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بهره وری کل / صنايع استان ايالم / تابع توليد CES / داده های ترکيبی )Panel data( / روند 

نمايی سرمايه گذاری

چکیده
بخش صنعت يکی از بخش های پيشتاز اقتصاد در هر استان به شمار می رود. يک معيار مهم 
در سنجش قدرت صنعت، مقدار بهره وری عوامل توليد است. صنايعی برای سرمايه گذاران 
در اولويت سرمايه گذاری است که عالوه بر ارزش افزوده قابل توجه، بهره وری باالتری نيز 
داشته باشند. در اين پژوهش بهره وری کل، نهايی و متوسط فعاليت های مختلف صنعتی استان 
ايالم که براساس طبقه بندی بين المللی )ISIC.,Rev.2( به نُه گروه صنعتی تقسيم شده اند، طی 
سال های 1378 تا 1385 محاسبه و مقايسه شده است. برای محاسبه بهره وری کل عوامل توليد 
افزوده  ارزش  نسبت  از  عوامل  متوسط  بهره وری  محاسبه  برای  و   CES توليد  تابع  تخمين  از 
نيروی  بهره وری  نشان داد که  نتيجه تحقيق  استفاده شده است.  توليد  به حجم عوامل  واقعی 
کار در صنايع استان پايين و عمدتاً منفی است؛ درحالی که بهره وری عامل سرمايه مثبت ولی 

همواره نزولی بوده است.

.O47, J24, D24 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

بهره وري منشأ توليد ثروت و رفاه فردي و اجتماعي است و براساس تئوری های جديد 
رشد اقتصادی، اين بهره وری است که در دراز مدت امکان رشد را فراهم می آورد.

اصطالح بهره وري از ديدگاه سازمان ها و دانشمندان به روش های مختلفي تعريف شده 
است. از ديدگاه کشورهاي عضو سازمان همکاري و توسعه اقتصادي )OECD( بهره وري 
آژانس  توليد.  عوامل  از )کل(  يکي  بر  توليد(  )ميزان  با خارج قسمت خروجي  است  برابر 
بهره وری اروپا )EPA( بهره وري را درجه استفاده مؤثر از هريک از عوامل توليد می داند و 
معتقد است بهره وري در درجه اول يک ديدگاه فکري است که همواره می کوشد آنچه را 

در حال حاضر موجود است بهبود بخشد. 
بررسی  به  توليد،  بهره وری جزئی و کل عوامل  تحليل  و  تحقيق ضمن محاسبه  اين  در 
عوامل مؤثر در آن در بخش صنعت و معدن استان ايالم طی سال های 1378 تا 1385 پرداخته 
خواهد شد. به اين  منظور، برای محاسبه بهره وری عوامل کار و سرمايه از نسبت های ستانده 
به داده استفاده می شود. از آنجا که بهره وری کل )TFP( همان جزء باقيمانده در مدل رشد 
سولو است، لذا ابتدا تابع توليد CES بخش صنعت را تخمين زده و سپس متناسب با سهم 
نيز   )TFP( بهره وری کل1  نيروی کار، سرمايه، زمين و... شاخص  از جمله  عوامل مختلف 
روند  روش  به  ابتدا  سرمايه،  موجودی  اطالعات  وجود  عدم  دليل  به  شد.  خواهد  محاسبه 

نمايی سرمايه گذاری، موجودی سرمايه صنايع استان برآورد خواهد شد.
داده ها  و  مرکزی  بانک  گزارش های  و  سايت  از  کالن  متغيرهای  به  مربوط  اطالعات 
مربوط به استان از گزارش های فعاليت های اقتصادی صنايع مختلف و سازمان صنايع و معادن 
براي   استاندارد  و  علمي   اصول   مطابق   به دست آمده   اطالعات   است.  شده  تهيه  ايالم  استان 
تمام  محصوالت  صنعتي  و  زيربخش هاي  صنعت  براساس  کدهاي  مربوطه  )ISIC سه رقمي( 
الگوي  مورد  براساس   از آن ،  استخراج  مي شوند. پس  براي  صنايع   طبقه بندي  شده  و سپس  
نياز در شاخص ها و مدل هاي  مناسب  اقتصادسنجي  قابل  برآورد که با استفاده از نرم افزارهاي 
Excel تصريح مي شوند، تفکيک ، تعديل ها و  Eviews و  مناسب اقتصادی و آماری مانند 

پردازش هاي  الزم  صورت  گرفته  و تجزيه  و تحليل  می شوند. 

1. Total Factor Productivity.
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1. مروری بر مطالعات انجام شده

1-1. مطالعات انجام شده در خارج از کشور
يورگنسون1 )1967(، نخستين مطالعه منسجم در زمينه بهره وری را انجام داد. اين مطالعه 
نقش فناوری در توليد و چگونگی تفکيک سهم رشد نهاده ها و کارايی آن ها در توليد را 

بررسی کرده است. 
کروگر2 )1982( نيز رشد بهره وری در صنايع ترکيه را بررسی کرده است. نتيجه مطالعات 
از  استفاده  اما  بوده،  بهره وری يکسان  نشان داد که در صنايع دولتی و خصوصی رشد  وی 

منابع توليدی در صنايع دولتی بيش تر بوده است. 
تسائو3 )1985(، رشد بهره وری در صنايع سنگاپور را بررسي کرده و نشان می دهد رشد 

بهره وری صنايع در اين کشور با رشد توليد همراه نيست.
چن و تانگ4 )1990( رابطه بين صادرات و بهره وري در صنايع تايوان را بررسي کرده اند 
و به اين نتيجه رسيدند که صادرات نه تنها موجب رشد بهره وري در صنايع اين کشور شده 

است، بلکه افزايش بهره وري در ساير بخش ها را نيز به دنبال داشته است.
هالتيوانگر و همکاران5 )1999(، در سال های 1985-1996 با استفاده از روش تابع توليد 
تفاوت بهره وری ميان کارگران صنايع مختلف را بررسی کرده و به اين نتيجه رسيدند که 

تعداد کارگران، سن و سرمايه انسانی در ميزان بهره وری آن ها تأثير می گذارد.
کروگر6 )2001(، روند جهانی بهره وری کل عوامل توليد 87 کشور جهان در سال های 
به استثنای  نتايج تحقيق نشان داد در اغلب کشورها  1960 تا 1990 را بررسی کرده است. 
بهره وری  توليد و همچنين  بهره وری کل عوامل  بَعد،  به  از سال 1973  کشورهای آسيايی، 

نيروی کار کاهش يافته است. 
مطالعات باونلی7 )1992( بيانگر اين موضوع بود که در کشور برزيل بين بهره وری کل 

و رشد توليد، رابطه  مستقيمی وجود دارد. 

1. Jorgenson (1967).
2. Kruger (1982).
3. Tesao (1985).
4. Chen and Tung.
5. Haltiwanger et al. (1999).

6. همان منبع. 
7. Bounly (1992).
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شستالوا ويکتوريا1 )2003(، با استفاده از روش تحليل فراگير داده های2 )DEA( استاندارد 
با مرزهای هم زمان و DEA با مرزهای متوالی، در يک دوره 20 سال تغييرات بهره وری و 
کارايی در توليد را در يک نمونه يازده تايی از کشورهای عضو OECD بررسی کرده است. 
اين مقاله منابع رشد بهره وری را با استفاده از شاخص های بهره وری مالم کوئيست بررسی 

کرده است.
را  چين  توليدی  صنايع  بهره روی  رشد  و  فنی  پيشرفت  صادرات،   ،)2004( فوزيوان3 
اثرات صادرات بر رشد بهره وری عوامل کل )TFP( در  اين مقاله  بررسی کرده است. در 

بخش حمل ونقل صنايع توليدی چين طی سال های 97-1990 بررسی شده است. 

2ـ1. مطالعات انجام شده در داخل کشور
آذربايجانی )1368(، بهره وری صنايع بزرگ کشور را سال های 1346 تا 1364 را بررسی 
کرده است. نتايج حاکی از آن است که صنايع ماشين آالت، ابزار و محصوالت فابريکی، 
صنايع فلزات سنگين و صنايع شيميايی در مقايسه با ديگر گروه های صنعتی کشور، بيش ترين 

بهره وری عوامل توليد را داشته اند.
بخشعلی )1374(، نقش تکنولوژی در ارتقای سطح بهره وری شرکت توليدی قوه پارس 
تابع  از  استفاده  با  پارس  قوه  شرکت  توليد  عوامل  فنی  پيشرفت  آن  در  که  است   پرداخته 
کاب ـ داگالس و تابع CES محاسبه شده و اثرات آن بر بهره وری عوامل بررسی شده است.

 1350 سال های  در  بهره وری صنايع کشور  بر  مؤثر  عوامل   ،)1375( قادری  و  قطميری 
تا 1372 را اندازه گيری کرده و به اين نتيجه رسيدند که روند بهره وری در صنايع غذايی، 
نساجی و چرم، کاغذ و مقوا و فلزات اساسی براساس شاخص های بهره وری ابتدايی سولو 
و کندريک، دارای روند افزايشی و نيز در گروه صنايع کانی غيرفلزی رو به کاهش است. 
هاشميان و همکاران )1377(، بهره وری صنايع بزرگ در ايران را محاسبه کردند. برای 
اين منظور، انواع مدل های صريح و غيرصريح سولو ــ برای انتخاب مناسب ترين تابع توليد 

که بيانگر رابطه بين اشتغال و ميزان توليد است ــ آزموده شد. 

1. Victoria Shestalova (2003); 19, 211-226.
2. Data Envelopment Analysis.
3. Fozhan (2004).
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بتول رفعت )1381(، در مطالعه خود به اندازه گيری و تجزيه و تحليل بهره وری عوامل 
توليد در گروه های صنايع کارخانه ای ايران )1378-1358( پرداخته است. برای اندازه گيری 
صنعتی  بخش  هر  مناسب  توليد  توابع  سولو،  شاخص  طريق  از  توليد  عوامل  کل  بهره وری 
همچون تابع توليد، با کشش جانشينی ثابت )CES( و تابع توليد لوملتچر، تعادلی، ترانسلوگ 

و دبرتين استفاده شده است.
زراء نژاد و قنادی )1384( برای تخمين تابع بهره وری نيروی کار در بخش صنايع استان 
موجودی  مانند  مستقلی  متغيرهای  با  تعميم يافته  داگالس  ـ  کاب  مدل  يک  از  خوزستان، 
سرمايه، شکاف بين توليد بالقوه و بالفعل و هزينه های تحقيق و توسعه استفاده کرده و دوره 
بهره وری  ميزان  می دهد  نشان  برآورد  نتايج  است.   1380 تا   1350 سال های  بررسی  مورد 
نيروی کار با موجودی سرمايه و با هزينه های تحقيق و توسعه رابطه مستقيم و با شکاف بين 

توليد بالقوه و بالفعل رابطه معکوس دارد. 

2. شرح داده  

در اين مطالعه برای تحليل داده ها و مدل های مورد استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی 
به طوری که  است؛  ثابت سال 1376  قيمت  براساس  داده های مذکور  تمام  استفاده می شود. 

نرخ های رشد محاسبه شده معرف رشد واقعی در زيربخش های صنعت است.
شاخص های  استان،  صنعت  بخش  در  بهره وری  بررسی  يعنی  تحقيق  هدف  راستای  در 
بهره وری سال های 1378 تا 1385 در نُه زيربخش صنعت به تفکيک کدهای ISIC )جدول 1( 
محاسبه و تحليل می شود. در اين تحقيق منظور از صنعت، کارگاه های صنعتی با 10 نفر کارمند 

و بيش تر است.

ISIC جدول 1ـ گروه های فعاليت در بخش صنعت  به تفكيک کدهای
کد ISICزيربخش های صنعت

31صنايع موادغذايی و آشاميدنی ها و دخانيات
32صنايع نساجی و پوشاک و چرم

33صنايع چوب و محصوالت چوبی
34کاغذ و محصوالت کاغذی

35صنايع شيميايی
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کد ISICزيربخش های صنعت

36صنايع محصوالت کانی غيرفلزی
37صنايع فلزات اساسی

38صنايع ماشين آالت، تجهيزات و...
39ساير )بازيافت و ساخت مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده(

منبع: وزارت صنايع و معادن     

در ادامه شرح داده ها، به طور مختصر به بررسی روند اطالعات مورد استفاده در محاسبه 
متغيرهای  روند  اين خصوص  در  پرداخته می شود.  استان  بهره وری بخش صنعت  تحليل  و 
اصلی تحقيق از جمله، ارزش افزوده، ارزش مواد اوليه و واسطه ای مصرفی، سرمايه گذاری، 
تا 1385  ISIC طی سال های 1378  نُه کد  تفکيک  به  تعداد کارگاه های صنعتی  و  اشتغال 

بررسی می شود.

1ـ2. اشتغال در بخش صنعت
ميزان اشتغال در بخش صنعت به طورکلی روند صعودی خفيفی داشته است و از 250 نفر 
در سال 1378 به حدود 627 نفر در سال 1385 رسيده است. با توجه به نمودار )1( اشتغال 
افزايش يافت،  در بخش صنعت در سال 1383 با توجه به رونق طرح های زودبازده شديداً 

به طوری که به 4.236 نفر رسيد ولی پس از آن مجدداً کاهش يافت.

منبع: مرکز آمار ايران.

نمودار 1ـ روند اشتغال در بخش صنعت استان ايالم
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2ـ2. ارزش افزوده بخش صنعت
در نمودار )2( روند ارزش افزوده بخش صنعت به قيمت ثابت سال 1376 و طی سال های 
واقعی کل  افزوده  ارزش  روند  نمودار،  اين  براساس  است.  داده شده  نشان  تا 1385   1378
سال  در  ريال  ميليون   1.508 از  به طوری که  است؛  افزايشی  همواره  ايالم  استان  در  صنعت 
1378 به 3462/3 ميليون ريال در سال 1385 افزايش يافته است. به بيان ديگر در دوره مورد 

بررسی، ارزش افزوده واقعی بخش صنعت رشدی بالغ بر 130 درصد داشته است.

       منبع: مرکز آمار ايران.

نمودار 2ـ روند ارزش افزوده بخش صنعت استان ايالم

3ـ2. ارزش توليدات بخش صنعت
براساس جدول )1( پيوست، ارزش توليدات بخش صنعت همواره در حال افزايش بوده 
ميليون ريال در سال  به 3140/2  ميليون ريال در سال 1378  از 1493/5  به طوری که  است؛ 
1384 افزايش يافته است که نشانگر رشد 110 درصدی است. در بين زيربخش های صنعت 
نيز بيش ترين ميزان مربوط به صنايع غذايی، صنايع نساجی و صنايع کانی های غيرفلزی بوده 
و کم ترين مقدار مربوط به صنايع چوبی و صنايع ساير )بازيافت و مصنوعات طبقه بندی نشده 

در جاهای ديگر( بوده است.
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4ـ2. سرمايه گذاري
کل سرمايه گذاری در بخش صنعت در سال 1378 در حدود 99.5 ميليون ريال به قيمت 
ثابت سال 76 بوده است که در سال 1385 به 417 ميليون ريال بالغ شده است. همچنين در 
سال 1383 بخش صنعت با رشد بيش از حد سرمايه گذاری مواجه بوده است لکن در سال 

84 به شدت افت نموده است.

5ـ2. موجودی سرمايه در بخش صنعت
با توجه به اين که موجودی سرمايه يکی از نهاده های اصلی تابع توليد به شمار می رود، برای 
سرمايه  موجودی  رقم  ديگر،  طرف  از  است.  الزامی  آن  وجود  توليد  عوامل  بهره وری  محاسبه 
نامشخص است، بنابراين الزم است موجودی سرمايه به روش های متعارف اقتصادی برآورد شود.

اما پيش از اين، موجودی سرمايه در استان ايالم يا زيربخش های اقتصادی آن، برآورد 
مختلف  موجودی سرمايه صنايع  برآورد  از  به ناچار  تحقيق  اين  در  رو،  اين  از  است.  نشده 
از  استفاده  با  کار  اين  که  است  استفاده شده  آمارهای سرمايه گذاری  استناد  به  ايالم  استان 
 )1( رابطه  به وسيله  سرمايه  موجودی  روش،  اين  براساس  می گيرد.  صورت  نمايي  روش 

برآورد می شود1.

It=Ielt  )1(

 l سرمايه گذاری در سال پايه و I0 و t نشانگر سرمايه گذاری خالص در سال It که در آن
نيز نرخ رشد سرمايه گذاری است. با توجه به رابطه فوق، تغييرات سرمايه گذاری را می توان 

به صورت زير تعريف کرد:

t
dKI
dt

=  )2(

 با توجه به رابطه It، موجودی سرمايه در سال پايه از رابطه زير محاسبه می شود:

k0=∫-ÈItdt=∫-ÈIeltdt= I
l

  )3(

برای محاسبه k0 الزم است l را محاسبه کرد. برای اين کار می توان شکل لگاريتم خطی 

1. باقر کالنتری و عرب مازار )41-32(.
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را از معادله )1( تخمين زد. تبديل لگاريتمی رابطه فوق به صورت زير است: 

In It=In I0 + lT  )4(

که T بيانگر روند زمان است.
با توجه به اين که داده ها به صورت ترکيبی هستند )با هشت سال و 9 مقطع( بنابراين رابطه 
فوق بايد به روش داده های ترکيبی1 برآورد شود. قبل از تخمين الزم است از پايايی فرآيند 
It اطمينان حاصل کرد؛ برای اين منظور آزمون ريشه واحد برای سری ترکيبی باال انجام شده 

که آماره های مرتبط با آن به شرح جدول )7( پيوست است.
با توجه به نتايج جدول، مشاهده می شود در سطح خطای 5 درصد، فرآيند It پايا است. 

بنابراين، می توان معادله )4( را تخمين زد.

In ItISIC31=1/71+0/546T  

In ItISIC32=1/71+0/329T  

In ItISIC33=1/71+0/041T  

In ItISIC34=1/71+0/147T  

In ItISIC35=1/71+0/558T  

In ItISIC36=1/71+0/643T  

In ItISIC37=1/71+0/532T  

In ItISIC38=1/71+0/348T  

In ItISIC39=1/71+0/082T  

R2=0/94     F=2/5      DW=2/5  

 T در مدل باال، حکايت از تصريح مناسب مدل دارد. ضرايب DW و R2 ،F آماره های
در معادله ها، معرف نرخ رشد سرمايه گذاری )l( است و آماره  های t معنی داری ضريب رشد 

سرمايه گذاری را در سطح خطای 5 درصد تأييد می کند.

1. Pooling Data.
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با توجه به نتايج فوق، بيش ترين نرخ رشد سرمايه گذاری مربوط به صنايع کانی های غيرفلزی 
)کد 36( در حدود 64 درصد وکم ترين مقدار نيز مربوط به صنايع چوبی )کد 33( در حدود 
4 درصد است. با استفاده از نرخ های رشد به دست آمده )l( و جای گذاری آن در رابطه )3( 
موجودی سرمايه در سال پايه، بدون محاسبه استهالک، به شرح جدول )2( قابل محاسبه است. 

 جدول 2ـ موجودی سرمايه در سال پايه )1378( بدون محاسبه استهالك 
)قيمت ثابت 76 ميليون ريال(

K1378
d نرخ استهالک

)درصد(
 K1378=I/llI1377

85/44/789/70/546ISIC31

47/16/950/60/329ISIC32
0/06/30/00/041ISIC33
1/37/11/40/148ISIC34

31/45/133/10/559ISIC35
19/66/5210/643ISIC36
3/05/63/20/533ISIC37
0/04/50/00/349ISIC38
0/04/60/00/082ISIC39

منابع: 1( يافته تحقيق   2( گزارش های وزارت صنايع و سازمان مديريت.

برای به دست آوردن موجودی سرمايه در سال های بعد، از رابطه زير استفاده می شود:     

Kt=K1378+It-(dKt)  )5(

(1+d)Kt=K1378+It  )6(

Kt = 
K1378+It

1+d
 )7(

که Kt ارزش خالص موجودی سرمايه در زمان t و d نرخ استهالک سرمايه های ثابت 
است. بنابراين، برای محاسبه موجودی سرمايه خالص الزم است نرخ استهالک سرمايه های 
سازمان  و  صنايع  وزارت  آماری  گزارش های  براساس  باشد.  اختيار  در  تفکيک  به  ثابت 
مديريت و برنامه ريزی، نرخ استهالک به تفکيک گروه های صنايع به شرح جدول )3( است.



تلیهی بارب وری ار  ناسو ررگاب رسحن 111

حال با جای گذاری K1378 و I1379 در رابطه )7( موجودی سرمايه خالص در سال 1379 
به دست می آيد. اين فرآيند تا محاسبه موجودی سرمايه خالص سال 1385 تکرار می شود. 

نتيجه محاسبه ها در جدول )3( آمده است.

جدول 3ـ برآورد موجودی سرمايه خالص در گروه های مختلف صنايع استان

صنعت
کد 
ISIC

13781379138013811382138313841385

صنايع موادغذايی و آشاميدنی و 
3185/485/3218/4252/8263/13862/23689/44878/9دخانيات

3247/156/5392/3368/5353/32727/32645/42512/6صنايع نساجی و پوشاک و چرم

330/00/00/00/711/033/131/2123/5صنايع چوب و محصوالت چوبی

341/32/73/45/818/3827/9773/1788/9صنايع کاغذ و محصوالت کاغذی

3531/489/286/282/0144/212274/211679/111973/9صنايع شيميايی

3619/630/255/6173/4205/312424/411667/112332/6صنايع محصوالت کانی غيرفلزی

373/02/830/733/053/34467/14230/24082/6صنايع فلزات اساسی

380/05/218/719/825/66734/96452/76247/7صنايع ماشين آالت، تجهيزات و...

390/00/01/41/415/315/555/361/4ساير

187/9271/9806/6937/41089/443466/441223/543002/1جمع کل موجودی

منبع: محاسبه های محقق.

بنابراين می توان از مقادير برآورد شده برای موجودی سرمايه خالص در تابع توليد برای 
تحليل بهره وری استفاده کرد.

3. محاسبه بهره وری

به طورکلی در ادبيات اقتصادی موضوع بهره وری به دو صورت جزئی و کلی بررسی می شود.

1)PFP( 1ـ3. محاسبه بهره وری جزئی عوامل توليد
بهره وری جزئی، نسبت ستانده به يکی از نهاده های توليد است که شامل دو نوع بهره وری 

متوسط و بهره وری جزئی است؛ در زير به معرفی آن ها پرداخته می شود.

1. Partial Factor Productivity.



پژوهشنامه بازرگانی 112 

1ـ1ـ3. بهره وری متوسط عوامل توليد

منظور از بهره وری متوسط نسبت ساده ستانده به يکی از نهاده های توليد است:

APij=
VAj

Fij

 )8( 

 VAj است. همچنين j نيروی کار يا سرمايه( در بخش( i بهره وری متوسط عامل APij که
ارزش افزوده واقعی بخش Fij ،j نهاده يا عامل i )نيروی کار يا سرمايه( در بخش j  و i بيانگر 

نوع عامل توليد است. 
کار  نيروی  متوسط  بهره وری  شاخص  سطح  بيش ترين  بررسی،  مورد  دوره  طول  در 
مربوط به صنايع کانی های غيرفلزی )کد 36( و کم ترين مقدار شاخص نيز مربوط به صنايع 
کاغذی در استان است. در مجموع، به نظر می رسد بهره وری صنايع غذايی و آشاميدنی از 

ساير صنايع استان باالتر است )جدول 1 و 2 پيوست(.
بيش ترين  بررسی،  مورد  دوره  طول  در  پيوست،   )4( و   )3( جدول  نتايج  براساس 
و   )33 )کد  کاغذ  و  چوب  صنايع  به  مربوط  سرمايه  متوسط  بهره وری  شاخص  متوسط 
طول  در  متوسط  به طور  که  است   )35 شيميايی)کد  صنايع  به  مربوط  آن  ميزان  کم ترين 
دوره مورد بررسی در تمام زيربخش های صنعت، رشد شاخص بهره وری متوسط سرمايه 

منفی بوده است.

2ـ1ـ3. بهره وری نهايی عوامل توليد

بهره وری نهايی، تغييرات توليد را نسبت به تغييرات هريک از نهاده ها نشان می دهد:

MPij=
DVAj

DFij

 )9(

VAj است. همچنين j نيروی کار يا سرمايه( در بخش( i بهره وری نهايی عامل MPij که
ارزش افزوده واقعی بخش Fij ،j نهاده يا عامل i )نيروی کار يا سرمايه( در بخش j  و i بيانگر 

نوع عامل توليد است.
براساس نتايج به دست آمده )جدول 5 پيوست( در طول سال های 1378 تا 1385 بيش ترين 
شاخص بهره وری نهايی کار مربوط به صنايع غذايی و آشاميدنی )کد 31( و کم ترين ميزان 

آن مربوط به صنايع ماشين آالت )کد 38( است.
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همچنين نتيجه جدول ها )6 پيوست( نشان می دهد که در طول دوره مورد نظر، بيش ترين 
کانی های  صنايع  و  چوبی  صنايع  به  مربوط  سرمايه  نهايی  بهره وری  شاخص  متوسط  ميزان 
کل،  در  است.   )31( آشاميدنی  صنايع  به  مربوط  ميزان  کم ترين  همچنين  است؛  غيرفلزی 
صنايع  زيربخش  های  در  سرمايه  نهايی  بهره وری  با  مقايسه  در  کار  نيروی  نهايی  بهره وری 
استان ايالم به مراتب وضعيت مناسب تری دارد که حکايت از مديريت بهتر نيروی کار نسبت 

به عامل سرمايه است.

2ـ3. بهره وری کل عوامل توليد
به طورکلی بهره وری کلی عوامل، عبارت است از نسبت ستانده )ارزش افزوده واقعی( به 
ميانگين وزنی نهاده ها که اين وزن ها بيانگر سهم هريک از نهاده ها در کل هزينه های توليد 

هستند؛ به عبارت ديگر:    

TFPj=

Qj

Ld1
j Kd2

j
 )10(

 Q  ،j بخش  در  توليد  عوامل  کلی  بهره وری  از  است  عبارت   TFPj رابطه،  اين  در  که 
ارزش توليدات حقيقی، L و K به ترتيب نيروی کار و سرمايه، d1 و d2 نيز سهم عامل نيروی 

کار و سرمايه است.
برای  روش  دو  توليد،  عوامل  کلی  بهره وری  زمينه  در  انجام شده  مطالعات  بيش تر  در 
توليد  تابع  ديگری روش  و  يکی روش حسابداری  که  استفاده شده  آن  برآورد  و  محاسبه 
توليد  تابع  روش  از  استان  درمورد  حسابداری  روش  فروض  برقراری  عدم  دليل  به  است. 

استفاده شده که رويه آن برآورد تابع توليدی  نظير CES يا کاب ـ داگالس است.

4. محاسبه بهره وری کل عوامل توليد در صنايع استان

برای بررسی بهره وری کل عوامل توليد، معادله رگرسيونی زير که فرم لگاريتمی خطی 
از تابع CES است را به روش داده های ترکيبی برای نُه زيربخش  صنعت استان در سال های 

1378 تا 1385 تخمين می زنيم.

LogY=a0+a1t+urlogK + u(1-a)log L - 1
2

ura(1-a)[log K-logL]2+e  )11(
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log K(  نوع تابع 
L

 استفاده از اين مدل چند مزيت دارد؛ نخست اين که ضريب متغير 2)
تابع  فرم  باشد،  معنی دار  اين ضريب  اگر  به طوری که  می کند؛  تعيين  را  تکنولوژی  يا  توليد 
تابع کاب ـ داگالس خواهد بود. دوم اين که ضريب  CES و در غيراين صورت فرم  توليد 
اين که جزء  بهره وری کل در صنايع مختلف است. سوم  متغير زمان )T( نشانگر نرخ رشد 
 logK ضرايب  اين که  چهارم  و  است.  توليد  عوامل  کل  بهره وری  لگاريتم  بيانگر   C ثابت 
مانايی  از  تخمين  از  قبل  است  نشان می دهد. الزم  را  توليد  توليدی عوامل  logL کشش  و 

متغيرها اطمينان حاصل کرد.

5. آزمون مانايی داده ها 

آماره های محاسباتی به دست آمده از آزمون ديکی ـ فولر )ADF(، آزمون PP و آزمون 
هادری1 برای متغيرها در جدول )4( آمده است. 

جدول 4ـ نتايج آزمون مانايی متغيرها

ADFPPHADRIنتيجه

L مانا در سطح21/6323/5530/78نيروی کار

K مانا در سطح9/9516/619/31موجودی واقعی سرمايه

VAD مانا در سطح10/3912/486/23ارزش افزوده واقعی

منبع: يافته تحقيق

بروز  امکان  بنابراين،  هستند؛  مانا  سطح  در  متغيرها  همه   ،)4( جدول  نتايج  به  توجه  با 
رگرسيون کاذب وجود ندارد.

6. تخمين معادله رگرسيون 

نتيجه تخمين رگرسيون برای نُه زيربخش  صنعت استان ايالم در سال های 1378 تا 1385 
به روش PLS به شرح جدول )5( است.

1. Hadri Z Stat.

ديکته بررسی شود
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ISIC به تفكيک گروه های CES جدول 5ـ تخمين توابع توليد

DW F R 2 R2 C T (logK/L)2 logK logL

2/3 29867/9 0/99 0/99
5/74 -0/15 -0/096 0/70 -0/30 ضريب

ISIC31
13/78 -3/97 -3/37 5/91 -2/34 t آماره

2/3 29867/9 0/99 0/99
5/58 -0/06 0/094 -0/097 0/37 ضريب

ISIC32
70/8 -1/12 2/65 -0/64 2/52 t آماره

2/3 29867/9 0/99 0/99
4/33 -0/07 -0/002 0/147 -0/129 ضريب

ISIC33
334/8 -10/7 -2/59 21/5 -28/7 t آماره

2/3 29867/9 0/99 0/99
2/48 -0/70 -0/027 0/73 -0/53 ضريب

ISIC34
8/59 -5/02 -1/46 5/2 -8/62 t آماره

2/3 29867/9 0/99 0/99
3/58 -0/04 -0/127 0/66 -0/80 ضريب

ISIC35
2/21 -0/35 -2 2/43 -2/24 t آماره

2/3 29867/9 0/99 0/99
5/93 -0/10 -0/034 0/184 0/38 ضريب

ISIC36
56/12 -1/39 -0/83 1/08 2/14 t آماره

2/3 29867/9 0/99 0/99
4/36 0/158 0/006 -0/032 0/045 ضريب

ISIC37
116/76 29 5/12 -5/23 5/55 t آماره

2/3 29867/9 0/99 0/99
4/95 0/051 0/023 -0/029 0/088 ضريب

ISIC38
27/29 1/86 3/79 -1/12 4/73 t آماره

2/3 29867/9 0/99 0/99
0/75 0/44 -0/023 -0/292 -0/205 ضريب

ISIC39
228/4 1/07 -1/48 -0/62 -1/12 t آماره

منبع:يافته های تحقيق.

همان گونه که از نتايج تخمين مشخص است R2 مدل 99 درصد است؛ به بيان ديگر، مدل 
مذکور 99 درصد از تغييرات ارزش افزوده حقيقی صنايع استان را توضيح می دهد؛ لذا مدل 
 مناسبی است. همچنين آماره R2 نيز 99 درصد است که دقيقا معادل R2 است. تقريب زياد

 F R2 نشان از تصريح مناسب الگوی اقتصادسنجی است. عالوه بر اين، آماره  باالی  R2 و 

نيز معنی داری کلی رگرسيون را تأييد می کند. آماره دوربين واتسون )DW( برای رگرسيون 
باال، عدم وجود خودهمبستگی در رگرسيون را نشان می دهد.

عالوه بر اين، واريانس ناهمسانی نيز در رگرسيون برآورد، بررسی و آزمون شده است. 
آماره محاسباتی مربوط به اين آزمون ــ که توزيع مجانبی به سمت توزيع c2 دارد ــ در سطح 
خطای 5 درصد معنی دار نبوده و مبين تأييد فرض صفر مبنی بر عدم وجود مشکل واريانس 

ناهمسانی در رگرسيون است. 
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7. نتايج تخمين رگرسيونی

مهم ترين نتايج حاصل از تخمين رگرسيوني به تفکيک هر گروه در جدول )6( و )7( 
آمده است. 

جدول6ـ مهم ترين نتايج حاصل از رگرسيون

ISIC
در ناحيه 
اقتصادی 

توليد

نوع 
تكنولوژی

سطح 
بهره وری کل 

)C ضريب(

متوسط نرخ 
رشد بهره وری 

)T( کل

تأثير نيروی 
کار بر ارزش 
افزوده واقعی 

گروه

تأثير موجودی 
سرمايه  بر ارزش 
افزوده واقعی 

گروه

کشش توليد 
عامل کار

کشش عامل 
سرمايه

کوچک تر از مثبتمنفی0/15-5/74کاربرقرار ندارد31
واحد

کوچک تر از 
واحد

کوچک تر از بی معنیمنفی0/06-5/58سرمايه بَرقرار ندارد32
واحد

کوچک تر از 
واحد

کوچک تر از مثبتمنفی0/07-4/33کاربرقرار ندارد33
واحد

کوچک تر از 
واحد

کوچک تر از مثبتمنفی0/07-2/48کاربرقرار ندارد34
واحد

کوچک تر از 
واحد

کوچک تر از مثبتمنفی0/05-3/58کاربرقرار ندارد35
واحد

کوچک تر از 
واحد

کوچک تر از مثبتمثبت0/10-5/93کاربرقرار ندارد36
واحد

کوچک تر از 
واحد

کوچک تر از منفیمثبت4/360/16سرمايه برقرار ندارد37
واحد

کوچک تر از 
واحد

کوچک تر از منفی و بی معنیمثبت4/950/05سرمايه برقرار ندارد38
واحد

کوچک تر از 
واحد

------------بی معنیبی معنی0/750/44کاربرقرار ندارد39

منبع: يافته های تحقيق

با توجه به بررسی های صورت گرفته، به طورکلی می توان گفت بهره وری سرمايه روند 
بهره وری  بودن  باالتر  و  است  نامنظم  کار  نيروی  بهره وری  روند  درحالی که  دارد  نزولی 
توليد  اقتصادی  بهينه  ناحيه  در  استان  صنايع  همچنين  می شود.  تأييد  کار  به  نسبت  سرمايه 
سرمايه  و  توسعه  و  تحقيق  مخارج  مثبت  نقش  بر  مبنی  فرض  اين که  باالخره  و  نمی کنند. 

انسانی در بهره وری عوامل توليد نيز تأييد می شود.
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جمع بندی و مالحظات

در اين تحقيق تالش شد تا به بررسی بهره وری در بين نُه زيربخش  صنعت استان ايالم 
در سال های 1378 تا 1385 پرداخته شود. نتيجه تحقيق نشان داد با توجه به اين که بهره وری 
کار در اکثر صنايع استان نسبتاً پايين و منفی است، مديران صنايع و سازمان های مرتبط الزم 
بهبود  ارائه آموزش های الزم و  نيروی کار و همچنين  انگيزشی  با اتخاذ سياست های  است 
نيروی کار بکوشند. علی رغم اين که بهره وری  افزايش بهره وری  شرايط کاری در راستای 
نهايی سرمايه در اکثر صنايع استان مثبت است اما روند آن نزولی است؛ از اين رو، الزم است 
سيستم بانکی در نحوه اعطای تسهيالت و انتخاب صنايع هدف دقت کند؛ همچنين با توجه 
مناسب تر صنعت را محدود  فعاليت  قانونی گاهی زمينه  از موارد موانع  برخی  اين که در  به 
توليدکننده  از  با بخش صنعت درجهت حمايت  مرتبط  مقررات  قوانين و  بايد در  می کند، 
تجديدنظر شود. توصيه اکيد می شود که تمام صنايع در راستای راه اندازی بخش های تحقيق 
و توسعه )R&D( تالش کنند. با توجه به اين که برخی واحدهای توليدی به دليل عجله در 
تصميم گيری و راه اندازی واحد صنعتی، به تعطيلی کشانده می شوند. لذا الزم است در زمان 
اخذ مجوز، سازمان های درگير درمورد توجيه اقتصادی، فنی و مالی طرح دقت کنند.آشنايی 
بازار  تقاضای  تنوع  رقابت، محصوالت رقيب،  نوين  با شيوه های  مديران واحدهای صنعتی 
و... در موفقيت بنگاه و بهبود بهره وری عوامل توليد مؤثر است. بنابراين، سازمان های مرتبط 
از جمله سازمان صنايع، بازرگانی، دانشگاه ها و... بايد در اين مورد اطالع رسانی الزم را انجام 
دهند. الزم به ذکر است موارد فوق که در ارتقای بهره وری مؤثرند از نتيجه ساير تحقيقات 

انجام شده درباره عوامل مؤثر بر بهره وری گردآوری شده است.
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پيوست

 جدول 1ـ بهره وری متوسط نيروی کار در سال های 1378-1385 
به تفكيک گروه های فعاليت

کد 
ISIC

متوسط 13781379138013811382138313841385
طول دوره

314/7461/286/428/455/627/463/346/4012/96

324/914/295/1313/484/311/171/466/755/21

334/448/705/4818/311/460/573/474/485/86

340/110/740/160/650/350/020/760/870/46

356/673/4921/336/520/290/300/280/444/92

3644/817/2978/1811/407/064/463/456/5321/56

374/400/951/170/0822/6713/727/16

382/934/541/761/503/837/673/70

396/467/913/832/737/8772/3116/73

          منبع: يافته تحقيق.

 جدول 2ـ نرخ رشد شاخص بهره وری متوسط نيروی کار 
در سال های 1385-1379 به تفكيک گروه های فعاليت صنعت

کد 
ISIC

متوسط 1379138013811382138313841385
طول دوره

311194/1-89/531/6-33/632/8-55/291/4167/4

32-12/619/5163/0-68/0-72/841/8306/253/9

3396/1-37/0234/1-92/0-60/9506/929/496/7

34551/6-78/3307/4-46/4-95/14324/515/0711/2

35-47/7511/2-69/4-95/52/1-7/459/250/4

36-60/8352/3-85/4-38/1-36/8-22/789/228/2

3723/7-93/328765/0-39/57164/0

38-61/3-14/7155/6100/345/0

39-46/2-28/5187/5820/0233/2

       منبع: يافته تحقيق.
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 جدول 3ـ بهره وری متوسط سرمايه در سال های 1378-1385 
به تفكيک گروه های فعاليت

کد 
ISIC

متوسط 13781379138013811382138313841385
طول دوره

315/4866/4662/9122/0401/9420/1640/1980/1722/42

325/4185/3130/6790/7680/8180/1120/1380/1671/68

3384/0255/0521/6371/9970/58118/66

346/0633/5983/4271/6690/4020/0150/0190/0211/90

352/5511/0562/9690/7950/2550/0040/0040/0050/95

3622/44917/19714/0654/1414/3330/0860/1060/1157/81

3731/20438/7664/0684/6683/2050/0440/0540/06410/26

3825/2656/1276/8774/9480/0270/0320/0386/19

3926/96552/1107/5147/0812/2792/35916/38

      منبع: يافته تحقيق.

 جدول 4ـ نرخ رشد شاخص بهره وری متوسط سرمايه 
در سال های 1379-1385

کد 
ISIC

متوسط 1379138013811382138313841385
طول دوره

3117/850-54/966-29/946-4/776-91/55220/384-13/037-22/29

32-1/927-87/21513/0516/492-86/31622/90621/080-15/99

33-93/988-67/60322/041-70/915-52/62

34-40/652-4/755-51/306-75/934-96/24023/15612/689-33/29

35-58/619181/287-73/210-67/969-98/60820/86012/168-12/01

36-23/394-18/212-70/5574/634-98/01122/4648/795-24/90

3724/235-89/50614/738-31/329-98/62321/43919/159-19/98

38-75/74912/247-28/048-99/46120/03018/772-25/37

3993/252-85/580-5/773-67/8193/517-12/48

        منبع: يافته تحقيق.
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 جدول 5ـ بهره وری نهايی نيروی کار در سال های 1379-1385 
به تفكيک فعاليت 

کد 
ISIC

متوسط 1379138013811382138313841385
طول دوره

31-0/921/5340/07-0/15-20/450/71-1/262/79

322/50-0/22-0/080/130/14-0/93-0/350/17

33-1/960/000/000/01-0/02-0/11-4/68-0/96

34-0/02-1/94-0/58-0/410/010/000/00-0/42

350/94-12/4447/67-0/250/340/19-0/155/119

363/894/312/282/721/591/37-1/322/12

370/660/230/40-0/980/01-0/013/780/58

380/44-17/40-1/36-0/231/11-0/41-1/35-2/74

390/973/1010/882/18-0/53-0/68-1/352/08

          منبع: يافته تحقيق.

 جدول 6ـ بهره وری نهايی سرمايه در سال های 1379-1385 
به تفكيک گروه های 

کد 
ISIC

متوسط 1379138013811382138313841385
طول دوره

31-562/250/63-3/49-0/430/03-0/550/09-80/85

324/79-0/10-0/69-0/390/01-0/26-0/410/42

330/000/0042/100/05-0/05-4/250/105/42

341/092/78-0/70-0/200/01-0/030/140/44

350/24-52/9245/59-0/460/00-0/010/03-1/08

367/3910/35-0/545/380/01-0/210/283/24

37-103/840/5312/610/820/01-0/12-0/23-12/89

383/79-1/2919/22-1/660/01-0/10-0/152/83

390/004/34-519/673/14-28/270/413/08-76/71

        منبع: يافته تحقيق.
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It  جدول 7ـ آزمون پايايی برای فرآيند

نتيجه probe مقدار آماره فرض صفر آماره

رد فرض صفر 0/034 30/35 وجود ريشه واحد ADF - Fisher Chi-square

رد فرض صفر 0/002 39/40 وجود ريشه واحد PP - Fisher Chi-square

تأييد فرض صفر 0/06 1/59 عدم وجود ريشه واحد Hadri Z-stat

رد فرض صفر 0/0001 -3/66 وجود ريشه واحد Breitung t-stat

منبع: يافته تحقيق.


