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آزادسازي تجارت خدمات / بهره  وري کل عوامل / سرمايه انساني / فناوري و کارايي

چکیده
داشته● اقتصاد●جهان● تغییرات●ساختاري● در● نقشی●کلیدي● اخیر● در●سال●هاي● تجارت●خدمات●
است●و●هم●اکنون●نیز●سهم●زیادی●از●کل●تجارت●جهاني●را●در●برگرفته●است.●در●دهه●●هاي●اخیر،●
اکثر●کشورهاي●توسعه●یافته●و●درحال●توسعه●توجه●خود●را●به●آزادسازي●تجاري●بخش●خدمات●
مطالعه●حاضر● در● ساخته●●اند.● معطوف● دارد،● اشتغال● ایجاد● و● بهره●●وري● بر● که● تأثیراتي● به●دلیل●
تا●2009● زماني●1995● دوره● داده●●هاي● از● استفاده● با● دیتا1،● پنل● اقتصادسنجي● الگوي● قالب● در●
خدمات● بخش● کل● تجارت● آزاد●سازی● اثر● ایران(،● همراه● )به● درحال●توسعه● کشور● ●21 براي●
بر●بهره●●وري●کل●عوامل●)TFP(●اقتصاد●این●کشورها●بررسي●شده●است.●نتایج●به●دست●آمده●از●
تخمین●مدل●اثر●آزادسازي●تجاري●کل●بخش●خدمات●بر●بهره●●وري،●تأیید●کننده●وجود●ارتباط●

مثبت●و●معنادار●بین●آزاد●سازی●تجارت●خدمات●و●بهره●●وري●کل●عوامل●است.●

O47, F13, F14 :JEL طبقه بندی

Ali.amini@iauctb.ac.ir *.●دانشیار●دانشکده●اقتصاد●و●حسابداری●دانشگاه●آزاد●اسالمی●واحد●تهران●مرکزی●
lotfipourm@gmail.com **کارشناس●ارشد●اقتصاد●

●علیرضا●امینی،●مسئول●مکاتبات.
1. Panel Data   
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مقدمه 

بین●●المللي● سطح● در● تأثیر●●گذار● سازمان●هاي● مهم●ترین● از● یکي● جهاني● تجارت● سازمان● ●
تجاري●در●سطح●جهان● قواعد● و● تدوین●رژیم● به●عنوان●مسئول● این●سازمان● به●شمار●مي●●رود.●
تعرفه●و●تجارت●)گات1948-1(● موافقتنامه●عمومي● به●عنوان●جانشین● و● ژانویه●1995● اول● از●
تأسیس●شده●و●اکنون●حدود●153●کشور●در●آن●عضویت●داشته●و●حدود●29●کشور●دیگر●نیز●
در●حال●انجام●مذاکرات●الحاق●براي●ورود●به●آن●هستند.●موافقتنامه●عمومي●تجارت●خدمات●
)گاتس2(●در●بردارنده●اصول●و●قواعد●چندجانبه●●اي●براي●تجارت●خدمات●با●هدف●آزادسازي●
تدریجي●به●عنوان●ابزاري●براي●رشد●اقتصاد●و●توسعه●کشورها●است.●از●جمله●اهداف●تأسیس●
از:● عبارتند● مي●●روند● به●شمار● نیز● گات● تشکیل● اولیه● اهداف● از● که● جهاني● تجارت● سازمان●
افزایش●سطح●رفاه●شهروندان●کشورهاي●عضو،●فراهم●ساختن●امکانات●ایجاد●اشتغال●کامل،●
افزایش●درآمد●●هاي●واقعي●و●باالبردن●سطح●تقاضا،●بهره●●برداري●مؤثر●از●منابع●جهاني●مشروط●

به●حمایت●از●محیط●زیست●و●رشد●پایدار●و●گسترش●تولید●و●تجارت●بین●●المللي3.●
امروزه●تجارت●خدمات،●به●عنوان●موتور●رشد●اقتصادي●جهان●قلمداد●مي●●شود،●به●طوري●که●
و● بوده● کاال● تجارت● رشد● از● بیش●تر● جهان● در● خدمات● تجارت● رشد● اخیر،● دهه● دو● در●
بانک● منتشره● آمار● براساس● دربرمی●گیرد.● را● جهاني● تجارت● از●کل● زیادی● سهم● هم●اکنون●
میلیارد● ●3824 به● سال1980● در● دالر● میلیارد● ●388 از● جهان● در● خدمات● صادرات● جهاني4،●
در● ارزش●صادرات●خدمات● نه●تنها● اساس،● این● بر● است.● یافته● افزایش● ●2010 سال● در● دالر●
دوره●مذکور●حدود●نُه●برابر●افزایش●یافته،●بلکه●سهم●آن●در●کل●صادرات●جهان●نیز●از●16/2●
درصد●به●بیش●از●20●درصد،●در●دوره●مذکور●افزایش●یافته●است.●همچنین،●براساس●آمارهاي●
مذکور●در●سال●2010،●سهم●بخش●خدمات●در●تولید●ناخالص●داخلي●جهان●برابر●با●70●درصد●
بوده●است.●این●در●حالي●است●که●در●این●سال●سهم●بخش●صنعت●27●درصد●و●سهم●بخش●

کشاورزي●تنها●سه●درصد●تولید●ناخالص●داخلي●جهان●بوده●است5.●

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

3.●راستی●)1389(.
4. WDI (2012).

5.●.●راستی●)1389(؛●ص1.
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با●توجه●به●اهمیت●نقش●تجارت●خدمات●در●انتقال●فناوري●و●روش●هاي●نوین●مدیریتي،●
ایجاد●اشتغال●و●مانند●آن،●در●این●پژوهش●به●بررسي●نقش●این●عامل●در●ارتقاي●بهره●●وري●کل●
عوامل●در●کشورهاي●منتخب●درحال●توسعه●پرداخته●شده●است.●بر●این●اساس،●فرضیه●اصلي●

پژوهش●به●صورت●زیر●است:●
عوامل● کل● بهره●●وري● ارتقاي● بر● معناداری● و● مثبت● اثر● خدمات،● تجارت● آزادسازي●

کشورهاي●منتخب●درحال●توسعه●دارد.●
در●این●پژوهش،●ابتدا●مباني●نظري●مطرح●شده●و●سپس●مطالعات●انجام●شده●در●زمینه●تأثیر●
به●معرفي●چگونگي●جمع●●آوري●و● ادامه●بحث،● TFP●مرور●می●شود.●در● بر● تجارت●خدمات●
برآورد●برخي●داده●●هاي●آماري●و●تخمین●مدل●مناسب●براي●شناسایي●تأثیر●تجارت●خدمات●بر●
بهره●●وري●کل●عوامل●اشاره●کرده●و●در●نهایت●توصیه●●هایي●براي●ارتقاي●بهره●●وري●کل●عوامل●

ارائه●خواهد●شد.●

1. مباني نظري پژوهش

و● اقتصادي● رشد● موجبات● و● بوده● بشري● فعالیت●هاي● بطن● در● خلقت● بدو● از● بهره●●وري●
کنترل●تورم●را●فراهم●کرده●و●امکان●دستیابي●به●سطح●باالي●استاندارد●زندگي●را●میسر●مي●●کند.●
درحال●توسعه،● چه● و● توسعه●●یافته● کشور●●هاي● چه● کشور●●ها،● تمام● اقتصاد● در● امروزه● بنابراین،●

بهره●●وري●به●اولویتي●ملي●تبدیل●شده●است.●
براساس●دیدگاه●سولو،●رشد●بهره●●وري●کل●عوامل●)TFP(●به●بخشي●از●رشد●اقتصادي●اطالق●
می●شود●که●به●نیروي●کار●و●سرمایه●مربوط●نیست.●در●چارچوب●نظریات●رشد●درونزا،●بخشي●از●
رشد●تولید●که●ارتباطی●به●رشد●کّمي●نیروي●کار●و●سرمایه●ندارد●به●سه●عامل●اصلي●نسبت●داده●

می●شود:●الف(●سرمایه●انساني؛●ب(●دانش●و●فناوري؛●پ(●نهادها●و●سرمایه●اجتماعي1.●
انسان● بر● سرمایه●●گذاري● با● که● مثبتي● تحوالت● و● تغییر● از● است● عبارت● انساني● سرمایه●
به●وجود●مي●●آید●و●باعث●افزایش●سطح●رفاه●بشر●و●یا●ارتقا●و●بهبود●ظرفیت●تولیدي●افراد●جامعه●
و● هنر● دانش،● فني،● علمي،● توانایي●هاي● تمام● به●کارگیري● از● است● عبارت● فناوري● مي●●شود2.●

1. Romer (2001); p.911.
2.●علوی●●راد●و●نصیری●●زاد●)1380(؛●ص210.
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تجارت●جمعي●برای●تولید●کاال●و●خدمات●مورد●نیاز●با●حداقل●هزینه●و●حداکثر●بهره●●وري1.●
به●مبناي●مهمي●براي●ایجاد●مزیت● بازارهاي●جهاني●بوده●و● فناوری●عامل●محرک●ایجاد●
رقابتي●تبدیل●شده●است.●فناوری●مي●●تواند●هدایت●●کننده●نوآوري●●ها●باشد،●ضمن●آن●که●خود●
و● بهره●●وري● افزایش● هزینه●●ها،● کاهش● باعث● فناوری● پیشرفت● است.● نوآوري● محصول● نیز●
رشد●صادرات●مي●●شود.●فناوری●موجب●تقویت●جابه●●جایي●عوامل●تولید●و●ایجاد●تنوع●بیش●تر●
امروزه● است.● فناوري● رشد● اصلي● کلید● توسعه● و● تحقیق● درحالی●که● مي●شود،● تولیدات● در●
مي●●یابند.● تکوین● توسعه● و● تحقیق● مؤسسات● یا● سازمان●ها● توسط● جدید● فناوري●هاي● بیش●تر●
هزینه●●هاي●تحقیق●و●توسعه●خود●را●به●شکل●بهبود●فناوري،●ابداع●و●تغییرات●فني●نمایان●ساخته●
و●افزایش●بهره●●وري●نهاده●●هاي●تولید●باعث●ایجاد●نهاده●●هاي●جدید●می●شود●که●این●امر●موجب●
افزایش●بهره●●وري●کل●عوامل●شده●و●در●نتیجه،●رابطه●مستقیم●و●مهمي●میان●تحقیق●و●توسعه●

و●بهره●●وري●وجود●دارد2.●
●به●اعتقاد●رابرت●پونتام،●سرمایه●اجتماعي●همچون●مفاهیم●سرمایه●فیزیکي●و●سرمایه●انساني●
به●ویژگي●های●سازمان●اجتماعي●از●قبیل●شبکه●●ها،●هنجارها●و●اعتماد●اشاره●دارد●که●همکاري●
و●هماهنگي●براي●کسب●منافع●را●تسهیل●مي●●کند3.●وی●همچنین●معتقد●است●سرمایه●اجتماعي،●

منافع●سرمایه●●گذاري●در●بُعد●فیزیکي●و●انساني●را●افزایش●مي●●دهد.●
اما●یکي●از●مؤلفه●●هاي●تأثیرگذار●بر●سرمایه●اجتماعي،●آزادي●●●تجارت●است.●وجود●آزادي●
است● خارجي● و● داخلي● بنگاه●هاي● بین● بیش●تر● رقابت● به●معناي● خارجي● تجارت● در● بیش●تر●
نمونه● خود● این● که● است● کم●تر● )رانت(● بادآورده● درآمدهاي● رقابتي،● شرایط● در● معموالً● و●
بهره●●وري●دارد.●همچنین،●تجارت● بر● قابل●توجهي● اثر● بارز●وجود●سرمایه●اجتماعي●است●که●
خارجي●یکي●از●مهم●ترین●اجزاي●نظام●●هاي●اقتصادي●است●که●گسترش●تکنولوژي●و●افزایش●

تنوع●در●تولید●کاالها●در●جهان،●روز●به●روز●به●اهمیت●آن●افزوده●است.●
اقتصادي●اند●که●منجر● از●جمله●عناصر●اصلي●سیاست●●هاي● آزادسازي●و●اصالح●تجاري،●
به●نرخ●باالي●رشد●و●کاهش●فقر●مي●●شوند.●نظام●چندجانبه●تجاري●نیز●نقش●حیاتي●در●حفظ●
روابط●تجاري●مستحکم●و●با●ثبات●و●مبتني●بر●قانون●بین●دولت●ها●ایفا●مي●●کند.●بنابراین،●در●این●

1.●اخالقی●و●بیابان●●گرد●)1379(؛●ص●17.
2.●امینی●و●حجازی●آزاد●)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،●مي●●تواند●به●طور●مستقیم●در●رشد●فزاینده●
چون● اهدافي● به● رسیدن● در● درحال●توسعه● کشورهاي● قابلیت● و● داشته● بسزایي● تأثیر● توسعه●
فناوري● فناوري،●گسترش●ظرفیت● انتقال● فني،● افزایش●دانش● انساني،● نیروي● ارتقاي●کیفیت●
بومي،●افزایش●درآمدهاي●ارزي●حاصل●از●صادرات●کاال●و●خدمات●را●بهبود●و●گسترش●داده●
و●در●نهایت●کارایي●و●بهره●●وري●عوامل●تولید●را●افزایش●داده●و●به●رفاه●مردم●ختم●می●شود.●

تعریف● براي●تجارت●خدمات● توافقنامه●عمومي●تجارت●خدمات●)گاتس(●چهار●روش●
عرضه●کننده● کشور● در● مصرف●کننده● حضور● مرز1،● از● خدمات● عبور● شامل● که● مي●●کند●
)مصرف●در●خارج(2،●عبور●موقت●اشخاص●حقیقي3●و●حضور●تجاري●عرضه●کننده●خدمات●

در●کشور●مصرف●کننده4●است5.●
اعضاي●سازمان●تجارت●جهاني●●براي●سازماندهي●تعهداتشان●در●بخش●خدمات،●عموماً●از●

نظام●طبقه●●بندیي●استفاده●مي●●کنند●که●دوازده●بخش●اصلي●خدماتي●دارد:●
1(●خدمات●بازرگاني؛●2(●خدمات●ساختماني●و●خدمات●مهندسي●مرتبط●با●آن؛●3(●خدمات●
ارتباطي،●پست،●مخابرات●و●خدمات●سمعي●بصري؛●4(●خدمات●توزیع؛●5(●خدمات●آموزشي؛●
خدمات● ●)8 بیمه؛● و● بورس● بانکداري،● شامل● مالي● خدمات● ●)7 زیست●محیطي؛● خدمات● ●)6
بهداشتي●و●اجتماعي؛●9(●خدمات●جهانگردي●وگردشگري؛●10(●خدمات●تفریحي،●فرهنگي●

و●ورزشي؛●11(●خدمات●حمل●●و●●نقل؛●12(●سایرخدماتي●که●در●جاي●دیگر●نیامده●باشد6.●
مرکزي● طبقه●●بندي● براي● ملل● سازمان● موقت● نظام● از● طبقه●●بندي● این● است،● ذکر● شایان●
کاال7●گرفته●شده●است●که●به●طبقه●بندي●CPC●در●بخش●خدمات●معروف●است.●همچنین،●این●
به●زیر●بخش●●هاي●بیش●تري●تقسیم●مي●●شوند●که●در●مجموع●تاکنون●حدود● بخش●●ها●هرکدام●

160●زیربخش●شناخته●شده●است.●

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

5.●راستی●)1389(؛●ص12.
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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2. مروري بر پژوهش  هاي انجام شده در زمينه آزادسازي تجارت خدمات و 
بهره  وري

درباره● اندکي● مطالعات● کاال،● تجارت● رشد● اقتصادي● آثار● گسترده● بررسي● برخالف●
آثار●بازبودن●تجارت●●●خدمات●بر●رشد●اقتصادي●یا●بهره●●وري●صورت●گرفته●است1.●البته●این●
موضوع●چندان●عجیب●نیست،●زیرا●تجارت●خدمات●جنبه●نویني●از●توافقات●تجاري●منطقه●●اي●
و●بین●●المللي●به●شمار●مي●●رود●که●در●دوره●●هاي●اخیر●سازمان●تجارت●جهاني●مطرح●شده●و●مورد●

توجه●قرارگرفته●است.●
و● تجاري● جهت●●گیري● اقتصاد،● بازبودن● تأثیر● بررسي● به● مطالعه●●اي● در● آپادیاي2● و● میلر●
به● مربوط● داده●●هاي● از● منظور● این● براي● و● پرداخته●● عوامل● کل● بهره●●وري● بر● انساني● سرمایه●
نتایج● 83●کشور●توسعه●یافته●و●درحال●توسعه●در●دوره●زماني●1989-1960●استفاده●کرده●اند.●
تحقیق●حاکي●از●آن●است●که●درجه●بازبودن●اقتصاد●اثر●مثبت●و●معناداري●بر●بهره●وري●کل●
عوامل● کل● بهره●●وري● بر● معناداري● و● منفي● اثر● تجاري● جهت●گیري● و● داشته● تولید● عوامل●
تولید●دارد.●همچنین،●اثر●سرمایه●انساني●بر●بهره●●وري●کل●عوامل●تولید●غالباً●مثبت●است●اما●نه●
تا●زماني● انساني● اثر●سرمایه● پایین،● با●درآمد● به●طوري●که●در●کشورهاي● تمام●کشورها،● براي●
که●میزان●درجه●بازبودن●اقتصاد●از●یک●سطح●آستانه●●اي●فراتر●نرفته●باشد،●منفي●بوده●اما●در●
شرایطي●که●این●میزان●بازبودن●اقتصاد●از●آن●سطح●آستانه●●اي●فراتر●رود،●اثر●آن●مثبت●می●شود.●
سطح● بر● انساني● سرمایه● باالي● سطوح● و● بازبودن● اثر● مطالعه●●اي● در● یاگوبي3● و● هاوساس●
درآمد●و●رشد●بهره●●وري●را●بررسی●کرده●و●برای●این●بررسي●از●داده●●هاي●تابلویي●16●کشور●از●
میان●کشورهاي●MENA4●در●دوره●2000-1965●استفاده●کرده●اند.●همچنین،●در●این●بررسي،●
تأثیر●●گذاري●سرمایه●انساني●و●تجارت●بر●نرخ●رشد●و●پیشرفت●تکنولوژي●بررسي●شده●است.●
نتایج●این●مطالعات●حاکي●از●آن●است●که●تغییر●مداوم●سهم●تجارت●یا●سرمایه●انساني●اثري●
دائمي●بر●نرخ●رشد●دارد،●درحالي●که●تغییر●لحظه●●اي●در●سهم●تجارت●یا●سرمایه●انساني●اثري●
لحظه●●اي●بر●نرخ●رشد●و●اثري●دائمي●بر●سطح●درآمد●خواهد●داشت.●آن●ها●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●بهره●●وري●اثر●معناداري●داشته●است●و●این●در●حالي●است●که●سرمایه●انساني●اثر●
معناداري●بر●رشد●بهره●●وري●ندارد.●

بهره●●وري● بر● تجارت●خدمات● آزادسازي● بررسي● به● مطالعه●●اي● در● همکارانش1● و● ژانگ●
●1998 ●-2007 سال●هاي● تابلویي● داده●●هاي● از● استفاده● با● آن●ها● پرداختند.● چین● بنگاه●هاي●
دادند● نشان● و● کرده● آزمایش● را● بهره●●●●وري● بر● خدمات● تجارت● آزادسازي● تأثیر● چین،● در●
بخش● در● تجارت● ●،)FDI( خارجي● مستقیم● سرمایه●●گذاري● و● خدمات● تجارت● آزادسازي●
خدمات●را●افزایش●داده●و●باعث●پیشرفت●تکنولوژي●کشور●مي●●شود.●همچنین●دریافتند●در●اثر●
معناداري● افزایش● افزایش●واردات،●صادرات●و●سرمایه●گذاري●خارجي●در●بخش●خدمات،●

در●بهره●●وري●کل●عوامل●بنگاه●هاي●شرق●چین●به●وجود●مي●●آید.●
●گرجي●و●علیپوریان●)1385(●در●مطالعه●●اي●اثر●آزادسازي●تجاري●بر●رشد●اقتصادي●ایران●
و●کشورهاي●عضو●اوپک●تحلیل●کرده●و●با●استفاده●از●روش●پنل●داده●های●تابلویي●و●اثرات●
ثابت●و●رگرسیون●حداقل●مربعات●معمولي●)OLS(●نشان●دادند●که●آزادسازي●تجاري●بر●رشد●
اقتصادي●این●کشورها●تأثیری●مثبت●داشته●و●محدودیت●●هاي●تجاري●سبب●ُکند●شدن●آهنگ●
رشد●اقتصادي●آن●ها●خواهد●شد.●نتایج●همچنین●نشان●مي●●دهد●به●دلیل●وابستگي●این●گروه●از●
کشورها●به●صادرات●نفت●خام،●هرگاه●درآمدهاي●نفتي●این●کشورها●باال●رود،●واردات●آن●ها●
افزایش●یافته●و●در●نتیجه●تولیدات●داخلي●را●به●دلیل●غیر●رقابتي●بودن●با●کاالهاي●مشابه●خارجي●
با●مشکل●مواجه●مي●●سازد.●بنابراین،●صادرات●که●سهم●عمده●آن●را●صادرات●نفت●خام●تشکیل●

مي●●دهد،●تأثیری●منفي●بر●رشد●اقتصادي●آن●ها●دارد.●
عمادزاده●و●همکاران●)1386(●در●مطالعه●●اي●با●استفاده●از●روش●داده●های●تابلویي●29●کشور●
منتخب●عضو●سازمان●کنفرانس●اسالمي●در●دوره●2005-1980،●اثر●متقابل●سرمایه●انساني●و●
تجارت●خارجي●بر●بهره●●وري●کل●عوامل●تولید●)TFP(●را●بررسی●کرده●اند.●نتایج●نشان●مي●●دهد●
سرمایه●انساني●تأثیر●مثبت●و●معناداري●بر●بهره●●وري●کل●عوامل●تولید●دارد.●اما●تأثیر●صادرات●
صنعتي،●واردات●صنعتي●و●تجارت●صنعتي●)مجموع●صادرات●و●واردات●صنعتي(●بر●بهره●●وري●
کل●عوامل●تولید●از●نظر●آماري●معنادار●نیست.●تأثیر●متغیرهاي●صادرات●مواد●خام●و●اولیه●و●
واردات●مصرفي●بر●بهره●●وري●کل●عوامل●تولید●منفي●و●معنادار●است.●این●در●شرایطي●است●

1. Zhang at el. (2010).
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که●اثر●متقابل●سرمایه●انساني●با●هریک●از●شاخص●●هاي●مربوط●به●تجارت●خارجي،●تأثیر●کاماًل●
مثبت●و●معناداري●بر●بهره●●وري●کل●عوامل●تولید●داشته●است.●

روش● از● استفاده● با● و● اقتصادسنجي● الگوي● قالب● در● مطالعه●●اي● در● ●)1388( تمنایي●●فر●
منتخب● گروه● در● تولید● عوامل● کل● بهره●●وري● بر● اقتصادي● بازبودن● اثر● به● تابلویي● داده●های●
کشورهاي●اسالمي●)OIC(●مي●پردازد.●داده●●ها●و●اطالعات●آماري●مربوط●به●31●کشور●اسالمي●
ازجمله●ایران●در●دوره●زماني●2002-1985●است.●در●این●پژوهش●اثر●سیاست●●هاي●آزادسازي●
تجاري،●نرخ●تورم،●نسبت●رابطه●مبادله●و●سرمایه●انساني●بر●بهره●●وري●کل●عوامل●تولید●بررسی●
شده●است.●همچنین،●نتایج●به●دست●آمده●حاکي●از●رابطه●مثبت●و●معنادار●آزادسازي●تجاري●با●

بهره●●وري●کل●عوامل●تولید●است.●

3. داده های آماري

جامعه●آماري●مورد●بررسي،●شامل●ایران●و●20●کشور●درحال●توسعه●و●در●حال●گذار●است1●
اکوادور،● چین،● شیلي،● بلغارستان،● برزیل،● آذربایجان،● ارمنستان،● آرژانتین،● از:● عبارتند● که●
مصر،●ایران،●قزاقستان،●قرقیزستان،●مالزي،●مکزیک،●پاناما،●روماني،●روسیه،●عربستان،●تایلند،●
بانک● تقسیم●بندي● براساس● کشورها● این● انتخاب● است،● ذکر● شایان● است.● ترکیه● و● تونس●
جهاني●براساس●درآمد●سرانه●به●سه●گروه●کشورهاي●درآمد●باال،●متوسط●و●پایین●انجام●شده●
است.●دسته●دوم●شامل●کشورهایي●است●که●درآمد●متوسط●داشته●و●انتظار●مي●●رود●این●گروه●
بیش●تر●کشورهاي●درحال●توسعه●و●در●حال●گذار●را●در●برداشته●باشد.●البته●از●میان●این●کشورها●
نیز●کشورهایي●که●بیش●ترین●حجم●اطالعاتي●را●داشتند،●انتخاب●شده●که●شامل●کشورهایي●
است●که●در●باال●به●آن●اشاره●شد.●اطالعات●سري●زماني●این●کشورها●از●منابع●بین●●المللي●معتبر●
و●بخش●عمده●آن●از●)WDI, 2012(●جمع●آوري●شده●است.●افزون●بر●این،●آمارهاي●اشتغال●
از● ایران● بیش●تر،●در●مورد● بین●المللي●کار2●و●آمارهاي●جمعیت●شاغل●15●ساله●و● از●سازمان●
ریاست● راهبردي● نظارت● و● برنامه●●ریزي● معاونت● اقتصاد●کالن● مدیریت● و● برنامه●●ریزي● دفتر●
تعدیل● رابطه● از● سرمایه● موجودي● برآورد● براي● تحقیق● این● در● است.● شده● اخذ● جمهوري●

1.●به●دلیل●کمبود●آمار●درباره●متغیرهای●مورد●بررسی●در●کشورهای●درحال●توسعه●و●در●حال●گذار،●امکان●در●نظر●گرفتن●
کشورهای●دیگر●وجود●نداشت.●

2. International Labor Organization.
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موجودي●سرمایه1●استفاده●شده●که●به●صورت●زیر●است:●

Kt=(1-δ)Kt-1+It ●)1

که●در●آن●K●موجودي●سرمایه،●I●سرمایه●گذاري●ناخالص●و●δ●نرخ●استهالک●است●که●
با●پیروي●از●رومر●و●به●دلیل●در●دست●نبودن●آمار●نرخ●استهالک●کشورها●براي●تمام●کشورها●
اقتصاد● در● انجام●شده● مطالعات● در● است،● ذکر● شایان● می●شود2.● گرفته● نظر● در● درصد● چهار●

ایران،●نرخ●استهالک●حدود●چهار●درصد●برآورد●شده●است3.
موجودي● اولیه● مقدار● به● فوق● فرمول● از● استفاده● براي● می●شود،● مالحظه● همان●طورکه●
سرمایه●نیاز●است●که●براي●به●دست●آوردن●آن●از●روش●PIM●4●کمک●گرفته●می●شود.●براساس●

روش●مذکور،●مقدار●اولیه●موجودي●سرمایه●از●رابطه●زیر●قابل●محاسبه●است:●

●)2

که●در●آن●r●متوسط●نرخ●رشد●ساالنه●سرمایه●گذاري●به●قیمت●ثابت●است5.●گفتني●است●
در●فاصله●بین●سال●هاي●1995●تا●2009●دوره●هایی●در●نظر●گرفته●شده●که●روند●سرمایه●گذاري●
با●ثبات●تر●و●افزایشي●بوده،●سپس●متوسط●نرخ●رشد●ساالنه●سرمایه●گذاري●محاسبه●شده●است.●
هم●چنین●بهره●وري●کل●عوامل●)TFP(،●از●روش●دیویژیا●طبق●فرمول●زیر●محاسبه●شده●است:6

●)3

که●در●آن●GDP●تولید●ناخالص●داخلي،●K●موجودي●سرمایه●و●L●نیروي●کار●شاغل،●α●سهم●
سرمایه●از●تولید●و●α-1●سهم●نیروي●کار●از●تولید●است.●در●شرایط●رقابت●کامل●و●عدم●وجود●
صرفه●●هاي●خارجي،●سهم●عوامل●از●تولید●با●کشش●هاي●تولیدي●عوامل●تولید●برابر●است.●بر●این●

1.●برای●اطالعات●بیش●تر●ر.ک.:●ندیری●و●پروچا●)1999(.●
2. Romer (2001).

3.●برای●نمونه●ر.ک.:●امینی●و●نشاط●)1384(.●
4. Perpetual Inventory Method (PIM).
5.●برای●محاسبه●مقدار●اولیه●کل●موجودی●سرمایه●به●تام●لی●)2003(●و●برای●محاسبه●مقدار●اولیه●موجودی●سرمایه●فاوا●در●

ژاپن●به●مطالعه●میاگا●وا●و●همکاران●)2004(●مراجعه●شود.●
6.●اگر●نرخ●رشد●موجودی●سرمایه●ثابت●و●برابر●r●باشد.●به●سادگی●می●توان●رابطه●)2(●را●از●رابطه●)1(●به●دست●آورد●و●در●

چنین●حالتی●نرخ●رشد●موجودی●سرمایه●با●نرخ●رشد●سرمایه●گذاری●برابر●است.●
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اساس،●موقعي●که●آمارهاي●حساب●هاي●ملي●درباره●سهم●عوامل●از●تولید●وجود●ندارد،●مي●●توان●
با●برآورد●تابع●تولید،●کشش●هاي●تولیدي●عوامل●را●محاسبه●کرده●و●در●اندازه●●گیري●TFP●به●کار●
گرفت.●بر●این●اساس،●پس●از●برآورد●تابع●تولید●براي●21●کشور●درحال●توسعه●با●استفاده●از●روش●
داده●های●تابلویي●وبا●فرض●همگني●خطي،●کشش●تولیدي●سرمایه●0/63●به●دست●آمد●و●بنابراین●
کشش●تولیدي●نیروي●کار●0/37●خواهد●بود.●درنهایت●باید●اضافه●کرد●یکي●از●شاخص●●هاي●مؤثر●
بر●بهره●●وري●که●در●این●مطالعه●بر●آن●تأکید●شده،●شاخص●آزادسازي●تجارت●خدمات●است.●
آزادسازي●تجارت●خدمات●به●معناي●رقابت●بیش●تر●میان●بنگاه●هاي●داخلي●و●خارجي●و●ایجاد●
انگیزه●بیش●تر●در●بنگاه●هاي●داخلي●براي●ارتقاي●سرمایه●انساني،●فناوري،●نوآوري●و●به●کارگیري●
بقیه● با● بیش●تري● ارتباط● و● باشد● بازتر● اقتصاد● بنابراین،●هرچه● است.● مدیریتي● نوین● روش●هاي●
دنیا●داشته●باشد،●توانایي●باالتري●براي●جذب●فناوری●●هاي●پیشرفته●دارد.●گفتني●است،●شاخص●
آزادسازي●تجارت●خدمات●یا●شاخص●باز●بودن●بخش●خدمات●از●نسبت●مجموع●صادرات●و●

واردات●بخش●خدمات●به●ارزش●افزوده●خدمات●به●دست●مي●●آید1.●

4. بررسي مقایسه تطبيقي بهره وري کل عوامل در ایران با کشورهاي منتخب

بهره●●وري●کل●عوامل●)TFP(●بیانگر●متوسط●تولید●به●ازاي●هر●واحد●از●منابع●)کار●و●سرمایه(●
است●که●در●واقع●میانگیني●از●بهره●●وري●نیروي●کار●و●سرمایه●محسوب●می●شود.●بدیهي●است،●
قابلیت● و● شده● بیش●تر● تولید● رشد● در● بهره●●وري● سهم● یابد،● افزایش● شاخص● این● رشد● هرچه●
بهره●●گیري●از●ظرفیت●●هاي●موجود●اقتصاد●افزایش●مي●●یابد.●درمقایسه●با●کشورهاي●منتخب●دیگر،●
به●ترتیب●در●رتبه●چهارم●و●هشتم●در● ایران● انتهاي●دوره●)1995●و●2009(،● ابتدا●و● در●دو●سال●
بین●21●کشور●قرار●داشته●و●از●نظر●متوسط●رشد●ساالنه●TFP●در●رتبه●نوزدهم●قرار●گرفته●است.●
مي●●دهد● نشان● سال●هاي●1995-2009● در● ایران● در● عوامل● بهره●●وري●کل● رشد● متوسط● بررسي●
به●استفاده● بهره●●وري●کل●عوامل●در●تأمین●رشد●تولید●نقشي●نداشته●و●رشد●اقتصاد●ایران●صرفاً●
بیش●تر●از●منابع●متکي●بوده●است.●این●درحالي●است●که●میانگین●رشد●ساالنه●بهره●●وري●کل●عوامل●
در●مجموعه●کشورهاي●مورد●بررسي●حدود●1/1●درصد●بوده●است.●همان●طور●که●در●جدول●)1(●
مالحظه●مي●●شود،●متوسط●درجه●بازبودن●خدمات●در●ایران●9/6●درصد●است●که●به●این●ترتیب●

1.●برای●مطالعه●بهتر●ر.ک.:●آسیدو●و●همکاران●)2011(●و●بوسه●)2003(.●
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ایران●در●بین●کشورهاي●مورد●بررسي،●رتبه●نوزدهم●را●کسب●کرده،●درحالي●که●مالزي●با●متوسط●
71/03●در●رتبه●اول●قرار●دارد.●دومین●عامل●تعیین●کننده●رشد●TFP،●متوسط●سهم●صادرات●به●
GDP●است●که●مقدار●آن●براي●ایران●25/5●درصد●بوده●و●به●این●ترتیب●ایران●در●بین●کشورهاي●

مورد●بررسي،●رتبه●شانزدهم●را●به●دست●●آورده،●درحالي●که●مالزي●با●متوسط●سهم●98/02●درصد●
در●رتبه●اول●قرار●دارد.●سومین●عامل●تعیین●کننده●TFP،●متوسط●نرخ●اختراعات●ثبت●شده●است.●
متوسط●نرخ●اختراعات●ثبت●شده●در●دوره●مورد●بررسي●38/8●درصد●بوده●و●ایران●رتبه●پانزدهم●
را●کسب●کرده●است.●چهارمین●عامل●تعیین●کننده●TFP،●سرمایه●انساني●است●که●براي●بررسي●
میانگین●وزني● استفاده●می●شود●که● متوسطه●و●آموزش●عالي● ترکیبي●دوره● ثبت●نام● نرخ● از● آن●
نرخ●هاي●ثبت●نام●مقاطع●متوسطه●و●دانشگاهي●است.●متوسط●نرخ●ثبت●نام●ترکیبي●دوره●متوسطه●
و●آموزش●عالي●در●ایران●44/3●درصد●بوده●و●در●میان●کشورهاي●مورد●بررسي●در●رتبه●16●قرار●
دارد،●درحالي●که●روسیه●با●متوسط●نرخ●72/24●درصد●رتبه●اول●را●کسب●کرده●است.●متوسط●
سهم●مخارج●جاري●دولت●به●GDP●به●عنوان●شاخصي●از●اندازه●دولت●در●ایران●13/1●درصد●بوده●
و●در●بین●کشورهاي●مورد●بررسي●در●رتبه●هشتم●قرار●دارد،●درحالي●که●عربستان●با●24/5●درصد●
در●رتبه●اول●قرار●دارد.●در●مجموع،●با●توجه●به●پایین●بودن●درجه●بازبودن●تجارت●خدمات●و●سهم●
ناچیز●نرخ●اختراعات●ثبت●شده●و●نسبت●صادرات●به●GDP●و●همچنین●پایین●بودن●نرخ●ثبت●نام●
ترکیبي●دوره●متوسطه●و●آموزش●عالي،●رشد●ناچیز●TFP●در●این●دوره●در●ایران●قابل●توجیه●است.●

 جدول 1ـ متوسط رشد ساالنه TFP و برخي شاخص  هاي مرتبط با آن 
در سال های 1995-2009

شاخص
كشورهاي داراي ايران

رتبه اول

ميانگين شاخص 
براي كل 

كشورهاي منتخب

مقدار 
مقدار كشوررتبهشاخص

شاخص

متوسط●رشد●ساالنه●بهره●وري●کل●عوامل●
3/61/09چین0/7319-)درصد(

71/0332/9مالزي9/619متوسط●درجه●باز●بودن●خدمات●)درصد(

98/0239/2مالزي25/516متوسط●سهم●صادرات●به●GDP●)درصد(
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شاخص
كشورهاي داراي ايران

رتبه اول

ميانگين شاخص 
براي كل 

كشورهاي منتخب

مقدار 
مقدار كشوررتبهشاخص

شاخص

متوسط●نرخ●اختراعات●ثبت●شده●در●یک●
221/786/04روسیه38/815میلیون●نفر●جمعیت

متوسط●نرخ●ثبت●نام●ترکیبي●دوره●متوسطه●
72/2451/4روسیه44/316و●آموزش●عالي●)درصد(

●GDP به● دولت● مخارج● نسبت● متوسط●
24/514/01عربستان13/18)درصد(

ماخذ:●محاسبات●تحقیق●حاضر

با●مالحظه●نمودار●)1(●از●روند●تغییرات●بهره●●وري●کل●عوامل●در●ایران●به●نکته●مهم●دیگری●
پي●مي●●بریم●که●مربوط●به●نوساني●بودن●تغییرات●بهره●●وري●است.●کاهش●شدید●بهره●●وري●در●
سال●هاي●ابتدایي●دوره●به●دلیل●کاهش●بسیار●زیاد●قیمت●جهاني●نفت●و●تأثیر●منفي●آن●بر●اقتصاد●
ایران●است.●کاهش●شدید●دیگر●در●سال●هاي●انتهاي●دوره●است●که●به●بحران●اقتصاد●جهاني●و●

تشدید●تحریم●هاي●بین●●المللي●ارتباط●دارد.●

نمودار 1ـ روند بهره  وري کل عوامل توليد در ايران در سال هاي 1995-2009
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5. تصریح مدل

با●توجه●به●هدف●اصلي●این●پژوهش●و●مباني●نظري،●عوامل●مؤثر●بر●بهره●●وري●کل●عوامل●
عبارتند●از:●

آزادسازي●تجارت●خدمات●به●عنوان●یکي●از●راه●هاي●انتقال●فناوري●از●خارج●به●داخل●●●
و●شاخص●وجود●رقابت●بین●فعالیت●هاي●خدماتي؛

سرمایه●●● جانشین● متغیر● به●عنوان● عالي● آموزش● و● متوسطه● دوره● ترکیبي● ثبت●نام● نرخ●
انساني؛

نمایش●سطح●●● براي● نفر●جمعیت● میلیون● در●یک● ثبت●شده● اختراعات● تعداد● شاخص●
فناوري؛

شاخص●نسبت●سهم●صادرات●به●تولید●ناخالص●داخلي●براي●نشان●دادن●میزان●استفاده●●●
از●ظرفیت●●هاي●تولیدي؛

مؤلفه●●هاي●●● از● یکي● به●عنوان● داخلي● ناخالص● ازتولید● دولت● مخارج● سهم● شاخص●
نهادي.

بوده●و●فرض●مي●●شود● تعدیل●جزئي● فرآیند● بر● مبتني● معرفي●شده●در●تحقیق●حاضر● مدل●
تعدیل●نیروي●کار●و●سرمایه●به●سمت●مقادیر●تعادلي●آن●ها●با●وقفه●زماني●انجام●●●شود.●به●عبارت●
و● کار● نیروي● )مطلوب(● تعادلي● سطوح● از● مختلف● دالیل● به● بنگاه●ها● مي●●شود● فرض● دیگر،●
سرمایه●فاصله●داشته●و●به●تدریج●شکاف●میان●مقادیر●موجود●و●مطلوب●رفع●مي●●شود.●همچنین،●
فاصله● کار● نیروي● مطلوب● از●سطح● بنگاه●ها● تعادل،● عدم● و● تعدیل● هزینه●●هاي● وجود● به●دلیل●
سرمایه،● نسبي● قیمت● تغییر● یا● و● محصول● براي● تقاضا● تغییر● با● نیز● سرمایه● مورد● در● دارند.●
فرآیند●تعدیل●سرمایه●به●سمت●مقادیر●تعادلي●با●وقفه●زماني●همراه●است،●زیرا●براي●سفارش●

ماشین●آالت●و●تجهیزات●و●ساخت●آن●ها●و●آموزش●نیروي●کار●به●زمان●نیاز●است.●
فرم●قابل●برآورد●الگوي●عوامل●مؤثر●بر●بهره●وري●کل●عوامل●به●صورت●زیر●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 TFPit،●لگاریتم●بهره●وري●کل●عوامل●در●کشور●i●در●زمان●t؛

LN TSit،●لگاریتم●درجه●بازبودن●بخش●خدمات●در●کشور●i●در●زمان●t؛

LN Expit،●لگاریتم●سهم●صادرات●از●تولید●ناخالص●داخلي●در●کشور●i●در●زمان●t؛

●i●لگاریتم●نرخ●ثبت●نام●ترکیبي●در●دوره●متوسطه●و●آموزش●عالي●در●کشور●،LN HCi●
در●زمان●t؛

●i نفر●جمعیت●در●کشور● میلیون● ثبت●شده●در●یک● اختراعات● تعداد● لگاریتم● ●،LN Patit

در●زمان●t؛
LN EGit،●لگاریتم●سهم●مخارج●دولت●از●تولید●ناخالص●داخلي●در●کشور●i●در●زمان●t؛

.t●در●زمان●i●جمله●اختالل●کشور●:Uit

بخش● کل● بودن● باز● درجه● به● مربوط● متغیرهاي● مي●●رود● انتظار● نظري،● مباني● اساس● بر●
خدمات،●نرخ●ثبت●نام●ترکیبي●دوره●متوسطه●و●دانشگاهي،●تعداد●اختراعات●ثبت●شده●و●سهم●
TFP●اثر●مثبت●داشته●و●ضرایب●شان●مثبت●باشد،●ولي● صادرات●از●تولید●ناخالص●داخلي●بر●
کم●تر● کارایي● به● توجه● با● است،● گفتني● است.● منفي● تولید● از● دولت● مخارج● سهم● ضریب●
اندازه●دولت،●سطح● با●بزرگ●شدن● انتظار●مي●●رود● به●بخش●خصوصي،● بخش●دولتي●نسبت●
بهره●●وري●در●اقتصاد●کاهش●یابد.●نکته●دیگر●آن●که،●متغیر●آزادسازي●تجارت●خدمات●با●یک●
وقفه●زماني●وارد●الگو●شده●است،●زیرا●با●آزادسازي●تجارت●خدمات،●بنگاه●هاي●داخلي●برای●
ارتقای●سطح●فناوري●و●دانش●مدیریتي●خود●به●زمان●نیاز●دارند.●بنابراین،●تأثیرگذاري●با●وقفه●

متغیر●آزادسازي●تجارت●خدمات●بر●بهره●●وري●قابل●توجیه●است.●

6. آزمون ریشه واحد و هم انباشتگي

زماني●که●متغیرها●ناایستا●بوده●یا●ریشه●واحد●دارند،●فرایند●تکنیک●اقتصادسنجي●مرسوم●
تخمین●●هاي● ناپایا،● متغیر● در● که● دادند● نشان● نیوبلد2● و● گرنجر● نباشد1.● مناسب● است● ممکن●
باشند.● نتایج●تورش●دار●و●گمراه●کننده● OLS●ممکن●است●رگرسیون●کاذب●بوده●و●درنتیجه●

1. Engle & Granger (1987); Enders (1995).
2. Engle & Newbold (1947).
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●)ADF(●1بنابراین،●براي●بررسي●ایستایي●و●ریشه●واحد●متغیرها،●آزمون●دیکي●فولر●تعمیم●یافته
و●فیلیپس●پرونPP(●2(●استفاده●مي●●شود.●

نتایج●آزمون●نشان●مي●●دهد●تمام●متغیرهاي●مستقل●و●وابسته●مدل،●در●مرتبه●اول●I (1)●ایستا●
است.●از●طرفي●چون●پسماند●معادله●از●مرتبه●I (0)●و●ایستا●است،●در●نتیجه●مي●●توان●کل●معادله●
نتایج● است،● ذکر● شایان● کرد.● برازش● سطح● در● متغیرها● همگرایي● درجه● به● توجه● بدون● را●
آزمون●معرفي●●شده●براي●مواردي●که●تعداد●مشاهدات●سري●زماني●کم●است،●باید●با●احتیاط●

تفسیر●شود.●در●ادامه●به●معرفي●روش●تخمین●پرداخته●می●شود.●

جدول 2ـ نتايج آزمون ريشه واحد متغيرهاي الگو

PP ADF PSW LLC Variabal

68/382
)0/0062(●

79/141
)0/0005(●

-3/538
)0/0002(●

-4/516
)0/0000(● TFP

135/834
)0/0000(●

131/349
)0/0000(●

-7/532
)0/0000(●

-8/7
)0/0000(● TS

137/316
)0/0000(●

112/614
)0/0000(●

-5/621
)0/0000(●

-5/707
)0/0000(● HC

131/459
)0/0000(●

120/263
)0/0000(●

-5/338
)0/0000(●

-6/982
)0/0000(● Pat

135/498
)0/0000(●

121/182
)0/0000(●

-6/398
)0/0000(●

-7/009
)0/0000(● Exp

166/142
)0/0000(●

117/757
)0/0000(●

-6/027
)0/0000(●

-6/010
)0/0000(● EG

7. روش برآورد الگو

در●این●پژوهش●براي●برآورد●مدل●و●آزمون●فرضیه●●ها●از●روش●داده●های●تابلویي●استفاده●
شد●که●در●حالت●کلي●به●شکل●زیر●است:●

1. Augumented Dicky fuller Test.
2. Philips & Prrone.
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●

که●در●آن●i=1,2,…,n●نشان●دهنده●داده●●هاي●مقطعي●و●t=1,2,…,T●نشانگر●زمان●است.●
Yit●مقدار●متغیر●وابسته●است●براي●مقطع●i●در●دوره●زماني●β1it●،t●نشان●دهنده●عرض●از●مبدأ●در●

واحدهاي●مقطعي●i●و●دوره●زماني●t●است.●eit●جمله●اختالل●مدل●است●که●فرض●می●شود●داراي●
است.●βkit●پارامترهاي●مجهول●مدل● میانگین●صفر،●E(eit)=0،●واریانس●ثابت،
و مقطع● امین● ●i در● مستقل● متغیر● امین● ●K تغییرات● به● نسبت● وابسته● متغیر● واکنش● که● ●هستند●

t●امین●زمان●را●اندازه●●گیري●مي●●کند.●
سؤالي●که●اغلب●در●مطالعات●کاربردي●مطرح●مي●●شود●این●است●که●آیا●شواهدي●دال●بر●
تفاوت●عرض●از●مبدأ●واحدهاي●مختلف●مقطعي●وجود●دارد،●یا●این●که●باید●عرض●از●مبدأ●را●
براي●تمام●واحدهاي●مقطعي●یکسان●در●نظر●بگیریم؟●این●سؤال●را●می●توان●به●صورت●فرضیه●

زیر●مطرح●کرد:●

H0: β11= β12=………. = β1N  

H1: β11≠ β12≠ ………. ≠β1N  

براي●آزمون●فرضیه●مذکور●از●آماره●F●استفاده●می●شود.●براساس●مقادیر●مجموع●پسماندها●
از●برازش●دو●مدل●مقید●)ثابت●بودن●β1i(●و●نامقید●)متفاوت●بودن●β1i(،●مي●●توان●آزمون●فرضیه●
●Eviews Ver7●انجام●داد.●براساس●نتایج●به●دست●آمده●از●نرم●افزار●β1i●را●مبني●بر●یکسان●بودن
مقدار●آماره●F●براي●مدل●بهره●وري●کل●عوامل●F●)20,●245(●=2/03●●است●و●با●توجه●به●مقادیر●
تمام●واحدهاي● براي● مبدأ● از● بودن●عرض● بر●یکسان● مبني● F●در●جدول،●فرضیه●صفر● آماره●
بنابراین،●در●مدل●برآوردي،●عرض●از●مبدأ●براي● مقطعي●در●سطح●یک●درصد●رد●مي●●شود.●

کشورهاي●مختلف،●متفاوت●در●نظر●گرفته●مي●●شود.●
●حال●سؤالي●که●مطرح●می●شود●این●است●که●تفاوت●در●عرض●از●مبدأ●واحدهاي●مقطعي●
به●طور●اثرات●ثابت1●عمل●مي●●کند●یا●این●که●اثرات●تصادفي2دارد؟●در●این●مورد●آزمون●هاسمن●

تعیین●کننده●بوده●و●فرضیه●زیر●آزمون●مي●●شود:●

1. Fixed Effects
2. Random Effects
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●

آماره●این●آزمون●داراي●توزیع●کاي●ـ●دو●با●درجه●آزادي●برابر●با●تعداد●متغیرهاي●مستقل●
●ضریب●مربوطه●در●روش●اثرات●تصادفي●و●bs●ضریب●مربوطه●در●روش● است.●که●در●آن،
تأثیرات●ثابت●است.●با●انجام●آزمون●هاسمن●و●با●استفاده●از●نرم●افزار●Eviews ver7●آماره●این●
آزمون●با●درجه●آزادي●6●برابر21/20●است●که●در●مقایسه●با●مقادیر●آن●ها●در●جدول●در●سطح●
اطمینان●99●درصد،●فرضیه●صفر●رد●مي●●شود.●بنابراین،●براي●برآورد●مدل●موجود،●تفاوت●بین●

عرض●از●مبدأ●براي●واحدهاي●مقطعي●به●صورت●اثر●ثابت●عمل●مي●●کند.●

 جدول 3ـ آزمون F براي مدل اثر آزادسازي تجارت بخش خدمات 
بر بهره وري کل عوامل

Test Cross-section Fixed Effect

Effects Test Statistic      d. f Prob. 

Cross-section F 2.032000     (20,245) 0.0068

 جدول 4ـ آزمون هاسمن براي تعيين اثر تصادفي يا ثابت 
براي آزادسازي تجارت بخش خدمات

Test Cross-section Random Effects

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

Cross-section Random 21.207754     6 0.0017

8. برآورد الگو و تحليل نتایج

دوره● در● منتخب● براي●21●کشور● و● ثابت● اثرات● به●روش● مدل● تخمین● از● نتایج●حاصل●
نتایج●به●دست●آمده●از●برازش●مدل●نشان● 2009-1995●در●جدول●)5(●نشان●داده●شده●است.●
قدرت● و● بوده● معنادار● پنج●درصد● و●در●سطح● نظري● انتظار● مطابق● مي●●دهد●عالمت●ضرایب●
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تشریح●تعدیل●شده●مدل●رگرسیون●برابر●99●درصد●است●که●به●این●معنا●است●که●متغیرهاي●
مستقل●99●درصد●از●تغییرات●متغیر●وابسته●را●توضیح●مي●●دهند.●همچنین،●ضریب●متغیر●لگاریتم●
بهره●●وري●با●وقفه●معنادار●بوده●و●مطابق●انتظار●تئوریک●بین●صفر●و●یک●قرار●دارد.●همچنین،●
ضریب●تعدیل●الگوي●بهره●●وري●در●مدل●برآوردي●0/21●است،●یعني●حدود●پنج●سال●طول●
بنابراین،●سرعت● برسد.● آن● تعادلي● یا● مطلوب● به●سطح● بهره●●وري● موجود● تا●سطح● مي●●کشد●
تعدیل●بهره●●وري●به●سمت●مقدار●مطلوب●ُکند●بوده●و●این●موضوع●بیانگر●وجود●موانع●اساسي●
براي●بنگاه●ها●براي●رسیدن●به●سطح●مطلوب●نیروي●کار●و●سرمایه●است.●وجود●قوانین●کار●در●
خصوص●موانع●تعدیل●نیروي●کار●در●شرایط●رکودي●و●عدم●امکان●تعدیل●فوري●موجودي●
بیانگر●وجود●چنین●موانعي●در● سرمایه●در●واکنش●به●تقاضاي●بازار●براي●کاالها●و●خدمات،●

بازار●کار●و●سرمایه●است.●

λ(●=0/21●=1-●0/79(●ضریب●تعدیل ●

1/0/21●==●●5●سرعت●تعدیل ●

TS (-1)●از●لحاظ● ضریب●شاخص●آزادسازي●کل●تجارت●خدمات●با●یک●وقفه●زماني●
آماري●مثبت●و●معنادار●برآورد●شده●●●است●که●نشان●می●دهد●با●فرض●ثابت●بودن●سایر●عوامل،●
یک●افزایش●10●درصدي●در●این●متغیر،●بهره●●وري●کل●عوامل●را●بعد●از●یک●سال●0/2●درصد●
بر● افزایش●آزادسازي●تجارت●خدمات● تأثیر●مثبت● نیز●نشانگر● افزایش● این● افزایش●مي●●دهد.●

بهره●●وري●است.●
ضریب●متغیر●سهم●صادرات●از●تولید●ناخالص●داخلي●تأثیر●مثبتي●بر●بهره●●وري●کل●عوامل●
دارد،●یعني●به●ازاي●افزایش●10●درصد●در●نسبت●صادرات●به●تولید،●بهره●●وري●کل●عوامل●0/3●
اثر● ثبت●شده●توجیه●کننده● اختراعات● تعداد● متغیر● متغیر●در●کنار● این● افزایش●مي●●یابد.● درصد●
فناوري●وتکنولوژي●بر●بهره●●وري●است.●افزون●بر●این،●این●تأثیر●مثبت●بیانگر●اثر●افزایش●میزان●

به●کارگیري●از●ظرفیت●●هاي●تولیدي●و●تخصصي●شدن●تولید●بر●بهره●●وري●است.●
●ضریب●متغیر●نرخ●ثبت●نام●ترکیبي●مقطع●متوسطه●و●آموزش●عالي●)HC(●از●لحاظ●آماري●
معنادار●برآوردشده●که●نشان●مي●دهد●با●فرض●ثابت●بودن●سایر●عوامل،●با●افزایش●10●درصد●
در●نرخ●ثبت●نام●ترکیبي،●بهره●●وري●کل●عوامل●0/7●درصد●افزایش●مي●●یابد.●این●افزایش●نشانگر●
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تأثیر●مثبت●ارتقاي●سرمایه●انساني●بر●بهره●●وري●کل●عوامل●است.●بنابراین،●ارتقاي●سطح●کّمي●
آموزش●در●مقاطع●متوسطه●و●عالي●مي●●تواند●از●طریق●افزایش●توانمندي●و●تربیت●نیروي●کار●
خالق،●بهره●●وري●را●افزایش●دهد.●همچنین،●این●متغیر●بیش●ترین●تأثیر●را●در●میان●بقیه●متغیرها●

بر●بهره●●وري●دارد.●

 جدول 5ـ نتايج برآورد الگوي اثر آزادسازي تجارت بخش خدمات 
بر بهره وري کل عوامل

سطح معناداريضرايبمتغيرهاي توضيحي الگو

LN TFPit (-1)0/79410/0000لگاریتم●بهره●●وري●با●یک●وقفه●زماني

با● خدمات● بخش● بازبودن● درجه● لگاریتم●
LN TSit (-1)0/02460/0242یک●وقفه●زماني

ناخالص● تولید● از● صادرات● سهم● لگاریتم●
LN Expit0/03070/0045داخلي

دوره● در● ترکیبي● ثبت●نام● نرخ● لگاریتم●
LN HCit0/07180/0399متوسطه●و●آموزش●عالي

لگاریتم●تعداد●اختراعات●ثبت●شده●در●یک●
LN Patit0/00750/0471میلیون●نفر●جمعیت

تولید● از● دولت● مخارج● سهم● لگاریتم●
LN EGit-●0/05420/0205ناخالص●داخلي

)F●آماره●معناداري●کل●●رگرسیون●)آمارهF2723/3730/0000

R20/99قدرت●تشریح●تعدیل●شده●مدل

D-W1/93آماره●دوربین●ـ●واتسن

نفر● میلیون● یک● در● ثبت●شده● اختراعات● تعداد● متغیر● ضریب● مي●●شود● مشاهده● طرفي● از●
جمعیت●)pat●(●از●لحاظ●آماري●مثبت●و●معنادار●برآورد●شده●که●نشان●می●دهد●با●فرض●ثابت●
را●0/7● بهره●●وري●کل●عوامل● متغیر،● این● افزایش●100●درصدي●در● بودن●سایر●عوامل،●یک●
بین●کشورهاي●درحال●توسعه● این●شاخص● زیاد● به●شکاف● توجه● با● مي●●دهد.● افزایش● درصد●
است،● ذکر● به● الزم● دارد.● وجود● شاخص● این● درصدي● ●100 افزایش● امکان● توسعه●یافته،● و●
یکي●از●دالیل●اصلي●اختراعات●اندک●کشورهاي●درحال●توسعه●را●مي●●توان●به●دلیل●نبود●و●یا●
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کمبود●انگیزه●کافي●براي●ثبت●اختراع،●حمایت●ضعیف●از●حقوق●مالکیت●فکري●مخترعان●و●
هزینه●●هاي●باالي●ثبت●اختراع●دانست.●

●همچنین،●متغیر●سهم●مخارج●دولت●از●تولید●ناخالص●داخلي،●تأثیري●منفي●بر●بهره●●وري●
کل●عوامل●دارد،●یعني●به●ازاي●کاهش●10●درصدي●در●سهم●مخارج●دولت،●بهره●●وري●کل●
عوامل●0/5●درصد●افزایش●مي●●یابد.●بنابراین،●خصوصي●●سازي●را●مي●●توان●یکي●از●عوامل●مهم●

و●تأثیرگذار●بر●بهره●●وري●کل●عوامل●در●کشورهاي●مورد●بررسي●دانست.●
گفتني●است،●در●میان●عوامل●بررسي●شده،●شاخص●سرمایه●انساني●در●مدل●بیش●ترین●تأثیر●
ناخالص● تولید● از● متغیرهاي●سهم●صادرات● آن● از● پس● و● داشته● عوامل● بهره●●وري●کل● بر● را●

داخلي●و●درجه●بازبودن●بخش●خدمات●قرار●دارند.●

جمع بندی و مالحظات

بر●آزادسازي●تجارت● تأکید● با● بهره●●وري●کل●عوامل●را● بر● این●پژوهش●عوامل●مؤثر● در●
خدمات●در●21●کشور●منتخب●درحال●توسعه●و●در●حال●گذار●بررسي●شده●که●مهم●ترین●نتایج●

به●دست●آمده●از●برآورد●الگو●به●شرح●زیر●است:●
شد●●● مشخص● عوامل● کل● بهره●●وري● بر● تجارت●خدمات● آزادسازي● تأثیر● بررسي● در●

دارد.● عوامل● کل● بهره●●وري● بر● معناداري● و● مثبت● تأثیر● فوق● شاخص● افزایش● که●
همچنین،●این●اثر●مثبت●بیانگر●انتقال●فناوري●از●طریق●تجارت●خارجي●به●کشورهاي●
متخصص● کار● نیروي● کمبود● با● درحال●توسعه● کشورهاي● اگر● است.● درحال●توسعه●
بود،● بیش●تر● فناوري● به●لحاظ● پیشرفته● با●کشورهاي● نبودند●و●سهم●تجارتشان● مواجه●
این●شاخص●تأثیر●بیش●تري●بر●افزایش●بهره●●وري●کل●عوامل●داشت.●بنابراین،●با●توجه●
به●نتایج●باال،●فرضیه●تحقیق●مبني●بر●تأثیر●مثبت●و●معنادار●آزادسازي●تجارت●خدمات●

بر●بهره●●وري●کل●عوامل،●پذیرفته●مي●●شود.●
شاخص●نسبت●صادرات●به●تولید●ناخالص●داخلي●تأثیر●مثبت●و●معناداري●بر●بهره●●وري●●●

کل●عوامل●دارد.●
ضریب●متغیر●لگاریتم●بهره●●وري●با●یک●وقفه●نیز●مثبت●و●معني●دار●بوده●و●ضریب●آن●●●

نیز●نشانگر●مدت●زمان●نسبتاً●طوالني●فرآیند●تعدیل●نیروي●کار●و●سرمایه●است.●



تا ا  ر.یرت  زردشاز  تپارت تصمات بی بییه ور  ش  یررم  109

نرخ●ترکیبي●ثبت●●نام●دوره●متوسطه●و●دانشگاهي●تأثیر●مثبت●و●معناداري●بر●بهره●●وري●●●
کل●عوامل●دارد.●بنابراین،●ارتقاي●سرمایه●انساني●به●افزایش●بهره●●وري●منجر●شده●است.●

به●عنوان●●● جمعیت● نفر● میلیون● یک● در● ثبت●شده● اختراعات● تعداد● نسبت● شاخص●
دارد.●ساختار● عوامل● بهره●●وري●کل● بر● معناداري● و● مثبت● تأثیر● نوآوري● از● شاخصي●
نوآوري● و● به●خالقیت● که● است● به●گونه●●اي● درحال●توسعه● آموزشي●کشورهاي● نظام●
توجه●چنداني●نمی●شود؛●حال●آن●که●نوآوري●و●خالقیت●تأثیر●زیادي●بر●بهره●●●●وري●دارد.●
بنابراین،●بازنگري●نظام●آموزشي●کشورهاي●درحال●توسعه●با●رویکرد●ارتقای●کیفیت،●

تناسب●با●نیاز●بازار●کار●و●توسعه●خالقیت●و●نوآوري●ضروري●است.●
تأثیر●سهم●مخارج●دولت●از●تولید●ناخالص●داخلي●بر●بهره●●وري●کل●عوامل●منفي●است●●●

و●با●کوچک●سازی●اندازه●دولت●یا●کاهش●مداخالت●غیر●ضروري●دولت●در●اقتصاد●
مي●●توان●به●ارتقاي●بهره●●وري●در●کشورهاي●مورد●بررسي●کمک●کرد.●

پيشنهادها

با●توجه●به●این●که●به●دلیل●محدودیت●منابع،●امکان●رشد●اقتصادي●از●طریق●استفاده●بیش●تر●
به●رشد● برای●دستیابي● بهترین●روش● بهره●●وري● بهبود● بوده●و● تولید●محدود● مقادیر●عوامل● از●
و● بنگاه●ها● رقابت●پذیری● افزایش● به● بهره●●وري● بهبود● این،● بر● افزون● و● است● پایدار● اقتصادي●
افزایش● بازارهاي●جهاني●کمک●مي●●کند،●پیشنهادهای●زیر●در●راستاي●تحقق● بقاي●آن●ها●در●

بهره●●وري●کل●عوامل●در●کشورهاي●درحال●توسعه●مطرح●می●شود:●

بر●●● خدمات● بخش● تجاري● آزادسازي● تأثیر● زمینه● در● حاضر● مطالعه● نتیجه● براساس●
بهره●وري،●الزم●است●دولت●سیاست●●هاي●خود●در●زمینه●بازار●خدمات●را●اصالح●کند.●
آنچه●در●این●باره●اهمیت●دارد،●ایجاد●مزیت●نسبي●در●تولید●و●صادرات●خدمات●و●نیز●
اصالح●ساختار●بخش●خدمات●در●جهت●مشارکت●حداکثري●شرکت●●هاي●خدماتي●
خارجي●است.●به●عبارت●دیگر،●تقویت●ساختارهاي●قانوني●بخش●خدمات●و●برداشتن●
گام● مهم●ترین● و● اولین● خارجي،● و● داخلي● شرکت●●هاي● میان● احتمالي● تبعیض●●هاي●
براي●ورود●شرکت●●هاي●نوآور●در●زمینه●خدمات●و●بهره●مندی●از●آثار●مثبت●تجارت●

خدمات●است.●
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از●آنجاکه●آزادسازي●تجارت●خدمات●منبع●تکنولوژي●●هاي●جدید●بوده●و●به●گونه●ای●●●
کانال●منتشرکننده●تکنولوژي●در●سطح●بین●●المللي●محسوب●می●شود،●لذا●به●دولت●هاي●
راه● سر● بر● موجود● مشکالت● و● موانع● مي●●شود● پیشنهاد● درحال●توسعه● کشورهاي●
و● قوانین● بیش●تر● تثبیت● راستا،● این● در● ببرند.● بین● از● را● خدمات● تجارت● آزادسازي●
مقررات●مرتبط●با●فعالیت●هاي●خدماتي●و●جلوگیري●از●تغییرات●پي●در●پي●و●تصمیم●●هاي●
متناقض،●شفاف●سازی●قواعد●و●مقررات●و●کاهش●رانت●●هاي●ناشي●از●عدم●شفافیت●در●
قوانین●تجاري●و●نیز●گشایش●بازارهاي●خارجي●براي●صادرات●در●جهت●دستیابي●به●

این●مهم●کمک●می●کند.●
بهتر●●● درک● باعث● جامعه● علمي● سطح● افزایش● و● آموزشي● زیرساخت●هاي● به● توجه●

مؤسسات● نهادها،● می●شود● موجب● و● شده● آزادسازي● از● حاصل● مشکالت● و● مسائل●
با●این●مسائل●داشته●باشند.●از●سوي●دیگر،●آموزش●نیروي● و●جامعه●برخورد●مناسبی●
تولید،● علمي● روش●هاي● از● بهره●●گیري● با● کار● نیروي● علمي● دانش● افزایش● و● انساني●
مقدمات●الزم●برای●افزایش●تولید●ناخالص●داخلي●را●فراهم●ساخته●و●این●امر●زمینه●●هاي●

الزم●براي●اجراي●سیاست●●هاي●آزادسازي●تجاري●را●فراهم●مي●●سازد.●
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منابع

فناوري●و●جایگاه●آن●در●سرمایه●●گذاري● »انتقال● بیابانگرد،●حسین●)1381(؛● و● بهروز● اخالقي،●
خارجي«،●فصلنامه●پژوهش●●هاي●اقتصادي●دانشگاه●تربیت●مدرس،●ش●4،●صص●17-34.●

اشرف●زاده،●محمدرضا●و●مهرگان،●نادر●)1387(؛●اقتصادسنجي●پنل●دیتا،●مؤسسه●تحقیقات●تعاون●
● دانشگاه●تهران.●●

امیني،●علیرضا●)1384(؛●»اندازه●●گیري●و●تحلیل●روندي●بهره●●وري●به●تفکیک●بخش●●هاي●اقتصادي●
ایران«،●مجله●برنامه●و●بودجه،●ش93.●

امیني،●علیرضا●و●نشاط،●حاجي●محمد●)1384(؛●»برآورد●سري●زماني●موجودي●سرمایه●در●اقتصاد●
ایران●طي●دوره●زماني●1381-1338«،●مجله●برنامه●و●بودجه،●ش●9.●

ایران●در● اقتصاد● بهره●●وري● امیني،●علیرضا●وهمکاران●)1388(؛●طرح●تدوین●گزارش●عملکرد●
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