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  خالصه مدیریتی:  -1

بایست برنامه جامع  ) قانون برنامه پنجم توسعه می79همانگونه که مستحضرید بر اساس ماده (    

شود. این موسسه در  و اجراء اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی تهیههاي  وري براي تمامی بخش بهبود بهره

وري صنعت، معدن و تجارت در اولین گام اقدام به شناسایی الگوي مناسب براي  چارچوب کمیسیون بهره

هاي صنعت، معدن و تجارت (صمت) نموده است. (مطابق گزارش  وري بخش تدوین برنامه جامع بهره

   پیوست)

وري، الگوي سیستمی  المللی مرتبط با عوامل موثر بر بهره نظري و الگوهاي بین پس از بررسی مبانی

وري  به عنوان الگوي مناسب براي تدوین برنامه جامع بهره )WEF( پذیري مجمع جهانی اقتصاد رقابت

هاي صمت انتخاب گردید. این الگو هم به عوامل درون بنگاهی و هم به عوامل برون بنگاهی موثر بر  بخش

وري دارد.  پذیري و بهره کند و در واقع نگرشی جامع و سیستمی به موضوع ارتقاي رقابت وري توجه می هرهب

کند که  ها و عواملی تعریف می مشی خط  پذیري را به عنوان مجموعه نهادها، مجمع جهانی اقتصاد، رقابت

کننده سطح رفاه  تعیینوري نیز به نوبه خود  کند. سطح بهره وري یک کشور را تعیین می سطح بهره

ورى اقتصاد  تواند به آن دست یابد. از سوى دیگر، سطح بهره پایداري است که نظام اقتصادي یک کشور می

سازد، از  بر آنکه توانایى آن را در دستیابى به سطوح باالى رشد اقتصادي آشکار می هر کشور عالوه

هر اقتصاد به » قابلیت رشد«مل اساسى در تعیین هاى اصلى بازده سرمایه است و یکى از عوا کننده تعیین

وري است (با تاکید  پذیري همان عوامل موثر بر بهبود بهره کننده رقابت رود. بنابراین، عوامل تعیین شمار مى

وري بر  بر کاالها و خدماتی که دانش و فناوري در تولید آنها نقش بیشتري دارد). تدوین برنامه جامع بهره

(یعنی گسترش رقابت در بازارهاي داخلی و  الملل پذیري با شرایط جدید اقتصاد بین قابتمبناي الگوي ر

هجري شمسی  1404انداز جمهوري اسالمی ایران در افق  خارجی) و اهداف ترسیم شده در سند چشم

 تهیاف مبنی بر دستیابی به جایگاه اول اقتصادي، علمی و فناوري در منطقه و تبدیل شدن به کشوري توسعه

، هماهنگی دارد. یکی از مزایاي مهم این الگو آن است که و همچنین سیاستهاي کلی اقتصاد مقاومتی

گیري و  کشور جهان اندازه 148پذیري جهانی هر سال بطور منظم و مستمر براي حدود  شاخص رقابت

کشورهاي منطقه شود و ایران می تواند نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی و فاصله خود را با  منتشر می

انداز و همچنین کشورهاي توسعه یافته رصد نماید. گفتنی است، آمارهاي مورد نیاز براي  سند چشم

پذیري هر سال  وري با یک وقفه زمانی چند ساله منتشر می شود ولی شاخص رقابت گیري بهره اندازه

هاي آماري گذشته  بتنی بر دادهبصورت منظم و به روز منتشر می شود. با توجه به نتایج ارزیابی تجربی م

پذیري به  توان از تغییرات شاخص رقابت وري، می پذیري و بهره در خصوص وجود رابطه مثبت بین رقابت

  وري استفاده نمود. عنوان یک راهنما براي شناسایی و درك تغییرات بهره
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 148بین  82به است، ایران داراي رت 2013بر اساس آخرین گزارش منتشر شده که مربوط به سال 

 18پله بدتر شده است. همچنین، ایران بین  16کشور جهان است که جایگاه ایران نسبت به سال قبل آن 

پذیري در میان کشورهاي  قرار دارد و جایگاه کشور از نظر رقابت 13انداز، در رده  کشور حوزه سند چشم

وري ایران با رقباي  ابراین، فاصله بهرههاي گذشته بدتر شده است. بن انداز نسبت به سال حوزه سند چشم

اصلی خود در منطقه بیشتر شده است و ضرورت اجراي برنامه هاي ارتقاي بهره وري بیش از پیش مشخص 

  می گردد.

بر اساس نتایج آزمون تجربی انجام شده در خصوص کشورهاي در حال توسعه هم سطح با ایران، 

ابتدایی)  ها، محیط اقتصاد کالن و سالمتی و آموزش رساختتوسعه نیازهاي پایه(مشتمل بر نهادها، زی

هاي کارایی و  کننده وري دارد. در مرحله بعد، ضرایب همبستگی بین تقویت بیشترین همبستگی را با بهره

وري به نسبت زیاد است و به هر دو گروه عوامل در تدوین برنامه جامع  عوامل نوآوري و پیشرفتگی با بهره

بایست  وري می ها حاکی از آن است براي رشد مستمر و شتابان بهره . این یافتهتوجه نمود وري باید بهره

هاي کارایی و  وري(نیازهاي پایه، تقویت کننده یک برنامه جامع داشت که عوامل سه گانه موثر بر بهره

  عوامل نوآوري و پیشرفتگی) را بصورت جامع پوشش دهد. 

با ملحوظ کردن برخی از  پذیري رویکرد سیستمی رقابتچارچوب شود  در خاتمه پیشنهاد می

  .مورد استفاده قرار گیردوري کشور  برنامه جامع بهرهدر تدوین  موضوعات خاص مدیریت بهره وري

 مقدمه -2

وري  در عصر حاضر بیشتر کشورهاي موفق دنیا بخش اعظم رشد اقتصادي خود را از طریق ارتقاي بهره

وري  ریزان و سیاستگزاران اقتصادي ایران به اهمیت ارتقاي بهره ه برنامهبدست می آورند. به رغم این ک

شود. با توجه به  وري ناموفق ارزیابی می اند، ولی عملکرد اقتصاد ایران در تامین هدف رشد بهره واقف شده

اي تمامی وري بر ) قانون برنامه پنجم توسعه مقرر گردیده برنامه جامع ارتقاي بهره79این مسئله، در ماده (

وري در تامین  اي که سهم ارتقاي بهره فعالیتهاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی تدوین و اجراء گردد به گونه

 رشد تولید افزایشی باشد.در سیاستهاي کلی اقتصاد مقاومتی نیز که توسط مقام معظم رهبري ابالغ گردید،

 تقویت رقابت پذیري اقتصاد تاکید شده است. به نقش محوري ارتقاي بهره وري در تحقق اقتصاد مقاومتی و 

شود و تاکنون  وري براي اولین بار در اقتصاد ایران تهیه می با توجه به این که برنامه جامع ارتقاي بهره 

وري کشور را تهیه و ابالغ نکرده است، لذا الزم است ابتدا  وري ایران نیز برنامه جامع بهره سازمان ملی بهره

وري ارایه گردد و سپس الگوي مناسب براي تدوین برنامه جامع  مه جامع ارتقاي بهرهتعریفی از برنا

وري ایران، برنامه  وري معرفی گردد. گفتنی است، بر اساس تعریف ارایه شده توسط سازمان ملی بهره بهره
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ولید مشتمل بر وري عوامل ت االجرا براي ارتقاي بهره اي مدون و الزم برنامه"است از: وري عبارت جامع بهره

گیري،  وري (اندازه چرخه مدیریت بهره وري و وري، نظام اجرایی ارتقاء بهره شاخصهاي استاندارد بهره

ریزي، اجرا و بهبود) و توزیع نقشها و مسئولیتها در هر یک از بخشهاي اقتصادي، اجتماعی و  تحلیل، برنامه

  "فرهنگی اعم از دولتی و غیر دولتی.

پذیري  رقابتمروري اجمالی بر الگوهاي بین المللی مرتبط با بهره وري، الگوي در این گزارش ضمن 

وري معرفی  مجمع جهانی اقتصاد را به عنوان الگوي مناسب براي تدوین برنامه هاي عملیاتی ارتقاي بهره

نزدیکی  هاي نظري و تجربی نیز رابطه این الگو عالوه بر برخورداري از ویژگی جامعیت، از جنبه نماییم. می

  دارد. وري  بهرهبا 

گیري سند چشم انداز کشور مبنی بر تعامل موثر و سازنده با جهان و ضرورت باز  با توجه به جهت

کردن اقتصاد کشور به سوي تجارت خارجی و همچنین در راستاي عضویت در سازمان تجارت جهانی، الزم 

قاء یابد. از سوي دیگر، دستیابی به جایگاه اول ها در اقتصاد ایران شناسایی و ارت است توان رقابت بنگاه

اقتصادي، علمی و فناوري در سطح منطقه آسیاي جنوب غربی در افق چشم انداز، در گروي ارتقاي 

پذیري اقتصاد ایران است. افزون بر این، در این سند مقرر گردیده که جامعه ایرانی برخوردار از  رقابت

م و فناوري، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید دانش پیشرفته، توانا در تولید عل

وري و توان رقابت، باال بردن سطح  ملی باشد. با توجه به این که یکی از عوامل با اهمیت در ارتقاي بهره

در  "وري اقتصاد ایران کامال و بهره پذیري ، ارتقاي رقابتدانش و فناوري و تجاري سازي دانش است

و سیاستهاي کلی  انداز است. بعبارت دیگر، با توجه به اهداف سند چشم انداز راستاي اهداف سند چشم

فراهم وري کشور  براي تدوین برنامه جامع بهرهپذیري چارچوب مناسبی را   رقابت، الگوي اقتصاد مقاومتی

  می کند.

ه بین آنها، جایگاه رقابت پذیري و وري و رقابت پذیري و رابط در این مطالعه پس از ارائه تعاریف بهره

و پذیري  رقابتدر قسمت بعد، وضعیت  وري را در اسناد باالدستی مورد بررسی اجمالی قرار داده ایم. بهره

وري اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته و جایگاه اقتصاد ایران بین کشورهاي جهان و کشورهاي  بهره

در ادامه، آزمون تجربی رابطه بهره وري کل عوامل تولید با شاخص انداز تحلیل شده است.  حوزه سند چشم

(در مرحله گذار از  پذیري با استفاده از آمار و اطالعات کشورهاي منتخب در حال توسعه مشابه ایران رقابت

) ارائه شده است. در نهایت، با توجه به نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر توصیه شده است 2به  1مرحله 

در تدوین برنامه جامع به عنوان یک چارچوب مناسب پذیري مجمع جهانی اقتصاد  از الگوي رقابتکه 

  هاي صنعت، معدن و تجارت استفاده شود. وري بخش برنامه جامع بهرهبویژه وري کشور و  بهره
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  و رقابت پذیريوري  بهرهمبانی نظري  - 3

  وري مبانی نظري بهره - 3- 1

وري از نظر  ). بهره1384فید و کارا از منابع گوناگون است( امینی،وري شاخص استفاده مؤثر، م بهره

وري به  هاي واقعی است. بر اساس این تعریف، بهبود بهره عملیاتی به معنی نسبت ستانده واقعی به نهاده

معناي استفاده کمتر از منابع براي تولید هر واحد از محصول است و با فرض ثابت بودن قیمتهاي عوامل 

). کاهش هزینه تمام شده 1384(امینی، به کاهش هزینه تمام شده محصول منجر خواهد شد تولید،

به معناي استفاده وري  بهرهپذیري بنگاه موثر است. از نظر مفهومی نیز  محصول نیز در ارتقاي قدرت رقابت

  بهینه و موثر از منابع در فرایند تولید است.

و کلی عوامل  1(PFP)وري جزئی هاي بهره ته شاخصوري به دو دس هاي بهره به طور کلی، شاخص

وري به مفهوم متوسط  گیري بهره وري جزئی، اندازه هاي بهره شوند. در شاخص می  تقسیم 2(TFP)تولید

هایی که قابل تشخیص است  تولید در ازاي یک واحد نهاده مورد نظر است. به این ترتیب، به تعداد نهاده

د همراه با وري جزئی عوامل تولی هاي بهره وري ارائه کرد. شاخص گیري بهره هاي اندازه توان شاخص می

هاي کار و سرمایه در واحد تولید اهمیت خاصی دارند. به  هاي عوامل، در توضیح تغییرات در هزینه قیمت

وري کل  کند و از سوي دیگر، بهره وري تک تک عوامل تولید را معین نمی ها، بهره هر حال، این نسبت

تواند  وري جزئی عوامل تولید نمی اي بهرهه دهد. بنابراین، تغییرات در شاخص عوامل تولید را نیز نشان نمی

وري کلی عوامل تولید است که برآیند  کارایی آن عامل به حساب آید. این تغییر در بهره تماماً تغییر در

  دارد. تغییر در کارآیی تمام عوامل تولید را منظور می

براي  آید. ست میها به د وري کل عوامل تولید از نسبت ارزش افزوده ناخالص بر کل نهاده بهره

دو روش مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد. در روش مستقیم  (TFP)وري کل عوامل تولید گیري بهره اندازه

 TFPوري کل عوامل تولید، بدون استفاده صریح از تابع تولید اقدام به برآورد شاخص  محاسبه بهره

هاي به کار رفته در فرآیند تولید  نهادهگیري  ها، به دلیل اینکه واحدهاي اندازه نماید. در این روش می

ها  نهاده 3سازي جمعی هاي خاصی عمل متفاوت هستنند (نظیر نیروي کار و سرمایه)، با استفاده از تکنیک

وري کل  روش مستقیم محاسبه بهره عروف ترینسازند. م ها می دهند و یک شاخص از کل نهاده را انجام می

در بین روشهاي غیرمستقیم، روش  هاست. براي جمعی سازي نهاده 4عوامل، استفاده از شاخص دیویژیا

                                                 
1. Partial Factor Productivity 
2. Total Factor Productivity 
3. Aggregation 
4- Divisia Index 
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مانده سولو معرفترین آنهاست که به موجب این روش، بخشی از رشد تولید که مربوط به نیروي کار و 

وري کل عوامل منتسب می شود.در شرایط رقابت کامل و فقدان  سرمایه فیزیکی نیست به رشد بهره

وري کل عوامل از دو روش مانده  اده سرمایه، نتایج محاسبات رشد بهرههاي خارجی در خصوص نه صرفه

سولو و روش دیویژیا یکسان هستند. روش مانده سولو بدلیل این که مبتنی بر نظریات رشد اقتصادي است 

وري را شناسایی نمود از اعتبار زیادي برخوردار است، ولی روش  توان عوامل موثر بر بهره و بر اساس آن می

المللی را  هاي بین بخشی و یا بین ویژیا بدلیل این که نیازي به برآورد تابع تولید ندارد و امکان مقایسهدی

  کند توسط نهادهاي آماري توصیه می شود.  بسادگی امکان پذیر می

وري کل عوامل) تحت تاثیر عواملی  بر اساس نظریات رشد درونزا، جزء باقیمانده رشد (رشد بهره 

، 1966نلسون و فلپس، 1388ه انسانی، دانش و فناوري و سرمایه اجتماعی است (امینی،مانند سرمای

. فناوري اطالعات و ارتباطات بصورت تعمیق سرمایه و همچنین )1995، ، بارو و ساالیی مارتین1990رومر

شته و بر اقتصاد کشور میزبان تأثیر گذا R&Dاز دو طریق اثرات سرریز تکنولوژي و  FDIاثرات سرریز و 

گفتنی است، پیشرفت فناوري به نرخ انباشت دانش در کشور  .)1382(درگاهی،  وري را باال می برد بهره

در ضمن، نقش سرمایه اجتماعی در  ).Lipsey, 1991; Romer, 2001; Tom Lee, 2003( بستگی دارد

). در 1384(پوتنام، نندک هاي دولت تاکید می وري، به نقش نهادها، قوانین و مقررات و سیاست بهره رشد 

توان گفت سرمایه اجتماعی، مشتمل بر نهادها و سیاستهایی است که منجر به  بندي فشرده می یک جمع

شوند. با تنزل سرمایه اجتماعی، متوسط  گذاري و تولید به جاي مصرف و انحراف منابع می تشویق سرمایه

 هاي رانت جویانه ، زیرا بخشی از منابع صرف فعالیتیابد تولید به ازاي منابع بکار رفته در اقتصاد کاهش می

وري موثر است. با افزایش مقیاس  . افزون بر موارد گفته شده، مقیاس تولید نیز بر بهرهشود (غیرمولد) می

وري افزایش می یابد. بنابراین، بازارهاي بزرگتر موجب افزایش  هاي مقیاس، بهره تولید و ظهور صرفه

شوند. در نهایت، کمیت و کیفیت زیرساختها (مانند حمل و نقل،  وري می ي بهرهمقیاس تولید و ارتقا

  وري موثر هستند. ارتباطات، آب، برق و گاز) در ارتقاي بهره

  مبانی نظري رقابت پذیري - 2-3

شدن باعث در هم تنیدگی اقتصاد و تغییر سطح کیفیت رشد  در عصر حاضر فرآیندهاي جهانی

(نیروي  چنین فضایی پیشرو بودن اقتصادها تنها به موجودي عوامل سنتی تولیداقتصادها شده است. در 

وابسته نیست و نظریاتی چون مزیت نسبی در تعیین فراز و فرود تجارت  کار، سرمایه و منابع طبیعی)

 و کاال تولید طریق از نیستند فقط قادر دیگر ها ملت ،شدن المللی کفایت نمی کند. بواسطه جهانی بین

 ظرفیت به ها ملت اقتصادي اهمیت یابند، بلکه دست مناسب رشد به داخلی بازارهاي ات برايخدم
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 از گیري بهره و تطبیق سرعت در شان ملی هاي نهاد و همچنین ها آن رهبران و اقتصادي ملی، سیاسی،

هاي  خالقیتجهانی شدن، ارتباط نزدیکی با محصوالت و خدمات نوین و . بستگی دارد شدن جهانی فرآیند

وري و تحوالت فناوري دارد که در مجموع توان رقابت هر بنگاه و رقابت میان  ها براي رشد بهره بنگاه

دهد و به دلیل ارتباط مستحکم پیامدهاي سطح خرد با عملکرد سطح کالن اقتصاد،  ها را افزایش می بنگاه

 سطح ارتقاي و جامعه در تیرقاب فضاي شود. ایجاد موجب تفاوت نقش جهانی اقتصادهاي ملی می

 آورد. می فراهم را شدن جهانی فرآیند به ورود براي الزم هاي المللی، زمینه بین و داخلی پذیري رقابت

 و نسبی هاي مزیت پایه بر ها فعالیت گیري شکل و بازار حاکمیت طریق از سطوح، همه در پذیري رقابت

 در ادغام از کشور آن باشد، باالتر جهان سطح در کشوري پذیري رقابت چقدر هر .شود می محقق رقابتی

   .شد خواهد منتفع خارجی بازارهاي به تر آسان دسترسی واسطه به جهانی اقتصاد

پذیر کردن اهداف، ساختارها، راهبردها و الگوهاي تولید و توزیع براي بهبود  ارتقاء سطح و انعطاف

ها باید با استفاده بهینه از  رود.در سطح کالن نیز دولت میترین اصل به شمار  ها ضروري توان رقابت بنگاه

ابزارهاي خویش، به انتخاب صنایع داراي مزیت رقابتی بالقوه، بسترسازي بازارهاي کارا و رقابتی، تقویت 

روندهاي ذکر شده در سطح خرد و تمهیدات کاراي تجاري کمک نمایند تا از این منبع قدرت در جهان 

است برخوردار گردند و بتوانند رفاه و سرآمدي باالتري را براي شهروندان خود فراهم جدید اقتصاد و سی

شود اقتصاد در سطح کالن خود و در فضاي رقابت جهانی، از چنین  آورند. مجموعه عواملی که باعث می

اقتصاد توانایی در رشد سهم تجارت و افزایش پایدار رفاه شهروندانش برخوردار شود، بیانگر توان رقابت 

هاي ارزیابی  ترین شاخص ملی خواهد بود. در اقتصاد جهانی امروزه توان رقابت به یکی از مهمترین و عمده

  قوت و موفقیت اقتصادها تبدیل شده است.

اي بیش از دو دهه  شدن اقتصاد، ظهور کرد سابقه ادبیات جدید توان رقابت که متاثر از تحوالت جهانی

با انتشارکتاب  1990است که در سال » مایکل پورتر«نظران این حوزه  ترین صاحبساز از جمله جریان ندارد.

را در ادبیات توان رقابتی اقتصاد مطرح نمود و همچنین نتایج نظر خود  اي نگاه تازه "ها مزیت رقابتی ملت"

ها  بنگاه را در مطالعه موردي چندین کشور بررسی کرد. هر چند پورتر نقطه شروع تحلیل خود را در رقابت

او در این  در سطح خرد قرار داد. اما در نهایت به تعریفی کالن و در سطح ملی از توان رقابت اقتصاد رسید.

وري رو به رشد اقتصاد در صنایع منتخب قرار داد و سپس بر این مبنا به  تعریف بیشترین نقش را در بهره

یه خود (مزیت رقابتی) را در شرایط جهانی المللی پرداخت و قوت نظر نقد نظریات پیشین مبادالت بین

یابی ضعف و قوت مزیت رقابتی اقتصادها و ترسیم عوامل رقابت در یک سازمان  شدن نشان داد. ریشه

یک  موافق و مخالف بسیاري را برانگیخت. در هايمنسجم، بخش دیگري از پروژه وي بود که استدالل
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 در ثبات و با مناسب موقعیت آوردن دست به امکان معناي به بودن پذیر رقابت شده، جهانی اقتصاد

 بین در مهم پذیري موضوعی رقابت شدن، جهانی روزافزون گسترش عصر در است. المللی بین بازارهاي

  شود. می تلقی دنیا مختلف هاي در بخش شرکت) و صنعت مختلف (کشور،  سطوح گزاران سیاست

آنها در وري  بهرهها، افزایش  ارتقاي توان رقابت بنگاهشایان ذکر است، یکی از الزامات مهم و اساسی 

وري شرط الزم براي ارتقاي قدرت  استفاده از عوامل تولید است. به عبارت دیگر، بهبود مستمر در بهره

پذیري کشور در صورت کسب تخصص در  ط کافی نیست؛ بدین معنا که رقابتپذیري است ولی شر رقابت

یابد که قیمت نسبی آنها در بازارهاي جهانی رو به  ن دسته کاالهایی ارتقا میوري در تولید آ ارتقاي بهره

  افزایش باشد و ارزش افزوده باالیی ایجاد کنند. 

در ابتدا باید تاکید شود که پردازیم.  پذیري می در ادامه بحث، به ارایه تعاریف موجود در زمینه رقابت

 آن و دانند می کالن اقتصادي پدیده یک را پذیري رقابت یبرخ پذیري وجود ندارد. رقابت از جامعی تعریف

 پذیري رقابت دیگر، دیدگاه .دانند می بودجه کشورها کسري و بهره ارز، نرخ نرخ چون عواملی از ناشی را

 را پذیري رقابت دیگر داند. دیدگاهی می کشور در بودن دستمزدها ارزان و کار نیروي وفور محصول را

 ها، دیدگاه از بسیاري اخیراً .داند می طبیعی منابع از برخورداري از نظر کشورها غناي از تابعی

 تشویق صادرات و حمایت گذاري، دانند و هدف می دولت هاي سیاست تاثیر تحت به شدت را پذیري رقابت

 نظریۀ دانند. می صنعتی خاص در کشورها المللی بین موفقیت در اساسی عامل را دولتی سوبسیدهاي و

 رابطه چگونگی به و مدیران عملکرد و دیدگاه در تفاوت از را ناشی پذیري رقابت که دارد وجود نیز دیگر

 شرکت پیشنهادهاي انتخاب به مشتري کردن وادار توانایی را پذیري رقابت داند. برخی می وکارفرما کارگر

 مداوم فرآیندهاي بهبود در توانایی که دارد اذعان دیدگاه اند. این کرده تعریف رقبا پیشنهادهاي در مقابل

 دیگر، بعبارت شد. باالتر خواهد پذیري رقابت سطح نتیجه در و بهتر پیشنهادهاي ارائه به منجر شرکت

 تشکیل را پذیري رقابت اساس سازد، ها می شایستگی این از مندي بهره به قادر را شرکت که هایی قابلیت

 دهد.  می

 در خدمت و کاال فروش توانایی از عبارتست رقابت توان آمریکا،پذیري  رقابت شوراي تعریف بر بنا

 یا ارتقا حفظ کند بلندمدت در را زندگی استانداردهاي منصفانه بازار، مشروط بر این که و آزاد شرایط

 و رقابت میان تمایز موارد با اهمیتی که نیاز به توضیح دارد، از ). یکیPorter, Schwab, 2008( دهد

 بیشتر پذیري رقابت رود، ولی می کار به بازار توضیح ساختار براي مفهوم رقابت است. پذیري رقابت

ربوده  دیگران از فروش و بازار را در سبقت گوي تولیدکننده و محصول کدام که است آن کننده مشخص

 "شایان ذکر است تقویت رقابت در اقتصاد ملی لزوما و کشور در کدام محصول از رقبا پیش افتاده است.
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توان   ممکن است در اثر افزایش رقابت در یک بازار،  شود. به عبارت دیگر، پذیري نمی منجر به ارتقاي رقابت

 انحصاري باشد. به حتی و رقابتی کامال غیر رقابتی آن بیشتر نشود و مبناي افزایش توان رقابت، راههاي

هاي صنفی ورود افراد جدید براي تاسیس واحدهاي صنفی را بر اساس حداقل  ر اتحادیهمثال، اگ عنوان

هاي  جوئی سرمایه و مقیاس فعالیت محدود کنند، واحدهاي صنفی می توانند از طریق استفاده از صرفه

جارت ناشی از مقیاس توان رقابت خود را افزایش دهند. بطور کلی، بین توان رقابت اقتصاد ملی در عرصه ت

 جهانی و درجه رقابت اقتصاد داخلی تناظري وجود ندارد.

 آزاد بازار در سودآوري و توسعه رقابت، براي بنگاه یک خرد بصورت ظرفیت سطح در رقابت توان

 رشد پایداري در ملی اقتصاد توانایی را رقابت ، توان1جهانی اقتصاد کالن، مجمع سطح در شود. تعریف می

 ، توان2توسعه اقتصادي و همکاري سازمان نظر از داند. می سرانه) زندگی(درآمد استاندارد سطح حفظ یا و

 طور به و المللی بین بازارهاي در ارائه براي خدمات کاالها و تولید در ملت یک توانایی یعنی رقابت

 توان به مناسبنگرش  دیدگاه آنکتاد، یک از درازمدت. در شهروندان درآمد سطح ارتقاء یا حفظ همزمان

تولید بدست  عواملوري  بهره براساس جامعه استاندارد و کالن اقتصاد عملکرد مقایسه مسیر از رقابت

 توان با بنگاههاي ساده اجتماع مفهوم به ملی رقابت ، توان3مدیریت توسعه مؤسسه تعریف در آید. می

 اجتماعی سیاست هاي دولت، توسط اقتصاد هدایت نحوه نظیر متعددي عوامل نتیجه نیست، بلکه رقابت

 توان می را رقابت توان که معتقدند نیز کوهمن است. برخی صاحبنظران مانند ارزش ایجاد ساز و کارهاي و

 سهم افزایش یا و المللی بازارهاي بین در خود سهم داشتن نگه ثابت براي اقتصاد یک توانایی صورت به

براي  را زندگی استانداردهاي که شرطی به کرد، تعریف دهد می انجام که فعالیتی هر بازار در خود

  ). 1381(بهکیش، بخشد بهبود رقابت فرایند در حاضران

پذیري توانایی اقتصاد ملی در پایداري رشد با حفظ استاندارد  رقابت« 4از دیدگاه مجمع جهانی اقتصاد

پذیري به مفهوم توانایی  رقابت) معتقد است IMD. مؤسسه توسعه مدیریت ( 5»زندگی (درآمد سرانه) است

 ها و... ها و ایجاد جذابیت کشور در ایجاد ارزش افزوده و افزایش ثروت جامعه به وسیله مدیریت دارایی

اي از اقتصاد  پذیري حوزه رقابت« در تعریفی دیگر آورده است که » IMD«موسسه توسعه مدیریت  .»است

پردازد که شکل دهنده توان ملل در ایجاد و نگهداري  می هایی دانایی است که به تحلیل عوامل و سیاست

                                                 
1 - World Economic Forum(WEF) 
2 - Organization for Economic Cooperation and Development(OECD) 
3 - Institute for Management Development(IMD) 
4 . World Economic Forum 

  . محمدمهدي بهکیش، 3
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همچنین . 1»محیط بوده و منجر به ایجاد ارزش بیشتر در محیط کسب و کار و موفقیت بیشتر مردمش شود.

پذیري عبارت است از توانایی  رقابت«کند مبنی بر اینکه  مجمع جهانی اقتصاد تعریف دیگري را ارائه می

  .2»وردن رشد پایدار تولید ناخالص داخلی سرانهیک کشور در به دست آ

پذیري توانایی فروش کاال و خدمت در شرایط آزاد و  بدین ترتیب به طور خالصه گفت که رقابت

 .منصفانه بازار براي حفظ یا افزایش  استانداردهاي زندگی در بلندمدت می باشد

 رابطه رقابت پذیري و بهره وري -4

 اقتصاد یک رقابت توان افزایش اگرچه گفت توان می رقابت، توان یفتعار در اصلی نکته پذیرش با

 وري بهره سطح با راپذیري  رقابت توان نمی رسد، می نظر به دشوار کارایی و افزایش وري بهره رشد بدون

 با لزوما که شهروندان) رفاه سطح (افزایش دوم تعریف بخش مورد در به ویژه ،دانست مترادف دقیقاً

 کارایی وجود با که بسا تولیدکنندگانی چه ندارد. واقعی ارتباط جهانی بازرگانان کنندگان و تولید وري بهره

وري باالیی  آنها در تولید کاال یا خدمتی بهره زیرا نیستند، برخوردار جهانی سطح در رقابت توان از باال

وري  بنابراین، دستیابی به بهره نیست. خوبی برخوردار تجاري مبادله رابطه دارند که آن کاال یا خدمت از

وري در تولید  در چنین کاالهایی تاثیر محسوسی بر درآمد و رفاه ملی ندارد. به عبارت دیگر، ارتقاي بهره

  کاالهایی که قیمت نسبی باالیی دارند در افزایش توان رقابت کشور موثر است.

 افزایش طریق دو از معموال هک است رقابت توان بهبود اصلی عوامل از تولیدي هاي هزینه کاهش

 از پذیري افزایش رقابت اما شود؛ می محقق کشور در موجود ارزان منابع از استفاده و وري سطح بهره

 طریق از که کشورهایی و شرکت ها واقع است. در ارزان از منابع مؤثرتر و بهتر وري بهره افزایش طریق

 فناوري با کاراتر و تر هزینه کم روشهاي تولید مقابل در اند، شده رقابت قابل اولیه مواد هزینه بودن پایین

 توان براي اجماعی قابل تعریف هیچ که کند می مایکل پورتر تصریح .شوند می مشکل دچار پیشرفته

 وري بهره ملی، سطح در رقابت توان براي معادل بهترین که دارد اذعان می سپس و ندارد وجود رقابت

 وجود ملی ثروت ووري  بهره خالص سطح میان ضعیفی رابطه مواقع برخی در ولی ،رسد می نظر ملی به

 تجارت، نرخ متوازن و آزاد فضاي در رقابت است که دارد. مارکوزن معتقد است کشوري داراي توانایی

  .)Markusen,1992دارد( نگاه برابر اش تجاري رقیبان را در مقایسه با خود واقعی درآمد رشد

پذیري است و شرط کافی آن،  وري شرط الزم براي ارتقاي قدرت رقابت بهره بهبود مستمربدین ترتیب 

                                                 
1 .IMD,2003. 
2 . World Economic Forum,1996. 
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 پذیريوري در تولید کاالهایی است که قیمت نسبی باالیی در بازارهاي جهانی دارند. رقابت ارتقاي بهره

بال خواهد داشت. وري کل عوامل را به دن دهد و از این طریق، بهبود بهره کارایی تولید کنندگان را نشان می

 کار نیروى ارزش بر دارد که اشاره مولد اقتصادى اىه فعالیت از ثروت تولید قابلیت پذیرى به رقابت مفهوم

   .افزایند مى موجود طبیعى هاى دارایى و

خط مشی ها و عواملی تعریف   ا،پذیري را به عنوان مجموعه نهاده ) رقابتWEFمجمع جهانی اقتصاد(

وري نیز به نوبه خود تعیین کننده سطح  سطح بهره یک کشور را تعیین می کند.وري  بهرهکند که سطح  می

ورى  از سوى دیگر، سطح بهره تواند به آن دست یابد. رفاه پایداري است که نظام اقتصادي یک کشور می

سازد، از  می بر آنکه توانایى آن را در دستیابى به سطوح باالى رشد اقتصادي آشکار اقتصاد هر کشور عالوه

هر اقتصاد به » قابلیت رشد«تعیین کننده هاى اصلى بازده سرمایه است و یکى از عوامل اساسى در تعیین 

 وري است همان عوامل موثر بر بهبود بهره تقریبا پذیري رقابتبنابراین، عوامل تعیین کننده  .رود شمار مى

  . لید آنها نقش بیشتري دارد)(با تاکید بر کاالها و خدماتی که دانش و فناوري در تو

 جایگاه رقابت پذیري و بهره وري در اسناد باالدستی ایران -5

دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف شده و  مالکیت قانون اساسی، نظام اقتصادي بر پایه 44در اصل 

قانون اساسی ابالغ  44سیاست هاي کلی اصل  1384قلمرو مالکیت هر یک نیز آورده شده است. در خرداد 

و انسانی شد. هدف از ابالغ سیاست هاي مذکور ارتقاء کارایی بنگاه هاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي 

تصاد ملی، افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی و تشویق پذیري در اق و فناوري، افزایش رقابت

مردم به پس انداز و سرمایه گذاري و بهبود درآمد خانوارها اعالم شد و در این راستا مختلف  اقشار

سیاست هاي کلی  هاي غیردولتی و جلوگیري از بزرگ شدن بخش دولتی، هاي کلی توسعه بخش سیاست

سعه بخشهاي غیردولتی از طریق واگذاري فعالیت ها و بنگاه هاي دولتی هاي کلی تو بخش تعاونی، سیاست

 44هاي کلی اصل  هاي کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار آورده شده است. لذا سیاست و سیاست

  تاکید بر افزایش رقابت پذیري و افزایش بهره وري اقتصاد دارد. 

به جایگاه اول اقتصادي، علمی و فناوري در  ، رسیدن1404انداز در افق  یکی از اهداف سند چشم

اي تولیدي و داراي فرهنگ استفاده بهینه از امکانات  براي رسیدن به این مهم نیازمند جامعه منطقه است.

در این سند به ارتقاي سهم دانش و فناوري، سرمایه انسانی و اجتماعی در تولید تاکید  باشد. و منابع می

انداز جمهوري اسالمی ایران مستلزم ارتقاي  در مسیر اهداف سند چشم این، حرکتبنابر شده است.

 اقتصاد ایران در برنامه پنجم توسعه است تا جایگاه ایران از نظر اقتصادي،پذیري  رقابتبهروري و قدرت 



 / موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی 11

  

  علمی و فناوري در سطح منطقه ارتقاء یابد.

هاي  وري در سیاست هاي ارتقاي بهرهکاربه منظور دستیابی به اهداف سند چشم انداز، مصادیق و راه

هاي  براي اولین بار در برنامهح و ضمنی مد نظر قرار گرفته است. کلی برنامه چهارم توسعه به طور صری

وري به صراحت مورد تاکید قرار گرفته و براي آن اهداف  مقوله بهره در قانون برنامه چهارم توسعه توسعه،

وري نیروي کار، سرمایه و کل عوامل تولید به  متوسط رشد ساالنه بهرهدر این ماده،  کمی تعیین شده است.

بطور متوسط  موجب اهداف تعیین شده،ه ب گذاري شده است. درصد هدف 5/2و  1، 5/3ترتیب برابر با 

  وري کل عوامل تامین خواهد شد.  درصدي کشور از محل ارتقاي بهره 8درصد رشد اقتصادي  3/31حدود 

پنجم توسعه، دومین برنامه (گام) جهت تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله  برنامه پنج ساله

در حوزه سیاست هاي کلی برنامه پنجم می باشد. در این راستا، در  هجري شمسی 1404کشور در افق 

وري در رشد  ارتقاي سهم بهرهاقتصادي این سیاستها، در جهت دستیابی به رشد مناسب اقتصادي، 

آورده شده است. شایان ذکر است، این براي اولین بار است که در  سوم در پایان برنامه اقتصادي به یک

اهداف کمی تعیین می شود که حاکی از اهمیت موضوع و تاکید بر وري  بهرهها، براي  سیاستهاي کلی برنامه

ظر قرار گرفته وري به طور صریح و ضمنی مد ن در قانون برنامه پنجم توسعه، مصادیق بهره باشد. آن می

مطرح شده است. در این ماده به ارتقاي جایگاه  79وري به طور مشخص در ماده  موضوع بهرهاست. 

هاي اقتصادي،  براي تمامی بخش وري وري در کشور، تهیه برنامه جامع بهره سازمانی نهاد متولی بهره

  شده است.  وري تاکید بهره ارتقاي شناسایی و اجراي برنامه هاي عملیاتیو  اجتماعی و فرهنگی

در نهایت، در سیاستهاي کلی ابالغی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبري نیز به موضوع ضرورت 

محورهاي زیر از سیاستهاي کلی اقتصاد ارتقاي بهره وري و رقابت پذیري توجه شده است.در این ارتباط، 

  است: مرتبط با بهره وري و رقابت پذیريمقاومتی 

 ، تقویتکار توانمندسازي نیروي وري در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، رشد بهره دادنمحور قرار .1

 هاي رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیري ظرفیت و قابلیت اقتصاد، ایجاد بستر پذیري رقابت

 .هاي مناطق کشور متنوع در جغرافیاي مزیت

 توسعه کارآفرینی، اقتصاد دانش بنیان و نوآوري .2

استفاده از ظرفیتهاي اجراي هدفمندسازي یارانه ها در جهت افزایش بهره وري با تاکید بر  .3

  وري انرژي بهره

  عوامل از تولید با رویکرد افزایش سهم عامل کار توزیع عادالنه سهم .4

  خدمات و صادرات کاالها هدفمند از  حمایت همه جانبه .5
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  پیشرفته هاي انتقال فناوري .6

 آن افزایش پوشش استاندارد براي کلیه محصوالت داخلی و ترویج .7

اعطاي نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص  وري و زمینه ارتقاي بهره در فرهنگ جهادي تقویت .8

 .داراي خدمات برجسته در این زمینه

  پذیري جهانی رقابتشاخص هاي معرفی   - 6

المللی در انتشار  دو نهاد معتبر بین )WEF(و مجمع جهانی اقتصاد )IMD(موسسه توسعه مدیریت

پذیري در سطح جهان هستند که بین این دو، گزارش مجمع جهانی اقتصاد از جامعیت و  هاي رقابت شاخص

و مجمع  1جهانیپذیري  رقابتمقبولیت بیشتري برخوردار است. موسسه توسعه مدیریت به انتشار سالنامه 

  می پردازند.  2جهانیپذیري  رقابتبه انتشار گزارش جهانی اقتصاد 

کشورها را بر اساس  جهانی، پذیري  رقابتهر سال با تهیه گزارش   1979مجمع جهانی اقتصاد از سال 

پذیري  رقابتمیزان دستیابی آنها به شکوفایی و رونق اقتصادي مورد ارزیابی قرار می دهد. در این گزارش، 

یک کشور را تعیین وري  بهرهخط مشی ها و عواملی تعریف می شود که سطح   ا،به عنوان مجموعه نهاده

یک کشور نشان دهنده توانایی آن در دستیابی به شکوفایی اقتصادي بیشتر پذیري  رقابتسطح  می کند.

عاملی ضروري در شکوفایی اقتصادي آن کشور است. به   وري هر کشور، سطح بهره  است. بدین ترتیب،

قادر به ایجاد درآمد بیشتري براي شهروندانش است.   پذیرتر باشد، ر، هر چه اقتصادي رقابتعبارت دیگ

کند.  هاي انجام شده در هر کشور را نیز تعیین می وري میزان بازده سرمایه گذاري بهرهسطح   همچنین،

ند میزان هر چ از عناصر ایستا و در عین حال پویا تشکیل شده است.پذیري  رقابتبنابراین مفهوم 

ل یکی از عوامهمچنین منعکس کننده میزان توانایی آن در دستیابی به درآمد است،   وري یک کشور، بهره

هاي انجام شده در آن کشور به عنوان شاخص قابلیت رشد  گذاري سرمایه کلیدي تعیین کننده میزان بازده

  آن کشور است. 

جهانی است، اما پذیري  رقابتشبیه سالنامه مجمع جهانی اقتصاد تا حدي پذیري  رقابتاساس شاخص 

متفاوت است،  "وکار وزن دهی آنها کامال مقوالت منتخب، تعداد و نوع معیارهاي هر مقوله و در نهایت ساز

پذیري مجمع جهانی اقتصاد از  در گزارش رقابت ،هایی نیز بین آنها وجود دارد. افزون براین لیکن شباهت

و شاخص مکمل براي برآورد روند توان رقابت اقتصادها استفاده شده است. از د 2007تا سال  2001سال 

ترین و جدیدترین نظریات رشد اقتصادي و همچنین  بندي بر مبناي کامل این رتبه ،الزم به ذکر است

                                                 
1 - World Competitiveness Yearbook 
2 - Global Competitiveness report 
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از این رو، مجمع جهانی اقتصاد  شواهد تجربی نزدیک به دو دهه سابقه رتبه بندي اقتصادها انجام می شود.

  آورد.  ظور سازگار کردن این شاخص با نرخ هاي رشد اخیر، بازنگري هایی در این شاخص به عمل میبه من

پذیري جهانی  شاخص مجمع جهانی اقتصاد از فراگیري باالتري نسبت به شاخص سالنامه رقابت

ملی و فراملی در نهادهاي کشور دنیا را با استفاده از وجاهت بین المللی خود و نفوذ  148برخوردار است و 

یک از کشورها نیز دست کم دو یا سه نهاد یا موسسه دولتی و  گیرد. در هر بندي خود در بر می در رتبه

   خصوصی براي جمع آوري آمارها و انجام پژوهش میدانی با مجمع جهانی اقتصاد همکاري دارند.

 و متمایز رویکرد دو از 2007تا  2001 سال از جهانی خودپذیري  رقابت مجمع جهانی اقتصاد در گزارش

 رشد در رقابت توان بر رویکرد است. اولین استفاده کرده رقابت توان تحلیل براي مکمل حال عین در

 از یکی اقتصادي رشد در رقابت شاخص گیرد. می قرار بازنگري مورد سال هر که دارد تمرکز اقتصادي

اقتصادهاست. این شاخص از سه عامل اصلی  کلی رفاه و رشد انداز چشم جهت ها برآوردکننده بهترین

گزارش  رویکرد دومین تشکیل شده است که عبارتند از: فناوري، نهادهاي عمومی و محیط اقتصاد کالن.

رقابت کسب و کار است. این شاخص به دنبال اندازه گیري  توان به که ریشه در مبانی خرد دارد مربوط

کشور را با توجه به مبانی خرد آن نشان می دهد. آشکار است وري  بهرههایی است که سطح پایدار  ویژگی

ها و عملکرد آنها و همچنین کیفیت فضاي کسب و کار خرد نیز  وري و خلق ثروت به انعطاف شرکت که بهره

   بستگی دارد.

-1 شاخص دو اقتصاد، کنونی وري بهره ظرفیت عنوان نشانگرهاي به دو رویکرد این کردن اضافه با 

 متفاوت نگاه دو در سطح کسب و کار) با( بین المللی خردپذیري  رقابتشاخص  -2جهانی و پذیري  رقابت

   .دهند می نشان را اقتصاد یک رقابت توان از گویایی تصویر مکمل، اما

کسب و کار را در پذیري  رقابتجهانی و  پذیري  رقابت، دو شاخص 2008مجمع جهانی اقتصاد از سال 

جهانی را تدوین و منتشر کرده است. در ساخت این شاخص از پذیري  رقابتو یک شاخص جامع هم ادغام 

پذیري،  کننده سطح رقابت هاي تعیین تعداد مولفه ،شایان ذکر است شود. پذیري استفاده می مولفه رقابت 12

ننده ثروت بیشمار و پیچیده هستند. صدها سال است که اقتصاددانان در جستجوي درك عوامل تعیین ک 

در رابطه با تخصصی سازي و تقسیم کار آغاز شده  1یک ملت هستند. این تالش ها از کارهاي آدام اسمیت

و تا تمرکز اقتصاددانان نئو کالسیک بر سرمایه و زیرساخت هاي فیزیکی ادامه پیدا کرده و حتی امروزه به 

داشتن تصاد کالن، حکمرانی خوب، ثبات اق  پیشرفت فناوري،  کارهایی همچون آموزش و پرورش،وساز

                                                 
1 - Adam Smith 
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که داراي عملکرد باال و شفاف هستند، شرایط تقاضا در هر کشور و غیره نیز گسترش یافته است.  یینهادها

پذیر پذیري تنها در سایه شناخت عوامل موثر بر آن و ایجاد شرایط براي بروز و تقویت آنها امکان رقابت

 است. 

دیدگاه مجمع جهانی اقتصاد شامل سه دسته عوامل نیازهاي پایه، پذیري از  عوامل موثر بر رقابت

باشد. عوامل نیازهاي پایه در پی آن هستند که نقش  عوامل مؤثر بر کارآیی و عوامل مؤثر بر نوآوري می

حمایت از حقوق مالکیت و دیگر مباحث قانونی، ایجاد کارآیی و شفافیت در مخارج دولتی و دیگر سطوح 

یابند،  هاي پولی، مالی و تثبیت تجلی می س دهند. عوامل مؤثر بر کارآیی که در سیاستدولت را انعکا

هاي رشد اقتصادي در بلند مدت،  تغییرات پویایی اقتصادي در کوتاه مدت را در کنار توانایی ایجاد ظرفیت

بدون بهره  اند که هر چند کشورها آوري در پی بیان این واقعیت سازند. در نهایت عوامل فن منعکس می

آوري سایر کشورها، ممکن است سطح باالتري از معاش را بدست آورند (به عنوان مثال از  بردن از فن

  طریق انباشت سرمایه)، اما قادر نخواهند بود از رشد پیوسته اقتصادي برخوردار شوند.

شود و هر رکن تفکیک می  12پذیري خود به  عوامل سه گانه تعیین کننده رقابتشایان ذکر است، 

-2013پذیري جهانی سال  به عنوان مثال، در گزارش رقابت رکن نیز از چند شاخص تشکیل شده است.

پذیري استفاده شده است که برخی از آنها از  گانه شاخص رقابت 12شاخص در محاسبه ارکان  114از  2014

ران شرکتها بدست هاي تکمیل شده توسط مدی هاي آماري رسمی و تعدادي دیگر از پرسشنامه داده

پذیري از طریق میانگین گیري ساده از  گفتنی است، عوامل سه گانه تعیین کننده رقابت اند. آمده

راه میانگین گیري وزنی از   پذیري از آید، در حالی که شاخص کلی رقابت هاي ذیربط بدست می شاخص

گردد. در مورد  کشورها تعیین می عوامل سه گانه بدست می آید که وزنها با توجه به درجه توسعه یافتگی

درصد، تقویت کننده هاي  4/48(مانند ایران)، وزن نیازهاي پایه 2به  1کشورهاي در مرحله گذار از مرحله 

  درصد در نظر گرفته شده است. 9/7درصد و عوامل نوآوري و پیشرفتگی  7/43کارایی 

  دهد.  گانه آن را نشان می12و ارکان یري پذ رقابترابطه بین عوامل سه گانه تعیین کننده  )1(نمودار 
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  پذیري جهانی با عوامل اصلی و ارکان تعیین کننده رقابتپذیري  رقابتارتباط بین شاخص جامع -)1نمودار(

  

  

   

شاخص رقابت پذیري جهانی

عوامل نوآوري و پیشرفتگی

پیشرفتگی کسب و کار 

نوآوري

تقویت کننده هاي کارایی

آموزش عالی و آموزش

کارایی بازار کاال

کارایی بازار کار 

  توسعه بازار مالی

آمادگی فناورانه

اندازه بازار

پایه نیازهاي

نهادها

زیرساختها

محیط اقتصاد کالن

سالمتی و آموزش 

ابتدایی
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تعیین کننده رقابت پذیري از دیدگاه مجمع جهانی اقتصاد  گانه عوامل 12) ارکان 1با توجه به نمودار (

  توان به صورت زیر برشمرد: را می

 ها نهاد  

 ها زیرساخت  

 ثبات در اقتصاد کالن  

 بهداشت و آموزش ابتدایی  

 اي آموزش عالی و حرفه  

 کارآیی بازار کاال  

 کارایی بازار کار  

 بازار مالی توسعه  

  (جذب تکنولوژي)فناورانهآمادگی  

  بازاراندازه  

 هاي تجاري بودن بنگاه پیشرفته  

 نوآوري  

هاي خرد اقتصاد(بنگاهی) نیز توجه دارد و معتقد است که  البته مجمع جهانی اقتصاد به زمینه

اصالحات صورت گرفته در مقوالت کالن، قانونی و سیاسی زمانی تاثیر گذارند که پیش از آن بهسازي الزم 

رت گرفته باشد. نمودار زیر نگرش حاکم بر نحوه محاسبه شاخص اي خرد اقتصادي(بنگاهی) صوه در زمینه

رقابت پذیري را نشان می دهد. نکته مهم آن است که هم به مسایل کالن و هم به مسایل خرد (بنگاهی) در 

  محاسبه شاخص توجه می شود.
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  جهانیپذیري  رقابتعوامل تعیین کننده شاخص  -)2نمودار(

  

  

  پذیري پرداخته شده است. رکن شاخص رقابت 12به معرفی در ادامه 

  هاي رقابت پذیري : شاخص - 1

 مولفه اول: نهادها

شرکتها و دولتها براي ایجاد درآمد و ثروت در داخل آن با یکدیگر به تعامل  چارچوبی که افراد،  

 ايه این چارچوب داراي نقش کلیدي در شیوه توزیع منافع در یک جامعه و تقبل هزینه پردازند. می

ها و راهبردهاي توسعه است و تاثیر بسزایی بر تصمیمات سرمایه گذاري و سازماندهی  مشی سازي خط پیاده

 گذارد. تولید در آن کشور می

 مولفه دوم: زیرساختها

د و تعیین می کنند چه فعالیتها یا نشو زیرساختهاي کارا و گسترده منجر به کارایی عملکرد اقتصاد می 

اثرات   اد قابلیت توسعه دارند. زیرساختهایی که به خوبی توسعه یافته باشند،هایی در یک اقتص بخش

فواصل مکانی بین نواحی مختلف را کاهش می دهند و امکان برقراري ارتباط بین اقتصاد یک کشور با سایر 

 اقتصادها را میسر می کنند.
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 مولفه سوم: محیط اقتصاد کالن 

پذیري آن کشور لطمه  شد اقتصادي می شود و به قابلیت رقابتناپایداري اقتصاد کالن منجر به عدم ر

وارد می کند. به عنوان مثال، زمانی که میزان تورم در یک کشور از کنترل خارج باشد، شرکتها نمی توانند 

 تصمیمات آگاهانه اي اتخاذ کنند.

 مولفه چهارم: سالمتی و آموزش ابتدایی

ه آموزشهاي اولیه به آنها نقش مهمی در توسعه اقتصادي ایفا در اختیار داشتن نیروي کار سالم و ارائ

دهد. نیروي کاري که آموزشهاي رسمی اندکی را  کارایی نیروي کار را ارتقا می کند. آموزشهاي اولیه،  می

طی کرده باشد، تنها قادر به انجام کارهاي دستی(یدي) بسیار ساده و ابتدایی است و در مواجهه با 

 پیچیده تولید دچار مشکل می شود.فرایندهاي 

 مولفه پنجم: تحصیالت عالی و آموزش

آموزش افراد و ارائه فرصتها به آنها براي بهره مندي از تحصیالت عالی با کیفیت از ملزومات 

ژه اقتصادهاي در حال جهانی شدن امروزي نیازمند پرورش کارکنانی با   اقتصادهاي دانش پایه است. به وی

   هستند تا بتوانند با سرعت خود را با الزامات محیط هاي متغیر پیرامون خود وفق دهند.تحصیالت باال

 مولفه ششم: کارایی بازارهاي کاال

از موقعیت خوبی براي تولید ترکیب مناسب کاالها و  کشورهاي برخوردار از بازارهاي کارآمد کاال 

از جمله ویژگیهاي بازار کاالي  رخوردارند.خدمات با در نظر گرفتن شرایط عرضه و تقاضا در آن کشور ب

  کارآمد، وجود رقابت سالم در بازارهاي داخلی و خارجی و مداخله کم دولت در اقتصاد است.

 مولفه هفتم: کارایی بازار کار 

کمترین زمان و با در تواند  دهد تا چه حد نیروي کار می پذیري بازار کار نشان می کارایی و انعطاف

هاي اقتصادي جابجا شود و به میزان مناسب به این نیروي کار مشوق هایی براي  هزینه بین بخشکمترین 

یعنی رابطه شفافی بین دستمزدها و میزان تالش کارکنان برقرار شده  ،تالش بیشتر در کار ارائه شده است

 باشد.
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 مولفه هشتم: توسعه بازار مالی 

که منابع پس انداز شده توسط شهروندان یک کشور،  کارایی در بخش مالی از این جهت اهمیت دارد

همچنین منابعی که از خارج وارد آن کشور شده را به مولدترین کاربردها در آن کشور تخصیص دهد. در 

هاي کارآفرینی و سرمایه گذاري هدایت  واقع، بازارهاي مالی در هر کشور منابع  مالی را به سمت پروژه

 . ریسک در آنها باید مورد توجه قرار گیرد کند و در نتیجه ارزیابی می

 مولفه نهم:  آمادگی فناورانه 

وري صنایع خود  به چابکی اقتصاد یک کشور در  پذیرش و کاربرد تکنولوژي موجود براي ارتقاي بهره

شود. بنابراین، قابلیت و توانایی یک کشور در استفاده از فناوریهاي در دسترس در ارتقاي  اطالق می

 وري حائز اهمیت است.   بهره

 مولفه دهم: اندازه بازار 

هاي ناشی از مقیاس، از جمله مزایایی است که بازارهاي بزرگ با خود به  جویی مندي از صرفه بهره

کند. به طور سنتی، شرکتها محدود به بازارهایی می شدند که  وري کمک می همراه دارند و به افزایش بهره

اشتند؛ حال آنکه در عصر جهانی سازي به ویژه در کشورهاي کوچک، بازارهاي در مرزهاي ملی آنها قرار د

  بین المللی جایگزین بازارهاي داخلی شده اند.

 مولفه یازدهم: پیشرفتگی کسب و کار 

پیشرفتگی تجاري عامل حرکت به سوي کارایی باالتر در تولید کاالها و خدمات است که خود منجر به 

شود. پیشرفتگی تجاري به کیفیت  پذیري یک کشور می نتیجه افزایش رقابتوري و در  ارتقاي بهره

هاي تجاري(کسب و کار) یک کشور و همچنین کیفیت استراتژي ها و عملیات شرکتهاي انفرادي آن  شبکه

شود. در محاسبه مولفه پیشرفتگی تجاري از کمیت و کیفیت تامین کنندگان محلی و میزان  اطالق می

ها در یک بخش خاص از نظر  کنندگان و شرکت هنگامی که تامین ستفاده شده است.تعامالت آنها ا

هایی با هم مرتبط باشند، کارایی افزایش می یابد، فرصتهاي بیشتري براي نوآوري  جغرافیایی و در خوشه

 ایجاد می شود و موانع ورود شرکت هاي جدید به آن بخش کاهش می یابد. 
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 مولفه دوازدهم: نوآوري 

استانداردهاي زندگی تنها از طریق این   منظور از نوآوري، نوآوري تکنولوژیک است. در بلندمدت،

ها ارتقا پیدا می کند. کشورها باید به طراحی و تولید کاالهایی بپردازند که بتوانند از طریق  قبیل نوآوري

نوآوري به وسیله بخش آنها مزیت رقابتی خود را ارتقا دهند. اینها مستلزم محیطی است که در آن 

 خصوصی و دولتی مورد پشتیبانی قرار گیرد. پشتیبانی نمودن از نوآوري در بخش دولتی و غیردولتی،

، افزایش تعداد موسسات پژوهشی با کیفیت باال، میزان تعامالت گسترده بین R&Dگذاري در  سرمایه

  نوآوري است.  دانشگاه و صنعت و حمایت از مالکیت معنوي از جمله راههاي توسعه

  وري جهانی در تدوین برنامه هاي بهرهپذیري  رقابتتحلیلی اجمالی از مزایاي الگوي  - 7

پذیري را به عنوان الگوي جامع در مقایسه با الگوهاي  در نظر داریم مزایاي الگوي رقابتدر این قسمت 

 ورد بررسی اجمالی قرار دهیم.وري م هاي عملیاتی ارتقاي بهره رقیب بین المللی در تدوین و ارزیابی برنامه

وري ایران الگویی مناسب و جامع براي تدوین برنامه جامع بهبود  تنی است، تاکنون سازمان ملی بهرهگف

ورود به این بحث براي اولین بار در برنامه چهارم توسعه  وري براي اقتصاد ایران معرفی نکرده است. بهره

آن، سند فرابخشی ارتقاي بهره وري منتشر شده است. در  بطور روشن و صریح مطرح شده و در مستندات

هاي ارتقاي بهره وري ذکر شده اند، ولی داراي الگوي معینی براي  این سند، اهداف کمی و کیفی و سیاست

وري نیست و از جامعیت برخوردار نمی باشد. گفتنی است، آیین نامه  هاي عملیاتی بهبود بهره تدوین برنامه

) قانون برنامه چهارم توسعه در انتهاي سال پایانی برنامه به تصویب رسید و فرصتی براي 5اجرایی ماده (

اجراي آن وجود نداشته است. شایان ذکر است، به موضوع بهره وري بصورت غیر صریح در برنامه هاي اول، 

ارتقاي  هایی را یافت که در راستاي توان سیاستها و برنامه دوم و سوم توسعه توجه شده است و می

اما این  وري است، ولی برنامه جامع و بسته عملیاتی براي تحقق رشد بهره وري وجود نداشته است. بهره

طراحی نظام جامع اندازه گیري «نکته را باید اشاره کرد که طرح مطالعاتی انجام شده تحت عنوان

توسط موسسه عالی » وري به تفکیک بخشهاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی هاي عمومی بهره شاخص

ریزي در سال گذشته زمینه را براي تدوین برنامه جامع بهبود  آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه

) قانون برنامه پنجم توسعه فراهم ساخته است و نتایج آن می تواند در استقرار چرخه 79وري ماده ( بهره

وري یکی از مراحل استقرار چرخه  بهرهگیري شاخصهاي  وري موثر واقع شود، زیرا اندازه مدیریت بهره

نیز بحث شده وري  بهرهاین، در طرح مذکور در خصوص عوامل موثر بر  افزون بر وري است. مدیریت بهره

در این  است که نتایج آن در زمینه شناخت الگوي مناسب براي تدوین برنامه هاي عملیاتی راهگشاست.

استفاده شده است که وري  بهرهبین المللی براي تحلیل گزارش از آمارهاي منتشر شده توسط نهادهاي 
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پذیري جهانی، گزارش  گزارش مجمع جهانی اقتصاد در خصوص رقابت برخی از مهمترین آنها عبارتند از:

سهولت فضاي کسب و کار بانک جهانی، گزارش آزادي اقتصادي موسسه فریزر. عالوه بر موارد ذکر شده، 

هریتیج، گزارش اقتصاد دانش بانک جهانی، گزارش حکمرانی خوب بانک گزارش آزادي اقتصادي بنیاد 

) نیز در GEDI) و موسسه جهانی توسعه و کارآفرینی(GEMجهانی، پروژه دیده بان جهانی کارآفرینی(

  حائز اهمیت هستند.وري  بهرهرابطه با تحلیل عوامل موثر بر 

ر قالب شاخص رقابت پذیري جهانی سعی ) دWEFالمللی، مجمع جهانی اقتصاد( در بین نهادهاي بین

ها در شناسایی نقاط قوت و ضعف(مزیت ها و عدم مزیت هاي رقابتی) و موانع مهم ارتقاي  کند به دولت می

توان رقابت پذیري دید جامعی بدهد. در واقع، شاخص رقابت پذیري جهانی بر اساس شاخص هاي تعیین 

مولفه اصلی است که پیشتر در مورد آنها  12که شامل وري کشورها تعریف شده است  کننده سطح بهره

  توضیح داده شد.

کنند از یک زاویه خاص به موضوع راههاي ارتقاي بهره وري  سایر نهادهاي بین المللی سعی می

، سعی می کند از زاویه سهولت کسب و ک جهانی در گزارش فضاي کسب و کاربه عنوان مثال، بان بپردازند.

وري بپردازد. بانک جهانی در گزارشی دیگر به موضوع حکمرانی خوب نیز  قاي بهرهکار به موضوع ارت

حکمرانی خوب به عنوان فرصتی براي امنیت اقتصادي، بهبود محیط کسب و کار و جذب  پردازد. می

گذاري داخلی و خارجی از طریق شش شاخص کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت قوانین و  سرمایه

ی دولت، ثبات سیاسی و حق اظهارنظر و پاسخگویی توسط نهادهاي بین المللی بررسی مقررات، اثربخش

متغیر کیفی و ساختاري که در قالب  83بانک جهانی در گزارش سنجش اقتصاد دانش، بر پایه  .شود می

چهار مولفه اصلی نظام نهادي و انگیزش اقتصادي، آموزش و منابع انسانی، نظام نوآوري و ابداع و 

در واقع،  شوند به نقش اقتصاد دانش در بهبود بهره وري می پردازد. اختهاي اطالعاتی تجمیع میزیرس

بانک جهانی کشورها را از منظر اقتصاد دانایی محور (که منبع اصلی رشد بهره وري کشورها است) در قالب 

  ر می دهد.نظام انگیزشی، نظام آموزشی، زیرساختی، نوآوري و دانش مورد سنجش و ارزیابی قرا

وري  بهرهبنیاد هریتیج و موسسه فریزر از منظر آزادي اقتصادي به موضوع تحلیل عوامل موثر بر 

) از GEDI) و موسسه جهانی توسعه و کارآفرینی(GEMپردازند. پروژه دیده بان جهانی کارآفرینی( می

  د.نزاویه توسعه کارآفرینی به مبحث بهبود بهره وري ارتباط دار

ارتباط دارند می توان وري  بهرههاي مختلف بین المللی که به نوعی با عوامل موثر بر  زارشاز مقایسه گ

جهانی از جامعیت بیشتري در مقایسه با سایر گزارشهاي پذیري  رقابتبه این نتیجه رسید که شاخص 
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وري را در خود گنجانده است، در حالی که  این گزارش تمامی عوامل موثر بر بهره المللی برخوردار است. بین

تدوین برنامه جامع از منظر دیگر،  .ارتباط دارندوري  بهرهگزارشهاي دیگر از یک زاویه خاص با موضوع 

پذیري جهانی داراي این مزیت است که هم به راهبرد  بهبود بهره وري با رویکرد سیستمی شاخص رقابت

 هاي کالن اقتصادي توجه می کند.بنگاه ها در سطح خرد و هم به راهبرد

 148یکی دیگر از مزایاي این شاخص آن است که هر سال توسط مجمع جهانی اقتصاد براي حدود  

وري را رصد نمود و هم شکاف  توان هم تغییرات بهره کشور جهان اندازه گیري می شود و بر اساس آن می

. افزون شورهاي توسعه یافته را مشخص نمودو ک انداز وري اقتصاد ایران با کشورهاي حوزه سند چشم بهره

شناسایی وري  بهرهبر این، با استفاده از شاخص مذکور می توان نقاط ضعف و قوت اقتصاد ایران را از منظر 

بنابراین، الگوي سیستمی  وري راهگشاست. هاي عملیاتی ارتقاي بهره نمود که در تدوین برنامه

این  .گفتنی است،وري اقتصاد ایران پیشنهاد می شود نامه جامع بهرهپذیري جهانی براي تدوین بر رقابت

الگو با اندکی تعدیل در سطح بخشی نیز قابل استفاده است، یعنی دستگاه هاي اجرایی نیز می توانند از آن 

گیري شاخص  با اندازه وري در سطح بخشی استفاده نمایند براي تدوین برنامه جامع بهبود بهره

وري را مورد ارزیابی قرار داد و  هاي عملیاتی بهبود بهره توان برنامه در سطح بخشی، هم میپذیري  رقابت

این، براي شناسایی دالیل عدم  افزون بر وري کل عوامل را برآورد نمود. هم جهت حرکت شاخص بهره

است که هر  قابلیت همچنین، داراي این وري نیز قابل استفاده است. تحقق اهداف برنامه اي بهبود بهره

وري را در قالب تغییرات رتبه ایران در سطح  هاي عملیاتی بهبود بهره توان نتایج اجراي برنامه ساله می

 منطقه حوزه سند چشم انداز و فاصله آن با کشورهاي توسعه یافته ارزیابی نمود.

پذیري  بتپذیري اقتصاد ایران بر مبناي شاخص رقا بحث، تصویري کمی از وضعیت رقابتدر ادامه 

  مجمع جهانی اقتصاد ارایه می شود.

  ایران  پذیري اقتصاد رقابتوضعیت تحلیلی اجمالی از  -8

توسط مجمع جهانی اقتصاد با همکاري  2010جهانی براي اقتصاد ایران از سال پذیري  رقابتشاخص 

ایران  2010از سال اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزي ایران محاسبه و منتشر شده است. بنابراین، 

بوده است که  69کشور برابر  139رتبه ایران بین  2010بندي این مجمع قرار گرفته است. در سال  در رتبه

کشور جهان به  144است رتبه ایران بین  2012بهبود یافته ولی در سال  62کشور به  142بین  2011در سال 

بطور قابل  2013ان در سال هانی اقتصاد، رتبه ایرتنزل یافته است. بر اساس جدیدترین گزارش مجمع ج 66

اي  پله 16قرار گرفته که نسبت به سال قبل آن سقوط  82کشور، در رده  148اي بدتر شده و بین  مالحظه

اقتصاد ایران بین کشورهاي حوزه سند چشم انداز را پذیري  رقابت) تغییرات جایگاه 1داشته است. جدول (
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بوده است و  10کشور منطقه داراي رتبه  19ایران بین  2010ن می دهد. در سال نشا 2013- 2010طی سالهاي 

ایران از نظر  2013در سال (پله) بوده است.  واحد 8و  48فاصله آن با دو کشور عربستان و ترکیه بترتیب 

اه دیگر، جایگ قرار دارد. به عبارت 13، در رده کشور حوزه سند چشم انداز 18پذیري بین  شاخص رقابت

این، فاصله  افزون بر پذیري در میان کشورهاي حوزه سند چشم انداز بدتر شده است. کشور از نظر رقابت

(تفاوت رتبه بترتیب  اي بیشتر شده است رتبه ایران با کشورهاي عربستان و ترکیه نیز بطور قابل مالحظه

حرین، اردن، ترکیه، جمهوري قطر، عربستان، امارات، عمان، بکشورهاي   2013واحد). در سال  38و  62

و  تاجیکستان لبنان، ،باالتر از ایران قرار داشته و کشورهاي مصر هاي آذربایجان و ارمنستان در رده

  پاکستان بعد از ایران قرار دارند. 

  2013-2010بین کشورهاي جهان طی سال هاي  کشورهاي حوزه سند چشم اندازپذیري  رقابترتبه شاخص ): مقایسه 1جدول(

 2013 2012 2011 2010 کشور ردیف 

 13 11 14 17 قطر 1

 20 18 17 21 عربستان 2

 19 24 27 25 عربی  متحده  امارات 3

 33 32 32 34 عمان 4

 43 35 37 37 بحرین 5

 36 37 34 35 کویت 6

 44 43 59 61 ترکیه 7

 39 46 55 57 آذربایجان 8

 68 64 71 65 اردن 9

 82 66 62 69 ایران 10

 50 51 72 72 قزاقستان 11

 72 77 88 93 گرجستان 12

 79 82 92 98 ارمنستان 13

 103 91 89 92 لبنان 14

 - 100 105 116 تاجیکستان 15

 118 107 94 81 مصر 16

 133 124 118 123 پاکستان 17

 121 127 126 121 قرقیزستان 18

 145 140 138 - یمن 19

 - - 98 97 سوریه 20

  گزارش هاي رقابت پذیري جهانی در سال هاي مختلفماخذ: 

رقابت پذیري بر اساس گزارش مجمع  گانه شاخص 12ارکان  شاخص هاي تشکیل دهنده )2جدول(در 

جهان ارایه شده  به همراه رتبه ایران بین کشورهاي 2013-2014و   2012- 2013 هايسال جهانی اقتصاد در

د ایران را شناسایی نمود و هم بتوان تغییرات آن را تحلیل کرد. است تا بتوان هم نقاط قوت و ضعف اقتصا

بیانگر مزیت رقابتی( نقاط  50هاي کمتر از  گفتنی است، بر اساس روش شناسی مجمع جهانی اقتصاد، رتبه

عدم مزیت رقابتی (نقاط ضعف) در شاخص مورد نظر است. بر اساس  مبین 50هاي باالتر از  قوت) و رتبه
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مجمع جهانی اقتصاد، ایران فقط از نظر رکن اندازه بازار داراي مزیت رقابتی است در  2014-2013گزارش 

حالی که در گزارش سال قبل آن در رکن بهداشت و آموزش ابتدایی نیز داراي مزیت رقابتی بوده است. با 

جه گرفت که ایران در این دو در رکن بهداشت و آموزش ابتدایی می توان بطور تقریبی نتی 51توجه به رتبه 

رکن باقیمانده  10رکن (یعنی اندازه بازار و بهداشت و آموزش ابتدایی) در وضعیت مناسبی است ولی در 

مشخص می گردد فقط  2013و  2012وضعیت نامناسبی دارد. از بررسی تغییرات رتبه ایران بین سال 

  ت. وضعیت رکن زیرساختها نسبت به سال قبل آن بهتر شده اس

  2013و  2012ایران در سالپذیري  رقابت ارکان شاخص شاخص هاي تشکیل دهنده رتبه: مقایسه )2(جدول

  ردیف
 مولفه ها و شاخص هاي تشکیل دهنده

کشور  144رتبه در بین 

  2012جهان در 

کشور  148رتبه در بین 

  2013جهان در 

  82  66  شاخص کلی رقابت پذیري  0

  83  68  نهادها: مؤلفه اول   1

  65  55  داراییهاي فیزیکی و مالی مالکیتحقوق   1-1

  122  112  از حقوق مالکیت فکريحمایت   2-1

  75  59  (فساد اداري و اختالس)عمومیانحراف وجوه   3-1

  47  35 به سیاستمداران دولتی عمومی  اعتماد  4-1

  73  62  رشوه و پرداختهاي غیر قانونی  5-1

  73  63  استقالل قوه قضاییه  6-1

  52  41  تصمیمات دولتی قش روابط درن  7-1

  74  53  (هدر رفتن منابع توسط دولت)دولتیاتالف مخارج   8-1

  123  116  مقررات دولتی دست و پاگیر بودن  9-1

  91  77  دعاوي بخش خصوصیکارآمدي چارچوب قانونی در حل و فصل   10-1

 حقوقی تصمیماتکارامدي چارچوب قانونی در به چالش کشیدن و پیگرد   11-1

  دولت(پاسخگو بودن دولت)

104  124  

  131  127  هاي اقتصادي دولتشفافیت سیاست  12-1

  -  91 کسب و کارعملکرد  خدمات دولت براي بهبود  13-1

  117  105  کسب و کاربراي  تروریسم هاي هزینه  14-1

  94  78  کسب و کارخشونت و خالف کاري براي  هاي هزینه  15-1

  105  88 (نظیر اخاذي و باجگیري به شیوه مافیایی)سازمان یافته جرایم  16-1

  66  56 (توانایی پلیس در اجراي قانون)پلیسقابلیت اعتماد و اطمینان به خدمات   17-1

  82  66 اخالق کسب و کار توسط شرکتها رفتار  18-1

  105  93  قوي بودن استانداردهاي مربوط به حسابرسی و تهیه گزارشهاي مالی  19-1

(نظارت سهامداران و هیات مدیره بر مدیریت گیري نقش هیات مدیره در تصمیم  20-1

  شرکت)

105  119  

  104  78  اران خردد حمایت از منافع سهام  21-1

  123  130  )حمایت از سرمایه گذاران(داده آماري شاخص قدرت  22-1

  65  69  مؤلفه دوم: زیرساخت ها  2

  76  74  هاي عمومی کیفیت زیر ساخت  1-2

  66  68  ها کیفیت جاده  2-2
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  ردیف
 مولفه ها و شاخص هاي تشکیل دهنده

کشور  144رتبه در بین 

  2012جهان در 

کشور  148رتبه در بین 

  2013جهان در 

  46  45  هاي ریلی کیفیت زیرساخت  3-2

  79  81  امکانات تأسیسات بندري  4-2

  122  132  هاي شبکه مسافربري هوایی زیر ساخت  5-2

  56  53  پرواز(داده آماري) -صندلی  6-2

  51  60  کیفیت تأمین برق  7-2

  117  112  خطوط تلفن(داده آماري)  8-2

  28  32  ثابت(داده آماري)خطوط تلفن   2- 9

  100  57  مؤلفه سوم: ثبات در اقتصاد کالن  3

  62  29   کسري بودجه(داده آماري)  1-3

  15  3  نرخ پس انداز ملی(داده آماري)  2-3

  148  142  نرخ تورم(در سطح خرده فروشی) (داده آماري).  3-3

  9  15  ها (داده آماري) ها و سپرده تفاوت نرخ بهره وام  4-3

  118  108  بدهی دولت (داده آماري)  5-3

  51  46  مؤلفه چهارم: بهداشت و آموزش ابتدایی  4

  81  79  تأثیر ماالریا بر کسب و کار 1-4   1-4

  85  84  شیوع ماالریا (داده آماري) 4- 2  2-4

  63  57  تأثیر سل بر کسب و کار 3-4  3-4

  47  38 شیوع سل (داده آماري) 4-4  4-4

  72  62  بر کسب و کارتأثیر ایدز  5-4  5-4

  45  54 شیوع ایدز (داده آماري)  6-4  6-4

  93  88 مرگ و میر نوزادان (داده آماري)   7-4

  87  86 امید به زندگی (داده آماري)   8-4

  65  61  کیفیت آموزش ابتدایی  9-4

  6  9 )ابتدایی آموزش مقطع اول( نرخ ثبت نام خالص  10-4

  88  78  حرفه ايآموزش عالی و  مؤلفه پنجم:  5

  81  62 (داده آماري)  و متوسطه) راهنماییمقطع دوم( نرخ ثبت نام ناخالص آموزش  1-5

  52  59 (داده آماري)  عالینرخ ثبت نام ناخالص آموزش   2-5

  103  94 کیفیت نظام آموزشی   3-5

  40  32  سطح کیفی آموزش علوم و ریاضی  4-5

  95  93  مدیریتهاي  سطح کیفی دانشکده  5-5

  126  117  دسترسی به اینترنت در مدارس  6-5

  82  73  دسترسی محلی به خدمات پژوهشی و آموزشی  7-5

  141  134  میزان آموزش کارکنان  8-5

  110  98 مؤلفه ششم: کارآیی بازار کاال  6

  121  106  شدت رقابت در بازارهاي محلی یا داخلی  1-6

  67  47  بازاروجود بنگاه هاي مسلط بر   2-6

  73  60 اثر بخشی سیاست هاي ضد انحصار   3-6

  95  71  (اثر منفی مالیاتها بر انگیزه کار و سرمایه گذاري)اندازه و تاثیر میزان مالیات ها  4-6

(داده  شامل مالیات بر درآمد، مالیات نیروي کار و سایر مالیاتها کل نرخ مالیات  5-6

  آماري)

93  98  

  74  47 تعداد مراحل مورد نیاز براي شروع کسب و کار (داده آماري)   6-6

  63  34 زمان الزم براي شروع کسب و کار (داده آماري)   7-6
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  ردیف
 مولفه ها و شاخص هاي تشکیل دهنده

کشور  144رتبه در بین 

  2012جهان در 

کشور  148رتبه در بین 

  2013جهان در 

  114  102  کشاورزي گذاري در حوزههاي ناشی از سیاست هزینه  8-6

  113  125  (شامل موانع تعرفه اي و غیر تعرفه اي بر واردات)رواج موانع تجاري  9-6

  147  139 (داده آماري)  میانگین وزنی نرخ تعرفه تجاري  10-6

  148  144 رواج مالکیت خارجی   11-6

  136  127  تاثیر تجاري قوانین روي سرمایه گذاري مستقیم خارجی  12-6

  103  100  تشریفات گمرکیکارایی   13-6

  147  137  (داده آماري)GDPسهم واردات از   14-6

  122  114 درجه مشتري مداري    15-6

  56  48  از قیمتها و ویژگیهاي کاالها) میزان اطالعات خریدارانپیشرفتگی خریداران(  16-6

  145  141  مؤلفه هفتم: کارایی بازار  کار  7

  128  119  همکاري در  روابط کارگر و کارفرما  1-7

  138  134  انعطاف پذیري در تعیین دستمزد  2-7

  109  89  کارکنانو ساعات کار  استخدام و اخراجانعطاف پذیري در   3-7

  108  104  )اضافی (داده آمارياخراج کارکنان  هزینه هاي  4-7

  82    اثرات مالیات روي انگیزه کار کردن  5-7

  130  124  بهره وريوجود ارتباط بین دستمزد و   6-7

  127  122  استخدام مدیران ارشد)(عدم دخالت روابط در اعتماد به مدیریت حرفه اي  7-7

  -  109  فرار مغزها  8-7

  131  -  ظرفیت کشور براي حفظ استعداد  9-7

  145  -  ظرفیت کشور براي جذب استعداد  10-7

  147  143  نسبت نرخ مشارکت زنان به مردان  11-7

  130  123  مؤلفه هشتم: پیشرفته بودن بازار مالی  8

  137  135  دسترسی به خدمات مالی   1-8

  135  128  خدمات مالی هزینه استفاده از  2-8

  86  65  دارایی محلیتامین مالی از طریق بازار   3-8

  148  141  دسترسی آسان به وام ها  4-8

  139  129  کارآفرینان مخاطره آمیزمنابع مالی براي سرمایه گذاري  بهدسترسی   5-8

  121  104  استحکام مالی بانک ها  6-8

  82  74 تنظیم و نظارت بر بازار بورس اوراق بهادار    7-8

  101  99 )آماريحمایت هاي قانونی از حقوق قرض دهنده و قرض گیرنده(داده  شاخص  8-8

  116  111  مؤلفه نهم: آمادگی تکنولوژیکی  9

  121  114  هاجدیدترین فن آوريبودن  در دسترس  1-9

  120  119  هاي جدید توسط بنگاه ها آوريمیزان جذب فن   2-9

  123  108  از طریق سرمایه گذاري مستقیم خارجی انتقال تکنولوژي  3-9

  98  95  کاربران اینترنت (داده آماري)  4-9

  85  89  آماري)(داده نفر جمعیت 100پرسرعت به ازاي هر کاربران اینترنت   5-9

  122  115  آماري)به ازاي هر مشترك یا کاربر(داده  نسبت پهناي باند اینترنت  6-9

  136  128  )آمارينفر جمعیت(داده  100به ازاي هر  گستردهکاربران تلفن همراه با باند   7-9

  19  18  مؤلفه دهم: اندازه بازار  10

  18  17 شاخص اندازه بازار داخلی (داده آماري)   1-10

  25  26 شاخص اندازه بازار خارجی (داده آماري)   2-10

  17  -  و میلیارد دالر) pppتولید ناخالص داخلی(بر حسب   3-10
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  ردیف
 مولفه ها و شاخص هاي تشکیل دهنده

کشور  144رتبه در بین 

  2012جهان در 

کشور  148رتبه در بین 

  2013جهان در 

  GDP  -  103صادرات به عنوان درصدي از   4-10

  104  93  کسب و کارها مؤلفه یازدهم: پیشرفتگی  11

  57  46  تعداد عرضه کنندگان  محلی  1-11

  128  123  کیفیت عرضه کنندگان محلی  2-11

  99  85  وضعیت توسعه خوشه ها  3-11

(مبتنی بر تمایز محصوالت در بنگاه ها در مقابل مزیت رقابتی مزیت رقابتیوجود   4-11

  مبتنی بر قیمت پایین)

100  116  

(حضور گسترده شرکتها در کل زنجیره ارزش شامل طراحی وسعت زنجیره ارزش  5-11

 مجصول،بازاریابی،لجستیک و خدمات پس از فروش)  

107  112  

محصوالت کشور توسط شرکتهاي  بین المللیشبکه توزیع و بازاریابی  کنترل  6-11

  داخلی

21  34  

  80  71  تولید پیشرفته بودن فرآیندهاي  7-11

  120  113  (استفاده از ابزارها و شیوه هاي پیشرفته بازاریابی)بازاریابیوسعت   8-11

  131  120  تمایل به تفویض اختیار به مدیران میانی  9-11

  71  65  مؤلفه دوازدهم: نوآوري  12

  85  59  در شرکتها ظرفیت نوآوري  1-12

  43  40  کیفیت مراکز تحقیقاتی علمی  2-12

  110  97  توسعهها براي تحقیق و مخارج شرکت  3-12

  90  87  همکاري دانشگاه و صنعت در فعالیت هاي تحقیق و توسعه  4-12

  73  66  محصوالت با تکنولوژي پیشرفته هاي دولت بهکمک  5-12

  37  34  دانشمندان و مهندسان در کشوردسترسی به   6-12

  107  100 در هر یک میلیون نفر جمعیت (داده آماري)  تعداد ثبت اختراعات کاربردي  7-12

  .2013و  2012هاي رقابت پذیري جهانی در سال هاي  ماخذ: گزارش

پذیري مجمع جهانی اقتصاد مربوط به  یکی دیگر از نتایج مهم قابل استخراج از گزارش رقابت

بر اساس نظرسنجی به سازترین عوامل براي انجام کسب و کار از دید مدیران شرکتهاست.  شناسایی مسئله

  عبارتند از: 2013مدیران شرکتها، مهمترین مشکالت فضاي کسب و کار کشور در سال عمل آمده از 

 9/13دسترسی به منابع مالی( -3درصد)  4/14(يمقررات ارز -2درصد)  1/20ثباتی سیاسی( بی - 1

عرضه ناکافی زیرساختها(  -6درصد)  3/10بوروکراسی ناکارآمد دولتی(  -5درصد)  6/12تورم( - 4درصد) 

  .درصد) 7/4( 1سایر موارد -8درصد)  5فساد ( - 7 درصد) 9

توان نتیجه گرفت که از دید مدیران شرکتها، توسعه نیازهاي پایه و  با توجه به موارد فوق می

  پذیري اقتصاد ایران است. کننده هاي کارایی مهمترین اولویت براي ارتقاي رقابت تقویت

                                                 
 1/2درصد)، ضعف اخالق کار در نیروي کار ملی( 5/2درصد)، ناکافی بودن نیروي کار ماهر( 6/2هاي مقررات بازار کار(شامل محدودیت- 1

درصد)،  3/1درصد)، مقررات مالیات( 5/1درصد) ،عدم کفایت ظرفیت نوآوري( 9/1درصد)، نرخهاي مالیات( 9/1درصد)، بی ثباتی دولت(

  درصد). 1/0می(درصد) فقر سالمتی عمو 8/0جرم و دزدي(
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  نیروي کار وري  رهبه اقتصاد ایران بر مبناي شاخص تحلیلی از وضعیت -9

و به قیمت  PPP(1(وري نیروي کار از تقسیم تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت برابري خرید بهره

مزیت این شاخص در مقایسه هاي  ساله و بیشتر بدست می آید. 15بر تعداد شاغالن  2005ثابت سال 

ست و داراي تفسیر روشن و قابل وري در این است که با حداقل اطالعات قابل محاسبه ا المللی بهره بین

دهد بطور متوسط به ازاي هر نفر شاغل چه مقدار تولید انجام  درك براي همه است. این شاخص نشان می

وري نیروي کار را براي ایران و منطقه آسیاي جنوب غربی و  ) نتایج محاسبات بهره3شده است. جدول (

ایران در منطقه آسیاي جنوب غربی جزو  می دهد.) نشان APOوري آسیایی( کشورهاي عضو سازمان بهره

آن باالتر از متوسط منطقه است و باید با کشورهاي باالتر از متوسط مقایسه وري  کشورهایی است که بهره

در مورد  ایران در مقایسه با کشورهاي باالتر از متوسط منطقه بمراتب پایینتر است.وري  بهرهسطح  شود.

آن وري  بهرهایران باالتر از متوسط این سازمان است ولی وري  بهرهد گفت نیز بای APOکشورهاي عضو 

  اي پایینتر است. نسبت به کشورهاي باالتر از متوسط سازمان بطور قابل مالحظه

کشور حوزه سند چشم انداز، ایران  19در بین ،  2010در سال  بر مبناي شاخص بهره وري نیروي کار

هزار دالر کمترین  9/4با  قرقیزستانهزار دالر باالترین و کشور  94کشور قطر با  بوده است. 7داراي رتبه 

 .)4(جدول وري را داشته اند بهره

 نیروي کار سه کشور مهم منطقه در این سال بشرح زیر بوده است:وري  بهره

  هزار دالر به ازاي هر شاغل  3/62عربستان 

  هزار دالر به ازاي هر شاغل  1/39ترکیه 

 هزار دالر به ازاي هر شاغل  6/39 ایران 

 5/37برابر  2009)در سال 2005وري نیروي کار ایران (بر مبناي برابري قدرت خرید به قیمت ثابت  بهره

کشور منتخب عضو  15حالی که میانگین شاخص مذکور براي  هزار دالر به ازاي هر شاغل بوده است، در

که بوضوح پایین بودن  بوده استهزار دالر  3/61 ) برابرOECD(سازمان همکاري و توسعه اقتصادي

 وري نیروي کار ایران را در مقایسه با کشورهاي توسعه یافته نشان می دهد. بهره

  و جنوب غرب آسیا باالتر از متوسط ایران با کشورهاي وري نیروي کار بهرهمقایسه  ، ازدر مجموع

APO  کشورهايوOECD  وري نیروي کار ایران با این کشورها و یا مناطق  ، شکاف بهره2009در سال

                                                 
1 - Purchasing power parity(PPP) 
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   . مشخص می گردد

و بهره وري  پذیري رتبه ایران از نظر شاخص رقابت 2010در سال نکته دیگر آن که، با توجه به اینکه 

، جایگاه ایران تانتیج )،4و1ولا(جدبوده است 7و  10 بترتیب کشور حوزه سند چشم انداز 19بین  نیروي کار

تشکیل دهنده شاخص  رکانوري به هم نزدیک است، زیرا ا و بهرهپذیري  رقابتبر مبناي دو شاخص 

 وري کشورها هستند. کننده سطح بهره همان عوامل تعیین تقریبا پذیري رقابت

و APO ایران با متوسط کشورهاي جنوب غرب آسیا، متوسط  وري نیروي کار بهره)  . مقایسه 3جدول(

 2009در سال OECD متوسط 

  )دالر (هزار 2009سال  کشور یا منطقه شاخص

وري نیروي  بهره

  کار

دالر به ازاي  (هزار

و  به  هر شاغل

قیمت ثابت 

2005(  

 37,5  ج.ا.ایران

 23،2  متوسط منطقه جنوب غرب آسیا

منتخب باالتر از متوسـط منطقـه جنـوب     کشورهاي وري کار متوسط بهره

 *غرب آسیا
57،9  

  APO(  21،3وري آسیایی( سازمان بهرهمتوسط کشورهاي 

(شـامل   APOمنتخب باالتر از متوسـط   کشورهاي وري کار متوسط بهره

  کشورهاي سنگاپور، هنگ کنگ، ژاپن، کره جنوبی، ایران و مالزي)
60،4  

 OECD 61،3متوسط کشورهاي 

منتخب باالتر از متوسط منطقه جنوب غرب آسیا شامل کشورهاي امارات، کویت، بحرین، عربستان، عمان، ترکیه، لبنان، ج.ا. ایران  کشورهاي *

  و اردن است.

 

 هايایران با کشورهاي حوزه سند چشم انداز در سال وري نیروي کار بهره. مقایسه   )4(جدول

 )2005و  به قیمت ثابت  شاغل نفر دالر به ازاي هر (هزار2009-2010

  ردیف
2009  2010  

 وري نیروي کار بهرهمیزان   کشور وري نیروي کار بهرهمیزان   کشور

 94.0 قطر 106.5 قطر 1

 93.9 کویت 78.7 کویت 2

 62.3 عربستان 73.3 بحرین 3

 61.4 عمان 66.0 عمان 4

 41.1 بحرین 60.9 عربستان 5

 40.2 لبنان 38.0 ترکیه 6

 39.6 ایران 37.5 لبنان 7
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  ردیف
2009  2010  

 وري نیروي کار بهرهمیزان   کشور وري نیروي کار بهرهمیزان   کشور

 39.1 ترکیه 37.5 ایران 8

 22.8 اردن 21.1 قزاقستان 9

 21.9 قزاقستان 19.4 آذربایجان 10

 19.4 سوریه 17.4 اردن 11

 19.2 ترکمنستان 17.2 مصر 12

 18.4 آذربایجان 15.6 ترکمنستان 13

 18.3 مصر 14.3 سوریه 14

 14.9 ارمنستان 13.1 ارمنستان 15

 10.4 گرجستان 10.1 گرجستان 16
 7.3 پاکستان 6.8 پاکستان 17
 5.3 تاجیکستان 4.9 تاجیکستان 18
 4.9 قرقیزستان 4.7 قرقیزستان 19

متوسط کشورهاي حوزه سند چشم 

 انداز
33.8 - 33.4 

بـر  ایـران   آمـار  و  wdi2013بر اساس محاسبات انجـام گرفتـه از آمارهـاي     سال کشورها به جزء ایران 15آمار شاغلین باالي -1مآخذ: 

  .1390و  1385اساس برآورد مبتنی بر روش درونیابی با استفاده از نتایج سرشماریهاي عمومی نفوس و مسکن 

 WDI 2013از آمارهاي بانک جهانی در  2005و قیمت ثابت  pppآمارهاي تولید ناخالص داخلی به  -2
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  امل تولید در کشورهاي منتخب آزمون تجربی رابطه رقابت پذیري با بهره وري کل عو - 10

  روش ضریب همبستگی - 1- 10

عوامل با هم ارتباط تنگاتنگ داشته و وري  بهره وپذیري  رقابتدر قسمت قبلی تاکید شد که 

. در این قسمت سعی شده است استوري  بهرههمان عوامل موثر بر بهبود  تقریبا پذیري رقابت کننده تعیین

 بهره وري کل عوامل تولید مورد بررسی و ارزیابی تجربی قرار گیرد.و رقابت پذیري  شدت همبستگی بین

وري کار و سرمایه است و نشانگر میزان استفاده  وري کل عوامل میانگینی از بهره گفتنی است، شاخص بهره

 وري کار) ارجحیت دارد. وري جزئی(مانند شاخص بهره کارآمد از منابع است و نسبت به شاخصهاي بهره

در وري کل عوامل تولید براي کشورهاي  بهره )WDI(ظور ابتدا با توجه به آمارهاي بانک جهانیبدین من

مورد  2010براي سال یافتگی)  (یعنی کشورهاي هم سطح ایران از نظر سطح توسعه 2به  1مرحله گذار از 

 انی اقتصادپذیري کشورها که از گزارش مجمع جه هاي رقابت سپس بر اساس شاخص و محاسبه قرار گرفته

)WEF (ضرایب همبستگی بین متغیرها محاسبه شده است.گفتنی است، بدلیل هم خطی ، ه استاخذ شد

هاي کارایی و عوامل نوآوري و پیشرفتگی و همچنین کم بودن تعداد  حاد بین نیازهاي پایه و تقویت کننده

داده هاي مقطعی و با دقت قابل  مشاهدات آماري، امکان برآورد الگوي رگرسیون چند متغیره با استفاده از

  قبول وجود ندارد.

سال  دربر اساس تقسیم بندي گزارش رقابت پذیري جهانی  2به  1ي در مرحله گذار از مرحله کشورها

  زیر است:  کشور 21شامل  2010

، گرجستان، گواتماال، گینه، اندونزيبرونئی، نگوال، ارمنستان، آذربایجان، بوستوانا، مصر، آالجزایر، 

  می باشد. عربستان، سري النکا، سوازیلند، سوریه و ونزوئال ، پاراگوئه،راکشایران، کویت، قرقیزستان، م

وري کل عوامل، ابتدا میزان  پذیري و بهره به منظور محاسبه ضرایب همبستگی بین متغیرهاي رقابت

  2005ناخالص داخلی به قیمت ثابت با توجه به تولید  2010وري کل عوامل تولید براي هر کشور در سال  بهره

(آمار و اطالعات بانک جهانی) و داده هاي اشتغال بانک  2005و موجودي سرمایه به قیمت ثابت 

درصدي نقش سرمایه در تولید محاسبه شده است. سهم عامل  6/54) و با فرض سهم WDI2013جهانی(

کشور در حال گذار از  21هاي تابلویی براي  سرمایه از تولید، از برآورد تابع تولید سرانه به روش داده

بدست آمده است. نتایج آزمون هاي انتخاب روش برآورد و در  2012- 2009براي دوره زمانی  2به  1مرحله 

ارایه شده است. روش محاسبه میزان بهره وري کل عوامل تولید  1نهایت الگوي برآورد شده در پیوست 

  بصورت زیر است:  روش دیویژیا بوده است که فرمول آن
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هاي  کشورها از داده 2010پذیري سال  شایان ذکر است، مجمع جهانی اقتصاد در محاسبه شاخص رقابت

(که توسط نهادهاي رسمی منتشر شده) به همراه داده هاي کیفی بدست آمده از  2009کمی سال 

استفاده کرده است. با توجه به این که  2010ال هاي تکمیل شده توسط مدیران شرکتها در س پرسشنامه

پذیري سال  رود شاخص رقابت دهد، لذا انتظار می ها را تشکیل می هاي کیفی حدود دو سوم کل داده داده

در مرحله بعد، آمارهاي شاخص  وري همین سال کشورها ارتباط نزدیکتري داشته باشد. با بهره 2010

پذیري مجمع جهانی اقتصاد در سال  از گزارش رقابت 2به  1ار از مرحله کشور در مرحله گذ 21پذیري  رقابت

وري کل عوامل تولید به همراه  ) نتایج محاسبات بهره5در جدول( آوري شده است. جمع 2010-2011

پذیري جهانی مجمع  پذیري و ارکان آن از گزارش رقابت آوري شده در خصوص شاخص رقابت اطالعات جمع

همان طوري  کشور) ارایه شده است. 21(شامل 2به  1کشورهاي در حال گذار از مرحله جهانی اقتصاد در 

و از نظر شاخص  6وري کل عوامل، داراي رتبه  ) مشخص است، ایران از نظر شاخص بهره5که از جدول(

است که نزدیکی نتایج رتبه  2به  1در بین کشورهاي در حال گذار از مرحله 7پذیري داراي رتبه  رقابت

  .دهد را نشان میندي دو شاخص به یکدیگر ب

وري کل عوامل در کشورهاي کویت و عربستان مربوط به سهم باالي بخش  یکی از دالیل باال بودن بهره

هاي  وري باالیی برخوردار است (بواسطه سهم ناچیز هزینه نفت در اقتصاد این کشورهاست که از بهره

پذیري باالتري  فتنی است، دو کشور مذکور از شاخص رقابتواسطه در ایجاد هر واحد ارزش افزوده). گ

وري کل عوامل  براي باال بودن بهره نسبت به سایر کشورها نیز برخوردار هستند. بنابراین، دالیل دیگري نیز

به منظور شناسایی سایر دالیل مرتبط، ضرایب همبستگی بین شاخصهاي  کشورهاي مذکور وجود دارد.

   ) ارایه شده است.6وري کل عوامل اندازه گیري شده است که نتایج آن در جدول ( پذیري و بهره رقابت

پذیري همبستگی  وري کل عوامل و شاخص جامع رقابت ) نشانگر آن است که بین بهره6نتایج جدول (

پذیري  مقایسه ضرایب همبستگی بین ارکان رقابت از درصد).70دارد (حدود وجود اي  ظهمثبت و قابل مالح

گردد بترتیب نیازهاي پایه، تقویت کننده هاي کارایی و عوامل نوآوري و  وري کل عوامل مشخص می با بهره

دهی مجمع وري کل عوامل دارند. این یافته با ترتیب وزن  پیشرفتگی بیشترین همبستگی مثبت را با بهره

 2به  1پذیري براي کشورهاي در مرحله گذار از مرحله  جهانی اقتصاد به ارکان سه گانه شاخص رقابت

هماهنگی دارد. نکته دیگر آن که نیازهاي پایه با عوامل تقویت کننده کارایی و عوامل نوآوري و پیشرفتگی 

بی گذشته در خصوص تاثیر مثبت همبستگی مثبت و قوي دارد که این مطلب با یافته هاي مطالعات تجر
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  زیرساختهاي اجتماعی(سرمایه اجتماعی) بر انباشت سرمایه انسانی و انگیزه نوآوري هماهنگی دارد.

یافته بدست آمده بیانگر این واقعیت است که امکان برآورد الگوي اقتصاد سنجی با حضور عوامل 

وري  نمی توان ضریب تاثیر عوامل مذکور را بر بهره پذیري وجود ندارد و نتیجتاً  گانه تعیین کننده رقابت سه

وري کل عوامل با شاخص  هاي آماري بهره گیري نمود. بنابراین، به بررسی ارتباط بین داده بطور دقیق اندازه

پذیري در سطح ضرایب همبستگی ساده بسنده می  پذیري و عوامل سه گانه تعیین کننده رقابت کلی رقابت

  .شود

به  1وري کل عوامل تولید و شاخص رقابت پذیري و  ارکان آن در کشورهاي در حال گذار از مرحله  ه).  بهر5جدول(

  )رتبه بندي شده بر حسب بهره وري کل عوامل تولید( 2010کشور) در سال  21(شامل 2

 ردیف

کشورهاي در حال گذار از 

2به  1مرحله   

بهره وري کل عوامل(دالر به ازاي هر 

کار و سرمایه) واحد نهاده ترکیبی  

شاخص جامع 

پذیري رقابت  

پذیري ارکان تعیین کننده رقابت  

نیازهاي 

 پایه

 

هاي  تقویت کننده

 کارایی

عوامل نوآوري 

 و پیشرفتگی

 3.6 4.0 5.2 4.6 103.2 کویت 1

 4.4 4.7 5.3 5.0 99.2 عربستان 2

 3.4 4.1 5.5 4.8 71.5 برونئی 3

 3.2 3.8 4.4 4.1 68.5 بوتسوانا 4

 3.5 4.0 4.7 4.3 67.8 آذربایجان 5

 3.3 3.8 4.6 4.1 65.0 ایران 6

 3.0 3.5 4.3 4.0 61.9 الجزایر 7

 3.5 3.9 4.2 4.0 58.9 مصر 8

 2.8 3.4 3.7 3.5 58.5 ونزوئال 9

 3.0 3.4 4.3 3.8 54.5 سوریه 10

 2.7 3.4 3.7 3.5 51.6 پاراگوئه 11

 3.5 3.9 4.3 4.0 51.4 گواتماال 12

 2.8 3.2 3.8 3.4 51.0 سوازیلند 13

 4.0 4.0 4.4 4.3 47.7 سري النکا 14

 3.0 3.5 4.1 3.8 45.7 ارمنستان 15

 3.4 3.8 4.6 4.1 44.7 موراکو 16

 4.1 4.2 4.6 4.4 42.5 اندونزي 17

 2.9 3.7 4.1 3.9 37.3 گرجستان 18

 2.6 3.4 3.6 3.5 36.9 قرقیزستان 19

 2.5 3.2 2.8 2.9 35.2 آنگوال 20

 3.1 3.4 3.9 3.6 28.6 گینه 21
و قیمت ثابت  pppو آمارهاي موجودي سرمایه و تولید ناخالص داخلی بر حسب  سال  15مبناي آمار شاغلین باالي ماخذ: محاسبات بهره وري کل عوامل بر 

  رقابت پذیري جهانی.. و شاخص هاي رقابت پذیري از گزارش WDI 2013از  2005
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همبستگی بین ارکان شاخص رقابت پذیري و بهره وري کل عوامل تولید در کشورهاي در حال گذار از  ).  ضرایب6جدول(

  2010کشور) در سال  21(شامل 2به  1مرحله 

شاخص جامع   

  پذیري رقابت

 نیازهاي پایه

  

هاي  تقویت کننده

  کارایی

عوامل نوآوري و 

  پیشرفتگی

  50/0  61/0  72/0  70/0  بهره وري کل عوامل تولید

  75/0  83/0  -  -  نیازهاي پایه

  

دهد.  را نشان میپذیري  رقابتوري کل عوامل با شاخص کلی  ) رابطه مثبت بین بهره3نمودار شماره (

) نیز ارتباط مثبت بین نیازهاي پایه، تقویت کننده هاي کارایی و عوامل نوآوري 6) تا (4نمودارهاي شماره (

ضریب تعیین یا قدرت تشریح هر نمودار، کنند. در  ي کل عوامل را تایید میور و پیشرفتگی با بهره

شاخص جامع  مثبت بین ارتباطدر این رگرسیون ها نیز  ) نیز آورده شده است.2Rرگرسیون برآوردي (

ها الگوبرازش  تقدرو با توجه به  نمایان استوري کل عوامل  با بهرهپذیري  رقابتپذیري و ارکان  رقابت

هاي کارایی و عوامل نوآوري و پیشرفتگی  که به ترتیب نیازهاي پایه، تقویت کننده نتیجه گرفتتوان  می

اشته اند که با نتایج محاسبات وري کشورها د قدرت توضیح دهندگی را در خصوص تفاوتهاي بهرهبیشترین 

  ضریب همبستگی هماهنگی دارد.
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کشورهاي در حال گذار در رقابت پذیري  جامع کل عوامل تولید و شاخص وري بهره). ارتباط بین 3نمودار(

  2010در سال  کشور) 21شامل (2به  1از مرحله 

  

  

به  1کشورهاي در حال گذار از مرحله نیاز هاي پایه در و  وري کل عوامل تولید  ). ارتباط بین بهره4نمودار(

  2010در سال  کشور) 21شامل (2

  

   

y = 27.247x - 51.852
R² = 0.4858

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5

ید
ول

 ت
مل

وا
ع
ل 

 ک
ی

ور
ه 

ھر
ب

شاخص رقابت پذیری کل

y = 22.179x - 38.74
R² = 0.5108
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به  1هاي کارایی در کشورهاي در حال گذار از مرحله  و تقویت کننده وري کل عوامل تولید . ارتباط بین بهره)5نمودار(

  2010در سال  کشور) 21شامل (2

  

  

 1وري کل عوامل تولید و عوامل نوآوري و پیشرفتگی در کشورهاي در حال گذار از مرحله  بهره ). ارتباط بین6نمودار(

  2010در سال  کشور) 21شامل (2به 

  

  

  

y = 30.695x - 57.965
R² = 0.3603
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تقویت کننده ھای کارایی

y = 12.636x - 2.1456
R² = 0.2688
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وري کل عوامل  بدست آمده از محاسبات ضرایب همبستگی و نمودارهاي پراکنش رابطه بین بهرهنتایج 

وري کل عوامل با  پذیري تایید کننده یکدیگر بوده و موید رابطه مثبت بهره هاي رقابت با شاخص

باشد، میزان  رقابت پذیري باالتر میکشورهایی که در آنها میزان شاخص  در اکثر پذیري است. تقریباً رقابت

وري کل عوامل در کشورهاي  بنابراین، باالتر بودن بهره وري کل عوامل تولید نیز باالتر می باشد. بهره

  پذیري بیشتر اقتصاد این کشورهاست.  عربستان و کویت تا حد زیادي بدلیل توان رقابت

براي کشوري مانند ایران، اولویت دادن به ارتقاي  که نتیجه گرفتمی توان  هاي فوق با توجه به یافته 

نیازهاي پایه (شامل بهبود کارکرد نهادها، ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کالن، توسعه زیرساختها و ارتقاي 

وري کل عوامل بیشترین تاثیر را دارد. در این ارتباط،  سطح سالمتی و آموزش ابتدایی) در ارتقاي بهره

د و ثبات محیط اقتصاد کالن که به هدایت منابع به سمت فعالیتهاي مولد منجر وجود نهادهاي کارآم

 ،زیرساختها جهت عملکرد اقتصادي اثربخششود، از اهمیت زیادي برخوردار است. همچنین، توسعه  می

میان مناطق جغرافیایی را کاهش زیرساختهاي توسعه یافته تاثیر فاصله  ضروري و عامل مهمی می باشد.

هاي کمتر موجب یکپارچگی بازارهاي ملی و پیوند آنها با سایر کشورها و مناطق  د و با تحمیل هزینهدهن می

در نهایت، توسعه آموزشهاي ابتدایی و ارتقاي سطح سالمتی از طریق افزایش سرمایه انسانی در  گردند. می

  وري موثر است. باال بردن بهره

هاي کارایی و عوامل نوآوري  کننده ضریب همبستگی تقویتدر اولویت دوم، تفاوت چندانی بین میزان 

وري ارتباط دارند. این یافته  ندارد و هر دوي آنها تقریبا به یک اندازه با بهره وجود وري و پیشرفتگی با بهره

به گونه اي که تمامی عوامل موثر  ،وري به یک برنامه جامع نیاز است شانگر آن است که براي ارتقاي بهرهن

وري می بایست مورد توجه قرار گیرد. گفتنی است بهبود کارکرد نهادها، توسعه زیرساختها، کاهش  هرهبر ب

همگی منافع قابل توجهی را در جهت بهبود  آموزش و بهداشت عمومیثباتی اقتصاد کالن و ارتقاء  بی

زان تاثیرگذاري آنها کاسته وري به همراه دارند، اما با گذشت زمان و اشباع اقتصاد از این عوامل، از می بهره

کار،  هاي کاال وکارایی بازار اي، توسعه سطوح آموزش باالتر و آموزش حرفه می شود. این امر در مورد

نیز صادق است. براي گذر از مرز اشباع اقتصاد و باالبردن  آمادگی فناورانه ، اندازه بازار وبازار مالیتوسعه 

هایی که به مرز دانش ي کمک گرفت. این رکن براي اقتصادفناور توان تولید، باید از نوآوري در حوزه

شود  هاي برون مرزي براي آنها کمرنگ شده است، بسیار مهم محسوب می اند و امکان جذب فناوري رسیده

توانند از طریق طراحی و توسعه محصوالت و فرآیند هاي نوین به حفظ مزیت رقابتی مبادرت ورزند. با  و می

،  هنوز به مرزهاي دانش نرسیده و امکان جذب فناوري را 2به  1ه در کشورهاي مرحله گذار از توجه به اینک

هاي کارایی و عوامل نوآوري و پیشرفتگی بر  دارند، لذا تفاوت چندانی بین میزان تاثیرگذاري تقویت کننده
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بیشتر آنها و همچنین  هاي موجود و بهبود هر وري وجود ندارد. در واقع این کشورها با جذب فناوري بهره

  وري خود را ارتقاء دهند. توانند بهره از جمله توسعه نوآوري می بهبود هر چه بیشتر در سایر حوزه ها

  روش اقتصاد سنجی داده هاي تابلویی - 2- 10

در این قسمت از گزارش، رابطه بهره وري کل عوامل تولید با رقابت پذیري به روش اقتصاد سنجی 

سري  مقطعی یا محدودیت داده هاي آماري به صورت ارزیابی تجربی قرار می گیرد. به دلیلمورد بررسی و 

 و 1روش داده هاي تابلویی هر دو بعد سري زمانیدر . استفاده شده استروش داده هاي تابلویی از  ،زمانی

به  1کشور (مقطع) در حال گذار از مرحله  21اطالعات داده ها شامل آمار و  .گرفته می شوددر نظر  2یمقطع

داده هاي بهره وري کل عوامل تولید براي هر کشور . می باشد (سري زمانی)2012تا 2009در دوره زمانی  2

و موجودي سرمایه   2005با توجه به آمار و اطالعات بانک جهانی براي تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 

درصدي نقش سرمایه در تولید محاسبه شده است. روش مورد  6/54هم و با فرض س 2005به قیمت ثابت 

استفاده براي محاسبه بهره وري کل عوامل تولید، روش دیویژیا بوده است. در نهایت با توجه شاخص رقابت 

، الگوي لگاریتمی زیر 2012تا  2009پذیري کل محاسبه شده در گزارش رقابت پذیري جهانی در سالهاي 

  . 3ثر شاخص کل رقابت پذیري بر بهره وري کل عوامل تولید مورد برآورد قرار گرفتبراي بررسی ا

)(*)( 1 itiit OVINLogTFPLog   

پذیري و نمایانگر میزان شاخص رقابت OVINitاست. در این مدل  t = 4و  i = 1,2,...,21که در آن

TFPit بهره وري کل  استدهد.در مدل فوق فرض شده کل عوامل تولید را نشان می وريمیزان بهره

  عوامل تابعی از شاخص رقابت پذیري جهانی است. 

در روش اقتصادسنجی استفاده از داده هاي تابلویی، ابتدا باید آزمون هاي روش برآورد انجام گیرد. 

اختالف (مقطعیداده هاي اختالف در ویژگی هاي براي آزمون وجود یا عدم وجود  Fبدین منظور از آزمون

در صورت عدم  استفاده می شود. )نشان داده می شوندالگو  مقطعی در عرض از مبداءبین ویژگی هاي 

با استفاده از روش حداقل مربعات  الگو، (در اینجا کشورها)وجود اختالف در ویژگی هاي مقطعی

راي ، بایستی از روش داده هاي تابلویی باختالفقابل برآورد است، اما در صورت وجود  )OLS(معمولی

بدین معنی است که ناحیه رد قرار گرفت  در F جواب آماره اگر . به عبارت دیگر،استفاده کرد الگوبرآورد 

                                                 
1    Time-series 
2   Cross-section 

 داده هاي آماري شاخصهاي بهره وري کل عوامل و شاخص کلی رقابت پذیري جهانی کشورهاي منتخب در پیوست ارایه شده است.- 3
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رد شده و باید ویژگی هاي کشوري در برآورد ها مورد  )فرضیه صفربراي کشورها(برابري عرض از مبدا 

براي انتخاب د. کراستفاده  )RE(2و یا تصادفی )FE(1اثرات ثابتتوجه قرار گیرد. لذا باید از روش برآورد 

–آماره آزمون هاسمن داراي توزیع کاي  استفاده می شود. 3آزمون هاسمنروش اثرات ثابت یا تصادفی از 

  است.دو با درجه آزادي برابر با تعداد متغیر هاي توضیحی 

از روش باید ه ک نشان می دهد درصد، 5در سطح  Fآزمون تایج براي الگوي تصریح شده فوق، ن

یعنی  فرضیه  صفر مبتنی بر برابري عرض از مبدا مدلها را نمی توان  هاي تابلویی استفاده کنیم. داده

اثرات تصادفی و یا روش اثرات ثابت باید از  برآورد لذا براي انتخاب روش .بند الف) 2(پیوست پذیرفت

فرضیه صفر مبنی بر  ،2پیوست در بند بمطابق نتایج آزمون الگو  ) کمک بگیریم.H-Testآزمون هاسمن(

از  .کرد)استفاده FEاز روش اثرات ثابت (باید بنابراین در تخمین مدلها،  .وجود اثرات تصادفی رد می شود

در  کل عوامل تولید منظر اقتصادي استفاده از مدل اثر ثابت بدین مفهوم است که عوامل کنترلی بهره وري

متفاوت کشورها  به صورت یک مقدار ثابت در بینالگو ترل شده در و کن شاخص رقابت پذیري از غیر 

  است. 

 .4) ارایه شده است7در جدول ( )FEاثرات ثابت ( برآورد الگو در شکل لگاریتمی و از روش نتایج

دهد. هم چنین عالمت  را نشان می الگو خوبی برازش درصد است، 99الگو که   تعدیل شده ضریب تعیین

از لحاظ آماري نیز  تمامی ضرایبمطابق چارچوب نظري و مورد قبول است و ضریب رقابت پذیري مثبت و 

  معنی دار هستند. 

نتیجه برآورد الگوي بهره وري کل عوامل به روش اثرات ثابت براي کشورهاي در حال گذار  -)7جدول(

  2012-2009در دوره  2به  1از مرحله 

ضریب متغیر   عنوان

  مستقل

قدرت تشریح تعدیل  tره آما

  شده رگرسیون

آماره معناداري کل 

  )Fرگرسیون(آماره 

-آماره دوربین

  )DWواتسن(

لگاریتم شاخص 

کلی رقابت 

  پذیري جهانی

34/0  3/2  99/0  443  6/1  

                                                 
1 Fixed Effects 
2 Random Effects 
3Hausman Test  

تفصیلی برآورد الگو مشتمل بر برآورد ضرایب عرض از مبدا کشورها و آزمونهاي انجام شده در خصوص انتخاب روش برآورد نتایج  - 4

 ارایه شده است در پیوستالگو 
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مطابق رابطه فوق، رقابت پذیري اثر مثبت و معنی داري بر بهره وري کل عوامل تولید دارد. به عبارت 

دیگر، یک درصد افزایش در شاخص رقابت پذیري می تواند میزان بهره وري کل عوامل تولید را به میزان 

رصد تفاوت د 99درصد افزایش دهد. قدرت تشریح تعدیل شده رگرسیون نشان می دهد حدود  34/0

  وري کشورها توسط شاخص کلی رقابت پذیري تبیین می شود.  بهره

بدین ترتیب آزمون تجربی الگوي تصریح شده براي رابطه و میزان اثربخشی شاخص رقابت پذیري بر 

بهره وري کل عوامل تولید به روش اقتصاد سنجی نیز تایید می کند که ارتباط مثبت و قوي بین شاخص 

وري کل عوامل وري وجود دارد و با افزایش شاخص رقابت پذیري کشورها، میزان بهرهبهره پذیري و رقابت

  یابد. تولید آنها افزایش می

بین  و قابل مالحظه اي که ارتباط مثبت نتیجه گرفت می توانبا توجه به یافته هاي آزمون تجربی 

وري کل میزان بهره کشورها، ت پذیريوري وجود دارد و با افزایش شاخص رقابذیري و بهرهپ شاخص رقابت

کل  وري به افزایش بهره ،پذیري هاي ارتقاي توان رقابت اجراي برنامهیابد. لذا افزایش می آنها عوامل تولید

گیري این عوامل به صورت  پذیري و نحوه اندازه از آنجا که عوامل موثر بر رقابت شود. میمنجر  عوامل

 ،مشخص شده و هر ساله گزارش آن منتشر می شود) WEFاقتصاد( توسط مجمع جهانی علمی فرآیندي

این سیاستگذاري براي ارتقاي آن  وري و بنابر براي ارزیابی عوامل موثر بر بهره مبناي مناسبی تواند لذا می

پذیري مجمع جهانی اقتصاد به عنوان یک چارچوب نظري  شود از الگوي رقابت بنابراین، توصیه می باشد.

وري بخش هاي صنعت، معدن و تجارت  وري کشور و برنامه جامع بهره تدوین برنامه جامع بهرهمناسب در 

شایان ذکر است، برخی از برنامه هاي ارتقاي بهره وري در مولفه هاي شاخص رقابت پذیري  استفاده شود.

  گنجانده نشده است که الزم است مورد توجه قرار گیرند که اهم آنها عبارتند از:

  ه هاي آموزشی ، پژوهشی و ترویجی در زمینه تکنیکهاي بهبود بهره وريبرنام- 1

  برنامه هاي ایجاد نظام آماري پایش و ارزیابی برنامه هاي بهره وري-2

برنامه هاي مربوط به نهادسازي در زمینه عرضه خدمات با کیفیت باال در خصوص بهبود بهره وري - 3

  بنگاه هاتوسط انجمنها و شرکتهاي غیر دولتی به 

  برنامه هاي انگیزشی بنگاه ها به منظور ایجاد تقاضا براي خدمات بهره وري- 4

  برنامه هاي ارتقاي بهره وري در فعالیتهاي تولید خانگی-5
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  برنامه هاي مربوط به بهره وري سبز(توجه به مسائل زیست محیطی تولید)- 6

 توجه به ارتقاي بهره وري منابع طبیعی- 7

  



 / موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی 42

  

  خالصه و جمعبندي: -11

) بدلیل WEFپذیري جهانی مجمع جهانی اقتصاد( این مطالعه نشانگر آن است که الگوي رقابتنتایج 

توجه به ابعاد خرد(بنگاهی) و کالن و داشتن دیدگاه سیستمی نسبت به سایر الگوهاي رقیب بین المللی 

وري در  مل موثر بر بهرهتر است. بعبارت دیگر، عوا وري مناسب هاي عملیاتی ارتقاي بهره براي تدوین برنامه

پذیري در  پذیري جهانی قرار دارد و افزون بر آن به ارتقاي رقابت داخل عوامل تعیین کننده شاخص رقابت

تولید کاالها و خدماتی تاکید دارد که نقش دانش و فناوري در تولید آنها بیشتر است که این مسئله در 

پذیري با  نکته دیگر آن که ارکان تعیین کننده رقابتباشد.  راستاي افزایش مستمر رفاه جامعه نیز می

انداز جمهوري اسالمی ایران در خصوص دستیابی به جایگاه اول  اهداف ترسیم شده در سند چشم

اقتصادي، علمی و فناوري در منطقه و سیاستهاي کلی اقتصاد مقاومتی هماهنگی دارد. در نهایت، بهبود 

یري با شرایط جدید اقتصاد جهانی که رقابت در بازارهاي داخلی و پذ وري بر مبناي الگوي رقابت بهره

  خارجی رو به افزایش است تطبیق دارد و شرایط رشد مستمر اقتصادي را مهیا می کند.

سطح با  در حال توسعه هم وري کل عوامل تولید در کشورهاي پذیري با بهره آزمون تجربی رابطه رقابت

با دو متدولوژي  مجزا  شامل بررسی رابطه ضریب همبستگی  )2به  1مرحله در مرحله گذار از  ایران (یعنی

نشان داد که  اقتصاد سنجی داده هاي تابلویی روش بین متغیر رقابت پذیري و بهره وري کل عوامل تولید و

با افزایش  ، یعنیوجود دارد کل عوامل وري پذیري و بهرهرقابت کلی بین شاخص و قوي ارتباط مثبت

. با توجه به وجود همبستگی خطی ابدی وري کل عوامل تولید افزایش میمیزان بهره ،پذیري قابتشاخص ر

زیاد بین نیازهاي پایه با عوامل نوآوري و پیشرفتگی و تقویت کننده هاي کارایی ، امکان برآورد رگرسیون 

جود ندارد. از مقایسه وري و پذیري بر بهره گانه رقابت چند متغیره براي برآورد ضریب تاثیر عوامل سه

ضرایب همبستگی ساده بین متغیرها می توان نتیجه گرفت، نیازهاي پایه در مقایسه با دو عامل دیگر 

وري بین کشورها  هاي کارایی و عوامل نوآوري و پیشرفتگی) در تبیین تفاوتهاي بهره (یعنی تقویت کننده

پذیري  و دو عامل دیگر تعیین کننده رقابت متغیر مهمتري است. وجود همبستگی قوي بین نیازهاي پایه

وري است. بعد  مبین آن است که براي کشوري مانند ایران، توسعه نیازهاي پایه عامل مسلط در ارتقاي بهره

وري موثر  هاي کارایی و عوامل نوآوري و پیشرفتگی بترتیب در ارتقاي بهره از نیازهاي پایه، تقویت کننده

وري بین کشورها بر اساس دو متغیر  زیادي در میزان تبیین تفاوتهاي بهرههستند، ولی تفاوت چندان 

همان عوامل تعیین کننده  تقریبا پذیري اجزاي تشکیل دهنده شاخص رقابتاز آنجا که مذکور وجود ندارد. 

پذیري مطابق انتظار  وري و رقابت ، وجود ارتباط مثبت بین بهرهوري کشورها هستند سطح بهره

فرآیندي منسجم،  جهانی پذیري براي محاسبه شاخص رقابت ) است. با توجه به این کهنظري(تئوریک
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توان از این رویکرد براي ارتقاي  سازگار و همه جانبه در سطح خرد و کالن اقتصاد تعریف شده است، لذا می

استاندارد گفتنی است، برخی از برنامه هاي ارتقاي بهره وري در چارچوب الگوي وري بهره گرفت. بهره

  رقابت پذیري قرار نمی گیرد که الزم است در تدوین برنامه جامع بهره وري کشور مورد توجه قرار گیرند.

و بهره وري  پذیري رتبه ایران از نظر شاخص رقابت 2010در سال نکته دیگر آن که، با توجه به اینکه   

، جایگاه ایران بر مبناي دو نتیجتا ،ده استبو 7و  10 بترتیب انداز کشور حوزه سند چشم 19بین  نیروي کار

رتبه ایران بین کشورهاي در  2010همچنین، در سال  .وري به هم نزدیک است پذیري و بهره شاخص رقابت

 بوده 7و  6بترتیب  پذیري و رقابتوري کل عوامل  بر مبناي شاخصهاي بهره 2به  1گذار از مرحله  مرحله

وري استفاده  توان براي تحلیل تغییرات بهره پذیري می گیري شاخص رقابت بنابراین، از نتایج اندازه است.

 کرد.

دهد که در بین  نشان می 2013پذیري ایران در سال  به عمل آمده در خصوص وضعیت رقابتبررسی  

دهد و جایگاه ایران نسبت به سال  است که وضعیت نامطلوبی را نشان می 82کشور جهان رتبه ایران  148

انداز نیز از شرایط  نکته دیگر این که ایران بین کشورهاي حوزه سند چشم پله بدتر شده است. 16قبل آن 

 ، رقباي اصلی ایران در منطقه2013-2010 یافته دیگر آن که، در طی سالهاي مناسبی برخوردار نیست.

شته و فاصله خود پذیري جهانی خود دا (یعنی عربستان و ترکیه) بهبود مستمري را در ارتقاي قدرت رقابت

وري اقتصاد ایران با کشورهاي عربستان و ترکیه  به عبارت دیگر، فاصله بهره اند. را با ایران بیشتر کرده

  بنابراین، اجراي برنامه هاي ارتقاي بهره وري از ضرورتی اجتناب ناپذیر برخوردار است.بیشتر شده است.

مدیران شرکتها، مهمترین مشکالت فضاي  یافته دیگر آن که بر اساس نظرسنجی به عمل آمده از

  عبارتند از: 2013کسب و کار کشور در سال 

 9/13دسترسی به منابع مالی( - 3درصد)  4/14مقررات ارزي( - 2درصد)  1/20ثباتی سیاسی( بی - 1

عرضه ناکافی  -6درصد)  3/10بوروکراسی ناکارآمد دولتی(  -5درصد)  6/12تورم( -4درصد) 

  درصد). 7/4سایر موارد ( -8درصد)  5فساد ( -7درصد)  9زیرساختها( 

توان نتیجه گرفت که از دید مدیران شرکتها، توسعه نیازهاي پایه و  با توجه به موارد فوق می

این نتیجه با  پذیري اقتصاد ایران است. هاي کارایی مهمترین اولویت براي ارتقاي رقابت کننده تقویت

هاي کارایی همبستگی  ارد، یعنی نیازهاي پایه و تقویت کنندههاي آزمون تجربی نیز هماهنگی د یافته

  وري دارند. قویتري با بهره
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انداز به جایگاه اول اقتصادي،  انداز مقرر گردیده ایران در افق چشم با توجه به این که در سند چشم

 رد ارتقايکشور با رویک وري شود برنامه جامع بهره علمی و فناوري در منطقه دست یابد، پیشنهاد می

هاي اجرایی و قواي مقننه و قضائیه موظف گردند الزامات تحقق آن را  پذیري تهیه و تمامی دستگاه رقابت

و ملحوظ کردن برخی موضوعات  پذیري وري با رویکرد رقابت بنابراین، اگر برنامه جامع بهره .فراهم کنند

ور از بحران رشد منفی اقتصادي است تدوین شود، راهکار موثري براي نجات کش خاص مدیریت بهره وري

  که به افزایش رفاه جامعه نیز منجر خواهد شد.
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 پیوست ها:

ي تابع تولید سرانهنتایج الگوآزمون انتخاب روش برآورد و : 1پیوست  

 

 

  : Fآزمون -الف
 

Redundant Fixed Effects Tests   

Pool: POOL02    
Test cross-section fixed effects   

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 4.378359 (20,39) 0.0000 

Cross-section Chi-square 72.987115 20 0.0000 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: LOG(YL?)   

Method: Panel Least Squares   

Date: 03/08/14   Time: 14:48   
Sample (adjusted): 2010 2012   

Included observations: 3 after adjustments  

Cross-sections included: 21   

Total pool (unbalanced) observations: 62  
Convergence achieved after 6 iterations  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4.524175 1.433226 3.156637 0.0025 

LOG(KL?) 0.491335 0.111913 4.390321 0.0000 

AR(1) 0.981147 0.011909 82.38589 0.0000 
     
     R-squared 0.998321     Mean dependent var 9.866901 

Adjusted R-squared 0.998265     S.D. dependent var 0.739984 

S.E. of regression 0.030827     Akaike info criterion -4.073687 

Sum squared resid 0.056067     Schwarz criterion -3.970762 
Log likelihood 129.2843     Hannan-Quinn criter. -4.033276 

F-statistic 17545.18     Durbin-Watson stat 0.979153 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

  سرمایه سرانه است. KLمبین تولید سرانه نیروي کار و  YL*در روابط فوق 

  آزمون هاسمن: -ب
 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Pool: POOL02    
Test cross-section random effects   

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 11.580868 1 0.0007 
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Cross-section random effects test comparisons:  

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     LOG(KL?) 0.459478 0.642317 0.002887 0.0007 
     
          

Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: LOG(YL?)   

Method: Panel Least Squares   

Date: 03/08/14   Time: 14:50   

Sample: 2009 2012   
Included observations: 4   

Cross-sections included: 21   

Total pool (unbalanced) observations: 83  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4.907337 0.750029 6.542860 0.0000 

LOG(KL?) 0.459478 0.069537 6.607710 0.0000 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.998583     Mean dependent var 9.863256 

Adjusted R-squared 0.998095     S.D. dependent var 0.746174 

S.E. of regression 0.032566     Akaike info criterion -3.788940 
Sum squared resid 0.064693     Schwarz criterion -3.147801 

Log likelihood 179.2410     Hannan-Quinn criter. -3.531366 

F-statistic 2047.052     Durbin-Watson stat 1.198144 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

  

  نتایج الگو:-ج
 

Dependent Variable: LOG(YL?)   
Method: Pooled Least Squares   
Date: 03/08/14   Time: 11:22   
Sample (adjusted): 2010 2012   
Included observations: 3 after adjustments  
Cross-sections included: 21   
Total pool (unbalanced) observations: 62  
Convergence achieved after 10 iterations  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3.963398 1.264462 3.134455 0.0033 

LOG(KL?) 0.546418 0.116667 4.683573 0.0000 
AR(1) 0.503158 0.114233 4.404657 0.0001 

Fixed Effects (Cross)     
_ALG--C 0.142759    
_ANG--C -0.483833    
_ARM--C -0.131250    
_AZER--C 0.193861    
_BOTS--C 0.288415    

_BRUNEI--C 0.277682    
_EGYPT--C 0.092618    
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_GEORG--C -0.319391    
_GUATE--C -0.007703    
_GUYA--C -0.535774    
_INDON--C -0.173620    
_IRAN--C 0.174461    
_KUW--C 0.634387    

_KYRGYZ--C -0.379540    
_MORO--C -0.153351    

_PARAGU--C 0.000505    
_SAUDI--C 0.668780    

_SRI--C -0.028764    
_SWAZ--C -0.062398    

_SYRIAN--C -0.080841    
_VENEZU--C 0.094460    

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.999483     Mean dependent var 9.866901 

Adjusted R-squared 0.999191     S.D. dependent var 0.739984 
S.E. of regression 0.021047     Akaike info criterion -4.605738 
Sum squared resid 0.017276     Schwarz criterion -3.816639 
Log likelihood 165.7779     Hannan-Quinn criter. -4.295918 
F-statistic 3425.620     Durbin-Watson stat 1.895324 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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  )TFPي بهره وري کل عوامل تولید(نتایج الگوآزمون انتخاب روش برآورد و : 2پیوست

 

  : Fآزمون  -الف
 

Redundant Fixed Effects Tests   

Pool: POOL03    
Test cross-section fixed effects   

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 272.088829 (20,56) 0.0000 

Cross-section Chi-square 357.766293 20 0.0000 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: LOG(TFP?)   

Method: Panel Least Squares   

Date: 03/08/14   Time: 11:48   
Sample: 2009 2012   

Included observations: 4   

Cross-sections included: 21   

Total pool (unbalanced) observations: 78  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.647541 0.319494 5.156724 0.0000 

LOG(OVIN?) 1.691995 0.230985 7.325121 0.0000 
     
     R-squared 0.413840     Mean dependent var 3.979513 

Adjusted R-squared 0.406127     S.D. dependent var 0.309178 
S.E. of regression 0.238262     Akaike info criterion -0.005584 

Sum squared resid 4.314434     Schwarz criterion 0.054845 

Log likelihood 2.217763     Hannan-Quinn criter. 0.018607 

F-statistic 53.65740     Durbin-Watson stat 0.037954 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

  آزمون هاسمن: -ب
 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Pool: POOL03    

Test cross-section random effects   
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 8.768869 1 0.0031 
     
          

Cross-section random effects test comparisons:  
     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     LOG(OVIN?) 0.357931 0.508574 0.002588 0.0031 
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Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: LOG(TFP?)   

Method: Panel Least Squares   

Date: 03/08/14   Time: 12:35   
Sample: 2009 2012   

Included observations: 4   

Cross-sections included: 21   

Total pool (unbalanced) observations: 78  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3.486198 0.211064 16.51725 0.0000 

LOG(OVIN?) 0.357931 0.153123 2.337540 0.0230 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.994029     Mean dependent var 3.979513 

Adjusted R-squared 0.991790     S.D. dependent var 0.309178 
S.E. of regression 0.028014     Akaike info criterion -4.079510 

Sum squared resid 0.043947     Schwarz criterion -3.414798 

Log likelihood 181.1009     Hannan-Quinn criter. -3.813414 

F-statistic 443.9671     Durbin-Watson stat 1.561721 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

نتایج الگو: -ج  

 
 

Dependent Variable: LOG(TFP?)   
Method: Pooled Least Squares   
Date: 02/25/14   Time: 15:24   
Sample: 2009 2012   
Included observations: 4   
Cross-sections included: 21   
Total pool (unbalanced) observations: 78  
     

     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3.486198 0.211064 16.51725 0.0000 

LOG(OVIN?) 0.357931 0.153123 2.337540 0.0230 
Fixed Effects (Cross)     

_ALG--C 0.147890    
_ANG--C -0.339182    
_ARM--C -0.134310    
_AZER--C 0.178647    
_BOTS--C 0.238981    

_BRUNEI--C 0.219101    
_EGYPT--C 0.089495    
_GEORG--C -0.348657    
_GUATE--C -0.037523    
_GUYA--C -0.578468    
_INDON--C -0.253246    
_IRAN--C 0.152915    
_KUW--C 0.625457    

_KYRGYZ--C -0.310070    
_MORO--C -0.186817    



 / موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی 52

  

_PARAGU--C -0.025580    
_SAUDI--C 0.545891    

_SRI--C -0.118478    
_SWAZ--C -0.001571    

_SYRIAN--C 0.015889    
_VENEZU--C 0.148217    

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.994029     Mean dependent var 3.979513 

Adjusted R-squared 0.991790     S.D. dependent var 0.309178 
S.E. of regression 0.028014     Akaike info criterion -4.079510 
Sum squared resid 0.043947     Schwarz criterion -3.414798 
Log likelihood 181.1009     Hannan-Quinn criter. -3.813414 
F-statistic 443.9671     Durbin-Watson stat 1.561721 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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  : جداول آمار و اطالعات3پیوست 

  

  (هزار نفر)2به  1کشورهاي در حال گذار از مرحله سال  15 يشاغلین باال. 1جدول 

 2012 2011 2010 2009 کشورھا ردیف

 11005 10747 10480 10176 الجزایر 1

 7050 6806 6571 6326 آنگوال 2

 1206 1194 1175 1133 ارمنستان 3

 4482 4377 4263 4203 آذربایجان 4

 838 826 814 798 بوتسوانا 5

 189 187 184 181 برونئی 6

 23975 23371 23634 22987 مصر 7

 2044 2022 1970 1934 گرجستان 8

 5786 5599 5460 5301 گواتماال 9

 241 240 238 237 گینه 10

 110522 108655 106397 103947 اندونزي 11

 20575 20470 20436 20392 ایران 12

 1638 1564 1488 1413 کویت 13

 2392 2348 2309 2277 قرقیزستان 14

 10747 10560 10348 10269 موراکو 15

 2958 2905 2829 2817 پاراگوئه 16

 9806 9615 9196 8885 عربستان 17

 7973 8187 8088 8054 سري النکا 18

 338 328 319 310 سوازیلند 19

 5778 5653 5508 5346 سوریه 20

 12769 12436 12147 12058 ونزوئال 21

 وبانک جهانی بـوده    wdi2013بر اساس محاسبات انجام گرفته از آمارهاي  سال کشورها به جزء ایران 15آمار شاغلین باالي -1مآخذ: 

  .1390و  1385نتایج سرشماریهاي عمومی نفوس و مسکن بر اساس برآورد مبتنی بر روش درونیابی با استفاده از ایران  آمار
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  2به  1کشورهاي در حال گذار از مرحله  هیسرما يموجود. 2جدول 

  )میلیون دالر- 2005و قیمتهاي ثابت  pppبر حسب (

 2012 2011 2010 2009 کشورھا ردیف

 713315 676464 644948 608572 الجزایر 1

 550745 493307 426810 374242 آنگوال 2

 66108 60485 57009 54455 ارمنستان 3

 143326 135988 127549 117901 آذربایجان 4

 68818 65183 60372 55787 بوتسوانا 5

 113813 108321 102618 96139 برونئی 6

 1032214 985831 923410 875782 مصر 7

 67096 62083 57411 53230 گرجستان 8

 111912 109026 105945 104162 گواتماال 9

 8954 8776 8631 8549 گینه 10

 2062034 1940284 1826261 1724069 اندونزي 11

 2681105 2706535 2554280 2367348 ایران 12

 - 307843 283365 274672 کویت 13

 18567 18304 16985 15881 قرقیزستان 14

 394171 369867 346130 326871 موراکو 15

 66541 64438 61878 60852 پاراگوئه 16

 1872374 1769548 1649874 1521046 عربستان 17

 222873 207360 192246 179898 سري النکا 18

 14175 14245 14147 13972 سوازیلند 19

 261347 229977 214890 203804 سوریه 20

 966901 903411 855165 816353 ونزوئال 21
  بانک جهانی.  wdi2013از آمارهاي بانک جهانی و  آمارهايمآخذ: بر اساس محاسبات انجام گرفته 
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  2به  1در حال گذار از مرحله تولید ناخالص داخلی کشورهاي . 3جدول 

  )میلیون دالر- 2005و قیمتهاي ثابت  pppبر حسب (

 2012 2011 2010 2009 کشورھا ردیف

 284759 275663 268677 259341 الجزایر 1

 109558 102553 98686 95434 آنگوال 2

 21893 20425 19508 19088 ارمنستان 3

 82474 80698 80645 76912 آذربایجان 4

 28274 27139 25579 23554 بوتسوانا 5

 18954 18554 18153 17694 برونئی 6

 467751 457623 449698 427686 مصر 7

 22948 21650 20242 19051 گرجستان 8

 66325 64419 61799 60075 گواتماال 9

 2330 2223 2108 2020 گینه 10

 1054483 992674 932172 877555 اندونزي 11

 785485 833848 809561 765181 ایران 12

 - 125308 117878 120740 کویت 13

 11592 11697 11039 11092 قرقیزستان 14

 151233 145133 137247 132423 موراکو 15

 35375 35809 34319 30346 پاراگوئه 16

 773565 735846 677762 630861 عربستان 17

 109451 102858 95022 87970 سري النکا 18

 5566 5651 5634 5531 سوازیلند 19

 96444 94974 96934 93929 سوریه 20

 348154 329611 316397 321178 ونزوئال 21
  بانک جهانی    wdi2013مآخذ: 
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عوامل تولید دالر به ازاي هر واحد نهاده ترکیبی کار و سرمایه)کشورهاي  میزان  بهره وري کل. 4جدول 

  (رتبه بندي از بیشتر به کمتر)2012-2009کشور) در سال هاي  21(شامل 2به  1در حال گذار از مرحله 

 
2009 2010 2011 2012 

 102.7 عربستان 102.6 کویت 103.2 کویت 110.1 کویت 1

 69.6 بوتسوانا 101.6 عربستان 99.2 عربستان 98.1 عربستان 2

 69.6 برونئی 70.5 برونئی 71.5 برونئی 72.7 برونئی 3

 63.6 آذربایجان 69.3 بوتسوانا 68.5 بوتسوانا 67.9 آذربایجان 4

 61.2 ایران 64.8 ایران 67.8 آذربایجان 66.5 بوتسوانا 5

 60.8 الجزایر 64.7 آذربایجان 65.0 ایران 64.1 ایران 6

 58.8 ونزوئال 61.2 الجزایر 61.9 الجزایر 62.5 الجزایر 7

 57.3 مصر 58.5 ونزوئال 58.9 مصر 61.1 ونزوئال 8

 52.1 گواتماال 58.2 مصر 58.5 ونزوئال 58.4 مصر 9

 51.0 سري النکا 52.1 گواتماال 54.5 سوریه 55.1 سوریه 10

 50.1 پاراگوئه 52.0 پاراگوئه 51.6 پاراگوئه 51.1 سوازیلند 11

 49.1 سوازیلند 50.9 سوریه 51.4 گواتماال 51.1 گواتماال 12

 47.7 سوریه 50.3 سوازیلند 51.0 سوازیلند 46.6 ارمنستان 13

 46.7 ارمنستان 49.3 سري النکا 47.7 سري النکا 46.1 پاراگوئه 14

 45.1 موراکو 46.0 ارمنستان 45.7 ارمنستان 45.9 سري النکا 15

 44.3 اندونزي 45.2 موراکو 44.7 موراکو 44.7 موراکو 16

 38.2 گرجستان 43.4 اندونزي 42.5 اندونزي 41.8 اندونزي 17

 36.3 قرقیزستان 37.8 گرجستان 37.3 گرجستان 38.7 قرقیزستان 18

 33.0 آنگوال 37.2 قرقیزستان 36.9 قرقیزستان 37.2 آنگوال 19

 30.8 گینه 33.3 آنگوال 35.2 آنگوال 36.9 گرجستان 20

 - کویت 29.7 گینه 28.6 گینه 27.6 گینه 21

و قیمت  pppو آمارهاي موجودي سرمایه و تولید ناخالص داخلی بر حسب  سال  15مبناي آمار شاغلین باالي بر  تولید ماخذ: محاسبات بهره وري کل عوامل

  .WDI 2013از  2005ثابت 
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 کشور) در سال 21(شامل 2به  1گذار از مرحله .  شاخص رقابت پذیري در کشورهاي در حال 5جدول

  )رتبه بندي شده از بیشتر به کمتر( 2012 تا  2009هاي 

2009 2010 2011 2012 

 5.19 عربستان 5.17 عربستان 4.95 عربستان 4.75 عربستان 1

 4.87 برونئی 4.78 برونئی 4.75 برونئی 4.64 برونئی 2

 4.56 کویت 4.62 کویت 4.59 کویت 4.53 کویت 3

 4.41 آذربایجان 4.38 اندونزي 4.43 اندونزي 4.3 آذربایجان 4

 4.4 اندونزي 4.33 سري النکا 4.29 آذربایجان 4.26 اندونزي 5

 4.22 ایران 4.31 آذربایجان 4.25 سري النکا 4.08 بوتسوانا 6

 4.19 سري النکا 4.26 ایران 4.14 ایران 4.04 مصر 7

 4.15 موراکو 4.16 موراکو 4.08 موراکو 4.03 موراکو 8

 4.07 گرجستان 4.05 بوتسوانا 4.05 بوتسوانا 4.01 سري النکا 9

 4.06 بوتسوانا 4.00 گواتماال 4.04 گواتماال 3.96 گواتماال 10

 4.02 ارمنستان 3.96 الجزایر 4.00 مصر 3.95 الجزایر 11

 4.01 گواتماال 3.95 گرجستان 3.96 الجزایر 3.81 گرجستان 12

 3.73 مصر 3.89 ارمنستان 3.86 گرجستان 3.76 سوریه 13

 3.73 گینه 3.88 مصر 3.78 سوریه 3.71 ارمنستان 14

 3.72 الجزایر 3.85 سوریه 3.76 ارمنستان 3.56 گینه 15

 3.67 پاراگوئه 3.73 گینه 3.62 گینه 3.48 ونزوئال 16

 3.46 ونزوئال 3.53 پاراگوئه 3.49 قرقیزستان 3.36 قرقیزستان 17

 3.44 قرقیزستان 3.51 ونزوئال 3.49 پاراگوئه 3.35 پاراگوئه 18

 3.28 سوازیلند 3.45 قرقیزستان 3.48 ونزوئال   آنگوال 19

   آنگوال 3.30 سوازیلند 3.40 سوازیلند   ایران* 20

   سوریه 2.96 آنگوال 2.93 آنگوال   سوازیلند 21
  2012تا  2009سال هاي ماخذ: گزارش رقابت پذیري جهانی 

  به بعد محاسبه شده است. 2010براي ایران شاخص رقابت پذیري از سال *

 


