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 خالصه
 

رشد اقتصادی، هر چند که تنها معیار توسعه اقتصادی نمی باشد ولی اهمیت آن همواره بیش از سایر                         
در این میان به دلیل محدودیت منابع، ضرورت افزایش بهره وری و استفاده از                . شاخص های توسعه بوده است   

هدف کلی این مطالعه، سنجش      . ت هایی که حداکثر بازدهی را دارند اهمیت پیدا می کند          عوامل تولید در فعالی   
ابتدا این تغییرات با استفاده از       .  است 1357-81تغییرات بهره وری در هفت بخش کالن اقتصاد ایران در دوره             

نجر به بررسی وجود    گـر-شاخص مالم کوئیست مورد محاسبه قرار گرفته و در ادامه با استفاده از آزمون انگـل               
نتایج بیانگر آن است که در بخش          . رابطه علّی بین سرمایه گذاری و تغییرات بهره وری پرداخته شده است             

کشاورزی علیرغم عدم تغییر کارایی تکنولوژیکی و مقیاس، بهره وری عوامل تولید به دلیل بهبود کارایی مدیریتی                 
ی نسبت به سال پایه در مقایسه با کل اقتصاد همواره باالتر              افزایش یافته است و سطح بهره وری بخش کشاورز        

همچنین آزمون علّیت، وجود رابطه علّی از سرمایه گذاری به بهره وری در بخش کشاورزی را تأیید                  . بوده است 
 . می کند
 

  گرنجر-بهره وری کل عوامل تولید، شاخص مالم کوئیست، سرمایه گذاری، آزمون انگل :واژه هاي کليدي
 

 مقدمه
رشد اقتصادي، هر چند که تنها معيار توسعه اقتصادي               
نمي باشد ولي اهميت آن همواره بيش از ساير شاخص هاي               

افزايش توليد، بيان ديگري از رشد اقتصادي        . توسعه بوده است  
بشر در تالش براي افزايش توليد همواره کوشيده است تا           . است

 مسايلي  .ر بگيرد مقدار بيشتري از مواهب در دسترس را به کا          
همچون محدود بودن منابع و هزينه هاي افزايشي بهره برداري و          
دسترسي به منابع جديد باعث تقويت اين انگيزه شده که هـم از            
منـابع موجود حداکـثر بهره برداري به عمـل آيد و هـم روش ها           
و فنّ آوري هايي که عملکرد باالتري نسبت به شيوه هاي رايج              

نيروي کار و   . ابداع گرديده و از آنها استفاده شود        توليد دارند   
 از اين رو   . سرمايه دو عامل مهم و اصلي توليد در اقتصاد هستند          

 

بررسي روند تغييرات بهره وري اين دو نهاده در طول زمان                 
مي تواند در جهت دهي و هدف گذاري سياست هاي توسعه              

 . اقتصادي کمک نمايد
د توسعه، بهره وري به عنوان ميزان      در ادبيات مربوط به اقتصا    

ستانده حاصل از مقدار معيني از يک يا چند نهاده تعريف                  
اين معيار بازگوکننده نحوة استفاده از منابع و عوامل            . مي شود

توليدي در يک برهه از زمان مي باشد و آثار سه گانة تغيير                  
 ها، تکنولوژي، تغيير مقياس و تغيير در راندمان استفاده از نهاده          

به ). ۷(يعني حرکت به سوي تابع توليد مرزي را در بر مي گيرد            
طور کلي عوامل افزايش بهره وري اقتصادي را مي توان به استفاده          
کارآمدتر از منابع با توجه به تکنولوژي خاص توليد، رشد                 
 تکنولوژيکي، تخصيص بهينه اقتصادي منابع و نيز توليد با                

 e-mail: irajsaleh@yahoo.com        ايرج صالح: مكاتبه كننده 
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 . مقياس، نسبت دادتوجه به بازدهي هاي نسبت به
در بعد سياستگذاري هاي کالن، بهره وري بخش هاي مختلف        
. اقتصاد و ميزان تغييرات آنها از اهميت ويژه اي برخوردار است            

اين مهم در طول چند سال گذشته و بويژه از برنامه دوم توسعه              
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مورد توجه برنامه ريزان قرار گرفته         

رتيب در طي سال هاي اخير مطالعات متعددي در         بدين ت . است
در اين مطالعات    . زمينه محاسبة بهره وري انجام گرفته است        

فقدان آمار و اطالعات کافي و مناسب از جمله عمده مسايلي               
بنابراين استفاده  . است که اقتصاددانان را با مشکل مواجه مي کند       

 و در عين    از روش هايي که از کمترين حجم داده استفاده کند          
حال اطالعات ارزشمندي را براي تجزيه و تحليل ايجاد نمايد              

عالوه بر اين، مساله مهم ديگر،         . همواره مد نظر بوده است      
استفاده از روش هايي است که نگراني کمتري در مورد صحت             

 .مدل و روش و در نتيجه، تفسير نتايج به همراه داشته باشد
تغيير بهره وري و علل آن     مطالعه حاضر با هدف بررسي روند       

 صورت  ۱۳۵۷-۱۳۸۱ در هفت بخش عمده اقتصاد در طول دوره       
در اين تحقيق ابتدا تغييرات بهره وري کل عوامل          . گرفته است 

در هفت بخش اقتصادي، با استفاده      ) نيروي کار و سرمايه   (توليد  
 مورد محاسبه و بررسي     ١از روش شاخص بهره وري مالم کوئيست    

که ابتدا در زمينه    ) ۱۹۵۳(شاخص مالم کوئيست   . قرار مي گيرد 
 در چارچوب تئوري توليد بيان       ۱۹۸۲تئوري مصرف و در سال       

از مهمترين ويژگي هاي   . گرديد جزء روش هاي غيرپارامتري است    
اين شاخص، امکان تجزيه تغييرات بهره وري به اجزاء آن يعني            

ارايي شامل تغييرات کارايي مديريت و ک      (تغييرات کارايي فني     
ضمن اينکه عدم امکان    . و تغييرات تکنولوژيکي مي باشد   ) مقياس

آزمون و ارزيابي نتايج به ويژه زماني که آمارها از دقت بااليي                
برخوردار نيستند، از محدوديت هاي استفاده از اين روش                

در مرحله دوم نيز به بررسي وجود رابطه علّيت            ). ۲(مي باشد  
. ي در بخش ها پرداخته مي شود       بين سرمايه گذاري و بهره ور     

تعيين چنين رابطه اي براي سياستگذاران مي تواند حائز اهميت          
براي اين منظور، آمار مربوط به سرمايه گذاري به همراه            . باشد

نتايج به دست آمده از محاسبه شاخص مالم کوئيست با به                 
 .کارگيري روش علّيت گرنجر مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد

                                                                                    
1. Malmquist productivity index 

 و روش هامواد 
از اهداف مهم اين مطالعه ارزيابي تغييرات بهره وري کل              

در اين راستا   .  مي باشد ۱۳۵۷-٨١ اقتصاد در دوره     ٢عوامل توليد 
تغييرات بهره وري در هفت بخش کشاورزي، نفت، صنعت و              
معدن، برق، آب و گاز، ساختمان، حمل ونقل، انبارداري و                 

. ت مقايسه مي شود   ارتباطات و ساير زيربخش هاي گروه خدما        
 و تغيير   ٤، تغييرات تکنولوژيکي  ٣همچنين نقش تغييرکارايي فني   

 . در اين تغييرات مورد بررسي قرار مي گيرد٥کارايي مقياس
به طور کلي براي محاسبه بهره وري کل عوامل توليد از دو             

 ٧و روش غيرپارامتري  ) ٦روش اقتصادسنجي (نوع روش پارامتري    
ش پارامتري از يک تابع توليد، هزينه يا         در رو . استفاده مي شود 

در روش ديگر شاخص بهره وري با      . سود جمعي استفاده مي گردد   
استفاده از برنامه ريزي رياضي يا محاسبه عدد شاخص محاسبه           

 ).۲(مي شود 
 ٨از آنجا که بهره وري جزء يا بهره وري عامل مشخص توليد           

د را ناديده مي گيرد    آثار ديگر عوامل مورد استفاده در فرآيند تولي       
و تغييرات ايجاد شده در ساير نهاده ها را به حساب يک نهاده                
خاص مي گذارد، شاخص بهره وري کل، معيار مناسب تري براي          
نشان دادن عملکرد بهره وري در واحد توليدي يا بخش اقتصادي          

اين مساله از آن ناشي مي شود که معيار         ). ۷(د  گردمحسوب مي  
ميابي عوامل توليدي از نظر اقتصادي را لحاظ          بهره وري کل، ک  

به اين معني که بهبود بهره وري بايستي منجر به               . مي کند
جويي در استفاده از کليه نهاده ها در توليد مقدار معيني از             صرفه

 .محصول گردد
 به ترتيب با   s  t,اگر مقادير توليد و مصرف نهاده در دو دورة        

xt ,xs ,yt ,ys    و با اين فرض که تکنولوژي         نشان داده شوند 
 مشخص شده باشد در      ft(x) ,fs(x)با   s  t,توليد براي دو دوره   

                                                                                    
2. Total Factor Productivity(TFP) 
3. Technical efficiency change 
4. Technological change 
5. Scale efficiency change 
6. Econometric approach 
7. Non-parametric approach 
8. Partial productivity or Factor Specific Productivity (FSP) 
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اين حالت ساده شاخص بهره وري کل به صورت نسبت محصول           
 :به نهاده براي دو دوره خواهد بود
)/()( ssttst xyxyTFP =   ۱(  

سطوح توليد واقعي هر بنگاه با نسبتي از ناکارايي به تابع               
)((شاره دارد   توليد ا  tttt xfy λ=( .  1اگر〈λ   باشد، فعاليت 

 باشد کارايي فني    λ=1با ناکارايي همراه است و تنها زماني که         
اگر ميزان استفاده از نهاده در دو دوره،        . در توليد خواهيم داشت   

 باشد  tεز درجه    و تابع توليد همگن ا      )xt=kxs(مختلف باشد   
))()( xfkkxf tε=( در اين حالت خواهيم داشت ،)۱۲:( 

)(
)(.. 1

ss

st

s

t
st xf

xfkTFP t −= ε

λ
λ   ۲(  

معادله فوق توصيف کاملتري از اجزاء شاخص بهره وري کل           
stرا ارائه مي کند؛ به طوري که          λλ  بيانگر تغيير در کارايي      /

tk−1لت بازدهي متغير نسبت به مقياس،       فني در حا   ε   اثر اندازه 
)(/)(به مقياس و      ssst xfxf اثر تغييرات تکنولوژي را        نيز 

ضرب قسمت هاي اول و     ضمن اينکه حاصل  . گيري مي کند  اندازه
دهنده تغيير کارايي فني در حالت بازده ثابت نسبت به           دوم نشان 

 بنابراين در محاسبه بهره وري، کارايي مقياس         .مقياس مي باشد 
برابر اختالف کارايي فني در دو حالت بازدهي ثابت و متغير                

کارايي تکنولوژيکي مفهومي است که     . نسبت به مقياس مي باشد   
در طول زمان قابل تفسير است و به تغييرات يا انتقال تابع توليد             

 با مقدار    مرزي مربوط مي شود؛ به طوري که بررسي مي شود           
ثابت نهاده، ميزان توليد در اثر تغيير تکنولوژي و نحوه ترکيب              

در مقابل، کارايي   . نهاده ها در طي زمان چه تغييري پيدا مي کند       
فني به بازده استفاده عوامل توليد تحت يک تکنولوژي خاص و             

 .ثابت مربوط مي شود
در روش شاخص مالم کوئيست از روش تحليل فراگير               

 استفاده  ٢براي تشکيل تابع توليد مرزي خطي شکسته         ١داده ها
 تعريف  ٣اين شاخص بهره وري، براساس توابع فاصله        . مي شود
توابع فاصله امکان تشريح يک تکنولوژي توليد               . مي شود

نهاده اي و چندمحصولي را بدون اينکه نياز به اتخاذ هدف              چند
                                                                                    
1. Data Envelopment Analysis (DEA) 
2. Piece-wise linear production frontier 
3. Distance functions 

) سودسازي هزينه يا حداکثرسازي      مانند حداقل (رفتاري خاصي   
 ).۱۴(در مورد آن وجود داشته باشد، فراهم مي کند 

مالم کوئيست، تغيير در بهره وري کـل عوامل        TFPشاخص  
و   فار مطالعهبراساس  . توليد در دو زمان متوالي را اندازه مي گيرد       

، شاخص تغييرات مالم کوئيست محصول گرا به      )۱۹۹۴(همکاران  
 tو  ) وره مبنا د (sصورت يک ميانگين هندسي از دو دوره            

 :محاسبه مي شود که مي توان آن را به صورت زير نشان داد
۳( 
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),(که در آن   tt

s
o xyd        بيانگر تابع فاصله مشاهدة دوره t  با
بزرگتر از يک، نشانگر     moمقدار  .  است sتوجه به تکنولوژي دوره     

کوچکتر از   mo مقدار   رشد مثبت بهره وري کل است در حالي که       
. نشان مي دهد  tبه دوره    sيک، رشد منفي را در حرکت از دوره          

در اين عبارت، کسر خارج از کروشه ميزان تغيير در کارايي                
باقيمانده . اندازه مي گيرد  tو   sتکنيکي فارل را بين دو دوره          

از آنجا که   ). ۱۵(عبارت نيز تغيير تکنولوژيکي را اندازه مي گيرد         
اساسي سياست هاي توسعه، افزايش توليد ناخالص مي باشد       هدف  

 .در اين مطالعه از روش محصول گرا استفاده شده است
هر تابع فاصله در برگيرنده يک مساله برنامه ريزي خطي             

اگر فرض شود بازدهي نسبت به مقياس ثابت است، مساله          . است
ه به  برنامه ريزي خطي محصول گرا براي محاسبه اين توابع فاصل         

 :صورت زير تعريف خواهد شد
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که در آن    
iy   بردار M*1     محصوالت بخش شماره i  ،اقتصاد 

ix   بردار K*1     نهاده هاي بخش شماره i   ،اقتصاد Y   ماتريس M*N 
ر  مقادي K*N ماتريس    X بخش اقتصاد،     Nمقادير محصوالت در     

 يک عدد مي باشد که مقدار      φ وزن ها، و    N*1 بردار   λنهاده ها ،   
 ).۱۴(معکوس آن بيانگر درجه کارايي فني است 
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 به منظور بررسي وجود ارتباط علّي بين رشد سرمايه گذاري         
در آمار مربوط به نرخ رشد سرمايه گذاري        از  تغيير بهره وري،   و  

 و نيز از مقادير تغييرات بهره وري کلي            ١٣٥٧-٨١طي دوره    
عوامل توليد که در اين دوره بر اساس شاخص مالم کوئيست               

 .محاسبه گرديد استفاده مي شود
آزمون  و ١يافته تعميم فولر-ز آزمون ديكي   بدين منظور ا    

 متغيرها و      همگراييدرجه   جهت تعيين      پرون   -فيليپس
 مي توان   نيز ده مي گردد؛ در مرحله بعد     هم انباشتگي آنها استفا  

 تعيين  ٢ارتباط بين متغيرها را با استفاده از آزمون عليت گرنجر          
 ،Y باتوجه به قدرت پيش بيني       را Yدر   X عليت   ،گرنجر. نمود

است اگر   Xعلت   Yو  تعريف مي کند    X مقادير گذشته    توسط
. را کاهش دهد   X بتوانند خطاي پيش بيني      Yمقادير گذشته   

 براي بررسي و آزمون نحوة         گرنجردين ترتيب در روش         ب
 برآورد   از روش  X بر متغير  Y يا و Yبر متغير    Xاثرگذاري  

OLSدر دو مرحله به صورت زير استفاده مي شود : 
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كاررفته در مدل    طول وقفه هاي به   s و p، q، r در روابط فوق  
روش سيستماتيكي را به منظور     ) ١٩٨١ (٣هيسائو ).٥(باشند   مي

ي خطاهايچنين  جلوگيري از بروز      ومناسب  تعيين تعداد وقفه     
 علّيت گرنجر و خطاي پيش بيني          ،اين روش در  . ابداع کرد 

براي تعيين تعداد وقفه بهينه براي هر متغير، تركيب           ،  ٤آكائيك
 .شودمي  

کشاورزي، (در اين مطالعه، آمارهاي هفت بخش اقتصاد             
عت و معدن، آب، برق و گاز، ساختمان، حمل و نقل،              نفت، صن 

در طي  ) انبارداري و ارتباطات و ساير زيربخش هاي گروه خدمات       
نيروي کار و   .  مورد استفاده قرار گرفت    ۱۳۵۷-۱۳۸۱دوره زماني   

سرمايه به عنوان دو نهاده توليد در هر بخش و ارزش افزوده نيز              
کليه آمارها  . فته شد به عنوان محصول، براي هر بخش در نظر گر        

                                                                                    
1. Augmented Dickey-Fuller 
2. Granger Causality test 
3.Hsiao 
4. Akaikes Final Prediction Error (FPE) 

اين آمارها از    .  مي باشد ۱۳۷۶برحسب قيمت هاي ثابت سال       
گزارشات منتشره سازمان مديريت و برنامه ريزي و جداول               

 .حساب هاي ملي و نماگرهاي بانک مرکزي استخراج شده است
 

 نتايج و بحث
در اين مطالعه، براي محاسبه شاخص مالم کوئيست از بسته          

 نتايج کلي    ۱جدول  . استفاده شد  DEAP 2.1 ٥افزاري نرم
به طوري که براي    . شده در طول دوره را نشان مي دهد        محاسبه

: کل اقتصاد در هر سال، پنج شاخص ارايه شده که عبارتنداز              
EFFCH :     طبق تکنولوژي با بازدهي ثابت      (تغيير کارايي فني

: PECHتغيير تکنولوژيکي، : TECHCH،  )نسبت به مقياس   
طبق يک تکنولوژي با بازدهي متغير       (رايي فني   تغيير خالص کا  

 ، که به عنوان کارايي مديريتي مطرح مي شود،       )نسبت به مقياس  
SECH :     تغيير کارايي مقياس وTFPCH :   تغيير بهره وري کلي

 .عوامل توليد
 نشانگر وجود نوسان    ۱شده در جدول شماره       اعداد محاسبه 

توليد کليه بخش ها   باالي ميانگين تغييرات بهره وري کلي عوامل       
عليرغم وجود نوسان در پنج سال اول       . در سال هاي متوالي است   

پس از انقالب اسالمي، ميانگين بهره وري کلي عوامل توليد               
پس از آن و تا سال پاياني         . عموماً با کاهش همراه بوده است       

جنگ تحميلي اين روند مثبت مي باشد به طوري که بيشترين             
.  مالحظه ميشود  ۱۳۶۵ و   ۱۳۶۴ال هاي  افزايش بهره وري در س    

علت آن است که در اين سال ها عليرغم رشد منفي توليد                  
. ناخالص، رشد سرمايه گذاري با کاهش بيشتري همراه بوده است        
 همچنين روند بهره وري عوامل توليد در فاصله سال هاي                

 به علت افزايش سرمايه گذاري نسبت به توليد               ۷۱-۱۳۶۷
 طي با به بارنشستن اين سرمايه گذاري ها         .ناخالص، نزولي است  

ضمن اينکه  . ، بهره وري افزايش يافته است     ۱۳۷۱-۷۴سال هاي  
در اغلب سال هاي مورد مطالعه تعداد نيروي کار افزايش يافته             
که با فرض ثابت ماندن توليد ناخالص به عنوان عامل                     

 ۱۳۷۵بعد از سال     . دهنده ميزان بهره وري عمل مي کند      کاهش
نوسان اندکي در روند شاخص محاسبه شده مالحظه               نيز   

 در مجموع هر چند متوسط شاخص محاسبه شده . مي گردد
                                                                                    
5. Data Envelopment Analysis (Computer) Program 
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  خالصه ميانگين هاي ساالنه شاخص مالم کوئيست-۱جدول 
 )مجموع هفت بخش(

EFFCH سال TECHCH PECH SECH TFPCH 

1358 1/085 1/156 1/064 1/020 1/254 
1359 1/596 0/498 1/290 1/237 0/794 
1360 1/160 0/846 � 1/156 0/981 
1361 0/714 1/514 0/882 0/809 1/081 
1362 0/973 0/858 � 0/969 0/835 
1363 0/985 1/025 0/926 1/063 1/009 
1364 0/842 1/441 0/981 0/858 1/212 
1365 1/356 0/929 1/178 1/151 1/261 
1366 0/657 1/578 0/619 1/061 1/036 
1367 0/831 1/213 0/943 0/881 1/008 
1368 0/696 1/407 0/808 0/861 0/979 
1369 1/567 0/625 1/218 1/286 0/980 
1370 0/741 0/969 0/793 0/934 0/718 
1371 0/922 1/233 1/032 0/893 1/137 
1372 1/286 1/001 1/875 0/686 1/288 
1373 1/588 0/749 1/068 1/486 1/189 
1374 1/072 0/966 1/014 1/057 1/035 
1375 1/313 0/634 1/057 1/242 0/832 
1376 0/964 0/969 � 0/962 0/934 
1377 0/914 1/125 0/962 0/950 1/028 
1378 1/206 0/804 1/051 1/148 0/970 
1379 0/848 1/225 0/997 0/850 1/039 
1380 1/122 0/800 1/010 1/111 0/897 
1381 0/704 1/467 0/712 0/989 1/033 
1/011 متوسط 1/000 0/998 1/013 1/012 

 
 

با اين وجود اين مقدار      ) ۰۱۲/۱(اقتصاد مقداري کوچک است      
بيانگر تغيير مثبت بهره وري کلي عوامل توليد در طول اين دوره            

 .مي باشد
کارايي تکنولوژيکي در کل اقتصاد، عليرغم دارا بودن نوسان          

ني عوامل توليد   کارايي ف . براي کل دوره تغييري نداشته است       
عليرغم تغيير مثبت در سه سال اول بعد از انقالب اسالمي و                

، در کليه سال هاي جنگ تحميلي به استثناي        ۷۰نيمه اول دهه    
 کاهش يافته است؛ ضمن اينکه در سال هاي بعد از            ۱۳۶۵سال  
همچنين مقادير  .  يک نوسان نزولي مالحظه مي شود         ۱۳۷۵

ني نشان مي دهد که کارايي     محاسبه شده براي خالص کارايي ف      
مديريتي در طول اين دوره براي کل اقتصاد اندکي کاهش پيدا             

 عموما کاهش يافته و     ۶۰به طوري که در طول دهه       . کرده است 
 با يک شوک، از روند مثبت و نسبتاً غيرکاهشي              ۷۰در دهه    

 .برخوردار بوده است
، بهره وري کلي عوامل توليد در بخش هاي        ۲براساس جدول   

کشاورزي، صنعت و معدن، آب، برق و گاز، ساختمان و ساير               
زيربخش هاي گروه خدمات تغيير مثبت و در بخش هاي نفت و            
حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات تغيير منفي داشته است به              
طوري که بهره وري کلي عوامل توليد در بخش نفت بيشترين             

يير مثبت را   تغيير منفي و در بخش آب، برق و گاز بيشترين تغ           
با اين وجود نکته جالب توجه اين است که کارايي           . داشته است 

) نفت و آب، برق و گاز     (تکنولوژيکي هم تنها در همين دو بخش        
. کاهش يافته است و در ساير زير بخش ها افزايش يافته است              

ضمن اينکه کارايي تکنولوژيکي در بخش کشاورزي تقريبا ثابت          
 .باقي مانده است

  خالصه متوسط شاخص مالم کوئیست برای بخش ها-2جدول 
TFPCH SECH PECH TECHCH EFFCH  

 کشاورزي 1/018 1/001 1/016 ½ 1/019
 نفت 1/000 0/985 1/000 1/000 0/985
 صنعت و معدن 1/010 1/012 1/039 0/972 1/021
 آب، برق وگاز 1/075 0/965 0/908 1/184 1/038
 ساختمان 1/000 1/012 1/000 1/000 1/012
 حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات 0/982 1/013 1/031 0/952 0/995
 ساير فعاليت هاي گروه خدمات 0/996 1/016 1/000 0/996 1/011
 ميانگين بخش ها 1/011 1/000 0/998 1/013 1/012
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شايان ذکر است که کارايي تکنولوژيکي به نحوه ترکيب              
حاليکه کارايي فني به ميزان کارايي         نهاده ها ارتباط دارد در       

به . استفاده از نهاده ها تحت يک تکنولوژي ثابت مربوط مي شود         
اين ترتيب مقادير محاسبه شده کارايي فني براي بخش هاي              

تر از يک است     کشاورزي، صنعت و معدن و آب، برق و گاز بزرگ         
 که بيانگر افزايش کارايي استفاده از نهاده ها در اين سه بخش              
مي باشد؛ همچنين کارايي فني براي بخش هاي نفت و ساختمان          

مل و نقل، انبارداري و     ح(ثابت مانده و صرفا براي گروه خدمات         
. کاهش يافته است  ) ارتبـاطات و ساير فعـاليت هاي گروه خدمات     

در اين راستا کـارايي مديريتي در بخش هاي کشاورزي، صنعت و          
ارتباطات افزايش، در بخش     مل و نقل، انبارداري و        حمعدن و   

ساختمان کاهش پيدا کرده است و در ساير بخش ها تغييري              
همچنين کارايي مقياس در بخش آب، برق و گاز           . نکرده است 

بيشترين افزايش را داشته است؛ در بخش هاي حمل و نقل،               
انبارداري و ارتباطات و صنعت و معدن کاهش زيادي داشته و در            

 .بت مانده استساير بخش ها نسبتاً ثا
در مجموع مي توان گفت، از آنجا که در بخش کشاورزي              
کارايي تکنولوژيکي و مقياس نسبتاً ثابت مانده، بنابراين کارايي           
مديريتي مهمترين عامل تغييرات بهره وري در بخش کشاورزي          

به عالوه، در طول دوره مورد مطالعه در دو بخش نفت            . مي باشد
استاي استفاده از اقتصاد مقياس       و ساختمان نه حرکتي در ر       

صورت گرفته و نه خالص کارايي فني يا همان کارايي مديريتي             
تغييري داشته است در نتيجه تنها عامل تغيير بهره وري در اين            
دو بخش دگرگوني در نحوه ترکيب عوامل توليد و استفاده از               

بر  به نظر مي رسد از سويي سرمايه     . تکنولوژي هاي جديد مي باشد  
بودن و حجم گسترده فعاليت هاي گروه نفت و از سوي ديگر               
عدم امکان و توان مشارکت بخش خصوصي و خارجي،                   
محدوديت در جذب و تزريق سرمايه در بخش نفت را در پي                
داشته که به طور کلي سبب کاهش بهره وري عوامل توليد                

 .گرديده است
بخش آب، برق و گاز تنها بخشي بوده که در آن کارايي                 
تکنولوژيکي و کارايي مديريتي هر دو کاهش يافته است؛ با اين             

د  اوجود، بهره وري کلي عوامل توليد به دليل استفاده از اقتص             
در نقطه مقابل، بخش حمل و نقل،       . مقياس افزايش داشته است   

انبارداري و ارتباطات قرار گرفته که کاهش کارايي مقياس به              
وژيکي و کارايي مديريتي را     حدي بوده که افزايش کارايي تکنول      

 .خنثي کرده است
 به منظور تبيين بهتر وضعيت بهره وري در بخش           ۳جدول  

در اين جدول مقادير نرخ رشد ارزش       . کشاورزي تهيه شده است   
افزوده، نيروي کار و سرمايه گذاري و نيز مقادير شاخص                  

از آنجا که   . مالم کوئيست در بخش کشاورزي آورده شده است        
کوئيست بيان کننده تغييرات بهره وري در هرسال         مشاخص مال 

نسبت به سال گذشته مي باشد، جهت امکان مقايسه بهره وري            
با استفاده از    » TFPLiشاخص  «سال هاي مختلف با يکديگر       

اين شاخص بيانگر ميزان بهره وري هر سال       .  ساخته شد  ۶رابطه  
 . باشد مي) ۱۳۵۷(نسبت به سال پايه 
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 در بخش کشاورزي و کل اقتصاد) TFPL( مقايسه روند سطح بهره وري کل عوامل توليد نسبت به سال پايه – ۱ شكل
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گذاري   رشد ارزش افزوده، سرمايه هاي تعييرات بهره وري کل عوامل توليد، سطح بهره وري نسبت به سال پايه و نرخ-۳جدول 
 ۱۳۵۷-۸۱اورزي طي دوره و نيروي کار در بخش کش

TFPLi TFPCH  سال نرخ رشد ارزش افزوده نرخ رشد سرمايه نرخ رشد نيروي کار 
1/107 107/1 ١٣٥٨ ٠٧/٦ -٩٦/٤ -٩٨/٠ 
1/083 978/0 ١٣٥٩ ٦٩/٣ ٩٣/٧ -٨٥/٠ 
1/094 012/1 ١٣٦٠ ٨٥,١ ٦١/٠ -٧٨/٠ 
1/326 229/1 ١٣٦١ ١٢/٧ -٩٤/١٣ -٠٩/٢ 
1/067 789/0 ١٣٦٢ ٥٥/٤ ٥٧/٣٦ -٣٣/٢ 
1/437 469/1 ١٣٦٣ ٣٤/٧ -٤١/٣٢ -١٦/١ 
1/450 009/1 ١٣٦٤ ٩٠/٧ ٥٢/٩ -٤٩/١ 
1/565 114/1 ١٣٦٥ ٧٥/٤ -٢٢/٦ -٨٠/٠ 
1/515 955/0 ١٣٦٦ ٤٨/٢ ٨٥/٧ ٠٨/٠ 
1/691 184/1 ١٣٦٧ -٦٤/٠ -١٢/١٦ ١٢/٠ 
1/550 881/0 ١٣٦٨ ٣٤/٤ ٤٧/١٨ ١٣/٠ 
1/504 948/0 ١٣٦٩ ٠٣/١١ ١١/١٧ ٢٦/٠ 
1/246 728/0 ١٣٧٠ ٦٢/٥ ٠٧/٤٥ ٣١/٠ 
1/526 384/1 ١٣٧١ ٢٩/١٠ -٢٩/٢٠ ٤٦/٠ 
1/515 992/0 ١٣٧٢ ٩٦/٠ ٧٤/١ ٤٦/٠ 
1/683 170/1 ١٣٧٣ ١١/٢ -٠٩/١٤ ٩٥/٠ 
1/842 136/1 ١٣٧٤ ٧١/٣ -٦٦/١٠ ٤١/١ 
1/607 793/0 ١٣٧٥ ٢٩/٣ ٠٢/٣٦ ٩٢/٠ 
1/644 046/1 ١٣٧٦ ٩٨/٠ -٧٧/٤ -١٠/٠ 
1/861 208/1 ١٣٧٧ ٥٧/١٠ -٦٩/١١ ٥٧/٠ 
1/505 705/0 ١٣٧٨ -٣٠/٧ ٦٣/٧١ ٤٠/٠ 
1/585 113/1 ١٣٧٩ ٤٧/٣ -٧٣/١٢ ٤٠/٠ 
1/482 908/0 ١٣٨٠ -٢٦/٢ ٦٢/١٣ ٤٣/٠ 
1/479 997/0 ١٣٨١ ٣٧/١١ ١١/١٨ ٤٧/٠ 

 

 مالحظه مي گردد ميزان بهره وري     ۳همان گونه که در جدول     
با اين  . جه بوده است  در بخش کشاورزي با نوسان هاي فراواني موا      

وجود، مقدار آن هيچگاه نسبت به سال پايه کاهش نيافته و در              
اين .  برابر مقدار سال پايه مي باشد       ۴۸/۱سال آخر در حدود       

ميزان در پنج سال آخر جنگ تحميلي و سال هاي برنامه اول               
بيشترين مقدار اين شاخص در        . توسعه افزايش يافته است     

اين مقادير با روند     . اهده مي شود  مش ۱۳۷۷ و   ۱۳۷۴سال هاي  
که به جز سال هاي    ) ۱(رنجکش   محاسبه شده توسط اکبري و     

 از روند کامالً صعودي برخوردار است، ناسازگاري        ۱۳۶۸ و   ۱۳۵۸
 .دارد

 نمايانگر شاخص ابداع شده سطوح بهره وري نسبت        ۱نمودار  
.  در بخش کشاورزي و کل اقتصاد مي باشد       )TFPL(به سال پايه    

حظه مي شود هر چند سطح بهره وري بخش کشاورزي در             مال
مقايسه با کل اقتصاد روند مشابهي داشته، ولي ميزان آن همواره           

اين موضوع بيانگر آن است که اين بخش کمتر         . بيشتر بوده است  
تحت تأثير متغيرهايي نظير متغيرهاي سياسي و اجتماعي به            

ات بيشتري  ويژه جنگ تحميلي قرار گرفته است و لذا از ثب              
 .برخوردار است

همچنان که گفته شد نيروي کار و سرمايه دو نهاده استفاده           
شده در مطالعه حاضر مي باشند و تغييرات بهره وري کل عوامل            
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سطح اشتغال  . توليد از تغييرات اين دو نهاده نشأت مي گيرد          
عموماً تابعي از ميزان و رشد جمعيت است و نيز مطالعات                  

آن به ميزان سرمايه گذاري را تأييد مي کند؛        متعددي وابستگي   
گيري کالن در مورد سطح اشتغال اوالً، با              به عالوه، تصميم   

دشواري صورت مي گيرد، ثانياً، خود مجدداً به ميزان                    
بنابراين مي توان گفت که تغيير        . سرمايه گذاري وابسته است   

به . بهره وري به ميزان زيادي از رشد سرمايه گذاري متأثر است          
اين ترتيب در ادامه بحث ابتدا به توصيف روند اشتغال،                   
سرمايه گذاري و ايجاد ارزش افزوده هر بخش پرداخته و سپس با           

گرنجر به بررسي وجود علّيت بين      -استفاده از آزمون علّيت انگل    
 .رشد سرمايه گذاري و تغيير بهره وري پرداخته مي شود

قتصاد در   به بررسي سهم بخش هاي مختلف ا           ۲نمودار  
اشتغال، جذب سرمايه گذاري و ايجـاد ارزش افزوده و تغييـرات           

 نيز  ۴جـدول شماره   .  مي پردازد ۱۳۴۵-۸۱آنها در طـي دوره      
 .بيانگر مقادير متوسط اين سهم هاست

قريب به اتفاق مطالعات انجام شده در اين زمينه، نشانگر              
مسائل تأثيرپذيري تحوالت اقتصاد ايران از قيمت هاي نفت و             

سياسي است؛ با اين وجود بخش کشاورزي تنها بخشي است که            
 ۵۰از دهه   ). ۱(تحت تأثير اين دو عامل عمده قرار نمي گيرد            

سهم بخش نفت در ايجاد ارزش افزوده کاهش يافته و سهم ساير            
همچنين عليرغم  . بخش ها هم با نوسانات اندکي همراه بوده است       

د ناخالص، اين بخش يک     افزايش سهم بخش کشاورزي در تولي      
با اين  . کاهش مستمر در تأمين اشتغال را تجربه کرده است            

را دارا مي باشد که     ١ICORوجود باز هم کمترين مقدار شاخص       
. ي است زدر بخش کشاور   بيانگر بهره وري باالي سرمايه گذاري    

شاخصي اقتصادي است که به عنوان راهنماي          ICORشاخص  
ري به کار مي رود و نشان مي دهد که        گيري در سرمايه گذا   تصميم

براي ايجاد يک واحد ارزش افزوده به طور متوسط به چه ميزان             
).۹(سرمايه گذاري طي يک دوره معين نياز مي باشد                    

                                                                                    
1 - Incremental Capital Output Ratio (ICOR) 

 
 کشاورزي

 
 نفت

 
 صنعت و معدن

 
 

 

 آب ، برق و گاز

 
 ساختمان

 
 حمل و نقل و ارتباطات

 
 ساير زير بخش هاي خدمات

 
  روند سهم بخش ها از اشتغال، جذب سرمايه گذاري و ميزان ارزش افزوده کل در اقتصاد ايران- ۲ شكل
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 متوسط سهم بخش هاي اقتصاد از اشتغال، سرمايه گذاري و ارزش – ٤جدول 
 )درصد(افزوده 

ICOR ارزش افزوده سرمايه گذاري اشتغال  
 کشاورزي ٩/٣٢ ١/٤ ٠/١٢ ۶۳/۲
 فتن ٨/٠ ٥/٥ ١/٢٣ ٩٣/٢١
 صنعت و معدن ٥/١٦ ٧/١١ ٦/٩ ٦٤/٥
 آب، برق وگاز ٧/٠ ٩/٩ ٥/٠ ٠٥/٦٧
 ساختمان ٠/١٠ ٢/٣ ٠/٥ ٥٧/٤
حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات ٣/٥ ٩/١٤ ٨/٦ ٢٩/١٤
 ساير فعاليت هاي گروه خدمات ٧/٣٣ ٨/٥٠ ٠/٤٣ ١٩/١٠

 
 روشن است که بخش هاي      ۴به اين ترتيب براساس جدول       

ختمان و صنعت و معدن بيشترين بازدهي سرمايه         کشاورزي، سا 
گذشته از اين، بخش کشاورزي هيچگاه           . را دارا مي باشند    

نتوانسته حتي به اندازه سهم خود از توليد ناخالص داخلي اعتبار           
اين موضوع براي بخش ساختمان نيز در کليه             . جذب کند 

 و براي بخش صنعت و معدن در          ۵۰سالهاي بعد از نيمه دهه       
ضمن اينکه سهم   .  صادق است  ۷۰ و قسمتي از دهه        ۶۰ دهه

شان  بخش آب، برق و گاز و گروه خدمات همواره بيش از سهم             
 .در ايجاد ارزش افزوده و اشتغال بوده است

 مالحظه مي شود که در دوره جنگ           ۳بر اساس جدول      
تحميلي عليرغم کاهش نيروي کار در بخش کشاورزي، روند             

مل توليد متناسب و هم جهت با آن         تغييرات بهره وري کل عوا    
مقايسه مقادير نرخ رشد    . نبوده و حتي افزايش پيدا کرده است       

نيروي کار و تغييرات بهره وري، بيانگر وجود نيروي کار مازاد در            
خروج نيروي کار و افزايش همزمان          . بخش کشاورزي است   

استفاده (بهره وري مي تواند ناشي از افزايش کارايي تکنولوژيکي          

از . و يا وجود نيروي کار مازاد باشد        ) از تکنولوژي هاي کاراندوز  
آنجا که افزايش بهره وري در اين بخش عمدتاً ناشي از افزايش              
کارايي فني است و تغيير چنداني در کارايي تکنولوژيکي ديده             
نمي شود مي توان استدالل کرد که اين بخش با مازاد نيروي کار            

 .مواجه است
يند توسعه اقتصادي از عوامل کليدي و در           سرمايه در فرآ   

عين حال محدود به شمار مي رود و اهميت آن به اين دليل                 
است که موجبات افزايش بهره وري سـاير عوامل توليد را فراهم            

 ).۹(مي کند 
همان گونه که پيشتر نيز اشاره شد با استفاده از بسته                 

 انجام و   گرنجر-، آزمون علّيت انگل   SHAZAM 9.01افزاري   نرم
به بررسي وجود رابطه علّي بين متغيرهاي رشد سرمايه گذاري و           
تغييرات بهره وري پرداخته مي شود که در اين راستا از مقادير             
محاسبه شده شاخص مالم کوئيست براي بهره وري کلي عوامل           

 . توليد استفاده مي گردد
 ش اثر سنجيابي به نتايج کاذب در        جلوگيري از دست  براي  

بررسي قرار    از متغيرها الزم است كه پايا بودن مورد           هر يك 
پرون -يليپسففولر تعميم يافته و     -نتايج آزمون هاي ديكي  ؛  گيرد

. حاكي از آن است كه متغيرهاي مد نظر در سطح پايا هستند              
همچنين نتايج نشان مي دهدكه رابطه بلندمدت بين متغيرهاي         

. ش وجود دارد   رشد سرمايه گذاري و تغييرات بهره وري هر بخ         
گرنجر ابتدا مي بايست تعداد وقفه     -براي تعيين رابطه علّيت انگل    

 .بهينه زماني تعيين گردد
                                                                                    
1. SHAZAM Professional Edition, Version 9.0 

 
  در بخش کشاورزيعلّي در بررسي رابطه FPE مقادير بهينه -۵جدول 

 از بهره وري به سرمايه گذاري از سرمايه گذاري به بهره وري
FPE(agr) FPE(agr*,iagrr) FPE(iagrr) FPE(iagrr*,agr) 
FPE(1)= ۰۳۴۸/۰ * FPE(1,1)= ٠٣٤٥/٠ * FPE(1)= ٠٥٣٨/٠ * FPE(1,1)= ٠٥٧٠/٠ * 
FPE(2)= ٠٣٦١/٠  FPE(1,2)= ٠٣١٩/٠  FPE(2)= ٠٥٧٨/٠  FPE(1,2)= ٠٦٢١/٠  
FPE(3)= ۰۳۹۰/۰  FPE(1,3)= ٠٤٠٥/٠  FPE(3)= ٠٦١٩/٠  FPE(1,3)= ٠٦٧١/٠  
FPE(4)= ۰۴۱۰/۰  FPE(1,4)= ۰۴۴۱/۰  FPE(4)= ٠٦٦٥/٠  FPE(1,4)= ٠٦٧٠/٠  

 طول بهينه وقفه ها *
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 نشان داده شده بر اساس روش        ٤گونه كه در جدول       همان
هيسائو، در بخش کشاورزي براي هر يک از متغيرهاي تغيير              
بهره وري و رشد سرمايه گذاري يک وقفه زماني به عنوان                 

نتايج نشان مي دهد زماني که        . وقفه هاي بهينه انتخاب شد     
 وابسته در نظر گرفته مي شود،      تغييرات بهره وري به عنوان متغير    

مدل اندکي   FPEبا وارد کردن متغير رشد سرمايه گذاري مقدار         
کاهش مي يابد؛ ولي در جهت عکس، افزودن تغييرات بهره وري           

بنابراين در بخش کشاورزي    . مدل نمي گردد  FPEموجب کاهش   
 . رابطه اي يک طرفه از سرمايه گذاري به بهره وري قابل تصور است

خش نفت و گاز اين رابطه عکس مي باشد به طوري که            در ب 
تغييرات بهره وري عوامل توليد در اين بخش مي تواند موجبات            

شايد دليل اين امر نياز       . تغيير سرمايه گذاري را فراهم سازد      
فعاليت هاي اين بخش به سرمايه گذاري هاي کالن و ضعف دولت          

مايه گذاري با  در جذب سرمايه باشد؛ چرا که در شرايطي که سر          
از . افزايش توليد همراه نباشد بهره وري کاهش خواهد يافت            

سوي ديگر به دليل محدوديت سرمايه، دولت تنها زماني                 
مي تواند اقدام به سرمايه گذاري کند که طرح هاي قبلي به مرحله          

به دليل فعاليت انحصاري دولت، اين         . بازدهي رسيده باشند   
در . رق و گاز نيز صادق مي باشد     موضوع در مورد زيربخش آب، ب     

بخش صنعت و معدن و زير بخش هاي گروه خدمات رابطه علّي            
در مقابل در بخش ساختمان هيچ رابطه         دو طرفه وجود دارد و     

 .داري بين متغيرها مشاهده نمي شود علّي معني
 خالصه و نتيجه گيري

توليد، رشد و توسعه اقتصادي هر جامعه در گرو عوامل و               
اي متعددي است که سرمايه يکي از مهمترين آنها به              نهاده ه

براساس اصول اقتصادي نيز بديهي است که نهاده         . شمار مي رود 
کمياب بايد در فعاليتي به کار رود که بيشترين بازدهي را داشته            

به عالوه، تخصيص بيشتر سرمايه به بخش هايي که از          ). ۹(باشد  
 تصاعدي بازدهي در اين      بهره وري بااليي دارند اوالً موجب رشد      

بخش ها مي شود و ثانياً با توجه به اثرات فرابخشي، موجبات رشد           
و توسعه بخش هاي ديگر و به عبارت ديگر کل اقتصاد را فراهم              

 .مي آورد
همان گونه که استدالل شد بخش کشاورزي با مازاد نيروي           

اين موضوع بيانگر اين واقعيت است که اقتصاد         . کار مواجه است  

. يران به لحاظ توسعه اي در مراحل ابتدايي توسعه قرار دارد              ا
تجربه تاريخي توسعه در کشورهاي توسعه يافته نشان مي دهد که         
فرآيند توسعه اقتصادي با افزايش بهره وري بخش کشاورزي و            
انتقال نيروي کار مازاد آن به بخش هاي ديگر اقتصاد آغاز                 

يک روند توسعه اقتصادي    بنابراين براي برخورداري از      . مي شود
نظام مند الزم است عزم سياست گزاران بر افزايش بهره وري در            
بخش کشاورزي قرار گيرد و در اين راستا توجه به پژوهش و                

 .نوآوري تکنولوژيکي ضروري است
به اين ترتيب نتايج مطالعه حاضر نشان مي دهد که در بخش           

 و مقياس،    کشاورزي عليرغم عدم تغيير کارايي تکنولوژيکي         
تغييرات بهره وري عوامل توليد به دليل افزايش کارايي مديريتي،         

همچنين سطح بهره وري بخش کشاورزي در         . مثبت مي باشد 
آزمون . مقايسه با ميانگين بهره وري ساير بخش ها باالتر است          

گرنجر نيز وجود رابطه علّي از سرمايه گذاري به             -علّيت انگل 
 ICORضمن اينکه محاسبه شاخص     . بهره وري را تأييد مي کند   

مجدداً وجود مزيت بازدهي سرمايه گذاري در اين بخش را به              
عليرغم کليه مسايل ذکرشده، رشد             . اثبات مي رساند   

سرمايه گذاري از متوسط ساالنه کل اقتصاد پايين تر است که             
منجر به کاهش سهم سرمايه گذاري بخش کشاورزي از کل               

 اين موضوع مي تواند ناشي از داليل        .سرمايه گذاري گرديده است  
متعددي از جمله ضعف قدرت سياسي و اقتصادي کارگزاران اين          

گيري هاي کالن کشور، دير بازده بودن             بخش در تصميم    
طرح هاي کشاورزي و منابع طبيعي، ريسک باالي سرمايه گذاري         

گيري سياست هاي حمايتي به نفع         بخش خصوصي و جهت     
در چنين شرايطي، اهميت اتخاذ      . شدکنندگان شهري با   مصرف

سياست هاي مناسب براي ترغيب سرمايه گذاري بخش خصوصي        
 .و عمومي در اين بخش آشکار مي شود

عدم تأثيرپذيري بخش کشاورزي از قيمت هاي نفت و               
متغيرهاي ديگر موجب شده که اين بخش نقش اندکي در                

وض بيشتر  دوران هاي رونـق و رکـود اقتصـاد داشته باشد و در ع         
با . به عنوان پشتوانه تأمين نياز هاي اساسي جامعه مطرح شود          

اين وجود هر ساله مقادير چشمگيري از نياز داخلي محصوالت            
به اين ترتيب الزم     . كشاورزي از طريق واردات تامين مي شود       

است تا با اتخاذ سياست هاي مناسب، به افزايش بهره وري عوامل           
در اين راستا به دليل عدم       . اشتتوليد در اين بخش همت گم      
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استفاده از کارايي مقياس، بايستي سياست هايي به منظور               
استفاده از اقتصاد مقياس وضع گردد؛ اين مسأله ضمن افزايش            
کارايي مقياس، با فراهم نمودن زمينه هاي افزايش کارايي               
تکنولوژيکي و ترکيب بهينه عوامل توليد در بهبود بهره وري در            

 .و کل اقتصاد تأثيرگذار خواهد بوداين بخش 

از سوي ديگر فقدان سرمايه گذاري مناسب در دهه هاي             
گذشته در کنار وجود نيروي کار مازاد يکي از عوامل اساسي               

به عالوه با توجه    . پايين ماندن بهره وري عوامل توليد بوده است       
به ماهيت پرمخاطره فعاليت هاي کشاورزي، ايجاد زمينه مناسب         

 .تضمين سرمايه گذاري در اين بخش ضروري استبراي 
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