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ید بر اقتصاد تأکبا و شورهای جهان ی در میان کپذیر رقابتی کارایی بازار بر ها مؤلفهبررسی ا این مطالعه ب
 توسعه درحالیافته، ن توسعهکشور  168در خصوص  استفاده موردها و اطالعات داده .است شده انجامایران 

 دهد مینتایج پژوهش نشان  .کار رفته است هدر این مطالعه ب )2011- 2014( یزمانیافته برای بازه  توسعهو 
 .دارند مطالعه موردداری بر شاخص  امعنی اثر مثبت و پذیر رقابتشاخص  دهنده لیتشککه اجزای 

، سیسوئکشورهای  )2013-2014(ی ها سالگزارش ساالنه مجمع جهانی اقتصاد طی  بر اساسهمچنین 
اقتصاد نخست  10، هلند، ژاپن و انگلستان کنگ هنگمتحده، سوئد،  یاالتاسنگاپور، فنالند، آلمان، 

برای ایران، شاخص اندازه بازار با  ها شاخصین راستا بهترین رتبه در بین در ا .جهان هستند پذیر رقابت
  .باشد میهای کشور ها و پتانسیلکه بیانگر ظرفیتاست  14/5که مقدار این شاخص است  19رتبه 

  
  .JEL: E43, E51, L1بندی  طبقه
  .وری بهره رقابت، ارکان کارایی، ی،پذیر رقابت :کلیدیهای  هواژ

  

                                                 
 13/4/1394: تاریخ پذیرش          20/8/1393: تاریخ دریافت* 
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  مقدمه .1
های اقتصادی و تجارب تاریخی، اقتصادهای باز، غیرمتمرکز و رقابتی عملکرد تئوری نظر از

ی رقابت در تمام ابعاد سبب بهبود کلطور به .اندی اقتصادی داشتهها دستگاهبهتری نسبت به سایر 
در بازارهای صنعتی موجب کاهش  ویژه بهرقابت  .شود میعملکرد اقتصاد و افزایش کارایی آن 

 کنندگان مصرفهای مختلف و بهبود دسترسی  یفیتکها و  یتخصوصها، ارائه کاالها با یمتق
از سوی دیگر در اقتصاد جهانی که با سرعت  .)1377 صالحی،(گردد به کاالها و خدمات می

جهانی موفق خواهند بود ، کشورهایی در بازار باشد میشدن در حال حرکت  یجهانسمت  به باال
یی که ها بنگاهدر حقیقت  .نندی را تقویت کپذیر رقابتی داخلی خود توانسته باشند که در بازارها

ی دارای به دلیل ارائه کاالها شوند میاز یک سیستم رقابتی قوی داخلی وارد بازار جهانی 
های پایین و کیفیت مناسب که از نتایج رقابت است، در بازارهای جهانی از شانس  یمتق

  .)1388بهشتی و همکاران، (ارند برخوردموفقیت باالیی 
منتشر  WEF(1(اقتصاد ی جهانی که هرساله توسط مجمع جهانی پذیر رقابتگزارش 

 های کشورهای موردی خود را با استناد به دادهپذیر رقابتی ها تحلیل 2005، از سال شود می
ی پذیر ترقابی و با استفاده از شاخص جهانی الملل بینهای های سازمانمطالعه و گزارش

)GCI(2 های مختلف مورد ی رقابتی این کشورها را در حوزهها شاخصریزی نموده و  پایه
سال گذشته از طریق مرکز تحقیقات و مطالعات  4ایران نیز طی  .دهد میتحلیل و مقایسه قرار 

اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این خصوص با این مجمع 
ی جهانی، شاخص جهانی پذیر رقابتدر گزارش  .)1392میراحسنی، ( دینما همکاری می

گیری اصول بنیادین اقتصاد خرد و کالن ابزاری جامع برای اندازه عنوان به )GCI( یپذیر رقابت
مطالعه  ی متعدد و متنوعی موردها شاخصبر این اساس،  .گیرداستفاده قرار می رقابت ملی مورد

است توان رقابت اقتصادی و توانایی کشورها برای فروش در تأمین رفاه  گرفته و سعی شده قرار
ی در کشور و مقایسه پذیر رقابتی ها شاخصتحلیل و بررسی  .برای شهروندان مشخص گردد

ها و نقاط قوت و از ها، پتانسیلظرفیت ،ی کشورهای جهان با یکدیگرپذیر رقابتساالنه رتبه 
  .سازد های مختلف کشور نمایان میضعف را در بخش و ها و نقاط قوتدیگر چالش سوی

                                                 
1. World Economic Forum 
2. Global Competitiveness Index  
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ی را بر روی سایر پذیر رقابتدر این مقاله تالش بر این است که اثرگذاری شاخص 
محیط اقتصاد کالن، ساختارها، کارایی بازار نیروی کار، اندازه بازار، عدم پیچیدگی ( ها شاخص

 .بررسی کنیم) ثباتی سیاستگذاری نقش نهادهاعدم بی و تجاری، کارایی بازار کاال، شعاع تکنولوژی
صورت  و بهشده استخراج  )GCI( استفاده از پایگاه بررسی جهانی رقابت های مورد داده

توسعه و  نیافته، درحال کشور توسعه 168شده در خصوص  ی رقابتی محاسبهها شاخص
  .اندرفته کار به) 2011-2014(یافته  توسعه

گرفته در داخل و  ای از مطالعات انجامابتدا خالصه: شده است مبخش تنظی 4مقاله حاضر در 
ها  و نحوه محاسبه آن ها شاخصبعدی به معرفی  بخشدر  .شود میخارج از کشور ارائه 

کشوری که شرایط مساعد  10مطالعه،  ، همچنین با مقایسه کشورهای موردپردازد می
ی برای هر یک از پذیر رقابتساعد ی و شرایط نامپذیر رقابت، شرایط معتدل یپذیر رقابت

در  .پردازد میدر بخش سوم به معرفی مدل و تخمین آن  .شوند میمعرفی  را دارند، ها شاخص
  .شود میگیری و ارائه پیشنهادهای سیاستی بیان  بخش نهایی نتیجه

  

  مروری بر ادبیات تحقیق .2
 امعـجاری بزا عنوان هب )GCI( یقابتپذیرر جهانی شاخص، جهانی یپذیر رقابت ارشگزدر 
 بر .گیرد می ارقر استفاده موردملی  قابتر نکالو  دخر دقتصاا یندبنیا لصوا گیری اندازه ایرـب
 انوـت تـسا هدـش عیـسو  قرارگرفته مطالعه مورد متنوعیو  دمتعدی ها شاخص سساا ینا
 در ها رتبه .ددمشخص گران ندوشهر ایبر هفار تأمین در هارکشو ناییاتوو  دیصاـقتا تـقابر

و  دخو تخدماو  تمحصوال تأمینو  وشفر ایبر رکشو هر ناییاتو انزـمی دهنده مقاله نشان این
 شاخص .ستا تمدنمیاو  مدت کوتاهدر  ارپاید دیقتصاا هفار هـب تیابیـسدر د رشوـک هر انتو

 سساا ینا بر ؛شود می محاسبه کمی طور به 7 تا 1 ارقام ودهدـمحدر  هارشوـک یپذیر رقابت
   .ستا بیشتر رکشو یپذیر رقابت رتقد ،دـباش تر نزدیک 7 مـقر هـب اخصـش هـهرچ
را  قابتر مختلف یها جنبه هـک تـسا گوناگونی اجزای یـنوز طـمتوس ،اخصـش نـیا
و  ییراکا یشافزا لـماعو ،ساسیات ماالزا کلی کنر 3در  اجزا ینا .نمایند می گیری اندازه
 .شوند می تقسیمزیرشاخه  12 به دخو یپذیر رقابت ساسیا کنر 3 ؛دنیرگ می یجا آورینو ملاعو
 .شوند می تقسیم وهیرگرز 110 از یشـب هـب زـنی یپذیر رقابت گانه دوازده نکاار که ستا حالیدر  ینا
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و عواملی که  ها سیاستاز نهادها،  ای مجموعهعنوان  ی جهانی، رقابت بهپذیر رقابتدر گزارش 
عنوان  همچنین رقابت به .شود می، تعریف نمایند میا در یک کشور تعیین ر وری بهرهسطوح 

رقابت در بازار  .شود میدنیای ایده آل اقتصاددان و شرط بهینه تخصیص منابع در اقتصاد شناخته 
خود، یکی از  خودی به وری بهرهو رشد  شود می وری بهرهمحصول موجب افزایش کارایی و 

   .رود می شمار بهرها منابع رشد اقتصادی در کشو
بسیاری از مطالعات بیانگر رابطه مثبت بین رقابت و کارایی و بین رقابت و نرخ رشد 

عملیات خود را برای افزایش کارایی و  ها بنگاهدر صورت وجود رقابت،  .ندا بوده وری بهره
خروج  .دشون میمد از بازار خارج ای ناکارها بنگاهو  کنند میدرنتیجه حفظ سودآوری تعدیل 

 .ند از آن استفاده کنندتوان میمدتر ای کارها بنگاهکه  شود میشدن منابع  موجب آزاد ها بنگاهاین 
 ،باشند میگیری انحصار دخیل  تشخیص داد که در بروز شکل توان میکلی دالیل مختلفی را طور به

ال، تمرکز باال، ی مقیاس، تفاوت کاها صرفهوجود  نظیربه عوامل ساختاری  توان میاز آن جمله 
راجع به همکاری و ائتالف و توافق در مورد  ها بنگاهموانع ورود و علل رفتاری همچون تصمیم 

  .)1392تاش،  شهیکی( نمودو تبلیغات اشاره ) R&D( توسعهمیزان مخارج تحقیق و 
  

  توسعه حسطو با قابتر نکاار طتباار .3
 ینا اتثرا که ستا رشکاآ ماا ،باشد می نایکس هارکشو متما ایبر قابتر نکاار ینکها رغم علی
 تیواـمتف های روش هارشوـک توسعه سطح به بناو  دهبو وتمتفا مختلف یهارکشو بر ملاعو
در  حرکت ها ضمندستمزدن جها یهارکشودر  درواقع، .دارد دجوو قابتر یاـتقار ایرـب
 .یابد بهبود بایست می وری رهبه باالتر مددرآ ینا حفظ منظور بهو  یابد می یشازـفا عهـتوس سیرـم
 ،توسعه حسطو با نکاار ینا طتباو ار قابتر گانه دوازدهن کاار معرفی اـب یپذیر رقابت ارشزـگ

  .ستداده ا ارقر 3 به 2 سطحاز  یا 2 به یک سطحاز  ارگذ حلامر یا توسعه سطحرا در  نجها یهارکشو
  

  رمحو دهنها :اول سطح .3-1
 هـک )GCI( یقابتپذیرر جهانی شاخص محاسبه وضفرو  توسعه یدقتصاهای ا تئوری اساس بر

 هارکشو سایر با ،دارد ارقر 1رمحو دهنها ،جهانی قابتر ارشگز تعبیر بهو  توسعهاول  هـمرحلدر 

                                                 
1. Factor-Driven Stage 
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 تـقابر ییابتدا رتمهان وبد رکا وینیرو  طبیعی منابع یعنی دخو یـطبیع ملاعو سساا بر تنها
 قابتر پایه های قیمت سساا بر دخو تمحصوالو  اـکااله درفروش زـنی ها بنگاه .نماید می
در  قابتر حفظ .شود می ایین منجرـپ یهادتمزـسد هـب ها آن ایینـپ وری بهره ینا که نمایند می
کن ر(خصوصی  و یـلتدوی اـهدنها بوـخ درـعملک هـب ستـه نخـجدر در توسعهاز  مرحله ینا

 رکا وینیرو ) 3 کنر( نکال دقتصااباثبات  یفضا ،)2 نکر(ها  زیرساخت مناسب توسعه ،)1
  .شتدا هداخو بستگی) 4 رکن( ستا هیددرا  نخستین زشموآ قلاحد که سالم

  

  رمحو ییراکا:دوم سطح .3-2
 یافتگی، توسعه جهدر فتنر باال بادارد،  ارقر قابتاز ر یباالتر مرحلهدر  که دیقتصاا وری بهره

 یـیعن عهـتوسدوم  سطحسوی  به رکشو مرحله یندر ا .یابند می یشافزا هادستمزو د یافته افزایش
 یابند، می یشازـفا هادتمزـسو د اتدـتولی تـکیفی ،دـتولی ییراکا یشافزا با .رود می پیش رمحو ییراکا
 حسطودر  تربیتو  زشموآ طریقاز  قابتر ،مرحله یندر ا .شوند دیاز ندتوان مین ها قیمت اـما

 الیـم یهازاربا ،)7 کنر(ر کا زاربا بخو دعملکر ،)6 کنر( االکزار یی باراکا ،)5 نکر( عالی
 یکو  )9 کنر(د موجو های فناوری ییاامزاز  برداری بهره اییـناتو ،)8 نـکر( هـیافت عهـتوس
  .یافت هداخو یشافزا) 10 نـکر( جیراـخ اـی یـخلدا رگزـب زاربا
  

  رمحو خالقیت :مسو سطح .3-3
 اـتنه هادتمزـسد گیرد، می اررـق )رمحو خالقیت( آوریوـن هـلمرحدر  هـک کشوری نهایت، در در

 افزایش دـباشرا دارا  فرد منحصربهو  جدید تمحصوال با قابتر انتو رکاو کسبکه  تیرصودر 
 دهتفاـسا اـبگوناگون  دـجدی یاـکااله تولید با بایست می ها بنگاه مرحله یندر ا .یافت دـهناخو
 ندقابت نمایر) 12 کنر( جدید های نوآوریو ) 11 کنر(د تولی ییندهاافر ترین پیچیدهاز 

ترین  ترین و کاربردی در ادامه به مهم .)2010-2014ی بانک جهانی، پذیر رقابتگزارش (
  .نماییم میی اشاره پذیر رقابتی ها شاخصزمینه  گرفته داخلی و خارجی در مطالعات انجام

ر قانون رقابت بر تسهیل رقابت، اث" عنوانبا  ای مقالهدر ) 1386( شفیعیحسینی و 
به بررسی اثر اجرای قانون رقابت بر درجه رقابت ملی،  "زندگی دی و استاندارپذیر رقابت
که اجرای قانون  دهد مینتایج بررسی نشان  .اند پرداختهی و استانداردهای زندگی پذیر رقابت
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بر  درصد، بنا 62( زندگی دری اقتصاد و از آن طریق بر استانداپذیر رقابتد بر توان میرقابت 
با استفاده از ( ملیشده در خصوص درجه رقابت  ی انجامها تحلیل .مؤثر باشد) الگوی سیستمی

افزایش  د برتوان میی تنظیم انحصار ها سیاستکه اعمال  دهد مینیز نشان ) همزمانرویکرد 
  .مؤثر باشد) درصد 58(دگی و درنتیجه بهبود استاندار زن) درصد 4/5( داخلیی ها بنگاهرقابت میان 

ی ایران و برخی کشورهای پذیر رقابتی ها شاخص" با عنوان ای مقالهدر  )1392( میراحسنی
ی ها شاخصبندی  به درجه ")2013-2014( اقتصادجهان از منظر گزارش مجمع جهانی 

ن نتایج حاکی است که در میان کشورهای خاورمیانه بهتری .پردازد میی کشورها پذیر رقابت
و عربستان سعودی  19، امارات متحده عربی با رتبه 13به کشورهای قطر با رتبه  ترتیب به ها رتبه

ی ایران در هر پذیر رقابتی ها رتبهشاخص و  دهد میهمچنین نتایج نشان  .تعلق دارد 20با رتبه 
از  .دان شدهرقابت نسبت به سال گذشته بدتر  گانه دوازدهرکن از ارکان  11سطح توسعه و  سه

و شاخص بدهی  15 انداز ناخالص ملی با رتبه به شاخص پس توان میی ایران ها رتبهبهترین 
  .اشاره نمود 9 رتبهناخالص دولتی با 

وکار در ایران در  بررسی اجمالی فضای کسب"عنوان  تحت ای مقالهدر  )1388( جلیلی
ک جهانی به بررسی وضعیت شده از سوی بان اساس اطالعات ارائه بر "مقایسه با سایر کشورها

ی کمی ها شاخصاساس  کشور جهان، بر 183در مقایسه با  2010 وکار در ایران در سال کسب
ی ذکرشده در این پژوهش شامل بررسی مراحل مختلف ها شاخص .وکار پرداخته است کسب

کارگیری نیروی کار، ثبت مالکیت، اخذ  وکار، اخذ مجوزهای الزم ساخت، به شروع کسب
، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، )سهامداران( انگذار سرمایهارات، حمایت از اعتب
  .وکار هستند االجرا شدن قراردادها و نیز چگونگی پایان یک کسب الزم

ی فضای ها شاخصوکار و  چگونگی ایجاد کسب"ر مقاله د) 2010(دریمر و پرچت 
سه شاخص گرفتن  "ها بنگاهدر  ی در هنگام وجود فضای کنترلگذار سرمایهفضای  :وکار کسب

زمان اجازه عملیات، زمان ایجاد و ساخت عملیات و زمان واردات کاال را ارزیابی نموده و به 
نشان دادند که در  ها آن .اند پرداختهکشور جهان  100ی در بیش از گذار سرمایهمقایسه جو 
تأثیر اصالحات  ع تحتکه این موضو باشد میزمان عامل مهم و تأثیرگذار  ،وکار فضای کسب

  .گرفته در هر کشور است سیاستی صورت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 34

https://qjfep.ir/article-1-153-fa.html


 161 ... یریپذ رقابتیرگذار بر شاخص تأثبررسی عوامل 

بررسی  -و نقدها ها یافته: شاخص جهانی استخدام نیروی کار"در مطالعه ) 2008(لی 
ی آن، ها شاخصبا در نظر گرفتن شاخص استخدام نیروی کار و زیر "مدارک و شواهد اخیر

ی مطالعات دیگر ها یافتهاین مطالعه  محققان .ستا  دادهی قرار بررس موردوکار را  فضای کسب
 .مفهومی و تجربی بازبینی نمودند ازلحاظرا  اند شدهیا از آن متأثر  اند کردهرا که از این شاخص استفاده 

 موردبازار کار را  توان میدریافتند که تنها با استفاده از شاخص استخدام نیروی کار ن ها آن
ای را ارائه  کننده برای بررسی این موضوع نتایج گمراه و استفاده از این شاخص قراردادی بررس

  .داد قرار توجه موردوکار را در رابطه با وضعیت اشتغال  فضای کسب بایدخواهد داد، بلکه 
  

  ها شاخصمعرفی  .4
که  اند کردهتدوین قانون رقابت  کشور جهان اقدام به 106شده  های انجاماساس بررسی بر

کشور  17کشور از قاره آسیا و اقیانوسیه،  18کشور از آفریقا،  OECD، 26بر کشورهای  عالوه
کشور در حال انتقال نیز اقدام به  18ها، عالوه بر این .از آمریکای التین و کاراییب هستند

ست، این است که اتوجه  ای که در این مطالعه مورد بنابراین مسئله ؛اند کردهتدوین قانون رقابت 
با توجه به وجود نهادهای  .دنوجود دار فراوانیشور تمرکز و انحصارهای در بازارهای صنعتی ک

جای تسهیل قواعد بازی، شدت مانع ورود در بازارهای اقتصادی  نهادهایی که به نظیرمد اناکار
هرچه شدت ارتفاع ورود در بازارهای اقتصادی باالتر باشد فضای و  دهند میرا افزایش 

های تجربی مبین آن است که هرقدر تعداد همچنین بررسی .شود میتر  وکار انحصاری کسب
ناخالص ملی تجمعی کشورها با نرخ  ، درآمدهکشورهای دارای قانون رقابت طی زمان بیشتر شد

یی است ها شاخصارزیابی این اثر مستلزم بررسی  .)1386حسینی و شفیعی، ( استیافته  باالتری افزایش
 .ی معرفی شوندالملل بینصورت  د و بهنق وضع مقررات باشکه مبین اثرات تسهیل رقابت از طری

  .شود میاشاره  ها شاخصترین این  در ادامه به برخی از مهم
  

  )GCI( جهانیی پذیر رقابتشاخص  .4-1

؛ بر این شود میکمی محاسبه  طور به 7ی کشورها در محدوده ارقام یک تا پذیر رقابتشاخص 
این  .ی کشور بیشتر استپذیر رقابتباشد قدرت تر  یکنزد 7اساس هرچه شاخص به رقم 

 .نمایند میگیری  ی مختلف رقابت را اندازهها جنبهشاخص متوسط وزنی اجزای گوناگونی است که 
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رکن کلی نیازهای اساسی، عوامل افزایش کارایی و عوامل نوآوری جای  3این اجزا در 
ی خود به پذیر رقابترکن اساسی  3 ؛)3، همراه با جدول 2در جدول  و 1در جدول (گیرند  می
ی نیز به بیش پذیر رقابتگانه  این در حالی است که ارکان دوازده .شوند مییرشاخه تقسیم ز 12
از نقش  عبارتندکننده شاخص رقابت جهانی  رکن تعیین 12 .شوند مییرگروه تقسیم ز 110از 

بتدایی، آموزش در سطوح نهادها، زیربناها، فضای اقتصاد کالن، بهداشت و آموزش در سطوح ا
ابتدایی، آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی، کارایی بازار کاال، کارایی بازار کار، توسعه بازار 

  .را شامل می شود وکار کسبنوآوری و  های مهارتمالی، شعاع تکنولوژی، اندازه بازار، 
سهم هر است که  شده محاسبهترکیبی  صورت به )1(شاخص نیازهای اساسی در جدول 

اعضای  .باشد میدرصد  25 شده محاسبهیرگروه این شاخص خود از کل شاخص ز
شامل محیط اقتصاد  دهند میی برابری به خود اختصاص ها سهماین شاخص که   دهنده یلتشک

  .هستند همراه با نهادها و بهداشتها، آموزش  یرساختزکالن، 
  

  یبیترک صورت به یاساس یازهاین شاخص .1جدول 
  )باشد می درصد 25 کل شاخص در هر شاخص سهم(

  معرفی متغیرها  نحوه سنجش شاخص شاخص
         )سهم در شاخص مربوط(

اقتصاد  محیط
  کالن

 
  
  
  
  

برای کشوری با مقادیر تورمی  .باشد می 7تا  1این شاخص بین
 .شکل خواهد بودuدارای منحنی9/2تا5/0بین

  )درصد 20(توازن بودجه دولت 
  )درصد 20(ملی انداز  پس

  )درصد 20(تورم 
  )درصد 20(بدهی دولت 

  )درصد 20(بندی اعتبارات کشور  رتبه

  ها زیرساخت
n

appl
  

  .شودمیکیلومتر استفاده50آهن کمتر ازبا مسیر راهاقتصادیبرای

  )درصد 50(ونقل  حمل
  )درصد 50(صنعت برق و مخابرات 

آموزش و 
  بهداشت

و سل که دزیاا،یماالریماریبا توجه به سه بداشتدر قسمت به
و نرخ  یبه زندگ دیاست و ام مؤثر وکار کسب نهیهز یبر رو

  .شودمیبه هر کشور داده7تا1نیبیعددومیرمرگ

  )درصد 50(بهداشت 
  )درصد 50(آموزش 

  نهادها
K

kk=1
i

indicator
category

K
=

∑
  

  )درصد 75( عمومی ی نهادها
  )درصد 25(نهادهای خصوصی 

  .نتایج تحقیق :أخذم

 امتیاز کشور–حداقل نمونه
 1× )حداکثر نمونه –ه حداقل نمون+(6

 امتیاز کشور–حداقل نمونه
 )حداکثر نمونه –حداقل نمونه +( -6
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درصدی از کل شاخص  25شاخص محیط اقتصاد کالن که سهم   دهنده یلتشکاجزای 
ملی، تورم،  انداز پسنیازهای اساسی را به خود اختصاص داده است شامل توازن بودجه دولت، 

به ا ر درصد 20سهم که هر یک از این اجزا باشد  میی اعتبارات کشور بند رتبهبدهی دولت و 
  .دهند میخود اختصاص 

یرساخت زدهنده شاخص محیط اقتصاد کالن شاخص  یلتشکیکی دیگر از اجزای 
درصد از شاخص محیط اقتصاد کالن  25هم  ءشد این جز بیانکه  طور همانکه  استاقتصادی 

 و صنعت ارتباطات ونقل حملیرگروه زبه دو  ءاین جز که؛ هدد میرا به خود اختصاص 
  .دهند میبه خود اختصاص  رادرصدی  50 سهم هرکدامکه  شودیبندی م تقسیم

شامل آموزش و بهداشت همراه با شاخص  یاساسدیگر شاخص نیازهای   یرشاخهزدو 
درصد در کنار  50که شاخص آموزش و بهداشت از دو بخش آموزش با سهم  استنهادها 

 .اند دادهود اختصاص به خ ،اخص نیازهای اساسی رااز ش ،درصدی 25بخش بهداشت با سهم 
درصد  75یرشاخه از ترکیب نهادهای عمومی با سهم زکه این  باشند مییرشاخه نهادها زین آخر

  .شده است یلتشکدرصدی  25همراه با نهاد خصوصی با سهم 
 .نشان داده شد شود میترکیبی محاسبه  صورت بهشاخص افزایش کارایی که  )2(در جدول 

اولین  .هدد میدرصد از کل شاخص را به خود اختصاص  17ص یرشاخه از این شاخزهر  سهم
ی ها سهمیرشاخه از سه بخش با زکه خود این  باشد می وپرورش آموزش؛یرشاخه این شاخصز

کمیت تحصیالت، کیفیت تحصیالت و آموزش  از عبارتشده است که  یلتشکدرصد  33برابر 
که  باشد میکارایی بازار کاالها  ؛دومین بخش شاخص افزایش کارایی .دنباش میدر حین کار 

آن یعنی رقابت و کیفیت شرایط تقاضا در جدول   دهنده محاسبه و سهم دو بخش تشکیل هنحو
  .استبندی شاخص مذکور  محاسبه و رتبه هنکته مهم نحو .شده است نشان داده )2(

از دو که  باشد میهای شاخص افزایش کارایی  یکی دیگر از زیرشاخه ؛کارایی بازار کار
در جدول سهم هر شاخص نشان  .شده است خالقیت در کار تشکیل پذیری و زیرگروه انعطاف

   .شده است  داده
که کارایی و امنیت بازار  باشد میشاخص افزایش کارایی توسعه بازار مالی  ؛زیرگروه دیگر

  .باشند میمالی از اجزای این شاخص با سهم برابر 
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  ترکیبی  صورت بهشاخص افزایش کارایی  .2 جدول
 )باشد می درصد 17سهم هر شاخص در شاخص کل (

  معرفی متغیرها  نحوه سنجش شاخص شاخص
  )سهم در شاخص مربوط(

های ملی به تفکیک صنایع  این شاخص از حساب  وپرورش آموزش
  .شده که محاسبه آن موجود است استخراج

  )درصد 33(کمیت تحصیالت 
  )درصد 33(کیفیت تحصیالت 

  )درصد 33(حین کار  آموزش در

کارایی بازار 
  کاالها

؛ بر این شودمیکمی محاسبهطوربه7محدوده ارقام یک تا
تر باشد قدرت  نزدیک 7اساس هرچه شاخص به رقم 

  .ی کشور بیشتر استپذیر رقابت

  )درصد 67(رقابت 
  )درصد 33(کیفیت شرایط تقاضا 

  کارایی بازار کار
؛ بر این شودمیمی محاسبهکطوربه7محدوده ارقام یک تا

تر باشد قدرت  نزدیک 7اساس هرچه شاخص به رقم 
  .ی کشور بیشتر استپذیر رقابت

  )درصد 50(پذیری  انعطاف
  )درصد 50(خالقیت در کار 

  توسعه بازار مالی
؛ بر این شودمیکمی محاسبهطوربه7محدوده ارقام یک تا

ت تر باشد قدر نزدیک 7اساس هرچه شاخص به رقم 
  .ی کشور بیشتر استپذیر رقابت

  )درصد 50(کارایی 
  )درصد 50(امنیت و اطمینان 

فناوری و 
  تکنولوژی

 های ملی به تفکیک صنایع استخراجاین شاخص از حساب
  .شده است که محاسبه آن موجود است 

  )درصد 50 (اقتباس فناوری 
  )درصد 50(استفاده از فناوری و ارتباطات 

  اندازه بازار

 سسااخلی برداناخالصتولیدلگاریتم طبیعی:داخلی
کاالها و  مجموع صادرات و واردات+  خرید قدرت یرـبابر

ین ا .خرید قدرت یرـبابر سساا برخدمات و مواد معدنی 
  .باشد می 7تا  1شاخص عددی بین 

 سساا برلگاریتم طبیعی صادرات کاالها و خدمات : خارجی
  .است 7تا  1ی بین ین شاخص عددا .خرید قدرت یرـبابر

  )درصد 50(اندازه بازار داخلی 
  )درصد 50(اندازه بازار خارجی 

  .نتایج تحقیق :مأخذ
  

دهنده شاخص  اندازه بازار همراه با شاخص فناوری و تکنولوژی دو بخش پایانی تشکیل
شاخص اندازه بازار با دو بخش بازار داخلی و  .دهند میافزایش کارایی را به خود اختصاص 

شاخص فناوری و تکنولوژی  و دهند میهای مساوی اجزای شاخص را تشکیل  ارجی با سهمخ
  .شده است های برابر تشکیل از دو بخش اقتباس فناوری، استفاده از فناوری و ارتباطات با سهم
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  شاخص پیشرفت و نوآوری .3 جدول

  معرفی متغیرها  نحوه سنجش شاخص شاخص
  )سهم در شاخص مربوط(

و  پیشرفت
  نوآوری

؛ بر این اساس هرچه شود میکمی محاسبه  طور به 7محدوده ارقام یک تا 
  .ی کشور بیشتر استپذیر رقابتتر باشد قدرت  نزدیک 7شاخص به رقم 

  )درصد 50(وکار  پیشرفت کسب
 R&Dنوآوری تحقیق و توسعه، 

  )درصد 50(
  .نتایج تحقیق: مأخذ

  

نی شاخص پیشرفت و نوآوری را ی یعپذیر رقابت شاخصین بخش آخر )3(در جدول 
 .است شده  دادهاین شاخص نشان   دهنده یلتشکمحاسبه و اجزای  همشاهده نمود که نحو توان می

درصد این شاخص را  50ی برابر ها سهمهمراه با بخش تحقیق و توسعه با  وکار کسبپیشرفت 
  .اند نمودهترکیبی ایجاد  صورت به

  
  در شاخص محیط اقتصاد کالنی پذیر رقابتسنجش شرایط  .4 جدول

  نام کشور شاخص محیط اقتصاد کالن

آذربایجان، برونئی دارالسالم، چین، جمهوری کره، کویت، نروژ، عمان، قطر،   یپذیر رقابتوضعیت مساعد 
  عربستان سعودی، امارات متحده عربی

مالت، نامیبیا، پاراگوئه،  بلژیک، کرواسی، موریس، سورینام، لهستان، ارمنستان،  یپذیر رقابتوضعیت معتدل 
  کامرون

  مصر، غنا، یونان، گینهدر، لبنان، ماالوی، پاکستان، ونزوئال، یمن، جامائیکا یپذیررقابتوضعیت نامساعد
  .نتایج تحقیق: مأخذ

  

ی تمام پذیر رقابتشاخص  ،GCIشاخص محیط اقتصاد کالن که از طریق شاخص 
که به آن شاخص رشد نیز  دهد مین اقتصادی نشان این شاخص باز بود .آید دست می کشورها به

باال  را کند که اگر کشورها بخواهند این شاخص زیرا محیط را برای رشد مناسب می ،گویند می
های دولت و غیره  ها و بدهی نشان دهند اما واقعیت چیز دیگری باشد عواملی مثل بروز بیماری

  .شود میرها ازحد این شاخص در بین سایر کشو باعث کاهش بیش
، کشور برونئی دارالسالم نسبت به سایر )4( جدولبا توجه به اطالعات موجود در 

واقع  در ؛باشد می) 00/7( کالنبررسی دارای بزرگترین شاخص محیط اقتصاد  کشورهای مورد
ی بیشتر پذیر رقابتکه در این کشور موانع ورود و خروج کمتر از سایر کشورها و  هد د مینشان 
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از کمترین میزان در این رابطه برخوردار است و ) 55/2( شاخصدر مقابل کشور لبنان با  است و
  .محیط رقابت در آن بسته و نزدیک به انحصار است

  
  ی در شاخص ساختارهاپذیر رقابتسنجش شرایط  .5جدول 

  نام کشور ساختارها

، اسپانیا، سنگاپور، هلند، یسئپادشاهی متحده، امارات متحده عربی، سو  یپذیر رقابتوضعیت مساعد 
  کنگ، آلمان، فرانسه ژاپن، هنگ

آذربایجان، کاستاریکا، گواتماال، لهستان، سریالنکا، تونس، اکراین،   یپذیر رقابتوضعیت معتدل 
  مونته نگرو، السالوادور، بلغارستان

یانمار، نپال، ، مآنگوال، بورکینافاسو، بروندی، چاد، گینهدر، هاییتی  یپذیر رقابتوضعیت نامساعد 
  سیرالئون، یمن

  .نتایج تحقیق: مأخذ
  

یافتگی کشورها را نشان  یی است که درجه توسعهها شاخصشاخص ساختارها یکی از 
و  اما این مرحله توسعه فقط وابستگی به منابع معدنی و تولید ناخالص داخلی نیست هدد می

کشور  168نگ در مقایسه با ک کشور هنگ .هد د میرا توضیح  یافتگی در همه مراحل توسعه
این کشور با تسهیل رقابت از طریق وضع  ؛باشد می) 74/6(دارای بزرگترین شاخص ساختارها 

 مقدارمقررات و یا کاهش موانع ورود باعث افزایش رقابت شده است و در مقابل کشور چاد با 
  .تبررسی بوده اس دارای کمترین شاخص ساختارها در بین کشورهای مورد) 71/1(

 

  ی در شاخص عدم پیچیدگی تجاریپذیر رقابتسنجش شرایط  .6 جدول
  نام کشور عدم پیچیدگی تجاری

متحده، آلمان،  ژاپن، هلند، قطر، سوئد، سوئیس، پادشاهی متحده، ایاالت  یپذیر رقابتوضعیت مساعد 
  فنالند، اتریش

سیشل، زامبیا، کنیا، السالوادور، لهستان، کلمبیا، گامبیا، لتونی، لبنان،   یپذیر رقابتوضعیت معتدل 
  جمهوری دومینیکن

الجزایر، آنگوال، بورکینافاسو، بروندی، چاد، گینهدر، هاییتی، تیمور   یپذیر رقابتوضعیت نامساعد 
  لسته، میانمار، موریتانی

  .نتایج تحقیق: مأخذ
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شاخص عدم پیچیدگی تجاری، ابعاد مختلفی در بحث پیچیدگی تجاری وجود دارند و 
ها به  وری ترکیبات وارداتی و یا صادراتی شرکتاهای متفاوت کمیت، کیفیت و فن ویژگی
با توجه به  .ها همبستگی دارند ی تجاری شرکتها فعالیتناشی از  وری بهرههای مختلفی با  شکل

ی متنوع پیچیدگی تجارت و ها جنبه، به تعامل بین ها سیاستاین عدم تجانس باید در اعمال 
بیشتری  برتریها  ها، نسبت به وضعیت عمومی شرکت وارداتی و صادراتی شرکت یها فعالیت

گونه که در جدول باال مشخص است ژاپن  همان .)2010کارلو آلتومونت و گابر بکس، ( داد
با عدم پیچیدگی  دهد میرا در مقایسه با سایر کشورها دارد که نشان ) 75/5( مقداربیشترین 
کمترین میزان ) 80/2( که کشور بروندی با درحالی ،دارد ی باالییپذیر رقابتتجاری 
  .باشد میبررسی دارا  ی را در شاخص عدم پیچیدگی تجاری در بین کشورهای موردپذیر رقابت

  
  ی در شاخص کارایی بازار کاالپذیر رقابتسنجش شرایط  .7 جدول

  نام کشور کارایی بازار کاال

چین، امارات متحده عربی، سنگاپور، هلند، نیوزیلند، -یس، تایوانئسو  پذیر رقابتوضعیت مساعد 
  کنگ، قطر مالزی، لوکزامبورگ، هنگ

آذربایجان، باربادوس، گرجستان، غنا، مجارستان، گویان، گواتماال،   یپذیر رقابتوضعیت معتدل 
  پرتغال، ویتنام

، آنگوال بنین، الجزایر،ونزوئال، لیبی، موریتانی، هاییتی، چاد، بروندی،   یپذیر رقابتوضعیت نامساعد 
  آرژانتین

  .نتایج تحقیق: مأخذ
  

ی ها شاخصدلیل اینکه زیر شاخص کارایی بازار کاال نیز مانند کارایی بازار کار به
مثال تورم باال و یا کاهش  طور به ،برخوردار است بسیاریاز اهمیت  ارتقادهنده کارایی هستند،

 کشور سنگاپور با دارا بودن .کند فضای رقابت دور می ها کارایی را کاهش داده و کشور را از قیمت
 در مقابل .دهد می، اقتصادهای متکی به کارایی را تشکیل )59/5( کاالباالترین شاخص کارایی بازار 

 دهد مینتایج نشان  .باشد میکشور دارا  168کمترین کارایی را در بین ) 80/2( مقدارکشور ونزوئال با 
در شاخص کارایی بازار کاال و کار کامالً  ا دارا بودن باالترین میزاناقتصاد کشور سنگاپور ب
  .متکی به کارایی است
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  در شاخص شعاع تکنولوژی یپذیر رقابتسنجش شرایط  .8 جدول
  نام کشور شعاع تکنولوژی

پادشاهی متحده، سوئد، سویس، سنگاپور، نروژ، هلند، لوکزامبورگ،   یپذیر رقابتوضعیت مساعد 
  .کنگ دانمارک، هنگایسلند، 

ترینیدادوتوباگو، سیشل، موریس، مولدووا، مغولستان، مقدونیه،   یپذیر رقابتوضعیت معتدل 
  فریقای جنوبی، اسلوونیآگرجستان، صربستان، 

بورکینافاسو، بروندی، چاد، اتیوپی، گینهدر، لیبریا، لسوتو، ماالوی،   یپذیر رقابتوضعیت نامساعد 
  .میانمار، تیمور لسته

 .نتایج تحقیق: مأخذ

  

 که آید می شمار بهارتقادهنده کارایی  یها شاخصتکنولوژی، یکی از زیر شعاع شاخص
کنندگان  و توانایی مصرف موردنیاز های زیرساخت ازنظرکشورها  ICT کننده مشخص درواقع

شعاع ) 22/6( شاخصکشور سوئد با داشتن باالترین  .وکار است دولت و فضای کسب
ترین رقابت از  دارای پایین میانمار کشوررای بیشترین رقابت است و در مقابل تکنولوژی دا

  .است) 03/2( تکنولوژیحوزه شاخص شعاع 
  

  ی در شاخص نقش نهادهاپذیر رقابتسنجش شرایط  .9 جدول
  نام کشور نقش نهادها

نروژ، سویس، سوئد، قطر، سنگاپور، پاراگوئه، هلند، نیوزیلند،   یپذیر رقابتوضعیت مساعد 
  کنگ، فنالند هنگ

آذربایجان، گرجستان، اندونزی، الئوس، لیتوانی، لهستان، مقدونیه،   یپذیر رقابتوضعیت معتدل 
  اسپانیا، ترکیه، لتونی

ونزوئال، یمن، آنگوال، آرژانتین، بروندی، چاد، هاییتی، موریتانی،   یپذیر رقابتوضعیت نامساعد 
  پاراگوئه، میانمار

  .قنتایج تحقی: مأخذ
  

ها و  کننده انگیزه نهادها اعم از رسمی و غیررسمی تعیین ؛شاخص نقش نهادها
یندهای توسعه در اند بخشی از علل موفقیت یا ناکامی فرتوان میهای اقتصادی بوده و  محدودیت

ی ها فعالیتند توان مینهادها با شکل دادن ساختار انگیزشی  .کشورهای مختلف را توضیح دهند
که  بسیاریرسد اختالف  به نظر می .پیش برده یا مانعی بر سر راه آن باشند معه بهمولد را در جا

یکی از علل بسیار مهم تفاوت  ،در ماهیت و عملکرد نهادها میان کشورهای مختلف وجود دارد
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و در مقابل ) 10/6( شاخصکشور فنالند دارای باالترین  .یافتگی کشورهاست در سطوح توسعه
نتایج  .بررسی است در بین کشورهای مورد) 27/2( شاخصترین  ی پایینکشور ونزوئال دارا

 دهد میحاصل از سه شاخص کارایی بازار کار، کارایی بازار کاال و شاخص نقش نهادها نشان 
بت در ارق ه این است کهدنده ترین مقدار را در هر سه شاخص دارد که نشان کشور ونزوئال پایین

  .وردار استاین کشور از سطح پایینی برخ
  

  ی در شاخص کارایی بازار نیروی کارپذیر رقابتسنجش شرایط  .10 جدول
  نام کشور کارایی بازار نیروی کار

یس، ئکنگ، نیوزیلند، قطر، سنگاپور، سو دارالسالم، کانادا، هنگبرونئی  یپذیر رقابتوضعیت مساعد 
  امارات متحده عربی، پادشاهی متحده، ایاالت متحده

عاج، جمهوری چک، گابن، گینهدر، هاییتی، فرانسه، آلبانی، ساحل  یپذیر رقابتل وضعیت معتد
  جمهوری کره، پاناما، جمهوری اسلواکی

الجزایر، آرژانتین، هندوراس، مصر، ایران، موریتانی، ونزوئال، زیمباوه،   یپذیر رقابتوضعیت نامساعد 
  یمن، اروگوئه

  .نتایج تحقیق: مأخذ
 

دلیل نقش و اهمیت نیروی انسانی در فرایند تولید و ارائه  شاخص کارایی بازار نیروی کار به
نقش نیروی انسانی از  .شده است ترین عامل مشخص عنوان مهم خدمات در جوامع بشری به

یافته، چراکه پیشرفت تکنولوژی بدون تحوالت نیروی   نیروی کار ساده به سرمایه انسانی تکامل
   .اقد کارایی استانسانی ف

آید بلکه  نمی شمار بهعنوان فاکتور اصلی توسعه  در عصر حاضر دیگر تزریق منابع مالی به
تبع آن توسعه  ها و به رشد خود سبب ارتقای سازمان انیروی انسانی ب وری بهرهتحوالت و 

ن کارایی دارای باالتری) 77/5( مقدارکشور سنگاپور با  .شوند میهای اقتصادی در جهان  نظام
 میزانمطالعه است و در مقابل کشور ونزوئال دارای کمترین  نیروی کار در بین کشورهای مورد

  .در مقایسه با سایر کشورها است) 85/2(
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  ی در شاخص اندازه بازارپذیر رقابتسنجش شرایط  .11جدول 
  نام کشور اندازه بازار

ایتالیا، ژاپن، روسیه، برزیل، چین، آلمان، هند،   یپذیر رقابتوضعیت مساعد 
  فرانسه متحده، پادشاهی متحده، ایاالت

اتیوپی، دومینیکن، کویت، تونس، ترکیه، کویت، آنگوال،   یپذیر رقابتوضعیت معتدل 
  بلغارستان، مصر، غنا

ورد، بروندی، لسوتو، لیبریا، سیشل، تیمور لسته، گامبیا، کیپ  یپذیر رقابتوضعیت نامساعد 
  ، بوتانسوازیلند، سورینام

  .نتایج تحقیق: مأخذ
  

ی تخمین و برآوردهای اآید به معن دست می کشورها به GDPشاخص اندازه بازار که از 
ها، روندهای اقتصادی و اجتماعی،  رشد با استفاده از عواملی همچون روند صنعت، تأثیر فناوری

دارای ) 94/6( ودنبمتحده با دارا  کشور ایاالت .ی دولت و نیازهای مشتریان استها سیاست
کشور  168ی باالتری نسبت به پذیر رقابتبیشترین شاخص بوده و از این لحاظ دارای 

 مقایسه باورد در  کیپکشور  آنکه حالنیافته بوده است و  توسعه و توسعه یافته، درحال توسعه
  .برخوردار است بسیار کوچکتری بررسی از اندازه بازار کشورهای مورد

  
  سیاستگذاری ثباتی بیی در شاخص عدم پذیر رقابتشرایط سنجش  .12جدول 

  نام کشور یسیاستگذارثباتیبیعدم

چین، تونس،  -مصر، مجارستان، قرقیزستان، یمن، زیمبابوه، تایوان  یپذیر رقابتوضعیت مساعد 
  مولدووا، ماالگازی

متحده،  االتبلژیک، استرالیا، چین، قبرس، پادشاهی متحده، ای  یپذیر رقابتوضعیت معتدل 
  فریقای جنوبی، اسلوونی، ایسلندآاندونزی، 

ورد، کاستاریکا،  آذربایجان، آنگوال، باربادوس، کامرون، کیپ  یپذیر رقابتوضعیت نامساعد 
  دومینیکن، لوکزامبورگ، مالت، مراکش

 .نتایج تحقیق: مأخذ

  

ن برای ی باعث افزایش محیط امسیاستگذارثبات  ؛یسیاستگذارثباتی  شاخص عدم بی
د بازار سرمایه را در مسیر رشد و توان میمثال آرامش در فضای سیاسی  عنوان به .شود میاقتصاد 

د روند حرکتی بازار سرمایه را در توان میقراری در مسائل سیاسی نیز  صعود قرار دهد، بی
ه های سیاسی و اقتصادی، عدم کارایی دستگا ثباتی کلی بیطور به .سراشیبی نزول قرار دهد
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سو و فقدان نهادهای قدرتمند و مستقل کارگری و کارفرمایی  اجرایی و مدیریت کالن از یک
ترین عوامل عدم توانایی در بسیج نیروها جهت غلبه بر تنگناها، استفاده از  از سوی دیگر، از مهم

طبق این  .)1381کریمی، ( استامکانات موجود و افزایش تولید و اشتغال در اکثر کشورها 
بررسی است  در بین کشورهای مورد) 9/22( مقدارص کشور مصر دارای بیشترین رقابت با شاخ

  .استرا دارا کشور  168کمترین میزان رقابت در بین ) 1/0( شاخصو کشور دومینیکن با 
  

  معرفی و تخمین مدل .5
بتدا در انجام این بررسی ا .پردازیم ی میپذیر رقابتبه بررسی اثرات کمی شاخص  بخشدر این 

  :کنیم میدو فرضیه را مطرح 
  .شوند میبررسی باعث افزایش شدت رقابت در بازار کشورهای مختلف  نهادهای مورد ؛فرضیه یک
  .ی تأثیر مثبت داردالملل بینکشورها در بازارهای  یپذیر رقابتی بر درجه پذیر رقابت ؛فرضیه دو

 رقابتاه بررسی جهانی شده در پایگ ی محاسبهها شاخصی فوق از ها فرضیهدر آزمون 
)GCR(  های سال نیافته توسعه و توسعه یافته، درحال کشور مختلف توسعه 168در رابطه با 
ی ها شاخص ی برپذیر رقابتدر انجام برآورد اثر شاخص  .شده است  استفاده) 2014-2011(

لی، کارایی خالقیت و نوآوری، پیچیدگی تجاری، اندازه بازار، شعاع تکنولوژی، توسعه بازار ما
، کارایی بازار نیروی کار، آموزش عالی، بهداشت ها زیرساختبازار کاال، محیط اقتصاد کالن، 
  .شود میصورت زیر تحلیل  و نقش نهادها در قالب معادله به

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12

GCI= C +C INV+C Bs+C Ms+C Tr +C Fin+C Go +C Ins C Lme+ C Ma+ C INF
 + C HI + C HEA

+

)1(                                                                                                                   
 کشورهای پذیر رقابتشاخص  GCI .اند هنشان داده شد )13(که متغیرهای مدل در جدول 

عدم پیچیدگی  Bs خالقیت و نوآوری، INV ،)اقتصادی یپذیر رقابتعنوان متغیر برای  به(
کارایی بازار کاال،  Goی، توسعه بازار مال Finتکنولوژی،  شعاعTr اندازه بازار،  Msتجاری، 

Ma  ،شاخص محیط اقتصاد کالنInf ها زیرساخت ،La  ،کارایی بازار نیروی کارHIGH 
   .نقش نهادها هست Ins و بهداشت و سالمتHEA  آموزش عالی،
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  مدلمعرفی متغیرهای  .13 جدول
)GCI متغیر وابسته مدل است(  

  ارتباط تئوریکی معرفی  متغیر
INV  خالقیت و نوآوری Cov(GCI, INV)>0  
Bs  عدم پیچیدگی تجاری Cov(GCI,BS)>0 
Ms اندازه بازار Cov(GCI, Ms)>0 
Tr شعاع تکنولوژی Cov(GCI, Tr)>0 
Fin توسعه بازار مالی Cov(GCI, Fin)>0 
Go کارایی بازار کاال Cov(GCI, Gme)>0  
Ins  نقش نهادها Cov(GCI, Ins)>0  

Lme  کارایی بازار نیروی کار Cov(GCI, Lme)>0  
Ma  محیط اقتصاد کالن Cov(GCI,Menv)>0  
INF  هازیرساخت Cov(GCI, INF)>0 

HIGH آموزش عالی Cov(GCI, HIGH)>0 
HEA بهداشت و سالمت Cov(GCI, HEA)>0  

  .نتایج تحقیق: مأخذ
  

در آن  که آمده است دست به) 13(صورت جدول  به) 1( معادلهنتایج حاصل از برآورد 
GCI و ضرایب همراه با احتمال آماری هرکدام از متغیرهای مستقل  باشد مییر وابسته مدل متغ

 .ندا شده هدر جدول نشان داد

  مدل تخمینی و معیارهای خوبی برازش .14جدول 
  سطح احتمال  ضریب متغیر توضیحی  متغیر وابسته

شاخص 
  یپذیر رقابت

  c( 1836/0 001/0(مبدأعرض از
 Inv( 1174/0 0(خالقیتنوآوری و

  

 Bs( 0807/0 0001/0(عدم پیچیدگی تجاری

 Ms( 0823/0 117/0(اندازه بازار

 Tr( 005/0- 117/0(تکنولوژی

 Fin( 0643/0 0(توسعه بازار مالی

 Lab( 0872/0 001/0(کارایی بازار کار

 go( 0273/0 012/0(کارایی بازار کاال

 Higher( 0623/0 0(آموزش

 Hea( 1328/0 008/0(تبهداش

 Ma( 1122/0 0(محیط اقتصاد کالن

 Inf( 0733/0 0(هازیرساخت  

 Ins( 1106/0 0(هانهاده  

  .نتایج تحقیق: مأخذ
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  :دهد مینشان  )14(همانگونه که نتایج جدول 
و ) 1328/0(ی کشورها اثر مثبت پذیر رقابتبهداشت و سالمت جامعه بر درجه  •

دهندگی متغیر مستقل را به خود  ین توضیح که بیشترین ضریب توضیحبا ا .معناداری دارد
ترین شاخص برای  های بهداشتی و سالمت جامعه مهم عبارتی زیرساخت به ؛اختصاص داده است
 .دنباش میی پذیر رقابتتوضیح متغیر درجه 

و ) 0807/0(ی کشورها اثر مثبت پذیر رقابتشاخص عدم پیچیدگی تجاری بر درجه  •
 ی تجاری را افزایش دادها فعالیت وری بهرههای تجاری  با کاهش پیچیدگی توان می .ی داردمعنادار

 .و از این طریق بازار را به سمت رقابت پیش برد

 0273/0ی، کارایی بازار کاال پذیر رقابتازای هر یک واحد افزایش در شاخص  به •
 .دار است اد معندرص 05/0این نتیجه نیز در سطح بحرانی  .یابد میواحد افزایش 

ای که  گونه معناداری دارد، به ی اثر مثبت وپذیر رقابتشاخص نقش نهادها بر درجه  •
اساس  بر .یابد واحد رقابت افزایش می 1106/0ازای هر یک واحد افزایش در نقش نهادها،  به

طح و عوامل که س ها سیاستاز نهادها،  ای مجموعه عنوان بهی جهانی رقابت پذیر رقابتگزارش 
ند توان میآمده نهادها  دست با توجه به نتایج به .شود میتعریف  ،نمایند میرا تعیین  وری بهره

 .صنایع افزایش دهند پیش برده و رقابت را در جامعه به ی مولد را درها فعالیت

ی، شاخص کارایی بازار نیروی پذیر رقابتازای هر یک واحد افزایش در شاخص  به •
دلیل دارا بودن منابع غنی طبیعی و نیروی کار مناسب  ایران به .یابد مییش واحد افزا 0872/0کار 
 .آورددست  این شاخص به د رتبه بهتری را درتوان می

 .ی کشورها داردپذیر رقابتشاخص محیط اقتصاد کالن اثر مثبت و معناداری بر روی  •
و رقابت را در بازار  شود میبودن اقتصادی زمینه برای رشد اقتصادی فراهم  جهت با باز  این از

 .دهد میگسترش 

واحد  0823/0ی، اندازه بازار پذیر رقابتازای هر یک واحد افزایش در شاخص  هب •
 .دار است امعندرصد  05/0این نتیجه نیز در سطح بحرانی  .یابد میافزایش 

  معناداری ندارد، اثر این شاخص  ی اثر مثبت وپذیر رقابتتکنولوژی بر درجه  •
 .دارد ها شاخصی کشورها تأثیر کمتری نسبت به سایر پذیر رقابتبر 
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ترتیب خالقیت و نوآوری، پیچیدگی تجاری، اندازه بازار، توسعه بازار مالی، بازار  این  به
ها، کارایی بازار نیروی کار،  نیروی کار، کارایی بازار کاال، محیط اقتصاد کالن، زیرساخت

ی اقتصاد پذیر رقابتد منجر به افزایش درجه توان میآموزش عالی، بهداشت و نقش نهادها 
ها در  ی آنپذیر رقابتی کشورها بر درجه پذیر رقابتهمچنین افزایش شاخص  .کشورها شود

آماری  ازنظر همتغیر شعاع تکنولوژی در مدل برآورد شد تأثیر .ی تأثیر مثبت داردالملل بینبازار 
  .نشده است یدأیت

 

  ادهای سیاستیبندی و ارائه پیشنه جمع .6
مطالعه بر  ی کشورها و تأثیر نهادهای موردپذیر رقابتهدف بررسی عوامل مؤثر بر  این مطالعه با
آنچه که در  .شده است یافته پرداخته توسعه و توسعه کشور درحال 168ی پذیر رقابتروی درجه 

 12 که در است یپذیر رقابتبندی عوامل مؤثر بر شاخص  این پژوهش مشخص گردید دسته
 بوـخ درـعملککه شامل  رمحو دهنها بحث اول سطحدر  .شدرکن و در سه سطح تعیین 

باثبات  یفضا ،)2 نکر(ها  زیرساخت مناسب توسعه ،)1کن ر(خصوصی و  یـلتدوی اـهدنها
) 4رکن ( ستا هیددرا  نخستین زشموآ قلاحد که سالم رکا وینیرو ) 3کن ر(، نکال دقتصاا

و  زشموآ طریقاز  قابترکه شامل  رمحو ییراکا بحث ح دومدر سط ؛شتدا هداخو بستگی
کن ر(ر کا زاربا بخو دعملکر ،)6 کنر( کاالزار یی باراکا ،)5 نکر( عالی حسطودر  تربیت

د موجو های فناوری ییاامزاز  برداری بهره ،اییـناتو ،)8 نـکر( هـعهیافتـتوس الیـم یهازاربا ،)7
در سطح  ؛یافت هداخو یشافزا) 10 نـکر( جیراـخ اـی یـخلدا رگزـب زاربا یکو  )9 کنر(

 های نوآوریو ) 11 کنر(تولید  ییندهاافر ترین که شامل پیچیده رمحو خالقیت سوم بحث
  .نمایندمیقابت ر هستند، )12 کنر( جدید

ی میزان اهمیت هر سطح از پذیر رقابتدر این پژوهش با برآورد عوامل مؤثر بر شاخص 
در زمینه  سیاستگذار راید بتوان می این مهم کهشاخص تعیین گشت محورهای مؤثر بر این 

در  .را ایفا کند ای کننده تسهیلنقش پذیری  بر عوامل مؤثر شاخص رقابتی گذار سرمایه
و عواملی که  ها سیاستاز نهادها،  ای مجموعه عنوان بهی جهانی، رقابت پذیر رقابتگزارش 

 .)3،4،2،1جداول  :پیوست( شود می، تعریف نمایند میرا در یک کشور تعیین  وری بهرهسطوح 
اقتصاد  .شود میترین اقتصاد جهان محسوب پذیر رقابت 67/5سوئیس با شاخص رقابتی 
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ی دوم تا پنجم جهان جای ها رتبهمتحده آمریکا در  کشورهای سنگاپور، فنالند، آلمان و ایاالت
را به خود  82کشور رتبه  168در بین بوده که  07/4ی ایران نیز پذیر رقابتشاخص  .گیرند می

ی ها شاخصبوده است که از بین  19رتبه ایران در شاخص اندازه بازار  .اختصاص داده است
 ایرانبدترین رتبه  .باشد میدارا  14/5این شاخص با اندازه  بررسی بهترین رتبه را در مورد

در میان کشورهای منطقه  .استبوده  02/3در شاخص کارایی بازار نیروی کار با اندازه ) 145(
و  19، امارات متحده با رتبه 13به کشورهای قطر با رتبه  ترتیب به ها رتبهخاورمیانه بهترین 

مطالعه در گزارش  کشور مورد 168در میان  .تعلق دارد 20عربستان سعودی با رتبه 
بوده که  07/4و شاخص آن  82ی ایران پذیر رقابترتبه ) 2010-2014( جهانیی پذیر رقابت

پله بدتر شده  16اقتصاد جهان در سال گذشته  168در بین  66ی پذیر رقابتنسبت شاخص 
ی پذیر رقابتی بر درجه پذیر رقابتآمده از تخمین مدل  دست همچنین بر اساس نتایج به .است

فزایش بررسی باعث ا داری دارد و نهادهای مورد امعنی تأثیر مثبت و الملل بینکشورها در بازارهای 
 ی موردها شاخصبدترین رتبه ایران در بین  .شوند میشدت رقابت در بازار کشورهای مختلف 

بهترین رتبه ایران در بین  .است 02/3و اندازه  145مطالعه شاخص کارایی بازار کاال با رتبه 
های  ها و پتانسیل است که بیانگر ظرفیت 14/5و مقدار  19، شاخص اندازه بازار با رتبه ها شاخص
  .باشد میکشور 
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  منابع
   ها بنگاهبررسی عوامل مؤثر بر ورود و خروج خالص "، )1388( آبادصنوبر و فرزانه کجا ،ناصر ؛بهشتی، محمدباقر

  .157-179 ص، ص38 شماره ،13، سال های اقتصادی ایرانفصلنامه پژوهش، "در بخش صنعت ایران      
  ، "وکار در ایران در مقایسه با سایر کشورها ضای کسببررسی اجمالی ف"، )1388( ظریفهجلیلی، 

 .95-114 ص، ص96و  95های  ، شمارهی اقتصادیها سیاستماهنامه بررسی مسائل و  -مجله اقتصادی      

  قانون اساسی با سیاست  44مقایسه سیاست های کلی اصل ") 1386(شفیعی افسانه الدین و  شمس حسینی سید
 .183-218 ص، ص14 و 13های ، شماره3، سال جامعه و اقتصاد فصلنامه ،"رقابتی      

  ، "بررسی مفهوم رقابت در اقتصاد در اقتصاد و اندازه آن در اقتصاد ایران"، )1392( تاش، محمدنبی شهیکی
  .1-16، صص 60 ، شمارههای بازرگانی پژوهشنامه بررسی      

  ،")1373-1367( رهای صنعتی ایرانانحصار، رقابت و تمرکز در بازا"، )1377( صالحی، حسین
  .187-190 ، صص85 شماره فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی،       

  سمینار  ،"بازار کار ایران بر سطح اشتغال کشور یثیر عملکرد نهادهاأت" ،)1381(موغاری، زهرا  کریمی
  .ارائه نتایج طرح نیازسنجی نیروی انسانی متخصص      

  های رقابت پذیری ایران و برخی کشورهای جهان از منظر گزارش  شاخص"، )1392( میراحسنی، منیرالسادات
  .107-128، صص 10و  9 های، شمارهمجله اقتصادی، ")2013-2014( مجمع جهانی اقتصاد      
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  پیوست
  

  )یافته کشورهای توسعه( یریپذ ابتهای رق اساس شاخص بندی بر رتبه .1جدول 

  کارایی بازار نیروی کار  ساختارها محیط اقتصاد کالن  کشورها
  امتیاز  رتبه  امتیاز  رتبه  امتیاز  رتبه

 4/45  54 5/6 18 5/75 25  استرالیا

 4/56  42 5/72 16 5/37 37  اتریش

 4/34  64 5/6 19 4/71 69  بلژیک

 5/26  7 5/8  12 5/08  50  کانادا

 5/03  13 5/53 23 5/28 42 رکدانما

 4/85  20 5/55 21 5/42 36  فنالند

 4/31  71 6/21 4 4/65 73  فرانسه

 4/57  41 6/24 3 5/68 27  آلمان

 3/48 137 5/35 25 4/26 101  ایتالیا

 4/82  23 6/03 9 3/68 127  ژاپن

 5/02  14 5/02 33 6/8 2  نروژ

 3/79 126 5/55 22 3/75 124  پرتغال

 3/93 115 5/97 10 3/97 116  اسپانیا

 4/88  18 5/6 20 6/05 14  سوئد

 5/76  2 6/2 6 6/29 11  یسئسو

 5/37  4 5/77 15 3/95 117 متحده ایاالت

  .نتایج تحقیق: مأخذ
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  )کشورهای در حال توسعه( یریپذرتبه بندی براساس شاخص های رقابت  .2 جدول

  زار نیروی کارکارایی با  ساختارها محیط اقتصاد کالن  کشورها
  امتیاز  رتبه  امتیاز  رتبه  امتیاز  رتبه

 4/33  67 3/33 99 4/41 94  آلبانی

 2/91 147 3/14 106 5/48 34  الجزایر

 3/66 134 1/92 145 5/03 54  آنگوال

 3/15 144 3/52 89 4/07 111  آرژانتین

 4/49  50 3/81 80 4/88 64  ارمنستان

 4/72  30 4/06 69 6/42 8  آذربایجان

 4/87  19 5/18 30 5/9 21  بحرین

 3/8 124 2/37 132 4/58 79  بنگالدش

 4/79  24 5/52 24 3/89 121  باربادوس

 4/11  94 2/4 129 4/31 99  بنین

 4/73  29 3/61 87 4/15 109  بوتان

 3/7 131 2/98 111 5/66 28  بولیوی

 4/15  88 3/67 83 4/23 104  بوسنی و هرزگوین

 4/51  47 3/43 94 5/76 24  بوتسوانا

 4/13  92 4/02 71 4/63 75  برزیل

 5/06  10 4/29 58 7 1  برونئی دارالسالم

 4/36  61 3/93 75 5/61 30  بلغارستان

 4/19  83 2/13 140 4/44 88  بورکینافاسو

 3/84 123 1/92 146 3/67 129  بروندی

 4/76  27 3/26 101 4/53 83  کامبوج

 4/19  82 2/49 128 4/92 60  کامرون

 3/74 129 2/79 116 3/67 128  کیپورد

 3/76 128 1/71 148 4/95 56  چاد

 4/53  45 4/54 46 6/02 17  شیلی

 4/63  34 4/51 48 6/29 10  چین

 4/16  87 3/5 92 5/59 33  کلمبیا

 4/48  53 3/92 76 4/56 80  کاستاریکا

 4/32  68 3/13 107 4/21 106  ساحل عاج

 3/94 114 4/66 42 4/71 68  کرواسی

 4/62  36 4/63 44 3/73 126  قبرس
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 .2 جدولادامه 

  کارایی بازار نیروی کار  ساختارها محیط اقتصاد کالن  کشورها
  امتیاز  رتبه  امتیاز  رتبه  امتیاز  رتبه

 4/2  81 4/71 39 5/01 55  جمهوری چک

 3/92 118 3/02 110 3/91 119  جمهوری دومینیکن

 3/96 111 3/81 79 5/24 44  اکوادور

 3 146 3/34 98 3/15 140  مصر

 3/88 121 4/01 72 4/25 102  السالوادور

 5/03  12 4/7 40 5/89 22  استونی

 3/99 108 2/61 124 3/81 123  اتیوپی

 4/85  20 5/55 21 5/42 36  فنالند

 4/31  73 2/83 114 6/09 13  گابن

 4/53  46 3/43 95 3/49 135  گامبیا

 4/59  40 4/31 56 4/91 61  گرجستان

 4/14  91 3/02 109 3/08 144  غنا

 3/77 127 4/79 38 2/82 147  یونان

 4/15  90 3/83 78 4/67 71  گواتماال

 4/28  74 1/73 147 3/11 142  گینهدر

 4/34  63 2/91 112 3/84 122  گویان

 4/23  77 1/98 142 4/21 105  هاییتی

 3/34 142 2/81 115 4/25 103  هندوراس

 5/74  3 6/74 1 6/09 12  کنگ هنگ

 4/18  85 4/37 51 4/51 84  مجارستان

 4/91  17 5/61 17 3/94 118  ایسلند

 4/08  99 3/65 85 4/1 110  هند

 4/04 103 4/17 61 5/75 26  اندونزی

 3/02 145 4/14 65 4/27 100  ایران

 4/93  16 5/27 26 3/57 134  ایرلند

 4/39  57 4/92 35 4/65 72 فلسطین اشغالی
 3/48 137 5/35 25 4/26 101  یتالیاا

 4/33  66 3/49 93 3/14 141  جامائیکا

 4/07 101 4/33 54 3/31 138  اردن
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 .2 جدولادامه 

  کارایی بازار نیروی کار  ساختارها محیط اقتصاد کالن  کشورها
  امتیاز  رتبه  امتیاز  رتبه  امتیاز  رتبه

 4/98  15 4/17 62 5/87 23  قزاقستان

 4/62  35 3/24 102 3/64 132  کنیا

 4/21  78 5/85 11 6/32 9  جمهوری کره

 4/01 105 4/37 53 6/7 3  کویت

 4/09  96 2/68 122 4/03 113  جمهوری قرقیزستان

 4/55  44 3/66 84 4/41 93  الئوس

 4/76  26 4/24 59 5/63 29  لتونی

 3/9 120 2/73 119 2/55 148  لبنان

 4/17  86 2/56 127 5/35 39  لسوتو

 4/37  60 2/38 131 5/08 51  لیبریا

 3/53 136 3/21 103 6/03 16  لیبی

 4/31  69 4/69 41 9/94 58  لیتوانی

 4/83  22 5/79 13 6/04 15  لوکزامبورگ

 4/21  79 3/63 86 9/94 59  مقدونیه

 4/6  37 2/26 136 4/18 108  ماالگازی

 4/59  39 2/21 137 2/85 146  ماالوی

 4/79  25 5/19 29 5/35 38  مالزی

 3/96 112 3/05 108 4/44 86  مالی

 4/56  43 5/02 34 4/64 74  مالت

 3/23 143 2/71 120 4/59 78  موریتانی

 4/45  55 4/44 50 4/82 67  موریس

 3/94 113 4/14 64 5/11 49  مکزیک

 4/09  95 3/57 88 4/62 77  مولدووا

 4/49  51 2/9 113 3/65 130  مغولستان

 4/39  58 4/04 70 4/07 112  مونتهنگرو

 3/86 122 4/3 57 4/42 90  مراکش

 3/8 125 2/38 130 4/34 98  موزامبیک

 4/09  98 2/01 141 3/74 125  میانمار

 4/39  59 4/2 60 4/67 70  نامیبیا

 3/66 133 1/93 144 5/3 41  نپال
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  .2 جدولادامه 

  ارکارایی بازار نیروی ک  ساختارها محیط اقتصاد کالن  کشورها
  امتیاز  رتبه  امتیاز  رتبه  امتیاز  رتبه

 4/84  21 6/13 7 5/22 45  هلند

 5/23  8 5/21 27 5/25 43  نیوزیلند

 3/99 107 3/14 105 4/36 97  نیکاراگوئه

 4/48  52 2/29 135 5/17 46  نیجریه

 4/73  28 5/08 32 6/64 5  عمان

 3/46 138 2/7 121 2/89 145  پاکستان

 4/25  75 4/89 37 4/95 57  پاناما

 3/92 117 2/66 123 4/89 63  پاراگوئه

 4/5  48 3/5 91 5/91 20  پرو

 4/08 100 3/4 96 5/34 40  فیلیپین

 4/2  80 3/96 74 4/88 65  لهستان

 4/59  38 4/17 63 5/12 48  پورتوریکو

 5/29  6 5/2 28 6/58 6  قطر

 3/96 110 3/33 100 5/14 47  رومانی

 4/31  72 4/61 45 5/93 19  فدراسیون روسیه

 5/06  11 3/2 104 4/41 92  رواندا

 4/31  70 5/18 31 6/69 4  عربستان سعودی

 4/69  31 4/64 43 4/43 89  سیشل

 4/33  65 2/78 117 4/41 91  سنگال

 3/9 119 3/51 90 3/36 136  صربستان

 4/09  97 2/13 139 3/32 137  سیرالئون

 5/77  1 6/41 2 6/01 18  سنگاپور

 4/24  76 4/12 67 4/91 62  هوری اسلواکیجم

 4 106 4/91 36 5/03 53  اسلوونی

 3/93 116 4/13 66 4/39 95  جنوبی فریقایآ

 3/93 115 5/97 10 3/97 116  اسپانیا

 3/53 135 4 73 3/9 120  سریالنکا

 4/04 102 3/69 81 4/87 66  سورینام

 4/01 104 3/34 97 4/54 82  سوازیلند

 5/76  2 6/2 6 6/29 11  یسئسو
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 .2 جدولادامه 

  کشورها
  کارایی بازار نیروی کار  ساختارها محیط اقتصاد کالن

  امتیاز رتبه  امتیاز رتبه امتیاز رتبه
 4/67  33 5/77 14 5/6 32  تایلند، چین

 4/49  49 2/3 134 3/65 131  تانزانیا

 4/35  62 4/53 47 5/61 31  تایلند

 3/98 109 2/18 138 5/43 35  تیمورلسته

 4/15  89 4/37 52 5/06 52  ترینیداد و تباگو

 3/67 132 3/9 77 4/37 96  تونس

 3/74 130 4/45 49 4/62 76  ترکیه

 4/69  32 2/31 133 3/64 133  اوگاندا

 4/18  84 4/07 68 4/2 107  اکراین

 5/2  9 6/2 5 6/42 7  امارات متحده عربی

 5/35  5 6/12 8 3/98 115  پادشاهی متحده

 3/44 139 4/31 55 4/49 85  اروگوئه

 2/85 148 2/61 125 3/1 143  ونزوئال

 4/4  56 3/69  82 4/44 87  ویتنام

 3/36 141 1/94  143 3/25 139  یمن

 4/12  93 2/76  118 4/56 81  زامبیا

 3/4 140 2/59  126 4/01 114  زیمبابوه

  .گزارش ساالنه مجمع جهانی اقتصاد: مأخذ
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 183 ... یریپذ رقابتیرگذار بر شاخص تأثبررسی عوامل 

  

  )یافته کشورهای توسعه(به بندی براساس شاخص های رقابت پذیریرت .3 جدول

 شعاع تکنولوژی  کارایی بازار کاال عدم پیچیدگی تجاری  کشورها

  مرتبه  رتبه  مرتبه  رتبه  مرتبه  رتبه
 5/82 12 4/72 31 4/66 30  استرالیا

 5/59 20 4/88 23 5/46 8  اتریش

 5/61 18 5/08 13 5/27 12  بلژیک

 5/58 21 5 17 4/8 25  کانادا

 6/05 5 4/87 24 5/29 11  دانمارک

 5/89 11 5/03 15 5/51 5  فنالند

 5/69 17 4/43 45 5 21  فرانسه

 5/72 14 4/92 21 5/68 3  آلمان

 5/75 13 5/21 11 5/04 18  ایرلند

 4/71 37 4/17 87 4/74 27  ایتالیا

 5/59 19 5/01 16 5/75 1  ژاپن

 5/97 8 5/25 8 5/56 4  هلند

 6/08 3 4/89 22 5/24 13  نروژ

 5/24 27 4/26 72 4/18 57  پرتغال

 6/22 1 5/1 12 5/48 7  سوئد

 5/93 9 5/26 6 5/75 2  سویس

 5/72 15 4/93 20 5/49 6 ایاالت متحده

 گزارش ساالنه مجمع جهانی اقتصاد: مأخذ

  
  )وسعهت کشورهای درحال( پذیری های رقابت بندی براساس شاخص رتبه .4 جدول

  کشورها
 شعاع تکنولوژی  کارایی بازار کاال عدم پیچیدگی تجاری

  مرتبه رتبه  مرتبه رتبه مرتبه رتبه
 3/33 92 4/06 97 3/44 122  آلبانی

 2/48  136 3/2 142 2/89 144  الجزایر

 2/47  138 3/03 146 2/89 143  آنگوال

 3/38 88 3/06 145 3/71 95  آرژانتین

 3/74 72 4/34 58 3/82 87  ارمنستان

 4/17 50 4/27 71 3/97 70  آذربایجان

 4/95 32 4/96 19 4/25 53  بحرین

 2/69  127 4/1 89 3/51 113  بنگالدش

 5/26 25 4/25 75 4/3 46  باربادوس
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 .4 جدولادامه 

  کشورها
 شعاع تکنولوژی  کارایی بازار کاال عدم پیچیدگی تجاری

  مرتبه رتبه  مرتبه رتبه مرتبه رتبه
 2/55  134 3/47 139 3/23 132  بنین

 2/57  132 3/85 121 3/5 117  بوتان

 2/77  122 3/5 138 3/61 103  بولیوی

 3/74 73 3/98 104 3/53 110  بوسنی و هرزگوین

 3/11  104 4/1 92 3/61 102  بوتسوانا

 4/14 55 3/82 123 4/42 39  برزیل

 3/75 71 4/52 42 4/23 56  برونئی دارالسالم

 4/45 44 4/19 81 3/59 106  ارستانبلغ

 2/41  143 3/73 129 2/97 142  بورکینافاسو

 2/2  146 3/39 140 2/8 148  بروندی

 3/22 97 4/35 55 3/83 86  کامبوج

 2/8  121 4/03 100 3/6 105  کامرون

 3/34 91 3/91 112 3/44 121  کیپورد

 2/09  147 2/83 147 2/81 147  چاد

 4/48 42 4/64 36 4/25 54  شیلی

 3/44 85 4/32 61 4/31 45  چین

 3/39 87 4/01 102 4/06 63  کلمبیا

 4/16 53 4/3 65 4/54 31  کاستاریکا

 3/03  110 3/91 113 3/37 123  ساحل عاج

 4/41 45 3/92 111 3/81 88  کرواسی

 4/78 36 4/74 29 4/34 44  قبرس

 4/88 34 4/41 48 4/43 38  جمهوری چک

 3/61 76 4/03 99 3/96 71  نجمهوری دومینیک

 3/49 82 3/97 106 3/97 69  اکوادور

 3/21  100 3/88 119 3/83 84  مصر

 3/05  109 4/23 77 4/1 60  السالوادور

 5/2 29 4/73 30 4/26 51  استونی

 2/47  139 3/56 136 3/21 133  اتیوپی

 2/97  114 3/65 131 3/04 139  گابن

 3/09  106 4/07 95 4 68  گامبیا
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  .4 جدولادامه 

 شعاع تکنولوژی  کارایی بازار کاال عدم پیچیدگی تجاری  کشورها

  مرتبه  رتبه  مرتبه  رتبه  مرتبه  رتبه
 3/83 68 4/29 67 3/47 120  گرجستان

 3/21 99 4/28 70 3/85 81  غنا

 4/62 39 3/93 108 3/84 83  یونان

 3/45 84 4/3 66 4/27 50  گواتماال

 2/43  142 3/54 137 2/97 141  گینهدر

 3/24 96 4/26 73 4/12 59  گویان

 2/5  135 3/07 144 2/87 145  هاییتی

 3/12  103 3/91 114 3/76 90  هندوراس

 6/03 6 5/57 2 5/22 14  هنگ کنگ

 4/35 46 4/23 78 3/69 96  مجارستان

 5/91 10 4/43 46 4/68 29  ایسلند

 3/22 98 4/18 85 4/38 42  هند

 3/66 75 4/4 50 4/44 37  اندونزی

 2/95  116 3/93 110 3/6 104  ایران

 5/56 23 4/28 68 4/88 23 فلسطین اشغالی
 3/55 79 4/18 84 3/95 72  جامائیکا

 3/78 70 4/55 39 4/3 47  اردن

 4/1 57 4/34 56 3/72 94  قزاقستان

 3/36 89 4/21 80 4/09 61  کنیا

 5/57 22 4/68 33 4/86 24  جمهوری کره

 3/8 69 4/1 90 3/88 77  تکوی

 2/67  129 3/89 116 3/24 130  جمهوری قرقیزستان

 2/98  113 4/36 54 3/86 78  الئوس

 4/7 38 4/53 40 4/01 67  لتونی

 3/52 81 4/39 51 4/07 62  لبنان

 2/45  140 4/22 79 3/2 136  لسوتو

 2/43  141 4/42 47 3/56 108  لیبریا

 2/68  128 3/13 143 3/23 131  لیبی

 4/81 35 4/4 49 4/29 48  لیتوانی

 6/19 2 5/33 5 4/98 22  لوکزامبورگ
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  .4 جدولادامه 
 شعاع تکنولوژی  کارایی بازار کاال عدم پیچیدگی تجاری  کشورها

  مرتبه رتبه  مرتبه رتبه مرتبه رتبه
 3/84 67 4/47 44 3/65 100  مقدونیه
 2/63  131 4/07 94 3/53 111  ماالگازی

 2/4  144 3/9 115 3/5 114  ویماال
 4/17 51 5/23 10 5/02 20  مالزی
 2/91  117 3/93 109 3/52 112  مالی
 5/71 16 4/72 32 4/44 36  مالت

 2/71  125 3/38 141 3/18 138  موریتانی
 3/9 63 4/85 25 4/4 41  موریس
 3/66 74 4/19 83 4/24 55  مکزیک
 3/89 64 3/93 107 3/32 125  مولدووا

 3/85 66 4/07 96 3/26 128  ولستانمغ
 4/22 49 4/31 64 3/79 89  نگرو مونته

 3/53 80 4/28 69 3/75 92  مراکش
 2/77  123 3/8 125 3/2 135  موزامبیک
 2/03  148 3/57 135 2/87 146  میانمار
 3/34 90 4/1 91 3/65 99  نامیبیا
 2/55  133 3/74 127 3/25 129  نپال

 5/4 24 5/24 9 4/75 26  نیوزیلند
 2/85  119 3/85 122 3/5 115  نیکاراگوئه
 3/08  108 4/09 93 3/89 75  نیجریه
 4/11 56 4/99 18 4/54 32  عمان
 2/9  118 3/99 103 3/83 85  پاکستان
 4/35 47 4/65 35 4/26 52  پاناما

 3  111 4/18 86 3/49 119  پاراگوئه
 3/39 86 4/37 52 3/95 74  پرو
 3/58 77 4/19 82 4/29 49  فیلیپین
 4/47 43 4/34 57 4/06 65  لهستان

 4/6 40 4/83 26 5/03 19  پورتوریکو
 5/1 31 5/49 3 5/36 10  قطر

 4/14 54 3/89 117 3/62 101  رومانی
 3/97 59 3/8 126 3/56 107 فدراسیون روسیه

 3/1  105 4/52 41 3/86 80  رواندا
 4/6 41 4/79 27 4/74 28 عربستان سعودی

 3/87 65 4/36 53 4/06 64  سیشل
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  .4 جدولادامه 
 شعاع تکنولوژی  کارایی بازار کاال عدم پیچیدگی تجاری  کشورها

  مرتبه رتبه  مرتبه رتبه مرتبه رتبه
 3/26 95 4/33 59 3/85 82  سنگال
 3/94 60 3/64 132 3/18 137  صربستان
 2/65  130 3/97 105 3/3 127  سیرالئون
 6/01 7 5/59 1 5/08 17  سنگاپور

 4/16 52 4/24 76 3/95 73 جمهوری اسلواکی
 4/9 33 4/32 62 4/14 58  اسلوونی

 3/92 62 4/75 28 4/49 35 جنوبی فریقایآ
 5/26 26 4/32 63 4/52 33  اسپانیا
 3/3 93 4/63 37 4/51 34  سریالنکا
 3/19  101 3/73 128 3/49 118  سورینام
 2/72  124 4/05 98 3/72 93  سوازیلند
 5/19 30 5/26 7 5/2 15  تایلند، چین
 2/7  126 3/89 118 3/5 116  تانزانیا
 3/56 78 4/67 34 4/42 40  تایلند

 2/33  145 3/58 134 3/03 140  تیمورلسته
 3/93 61 4/03 101 3/86 79 ترینیداد و توباگو

 3/47 83 4/1 88 3/89 76  تونس
 4/05 58 4/52 43 4/36 43  ترکیه
 2/82  120 3/88 120 3/55 109  دااوگان

 3/28 94 3/81 124 3/68 97  اکراین
 5/22 28 5/39 4 5/13 16 امارات متحده عربی
 6/06 4 5/05 14 5/4 9 پادشاهی متحده
 5/72 15 4/93 20 5/49 6 ایاالت متحده
 4/33 48 4/33 60 3/75 91  اروگوئه
 3/09  107 2/8 148 3/21 134  ونزوئال
 3/14  102 4/25 74 3/68 98  ویتنام
 2/48  137 3/61 133 3/35 124  یمن
 2/97  115 4/61 38 4/05 66  زامبیا
 2/98  112 3/66 130 3/3 126  زیمبابوه

  .گزارش ساالنه مجمع جهانی اقتصاد: مأخذ
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