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چکيده
در این مطالعه به بررسي رابطه بلند مدت بین مولفه کارایي(کارایي بازار کاال و کارایي بازار
نیروی کار) در شاخص رقابت پذیری جهاني و متغیرهای کامیابي اقتصادی(رشد اقتصادی و
بیکاری) با استفاده از روش های جدید اقتصادسنجي در کشورهای منتخب آسیا با شاخص رقابت
پذیری جهاني متوسط روبه باال پرداخته مي شود .این مطالعه در چارچوب الگوی تصحیی خطای
برداری تابلویي( )PVECMبه بررسي رابطه بلند مدت بین متغیرها طي دوره  8889-8813مي
پردازد .برآورد ضرایب بلند مدت با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي پویا ) (DOLSو
برآورد ضرایب جز تصحیی خطا با استفاده از روش گروه میانگین ادغام شده( )PMGو تصحیی
خطای برداری تابلویي انجام شده است .تخمین ضرایب متغیرهای کارایي بازار کاال و کارایي بازار
نیروی کار با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي پویا نشان مي دهد که تاثیر کارایي بازار
کاال و کارایي بازار نیروی کار بر رشد اقتصادی در بلند مدت مثبت و معنادار است .تاثیر کارایي
بازار کاال و کارایي بازار نیروی کار بر بیکاری در بلند مدت منفي و معنادار است .همچنین نتایص
برآورد ضرایب لگاریتمي در روش حداقل مربعات معمولي پویا نشان مي دهد که موثرترین متغیر
بر متغیرهای کامیابي اقتصادی(رشد اقتصادی و بیکاری) مربوط به کارایي بازارکاالست .تخمین
ضرایب جز تصحیی خطا با استفاده از روش گروه میانگین ادغام شده و تصحیی خطای برداری
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تابلویي نشان مي دهد که زماني که نرخ رشد اقتصادی متغیر وابسته باشد ،از آنجایي که ضریب جز
تصحیی خطا برای این متغیر منفي و معنادار است ،بنابراین یک رابطه بلند مدت میان نرخ رشد
اقتصادی ،کارایي بازار کاال و کارایي بازار نیروی کار وجود دارد .زماني که نرخ بیکاری متغیر
وابسته باشد ،از آنجایي که ضریب جز تصحیی خطا برای این متغیر منفي و معنادار است ،بنابراین
یک رابطه بلند مدت میان نرخ بیکاری ،کارایي بازار کاال و کارایي بازار نیروی کار وجود دارد.
واژههای کليدی :کارایي بازار کاال ،کارایي بازار نیروی کار ،کامیابي اقتصادی ،شاخص
رقابت پذیری جهاني ،الگوی تصحیی خطای برداری تابلویي.
طبقهبندی ،C33 A10 :JEL
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 .9مقدمه
رقابت پذیری جهاني به عنوان بستری برای کامیابي اقتصادی و دسترسي به سطوح
باالتر رفاه و استانداردهای زندگي ،اهمیت فراواني بین سیاستگذاران پیدا کرده است.
امروزه همه کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه به اهمیت کارایي و بهره وری بهه
عنوان یکي از ضرورت های توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتي در عرصه های بین
المللي تأکید دارند ،زیرا در دنیای کنوني ،تالش برای نیل به سطی کارایي و بهره وری
باالتر یکي از پایه های اصلي رقابت را تشکیل مي دهد .به این ترتیب اغلب کشورهای در
حال توسعه به منظور اشاعه نگرش به مقوله کارایي و بهره وری و تعمیم به کارگیری فنون
و روش های بهبود آن ،سرمایه گذاری های قابل توجهي را حال انجام دارند .بطور کلي
پایه توسعه اقتصادی و تکنولوژیکي کشورها بر اساس توجه به مقوله کارایي و بهره وری و
اشاعه آن در کلیه سطوح و طبقات جامعه است .افزایش کارایي و بهره وری بر پدیده های
اصلي اقتصادی ،اجتماعي و سیاسي جوامع مانند کاهش سطی تورم ،افزایش سطی رفاه
عمومي ،افزایش سطی اشتغال و افزایش توان رقابت اقتصادی تأثیر دارد .بطور کلي مي
توان گفت از اهداف اصلي هر کشوری داشتن رشد اقتصادی باال و رسیدن به سطوح
توسعه یافتگي است که از ضرورت های دسترسي به این اهداف ،استفاده بهینه از منابع
موجود در کشور و راهکار آن بهبود و ارتقای کارایي و بهره وری است(لي.1)8813 ،
جنبه نوآوری این مطالعه نسبت به مطالعات ارائه شده این است که در خصوص بررسي
رابطه بلند مدت بین کارایي(کارایي بازار کاال و کارایي بازار نیروی کار) به عنوان یکي از
مولفه های شاخص رقابت پذیری جهاني و کامیابي اقتصادی با استفاده از روش های
اقتصاد سنجي مطالعه جامعي انجام نگرفته لذا این مطالعه برای اولین بار است که توجه ویژه
ای به این موضوع معطوف مي دارد .در واقع این مطالعه درصدد پاسخگویي به این سوال
است که :اثرات بلند مدت کارایي بازار کاال و کارایي بازار نیروی کار بر کامیابي
اقتصادی چیست؟ از این رو هدف این مطالعه بررسي رابطه بلند مدت بین کارایي بازار
1. Lee

 / 208فصلنامه تحقيقات مدلسازی اقتصادی /شماره  ، 39بهار 17

کاال و کارایي بازار نیروی کار در شاخص رقابت پذیری جهاني و متغیرهای کامیابي
اقتصادی شامل :رشد اقتصادی و نرخ بیکاری 1با استفاده از رویکرد تصحیی خطای برداری
تابلویي ( 8)PVECMدر کشورهای منتخب آسیایي با شاخص رقابت پذیری متوسط رو
به باال مي باشد 3.در این پژوهش بر اساس مالحظات اقتصادی ،در قالب الگوی
اقتصادسنجي تصحیی خطای برداری تابلویي ،با استفاده از روش های حداقل مربعات
معمولي پویا( ،3)DOLSگروه میانگین ادغام شده( 6)PMGو تصحیی خطای برداری
تابلویي روابط بین متغیرها بررسي و تحلیل مي شود.
 .2ادبيات موضوع
 .9-2مبانی نظری
مفهوم رقابت پذیری عمدتا در پاسخ به این سوال که چرا برخي کشورها ثروتمند تر از
دیگران هستند؟ شکل گرفت .سوالي که از زمان آدام اسمیت مطرح گردید و رواج
بیشتری در میان علمای اقتصادی ،مدیریت و بازرگاني ،پیدا کرد و تا به امروز دغدغه بیشتر
دولت هاست .یکي از دالیل توجه به شاخص رقابت پذیری این است که در شرایط
پیچ یده و امروزی یکي از دغدغه های اصلي کشور افزایش قدرت رقابت پذیری و در
نتیجه آن افزایش سطی رفاه و آسایش است .کشورهای مختلف برای باال بردن قدرت
رقابت پذیری خود باید در ابتدا عوامل موثر بر رقابت پذیری را شناسایي کرده و با تحلیل

 .1این دو متغیر ،طبق مباني نظری ارایه شده بعدی در قسمت های ادبیات موضوع این مطالعه و نظر موسسه لگاتوم و
اقتصاد داناني نظیر الوتن ،الزونیک و هاماالینن به عنوان متغیرهای کامیابي اقتصادی کشورها در نظر گرفته شده است.
2. Panel Vector Error Correction Model
 .3ا ین کشورها شامل :ارمنستان ،آذربایجان ،چین ،هند ،ایران ،اردن ،مالزی ،تایلند ،تاجیکستان ،ترکیه و اندونزی مي
باشد.
4. Dynamic Ordinary Least Square
5. Pooled Mean Group
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وضعیت موجود پس از شناسایي نقاط قوت و ضعف خود ،نسبت به بهبود وضعیت رقابت
پذیری و در نتیجه افزایش رفاه در کشور خود اقدام کنند(چاوب.1)8818 ،
مایکل پورتر از منظر اقتصادی رقابت پذیری را مترادف با کارایي و بهره وری
چگونگي استفاده یک ملت از عوامل تولید خود مي داند .رقابت پذیری به عنوان مجموعه
ای از نهادها ،سیاست ها و عوامل تعریف مي شود که تعیین کننده کارایي و بهره وری
کشورها هستند .سطی کارایي و بهره وری به نوبه خود بیانگر سطی رفاه قابل دسترسي در
کشورهای مختلف است .به عبارت دیگر اقتصادی رقابتي تر است که از سطی کارایي و
بهره وری باالتری برخوردار باشد یعني با تحصیل سطی باالتری از درآمد ،رفاه بیشتری را
برای آحاد مردم فراهم کند(پورتر و چاوب.8)8889 ،
یکي از ابزارهای مهم و راهبردی برای سنجش شرایط اقتصادی شاخص رقابت پذیری
است که توسط سازمان های ملي و بین المللي با رویکردهای متفاوت تولید و ارائه مي
شود .گزارش رقابت پذیری جهاني یکي از گزارش هایي است که ساالنه در مجمع جهاني
اقتصاد تهیه مي شود .این مجمع از سال  8886تاکنون شاخص رقابت پذیری
جهاني( 3)GCIرا مبنای تحلیل های خود از رقابت پذیری کشورها قرار داده است .این
شاخص ،در واقع شامل میانگین وزني اجزاء گوناگوني است که جنبه های مختلف رقابت
را اندازه گیری مي کند .تمامي این اجزا در قالب "دوازده مولفه رقابت پذیری" قابل دسته
بندی هستند .3امتیاز رقابت پذیری کشورها نیز در گزارش مجمع جهاني اقتصاد بین  1تا 9
تعیین ميشود(چاوب .)8818 ،این مطالعه بر مولفه  3و  9شاخص رقابت پذیری جهاني
یعني کارایي بازار کاال و کارایي بازار نیروی کار متمرکز مي شود .اهمیت در نظر گرفتن

1. Schwab
2. Porter & Schawb
3. Global Competitiveness Index
 .3مولفه ها شامل ،نهادها ،زیرساخت ها ،محیط اقتصاد کالن ،بهداشت و آموزش ابتدایي ،آموزش عالي ،کارایي
بازار کاال ،کارایي بازار نیروی کار ،سطی توسعه بازار مالي ،آمادگي در حوزه فناوری ،اندازه بازار ،پیشرفته بودن
بنگاه های تجاری و نوآوری ،است.
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این دو مولفه در این مطالعه این است که همانگونه که بیان شد افزایش کارایي و بهره وری
بر پدیده های اصلي اقتصادی ،اجتماعي و سیاسي جوامع مانند کاهش سطی تورم ،افزایش
سطی رفاه عمومي ،افزایش سطی اشتغال و افزایش توان رقابت اقتصادی تأثیر دارد .ارتقای
سطی کارایي و بهره وری بي تردید از جمله ملزومات رشد اقتصادی است که البته ،با
توجه به تغییر سهم نهاده های تولیدی و گسترش تأثیر تکنولوژی و سرمایه های انساني،
اهمیت روزافزوني نیز یافته است .به همین دلیل ،شناسایي عوامل مؤثر در رشد یا کاهش
کارایي و بهره وری از جمله موضوع های مورد توجه پژوهشگران به شمارمي آید .رشد
کارایي و بهره وری عوامل با کاهش هزینه های تولید و در نتیجه افزایش میزان تولید در
اقتصاد افزایش رشد اقتصادی را سبب خواهد شد(ابریشمي و همکاران.)1393 ،
آنچه که از کارآیي در اقتصاد مد نظر است ،موقعیتیست که در آن منابع به صورت
بهینه اختصاص داده شوند و موقعیتي را در اقتصاد ميتوان بهینه نامید و یا حکم کرد که
کارآیي دارد که در آن موقعیت ،سطی هی کدام از فعالیتهای اقتصادی را نتوان افزایش
داد مگر با کاهش سطی فعالیتهای دیگر .بهرهوری و کارآیي در اندیشههای اقتصادی
جایگاه با اهمیتي داشته و هر کدام از این مکاتب به گونهای در نظریات خود از این مفاهیم
استفاده کردهاند .در اندیشه اسمیت ،تجارت ،بهبود تکنولوژی و آموزش نیروی انساني که
نتیجه تقسیم کارست ،سه عامل تاثیرگذار بر کارایي و بهرهوریست .در اندیشه ریکاردو،
تجارت و بهبود تکنولوژی دو عامل تاثیرگذار بر کارایي و بهرهوریست .در اندیشه مارکس
ميتوان تحوالت تکنولوژیکي را موثر بر کارایي و بهرهوری دانست .در اندیشه روستو
تحوالت فکری و فرهنگي مقدمات الزم را برای ارتقای کارایي و بهرهوری از مجرای بهبود
تکنولوژی فراهم ميکند .در اندیشه گالبرایت پیشرفت تکنولوژی ،برنامهریزی و نهادهای
فني به ارتقای کارایي و بهرهوری ميانجامند .در اندیشه اقتصاد دانان طرف عرضه ،نظام
انگیزشي ،مقدمات الزم برای ارتقای کارایي و بهرهوری را از مجرای افزایش اشتغال و
سرمایهگذاری فراهم ميکند و تکنولوژی نیز بر کارایي و بهرهوری تاثیرگذار است .در
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تئوری دور تسلسل ،سرمایهگذاری اثر مستقیم بر کارایي و بهرهوری نیروی کار دارد.
(امامي میبدی.)1393 ،
طي سال های اخیر متغیرهای بسیاری به عنوان محرک های رشد ،بهره وری و کارایي
و رقابت پذیری مطرح شده اند که شناخت و درک عوامل پشت این فرآیند فکر
اقتصاددانان را به خود مشغول کرده است .این تالش ها از تاکید آدام اسمیت بر تخصصي
کردن فعالیت ها و تقسیم نیروی کار تا تمرکز اقتصاددانان نئوکالسیک بر سرمایه گذاری
در سرمایه فیزیکي و زیرساخت ها و اخیراً نیز توجه به سایر ساز و کارها نظیر آموزش،
پیشرفت فناورانه ،ثبات اوضاع کالن اقتصادی ،حکمراني خوب ،عملکرد مناسب بنگاه ها،
کارائي بازارها و سایر موارد را در بر مي گیرد(پژویان و فقیه نصیری.)1399 ،
کارایي در شاخص رقابت پذیری جهاني شامل دو مولفه کارایي بازار کاال و کارایي
بازار نیروی کار است .کارایي بازار کاال تبیین کننده نحوه و چگونگي ایجاد مطلوب ترین
محیط جهت مبادله کاالها و خدمات بین خریداران و فروشندگان است ،به طوری که
فعالیت های بازرگاني عاری از مداخالت مزاحم و تبعیضات مخرب بوده و بر مبنای مشتری
مداری سامان یافته باشد(ابراهیمي ساالری و برزگر.)1331 ،
کشورهای دارای بازارهای کارآمد کاال ،به دلیل برخورداری از شرایط ویژه در عرضه
و تقاضا ،از موقعیت مناسبي برای ارائه ی ترکیب بهینه ای از کاالها و خدمات برخوردار
هستند و این امکان برای آنها فراهم است که کاالهای خود را به نحو بسیار مؤثری به بازار
عرضه کنند .رقابت سالم در بازار ،اعم از رقابت داخلي و خارجي ،در پیشبرد کارایي بازار
و در نتیجه افزایش بهره وری حائز اهمیت است و موجب مي شود کاراترین بنگاه ها که به
تولید کاالهای مورد تقاضای بازار اشتغال دارند فرصت رشد و شکوفایي بیابند .کارایي
بازار کاال همچنین ،به شرایط تقاضا از جمله مشتری مداری بنگاه ها و پیچیدگي نیازهای
خریداران بستگي دارد .این امر زمینه ی مهمي برای ایجاد مزیت رقابتي به وجود مي آورد،
زیرا شرکت ها را به سوی ابتکار و مشتری مداری بیشتر سوق مي دهد و چارچوب الزم را
برای دستیابي شرکت ها به کارایي فراهم مي سازد .کارایي بازار کاال شامل زیر مجموعه
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های متعددیست که مقدار عددی این کارایي ،میانگین وزني زیر مجموعه های این
مولفست(1میرا حسني.)1338،
نیروی کار به عنوان اصلي ترین نهادۀ تولید ،نقش بسزایي در فرایند توسهعه کشورها ایفا
مي کند و اهمیت آن نه تنها به ارائه خدمات فیزیکي نیروی کار ،بلکه ارائهۀ توانمندی های
فکری و خالقیتي را نیز در بر مي گیرد .در این خصوص مشهارکت نیروی کار در فعالیت
های اقتصادی و به عبارتي میزان نرخ مشارکت جامعه به عنوان یک شاخص اصلي در بازار
نیروی کار محسوب مي شود(رفیعي داراني و قرباني.)1333 ،
کارایي بازار نیروی کار به معني ایجاد شرایط مطلوب و انعطاف پذیر با هدف تولید
بسته های انگیزشي و مشوقي برای تسهیل عملکرد و کاهش هزینه های جا به جایي نیروی
کار است .کارایي و انعطاف پذیری بازار نیروی کار به این امر اشاره دارد که نیروی کار
به کارآمدترین شکل در خدمت اقتصاد قرار گرفته است و مشوق های انگیزشي الزم را
برای به کارگیری حداکثر توان خود در مشاغل در اختیار دارد .از اینرو ،بازارهای نیروی
کار باید دارای انعطاف پذیری الزم جهت جا به جایي سریع و کم هزینه ی نیروی کار از
یک فعالیت اقتصادی به فعالیت دیگر باشند و نوسانات دستمزد را بدون بروز مشکالت
عدیده ی اجتماعي ممکن سازند .از سوی دیگر ،کارایي بازار نیروی کار در گرو ایجاد
تناسب معین میان تالش نیروی کار و اعطاء پاداش به آنها به منظور تقویت شایسته
ساالری در محیط کار است .این عوامل ،بر عملکرد نیروی کار و جذابیت کشورها جهت
جذب نخبگان تأثیر مي گذارند و اهمیت آنها با توجه به کاهش استعدادها در افق پیشرو
 .1این زیر محموعه ها شامل :شدت رقابت داخلي ،وجود بنگاه های مسلط بر بازار ،اثر بخشي سیاست های ضد
انحصاری ،تأثیر مالیات بر انگیزه ی سرمایه گذاری ،نرخ مالیات کل(بر اساس درصد از سود) ،تعداد مراحل و رویه
های الزم جهت شروع کسب و کار ،تعداد روزهای مورد نیاز جهت شروع کسب و کار ،هزینه های ناشي از
سیاست گذاری در حوزه ی کشاورزی ،وجود موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای برای واردات ،تعرفه های تجاری(بر
اساس درصد از عوارض گمرکي) ،رواج مالکیت خارجي ،اثر قوانین بر سرمایه گذاری مستقیم خارجي ،پیچیدگي
تشریفات گمرکي ،نسبت واردات به تولید ناخالص داخلي ،میزان مشتری مداری بنگاه ها ،میزان آگاهي و پیچیدگي
نیازهای خریداران است.
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فزوني یافته است .این مولفه شامل زیر مجموعه های متعددیست که مقدار عددی کارایي
بازار نیروی کار ،میانگین وزني زیر مجموعه های این مولفست( 1میرا حسني.)1338 ،
کامیابي یک شرط کیفي است که در مقابل فقر مطرح مي شود .عوامل تعیین کننده
کامیابي هنوز به عنوان یک موضوع جدال آمیز و مباحثه ای زنده در میان علمای مدیریت
و اقتصاد باقي مانده است .محققین با علم به اینکه رشد و کامیابي در میان کشورهای
گوناگون متفاوت است ،به بررسي طیفي از عوامل گوناگون که تبیین کننده تفاوت ها در
عملکرد اقتصادی است پرداختند(ویلیام و مک گویر.8)8818 ،
با توجه به مفهوم رفاه و کامیابي ،همیشه این پرسش مطرح است که چرا کشورهای
ثروتمند ،در طول قرن بیستم ثروتمندتر شده اند و چرا بعضي از کشورها درآمد سرانه شان
بیش از ده برابر بسیاری از کشورهای دیگر است؟ چرا بعضي از کشورها همچنان فقیر مانده
اند؛ اما ،بعضي دیگر رشد و افزایش رفاه مستمر را تجربه مي کنند؟ پرسش دیگر این است
که برای دستیابي به رفاه و آسایش مردم جامعه ،چه عواملي را باید به وجود آورد؟ اینها
مسائلي هستند که قرنهاست فکر اقتصاددانان را به خود مشغول کرده است .اقتصاد دانان بیان
مي کنند که افزایش رشد اقتصادی ،کاهش بیکاری و افزایش رفاه بر اساس مجموعه ای از
سازوکارها اتفاق مي افتد که در این مجموعه ،غیر از نهاده های اولیه تولید ،عواملي دیگر
نیز دخیل هستند .اگر زمینه ی الزم برای کارکرد این سازوکارها به وجود نیاید ،نمي توان
شاهد افزایش رفاه در کشورها بود(جهانگرد و سپهوند.)1338 ،
موسسه لگاتوم ، 3کامیابي را شکل تکامل یافته تر شاخص تولید ناخالص داخلي مبتني بر
سنجش دو بعد ثروت و بهزیستي میان شهروندان کشورها تعریف کرده است .موفقیت
 . 1این زیر مجموعه ها شامل :همکاری در روابط نیروی کار_کارفرما ،انعطاف پذیری در تعیین دستمزد ،رویه های
قانوني استخدام و اخراج نیروی کار ،هزینه ی اخراج کارکنان مازاد ،تأثیر مالیات ها بر انگیزه ی کار ،تناسب
پرداخت ها و بهره وری ،استخدام مدیران حرفه ای بدون دخالت روابط ،ظرفیت کشور در نگه داشت افراد با
استعداد ،ظرفیت کشور در جذب افراد با استعداد ،مشارکت زنان در نیروی کار است.
2. Williams & Mcguire
3. Legatum Institut
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اقتصادی به عنوان یکي از ابعاد مهم کامیابي ،وسیله ای برای بهبود کیفیت زندگي است .در
واقع ،یک جامعه رقابت پذیر ،از نظر جامعه شناختي ،جامعه ایست که مي تواند به تعادل
پویایي بین خلق ثروت و انسجام دست یابد(باقری.)1336 ،
سنجش و اندازه گیری کامیابي اقتصادی یا عملکرد اقتصادی یک جامعه که گزاره ای
چند وجهي است ،دشوار و پیچیده است .اما با وجود اینکه معیارهای گوناگوني برای
سنجش این گزاره چند وجهي از سوی اقتصاددانان ارائه شده است ،اغلب آنها بر چند
معیار مشترک ،اتفاق نظر دارند .به عنوان مثال الزونیک( 1)8883کامیابي پایدار را به عنوان
حالتي از امور اقتصادی معرفي مي کند که در آن رشد اقتصادی منجر به اشتغال پایدار و
توزیع برابر درآمد شود .هاماالینن( 8)8883از دو شاخص رشد درآمد سرانه داخلي و
درآمد سرانه داخلي به عنوان شاخص های استاندارد زندگي و رفاه مردم استفاده کرده
است .الوتن( 3)1333عقیده دارد که رونق و کامیابي آینده یک کشور به توانایي آن کشور
در ایجاد اشتغال و سطی در حال افزایش درآمد برای شهروندانش بستگي دارد .همانطور
که مشاهده مي شود معیارهایي که از این تعاریف برای کامیابي اقتصادی به کار گرفته مي
شود در برگیرنده شاخص های درآمدی ،رشد و سطی اشتغال است .با توجه به اینکه تاثیر
مولفه کارایي(کارایي بازار کاال و کارایي بازار نیروی کار) بر رشد اقتصادی و درآمد
سرانه مشابه است و طبق مباني نظری و دیدگاه های اقتصادی ،اشتغال جزو عوامل موثر بر
کارایي بازار نیروی کارست ،لذا در این پژوهش از دو معیار نرخ رشد اقتصادی و نرخ
بیکاری برای سنجش کامیابي اقتصادی کشورها که حاصل رقابت پذیری آنها در عرصه
اقتصادی جهاني است استفاده خواهد شد.

1. Lazonick
2. Hamlainen
3. Lawton
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 .2-2پيشينه تحقيق

همانگونه که ذکر شد ،از آنجا که تا کنون این موضوع بررسي نشده ،مقاله ای که
مستقیما به بررسي رابطه بلند مدت بین کارایي بازار کاال و کارایي بازار نیروی کار و
کامیابي اقتصادی بپردازد وجود ندارد .در زیر مطالعاتي که به موضوع مورد نظر نزدیک
مي باشد ارائه مي شود:
جدول .9مطالعات انجام شده
عنوان مقاله

نویسندگان

روش

نتایج
کشورهای آسیایي نیاز به چارچوب

تائو()8819

سیاست هایي برای اطمینان از

1

کامیابي اقتصادی پایدار آسیا

تحلیل داده ها

سیاست های قوی پولي و تالش هایي
برای ارتباطات بانک های مرکزی با
بازارهای جهاني دارند.

برنهارد()8819

8

نیروی کار و اقتصاد اجتماعي

بریتا و انزو()8819

بیالل()8819

اثرات تکنولوژی جدید بر بازار

3

شناسایي اثرات نامتقارن اصالحات

مارکوف

بازار کار آلمان و اسپانیا

سوئچینگ
حداقل مربعات

انعطاف پذیری قوانین بازار نیروی کار

معمولي

بیکاری را کاهش خواهد داد

OECD
مقایسه کارایي سیستم بهداشت و

پائول و
همکاران()8816

سیاست گذاران بهداشت و درمان باید

درمان با شاخص رقابت پذیری

تحلیل پوششي داده

به دنبال نوآوری در جهت افزایش

جهاني

ها

کارایي سیستم بهداشت و درمان باشند.

الگوهای داده های

بخش تولیدی نقش کلیدی در اقتصاد

سرمایه گذاری مستقیم خارجي و
6

اجتماعي وجود دارد.

خروج از بحران مي شود.

بیکاری :شواهدی از کشورهای

لي()8813

علیت گرنجر

اصالحات بازار کار در بلند مدت باعث

اثرات قوانین بازار نیروی کار بر نرخ

3

علیت یک طرفه قوی و بلند مدت از
تکنولوژی به بازار نیروی کار و اقتصاد

شاخص رقابت پذیری جهاني در
بخش تولید هند

تابلویي

هند بازی مي کند.

1. Tao
2. Bernhard
3. Britta & Enzo
4. Bilal
5. Paul et al
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نویسندگان
اوزینا()8813

عنوان مقاله

1

لورنزو و
همکاران()8818

8

جعفری صمیمي و
قادری()8811

3

روش

نتایج

بهره وری کار ،رشد اقتصادی و

تجزیه و تحلیل

در طول بحران و بعد از آن افزایش بهره

رقابت پذیری جهاني در دوره پس از

داده های کیفي و

وری متغیر تاثیرگذاری بر روی رشد

بحران

کمي

اقتصادی بوده است.

انعطاف پذیری بازار نیروی کار و

الگوهای داده های

بیکاری
فرضیه دستمزد کارایي

نبي و

بررسي عوامل تأثیر گذار بر شاخص

همکاران()1333

رقابت پذیری کشورها با تأکید بر

تابلویي

فیروزان سر
نقي()1333

بازار کاال و توسعه بازار مالي در
فضای رقابت پذیری جهاني

معناداری بر بیکاری در این گروه از
کشورها دارد.

تکنینک داده های

رابطه منفي بین کارایي و دستمزد در

تابلویي

صنایع ایران وجود دارد.
اجزای تشکیل دهنده شاخص رقابت

مقایسه داده ها

اقتصاد ایران
ارزیابي روابط متقابل بین کارایي

بهبود انعطاف پذیری این بازار تاثیر منفي

پذیری اثر مثبت و معناداری بر شاخص
مورد مطالعه دارند.

آزمون همبستگي
پیرسون

شکل( )1رکن کارایی بازار کاال و
توسعه بازار مالی تأثیر مثبتی روی
یکدیگر می گذارند.

کسمایي پور و

بررسي تاثیر بهره وری نیروی کار در

روش حداقل

بهره وری نیروی کار اثری منفي بر میزان

همکاران()1333

ایران

مربعات معمولي

بیکاری دارد.

وارث و
همکاران()1331

تاثیر رقابت پذیری جهاني بر کامیابي
کشورها

روش تحلیل
همبستگي

ارکان دسترسي به تکنولوژی ،زیرساخت
و آموزش های علمي و کاربردی ،سه
رکن بسیار مهم در کامیابي اقتصادی
کشورهاست

خداد حسیني و
همکاران()1338

اندازه گیری کارایي نسبي مزیت
رقابتي ایران بر اساس مدل کمي

مدل ریاضي تحلیل

ایران با داشتن منابع بسیار در رتبه هفتاد

پورتر در مقایسه با کشورهای

پوششي داده ها

این طبقه بندی قرار مي گیرد

منتخب
رناني و
همکاران()1399

انعطاف پذیری نیروی کار و رقابت

کاربرد روش داده

یکي از عوامل مؤثر بر انعطاف پذیری

پذیری صنایع در اقتصاد جهاني

های تابلویي

نیروی کار ،اشتغال غیررسمي است.

1. Auzina
2. Lorenzo et al.
3. Jafari Samimi & Ghaderi
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با بررسي مطالعات انجام شده داخلي و خارجي مشخص است که نتایص اکثر مطالعات،
حکایت از تاثیر مثبت کارایي بازار کاال و کارایي بازار نیروی کار بر رشد اقتصادی و تاثیر
منفي این دو نوع کارایي بر بیکاری دارد به عبارت دیگر پیشینه ها نشان مي دهند که بهبود
کارایي بازار کاال و کارایي بازار نیروی کار باعث بهبود کامیابي اقتصادی مي شوند.
 .3تصریح مدل تحقيق و روش برآورد

جامعه آماری در این تحقیق شامل  11کشور منتخب آسیایي با شاخص رقابت پذیری
متوسط رو به باال در دوره زماني 8889_ 8813 ،هستند .رتبه و شاخص رقابت پذیری
جهاني این کشورها در جدول( )8ارائه شده است.
جدول .2رتبه بندی کشورهای منتخب آسيایی بر اساس شاخص رقابت پذیری جهانی 2499
رتبه

نام کشور

شاخص رقابت پذیری جهانی

1

مالزی

6/83

8

چین

3/93

3

تایلند

3/33

3

اندونزی

3/68

6

آذربایجان

3/68

3

ترکیه

3/39

9

هند

3/31

9

اردن

3/83

3

ایران

3/83

18

تاجیکستان

3/83

11

ارمنستان

3/81

منبع :گزارش مجمع جهانی اقتصاد 2112

داده های آماری این مطالعه ،بر اساس آمار موجود در بانک جهاني ،صندوق بین
المللي پول و گزارشات ساالنه مجمع جهاني اقتصاد در دوره مورد نظر به روش کتابخانه
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ای(کتاب های مرجع و مقاالت) مورد استفاده قرار خواهد گرفت .ابزار اصلي تجزیه و
تحلیل اطالعات ،نرم افزارهای اقتصاد سنجي( )EVIEWS 10است .الگوهای اقتصاد
سنجي مورد استفاده در یک تقسیم بندی کلي به دو دستۀ ساختاری و غیرساختاری تقسیم
ميشوند .الگوهای ساختاری با تکیه بر نظریه های اقتصادی و با توجه به روابط نظری بین
متغیر وابسته و متغیرهای توضیحي ،طراحي ميشوند .الگوهای غیرساختاری اقتصاد سنجي
در نقطۀ مقابل الگوهای ساختاری قرار دارند و تقریباً فاقد مباني نظری یا مباني نطری
ضعیف اقتصادی هستند .در الگوهای ساختاری از نظریههای اقتصادی و اطالعات و
دادههای آماری به طور همزمان استفاده ميشود .در حالي که در الگوهای غیرساختاری
صرفاً از اطالعات و دادههای آماری بهره گرفته ميشود .الگوهای غیر ساختاری با عنایت
به رابطۀ علیت بین متغیرهای کالن اقتصادی و بدون توجه به نظریات اقتصادی بنا نهاده
شدهاند .در این الگوها ،رفتار یک متغیر بر اساس مقادیر گذشته آن توضیی داده ميشود.
الگوهای غیر ساختاری به دلیل آن که متکي بر نظریه های اقتصادی نیستند جهت تحلیل
سیاستهای اقتصادی چندان مفید نمي باشند و بیشتر برای پیشبیني مورد استفاده قرار
ميگیرند(اندرز.1)1336 ،
در این تحقیق از الگوی غیرساختاری تصحیی خطای برداری تابلویي تصحیی خطای
برداری تابلویي استفاده مي شود .فیلیپس( 8)1363در مقاالتي که در مجالت اقتصادی
منتشر ساخت ،الگوی تصحیی خطا را برای اولین بار به ادبیات اقتصادی معرفي کرد .مبنای
آماری استفاده از الگوهای تصحیی خطا وجود همجمعي بین متغیرهای اقتصادی است.
الگوهای تصحیی خطا امکان تعیین روابط بلند مدت بین متغیرهای درونزا را مهیا ميسازند.
اصوالً استفاده از روشهای معمول اقتصادسنجي در تخمین ضرائب الگو ،بر فرض مانایي
متغیرهای الگو مبتني است .در صورتي که متغیرها نامانا باشند ،حتي با وجود عدم رابطه با
مفهوم اقتصادی بین متغیرهای الگو ممکن است ضریب تعیین باال باشد و نتایص غلطي از
1. Enderse
2. Philips
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میزان ارتباط متغیرها استنباط شود .زماني که متغیرها مانا نیستند ،برای پرهیز از رگرسیون
کاذب ،تفاضل متغیرها مورد استفاده قرار مي گیرند .اما استفاده از تفاضل مرتبه اول یا باالتر
متغیرها در رگرسیونها ،باعث ميشود که اطالعات ذیقیمتي در مورد روابط بلند مدت
سطی متغیرها از دست برود(اندرز.)1336 ،

لوتکپل( 1)8886شکل کلي الگوی تصحیی خطای برداری را به صورت زیر معرفي مي

کند:
()1

0yt   yt 1  1yt 1  ...  p 1yt  p 1  CDt  ut

در این رابطه Y t ،بردار متغیرهای درونزا Dt ،شامل کلیه متغیرهای از پیش تعیین
شده مانند جز ثابت ،روند خطي و متغیرهای مجازی فصلي است  .ماتریس  krضریب
سرعت تعدیل 8است که سرعت تعدیل به سمت تعادل بلند مدت را نشان مي دهد .یعني در
واقع نشان مي دهد که چه سهمي از عدم تعادل در دوره قبل در دوره جاری تصحیی مي
شود  .ماتریس  krهمجمعي است که نشان دهنده بخش بلند مدت الگو مي باشدj .
ماتریس  kkضرایب کوتاه مدت و  utنیز بردار اجزاء خطای اختالل با میانگین صفر مي
باشد(لوتکپل .)8886
در این مطالعه از الگوی تصحیی خطای برداری تابلویي برای تجزیه و تحلیل استفاده
مي شود .الگوی تصحیی خطای برداری تابلویي روش تصحیی خطای برداری مرسوم را در
بر دارد با این تفاوت که داده ها از نوع تابلویي مي باشند .این الگوها به سادگي ساخته مي
شوند و در استفاده از آنها نیازی به اطالعات قبلي در خصوص روابط علي میان متغیرها
وجود ندارد .در این الگوها از نظریه و دانش قبلي محقق ،تنها برای تعیین متغیرهایي که باید
وارد الگو شوند استفاده مي گردد .در این الگوها بطور معمول ،تأثیر تغییرات متغیرهای
مستقل بر روی متغیر وابسته آني نیست و اثر تصمیم گیری اقتصادی روی متغیر مورد نظر
با وقفه ظاهر مي شود .بنابر این بر اساس مباني نظری و دیدگاه مکاتب اقتصادی بیان شده،
1. Lutkepohl
2. Loading Coefficients
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الگویي که به بررسي رابطه بلند مدت بین کارایي بازار کاال و کارایي بازار نیروی کار و
متغی رهای کامیابي اقتصادی در قالب الگوی تصحیی خطای برداری تابلویي مي پردازد
برگرفته از الگوی تصحیی خطای برداری ارائه شده توسط لوتکپل( )8886است که در
رابطه( )1معرفي گردید و شکل صریی آن بصورت زیر تعریف مي شود:
( )8
p

p

p

t 1

t 1

t 1

LGDPit   1it   1it LGDPit k    2it LGMEit  k    3it LLMEit k  4it ECTit  k  u LGDP it

()3
p

p

p

t 1

t 1

t 1

LUNit   1it  1it LUNit k   2it LGMEit k   3it LLMEit k  4it ECTit k  u LUNit

در این الگوها  نشان دهنده تفاضل مرتبه اول متغیرهاست k .نشان دهنده میزان وقفه
بهینه سیستم مي باشد که با توجه به معیارهای آکاییک ،شوارتز بیزین و حنان کویین

انتخاب مي شود  .و  ، نشان دهنده ضرایب کوتاه مدت مي باشد  .ضریب جز
تصحیی خطا ( 1)ECTنامیده مي شوند .در واقع ضریب جز تصحیی خطا ،سرعت تعدیل به
سمت تعادل بلند مدت را نشان مي دهد .یعني نشان مي دهد که در هر دوره چند درصد از
عدم تعادل ها در سیستم توسط متغیرها جهت رسیدن به تعادل بلند مدت رفع مي شود.
uنیز بردار اجزاء خطای اختالل است .متغیرها مورد استفاده در این رابطه عبارتست از:
کارایي بازار کاال( 8)GMEموقعیت مناسبي برای ارائه ی ترکیب بهینه ای از کاالها و
خدمات به منظور ایجاد مزیت رقابتي در کشورهاست و کارایي بازار نیروی کار()LME

3

که استفاده از نیروی کار به کارآمدترین شکل است .همانگونه که در بخش مباني نظری
بیان شد ،کمیت این دو متغیر میانگین وزني زیر مولفه های آنهاست .داده های این متغیرها
از گزارش های مجمع جهاني اقتصاد گرفته شده است و این دو متغیر ،متغیرهای مستقل این

1. Error Correction Term
2. Good Market Efficiency
3. Labor Market Efficiency
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مطالعه هستند ،تولید ناخالص داخلي( 1)GDPبه عنوان متغیر رشد اقتصادی :ارزش ریالي
کاال ها و خدمات نهایي تولید و مبادله شده در یک کشور در طول یک دوره اقتصادیست
که داده های آن از سایت بانک جهاني گرفته شده است ،نرخ بیکاری( 8)UNEعبارت
است از نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال (شاغل و بیکار) ضرب در188که داده های
آن از سایت بانک جهاني گرفته شده .3این دو متغیر ،متغیرهای کامیابي اقتصادی و
متغیرهای وابسته(هدف) این مطالعه هستند .همانگونه که در بخش مباني نظری مقاله نیز بیان
شد ،همانطور که مشاهده مي شود معیارهایي که برای کامیابي اقتصادی به کار گرفته مي
شود در برگیرنده شاخص های درآمدی ،رشد و سطی اشتغال است .با توجه به اینکه تاثیر
مولفه کارایي(کارایي بازار کاال و کارایي بازار نیروی کار) بر رشد اقتصادی و درآمد
سرانه مشابه است و طبق مباني نظری و دیدگاه های اقتصادی ،اشتغال جزو عوامل موثر بر
کارایي بازار نیروی کارست ،لذا در این پژوهش از دو معیار نرخ رشد اقتصادی و نرخ
بیکاری برای سنجش کامیابي اقتصادی کشورها که حاصل رقابت پذیری آنها در عرصه
اقتصادی جهاني است استفاده مي شود.
 .0نتایج تجربی
 .9-0آزمون استقالل مقطعی پسران

یکي از فروض استاندارد در روش های مبتني بر داده های تابلویي آن است که جمالت
پسماند در میان مقاطع از یکدیگر مستقل هستند .وابستگي مقطعي مي تواند منجر به تورش
در نتایص آزمون ها گردد .جهت آزمون این که پسماندها در میان مقاطع همبسته هستند یا
خیر ،از آزمون استقالل مقطعي پسران 3استفاده مي گردد .فرض صفر در این آزمون آن

1. Gross Domestic Product
2. Unemployment Rate
 .3تمام متغیرها بصورت لگاریتمي در نظر گرفته مي شوند.
4. Pesaran’s Test of Cross-Sectional Independenc
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است که پسماندها همبسته نیستند و در نتیجه وابستگي مقطعي وجود ندارد(شاه آبادی و
حیدری.)1338 ،
جدول  .3آزمون استقالل مقطعی پسران
متغير وابسته

آماره آزمون پسران

احتمال

LGDPR

-1/89

8/88

LUNEMR

1/36

8/19

منبع :یافته های تحقیق

همانطور که در جدول( )3مشخص است ،فرض صفر مبني بر عدم وجود وابستگي
مقطعي در الگو به دلیل اینکه آماره احتمال از  8/86بیشتر است ،پذیرفته مي شود و لذا الگو
دارای استقالل مقطعي بوده و مي توان از آزمون های ریشه واحد معمول برای بررسي
مانایي متغیرها استفاده نمود.
 .2-0آزمون ریشه واحد

پیش از برآورد الگو الزم است مانایي متغیرها مورد بررسي قرار گیرید .زیرا نامانایي
متغیرها در داده های سری های زماني و تابلویي باعث ایجاد رگرسیون کاذب 1مي شود.
یک سری زماني و تابلویي را مانا مي نامند هرگاه مشخصه های آماری آن مانند میانگین و
واریانسش در طول زمان ثابت بماند .برای بررسي مانایي از آزمون های لوین لین چو ،8ایم
پسران و شین PP ،3فیشر ،دیکي فولر تعمیم یافته ،3بریتونگ 6و هادری 3مي توان استفاده
نمود(سوری.)1333 ،
1 Spurious Regression
2. Levin Lin Chu
)3 Im, Pesaran and Shin (IPS
4 Aggmented Dicky Fuller
5 Breitung
6 Hadri
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در این مطالعه از آزمون های ایم پسران و شین و دیکي فولر استفاده مي شود .نتایص این
آزمون ها در جدول( )3ارائه شده است.
جدول  .0آزمون های ریشه واحد
آزمون دیکی فولر

آزمون ایم پسران و شين

درجه مانایی

38/13

-8/16

()8/19

()8/33

مانا در تفاضل مرتبه

*61/33

*-8/98

اول

()8/88

()8/88

88/36

8/13

()8/33

()8/66

مانا در تفاضل مرتبه

*63/99

*-3/33

اول

()8/88

()8/88

81/33

8/38

()8/31

()8/36

مانا در تفاضل مرتبه

*33/96

*33/13

اول

()8/88

()8/88

33/33

-8/33

()8/83

()8/13

مانا در تفاضل مرتبه

*33/63

*-3/13

اول

()8/88

()8/88

نامانا در سطی

نامانا در سطی

نامانا در سطی

نامانا در سطی

متغيرها
Ln gdp

)DLn(gdp
nLuL
)DLn(un
nLgne

)DLn(gme
nLlne
)DLn(lme

اعداد داخل پرانتز نشان دهنده آماره احتمال مي باشد
* نشان دهنده رد فرضیه صفر( وجود ریشه واحد و نامانایي در سطی خطای  %1مي باشد)
منبع :یافته های تحقیق

فرضیه صفر در آزمون های جدول( )3بیانگر وجود ریشه واحد و نامانایي متغیرهاست.
نتایص بدست آمده در مجموع بیانگر این است که برای متغیرها ،فرضیه وجود ریشه واحد
رد نمي شود که به مفهوم نامانایي متغیرهای مزبور در سطی است .به عبارت دیگر تمام
متغیرها در سطی نامانا هستند و با یکبار تفاضل گیری مانا مي شوند .بنابر این برای اجتناب
از رگرسیون کاذب نیاز به آزمون هجمعي وجود دارد.
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 .3-0آزمون هجمعی

در واقع مفهوم اقتصادی همجمعي آن است که دو یا چند متغیر بر اساس مباني نظری با
یکدیگر ارتباط داده تا یک رابطه تعادلي بلند مدت را شکل دهند هر چند ممکن است
خود این متغیرهای سری های زماني یا تابلویي دارای روند تصادفي بوده(نامانا باشند) اما در
طول زمان یکدیگر را به خوبي دنبال کنند ،به گونه ای که تفاضل بین آنها مانا شود .روش
های متعددی برای آزمودن هجمعي بین متغیرها با چارچوب های کامال متفاوت وجود
دارد که مي توان به آزمون پدروني( 1)8883و کائو( 8)1333اشاره کرد .تنها محدودیت
آزمون همجمعي تابلویي پدروني این است که وابستگي مقطعي احتمالي را مورد محاسبه
قرار نمي دهد .وجود این محدودیت مي تواند موجب کاهش قابل توجه قدرت و
پایداری آزمون هجمعي شود .به همین منظور عالوه بر آزمون پدروني از آزمون هجمعي
کائو نیز به منظور بررسي روابط بین متغیرها استفاده مي شود .فرضیه صفر در هر دو آزمون
پدروني و کائو حاکي از عدم وجود هجمعي بین متغیرهاست(اودراگو .3)8818 ،نتایص
آزمون پدروني درون گروهي و فردی برای الگو در جداول( )6و ( )3ارائه شده است:
جدول .1آزمون پدرونی
آماره

نام متغيرها

احتمال

روش

GDP

ENU

PDG

ENU

Panel v-Statistic

-1/83

-1/38

8/38

8/31

Panel rho-Statistic

8/69

3/19

8/33

8/33

Panel PP-Statistic

-3/33

-3/63

8/88

8/88

Panel ADF-Statistic

-1/13

-8/33

8/88

8/88

Group rho-Statistic

3/91

3/38

8/33

8/33

Group PP-Statistic

-18/68

-18/81

8/88

8/88

Group ADF-Statistic

-8/39

-3/33

8/88

8/88

منبع :یافته های تحقیق

1. Pedroni
2. Kao
3. Ouedraogo
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جدول  .9آزمون همجمعی کائو
آماره t

نام متغيرها
روش
ADF

GDP
-3/31

احتمال
ENU

PDG

ENU

-3/89

8/88

8/88

منبع :یافته های تحقیق

در روش پدروني و کائو با توجه به اینکه آماره احتمال دیکي فولر تعمیم یافته( )ADFاز
 8/86کمتر مي باشد ،بنابر این فرضیه صفر مبني بر عدم وجود هجمعي بین متغیرها رد مي
شود .پس همجمعي بین متغیرها به اثبات مي رسد که حاکي از وجود رابطه بلند مدت بین
متغیرهای الگوست .بنابراین مشکل رگرسیون کاذب در مدل تخمیني وجود نخواهد
داشت.
 .0-0تخمين ضرایب بلند مدت

با فرض وجود هجمعي بین متغیرهای مورد بررسي ،مي توان به بررسي ضرایب بلند مدت
متغیرها پرداخت .در الگوهای تابلویي در صورت وجود رابطه همجمعي ،تخمین زن های
مختلفي جهت تخمین بردارهای همجمعي مانند حداقل مربعات معمولي) 1(OLSحداقل
مربعات معمولي تعدیل شده کامل( ،2)FMOLSحداقل مربعات معمولي پویا(،)DOLS
روش گروه میانگین ادغام شده) (PMGو تصحیی خطای برداری( )PVECMوجود دارد.
در این مطالعه از روش حداقل مربعات معمولي پویا برای تخمین ضرایب بلند مدت استفاده
مي شود زیرا نسبت به حداقل مربعات معمولي تورش کمتری دارد .این روش ،تخمین زن
کارآ و سازگار بمنظور بررسي رابطه بلند مدت است(اودراگو.)8818 ،

1. Ordinary Least Square
2. Fully Modified Ordinary Least Square
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جدول  .7نتایج آزمون DOLS
متغير وابسته
LGDP

LUNE

متغير مستقل

آماره t

ضرایب

آماره t

ضرایب

-3/16

-1/33

8/93

1/13

-8/38

-8/38

8/33

8/93

ضریب تعیین 8/39

ضریب تعیین 8/33

ضریب تعیین تعدیل شده 8/36

ضریب تعیین تعدیل شده 8/33

LGME
LLME

اعداد داخل پرانتز نشان دهنده مي باشد.
سطی معناداری  ،1/898 %18سطی معناداری ،1/336 %6سطی معناداری 8/383 %1
منبع :یافته های تحقیق

با توجه به نتایص جدول( ،)9تخمین ضرایب متغیرهای کارایي بازار کاال و کارایي بازار
نیروی کار با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي پویا نشان مي دهد که اثرات کارایي
بازار کاال و کارایي بازار نیروی کار بر رشد اقتصادی در بلند مدت در کشورهای منتخب
آسیا مثبت و معنادار است .تاثیر کارایي بازار کاال و کارایي بازار نیروی کار بر بیکاری در
بلند مدت منفي و معنادارست .بر اساس معیارهای اعتبار سنجي نظیر ضریب تعیین و ضریب
تعیین تعدیل شده ،صحت نتایص بدست آمده از برآورد الگو جهت تجزیه و تحلیل و اظهار
نظر تایید مي گردند .با توجه به اینکه الگو بصورت لگاریتمي برآورد شده است ،ضرایب
بدست آمده نشان دهنده کشش رشد اقتصادی و بیکاری نسبت به کارایي بازار کاال و
کارایي بازار نیروی کار است .بنابراین نتایص آشکار مي کنند که کشش رشد اقتصادی و
بیکاری نسبت به کارایي بازار کاال بیشتر از کارایي بازار نیروی کار مي باشد .بنابراین
کامیابي اقتصادی نسبت به تغییرات کارایي بازار کاال حساس تر است .با توجه به نتایص
تخمین حداقل مربعات معمولي پویا طبق مباني نظری و دیدگاه مکاتب اقتصادی ،با
گسترش بازار تولید و تقسیم کار ،بهبود تکنولوژی ،جانشین شدن سرمایه بجای نیروی کار،
صرفه جویي در زمان و پیدایش نهاد های فني ،کارایي بازار کاال افزایش مي یابد .بدنبال

بررسی رابطه بلند مدت بين کارایی بازار کاال و کارایی بازار نيروی کار در شاخص297 / ...

افزایش کارایي بازار کاال ،با توجه به زیر مولفه های این نوع کارایي ،تعداد مراحل و رویه
ها و روزهای الزم جهت شروع کسب و کار جدید و انحصارات کاهش مي یابد و در
عوض رقابت داخلي ،سرمایه گذاری مستقیم خارجي ،مشتری مداری و آگاهي از نیاز
خریداران افزایش مي یابد که برآیند این اثرات منجر به افزایش تولید و رشد اقتصادی و
کاهش بیکاری و در نهایت بهبود کامیابي اقتصادی در این گروه از کشورها در بلند مدت
مي شود .همچنین با افزایش همکاری های نیروی کار – کارفرما ،انعطاف پذیری تعیین
دستمزد و تقویت شایسته ساالری افزایش مي یابد ،رویه های قانوني استخدام آسانتر شده و
ظرفیت کشور در نگه داشت افراد با استعداد افزایش مي یابد .از فرار مغزها جلوگیری به
عمل مي آید و مشارکت زنان در نیروی کار در این گروه از کشورها نیز افزایش مي یابد.
به عبارتي تمامي عوامل ذکر شده موجب ایجاد مشوق های انگیزشي الزم برای نیروی کار
جهت بکارگیری حداکثر توان خود در مشاغل و افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری
و در نهایت افزایش کامیابي اقتصادی در بلند مدت در این گروه از کشورها مي شود.
 .1-0تخمين ضرایب کوتاه مدت

بعد از تخمین ضرایب بلند مدت متغیرها ،در ادامه به بررسي ضرایب جز تصحیی خطا و
ضرایب کوتاه مدت بین متغیرهای الگو با استفاده از روش گروه میانگین ادغام
شده( )PMGپرداخته مي شود .روش گروه میانگین ادغام شده تخمین زن میانه است زیرا
عالوه بر ادغام 1شامل میانگین گیری 8نیز مي شود .یکي از مزیت های روش روش گروه
میانگین ادغام شده نسبت به روش حداقل مربعات معمولي پویا این است که در این روش
ویژگي های پویای کوتاه مدت مي تواند از یک مقطع به مقطع دیگر متفاوت باشد .در
حالي که ضرایب بلند مدت برآورد شده در مدل حداقل مربعات معمولي پویا با فرض

1. GiiloLg
2. gnegagoLg
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یکسان بودن در تمام مقاطع برآورد مي شود(پدروني .)8883 ،نتایص این روش در
جدول( )9ارائه شده است.
جدول .8برآورد ضرایب کوتاه مدت با روش PMG
ضریب جز تصحيح

ضرایب کوتاه مدت

خطا()ECT

DLME

DLGME

-8/83

8/39

-8/89

()-3/33

()8/63

()-8/63

-8/13

8/68

-8/89

()-8/91

()8/89

()-8/89

متغير مستقل
متغير وابسته
DLGDP
DLUN

اعداد داخل پرانتز نشان دهنده آماره  tمي باشد.
سطی معناداری  ،1/898 %18سطی معناداری ،1/336 %6سطی معناداری 8/383 %1
منبع :یافته های تحقیق

مطابق نتایص جدول ( ،)9تاثیر کارایي بازار کاال بر رشد اقتصادی در کوتاه مدت منفي
و معنادار و تاثیر کارایي بازار نیروی کار بر رشد اقتصادی در کوتاه مدت مثبت و معنادار
است .تاثیر کارایي بازار کاال بر بیکاری در کوتاه مدت منفي و معنادار و تاثیر کارایي بازار
نیروی کار بر بیکاری در کوتاه مدت مثبت و معنادار است .ضریب جز تصحیی
خطا( ) ECTضریب سرعت تعدیل به سمت تعادل بلند مدت است .ضریب جز تصحیی
خطا در واقع نشان مي دهد که این الگو با چه سرعتي به سمت تعادل بلند مدت حرکت مي
کنند .اگر ضریب جز تصحیی خطا منفي و معنادار باشد نشان دهنده تعدیل خطای کوتاه
مد ت به سمت مقدار تعادلي بلند مدت و مقدار عددی آن ،نشان دهنده سرعت تعدیل
خطای کوتاه مدت به سمت مقدار تعادلي بلند مدت است .ضریب جز تصحیی خطا برای
رشد اقتصادی برابر  -8/83و از لحاظ آماری معنادارست که نشان دهنده سرعت تعدیل به
سمت تعادل بلند مدت است .این ضریب نشان دهنده این است که کارایي بازار کاال و
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بازار نیروی کار در هر دوره  % 83از عدم تعادل های موجود در الگو را جهت رسیدن به
تعادل بلند مدت بر طرف مي کنند .جز تصحیی خطا برای بیکاری برابر  -8/13است .که
طبق نتایص جدول باال از لحاظ آماری معنادارست .این ضریب نشان دهنده این است که
کارایي بازار کاال و بازار نیروی کار در هر دوره  %13از عدم تعادل های موجود در الگو را
جهت رسیدن به تعادل بلند مدت بر طرف مي کنند .زماني که نرخ رشد اقتصادی متغیر
وابسته باشد ،از آنجایي که ضریب جز تصحیی خطا در این الگو منفي و معنادار است ،مي
توان گفت یک رابطه بلند مدت میان نرخ رشد اقتصادی ،کارایي بازار کاال و کارایي بازار
نیروی کار وجود دارد .زماني که نرخ بیکاری متغیر وابسته باشد ،از آنجایي که ضریب جز
تصحیی خطا در این الگو منفي و معنادار است ،مي توان گفت یک رابطه بلند مدت میان
نرخ بیکاری ،کارایي بازار کاال و کارایي بازار نیروی کار وجود دارد .معناداری روابط
پویای بلند مدت بر اساس معناداری جز تصحیی خطاست که با توجه به نتایص جدول باال
مشخص است که برای رشد اقتصادی و بیکاری ،کارایي بازار کاال و کارایي بازار نیروی
کار موجب برقراری تعادل بلند مدت در سیستم مي شوند.
 -9-0تخمين الگوی تصحيح خطای برداری تابلویی

به طور معمول ،تأثیر تغییرات متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته آني نیست و اثر
تصمیم گیری اقتصادی روی متغیر مورد نظر با وقفه ظاهر مي شود .بنابر این یافتن وقفه
بهینه پیش از تخمین الگو مسئله مهمي به شمار مي آید .پیش از برآورد ضرایب الگوی
تصحیی خطای برداری تابلویي ،از معیار اطالعات آکائیک( ،1)AICمعیار شوارتز (،8)SC
معیار حنان کوئین( 3)HQCو خطای پیش بیني نهایي( 3)FPEبرای تعیین تعداد وقفه بهینه و
روش حداکثر درستنمایي یوهانسن -جوسیلیوس 6در قالب آزمون اثر 1و آزمون حداکثر
1. Akaike Information Criterion
2. Schwarz Criterion
3. Hannam-Quinn Criterion
4. Final Prediction Error
5. Johanson
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مقدار ویژه ،8برای تعیین تعداد بردارهای همجمع استفاده مي شود(رضوی و سلیمی
فر.)1332،
معیارهای ذکر شده وقفه یک را به عنوان وقفه بهینه و یک بردار همجمع را جهت
تخمین این الگو مشخص مي کنند .بعد از مشخص شدن تعداد وقفه های بهینه و روابط
هجمعي ،جهت اطمینان از نتایص تخمین ضرایب روش گروه میانگین ادغام شده ،به برآورد
ضرایب با استفاده از الگوی تصحیی خطای برداری تابلویي پرداخته مي شود .با توجه به
نتایص به دست آمده ،روابط( )3و ( )3با استفاده از نرم افزار تخمین زده مي شود .نتایص
تخمین برای الگو در جدول زیر ارائه شده است:
جدول .1تخمين ضرایب تصحيح خطای برداری تابلویی
متغير مستقل

ضریب جز تصحيح خطا
)ECT(-1

)DLME(-1

)DLGME(-1

-8/36

8/33

-8/88

()-8/39

()8/38

()-8/39

-8/88

8/38

-8/39

()-1/93

()8/38

()-3/13

متغير وابسته
DLGDP

DLUN

اعداد داخل پرانتز نشان دهنده آماره  tمي باشد.
سطی معناداری  ،1/898 %18سطی معناداری ،1/336 %6سطی معناداری 8/383 %1
منبع :یافته های تحقیق

طبق نتایص جدول( )3با توجه به آماره  ،tضریب تصحیی خطا برای نرخ رشد اقتصادی
منفي و در سطی معناداری  % 1معنادار مي باشد .ضریب جز تصحیی خطا در الگو با متغیر
وابسته نرخ رشد اقتصادی ،برابر  8/36است ،یعني این سیستم با سرعت  8/36به سمت
تعادل بلند مدت خود حرکت مي کند و متغیرها در این سیستم قادر هستند که  %36از عدم
1. Trace
2. Maximal Eigenvalue
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تعادل های موجود را در ج هت رسیدن به تعادل بلند مدت برطرف کنند .همچنین با توجه
به آماره  ،tضریب جز تصحیی خطا برای نرخ بیکاری منفي و در سطی معناداری %6معنادار
است .ضریب جز تصحیی خطا در الگو با متغیر وابسته نرخ بیکاری ،برابر  8/88مي باشد
یعني این سیستم با سرعت  8/88به سمت تعادل بلند مدت خود حرکت مي کند و متغیرها
در این سیستم قادر هستند که  %88از عدم تعادل های موجود را در جهت رسیدن به تعادل
بلند مدت برطرف کنند .طبق نتایص جدول باال تاثیر کارایي بازار کاال در کوتاه مدت بر
رشد اقتصادی و بیکاری و در نهایت کامیابي اقتصادی منفي و معنادار و تاثیر کارایي بازار
نیروی کار بر رشد اقتصادی و بیکاری و در نهایت کامیابي اقتصادی در کوتاه مدت مثبت
و معنادار است .بنابراین مشاهده مي شود که نتایص تخمین ضرایب گروه میانگین ادغام شده
و تصحیی خطای برداری تابلویي تایید کننده یکدیگر هستند.
 .7-0آزمون های تشخيصی جمالت اختالل

در مطالعات اقتصاد سنجي که بر مبنای دادهای تابلویي قرار دارند ،فروض کالسیک از
جمله مسئله عدم وجود خود همبستگي ،وجود همساني واریانس ها و توزیع نرمال جمالت
خطا بسیار با اهمیت است .زیرا در صورت نقض این فروض ،برآوردها تورش دار و ناکارا
مي شوند .بدین منظور از آزمون بروش پاگان و  LMبرای بررسي وجود یا عدم وجود
خودهمبستگي استفاده مي شود که فرض صفر این آزمون حاکي از عدم وجود همبستگي
است .نرمال بودن توزیع جمالت خطا بوسیله آزمون ژارکو-برا بررسي مي شود که فرض
صفر آن حاکي از توزیع نرمال جمالت خطاست .آزمون همساني واریانس ها آزمون وایت
است که فرض صفر آزمون حاکي از وجود واریانس های همسان مي باشد(سوری،
.)1333
نرم افزار  EVIEWSدر روش حداقل مربعات معمولي پویا ،آزمون های تشخیصي
خود همبستگي بروش پاگان و نرمال بودن ژارکوبرا و در روش تصحیی خطای برداری
تابلویي آزمون های تشخیصي خود همبستگي  ،LMناهمساني واریانس وایت و نرمال بودن
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ژارکوبرا را برای اجزای خطا رائه مي دهد که نتایص این آزمون ها در جدول( )18ارائه شده
است.
جدول .94آزمون های تشخيصی
آزمون های تشخيصی ضرایب روش DOLS
آزمون نرمال بودن

آزمون خود همبستگي بروش پاگان

ژارکوبرا

متغير وابسته

آماره

آماره آزمون

آماره احتمال

آماره آزمون

8/889

8/39

8/83

8/99

8/83

8/16

8/88

8/98

LGDPR
LUNEMR

احتمال

آزمون های تشخيصی ضرایب روش MCEVP
آزمون خود همبستگي LM
متغير وابسته

آماره

آماره

آزمون

احتمال

آزمون ناهمساني واریانس وایت

آزمون نرمال بودن
ژارکوبرا
آماره

آماره آزمون

آماره احتمال

آماره آزمون

LGDPR

83/39

8/18

33/68

8/11

8/39

8/36

LUNEMR

19/89

8/83

99

8/89

8/93

8/98

احتمال

منبع :یافته های تحقیق

با توجه به نتایص جدول( )18از آنجایي که آماره احتمال در همه آزمون ها از 8/86
بیشتر است ،بنابر این فروض صفر آزمون ها رد نمي شود و جمالت خطای الگو در هر دو
روش حداقل مربعات معمولي پویا و تصحیی خطای برداری تابلویي دارای توزیع نرمال و
واریانس های همسان و عدم وجود خود همبستگي هستند.
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 .1نتيجهگيری و ارائه پيشنهادها
هدف اصلي این پژوهش تحلیل و بررسي رابطه بلند مدت مولفه کارایي در شاخص رقابت

پذیری جهاني و متغیرهای کامیابي اقتصادی کشورهای منتخب آسیایي است .این تحقیق
در بازه زماني سال های  8889-8813و در کشورهای منتخب آسیایي با شاخص رقابت
پذیری جهاني متوسط رو به باال انجام شده است .لذا تعمیم نتایص آن به سایر زمان ها و
مکان ها مورد تردید مي باشد .از جمله محدودیت دیگر ،محدودیت داده های آماری
مورد استفاده در این مطالعه است .تخمین ضرایب متغیرهای کارایي بازار کاال و کارایي
بازار نیروی کار با استفاده از روش گروه میانگین ادغام شده نشان داد که تاثیر کارایي بازار
کاال و کارایي بازار نیروی کار بر رشد اقتصادی در بلند مدت مثبت ومعنادار و بر بیکاری
منفي و معنادار است .نتایص تخمین ضرایب جز تصحیی خطا در روش گروه میانگین ادغام
شده و تصحیی خطای برداری تابلویي نیز با توجه به اینکه ضریب جز خطا برای متغیرهای
هدف منفي و معنادار بود ،روابط بلند مدت میان متغیرها را آشکار کرد .از مقایسه نتایص این
مطالعه و پیشینه های ارائه شده در جدول( )1مشخص است که مانند مطالعات بیالل(،)8819
دونا و همکاران( ،)8816اوزینا( ،)8813لورنزو و همکاران( )8818و کسمایي پور و
همکاران( ) 1333نتایص این مطالعه نیز حاکي از این است که بهبود کارایي بازار نیروی کار
منجر به کاهش بیکاری مي شود و همچنین همانند مطالعه فیروزان سرنقي( )1333نتایص این
مطالعه نشان مي دهد که بهبود کارایي بازار کاال منجر به افزایش رشد اقتصادی در این
گروه از کشورها مي شود.
با توجه به نتایص این مطالعه ،از آنجایي که مجمع جهاني اقتصاد سطی رقابت پذیری
کشورها را منعکس کننده توان آنها در تامین و افزایش رفاه برای اتباع خود ميداند ،پس
رقابت پذیری بر اساس رفاه اقتصادی کشورها تعریف ميشود و رفاه اقتصادی متناسب با
سرمایه گذاریهای اقتصادی انجام شده در کشورها افزایش ميیابد ،بنابر این پیشنهاد مي
شود که :از آنجایي که کشش متغیرهای کامیابي اقتصادی نسبت به کارایي بازار کاال بیشتر
از کارایي بازار نیروی کار است هر عاملي که باعث شود سرمایه گذاری جدید انجام
نشود(مثل تحریمها) یک مانع رقابت پذیری محسوب ميشود؛ بنابراین دولت ها در این
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گروه از کشورها در این جهت باید تالش کنند .کاهش هزینههای مبادالتي کشورها باعث
افزایش واردات کاالهای سرمایهای ،افزایش سرمایهگذاری خارجي و در نهایت سبب
بهبود رفاه خانوارها ميشود .همچنین افزایش برداشت و ادراک شخصي مدیران و فعاالن
اقتصادی از محیط اقتصادی و فضای کسب و کار در این کشورها و افزایش سرمایهگذاری
و توسعه فعالیتهای اقتصادی مي تواند به بهبود کارایي بازار کاال و در نهایت کامیابي
اقتصادی منجر شود .دولت ها در این کشورها مي توانند از طریق کوتاه کردن رویه های
استخدام و کاهش قوانین دست و پاگیر استخدامي ،مشارکت هر چه بیشتر زنان در فعالیت
های اقتصادی و جذب افراد با استعداد و جلوگیری از فرار مغزها ،به بهبود کارایي بازار
نیروی کار و در نهایت کامیابي اقتصادی کمک کنند .با توجه به اینکه کشش متغیرهای
کامیابي اقتصادی نسبت به کارایي بازار کاال بیشتر از کارایي بازار نیروی کار در این گروه
از کشورها است ،انجام مطالعاتي در خصوص شناسایي ضعف کارایي بازار نیروی کار و
راهکارهای برون رفت از ضعف این نوع کارایي مي تواند موضوع پژوهش های آتي
باشد .همچنین بررسي و تحلیل اثر سایر مولفه های شاخص رقابت پذیری جهاني بر
کامیابي اقتصادی در این گروه از کشورها و مقایسه سایر مولفه ها با مولفه کارایي نیز
ميتواند به عنوان موضوعات تحقیقات آتي پیشنهاد گردد.
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Abstract
This study examines the long run relationship between the efficiency component
(good market efficiency and labor market efficiency) in the global competitiveness
index and the variables of economic success (economic growth and unemployment)
by using new econometric methods in selected countries of Asia with the average
upward Global Competitiveness Index. This study, in the framework of the Panel
Vector Error Correction Model (PVECM), examines the long run relationship
between variables over the period 2008-2016. Estimation of long run coefficients by
using Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS) and estimating error correction temr
coefficients by using the Pool Mean Group Method (PMG) and Panel Vector Error
Correction Model has been done. Estimations of the coefficients of the variables of
the good market efficiency and labor market efficiency by using DOLS method
show that the effects of good market efficiency and labor markets efficiency on the
economic growth in the long run are positive and significant. The impacts of good
market efficiency and labor market efficiency on unemployment in the long run are
negative and significant. Also, the results of estimating logarithmic coefficients in
the DOLS method show that the most effective variable on economic success
variables (economic growth and unemployment) is related to good market
efficiency. The estimation of the coefficients of error correction term by using the
PMG and PVECM method show that when the economic growth rate is dependent
variable, since the coefficient of error correction term for this variable is negative
and significant, therefore, There is a long run relationship between the rate of
economic growth, good market efficiency and labor market efficiency. When the
unemployment rate is dependent variable, since the coefficient of error correction
term is negative and significant for this variable, there is a long run relationship
between the unemployment rate, good market efficiency and labor market
efficiency.
Keywords: Good Market Efficiency, Labor Market Efficiency, Economic
Success, Global Competitiveness index, Panel Vector Error Correction Model
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