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  .هاي تابلویی وري کل عوامل تولید، دادهآزادسازي تجاري، بهره :هاي کلیدي واژه

 . F12, C33, L60  :JELبندي طبقه
 
  مقدمه. 1

در سیاستهاي اقتصادي و اجتماعی کشورها  شاهد تغییرات اساسی جهان، ذشتهگ  دهۀ دو  طی
تحرك جریان کاالها و  ،ذف موانعتأکید بر آزادسازي اقتصادي و حدر بیشتر کشورها . بوده است

سوي  حرکت به هاي اقتصادي دولتها و نیزدن مداخلهش محدود المللی، بین خدمات و سرمایۀ
  .هاي برجستۀ این تحوالت است نظام بازار آزاد از مشخصه

به افزایش اقتصادها در  رو همگرایی ،جهانی اقتصاد در دهۀ اخیر مهمهاي  هیکی از پدید
شدن  اگرچه جهانی. آزادسازي تجاري بوده است آنابزارهاي  یکی ازو  است یالملل بین سطح

آن آزادسازي تجاري است که در  آشکارترین نمود ،از آزادسازي تجاري دارد اقتصاد معنایی فراتر
  .دشو می خدمات ظاهر شکل کاهش موانع برسر راه صادرات و واردات کاالها و

خوردار بوده است و در واقع رب چشمگیريشد طی نیم قرن گذشته تجارت جهانی از ر
منابع آگاه  ۀتخصیص بهین کشورها به اهمیت و جایگاه آزادسازي تجاري در تضمین رشد و

اقتصاددانان بر این اعتقادند که سیاستهاي آزادسازي تجاري دو هدف اساسی  بسیاري از. اندشده
ي و اشتغال از طریق بهبود در اولین هدف کمک به افزایش رشد اقتصاد: کنند دنبال میرا 

کمک به بهبود ، دومین هدف از اتخاذ این سیاستها و تخصیص منابع و کارایی اقتصادي است
و کاراتر  یصادراتتنوع اقالم رشد و  ،بخش صادراتپذیري تقویت رقابت ۀتراز پرداختها به وسیل

  1.نمودن بخش کاالهاي جانشین واردات است
ترین عوامل در راه رسیدن به رشد اقتصادي مستمر در کشور، از سوي دیگر، یکی از مهم

وري  وري است که براي دستیابی به رشد اقتصادي درونزا و پایدار و افزایش سهم رشد بهره بهره
  سو و کاهش اهمیت برخورداري از منابع اولیه و نیروي کار  کل عوامل در رشد اقتصادي از یک

وري  نیازمند شناختی دقیق و علمی از عوامل مؤثر بر بهرهبه عنوان مزیت نسبی از سوي دیگر، 
  .کل عوامل تولید هستیم

در این میان، کشورهاي اسالمی به دالیل مختلفی از جمله نبود زیرساختهاي نهادي کافی، 
تک محصولی بودن اقتصاد، باال بودن متوسط بدهیهاي خارجی داراي وضعیتی متفاوت از دیگر 

هاي مبتنی بر آثار مثبت  امر موجب شده است تا برخی از نظریه کشورها هستند که همین

_________________________________________________________  
1 Behkish (2006) 
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. سیاستهاي آزادسازي تجاري بر متغیرهاي کالن اقتصادي، دربارة آنها مورد تردید قرار گیرد
وري کل  بنابراین بررسی اثرهاي آزادسازي تجاري بر متغیرهاي کالن اقتصادي از جمله بهره

  . رسد روري به نظر میاسالمی ض عوامل تولید در کشورهاي 
وري کل عوامل تولید بویژه متغیرهاي  هدف مطالعۀ حاضر بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر بهره

 درگروه منتخب کشورهاي سازمان همکاري اسالمی 2009-1985آزادسازي تجاري، طی دورة 
(OIC) با شود و  در ادامه پس از بیان مبانی نظري و مطالعات تجربی، مدل ارائه می. است

نماید و در  استفاده از تکنیکهاي اقتصادسنجی اقدام به تخمین و سپس تفسیر نتایج مدل می
  . پردازد هاي سیاستی میبندي و توصیه نهایت به جمع

 
  وري و آزادسازي تجاري مروري بر ادبیات بهره. 2

سالمی ا تواند شکاف عظیم بین اقتصاد کشورهاي  یکی از عوامل مهمی که در شرایط فعلی می
با کشورهاي پیشرفته صنعتی را تا حدود زیادي کاهش دهد و امکان توسعۀ اقتصادي را فراهم 

  .وري و ارتقاي آن است آورد، تقویت بهره
ها، آزادسازي تجاري از طریق تخصیص بهینۀ منابع، فقط به  در فرضیۀ سنتی نئوکالسیک

اي بعدي حامیان راهبرد توسعۀ ه شود، در حالی که در دورة وري منجر می افزایش سطح بهره
تواند داشته باشد، تأکید  وري می صادرات بر آثار مثبتی که تجارت آزاد بر نرخ رشد بهره

وري افزایش  اعتقاد دارد که اگر به دنبال آزادسازي تجاري رشد بهره) 1995( 1رومر. کنند می
ریۀ سنتی تجارت حاصل یابد، منافع حاصل از تجارت به مراتب بیش از منافعی است که در نظ

  . شود می
الگوهاي ) 1992( 3و رومر) 1999( 2نظریه پردازانی همچون وایا و همکاران 1990در دهۀ 

متفاوتی در زمینۀ تجارت ـ رشد ارائه دادند که بر اساس آنها آزادسازي تجاري از طریق افزایش 
ز طریق عمل و افزایش اي و گسترش دانش و آثار یادگیري ا هاي واسطه تنوع و کیفیت نهاده

بینی کردند که آزادسازي تجاري  این الگوها پیش. کند اندازة بازارها، رشد اقتصادي را تحریک می
  .وري آثار مثبتی بر رشد اقتصادي دارد از طریق رشد بهره

سازد، آن است که آزاد  در واقع، آنچه نقش تجارت و بازبودن اقتصاد را بیشتر مشخص می
هاي مهم صنعتی و  ع موانع آن، امکان دسترس کشورهاي مختلف به دادهبودن تجارت و رف

توانند با تکیه برتوان  که کشورها میظهور فناوریهاي موجود را فراهم ساخته است به طوري

_________________________________________________________  
1 Romer 
2 Vaya et al. 
3 Romer 
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این . داخلی بر صنایعی که در آن مزیت نسبی دارند، کارایی و سودآوري خود را افزایش دهند
به ایجاد انگیزه در جهت افزایش تولیدکنندگان و همچنین ورود تواند  افزایش سودآوري خود می

که در چنین فضاي رقابتی  تر منجر شود، به طوري آنها به عرصۀ تولید در یک فضاي رقابتی
بنگاههاي ناکارامد، قادر به ادامه فعالیت نیستند و فقط بنگاههاي با کارایی و تخصص برتر در 

ها و تفکرهاي  گیري از ایده یطی با گسترش بازارها امکان بهرهدر چنین مح. مانند میدان باقی می
تمامی این عوامل بر . هاي مقیاس و تسهیل جریان سرمایۀ حاصل خواهد شد جویی نو، صرفه
  . وري و رشد تولید ناخالص داخلی مؤثر خواهند بود سطح بهره

وري،  تجاري و بهرهدر بررسی رابطۀ آزادسازي ) 1996( 2و هریسون) 1991(1نیشی میزو و پگ
کنند که آزادسازي تجاري با افزایش رقابت بین بنگاههاي تجاري داخلی و خارجی بر  بیان می

هاي  شرکتهاي غیرکاراي داخلی فشار آورده تا هرگونه اتالف منابع را بر طرف سازد و از صرفه
از . یابد  لی افزایش میوري کل عوامل تولید در بنگاههاي داخ در نتیجه بهره. مند گردند مقیاس بهره

اي و انتقال دانش و فناوري،  سوي دیگر، آزادسازي تجاري از طریق افزایش واردات کاالهاي واسطه
وري  دهد و به رشد سریع بهره ظرفیت اقتصاد را براي جذب فناوریهاي مؤثرتر تولید افزایش می

  .فزایش دهندتوانند تولید را ا طور مستقل می همۀ این موارد به. شود منجر می
وري از سوي دیگر، تجارت خارجی سبب تغییر تخصیص منابع از بخشها و صنایع با بهره

وري را شود و منابع را به سوي فعالیتهایی که بیشترین بهره وري باال میپایین به صنایع با بهره
اي با گسترش تجارت خارجی، تشکیالت تجاري و نیز اقتصاد به کشفه. کنددارند، هدایت می

سبب،  شود؛ بدین هاي بهتر تولید تشویق می جدید در مدیریت اقتصادي، بهبود فناوري و شیوه
شدند به منابع اصلی براي رشد اقتصادي تبدیل  پوشی واقع میفرصتهایی که قبالً مورد چشم

سیاستهاي ) 1994( 4و وسدن و کمبل) 1974( 3همچنین طبق نظریۀ کوردون. شوند می
مدیران بنگاهها، با . توانند بر سطح کارایی مدیران بنگاهها نیز اثرگذار باشند یآزادسازي تجاري م

توانند بدون واکنش باشند و در نتیجه براي  افزایش رقابت میان بنگاههاي داخلی و خارجی نمی
  .کنند پیشرفت و افزایش کارایی تالش می

کنند بیان می) 1993،1998(و لوکاس ) 1990(هاي رشد همچون رومر  بسیاري از نظریه
هر چند ) 1997( 5گذارد اما به نظر انگلبرچت وري اثر می سطح سرمایۀ انسانی بر رشد بهره

ها به اهمیت سرمایۀ انسانی بر رشد اقتصادي تأکید کنند، در عین حال الزم ممکن است نظریه

_________________________________________________________  
1 Nishimizu and Page 
2 Harrison  
3 Cordon 
4 Vousdon and  Combell              
5 Engelbercht  
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شود که در سازي مدلهاي تجربی رشد اقتصادي، متغیر سرمایۀ انسانی وارد مدل است در الگو
در تابع ) 1992(رویکرد محاسبۀ استاندارد رشد و مدل رشد نئوکالسیکی تکمیل یافته منکیو 

   1.تولید کاب ـ داگالس متغیر سرمایۀ انسانی شبیه به یک نهاده معمولی وارد مدل شده است
اهد وري کل عوامل تولید، زمانی قویتر خو عالوه بر میزان تأثیرگذاري تجارت خارجی بر بهره

مندي از تجارب براي  به عبارتی، بهره. بود که توأم با انباشت سرمایۀ انسانی در یک کشور باشد
کشورهاي برخوردار از مهارت بیشتر، نسبت به کشورهاي داراي مهارت کمتر به مراتب بیشتر 

همچنین ترکیب سرمایۀ انسانی و تجارت عمالً کارایی باالتر بخشهاي تجاري کشورها را . است
  . دهد و بر رشد اقتصادي کشورها اثر قویتري خواهد داشتنشان می

در این میان مطالعات زیادي بر روي آثار آزادسازي تجاري بر رشد تولید بنگاههاي داخلی 
براساس این مطالعات، سیاستهاي آزادسازي تجاري با رفع موانع وارداتی باعث . انجام شده است

ر بین بنگاههاي داخلی شده، و تالش بنگاههاي داخلی براي افزایش واردات و افزایش رقابت د
شود بنگاههایی که کارایی کمتري دارند از صحنه خارج  حفظ سهم خود در بازار موجب می

  . شوند و بهروري کل بنگاههاي باقیمانده افزایش یابد
  
  وري کل عوامل تولید مطالعات تجربی آزادسازي تجاري و بهره. 3

با استفاده از مدل رشد درونزا به طور تجربی رابطۀ  یایهدر مطالع) 2010( 2مجید و همکاران
هاي صنعتی وري کل عوامل تولید را در کارخانهمیان آزادسازي تجاري و نرخ رشد بهره

در مرحلۀ اول با استفاده از تکنیکهاي مدل . بررسی کردند 2007-1971پاکستان بین سالهاي 
امل تولید را محاسبۀ نمودند و سپس رابطۀ میان نرخ رشد وري کل عو رشد، نرخ رشد بهره

طبق نتایج ضریب متغیر بازبودن . وري کل عوامل تولید و آزادسازي تجاري را برآورد کردند بهره
دهد سیاستهاي آزادسازي تجاري دولت اقتصادي منفی و معنادار بوده که این موضوع نشان می

  . وري کل عوامل تولید داشته باشدرشد بهره هنوز نتوانسته اثر قابل توجهی بر نرخ
اي اثر متقابل میان درجۀ بازبودن اقتصادي و سرمایۀ انسانی در مقاله) 2006( 3چن و گوپتا

هاي تابلویی بررسی  با استفاده از روش داده 2003- 1990کشور افریقایی در دورة  20را در 
این نتیجه . ش و بازبودن منفی و معنادار استدست آمده اثر متقاطع میان آموز نتایج به. اند کرده

کشورهاي مورد بررسی از لحاظ آموزشی در سطح بسیار پایینی قرار دارند،  دهد که نشان می
طوري که با این سطح از سرمایۀ انسانی قادر به استفاده از سرریزهاي دانش و فناوري انتقال  به

_________________________________________________________  
1 Shah Abadi (2007) 
2 Majeed et al. 
3 Chen and Gupta  
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  . یافته از طریق بازبودن نیستند
انسانی بر سطح  اي اثر بازبودن و سطوح باالي سرمایۀ در مطالعۀ) 2005( 1هوساس و یعقوبی
هاي تابلویی در خصوص  آنها براي این مطالعه از داده. اند وري را بررسی کرده درآمد و رشد بهره

اند و همچنین، تأثیر استفاده کرده 2000-1965در دورة  2MENAکشور از میان کشورهاي  16
نتایج . روابط تجاري را بر نرخ رشد و پیشرفت فناوري مورد بررسی قرار دادندانسانی و  سرمایۀ 

انسانی اثري  این مطالعات حاکی از آن است که یک تغییر دایمی در سهم تجارت یا سرمایۀ 
اي در سهم تجارت یا سرمایۀ  دایمی بر نرخ رشد ایجاد خواهد کرد، درحالی که یک تغییر لحظه

آنها در . بر روي نرخ رشد و اثري دایمی بر روي سطح درآمد خواهد داشت اي انسانی اثري لحظه 
عنوان شاخص باز بودن و از  سرانه به GDP این مطالعۀ از نسبت مجموع صادرات و واردات به 

. انسانی استفاده کردند سال براي شاخص سرمایۀ  15میانگین سالهاي تحصیل در جمعیت باالي 
داري بر سطح  انسانی اثر معنا دهد که بازبودن اقتصادي و سرمایۀ  یدست آمده نشان م نتایج به

داري داشته، اما سرمایۀ  وري اثر معنا همچنین بازبودن اقتصاد بر سطح رشد بهره. انددرآمد داشته
  .دهد وري نشان نمی انسانی اثري بر رشد بهره 

 بر انسانی را  اري و سرمایۀسیاستهاي تج آثار درجۀ بازبودن اقتصاد،) 2000( 3میلر و آپادیا
 )کشور 83( هتوسع  حال از کشورهاي پیشرفته و در ايبراي مجموعه تولید، وري کل عواملبهره
این تحقیق نتایج . نداهکردبررسی  ،1989-1960تابلویی و براي دورة هاي  استفاده از داده با

 واست  وري کل عوامل منجر شده رشد باالتري از بهره بهدهد که درجۀ باز بودن اقتصاد  نشان می
درجۀ بازبودن میزان بستگی به  وري در کشورهاي با درآمد پایین انسانی بر بهره  تأثیر سرمایۀ
درجۀ کم باز بودن اقتصادي، این اثر منفی و براي کشورهاي  باکشورهاي فقیر در .اقتصاد دارد

  .فقیر با اقتصاد بازتر، اثر مذکور مثبت است
اي رابطۀ بین رشد اقتصادي و تجارت خارجی را بررسی در مطالعه) 2004( 4دوریک و گالی

ر طول زمان به این منظور آنها اثر باز بودن اقتصادي بر رشد اقتصادي و تغییرات آن د. اند کرده
باره، هدف دیگري نیز دنبال شده در این. اند اي، مورد آزمون قرار داده هرا، در بین سطوح توسع

هاي پیشرفت فناوري  بر مدل که مبتنی (وري  تمایز بین اثر مستقیم باز بودن بر بهرهایجاد . است 
شود، مدنظر قرار  گذاري ایجاد می هتقیم باز بودن که در جریان سرمایو اثرهاي غیرمس) برونزاست
نتایج نشان . برآورد شده است 2000-1980و  1980-1960این مدل در دو دورة . گرفته است

شود اما در  وري در کشورهاي فقیر می ورة اول، تجارت بیشتر منجر به افزایش بهرهدهد در د می
_________________________________________________________  
1 Haousas and  Yagoubi 
2 Middle East and  North  Africa (MENA) 
3 Miller and Upadhyay 
4 Dowrick and  Golley 
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به عبارت دیگر، نتایج . دورة دوم، اثر نهایی براي کشورهاي غنی بیشتر از کشورهاي فقیر است
  دهد منافع باز بودن براي اقتصادهاي کمتر توسعۀ نشان می 1980-1960دست آمده در دورة  به

  . یافته بیشتر بوده است ه اقتصادهاي توسعۀیافته نسبت ب
، اي به ارزیابی نقش انباشت سرمایۀ تحقیق و توسعۀ خارجی در مطالعه) 2007(شاه آبادي 

وري کل عوامل تولید  انباشت تحقیق و توسعۀ داخلی، سرمایۀ انسانی و دیگر عوامل مؤثر بر بهره
کارگیري روش همگرایی یوهانسن و حداقل  به وسیلۀ وري کل عوامل را به معادلۀ بهره. پردازد می

برآورد را  1382-1338هاي زمانی طی دورة مربعات معمولی با استفاده از مجموعه سري
دهد انباشت سرمایۀ تحقیق و توسعۀ داخلی و خارجی، سرمایۀ نتایج برآوردها نشان می. کند می

وري  و نرخ ارز واقعی بر روي بهره و شاخص بازبودن اقتصادي و نرخ تورمانسانی، شدت سرمایۀ 
  .کل عوامل تولید تأثیر دارند

اي تأثیر صادرات صنعتی و سرمایۀ انسانی را بر  در مطالعه) 2008(طیبی و همکاران 
وري کل عوامل تولید و رشد اقتصادي در گروه منتخبی از کشورهاي اسالمی طی دورة  بهره

بر اساس این تحقیق تأثیر . اندجی را بررسی کردهبا استفاده از مدلهاي اقتصاد سن 2005- 1980
وري کل عوامل تولید و رشد اقتصادي مثبت و معنادار بوده و اثر ترکیبی  سرمایۀ انسانی بر بهره

و وري کل عوامل تولید و رشد اقتصادي مثبت  صادرات صنعتی و سرمایۀ انسانی نیز بر بهره
وري باالتر و افزایش رشد  جاري و دستیابی به بهرهو پیشرفت ت هبه نظر آنها توسع. معنادار است

  . و گسترش سرمایۀ انسانی باشد هتواند در گرو توسع ی میهاي اسالماقتصادي در کشور
  

  هاي آماري داده. 4
. اند کشور اسالمی لحاظ شده 31مربوط به  2009- 1985هاي سالهاي  در تحقیق حاضر، داده

و آزادسازي P.P.P م از نوسانات قیمتهاي محلی از هاي مربوط به شاخصهاي مختلف اع داده
انسانی و نیروي کار از  آمارهاي مربوط به سرمایۀ . است گردآوري شده  1PWT تجاري از جدول

2 ILOو آمار متغیر تورم، نسبت رابطۀ مبادله، تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد  دست آمده  به
و همچنین ) IFS( 3المللی آمارهاي مالی بین اسالمی و نرخ رشد جهانی از مجموعه کشورهاي 

فیزیکی از جمله  موجودي سرمایۀ . است آوري شده  جمع )2011( 4آمارهاي ساالنۀ بانک جهانی
گذاري از تولید ناخالص داخلی  هآمارهاي نرخهاي رشد و سهم سرمای متغیرهایی بود که براساس

_________________________________________________________  
1 Penn  World  Table 6.2 
2 International  Labor  Office 
3 International  Financial  Statistics (IFS) 
4 World  Development  Indicators (2011)   
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  .شود تخمین آن اشاره میدست آمد که در قسمت بعدي به روش  و نرخ استهالك به
گروه منتخب کشورهاي ) 2001( 1در این مقاله همچنین با توجه به تقسیم بندي کبیرحسن

طور جداگانه برآرود  ریزي شده براي سه گروه بهبندي شد و الگوي پایه اسالمی به سه گروه دسته 
  :شود

ینافاسو، بنگالدش، مالی، بورک(توسعه یافتگی کشور اسالمی با کمترین درجۀ  11شامل : 1گروه 
  )موزامبیک، نیجر، توگو، سودان، اوگاندا، یمن، مالدیو و ساحل عاج

بحرین، مالزي، پاکستان، سنگال، تانزانیا، (با درآمد متوسط  کشور اسالمی 11شامل : 2گروه 
  )ترکیه، کامرون، مصر، لبنان، سیرالئون، اردن

الجزایر، گابن، اندونزي، ایران، کویت، امارات (کشور اسالمی صادرکننده نفت  9شامل : 3گروه 
  ).متحده عربی، عربستان سعودي، عمان، نیجریه

  فیزیکی روش تخمین موجودي سرمایۀ 
از آن جمله . شود کار گرفته می فیزیکی به روشهاي متعددي براي برآورد موجودي سرمایۀ 

  :توان به روشهاي زیر اشاره کرد می
روش تخمین تـــابع  3روش نسبت سرمایۀ به تولید، 2خالص، ريگذا روش روند نمایی سرمایۀ

در این تحقیق موجودي سرمایۀ . از روشهاي مهم هستند PIM4تولید کاب ـ داگالس و روش 
 هاند، محاسبدر مقالۀ خود از آن استفاده کرده) 2000(فیزیکی از روشی که میلر و آپادیا  

  :شود می
مقدار ثابتی است یا به عبارت دیگر، نرخ رشد موجودي ) YK(در حالت ایستا نسبت 

  :صورتسرمایۀ با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی برابر است که در این

)1                                                                                           (
t

t

t

t

t g
K

dK
Y

dY
==  

  :فیزیکی نیز برابر است با نرخ تغییر موجودي سرمایۀ  از طرف دیگر،

ttt KIdK .δ−=                                                                                        )2(  

 :tYبر 2با تقسیم طرفین معادلۀ  

_________________________________________________________  
1 Kabir Hassan 

  .است استفاده شده  )1997( ت عرب مازار و کالنترياز این روش در مطالعا ٢
  .است  شده استفاده) 1998(ذالنوز و شهشهانی  و) 1997(، بانک مرکزي )2001(ن ملل از این روش در مطالعات سازما 3

4 Perpetual Inventory Method 
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  : آید دست می فیزیکی به صورت زیر به با توجه به رابطۀ باال، موجودي سرمایۀ 
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فرض ) 2000(و میلر و آپادزیا ) 1994( 1در معادلۀ باال بر اساس مطالعات کینگ و لوین
wtوδ=%7شود که  می ggg ).1(. λλ −+=∗،25/0=λ است کهtg  برابر نرخ

در مرحلۀ آخر با ضرب . در سال است  ر نرخ رشد جهانیبراب wgرشد ساالنۀ هر کشور و 
)(∗مقدار tt YK  درtY مقدار∗

tK آید دست می به   .  
   

  روش تخمین مدل. 5
 وري کل عوامل تولید در یک فرم لگاریتمی بههاي تابلویی، شکل کلی معادلۀ بهره در روش داده

  :     شودصورت زیر تعریف می

                                                           ititit ebZaaaLTFP ++++= 210 

itLTFP وري کل عوامل تولید کشور  بهرهi در زمان  tبردار. است
itZ  یک مجموعه از

در روش مرسوم حداقل مربعات . نیز جمله اختالل است iteلگاریتم متغیرهاي توضیحی و
ها مقطعی، سري زمانی و یا ترکیب شده در نظر گرفته  یعنی وقتی که داده(، )OLS(معمولی 

شود که براي برطرف کردن این مشکل،  ظاهر می  i=0,1,2به ازاي  ai=0، محدودیت )شوند می
ت یکسان بودن اثرهاي انفرادي حذف شده و عرض از هاي تابلویی محدودی در روش داده

براي تعیین وجود یا نبود عرض  هدر این مطالع. شود ادالت لحاظ میمبدأهاي مختلفی براي مع
  با توجه به اینکه میزان ). 2و  1جدول ( انجام شد Fاز مبدأ براي هر یک از مقاطع، آزمون 

جدول بود، بنابراین، فرضیۀ صفر مبنی بر  Fاز  شده براي تمامی معادالت باالتر همحاسب Fآماره 
شد و عرض از  درصد رد  99استفاده از روش حداقل مربعات معمولی در سطح اطمینان 

 . مبدأهاي مختلفی براي معادالت لحاظ شد

_________________________________________________________  
1 King and Levin  
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  ) مرحلۀ اول(آزمون هاسمن  - Fآزمون . 1جدول 

  Fآزمون   آزمون هاسمن  معادالت تابع تولید
  % 5محاسباتی در  F  %5بحرانی در  2χ  F  احتمال

  H 000/0  055/26  4/1  1/1240با متغیر 
  H 0001/0  02/20  4/1  2/1205بدون متغیر 

  محاسبات تحقیق: مأخذ
  

  )مرحلۀ دوم(آزمون هاسمن  - Fآزمون . 2جدول 

معادالت گروههاي 
  مختلف

  Fآزمون   آزمون هاسمن
  % 5محاسباتی در  F  %5بحرانی در  2χ  F  احتمال

  H  04/0  387/11  1،62  16،7معادلۀ کلی با متغیر 
  LDC(  000/0  65/40  5/2  2/5(معادلۀ گروه اول 

  MI(  000/0  65/36  5/2  6/37(معادلۀ گروه دوم 
  OE(  004/0  98/16  01/2  73/11(معادلۀ گروه سوم 

  H 000/0  02/20  62/1  6/12معادلۀ کلی بدون متغیر 
  LDC(  000/0  661/40  5/2  25/8(معادلۀ گروه اول 

  MI(  00005/0  14/38  5/2  05/32(معادلۀ گروه دوم 
  OE(  0002/0  81/18  01/2  02/17(معادلۀ گروه سوم 

  محاسبات تحقیق: مأخذ
• LDC  ،کشورهاي کمتر توسعۀ یافتهMI  کشورهاي با درآمد متوسط وOE کشورهاي نفتی.  
  

ر مرحلۀ دوم براي آزمون اینکه معادالت باید با استفاده از حالت اثرهاي ثابت و یا تصادفی د
این آزمون در واقع، آزمون فرضیۀ ). 2و  1جدول (برآورد شوند، از آزمون هاسمن استفاده شد 

ناهمبسته بودن اثرهاي انفرادي و متغیرهاي توضیحی است که طبق آن تخمینهاي حداقل 
باتوجه به . م یافته تحت فرضیۀ صفر، سازگار و تحت فرضیۀ مقابل ناسازگار استمربعات تعمی
درصد بزرگتر  95براي تمامی معادالت از مقدار آماره جدول مربوط در سطح  2χاینکه آماره 

 بود، فرضیۀ صفر مبنی بر تخمین معادالت به روش اثرهاي تصادفی رد شده و فرضیۀ مقابل آن
ارائه  2و  1هاي  در جدول) Fآزمون هاسمن و آزمون (نتایج حاصل از این آزمونها . شد پذیرفته 
و هاسمن، مدل با روش حداقل مربعات  Fدست آمده از آزمونهاي  با توجه به نتایج به. شده است
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هاي زمانی وزنی و با در نظر گرفتن آمار ثابت  در چارچوب رگرسیون) GLS(1تعمیم یافته 
  .شود برآورد می 2عیمقط

تر باشند، باید دادها  در مدلهاي تابلویی پویا، براي اینکه نتایج از نظر پایداري، قابل اطمینان
دلیل موجود نبودن بخشی  در این مقاله به. طور پیوسته وجود داشته باشد براي تمامی سالها و به

 3خمین مدل به روش تابلویی ایستادر برخی از سالها، ت) مبادله و تورم رابطۀ  نسبت(ها  از داده
  . شود برآورد می

  
  وري کل عوامل تولید ارائه مدل رابطۀ آزادسازي تجاري و بهره. 6

) 2000(وري کل عوامل تولید از روش میلر و آپادیا  براي بررسی رابطۀ آزادسازي تجاري و بهره
وري را سنجید، در مرحلۀ اول براي اینکه بتوان تأثیر بازبودن اقتصادي بر بهره. شود استفاده می

وري کل عوامل تولید  با استفاده از روش تابع تولید طبق دو نظریۀ منکیو و نظریۀ اسالم، بهره
به عنوان  GDPدر مرحلۀ دوم با در نظر گرفتن مجموع صادرات و واردات به . شود محاسبۀ می

انسانی،  له سرمایۀ شاخص آزادسازي تجاري و همچنین با متغیرهاي کنترلی مناسب از جم
بر این . شود مدل برآورد می 4P.P.Pمبادله و انحراف قیمتهاي محلی از   رابطۀ  تورم، نسبت

  :شود وري کل عوامل تولید به صورت زیر ارائه میاساس معادلۀ بهره

)6(  ( )OPENCINFTOTPHfTFP ,,,,=  
ε+++++++= inf)1(654321 LnaLnpaLntotaLnopencaLnhaaLnTFP   

H  انسانی است که شامل شاغالن داراي تحصیالت متوسطه و باالتر  شاخص سرمایۀ
هر چه این متغیر بزرگتر باشد ارزش . است P.P.Pبیانگر انحراف قیمتهاي محلی از  P.است

افزایش نرخ ارز واقعی موجب کاهش . حقیقی باالتر استتر و نرخ ارز واحد پول آن کشور پایین
وري کل تواند موجب افزایش بهرهدر نتیجه از این طریق می. شود واردات و افزایش صادرات می

عالمت این متغیر براي ) 2000(با توجه به مطالعۀ انجام شدة میلر و آپادیا . عوامل تولید شود
  .بسیاري از کشورها مثبت است

TOT  دست  مبادله است که از نسبت قیمت صادرات به قیمت واردات به رابطۀ  نسبت
شود تا رقابت در میان  در واقع، افزایش ارزش نسبی صادرات در مقابل واردات موجب می. آید می

کارگیري دانش و فناوري در فرآیند تولید افزایش یابد و  صنایع صادراتی افزایش، و میزان به

_________________________________________________________  
1 Generalized  Least  Squares (GLS) 
2 Cross-Section  Fixed  Effects 
3 Static Panel  Data 
4 Purchasing  Power  Parity (P.P.P) 
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وري  توانند بر بهره حتی در مواردي منجر به تحول در فرآیند تولید شده که همه این موارد می
 .کل عوامل تولید اثر مثبت داشته باشند

INF دهندة ثبات اقتصادي در یک  متغیر نرخ تورم و یکی از مهمترین متغیرهاي نشان
تر  اقتصادي کشور بیشتر شود و نرخ تورم پایین در واقع، هر چه ثبات. شودکشور محسوب می

و ) 2001( 1هاي گیلفاسو و هربرستون یافته. یابد وري کل عوامل تولید افزایش میباشد، بهره
وري کل عوامل تولید و به تبع آن  دهند اثر این متغیر بر بهرهنشان می) 2000(میلر و آپادیاي

 .رشد اقتصادي منفی است
 OPENC  شاخص آزادسازي تجاري است که برابر با نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید

وري کل عوامل تولید  هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر این متغیر بر بهره.  ناخالص داخلی است
. گیري باز بودن تجاري است ترین شاخصهاي اندازهترین و رایجاین شاخص از ساده. است

هاي الزم کشورهاي  این شاخص سادگی محاسبۀ آن و دراختیار بودن دادهمهمترین مزیت 
در مقاالت بسیاري از . زمانی است مختلف براي محاسبۀ آن در مطالعات بین کشوري و سري

از این شاخص به عنوان ) 2001( 4و هاومن و همکاران) 1997( 3، ادواردز)2003( 2جمله ماه
در واقع، آزادسازي تجاري با ایجاد فضاي رقابتی . است شاخص آزادسازي تجاري استفاده شده 

براي صنایع داخلی از طریق توسعۀ تکنیکهاي جدید تولید یا استفادة کارا از عوامل تولید موجب 
تر براي اي با قیمتهاي پایین هاي واسطه تري در مورد کیفیت باالي نهادهشود انتخاب وسیع می

. شود وري کل عوامل تولید می همین امر موجب بهبود بهرهفعالیتهاي اقتصادي صورت بگیرد که 
برداري بیشتر از مزیتهاي نسبی و تحقق  از سوي دیگر، آزادسازي تجاري منجر به بهره

طبق . شود اي می هاي واسطه هاي مقیاس تولید همراه با افزایش دسترس به فرآورده جویی صرفه
مبنی بر رابطۀ ) 2000(مطالعۀ میلر و آپادزیا و ) 1992(هاي جدید رشد رومر و همکاران  نظریه

وري کل عوامل تولید  وري کل عوامل تولید، اثر این متغیر بر بهره بین آزادسازي تجاري و بهره
  . در بسیاري از کشورها مثبت است

  
   وري کل عوامل تولید گیري بهره اندازه

. استفاده از تابع تولید است وري از طریق گیري بهره وري، اندازه یکی از روشهاي سنجش بهره
تابع تولید . تابع تولید روشی ساده براي نشان دادن چگونگی ترکیب عوامل مزبور در تولید است

_________________________________________________________  
1 Gylfason and Herbertson 
2 Mah 
3 Edwards 
4 Haveman et al. 
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داگالس تعمیم یافته است که به صورت زیر  د کاب ـمورد بررسی در این تحقیق تابع تولی
  : شود تعریف می

)7 (                           γβα HLAKY =     

 Yواقعی،داخلی  برابر تولید ناخالصK  فیزیکی، موجودي سرمایۀL کار، نیرويH سرمایۀ  
به ترتیب کششهاي تولید نسبت γوα،β. وري کل عوامل تولید است شاخص بهرهAانسانی و

γβα(که   در صورتی. انسانی است  کار و سرمایۀ فیزیکی، نیروي به موجودي سرمایۀ  ++ (
  .برابر یک باشد بازده ثابت نسبت به مقیاس وجود دارد

نوان نهاده در تابع تولید قرار داد، اما توان به عانسانی را می سرمایۀ ) 1992( 1به نظر منکیو
دار تابع تولید را  طور معنا انسانی به  هاي تابلویی، سرمایۀ در مدلهاي داده) 1995( 2به نظر اسالم

در این . گذارد ولید اثر میوري کل عوامل تولید بر ت دهد و تنها از طریق بهره تحت تأثیر قرار نمی
درحالت . گیریم پادزیا تابع تولید را در دو حالت فوق در نظر میبا پیروي از روش میلر و آ همطالع

کار و   انسانی به صورت یک نهاده در تابع تولید همراه با دو متغیر نیروي  نخست، سرمایۀ
در حالت . شود می هوري کل عوامل تولید محاسب و بهره فیزیکی در نظر گرفته ودي سرمایۀ موج

تابع . گیریم فیزیکی در نظر می کار و موجودي سرمایۀ  متغیر نیروي دوم تابع تولید را تنها با دو
  :توان در نظر گرفتتولید را به دو صورت زیر می

)8                                                                                          (βα LAKY =   

)9                           (                                                      γβα HLAKY =           

در  F دست آمده از آزمون از طرفین معادالت باال لگاریتم گرفته و با توجه به نتایج به
هاي  کارگیري رویکرد داده با به 11و  10قسمتهاي قبلی و انجام آزمون هاسمن، معادالت 

کشور اسالمی عضو سازمان  31براي  2009- 1985هاي سالهاي  ایستا و با استفاده دادهتابلویی 
 ).4و  3جدول (شود  همکاري اسالمی برآورد می

 
  )1تابع تولید (انسانی  تخمین تابع تولید با متغیر سرمایۀ . 3جدول 

 متغیر  ضریب t  احتمال
000/0  14/6  691/0  Log(K?) 

000/0  49/83  883/0  Log(L?)  

_________________________________________________________  
1 Mankiw 
2 Islam  
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  )1تابع تولید (انسانی  تخمین تابع تولید با متغیر سرمایۀ . 3جدول ادامه 

 متغیر  ضریب t  احتمال
114/0  58/1  0082/0  Log(H?) 

00/0  4/28  F  

99/0  2R  
99/0  2R  

  محاسبات تحقیق: مأخذ
  

  )2تابع تولید (انسانی   تخمین تابع تولید بدون متغیر سرمایۀ. 4جدول 

 متغیر  ضریب t  احتمال
000/0  15/12  138/0  Log(K?) 

000/0  73/33  978/0  Log(L?) 

000/0  35  F 

99/0  2R 
99/0  2R  

  

)10(                itititititititit ULogHLogLLogKLogALogY ++++= ... γβα 
)11  (                              itititititit ULogLLogKLogALogY +++= .. βα 

Y ،تولید ناخالص داخلیK   فیزیکی، موجودي سرمایۀL  کار،  نیرويH  انسانی، سرمایۀi,t   به
  . ترتیب بیانگر سال و کشورها هستند

ویژگی مدل مزبور این است که ضریب متغیرهاي توضیحی نظیر بیانگر کششهاي جزئی 
کشش تولید نسبت به . رایط استتولید نسبت به آن عامل با فرض ثابت بودن سایر ش

د دلیل نبو در واقع، این گروه کشورها به. از کششهاي دیگر بیشتر است) β(کار نیروي
انسانی داراي کششهاي تولیدي  گذاري مناسب در سرمایۀ  هزیرساختهاي نهادي الزم و سرمای

فیزیکی و  ضرایب متغیرهاي سرمایۀ . تندفیزیکی و سرمایۀ انسانی هس پایینی نسبت به سرمایۀ 
ضریب متغیر سرمایۀ . دار و مثبت هستند درصد معنا 99کار در هر دو تابع تولید در سطح  نیروي

  .دار نیست انسانی نیز مثبت است ولی در سطح استاندارد از نظر آماري معنا 
ا استفاده از روش پسماند وري کل عوامل تولید را ب با استفاده از تخمینهاي تابع تولید، بهره

  : شود می هبراي هر کشور و در هر سال محاسب به دو صورت زیر
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)12(jtjtjtjtjt LnHLnLLnKLnYLnA .ˆ.ˆ.ˆ γβα −−−=                                              

)13    (                                                   jtjtjtjt LnLLnKLnYLnA .ˆ.ˆ βα −−=  
  
  ها تحلیل یافتهتخمین مدل اصلی و . 7

از هر دو (وري کل عوامل تولید  دست آمده بهره با استفاده از مقادیر به هدر این بخش از مطالع
در مرحلۀ قبل و آمارهاي مربوط به متغیرهاي آزادسازي تجاري، نرخ تورم، نسبت ) تابع تولید

به  2009-1985 در دورة P.P.Pانسانی و انحراف قیمتهاي محلی از  مبادله، سرمایۀ  رابطۀ  
اسالمی که بر اساس مقاله کبیر  براي سه گروه از کشورهاي ) طور جداگانه به( 6تخمین معادلۀ 

هاي  نتایج حاصل از تخمین مدل در جدول. پردازیم تقسیم بندي شده بودند، می) 2001(حسن 
ی و تحلیل دست آمده در این مدل، در زیر به بررس باتوجه به نتایج به. ارائه شده است 6و  5

  .پردازیم نتایج مدل مذکور می
اسالمی مثبت و بجز   ضریب متغیرآزادسازي تجاري در هر سه گروه از کشورهاي  -1

کشورهاي صادر کننده نفت، در بقیۀ کشورهاي اسالمی، ضریب این متغیر در سطح 
وه در واقع، با توجه به اینکه در این گر. درصد از نظر آماري معنادار است 5استاندارد 

دهد و حجم تجارت  از کشورها حجم بسیار زیادي از صادرات را نفت خام تشکیل می
نسبت (به نوسانات قیمت نفت وابسته است، به همین دلیل شاخص مطرح شده 

توضیح دهندة خوبی براي آزادسازي تجاري در ) GDPمجموع صادرات و واردات به 
ا متغیر مذکور در مدل این گروه کشورها نیست و همین امر موجب شده است ت

، ماه )2010(هاي مجید و همکاران  دست آمده از مدل با یافته نتایج به. معنادار نباشد
) 2000(و میلر و آپادزیا ) 2001(وهاومن و همکاران ) 1997(، ادواردز )2003(

 . مطابقت دارد
تولید وري کل عوامل  فرضیۀ تحقیق مبنی بر رابطۀ مثبت بین آزادسازي تجاري و بهره -2

و کشورهاي با   LDCیافته هکشورهاي کمتر توسع(اسالمی  رهاي در دو گروه از کشو
کننده نفت مورد تأیید تأیید شده است و در گروه کشورهاي صادر) MIدرآمد متوسط 
 .قرار نگرفت

ها منفی  تأثیر تورم به عنوان متغیر کالن اقتصادي بر آزادسازي تجاري در تمامی گروه -3
به عبارت دیگر، با افزایش نرخ تورم و نبود . درصد معنادار است 5تاندارد و در سطح اس

وري کل  ثبات در وضعیت کالن اقتصادي کشورها رشد اقتصادي و به تبع آن بهره
و ) 2001(هاي گیلفاسو و هربرستون  این نتیجه با یافته. یابد عوامل تولید کاهش می
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  .سازگار است) 2000(میلر و آپادیا 
وري کل عوامل براي گروه  بر بهره) PPPانحراف قیمتهاي محلی از ( Pتغیر تأثیر م -4

دهد  کشورهاي کمتر توسعۀ یافته و با درآمد متوسط مثبت و معنادار است و نشان می
در واقع، هرچه این متغیر در . یابد وري کل عوامل تولید افزایش می بهره Pبا افزایش 

ارزش ) بیشتر باشد PPPحلی یک کشور از انحراف قیمتهاي م(کشوري بزرگتر باشد 
تر و نرخ ارز حقیقی باالتر است که همین امر موجب کاهش  واحد پول آن کشور پایین

وري کل عوامل  شود و از این طریق موجب افزایش بهره واردات و افزایش صادرات می
 ضریب این متغیر در گروه کشورهاي صادرکنندة نفت. گردد تولید در کشور نیز می

دلیل اینکه حجم بسیار  به در کشورهاي صادرکننده نفت. این اثر منفی و معنادار است
زیادي ازصادرات آنها نفت خام بوده و داراي اقتصاد تک محصولی ونفتی هستند، 

تحت تأثیر  Pنوسانات نرخ ارز حقیقی و قیمتهاي داخلی و همچنین نوسانات متغیر 
وري کل عوامل ود اثر این متغیر بر بهرهش نوسانات قیمت نفت بوده که موجب می

  .سازگار است) 2000(هاي میلر و آپادزیا  این نتیجه با یافته. تولید منفی باشد
یافته و کشورهاي نفتی  هبادله در گروه کشورهاي کمتر توسعم رابطۀ   ضریب نسبت -5

ي کل ور دهندة این است که با افزایش این متغیر بهره ن مثبت و معنادار است و نشا
در واقع، افزایش ارزش نسبی صادرات در مقابل واردات . یابد عوامل تولید افزایش می

کارگیري دانش و  و میزان به بت در میان صنایع صادراتی افزایششود تا رقا موجب می
فناوري در فرآیند تولید افزایش یابد و حتی در مواردي منجر به تحول در فرآیند 

وري کل عوامل تولید اثر مثبت و قابل  توانند بر بهره ارد میتولید شده که همه این مو
و گرین اوي و ) 1997( 1هاي ساچس و وارنر این نتیجه با یافته. توجه داشته باشند

البته ضریب این متغیر در گروه کشورهاي با درآمد . سازگار است) 2002( 2همکاران
  .متوسط منفی و معنادار بوده است

در هر ) طبق نظر منکیو( 1وري حاصل از تابع تولید  فاده از بهرهدر تخمین مدل با است - 6
وري کل عوامل تولید منفی و  انسانی بر بهره سه گروه از کشورها ضریب متغیر سرمایۀ 

گذاري مناسب در  هدلیل نبود سرمای وه از کشورها بهدر این گر. معنادار است
کار و فناوري، اثر متغیر زیرساختهاي آموزشی و همچنین سطح پایین دانش نیروي 

هاي چن و  این نتیجه با یافته. وري کل عوامل تولید منفی است سرمایۀ انسانی بر بهره
 .سازگاري دارد) 2006(گوپتا 

_________________________________________________________  
1 Sachs and Warner 
2 Greenway et al. 
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ضریب ) طبق نظر اسالم( 2وري حاصل از تابع تولید  در تخمین مدل با استفاده از بهره -7
افته و با درآمد متوسط مثبت و ی هانسانی درگروه کشورهاي کمتر توسع متغیر سرمایۀ 

بارو و صاالي ) 1992(هاي منکیو و همکاران  معنادار است که این نتیجه با یافته
مطابقت دارد و ضریب این متغیر ) 2002(و گرین اوي و همکاران ) 1995( 1مارتین

 . در گروه کشورهاي نفتی منفی و از نظر آماري معنادار نیست
 

 Hو با متغیر  وري حاصل از تابع تولید با استفاده از بهره نتایج برآورد مدل .5 جدول

 L(H) L(1+INF) L(TOT) L(P) L(OPENC)  2R  F H  نام گروه

کشورهاي 
  )LDC(گروه 

02/0-  
53/7-(  

86/0-  
)97/10-(  

23/0  
)41/10(  

12/0  
)57/5(  

18/0  
)75/3(  

36/0  06/16  65/40  

کشورهاي 
  )MI(گروه 

39/0-  
)42/5 -(  

98/8-  
)40/47-(  

68/0-  
)73/6-(  

05/0  
)69/0(  

05/2  
)01/18(  

76/0  18/100  65/36  

کشورهاي 
  )OE(گروه 

55/0-  
)33/8 -(  

43/0-  
)81/6-(  

38/0  
)71/4(  

56/0-  
)21/8 -(  

34/0  
)46/1(  

46/0  47/10  98/16  

  .است t اعداد داخل پرانتز مربوط به آماره
   

 Hو بدون متغیر  تابع تولید از حاصلوري  اده از بهرهبا استف نتایج برآورد مدل. 6 دولج

 L(H) L(1+INF) L(TOT)  L(P)  L(OPENC)  2R  F H  نام گروه

  کشورهاي 
  )LDC(گروه 

03/0  
)96/5(  

00/1-  
)70/14(  

14/0  
)16/5(  

06/0  
)11/3(  

19/0  
)80/3(  

4/0  11/19  66/40  

  کشورهاي 
  )MI(گروه 

06/0  
)19/1(  

02/6-  
)09/27-(  

10/1-  
)31/8 -(  

98/0  
)66/6(  

12/2  
)52/10(  

41/0  10/21  14/38  

  کشورهاي 
  )OE(گروه 

19/0-  
)05/2 -(  

31/0-  
)81/3 -(  

28/0  
)97/3(  

008/0 -  
)07/0 -(  

17/0  
)6/0(  

58/0  17/17  81/18  

  
  هاي سیاستی گیري و توصیه نتیجه. 8

وري کل عوامل تولید در میان  ههدف اصلی این تحقیق بررسی اثر آزادسازي تجاري بر بهر
در این تحقیق به دنبال . است 2009- 1985در سالهاي  OICاسالمی عضو  کشورهاي 

پاسخگویی به این سؤال بودیم که آیا آزادسازي تجاري موجب افزایش بهروري کل عوامل تولید 
ابتدا  خواهد شد یا نه؟ در) OIC(سازمان همکاري اسالمی اسالمی عضو  در گروه کشورهاي 

وري کل عوامل تولید را با استفاده از روش تابع تولید بر طبق دو الگوي منکیو و اسالم براي  بهره
سپس با توجه به الگوهاي رشد درونزا و برونزا دو تابع تولید . دست آوردیم کشورهاي مربوط به

_________________________________________________________  
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بدون وجود این عنوان نهاده در تابع تولید و دیگري  انسانی به یکی با در نظر گرفتن سرمایۀ 
. دست آوردیم وري کل عوامل تولید را در هر دو حالت به متغیر در این تابع معرفی شدند و بهره

طور  به. به بررسی رابطۀ مذکور پرداختیم) 2000(کارگیري مدل میلر و آپادزیا  در انتها نیز با به
  : کلی نتایج حاصل از مدل عبارتند از

وري حاصل از  هر دو تابع  تخمین مدل با استفاده از بهرهضریب متغیر آزادسازي تجاري در 
 21/0و  23/0به ترتیب ) یکی با متغیر سرمایۀ انسانی و دیگري بدون سرمایۀ انسانی(تولید 
وري کل عوامل تولید  دهندة اثر مثبت آزادسازي تجاري بر بهره دست آمده است که نشان به

اسالمی مثبت و در   در دو گروه از کشورهايشایان ذکر است که ضریب متغیر مذکور . است
سطح باالیی معنادار بوده و تنها در گروه کشورهاي صادرکننده نفت، ضریب این متغیر مثبت و 

 .معنی است بی
وري کل عوامل تولید در دو  فرضیۀ تحقیق مبنی بر رابطۀ مثبت بین آزادسازي تجاري و بهره

تأیید شده و در ) توسعۀ یافته و با درآمد متوسط کشورهاي کمتر(اسالمی  گروه از کشورهاي 
 .گروه کشورهاي صادر کننده نفت تأیید نشد

وري کل  با توجه به نتایج حاصل از تحقیق مبنی بر اثر مثبت آزادسازي تجاري بر بهره
توانند سیاستهاي توسعۀ تجاري و راهکارهاي متناسب با آن را  عوامل تولید، این کشورها می

در امر تولید و  R&Dستهاي توسعۀ تجارت، کاهش مقررات، شناساندن نقش مهم همچون سیا(
مدت خود مد نظر قرار  ریزي بلندمدت و کوتاه به عنوان اصلی مهم درکنار برنامه) وري باالتر بهره
مدت عواقبی همچون افزایش  البته باید توجه داشت که این سیاستها ممکن است در کوتاه. دهند

همراه داشته باشد ولی با ایجاد بحرانهایی را براي این گروه کشورها به بیکاري، تورم و
توان در بلندمدت از آثار این سیاستها از جمله افزایش زیرساختهاي نهادي سازمانی مناسب می

 .مند شد وري کل عوامل تولید بهره رشد اقتصادي و بهره
، نیروي کار و هد حرکت سرمایتواند در تسهیل رون باز بودن اقتصادي در ابعاد وسیع می

توان با مدیریت صحیح عوامل تولید و در این میان، می. طور کلی عوامل تولید مؤثر باشند به
وري کل عوامل تولید و به تبع آن بهبود فرآیند  جایگزینی مناسب میان آنها موجب افزایش بهره

دستیابی کشورها به بازارهاي تولید و ارتقاي کیفیت محصوالت شد که همین امر زمینه را براي 
 .سازدتر در سطح جهانی فراهم می فروش وسیع
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