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الملل اين است كه آيا كـاهش   هاي مهم در مبحث تجارت بين يكي از پرسش

هـاي   وري بنگـاه  پذيري كاالهاي داخلي به افزايش بهره تعرفه و بهبود رقابت
كاهش نـرخ  (خير؟ مقاله حاضر اثر آزادسازي تجاري خواهد شد يا صنعتي منجر 

هـاي صـنعتي ايـران، طـي      كل عوامـل توليـد را در بنگـاه    وري بر بهره) تعرفه
منظـور الگوسـازي و    بـه . دهـد  مورد بررسي قرار مـي  1379 -1383هاي  سال

وري، ابتـدا بـا رويكـرد تـابع توليـد،       هاي تجاري بر بهره تخمين آثار سياست
شود و سپس، ارتباط آن با نرخ  ها برآورد مي امل توليد بنگاهوري كل عو بهره

خصوصـي،  (اندازه بنگـاه، مالكيـت بنگـاه    (هاي بنگاه  تعرفه گمركي و مشخصه
در چهـارچوب  ) و درجه تمركز صنعت مربوط بـه آن بنگـاه  ) دولتي و تعاوني

  . شود يك معادله اقتصادسنجي برآورد مي
وري كـل   تعرفه موجب افزايش بهـره دهد كه كاهش  نتايج پژوهش نشان مي

هاي صـنعتي ايـران شـده اسـت و اثـر كـاهش تعرفـه بـر          عوامل توليد بنگاه
طوري كـه اثـر نـرخ     هاي بنگاه متفاوت استفاده، به مشخصهوري با توجه به  بهره

هـاي تحـت مالكيـت     تـر از بنگـاه   خصوصي قـوي  هاي وري بنگاه تعرفه بر بهره
هــايي كــه  وري بنگــاه رفــه بــر بهــرههمچنــين اثــر كــاهش تع. دولــت اســت

  . هاي رقابتي است تر از بنگاه ترند، قوي انحصاري
  

 .,JEL :D24, L2, F13, F14بندي  طبقه
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  مقدمه -1
ميزان موفقيت يا ناكامي در رسيدن بـه  ها و تعيين  وري معياري براي ارزيابي عملكرد بنگاه بهره

ترين شـاخص در ارزيـابي عملكـرد،     عنوان مهم اهداف بنگاه با توجه به مصرف منابع بوده و به
وري توليد، جامعه را بـا مشـكالتي ماننـد افـزايش      پايين بودن بهره. داراي كاربرد وسيعي است

و كاهش كيفيت كاالهاي توليـدي   شده توليد، عدم توان رقابتي در بازارهاي جهاني بهاي تمام
يكـي از  . هاي مناسب اسـت  وري در كشور منوط به اعمال سياست ارتقاي بهره. كند مواجه مي
هاي تجاري كه بـه   مجموعه سياست. هاي تجاري است وري، سياست هاي مؤثر بر بهره سياست

هـاي   رخشـود، اعـم از كـاهش نـ     تسهيل مبادالت خارجي كاالها و خدمات در داخل منجر مي
  . شود ، آزادسازي تجاري ناميده مي…اي و تعرفه، حذف موانع غيرتعرفه

توسـعه، از سـوي    هاي صنعتي كشورهاي درحـال  وري در بخش آثار آزادسازي تجاري بر بهره
برداشت متعارف در ارتباط بـا آزادسـازي   . بسياري از اقتصاددانان مورد بحث قرار گرفته است

البتـه ادبيـات   . وري منجـر شـود   به كسب منافع معناداري در بهـره تواند  تجاري آن است كه مي
با توجه به . دهد وري ارايه نمي بيني دقيق و روشني از اثر آزادسازي تجاري بر بهره نظري، پيش

عنوان يك پرسش كه همـواره مـورد    وري همچنان به هاي تجاري بر بهره اين ابهام، اثر سياست
توسـعه،   هاي اخير بسياري از كشورهاي درحـال  در سال. ه استگيرد، باقي ماند آزمون قرار مي

. وري از سياسـت تجـاري در قالـب آزادسـازي تجـاري اسـتفاده كردنـد        منظور افزايش بهـره  به
ترين روش، كاهش نرخ تعرفه كاالهايي بود كه باالترين ميزان حمايت از آنها به عمـل   معمول

پـذيري كاالهـاي توليـدي داخـل و      زايش رقابـت در واقع، اين كشورها بـه دنبـال افـ   . آمده بود
در اقتصـاد ايـران نيـز در    . هـاي تجـاري بودنـد    ها از طريـق كـاهش محـدوديت    وري بنگاه بهره

اي تبـديل و   اي بـه تعرفـه   ، ابتدا تمام موانع غيرتعرفـه )33ماده (چهارچوب برنامه چهارم توسعه 
ون اين پرسش مطرح است كه آيا اكن. هاي اخير دنبال شده است سياست كاهش تعرفه در سال
هـاي صـنعتي    وري بنگـاه  پذيري كاالهاي داخلي به افزايش بهره كاهش تعرفه و افزايش رقابت

شود؟ متأسـفانه بررسـي اثـر سياسـت تجـاري در قالـب آزادسـازي تجـاري بـر           ايران منجر مي
اي كـه در   طالعـه تنهـا م . ها تاكنون در ايران انجام نشـده اسـت   وري كل عوامل توليد بنگاه بهره

مطالعـه حسـيني   (وري صـنايع ايـران انجـام شـد،      ايران در خصوص اثر سياست تجاري بر بهره
هــايي دارد كــه در قســمت شــواهد تجربــي توضــيح داده  محــدوديت) 1386(نســب و غــوچي 

  . شود مي
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وري  بـر بهـره  ) هـاي گمركـي   تعرفـه (در اين پژوهش، سعي شده است تا اثـر سياسـت تجـاري    
بنـدي   برحسـب طبقـه  (هـاي تـابلويي سـطح بنگـاه      صـنعتي ايـران بـا اسـتفاده از داده     هـاي  بنگاه
براي دوره زمـاني  ) ويرايش سوم( ISICهاي صنعتي؛ كد اقتصادي دو رقمي  المللي فعاليت بين

طور متوسط  نمونه آماري به. مورد بررسي قرار گيرد stataافزار  با استفاده از نرم 1379 -1383
درصـد كـل توليـد     80تـا  75طـور متوسـط بـيش از     طي هر سال است كه به بنگاه 6494شامل 

سـبب ورود و   شـود، بـه   يـادآوري مـي  . انـد  صنعت كشور را در هر سال به خود اختصـاص داده 
  . ها طي اين دوره زماني، پانل مورد نظر غيرمتوازن خواهد بود خروج بنگاه

ش صنعتي شامل كه به پيوست شماره بخ 22را براي  1379 -1383هاي پانل، دوره زماني  داده
يـادآوري  . اين مجموعه آماري از مركز آمـار ايـران تهيـه شـده اسـت     . گيرند است، دربر مي 1

شوند و تنها پس از انجام عمليـات آمـاري روي    شود، اين آمارها در منابع رسمي منتشر نمي مي
يـن مجموعـه آمـاري    ا. شـوند  هاي صـنعتي منتشـر مـي    آنها، به تفكيك صنعت در آمار كارگاه

اي و سـاير   هـاي واسـطه   شامل اطالعات مربوط به ستانده، نيروي كار، موجودي سرمايه، نهـاده 
هـر  . هاي اقتصادي است به تفكيك بنگاه... هاي بنگاه مانند دولتي يا خصوصي بودن و مشخصه

ملـه  شود و در كنار آن، مشخصـه بنگـاه از ج   بنگاه اقتصادي از طريق يك كد نمايش داده مي
گيـرد نيـز    جاي مـي  ISICهاي صنعتي  نوع فعاليت آن و اينكه هر بنگاه در كدام يك از گروه

  . مشخص است
بنـدي نظـام هماهنـگ     هـا، براسـاس طبقـه    هاي تعرفه نيز از آنجا كه ايـن داده  در خصوص داده

منظور محاسـبه متوسـط تعرفـه در هـر      ، به1در دسترس بودند) HS(توصيف و كدگذاري كاال 
هـاي   از آمارنامـه  HSبنـدي   ، ابتـدا نـرخ تعرفـه براسـاس طبقـه     ISICهاي صـنايع   از گروهيك 

 ISICبــا كــدهاي  HSهـاي مختلــف گــردآوري و سـپس، كــدهاي    گمـرك ايــران در فصــل 
و پس .) مطابقت كدها در قالب طرحي توسط بانك جهاني انجام شده است(مطابقت داده شد 

افزارهاي آماري مختلف محاسبه و  از طريق نرم ISICاز آن، متوسط نرخ تعرفه براي هر گروه 
  .گيري از حمايت تجاري استفاده شده است عنوان اندازه از آن به

وري، ابتـدا بـا رويكـرد تـابع      هـاي تجـاري بـر بهـره     به منظور الگوسازي و تخمين آثار سياست
پـارامتري و ناپـارامتري    هـاي نيمـه   ها با استفاده از روش وري كل عوامل توليد بنگاه توليد، بهره

انـدازه بنگـاه،   (هـاي بنگـاه    برآورد شده و سپس ارتباط آن با نـرخ تعرفـه گمركـي و مشخصـه    

                                                                                                             
   . اين آمارها در كتاب قانون مقررات صادرات و واردات وجود دارد -  1



  44دوازدهم شماره سال  )ايراني - رويكرد اسالمي( اقتصاديفصلنامه پژوهشنامه  150

 

در ) و درجه تمركـز صـنعت مربـوط بـه آن بنگـاه     ) خصوصي، دولتي و تعاوني(مالكيت بنگاه 
  . چهارچوب يك معادله اقتصادسنجي بررسي شده است

و ) سـناريوي كـاهش نـرخ تعرفـه    (آزادسـازي تجـاري   بخش دوم مقاله بـه تحليـل رابطـه بـين     
وري كـل عوامـل توليـد اختصـاص دارد و در بخـش سـوم، سـوابق تجربـي مطالعـه ارايـه            بهره
گيـري و   پـردازد و در بخـش آخـر، نتيجـه     بخش چهارم به تشريح الگوي تحليلي مـي . شود مي

  .شود پيشنهادها ارايه مي
  
  ها  ري كل عوامل توليد بنگاهو ارتباط بين آزادسازي تجاري و بهره -2

عنوان شاخصي براي سـنجش آزادسـازي تجـاري     در اين مطالعه، از متغير كاهش نرخ تعرفه به
شـود، ايـن اسـت     الملل مطرح مـي  پرسش مهمي كه در مباحث تجارت بين. استفاده شده است

 1960ول دهه وري بنگاه و صنايع دارد؟ در ط كه آيا اين نوع آزادسازي تجاري تأثيري بر بهره
هاي صنعتي آنهـا توسـعه يابـد،     توسعه به اميد آنكه بخش بسياري از كشورهاي درحال 1970و 

هـا در چهـارچوب    منطق متداول چنين سياستي اين بـود كـه بنگـاه   . موانع تجاري ايجاد كردند
نظر  بنابراين، به. گذاري كنند و توليدشان را توسعه دهند يك چتر حمايتي، بهتر قادرند سرمايه

هـاي اخيـر بحـث     رسيد موانع تجاري يك جزء الزم در توسعه صنايع نوزاد بود، اما در دهه مي
. دهـد  وري را افـزايش مـي   روي اين موضوع متمركز شده است كه آزادسـازي تجـاري، بهـره   

منظور رقابـت بـا    شوند به هاي داخلي ناگزير مي مباني نظري استراتژي جديد اين است كه بنگاه
بنـابراين،  . هـا را كـاهش دهنـد    هاي جديد را به كـار ببرنـد و هزينـه    خارجي، فناوري هاي بنگاه

رسد كه كاهش موانع تجارت خـارجي يـك امـر الزم بـراي مـدرنيزه كـردن        اكنون به نظر مي
  . هاي داخلي باشد بنگاه

  :   وري را از چندين سازوكار متأثر كند آزادسازي ممكن است بهره
هـا   يابد و موجب حذف كمبود نهاده ق روند فزاينده واردات افزايش ميفشار رقابتي از طري -1

بـرعكس بـراي   . هاي بيشتر بـا كيفيـت بهتـر اسـتفاده كننـد      توانند از نهاده ها مي شود و بنگاه مي
مهم باشد، حمايـت   1كند زماني كه يادگيري حين كار ها تأييد مي صنايع نوزاد، برخي استدالل
) 1993(و لوكـاس  ) 1991(، يانگ )1991(استوكي . وري منجر شود ممكن است به منافع بهره

زا ايــن اســتدالل را كــه آزادســازي تجــاري در يــك كشــور  هــاي رشــد درون بــا توســعه مــدل
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توليد شـده داخلـي    1توسعه مانند كلمبيا ممكن است تقاضاي نسبي براي كاالهاي نهايي درحال
وري را كـاهش   دود سـازد و رشـد بهـره   را كاهش دهد و در نتيجه، يادگيري حين كار را محـ 

  . دهد، تأييد كردند
المللـي افـزايش    وري بنگاه را با گسـترش فنـاوري بـين    آزادسازي تجاري ممكن است بهره -2

اي وارداتـي بـا كيفيـت بـاالتر و      اي و سرمايه هاي واسطه دهد، زيرا زماني كه دسترسي به نهاده
  .  يابد ه بهبود ميوري بنگا يابد، بهره تنوع بيشتر افزايش مي

وري  دهنـده بهـره   هـاي افـزايش   دهـد تـا در فنـاوري    ها انگيزه مي آزادسازي تجاري به بنگاه -3
  . گذاري كنند سرمايه

قرار گرفتن در معرض رقابت خارجي، كشش تقاضايي را كه توليدكنندگان داخلي بـا آن   -4
هـا   شود بنگاه اين امر سبب مي با فرض ثابت بودن ساير شرايط،. دهد مواجه هستند، افزايش مي

هـاي هزينـه متوسـط خـويش را بـه       قدرت بازاري خود را از دست دهند و ناچار شوند منحنـي 
  . پايين انتقال دهند

ها سـهم بيشـتري از    شود كارآمدترين بنگاه قرار گرفتن در معرض رقابت خارجي سبب مي -5
  .  شود اد كارايي در سطح صنعت ميبندي، موجب ايج دست آورند، اين اثر سهميه بازار را به

ايـن  . وري بنگـاه دارد  هاي داخلي، تعرفـه اثـر مثبـت بـر بهـره      داشتن تعداد بنگاه با ثابت نگه -6
. كند هاي داخلي ايجاد مي نتيجه به علت اثر مقياسي است كه تعرفه در فروش بيشتر براي بنگاه

هـاي داخلـي    موجـب ورود بنگـاه   يافتـه بـه خـاطر وضـع تعرفـه،      هرحال، سود داخلي افزايش به
منظـور اتخـاذ نـوآوري بهبـود دهنـده       شود و اين عامل، انگيزه براي هـر بنگـاه فـردي را بـه     مي
وسـيله يـك اثـر     بنـابراين، اثـر مثبـت مسـتقيم حمايـت تجـاري بـه       . دهـد  وري كاهش مـي  بهره

داد، در صـنايع   اي خواهـد  اينكه برآيند اين دو اثـر چـه نتيجـه   . شود غيرمستقيم منفي مقابله مي
اي كـه توسـط مـك كـالمن و      در مطالعـه . هـاي مختلـف، متفـاوت اسـت     مختلف و بين بنگـاه 

بـر  ) تعرفـه (انجام شد، با ارايه الگويي، ناهمسان بودن اثـر سياسـت تجـاري    ) 2007(ادرينگتون 
ها و صنايع اثبات شد كـه دليـل ناهمسـاني، كشـمكش پويـاي بـين ايـن دو اثـر          وري بنگاه بهره
بينـي شـده كـه     در اين مطالعه، پـيش . هاي مختلف است يم و غيرمستقيم در صنايع و بنگاهمستق

با توجه . ها درون صنايع دارند وري بنگاه هاي رشد بهره اي اثر متفاوتي روي نرخ تغييرات تعرفه
وري در بـين صـنايع    به موارد يادشده، نتايج حاكي از آن است كه اثر سياست تجاري بـر بهـره  

تر اسـت يـا اثـر     متفاوت است و بستگي به اين دارد كه اثر مستقيم در آن صنعت قويمختلف، 
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وري مثبت است، اما اگـر   چنانچه اثر مستقيم قوي باشد، اثر سياست تجاري بر بهره. غيرمستقيم
  .تر باشد، اين اثر منفي خواهد بود اثر غيرمستقيم قوي

هاي  مناسبي براي بيان رابطه بين سياسترو، آنچه آشكار است ادبيات نظري، پاسخگوي  ازاين
گيري از مطالعـات تجربـي در ايـن خصـوص توصـيه       وري نيست، بنابراين، بهره تجاري و بهره

  . شود مي
  
  شواهد تجربي -3

وري كـل عوامـل توليـد     اي در خصـوص اثـر سياسـت تجـاري بـر بهـره       گرچه مطالعات گسترده
مطالعـه انجـام   . ها در خارج انجام شده است، اما اين مطالعات در داخل كشور انـدك اسـت   بنگاه

اي در خصوص اثر سياسـت تجـاري    شده در ايران معطوف به سطح صنعت بوده و تاكنون مطالعه
ل توليد در سـطح بنگـاه انجـام نشـده اسـت، در ايـن قسـمت، ضـمن ارايـه          وري كل عوام بر بهره

اي كـه در ايـن خصـوص در ايـران انجـام       مطالعات انجام شده در كشورهاي مختلف دنيا، مطالعه
  . شود شده است ارايه مي

اصالح تجاري و عملكرد صنعتي در ماالوي «، در مطالعه خود با عنوان )1996(ماالگا و ويس 
بـر كـارايي اقتصـادي     1980به بررسي تأثير اصـالح تجـاري دهـه    » 1970-1991 هاي طي سال

براي بررسي اثر حمايت بر بهبود كارايي صنعتي، در مرحلـه نخسـت،   . درون صنعتي پرداختند
در اين راستا، به تخمين معيار حمايـت مـؤثر   . معيار حمايت مؤثر مورد محاسبه قرارگرفته است

و ) هاي نسبتاً بـااليي برقـرار بـود    اي كه در آن تعرفه و كنترل رهدو) (1986( 1980هاي  در دهه
سـپس، بـا   . پرداختنـد ) اي كه در آن آزادسازي تجـاري صـورت گرفـت    دوره) (1991( 1990

استفاده از تجزيه و تحليل رگرسيون مقطعي، فرضيه بهبود كارايي در اثر آزادسازي تجاري را 
شاخه صنعتي بود كـه هـر    10سي ماالگا و ويس شامل نمونه مورد برر. مورد آزمون قرار دادند

درصـد   85بنگـاه، بـيش از    40طوري كه در مجموع،  شد، به بنگاه بزرگ را شامل مي 4شاخه، 
وري  در اين مطالعه، براي محاسبه رشـد بهـره  . داد افزوده صنعت را به خود اختصاص مي ارزش

هـا بـراي الگوسـازي اثـر سياسـت      آن. كل عوامل توليد از شاخص تورنوكوئيست اسـتفاده شـد  
افـزوده واقعـي، رشـد نسـبت      وري را تابعي از رشـد ارزش  وري، رشد بهره تجاري بر رشد بهره

اي قيمت و نرخ مؤثر حمايت بيان كردند و در چهـارچوب   سرمايه به نيروي كار، حاشيه هزينه
حاصل، رابطه مثبـت   نتايج. يك معادله اقتصادسنجي رابطه بين آنها را مورد بررسي قرار دادند

ماالگا و ويس در مطالعه خود صنايع را بـه دو  . وري را تأييد كرد بين آزادسازي تجاري و بهره
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. دسته حمايت باال و حمايت پايين تقسيم و معادله را دوباره براي اين دو گروه برآورد كردنـد 
هـاي بـا حمايـت     اهطور نسبي آثار شديدتري بر بنگ نتايج حاصل نشان داد كه اصالح تجاري به

  . باال دارد
ــر بهــره  ، در مطالعــه)1998(آيســان  ــار تجــارت و آزادســازي تجــاري را ب وري صــنعت  اي آث
وري كـل   منظـور محاسـبه بهـره    وي به. بررسي كرد 1990تا 1970اي مكزيك از سال  كارخانه

ري و تجـارت  و عوامل توليد، از رويكرد تابع توليد استفاده و براي تعيين رابطه بين سـطح بهـره  
وري در هر بخش صنعتي، رابطه خطي با سهم صادرات در توليد آن بخش  فرض كرد كه بهره

وري و تجارت از سه متغير متوسط غيروزني سهم  آيسان براي بررسي تغيير در روند بهره. دارد
بـراي بررسـي   (اي وارداتـي بـه توليـد بخشـي      هـاي واسـطه   صادرات در هر بخش، سـهم نهـاده  

و سـهم واردات بـه توليـد بخشـي     ) وري هاي صنعتي بـر رشـد بهـره    تجاري بخشگيري  جهت
اسـتفاده كـرد و بـا اسـتفاده از روش     ) پذيري در هـر بخـش صـنعتي    براي كنترل شدت رقابت(

هاي تابلويي به تخمين آثار اين متغييرها بر رشـد   بر داده يافته مبتني برآوردي گشتاورهاي تعميم
  . وري پرداخت و سطح بهره

اي  وري صـنايع كارخانـه   تايج حاصـل از ايـن مطالعـه اثـر مثبـت آزادسـازي تجـاري بـر بهـره         ن
اي مكزيـك در طـول    وري صـنايع كارخانـه   متوسط سـطوح كـل بهـره   . مكزيك را تأييد كرد

  . درصد افزايش يافته است 5دوران آزادسازي تجاري، حدود 
گيـري   ميزان باز بودن اقتصاد، جهـت خود، به بررسي اثر   ، در مطالعه)2000(ميلر و همكارانش

وري كل عوامـل توليـد در يـك نمونـه تـابلويي از كشـورهاي        تجاري و سرمايه انساني بر بهره
هـاي تـابلويي، تـابع توليـد را طـي       آنها با اسـتفاده از داده . توسعه پرداختند يافته و درحال توسعه

مورد نظر شامل كشورهايي در نمونه . كشور برآورد كردند 83براي  1960-1989دوره زماني 
، )كشـور  11(، منطقه كارائيب، آمريكاي مركزي و شـمالي  )كشور 11شامل (مناطق آفريقايي 

. بـود ) كشور 4(و اقيانوسيه ) كشور 20(، اروپا )كشور 16(، آسيا )كشور 11(آمريكاي جنوبي 
، موجـودي  ، نيـروي كـار  )بـه قيمـت ثابـت   (متغيرهاي مدل شامل توليد ناخالص داخلي سـرانه  

، نسـبت  )عنوان شاخصي براي سرمايه انسـاني  به(هاي تحصيل افراد  سرمايه فيزيكي، ميزان سال
و ) عنوان شاخصي بـراي ميـزان درجـه بـاز بـودن اقتصـاد       به(صادرات به توليد ناخالص داخلي 
بـود و  ) 1گيـري تجـاري   عنوان معياري براي جهت به) (ppp(انحرافات از برابري قدرت خريد 

نتايج حاصل . زده و تجزيه و تحليل شد مورد نظر، با استفاده از روش اثرهاي ثابت تخمينمدل 
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 GDPدرجه باز بودن اقتصـاد كـه بـا نسـبت صـادرات بـه        -1از مطالعه حاكي از آن است كه 
 -2. وري كــل عوامــل توليــد دارد گيــري شــده اســت، اثــر مثبــت و معنــاداري بــر بهــره انــدازه
محاسـبه  ) PPP(ها از برابري قدرت خريد  جاري كه به صورت الزامگرايي ت گيري برون جهت

وري كل عوامل توليد بوده است و در نهايـت، زمـاني    شده، داراي اثر منفي و معناداري بر بهره
شـود، ايـن متغيـر داراي اثـر      عنـوان يـك عامـل توليـد در نظـر گرفتـه مـي        كه سرمايه انساني به

تغير، كشش توليد نسبت به نيروي كار در مقايسه با مدل بدون معناداري بوده، اما با ورود اين م
همچنين اثر متغير سرمايه انسـاني غالبـاً داراي اثـر مثبـت بـر      . سرمايه انساني، كاهش يافته است

  . وري كل عوامل توليد بوده، اما نه براي تمام كشورها بهره
وري در  سياسـت تجـاري و رشـد بهـره    «، در مطالعه خود، تحت عنوان )2001(بنجامين و فرانتينو 

آنهـا از يـك   . وري پرداختنـد  به بررسي اثر سياست تجاري بر رشـد بهـره  » OECDهاي  كارخانه
اسـتفاده   1980بخش توليـدي در هـر كشـور در دهـه      18با  OECDتايي از كشورهاي 13نمونه 
وري از متغيرهـاي نـرخ تعرفـه،     در اين مطالعه، در الگوسازي اثر سياست تجاري بـر بهـره  . كردند

نتـايج حاصـل نشـان داد كـه در بـين      . وري استفاده شد صادرات و واردات، تحقيقات و رشد بهره
وري و يـك   بـين صـادرات و رشـد بهـره     يك ارتبـاط مثبـت   OECDصنايع توليدي كشورهاي 

وري وجود دارد، اما ارتبـاط مشخصـي بـين واردات و رشـد      ها و رشد بهره ارتباط منفي بين تعرفه
  . وري وجود ندارد بهره

هـاي توليـدي برزيـل را     وري كل عوامل توليد بنگاه ، اثر آزادسازي تجاري بر بهره)2004(اسكار 
وي معتقـد بـود، آزادسـازي تجـاري در ايـن دوران،      . ردبررسـي كـ   1998تا  1986هاي  طي سال

در اين راسـتا، ابتـدا   . هاي صنعتي اين كشور را افزايش داده است وري كل عوامل توليد بنگاه بهره
هـاي   برآورد كرد و سپس، اثر تعرفـه ) با رويكرد تابع توليد(  ها را وري كل عوامل توليد بنگاه بهره

وري كـل عوامـل    در ايـن پـژوهش، بهـره   . ا مورد آزمون قـرار داد ه وري بنگاه گمركي را بر بهره
 1986هـاي   بنگاه توليدي برزيل طي سـال  4484هاي تابلويي غيرمتوازن از  توليد با استفاده از داده

پيشـنهاد شـده بـود و بعـداً     ) 1996(براساس روشي كه نخستين بار توسط اولي و پـاكس   1998تا 
نتايج اين مطالعه حـاكي از آن اسـت   . توسعه يافت، برآورد شد) 2003(وسيله لوينسون و پترين  به

همچنين اثر كاهش تعرفه بـه  . وري كل عوامل توليد بنگاه دارد اي عكس با بهره ها رابطه كه تعرفه
كند و درجه تمركز صنعتي كه متعلق بـه   هاي بنگاه مانند اندازه، نوع كااليي كه توليد مي مشخصه

  .آن است، بستگي دارد
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هاي تابلويي سطح بنگاه، اثر اصـالحات تجـاري هنـد در اوايـل      ، با استفاده از داده)2004(وپالوا ت
نتايج اين برآوردهـا حـاكي از   . هاي توليدي مورد بررسي قرار داد وري بنگاه را بر بهره 1990دهه 

وري  هـا را افـزايش داده و همچنـين بهـره     وري بنگـاه  آن است كه كـاهش تعرفـه گمركـي، بهـره    
درصـد كمتـر    10طـور متوسـط    هاي خصوصـي بـه   هاي تحت مالكيت دولت نسبت به بنگاه بنگاه

هـاي تحـت    تـر از بنگـاه   هـاي خصوصـي قـوي    وري بنگـاه  هاي تجاري بر بهره است و اثر سياست
  .مالكيت دولت است

 هـاي  هاي توليدي كلمبيـا طـي سـال    هاي تابلويي سطح بنگاه ، با استفاده از داده)2007(فرناندز 
. وري سطح بنگـاه را مـورد آزمـون قـرار داد     ، ارتباط بين سياست تجاري و بهره1991تا  1977
هـا از دو روش   وري كـل عوامـل توليـد بنگـاه     منظور برآورد اثر سياست تجاري بر بهـره  وي به

كرد؛ روش اول، روش غيرمستقيم است؛ در ايـن روش، ابتـدا يـك معادلـه      برآورد استفاده مي
گيري و سـپس، يـك معادلـه     وري بنگاه را اندازه شود كه پسماندها، بهره آورد ميتابع توليد بر

در برآورد پارامترهاي تابع . كند كه رگرسور اصلي سياست تجاري است وري برآورد مي بهره
ايجاد شده را تصحيح  1زماني را به كار برد تا تورش هم) 2003(توليد، روش لوينسون و پترين 

شود كـه   مستقيم است؛ در اين روش، يك معادله تابع توليد برآورد ميروش دوم، روش . كند
متغيـر سياسـت تجـاري در ايـن     . عنوان يك رگرسور است اين معادله شامل سياست تجاري به

نتايج حاصـل از بـرآورد هـر دو روش نشـان از اثـر مثبـت قـوي        . هاي اسمي هستند مقاله تعرفه
تـر و   هـاي بـزرگ   اثر آزادسازي تجاري براي بنگـاه . وري بنگاه دارد آزادسازي تجاري بر بهره

هاي مؤثر حمايـت   فرناندز نرخ. تر بوده است هايي كه در صنايع كمتر رقابتي هستند، قوي بنگاه
گيري حمايت در مدل اعمال كرد كـه بـاز هـم     عنوان اندازه هاي نفوذ وارداتي را نيز به و نسبت

  . دست آمد نتايج مشابهي به
وري  تجارت خارجي و رشد بهره«اشان تحت عنوان  ، در مطالعه)1386(وچي حسيني نسب و غ
نرخ تعرفه (و ساير عوامل ) باز بودن اقتصاد(تأثير تجارت خارجي » اي ايران در صنايع كارخانه

اي ايـران   وري صـنايع كارخانـه   را بر بهـره ) ها و تحقيق و توسعه گمركي، ورود و خروج بنگاه
را  1373-1379اي در دوره زمـاني   صـنعت كارخانـه   9مورد استفاده،  هاي داده. بررسي كردند

بـاز بـودن   (نتايج حاصل حاكي از آن است كه اثر متغيرهـاي تجـارت خـارجي    . گيرد دربر مي
. دار اسـت  وري، مثبت و معنـا  بر بهره) به عنوان جانشين ورود و خروج(ها  و سود بنگاه) اقتصاد

وري هرچند مثبـت اسـت، امـا چنـدان قابـل       بر بهره) R&Dجانشين (اثر مخارج آزمايشگاهي 
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ترين يافته مقاله حاضر ايـن اسـت كـه افـزايش نـرخ تعرفـه گمركـي باعـث          مهم. اعتماد نيست
  . شود وري كل مي كاهش رشد بهره

هـا و عـدم تصـريح     دهد كه از برخـي مسـايل مربـوط بـه داده     نشان مي  بررسي دقيق اين مطالعه
مطالعـه يـاد شـده در سـطح صـنعت انجـام شـده اسـت؛ اغلـب           -1 .بـرد  صحيح الگو رنـج مـي  

حـدي اسـت كـه     هـا بـه   ، جمعـي بـودن داده   گونه مطالعات اقتصاددانان بر اين باورند كه در اين
. وري كـل عوامـل توليـد را نشـان داد     توان به كمك آن رابطه بين سياست تجاري بر بهـره  نمي

اي در سطح خرد آزمون شود تا در سطح  رابطهشود تا چنين  تحت اين شرايط بيشتر توصيه مي
وري كـل   منظور محاسـبه بهـره   در اين مطالعه برآورد ضرايب تابع توليد به -2. كشور يا صنعت

عوامل با اسـتفاده از شـاخص كنـدريك، دچـار اريـب اسـت، زيـرا هنگـام بـرآورد بـه مسـأله            
. رآورد با اريب همراه استهمبستگي بين جمله اخالل و رگرسورها توجهي نشده و بنابراين، ب

وري اثرگذار است كـه بايـد بـا وارد كـردن اثرهـاي       عوامل متعدد ديگري نيز بر رشد بهره -3
  .ويژه زمان و صنعت در مدل تعديل شود

  
  چهارچوب نظري الگو -4
وري، ابتـدا بـا    بـر بهـره  ) كـاهش تعرفـه  (منظور الگوسازي و تخمين آثار آزادسازي تجـاري   به

هـا بـرآورد و سـپس، ارتبـاط آن بـا نـرخ        وري كل عوامل توليد بنگـاه  توليد، بهرهرويكرد تابع 
) خصوصي، دولتي و تعـاوني (اندازه بنگاه، مالكيت بنگاه (هاي بنگاه  تعرفه گمركي و مشخصه

در چهارچوب يـك معادلـه اقتصادسـنجي بـرآورد     ) و درجه تمركز صنعت مربوط به آن بنگاه
  . شده است

در ايـن  . وري كـل عوامـل توليـد، رويكـرد، تـابع توليـد اسـت        اسبه بهرههاي مح يكي از روش
وسـيله   بيني شـده بـه   عنوان تفاوت بين ستانده مشاهده شده و ستانده پيش وري به رويكرد يا بهره

وري كـل عوامـل    شود، يعني پسماند ايـن تـابع توليـد، بهـره     برآورد يك تابع توليد محاسبه مي
اصلي در اين بخش، نحوه برآورد بدون تورش يـك تـابع توليـد     بنابراين، موضوع. توليد است

  .است
هـا در   ، بنگـاه TFP(1(وري كل عوامل توليد گيري بهره منظور برآورد تابع توليد براي اندازه به

در اين مطالعه فرض شده . اند بندي شده گروه) ISICبندي دو رقمي  طبقه(صنعت توليدي  22
  :شود داگالس زير توصيف مي -وسيله يك تابع توليد كاپ  به iفناوري بنگاه 

                                                                                                             
1- Total Factor Productivity 
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)1(  
  

ity ،ستاندهitL،itm   نيروي كار توليـدي  به ترتيب كل نيروي كار شاغل در بنگاه اعم از
و ) بـه غيـر از ميـزان انـرژي مصـرف شـده      ... مواد خـام و  (اي  هاي واسطه و غيرتوليدي و نهاده

itKذخيره سرمايه مورد استفاده توسط بنگاهi   در زمانt  هستند .  

itجمله اخالل به صورت  it it    شود كه تعريف ميit همان TFP   اسـت و
  : شود به دو جزء تقسيم مي

وري بنگــاه كــه بــراي بنگــاه شــناخته شــده اســت و روي   جزئــي از بهــره it :itجــزء  - 1
چقـدر   گيرنـد  وري كه دارند تصـميم مـي   ها با توجه به سطح بهره بنگاه. تصميمات آن اثر دارد

بنـابراين،  . اي را به كار ببرند تا سود انتظـاري را مـاكزيمم كننـد    توليد كنند و چه تركيب نهاده
به دليل آنكـه ايـن جـزء جملـه اخـالل اسـت، در       . ها مرتبط است وري با نهاده اين جزء از بهره

  . معادله اقتصادسنجي قابل رؤيت نيست
بيني است كه هم براي بنگاه و هم در معادلـه   وري غيرقابل پيش شوك بهره it :itجزء - 2

 . اين شوك اثري روي تصميمات بنگاه ندارد. اقتصادسنجي قابل رؤيت نيست

هـا خواهـد    وري كل عوامل توليد بنگـاه  برآورد شود، پسماند اين معادله، بهره 1چنانچه معادله 
. رفت معمولي براي برآورد اين نوع معادالت به كار مي در گذشته، روش حداقل مربعات. بود

داري از  برآوردهاي حداقل مربعات معمولي از پارامترهاي اين تابع توليد، برآوردهـاي تـورش  
وري كـل عوامـل توليـد را بـه      داري از بهـره  دهد كه متعاقباً برآورد تورش پارامترها را ارايه مي
) هـا  نهاده(با متغيرهاي توضيحي ) وري بهره(اخالل  علت اين است كه جمله. دست خواهد داد

در واقـع، يكـي از فـروض    . شـود  همبسته است و بنابراين، يكي از فروض كالسيك نقض مـي 
دست آوردن برآوردهاي نااريب در روش حداقل مربعات معمولي، غيرهمبسته  كليدي براي به

در . ين فرض نقض شـده اسـت  بودن جمله اخالل با متغيرهاي توضيحي است كه در اين مدل ا
 .گويند زماني مي اصطالح اقتصادسنجي به اين تورش، تورش هم

ها با  هم وجود دارد و ناشي از آن است كه بنگاه 1جداي از اين تورش، يك تورش انتخابي
گيرند در بازار باقي بمانند يا خارج شوند، اين مورد نيز در  وري تصميم مي توجه به سطح بهره

  . ادسنجي قابل رؤيت نيستمعادله اقتص

                                                                                                             
1- Selectivity bias 

0
j j j j

it L it m it k it ity L m k        
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در  itشـود   تواند با روش اثرات ثابت حل شود، اما در اين روش فرض مي اين مشكالت مي
وري بنگـاه در   طول زمان ثابت است كه اين يك فرض معقولي نيست؛ زيرا ممكن است بهـره 

هـاي تجـاري بـر     اثـر سياسـت   طول زمان تغيير كند و عالوه بر آن، هدف اين پژوهش بررسـي 
. رو، فـرض ثابـت بـودن آن در طـول زمـان عقاليـي نيسـت        وري كل عوامل است و ازاين بهره

در  گيـرد توسـط اولـي و پـاكس     زماني را در نظر مـي  روش برآورد استانداردي كه مشكل هم
 آنهـا روش . توسـعه يافـت   2003ارايه شد و بعدها توسط لوينسون و پترين در سال  1996سال 

تـورش  (اقتصادسنجي برپايه يك مدل ساختاري را ارايه كردند كه قادر به حل هـر دو تـورش   
اين افراد مدلي را توسعه دادند كـه بنگـاه سـود جـاري مـورد      . بود) زماني و تورش انتخابي هم

گيـرد كـه از بـازار     در هر دوره بنگـاه تصـميم مـي   . كند اش را ماكزيمم مي انتظار و سود آينده
اگـر  . يا به توليد با مقايسه جريان نقدينگي سود خالص و ارزش خروج ادامـه دهـد  خارج شود 

وري ويـژه بنگـاه در    عامل بهره. اي را انتخاب خواهد كرد تصميم به توليد بگيرد، تركيب نهاده
براي غلبه كردن بر اين . كند هاي بنگاه را مشخص مي شناخته شده است و انتخاب tآغاز زمان 
گـذاري   در معادالت اقتصادسنجي قابل رؤيت نيست، آنهـا يـك تـابع سـرمايه     itمشكل كه 

با فرض اينكـه  . و ذخيره سرمايه دارد itگذاري بستگي به  ارايه دادند كه در اين تابع، سرمايه
صورت تـابعي   را به itتوان اين تابع را معكوس كرد و  گذاري هميشه مثبت است، مي سرمايه

لوينسـون و  . نوشـت  tوسـيله بنگـاه در زمـان     گذاري انجام شـده، بـه   از ذخيره سرمايه و سرمايه
 itعنـوان يـك پروكسـي بـراي      گذاري بـه  كنند كه استفاده از سرمايه بيان مي) 2003(پترين 

هـا در   يادي ندارد، زيرا ممكن است بسـياري از بنگـاه  توسعه، كاربرد ز براي كشورهاي درحال
هاي ديگر  آنها پيشنهاد كردند از نهاده. گذاري نداشته باشند طول زمان در اين كشورها سرمايه

بنـدي كـردن    اولي و پاكس، تورش انتخابي را با مدل. استفاده شود itعنوان پروكسي براي به
. صورت تابعي از متغيرهاي مشاهده شده، مورد توجه قرار دادنـد  ر بازار بهاحتمال باقي ماندن د

ها، تـورش انتخـابي    هاي تابلويي غيرمتوازن از بنگاه لوينسون و پترين معتقدند با استفاده از داده
) 2003(شناسـي لوينسـون و پتـرين     در ايـن مطالعـه، از روش  . شـود  طور معناداري مينيمم مي به

زماني در تابع توليد از نهاده ميزان انـرژي مصـرف شـده     ي تصحيح تورش همپيروي شده و برا
)e (عنوان متغير پروكسي براي  بهit به شرح تفصيلي زير استفاده شده است:  
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مانند نيروي كار و مواد خـام و   1ها به دو بخش متغيرهاي آزاد نهاده. را در نظر بگيريد 1معادله 
شـود تقاضـاي بنگـاه بـراي      فرض مـي . شوند مانند ذخيره سرمايه تقسيم مي 2عيتمتغيرهاي وض
  :بنابراين. شود وري تعديل مي هاي مختلفي از بهره انرژي با حالت

)2 (      ( , )it t it ite f k  
  :فروض

1-  it كند، يعني پيروي مي 3از فرآيند درجه اول ماركوف:  

  1 1( )`it it it it it it it itu E              
به عبارت ديگر، تقاضـاي بنگـاه   . ، يكنواخت استدر ) 2(معقول است فرض شود تابع  -2

توان  بنابراين، مي. يابد در سطح ثابتي از سرمايه افزايش مي itطور يكنواختي با براي انرژي به
  : را به صورت زير نوشت itرا معكوس كرد و  2معادله 

( , )it t it ith e k   
  :گذاري اين معادله در تابع توليد با جاي

)3(  

  :در آن

 0( , ) ( , )t it it k it e it t it ite k k e h e k        
معادله دو مرحله دارد؛ در مرحله نخست، ضرايب نيروي كار و مواد خام با استفاده برآورد اين 

در گام دوم، ضرايب انرژي و سرمايه با اسـتفاده  . شود برآورد مي 4پارامتريك هاي نيمه از روش
فرض شناسايي اين است كه سـرمايه بـا يـك    . شود يافته برآورد مي از روش گشتاورهاي تعميم

  :كند وري از فرآيند درجه اول ماركوف پيروي مي شود و بهره عديل ميوري ت وقفه بهره
j

it
j

it
j

itit E    )( 1  

j            :          است 3وري كل عوامل توليد بنگاه، پسماند معادله  بهره
it

j
it

j
itpr    

                                                                                                             
1- Freely variable  

-2  State Variable : متغير وضعيت يك متغير از مجموعه متغيرهاي مدل است كه وضعيت يك سيستم پويا را توصيف
  . كندمي

گيرد، فرآيندي تصادفي كه احتماالت آينده آن تنها از طريق مقادير اخير آن مورد محاسبه قرار ميبه : فرآيندهاي ماركوفي - 3
هاي يعني احتمال شرطي رخداد آينده تنها به آخرين رخداد موجود، يعني رخداد كنوني وابسته است نه به گذشته. شوداطالق مي

  .ديگر
4- Semi Parametric 

( , )it L it m it t it it ity L m e k      
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دسـت آوردن   منظور به به 1استرپ شود، در برآورد تابع توليد از روش آماري بوت يادآوري مي
  . فواصل اطمينان صحيح، استفاده شده است

وري بررسـي   وري كل عوامل توليد، اثـر آزادسـازي تجـاري بـر بهـره      گيري بهره پس از اندازه
وري است كه بصـورت زيـر    شود، معادله بهره اي كه در اين قسمت برآورد مي معادله. شود مي

 :خواهد بود

)4( 0 1 2 3 1Prj j j j j
it t it t itPr TP X Y I u   

         

Pr j
it وري بنگـاه  بهرهi   در صـنعتj   در زمـانt ، j

tTP    در سـطح  ) تعرفـه (سياسـت تجـاري
ISICهاي دو رقمي وX  خصوصـي، دولتـي و   (هاي بنگاه ماننـد مالكيـت    مجموعه مشخصه
بنگـاه بـزرگ اسـت اگـر تعـداد      (، انـدازه بنگـاه   )دولتي و خصوصـي (مديريت ، نحوه )تعاوني

نفر و كوچك اسـت اگـر تعـداد كاركنـان كمتـر از       100تر از  كاركنان شاغل در بنگاه بزرگ
هـا بـه    العمـل بنگـاه   و شاخص تمركز صنعت براي پاسـخ بـه ناهمسـاني عكـس    ) 2نفر باشد 100

اثرات ثابت صنعت  jIمجموعه متغيرهاي مجازي سال و   tYهاي تجاري،  تغييرات سياست
  .است

ـتند،    هاي موجود در نمونه همسان نيستند، بعضي از بنگاه از آنجا كه بنگاه ها بزرگ و برخي كوچـك هس
رو، ممكـن اسـت همـه     ازايـن  اند و برخي ديگر تحت مالكيت دولت قرار دارند، بعضي از آنها خصوصي

وري  هاي بنگاه بر بهـره  سازوكار اثرگذاري مشخصه. ها به تغيير سياست تجاري پاسخ يكساني ندهند بنگاه
  :به شرح زير است

هـاي سياسـتي    توانند به چنـين شـوك   هاي دولتي مي تر از بنگاه هاي خصوصي بسيار سريع بنگاه
تواننـد افـزايش هزينـه     هاي مختلف مـي  هاي دولتي از روش العمل نشان دهند، زيرا بنگاه عكس

وري ايـن نـوع    رو، اثـر تعرفـه بـر بهـره     ناشي از افزايش نرخ تعرفه را تأمين اعتبـار كننـد، ازايـن   
  . درخصوص نحوه مديريت نيز چنين توجيهي مطرح است. ها كمتر است بنگاه

هاي بزرگ از نقـدينگي و   هاي كوچك كه نسبت به بنگاه وري بنگاه همچنين اثر تعرفه بر بهره
هـاي   تري برخوردار هستند، بيشتر است، زيرا آنها ناگزيرنـد بـراي رقابـت بـا بنگـاه      اعتبار پايين

شدت پايين آورند تـا بتواننـد در بـازار بـاقي      هاي خود را به زينهبزرگ و عدم خروج از بازار ه
  .  بمانند

                                                                                                             
1- Bootstrapping  

   .ها براساس تعريف مركز آمار ايران استو بزرگ بودن بنگاهكوچك  -13
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هـاي   تر است، زيـرا بنگـاه   هاي رقابتي تر از بنگاه تر، قوي هاي انحصاري وري بنگاه اثر تعرفه بر بهره
پـذيري   تري هستند و بـا كـاهش نـرخ تعرفـه و افـزايش رقابـت       وري پايين تر داراي بهره انحصاري
هـاي سياسـتي    تر به چنين شوك تر و قوي ها ناگزيرند نسبت به گذشته سريع ين نوع بنگاهكاالها، ا

تـر فعاليـت    هـايي كـه در سـاختار رقـابتي     حـال آنكـه بنگـاه   . پاسخ دهند تا از بازار خـارج نشـوند  
پذيري كاالها با كاهش نرخ تعرفـه اثـر    وري باالتري هستند و افزايش رقابت كنند، داراي بهره مي

مـوارد يادشـده، نظريـه    . گـذارد  نمـي ) تـر  هاي انحصـاري  نسبت به بنگاه(وري آنها  ي بر بهرهچندان
  . ثابت شده در اقتصاد است

ها از لحـاظ   بندي بنگاه شود، در اين مقاله، از اطالعات مركز آمار ايران براي طبقه يادآوري مي
  . شود كوچك و بزرگ بودن استفاده مي

براي درجه رقابتي بودن صنايع با استفاده از شـاخص هرفينـدال   عنوان معياري  تمركز صنعت به
  .شود محاسبه شده است كه شيوه محاسبه آن در ادامه به تفصيل ارايه مي

منظـور محاسـبه متوسـط تعرفـه در      به. در دسترس بودند HSبندي  هاي تعرفه براساس طبقه داده
از . حاسـبه شـده اسـت   تبـديل و سـپس، متوسـط تعرفـه م     ISICبـه   HSسطح صنعت، كدهاي 

  . گيري از حمايت تجاري استفاده شده است عنوان اندازه متوسط تعرفه سطح صنعت به
وري با يك وقفه در اين معادله وارد شده است تا همبستگي پيـاپي را كـاهش دهـد، زيـرا      بهره

كنـد، بنـابراين وارد    وري از فرآيند درجـه اول مـاركوف پيـروي مـي     فرض شده است كه بهره
  . شود دن آن باعث ايجاد همبستگي پياپي مينكر

وري را متــأثر كننــد، بايــد اثــر  هــا و عوامــل مختلفــي بهــره از آنجــا كــه ممكــن اســت سياســت
يـك روش ايـن   . هاي اقتصاد كـالن جـدا شـود    آزادسازي تجاري از ساير تغييرات در سياست

  .عنوان متغير توضيحي وارد مدل شوند است كه متغيرهاي مجازي سال به
سازي نرخ ارز و تغيير نظام ارزي از تثبيت به شناور مديريت شده و ايجاد بازار  به دليل اجراي سياست يكسان

طور جداگانه وارد مدل شده است تا اثـر   به) 3y(، متغير مجازي مربوط به آن 1381ارز بين بانكي در سال 
ـنعت نيـز وارد مـدل شـده اسـت        متغيـر . شـود   ها مشخص وري بنگاه آن بر بهره ـازي ص ـاي مج در روش . ه

بوده، اين متغيرهاي مجازي در  DPDاقتصادسنجي انتخاب شده براي برآورد اين مدل كه روش پانلي پويا 
  .اند نظر گرفته شده

د، بـراي محاسـبه ميـزان انحصـاري بـودن صـنايع از شـاخص هرفينـدال         طور كه اشاره ش همان
  :شود اين شاخص به صورت زير تعريف مي. استفاده شده است
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n

i
isH

1

2        

n :ها در صنعت تعداد بنگاه  
s :سهم فروش هر بنگاه در كل فروش بازار  
s1 :ترين بنگاه در بازار سهم فروش بزرگ  
ns :ترين بنگاه در بازار سهم فروش كوچك  

بنگـاه اول كـه بيشـترين سـهم را در بـازار دارنـد، بـه كـار          50را بـراي  Hدر مطالعات تجربي
هـا محاسـبه    براي همـه بنگـاه   Hباشد، 50صنعت كمتر از  ها در يك اگر تعداد بنگاه. برند مي
دهنـده انحصـاري بـودن سـاختار      به عدد يك نزديك شود، نشـان  Hهرچه شاخص. شود مي

  . بازار آن صنعت است
  

  نتايج اقتصادسنجي و تفسير ضرايب -5
  . دهد را نشان مي) 1معادله (، ضرايب برآورد شده تابع توليد 1ارقام جدول شماره 

  
  1383نتايج تخمين معادله تابع توليد  - 1جدول 

  1379 -1384: دوره نمونه)                          Lny(لگاريتم تابع توليد: متغير وابسته
  *ضرايب  متغيرهاي مستقل

  )Lnk(لگاريتم ذخيره سرمايه 
05/0   

)87/8(  

  ) Lnm(اي  هاي واسطه لگاريتم نهاده
55/0  

)52/96(  

 ) LnL(لگاريتم نيروي كار 
23/0  

)91/33(  
  .هستند tهاي، نتايج تخمين ارايه شده است، آماره  اعداد داخل پرانتز كه در زير ضرايب در تمام جدول*

هاي نمونه  ها بوده كه براي تك تك بنگاه وري كل عوامل توليد بنگاه پسماند تابع يادشده بهره
  . محاسبه شده است

وري كـل عوامـل    را بر بهـره ) تعرفه(كه اثر متغير سياست تجاري  4نتايج حاصل از تخمين معادله 
بـدون در نظـر گـرفتن     نتايج حاصل. شود كند در زير نشان داده مي گيري مي اندازه) TFP(توليد 

وري داراي عالمـت مـورد انتظـار مثبـت      دهند كه متغير با وقفه بهـره  هاي بنگاه، نشان مي مشخصه
وري سطح بنگاه به علـت   كننده تغييرات درصدي در بهره بيان 1، 4در معادله . بوده و معنادارند
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وري  مطابق انتظـار اثـر سياسـت تجـاري بـر بهـره      . تغييرات حمايت تجاري در سطح صنعت است
  . منفي است

  

  هاي بنگاه وري بدون در نظر گرفتن مشخصه اثر تعرفه بر بهره - 2جدول 
- 1383: دوره نمونه(هاي بنگاه  وري بدون در نظر گرفتن مشخصه اثر تعرفه بر بهره: تصريح كلي

1379(  
  *)Prt(وري كل عوامل توليد بنگاه  بهره: متغير وابسته مستقلمتغيرهاي 

1Prt  
806/0  

)86/22(  

tp
 

0017/0-  
)23/5-(  

3y  
0096/0  

)87/0(  

  جمله ثابت
817/2  

)72/5(  
 Yes  اثرات صنعت

 Yes  سالاثرات 

 17445  تعداد مشاهدات

 .هستند tاعداد داخل پرانتز در زير ضرايب، آماره *
  

هاي مختلف ناهمسان اسـت   ها بين صنايع مختلف و بنگاه وري بنگاه اثر سياست تجاري بر بهره
هايي كه در الگوهاي تصريح شـده   مشخصه. هاي آن صنعت يا بنگاه بستگي دارد و به مشخصه

، مالكيـت  )كه برحسب معيار تعداد كاركنـان بيـان شـده اسـت    (ل اندازه بنگاه ارايه شدند، شام
هـاي تحـت مالكيـت بخـش      هاي تحت مالكيت دولت، بخـش خصوصـي و بنگـاه    بنگاه(بنگاه 
دولتـي و  (، درجه تمركز صنعتي كه بنگاه متعلق بـه آن اسـت و نحـوه مـديريت بنگـاه      )تعاوني

  : هاي بنگاه به شرح زير است رگرفتن مشخصهنتايج برآوردها با در نظ. شود مي) خصوصي
هـاي خصوصـي    وري بنگـاه  بـر بهـره  ) تعرفه(هاي تجاري  ، اثر سياست3براساس جدول شماره 

نحوه   نتايج برآوردها با در نظر گرفتن مشخصه. هاي تحت مالكيت دولت است تر از بنگاه قوي
وري  حاكي از آن است كه اثـر سياسـت تجـاري بـر بهـره     ) دولتي خصوصي و(مديريت بنگاه 

  ). 4جدول شماره(تر است  شوند، قوي هايي كه تحت مديريت بخش خصوصي اداره مي بنگاه
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  وري هاي بنگاه و اثر حمايت تجاري بر بهره مشخصه - 3جدول شماره
  وري ها و اثر سياست تجاري بر بهره مالكيت بنگاه

- 1383: دوره نمونه)                                Prt(وري كل عوامل توليد بنگاه  بهره: متغير وابسته
1379  

  هاي تعاوني بنگاه  هاي خصوصي بنگاه  هاي دولتي بنگاه  متغيرهاي مستقل

1Prt   
792/0  

)84/5(  
7889/0  

)96/20(  
5778/0  

)25/3(  

tp
 

0012/0-  
)04/1-(  

0018/0-  
)13/5-(  

00027/0-  
)24/0-(  

3y
 

0030/0  
)08/0(  

0064/0  
)56/0(  

1214/0  
)13/2(  

  جمله ثابت
27/3  

)58/1(  
04/3  

)83/5(  
72/5  

)38/2(  
 Yes yes yes  اثرات صنعت

 Yes yes yes  اثرات سال

 406 15773  1266  تعداد مشاهدات
  

  وري هاي بنگاه و اثر حمايت تجاري بر بهره مشخصه - 4جدول 
  وري ها و اثر سياست تجاري بر بهره نحوه مديريت بنگاه

  1379- 1383: دوره نمونه)                             Prt(وري كل عوامل توليد بنگاه  بهره: متغير وابسته

  مديريت خصوصي  مديريت دولتي  مستقلمتغيرهاي 

1Prt   
7925/0  

)84/5(  
7899/0  

)50/21(  

tp
 

0012/0-  
)04/1-(  

0017/0-  
)01/5-(  

3y
 

0030/0  
)08/0(  

0105/0  
)92/0(  

  جمله ثابت
27/3  

)58/1(  
02/3  

)94/5(  
 Yes yes  اثرات صنعت

 Yes yes  اثرات سال

 16179 1266  تعداد مشاهدات
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هاي بنگاه مانند درجه انحصاري بودن و اندازه بنگاه،  نتايج برآوردهاي مربوط به ساير مشخصه
تـر از   هاي كمتر رقابتي، قـوي  وري براي بنگاه حاكي از آن است كه اثر سياست تجاري بر بهره

). 6و  5هـاي شـماره    جـدول ) (0015/0در برابـر   0113/0ضـريب  . (تـر اسـت   هاي رقابتي بنگاه
هـاي   تـر از بنگـاه   ، قـوي )0018/0(هاي كوچك  وري بنگاه اثر سياست تجاري بر بهرههمچنين 

  . هاي اثبات شده در اقتصاد است دست آمده مطابق با نظريه نتايج به. ، است)0014/0(بزرگ 
  

  وري هاي بنگاه و اثر حمايت تجاري بر بهره مشخصه - 5جدول 
  وري بر بهرهها و اثر سياست تجاري  درجه انحصاري بودن بنگاه

  1379-1383: دوره نمونه)                       Prt(وري كل عوامل توليد بنگاه  بهره: متغير وابسته

 تر رقابتي  تر انحصاري  متغيرهاي مستقل

1Prt   
7032/0  

)35/8(  
7824/0  

)03/20(  

tp
 

0113/0-  
)22/5-(  

0015/0-  
)48/4-(  

3y  
1058/0-  

)47/3-(  
018/0  

)53/1(  

  جمله ثابت
55/4  

)70/3(  
11/3  

)76/5(  
 Yes yes  اثرات صنعت

 Yes yes  اثرات سال

 14694 2751  تعداد مشاهدات
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  وري هاي بنگاه و اثر حمايت تجاري بر بهره مشخصه - 6جدول 
  وري ها و اثر سياست تجاري بر بهره بنگاهاندازه 

  1379 -1383: دوره نمونه)                       Prt(وري كل عوامل توليد بنگاه  بهره: متغير وابسته

  هاي بزرگ بنگاه هاي كوچك بنگاه  متغيرهاي مستقل

1Prt   
6891/0  

)67/17(  
05/1  

)59/14(  

tp
 

0018/0-  
)21/5-(  

0014/0-  
)65/1-(  

3y  
0186/0  

)56/1(  
0289/0-  

)23/1-(  

  جمله ثابت
27/4  

)14/8(  
7501/0-  

)66/0-(  
 Yes yes  اثرات صنعت

 Yes yes  اثرات سال

 3733 13712  تعداد مشاهدات

  
هاي شماره  به صورت تلفيقي در نظر گرفته شوند، براساس جدولهاي بنگاه  حال اگر مشخصه

نتايج حاصل از اين برآوردها حاكي از آن اسـت  . آيد دست مي ، نتايج متفاوتي به10و  9، 8، 7
  : كه

تـر   هاي دولتي كه در صنايع كمتر رقابتي هسـتند، قـوي   وري بنگاه اثر آزادسازي تجاري بر بهره - 1
  .است

تـر   هاي بزرگي كه در صنايع كمتر رقابتي هستند، قـوي  وري بنگاه تجاري بر بهرهاثر آزادسازي  - 2
  .است
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  وري هاي بنگاه و اثر حمايت تجاري بر بهره مشخصه - 7جدول 
  وري درجه انحصار، نحوه مديريت و اثر سياست  تجاري بر بهره

  1379 -1383: دوره نمونه)                               Prt(وري كل عوامل توليد بنگاه  بهره: متغير وابسته

  متغيرهاي مستقل
هاي رقابتي و  بنگاه

تحت مديريت بخش 
 خصوصي

هاي انحصاري و  بنگاه
تحت مديريت بخش 

  خصوصي

هاي رقابتي و  بنگاه
تحت مديريت بخش 

  دولتي

هاي انحصاري و  بنگاه
تحت مديريت بخش 

  دولتي

1Prt   
7798/0  

)27/19(  
6753/0  

)42/7(  
5374/0  

)82/3(  
3620/0  

)31/2(  

tp
 

0014/0-  
)08/4 -(  

0108/0-  
)94/4 -(  

0016/0-  
)67/1 -(  

0242/0-  
)47/3 -(  

3y
  

0244/0  
)97/1(  

1225/0-  
)98/3 -(  

052/0 -  
)65/1 -(  

0815/0-  
)92/0 -(  

  جمله ثابت
12/3  

)62/5(  
88/4  

)73/3(  
02/7  

)34/3(  
74/10  

)18/4(  
 Yes Yes yes yes  اثرات صنعت

 Yes Yes yes yes  اثرات سال

 271 995 2480 13699  تعداد مشاهدات

  وري هاي بنگاه و اثر حمايت تجاري بر بهره مشخصه - 8جدول 
  وري بهرهدرجه انحصار، مالكيت و اثر سياست  تجاري بر 

  1379 -1383: دوره نمونه)                                    Prt(وري كل عوامل توليد بنگاه  بهره: متغير وابسته

  متغيرهاي مستقل
هاي رقابتي و  بنگاه

تحت مالكيت بخش 
 خصوصي

هاي انحصاري و  بنگاه
تحت مالكيت بخش 

  خصوصي

 هاي رقابتي و بنگاه
تحت مالكيت بخش 

  دولتي

هاي انحصاري و  بنگاه
تحت مالكيت بخش 

  دولتي

1Prt   
7819/0  

)76/18(  
6635/0  

)31/7(  
5374/0  

)82/3(  
3620/0  

)31/2(  

tp
 

0015/0-  
)18/4-(  

0108/0-  
)92/4-(  

0016/0-  
)67/1-(  

0242/0-  
)47/3-(  

3y
  

0202/0  
)60/1(  

1230/0-  
)99/3-(  

052/0-  
)65/1-(  

0815/0-  
)92/0-(  

  جمله ثابت
10/3  

)42/5(  
05/5  

)87/3(  
02/7  

)34/3(  
74/10  

)18/4(  
 Yes  Yes yes yes  اثرات صنعت

 Yes Yes yes yes  اثرات سال

 271 995 2443 13330  تعداد مشاهدات
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  وري بنگاه و اثر حمايت تجاري بر بهرههاي  مشخصه -9جدول 
  وري درجه انحصار، مالكيت و اثر سياست  تجاري بر بهره

  1379 -  1383: دوره نمونه)                                   Prt(وري كل عوامل توليد بنگاه  بهره: متغير وابسته

  هاي انحصاري تعاوني بنگاه تعاونيهاي رقابتي  بنگاه  متغيرهاي مستقل

1Prt   
5298/0  

)07/3(  
1304/0  

)22/0(  

tp
 

0002/0-  
)20/0-(  

0184/0-  
)55/1-(  

3y
  

1318/0  
)26/2(  

2293/0-  
)29/1-(  

  جمله ثابت
35/6  

)72/2(  
24/12  

)47/1(  
 Yes yes  اثرات صنعت

 Yes yes  اثرات سال

 37  369  تعداد مشاهدات

  
  وري هاي بنگاه و اثر حمايت تجاري بر بهره مشخصه -10جدول 

  وري اندازه بنگاه، درجه انحصاري و اثر سياست  تجاري بر بهره

  1379 -1383: دوره نمونه                 )                   Prt(وري كل عوامل توليد بنگاه  بهره: متغير وابسته

  متغيرهاي مستقل
هاي رقابتي و  بنگاه

 بزرگ

هاي انحصاري و  بنگاه
  بزرگ

هاي رقابتي و  بنگاه
  كوچك

هاي انحصاري و  بنگاه
  كوچك

1Prt  
03/1  

)87/10(  
9396/0  

)13/9(  
6886/0  

)62/16(  
4497/0  

)07/4(  

tp
 

0008/0-  
)90/0-(  

0125/0-  
)06/4-(  

0016/0-  
)59/4-(  

0112/0-  
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هـا، نتـايج    و سـاير جـدول   3شايان ذكر است با توجه به نتايج گزارش شده در جـدول شـماره   
ممكن است اين پرسش به ذهن خطور كند كه . دار نيستند هاي دولتي اكثراً معنا مربوط به بنگاه

هاي دولتـي را تحـت تـأثير     وري بنگاه توانند بهره عوامل ديگري وجود دارند كه ميبه احتمال 
هاي ناشي از آن؟ اما اگر نگاهي به آمارهاي مربوط  قرار دهند، مانند درآمدهاي نفتي و شوك

هاي ناشي از آن طي دوره مورد بررسي بيندازيم به ايـن نكتـه پـي     به درآمدهاي نفتي و شوك
رو، تغيير ساختاري از بابت  ازاين. دوره، شوك نفتي خاصي رخ نداده است بريم كه در اين مي

بنـابراين، وارد كـردن ايـن متغيـر در داخـل      . درآمد نفتي وجود نداشت كه در مدل وارد شـود 
ايـران كـه در راسـتاي در نظـر گـرفتن      نفتـي   هاي شوك. مدل، تأثيري در نتايج نخواهد داشت

  :ند ازا عبارتشوند،  صادسنجي وارد ميهاي اقت تغييرات ساختاري در مدل
افزايش  ،روي داد و ماحصل آن1972-1974شوك نفتي اول كه به دنبال تالش اوپك در  -1

 . بود برابر 5قيمت نفت به بيش از 

 بـروز انقـالب و   كه به دنبـال  رخ داد )خورشيدي 1357( 1978 سال دومين شوك نفتي در  -2
افـزايش قيمـت    و در نتيجـه، عتصابات كاركنان صنعت نفت سبب قطع صـادرات نفـت ايـران    ا

  . شد) اي محموله در بازار تك(دالر در هر بشكه  40به نفت 
  . بود 1985 سال سومين شوك نفتي سقوط قيمت نفت در  -3
دالر  40قيمـت نفـت بـه حـدود      ،سـال  در اينبود كه  1991 سال چهارمين شوك نفتي در -4

دالر كـاهش   20بـه  بـه تـدريج   در طـول سـال    روند نزولي گرفت ويك ماه پس از رسيد، اما 
  .يافت

هاي ياد شده در دوره مـورد بررسـي ايـن مطالعـه قـرار       آنچه پرواضح است، هيچكدام از دوره
دهـد كـه    نشان مـي ) 1379-1383(بررسي ساختاري اقتصاد ايران در دوره مورد بررسي. ندارد
  . سازي نرخ ارز بوده كه در الگو وارد شده است ساختاري، يكسان ترين تغيير مهم

بـر  ) تعرفـه (دهد كـه اثـر سياسـت تجـاري      در مجموع، نتايج حاصل از تخمين معادالت نشان مي
گونـه كـه در تصـريح كلـي      همـان . هاي صنعتي ايران منفي است وري كل عوامل توليد بنگاه بهره

هـا   وري كـل عوامـل توليـد بنگـاه     رصد كاهش تعرفه، بهرهد 10ازاي هر  شود، به مدل مشاهده مي
هـاي بنگـاه در مـدل حـاكي از      نتايج حاصل از وارد كردن مشخصه. يابد درصد افزايش مي 17/0

  :آن است كه
هاي تحت  تر از بنگاه هاي خصوصي قوي وري بنگاه بر بهره) تعرفه(هاي تجاري  اثر سياست -1

  .مالكيت دولت است
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تـر از   ترنـد، قـوي   هـايي كـه انحصـاري    وري بنگـاه  بـر بهـره  ) تعرفه(هاي تجاري  اثر سياست -2
  . هاي رقابتي است بنگاه

هاي بزرگـي كـه در صـنايع كمتـر رقـابتي هسـتند،        وري بنگاه اثر آزادسازي تجاري بر بهره -3
  . تر است قوي

بتي هسـتند،  هـاي دولتـي كـه در صـنايع كمتـر رقـا       وري بنگاه اثر آزادسازي تجاري بر بهره  -4
  .تر است قوي

  
  گيري  نتيجه -6

وري در ايـران ماننـد سـاير كشـورها اثـر مثبـت        مطالعه در خصوص اثر كاهش تعرفـه بـر بهـره   
اين اثر در صنايع مختلـف  . كند وري تأييد مي را بر بهره) كاهش نرخ تعرفه(آزادسازي تجاري 

با توجـه  . ا صنعت بستگي داردهاي آن بنگاه ي هاي مختلف، متفاوت است و به مشخصه و بنگاه
  :شود هاي پژوهش، پيشنهاد مي به يافته

وري  آزادسازي تجاري باعث افزايش فضاي رقابتي در بازار و اين امر موجب افزايش بهره -1
هـايي كـه    وري بنگـاه  شود، چنانچه برآوردها نيز نشان داد اثر كاهش تعرفه بـر بهـره   ها مي بنگاه

رو، با توجه بـه مطالعـات، بـراي افـزايش      ازاين.هاي رقابتي است بنگاهتر از  ترند، قوي انحصاري
اي هدفمند كـرد تـا    گونه توان تغييرات تعرفه را به وري، ضمن شناسايي ساختار صنايع، مي بهره

  . تر شدن پيش رود ساختار صنايع به سمت رقابتي
هـاي   تـر از بنگـاه   قوي هاي خصوصي وري بنگاه نتايج نشان داد كه اثر كاهش تعرفه بر بهره -2

همراه با تالش بيشتر براي ) كاهش تعرفه(رو، اگر آزادسازي  تحت مالكيت دولت است، ازاين
  . وري بيشتري را به همراه داشته باشد سازي باشد، ممكن است بهره خصوصي

هـاي بـزرگ اسـت و ايـن      تر از بنگاه هاي كوچك قوي وري بنگاه اثر كاهش تعرفه بر بهره -3
گسـترش يابنـد، ممكـن اسـت     ) هاي كوچك و متوسط بنگاه(ها  SMEدهد، چنانچه  ينشان م

 . وري بيشتري را به دنبال داشته باشد آزادسازي تجاري منافع بهره
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 پيوست

  كد صنعتي 22
  صنايع مواد غذايي و آشاميدني: 15كد 
 تنباكو و سيگار -توليد محصوالت از توتون : 16كد 

 توليد منسوجات: 17كد 

 عمل آوردن و رنگ كردن پوست خزدار -توليد پوشاك:  18كد 

 دباغي و عمل آوردن چرم و ساخت كيف و چمدان و زين و يراق و توليد كفش: 19كد 

 توليد چوب و محصوالت چوبي غير از مبلمان: 20كد 

 توليد كاغذ و محصوالت كاغذي: 21كد 

 هاي ضبط شده انتشار، چاپ و تكثير رسانه: 22كد 

  اي هاي هسته هاي نفت و سوخت پااليشگاه -نايع توليد زغال كك ص: 23كد 
  صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي: 24كد 
  توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي: 25كد 
  توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي: 26كد 
  توليد فلزات اساسي: 27كد 
  تجهيزات آالت و جز ماشين توليد محصوالت فلزي فابريكي به: 28كد 
  بندي نشده در جاي ديگر آالت و تجهيزات طبقه توليد ماشين: 29كد 
  آالت اداري و حسابگر محاسباتي توليد ماشين: 30كد 
بندي نشده در جاي  هاي برقي طبقه آالت مولد و انتقال برق و دستگاه توليد ماشين: 31كد 
  ديگر
  رتباطيها و وسايل ا توليد راديو و تلويزيون و دستگاه: 32كد 
  هاي مچي و انواع ديگر ساعت توليد ابزار پزشكي و ابزار اپتيكي و ابزار دقيق و ساعت: 33كد 
  تريلر توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيم: 34كد 
  ونقل توليد ساير وسايل حمل: 35كد 
  بندي نشده در جاي ديگر توليد مبلمان و مصنوعات طبقه: 36كد 
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