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 منشأهای کار و زندگی بشر مطرح و انداز در تمام حیطهیک فرهنگ و چشم عنوانبه وریبهره ،امروزه

ازپیش کشورها در سازمان یشبو عضویت  شدنجهانیپیشرفت و توسعه اقتصادی است. با توجه به روند 

 کل عوامل  وریبهرهو آزادسازی تجاری بر رشد  شدنجهانی تأثیرتجارت جهانی، این پژوهش 

  (EU)کشور عضو اتحادیه اروپا  15و  (MENA) فریقاآکشور خاورمیانه و شمال 12، دو گروهدر 

 با استفاده از روش پانل دیتا با اثرات تصادفی بررسی نموده است.  (2000-2013)در دوره زمانی را 

 ،در هر دو گروه داشته وریبهرهمثبتی بر بهبود رشد  تأثیرو آزادسازی تجاری  شدنجهانینتایج حاکی است که 

 دیگر عبارتبه. است MENAاز کشورهای گروه  بزرگتردیه اروپا اما ضرایب برای کشورهای عضو اتحا

در کشورهای  وریبهرهکمک بیشتری به ارتقای رشد  شدنجهانیافزایش درجه آزادسازی تجاری و 

 داشته است. MENAاتحادیه اروپا نسبت به کشورهای گروه 
 

 JEL  :.C23, D24, F41بندیطبقه

، آزادسازی تجاری، کشورهای گروه شدنجهانیکل عوامل،  وریبهرهرشد های کلیدی: واژه
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 مقدمه. 1
 یسازاقتصاد که ناظر به همگرایی اقتصادی و رفاهی است، بیانگر همگن شدنجهانیاصطالح 

دیگر،  عبارتبهیا در سراسر جهان  غیرهها و قیمت دارایی ها، تولیدات، دستمزدها،قیمت

)کلباسی و  دباشمییکپارچگی و ادغام اقتصادهای ملی با گسترش تجارت و اقتصاد بازار آزاد 

 . (1381جالئی، 

 شدن را رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها ، جهانی(IMF) 1المللی پولصندوق بین

 در سراسر جهان از طریق افزایش حجم و تنوع مبادالت کاال و خدمات و جریان سرمایه 

 د. دانمیتر تکنولوژی تر و سریعمرزها و همچنین از طریق پخش گسترده یدر ماورا

ی است که همگام با افزایش آگاهی انسان فرایند، پدیده نوظهوری نیست بلکه شدنجهانی

از جنگ  فرایندو اجتماعی، از آغاز تاریخ وجود داشته است. این نسبت به خود و محیط طبیعی 

المللی، مهاجرت جهانی دوم به بعد با رشد تجارت جهانی، افزایش تحرک سرمایه در سطح بین

المللی، شکل دیگر و سرعت اساس قراردادهای بین کار و کاهش موانع تجاری بر یروین

ای سابقهسرعت فزاینده دانش و فناوری شتاب بی هم با یرهای اخبیشتری پیدا کرد و در سال

سازی، ادغام اقتصادها از راه بازارهای میان های مختلف از جهانیگرفته است. در میان تعریف

 . (1392 ،عبدلی)حضارمقدم و  مرزها نیز مورد توجه قرار گرفته است

د که روابط شومیی دیالکتیکی تعریف فرایند صورتبهسازی جهانی (1990) از نظر گیدنز

 ندگیرمیحوادثی قرار  تأثیرد که وقایع محلی تحت کنمیاجتماعی را در سطح جهانی چنان تشدید 

  افتند و بالعکس.که کیلومترها دورتر اتفاق می

و  ونقلحملهای دو نیروی اصلی برای جریان آن، آزادسازی اقتصادی و کاهش هزینه

 استها و سدهایی ها، محدودیتمیان برداشتن کلیه تخریب از؛ ارتباطات است. آزادسازی اقتصادی

کالن اقتصادی  یرهایان و اربابان سیاست طی زمان سر راه حرکت طبیعی متغسیاستگذارکه معمواًل 

 (. 1392 ،عبدلی)حضارمقدم و  ندکنمیدر بازارهای اقتصادی ایجاد 

د دانمیزادی اقتصادی را معیاری آالمللی است ات بینمؤسسبنیاد هریتیج که از معتبرترین 

که طبق آن افراد آزادند به تولید، توزیع و مصرف کاالها و خدمات بپردازند. به عقیده طراحان 

                                                 
1. International Monetary Fund 
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نبود الزام، فشار یا محدودیت در انتخاب عمل است و  عنوانبهاین شاخص، از آنجا که آزادی 

زادی اقتصادی را آتوان ، میدباشمیمرتبط اقتصاد با تولید، توزیع و مصرف کاالها و خدمات 

نبود تحمیل یا محدودیت بر تولید، توزیع و مصرف کاالها و خدمات تعبیر کرد  صورتبه

 (. 1379)جانسون و همکاران، 

 دهدمیهای متفاوتی را مورد بررسی قرار آزادسازی اقتصادی از ابعاد نظری و تجربی، حیطه

زی مالی، آزادسازی تجاری، آزادسازی نرخ ارز، که عبارتند از: آزادسازی قیمتی، آزادسا

 (.1392 ،عبدلی ی، آزادسازی حساب سرمایه و بخش مالیه )حضارمقدم وگذارسرمایهآزادسازی 

اقتصاد باز  دارایوضعیت اقتصادی کشورهای  دهدمیتجربه کشورهای مختلف نشان 

اقتصاد بسته است. مطالعات بسیاری در زمینه بررسی اثرات  دارایمراتب بهتر از کشورهای به

 کل عوامل تولید انجام گرفته است. وریبهرهآزادسازی اقتصادی بر متغیرهای اقتصادی از جمله 

و تعیین میزان موفقیت یا ناکامی در رسیدن به  هابنگاهمعیاری برای ارزیابی عملکرد  وریبهره

ترین شاخص در ارزیابی عملکرد، مهم عنوانبهمنابع بوده و اهداف بنگاه با توجه به مصرف 

  (.1391 ،چی فیروزجاییداغمه)صمصامی و  دارای عملکرد وسیعی است

کل عوامل تولید قابل محاسبه است.  وریبهرهی و ئجز وریبهرهبه دو صورت  وریبهره

ی برابر است با ستانده ناشی از یک واحد نهاده در یک زمان. اشکال استفاده از ئجز وریبهره

تولید  فرایندعوامل در  است که آثار دیگر این یک بنگاه وریبهرهاین شاخص در تحلیل 

 د،دانمیها را مربوط به یک نهاده ویژه در سایر نهادهد و تغییرات ایجاد شده نشومینادیده گرفته 

 کل عوامل تولید با توجه به این واقعیت که همه عوامل تولید از نظر اقتصادی کمیابند، یوربهره اما

ای از ها را در تولید یک یا مجموعهشاخصی است که ثمربخشی نسبی یک مجموعه از نهاده

محصوالت برای حاالت گوناگون محاسبه کرده و بهبود نسبی عملکرد بخش یا واحد تولیدی 

 (. 2001گم و کوییلی، )نی دهدمیان را در طول زمان نش

شده تولید، عدم تولید جامعه را با مشکالتی مانند افزایش بهای تمام وریبهرهپایین بودن 

)صمصامی و  دکنمیتوان رقابتی در بازارهای جهانی و کاهش کیفیت کاالهای تولیدی مواجه 

 (. 1391 ،چی فیروزجاییداغمه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             3 / 20

http://qjfep.ir/article-1-447-en.html


 14های مالی و اقتصادی   شماره فصلنامه سیاست   154

 ها، امکانات و منابع ییاستفاده مفید و کارا و ثمربخش از تواناانسان از دیرباز در اندیشه 

در دسترس خود بوده است. در عصر کنونی این امر بیش از هر زمان دیگری مورد توجه جدی 

های قرار گرفته است. محدودیت منابع قابل دسترس، افزایش جمعیت و رشد نیازها و خواسته

 ها، اقتصاد، سیاست و مدیریت جامعه و سازمان اندرکاران عرصهبشری باعث شده که دست

را در اولویت  هابخشدر همه  وریبهرهجوامع صنعتی، افزایش  ویژهدر همه کشورها به

هنگامی که در راستای رعایت مصالح انسانی و اقدام  وریبهرهزیرا  ؛دهندهای خود قرار برنامه

ها مورد توجه واقع شود، خود به یک ارزش تبدیل شده و بسیاری از موانع حقوق انسان ینبه تأم

سطح دستمزدها ، یابد، حقوق انسانی. در نتیجه سطح فقر کاهش میداردیپیشرفت را از پیش پا برم

-جابرییابد )محمدوندناهیدی و و کیفیت زندگی شغلی و در کل رفاه جامعه ارتقا می

مطالعات تجربی انجام شود.  وریبهرهباید اقداماتی در جهت رشد  پس. (1389 ،خسروشاهی

 کل عوامل کمک کند. وریبهرهتواند به افزایش که آزادی اقتصادی می دهدمینشان 

دو گروه در  وریبهرهرشد بر  و آزادسازی تجاری شدنجهانی در این تحقیق به بررسی اثر

پانل دیتا با استفاده از روش ( 2000-2013) در دوره زمانی EU15و  MENAکشورهای 

سوابق تجربی و مرور  بخش دوم مقاله به ادبیات موضوعدر این راستا  .شودمیپرداخته 

سوم الگوی مورد نظر معرفی و در بخش چهارم به برآورد و تحلیل بخش در و  رددا اختصاص

 .شودمیورده گیری پژوهش آیجهنتنتایج آن پرداخته خواهد شد. در بخش آخر نیز 
 

 ادبیات موضوع. 2
 مبانی نظری. 2-1

بنابراین جهت  ،است ترین عامل در راه رسیدن به رشد اقتصادی مستمر کشورمهم وریبهره

کل عوامل در رشد  وریبهرهزا و پایدار و افزایش رشد دستیابی به رشد اقتصادی درون

زیرا شناخت علمی و جامع  است نیاز کل وریبهرهاقتصادی به شناخت علمی از عوامل مؤثر بر 

های اقتصادی نقش حائز اهمیتی ریزیتواند در برنامهکل عوامل می وریبهرهاز عوامل مؤثر بر 

ی مستقیم خارجی، تجارت گذارسرمایهکل عوامل کشور بستگی به جریان  وریبهرهایفا نماید. 

صنعتی و سرمایه انسانی دارد  تجارت خارجی کشور با کشورهای ،درجه باز بودن ،المللبین

 . (1386 آبادی،)شاه
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 یشرط بقا عنوانبهمستمر آن  یو ارتقاگردیده به ثروت ملل تبدیل  وریبهرهامروزه 

ی مناسب هاسیاستدر کشورها منوط به اعمال  وریبهرهها شناخته شده است. ارتقای نظام

چی داغمهی تجاری است )صمصامی و هاسیاست، وریبهرهی مؤثر بر هاسیاستاست. یکی از 

 (. 1391، فیروزجایی

ند و مطالعات باشمیکل  وریبهرهی آزادسازی تجاری عامل مهم در رشد هاسیاست

تواند به تجربی بیانگر آن است که توسعه صادرات و واردات ناشی از آزادسازی تجاری می

ایجاد فضای رقابتی برای  کل عوامل کمک کند و آزادسازی تجاری موجب وریبهرهافزایش 

د و شومیدید یا استفاده کارا از عوامل تولید جهای تولید صنایع داخلی از طریق توسعه تکنیک

های با قیمت ایواسطههای تری در مورد کیفیت باالی نهادههمچنین موجب انتخاب وسیع

 د شومیوامل کل ع وریبهرههای اقتصادی شده که این امر موجب تر برای فعالیتپایین

 (. 1386آبادی، )شاه

 جنبه چنداز  تولید عوامل وریهبهر بر شدن جهانی گذاریتأثیر تئوریک و نظری لحاظ به

 خارجی و داخلی تجاری یهابنگاه بین رقابت افزایش با تجاری آزادسازی .است بررسی قابل

 از و دنساز طرفبر را منابع اتالف هرگونه تا آوردمی فشار داخلی غیرکارای یهاشرکت بر

 داخلی یهابنگاه در تولید عوامل کل وریبهره، نتیجه در و دگردن مندبهره مقیاس هایصرفه

 ایواسطه کاالهای واردات افزایش طریق از تجاری آزادسازی دیگر، سوی از د.یابمی افزایش

 و دهدمی افزایش تولید مؤثرتر یهافناوری جذب برای را اقتصاد ظرفیت فناوری، و دانش انتقال و

 (. 1996، هریسون و 1991گ، پی و میزونیشی) دشومی منجر وریبهره سریع رشد به

 وریبهره با صنایع و هابخش از منابع تخصیص تغییر سبب خارجی تجارت دیگر، سوی از

 کهکند می هدایت هاییفعالیت سوی به را منابع و دشومیباال  وریبهره با صنایع به پایین

  (.1390فر، ییتمنا و زادهارنج) دارند را وریبهره بیشترین

آزادسازی تجاری اصطالحی است که بیانگر حذف  (1392) عبدلیحضارمقدم و به بیان 

  عکس بر تجارت است گذاریتأثیر سوبسیدهای دولتی در جهتیا  هاسیاستکامل یا جزئی 

  گردد.صادرات کاالها و خدمات ظاهر میشکل کاهش موانع بر سر راه واردات و و در 
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( الگوهای 1992( و رومر )2004همکاران )پردازانی همچون وایا و نظریه 1990در دهه 

ها آزادسازی تجاری از طریق اند که بر اساس آنرشد ارائه کرده-متفاوتی را در زمینه تجارت

ر یادگیری از طریق عمل و و گسترش دانش و آثا ایواسطههای افزایش تنوع و کیفیت نهاده

بینی کردند که د. این الگوها پیشکنمیبازارها، رشد اقتصادی را تحریک  افزایش اندازه

آثار مثبتی بر رشد اقتصادی دارد )نجارزاده و  وریبهرهآزادسازی تجاری از طریق رشد 

 (. 1391 همکاران،

منابع فقط به  یص بهینهها، آزادسازی تجاری از طریق تخصدر فرضیه سنتی نئوکالسیک

های بعدی حامیان راهبرد توسعه که در دورهد، در حالیشومیمنجر  وریبهرهافزایش سطح 

  د.نکنمی یدتواند داشته باشد تأکمی وریبهرهصادرات بر آثار مثبتی که تجارت آزاد بر نرخ رشد 

افزایش یابد، منافع  وریبهرهآزادسازی تجاری رشد  پی دراگر  استعتقد م( 1995رومر )

د شومیمراتب بیش از منافعی است که در نظریه سنتی تجارت حاصل حاصل از تجارت به

 (. 1390، فرتمنایی)نجارزاده و 

مثبت  ، تبیین رابطهوریبهره( در بررسی رابطه آزادسازی تجاری و 1991میزو و پگ )نیشی

د که آزادسازی تجاری با افزایش رقابت بین ننکمیبیان  وریبهرهآزادسازی تجاری و 

گونه تا هر دآورمیی غیرکارای داخلی فشار هاشرکتی تجاری داخلی و خارجی بر هابنگاه

کل  وریبهرهدر نتیجه  ؛مند گردندهای مقیاس بهرهو از صرفه زنداتالف منابع را برطرف سا

وی دیگر آزادسازی تجاری از طریق یابد. از سی داخلی افزایش میهابنگاهعوامل تولید در 

و انتقال دانش و تکنولوژی، ظرفیت اقتصاد را برای جذب  ایواسطهافزایش واردات کاالهای 

د )نجارزاده و شومی وریبهرهد و منجر به رشد سریع هدمیهای مؤثرتر تولید افزایش فناوری

 (. 1391همکاران، 

کننده مانند با استفاده از عوامل تسهیلمعتقد بودند که تجارت  (1997) همکارانکو و 

ی مستقیم خارجیان، باعث انتشار دانش و پر شدن شکاف تکنولوژیک موجود میان گذارسرمایه

  .شودنهایت منجر به رشد می کشورها و در

نتایج  بر اساسبرتری کشورهای دارای تخصص باالتر است.  یدبرخی دیگر از مطالعات مؤ

 گراییتخصص حاصل از این قبیل مطالعات، اقتصادهای دارای درجه بیشتر باز بودن تجاری و با
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 ای، نسبت به اقتصادهای دارای درجه پایین باز بودن وبیشتر در صنایع فعال کارخانه

 (. 1385بروجردی، تری خواهند داشت )رحیمیرشد سریع گراییتخصص

ترین معیار برای د. سادهشومیرجه باز بودن اقتصاد سنجیده آزادسازی تجاری با پارامتر د

درجه باز بودن اقتصاد بر مبنای جریانات تجاری است که در آن نسبت مجموع صادرات و 

 (.1389، خسروشاهیجابری)محمدوندناهیدی و  استواردات به تولید ناخالص مدنظر 

سازد که نئوکالسیک خاطرنشان میمطالعات اقتصاددانان  ویژهبهمطالعات اقتصادی  بیشتر

شدت مهارشده برتری یک اقتصاد کامالً آزاد، به احتمال بسیار قوی نسبت به یک اقتصاد به

 (. 1392 ،عبدلی)حضارمقدم و  دارد

پدر علم اقتصاد معتقد بود بازارهای آزاد با حفاظت از حقوق مالکیت  1،آدام اسمیت

یافتگی خصوصی و حضور حداقلی دولت منجر به توسعه و رشد اقتصاد و در نهایت توسعه

سمت کشورها خواهند شد. این تفکر اسمیت هنوز هم بر اقتصاد جهان حاکم است و حرکت به

آزادی اقتصاد یکی از  بنابراین د.شومیمحسوب سمت توسعه آزادتر کردن اقتصاد گامی به

که نیروی اصلی برای جریان  یافتگی اقتصاد کشورهاستاصول مهم در ارزیابی توسعه

 مؤثرابزاری  عنوانبهو یکی از ارکان اصلی آن آزادسازی تجاری است که  دباشمی شدنجهانی

را  شدنجهانیطور کلی به د.شومیو توسعه اقتصادی به کشورها توصیه  وریبهرهبر رشد 

 المللی دانست. منظور از آزادسازی ملی،توان مترادف با آزادسازی اقتصادی در سطوح ملی و بینمی

و منظور  دباشمیسازی، کاهش مداخله دولت در اقتصاد و حرکت به سوی بازار آزاد یخصوص

خدمات، جریانات سرمایه و المللی کاهش موانع بر سر راه تجارت کاالها و ی بینآزادسازاز 

 های آزادی اقتصادی شدن، تمام شاخصانتقال تکنولوژی است. با این تعریف از جهانی

ند گیرمیقرار  شدنجهانیهای های باز بودن تجاری و مالی در شمار شاخصو نیز شاخص

  (.1388نیا و زندیه، )طیب

 ند.نمایمیاخص آزادی اقتصاد کشورها گیری شساالنه مؤسسات معتبری در دنیا اقدام به اندازه

بنیاد هرتیج است که در تعریف آزادی اقتصادی بیان  یکی از مؤسسات معتبر در این زمینه

نظارت داشته باشد. در یک  اشییدارد که حق اساسی هر انسانی است بتواند بر کار و دارامی

                                                 
1. Adam Smith 
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ی کاماًل آزادند. نقش دولت، گذارسرمایهجامعه با اقتصاد آزاد، افراد در کار، تولید، مصرف و 

حمایت و محافظت از این آزادی است. در واقع، دولت باید اجازه دهد نیروی کار، سرمایه و 

  کاالها آزادانه حرکت کرده و محدودیتی برای این آزادی ایجاد نکند.

  رد.ک ییشناسا را نظری دیدگاه دو توانمی راستا، این در رایج ادبیات بر کلی مرور با

 فضای شدن باز و تجاری سازیدآزا که ندکنمی استدالل آن حامیان اول دیدگاه در

 دهعمطور به که دیدگاه این طرفداران .دشومی وریبهره کاهش و افت به منجر کاروکسب

 که ندکنمی استدالل دارند، اقتصادی رشد و وریبهره رشد موضوعات به گرادرون نگاهی

 اقتصادی فعاالن با برابرنا رقابت و رویارویی به منجر شدن جهانی به مربوط یهاسیاست

 دچار پیدایش اولیه مراحل در نوزاد تولیدی یهابخش و صنایع نتیجه در و شودمی خارجی

 با همزمان بلکه دهدمین رخ اقتصادی رشد تنهانه میان این در بنابراین، د.نشومی ورشکستگی

 .آیدمی وجودبه امنیتی و سیاسی اجتماعی، هایحوزه سایر در نیز ییهابحران اقتصادی رکود وقوع

 آزادسازی یهاسیاست که دارد اعتقاد است اول دیدگاه مقابل در درست که دوم دیدگاه

 دهندمی افزایش اقتصاد کل در را اقتصادی کارایی ،هابنگاه بین رقابت ایجاد واسطهبه تجاری

 تولید ارزش و بخشیده بهبود هابخش بین در را تولیدی منابع و عوامل تخصیص وسیله یناهب و

 .(1391)نجارزاده و همکاران،  دهندمی افزایش را ملی ناخالص
 

 پیشینه تحقیق. 2-2

به بررسی اثر درجه باز بودن اقتصاد،  در تحقیقی (1389خسروشاهی )محمدوندناهیدی و جابری

 ایران کار در اقتصاد یروین وریبهرهمدیریت  بر یهجمعیت شاغل، سرمایه انسانی و شدت سرما

نتایج برآورد حاکی است  .اندپرداخته( 1354-1386) هایبرای سال ARDLروش از  با استفاده

داری بر امثبت و معن تأثیرکه درجه باز بودن اقتصاد، سرمایه انسانی و شدت سرمایه در بلندمدت 

 .دنکار دار یروین وریبهره

 وریبهرهای اثر آزادسازی تجاری بر در مطالعه (1391چی فیروزجایی )صمصامی و داغمه

و با استفاده از روش ( 1379-1383) هایطی سالرا ی صنعتی ایران هابنگاهکل عوامل تولید 

که کاهش تعرفه موجب افزایش  دهدمی. نتایج نشان اند( بررسی کردهDPD)پانلی پویا 

  وریبهرهی صنعتی ایران شده است و اثر کاهش تعرفه بر هابنگاهکل عوامل تولید  وریبهره
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ی هابنگاه وریبهرهکه اثر نرخ تعرفه بر طوریهای بنگاه متفاوت است، بهبا توجه به مشخصه

 ی تحت مالکیت دولت است. هابنگاهتر از خصوصی قوی

کل عوامل تولید  وریبهرهبررسی اثر آزادسازی تجاری بر  ا( ب1391) همکاراننجارزاده و 

از روش پانل با استفاده ( 1985-2004) هایدر گروه منتخب کشورهای اسالمی برای سال

آزادسازی تجاری دارای  ،که در اغلب کشورهای منتخب اندرسیده نتایج اینبه استاتیک 

 کل عوامل تولید است. وریبهرهی با معنادارارتباط مستقیم و 

بخش  وریبهره( در تحقیقی به بررسی آزادسازی تجاری بر 1392) عبدلیمقدم و حضار

سیستم معادالت  استفاده از روشصنعت در اقتصاد ایران از طریق یک تابع هزینه ترانسلوگ و با 

که  دهدمیاند. نتایج نشان پرداخته( 1353-1385) برای دوره زمانی  (SUR)ظاهر نامرتبطبه

یک درصد افزایش در حجم تجارت از طریق آزادسازی تجاری از یک طرف تولید در بخش 

های تولید این هزینه( و از طرف دیگر وریبهره)اثر اولیه  دهدمیدرصد افزایش  47صنعت را 

 (.وریبهرهدرصد کاهش خواهد داد )اثر دوگان  26/0بخش را 

 در هند وریبهرهبازار و رشد  وریبهره( به بررسی رابطه آزادسازی تجارت، 2008گنگ )

که  دهدمینشان  .پرداخته استTV-PSTR  مدلبا استفاده از( 1988-2006) در دوره زمانی

جای دنبال کردن تغییر بزرگ و آنی مفروض قبلی پس از اصالحات، هآزادسازی ب اتتأثیر

د. در پاسخ به اصالحات تجاری، اکثر صنایع که از کاهش کنمیانتقال آرام را دنبال  فرایند

که یدر حال ،کل عوامل تجربه نکردند وریبهرهبرند هیچ تغییر یا سقوطی در رشد اندازه بازار رنج می

برد در پاسخ به های اقتصاد میعتی که بیشترین بهره را از مقیاسصن عنوانبهصنعت چرم 

 کل عوامل برخوردار شد. وریبهرهاصالحات، از رشد بزرگ اقتصادی 

کل عوامل  وریبهرهمیان آزادسازی تجاری و نرخ رشد  رابطه (2010مجید و همکاران )

 بررسی کردند. ARDLروش از ( 1971-2007)های های صنعتی پاکستان بین سالتولید را در کارخانه

 دهدمیباز بودن اقتصادی منفی و معنادار بوده که نشان  یرضریب متغ ،نتایج بر اساس

کل  وریبهرهی آزادسازی تجاری دولت هنوز نتوانسته اثر قابل توجهی بر نرخ رشد هاسیاست

 عوامل تولید داشته باشد.
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  شرکت در هند وریبهرهبررسی رابطه آزادسازی تجارت و  ا( ب2011خندلوال )تپالو و 

به این  (GMM) یافتهیمتعمتکنیک گشتاورهای  با استفاده از( 1987-2001) در دوره زمانی

 د.شومیی هندی هاشرکتدر  وریبهرهکه اصالح تجارت باعث افزایش اند نتیجه رسیده

  وریبهره، نوآوری و نشدجهانی( به بررسی رابطه 2012مایرس و همکاران )

اند. نتایج اثر مثبت ورودی پرداخته( 2005-2006) ی تولیدی چین طی دوره زمانیهاشرکتدر 

د. نتایج در همه کنمیرا ثابت  وریبهرهنوآوری بر خروجی نوآوری و خروجی نوآوری بر 

  .دندهمیی تولیدی اثرات مثبت نوآوری بر خروجی و سپس بر عملکرد شرکت را نشان هابخش
 

 روش تحقیق. 3
شده منتشر یرسم آماراز  (2000-2013) هایسال یط یقتحق یناطالعات استفاده شده در ا

و اطالعات و پردازش  آمار یآوراز جمع پس شده است. یآورجمع یتوسط بانک جهان

و در ادامه برای  شودمیپرداخته  وریبهرهالگوی رشد  ینبه تدو یقتحق یازمورد ن یهاداده

 برآورد مدل از روش پانل با اثرات تصادفی کمک گرفته خواهد شد. 
 

 یرهاو متغ یلیتحل یالگو یمعرف .3-1

 اند کل عوامل تولید دخیل دانسته وریبهرهمتعددی را در تعیین  لمحققان مختلف عوام

 اند.در کشورهای فوق پرداخته وریبهرهخود به بررسی این عوامل بر مسیر حرکت  دیدگاهیک از  و هر

یافته مدل ارائه شده کل عوامل تولید که گسترش وریبهره یک مدل رشد ازاین بررسی در 

 د. شومیاست استفاده  (1986کوون )توسط 

 زیر است: صورتبه کل عوامل تولید وریبهره( مدل پایه رشد 1986) بر اساس کوون
 

i 0 1 i 2 i iRTFP = β +β GOP +β GRD +U                                                                   )1( 
 

iهر زیرصنعت در تولید = 

نرخ  iGOPاست،  i صنعت  کل عوامل تولید وریبهرهنرخ رشد  iRTFP کهیطوربه

Rنرخ رشد سهام  iGRDاست و  i بازده در صنعت رشد &D در صنعت i است. 
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( مدل پایه رشد 1986( با گسترش مدل ارائه شده توسط کوون )2004هوانگ و وانگ )

 نمایند:زیر تصریح می صورتبهکل عوامل تولید را  وریبهره
 

t 0 1 t 2 t 3 t tRTFP .I .Z .M U                                                                   )2( 
 

 گذارند. می تأثیرکل عوامل تولید  وریبهرهمعتقدند که سه دسته متغیر بر رشد  هاآن

دهند که در این بین یممتغیرهایی هستند که ظرفیت جذب و اندازه اقتصاد را نشان  (I)دسته اول 

ای مناسب ذکر کرد. زیرا رشد تولید یندهنما عنوانبهید ناخالص داخلی را رشد تولتوان می

د که رسمی نظربهو  استحاکی از رشد ظرفیت و اندازه هر اقتصادی  (RGDP)ناخالص داخلی 

 نحوی که:داشت به وریبهرهمستقیم میان رشد توان اقتصاد با رشد  ایباید انتظار رابطه
 

t tdRTFP / dRGDP 0                                                                                             )3(  
 

منجر به تغییر رشد  هاآنهستند که تغییرات  (Z)دسته دوم متغیرهای کالن اقتصادی 

ین این مؤثرتراما یکی از  ،توان نام بردیمگردد. در این بین از متغیرهای متعددی می وریبهره

که بسیاری از  است( RKALسرمایه فیزیکی به نیروی کار یا شدت سرمایه )متغیرها نسبت 

 اند. اگر موجودینموده استفاده وریبهرهبر رشد  مؤثرمتغیر مهم و  عنوانبهاقتصاددانان از آن 

سرمایه فیزیکی در اقتصاد دارای رشد بیشتری نسبت به نیروی کار باشد این امر موجب افزایش 

ه فیزیکی به نیروی کار )شدت سرمایه( شده و سبب افزایش رشد نسبت موجودی سرمای

 د:رسمی نظربهنیز مثبت  وریبهرهاین متغیر بر رشد  تأثیرد. بنابراین شومیکل عوامل  وریبهره
 

t tdRTFP / dRKAL 0                                                                                             )4( 
 

ند. در این مقاله باشمیی هستند که به بخش تجارت خارجی مرتبط یدسته سوم متغیرهااما 

ی برای اقتصاد و دیگر شدنجهانیالمللی و از دو متغیر، یکی برای نشان دادن درجه ادغام بین

 شدنجهانیگیری درجه گیری درجه باز بودن اقتصاد استفاده خواهد شد. جهت اندازهاندازه

 د:شومیکمک گرفته  1لوید-اقتصاد از شاخص گروبل

                                                 
1. Grobel- Loyd Index 
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 t t t tGLI 1 M X / M X                                                                             )5( 
 

که ینحوبه است،درجه ادغام اقتصاد  دهندهنشاناین شاخص که بین صفر و یک است 

تر باشد نشان یکنزدتر باشد حاکی از درجه پایین ادغام و هرچه به یک چه به صفر نزدیکهر

یری درجه باز بودن و گاندازهالمللی اقتصاد دارد. همچنین جهت ینباز درجه باالی ادغام 

 (RXMG)از نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی  آزادسازی اقتصاد

د افزایش دو شاخص فوق منجر به افزایش رسمی نظربهد. در مجموع شومیکمک گرفته 

مراودات اقتصادی با تولیدکنندگان خارجی شده و فعاالن اقتصادی داخلی را با کاالهای جدید، 

سازد که های نوین در تولیدهایی با سود بیشتر و هزینه کمتر آشنا میهای تولید و روشنوآوری

 داخلی را ارتقا دهد. وریبهرهد و واخلی منجر شد وریبهرهتواند به رشد یمها گیری این روشکاربه

 نحوی که:داشت به وریبهرهمتغیر فوق با رشد  دو یانمتوان انتظار رابطه مستقیم می پس
 

t t t tdRTFP / dRGLI 0,dRTFP / dRXMG 0                                                   )6( 
 

 را به شکل زیر تصریح نمود: وریبهرهتوان مدل مربوط به رشد یمدر مجموع  بنابراین
 

t 0 1 t 2 t 3 t 4 t tRTFP .RGRD .RKAL .RXMG .RGLI u               )7(  
 

رشد تولید ناخالص داخلی،  RGDPکل عوامل تولید،  وریبهرهرشد  RFTP که در آن

RKAL  ،رشد نسبت سرمایه به نیروی کارRXMG  رشد نسبت مجموع صادرات و واردات 

 .دنباشمیالمللی ینبرشد شاخص ادغام  RGLIبه تولید ناخالص داخلی و 
 

 برآورد الگو و نتایج تجربی .4

و آزادسازی تجاری  شدنجهانی تأثیرهدف این پژوهش بررسی  ،شد بیان ترپیشکه  طورهمان

 (MENA) فریقاآکشور خاورمیانه و شمال  12کل عوامل در دو گروه کشور،  وریبهرهبر رشد 

جهت برآورد  بنابراین. است( 2000-2013) در دوره (EU15)کشور عضو اتحادیه اروپا  15و 

. برای شودمیمدل مورد نظر در دو گروه کشور از روش پانل با اثرات تصادفی کمک گرفته 

ابتدا بررسی مانایی متغیرهای مورد نظر، سپس  ؛درسمی نظربهبرآورد مدل سه گام ضروری 
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پانل همچنین انتخاب میان روش اثر تصادفی یا اثر و ان ترکیبی یا دادگان تعیین روش دادگ

 ثابت، گام آخر نیز تخمین الگو توسط روش مورد نظر.

  ،مورد بررسی قرار گیرد هاآناز متغیرهای مورد نظر ابتدا باید مانایی  استفادهجهت 

اذب مواجه خواهند شد. زیرا در غیر این صورت نتایج با احتمال گرفتار شدن در رگرسیون ک

. در این راستا از استرفته در مدل مورد نظر  کاربهبنابراین گام اول بررسی مانایی متغیرهای 

معتقد بودند جهت این آزمون باید  هاآند. شومیکمک گرفته  1(1992آزمون لین و لوین )

 مدل زیر برآورد گردد:
 

li

i,t i i,t 1 i ij i,t j i,t

j 1

X X .t X 



                                                                 )8( 

 

 پس از برآورد مدل فوق باید آزمون فرضیه زیر مورد بررسی قرار گیرد:
 

0 i

1 i

H : 0

H : 0

 


   
                                                                                                          )9( 

 

باشد فرضیه وجود ریشه واحد  کوچکتره جدول آمارشده از ه محاسبهآمارنحوی که اگر به

 برای آن متغیر قابل رد شدن نیست. نتایج آزمون فوق در جدول زیر آورده شده است:
 

آزمون لین و لوین برای بررسی مانایی متغیرها .1جدول   
RGLI RXMG RKAL RGDP RTFP گروه کشورها 

*87/4- *44/6 *39/7- *28/10- *61/5- MENA 

*30/11- *73/8- *91/6- *02/5- *37/9- EU 

 مأخذ: نتایج تحقیق.
 

 هاآنمقدار بحرانی  ازمحاسباتی مربوط به تمام متغیرها  tه آمارهای فوق یافتهبر اساس 

ه در ناحیه بحرانی قرار گرفته و فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه آماراین  پس ،بوده بزرگتر

ند. باشمیتمام متغیرها جهت استفاده در روش پانل دیتا مانا  اساس این بر است، واحد رد شده

                                                 
1. Lin & Levin 
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 هایروش دادهو  (Pooling Data) ترکیبیهای دادهروش مورد نظر ابتدا باید از بین جهت برآورد مدل 

(Panel Data)  یکی انتخاب شود که در این بین از آزمونF شودمیکمک گرفته  لیمر . 

مجموع  تخمین مدل ترکیبی و حاصل از (RRSS)مجموع مربعات باقیمانده مقید  استفاده از با

 ه آمارتوان می ،گروهیتخمین رگرسیون درون حاصل از (URSS)مربعات باقیمانده غیرمقید 

F  نوشت:را چنین لیمر 

N-1,N(T-1)-K

(RRSS-URSS)/(N-1)
F=

(URSS)/(NT-N-K)
 ~F                                                                )10(  

 

)روش ترکیبی( در مقابل  یعنی یکسان بودن عرض از مبدأها 0Hفرضیه لیمر،  Fآزمون  در

گیرد. های تابلویی( قرار می)روش داده، یعنی ناهمسانی عرض از مبدأها (1H)فرضیه مخالف 

نتایج  (2)در جدول  شود.های تابلویی پذیرفته میروش داده 0Hبنابراین در صورت رد فرضیه 

آورده شده است. همچنین نتایج مربوط به آزمون هاسمن برای انتخاب  لیمر Fه آمارمربوط به 

 شده است.بین روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی در جدول زیر آورده 
 

 ی لیمر و هاسمن هاآزموننتایج  .2جدول 

 MENA EU آزمون

F Leamer 41/723 33/1409 

Husman 03/2- 45/2- 

 مأخذ: نتایج تحقیق.
 

ی هادادهنتایج آزمون لیمر برای هر دو گروه کشور حاکی از آن است که روش 

که  طورهمانارجحیت دارد.  (Pooling Data)ی ترکیبی هادادهبر روش  (Panel Data)پانل

ی پانل باید میان روش اثرات ثابت و تصادفی یکی هادادهاز انتخاب روش  پسگفته شد  ترپیش

 ،دهدمیتصادفی  تانتخاب گردد که نتایج آزمون هاسمن نیز در هر دو گروه رأی به روش اثرا

 تصادفی انجام داد. ها را بر اساس روش اثرهای یلتحلاساس مطالب قبلی باید  بنابراین بر

 نتایج حاصل از برآوردها آورده شده است: (3)در جدول 
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 MENAی اثر تصادفی برای گروه کشورهای هاروشنتایج حاصل از  .3جدول 

 .Prob ضریب متغیرهای مستقل

 246/0 -171/6 مبدأعرض از 

RGDP 916/0 001/0 

RKAL 703/0 000/0 

RXMG 081/0 075/0 

RGLI 114/0 009/0 

 مأخذ: نتایج تحقیق.
 

که رشد تولید دهدنشان می MENAنتایج حاصل از برآورد مدل برای گروه کشورهای 

در این کشورها دارد. همچنین شدت  وریبهرهی مستقیم و معنادار بر رشد تأثیرناخالص داخلی 

 دهدمیرا بهبود دهد. نتایج درباره آزادسازی اقتصاد نشان  وریبهرهسرمایه نیز قادر است رشد 

د که ضریب این شومیدر این کشورها  وریبهرهمنجر به رشد  شدنجهانیکه افزایش شاخص 

اما هم  ،. از سوی دیگر درجه باز بودن اقتصاد هرچند مثبت استاستمتغیر مثبت و معنادار 

د سهم رسمی نظربه. بنابراین دباشمیمعنادار  درصد 10ی داشته و هم در سطح کوچکترمقدار 

در این کشورها هرچند مهم اما کمتر  وریبهرهو آزادسازی اقتصاد در بهبود رشد  شدنجهانی

 .استافزایش تولید ناخالص داخلی و افزایش شدت سرمایه  تأثیراز 
 

 EUی اثر تصادفی برای گروه کشورهای هاروشنتایج حاصل از  .4جدول 

 .Prob ضریب متغیرهای مستقل

 011/0 423/15 مبدأعرض از 

RGDP 391/0 000/0 

RKAL 064/0 000/0 

RXMG 758/0 031/0 

RGLI 091/1 004/0 

 مأخذ: نتایج تحقیق.
 

نیز حاکی از آن است که رشد تولید  (EU)نتایج برآورد مدل برای کشورهای اتحادیه اروپا 

در این  وریبهرهی مثبت و معنادار بر رشد تأثیرناخالص داخلی و افزایش شدت سرمایه 

در این  وریبهرهنحوی که افزایش توان تولید و افزایش شدت سرمایه رشد به ،کشورها داشته
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 شدنجهانیصاد و داشته است. از سوی دیگر افزایش درجه آزادسازی اقت درپیکشورها را 

نحوی که ضریب هر دو متغیر مثبت و  در این کشورها داشته وریبهرهکمک شایانی به رشد 

بیشتر ادغام  تأثیربوده و نشان از  بزرگتر شدنجهانیهرچند ضریب شاخص  است،معنادار 

 در کشورهای مذکور دارد. وریبهرهالمللی در رشد ینب

های ارزشمندی دست یافت. رشد توان به یافتهیمبا مقایسه نتایج برآورد دو گروه کشور 

مثبتی بر رشد  تأثیرچند در هر دو گروه کشور تولید ناخالص داخلی و افزایش شدت سرمایه هر

 درسمی نظربه. بنابراین ندبزرگتر MENAاما این ضرایب برای کشورهای گروه  ،داشته وریبهره

نحوی که هرگونه افزایش به است،یکی از مشکالت این کشورها کوچک بودن قدرت تولید 

، این کشورها را در استفاده از بازده فزاینده نسبت به مقیاس هاآندر توان و ظرفیت اقتصاد 

خواهد شد. از سوی دیگر ضریب شدت  وریبهرهکمک نموده که این خود منجر به رشد 

بنابراین افزایش سرمایه در این کشورها  است، بزرگتر MENAی گروه سرمایه نیز در کشورها

 سرمایه  به این دلیل .را بیشتر ارتقا دهد وریبهرهتواند یم EUنسبت به کشورهای گروه 

 MENAکه کشورهای گروه در صورتی ،در کشورهای اتحادیه اروپا به مرز اشباع نزدیک شده

تکنولوژی و  ییی در ارتقاسزابه تأثیرتواند یمو افزایش آن  هستنداز کمبود سرمایه  دچار لبغا

 داشته باشد. وریبهرهرشد 

چند برای هر دو گروه کشور هر شدنجهانیهمچنین ضریب دو متغیر آزادسازی تجاری و 

از کشورهای گروه  بزرگتراما این ضرایب برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا  است،مثبت 

MENA کمک  شدنجهانیدیگر افزایش درجه آزادسازی تجاری و  عبارتبهند. باشمی

  .داشته است MENAدر کشورهای اتحادیه اروپا نسبت به کشورهای گروه  وریبهرهبیشتری به رشد 

در کشورهای  شدنجهانیین دالیل اثر کوچک آزادسازی تجاری و ترمهمشاید یکی از 

. با جستجو در سبد تجارت این تجو نمودجس هاآنرا باید در سبد تجارت  MENAگروه 

توان دریافت اتکای بخش مهمی از تجارت این کشورها به فروش نفت بوده که یمکشورها 

 در این کشورها کمک نماید. وریبهرهافزایش این صادرات نتوانسته به رشد 

 نخستتوان استخراج نمود. چند نتیجه اساسی از نتایج این برآوردها می اساس، این بر

  MENAدر کشورهای گروه  وریبهرهبر  یهسرمارشد تولید ناخالص و شدت  تأثیرکه آن
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ی هاصرفهاز اهمیت باالیی برخوردار بوده و کوچک بودن ظرفیت اقتصاد، عدم استفاده از 

در کشورهای  وریبهرهین دالیل پایین بودن ترمهممقیاس و پایین بودن شدت سرمایه از 

مثبتی بر رشد  تأثیر شدنجهانیوی دیگر هرچند آزادسازی تجاری و . از ساستمذکور 

 استپایین  MENAاما این ضریب در کشورهای گروه  ،در هر دو گروه کشور داشته وریبهره

که شاید یکی از دالیل آن را بتوان در ترکیب صادرات و واردات این کشورها جستجو نمود 

ای مواد اولیه ویژهبهرا کاالهای با تکنولوژی پایین و  هاآنکه بخش عمده صادرات و واردات 

 تجارت این کاالها در مقایسه  بنابراین،. استین آن نفت ترعمدهکه  دهدمیتشکیل 

 در این کشورها منجر شود. وریبهرهبا کشورهای اتحادیه اروپا چندان نتوانسته به رشد 
 

 گیرینتیجه .5

کل  وریبهرهو آثار آزادسازی تجاری بر رشد  شدنجهانیهدف اصلی این تحقیق بررسی اثر 

و کشورهای عضو  (MENA) فریقاآ، کشورهای خاورمیانه و شمال دو گروهعوامل تولید در 

ین منظور از روش پانل دیتا الگوی اهب است. (2000-2013)( در دوره زمانی EUاتحادیه اروپا )

 صل از مدل عبارتند از:طور کلی نتایج حانظر تخمین زده شد. به مورد

ی مستقیم و تأثیررشد تولید ناخالص داخلی و شدت سرمایه  MENAدر گروه کشورهای 

منجر به  شدنجهانیدر این کشورها دارد. همچنین افزایش شاخص  وریبهرهمعنادار بر رشد 

د رسمی نظربه. استد که ضریب این متغیر مثبت و معنادار شومیدر این کشورها  وریبهرهرشد 

در این کشورها هرچند مهم اما  وریبهرهو آزادسازی اقتصاد در رشد بهبود  شدنجهانیسهم 

 .استافزایش تولید ناخالص داخلی و افزایش شدت سرمایه  تأثیرکمتر از 

رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش شدت سرمایه  ،(EUدر کشورهای اتحادیه اروپا )

در این کشورها داشته است. همچنین افزایش درجه  وریبهره ی مثبت و معنادار بر رشدتأثیر

نحوی که به ،دشومیدر این کشورها  وریبهرهمنجر به رشد  شدنجهانیآزادسازی اقتصاد و 

 . استضریب هر دو متغیر مثبت و معنادار 

که ضریب دو متغیر آزادسازی تجاری و  دهدمیمقایسه نتایج برآورد دو گروه کشور نشان 

اما این ضرایب برای کشورهای عضو  .استچند برای هر دو گروه کشور مثبت هر شدنجهانی

دیگر افزایش درجه  عبارتبه ،باشندمی MENAاز کشورهای گروه  بزرگتراتحادیه اروپا 
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در کشورهای اتحادیه اروپا  وریبهرهکمک بیشتری به رشد  شدنجهانیآزادسازی تجاری و 

 داشته است. MENA نسبت به کشورهای گروه
 

 

 

 منابع
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 .99-128 ص، ص7، شماره 4، سال پژوهشی جستارهای اقتصادی -دوفصلنامه علمی "،کل عوامل اقتصاد ایران       

  تولید عوامل کل وریبهره بر تجاری آزادسازی اثر، "(1391فیروزجایی )چیصمصامی، حسین و عذرا داغمه

 ، 12، سال ایرانی( -فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی )رویکرد اسالمی "،ید بر نرخ تعرفه(تأک)با  هابنگاه      
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