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 -5مقدمه
طي دو دهه گذشته ،جهان شاهد تغييرات اساسي در سياستهاي اقتصادي و
اجتماعي كشورها بوده است .تأكيد بر آزاد سازي اقتصادي و حذف موانع تحرک
جريان كاالها و خدمات و سرمايه بينالمللي ،محدود شدن مداخلههاي اقتصادي
دولتها و نيز حركت به سوي نظام بازار آزاد از مشخصههاي برجسته اين تحوالت
است.
يکي از پديدههاي قابل توجه دهه اخير در اقتصاد جهاني ،ادغام رو به
افزايش اقتصادها در سطح جهان ميباشد .فشار بر فرآيند ادغام اقتصادي
(جهانيشدن) طي دو دهه گذشته به وسيله توسعه تکنولوژي ،تغيير در ساختار
بازارها و ظهور شركتهاي فرامليتي يا چند مليتي افزايش يافته است .البته بخشي
از اين موارد خود نتيجه افزايش حجم مبادالت تجاري در جهان است .نقش
مبادالت تجاري در فرآيند ادغام اقتصادي كشورها و جهاني شدن به سالهاي
 1411-1911ميالدي باز ميگردد .در واقع يکي از ابزارهاي جهاني شدن در اواخر
قرن  19ميالدي آزاد سازي تجاري بوده است .اگر چه جهاني شدن اقتصاد معنايي
فراتر از آزاد سازي تجاري دارد ،اما آشکارترين نمود آن آزاد سازي تجاري است كه
در شکل كاهش موانع بر سر راه صادرات و واردات كاالها و خدمات ظاهر ميگردد.
طي نيم قرن گذشته تجارت جهاني از رشد مطلوبي برخوردار بوده است و
در واقع كشورها به اهميت و جايگاه آزاد سازي تجاري در تضمين رشد و تخصيص
بهينه منابع آگاه شدهاند .بسياري از اقتصاددانان بر اين اعتقادند كه سياستهاي
آزاد سازي تجاري دو هدف اساسي را دنبال ميكنند :اولين هدف كمک به افزايش
رشد اقتصادي و اشتغال از طريق بهبود در تخصيص منابع و كارايي اقتصادي است.
دومين هدف از اتخاذ اين سياستها كمک به بهبود تراز پرداختها به وسيله تقويت
رقابتپذيري بخش صادرات ،رشد و تنوع اقالم صادراتي و كاراتر نمودن بخش
كاالهاي جانشين واردات است1.
مطالعات بسياري در زمينه بررسي اثرات آزاد سازي تجاري بر متغيرهاي
اقتصادي از جمله بهره وري كل عوامل توليد انجام گرفته است .از آنجا كه بهرهوري
به عنوان مهم ترين عامل در راه رسيدن به رشد اقتصادي مستمر كشور ميباشد،
 1بهکيش
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بنابراين جهت دستيابي به رشد اقتصادي درونزا و پايدار و افزايش سهم رشد
بهرهوري كل عوامل در رشد اقتصادي از يک سو و كاهش اهميت برخورداري از
منابع اوليه و نيروي كار به عنوان مزيت نسبي از سوي ديگر ،نيازمند شناختي
دقيق و علمي از عوامل مؤثر بر بهرهوري كل عوامل توليد ميباشيم .از آن جا كه
كشورهاي اسالمي به علل مختلف از جمله وابستگي به درآمدهاي نفتي ،عدم وجود
زيرساخت هاي اساسي ،تک محصولي بودن اقتصاد ،باال بودن متوسط بدهيهاي
خارجي و  ...داراي وضعيتي متفاوت از ساير كشورها ميباشند ،به همين دليل اثرات
سياستهاي آزاد سازي تجاري بر متغيرهاي كالن اقتصادي در اين گروه از كشورها
در هالهاي از ابهام مانده است .از سوي ديگر با توجه به اين كه اجراي سياستهاي
تعديل اقتصادي و يکپارچگي در اين كشورها نتيجه خوبي در بر نداشته است،
برخي از نظريههاي مبتني بر اثرات مثبت سياستهاي آزاد سازي تجاري بر
متغيرهاي كالن اقتصادي ،در مورد آنها نيز مورد ترديد قرار دارد .لذا بررسي اثرات
آزاد سازي تجاري بر متغيرهاي كالن اقتصادي از جمله بهرهوري كل عوامل توليد
در كشورهاي اسالمي ضروري به نظر ميرسد .هدف مقاله حاضر بررسي اثرات
عوامل مؤثر بر بهرهوري كل عوامل توليد به ويژه متغيرهاي آزاد سازي تجاري،
سرمايه انساني و ديگر متغيرهاي كالن اقتصادي طي دوره  2111-1941در گروه
منتخب كشورهاي اسالمي ميباشد .در ادامه پس از ارائه مباني نظري و مطالعات
تجربي ،مدل تحقيق ارائه ميشود و سپس با استفاده از روشهاي اقتصاد سنجي
اقدام به تخمين و تفسير نتايج مدل نموده و در نهايت به جمعبندي و توصيههاي
سياستي ميپردازيم.
 -4مروري بر ادبيات بهرهوري و آزاد سازي تجاري
يکي از عوامل مهمي كه در شرايط فعلي ميتواند شکاف عظيم بين اقتصاد
كشورهاي اسالمي با كشورهاي پيشرفته صنعتي را تا حدود زيادي كاهش دهد و
امکان توسعه اقتصادي را فراهم آورد ،تقويت بهرهوري و ارتقاء آن است .در دهه
 1991نظريهپردازاني همچون وايا  )1991( 1و رومر  )1992( 6الگوهاي متفاوتي را
در زمينه تجارت -رشد ارائه كردند كه بر اساس آنها آزاد سازي تجاري از طريق
V aya, Esther and et al.
Romer, P.
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افزايش تنوع و كيفيت نهادههاي واسطهاي و گسترش دانش و آثار يادگيري از
طريق عمل و افزايش اندازه بازارها ،رشد اقتصادي را تحريک ميكند .اين الگوها
پيشبيني كردند كه آزاد سازي تجاري از طريق رشد بهرهوري آثار مثبتي بر رشد
اقتصادي دارد .به نظر رومر اگر جريان بينالمللي دانش بين دو اقتصاد مجاز باشد،
( در صورتيكه هر اقتصادي داراي مجموعه كامالا متفاوتي از كاالهاي واسطهاي
قبل از تجارت باشد) ،آن گاه جريان بينالمللي دانش داراي دو اثر بر روي نرخ رشد
تعادلي اقتصاد است :از يک سو افزايش در بهرهوري اثر مثبت مستقيمي روي نرخ
رشد ذخيره دانش داخلي دارد و از سوي ديگر به علت باال رفتن بهرهوري در
تحقيق ،ميزان اشتغال در بخش تحقيق افزايش خواهد يافت .از اين رو يک اثر
اضافي مثبت غير مستقيم بر نرخ رشد اقتصاد در جريان اشتغال فزاينده نيروي كار
در بخش تحقيقات بهوجود ميآيد .در واقع شايد بتوان گفت كه جريان بينالمللي
دانش به تنهايي و بدون تجارت بر روي نرخ رشد اقتصاد اثرگذار نيست بلکه جريان
تجارت بينالمللي در كاالهاي واسطهاي ،تنوع دادههايي كه ممکن است در تحقيق
به كار روند را توسعه داده و توليد نهايي نيرويكار را افزايش ميدهد .اين موضوع
خود مجدداا داراي دو اثر مثبت بر روي نرخ رشد اقتصاد ميباشد :اول اثر
مستقيمي كه به علت افزايش بهرهوري تحقيق به وجود ميآيد و ديگري اثر غير
مستقيم كه در انگيزه انجام تحقيق شکل ميگيرد7.
در فرضيه سنتي تجارت( نئوكالسيکها) ،آزاد سازي تجاري از طريق
تخصيص بهينه منابع ،تنها منجر به افزايش سطح بهرهوري ميشود ،در حالي كه در
دورههاي بعدي حاميان استراتژي توسعه صادرات بر آثار مثبتي كه تجارت آزاد بر
نرخ رشد بهرهوري ميتواند داشته باشد ،تأكيد ميورزند .رومر  )1991( 4اعتقاد
دارد كه اگر به دنبال آزاد سازي تجاري رشد بهرهوري افزايش يابد ،منافع حاصل از
تجارت به مراتب بيش از منافعي است كه در نظريه سنتي تجارت حاصل ميشود.
در واقع آنچه كه نقش تجارت و باز بودن اقتصاد را بيشتر مشخص ميسازد ،آن
است كه آزاد بودن تجارت و رفع موانع آن ،امکان دسترسي كشورهاي مختلف به
دادههاي مهم صنعتي و ظهور تکنولوژيهاي موجود را فراهم ساخته است به طوري
كه كشورها ميتوانن د با تکيه بر توان داخلي بر روي صنايعي كه در آن مزيت نسبي
Aghion, P. and P, Howitt.
Romer, P.
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دارند كارايي و سودآوري خود را افزايش دهند .اين افزايش سودآوري خود ميتواند
به ايجاد انگيزه در جهت افزايش توليد كنندگان و همچنين ورود آنها به عرصه
توليد در يک فضاي رقابتيتر منجر شود به طوري كه در چنين فضاي رقابتي
بنگاههاي ناكارآمد ،قادر به ادامه فعاليت نبوده و فقط بنگاههاي با كارايي و تخصص
برتر در ميدان باقي ميمانند .در چنين محيطي با گسترش بازارها امکان بهره
گيري از ايدهها و تفکرات نو ،صرفهجوييهاي مقياس و تسهيل جريان سرمايه
حاصل خواهد شد .تمامي اين عوامل بر سطح بهرهوري و رشد توليد ناخالص داخلي
مؤثر خواهند بود.
نيشي ميزو و پگ  )1991(9و هريسون  )1996(11در بررسي رابطه آزاد
سازي تجاري و بهرهوري ،ضمن تبيين رابطه مثبت آزاد سازي تجاري و بهرهوري
بيان ميكنند كه آزاد سازي تجاري با افزايش رقابت بين بنگاههاي تجاري داخلي و
خارجي بر شركتهاي غيركاراي داخلي فشار آورده تا هر گونه اتالف منابع را بر
طرف ساخته و از صرفههاي مقياس بهرهمند گردند .در نتيجه بهرهوري كل عوامل
توليد در بنگاههاي داخلي افزايش مييابد .از سوي ديگر آزاد سازي تجاري از طريق
افزايش واردات كاالهاي واسطهاي و انتقال دانش و تکنولوژي ،ظرفيت اقتصاد را
براي جذب فنآوريهاي مؤثرتر توليد افزايش داده و منجر به رشد سريع بهرهوري
ميشود .همه اين موارد مستقالا ميتوانند توليد را افزايش دهند.
تجارت خارجي سبب تغيير تخصيص منابع از بخشها و صنايع با بهره وري
پايين به صنايع با بهرهوري باال شده و منابع را به سوي فعاليتهايي كه بيشترين
بهرهوري را دارند ،هدايت مي كند .با گسترش تجارت خارجي ،تشکيالت تجاري و
نيز اقتصاد به كشفهاي جديد در مديريت اقتصادي ،بهبود تکنولوژي و شيوههاي
بهتر توليد تشويق ميگردد؛ لذا فرصتهايي كه سابقاا مورد چشمپوشي واقع
ميشدند به منابع اصلي براي رشد اقتصادي تبديل ميشوند.
انگلبرچت  )1997(11بيان ميكند هر چند ممکن است تئوريها به اهميت
سرمايه انساني بر رشد اقتصادي تأكيد كنند اما در عينحال الزم است در مدل
سازي مدلهاي تجربي رشد اقتصادي متغير سرمايه انساني وارد مدل شود .همان
Nishimizu, M and Page, JM.
Harrison , A. O.
Engelbercht, H.
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طور كه در متدولوژي محاسبه استاندارد رشد و مدل رشد نئوكالسيکي تکميل
يافته منکيو ( )1992سرمايه انساني شبيه به يک نهاده معمولي وارد مدل شده
است ،در بسياري از تئوريهاي ديگر رشد همچون رومر ،)1991(12
لوكاس ( ،)1993،1994بن حبيب و اشپيگل ( )1991تأثير سرمايه انساني بر رشد
بهرهوري بررسي ميگردد.
عالوه بر اين زماني ميزان تاثيرگذاري تجارت خارجي بر بهرهوري كل عوامل
توليد قوي تر خواهد بود كه توأم با انباشت سرمايه انساني در يک كشور باشد .به
عبارتي بهرهمندي از تجارت براي كشورهاي برخوردار از مهارت بيشتر ،نسبت به
كشورهاي داراي مهارت كمتر به مراتب بيشتر است .تركيب سرمايه انساني و
تجارت عمالا كارائي باالتر بخشهاي تجاري كشورها را نشان ميدهد و بر رشد
اقتصادي كشورها اثر قويتري خواهد داشت .در اين ميان مطالعات زيادي بر روي
اثرات آزاد سازي تجاري بر رشد توليد بنگاههاي داخلي انجام شده است .طبق اين
مطالعات سياستهاي آزاد سازي تجاري با رفع موانع وارداتي موجب افزايش واردات
و افزايش رقابت در بين بنگاههاي داخلي شده و تالش بنگاههاي داخلي براي حفظ
سهم خود در بازار موجب ميشود بنگاههايي كه كارايي كمتري دارند از صحنه
خارج شوند و بهروري كل بنگاههاي باقي مانده افزايش يابد .از سوي ديگر
كوردون  ،)1971(13وسدن و كامبل  )1991(11معتقدند كه سياستهاي آزاد سازي
تجاري ميتوانند بر سطح كارايي مديران بنگاهها نيز اثرگذار باشند .زيرا مديران
بنگاهها ،با افزايش رقابت ميان بنگاههاي داخلي و خارجي نميتوانند بدون واكنش
باشند و براي پيشرفت و افزايش كارايي تالش ميكنند .همچنين رابطه آزاد سازي
تجاري و بهره وري از ديدگاه وسدن و كامبل به نحوه انتشار دانش نيز وابسته است.
آنها در اين مدلها فرض ميكنند كه اگر سياستهاي حمايتي اثري بر اكتساب و
فراگيري دانش نداشته باشند و اگر تکنولوژي سطح باال با گستردگي زياد انتشار
يابد ،اين احتمال وجود دارد كه آزاد سازي تجاري باعث كاهش بهرهوري و رفاه
گردد .اما در صورتي كه همزمان با افزايش واردات كاالهاي فني ،اكتساب و تحصيل
دانش نيز افزايش يابد ،احتماال اآزاد سازي تجاري منجر به افزايش بهرهوري و نهايتا
Romer

12
13

Cordon ,W. M.
14
V ousdon , N ,and Combell, N.
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رشد شركتهاي درگير خواهد شد .در ادامه اين اقتصادانان توصيه ميكنند كه
كشورهاي توسعهيافته ميتوانند از طريق گسترش فعاليتهاي  R&D 11داخلي و
جذب  R& Dبينالمللي ،موجب بهبود روشهاي توليد شده و به تدريج
ظرفيتهاي اقتصادي خود را به توليد محصوالت پيچيدهتر و متنوعتر اختصاص
دهند .كشورهاي در حال توسعه نيز ميتوانند از طريق افزايش واردات متنوعتر و
توليدات واسطهاي و تجهيزات سرمايهاي كه دانش خارجي در آنها متبلور است،
بهرهوري بنگاه هاي داخلي را افزايش داده و از طريق فراگيري تکنولوژي ،فرآيند
توليد را متحول سازند (شاه آبادي.)1346،
با مرور كلي بر ادبيات رايج در اين راستا ،ميتوان دو ديدگاه نظري را
شناسايي كرد .در ديدگاه اول حاميان آن استدالل ميكنند كه آزاد سازي تجاري و
باز شدن فضاي كسب و كار منجر به افت و كاهش بهرهوري ميشود .طرفداران اين
ديدگاه كه عمدتاا نگاهي درون گرا به موضوعات رشد بهرهوري و رشد اقتصادي
دارند ،استدالل ميكنند كه سياستهاي مربوط به جهاني شدن منجر به رويارويي
و رقابت نا برابر با فعالين اقتصادي خارجي شده و در نتيجه صنايع و بخشهاي
توليدي نوزاد در مراحل اوليه پيدايش دچار ورشکستگي ميشوند .در نتيجه در اين
ميان نه تنها رشد اقتصادي رخ نميدهد بلکه همزمان با وقوع ركود اقتصادي،
بحرانهايي نيز در ساير حوزههاي اجتماعي ،سياسي و امنيتي به وجود ميآيد.
ديدگاه دوم كه درست در مقابل ديدگاه اول است اعتقاد دارد كه سياستهاي آزاد
سازي تجاري به واسطه ايجاد رقابت بين بنگاهها ،كارايي اقتصادي را در كل اقتصاد
افزايش داده و بدين وسيله تخصيص عوامل و منابع توليدي را در بين بخشها
بهبود بخشيده و ارزش توليد ناخالص ملي را افزايش ميدهند.
 -3مطالعات تجربي آزاد سازي تجاري و بهرهوري کل عوامل توليد
سعديا مجيد و همکاران  )2111(16با استفاده از مدل رشد درونزا به طور تجربي
رابطه ميان آزاد سازي تجاري و نرخ رشد بهرهوري كل عوامل توليد را در
كارخانههاي صنعتي پاكستان در طول دوره  2117-1971مورد بررسي قرار دادند.
در مرحله اول با استفاده از تکنيکهاي مدل رشد ،نرخ رشد بهرهوري كل عوامل
Research & Development.
Sadia Majeed and et al.

15
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توليد را محاسبه نموده و سپس با استفاده از مدل ARDLرابطه ميان نرخ رشد
بهرهوري كل عوامل توليد و آزاد سازي تجاري برآورد كردند .ضريب متغير باز بودن
اقتصادي منفي و معني دار بوده و نشان ميدهد كه سياستهاي آزاد سازي تجاري
دولت هنوز نتوانسته اثر قابل توجهي بر نرخ رشد بهرهوري كل عوامل توليد داشته
باشد.
17
چن و گوپتا ( )2116در مقالهاي به بررسي اثر متقابل ميان درجه باز
بودن اقتصادي و سرمايه انساني در  21كشور آفريقايي طي دوره  2113-1991با
استفاده از روش دادههاي تابلويي پرداختهاند .طبق نتايج بدست آمده اثر متقاطع
ميان آموزش و باز بودگي منفي و معني دار است .اين نتيجه بيان گر آن است كه
كشورهاي مورد بررسي از لحاظ آموزشي در سطح بسيار پاييني قرار دارند ،به
طوري كه با اين سطح از سرمايه انساني قادر به استفاده از سرريزهاي دانش و
تکنولوژي انتقال يافته از طريق باز بودگي نبودند.
هوساس و يعقوبي  (2111)14در مطالعهاي به بررسي اثر باز بودن و سطوح
باالي سرمايه انساني بر روي سطح درآمد و رشد بهرهوري پرداختهاند .آنها جهت
اين بررسي از دادههاي تابلويي در خصوص  16كشور از ميان كشورهاي منا 19در
دوره  2111-1961استفاده نمودهاند و در اين بررسي ،تأثير سرمايه انساني و روابط
تجاري را بر روي نرخ رشد و پيشرفت تکنولوژي مورد نظر قرار دادند .نتايج اين
مطالعات حاكي از آن است كه يک تغيير دائمي در سهم تجارت يا سرمايه انساني
اثري دائمي بر نرخ رشد ايجاد خواهد كرد ،در حالي كه يک تغيير لحظهاي در سهم
تجارت يا سرمايه انساني اثري لحظهاي بر روي نرخ رشد و اثري دائمي بر روي
سطح درآمد خواهد داشت .آنها در اين مطالعه از نسبت مجموع صادرات و واردات
به G DP 21سرانه به عنوان شاخص باز بودن و از ميانگين سالهاي تحصيل در
جمعيت باالي  11سال جهت شاخص سرمايه انساني استفاده كردند .نتايج به دست
آمده حاكي از آن است كه باز بودن اقتصادي و سرمايه انساني اثر معنيداري بر
سطح درآمد دارند .همچنين باز بودن اقتصادي بر سطح رشد بهرهوري اثر
Chen. C & R. G upta.
Haousas, I. and Y agoubi, M.
Middle East and North Africa.
G ross Domestic Production
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معنيداري داشته است .اين در حالي است كه سرمايه انساني اثر معنيداري بر رشد
بهرهوري نشان نميدهد.
ميلر و آپادهياي  )2111(21آثار درجه باز بودن اقتصاد ،سياستهاي تجاري
و سرمايه انساني را بر بهرهوري كل عوامل توليد ،براي مجموعهاي از كشورهاي
پيشرفته و در حال توسعه ( 43كشور) با استفاده از دادههاي پانل براي دوره
 1949-1961مورد بررسي قرار دادهاند .نتايج اين تحقيق نشان ميدهند كه درجه
باز بودن اقتصاد به رشد باالتري از بهرهوري كل عوامل منجر شده است و تأثير
سرمايه انساني بر بهرهوري در كشورهاي با درآمد پايين بستگي به ميزان درجه باز
بودن اقتصاد دارد .در كشورهاي فقير با درجه كم باز بودن اقتصادي ،اين اثر منفي
و براي كشورهاي فقير با اقتصاد بازتر ،اثر مذكور مثبت است.
دورويک و گالي  )2111(22در مطالعهاي به بررسي رابطه بين رشد اقتصادي
و تجارت خارجي پرداختهاند .به اين منظور آنها اثر باز بودن اقتصادي بر رشد
اقتصادي و تغييرات آن در طول زمان را در بين سطوح توسعهاي ،مورد آزمون قرار
دادهاند .در اين راستا هدف ديگري نيز دنبال شده است .ايجاد تمايز بين اثر
مستقيم باز بودن بر بهرهوري ( كه توسط مدلهاي پيشرفت تکنولوژي برونزا نشان
داده شده است) و اثرات غير مستقيم باز بودن كه در جريان سرمايهگذاري ايجاد
ميگردد .اين تخمين در دو دوره  1941-1961و  2111-1941برآورد گرديده
است .نتايج نشان ميدهد كه در دوره اول ،تجارت بيشتر منجر به افزايش بهرهوري
در كشورهاي فقير ميگردد ليکن در دوره دوم ،اثر نهايي براي كشورهاي غني
بيشتر از كشورهاي فقير ميباشد .به عبارت ديگر نتايج حاصله در دوره
 1941-1961نشان ميدهد كه منافع باز بودن براي اقتصادهاي كمتر توسعه يافته
نسبت به اقتصادهاي توسعه يافته بيشتر بوده است .از سوي ديگر در دوره
 2111-1941مبادالت تجارت براي كشورهايي كه بيشتر به صادرات كاالهاي اوليه
و كشاورزي ميپردازند ،كمتر سودمند بوده و منافع تجارت به سمت كشورهاي
غني متمايل گشته است.
شاهآبادي ( )1346در مطالعهاي به ارزيابي نقش انباشت سرمايه تحقيق و
توسعه خارجي ،انباشت تحقيق و توسعه داخلي ،سرمايه انساني و ساير عوامل مؤثر
Miller, M,. Upadhyay, P.
Dowrick, S. and J. G olley.
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بر بهرهوري كل عوامل توليد پرداخته است .معادله بهرهوري كل عوامل را به وسيله
به كارگيري روش همگرايي يوهانسن و حداقل مربعات معمولي با استفاده از
مجموعه سريهاي زماني طي دوره  1342 -1334را براورد مي نمايد .نتايج
برآوردها نشان ميدهد كه انباشت سرمايه تحقيق و توسعه داخلي و خارجي،
سرمايه انساني ،شدت سرمايه و شاخص باز بودن اقتصادي و نرخ تورم و نرخ ارز
واقعي بر روي بهرهوري كل عوامل توليد تاثير دارند .طيبي و همکاران ( )1347در
مطالعه اي تاثير صادرات صنعتي و سرمايه انساني را بر بهرهوري كل عوامل توليد و
رشد اقتصادي در گروه منتخبي از كشورهاي اسالمي طي دوره  2111-1941با
استفاده از مدلهاي اقتصاد سنجي مورد مطالعه قرار دادهاند .بر اساس اين تحقيق
تاثير سرمايه انساني بر بهرهوري كل عوامل توليد و رشد اقتصادي مثبت و معنيدار
بوده و اثر تركيبي صادرات صنعتي و سرمايه انساني نيز بر بهرهوري كل عوامل
توليد و رشد اقتصادي مثبت و معنيدار است .نتايج اين مطالعه نشان ميدهد كه
توسعه و پيشرفت تجاري و دستيابي به بهرهوري باالتر و افزايش رشد اقتصادي در
كشورهاي اسالمي ميتواند در گرو توسعه و گسترش سرمايه انساني باشد
 -2شرحي بر دادههاي آماري
در مدل مورد بررسي ،دادههاي سالهاي  2111-1941مربوط به  31كشور اسالمي
لحاظ شدهاند .دادههاي مربوط به شاخصهاي مختلف اعم از نوسانات قيمتهاي
محلي از  PPPو آزاد سازي تجاري از  P.W.T 23گردآوري شده است .آمارهاي
مربوط به سرمايه انساني و نيروي كار از ILO 21به دست آمده است و آمار متغير
تورم ،نسبت رابطه مبادله ،توليد ناخالص داخلي ،نرخ رشد كشورهاي اسالمي و نرخ
رشد جهاني از مجموعه آمارهاي مالي بينالمللي  )IFS( 21و آمارهاي ساليانه بانک
جهاني  )2117(26جمعآوري شده است .موجودي سرمايه فيزيکي كه بر اساس
آمارهاي نرخهاي رشد و سهم سرمايهگذاري از توليد ناخالص داخلي و نرخ
استهالک بهدست آمد كه در قسمت بعدي به روش تخمين آن اشاره ميكنيم.
Penn World Table
International Labor Office
International Financial Statistics
World Development Indicators (2007), The World Bank
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با توجه به اينکه مقدار متغير تورم براي برخي كشورها منفي بود و لگاريتم
گيري از عدد منفي ممکن نبود ،لذا آمارهاي مربوط به نرخ تورم با يک جمع شده-
اند.
دراين مقاله ،با توجه به تقسيم بندي كبيرحسن  )2111(27گروه منتخب
كشورهاي اسالمي را به سه گروه دستهبندي كرديم و الگوي پايهريزي شده را براي
سه گروه به طور جداگانه تخمين زديم:
گروه  :5شامل  11كشور اسالمي با كمترين درجه توسعه يافتگي )LDC ( 24
( بوركينافاسو ،بنگالدش ،مالي ،موزامبيک ،نيجر ،توگو ،سودان ،اوگاندا ،يمن ،مالديو
و ساحل عاج)
گروه :4شامل11كشور اسالمي با درآمد متوسط  ( )MI( 29بحرين ،مالزي ،پاكستان،
سنگال ،تانزانيا ،تركيه ،كامرون ،مصر ،لبنان ،سيرالئون ،اردن)
گروه :3شامل  9كشور اسالمي صادركننده نفت  ( )OE( 31الجزاير ،گابن ،اندونزي،
ايران ،كويت ،امارات متحده عربي ،عربستان سعودي ،عمان ،نيجريه).
 -5-2روش تخمين موجودي سرمايه فيزيکي

انباشت موجودي سرمايه فيزيکي به عنوان يکي از مهمترين عوامل در فرآيند رشد
و توسعه اقتصادي كشورهاست .اين عامل به مجموع كاالهاي سرمايهاي اطالق
ميشود كه با يک معيار سنجش واحد اندازهگيري شدهاند .سرمايهگذاري به عنوان
عاملي در جهت افزايش موجودي سرمايه و استهالک به عنوان عاملي در جهت
كاهش موجودي سرمايه عمل ميكند و تا زماني كه سرمايهگذاري بيش از
استهالک باشد بر موجودي سرمايه فيزيکي اضافه ميگردد .روشهاي متعددي
براي برآورد موجودي سرمايه فيزيکي به كار گرفته شدهاست .از آن جمله ميتوان
به روشهاي زير اشاره كرد:
روش روندنمايي سرمايهگذاريخالص 31،روش نسبت سرمايه به توليد32،
روش تخمين تـــابع توليد كاب داگالس ،روش  PIM 33و چندين روش ديگر .در
Kabir, H.
Less Developed Countries
MiddleIncome Countries
Oil ExportingCountries

27
28
29
30
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اين تحقيق موجودي سرمايه فيزيکي را از روشي كه ميلر و آپادياي ( )2111در
مقاله خود از آن استفاده كرده بودند ،محاسبه ميكنيم:
همان طور كه ميدانيم در وضعيت پايدار  31نسبت (  ) K Yمقدار ثابتي
است يا به عبارت ديگر نرخ رشد موجودي سرمايه با نرخ رشد توليد ناخالص داخلي
برابر است كه در اين صورت داريم:
dYt dK t

 gt
Yt
Kt

() 1

از طرفي ديگر نرخ تغيير موجودي سرمايه فيزيکي نيز برابر است با:
() 2
dK t  I t   .K t
با تقسيم طرفين بر  Ytداري:
dK
K
I
 .K t
() 3
( ( t ).( t )  ( t ) 
)
Yt

Yt

Yt

Kt

با جايگذاري رابطه ( )1در رابطه ( )3داريم:
( )1

dYt dK t
I
 .K t
K
I
().
()  ( t )
) )  ( g t   ).( t )  ( t
Yt
Kt
Yt
Yt
Yt
Yt

(

با توجه به رابطه باال ،موجودي سرمايه فيزيکي به صورت زير به دست ميآيد:
Kt 
I
) )  ( t )  ( g t  
Yt
Yt

() 1

(

در معادله باال طبق مقاله كينگ و لوين  )1991(31و ميلر و آپادياي
( )2111فرض ميكنيم كه    %7و    1/21 ، g t  .g  (1   ).g wاست
كه  g tبرابر نرخ رشد هر كشور در هر سال و  g wبرابر نرخ رشد جهاني در سال
مشخص است .در مرحله آخر با ضرب مقدار  ( K t Yt ) در  Ytمقدار  K t بهدست
ميآيد.
 -1روش تخمين مدل
 31از اين روش در مطالعات عرب مازار و كالنتري استفاده شدهاست.
 32از اين روش در مطالعات سازمان ملل ،بانک مركزي ،ذالنوز و شهشهاني استفاده شده است.
33
Perpetual Inventory Method.
Steady-State
King, R.and Levin, R.
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در روش دادههاي تابلوئي ،شکل كلي معادله بهرهوري كل عوامل توليد در يک فرم
لگاريتمي به صورت زير تعريف ميشود:
() 6
LTFPit  a0  a1  a2  bZ it  eit
 TFPitبهرهوري كل عوامل توليد كشور  iدر زمان  tاست .بردار  Z itيک مجموعه از
لگاريتم متغيرهاي توضيحي و  eitنيز جمله اختالل است.
از آن جا كه در روش مرسوم حداقل مربعات معمولي ( ( ،)OLSوقتي كه
دادهها مقطعي ،سري زماني و يا تركيب شده  36در نظر گرفته مي شوند)،
محدوديت  ai= 1به ازاي  i= 0,1,2ظاهر ميشود و به عبارتي اثرات انفرادي كشورها
يکسان فرض شده و نتايج دچار اريب ناهمگني ناشي از يکسان بودن اين اثرات
ميشوند ،براي بر طرف كردن اين مشکل در روش دادههاي تابلوئي محدوديت
يکسان بودن اثرات انفرادي حذف شد و براي تعيين وجود يا عدم وجود عرض از
مبدأ براي هر يک از مقاطع ،از آماره  Fاستفاده شد .با توجه به اينکه ميزان آماره F
محاسبه شده براي كليه معادالت ،باالتر از  Fجدول بود ،بنابراين فرضيه صفر مبني
بر استفاده از روش حداقل مربعات معمولي در سطح اطمينان  %99رد شد و عرض
از مبدأهاي مختلفي براي معادالت لحاظ گرديد .در مرحله دوم براي آزمون اينکه
معادالت بايد با استفاده از حالت اثرات ثابت و يا تصادفي برآورد گردند ،از آزمون
هاسمن استفاده گرديد .اين آزمون در حقيقت ،آزمون فرضيه ناهمبسته بودن اثرات
انفرادي و متغيرهاي توضيحي است ،كه طبق آن تخمينهاي حداقل مربعات تعميم
يافته تحت فرضيه صفر ،سازگار و تحت فرضيه مقابل ناسازگار است .با توجه به
اينکه آماره   2براي تمامي معادالت از مقدار آماره جدول مربوطه در سطح %91
بزرگتر بود ،فرضيه صفر مبني بر تخمين معادالت به روش اثرات تصادفي رد شده و
فرضيه مقابل آن پذيرفته شد .نتايج حاصل از اين آزمونها (آزمون هاسمن و آزمون
 )Fدر جداول ( )1و ( )2ارايه شده است .با توجه به نتايج بهدست آمده از آزمون-
هاي  Fو هاسمن ،مدل را با روش حداقل مربعات تعميم يافته  )G LS( 37در
چارچوب رگرسيونهاي زماني توزيني  34و با در نظر گرفتن آمار ثابت مقطعي 39
pooled
G eneralized Least Squares
Period weight
Cross-section Fixed Effects.

36
37
38
39
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برآورد ميكنيم .در اين مقاله بهدليل نداشتن دادههاي كافي تخمين مدل به روش
پانل استاتيک  11انجام شد .زيرا در مدلهاي پانل پويا ،براي اينکه نتايج از نقطه
نظر پايداري قابل اطمينانتر باشد ،بايد تعداد مشاهدات به اندازه كافي بزرگ و
براي تمامي سالها هم مشاهده وجود داشته باشد .لذا از آنجا كه آمارهاي مربوط
به نسبت رابطه مبادله و تورم به صورت يک سريزماني منظم براي تمامي سالها و
مقاطع وجود نداشت ،در اين رگرسيون به جاي استفاده از پانل پويا از تکنيک پانل
ايستا استفاده شد.
جدول  :5آزمون  -Fآزمون انتخاب بين مدل اثرات ثابت و تصادفي(آزمون هاسمن)
آزمون F

آزمون هاسمن

معادالت تابع توليد

 Fمحاسباتي در % 1

 Fبحراني در %1

 χ2محاسباتي

1211/1

1/1

26/111

Prob
1/111

با متغير H

1/1

21/12

1/1111

بدون متغير H

1211/2

مأخذ :محاسبات تحقيق

جدول :4آزمون  -Fآزمون انتخاب بين مدل اثرات ثابت و تصادفي (مرحله دوم)
آزمون F

آزمون هاسمن

معادالت گروههاي مختلف

 Fمحاسباتي در % 1

 Fبحراني در %1

 χ2محاسباتي

16/7

1/62

11/347

Prob
1/11

معادله كلي با متغيرH

1/2

2/1

11/61

1/111

معادله گروه اول()LDC

37/6

2/1

36/61

1/111

معادله گروه دوم()MI

11/73

2/11

16/94

1/111

معادله گروه سوم()OE

12/6

1/62

21/12

1/111

معادله كلي بدون متغير H

4/21

2/1

11/661

1/111

معادله گروه اول()LDC

32/11

2/1

34/11

1/11111

معادله گروه دوم()MI

2/11

14/41

1/1112

معادله گروه سوم()OE

17/12

مأخذ :محاسبات تحقيق

 -5-1ارائه مدل :بررسي رابطه آزاد سازي تجاري و بهرهوري کل عوامل توليد

براي بررسي رابطه آزادسازي تجاري و بهرهوري كل عوامل توليد از روش ميلر و
آپادياي  )2111(11استفاده ميكنيم .به اين ترتيب كه براي اين كه بتوانيم اثرات
Static Panel Data
Miller, S.M & M.P Upadhyay.

40
41
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باز بودن اقتصادي را بر بهره وري بسنجيم ،در مرحله اول با استفاده از روش تابع
توليد و طبق دو نظريه منکيو و نظريه اسالم  ،بهرهوري كل عوامل توليد را محاسبه
مي كنيم و در مرحله دوم با در نظر گرفتن مجموع صادات و واردات به  G DPبه
عنوان شاخص آزادسازي تجاري و همچنين با متغيرهاي كنترلي مناسب از جمله
42

P.P.P

سرمايه انساني ،تورم ،نسبترابطه مبادله و انحراف قيمتهاي محلي از
مدل را رگرس ميكنيم .بر اين اساس معادله بهرهوري كل عوامل توليد به صورت
زير ارائه ميگردد:
() 6
) TFP  f ( H , P, TOT , INF , OPENC
()7

LnTFP  a1  a2 Lnh  a3 Lnopenc  a4 Lntot  a5 Lnp
 a6 Ln(1  inf)  

به طوري كه:
 ،H -1شاخص سرمايه انساني است كه شامل شاغلين داراي تحصيالت متوسطه و
باالتر است.
 P -2بيانگر انحراف قيمتهاي محلي از  P .P .Pاست .هرچه اين متغير بزرگتر باشد
(انحراف قيمتهاي محلي يک كشور از  P .P .Pبيشتر باشد) ارزش واحد پول آن
كشور پايين تر و نرخ واقعي ارز باالتر است .افزايش نرخ ارز واقعي موجب كاهش
واردات و افزايش صادرات ميشود و در نتيجه از اين طريق ميتواند موجب افزايش
بهره وري كل عوامل توليد گردد .با توجه به مطالعه انجام شده توسط ميلر و
آپادياي( )2111عالمت اين متغير براي بسياري از كشورها مثبت است.
 TOT -3نسبت رابطه مبادله است كه از نسبت قيمت صادرات به قيمت واردات
بهدست ميآيد .در واقع افزايش ارزش نسبي صادرات در مقابل واردات موجب
ميشود تا رقابت در ميان صنايع صادراتي افزايش يافته و ميزان بهكارگيري دانش و
تکنولوژي در فرآيند توليد افزايش يابد و حتي در مواردي منجر به تحول در فرآيند
توليد شده كه همه اين موارد ميتوانند بر بهرهوري كل عوامل توليد اثر مثبت
داشته باشند.
 INF -1متغير نرخ تورم و يکي از مهمترين متغيرهاي نشان دهنده ثبات اقتصادي
در يک كشور محسوب ميشود .در حقيقت هر چه ثبات اقتصادي كشور بيشتر شود
Purchasing Power Parity

42
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و نرخ تورم پايينتر باشد ،بهرهوري كل عوامل توليد افزايش مييابد .يافتههاي
گيلفاسو و هربرستون  )2111( 13و ميلر و آپادياي ( )2111نشان ميدهد اثر اين
متغير بر بهرهوري كل عوامل توليد و به تبع آن رشد اقتصادي منفي است.
 OPENC -1شاخص آزاد سازي تجاري است كه برابر با نسبت مجموع صادرات و
واردات به توليد ناخالص داخلي است .هدف اصلي تحقيق حاضر بررسي اثر اين
متغير بر بهرهوري كل عوامل توليد است .اين شاخص از سادهترين و رايجترين
شاخصهاي اندازهگيري باز بودن تجاري است .مهمترين مزيت اين شاخص سادگي
محاسبه آن و در اختيار بودن دادههاي الزم كشورهاي مختلف براي محاسبه آن در
مطالعات بين كشوري و سريزماني است .در مقاالت بسياري از جمله
جيماه  ،)2113(11ادواردز  )1997(11و هاومن و ديگران  )2111(16از اين شاخص
به عنوان شاخص آزاد سازي تجاري استفاده شدهاست .در واقع آزاد سازي تجاري با
ايجاد فضاي رقابتي براي صنايع داخلي از طريق توسعه تکنيکهاي توليد جديد يا
استفاده كارا از عوامل توليد موجب ميشود انتخاب وسيعتري در مورد كيفيت
باالي نهادههاي واسطهاي با قيمتهاي پايينتر براي فعاليتهاي اقتصادي صورت
بگيرد كه همين امر موجب بهبود بهرهوري كل عوامل توليد ميشود .از سوي ديگر
آزاد سازي تجاري منجر به بهرهبرداري بيشتر از مزيتهاي نسبي و تحقق
صرفهجوييهاي مقياس توليد همراه با افزايش دسترسي به فرآوردههاي واسطهاي
ميشود .طبق تئوريهاي جديد رشد رومر و ديگران ( )1992و مطالعه ميلر و
آپادياي( )2111مبني بر رابطه بين آزاد سازي تجاري و بهرهوري كل عوامل توليد،
اثر اين متغير بر بهرهوري كل عوامل توليد در بسياري از كشورها مثبت است.
با توجه به اينکه در اين مدل متغيرها به صورت لگاريتمي معرفي شدهاند ضريب
متغيرهاي توضيحي ) (OPENC , H , INF , TOT , Pبه ترتيب بيانگر كششهاي
جزئي بهرهوري نسبت به آن عامل با فرض ثابت بودن ساير شرايط است .در واقع
اين كششها مبين درصد تغييرات بهرهوري به ازاي يک درصد تغيير در هريک از
متغيرهاي مستقل مذكور با فرض ثبات متغيرهاي ديگر ميباشند.
G ylfason, T ,Herbertson, T.T.
Mah, J.S.
Edwards, S.
Haveman et al.

43
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 -4-1اندازهگيري بهرهوري کل عوامل توليد

يکي ازروشهاي سنجش بهرهوري ،اندازهگيري بهرهوري از طريق استفاده از تابع
توليد است .تابع توليد روشي ساده براي نشان دادن چگونگي تركيب عوامل مزبور
در توليد است كه نشان ميدهد چه مقدار از محصول را ميتوان با يک مقدار معين
از نيروي كار ،سرمايه انساني و سرمايه فيزيکي بهدست آورد.
تابع توليد مورد بررسي در اين تحقيق تابع توليد كاب -داگالس تعميم
يافته است كه به صورت زير تعريف ميشود:
Y  AK  L H 

() 4
در معادله ( Y )4برابر توليد ناخالص داخلي واقعي K ،موجودي سرمايه فيزيکيL ،
نيرويكار H ،سرمايه انساني و  Aشاخص بهرهوري كل عوامل توليد است  ،  .و 
به ترتيب كششهاي توليد نسبت به موجودي سرمايه فيزيکي ،نيروي كار و سرمايه
انساني است .در صورتي كه      برابر يک باشد بازده ثابت نسبت به
مقياس وجود دارد.
منکيو  )1992(17به طور نظري طرفدار اين ديدگاه بود كه سرمايه انساني
به عنوان نهاده در تابع توليد قرار بگيرد ،اما به نظر اسالم  )1991(14در مدلهاي
پانل ديتا ،سرمايه انساني به طور معنيدار تابع توليد را تحت تأثير قرار نميدهد و
تنها از طريق بهرهوري كل عوامل توليد بر توليد اثر ميگذارد .در اين مطالعه با
پيروي از روش ميلر و آپادياي تابع توليد را در دو حالت فوق در نظر ميگيريم.
درحالت اول سرمايه انساني به صورت يک نهاده در تابع توليد همراه با دو متغير
نيروي كار و موجودي سرمايه فيزيکي در نظر گرفته ميشود و بهرهوري كل عوامل
توليد محاسبه مي شود .در حالت دوم تابع توليد را تنها با دو متغير نيرويكار و
موجودي سرمايه فيزيکي در نظر ميگيريم.
تابع توليد را به دو صورت زير در نظر ميگيريم:
()9
()11

Y  AK  L H 
Y  AK  L
Mankiw, N.G .
Islam, N.

47
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از طرفين معادالت باال لگاريتم ميگيريم:
()11
LnY  LnA   .LnK   .LnL   .LnH
()12
LnY  LnA   .LnK   .LnL
با توجه به نتايج بدست آمده از آزمون  Fدر قسمتهاي قبلي و انجام آزمون
هاسمن ،معادالت ( )11و ( ) 12را با استفاده از مدل پانل ديتاي ايستا و دادههاي
 31كشور اسالمي عضو سازمان كنفرانس اسالمي(  )OICتخمين ميزنيم.
()13
LogYit  LogA   it .LogKit   it .LogLit   it .LogH it  U it
()11
LogYit  LogA   it .LogKit   it .LogLit  U it
در معادالت باال Y ،توليد ناخالص داخلي K ،موجودي سرمايه فيزيکي L ،نيروي
كار H ،سرمايه انساني t ،و  iبه ترتيب بيانگر سال و كشورها ميباشند .نتايج تخمين
معادالت باال در جداول ( )3و ( )1آورده شده است.
در معادله ( )13مجموع ضرايب تابع توليد(  )     برابر  1/142است
كه نشاندهنده بازده فزاينده نسبت به مقياس در تابع اول است .در معادله ()11
نيز مجموع ضرايب متغيرهاي سرمايه فيزيکي و نيروي كار( )   برابر1/116
است كه نشان دهنده بازده فزاينده نسبت به مقياس در تابع دوم است .ويژگي مدل
مزبور اين است كه ضريب متغيرهاي توضيحي نظير ) ( K , H , Lبه ترتيب بيانگر
كششهاي جزئي توليد نسبت به آن عامل با فرض ثابت بودن ساير شرايط است .در
واقع اين كشش ها مبين درصد تغييرات توليد به ازاي يک درصد تغيير در هر يک
از متغيرهاي مستقل مذكور با فرض ثبات متغيرهاي ديگر ميباشد .كشش توليد
نسبت به نيروي كار(  ) از كششهاي ديگر بيشتر است .در حقيقت اين گروه
كشورها بهدليل عدم وجود زير ساختهاي نهادي الزم و سرمايهگذاري مناسب در
سرمايه انساني داراي كششهاي توليدي پاييني نسبت به سرمايه فيزيکي و انساني
هستند .ضرايب متغيرهاي سرمايه فيزيکي و نيروي كار در هر دو تابع توليد در
سطح  %99معنيدار و مثبت هستند .ضريب متغير سرمايه انساني نيز مثبت است
ولي معنيدار نيست.
با استفاده از تخمينهاي تابع توليد ،بهرهوري كل عوامل توليد را با استفاده
از روش پسماند به دو صورت زير براي هر كشور و در هر سال محاسبه ميكنيم:
()11
()16

LnAjt  LnY jt  ˆ .LnK jt  ˆ.LnL jt  ˆ.LnH jt
LnA  LnY  ˆ .LnK  ˆ.LnL
jt

jt

jt

jt
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در معادالت باال انديس  t=1941,...,2111و  j=1,...,31به ترتيب نشاندهنده زمان
و كشورها است.
 -1تخمين مدل اصلي وتجزيه و تحليل نتايج
در اين قسمت از مطالعه با استفاده از مقادير بهدست آمده بهرهوري كل عوامل
توليد (از هر دو تابع توليد) در مرحله قبل و آمارهاي مربوط به متغيرهاي آزادسازي
تجاري ،نرخ تورم ،نسبت رابطه مبادله ،سرمايه انساني و انحراف قيمتهاي محلي از
 P.P.Pدر سالهاي بين  2111-1941به تخمين معادله (( )7به طور جداگانه)
براي سه گروه از كشورهاي اسالمي كه بر اساس مطالعه كبير حسن ()2111
تقسيم بندي شده بودند ،ميپردازيم .نتايج حاصل از تخمين مدل در جداول ( )1و
( )6ارايه شده است .با توجه به نتايج بهدست آمده در اين مدل ،در ذيل به بررسي
و تحليل نتايج مدل مذكور ميپردازيم.
 -1ضريب متغير آزاد سازي تجاري در هر سه گروه از كشورهاي اسالمي مثبت و به
جز كشورهاي صادركننده نفت ،در بقيه كشورهاي اسالمي ،ضريب اين متغير در
سطح  %99معنادار است .در حقيقت با توجه به اينکه در اين گروه از كشورها حجم
بسيار زيادي از صادرات را نفت خام تشکيل ميدهد و حجم تجارت به نوسانات
قيمت نفت وابسته است ،به همين دليل شاخص مطرح شده (مجموع صادرات و
واردات به  )G DPتوضيح دهنده خوبي براي آزاد سازي تجاري در اين گروه كشورها
نيست و همين امر موجب شده است تا متغير مذكور در مدل معني دار نباشد.
نتايج بدست آمده از مدل با يافتههاي سعديا مجيد و همکاران(،)2111
جيماه  ،)2113(19ادواردز  )1997(11و هاومن و ديگران  )2111(11و ميلر و
آپادياي( )2111مطابقت دارد.
 -2فرضيه تحقيق مبني بر رابطه مثبت بين آزاد سازي تجاري و بهرهوري كل
عوامل توليد در دو گروه از كشورهاي اسالمي (كشورهاي  LDCوكشورهاي ) MI
تأييد شده و در گروه كشورهاي صادركننده نفت مورد تأييد قرار نگرفت.
Mah, J.S.
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Edwards, S.
Haveman et all.
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 -3تأثير تورم به عنوان متغير كالن اقتصادي بر آزاد سازي تجاري در تمامي گروه-
ها منفي و در سطح  %99معنيدار است .به عبارت ديگر با افزايش نرخ تورم و عدم
ثبات در وضعيت كالن اقتصادي كشورها رشد اقتصادي و به تبع آن بهرهوري كل
عوامل توليد كاهش مييابد .اين نتيجه با يافتههاي گيلفاسو و هربرستون 12
( )2111و ميلر و آپادياي ( )2111سازگار است.
 -1تأثير متغير ( Pانحراف قيمتهاي محلي از  )PPPبر بهرهوري كل عوامل براي
گروه كشورهاي  LDCو  MIمثبت و معنيدار است كه نشان ميدهد با افزايش P
بهرهوري كل عوامل توليد افزايش مييابد .در واقع هر چه اين متغير در كشوري
بزرگتر باشد (انحراف قيمتهاي محلي يک كشور از  PPPبيشتر باشد) ارزش واحد
پول آن كشور پايينتر و نرخ واقعي ارز باالتر است كه همين امر موجب كاهش
واردات و افزايش صادرات ميشود و از اين طريق موجب افزايش بهرهوري كل
عوامل توليد در كشور خواهد شد .ضريب اين متغير در گروه كشورهاي صادر كننده
نفت منفي و معني دار است .در واقع در كشورهاي صادركننده نفت به دليل اينکه
حجم بسيار زيادي ازصادرات آنها نفت خام بوده و داراي اقتصاد تک محصولي و
نفتي هستند ،نوسانات نرخ ارز واقعي و قيمتهاي داخلي و همچنين نوسانات متغير
 Pتحت تأثير نوسانات قيمت نفت بوده كه موجب ميشود اثر اين متغير بر بهرهوري
كل عوامل توليد منفي باشد .اين نتيجه با يافتههاي ميلر و آپادياي ( )2111سازگار
است.
 -1ضريب نسبت رابطه مبادله در اين مدل در گروه كشورهاي كمتر توسعه يافته و
كشورهاي نفتي مثبت و معنيدار است و نشاندهنده اين است كه با افزايش اين
متغير بهرهوري كل عوامل توليد افزايش مييابد .در واقع افزايش ارزش نسبي
صادرات در مقابل واردات موجب ميشود تا رقابت در ميان صنايع صادراتي افزايش
يافته و ميزان بکارگيري دانش و تکنولوژي در فرآيند توليد افزايش يابد و حتي در
مواردي منجر به تحول در فرآيند توليد شده كه همه اين موارد ميتوانند بر
بهره وري كل عوامل توليد اثري مثبت و قابل توجه داشته باشند .اين نتيجه با
يافتههاي ساچس و وارنر ( )1997و گرين وي و همکاران ( )2112سازگار است.
البته ضريب اين متغير در گروه كشورهاي  MIمنفي و معنيدار بوده است.
G ylfason, T ,Herbertson, T.T.
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 -6در تخمين مدل با استفاده از بهرهوري حاصل از تابع توليد ( ( )1طبق نظر
منکيو) در هر سه گروه از كشورها ضريب متغير سرمايه انساني بر بهرهوري كل
عوامل توليد منفي و معنادار است .در اين گروه از كشورها به دليل عدم سرمايه
گذاري مناسب در زيرساختهاي آموزشي و همچنين سطح پايين دانش نيروي كار
و تکنولوژي ،اثر متغير سرمايه انساني بر بهرهوري كل عوامل توليد منفي است .اين
نتيجه با يافته هاي چن و گوپتا ( )2116سازگاري دارد.
 -7در تخمين مدل با استفاده از بهرهوري حاصل از تابع توليد (( )2طبق نظر
اسالم) ضريب متغير سرمايه انساني درگروه كشورهاي  OEو  MIمثبت و معنادار
است كه اين نتيجه با يافتههاي منکيو و همکاران ( )1992بارو و ساالي مارتين
( ،)1991گيلفاسون و زئوگا ( )1999و گريناوي و همکاران ( )2112مطابقت دارد
و ضريب اين متغير در گروه كشورهاي كمتر توسعه يا فته منفي و معني دار است.
جدول  :3تخمين تابع توليد با متغيرسرمايهانساني (تابع توليد)1
Prob
1/111

t
6/11

C officient
1/691

1/111

43/19

1/443

)?Log(L

1/111

1/14

1/1142

)?Log(H

1/11

Variable
)?Log(K

F

24/1
1/99

R2

1/99

R2

مأخذ :محاسبات تحقيق

جدول :2تخمين تابع توليد بدون متغيرسرمايهانساني (تابع توليد)2
Prob
1/111

t
12/11

1/111

33/73

1/111

C officient
1/134

V ariable
)?Log(K

1/974

)?Log(L
F

31
1/99

2

1/99

R2

مأخذ :محاسبات تحقيق

 -7نتيجه گيري و توصيه هاي سياستي:
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هدف اصلي اين تحقيق بررسي اثر آزاد سازي تجاري بر بهرهوري كل عوامل توليد
در بين كشورهاي اسالمي طي دوره  2111-1941بود .در اين تحقيق به دنبال
پاسخگويي به اين سؤال بوديم كه آيا آزاد سازي تجاري موجب افزايش بهروري كل
عوامل توليد در گروه كشورهاياسالمي خواهد شد .در ابتدا بهرهوري كل عوامل
توليد را با استفاده از روش تابع توليد طبق دو نظريه منکيو و اسالم براي كشورهاي
مربوطه به دست آورديم .براي اين منظور با توجه به الگوهاي رشد درونزا و برونزا
دو تابع توليد يکي با در نظر گرفتن سرمايه انساني به عنوان نهاده در تابع توليد و
ديگري بدون وجود اين متغير در اين تابع معرفي شدند و بهرهوري كل عوامل توليد
را در هر دو حالت بهدست آورديم .سپس با به كارگيري مدل ميلر و آپادياي
( )2111به بررسي رابطه مذكور پرداختيم.
بهطوركلي نتايج حاصل از تخمين مدل عبارتند از:
 -1ضريب متغير آزاد سازي تجاري در تخمين مدل با به كارگيري بهرهوري حاصل
از تابع توليد ( )1و ( )2به ترتيب  1/23و  1/21به دست آمده است كه نشاندهنده
اثر مثبت آزاد سازي تجاري بر بهرهوري كل عوامل توليد است .الزم به ذكر است
كه ضريب متغير مذكور در دو گروه از كشورهاي اسالمي مثبت و در سطح بااليي
معنادار بوده و تنها در گروه كشورهاي صادركننده نفت ،ضريب اين متغير مثبت
ولي بي معني است .فرضيه تحقيق مبني بر رابطه مثبت بين آزادسازي تجاري و
بهرهوري كل عوامل توليد در دو گروه از كشورهاياسالمي (كشورهاي  LDCو
كشورهاي  )MIتأييد شده و در گروه كشورهاي صادركننده نفت مورد تأييد قرار
نگرفت.
 -2با توجه به نتايج حاصل از تحقيق مبني بر اثر مثبت آزاد سازي تجاري بر
بهرهوري كل عوامل توليد ،اين كشورها ميتوانند سياستهاي توسعه تجاري و
راهكارهاي متناسب با آن (همچون سياستهاي توسعه تجارت ،كاهش مقررات،
شناساندن نقش مهم  R&Dدر امر توليد و بهرهوري باالتر) را به عنوان اصلي مهم
دركنار برنامهريزي بلندمدت وكوتاهمدت خود مد نظر قرار دهند .البته بايد توجه
داشت كه اين سياستها ممکن است در كوتاهمدت عواقبي همچون افزايش
بيکاري ،تورم و بحرانهايي نظير آن را براي اين گروه كشورها بههمراه داشته باشد
ولي با ايجاد زير ساختهاي نهادي الزم و پيشبيني مشکالت مي توان در بلندمدت
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از اثرات اين سياستها از جمله افزايش رشد اقتصادي و بهرهوري كل عوامل توليد
بهرهمند گرديد.
 -3باز بودن اقتصادي در ابعاد وسيع ميتواند در تسهيل روند حركت سرمايه،
نيروي كار و به طور كلي عوامل توليد مؤثر باشد و ميتوان با مديريت صحيح عوامل
توليد و جايگزيني مناسب ميان آنها موجب افزايش بهرهوري كل عوامل توليد و به
تبع آن بهبود فرآيند توليد و ارتقاي كيفيت محصوالت شد كه همين امر زمينه را
براي دستيابي كشورها به بازارهاي فروش وسيعتر فراهم ميسازد.
 -1با شناخت صحيح از اين كشورها و ايجاد زير ساختهاي مناسب در آنها
ميتوان به برنامهريزي و جهتدهي الزم براي نوع محصوالت صادراتي و وارداتي
كمک شاياني كرد .ضمن آنكه حتي االمکان در اين كشورها محور واردات بايد به
سمت كاالهاي سرمايه اي به جاي كاالهاي مصرفي هدايت شود و صادرات نيز با به-
كارگيري توان داخلي و بهرهگيري از دانش فني جديد از طريق انتشار تکنولوژي از
حالت صادرات تک محصولي مواد خام خارج گردد.
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