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  چكيده

، هـا   ، تعرفـه )GDPبا شاخص جمع صادرات و واردات به     (  جهاني شدن  تأثير ،در اين مقاله  
بـر سـودآوري صـنايع بررسـي شـده       يه به نيروي كاري كل عوامل توليد و نسبت سرماور بهره
 معيـاري   عنوان بهدستمزد  -شود از شكاف قيمت    چون آماري از سود در ايران منتشر نمي       . است

 با پانل ديتاي پوياي ناهمگن و به روش ميانگين گروهي           ،مدل. از سودآوري استفاده شده است    
تعرفـه  . ار متغير مـذكور مثبـت اسـت       دهد عالمت هر چه    تلفيقي برآورد شده و نتايج نشان مي      

 در  هـا  ي كاهش تعرفه  ها  پيامد ،بنابراين.  را بر سود دارند    تأثيرين  تر كمين و جهاني شدن     تر بيش
 در حـالي كـه      ،دنـ ده  سودآوري صنايع را كـاهش مـي       ،قالب الحاق به سازمان جهاني تجارت     

  .د را بر سودآوري دارتأثيرين تر كم) جهاني شدن (افزايش حجم تجارت
   .JEL :F13 ،F15 ،C01 ،C23بندي  طبقه

برآورد ميانگين گروهي    سازمان جهاني تجارت،   تعرفه، جهاني شدن،   سودآوري، :كليدواژه
  .ي پوياي پانلها  داده

  
   مقدمه -1

 مـورد   چنـدين ي تجـاري    هـا   حاضر، در ايـران سياسـت      دورة تا   1372 سال   ةاز فاصل 
اول توسـعه و    برنامـة   از  تـاريخ     . كـت كـرد   بازنگري قرار گرفت و به سمت آزادسازي حر       

 ادغام در اقتصاد جهاني و جهاني ، اقتصادي، هدفتوسعةهاي دوم و سوم   برنامهچنين هم
 تـا   ،يي شـد  هـا  شدن بود و به موازات آن براي الحاق به سازمان جهاني تجارت نيز تالش             

در ايـن مـدت     الي كـه    ؤسـ . افقت به عمل آمد   ؤ با درخواست ايران براي عضويت م      كه اين
خـصوص    بـه  ،ي بـر عملكـرد اقتـصاد      تـأثير  چه   ها   اين است كه اين آزادسازي     ،مطرح بود 



 شـود  مـي اران اين سؤال مطـرح    گذ سياستي اقتصادي خواهد داشت؛ چون براي       ها بنگاه
 اقتـصاد، توليـد، اشـتغال و انباشـت          تـر  بيشكه پس از آزادسازي تجاري و جهاني شدن         

  .د كردنواهسرمايه در چه جهتي حركت خ
 در اين مقاله    ،آيد  سرمايه به حساب مي   تر   بيشكه سود مبنايي براي انباشت      جا   آناز  

 كـه  ،ي تجـاري بـر سـود صـنايع ايـران ارزيـابي شـود       هـا   سياسـت تـأثير شود   تالش مي 
. تر تجاري و صـنعتي يـاري خواهـد داد           ي دقيق ها اران را براي اجراي سياست    گذ سياست

 در  چـه  آن شـايد شـود و      از سود صنايع در ايران منتشر نمـي       پيشاپيش بايد گفت آماري     
.  كه در بورس اوراق بهادار تهران حضور دارنـد         هايي باشد  دسترس است آمار سود شركت    

ي تجاري بر كل بخش صنعت است،       ها كه هدف اين مقاله ارزيابي اثرات سياست      جا   آناز  
توان آمـار     مركز آمار ايران نمي   ي صنعتي ايران از سوي      ها با استفاده از سرشماري كارگاه    

 معيـاري   عنـوان  بـه دسـتمزد   - شكاف قيمت  مقاله،بنابراين در اين    . سود را به دست آورد    
سپس در يك مدل تجربـي،      . گيرد  جانشين براي سودآوري صنايع مورد استفاده قرار مي       

 وري و متغير شاخصي از جهـاني شـدن، بـر             سرمايه، بهره  سرانةها، موجودي     اثرات تعرفه 
ي هـا  تابع مذكور به صورت پانل ديتا با آمار زير گـروه          . اين معيار سود برآورد خواهد شد     

 تنظيم و بـه روش بـرآورد ميـانگين گروهـي     ، ISICت با تعريف كد دو رقميبخش صنع
مدت و بلندمدت اين متغيرها بر        گردد و اثرات كوتاه      مي ١هاي تلفيقي پوياي ناهمگن     داده

  .شود يري ميگ سودآوري صنايع اندازه
بخـش  . پـردازد    بخش دوم به مرور ادبيات مي      :دهي مقاله به صورت زيراست     سازمان

شناسـي بـرآورد      در بخـش چهـارم روش     . شناسي تحقيـق اختـصاص دارد      سوم به روش  
گيـري    پردازد و در بخش شـشم نتيجـه         بخش پنجم به نتايج برآورد مي     . شود  گزارش مي 

  .شود ارائه مي
  

   مرور ادبيات-2
نخست ادبيات مربوط   . دنجموعه ادبيات در اين رابطه بايد مورد بررسي قرار گير         دو م 
 ادبيـات مربـوط بـه جهـاني شـدن و سـازمان              ،گذاري و سود و اضافه بها و دوم         به قيمت 

  .جهاني تجارت

  
 

1- Pooled Mean Group Estimation of Dynamic Heterogeneous Panel. 



  

 آســتريو، لــوكس،پين  و مربــوط بــه حاضــر مقالــةين مقالــه بــه موضــوع تــر نزديــك
گذاري اضافه بهـا را بـراي         قاله تعيين قيمت و قيمت     در اين م   ها آن. است) 2002(پرايس

در چـارچوب يـك مـدل پانـل         ) سازمان همكاري اقتصادي و توسعه     (OECDكشورهاي  
ي بـر   هـا  Ĥن، قيمت كاالهـاي كارخـ     ها آندر مدل   . اند  ديتاي پوياي ناهمگن ارزيابي كرده    

 نتـايج   و نسبت قيمت داخلي به خـارجي رگـرس شـده و          وري  هزينة دستمزد، بهره  روي  
 02/1 به افزايش قيمـت بـه ميـزان          ،دهد افزايش دستمزد به ميزان يك درصد        نشان مي 

 و افزايش نسبت قيمت داخلي -52/0وري به كاهش قيمت با كشش  افزايش بهره، درصد
  . نيز به كاهش قيمت اين كاالها منجر شده است-4/0به خارجي با كشش 

 متغير جانـشين    عنوان بهمت به دستمزد     حاضر، مؤلفان از لگاريتم نسبت قي      مقالةدر  
 معادلـة  متغير دستمزد به سمت چـپ        ،بنابراين. اند  اي استفاده كرده    سود صنايع كارخانه  

وري و    رگرسيون اضافه شده و متغيرهاي سياست تجاري و جهاني شدن، همراه بـا بهـره              
براين مـدل   بنـا )). 2 (معادلة. ك. ن (.اند انه به سمت راست اضافه شده     سرسرماية  نسبت  
  .شباهت دارد) 2002( استريو و ديگران ة حاضر به مقالمقالة

اي   گذاري انحـصاري و اضـافه بهـا در صـنايع كارخانـه               قبالً قيمت  ، حاضر مقالةمؤلف  
اسـت در صـنايع شـيميايي،         هاي تلفيقي بررسي كرده و نـشان داده         ايران را با روش داده    

آالت، ابـزار و تجهيـزات،        يع ماشـين  هـاي غيرفلـزي، فلـزات اساسـي، صـنا           صنايع كـاني  
گذاري در طـول       با بررسي اين نوع قيمت     ،عالوه به. گيرد   مي انجامگذاري انحصاري     قيمت
، مـشخص شـده  بـا افـزايش آزادسـازي تجـاري، قـدرت                1381 تا   1359 نمونه از    دورة

 ، بنـابراين  .١ به شدت سقوط كـرده اسـت       1381انحصاري صنايع كاهش يافته و در سال        
تري از عملكرد صنايع در دوران جهاني         تصوير كامل  ،ي سودآوري در كنار اين يافته     بررس

  .گذارد ميشدن را به نمايش 
 كاهش خواهد يافت،    ها با كم شدن سودآوري صنايع در اثر جهاني شدن، تعداد بنگاه          

شـود و اشـتغال و توليـد نيـز كـاهش          مـي  تـر  كم فعاليت   ةي جديد به عرص   ها ورود بنگاه 
 ، گروسـكي، سـود    ةبه گفتـ  )). 2001 (٣ذكر شده در باربوت   ) 1995 (٢گروسكي (يابد  مي

 نـسبي بـاال باشـد و        طـور  به آن هم در صورتي كه       ،اي از جذابيت يك صنعت است       نشانه
  
 

 مدرس  ارسال شده و اكنون پس از تصويب در مرحلة انتشار  نامة اقتصادي دانشگاه تربيت اين مقاله جهت انتشار به پژوهش -۱

 .داردقرار 

2- Geruski. 
3- Barbot. 



. شـود    منجـر مـي    هـا  ي متفـاوت ورود بنگـاه     هـا   به نرخ  ، سود صنايع  ةتفاوت قابل مالحظ  
  )).3ص(باربوت (

 تجـارت آزاد    ة اثر آزادسازي تجاري در قالب اتحاديـ       ،)2006( و ديگران    ١اسمارژنيزكا
 مكزيـك را بررسـي      ة و گات بر صنايع صابون و موادشـويند        (NAFTA)آمريكاي شمالي   

 گـات، فروشـگاه بـزرگ وال        تـأثير رسد در اثر تشكيل نفتـا و          كند و به اين نتيجه مي       مي
شـي را تغييـر داد و        فعاليت خود در مكزيك را آغاز كرد و اساساً بخش خرده فرو            ٢مارت
 يـا بـه      ، سـود خـود بكاهنـد      ةي صنعتي اين محصوالت را مجبور كرد يا از حاشي         ها بنگاه

 يـا سـهم     ،ي كه نتوانستند با اين محيط جديد سازگار شوند        هاي بنگاه. نوآوري اقدام كنند  
علـت  عناصـر ديگـري         به ،به عالوه .  يا به كلي از بين رفتند      ،بازار خود را از دست دادند     

هـاي   و تحمل هزينـه ها   به بازار، قيمت باالي نهاده   در زمان رساندن محصول    تأخيرون  چ
ثبت نام تجاري در اياالت متحـده و كانـادا و تطـابق بـا قـانون كـاربرد فـسفات كـم در                        

  .محصوالت، بازارهاي صادراتي خود در اياالت متحده را نيز از دست دادند
 و مـديريت را بـر سـودآوري         خريـد، فـروش   ، اثر مكـان يـابي       )2006( ٣ايتو و فوكائو  

 ها هاي سطح بنگاه     با داده  ها آن. اند   در چين بررسي كرده    ها آنژاپني و شعبات     يها بنگاه
بـرداري از بـازار       ي خارجي چندمليتي براي بهره    ها اند اگرچه شركت    به اين نتيجه رسيده   

 سـهم فـروش   كننـد، امـا شـعبات بـا     بزرگ داخلي چين در اين كشور شعبه تأسيس مي  
اند سـودآوري      نشان داده  ، ديگر سوياز  . ي برخوردارند تر كم در چين از سودآوري      تر بيش

 از داخل چين بوده اسـت       ها آن خريد   ة نحو تأثير تحت   تر بيشي ژاپني   ها شعبات شركت 
ي ژاپني در تمام نقاط جهان      ها  ضرايب تابع سود بنگاه    ها آن). ها و مواد الزم     خريد نهاده (

اند در مورد چين، ضريب خريد داخلي، پس از الحاق چين به  د كرده و نشان داده    را برآور 
WTOدهد خريد داخلي و گسترش فروش به   كه نشان مي،، اثر مثبتي بر سودآوري دارد

ي هـا  دهـد چـرا بنگـاه        نشان مـي   ها آنگيري    اين نتيجه . شود   منجر مي  تر بيشسودآوري  
گذاري در كشور ملحق شده   به سرمايهتر بيش ،WTOخارجي بعد از الحاق يك كشور به  

  .شوند عالقمند مي
اي كـه سـودآوري صـنايع را مـورد بررسـي قـرار داده  و اثـر         در داخل كـشور مقالـه   

با اين حال، مقـاالت متعـددي       . دست نيامد   به ،متغيرهاي تجاري را برآن سنجيده باشد     
  
 

1- Smarzynska. 
2- Well Mart. 
3- Panel Data. 
 



  

گيـري     صـنعت را انـدازه      و جهاني شدن، بر اقتصاد ايران و بخـش         WTOاثرات الحاق به    
 ،بنـابراين .  الحـاق و جهـاني شـدن برسـود صـنايع اسـت             تـأثير  ،ين نكته تر مهم. اند كرده

، اثـرات   )1385(مجاور حسيني   . بسياري از اين مطالعات نزديكي چنداني با بحث ندارند        
ي ها  اما در مورد بخش    ،گيري كرده    را بر متغيرهاي كالن اقتصادي اندازه      WTOالحاق به   

  .تي صحبتي نكرده استصنع
 الحاق را بر مجتمـع فـوالد خوزسـتان مـورد            تأثير،  )1384(فخرايي و منتظر حجت     

 نـرخ حمايـت اسـمي خـالص كـل از ايـن              ها آناند و متغير مورد توجه        مطالعه قرار داده  
هـاي    سازي نرخ ارز، حمايـت      با اجراي سياست يكسان     كه گيرد  مجتمع بوده و نتيجه مي    

  كـه  نـد كن  خـاطر نـشان مـي      هـا  آن. جتمع عدد مثبت و بزرگي باشد     كل دولت از اين م    
 امــا ،اي مــستقيم و غيرمــستقيم مثبــت هــاي مــستقيم دولــت از طريــق يارانــه حمايــت
 ،ي تجاري و ارزي از اين مجتمع منفي بوده        ها هاي غيرمستقيم در قالب سياست     حمايت

  .صفر رسيده استي منفي به ها  اين حمايت،شدن ارز كه با اجراي سياست تك نرخي
 را بـر صـنايع      WTO پيامـدهاي احتمـالي عـضويت در         ،)1382(ولي بيگي و سـيف      

 منـابع داخلـي و مزيـت        هزينـة  با استفاده از معيار      ها آن. اند  قطعات خودرو ارزيابي كرده   
ي صنعت الستيك سـازي از قـدرت        ها اي از بنگاه    دهند پاره    نشان مي  ،نسبي آشكار شده  

توانند در مقابل محـصوالت خـارجي          صورت آزادسازي تجاري مي    خوبي برخوردارند و در   
 رضـويان، بهـاري جـوان و        مقالـة  ،به همين قيـاس   . رقابت كرده و صادرات داشته باشند     

 با استفاده از معيار مزيت نسبي در مورد صـادرات ايـران قـضاوت               ،)1382(آذري محبي   
  .اند يشنهاد داده پWTO صادراتي را براي الحاق به ةي بهينها كرده و سياست

دهنـد شـاخص مزيـت نـسبي       خود نـشان مـي  مقالة در  ،)1382(كلباسي و گريواني    
اي مجتمـع فـوالد مباركـه بعـد از            مجتمع فوالد مباركه حاكي از عدم توان رقابت هزينه        

 فرصتي سرمايه در محاسبات، نتيجـه  هزينة است و با لحاظ كردن WTOالحاق ايران به    
 قبـل و    چنين هم در هيچ كدام از بازارهاي داخلي و صادراتي و            اين مجتمع   كه گيرند  مي

اي نيست و حتي در صورت احتساب قيمت جـاري            بعد از الحاق داراي توان رقابت هزينه      
دهنـد انحرافـات       نشان مـي   چنين هم. تواند بعد از الحاق رقابت كند       گاز و انرژي برق نمي    

باركـه از محـصوالت مختلـف را     بخش قابل تـوجهي از درآمـد مجتمـع فـوالد م            ،قيمتي
  .د شدن اين درآمدها حذف خواهها  كه در صورت برداشتن حمايت،دنده تشكيل مي

دهد برخي صنايع در صـورت آزادسـازي تجـاري بـراي      در كل مرور ادبيات نشان مي    
 ،با ايـن حـال    .  از وضعيت مناسبي برخوردار نخواهند بود      WTOجهاني شدن و الحاق به      



 يك مـدل اقتـصادسنجي بـه بررسـي اثـرات الحـاق و آزادسـازي بـر           هيچ كدام در قالب   
ال اصلي اين است كه در صـورت وقـوع          ؤس. پردازند   كل نمي  طور بهي صنعتي   ها زيربخش

 موضوع  ،اثر بر سود  . كند  اين سناريوها، سود، اشتغال و توليد اين صنايع چگونه تغيير مي          
 دو رقمـي، ارزيـابي      ISICيف كدهاي   اين مقاله است كه براي صنايع مختلف ايران با تعر         

  .شده است
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 عنـوان  بـه قيمـت از دسـتمزد متوسـط پرداختـي          نتيجة حاصل از تفـاوت       جا ايندر  

در غياب آمار مربـوط     . گذاري براي كسب سود در نظر گرفته شده است          معياري از قيمت  
ي صـنعتي كـشور،   هـا  ان از كارگاه و با توجه به پايگاه آماري مركز آمار اير        به سود صنايع  

، معمـوالً بـا فـرض بـازار رقـابتي         . اين تنها معيـاري اسـت كـه دردسـترس خواهـد بـود             
 برابر با دستمزد پرداختي به نيروي كار ،وري نهايي نيروي كار  قيمت در بهرهضرب حاصل
ا چه  ال روبروست كه ت   ؤ اما بنگاه با اين س     ،در بازار رقابتي سود اقتصادي صفر است      . است

  .وري، كاهش دهد ، يا با افزايش بهره را با افزايش دستمزد افزايشتواند قيمت حد مي
)1(  LPMWP

•••

−=  
وري  نيـروي كـار اسـت و            بهـره  MPL دستمزد پرداختي و     W قيمت محصول،    Pكه  

وري  نيروي كار،      با فرض ثابت ماندن بهره    .  نرخ رشد است   دهندة نشان باالي متغير    ةنقط
با افزايش دستمزد، بنگاه ناچار است قيمت خود را افزايش دهد تـا سـطح سـودآوري را                  

  .حفظ كند
 نـسبت بـه     ١گـذاري اضـافه بهـا       عنوان معيـاري بـراي قيمـت        توان به   از اين رابطه مي   
  . گذاري به منظور كسب سود نرمال استفاده كرد دستمزد، يا قيمت

ي تجـاري و    هـا   سياسـت  تـأثير حـت   ال اين است كه  اين معيار سودآوري، ت        ؤحال س 
گرايـي در    منطـق حمايـت   .  چه تغييري خواهـد كـرد      ،آزادسازي و جهاني شدن اقتصاد    

 سـر بـه     ة بتوانند با اخذ قيمت باالتر به نقط       ها مقابل كاالهاي خارجي اين است كه بنگاه      
. سري و سپس به سود برسند و اين سود منبع انباشت بعدي سرمايه و رشد صنايع باشد                

 تجربـي ميـان معيـار مـا از سـودآوري و متغيرهـاي               رابطـة اين منطق براي بناي يك      از  
 مـستقيم اثـر     طـور  بـه خـواهيم     مي ،به عبارت ديگر  . سياست تجاري استفاده شده است    

  
 

1- Mark – up. 



  

در يك  ،  ي و نسبت سرمايه به محصول را بر معيار سودآوري         ور بهرهتعرفه، جهاني شدن،    
  :مكني  ميمدل تجربي بسنجيم، لذا مدل زير را مشخص

)2(  )/,,,( LktfpGlobf τπ =  
 زيـربخش صـنعت       اعمـالي بـر هـر      ة تعرفـ  τ معيـار سـودآوري،      π رابطه،كه در اين    

، شاخص جهاني شـدن بـه    Glob،  صورت درآمد مالياتي وارداتي تقسيم بر كل واردات        به
، tfpصورت مجمـوع صـادرات و واردات زيـربخش تقـسيم بـر توليـد ناخـالص داخلـي،                    

 ة سـران ة نـسبت سـرماي  ،k/Lو ) وري نيروي كار اشتباه نشود    با بهره (كل عوامل   وري    بهره
تـوان انتظـار داشـت بـا           مـي  ،براساس منطق ذكر شـده    . هر كارگر در بخش مذكور است     

توان انتظار نظري  افزايش تعرفه، سودآوري افزايش يابد، اما در مورد متغيرهاي ديگر نمي   
 كـه بـه     ، بـر سـود مثبـت يـا منفـي باشـد            ممكن است اثر جهاني شـدن     . خاصي داشت 

پـذيري آن در مقابـل كاالهـاي خـارجي و           ي بنگاه در بازارهاي خارجي، رقابت     گير جهت
پذير نباشند، جهاني شدن بـه        ها رقابت   اگر بنگاه .  از بازار بستگي دارد    تر بيشكسب سهم   
نيـز  وري كـل عوامـل بـر سـود           يـا بهـره    tfp تـأثير .  منجر خواهد شـد    ها آنكاهش سود   

 دسـتمزد   – شـكاف قيمـت      ، در نظر گرفته شـده     جا اين زيرا معياري كه     ،نامشخص است 
وري كل عوامل، بنگاه بتواند به منظور         است و ممكن است با نوآوري بنگاه و افزايش بهره         

 منفي  tfp عالمت ضريب    ، دستمزد را كاهش دهد بنابراين     – قيمت   ةيري، حاشي پذ رقابت
گذاري ثابـت، اثـر       ممكن است با پيروي از يك سياست قيمت        بنگاه   ، ديگر از سوي . باشد

 ةوري را به صورت سود اختصاصي يا پيشروان         پيشرفت تكنولوژي و نوآوري و افزايش بهره      
 كـه نـوآوري بـراي بنگـاه،      كه به معني اين است،خود در نوآوري به خود اختصاص دهد    

گذاري، سود خود     بت قيمت وري و سياست ثا      و در اين صورت با افزايش بهره       دروني شده 
وري    عالمت ضريب بهره   ،در هر حالت  . را افزايش دهد  )  دستمزد –قيمت  ( سود   ةيا حاشي 

اگر سـطح صـادرات بنگـاه       .  مهمي از سياست رقابتي صنعت و بنگاه باشد        ةتواند نشان   مي
پايين باشد و رقابت خارجي نيز با حمايت گرايي محدود شود، عالمـت ايـن اثـر مثبـت                   

در غيـر ايـن     . ود زيرا بنگاه بهتر قادر است اثرات پيشرفت فنـي را درونـي كنـد              خواهد ب 
وري، قيمت خود را كاهش        ممكن است استراتژي بنگاه اين باشد كه با بهبود بهر          ،صورت
يي در مورد رفتار بنگاه بـه       ها توان سيگنال    آمده مي  دست به از عالمت    ،در هر حالت  . دهد

  .دست آورد
ـ     موجودي سرمايه را نيز نمي     سرانجام عالمت نسبت    قبـل تعيـين      درسـتي از   هتوان ب

ي تر بيش ة براي نوآوري فني مجبور باشند سرماي      ها يك احتمال اين است كه بنگاه     . كرد



.  سرمايه بر معيار سودآوري مثبت باشدسرانة موجودي تأثيرانباشت كنند و از اين مجرا، 
 ةي بهـر  هـا  ها و پايين بودن نرخ      خت يارانه  سرمايه در شرايط پردا    تر بيش تراكم   ،عالوه به

گيـري     جهـت  هـا   ديگـر، اگـر بنگـاه      از سوي . واند به سودآوري كمك كند    ت  واقعي نيز مي  
ي تـر  بـيش صادراتي داشته باشند و در شرايط فعلي ايران در كاالهاي كاربر داراي مزيت              

   .١ر شود منجها آنباشند، انباشت سرمايه ممكن است به كاهش صادرات و كاهش سود 
 در شـرايط شـدت   هـا  بنگـاه .   مدل مذكور از نقايصي نيز برخوردار اسـت      ،با اين حال  

 مجبورند قيمت را كـاهش      ،يافتن رقابت خارجي در اثر آزادسازي تجاري يا جهاني شدن         
 ، مدل نخواهد توانست اين اثر را نشان دهد،دهند و اگر بخواهند سود خود را حفظ كنند  

 ممكـن   ،در اين شرايط  .  معياري از سود انتخاب كرده است      عنوان هبزيرا شكاف قيمتي را     
 بـا   ،چنان حفظ كنند    شوند شكاف قيمتي را بعد از آزادسازي هم        مؤفق ها است اگر بنگاه  

 در  ها  سياست بنگاه  ،بنابراين. اثر مثبت متغير جهاني شدن بر شكاف قيمتي مواجه شويم         
معلوم نيست مخلـوط    . اني شدن حدس زد   توان از روي عالمت متغير جه       اين مورد را مي   

 با يكديگر در يك متغير، مدل را تا چـه حـد             ها آنپذيري     و رقابت  ها شدن سياست بنگاه  
 ناچاريم اين ، چون معياري از سود در دسترس قرار نداردبا اين وجود،.  دچار اشكال كند

  .نارسايي را تا حدودي بپذيريم
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شناسي برآورد ميانگين گروهـي پانـل ديتـاي پويـاي              از روش  ،ن تابع براي تخمين اي  
 زماني مورد اسـتفاده در      دورة. ايم  استفاده كرده ) 1999(ناهمگن پسران، شين و اسميت      

 تـر  بـيش  داراي پويايي پيچيده بـوده و        ها  است و داده   1381 تا   1359ي  ها  سال ،تخمين
 انجام Eviews 5ي پانل با نرم افزار ها  داده واحد براي ةآزمون ريش. ٢ا هستند ناايستها آن

 در ،براي رعايت اختصار. ناايستا و تعرفه ايستاست، tfp,Glob, k/Lگرفته و مشخص شد 
 مسائل خاصـي  ها  اين نوع داده.  خودداري شده استجا اين در  ها  آنمتن مقاله از گزارش     

يـا بـا     پانـل ديتـاي سـاده و       نخست، برآورد مدل به روش       ،آورند   مي وجود بهبراي برآورد   
پسران و  (شود    ي بزرگ منجر مي   ها  ي ناسازگار حتي در نمونه    ها تصريح پويايي، به برآورد   

 نـشان   ،)1999(شـين و اسـميت      ،  پسران)). 2002(آستريو و ديگران    ،  )1995(اسميت  
  
 

  در صـد بـر       -0/ 75،  ي صنعتي ها  سرمايه بر صادرات زير بخش     ة، اثر موجودي سران   )1385( زاده و عسكري    اشرف   در مقالة   -1
  .آورد شده است

2- non-stationary.           



  

گيري از رگرسيون جداگانه براي هر مقطـع پانـل           توان ضرايب را با متوسط      دهند مي   مي
ي مدل و برآورد مدل به صورت يك سيستم بـه دسـت             ها ، يا با تلفيق كردن پارامتر     ديتا
 و اول را ميـانگين   (PMC) روش دوم را برآوردگر ميـانگين گروهـي تلفيقـي   ها  آن. آورد

  .ايم استفاده كرده) (PMGدر اين مقاله از روش . اند گذاري كرده  نام(MG)گروهي 
و فـدرك، شـين و      ) 1999(سران، شين و اسميت     ، پ )2002(بنا به آستريو و ديگران      

T,...,,t براي   ARDL، مدل   )2003( ويز N,...,,i و   =21 توان به صورت زيـر        را مي  =21
  :نوشت

)3(  ∑ ∑
= =

−− ε+µ++−λ=
p

j

q

j
itijt,iijjt,iijit x'SgYy

1 1
  

)k( بردار   xكه    جمـالت   itε ،، جمالت ثابـت هـر مقطـع       µ متغيرهاي توضيحي،    ×1
تواند براي مقاطع متفاوت       مي q,pدر عمل پانل ممكن است نامتوازن بوده و         . اخالل است 

 (VECM)را به صورت زير به شكل مـدل تـصحيح خطـاي بـرداري               ) 3(توان    مي. دنباش
  .درآورد
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−

=

−

=
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1

1

1

1
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p
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j
itijt,iijjt,iijt,iit,iiit x'y)xy(y  

. است  پارامترهاي تصحيح خطا يا تصحيح تعادلθها پارامترهاي بلندمدت و iβكه 
در ) دن براي مقاطع يكسان برآورد شـو      هاβد  كن برآورد ميانگين گروهي تلفيقي الزم مي     

 ،)1999( پـسران، شـين و اسـميت      ). يي براي تخمين لحـاظ شـده اسـت        نما راستتابع  
  .اند براي تخمين اين رابطه پيشنهاد كردهيي را نما راستبرآوردگر حداكثر 

بينـيم    مـي   زيـرا  ، غيرخطي است  رابطةاساسا يك   ) 4(     الزم به توضيح است مدل      
نيـز   βدر اولين پرانتز طرف راست رابطه ضرب شده و در خود پرانتز ضـريب   θضريب 
شود و الزم اسـت از        غيرخطي مي  رابطة گردد   ،د شون چون هر دو ضريب بايد    .  دارد وجود

در چنين شرايطي، تابع حـداكثر      .  معمول، استفاده شود   طور بهيي،  نما راستتابع حداكثر   
سنجي آمـده، مـورد     هـاي اقتـصاد     كتـاب  تـر  بـيش كه در   ،   معمول صورتي بهيي،  نما راست

  .گيرد استفاده قرار مي
 بخش، با اعمال قيـد ضـرايب ثابـت بـراي هـر        يي را براي هر   نما راست توابع   ،بنابراين

كـه در بخـش     . ايـم    مشخص و آن را به صورت يك سيستم معادالت برآورد كرده           ،مقطع
  . بعد نتايج  مشاهده خواهد شد



   برآورد- 5
  ها داده -1-5

گذاري و نيروي كار و جبران خدمات كاركنان براي  هاي اين مقاله، شامل سرمايه    داده
بـا  . عتي كشور از سرشماري مركز آمار ايران به دسـت آمـده اسـت             ي بزرگ صن  ها كارگاه

استفاده از جبران خدمات كاركنان، دستمزد و متوسط پرداختي به كـارگران محاسـبه و               
ي ها سفانه شاخصي از دستمزدهاي كارگران زيربخش     أمت. مورد استفاده قرار گرفته است    

استفاده شـده   ) دمات كاركنان جبران خ ( صنعتي در دسترس نيست و ناچار از اين متغير        
هاي دستمزدي ممكـن اسـت بـه تـورش در بـرآورد               است، زيرا به كاربردن ساير شاخص     

  .منجر شود
گذاري با روش موجودي دائمي محاسبه  آمار موجودي سرمايه، از سري زماني سرمايه     

 نه زير بخش صنعتي     ،صورت حاصل جمع صادرات و واردات       به ،Globمتغير  . شده است 
،  كـه آمـار صـادرات و واردات از گمـرك           ، بر توليد ناخالص داخلي محاسبه شـده       تقسيم
هاي متوسط نيز از پايگاه آمـاري   آمار تعرفه.  تبديل شده است ISIC و به كدهايدريافت

وري با تخمين تابع توليد كاب داگالس هر           سري زماني بهره   .دست آمده است   گمرك به 
 محاسـبه   ،)وري كـل عوامـل      بهره(ض از مبدا    زير بخش صنعتي و حل كردن آن براي عر        

شـود، از     براي قيمت چون شاخص قيمتي بـراي نـه زيـربخش گـزارش نمـي              . شده است 
  . استفاده شده استها آنقيمت متوسط صادراتي 
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ي بزرگ صنعتي كـشور در      ها كه كارگاه ( دو رقمي نه زيربخش صنعتي       ISICكدهاي  
) 32ها و دخانيـات؛    صنايع غذايي، آشاميدني) 31:  عبارتند از   ،)شوند  بندي مي  آن دسته 

صنايع كاغـذ،  ) 34صنايع چوب و محصوالت چوبي؛     ) 33صنايع نساجي، پوشاك و چرم؛      
صنايع شـيميايي، زغـال سـنگ، السـتيك و پالسـتيك بـه              ) 35مقوا، چاپ و انتشارات؛     
اني غيرفلزي به جز نفت و زغال سنگ ؛         صنايع محصوالت ك  ) 36استثناي نفت و بنزين؛     

صنايع ماشين آالت، تجهيزات، ابـزار و محـصوالت         ) 38صنايع توليد فلزات اساسي؛     ) 37
 را   1381 تـا    1353هاي زماني مـورد اسـتفاده از سـال            سري .صنايع متفرقه ) 39فلزي؛  

  .شوند شامل مي
  
 

1- International Standard Industrial Classification. 



  

 كـه از قـديم      ،ه به عمل آمـد    ISICبندي مذكور بر اساس ويرايش دوم كدهاي          دسته
كـرد، امـا اكنـون بـا ويـرايش            ها را گزارش مي     مركز آمار ايران نيز به همين صورت داده       

 سـطح تحليـل     ،بنـابراين . كند  تري اين آمارها را گزارش مي        لكامبندي    جديدتر و دسته  
براي نزديكي به تعريـف     .  فراتر رفته و به تعريف صنعت نزديك است        ها اين مقاله از بنگاه   

 كـه   ،)مـثالً كـدهاي چهـاررقمي     ( استفاده كـرد     ISICتر     بايد از كدهاي تفصيلي    ها، بنگاه
  . در دسترس نيستها آند و سري زماني از نشو سفانه منتشر نميأمت

  
   نتايج برآورد-3- 5

 و بــا برآوردگــر حــداكثر PMGرا بــه روش ) 2( نتــايج بــرآورد تــابع ،)1-5(جــدول 
   جمالت تصحيح 9φ تا 1φاثرات ثابت هر مقطع، ، 9C تا 1C. دهد يي نشان مينما راست

  
   تابع سود صنايع ايران-1-5جدول 

1C آمارة   ضريبt  احتمال  
1C 38/4  04/4  0000/0  
2C 77/7  64/15  0000/0  
3C 93/6  84/7  0000/0  
4C 60/4  89/5  0000/0  
5C 77/1  09/9  0000/0  
6C 70/1  73/4  0000/0  
7C 42/1  74/2  006/0  
8C 49/2  74/4  0000/0  
9C 20/4  5/2  010/0  
1φ 76/0-  24/4-  0000/0  
2φ 97/0-  51/24-  0000/0  
3φ 26/1-  29/6-  0000/0  
4φ 85/0-  90/5-  0000/0  
5φ 44/0-  70/20-  0000/0  
6φ 66/0-  08/6-  0000/0  
7φ 25/0-  99/2-  0030/0  
8φ 48/0-  87/4-  0000/0  
9φ 55/0-  70/2-  007/0  
τ 875/0  25/2  024/0  

K/L 425/0  35/5  000/0  
tfp 279/0  95/2  0030/0  

Glob 054/0  96/1  049/0  



 منفـي اسـت كـه       هـا  φ تمـام    ،شـود   همان طور كه مشاهده مـي     . خطاي هر مقطع است   
 كه ناقض   ، است تر بزرگ از يك    3φطلق   درست برآورد شده اما اندازه قدر م       ها آنعالمت  
ايـي  گر هـم  تا از ،تر از يك باشد ها بايد كوچكφقدر مطلق  ( است   ARDLبندي   فرمول

ايـن شـرط فقـط بـراي يكـي از صـنايع نقـض شـده كـه                   ). در بلندمدت مطمئن باشيم   
 كه هر عـدم     ، كافي بزرگ است   ةازاند  به ها φ مقادير ساير    ،با اين حال  . غيرطبيعي نيست 

سـمت تعـادل حركـت       شـود و بـه      ت، به سرعت جبران مـي     مد كوتاهتعادل يا خطايي در     
.  اول و دوم محاســبه شــده اســتمرتبــةخطــاي معيــار از مــشتقات تحليلــي  .كنــد مــي

  .است 39 تا 31 مربوط به كدهاي 9 تا 1هاي  شماره
 τ,L/K,tfp,Glob  مورد نظر ماست ضرايب   تر بيش جا اينمتر كه در    اما چهار پارا  

  .دنده هاي جالب توجهي به دست مي  و استنتاجاند  كه هر چهار ضريب مثبت،است
 اثر مثبتي بر معيـار سـودآوري دارد و در ميـان چهـار               ،نخست، مشخص است تعرفه   

 بـه  ،ه هر يك درصد افزايش تعرفـه ي كطور به ، استتر بيشمتغير مذكور، اثر آن از همه    
 به بعد براي رعايت اختصار از كلمـه سـود بـه جـاي         جا ايناز  ( درصد افزايش سود     87/0

 يـا موجـودي     K/L به نسبت    ، دوم ةرتب. دشو  منجر مي  ،)شود  معيار سودآوري استفاده مي   
 درصـد   42/0 بـه    ، سرانه ةهر يك درصد افزايش موجودي سرماي     . سرمايه اختصاص دارد  

 اسـت و جهـاني شـدن    27/0 و برابـر  تـر  كـم  ،وري اثـر بهـره  . شود زايش سود منجر مي اف
توان   هاي قسمت سوم مقاله، مي       براساس بحث  ،بنابراين.  دارد 05/0ين اثر با ضريب     تر كم

  :نتايجي به شرح زير استخراج كرد
 ،يابد، اما از سـوي ديگـر         سود صنايع كاهش مي    ،)WTOالحاق به   (ها    با كاهش تعرفه  

 زيـاد ضـريب     ةنظر به فاصل  . يابد   سود افزايش مي   ،)جهاني شدن (با افزايش حجم تجارت     
τ   و Glob، خـصوص در   توان اين طور استنباط كرد كه قـدرت رقـابتي صـنايع، بـه            مي

برند تـا جهـاني شـدن و          ها سود مي     از تعرفه  تر بيشصنايع  . بازارهاي خارجي، باال نيست   
عبـارت ديگـر، بعـد از        بـه . آورنـد   وري را در رقابـت قيمتـي بـه حـساب نمـي             رشد بهره 

 ةچـون انباشـت سـرماي     . خواهند حفظ كنند     شكاف قيمتي را مي    چنان هم ،شدن جهاني
ي نـرخ بهـره نيـز       هـا  و تا حدود زيـادي از رانـت        كند   كمك مي  ها آنسرانه به سودآوري    

  . د رقابت قيمتي شوندبرخوردارند، با اين حال به سادگي قادر نيستند وار
 و سـاير    هـا   رانـت  چنـان  هـم ، بايـد    هـا  آن براي حفظ اشـتغال و توليـد         ،تيبتر به اين 

اين نكته در مورد اجراي سياسـت آزادسـازي         . كرد ها آنهاي غيرمستقيم را نصيب       يارانه



  

دهـد و      را كاهش مي   ها آن، سود   ها  كاهش تعرفه .  است تأمل قابل   ،WTOدر اثر الحاق به     
  . ناچيز است،شود  ميها آن از گسترش تجارت و جهاني شدن نصيب چه آن

 سـرانه را    ة براي حفظ سـودآوري خـود بايـد موجـودي سـرماي            ها تيب، بنگاه تر به اين 
اين نيز  .  به توليدكاالهاي سرمايه بر حركت كنند      ،افزايش دهند و از توليد كاالهاي كاربر      

بر در بازارهاي جهاني، دشوار       اي سرمايه  كه رقابت كااله   ،اي است   تغيير سخت و پر هزينه    
. تـر دسترسـي بـه بـازار خواهـد بـود          اي صادراتي و شرايط سـهل       و توام با پرداخت يارانه    

 منتهـي ايـن     ، امـا  دش كاالهاي صادراتي نيز دستخوش تغيير خواهد        دامنة ،تيبتر اين به
  .ي ديگر به آزمون گذاشتها نكته را بايد در مدل

 سـعي   هـا  دهـد بنگـاه     وري نيز نشان مـي      ن عالمت ضريب بهره    مثبت بود  ،به هر حال  
امكان اين كـار    .  دروني و سود خود را حفظ كنند       ،دارند منافع حاصل از پيشرفت فني را      

هـاي سياسـتي بـراي         خواهـد بـود، زيـرا يكـي از توصـيه           تـر  در شرايط رقـابتي مـشكل     
وري و    افـزايش بهـره    سـود يـا      ة در شرايط آزادسازي، كاهش حاشي     ها يري بنگاه پذ رقابت

 چنين چيزي را در مـورد صـنايع نـشان           ها  حاضر از بنگاه   ة كه نمون  ،ستها قيمتكاهش  
خـداداد  ( رواج دارد    هـا  آن تمركز و انحـصار در       تر بيشبه خصوص صنايعي كه     . دهد  نمي

وري را دروني كننـد       كنند منافع بهره    ، تالش مي  38 تا   35 يعني صنايع    ،))1380(كاشي  
 امكان چنين امـري نيـست و بايـد منـافع            ،در شرايط آزادسازي  . ندكناكثر  و سود را حد   

ايـن منبـع   . گذاري انحـصاري بپرهيزنـد   وري را به خريداران منتقل كنند و از قيمت    بهره
 سرمايه را مانع تر بيش خواهد بود و انباشت ها فشار ديگري بر سود، اشتغال و توليد بنگاه

  .خواهد شد
  

  گيري   نتيجه-6
 مثبت بر سـودآوري صـنايع و جهـاني شـدن            تأثيرين  تر بيشها     داده شد تعرفه   نشان

 بـا   ، صنايع با الحاق يا با شدت يافتن جهاني شـدن          ،در اين شرايط  .  را دارد  تأثيرين  تر كم
 ايـن  ،بهترين توصيه در شرايط حاضر بـراي بخـش صـنعت   . مشكالتي روبرو خواهند شد 

در . وري بـه رقابـت قيمتـي بپردازنـد          ش بهره  سودآوري و افزاي   ةاست كه با كاهش حاشي    
 نيازمند رشد سريع صادرات و تنوع گرايي كـاالي صـادراتي باشـيم،              تر بيششرايطي كه   

وري و   بـراي رشـد بهـره     ،به هر حال  . پذيري جهاني است    اين راهبرد مناسبي براي رقابت    
بـه نـوآوري   پيشرفت فني مدت زمان زيادي در اختيار نيست و اين كار تا حدود زيـادي               

گيري در مورد نوع تكنولوژي صـنايع          تصميم ،با اين حال  . محصول بستگي خواهد داشت   



 كـه نـوآوري     ، به محيط اقتصاد كالن بستگي دارد      ،بر بودن   از حيث كاربر بودن يا سرمايه     
ي تحقيـق و    هـا   بايد تحقيق كرد نرخ بهره، هزينـه      . دهد   قرار مي  تأثيرفرآيند را نيز تحت     

از . وري دارد  ي بر نوآوري فرآيند محصول و بر بهره       تأثيري آموزشي چه    ها هتوسعه و هزين  
 آزادسازي و جهـاني شـدن را بـر سـودآوري صـنايع مـورد                تأثيرتوان     بهتر مي  ،اين مجرا 

  .بررسي قرار داد
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