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مقدمه
سازمان تجارت جهاني يکي از مهمترين سازمانهاي تأثيرگذار در سطح بينالمللي

بهشمار ميرود .اين سازمان بهعنوان مسئول تدوين رژيم و قواعد تجاري در سطح جهان
از اول ژانويه  1995و بهعنوان جانشين موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات)1948-1

تأسیس شده و اکنون حدود  153کشور در آن عضويت داشته و حدود  29کشور ديگر نيز
در حال انجام مذاکرات الحاق براي ورود به آن هستند .موافقتنامه عمومي تجارت خدمات

(گاتس )2در بردارنده اصول و قواعد چندجانبهاي براي تجارت خدمات با هدف آزادسازي

تدريجي بهعنوان ابزاري براي رشد اقتصاد و توسعه کشورها است .از جمله اهداف تأسيس

سازمان تجارت جهاني که از اهداف اوليه تشکيل گات نيز بهشمار ميروند عبارتند از:

افزایش سطح رفاه شهروندان کشورهاي عضو ،فراهم ساختن امکانات ايجاد اشتغال کامل،
افزايش درآمدهاي واقعي و باالبردن سطح تقاضا ،بهرهبرداري مؤثر از منابع جهاني مشروط

به حمايت از محيطزيست و رشد پايدار و گسترش توليد و تجارت بينالمللي.3

امروزه تجارت خدمات ،بهعنوان موتور رشد اقتصادي جهان قلمداد ميشود ،بهطوريکه

در دو دهه اخير ،رشد تجارت خدمات در جهان بيشتر از رشد تجارت کاال بوده و

هماکنون سهم زیادی از کل تجارت جهاني را دربرمیگیرد .براساس آمار منتشره بانک

جهاني ،4صادرات خدمات در جهان از  388ميليارد دالر در سال 1980به  3824ميليارد

دالر در سال  2010افزايش يافته است .بر اين اساس ،نهتنها ارزش صادرات خدمات در
دوره مذکور حدود ن ُه برابر افزايش يافته ،بلکه سهم آن در کل صادرات جهان نيز از 16/2

درصد به بيش از  20درصد ،در دوره مذکور افزايش يافته است .همچنين ،براساس آمارهاي

مذکور در سال  ،2010سهم بخش خدمات در توليد ناخالص داخلي جهان برابر با  70درصد

بوده است .اين در حالي است که در اين سال سهم بخش صنعت  27درصد و سهم بخش
کشاورزي تنها سه درصد توليد ناخالص داخلي جهان بوده است.5

1. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).
2. General Agreement on Trade in Services (GATS).

 .3راستی (.)1389
 . .5راستی ()1389؛ ص.1

4. WDI (2012).
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با توجه به اهميت نقش تجارت خدمات در انتقال فناوري و روشهاي نوين مديريتي،

ايجاد اشتغال و مانند آن ،در اين پژوهش به بررسي نقش اين عامل در ارتقاي بهرهوري کل

عوامل در کشورهاي منتخب درحالتوسعه پرداخته شده است .بر اين اساس ،فرضيه اصلي

پژوهش بهصورت زير است:

آزادسازي تجارت خدمات ،اثر مثبت و معناداری بر ارتقاي بهرهوري کل عوامل

کشورهاي منتخب درحالتوسعه دارد.

در اين پژوهش ،ابتدا مباني نظري مطرح شده و سپس مطالعات انجامشده در زمينه تأثير

تجارت خدمات بر  TFPمرور میشود .در ادامه بحث ،به معرفي چگونگي جمعآوري و

برآورد برخي دادههاي آماري و تخمين مدل مناسب براي شناسايي تأثير تجارت خدمات بر

بهرهوري کل عوامل اشاره کرده و در نهايت توصيههايي براي ارتقاي بهرهوري کل عوامل
ارائه خواهد شد.

 .1مباني نظري پژوهش
بهرهوري از بدو خلقت در بطن فعاليتهاي بشري بوده و موجبات رشد اقتصادي و

کنترل تورم را فراهم کرده و امکان دستيابي به سطح باالي استاندارد زندگي را ميسر ميکند.

بنابراين ،امروزه در اقتصاد تمام کشورها ،چه کشورهاي توسعهيافته و چه درحالتوسعه،
بهرهوري به اولويتي ملي تبديل شده است.

براساس ديدگاه سولو ،رشد بهرهوري کل عوامل ( )TFPبه بخشي از رشد اقتصادي اطالق

میشود که به نيروي کار و سرمايه مربوط نيست .در چارچوب نظريات رشد درونزا ،بخشي از

کمي نيروي کار و سرمايه ندارد به سه عامل اصلي نسبت داده
رشد توليد که ارتباطی به رشد ّ
میشود :الف) سرمايه انساني؛ ب) دانش و فناوري؛ پ) نهادها و سرمايه اجتماعي.1

سرمايه انساني عبارت است از تغيير و تحوالت مثبتي که با سرمايهگذاري بر انسان

بهوجود ميآيد و باعث افزايش سطح رفاه بشر و يا ارتقا و بهبود ظرفيت توليدي افراد جامعه
ميشود .2فناوري عبارت است از بهکارگيري تمام تواناييهاي علمي ،فني ،دانش ،هنر و

1. Romer (2001); p.911.

 .2علویراد و نصیریزاد ()1380؛ ص.210
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تجارت جمعي برای توليد کاال و خدمات مورد نياز با حداقل هزينه و حداکثر بهرهوري.1

فناوری عامل محرک ايجاد بازارهاي جهاني بوده و به مبناي مهمي براي ايجاد مزيت

رقابتي تبدیل شده است .فناوری ميتواند هدايتکننده نوآوريها باشد ،ضمن آنکه خود

نيز محصول نوآوري است .پيشرفت فناوری باعث کاهش هزينهها ،افزايش بهرهوري و

رشد صادرات ميشود .فناوری موجب تقويت جابهجايي عوامل توليد و ايجاد تنوع بيشتر

در توليدات ميشود ،درحالیکه تحقيق و توسعه کليد اصلي رشد فناوري است .امروزه
بيشتر فناوريهاي جديد توسط سازمانها يا مؤسسات تحقيق و توسعه تکوين مييابند.

هزينههاي تحقيق و توسعه خود را به شکل بهبود فناوري ،ابداع و تغييرات فني نمايان ساخته

و افزايش بهرهوري نهادههاي توليد باعث ايجاد نهادههاي جديد میشود که اين امر موجب
افزايش بهرهوري کل عوامل شده و در نتيجه ،رابطه مستقيم و مهمي میان تحقيق و توسعه
و بهرهوري وجود دارد.2

به اعتقاد رابرت پونتام ،سرمايه اجتماعي همچون مفاهيم سرمايه فيزيکي و سرمايه انساني

به ويژگيهای سازمان اجتماعي از قبيل شبکهها ،هنجارها و اعتماد اشاره دارد که همکاري

و هماهنگي براي کسب منافع را تسهيل ميکند .3وی همچنين معتقد است سرمايه اجتماعي،
منافع سرمايهگذاري در بُعد فيزيکي و انساني را افزايش ميدهد.

اما يکي از مؤلفههاي تأثيرگذار بر سرمايه اجتماعي ،آزادي تجارت است .وجود آزادي

بيشتر در تجارت خارجي بهمعناي رقابت بيشتر بين بنگاههاي داخلي و خارجي است

و معموالً در شرايط رقابتي ،درآمدهاي بادآورده (رانت) کمتر است که اين خود نمونه

بارز وجود سرمايه اجتماعي است که اثر قابلتوجهي بر بهرهوري دارد .همچنین ،تجارت

خارجي يکي از مهمترين اجزاي نظامهاي اقتصادي است که گسترش تکنولوژي و افزايش
تنوع در توليد کاالها در جهان ،روزبهروز به اهميت آن افزوده است.

آزادسازي و اصالح تجاري ،از جمله عناصر اصلي سياستهاي اقتصادياند که منجر

به نرخ باالي رشد و کاهش فقر ميشوند .نظام چندجانبه تجاري نيز نقش حياتي در حفظ

روابط تجاري مستحکم و با ثبات و مبتني بر قانون بين دولتها ايفا ميکند .بنابراین ،در اين

 .1اخالقی و بیابانگرد ()1379؛ ص .17
 .2امینی و حجازیآزاد ()1387؛ ص .19

3. Putnam (1995).
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خصوص چنانچه آزادسازي تجاري خدمات براساس راهکار روشنی انجام شود که تداوم

و ارتباط آن با اهداف کلي توسعه مشخص باشد ،ميتواند بهطور مستقيم در رشد فزاينده
توسعه تأثير بسزايي داشته و قابليت کشورهاي درحالتوسعه در رسيدن به اهدافي چون

ارتقاي کيفيت نيروي انساني ،افزايش دانش فني ،انتقال فناوري ،گسترش ظرفيت فناوري
بومي ،افزايش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات کاال و خدمات را بهبود و گسترش داده

و در نهايت کارايي و بهرهوري عوامل توليد را افزايش داده و به رفاه مردم ختم میشود.

توافقنامه عمومي تجارت خدمات (گاتس) چهار روش براي تجارت خدمات تعريف

ميکند که شامل عبور خدمات از مرز ،1حضور مصرفکننده در کشور عرضهکننده
(مصرف در خارج) ،2عبور موقت اشخاص حقيقي 3و حضور تجاري عرضهکننده خدمات

در کشور مصرفکننده 4است.5

اعضاي سازمان تجارت جهاني  براي سازماندهي تعهداتشان در بخش خدمات ،عموماً از

نظام طبقهبنديي استفاده ميکنند که دوازده بخش اصلي خدماتي دارد:

 )1خدمات بازرگاني؛  )2خدمات ساختماني و خدمات مهندسي مرتبط با آن؛  )3خدمات

ارتباطي ،پست ،مخابرات و خدمات سمعي بصري؛  )4خدمات توزيع؛  )5خدمات آموزشي؛

 )6خدمات زيستمحيطي؛  )7خدمات مالي شامل بانکداري ،بورس و بيمه؛  )8خدمات
بهداشتي و اجتماعي؛  )9خدمات جهانگردي وگردشگري؛  )10خدمات تفريحي ،فرهنگي

و ورزشي؛  )11خدمات حملونقل؛  )12سايرخدماتي که در جاي ديگر نيامده باشد.6

شايان ذکر است ،اين طبقهبندي از نظام موقت سازمان ملل براي طبقهبندي مرکزي

کاال 7گرفته شده است که به طبقهبندي  CPCدر بخش خدمات معروف است .همچنين ،اين

بخشها هرکدام به زير بخشهاي بيشتري تقسيم ميشوند که در مجموع تاکنون حدود

 160زيربخش شناخته شده است.

1. Cross-Border.
2. Consumption Abroad.
3. Movement Of Natural Persons.
4. Commerical Presence.

 .5راستی ()1389؛ ص.12

6. http://www.wto/org/English/tratop_e/serv_e/mtn_gns_w_120_e.doc
7. The United Nations Provisional Central Product Classification (CPC).
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 .2مروري بر پژوهشهاي انجامشده در زمينه آزادسازي تجارت خدمات و
بهرهوري
برخالف بررسي گسترده آثار اقتصادي رشد تجارت کاال ،مطالعات اندکي درباره

آثار بازبودن تجارت خدمات بر رشد اقتصادي يا بهرهوري صورت گرفته است .1البته اين

موضوع چندان عجيب نيست ،زیرا تجارت خدمات جنبه نويني از توافقات تجاري منطقهاي

و بينالمللي بهشمار ميرود که در دورههاي اخير سازمان تجارت جهاني مطرحشده و مورد
توجه قرارگرفته است.

ميلر و آپادياي 2در مطالعهاي به بررسي تأثیر بازبودن اقتصاد ،جهتگيري تجاري و

سرمايه انساني بر بهرهوري کل عوامل پرداخته  و براي اين منظور از دادههاي مربوط به

 83کشور توسعهيافته و درحالتوسعه در دوره زماني  1960-1989استفاده کردهاند .نتايج
تحقيق حاکي از آن است که درجه بازبودن اقتصاد اثر مثبت و معناداري بر بهرهوري کل

عوامل توليد داشته و جهتگيري تجاري اثر منفي و معناداري بر بهرهوري کل عوامل

توليد دارد .همچنين ،اثر سرمايه انساني بر بهرهوري کل عوامل توليد غالباً مثبت است اما نه
براي تمام کشورها ،بهطوريکه در کشورهاي با درآمد پايين ،اثر سرمايه انساني تا زماني

که ميزان درجه بازبودن اقتصاد از يک سطح آستانهاي فراتر نرفته باشد ،منفي بوده اما در

شرايطي که اين ميزان بازبودن اقتصاد از آن سطح آستانهاي فراتر رود ،اثر آن مثبت میشود.
هاوساس و ياگوبي 3در مطالعهاي اثر بازبودن و سطوح باالي سرمايه انساني بر سطح

درآمد و رشد بهرهوري را بررسی کرده و برای اين بررسي از دادههاي تابلويي  16کشور از
ميان کشورهاي  MENA4در دوره  1965-2000استفاده کردهاند .همچنین ،در اين بررسي،

تأثیرگذاري سرمايه انساني و تجارت بر نرخ رشد و پيشرفت تکنولوژي بررسي شده است.

نتايج اين مطالعات حاکي از آن است که تغيير مداوم سهم تجارت يا سرمايه انساني اثري
دائمي بر نرخ رشد دارد ،درحاليکه تغيير لحظهاي در سهم تجارت يا سرمايه انساني اثري

لحظهاي بر نرخ رشد و اثري دائمي بر سطح درآمد خواهد داشت .آنها نشان دادند بازبودن
1. . El Khoury and Savidas (2006); p. 2772.
2. Miler and Apadiyay (2000); p.399.
3. Haousas and Yagoubi (2005); p. 527.
4. Middle East and North Africa.
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اقتصاد بر رشد بهرهوري اثر معناداري داشته است و اين در حالي است که سرمايه انساني اثر

معناداري بر رشد بهرهوري ندارد.

ژانگ و همکارانش 1در مطالعهاي به بررسي آزادسازي تجارت خدمات بر بهرهوري

بنگاههاي چين پرداختند .آنها با استفاده از دادههاي تابلويي سالهاي 1998 -2007

در چين ،تأثیر آزادسازي تجارت خدمات بر بهرهوري را آزمايش کرده و نشان دادند
آزادسازي تجارت خدمات و سرمايهگذاري مستقيم خارجي ( ،)FDIتجارت در بخش

خدمات را افزايش داده و باعث پيشرفت تکنولوژي کشور ميشود .همچنين دريافتند در اثر

افزايش واردات ،صادرات و سرمايهگذاري خارجي در بخش خدمات ،افزايش معناداري

در بهرهوري کل عوامل بنگاههاي شرق چين بهوجود ميآيد.

گرجي و عليپوريان ( )1385در مطالعهاي اثر آزادسازي تجاري بر رشد اقتصادي ايران

و کشورهاي عضو اوپک تحلیل کرده و با استفاده از روش پنل دادههای تابلويي و اثرات

ثابت و رگرسيون حداقل مربعات معمولي ( )OLSنشان دادند که آزادسازي تجاري بر رشد
اقتصادي اين کشورها تأثيری مثبت داشته و محدوديتهاي تجاري سبب ُکند شدن آهنگ
رشد اقتصادي آنها خواهد شد .نتايج همچنين نشان ميدهد بهدليل وابستگي اين گروه از

کشورها به صادرات نفت خام ،هرگاه درآمدهاي نفتي اين کشورها باال رود ،واردات آنها

افزايش يافته و در نتيجه توليدات داخلي را بهدليل غير رقابتي بودن با کاالهاي مشابه خارجي

با مشکل مواجه ميسازد .بنابراين ،صادرات که سهم عمده آن را صادرات نفت خام تشکيل

ميدهد ،تأثيری منفي بر رشد اقتصادي آنها دارد.

عمادزاده و همکاران ( )1386در مطالعهاي با استفاده از روش دادههای تابلويي  29کشور

منتخب عضو سازمان کنفرانس اسالمي در دوره  ،1980-2005اثر متقابل سرمايه انساني و

تجارت خارجي بر بهرهوري کل عوامل توليد ( )TFPرا بررسی کردهاند .نتايج نشان ميدهد
سرمايه انساني تأثیر مثبت و معناداري بر بهرهوري کل عوامل توليد دارد .اما تأثیر صادرات

صنعتي ،واردات صنعتي و تجارت صنعتي (مجموع صادرات و واردات صنعتي) بر بهرهوري
کل عوامل توليد از نظر آماري معنادار نيست .تأثیر متغيرهاي صادرات مواد خام و اوليه و

واردات مصرفي بر بهرهوري کل عوامل توليد منفي و معنادار است .اين در شرايطي است
1. Zhang at el. (2010).
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که اثر متقابل سرمايه انساني با هريک از شاخصهاي مربوط به تجارت خارجي ،تأثیر کام ً
ال

مثبت و معناداري بر بهرهوري کل عوامل توليد داشته است.

تمناييفر ( )1388در مطالعهاي در قالب الگوي اقتصادسنجي و با استفاده از روش

دادههای تابلويي به اثر بازبودن اقتصادي بر بهرهوري کل عوامل توليد در گروه منتخب
کشورهاي اسالمي ( )OICميپردازد .دادهها و اطالعات آماري مربوط به  31کشور اسالمي

ازجمله ايران در دوره زماني  1985-2002است .در اين پژوهش اثر سياستهاي آزادسازي

تجاري ،نرخ تورم ،نسبت رابطه مبادله و سرمايه انساني بر بهرهوري کل عوامل توليد بررسی

شده است .همچنین ،نتايج بهدستآمده حاکي از رابطه مثبت و معنادار آزادسازي تجاري با

بهرهوري کل عوامل توليد است.

 .3دادههای آماري
جامعه آماري مورد بررسي ،شامل ايران و  20کشور درحالتوسعه و در حال گذار است

1

که عبارتند از :آرژانتين ،ارمنستان ،آذربايجان ،برزيل ،بلغارستان ،شيلي ،چين ،اکوادور،

مصر ،ايران ،قزاقستان ،قرقيزستان ،مالزي ،مکزيک ،پاناما ،روماني ،روسيه ،عربستان ،تايلند،
تونس و ترکيه است .شايان ذکر است ،انتخاب اين کشورها براساس تقسيمبندي بانک

جهاني براساس درآمد سرانه به سه گروه کشورهاي درآمد باال ،متوسط و پايين انجام شده

است .دسته دوم شامل کشورهايي است که درآمد متوسط داشته و انتظار ميرود اين گروه
بيشتر کشورهاي درحالتوسعه و در حال گذار را در برداشته باشد .البته از ميان اين کشورها

نيز کشورهايي که بيشترين حجم اطالعاتي را داشتند ،انتخاب شده که شامل کشورهايي
است که در باال به آن اشاره شد .اطالعات سري زماني اين کشورها از منابع بينالمللي معتبر

و بخش عمده آن از ( )WDI, 2012جمعآوري شده است .افزون بر اين ،آمارهاي اشتغال

از سازمان بينالمللي کار 2و آمارهاي جمعيت شاغل  15ساله و بيشتر ،در مورد ايران از

دفتر برنامهريزي و مديريت اقتصاد کالن معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست

جمهوري اخذ شده است .در اين تحقيق براي برآورد موجودي سرمايه از رابطه تعديل
 .1بهدلیل کمبود آمار درباره متغیرهای مورد بررسی در کشورهای درحالتوسعه و در حال گذار ،امکان در نظر گرفتن
کشورهای دیگر وجود نداشت.
2. International Labor Organization.
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موجودي سرمايه 1استفاده شده که بهصورت زير است:
)1

Kt=(1-δ)Kt-1+It

که در آن  Kموجودي سرمايه I ،سرمايهگذاري ناخالص و  δنرخ استهالک است که

با پيروي از رومر و بهدلیل در دست نبودن آمار نرخ استهالک کشورها براي تمام کشورها
چهار درصد در نظر گرفته میشود .2شايان ذکر است ،در مطالعات انجامشده در اقتصاد
ايران ،نرخ استهالک حدود چهار درصد برآورد شده است.3

همانطورکه مالحظه میشود ،براي استفاده از فرمول فوق به مقدار اوليه موجودي

سرمايه نياز است که براي بهدست آوردن آن از روش  4 PIMکمک گرفته میشود .براساس

روش مذکور ،مقدار اوليه موجودي سرمايه از رابطه زير قابل محاسبه است:
)2

که در آن  rمتوسط نرخ رشد ساالنه سرمايهگذاري به قيمت ثابت است .5گفتني است

در فاصله بين سالهاي  1995تا  2009دورههایی در نظر گرفته شده که روند سرمايهگذاري
با ثباتتر و افزايشي بوده ،سپس متوسط نرخ رشد ساالنه سرمايهگذاري محاسبه شده است.

هم چنين بهرهوري کل عوامل ( ،)TFPاز روش ديويژيا طبق فرمول زير محاسبه شده است:

6

)3
که در آن  GDPتوليد ناخالص داخلي K ،موجودي سرمايه و  Lنيروي کار شاغل α ،سهم

سرمايه از توليد و  1-αسهم نيروي کار از توليد است .در شرايط رقابت کامل و عدم وجود

صرفههاي خارجي ،سهم عوامل از توليد با کششهاي توليدي عوامل توليد برابر است .بر اين
 .1برای اطالعات بیشتر ر.ک :.ندیری و پروچا (.)1999
 .3برای نمونه ر.ک :.امینی و نشاط (.)1384

2. Romer (2001).
4. Perpetual Inventory Method (PIM).

 .5برای محاسبه مقدار اولیه کل موجودی سرمایه به تام لی ( )2003و برای محاسبه مقدار اولیه موجودی سرمایه فاوا در
ژاپن به مطالعه میاگا وا و همکاران ( )2004مراجعه شود.
 .6اگر نرخ رشد موجودی سرمایه ثابت و برابر  rباشد .به سادگی میتوان رابطه ( )2را از رابطه ( )1بهدست آورد و در
چنین حالتی نرخ رشد موجودی سرمایه با نرخ رشد سرمایهگذاری برابر است.
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اساس ،موقعي که آمارهاي حسابهاي ملي درباره سهم عوامل از توليد وجود ندارد ،ميتوان
با برآورد تابع توليد ،کششهاي توليدي عوامل را محاسبه کرده و در اندازهگيري  TFPبهکار

گرفت .بر اين اساس ،پس از برآورد تابع توليد براي  21کشور درحالتوسعه با استفاده از روش
دادههای تابلويي وبا فرض همگني خطي ،کشش توليدي سرمايه  0/63بهدست آمد و بنابراين

کشش توليدي نيروي کار  0/37خواهد بود .درنهايت بايد اضافه کرد يکي از شاخصهاي مؤثر

بر بهرهوري که در اين مطالعه بر آن تأکيد شده ،شاخص آزادسازي تجارت خدمات است.
آزادسازي تجارت خدمات به معناي رقابت بيشتر میان بنگاههاي داخلي و خارجي و ايجاد

انگيزه بيشتر در بنگاههاي داخلي براي ارتقاي سرمايه انساني ،فناوري ،نوآوري و بهکارگيري

روشهاي نوين مديريتي است .بنابراين ،هرچه اقتصاد بازتر باشد و ارتباط بيشتري با بقيه

دنيا داشته باشد ،توانايي باالتري براي جذب فناوریهاي پيشرفته دارد .گفتني است ،شاخص

آزادسازي تجارت خدمات يا شاخص باز بودن بخش خدمات از نسبت مجموع صادرات و

واردات بخش خدمات به ارزش افزوده خدمات بهدست ميآيد.1

 .4بررسي مقايسه تطبيقي بهرهوري کل عوامل در ايران با کشورهاي منتخب
بهرهوري کل عوامل ( )TFPبيانگر متوسط توليد به ازاي هر واحد از منابع (کار و سرمايه)

است که در واقع ميانگيني از بهرهوري نيروي کار و سرمايه محسوب میشود .بديهي است،
هرچه رشد اين شاخص افزايش يابد ،سهم بهرهوري در رشد توليد بيشتر شده و قابليت

بهرهگيري از ظرفيتهاي موجود اقتصاد افزايش مييابد .درمقايسه با کشورهاي منتخب ديگر،

در دو سال ابتدا و انتهاي دوره ( 1995و  ،)2009ايران به ترتيب در رتبه چهارم و هشتم در

بين  21کشور قرار داشته و از نظر متوسط رشد ساالنه  TFPدر رتبه نوزدهم قرار گرفته است.
بررسي متوسط رشد بهرهوري کل عوامل در ايران در سالهاي  1995-2009نشان ميدهد

بهرهوري کل عوامل در تأمين رشد توليد نقشي نداشته و رشد اقتصاد ايران صرفاً به استفاده

بيشتر از منابع متکي بوده است .اين درحالي است که ميانگين رشد ساالنه بهرهوري کل عوامل
در مجموعه کشورهاي مورد بررسي حدود  1/1درصد بوده است .همانطور که در جدول ()1
مالحظه ميشود ،متوسط درجه بازبودن خدمات در ايران  9/6درصد است که به این ترتیب

 .1برای مطالعه بهتر ر.ک :.آسیدو و همکاران ( )2011و بوسه (.)2003
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ایران در بين کشورهاي مورد بررسي ،رتبه نوزدهم را کسب کرده ،درحاليکه مالزي با متوسط

 71/03در رتبه اول قرار دارد .دومين عامل تعيينکننده رشد  ،TFPمتوسط سهم صادرات به

 GDPاست که مقدار آن براي ايران  25/5درصد بوده و به این ترتیب ایران در بين کشورهاي
مورد بررسي ،رتبه شانزدهم را بهدست آورده ،درحاليکه مالزي با متوسط سهم  98/02درصد

در رتبه اول قرار دارد .سومين عامل تعيينکننده  ،TFPمتوسط نرخ اختراعات ثبت شده است.
متوسط نرخ اختراعات ثبت شده در دوره مورد بررسي  38/8درصد بوده و ايران رتبه پانزدهم

را کسب کرده است .چهارمين عامل تعيينکننده  ،TFPسرمايه انساني است که براي بررسي

آن از نرخ ثبتنام ترکيبي دوره متوسطه و آموزش عالي استفاده میشود که ميانگين وزني

نرخهاي ثبتنام مقاطع متوسطه و دانشگاهي است .متوسط نرخ ثبتنام ترکيبي دوره متوسطه

و آموزش عالي در ايران  44/3درصد بوده و در ميان کشورهاي مورد بررسي در رتبه  16قرار
دارد ،درحاليکه روسيه با متوسط نرخ  72/24درصد رتبه اول را کسب کرده است .متوسط

سهم مخارج جاري دولت به  GDPبهعنوان شاخصي از اندازه دولت در ايران  13/1درصد بوده
و در بين کشورهاي مورد بررسي در رتبه هشتم قرار دارد ،درحاليکه عربستان با  24/5درصد

در رتبه اول قرار دارد .در مجموع ،با توجه به پايين بودن درجه بازبودن تجارت خدمات و سهم

ناچيز نرخ اختراعات ثبتشده و نسبت صادرات به  GDPو همچنين پايين بودن نرخ ثبتنام
ترکيبي دوره متوسطه و آموزش عالي ،رشد ناچيز  TFPدر اين دوره در ايران قابل توجيه است.
جدول 1ـ متوسط رشد ساالنه  TFPو برخي شاخصهاي مرتبط با آن
در سالهای 1995-2009

شاخص

ميانگين شاخص
کشورهاي داراي
براي كل
رتبه اول
كشورهاي منتخب

ايران
مقدار
شاخص

رتبه

كشور

مقدار
شاخص

متوسط رشد ساالنه بهرهوري کل عوامل
(درصد)

-0/73

19

چين

3/6

1/09

متوسط درجه باز بودن خدمات (درصد)

9/6

19

مالزي

71/03

32/9

متوسط سهم صادرات به ( GDPدرصد)

25/5

16

مالزي

98/02

39/2
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ميانگين شاخص
کشورهاي داراي
براي كل
رتبه اول
كشورهاي منتخب

ايران

شاخص

مقدار
شاخص

رتبه

كشور

مقدار
شاخص

متوسط نرخ اختراعات ثبتشده در يك 
ميليون نفر جمعيت

38/8

15

روسيه

221/7

86/04

متوسط نرخ ثبت نام ترکيبي دوره متوسطه
و آموزش عالي (درصد)

44/3

16

روسيه

72/24

51/4

13/1

8

عربستان

24/5

14/01

متوسط نسبت مخارج دولت به
(درصد)

GDP

ماخذ :محاسبات تحقيق حاضر

با مالحظه نمودار ( )1از روند تغييرات بهرهوري کل عوامل در ايران به نکته مهم ديگری

پي ميبريم که مربوط به نوساني بودن تغييرات بهرهوري است .کاهش شديد بهرهوري در

سالهاي ابتدايي دوره بهدليل کاهش بسيار زياد قيمت جهاني نفت و تأثير منفي آن بر اقتصاد
ايران است .کاهش شديد ديگر در سالهاي انتهاي دوره است که به بحران اقتصاد جهاني و

تشديد تحريمهاي بينالمللي ارتباط دارد.

نمودار 1ـ روند بهرهوري کل عوامل توليد در ايران در سالهاي 1995-2009
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 .5تصريح مدل
با توجه به هدف اصلي اين پژوهش و مباني نظري ،عوامل مؤثر بر بهرهوري کل عوامل

عبارتند از:
●

●آزادسازي تجارت خدمات بهعنوان يکي از راههاي انتقال فناوري از خارج به داخل

●

●نرخ ثبتنام ترکيبي دوره متوسطه و آموزش عالي بهعنوان متغير جانشين سرمايه

●

●شاخص تعداد اختراعات ثبتشده در يک ميليون نفر جمعيت براي نمايش سطح

●

●شاخص نسبت سهم صادرات به توليد ناخالص داخلي براي نشان دادن ميزان استفاده

●

●شاخص سهم مخارج دولت ازتوليد ناخالص داخلي بهعنوان يکي از مؤلفههاي

و شاخص وجود رقابت بين فعاليتهاي خدماتي؛

انساني؛

فناوري؛

از ظرفيتهاي توليدي؛
نهادي.

مدل معرفيشده در تحقيق حاضر مبتني بر فرآيند تعديل جزئي بوده و فرض ميشود

تعديل نيروي کار و سرمايه بهسمت مقادير تعادلي آنها با وقفه زماني انجام شود .بهعبارت

ديگر ،فرض ميشود بنگاهها به داليل مختلف از سطوح تعادلي (مطلوب) نيروي کار و
سرمايه فاصله داشته و بهتدريج شکاف میان مقادير موجود و مطلوب رفع ميشود .همچنین،

بهدليل وجود هزينههاي تعديل و عدم تعادل ،بنگاهها از سطح مطلوب نيروي کار فاصله

دارند .در مورد سرمايه نيز با تغيير تقاضا براي محصول و يا تغيير قيمت نسبي سرمايه،
فرآيند تعديل سرمايه به سمت مقادير تعادلي با وقفه زماني همراه است ،زيرا براي سفارش

ماشينآالت و تجهيزات و ساخت آنها و آموزش نيروي کار به زمان نياز است.

فرم قابل برآورد الگوي عوامل مؤثر بر بهرهوري کل عوامل بهصورت زير است:
LN TFPit=β1i+β2. LN TFPit (-1) + β3. LN TSit (-1)+ β4. LN Expit +
β5. LN HCit+β6. LN Patit+β7. LN EGit+Uit
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که در آن:

 ،LN TFPitلگاريتم بهرهوري کل عوامل در کشور  iدر زمان t؛

 ،LN TSitلگاريتم درجه بازبودن بخش خدمات در کشور  iدر زمان t؛

 ،LN Expitلگاريتم سهم صادرات از توليد ناخالص داخلي در کشور  iدر زمان t؛

 ،LN HCiلگاريتم نرخ ثبتنام ترکيبي در دوره متوسطه و آموزش عالي در کشور i

در زمان t؛

 ،LN Patitلگاريتم تعداد اختراعات ثبتشده در يک ميليون نفر جمعيت در کشور i

در زمان t؛

 ،LN EGitلگاريتم سهم مخارج دولت از توليد ناخالص داخلي در کشور  iدر زمان t؛
 :Uitجمله اختالل کشور  iدر زمان .t

بر اساس مباني نظري ،انتظار ميرود متغيرهاي مربوط به درجه باز بودن کل بخش

خدمات ،نرخ ثبت نام ترکيبي دوره متوسطه و دانشگاهي ،تعداد اختراعات ثبتشده و سهم

صادرات از توليد ناخالص داخلي بر  TFPاثر مثبت داشته و ضرايبشان مثبت باشد ،ولي

ضريب سهم مخارج دولت از توليد منفي است .گفتني است ،با توجه به کارايي کمتر

بخش دولتي نسبت به بخش خصوصي ،انتظار ميرود با بزرگ شدن اندازه دولت ،سطح

بهرهوري در اقتصاد کاهش يابد .نکته ديگر آنکه ،متغير آزادسازي تجارت خدمات با يک
وقفه زماني وارد الگو شده است ،زيرا با آزادسازي تجارت خدمات ،بنگاههاي داخلي برای

ارتقای سطح فناوري و دانش مديريتي خود به زمان نياز دارند .بنابراين ،تأثيرگذاري با وقفه

متغير آزادسازي تجارت خدمات بر بهرهوري قابل توجيه است.

 .6آزمون ريشه واحد و هم انباشتگي
زماني که متغيرها ناايستا بوده يا ريشه واحد دارند ،فرايند تکنيک اقتصادسنجي مرسوم

ممکن است مناسب نباشد .1گرنجر و نيوبلد 2نشان دادند که در متغير ناپايا ،تخمينهاي
 OLSممکن است رگرسيون کاذب بوده و درنتیجه نتايج تورشدار و گمراهکننده باشند.

1. Engle & Granger (1987); Enders (1995).
2. Engle & Newbold (1947).
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بنابراين ،براي بررسي ايستايي و ريشه واحد متغيرها ،آزمون ديکي فولر تعميم يافته)ADF( 1

و فيليپس پرون )PP( 2استفاده ميشود.

نتايج آزمون نشان ميدهد تمام متغيرهاي مستقل و وابسته مدل ،در مرتبه اول ) I (1ايستا

است .از طرفي چون پسماند معادله از مرتبه ) I (0و ايستا است ،در نتيجه ميتوان کل معادله

را بدون توجه به درجه همگرايي متغيرها در سطح برازش کرد .شايان ذکر است ،نتايج

آزمون معرفيشده براي مواردي که تعداد مشاهدات سري زماني کم است ،باید با احتياط
تفسير شود .در ادامه به معرفي روش تخمين پرداخته میشود.

جدول 2ـ نتايج آزمون ريشه واحد متغيرهاي الگو
Variabal

LLC

PSW

ADF

PP

TFP

-4/516
()0/0000

-3/538
()0/0002

79/141
()0/0005

68/382
()0/0062

TS

-8/7
()0/0000

-7/532
()0/0000

131/349
()0/0000

135/834
()0/0000

HC

-5/707
()0/0000

-5/621
()0/0000

112/614
()0/0000

137/316
()0/0000

Pat

-6/982
()0/0000

-5/338
()0/0000

120/263
()0/0000

131/459
()0/0000

Exp

-7/009
()0/0000

-6/398
()0/0000

121/182
()0/0000

135/498
()0/0000

EG

-6/010
()0/0000

-6/027
()0/0000

117/757
()0/0000

166/142
()0/0000

 .7روش برآورد الگو
در اين پژوهش براي برآورد مدل و آزمون فرضيهها از روش دادههای تابلويي استفاده

شد که در حالت کلي به شکل زير است:

1. Augumented Dicky fuller Test.
2. Philips & Prrone.
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که در آن  i=1,2,…,nنشاندهنده دادههاي مقطعي و  t=1,2,…,Tنشانگر زمان است.

 Yitمقدار متغير وابسته است براي مقطع  iدر دوره زماني  β1it ،tنشاندهنده عرض از مبدأ در
واحدهاي مقطعي  iو دوره زماني  tاست eit .جمله اختالل مدل است که فرض میشود داراي
ميانگين صفر ،E(eit)=0 ،واريانس ثابت،

است βkit .پارامترهاي مجهول مدل

هستند که واکنش متغير وابسته نسبت به تغييرات●  Kامين متغير مستقل در  iامين مقطع و

 tامين زمان را اندازهگيري ميکند.

سؤالي که اغلب در مطالعات کاربردي مطرح ميشود این است که آيا شواهدي دال بر

تفاوت عرض از مبدأ واحدهاي مختلف مقطعي وجود دارد ،يا اينکه بايد عرض از مبدأ را
براي تمام واحدهاي مقطعي يکسان در نظر بگيريم؟ اين سؤال را میتوان بهصورت فرضيه
زير مطرح کرد:

H0: β11= β12=………. = β1N
H1: β11≠ β12≠ ………. ≠β1N

براي آزمون فرضيه مذکور از آماره  Fاستفاده میشود .براساس مقادير مجموع پسماندها

از برازش دو مدل مقيد (ثابت بودن  )β1iو نامقيد (متفاوت بودن  ،)β1iميتوان آزمون فرضيه

را مبني بر يکسان بودن  β1iانجام داد .براساس نتايج بهدستآمده از نرمافزار Eviews Ver7

مقدار آماره  Fبراي مدل بهرهوري کل عوامل   F )20, 245( =2/03است و با توجه به مقادير

آماره  Fدر جدول ،فرضيه صفر مبني بر يکسان بودن عرض از مبدأ براي تمام واحدهاي

مقطعي در سطح يک درصد رد ميشود .بنابراين ،در مدل برآوردي ،عرض از مبدأ براي

کشورهاي مختلف ،متفاوت در نظر گرفته ميشود.

حال سؤالي که مطرح میشود اين است که تفاوت در عرض از مبدأ واحدهاي مقطعي

بهطور اثرات ثابت 1عمل ميکند يا اينکه اثرات تصادفي2دارد؟ در اين مورد آزمون هاسمن

تعيينکننده بوده و فرضيه زير آزمون ميشود:

1. Fixed Effects
2. Random Effects
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آماره اين آزمون داراي توزيع کاي ـ دو با درجه آزادي برابر با تعداد متغيرهاي مستقل

است .که در آن،

ضريب مربوطه در روش اثرات تصادفي و  bsضريب مربوطه در روش

تأثيرات ثابت است .با انجام آزمون هاسمن و با استفاده از نرمافزار  Eviews ver7آماره اين
آزمون با درجه آزادي  6برابر 21/20است که در مقايسه با مقادير آنها در جدول در سطح

اطمينان  99درصد ،فرضيه صفر رد ميشود .بنابراين ،براي برآورد مدل موجود ،تفاوت بين

عرض از مبدأ براي واحدهاي مقطعي بهصورت اثر ثابت عمل ميکند.

جدول 3ـ آزمون  Fبراي مدل اثر آزادسازي تجارت بخش خدمات
بر بهرهوري کل عوامل
Test Cross-section Fixed Effect
Prob.

d. f

Statistic

Effects Test

0.0068

)(20,245

2.032000

Cross-section F

جدول 4ـ آزمون هاسمن براي تعيين اثر تصادفي يا ثابت
براي آزادسازي تجارت بخش خدمات
Test Cross-section Random Effects
Prob.
0.0017

Chi-Sq. d. f.
6

Chi-Sq. Statistic

Test Summary

21.207754

Cross-section Random

 .8برآورد الگو و تحليل نتايج
نتايج حاصل از تخمين مدل به روش اثرات ثابت و براي  21کشور منتخب در دوره

 1995-2009در جدول ( )5نشان داده شده است .نتايج بهدستآمده از برازش مدل نشان

ميدهد عالمت ضرايب مطابق انتظار نظري و در سطح پنج درصد معنادار بوده و قدرت
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تشريح تعديلشده مدل رگرسيون برابر  99درصد است که به اين معنا است که متغيرهاي
مستقل  99درصد از تغييرات متغير وابسته را توضيح ميدهند .همچنين ،ضريب متغير لگاريتم

بهرهوري با وقفه معنادار بوده و مطابق انتظار تئوريک بين صفر و يک قرار دارد .همچنین،

ضريب تعديل الگوي بهرهوري در مدل برآوردي  0/21است ،يعني حدود پنج سال طول

ميکشد تا سطح موجود بهرهوري به سطح مطلوب يا تعادلي آن برسد .بنابراين ،سرعت
تعديل بهرهوري بهسمت مقدار مطلوب ُکند بوده و اين موضوع بيانگر وجود موانع اساسي

براي بنگاهها براي رسيدن به سطح مطلوب نيروي کار و سرمايه است .وجود قوانين کار در

خصوص موانع تعديل نيروي کار در شرايط رکودي و عدم امکان تعديل فوري موجودي

سرمايه در واکنش به تقاضاي بازار براي کاالها و خدمات ،بيانگر وجود چنين موانعي در
بازار کار و سرمايه است.

 )λ( =0/21 =1- 0/79ضريب تعديل
 5  == 1/0/21سرعت تعديل
ضريب شاخص آزادسازي کل تجارت خدمات با يک وقفه زماني ) TS (-1از لحاظ

آماري مثبت و معنادار برآورد شده است که نشان میدهد با فرض ثابت بودن ساير عوامل،

يک افزايش  10درصدي در اين متغير ،بهرهوري کل عوامل را بعد از يک سال  0/2درصد
افزايش ميدهد .اين افزايش نيز نشانگر تأثير مثبت افزايش آزادسازي تجارت خدمات بر

بهرهوري است.

ضريب متغير سهم صادرات از توليد ناخالص داخلي تأثير مثبتي بر بهرهوري کل عوامل

دارد ،يعني به ازاي افزايش  10درصد در نسبت صادرات به توليد ،بهرهوري کل عوامل 0/3
درصد افزايش مييابد .اين متغير در کنار متغير تعداد اختراعات ثبتشده توجيهکننده اثر

فناوري وتکنولوژي بر بهرهوري است .افزون بر اين ،اين تأثير مثبت بيانگر اثر افزايش ميزان

بهکارگيري از ظرفيتهاي توليدي و تخصصي شدن توليد بر بهرهوري است.

ضريب متغير نرخ ثبتنام ترکيبي مقطع متوسطه و آموزش عالي ( )HCاز لحاظ آماري

معنادار برآوردشده که نشان ميدهد با فرض ثابت بودن ساير عوامل ،با افزايش  10درصد

در نرخ ثبتنام ترکيبي ،بهرهوري کل عوامل  0/7درصد افزايش مييابد .اين افزايش نشانگر
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کمي
تأثير مثبت ارتقاي سرمايه انساني بر بهرهوري کل عوامل است .بنابراين ،ارتقاي سطح ّ

آموزش در مقاطع متوسطه و عالي ميتواند از طريق افزایش توانمندي و تربيت نيروي کار
خالق ،بهرهوري را افزايش دهد .همچنين ،اين متغير بيشترين تأثير را در ميان بقيه متغيرها

بر بهرهوري دارد.

جدول 5ـ نتايج برآورد الگوي اثر آزادسازي تجارت بخش خدمات
بر بهرهوري کل عوامل
ضرايب

سطح معناداري

متغيرهاي توضيحي الگو
)LN TFPit (-1

0/7941

0/0000

لگاريتم درجه بازبودن بخش خدمات با
يک وقفه زماني

)LN TSit (-1

0/0246

0/0242

لگاريتم سهم صادرات از توليد ناخالص
داخلي

LN Expit

0/0307

0/0045

لگاريتم نرخ ثبتنام ترکيبي در دوره
متوسطه و آموزش عالي

LN HCit

0/0718

0/0399

لگاريتم تعداد اختراعات ثبتشده در يک
ميليون نفر جمعيت

LN Patit

0/0075

0/0471

لگاريتم سهم مخارج دولت از توليد
ناخالص داخلي

LN EGit

- 0/0542

0/0205

آماره معناداري کل  رگرسيون (آماره )F

F

2723/373

0/0000

قدرت تشريح تعديل شده مدل

R2

0/99

D-W

1/93

لگاريتم بهرهوري با يک وقفه زماني

آماره دوربين ـ واتسن

از طرفي مشاهده ميشود ضريب متغير تعداد اختراعات ثبتشده در يک ميليون نفر

جمعيت ( ) patاز لحاظ آماري مثبت و معنادار برآورد شده که نشان میدهد با فرض ثابت

بودن ساير عوامل ،يک افزايش  100درصدي در اين متغير ،بهرهوري کل عوامل را 0/7
درصد افزايش ميدهد .با توجه به شکاف زياد اين شاخص بين کشورهاي درحالتوسعه

و توسعهيافته ،امکان افزايش  100درصدي اين شاخص وجود دارد .الزم به ذکر است،

يکي از داليل اصلي اختراعات اندک کشورهاي درحالتوسعه را ميتوان به دليل نبود و يا
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کمبود انگيزه کافي براي ثبت اختراع ،حمايت ضعيف از حقوق مالکيت فکري مخترعان و
هزينههاي باالي ثبت اختراع دانست.

همچنين ،متغير سهم مخارج دولت از توليد ناخالص داخلي ،تأثيري منفي بر بهرهوري

کل عوامل دارد ،يعني به ازاي کاهش  10درصدي در سهم مخارج دولت ،بهرهوري کل
عوامل  0/5درصد افزايش مييابد .بنابراين ،خصوصيسازي را ميتوان يکي از عوامل مهم

و تأثيرگذار بر بهرهوري کل عوامل در کشورهاي مورد بررسي دانست.

گفتني است ،در میان عوامل بررسيشده ،شاخص سرمايه انساني در مدل بيشترين تأثير

را بر بهرهوري کل عوامل داشته و پس از آن متغيرهاي سهم صادرات از توليد ناخالص

داخلي و درجه بازبودن بخش خدمات قرار دارند.

جمعبندی و مالحظات
در اين پژوهش عوامل مؤثر بر بهرهوري کل عوامل را با تأکيد بر آزادسازي تجارت

خدمات در  21کشور منتخب درحالتوسعه و در حال گذار بررسي شده که مهمترين نتايج
بهدستآمده از برآورد الگو به شرح زیر است:
●

●در بررسي تأثير آزادسازي تجارت خدمات بر بهرهوري کل عوامل مشخص شد

که افزايش شاخص فوق تأثير مثبت و معناداري بر بهرهوري کل عوامل دارد.

همچنين ،اين اثر مثبت بيانگر انتقال فناوري از طريق تجارت خارجي به کشورهاي
درحالتوسعه است .اگر کشورهاي درحالتوسعه با کمبود نيروي کار متخصص

مواجه نبودند و سهم تجارتشان با کشورهاي پيشرفته به لحاظ فناوري بيشتر بود،

اين شاخص تأثير بيشتري بر افزايش بهرهوري کل عوامل داشت .بنابراين ،با توجه

به نتايج باال ،فرضيه تحقيق مبني بر تأثير مثبت و معنادار آزادسازي تجارت خدمات

بر بهرهوري کل عوامل ،پذيرفته ميشود.

●

●شاخص نسبت صادرات به توليد ناخالص داخلي تأثير مثبت و معناداري بر بهرهوري

●

●ضريب متغير لگاريتم بهرهوري با يک وقفه نيز مثبت و معنيدار بوده و ضريب آن

کل عوامل دارد.

نيز نشانگر مدت زمان نسبتاً طوالني فرآيند تعديل نيروي کار و سرمايه است.
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●

●نرخ ترکيبي ثبتنام دوره متوسطه و دانشگاهي تأثير مثبت و معناداري بر بهرهوري

●

●شاخص نسبت تعداد اختراعات ثبتشده در يک ميليون نفر جمعيت بهعنوان

کل عوامل دارد .بنابراين ،ارتقاي سرمايه انساني به افزايش بهرهوري منجر شده است.

شاخصي از نوآوري تأثير مثبت و معناداري بر بهرهوري کل عوامل دارد .ساختار
نظام آموزشي کشورهاي درحالتوسعه بهگونهاي است که به خالقيت و نوآوري

توجه چنداني نمیشود؛ حالآنکه نوآوري و خالقيت تأثير زيادي بر بهرهوري دارد.

بنابراين ،بازنگري نظام آموزشي کشورهاي درحالتوسعه با رويکرد ارتقای کيفيت،

تناسب با نياز بازار کار و توسعه خالقيت و نوآوري ضروري است.

●

●تأثير سهم مخارج دولت از توليد ناخالص داخلي بر بهرهوري کل عوامل منفي است
و با کوچکسازی اندازه دولت يا کاهش مداخالت غير ضروري دولت در اقتصاد

ميتوان به ارتقاي بهرهوري در کشورهاي مورد بررسي کمک کرد.

پيشنهادها
با توجه به اينکه به دليل محدوديت منابع ،امکان رشد اقتصادي از طريق استفاده بيشتر

از مقادير عوامل توليد محدود بوده و بهبود بهرهوري بهترين روش برای دستيابي به رشد

اقتصادي پايدار است و افزون بر اين ،بهبود بهرهوري به افزايش رقابتپذیری بنگاهها و
بقاي آنها در بازارهاي جهاني کمک ميکند ،پيشنهادهای زير در راستاي تحقق افزايش

بهرهوري کل عوامل در کشورهاي درحالتوسعه مطرح میشود:
●

●براساس نتيجه مطالعه حاضر در زمينه تأثير آزادسازي تجاري بخش خدمات بر
بهرهوري ،الزم است دولت سياستهاي خود در زمينه بازار خدمات را اصالح کند.
آنچه در اينباره اهميت دارد ،ايجاد مزيت نسبي در توليد و صادرات خدمات و نيز

اصالح ساختار بخش خدمات در جهت مشارکت حداکثري شرکتهاي خدماتي

خارجي است .بهعبارت ديگر ،تقويت ساختارهاي قانوني بخش خدمات و برداشتن

تبعيضهاي احتمالي ميان شرکتهاي داخلي و خارجي ،اولين و مهمترين گام

براي ورود شرکتهاي نوآور در زمينه خدمات و بهرهمندی از آثار مثبت تجارت
خدمات است.
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●

●از آنجاکه آزادسازي تجارت خدمات منبع تکنولوژيهاي جديد بوده و بهگونهای
کانال منتشرکننده تکنولوژي در سطح بينالمللي محسوب میشود ،لذا به دولتهاي

کشورهاي درحالتوسعه پيشنهاد ميشود موانع و مشکالت موجود بر سر راه

آزادسازي تجارت خدمات را از بين ببرند .در اين راستا ،تثبيت بيشتر قوانين و
مقررات مرتبط با فعاليتهاي خدماتي و جلوگيري از تغييرات پيدرپي و تصميمهاي

متناقض ،شفافسازی قواعد و مقررات و کاهش رانتهاي ناشي از عدم شفافيت در

قوانين تجاري و نيز گشايش بازارهاي خارجي براي صادرات در جهت دستيابي به

اين مهم کمک میکند.

●

●توجه به زيرساختهاي آموزشي و افزايش سطح علمي جامعه باعث درک بهتر
مسائل و مشکالت حاصل از آزادسازي شده و موجب میشود نهادها ،مؤسسات
و جامعه برخورد مناسبی با اين مسائل داشته باشند .از سوي ديگر ،آموزش نيروي

انساني و افزايش دانش علمي نيروي کار با بهرهگيري از روشهاي علمي توليد،
مقدمات الزم برای افزايش توليد ناخالص داخلي را فراهم ساخته و این امر زمينههاي

الزم براي اجراي سياستهاي آزادسازي تجاري را فراهم ميسازد.
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