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چکیده
هدف اصلی هر کشوری داشتن رشد اقتصادی باال و رسیدن به سطوح توسعهیافتگی میباشد که
از ضرورتهای دسترسی به این اهداف ،استفاده بهینه از منابع موجود در کشور و راهکار آن بهبود
و ارتقای کارایی و بهرهوری است .ارتقای کارایی و بهرهوری بر پدیده های اصلی اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی جوامع مانند کاهش سطح تورم ،افزایش سطح رفاه عمومی ،افزایش سطح
اشتغال و افزایش توان رقابتی تاثیر دارد .از این رو هدف این مطالعه تحلیل اثرات بلندمدت مولفه
کارایی بازار کاال در شاخص رقابتپذیری جهانی بر کامیابی اقتصادی کشورهای آسیایی طی دوره
 2008 -2019در کشورهای آسیایی با شاخص رقابتپذیری متوسط روبه باال میباشد .بدین
منظور با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری تابلویی ( )PVECMاثرات کارایی بازار کاال بر
کامیابی اقتصادی این کشورها مورد بررسی قرار گرفت .بهطور کلی نتایج توابع واکنش ضربه
حاکی از این است که با ایجاد شوک در کارایی بازار کاال ،شوک مثبت این نوع کارایی (بهبود
کارایی بازار کاال) در میانمدت و بلندمدت منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی ،کاهش نرخ بیکاری
و در نهایت افزایش کامیابی اقتصادی میشود .نتایج تجزیه واریانس نیز مشخص کرد که موثرترین
متغیر بر کارایی بازار کاال سرمایهگذاری میباشد که بیشترین تاثیر خود را در بلندمدت بر کارایی
بازار کاال بجای میگذارد.
واژههای کلیدی :کارایی بازار کاال ،کامیابی اقتصادی ،شاخص رقابت پذیری جهانی.
طبقهبندی .O10 ،E24 ،C23 ،L1 ،F10 :JEL
 1این مقاله پژوهشی مستخرج از رساله دکترای نویسنده اول در دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان)
است.
 نویسنده مسئول مکاتبات
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-1مقدمه
رقابتپذیری جهانی به عنوان بستری برای کامیابی اقتصادی و دسترسی به سطوح باالتر
رفاه و استانداردهای زندگی ،اهمیت فراوانی بین سیاستگذاران پیدا کرده است .امروزه
همه کشورهای توسعهیافته و یا در حال توسعه به اهمیت کارایی و بهرهوری به عنوان
یکی از ضرورتهای توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی در عرصه های بینالمللی تأکید
دارند ،زیرا در دنیای کنونی ،رقابت در صحنههای جهانی ابعاد دیگر به خود گرفته و تالش
برای نیل به سطح کارایی و بهرهوری باالتر ،یکی از پایههای اصلی این رقابتها را تشکیل
میدهد (عبادی.)1370 ،1
امروزه رقابت در عرصه تولید و تجارت جهان به واسطه کمرنگ شدن مرزهای اقتصادی
ابعاد دیگری یافته و کوشش در جهت بهبود و ارتقای کارایی و بهرهوری پایه اصلی این
رقابت را تشکیل میدهد .ارتقای کارایی و بهرهوری سبب پیشرفت و توسعهیافتگی میشود.
بررسی عملکرد کشورهایی که در چند دهه اخیر رشد اقتصادی قابل توجهی داشتهاند،
حاکی از آن است که اکثر این کشورها رشد را از طریق افزایش کارایی به دست آوردهاند
(عطار و همکاران.)1398 ،2
افزایش کارایی و بهرهوری بر پدیدههای اصلی اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی جوامع مانند
کاهش سطح تورم ،افزایش سطح رفاه عمومی ،افزایش سطح اشتغال و افزایش توان رقابت
اقتصادی تأثیر دارد .از ضرورت های دسترسی به رشد اقتصادی باالتر ،استفاده بهینه از
منابع موجود در کشور و راهکار آن بهبود و ارتقای کارایی و بهرهوری است (فضائل اردکانی
و همکاران.)1397 ،3
بنابراین تحلیل اثرات بلندمدت کارایی بازار کاال که مولفه بسیار مهم شاخص رقابتپذیری
جهانی است بر کامیابی اقتصادی با تاکید بر متغیرهای موثر بر این کارایی ،از جایگاه
ویژهای برخوردار است و نویسندگانی از جمله هنرور و همکاران ،)1397( 4رادوکیک و
همکاران )2019( 5و تائو )2018( 6به بررسی اهمیت مقوله کارایی (کارایی بازار کاال)
پرداختهاند .در خصوص تحلیل اثرات کارایی بازار کاال به عنوان یکی از مولفه های شاخص
1

)Ebadi ( 1991
)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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رقابتپذیری جهانی بر کامیابی اقتصادی ،با استفاده از تکنیکهای واکنش ضربه 1و تجزیه
واریانس خطای پیشبینی ،2مطالعه جامعی انجام نگرفته است ،لذا این تحقیق برای اولین
بار است که توجه ویژهای به این موضوع معطوف میدارد .بنابراین این نکته جنبه نوآوری
این مطالعه نسبت به سایر مطالعات میباشد .در این مطالعه بر اساس مالحظات اقتصادی،
در قالب مدل اقتصادسنجی تصحیح خطای دادههای تابلویی ،)PVECM( 3با استفاده از
توابع واکنش ضربه و تجزیه واریانس خطای پیشبینی اثر شوکهای وارده بر متغیرها
تحلیل و تفسیر خواهد شد .در واقع این مطالعه درصدد پاسخگویی به این سواالت است
که :اثرات بلندمدت کارایی بازار کاال بر کامیابی اقتصادی چیست؟ و مؤثرترین متغیر
اثرگذار بر کارایی بازار کاال و در نهایت کامیابی اقتصادی کدام است؟ در این مطالعه ابتدا
اثرات متغیرهای مؤثر و ارتقا دهنده کارایی بر کارایی بازار کاال بررسی میشود .سپس
تاثیر کارایی بازار کاال بر کامیابی اقتصادی سنجیده و تحلیل میشود .بطور کلی در این
پژوهش ،در بخش ادبیات موضوع ،مبانی نظری و دیدگاه مکاتب اقتصادی مرتبط با این
موضوع بیان میشود و پیشینههای داخلی و خارجی ارائه میگردد .سپس الگوی مورد
استفاده تصریح و متغیرهای مربوطه معرفی میگردد و در نهایت نتایج تجربی تخمین
الگو ،نتیجهگیری و پیشنهادات آورده میشود.

-2ادبیات موضوع
شاخص رقابتپذیری جهانی یکی از گزارشهایی است که ساالنه در مجمع جهانی اقتصاد
تهیه میشود .این مجمع ،از سال  2005تاکنون شاخص رقابتپذیری جهانی )GCI( 4را
مبنای تحلیلهای خود از رقابتپذیری کشورها قرار داده است .شاخص جهانی
رقابتپذیری ،در واقع شامل متوسط وزنی اجزاء گوناگونی است که جنبههای مختلف
رقابت را اندازهگیری مینماید .تمامی مؤلفهها در قالب دوازده مولفه رقابتپذیری شامل،
نهادها ،زیرساختها ،محیط اقتصاد کالن ،بهداشت و آموزش ابتدایی ،آموزش عالی ،کارایی
بازار کاال ،کارایی بازار نیروی کار ،سطح توسعه بازار مالی ،آمادگی در حوزه فناوری ،اندازه
بازار ،پیشرفته بودن بنگاههای تجاری و نوآوری ،قابل دستهبندی هستند .امتیاز
1

Impulse Response Function
Forecast Error Variance Decomposition
3
Panel Vector Error Correction Model
4
Global Competitiveness Index
2
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رقابتپذیری کشورها نیز در گزارش مجمع جهانی اقتصاد بین  1تا  7تعیین میشود
(چاوب.)2010 ،1
این مطالعه بر مولفه  6شاخص رقابتپذیری جهانی یعنی کارایی بازار کاال متمرکز میشود.
موقعیتی را در اقتصاد میتوان بهینه نامید و یا حکم کرد که کارآیی دارد که در آن
موقعیت ،سطح هیچکدام از فعالیتهای اقتصادی را نتوان افزایش داد مگر با کاهش سطح
فعالیتهای دیگر .مایکل پورتر 2معتقد است سطح کارایی و بهرهوری به نوبه خود بیانگر
سطح رفاه قابل دسترسی در کشورهای مختلف است .به عبارت دیگر اقتصادی رقابتیتر
است که از سطح کارایی و بهرهوری باالتری برخوردار باشد یعنی با تحصیل سطح باالتری
از درآمد ،رفاه بیشتری را برای آحاد مردم فراهم کند (پورتر و چاوب.)2008 ،3
کارآیی در اندیشههای مکاتب مختلف اقتصادی جایگاه با اهمیتی داشته است .در اندیشه
اسمیت ،تجارت ،بهبود تکنولوژی و آموزش نیروی انسانی که نتیجه تقسیم کار است ،سه
عامل تأثیرگذار بر کارایی و بهرهوری هستند .در اندیشه ریکاردو ،تجارت و بهبود تکنولوژی
دو عامل تاثیرگذار بر کارایی و بهرهوری هستند .در اندیشه روستو تحوالت فکری و
فرهنگی مقدمات الزم را برای ارتقای کارایی و بهرهوری از مجرای بهبود تکنولوژی فراهم
میکند .در اندیشه گالبرایت پیشرفت تکنولوژی ،برنامهریزی و نهادهای فنی به ارتقای
کارایی و بهرهوری میانجامند .در اندیشه اقتصاددانان مکتب عرضه ،نظام انگیزشی،
مقدمات الزم برای ارتقای کارایی و بهرهوری را از مجرای افزایش اشتغال و سرمایهگذاری
فراهم میکند و تکنولوژی نیز بر کارایی و بهرهوری تاثیرگذار است .در تئوری دور تسلسل
توسعه نیافتگی ،درآمد کم در کشور به کاهش پسانداز و کاهش سرمایهگذاری ناشی از
آن منجر میشود و به علت مکمل بودن سرمایه و نیروی کار ،با کاهش سرمایهگذاری،
کارایی و بهرهوری نیروی کار کاهش مییابد و سهم نیروی کار در تولید کم میشود و این
مجددا به کاهش درآمد منجر میشود و دور تسلسل ادامه مییابد .بنابراین در این تئوری،
سرمایهگذاری اثر مستقیم بر کارایی و بهرهوری نیروی کار دارد (امامی میبدی.)1379 ،4
در دیدگاه مارکس علت اساسی حرکت جامعه از سرمایهداری به سوسیالیسم تغییرات
تکنولوژیکی میباشد که با افزایش کارایی و بهرهوری به جانشین شدن سرمایه به جای
1

Schwab
Porter
3
Porter & Schawb
4
)Emami et al. (2000
2
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نیروی کار توسط سرمایهدار و پیدایش لشکر بیکاران میانجامد و در نهایت سرمایهداری
توسط آنها واژگون میشود .بنابراین در اندیشه مارکس میتوان تحوالت تکنولوژیکی را
مؤثر بر کارایی و بهرهوری دانست (رومر.)1992 ،1
در ادبیات رایج تجارت ،دیدگاهی وجود دارد که استدالل میکند که افزایش تجارت و
آزادسازی تجاری و باز شدن فضای کسبوکار منجر به افت و کاهش کارایی و بهرهوری
میشود .طرفداران این دیدگاه که بطور عمده نگاهی درونگرا به موضوعات کارایی و
بهرهوری و رشد اقتصادی دارند ،استدالل میکنند که سیاستهای مربوط به جهانیشدن
و افزایش تجارت منجر به رویارویی و رقابت نابرابر با فعاالن اقتصادی خارجی میشود و
در نتیجه صنایع و بخشهای تولیدی در مراحل اولیه پیدایش دچار ورشکستگی میشوند.
بنابراین در این میان نه تنها بهبود کارایی بازار کاال و رشد اقتصادی رخ نمیدهد ،بلکه
همزمان با وقوع رکود اقتصادی بحرانهایی نیز در سایر حوزههای اجتماعی ،سیاسی و
امنیتی بوجود میآید (نجارزاده و همکاران.)1391 ،2
کارایی بازار کاال تبیین کننده نحوه و چگونگی ایجاد مطلوبترین محیط جهت مبادله
کاالها و خدمات بین خریداران و فروشندگان است ،به طوری که فعالیتهای بازرگانی
عاری از مداخالت مزاحم و تبعیضات مخرب بوده و بر مبنای مشتریمداری سامانیافته
باشد .کارایی بازار کاال همچنین ،به شرایط تقاضا از جمله مشتریمداری بنگاهها و
پیچیدگی نیازهای خریداران بستگی دارد .این مولفه شامل زیر مجموعههای شدت رقابت
داخلی ،وجود بنگاههای مسلط بر بازار ،اثربخشی سیاستهای ضدانحصاری ،تأثیر مالیات
بر انگیزهی سرمایه گذاری ،نرخ مالیات کل ،تعداد مراحل و رویههای الزم جهت شروع
کسب وکار ،تعداد روزهای مورد نیاز جهت شروع کسبوکار ،هزینههای ناشی از سیاست-
گذاری در حوزهی کشاورزی ،وجود موانع تعرفهای و غیرتعرفهای برای واردات ،تعرفههای
تجاری ،رواج مالکیت خارجی ،اثر قوانین بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،پیچیدگی
تشریفات گمرکی ،نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی ،میزان مشتریمداری بنگاهها،
میزان آگاهی و پیچیدگی نیازهای خریداران میباشد (میرا حسنی.)1392 ،3

1

Romer
)Najarzadeh et al. (2012
3
)Mira Hasani (2013
2
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کامیابی یک شرط کیفی است که در مقابل فقر مطرح میشود .بسیاری از اقتصاددانان
معتقدند که وضعیت جامعه را نباید ،تنها از طریق درآمد ملی سرانة آن جامعه بررسی
کرد؛ بلکه باید مجموعهای از نماگرها را در بررسی آن لحاظ کرد .علت آن است که افزایش
درآمد ملی سرانه ،لزوماً به رشد اقتصادی بیشتر ،ارتقای بهزیستی و استاندارد زندگی
بیشتر برای اعضای جامعه منتهی نمیشود (ضیا و همکاران.)2012 ،1
امروزه ،مفهومی به نام کامیابی در مقایسه با مفاهیم رفاه مادی جایگاه ویژهای در
تحلیلهای رفاهی بین اقتصاددانان پیدا کرده است .این مفهوم برای تحلیل اینکه چگونه
عوامل اقتصادی مانند درآمد ،ثروت و اشتغال به خوبی عوامل غیراقتصادی مانند ویژگیها
و خصوصیات شخصی و فاکتورهای جمعیتی بر کامیابی و رفاه و یا به عبارت ساده تر بر
مطلوبیت افراد تأثیرگذار هستند ،مورد استفاده قرار میگیرد (اصغرپور و همکاران،2
 .)1391الزونیک )2009( 3کامیابی را به عنوان حالتی از امور اقتصادی معرفی میکند
که در آن رشد اقتصادی منجر به اشتغال پایدار و توزیع برابر درآمد شود (الزونیک،
 .)2009هاماالینن )2003( 4از دو شاخص رشد درآمد سرانه داخلی و درآمد سرانه داخلی
به عنوان شاخصهای استاندارد زندگی و رفاه مردم استفاده کرده است (هاماالینن،
.)2003
الوتن )1999( 5عقیده دارد که رونق و کامیابی آینده یک کشور به توانایی آن کشور در
ایجاد اشتغال و سطح در حال افزایش درآمد برای شهروندانش بستگی دارد (الوتن،
 .)1999همانطورکه مشاهده میشود معیارهایی که از این تعاریف برای کامیابی اقتصادی
بهکار گرفته میشود در برگیرنده شاخصهای درآمدی ،رشد و سطح اشتغال است .باتوجه
به اینکه تأثیر مؤلفه کارایی بازار کاال بر رشد اقتصادی و درآمد سرانه مشابه میباشد لذا
در این پژ وهش از دو معیار نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری برای سنجش کامیابی
اقتصادی کشورها که حاصل رقابتپذیری آنها در عرصه اقتصادی جهانی است استفاده
خواهد شد.
طبق دیدگاه آدام اسمیت و کالسیک ها ،با گسترش بازار تولید و تقسیم کار ،بهبود
تکنولوژی ،جانشین شدن سرمایه بجای نیروی کار ،صرفهجویی در زمان و پیدایش
1

)Xia et al. (2012
)Asgharpour (2012
3
Lazonick
4
Hamlainen
5
Lawton
2
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نهادهای فنی ،کارایی و بهرهوری و در نهایت کارایی بازار کاال افزایش مییابد .بدنبال
افزایش کارایی بازار کاال ،با توجه به زیر مجموعههای این نوع کارایی ،تعداد مراحل و
رویهها و روزهای الزم جهت شروع کسبوکار جدید و انحصارات کاهش مییابد و در عوض
رقابت داخلی ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،مشتریمداری و آگاهی از نیاز خریداران
افزایش مییابد که برآیند این اثرات منجر به افزایش تولید و رشد اقتصادی و کاهش
بیکاری و در نهایت بهبود کامیابی اقتصادی میگردد (امامی میبدی.)1379 ،
در این زمینه ،مطالعات خارجی و داخلی مختلفی به این موضوع پرداختهاند که نتایج
مختلفی را به دست آوردهاند و در زیر به برخی از آنها اشاره شده است:
رادوکی و همکاران ( )2019در مطالعهای تحت عنوان « اندازهگیری کارایی بازار کاال و
کارایی بازار نیروی کار ،مطالعه مقایسهای در کشورهای غرب بالکان » با استفاده از پرومته1
و تجزیه و تحلیل داده ها(این روش برای رتبه بندی شاخصها و دادهها استفاده می شود)
در سال  2018در کشورهای منتخب غرب بالکان دریافتند که در این کشورها ،مشکالت
رقابت داخلی و خارجی ،کیفیتهای ناکافی موقعیتهای تقاضا در بازارهای انفرادی ،نیاز
به مقایسه مزیتهای رقابتی و عدم مزیتهای غیررقابتی در این کشورها را ایجاد میکند.
همچنین کشورهایی با شدت رقابتپذیری باالتر دارای کارایی بازار کاال و کارایی بازار
نیروی کار بیشتری هستند .در واقع کشورهایی که دارای کارایی بازار کاالی باالتری
هستند ،شاخص کارایی بازار نیروی کار مطلوبتری نیز دارند.
تائو ( )2018در مقالهای تحت عنوان «سیاستهایی برای اطمینان از کامیابی اقتصادی
پایدار آسیا» با استفاده از روش تحلیل دادهها در دوره زمانی  2017-2018دریافت که،
از آنجا که در جهان امروز ،منابع در هر نقطهای از جهان بکار گرفته میشود و بازار منابع
به شدت رقابتی شده و به تبع آن ،هزینه فرصت آن نیز به شدت افزایش پیدا کرده است،
کشورهای آسیایی نیاز به چارچوب سیاستهای قوی پولی و تالشهایی برای ارتباطات
بانکهای مرکزی با بازارهای جهانی دارند .کشورها باید درک درستی از موانعی که در
بهرهبرداریهای مالی وجود دارد ،داشته باشند و راههایی که تغییرات تکنولوژیکی این
بهرهبرداریهای مالی را امکانپذیر میکنند ،شناسایی کنند.

Promethee

1
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پائول و همکاران )2015( 1در مطالعهای تحت عنوان « سرمایهگذاری مستقیم خارجی و
شاخص رقابتپذیری جهانی در بخش تولید هند» در قالب الگوهای دادههای تابلویی
 1989_2012با تحلیل رقابتپذیری صادرات به این نتیجه رسیدند جهانی شدن سرمایه
به ویژه سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،ظرفیت صادرات کشور میزبان را افزایش دهد و
باعث شود که کشور ،درآمدهای ارزی بیشتری را جذب نماید .همچنین افزایش
رقابتپذیری باعث می شود که کشور از بازارهای داخلی به بازارهای بینالمللی روی آورد.
هنرور و همکاران ( )1397در مطالعهای تحت عنوان «بررسی رابطه بلندمدت بین کارایی
بازار کاال و کارایی بازار نیروی کار در شاخص رقابتپذیری جهانی و متغیرهای کامیابی
اقتصادی (رشد اقتصادی و بیکاری) در کشورهای منتخب آسیا» طی دوره 2008-2016
برای تعدادی از کشورهای منتخب آسیا با استفاده از روشهای اقتصادسنجی گروه
میانگین ادغام شده و حداقل مربعات معمولی پویا دریافتند که تأثیر کارایی بازار کاال و
کارایی بازار نیروی کار بر رشد اقتصادی در بلندمدت مثبت و معنیدار و تأثیر کارایی بازار
کاال و کارایی بازار نیروی کار بر بیکاری در بلندمدت منفی و معنیدار است .همچنین
موثرترین متغیر بر متغیرهای کامیابی اقتصادی (افزایش رشد اقتصادی و کنترل نرخ
بیکاری) مربوط به کارایی بازار کاالست.
صفریان )1393( 2در پژوهش خود تحت عنوان «ارزیابی روابط متقابل بین کارایی بازار
کاال و توسعه بازار مالی در فضای رقابتپذیری جهانی» که پژوهشی کاربردی و از نظر
شیوه گردآوری اطالعات روش آن تحلیل ثانویه و از نوع تحقیق توصیفی غیرآزمایشی و
از نوع همبستگی است ،برای دوره  2013-2014برای  148کشور با آزمون همبستگی
پیرسون دریافت توسعه بازار مالی و کارایی بازار کاال (بهغیر از چند مورد) دارای همبستگی
زیادی با یکدیگر هستند .یافتهها به این مطلب اشاره دارد که رابطه معنیداری بین رکن
کارایی بازار کاال و توسعه بازار مالی وجود دارد و رکن کارایی بازار کاال و توسعه بازار مالی
تأثیر مثبتی روی یکدیگر میگذارند.
وارث و همکاران )1391( 3در مقالهای تحت عنوان «تأثیر رقابتپذیری جهانی بر کامیابی
کشورها (ارائه مدلی برای ارتقای رقابتپذیری ملی ایران)» در دوره  2011-2012با
استفاده از روش تحلیل همبستگی بر روی دادههای  139کشور جهان دریافتند که
1

Paul et al.
)Safarian (2013
3
)Vares et al. (2012
2
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رقابتپذیری ملی به عنوان بستری برای کامیابی اقتصادی و دسترسی به سطوح باالتر
رفاه و استانداردهای زندگی اهمیت فراوانی دارد.
خداد حسینی و همکاران )1390( 1در مقالهای تحت عنوان «اندازهگیری کارایی نسبی
مزیت رقابتی ایران بر اساس مدل کمی پورتر در مقایسه با کشورهای منتخب» در 112
کشور منتخب با استفاده از مدل ریاضی تحلیل پوششی دادهها و مدل پورتر برای
سالهای 2003 ،2000و  2006دریافتند که ایران با داشتن منابع بسیار در رتبه هفتاد
این طبقهبندی قرار می گیرد ،حضور کشور لوگزامبورگ با اختالف فاحش در صدر ،نشان
از قوت رقابتی این کشور دارد .بررسی روند کارایی در سال های  2003، 2000و 2006
ابزاری برای استمرار ارقام کارایی حاصل میکند .در این روند ایران با یک رشد سهمگین
کارایی که حاصل کاهش واردات کاالهای تولیدی و افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی
میباشد به کارایی کامل در سال  2006میرسد.
از مقایسه نتایج این پژوهش و پیشینههای ارائه شده بطورکلی میتوان بیان کرد که مشابه
مطالعات :وارث و همکاران ( ،)1391هنرور و همکاران ( )1397و رادوکیک و همکاران
( ،)2019تکنولوژی و رقابتپذیری منجر به افزایش کارایی و کارایی بازار کاال میشود و
افزایش کارایی بازار کاال باعث افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری و در نهایت افزایش
و بهبود کامیابی اقتصادی میشود.

 -3تصریح و معرفی الگوی تحقیق
جامعه آماری در این تحقیق شامل  30کشور آسیایی با شاخص رقابتپذیری متوسط رو
به باال (ارمنستان ،آذربایجان ،اردن ،امارات ،اندونزی ،بحرین ،بنگالدش ،پاکستان،
تاجیکستان ،تایلند ،ترکیه ،چین ،روسیه ،ژاپن ،سریالنکا ،سنگاپور ،فیلیپین ،قبرس،
قرقیزستان ،قزاقستان ،قطر ،کره ،کویت ،گرجستان ،مالزی ،مغولستان ،نپال ،ویتنام ،هند
و ایران) در دوره زمانی 2008-2019 ،میباشد .همانگونه که در فصل دو بیان شد ،شاخص
رقابتپذیری جهانی ،میانگین وزنی مولفههای  12گانه آن است که امتیاز رقابتپذیری
کشورها نیز در گزارش مجمع جهانی اقتصاد بین  1تا  7تعیین میشود .هر چه این شاخص
به عدد  7نزدیکتر باشد نشان دهنده قدرت رقابتپذیری باالتر و هر چه به یک نزدیکتر
باشد ،نشان دهنده رقابتپذیری کمتر یک کشور است .کشورهای انتخاب شده در این
)Khodadad Hosseini et al. (2011

1
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مطالعه ،کشورهای آسیایی با شاخص رقابتپذیری متوسط رو به باال (دارای شاخص رقابت
پذیری  3/5به باال) هستند .رتبه این کشورها از لحاظ شاخص رقابت پذیری جهانی در
بین  141کشورهای جهان در جدول ( )1ارائه شده است.
جدول ( :)1رتبه بندی کشورهای آسیایی با شاخص رقابتپذیری متوسط روبه باال در
بین  141کشور جهان
نام کشور

رتبه در بین کشورهای جهان

سنگاپور

1

ژاپن
کره

6
13

امارات

25

مالزی
چین

27
28

قطر

29

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

اردن

70

گرجستان
سریالنکا
قرقیزستان

74
84
96

ایران
مغولستان

99
102
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بنگالدش

104
105

نپال

108

پاکستان

110
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منبع :گزارش مجمع جهانی اقتصاد 2019

دادههای این پژوهش از گزارشات مجمع جهانی اقتصاد ،صندوق بینالمللی پول و بانک
جهانی ،بر اساس آمار موجود برای هر یک از متغیرهای مربوطه و همچنین با بررسی
مدارک و اسناد به روش کتابخانهای (کتابهای مرجع و مقاالت) مورد استفاده قرار خواهد
گرفت .ابزار گردآوری ،فیش برداری از منابع و گزارشات و استفاده از اینترنت و بانکهای
اطالعاتی و آمارهای منتشره توسط بانک جهانی ،صندوق بینالمللی پول و مجمع جهانی
اقتصاد است .ابزار اصلی تجزیهوتحلیل اطالعات ،نرمافزارهای اقتصادسنجی
( )EVIEWS10است.
فیلیپس)1954( 1در مقاالتی که در مجالت اقتصادی منتشر ساخت ،الگوی تصحیح
خطای برداری را برای اولین بار به ادبیات اقتصادی معرفی کرد .مبنای آماری استفاده از
الگوهای تصحیح خطای برداری وجود همجمعی بین متغیرهای اقتصادی است .الگوهای
تصحیح خطای برداری امکان تعیین روابط بلندمدت بین متغیرها را مهیا میسازند .عالوه
بر آن ،این الگوها رفتار کوتاهمدت متغیرها را به مقادیر تعادلی بلندمدت آنها ربط میدهند
(اندرز.)1995 ،2
در این مطالعه از الگوی تصحیح خطای برداری تابلویی ( )PVECMبرای تجزیه و تحلیل
استفاده میشود .روش تصحیح خطای برداری تابلویی همان روش تصحیح خطای برداری
مرسوم را در بردارد با این تفاوت که دادهها از نوع تابلویی میباشند .الگوی تصحیح خطای
برداری تابلویی طبق تعریف لوتکپل )2005( 3از شکل کلی الگوی تصحیح خطای برداری
به صورت زیر معرفی میشود:
(0 ∆𝑦𝑖𝑡 = 𝛼𝛽 ′ 𝑦𝑖𝑡−1 + 1 ∆𝑦𝑖𝑡−1 +. . . +𝜌−1 ∆𝑦𝑖𝑡−𝜌+1 + 𝐶𝐷𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 )1

1

Philips
Enders
3
Lutkephol
2
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در این رابطه  ماتریس  krضریب سرعت تعدیل 1است که سرعت تعدیل به سمت
تعادل بلندمدت را نشان میدهد .یعنی در واقع نشان میدهد که چه سهمی از عدم تعادل
در دوره قبل در دوره جاری تصحیح میشود  .ماتریس  krهمجمعی است که نشان
دهنده بخش بلندمدت الگو میباشد  .ماتریس  kkضرایب کوتاهمدت U ،بردار اجزاء
خطای اختالل با میانگین صفر و اندیس های  itنشان دهنده دادههای تابلویی میباشد
(لوتکپل .)2005
یکی از کاربردهای الگوی  PVECMکه به وسیلة سیمز )1980( 2و دیگران استفاده شده
است ،ردیابی واکنش الگو در پی شوک در هر یک از متغیرهای درونزا است که به آن تابع
عکسالعمل نیز میگویند .تحلیل واکنش ضربه این امکان را فراهم میآورد تا اثرات
اخاللهای ایجاد شده در یکی از متغیرها بر دیگر متغیرهای سیستم در الگوی PVECM
مورد ارزیابی قرار گیرند .تجزیه وارایانس خطای پیش بینی ،ابزار دیگری است که به کمک
آن سهم بیثباتی هر متغیر در مقابل شوک وارده به هر یک از متغیرهای دیگر الگو تعیین
میشود (اندرز.)1995 ،
متغیرهای این مطالعه عبارتند از :کارایی بازار کاال )GME( 3موقعیت مناسبی برای ارائه
ترکیب بهینهای از کاالها و خدمات به منظور ایجاد مزیت رقابتی در کشورهاست .دادههای
این متغیر از گزارش های مجمع جهانی اقتصاد گرفته شده است .نرخ رشد تولید ناخالص
داخلی )GDP( 4و نرخ بیکاری )UEMR( 5به عنوان متغیرهای کامیابی اقتصادی :ارزش
ریالی کاالها و خدمات نهایی تولید و مبادله شده در یک کشور در طول یک دوره اقتصادی
که به عنوان رشد اقتصادی در نظر گرفته میشود که دادههای آن از سایت بانک جهانی
گرفته شده است و نرخ بیکاری عبارت است از نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال که
دادههای این متغیر نیز از بانک جهانی گرفته شده است .تکنولوژی )TE( 6را میتوان کلیه
دانشها ،فرآیندها ،ابزارها ،روشها و سیستمهای به کار رفته در ساخت محصوالت و ارائه
خدمات تعریف کرد که برای این متغیر از دادههای دسترسی به جدیدترین تکنولوژیها7

1

Loading Coefficients
Sims
3
Good Market Efficiency
4
Gross Domestic Product
5
UnEmployment rate
6
Technology
7
Availability of Latest Technologies
2

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال هفتم /شماره  /3پاییز 1399

169

در گزارش های مجمع جهانی اقتصاد استفاده میشود .تجارت )TR( 1که در عرف معمول
به تبادل کاالها یا خدمات تجارت اطالق میشود و دادههای این متغیر بصورت درصدی
از تولید ناخالص داخلی از سایت بانک جهانی گرفته شده است .سرمایهگذاری )IN( 2یعنی
خرید کاالهایی که در حال حاضر مصرف نمیشود اما در آینده فرد یا کشور به آن نیاز
پیدا خواهد کرد و آن کاالها برای آنها سودآور خواهد بود ،دادههای این متغیر به صورت
درصدی از تولید ناخالص داخلی از سایت صندوق بین المللی پول گرفته شده است.3
نرخ رشد اقتصادی و بیکاری به عنوان متغیرهای کامیابی اقتصادی و متغیر هدف این
مطالعه ،کارایی بازار کاال متغیرهای میانی ،تکنولوژی ،تجارت و سرمایهگذاری متغیرهای
موثر بر کارایی بازار کاال این مطالعه میباشند .شکل کلی الگوی تصحیح خطای برداری
که به بررسی اثرات کارایی بر کامیابی اقتصادی میپردازد طبق الگوی لوتکپل ( )2005به
صورت زیر میباشد:4
()2
c16  C11it   uˆ1it 


c26  C 21it  uˆ 2it 
c36  C31it  uˆ3it 


+
c46  C 41it  uˆ 4it 
c56  C51it  uˆ5it 

   
c66  C61it  u 6it 

c15
c25
c35
c45
c55
c65

c14
c24
c34
c44
c54
c64

c13
c23
c33
c43
c53
c63

c12
c22
c32
c42
c52
c62

16   ΔLGDPRit − K   c11
26   ΔLUEMRit − K  c21
36   ΔLGMEit − K  c31

+
46   ΔLTE it − K  c41
56   ΔLTRit − K  c51

 
66   LTI it − K  c61

i15
25
35
45
55
65

14
24
34
44
54
64

13
23
33
43
53
63

12
i 22
32
42
52
62

 ΔLGDPRit   11 
 11
 ΔLUEMR   

it 

 21 
 21
p
 ΔLGMEit   31 
i 31

=
 ECit − K +  
ΔLTE

it − K  41
it

  41 
 ΔLTRit   51 
 51

 


 LTI it   61 
 61

در این روابط K ،تعداد وقفهها ( ،)K=1,..,Pماتریس  ،ماتریس همجمعی است که نشان
دهنده بخش بلندمدت الگوست و ماتریس  ،ضرایب کوتاهمدت و  uitنیز بردار اجزاء
خطای اختالل و  cijماتریس ضرایب متغیرهای از پیش تعیین شده است .همچنین
اندیسهای  itنشان دهنده دادههای تابلویی میباشد .در این روابط شکل تفاضلی متغیرها
در قالب الگوی  ،PVECمعرفی شده است.

-4تحلیل های تجربی
 -1-4نتایج آزمون استقالل مقطعی پسران
یکی از فروض استاندارد در روشهای مبتنی بر دادههای تابلویی آن است که جمالت
پسماند در میان مقاطع از یکدیگر مستقل هستند .وابستگی مقطعی میتواند منجر به
Trade
Investment
 3تمام متغیرها بصورت لگاریتمی در نظر گرفته میشوند.
 4در این الگوها شکل تفاضلی متغیرها در نظر گرفته میشود.

1
2
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تورش در نتایج آزمونها گردد .جهت آزمون این که پسماندها در میان مقاطع همبسته
هستند یا خیر ،از آزمون استقالل مقطعی پسران 1استفاده میگردد .فرض صفر در این
آزمون آن است که پسماندها همبسته نیستند و در نتیجه وابستگی مقطعی وجود ندارد.
جدول ( :)2آزمون استقالل مقطعی پسران
متغیر وابسته

آماره آزمون

احتمال

LGDPR
LUEMR

9/92

0/00

2/83

0/00

منبع :یافته های تحقیق

همانطور که در جدول ( )2مشخص است ،فرض صفر مبنی بر عدم وجود وابستگی مقطعی
در الگو به دلیل اینکه آماره احتمال از  0/05کمتر میباشد ،رد میشود و لذا الگو دارای
وابستگی مقطعی بوده و بررسی آزمونهای ریشه واحد بدون در نظر گرفتن وابستگی
مقطعی نتایج غلطی را دربر خواهد داشت.
-2-4آزمون ریشه واحد
یک سری زمانی و تابلویی را مانا مینامند هرگاه مشخصه های آماری آن مانند میانگین
و واریانسش در طول زمان ثابت بماند .نامانایی متغیرها در دادههای سریهای زمانی و
تابلویی باعث ایجاد رگرسیون کاذب میشود .هرگاه در رگرسیون  R2باالیی مشاهده شود،
هر چند که رابطه معنیداری بین متغیرها وجود نداشته باشد ،در این صورت چنین
وضعیتی نشاندهنده رگرسیون ساختگی 2است ،این مشکل ناشی از آن است که هر دو
متغیر (متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی) تمایل شدیدی را نسبت به زمان (حرکتهای
صعودی و نزولی) نشان میدهند .در این تحقیق برای آزمون مانایی دادههای تابلویی مورد
نظر با توجه به اینکه وابستگی مقطعی موجود میباشد از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته
و فیلیپس پرون استفاده میشود.
جدول ( :)3آزمون ریشه واحد
متغیرها

آزمون دیکی فولر

آزمون فیلیپس پرون

وضعیت مانایی

)log(GDPR

-5/22
()0/00

201/53
()0/00

مانا در سطح

)log(LUEMR

0/46

66/43

نامانا در سطح

Pesaran’s Test of Cross-Sectional Independenc
Spurious Regression

1
2
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()0/75

()0/16

)log (UEMR

-5/45
()0/00

208/98
()0/00

مانا در تفاضل مرتبه اول

)log (GME

0/92
()0/92

98/55
()0/11

نامانا در سطح

)log (GME

-2/56
()0/00

205/48
()0/00

مانا در تفاضل مرتبه اول

)log (TE

2/99
()0/10

71/77
()0/14

نامانا در سطح

)log (TE

-3/78
()0/00

151/29
()0/00

مانا در تفاضل مرتبه اول

)log (TR

-4/36
()0/00

103/33
()0/00

مانا در سطح

)log (TI

-0/87
()0/29

115/35
()0/10

نامانا در سطح

)log (TI

224/23
-6/34
()0/00
()0/00
اعداد داخل پرانتز نشان دهنده آماره احتمال است.
منبع :یافته های تحقیق

مانا در تفاضل مرتبه اول

طبق نتایج آزمون ریشه واحد ،دیکی فولر تعمیم یافته و فیلیپس پرون مشخص است
که برخی متغیرها در سطح مانا هستند و برخی دیگر با یک بار تفاضلگیری مانا
گردیدند ،بنابراین برای جلوگیری از رگرسیون کاذب نیاز به انجام آزمون همجمعی
میباشد.
 -3-4آزمون همجمعی
مفهوم همجمعی ،تداعی کننده وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت است که سیستم
اقتصادی در طول زمان به سمت آن حرکت میکند .برای بررسی همجمعی بین متغیرها،
آزمونهای مختلفی وجود دارد .در این تحقیق از آزمون کائو 1استفاده میشود .فرضیه
صفر ،عدم وجود همجمعی و فرضیه مخالف آن وجود همجمعی بین متغیرهای الگوها
میباشد .در صورتی که همجمعی بین متغیرها تعیین گردد میتوان گفت که رابطه تعادلی
و بلندمدت بین متغیرهای مورد نظر برقرار است.
جدول ( :)4آزمون همجمعی کائو

Kao

1
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ADF

آماره t

احتمال

-4/45

0/00

منبع :یافته های تحقیق

با توجه به مقدار آماره احتمال ADFچون این آماره کمتر از  0/05میباشد ،فرضیه صفر
مبنی بر عدم وجود همجمعی بین متغیرها در الگو رد میشود .بنابراین همجمعی بین
متغیرها به اثبات میرسد که حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای الگو میباشد.
بنابراین مشکل رگرسیون کاذب در مدلهای تخمینی وجود نخواهد داشت.
 -4-4تعیین وقفه بهینه
به طور معمول ،تأثیر تغییرات متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته آنی نیست و اثر
تصمیمگیری اقتصادی روی متغیر مورد نظر با وقفه ظاهر میشود .بنابراین یافتن وقفه
بهینه مسئله مهمی بهشمار میآید زیرا تحلیل نتایج ،به تعداد وقفههای متغیرهای
توضیحی وابسته است.
جدول ( :)5نتایج تعیین وقفه بهینه در الگو
وقفه

FPE

AIC

SC

HQ

0
1
2
3
4

1/03
*3/60
4/22
3/79
5/21

0/93
*-11/62
-11/47
-11/59
-11/31

1/09
*-10/55
-9/49
-8/70
-7/49

1/00
*-11/19
-10/67
-10/42
-9/76

یافته ه
بهینهایدر هر معیاری می باشد
منبع:وقفه
* نشان دهنده
تحقیق
منبع :یافته های تحقیق

در تحقیق حاضر با توجه به کوتاه بودن بازه زمانی مورد مطالعه ،حداکثر چهار وقفه برای
الگو پیشنهاد شد و با توجه به آماره شوارتز و بنابر انتخاب نرم افزار ،از آنجایی که این
معیار در انتخاب تعداد وقفه صرفهجویی میکند طبق جداول باال ،وقفه یک به عنوان وقفه
بهینه برای هر دو الگو در نظر گرفته میشود.
 -5-4تخمین ضرایب جز تصحیح خطا)ECT( 1
بعد از مشخص شدن نامانایی برخی متغیرها در سطح و مانایی آنها در تفاضل مرتبه اول
و وجود همجمعی ،تعداد وقفههای بهینه ،جهت بررسی رابطه علیت بلندمدت میان
Error Correction Term

1
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متغیرها ،به برآورد ضریب جز تصحیح خطا ( )ECTیا ضریب سرعت تعدیل به سمت
تعادل بلندمدت پرداخته میشود .اگر این ضریب منفی و معنیدار باشد نشاندهنده تعدیل
خطای کوتاهمدت به سمت مقدار تعادلی بلندمدت و مقدار عددی آن ،نشاندهنده سرعت
تعدیل خطای کوتاهمدت به سمت مقدار تعادلی بلندمدت است .همچنین در صورت منفی
و معنیدار بودن ضریب تصحیح خطا میتوان بیان کرد که در الگو رابطه علیت بلندمدت
از متغیرهای مستقل به متغیر وابسته وجود دارد .نتایج تخمین ضریب جز تصحیح خطا
برای الگو در جدول ( )6ارائه شده است:
جدول ( :)6تخمین ضرایب تصحیح خطای برداری تابلویی
متغیرهای
توضیحی
)ECT(-1

متغیرهای وابسته
DLGDPR
002/0
()1/06

DLUEM
R
0005/0
()1/68

DLGME

DLTE

DLTR

DLTI

13/0()80/3-

01/0()99/0-

001/0()83/0-

03/0()41/2-

اعداد داخل پرانتز نشان دهنده آماره  tمی باشد.
سطح معناداری  ،282/1 %10سطح معناداری ، 645/1 %5سطح معناداری 326/2 %1
منبع :یافته های تحقیق

طبق نتایج جدول ( ،)6با توجه به آماره  ،tضریب تصحیح خطا فقط برای کارایی بازار کاال
و سرمایهگذاری منفی و معنادار میباشد .در مورد متغیر کارایی بازار کاال ،با توجه به آماره
 tاز آنجایی که ضریب تصحیح خطا برای این متغیر منفی و در سطح معناداری  %1معنادار
و برابر 0/13است ،به این مفهوم است که در هر دوره  %13از عدم تعادلهای موجود در
جهت رسیدن به تعادل بلندمدت برطرف میشود .بنابراین با توجه به معنیدار بودن ضریب
جز تصحیح خطا ،رابطه بلندمدت میان متغیرها تأیید میگردد و میتوان گفت که علیت
بلندمدت از سایر متغیرها به کارایی بازار کاال وجود دارد .در مورد متغیر سرمایهگذاری ،با
توجه به آماره  tاز آنجایی که ضریب تصحیح خطا برای این متغیر منفی و در سطح
معناداری  %1معنادار و برابر 0/03است ،به این مفهوم است که در هر دوره  %3از عدم
تعادلهای موجود در جهت رسیدن به تعادل بلندمدت برطرف می شود .بنابراین با توجه
به معنادار بودن ضریب جز تصحیح خطا ،رابطه بلندمدت میان متغیرها تایید میگردد و
میتوان گفت که علیت بلندمدت از سایر متغیرها به سرمایهگذاری وجود دارد .در نتیجه
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روابط بلندمدت معنیدار الگو برای متغیرهایی که دارای ضریب جز تصحیح خطای معنی-
دار هستند را میتوان بصورت زیر نوشت:
()3

LGME𝑖𝑡 = 0.12 + 0.0006 𝐿GDPRR 𝑖𝑡−1 − 0.00008 𝐿UNEMR 𝑖𝑡−1 +
)(2.25
)(-3.0006
0.04LTE𝑖𝑡−1 − 0.02 LTRE𝑖𝑡−1 + 0.08 LTI𝑖𝑡−1
)(2.96

()4

)(-2.90

)(4.79

LT𝑖𝑡 = 0.23 + 0.0006 𝐿GDPRR 𝑖𝑡−1 − 0.0001 𝐿UNEMR 𝑖𝑡−1 +
)(2.26
)(-2.06
0.20LGME𝑖𝑡−1 − 0.02 LTE𝑖𝑡−1 + 0.007 LTR 𝑖𝑡−1
)(2.12

)(3.31

)(4.36

با اتکا به این مفهوم که معنیداری روابط پویای بلندمدت در الگو ،بر اساس معنیداری
آماری ضریب جز تصحیح خطاست ،میتوان نتیجه گرفت که در الگو به جز کارایی بازار
کاال و سرمایهگذاری ،سایر متغیرها در الگو (رشد اقتصادی ،بیکاری ،تکنولوژی و تجارت)
نمیتوانند جهت تعدیل خطای کوتاهمدت به سمت تعادل بلندمدت تالش کنند و موجب
برقراری تعادل بلندمدت در سیستم شوند .زیرا ضریب جز تصحیح خطا فقط برای کارایی
بازار کاال و سرمایهگذاری در این الگو ،از لحاظ آماری منفی و معنادار است .به دلیل اینکه
الگو بصورت لگاریتمی تخمین زده شده است ،در رابطه ( ،)3ضرایب بدست آمده نشان
دهنده کشش کارایی بازار کاال نسبت به رشد اقتصادی ،بیکاری ،تکنولوژی ،تجارت و
سرمایهگذاری است .بنابراین نتایج آشکار میکنند که در این رابطه موثرترین متغیر بر
کارایی بازار کاال در بلندمدت سرمایهگذاری میباشد .تأثیر نرخ رشد اقتصادی ،تکنولوژی
و سرمایهگذاری بر کارایی بازار کاال در بلندمدت مثبت و معنیدار و تأثیر بیکاری و تجارت
بر این نوع کارایی در بلندمدت منفی و معنیدار میباشد .طبق دیدگاه مارکس ،تغییرات
تکنولوژی باعث جانشین شدن سرمایه بجای نیروی کار و افزایش کارایی و بهرهوری و در
نهایت افزایش کارایی بازار کاال میشود .علت تأثیر مثبت تکنولوژی بر کارایی بازار کاال در
بلندمدت طبق این دیدگاه را میتوان افزایش کیفیت کاالها و خدمات تولیدی ،کاهش
هزینههای تولید ،گسترش محصوالت و ورود تولیدکنندگان جدید (تولیدکنندگان با
تکنولوژیهای سطح باال) ،کاهش محصوالت و خروج تولیدکنندگان قدیمی
(تولیدکنندگان با تکنولوژیهای سطح پایین) و در نهایت افزایش رقابت میان
تولیدکنندگان و کارایی بازار کاال در این گروه از کشورها دانست .تجارت در بلندمدت
تأثیر منفی بر کارایی بازار کاال دارد که تأثیر این متغیر بر کارایی بازار کاال در بلندمدت
در این گروه از کشورها مغایر با مبانی نظری است .افزایش تجارت و آزادسازی تجاری و
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باز شدن فضای کسبوکار منجر به افت و کاهش کارایی و بهرهوری میشود .طرفداران
این دیدگاه استدالل میکنند که سیاستهای مربوط به جهانی شدن و افزایش تجارت
منجر به رویارویی و رقابت نابرابر با فعاالن اقتصادی خارجی میشود و در نتیجه صنایع و
بخشهای تولیدی در مراحل اولیه پیدایش دچار ورشکستگی میشوند .بنابراین در این
میان نه تنها بهبود کارایی بازار کاال و رشد اقتصادی رخ نمیدهد ،بلکه همزمان با
وقوع رکود اقتصادی بحرانهایی نیز در سایر حوزههای اجتماعی ،سیاسی و امنیتی بوجود
میآید .سرمایهگذاری ،در بلندمدت تاثیر مثبت بر کارایی بازار کاال دارد که اثر این متغیر
بر کارایی بازار کاال در بلندمدت در این گروه از کشورها مطابق با مبانی نظری است .طبق
تئوری دور تسلسل ،سرمایه نقش مهمی در افزایش کارایی و بهرهوری ،رشد و توسعه
اقتصادی ایفا میکند ،زیرا این توانایی را دارد که با جانشین شدن بجای نیروی کار ،کاهش
سهم نیروی کار در تولید و در ترکیب با تکنولوژی ،بخش تولید را به حرکت درآورده و
زمینههای افزایش کارایی بازار کاال ،رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی مردم را فراهم
آورد .بطورکلی طبق دیدگاه اقتصاددانان طرف عرضه و تئوری دور تسلسل ،افزایش
تکنولوژی ،سرمایهگذاری ،اشتغال و کاهش بیکاری منجر به افزایش کارایی و بهرهوری و
در نهایت افزایش کارایی بازار کاال می شود که اثر این متغیرها بر کارایی بازار کاال مطابق
با مبانی نظری میباشد .در رابطه ( )4نیز ،ضرایب بدست آمده نشاندهنده کشش
سرمایهگذاری نسبت به رشد اقتصادی ،بیکاری ،کارایی بازار کاال ،تکنولوژی و تجارت است،
زیرا الگو بصورت لگاریتمی برآورد گردیده است .بنابراین نتایج آشکار میکنند که در این
رابطه مؤثرترین متغیر بر سرمایهگذاری در بلندمدت کارایی بازار کاال میباشد .تأثیر نرخ
رشد اقتصادی ،کارایی بازار کاال ،تکنولوژی و تجارت بر سرمایهگذاری در بلندمدت مثبت
و معنیدار و تأثیر بیکاری بر سرمایهگذاری در بلندمدت منفی و معنیدار میباشد .طبق
دیدگاه ریکاردو با گسترش تجارت و افزایش تکنولوژی ،کارایی و بهرهوری و سپس کارایی
بازار کاال افزایش یافته که این امر منجر به افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری و
تشویق کشورها به افزایش سرمایهگذاری بیشتر میشود .اثر این متغیرها بر سرمایهگذاری
مطابق با مبانی نظری میباشد.
 -6-4تحلیل واکنش ضربه ()IR
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شکل ( )1واکنش کارایی بازار کاال را نسبت به شوک در متغیرهای مؤثر بر آنها ،در الگو با
در نظر گرفتن  11سال ،در کوتاهمدت ( 1سال) ،میانمدت ( 2تا  5سال) و بلندمدت
(بیش از  5سال) نشان میدهند .همچنین شکل ( ،)2واکنش نرخ رشد اقتصادی و نرخ
بیکاری را به عنوان متغیرها ی نهایی نسبت به شوک در کارایی بازار کاال به عنوان
متغیرهای میانی در الگو نشان میدهد .این مطالعه بر نتایج میانمدت و بلندمدت متمرکز
میباشد.1

شکل ( :)1تحلیل واکنش ضربه کارایی بازار کاال نسبت به شوک در تکنولوژی،
تجارت و سرمایهگذاری
منبع :یافته های تحقیق

بر اساس تحلیل های لوتکپل و ریمرز )1992( 2نتایج شکل ( )1در الگوی یک نشان
میدهد که شوک تکنولوژی در میانمدت ( 2تا  5سال) و بلندمدت (بیشتر از  5سال)
تأثیر مثب ت بر کارایی بازار کاال دارد که اثر این شوک بر کارایی بازار کاال در میانمدت و
بلندمدت در این گروه از کشورها مطابق مبانی نظری میباشد .علت تأثیر مثبت تکنولوژی
بر کارایی بازار کاال در میانمدت و بلندمدت طبق این دیدگاه را میتوان افزایش کیفیت
کاالها و خدمات تولیدی ،کاهش هزینههای تولید ،گسترش محصوالت و ورود
تولیدکنندگان جدید (تولیدکنندگان با تکنولوژیهای سطح باال) ،کاهش محصوالت و
خروج تولیدکنندگان قدیمی (تولیدکنندگان با تکنولوژیهای سطح پایین) و در نهایت
افزایش رقابت میان تولیدکنندگان و کارایی بازار کاال در این گروه از کشورها دانست.
 1لوتکپل و ریمرز ( )1992در تحلیلهای خود دامنه معناداری را در نظر نمیگیرند .در این مظالعه نیز فواصل
اطمینان مد نظر نمیباشند و قفط خود توابع مد نظر قرار میگیرند.
2
)Lutkepohl and Reimers (1992
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شوک تجارت در میانمدت و بلندمدت تأثیر منفی بر کارایی بازار کاال دارد که تأثیر این
شوک بر کارایی بازار کاال در هر دو دوره در این گروه از کشورها مغایر با مبانی نظری
میباشد .همانگونه که بیان شد ،سیاستهای مربوط به جهانی شدن و افزایش تجارت
منجر به رویارویی و رقابت نابرابر با فعاالن اقتصادی خارجی میشود و در نتیجه صنایع و
بخشهای تولیدی در مراحل اولیه پیدایش دچار ورشکستگی میشوند .بنابراین در این
میان نه تنها بهبود کارایی بازار کاال و رشد اقتصادی رخ نمیدهد ،بلکه همزمان با
وقوع رکود اقتصادی بحرانهایی نیز در سایر حوزههای اجتماعی ،سیاسی و امنیتی بوجود
میآید.
شوک سرمایهگذاری ،در میانمدت و بلندمدت اثر مثبت بر کارایی بازار کاال دارد که اثر
این شوک بر کارایی بازار کاال در هر دو دوره در این گروه از کشورها مطابق با مبانی نظری
میباشد .طبق تئوری دور تسلسل ،افزایش سرمایهگذاری از طریق افزایش اشتغال و ارتقای
تکنولوژی توسط کار آفرینان خالق منجر به افزایش ارائه ترکیب بهینهای از کاالها و
خدمات ،افزایش رقابت سالم در بازار اعم از رقابت داخلی و خارجی و شکوفایی هرچه
بیشتر بنگاههای کاراتر میشود که این امر از طریق سوق شرکتها و بنگاهها به سوی
ابتکار و مشتریمداری ،زمینه مهمی را برای ایجاد مزیت رقابتی و ارتقای کارایی بازار کاال
در این گروه از کشورها در میانمدت و بلندمدت بوجود آورده است.

شکل ( :)2تحلیل واکنش ضربه نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری به شوک در
کارایی بازار کاال
منبع :یافته های تحقیق

نتایج شکل ( )2در الگو نشان میدهد که شوک کارایی بازار کاال در میانمدت و بلندمدت
تأثیر مثبت بر نرخ رشد اقتصادی دارد که تأثیر این شوک بر رشد اقتصادی در هر دو دوره
در این گروه از کشورها مطابق مبانی نظری میباشد .تاثیر شوک کارایی بازار کاال در این
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الگو بر نرخ بیکاری ،در میانمدت و بلندمدت منفی میباشد که تأثیر این شوک بر نرخ
بیکاری در میانمدت و بلندمدت در این گروه از کشورها مطابق مبانی نظری میباشد.
طبق مبانی نظری و دیدگاه مکاتب اقتصادی از جمله آدام اسمیت و کالسیکها ،با
گسترش بازار تولید و تقسیم کار ،بهبود تکنولوژی ،جانشین شدن سرمایه بجای نیروی
کار ،صرفه جویی در زمان و پیدایش نهادهای فنی ،کارایی بازار کاال افزایش مییابد .بدنبال
افزایش کارایی بازار کاال ،با توجه به زیر مجموعههای این نوع کارایی ،تعداد مراحل و
رویهها و روزهای الزم جهت شروع کسب و کار جدید و انحصارات کاهش مییابد و در
عوض رقابت داخلی ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،مشتریمداری و آگاهی از نیاز
خریداران افزایش مییابد که برآیند این اثرات منجر به افزایش تولید و رشد اقتصادی و
کاهش بیکاری و در نهایت بهبود کامیابی اقتصادی در این گروه از کشورها در میانمدت
و بلندمدت میشود.

 -7-4تجزیه واریانس خطای پیش بینی ()FEVD
در این بخش با استفاده از روش تجزیه واریانس به این پرسشها که تکانههای وارد شده از
سوی متغیرهای مؤثر بر کارایی بازار کاال (تکنولوژی ،تجارت و سرمایهگذاری) چه سهمی
از تغییر این نوع کارایی را توجیه میکنند و نیز تکانههای وارد شده از سوی کارایی بازار کاال
چه سهمی از تغییر نرخ رشد اقتصادی و بیکاری را توجیه میکند ،پاسخ داده میشود.
جدول ( :)7سهم شوک های تکنولوژی ،تجارت و سرمایهگذاری در واریانس کارایی
بازار کاال
LGME
دوره

LTE

LTR

LTI

میان مدت
بلند مدت

%75/0
%1/35

%08/0
%0/89

%76/0
%3/74

منبع :یافتههای تحقیق

در میانمدت  %0/75نوسانات در کارایی بازار کاال بوسیله تکنولوژی %0/08 ،نوسانات این
نوع کارایی بوسیله تجارت و  %0/76نوسانات در کارایی بازار کاال بوسیله سرمایهگذاری
توضیح داده میشود .در بلندمدت  %1/35نوسانات در کارایی بازار کاال بوسیله تکنولوژی،
 %0/89نوسانات این نوع کارایی بوسیله تجارت و  %3/74نوسانات در کارایی بازار کاال
بوسیله سرمایهگذاری توضیح داده میشود .طبق نتایج تجزیه واریانس مشخص میشود
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که سرمایه گذاری بیشترین سهم را در تغییر کارایی بازار کاال در این گروه از کشورها در
بلندمدت دارد.
جدول ( :)8سهم شوک کارایی بازار کاال در واریانس رشد اقتصادی و بیکاری
دوره

LGDPR
ΕLGME

میان مدت
بلندمدت

%1/85
%2/74

LUEMR
ΕLGME
%0/79
%1/56

منبع :یافتههای تحقیق

در میانمدت  %1/85نوسانات در نرخ رشد اقتصادی و  %0/79نوسانات در نرخ بیکاری
بوسیله کارایی بازار کاال توضیح داده میشود .در بلندمدت  %2/74نوسانات در نرخ رشد
اقتصادی و  %1/56نوسانات در نرخ بیکاری بوسیله این نوع کارایی توضیح داده میشود.
بنابراین نتایج تجزیه واریانس و توابع واکنش ضربه تاثیر شوک کارایی بازار کاال و کارایی
بازار نیروی کار بر نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری سازگار با هم میباشد.

-5نتیجه گیری
هدف اصلی این پژوهش تحلیل و بررسی اثرات بلندمدت مؤلفه کارایی بازار کاال در شاخص
رقابتپذیری جهانی بر کامیابی اقتصادی کشورهای آسیایی است .نتایج این مطالعه آشکار
کرد که در الگو وابستگی مقطعی وجود دارد و آزمون مانایی نیز نشان داد که برخی از
متغیرها در سطح مانا هستند و برخی دیگر با یکبار تفاضلگیری مانا میشوند ،بنابراین
برای جلوگیری از وقوع رگرسیون کاذب ،آزمون هجمعی کائو انجام شد و این آزمون نشان
داد که در الگو بین متغیرها روابط بلندمدت وجود دارد.
نتایج واکنش ضربه مشخص کرد که شوک کارایی بازار کاال در میانمدت و بلندمدت تأثیر
مثبت بر نرخ رشد اقتصادی دارد که تاثیر این شوک بر رشد اقتصادی در میانمدت و
بلند مدت در این گروه از کشورها مطابق مبانی نظری است .تأثیر شوک کارایی بازار کاال
در این الگو بر نرخ بیکاری ،در میانمدت و بلندمدت منفی است که تأثیر این شوک بر
نرخ بیکاری در میانمدت و بلندمدت در این گروه از کشورها مطابق مبانی نظری میباشد.
با گسترش بازار تولید و تقسیم کار ،بهبود تکنولوژی ،جانشین شدن سرمایه به جای نیروی
کار ،صرفه جویی در زمان و پیدایش نهادهای فنی ،کارایی بازار کاال افزایش مییابد .بدنبال
افزایش کارایی بازار کاال ،با توجه به زیر مؤلفههای این نوع کارایی ،تعداد مراحل و رویهها

180

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

و روزهای الزم جهت شروع کسب و کار جدید و انحصارات کاهش مییابد و در عوض
رقابت داخلی ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،مشتریمداری و آگاهی از نیاز خریداران
افزایش مییابد که برآیند این اثرات منجر به افزایش تولید و رشد اقتصادی و کاهش
بیکاری و در نهایت بهبود کامیابی اقتصادی در این گروه از کشورها در میانمدت و
بلندمدت می شود .شوک کارایی بازار نیروی کار در میانمدت و بلندمدت تأثیر منفی بر
نرخ رشد اقتصادی دارد که تاثیر این شوک بر رشد اقتصادی در میانمدت و بلندمدت در
این گروه از کشورها مغایر مبانی نظری است .تجزیه واریانس نیز مشخص کرد که موثرترین
متغیر بر کارایی بازار کاال در بلندمدت سرمایهگذاری است.
با توجه به نتایج پیشنهاد میگردد که:
از آنجایی که موثرترین متغیر بر کارایی بازار کاال در این مطالعه سرمایهگذاری مشخص
شد ،بنابراین هر عاملی که باعث شود سرمایهگذاری جدید انجام نشود (مثل تحریمها)
یک مانع رقابتپذیری محسوب میشود؛ بنابراین دولتها در این گروه از کشورها در این
جهت باید تالش کنند .برای مثال کاهش هزینههای مبادالتی کشورها از حیث عدد و رقم
باعث افزایش واردات کاالهای سرمایهای ،افزایش سرمایهگذاری خارجی در زمینههای
مختلف و در نهایت سبب بهبود رفاه خانوارها میشود .همچنین افزایش برداشت و ادراک
شخصی مدیران و فعاالن اقتصادی از محیط اقتصادی و فضای کسب و کار در این کشورها
و افزایش سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای اقتصادی میتواند به بهبود کارایی بازار کاال
و در نهایت کامیابی اقتصادی منجر شود.
بازنگری در تعرفههای تجاری ،بهبود دسترسی به تسهیالت و منابع مالی ،افزایش مالکیت
خارجی ،مهار تورم ،افزایش رقابت داخلی و حمایت از مالکیت فکری در کنار پرداختن به
معضل فساد و بیثباتی سیاستها از میان بسیاری اقدامات دیگر باید در دستور کار
تصمیمسازان اقتصادی کشورها قرار گیرند.
از آنجایی که تاثیر تجارت بر کارایی بازار کاال در میانمدت و بلندمدت مغایر با مبانی
نظری میباشد ،انجام مطالعاتی در خصوص شناسایی علت تأثیر منفی این متغیر بر کارایی
بازار کاال میتواند موضوع تحقیقات آتی باشد .بررسی و تحلیل اثر سایر مولفههای شاخص
رقابتپذیری جهانی بر کامیابی اقتصادی در این گروه از کشورها و مقایسه سایر مؤلفهها
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