همجمعیالگو

سازند. عالوه  مدت بین متغیرها را مهیا میتصحیح خطای برداری امکان تعیین روابط بلند

  دهند ها ربط میمدت آنمدت متغیرها را به مقادیر تعادلی بلندها رفتار کوتاهالگو این  ،  بر آن

 .(1995، 2)اندرز 

برای تجزیه و تحلیل  ( PVECMدر این مطالعه از الگوی تصحیح خطای برداری تابلویی )

شود. روش تصحیح خطای برداری تابلویی همان روش تصحیح خطای برداری  استفاده می

صحیح خطای  الگوی ت  باشند.ها از نوع تابلویی میدارد با این تفاوت که دادهمرسوم را در بر

( از شکل کلی الگوی تصحیح خطای برداری  2005)  3لوتکپل   برداری تابلویی طبق تعریف

 شود:صورت زیر معرفی می به

0∆𝑦𝑖𝑡 = 𝛼𝛽′𝑦𝑖𝑡−1 + 1∆𝑦𝑖𝑡−1+. . . +𝜌−1∆𝑦𝑖𝑡−𝜌+1 + 𝐶𝐷𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡   (1      )  

 
1 Philips  
2 Enders 
3 Lutkephol 
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رابطه   این  تعدیل ضریب    rkماتریس    در  تعدیل    1سرعت  ه سمت  باست که سرعت 

دهد که چه سهمی از عدم تعادل  دهد. یعنی در واقع نشان میمدت را نشان میتعادل بلند

همجمعی است که نشان    kr ماتریس    شود.  در دوره قبل در دوره جاری تصحیح می

دار اجزاء  بر  Uمدت،  ضرایب کوتاه  kkماتریس    باشد.  مدت الگو میدهنده بخش بلند

باشد  های تابلویی مینشان دهنده داده  itمیانگین صفر و اندیس های    خطای اختالل با

 . (2005لوتکپل )

( و دیگران استفاده شده  1980) 2که به وسیلة سیمز  VECMPیکی از کاربردهای الگوی 

بع  تا  آنکه به    ای درونزا استدر پی شوک در هر یک از متغیره  است، ردیابی واکنش الگو

می  العمل عکس میگویند.  نیز  فراهم  را  امکان  این  ضربه  واکنش  اثرات  تحلیل  تا  آورد 

  PVECMهای ایجاد شده در یکی از متغیرها بر دیگر متغیرهای سیستم در الگوی اخالل

به کمک  است که  ، ابزار دیگری  خطای پیش بینی  تجزیه وارایانسمورد ارزیابی قرار گیرند.  

متغیر در مقابل شوک وارده به هر یک از متغیرهای دیگر الگو تعیین  ثباتی هر  بیسهم    آن

   (.1995)اندرز،   شودمی

  ( موقعیت مناسبی برای ارائهGME)  3متغیرهای این مطالعه عبارتند از: کارایی بازار کاال 

های  هبه منظور ایجاد مزیت رقابتی در کشورهاست. داد  ای از کاالها و خدماتترکیب بهینه

یر از گزارش های مجمع جهانی اقتصاد گرفته شده است. نرخ رشد تولید ناخالص  این متغ

( به عنوان متغیرهای کامیابی اقتصادی: ارزش  UEMR)  5و نرخ بیکاری   (GDP)  4داخلی 

ریالی کاالها و خدمات نهایی تولید و مبادله شده در یک کشور در طول یک دوره اقتصادی  

های آن از سایت بانک جهانی  شود که دادهرفته میقتصادی در نظر گکه به عنوان رشد ا

که    عبارت است از نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال   نرخ بیکاری گرفته شده است و  

توان کلیه  را می(  TE)  6تکنولوژیهای این متغیر نیز از بانک جهانی گرفته شده است.  داده

رفته در ساخت محصوالت و ارائه    های به کار ها و سیستمروشیندها، ابزارها،  آها، فردانش

 7ها های دسترسی به جدیدترین تکنولوژیکه برای این متغیر از داده خدمات تعریف کرد

 
1 Loading Coefficients 
2 Sims  
3 Good Market Efficiency 
4 Gross Domestic Product 
5 UnEmployment rate 
6 Technology 
7 Availability of Latest Technologies 
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در عرف معمول  ( که  TR)   1شود. تجارت در گزارش های مجمع جهانی اقتصاد استفاده می

صدی  های این متغیر بصورت درو داده  شودمیبه تبادل کاالها یا خدمات تجارت اطالق  

یعنی  (  IN)   2گذاری از تولید ناخالص داخلی از سایت بانک جهانی گرفته شده است. سرمایه

به آن نیاز  یا کشور  شود اما در آینده فرد  یی که در حال حاضر مصرف نمیهاخرید کاال

های این متغیر به صورت  ده، دا سودآور خواهد بود  آنها  برای  ها پیدا خواهد کرد و آن کاال

 .3ید ناخالص داخلی از سایت صندوق بین المللی پول گرفته شده است درصدی از تول

این   و متغیر هدف  اقتصادی  کامیابی  به عنوان متغیرهای  بیکاری  و  اقتصادی  نرخ رشد 

گذاری متغیرهای  مطالعه، کارایی بازار کاال متغیرهای میانی، تکنولوژی، تجارت و سرمایه

شکل کلی الگوی تصحیح خطای برداری    باشند.یموثر بر کارایی بازار کاال این مطالعه م

( به  2005پردازد طبق الگوی لوتکپل )که به بررسی اثرات کارایی بر کامیابی اقتصادی می

 : 4باشد صورت زیر می

 (2 ) 
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، ماتریس همجمعی است که نشان  ماتریس    (،K=1,..,P)   هاتعداد وقفه  Kدر این روابط،  

بخ بلنددهنده  ماتریس  ش  و  الگوست  کوتاهمدت  و  ، ضرایب  اجزاء    tuiمدت  بردار  نیز 

و   اختالل  همچنین    cijخطای  است.  شده  تعیین  پیش  از  متغیرهای  ضرایب  ماتریس 

متغیرها  باشد. در این روابط شکل تفاضلی  های تابلویی مینشان دهنده داده  itهای  اندیس

 ، معرفی شده است.PVECدر قالب الگوی 

 تحلیل های تجربی -4

 نتایج آزمون استقالل مقطعی پسران  -4-1

استاندارد در روش فروض  از  بریکی  تابلویی آن است که جمالت  داده  های مبتنی  های 

مقطعی می وابستگی  از یکدیگر مستقل هستند.  به  منجر  تواند  پسماند در میان مقاطع 

 
1 Trade 
2 Investment 

 .شونداریتمی در نظر گرفته میتمام متغیرها بصورت لگ   3 
 شود. در این الگوها شکل تفاضلی متغیرها در نظر گرفته می  4
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همبسته    ندها در میان مقاطع جهت آزمون این که پسما . ها گردددر نتایج آزمونتورش  

گردد. فرض صفر در این  استفاده می  1استقالل مقطعی پسران   هستند یا خیر، از آزمون

 .  آزمون آن است که پسماندها همبسته نیستند و در نتیجه وابستگی مقطعی وجود ندارد

 سران (: آزمون استقالل مقطعی پ2جدول )
        

 ال احتم  آماره آزمون  متغیر وابسته 

        
LGDPR 92/9  00/0 

LUEMR 83/2  00/0 
    

 منبع: یافته های تحقیق 

  مبنی بر عدم وجود وابستگی مقطعی   مشخص است، فرض صفر  ( 2)  همانطور که در جدول
  الگو دارای و لذا    شودباشد، رد میمیکمتر    05/0به دلیل اینکه آماره احتمال از    الگودر  

بر و  بوده  مقطعی  آزمونوابستگی  وابستگی  رسی  نظر گرفتن  در  بدون  واحد  ریشه  های 
   .بر خواهد داشتمقطعی نتایج غلطی را در

 آزمون ریشه واحد  - 2- 4
میانگین    هرگاه مشخصه های آماری آن مانند   ندنامرا مانا میو تابلویی    یک سری زمانی  

های زمانی و  یهای سرنامانایی متغیرها در داده  . و واریانسش در طول زمان ثابت بماند
،  شودباالیی مشاهده    2Rشود. هرگاه در رگرسیون  تابلویی باعث ایجاد رگرسیون کاذب می

معنی رابطه  که  چند  باش هر  نداشته  وجود  متغیرها  بین  چنین  د،  داری  صورت  این  در 
این مشکل ناشی از آن است که هر دو    ،است  2دهنده رگرسیون ساختگی نشان  وضعیتی

های  حرکت)  نسبت به زمان را  ه و متغیرهای توضیحی( تمایل شدیدی  متغیر وابست)  متغیر
های تابلویی مورد  . در این تحقیق برای آزمون مانایی دادهدهندصعودی و نزولی( نشان می

باشد از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته  توجه به اینکه وابستگی مقطعی موجود مینظر با  
 شود. و فیلیپس پرون استفاده می

 
   (: آزمون ریشه واحد3ل )جدو

 وضعیت مانایی  آزمون فیلیپس پرون  آزمون دیکی فولر  متغیرها

(GDPR)log 
22/5 - 

(00/0 ) 

53/201 

(00/0 )  
 مانا در سطح 

log(LUEMR) 46/0 43/66  نامانا در سطح 

 
1 Pesaran’s Test of Cross-Sectional Independenc 
2 Spurious Regression 
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(75/0 ) (16/0 )  

log (UEMR) 
45/5 - 

(00/0 ) 

98/208 

(00/0 )  
 مانا در تفاضل مرتبه اول 

log (GME) 
92/0 

(92/0 ) 

55/98 

(11/0 )  
 نامانا در سطح 

log (GME) 
56/2 - 

(00/0 ) 

48/205 

(00/0 )  
 مانا در تفاضل مرتبه اول 

log (TE) 
99/2 

(10/0 ) 

77/71 

(14/0 )  
 نامانا در سطح 

log (TE) 
78/3 - 

(00/0 ) 

29/151 

(00/0 )  
 مانا در تفاضل مرتبه اول 

log (TR) 
36/4 - 

(00/0 ) 

33/103 

(00/0 )  
 سطح   مانا در

log (TI) 
87/0 - 

(29/0 ) 

35/115 

(10/0 )  
 نامانا در سطح 

log (TI) 
34/6 - 

(00/0 ) 

23/224 

(00/0 )  
 مانا در تفاضل مرتبه اول 

 احتمال است. اعداد داخل پرانتز نشان دهنده آماره 
 منبع: یافته های تحقیق 

است  طبق نتایج آزمون ریشه واحد، دیکی فولر تعمیم یافته و فیلیپس پرون مشخص  
گیری مانا  بار تفاضلبا یک    که برخی متغیرها در سطح مانا هستند و برخی دیگر

کاذب نیاز به انجام آزمون همجمعی  گردیدند، بنابراین برای جلوگیری از رگرسیون  
 باشد. می

 آزمون همجمعی -4-3
بلند تعادلی  رابطه  یک  وجود  کننده  تداعی  همجمعی،  سیستم  مفهوم  که  است  مدت 

برای بررسی همجمعی بین متغیرها،    کند.در طول زمان به سمت آن حرکت میاقتصادی  
 فرضیه  شود.استفاده می  1آزمون کائو های مختلفی وجود دارد. در این تحقیق از  آزمون

بین آن مخالف فرضیه همجمعی و وجود عدم ،صفر  الگوها متغیرهای وجود همجمعی 
توان گفت که رابطه تعادلی  یین گردد میدر صورتی که همجمعی بین متغیرها تع باشد.  می

 مدت بین متغیرهای مورد نظر برقرار است.  و بلند
 و  (: آزمون همجمعی کائ 4جدول )

     
     

 
1Kao 
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ADF     آمارهt  احتمال 

   45/4-  00/0 

     
 منبع: یافته های تحقیق      

باشد، فرضیه صفر  می  05/0چون این آماره کمتر از    ADFبا توجه به مقدار آماره احتمال 
این همجمعی بین  شود. بنابرمبنی بر عدم وجود همجمعی بین متغیرها در الگو رد می

باشد.  مدت بین متغیرهای الگو میرسد که حاکی از وجود رابطه بلندمتغیرها به اثبات می
 نخواهد داشت.های تخمینی وجود این مشکل رگرسیون کاذب در مدلبنابر

 بهینه  تعیین وقفه - 4- 4
 اثر و نیست آنی متغیر وابسته روی بر مستقل متغیرهای تغییرات تأثیر معمول، طور به

 وقفه  این یافتنشود. بنابرمی ظاهر وقفه با مورد نظر متغیر روی اقتصادی گیریتصمیم

تحلیل آیدمی شمار به مهمی مسئله بهینه متغیرهای   هایوقفه تعداد به نتایج، زیرا 
 است.  وابسته توضیحی

(: نتایج تعیین وقفه بهینه در الگو 5جدول )  

       
 FPE AIC SC HQ وقفه       

     
     0 03/1 93/0 09/1 00/1 

1 60/3* 62/11-* 55/10-* 19/11-* 

2 22/4 47/11- 49/9- 67/10- 

3 79/3 59/11- 70/8- 42/10- 

4 21/5 31/11- 49/7- 76/9- 

       
ای  منبع: یافته ه   

 تحقیق
 

 نشان دهنده وقفه بهینه در هر معیاری می باشد   *    
 منبع: یافته های تحقیق 

برای   وقفه چهار حداکثر مطالعه، زمانی مورد  بازه بودن کوتاه به توجه با حاضر تحقیق در

بنابر انتخاب نرم افزار، از آنجایی که این  آماره شوارتز و   به  توجه با و شد الگو پیشنهاد

کند طبق جداول باال، وقفه یک به عنوان وقفه  جویی میر انتخاب تعداد وقفه صرفهمعیار د

 شود.بهینه برای هر دو الگو در نظر گرفته می

 ( ECT) 1تخمین ضرایب جز تصحیح خطا   -4-5

ی آنها در تفاضل مرتبه اول  بعد از مشخص شدن نامانایی برخی متغیرها در سطح و مانای

وق تعداد  همجمعی،  وجود  بلندفهو  علیت  رابطه  بررسی  جهت  بهینه،  میان  های  مدت 

 
1 Error Correction Term 
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برآورد   به  )متغیرها،  تصحیح خطا  به سمت  ECTضریب جز  تعدیل  یا ضریب سرعت   )

دهنده تعدیل  دار باشد نشانشود. اگر این ضریب منفی و معنی مدت پرداخته میتعادل بلند

دهنده سرعت  آن، نشان  مدت و مقدار عددیمدت به سمت مقدار تعادلی بلندخطای کوتاه

مدت است. همچنین در صورت منفی  مدت به سمت مقدار تعادلی بلندتعدیل خطای کوتاه

مدت  توان بیان کرد که در الگو رابطه علیت بلنددار بودن ضریب تصحیح خطا میو معنی

ر وابسته وجود دارد. نتایج تخمین ضریب جز تصحیح خطا  از متغیرهای مستقل به متغی

 ( ارائه شده است:6لگو در جدول )برای ا

 تخمین ضرایب تصحیح خطای برداری تابلویی  (:6جدول )

متغیرهای  

 توضیحی

 متغیرهای وابسته 

DLGDPR DLUEM

R DLGME DLTE DLTR DLTI 

ECT(-1) 
0/002 

(06/1 ) 

0/0005 

(68/1 ) 

-0/13 

(-3/80) 

-0/01 

(-0/99) 

-0/001 

(-0/83) 

-0/03 

(-2/41) 

 می باشد.  tانتز نشان دهنده آماره اعداد داخل پر

 326/ 2% 1، سطح معناداری  645/ 1% 5، سطح معناداری1/282% 10سطح معناداری  
 منبع: یافته های تحقیق 

تصحیح خطا فقط برای کارایی بازار کاال  ، ضریب  t(، با توجه به آماره  6طبق نتایج جدول )

یر کارایی بازار کاال، با توجه به آماره  در مورد متغ  باشد.گذاری منفی و معنادار میو سرمایه

t    معنادار  1منفی و در سطح معناداری  تصحیح خطا برای این متغیر  از آنجایی که ضریب %

های موجود در  % از عدم تعادل13است، به این مفهوم است که در هر دوره    13/0رو براب

دار بودن ضریب  ه معنی شود. بنابراین با توجه بمدت برطرف میجهت رسیدن به تعادل بلند

توان گفت که علیت  گردد و میمدت میان متغیرها تأیید میجز تصحیح خطا، رابطه بلند

گذاری، با  به کارایی بازار کاال وجود دارد. در مورد متغیر سرمایهمدت از سایر متغیرها  بلند

آماره   به  که ضریب    tتوجه  آنجایی  متغیر  از  این  برای  در  تصحیح خطا  و  سطح  منفی 

% از عدم  3است، به این مفهوم است که در هر دوره    03/0% معنادار و برابر1معناداری  

مدت برطرف می شود. بنابراین با توجه های موجود در جهت رسیدن به تعادل بلندتعادل

گردد و  مدت میان متغیرها تایید میبه معنادار بودن ضریب جز تصحیح خطا، رابطه بلند

گذاری وجود دارد. در نتیجه  مدت از سایر متغیرها به سرمایهیت بلندتوان گفت که علمی
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-تصحیح خطای معنی  دار الگو برای متغیرهایی که دارای ضریب جزمدت معنیروابط بلند

 توان بصورت زیر نوشت: دار هستند را می
LGME𝑖𝑡 = 0.12 + 0.0006 𝐿GDPRR𝑖𝑡−1 − 0.00008 𝐿UNEMR𝑖𝑡−1 + 

 (3 ) (2.25)                          (-3.0006)                                                     

0.04LTE𝑖𝑡−1 − 0.02 LTRE𝑖𝑡−1 + 0.08 LTI𝑖𝑡−1                                         
         (4.79)                   (-2.90)                    (2.96) 

LT𝑖𝑡 = 0.23 + 0.0006 𝐿GDPRR𝑖𝑡−1 − 0.0001 𝐿UNEMR𝑖𝑡−1 + 

 (4 ) (2.26)                          (-2.06)                                              

0.20LGME𝑖𝑡−1 − 0.02 LTE𝑖𝑡−1 + 0.007 LTR𝑖𝑡−1                                     
         (4.36)                   (3.31)                    (2.12) 

داری  مدت در الگو، بر اساس معنیداری روابط پویای بلندمفهوم که معنیبا اتکا به این  

توان نتیجه گرفت که در الگو به جز کارایی بازار  آماری ضریب جز تصحیح خطاست، می

و )رشد اقتصادی، بیکاری، تکنولوژی و تجارت(  گذاری، سایر متغیرها در الگکاال و سرمایه

مدت تالش کنند و موجب  مدت به سمت تعادل بلندهتوانند جهت تعدیل خطای کوتانمی

مدت در سیستم شوند. زیرا ضریب جز تصحیح خطا فقط برای کارایی  برقراری تعادل بلند

  نادار است. به دلیل اینکه گذاری در این الگو، از لحاظ آماری منفی و معبازار کاال و سرمایه

بدست آمده نشان    بیضرا(،  3)  در رابطهشده است،    تخمین زده  تمییالگو بصورت لگار

کاال دهنده کشش   بازار  به    کارایی  و  نسبت  تجارت  تکنولوژی،  بیکاری،  اقتصادی،  رشد 

در این رابطه موثرترین متغیر بر  کنند که  آشکار می  یج نتا  نیاست. بنابرا  گذاری سرمایه

، تکنولوژی  باشد. تأثیر نرخ رشد اقتصادیگذاری میمدت سرمایهارایی بازار کاال در بلندک

دار و تأثیر بیکاری و تجارت  مدت مثبت و معنی گذاری بر کارایی بازار کاال در بلندو سرمایه

باشد. طبق دیدگاه مارکس، تغییرات  دار میمدت منفی و معنی بر این نوع کارایی در بلند

وری و در  بهرهلوژی باعث جانشین شدن سرمایه بجای نیروی کار و افزایش کارایی و  تکنو

شود. علت تأثیر مثبت تکنولوژی بر کارایی بازار کاال در  نهایت افزایش کارایی بازار کاال می

توان افزایش کیفیت کاالها و خدمات تولیدی، کاهش  مدت طبق این دیدگاه را میبلند

گهزینه تولید،  با  های  )تولیدکنندگان  جدید  تولیدکنندگان  ورود  و  محصوالت  سترش 

قدیمی  ژیتکنولو تولیدکنندگان  خروج  و  محصوالت  کاهش  باال(،  سطح  های 

تکنولوژی با  میان  )تولیدکنندگان  رقابت  افزایش  نهایت  در  و  پایین(  سطح  های 

تجارت   از کشورها دانست.  این گروه  بازار کاال در  کارایی  و  بلندتولیدکنندگان  مدت  در 

مدت  متغیر بر کارایی بازار کاال در بلند  تأثیر منفی بر کارایی بازار کاال دارد که تأثیر این

سازی تجاری و  آزادافزایش تجارت و  در این گروه از کشورها مغایر با مبانی نظری است.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 175                         1399/ پاییز 3شماره  /هفتمسال  /اقتصاد کاربردی  هاینظریهفصلنامه 

 

 

 

 

 

 

 

ن  شود. طرفداراوری میبهرهکارایی و  کار منجر به افت و کاهش  وباز شدن فضای کسب

  و افزایش تجارت   های مربوط به جهانی شدنکنند که سیاستاین دیدگاه استدالل می

شود و در نتیجه صنایع و  نابرابر با فعاالن اقتصادی خارجی می رقابت منجر به رویارویی و

براین در این  بنا.  شوندهای تولیدی در مراحل اولیه پیدایش دچار ورشکستگی میشبخ

تنها   نه  و  میان  کاال  بازار  کارایی  نمیبهبود  رخ  اقتصادی  با  رشد  همزمان  بلکه  دهد، 

 بوجودهای اجتماعی، سیاسی و امنیتی  یی نیز در سایر حوزههابحران رکود اقتصادی وقوع

مدت تاثیر مثبت بر کارایی بازار کاال دارد که اثر این متغیر  گذاری، در بلندسرمایهآید. می

طبق    ا مطابق با مبانی نظری است.مدت در این گروه از کشورهبر کارایی بازار کاال در بلند

تسلسل،   دور  مهتئوری  نقش  افزایش  سرمایه  در  بهرهمی  و  توسعه  وری،  کارایی  و  رشد 

با جانشین شدن بجای نیروی کار، کاهش    کند، زیرا این توانایی را دارد کهاقتصادی ایفا می

  و   درآورده   بخش تولید را به حرکت   تکنولوژی،   با در ترکیب    سهم نیروی کار در تولید و 

را فراهم    مردم بهبود سطح زندگی  و  رشد اقتصادی  افزایش کارایی بازار کاال،  های  زمینه

افزایش  بطورآورد.   تسلسل،  دور  تئوری  و  عرضه  طرف  اقتصاددانان  دیدگاه  طبق  کلی 

وری و  گذاری، اشتغال و کاهش بیکاری منجر به افزایش کارایی و بهرهتکنولوژی، سرمایه

شود که اثر این متغیرها بر کارایی بازار کاال مطابق  می  ایش کارایی بازار کاالدر نهایت افز

می نظری  مبانی  )با  رابطه  در  نیز،  4باشد.  نشان  بیضرا(  آمده  کشش  بدست  دهنده 

،  استرشد اقتصادی، بیکاری، کارایی بازار کاال، تکنولوژی و تجارت  نسبت به    گذاری سرمایه

در این  کنند که  آشکار می  یجنتا  نیبرا. بنارآورد گردیده استزیرا الگو بصورت لگاریتمی ب

باشد. تأثیر نرخ  مدت کارایی بازار کاال میگذاری در بلندرابطه مؤثرترین متغیر بر سرمایه

مدت مثبت  گذاری در بلندرشد اقتصادی، کارایی بازار کاال، تکنولوژی و تجارت بر سرمایه

باشد. طبق  دار میت منفی و معنیمدگذاری در بلندمایهدار و تأثیر بیکاری بر سرو معنی 

وری و سپس کارایی  دیدگاه ریکاردو با گسترش تجارت و افزایش تکنولوژی، کارایی و بهره

و   بیکاری  و کاهش  اقتصادی  افزایش رشد  به  منجر  امر  این  که  یافته  افزایش  بازار کاال 

گذاری  ر سرمایهود. اثر این متغیرها بشگذاری بیشتر میتشویق کشورها به افزایش سرمایه

   باشد.مطابق با مبانی نظری می

 (IRتحلیل واکنش ضربه )  -6- 4

https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA
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( واکنش کارایی بازار کاال را نسبت به شوک در متغیرهای مؤثر بر آنها، در الگو با 1)  شکل

بلند  5تا    2مدت )سال(، میان  1مدت )سال، در کوتاه  11در نظر گرفتن   مدت  سال( و 

(، واکنش نرخ رشد اقتصادی و نرخ  2دهند. همچنین شکل )سال( نشان می  5یش از  )ب

متغیرها عنوان  به  را  عنوان  بیکاری  به  کاال  بازار  کارایی  در  شوک  به  نسبت  نهایی  ی 

مدت متمرکز  مدت و بلنددهد. این مطالعه بر نتایج میانمتغیرهای میانی در الگو نشان می

 .1باشد می

 
واکنش ضربه کارایی بازار کاال نسبت به شوک در تکنولوژی،   تحلیل  (:1شکل )

 گذاری تجارت و سرمایه
 تحقیق منبع: یافته های 

ریمرز  و  لوتکپل  های  تحلیل  اساس  نتایج شکل1992)  2بر  نشان  1)  (  یک  الگوی  در   )

سال(    5مدت )بیشتر از  سال( و بلند  5تا    2مدت )دهد که شوک تکنولوژی در میانمی

مدت و  ت بر کارایی بازار کاال دارد که اثر این شوک بر کارایی بازار کاال در میانتأثیر مثب

باشد. علت تأثیر مثبت تکنولوژی  ین گروه از کشورها مطابق مبانی نظری میمدت در ابلند

توان افزایش کیفیت  مدت طبق این دیدگاه را میمدت و بلندبر کارایی بازار کاال در میان

خدمات و  هزینه  کاالها  کاهش  ورود  تولیدی،  و  محصوالت  گسترش  تولید،  های 

تکنو با  )تولیدکنندگان  جدید  و  لوژیتولیدکنندگان  محصوالت  کاهش  باال(،  سطح  های 

های سطح پایین( و در نهایت  خروج تولیدکنندگان قدیمی )تولیدکنندگان با تکنولوژی

 این گروه از کشورها دانست.افزایش رقابت میان تولیدکنندگان و کارایی بازار کاال در 

 
1  ( ریمرز  و  تحلیل1992لوتکپل  نمی( در  نظر  را در  دامنه معناداری  نیز فواصل  گهای خود  این مظالعه  در  یرند. 

 گیرند.  باشند و قفط خود توابع مد نظر قرار میاطمینان مد نظر نمی
2 Lutkepohl and Reimers (1992) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 177                         1399/ پاییز 3شماره  /هفتمسال  /اقتصاد کاربردی  هاینظریهفصلنامه 

 

 

 

 

 

 

 

دارد که تأثیر این  مدت تأثیر منفی بر کارایی بازار کاال  مدت و بلندشوک تجارت در میان

شوک بر کارایی بازار کاال در هر دو دوره در این گروه از کشورها مغایر با مبانی نظری  

بیان شد، باشد. همانگونهمی به جهانی شدنسیاست  که  افزا  های مربوط  تجارت و    یش 

شود و در نتیجه صنایع و  نابرابر با فعاالن اقتصادی خارجی می رقابت منجر به رویارویی و

در این  بنابراین  .  شوندهای تولیدی در مراحل اولیه پیدایش دچار ورشکستگی میبخش

تنها   نه  و  میان  کاال  بازار  کارایی  نمیبهبود  رخ  اقتصادی  با  رشد  همزمان  بلکه  دهد، 

 بوجودهای اجتماعی، سیاسی و امنیتی  در سایر حوزه  هایی نیزبحران رکود اقتصادی وقوع

 آید.  می

مدت اثر مثبت بر کارایی بازار کاال دارد که اثر  مدت و بلندگذاری، در میانشوک سرمایه

این شوک بر کارایی بازار کاال در هر دو دوره در این گروه از کشورها مطابق با مبانی نظری  

گذاری از طریق افزایش اشتغال و ارتقای  فزایش سرمایهای دور تسلسل،  طبق تئور  باشد.می

بهینه ترکیب  ارائه  افزایش  به  منجر  خالق  آفرینان  کار  توسط  و  تکنولوژی  کاالها  از  ای 

از رقابت داخلی و خارجی و شکوفایی هرچه   بازار اعم  رقابت سالم در  افزایش  خدمات، 

بنگاه این  های کاراتر میبیشتر  از طریق سوشود که  بنگاهق شرکتامر  به سوی  ها و  ها 

مداری، زمینه مهمی را برای ایجاد مزیت رقابتی و ارتقای کارایی بازار کاال  ابتکار و مشتری

 مدت بوجود آورده است.مدت و بلنددر این گروه از کشورها در میان

 
 (: تحلیل واکنش ضربه نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری به شوک در2شکل )

 کاال کارایی بازار  
 یافته های تحقیق منبع:                                            

مدت  مدت و بلنددهد که شوک کارایی بازار کاال در میان( در الگو نشان می2)  نتایج شکل

تأثیر مثبت بر نرخ رشد اقتصادی دارد که تأثیر این شوک بر رشد اقتصادی در هر دو دوره  

باشد. تاثیر شوک کارایی بازار کاال در این  طابق مبانی نظری میگروه از کشورها م در این  

https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://www.eghtesadnews.com/fa/tags/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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باشد که تأثیر این شوک بر نرخ  مدت منفی میمدت و بلندالگو بر نرخ بیکاری، در میان

باشد.  مدت در این گروه از کشورها مطابق مبانی نظری میمدت و بلندبیکاری در میان

دیدگا و  نظری  مبانی  اقتصادی  طبق  مکاتب  کالسیک ه  و  اسمیت  آدام  جمله  با  از  ها، 

گسترش بازار تولید و تقسیم کار، بهبود تکنولوژی، جانشین شدن سرمایه بجای نیروی  

یابد. بدنبال  های فنی، کارایی بازار کاال افزایش میکار، صرفه جویی در زمان و پیدایش نهاد

م زیر  به  توجه  با  بازار کاال،  کارایی  نو جموعهافزایش  این  و  های  تعداد مراحل  ع کارایی، 

یابد و در  ها و روزهای الزم جهت شروع کسب و کار جدید و انحصارات کاهش میرویه

سرمایه داخلی،  رقابت  مشتریعوض  خارجی،  مستقیم  نیاز  گذاری  از  آگاهی  و  مداری 

د اقتصادی و  یابد که برآیند این اثرات منجر به افزایش تولید و رشخریداران افزایش می

مدت  بیکاری و در نهایت بهبود کامیابی اقتصادی در این گروه از کشورها در میان  کاهش

 شود.مدت میو بلند

 (FEVD) تجزیه واریانس خطای پیش بینی - 7- 4
 از شده وارد هایتکانه که هاپرسش این به واریانس تجزیه روش از  استفاده با بخش این در

 سهمی گذاری( چه)تکنولوژی، تجارت و سرمایهکارایی بازار کاال   بر مؤثر سوی متغیرهای
کارایی بازار کاال   سوی از شده وارد هایو نیز تکانه کنندمی توجیه را  این نوع کارایی تغییراز  

 شود. کند، پاسخ داده میمی توجیه نرخ رشد اقتصادی و بیکاری را تغییر از سهمی چه
گذاری در واریانس کارایی (: سهم شوک های تکنولوژی، تجارت و سرمایه7جدول )

 بازار کاال 
  LGME  

 LTE LTR LTI دوره  

    
 %0/76 % 0/08  % 0/75  میان مدت     

 %74/3 %89/0 %35/1 بلند مدت 

 های تحقیق منبع: یافته

نوسانات این   %08/0بوسیله تکنولوژی، نوسانات در کارایی بازار کاال  %75/0مدت در میان

گذاری  نوسانات در کارایی بازار کاال بوسیله سرمایه  %76/0تجارت و  نوع کارایی بوسیله  

نوسانات در کارایی بازار کاال بوسیله تکنولوژی،   %35/1مدت شود. در بلندتوضیح داده می

و    89/0% تجارت  بوسیله  نوع کارایی  این  کاال    نوسانات   % 74/3نوسانات  بازار  در کارایی 

شود  شود. طبق نتایج تجزیه واریانس مشخص میمیگذاری توضیح داده  بوسیله سرمایه
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گذاری بیشترین سهم را در تغییر کارایی بازار کاال در این گروه از کشورها در  که سرمایه

 مدت دارد. بلند

 های تحقیق منبع: یافته

بیکاری  نوسانات در نرخ    %79/0نوسانات در نرخ رشد اقتصادی  و    % 85/1مدت  در میان

نوسانات در نرخ رشد    %74/2دت  مشود. در بلندبوسیله کارایی بازار کاال توضیح داده می

شود.  نوسانات در نرخ بیکاری بوسیله این نوع کارایی توضیح داده می  %56/1اقتصادی و  

بنابراین نتایج تجزیه واریانس و توابع واکنش ضربه تاثیر شوک کارایی بازار کاال و کارایی  

 باشد.ر نیروی کار بر نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری سازگار با هم میبازا

 

 

 نتیجه گیری -5
مدت مؤلفه کارایی بازار کاال در شاخص  اثرات بلندهدف اصلی این پژوهش تحلیل و بررسی  

نتایج این مطالعه آشکار  است.  کشورهای آسیایی    اقتصادی  پذیری جهانی بر کامیابی رقابت
از  الگو وابستگی مقطعی وجود دارد و آزمون مانایی نیز نشان داد که برخی  کرد که در  

این  شوند، بنابرگیری مانا میبار تفاضلمتغیرها در سطح مانا هستند و برخی دیگر با یک 
برای جلوگیری از وقوع رگرسیون کاذب، آزمون هجمعی کائو انجام شد و این آزمون نشان  

 مدت وجود دارد.روابط بلندداد که در الگو بین متغیرها 
مدت تأثیر مدت و بلندبازار کاال در میان  نتایج واکنش ضربه مشخص کرد که شوک کارایی

مدت و  مثبت بر نرخ رشد اقتصادی دارد که تاثیر این شوک بر رشد اقتصادی در میان
کاال    مدت در این گروه از کشورها مطابق مبانی نظری است. تأثیر شوک کارایی بازار بلند

که تأثیر این شوک بر  مدت منفی است  مدت و بلنددر این الگو بر نرخ بیکاری، در میان
باشد.  مدت در این گروه از کشورها مطابق مبانی نظری میمدت و بلندنرخ بیکاری در میان

با گسترش بازار تولید و تقسیم کار، بهبود تکنولوژی، جانشین شدن سرمایه به جای نیروی  
یابد. بدنبال  های فنی، کارایی بازار کاال افزایش میه جویی در زمان و پیدایش نهادکار، صرف 

ها  های این نوع کارایی، تعداد مراحل و رویهافزایش کارایی بازار کاال، با توجه به زیر مؤلفه

 بیکاری (: سهم شوک کارایی بازار کاال در واریانس رشد اقتصادی و 8جدول )

 دوره 
LGDPR LUEMR 

                LGME                     Ε                                      LGMEΕ 

 میان مدت 

 بلندمدت 

 85/1 % 

74/2% 

 79/0% 

56/1% 
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انحصارات کاهش می یابد و در عوض  و روزهای الزم جهت شروع کسب و کار جدید و 
مداری و آگاهی از نیاز خریداران  گذاری مستقیم خارجی، مشترییهرقابت داخلی، سرما 

میافزای و کاهش  ش  اقتصادی  و رشد  تولید  افزایش  به  منجر  اثرات  این  برآیند  که  یابد 
میان در  کشورها  از  گروه  این  در  اقتصادی  کامیابی  بهبود  نهایت  در  و  و  بیکاری  مدت 

مدت تأثیر منفی بر  مدت و بلنددر میان  مدت می شود. شوک کارایی بازار نیروی کاربلند
مدت در  مدت و بلندیر این شوک بر رشد اقتصادی در میاننرخ رشد اقتصادی دارد که تاث

این گروه از کشورها مغایر مبانی نظری است. تجزیه واریانس نیز مشخص کرد که موثرترین 
 گذاری است. مدت سرمایهمتغیر بر کارایی بازار کاال در بلند

 گردد که:توجه به نتایج پیشنهاد می با
گذاری مشخص  کارایی بازار کاال در این مطالعه سرمایه  از آنجایی که موثرترین متغیر بر

ها(  مثل تحریم)  گذاری جدید انجام نشود بنابراین هر عاملی که باعث شود سرمایهشد،  
از کشورها در این    ها در این گروه بنابراین دولت  شود؛ پذیری محسوب مییک مانع رقابت

از حیث عدد و رقم    هاادالتی کشورهای مب برای مثال کاهش هزینه  جهت باید تالش کنند. 
سرمایه کاالهای  واردات  افزایش  سرمایهباعث  افزایش  زمینهای،  در  خارجی  های  گذاری 

برداشت و ادراک  همچنین افزایش  شود.  می  ها مختلف و در نهایت سبب بهبود رفاه خانوار
شورها  در این ک  مدیران و فعاالن اقتصادی از محیط اقتصادی و فضای کسب و کارشخصی  

تواند به بهبود کارایی بازار کاال  میهای اقتصادی گذاری و توسعه فعالیتسرمایهو افزایش  
 و در نهایت کامیابی اقتصادی منجر شود.

منابع مالی، افزایش مالکیت  های تجاری، بهبود دسترسی به تسهیالت و  بازنگری در تعرفه
مالکیت فکری در کنار پرداختن به  خارجی، مهار تورم، افزایش رقابت داخلی و حمایت از 

بی و  فساد  سیاستمعضل  کار  ثباتی  دستور  در  باید  دیگر  اقدامات  بسیاری  میان  از  ها 
 قرار گیرند.    هاسازان اقتصادی کشورتصمیم

بر کارایی   تاثیر تجارت  آنجایی که  بلندبازار کاال در میاناز  با مبانی  مدت و  مدت مغایر 
اتی در خصوص شناسایی علت تأثیر منفی این متغیر بر کارایی  باشد، انجام مطالعنظری می

های شاخص  بررسی و تحلیل اثر سایر مولفهتواند موضوع تحقیقات آتی باشد.  بازار کاال می
ها  روه از کشورها و مقایسه سایر مؤلفهپذیری جهانی بر کامیابی اقتصادی در این گرقابت

 . موضوعات تحقیقات آتی پیشنهاد گردد تواند به عنوانبا مؤلفه کارایی نیز می

 تضاد منافع 

 .دارنداعالم میتضاد منافع را  نبود نویسندگان  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 181                         1399/ پاییز 3شماره  /هفتمسال  /اقتصاد کاربردی  هاینظریهفصلنامه 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست منابع 
پرویزمحمد  ،پور، حسیناصغر .1 امید   ،زاده،  بر  1391)  و منبعی،  تأثیر درآمد  بررسی   .)

 . 1- 39، 38، مجله تحقیقات اقتصادیشادی نیروی کار در ایران. 

)ع،  میبدیامامی .2 کارایی (.1379لی  گیری  اندازه  موسسه  اصول  انتشارات  تهران:   .

 مطالعات و بهره وری.  

گیری  اندازه(.  1390طهماسبی، اسماعیل )حسینی، حمید و آذر، عادل، و شاهخداداد .3

 .91-112، 13، نشریه مدیریت بازرگانیرقابتی ایران.  کارایی نسبی مزیت 

توسعه بازار مالی   بازار کاال وکارایی   ارزیابی روابط متقابل بین(.  1393شیوا ) ،صفریان  .4

رقابت فضای  جهانیدر  نامهپذیری  پایان  ارشد .  دانشگاه    تمدیری دهدانشک  ، کارشناسی 

 خوارزمی.

 . تهران: انتشارات سمت .مباحثی در اقتصاد خرد (.1370عفر )ج ،عبادی .5

اکبریفضائل .6 باقر،  )اردکانی،  عبدالمجید  سید  جالیی،  و  حسین،  اثر  (.1397فرد، 

فصلنامه  .  فراوانی نیروی کار ماهر و غیرماهری با تأکید بر  وری بر رفتار نرخ ارز حقیقبهره 

 .85-112(، 5) 1، کاربردی اقتصادنظریه های 

وری  بررسی اثر تکانه بهره(.  1398)عطار، خلیل، فتاحی، شهرام، و سهیلی، کیومرث   .7

بخش تولید  عوامل  بخشی  کل  و  کالن  متغیرهای  بر  خدمات  و  صنعت  کشاورزی،  های 

ایران: ر پویای تصادفیاقتصاد  تعادل عمومی  نظریه  .هیافت مدل  های کاربردی  فصلنامه 

 .183-241(، 1)20د،اقتصا

السادات )میرا .8 ایران  های رقابتبررسی تغییرات شاخص(.  1392حسنی، منیر  پذیری 

،  2،  مجله اقتصادی .های گذشته و جایگاه ایران بین کشورهای منطقه و جهانطی سال

44 -25. 

بررسی اثر آزادسازی تجاری  (.  1391یما، وگلی، یحیی )س ،  فر تمنایی  ضا، ر   ، جارزادهن .9

  فصلنامه اقتصاد مقداری اسالمی.وری کل عوامل تولید در گروه منتخب کشورهای  بهره بر  

 .129-152، 9 ،(های اقتصادی سابقبررسی)

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/676312
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/676312
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/676312
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/676312
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=10377&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA&qd=6


 

 

 

 
  

 

 

 .. و بررسی تاثیر کارایی بازار کاال بر کامیابی اقتصادی با تأکید بر متغیرهای .تحلیل          182  

حامد،وارث .10 وش  ،محمدی  ،  )پروندی  اپور،  یحیی  پذیری  رقابتتأثیر   (.1391، 

ارتقای رقابت   (GCI)جهانی برای  ارائه مدلی  اقتصادی کشورها:  پذیری ملی  بر کامیابی 

 .25-48، 26 ،فصلنامه علوم مدیریت ایران .ایران

 بین بلندمدت رابطه یبررس(.  1397هنرور، نغمه، رنجبر، همایون، و قبادی، سارا ) .11

 یمتغیرها و یجهان یریپذ رقابت شاخص در کار ینیرو بازار ییکارا و کاال بازار ییکارا

فصلنامه تحقیقات  .  آسیا منتخب یدرکشورها(  یبیکار و یاقتصاد  رشدی )اقتصاد یکامیاب

 . 245-278، 31، مدلسازی اقتصادی

1. Asgharpour, H., & Mohammadzadeh, P., & Manbei, O. (2012). 

Investigating the effect of income on labor force happiness in Iran. 

Journal of Economic Research, 38, 1-139. (In Persian) 

2. Attar, K., & Fattahi, S., & Soheili, K. (2019). Investigating the effect of 

total productivity momentum of agricultural, industrial and service sectors 

on macro and sectoral variables of Iran's economy: A stochastic dynamic 

general equilibrium model approach. Journal of Applied Theories of 

Economics, 20 (1), 183-241. (In Persian) 

3. Ebadi, J. (1370). Discussions in microeconomics. Tehran: Samat 

Publications. (In Persian) 

4. Emami Meybodi, A. (2000). Principles of efficiency measurement. 

Tehran: Institute of Studies and Productivity Publications. (In Persian) 

5. Enders, W. (1995). Applied econometric time series. John Wiley & Sons, 

In USA. 

6. Fazael Ardakani, B., & Akbari Fard, H., & Jalaei, SA. (2018). The effect 

of productivity on real exchange rate behavior with emphasis on the 

abundance of skilled and unskilled labor. Journal of Applied Theories of 

Economics, 1 (5), 85-112. (In Persian) 

7. Hamalainen, T. (2003). National Competitiveness and Economic Growth: 

the Changing Determinants of Economic Performance in the World 

Economy. 1st ed Edward Elgar Publishing. 

8. Honarvar, N., & Ranjbar, H., & Ghobadi, S. (2018). Examining the long-

term relationship between goods market efficiency and labor market 

efficiency in the f global competitiveness index and variables of economic 

success (economic growth and unemployment) in selected Asian 

countries. Economic Modeling Research Quarterly, 31, 245-278. (In 

Persian) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 183                         1399/ پاییز 3شماره  /هفتمسال  /اقتصاد کاربردی  هاینظریهفصلنامه 

 

 

 

 

 

 

 

9. Khodadad Hosseini, H., & Azar, A., & Shah Tahmasebi, I. (2011). 

Measuring the relative efficiency of Iran's competitive advantage. Journal 

of Business Management, 13, 91-112. (In Persian) 

10. Lawton, T. (1999). Evalating European Competitiveness and Models for 

a Successful Business Enviroment . European Business Journal, 11, 195-

205. 

11. Lazonick, W. (2009). What is New and Permanent about the New 

Economy?   . Institute for Employment Research, 1-42. 

12. Lutkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis . 

Springer-Verlag, Berlin. 

13. Lutkepohl, H., & Reimers, HE. (1992). Impulse Response Analysis of 

Cointegrated Systems. Journal of Economics Dynamics and Control, 

16(1), 53–78. 

14. Mira Hassani, M. (2013). Investigating the changes in Iran's 

competitiveness indicators during the past years and Iran's position 

between the countries of the region and the world. Economic Journal, 2, 

25-44. . (In Persian) 

15. Najarzadeh, R., & Tamnaeifar, S., & Gogli, Y. (2012). Investigating the 

effect of trade liberalization on the productivity of all factors of production 

in the selected group of Islamic countries. Quarterly Journal of 

Quantitative Economics (former economic studies), 9, 129-152. . (In 

Persian) 

16. Porter, M., & Schawb, K. (2008). The global competitiveness report 2008-

2009. Geneva: World Economic Forum. 

17. Romer, P. (1992). Two Strategies for Economic Development: Using 

Ideas and Producing Ideas, World Bank Conference on Economic 

Development. the World Bank, Washington DC. 

18. Radukic, S & Mastilo, Z & Zorana Kostic, Z & Vladusic, L. (2019). 

Measuring of The Goods and Labor Markets Efficiency: Comparative 

Study of Western Balkan Countries. Montenegrin Journal of Economics, 

15, 95_109. 

19. Safarian, S. (2014). Assessing the interrelationships between commodity 

market inefficiency and financial market development in a global 

competitive environment. Master Thesis, Faculty of Management, 

Kharazmi University. (In Persian) 

20. Schwab, K. (2010). The Global Competitiveness Report 2010-2011. 

Geneva: World Economic Forum, 501. 



 

 

 

 
  

 

 

 .. و بررسی تاثیر کارایی بازار کاال بر کامیابی اقتصادی با تأکید بر متغیرهای .تحلیل          184  

21. Sims, CA. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48 (10), 

1-48. 

22. Paul, A., & Tuhina, K., & Aditi, R. (2015). FDI and Global 

Competitiveness of Indian Manufacturing Sector. I J A B E R, 13(3), 

1073-1095. 

23. Tao, Z. (2018). Policies to Ensure Asia’s Sustained Economic Success. 

The IMF Press Center. 

24. Vares, H., & Mohammadi, S., & Parvandi, Y. (2012). The Impact of 

Global Competitiveness (GCI) on Economic Success of Countries: 

Presenting a Model for Promoting Iran's National Competitiveness. 

Iranian Journal of Management Sciences, 26, 25-48. (In Persian) 

25. Xia, R., & Liang, T., & Zhang, Y .(2012). Is Global Competitive Index a 

Good Standard to Measure Economic Growth? A Suggestion for 

Improvement. International Journal of Services and Standards, 45-57.


