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Building on this existing literature, the main goal of this paper is to provide some new 

evidence for a developing country, Chile, on the various channels by which trade reallocates 

resources from low to high productivity plants linking these reallocations with measures of trade 

barriers. Our contribution is twofold. First, we use explicit measures of trade costs including not 

only tariff barriers but also freight costs, a component of trade costs that has often been ignored in 

the trade and productivity literature but whose relative importance has increased over time. Second, 

we explore the role of alternative mechanisms by which trade could increase aggregate productivity 

through the reallocative process, namely, not only the exit channel but also the entry into exporting 

channel and the growth of the exporter’s channel. We find that trade costs affect the reallocative 

process not only by protecting inefficient producers, lowering their likelihood to exit, but also by 

limiting the expansion of the efficient plants, lowering their likelihood to export. We also find that 

these reallocative impacts arise not only from the presence of tariff barriers but also from transport 

costs. 

بر این اساس، ھدف اصلی مقاله حاضر ارائه مدارکی در مورد کانالھای مختلف تخصیص مجدد منابع از سوی تجارت از 
کارخانجاتی با سطح بھره وری پائین به باال در کشور در حال توسعه شیلی می باشد که بین این ھا و معیارھای موانع 
تجاری ارتباط بر قرار می کنند. در این جا دو نقش ایفا می کنیم. ابتدا اینکه از معیارھای ھزینه ھای تجاری نه تنھا موانع 
تعرفه ، بلکه ھزینه ھای بار استفاده می کنیم، مولفه ای از ھزینه ھای تجاری که در ادبیات بھره وری و تجارت اغلب 
نادیده گرفته شده است، اما اھمیت نسبی آن با گذشت زمان افزایش یافته است. ثانیاً، به کشف نقش مکانیسم ھای 
جایگزینی می پردازیم که تجارت از طریق فرایند تخصیص مجدد منابع ، یعنی نه تنھا کانال خروجی بلکه ورود به کانال 
صادرات و رشد کانال صادرکننده، قادر است ، بھره وری کل را افزایش دھد. در این راستا این گونه استنباط می شود که 
ھزینه ھای تجاری نه تنھا با محافظت از تولیدکنندگان ناکارآمد و بی کفایت، پائین آوردن احتمال خروج، بلکه با محدود 
نمودن توسعه کارخانجات کارآمد و پائین آوردن احتمال صادرات  برفرایند تخصیص مجدد منابع اثر می گذارند. ھمچنین این 
گونه استنباط می شود که تاثیرات تخصیص مجدد منابع ناشی از حضور موانع تعرفه و ھزینه ھای حمل و نقل وترابری 

می باشد. 
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