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Abstract
One of the questions that our economists and policymakers are always
facing is that, despite the sanctions, how was the process of productivity of
the economic sectors of the country? In this regard, the purpose of this study
is to investigate the total factor productivity in terms of economic sanctions
for the sectors of industry, agriculture and transportation in the Iranian
economy. For this purpose, the Data Envelopment Analysis (DEA) and
Malmquist Index have been used for the period from 1979 to 2017. The
results indicate that sanctions have affected different levels of productivity
and efficiency in different sectors. In the course of the study, despite the
sanctions, the transportation sector had the best performance and the industry
sector had the worst performance in terms of efficiency and efficiency. Also,
based on the results, productivity changes in all three industries were more
affected by technological changes.
JEL Classification: F51, D24, D61
Keywords: resistive economy, economic sanctions, data envelopment
analysis, Malmquist indicator, total productivity
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چکيده
یکی از سواالتی که همواره پیش روی اقتصاددانان و سیاستگذاران کشووراان قورار دارد
این است که با وجود تحریمها روند بهرهوری بخشهای اقتصادی کشور چگونه بووده اسوتد در
همین راستا هدف این پوووهش بررسوی بهورهوری کو ووااو تودیود در یورایر تحوریمهوای
اقتصادی برای بخش های صنعت کشاورزی و حم و نق در اقتصاد ایران است .بودین انووور
از ادل تحلی پویشوی دادههوا ( )DEAو یواص اوادم کویی وت در بوازه  1358توا 1395
استفاده یده است .نتایج حاکی از آن است که تحریمها با درجات اتفواوت بهورهوری و کوارایی
بخشهای اختلف را تحت تأثیر قرار دادهاند .در دوره اورد اطادعه بوا وجوود تحوریمهوا بخوش
حم و نق بهترین وملکرد و بخش صنعت بودترین وملکورد را از دحواه بهورهوری و کوارایی
دایتهاند .همچنین بر اساس نتایج بهدستآاده تغییرات بهرهوری در هر سه صنعت بیشتر تحت
تأثیر تغییرات تکنودوژی بوده است.
طبقهبندي F51,D24,D61 :JEL
واژههاي کليدي :اقتصاد اقاواتی تحریمهای اقتصادی تحلی پویشی دادهها یواص
اادم کویی ت بهرهوری ک کارایی

* .نوی نده ا ئول یماره تماس :
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 -1مقدمه
تحریمهای اقتصادی تقریباً از دهه  90ایالدی بهونوان ابزاری برای نی بوه اهوداف
کشورهای قدرتمند اورد استفاده قرار گرفته است .اینگونوه کشوورها از نوور سیاسوی و
اقتصادی با اومال احدودیت بر اقتصادهای ضوعیفتور هزینوههوایی بور آنهوا تحمیو
ایکنند .این وضعیت در صورت همراهی دیگر بازیگران اهم اقتصادی و سیاسوی جهوان
با کشور تحریم کننده جدیتر یده و بحرانهای یدیدتری را به وجود اویآورد .چنوین
وضعیتی در ارتباط با تحریمهای اومال یده ولیه اقتصاد ایران نیز اشاهده یوده اسوت.
با نگاهی به پیشینه تحریمهای ایران طی چنود دهوه ی اصیور یواهد گ وتردگی انووا
تحریم هایی که ولیه جمهوری اسالای ایران وضع یوده اسوت اویبایویم .بوا پیوسوتن
اتحادیهی اروپا به جمع تحریمکنندگان ایران در سالهوای اصیور گ وترش جنبوههوای
تحریم ولیه ایران و استفاده از آنها بهونوان ابزار سیاست صارجی یرایطی فراهم آاوده
است که دودت بتواند با بهکارگیری تدابیر سازنده و ایجاد تغییر در سیاستهوای کوالن
به حمایت از تودید داصلی بپردازد.
افزایش روزافزون جمعیت و بهدنبال آن ریود فزاینودن نیازهوا احودودیت انوابع و
همچنین واب تگی اقتصاد کشور به درآادهای نفتی در کنار تشدید تحریمهای غربویهوا
ولیه ایران ا وئوالن دودوت و سیاسوتگوذاران اقتصوادی را بورآن دایوته اسوت توا بور
بهرهوری تالش بیشتر صرفهجویی اصالح ادگوی اصرف و حمایت از کار و سراایه الّی
تأکید ورزیده و با ح اسیت و توجه بیشتر به تخصی انابع تودیدی بوین بخوشهوای
اهم اقتصادی کشور بپردازند .توجه به توان تودید و بهرهوری داصلی بوهونووان اسواس و
بنیان استقالل کشور ایتواند زاینه ایتغال واقعی و رید پایدار را فراهم آورد .بر هموین
اساس با تدوین برنااههای ایانادت توسعه پس از انقالب در سیاستهای کلی برنااوه
چهارم توسعه کشور در بخش ااور اقتصادی بر تحقق رید اقتصوادی پیوسوته باثبوات و
پریتاب اتناسب با اهداف چشم انداز ایجاد ایتغال اودد و کاهش بیکاری ایاره کورده و
در ااده  37این سیاستها بر ایجاد سازوکار اناسب برای رید بهورهوری ووااو تودیود
(انرژی سراایه نیروی کار و  )...تأکید فراوان دایته است .همچنین در اواده  21بخوش
ااور اقتصادی سیاستهای کلی برنااه پنجم توسعه اقتصادی اجتماوی و فرهنگی کشور
به تحقق رید ا تمر و پریتاب اقتصادی به ایزان  %8نرخ رید سادیانه تودیود ناصواد
داصلی ایاره یده و در بند دوم همین ااده بر ارتقاء سهم بهرهوری در رید اقتصادی بوه
یک سوم در پایان برنااه پنجم تأکید یده است .این درحادی ت که در ااده  4بخش ااور
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اقتصادی برنااه یشم توسعه کشور تمواای دسوتگاه هوای اجرایوی اکلوف یودهانود توا
بهانوور ارتقاء سهم بهرهوری ک ووااو تودیود بوه ایوزان  %2/8از ریود سواالنهی %8
درصدی تودید ناصاد داصلی در طول سوالهوای اجورای برنااوه بوا همواهنگی دودوت
اقدااات الزم را انجام دهند.
از آنجا که تحقوق اهوداف اقتصواد اقواواتی ا وتلزم یوناصت و اسوتفاده از تموام
ظرفیتهای اوجود و توانمندی های داصلی است تا بوا ارتقواء بهورهوری تودیود الوی بوا
به کارگیری همان سطح نهاده اوجوود در تموام بخوشهوای تودیودی و صودااتی کشوور
افزایش یابد بنابراین دودت ایران طی برنااهریزیهای ایانادت صود با ایاره ا تقیم و
ضمنی تمام دستگاههای اجرایی را اکلّف کرده اسوت توا بوا ارتقواء بهورهوری بوه ریود
اقتصادی کشور کمک کرده و کشور را از یک اقتصاد نهاده احور به یک اقتصواد بهورهور
احور تبدی کنند .با اتخاذ رویکرد بهرهور احور هزینههای تودید و ارائه صداات کاهش
صواهد یافت و همین ا ئله افزایش قدرت رقابتپوذیری در ورصوههوای بوینادمللوی را
درپی صواهد دایت .افزایش قدرت اقاوات اقتصادی و ودم واب تگی اقتصاد به صوادرات
نفت همزاان با افزایش تودید و قدرت رقابتپذیری کشور زاینه را بورای ریود ا وتمر
پریتاب و بلندادت فراهم ایآورد.
بر این اساس در این پووهش به احاسبه بهره وری و کارایی کو ووااو تودیود در
سه بخش انتخب اقتصاد ایوران یواا صونعت کشواورزی و حمو و نقو در یورایر
تحریم های اقتصادی پرداصته صواهد ید تا بتوان اهمیت اصوالح سیاسوتهوای قبلوی و
اتخاذ سیاستهای اناسب در راستای سیاسوت اقتصواد اقواواتی در تموام بخوشهوا را
اشخ کرد .بدین انوور پس از اقداه بخش دوم به بیان افهوم تحوریمهوا و پیشوینه
آنها ولیه ایران افهوم بهرهوری و ارتباط بهره وری کو ووااو تودیود بوا تحوریمهوای
اقتصادی اصتصاص یافته است .در بخش سوم به ارائه اطادعات داصلی و صوارجی اورتبر
با اوضو پرداصته اییود .اعرفی ادگوی پووهش و اعرفی دادهها در بخش چهارم آاده
است و پس از آن در ق مت پنجم نتایج ادگوی پووهش ارائه ایگردد .بخش یشوم نیوز
به صالصه و نتیجهگیری اصتصاص داده یده است.
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 -2مفاهيم کليدي

 -1-2تحریمها و سير تاریخی تحریمهاي اقتصادي عليه ایران

تحریم ها 1تدابیر قهر آایز اقتصادی و بازرگانی هماهنگ با درجات اختلفاند که از
سوی یک یا اجمووهای از کشورها ولیه دیگری وضع اییود .به بیانی دیگر تحوریمهوا
ابزارهایی ه تند که ایان دیپلماسی و استفاده از نیروی نواای قرار ایگیرند .این ابوزار
اقداااتی تالفیجویانه بینادمللی اح وب اییود و بیشتر اوقات اومال احودودیتهوای
تجاری یا اادی را در برایگیرند (ح نزاده و اایر حصاری  .)1395: 2دوپز و کورترایوت
تحریمهای اقتصادی را بهونوان سیاست برتر یا جایگزین ابوزار نوواای بوا هزینوه کمتور
برای انزوی ساصتن و تغییر صراشیهای کشور تحوریم یوونده اعرفوی اویکننود .در
تعاریف سنتی برصی این تحریمها را جزئی از اهارتهای دیپلماتیک ایدان تند ااوا در
یرایر فعلی استراتویها برای برپایی جنگهای اقتصادی در جریان صصواتهوای وصور
نوین افهوای گ تردهتر دارد (دوپز و کورترایوت )1995 2ب ویاری از تحلیو گوران نیوز
تحریمهای اقتصادی را ابزار کشورهای تحریمکننده در جهت تغییر وملکرد کشور هودف
و نی به اهداف سیاسی و اقتصادییان اویداننود( .اوچ ولین2013:2 3؛ اف وورگبور و
اهدیون.)2016:1 4
با گ ترش یافتن تحریم های اقتصادی آاریکا ولیه کشورهای جهوان ایوران نیوز از
این ا ئله اصون نماند .نخ تین تحریم اقتصادی ایران از جانب آاریکا و انگل وتان در
واکنش به الی یدن صنعت نفت در نخ ت وزیری دکتر اصدق بوا هودف اهوار کوردن
جریان الی یدن صنعت نفت از طریق اومال فشار اقتصادی بر کشور بوا احودود کوردن
درآاد نفتیاش صورت گرفت .گام دوم تحریم های ایران از سوی آاریکا و اتحدانش بوه
زاان پس از پیروزی انقالب در سوال  1358و ت وخیر سوفارت آاریکوا صوورت گرفوت.
بهطورکلی تحریمهای وضع یده ولیه ایران یا به دالی ه تهای یا بوه بهانوه حمایوت از
تروری م و غیره بوده است .این تحریمهوا پوس از انقوالب اسوالای ایوران در سوالهوای
اختلف با درجات اتفاوتی ولیه ایران وضع یدهاند ااا ایتووان آنهوا را بوه یوش دوره
تق یمبندی کرد:

1. Sanctions
2. Lopez and Cortright
3. Manuel Oechslin
4. Sylvanus Kwaku Afesorgbor and Renuka Mahdevan
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ایتوان تحریم های وضع یده ولیه ایران برای دورههای اختلوف را بوهصوورت زیور
دستهبندی کرد:
 -1توقیف ااوال و داراییهای افراد و سازاانهای ایرانی در صارج
 -2تحریمهای تجاری (صادرات و واردات) و سراایهگذاری
 -3تحریم دانش و تکنودوژی
 -4تحریم نفتی
 -5تحریم اادی و بانکهای تجاری و بانک ارکزی
 -6تحریم تعاا و دادوستد با افراد ارگانها و سوازاانهوای ایرانی
تحریمهای اتحادیه اروپا و سازاانهای بینادمللی (فدائی و درصشان .)1393:10
جدول  .1پيشينه تحریمهاي آمریکا عليه ایران
دوره تاریخ

دالیل تحریم

ماهيت تحریم

دوره ابتدای
انقالب
دوره جنگ
ایران و وراق
دوره بازسازی
دوره کلینتون

 1999-1989 1987-1983 1979-1981اه  1993اه  1995اوت  1996اوت 2001

 توقیف ااوال و دارایی ایران در آاریکا ودم تحوی تجهیزات صریداری یده از آاریکات خیر النه جاسوسی
 امنوویت کلیه ابادالت تجاری بین ایران و آاریکا دغو قرارداد فروش تجهیزات نواای به ایران امنوویت واردات نفت انفجار اقر نواایان آاریکا در  -امنوویت اوطای وام و هرگونه ت هیالت به ایران کنترل صادرات کاالهای دارای اصارف دوگانهبیروت
 ادوای آاریکا ابنی بر حمایت  -تحریم واردات نفت ایران توسر آاریکا انع صادرات و فروش تجهیزات نواای به ایرانایران از تروری م بینادمللی
تحریم تجهیزات و اواد ارتبر با تودید سالحهای ییمیایی
دستیابی ایران به اواد الزم و
فناوری تودید و کاربرد سالحهای و بیودوژیکی و تحریم صادرات کاالهای دو انووره به ایران
در سال 1992
نواای
انافع آاریکا در صلیجفارس

استراتوی اهار دوجانبه ایران و وراق

اخادفت ایران با برقراری صلح  -اومال تحریمهای جااع در تماای زاینههای بازرگانی و
صاورایانه حمایت از تروری م و سراایهگذاری
 امنوویت کمک به توسعه انابع نفتیتالش برای ک ب سالحهای
کشتار جمعی
حمایت و تأاین اادی تروری م و  -تصویب قانون ایل ا
سراایهگذاری یرکتهای اروپایی  -امنوویت سراایهگذاری یرکتهای آاریکایی در صنایع
نفت و گاز ایران
در ایران
تشدید روابر صصمانه با روی کار تمدید تحریمهای قانون ایل ا و اجازات کلیه یرکتهای
صارجی سراایهگذاری کننده بیش از  20ایلیون دالر در
آادن بوش پ ر
صنعت نفت
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دالیل تحریم

پس از واقعه
 11سپتاابر

2003-2001

اتهام پناه دادن به تروری تها

ماهيت تحریم

اعرفی ایران بهونوان احور یرارت و تشدید تحریمهای
سابق و بهویوه طرف قرارداد با ایران

پس از قطعنااههای یورای اانیت در بحث ه تهای

 -2003تاکنون

 اتهم کردن ایران به دایتن تحریمهای آاریکا جهتدهی افکار جهانی به سمت ایران ه تهایسالح ه تهای
 حمایت از تروری م و حزباهلل  -اصراج حداق  10فارغادتحصی دانشگاه صنعتی یریف تحریم بانک صادراتدبنان
 حمایت از سالح کشتار جمعی  -تحریم بانک سپه تحریم بانک ارکزی جمهوری اسالای ایرانو تالش برای دستیابی آن
 تحریم بانک الی ایران اقابله با تروری م تحریم  27تن از افراد و سازاانهای ایرانی پیگیری برنااه ه تهای و تحریم توسر یرکتهای اایکروسافت و یاهوت لیحاتی ایران
 تحریمهای نیروهای قدس سپاه تحریم اعااله با یرکتهای کشتیرانی و هواپیمایی ایران ا دود یدن ااوال و انافع افراد تحریم یده و امنوویتتأاین اادی آنها
  13ژانویه  2012تحریم تاجر چینی برای اتوقف ساصتنتجارت نفتی با ایران و ...
 تمدید ده سادهی قانون ایل ا افزودن نام  13فرد و  12نهاد ارتبر با ایران به دی تسیاه
 اصادره داراییهای ایران در دوکزاابورگتحریمهای سازاان ال  :چهار دوره تحریمهای یورای
اانیت
تحریمهای اتحادیه اروپا:
  12اوت  2010امنوویت سراایهگذاری اشترک باحضور ایران
 تحریم  180فرد جدید از ایران امنوویت انعقاد قرارداد جدید واردات صرید و یا حم ونق با ایران
 تحریم یرکت الی نفتکش ایران ادیریت ساصت نیروگاههای ه تهای ایران افزودن نام  16یرکت ایرانی به دی ت تحریمهاانبع :یافتههای تحقیق

بر ابنای آنچه ونوان ید انوا تحریمها و تاریخ تحریمهایی که وزارت صزانوهداری
آاریکا اتحادیه اروپا و سازاان ال اوالم کردهاند دوره اوموال تحوریم ولیوه جمهووری
اسالای ایران با دستهبندی در نمودار ( )1نمایش داده یده است.
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باید توجه دایت که در دستهبندی انجام یده در نمودار ( )1تحریمهایی که توأثیر
چندانی بر روابر اادی و تجاری ایران ندایتهاند دحاه نشده و فقر تحریمهوای اهوم در
این بازهها اورد توجه بودهاند .ددی اینکه برصی از انوا تحوریمهوا چنود بوار در نموودار
فووق تکورار یوده ایون اسوت کوه این تحریمها توسر کشورهای اختلوف و یوا توسور
یک کشور در سالهای گوناگون و یوا در دورههوای اختلف بر اووارد دیگوری تحوریمهوا
اومال یده است .بر این اساس با توجه به اهمیت ن بی هر یک از تحریمها یدت آنها
در هر سال احاسبه یده و بهونوان اتغیر ورودی در روابر اورد استفاده قرار ایگیرد.

 -2-2مفهوم بهرهوري
بهره وری در ادبیات اقتصوادی دارای افواهیم و تعواریف گونواگونی اویبایود .واژن
بهرهوری در دغت به اعنای «قدرت تودید باروری و اودود بوودن» اسوت .در سوادهتورین
تعریف بهرهوری را «ن بت اقدار اعینی ستانده به اقدار اعینی از یوک یوا چنود وااو
تودید» اعرفی ایکنند .این اعیوار بازگوکننودهی چگوونگی اسوتفاده از انوابع و ووااو
تودیدی در یک برهه از زاان ایباید و آثار سهگانهی تغییر تکنودوژی تغییور اقیواس و
تغییر رانداان استفاده از نهادهها را دربراویگیورد (اایور تیمووری و صیلیوان .)1388:6
بهوبارتی بهرهوری اندازهای است کوه نحووهی ترکیوب و بوهکوارگیری ووااو تودیود در
راستای اهداف بنگاه بهطوری که بیشترین نتایج و بازدهی با کمترین هزینه حاص یوود
را ارائه ایکند (وباسیان و اهرگان  .)1386: 2در حادت کلی بهرهوری از دحاه تکنیکوی
اجمو دو واا کارایی و اثربخشی اویبایود .کوارایی بوه اعنوی افوزایش بهورهوری بوا
استفاده از همان سطح نهاده قبلوی و اثربخشوی سوراایهگوذاری بیشوتر در بوهکوارگیری
نهادههای جدید برای ارتقاء بهرهوری تعریف اییود .پوس بهورهوری و کوارایی دارای دو
افهوم اجزا ای بایند و استفاده از این دو افهوم به جای یکدیگر گموراهکننوده صواهود
بود.
با توجه به اینکه باالترین سطح ستانده به دست آاده با استفاده از سطح اعینوی از
نهادهها تابع تودید ارزی 1ناایده ای یود بنگاهی که روی ارز ااکانات تودیود صوود بوه
فعادیت بپردازد دارای کارایی فنی ایباید ودی ادزاااً این سطح تودید حوداکرر بهورهوری
را به همراه نخواهد دایت .به وبارتی دستیابی به حداکرر کارایی فنوی یورط الزم بورای
تحقق حداکرر بهرهوری ایباید ااا یرط کافی نی ت زیرا بهرهوری اتشک از دو جزء
)1. Stochastic Frontier Analysis (SFA
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کارایی فنوی و کوارایی تکنودووژی اویبایود .در انودازهگیوری بهورهوری و تغییورات آن
یاص های گوناگونیس ازجمله یاص ابتودائی یواص سوودو 1یواص کنودریک
یاص تورنکوئی وت 3و یواص اوادم کوئی وت 4وجوود دارد .در ایون ایوان یواص
بهرهوری اادم کوئی ت یکی از بارزترین یاص هایی است که برای انودازهگیوری ایوزان
تغییرات بهره وری ک وواا تودید و تفکیک اجزاء آن اعرفی یده است (حکیمویپوور و
همکاران  .)1391:12این یواص ابتودا در سوال  1953بوهونووان یواص اسوتاندارد
زندگی اعرفی و در سال  1982برای اودین بار در تئوری تودید به کار گرفته یده اسوت.
فار 5و همکاران ( )1989بهانوور احاسوبه یواص اوادم کوئی وت از تکنیوک تحلیو
پویشی دادهها ( 6)DEAاستفاده و سپس در سال  1992ایون یواص را بوه دو وااو
تغییر کارایی 7و تغییر تکنودوژی 8تجزیه کردهاند (نایبی و همکاران .)1388:4
2

 -3-2کانالهاي اثرگذاري تحریم بر بهروري
یکی از سواالتی که همواره پیش روی اقتصاددانان و سیاستگذاران قورار دارد ایون
است که تحریمها بر کدام بخش ها و اتغیرهای اقتصادی اثرگذار بوده اند و این اثرات بوه
چه ایزان و در چه جهتی بروز کرده استد اطادعات انجوام یوده توسور آزادی و اقبوال
( )1394بابایی اهر و اسماوی ن وب ( )1393ح وینی ( )1392بیگلی ور و دکتوازین
( )2011گرویچ و پردی وپکای ( )2015و آنکوادینو و همکوارانش ( )2017حواکی از آن
است که تحریم های اوموال یوده ولیوه کشوورهای هودف در دهوههوای گذیوته وودم
تعادل هایی را در بازارهای وواا تودید بازار کاال و صداات بازار ارز و بوازار پوول ایجواد
کرده و همچنین اتغیرهای کلیدی ازجمله تورم نرخ بیکاری تودیود ناصواد داصلوی و
تجارت صارجی را تحت تأثیر قرار دادهاند.
با توجه به ارتباطات پ ین و پیشین قوی صنعت با دیگر بخشهوای اقتصواد و هوم
چنین تحت تأثیر قرار گرفتن اانیت غذایی جوااوع توسور بخوش کشواورزی در هموه
کشورها این دو بخش بیش از سایر بخش ها ایتغال و تودید کشورها را تحت توأثیر قورار
1. Sollow Model
2. Kendrick Model
3. Tornqvist index
4. Malemquist
5. Fare
6. Data Envelopment Analysis
7. Efficciency Change
8. Technological Change
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ای دهند .در کنار این دو بخش بخش حم و نق نقوش اساسوی و کارآاود در بواروری
ااکانات و استعداد بادقوه جوااع ایفا ایکند و از طریق جابهجایی بار و ا وافران پیونود
ناگ تنی بین وواا اختلف رید و توسعه فوراهم کورده و اوجوب برقوراری و تقویوت
هرچه سریعتر و گ تردهتر رابطه بین بخشهای اختلف اقتصادی اجتمواوی و فرهنگوی
کشور ای یود .این سه بخش به ونوان اوتور رید و توسعه اقتصادی در یرایر تحریمها
با چادشهای ب یاری اواجه اییوند .اومال تحوریمهوا بوا ایجواد احودودیت در واردات
کاالی سراایهای و واسطهای اواد اودیه دوازمیدکی و تجهیوزات دانوش فنوی و فنواوری
بوویش از هوور چیووز تودیوودات صوونایع داصلووی را احوودود کووردهانوود (آزادی و همکوواران
 .)1392:10ادبته بهددی گ تردگی صنایع باید توجه دایت که آثار تحریمها بر هر یوک
از صوونایع ب ووته بووه سوواصتار ارزبووری یووا ارزآوری صوواد آنهووا اتفوواوت اسووت
(ح ینی  )1392:11ااا بخشهای صودکفا نویر بخوش کشواورزی بوهددیو واب وتگی
اندک به درآادهای ارزی کمتر تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز قرار ایگیرند .انتوار ایرود
بهددی حمایتهای دودت از این بخش باز هم اصوون از آسویب تحوریمهوای اقتصوادی
نماند.
یکی از اودین اتفاقاتی که در یرایر تحریم امکن است بوروز کنود ریود توورم بوه
همراه ایجاد یوک در بازارهای پودی و ارزی است که نایوی از کواهش درآاودهای ارزی
دودت صواهد بود .در این یرایر بهددی ودم توانایی دودت برای تخصی اناسب انوابع
در بخشهای اختلف اقتصاد همزاان بوا کواهش توانوایی دودوت بورای واردات کاالهوای
اساسی و واسطهای سطح وموای قیمتها به ارور افوزایش صواهود یافوت .از سوویی در
اصتیار ندایتن ذصایر ارزی در یرایر تحریم یک اعنا بیشوتر نودارد افوت یودید ارزش
پول الی و تورم اف ار گ ویخته (بخشوایش و اصوطفایی  .)1392: 5نورخ ارز بوهددیو
اهمیتی که در تعیین قیمت اواد اودیه کاالی واسطهای تجهیزات سراایهای و کاالهوای
نهایی دارد و از سویی بهددیو واب وتگی بواالی تودیود و اصورف بوه واردات در تمواای
بخشهای اقتصادی فشارهای تورای را تشدید ایکند (پیرایی و پ ندیده .)1381: 2
دی گریو 1بر ا ئله ودم اطمینان نایی از نوسانات نورخ ارز و تبعوات آن از جملوه
اصتالل در ساز وکار قیمت و نرخ بهره تأکید ورزیده است .وی بیوان اویکنود کوه وودم
اطمینان در نرخ ارز اوجب ودم اطمینان در قیمت آتی کاال و صداات اییود .از آنجوا
که تصمیمگیریهای اقتصادی در زاینۀ تودیود سوراایهگوذاری و اصورف تحوت توأثیر
1. De grave
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سی تم قیمتها ایباید در صوورتی کوه قیموتهوا غیورقابو پویشبینوی بایوند ایون
نااطمینانی تصمیمگیری های فعاالن اقتصادی را در اووارد اوذکور از طریوق اصوتالل در
ساز و کار قیمت و نرخ بهره تحت تأثیر قرار ایدهد و در نهایوت کارآاودی پوروژههوای
سراایهگذاری و تودیدی را با اخاطره اواجه ایکند (صتایی و اوسوی نیوک .)1387:3
افزایش نرخ ارز و بروز تورم بر دسترسی کشور اورد تحریم به سراایه و فناوری صوارجی
بهونوان اهمترین وواا اثرگذار بر فرایند رید اقتصوادی اویبایود .توورم بوه ویووه در
سطوح باال والوه بر اصتالل در نوام قیمتها انگیزههای سراایهگذاری را از بین بورده و
ودم تخصی بهینه انابع و افت بهره وری ووااو تودیود را در پوی دایوته و در نهایوت
تودید داصلی و تودید کاالی تجاری را تحت تأثیر قرار ایدهد .از آنجا که سوراایهگوذاری
واا اهم در ایجاد تحوالت وسیع اقتصادی برای تمام کشورها به صصوص در کشورهای
در حال توسعه است پس باید به تأاین حجم سراایه اورد نیاز بورای فعادیوتهوا توجوه
ویوه یود.
با توجه به تحت تأثیر قرار گرفتن یورایر اقتصوادی -سیاسوی جوااوع کشوورهای
هدف از ا ئله تحریم افت بازدهی سراایه در این کشورها اشاهده اییود .هومچنوین
گ ترش نااانیها و ری ک باالی فعادیتهای برصی از بخشها در ایون کشوورها ورضوه
وجووه سوراایهای را کواهش اویدهود .بایوود در نوور دایوت سوراایهگوذاری بوهونوووان
پراهمیت ترین کانال انتشار فناوری با احدود کردن ورود سراایهی صارجی و دسترسوی
به تکنودوژی های نو و رویکردهای اودیریتی نووین اقتصواد ایزبوان را تحوت توأثیر قورار
ایدهد .بهطور کلی ای توان گفت که ساصتار اقتصادی کشورهای اورد تحوریم بوهطوور
سی تماتیک اوجب افزایش ب یار زیواد ری وک هوای اقتصوادی و سیاسوی یوده و دوذا
سراایهگذاری را کم ایکند (آنکادینو و همکاران .)2017:2 1بررسی تحریمهای اوموال
یده آاریکا و اتحدانش ولیه جمهوری اسالای ایران در دهههای گذیته نشان ایدهود
در کشور به دنبال نوسوانات نورخ ارز وودم اطمینوان بوه آینوده افوزایشیافتوه و انتووار
سود دهی واحدهای اقتصادی دچار تردید یده است؛ بنابراین سوراایهگوذار صوارجی بوه
واردکردن سراایه صود در اقتصاد ایران اای نبوده و این ا ئله اقتصواد کشوور را تحوت
تأثیر قرار داده است .قاب ذکر است با کاهش سوراایهگوذاری ا وتقیم صوارجی انتقوال
سراایه اادی انتشار فناوری و دیگر اهارتها (ادیریتی بازاریابی و  )...به اقتصاد داصو
نیز با کاهش اواجه اییود .کمبود سوراایه اوورد نیواز احودودیت انوابع احودودیت
1. Andrei Ankudinov et al.
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دسترسی به تکنودوژی و رویکردهای ادیریتی در کنار هزینوههوای بواالی حمو و نقو
بهددی وضعیت نااناسوب یوبکههوا و ا ویرهای اوجوود فرسوودگی و احودود بوودن
ناوگانهای حم و نق کشور اوجب یده است تا بهای تمام یده کاالهای تودیود یوده
در داص در بازار جهانی افزایش یافته و به سبب همین ا ئله بخوش هنگفتوی از سوهم
صود در بازارهای جهانی از دست برود .این اوضو سبب صواهد ید تا بوهکوارگیری هور
یک از نهادهها در سی تم تودیدی و صدااتی با کاهش همراه یوود .ایون ااور از طریوق
افزایش قیمت نهادههای با بهره وری باالتر انجر بوه کواهش درآاود واحود اوورد نوور و
همچنین صاحبان وواا تودید اییود که نتیجه این ااور کواهش پوسانوداز و اخوارج
آاوزیی صواهد بود .از سویی کاهش پسانوداز و اخووارج آاوزیووی نقووش زیووادی در
کواهش سوراایه فیزیکی و ان وانی دارنود .از آنجواییکوه سوراایه فیزیکوی و ان وانی از
ووااو اثرگوذار در نورخ رید بهرهوری ک وواا ای بایند بنابراین بوا کواهش آنهوا
بهرهوری کو ووااو کواهش اییابد .بر ایون اسواس اویتووان ادگووی افهووای اوورد
استفاده در پووهش را بهصورت زیر اطرح کرد:
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بنابراین در یرایر تحریم انتوار ایرود بهددی بروز ری ک و اخواطرات اقتصوادی
و دذا از دست رفتن اوقعیت کشور بهددی از دست دادن قدرت رقابت با رقبا و همچنین
اتأثر از تغییرات بازدهیها تودیدات و صداات بخوش هوای اقتصوادی از جملوه صونعت
کشاورزی حم و نق و دیگر بخوش هوا ریود اقتصوادی کشوور کواهش یابود .در یوک
جمعبندی نیز ایتوان گفت که تحریمهای اقتصادی از یک سوو انوابع ووااو تودیود و
ورضه را تحتادشعا قرار ایدهد و از سوی دیگور سوهم کشوور را در بازارهوای جهوانی
کاهش داده است و هر دو هم وی با هم سبب کندی رید اقتصادی کشور یدهاند.
اومال تحریمها و احدودیتهای اقتصادی ولیه ایران از سالهای آغوازین انقوالب و
بروز یوک های اقتصادی و سیاسی ایران را با چوادشهوای اساسوی و وودم تعوادلهوای
داصلی و اشکالت بین ادمللی اواجه کرده است .در یرایر تحریم بیشتر دودتها درصدد
جبران آسیبهای نایی از تحریمها برآادهاند و برنااهها و سیاستهای اقتصادی صوود را
برای تحقق این اهم تنویم و تبیین کردهاند .در همین راستا با تشدید تحریمهای غورب
ولیه ایران در سالهای اصیر ضرورت توجه به رهیافت اقتصاد اقاواتی نیز بیش از پیش
نمایان یده است .اقتصاد اقاواتی در برصورد فعال و ثمر بخش با چادشهای اوجوود در
یرایر تحریم والوه بر کاهش آسیب و فشار تحریمها از طریق تدوین برنااههای توسوعه
بر پایه اصول و اوازین بهبود بهرهوری و کوارایی کو ووااو تودیود و حمایوت از تودیود
داصلی سعی در واک ینه کردن کشور و دستیابی به رید ا تمر و بلندادت دارد چورا
که بهرهوری انشأ تودید و رفاه فردی و اجتماوی است و بر اسواس تئووریهوای جدیود
رید اقتصادی این بهورهوری اسوت کوه در درازاودت ااکوان ریود اقتصوادی را فوراهم
ایآورد (و گری .)1391:2
 -3مروري بر مطالعات پيشين
سیاست اوداران پووهشوگران و اقتصواددانان کشوورهای تحوریمکننوده در زاینوۀ
تحووریمهووا و پیااوودهای آنهووا پووووهشهووای زیووادی انجووام دادهانوود .در ایوون اطادعووات
راهکارهایی برای افزایش اثربخشی تحریم ها برای کشوورهای تحوریم کننوده ارائوه یوده
اس ت؛ ااا ایون آثوار فقور اطالووات صواای در زاینوۀ تحوریم هوا در اصتیوار کشوورهای
تحریم یونده قرار ای دهد .با اروری بر اطادعات انجام یده االحوه اوییوود پوووهش
ا تقلی در زاینه اثر تحریمهوای اقتصوادی بور بهورهوری و کوارایی کو ووااو تودیود
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به ونوان واالی کوه ریود و توسوعه اقتصوادی کشوور را تحوت توأثیر قورار اویدهود در
بخشهای اختلف اقتصاد انجام نگرفته است .با این حال برصی اطادعات بوه حووزههوای
ارتبر با اطادعه صورت گرفتهاند که در ادااه به اهمترین آنها ایاره یده است.

 -1-3مطالعات در حوزه تحریم
احمدوند و صادقی ( )1394به بررسی تأثیر تحریم ها بر تودید بخش صنعت ایوران
با دحاه اتغیر اوهوای تحریم در اودل اتورگرسویو بورداری ( )VARطوی دوره -1392
 1360پرداصتهاند .نتایج بهدستآاده از بررسی روابور کونش -واکونش اتغیرهوا نشوان
ایدهد که تحریمهای اقتصادی بر تودید بخش صنعت ایران اثر انفی و اعناداری دارد.
فرازاند و همکاران ( )1392در اطادعه ای به بررسی اثر تحریم اقتصادی بور تودیود
بخش کشاورزی با استفاده از نرخ رید بهرهوری ک وواا تودید پرداصتهاند .آنها بورای
بررسی نقش تحریمهای اقتصادی بر بخش کشواورزی کشوور طوی دوره زاوانی -1389
 1359ابتدا تابع کاپ -داگالس را بوا اسوتفاده از اتغیرهوای ارزش تودیودات اوجوودی
سراایه نیروی کار و اتغیر اجازی تحریم اقتصادی تخموین زده و بوا اسوتفاده از نتوایج
کمی یاص کندریک و پارااترهای ادل رید بهورهوری کو ووااو تودیود را بورآورد
کردهاند .نتایج نشان ای دهد که کشش تودیدی نهاده اوجودی سراایه ب یار بواال اسوت
ودی کشش تودیدی نیروی کار ب یار کم اسوت .هومچنوین ایوانگین سواالنه نورخ ریود
بهرهوری ک وواا تودید در بخش کشاورزی طی دوره زاانی اورد بررسوی  /37درصود
است .افزون بر این اثر تحریم های اقتصادی بر روی بخش کشاورزی ایران انفی ایباید.
این نتیجه حاکی از آن است که تودید بخش کشاورزی نتوان ته است یورایر تحوریم را
به فرصت تبدی کند و از طریق انابع داصلی تودید را گ ترش دهد.
کورهونن و همکاران )2018( 1در اطادعهای تحریمها  -ضدتحریم هوا اثورات آنهوا
بر اقتصاد تجارت و بازارهای اادی روسیه را بررسی کردهاند .آنها بیان نمودهاند کوه افوت
چشم گیر قیمت نفت در سالهوای  2014-2015همزاوان بوا فشوار تحوریم هوا سوبب
کاهش تودید ناصاص داصلی در بازه  2014-2017یده است .هم چنوین نتوایج اطادعوه
آنها حاکی از احدودیت بازار سراایه روسیه بهدنبال تحریم ها ایباید .از سووی دیگور
ارتباط تجاری کشورهای وضو اتحادیه اروپا احدود یده بهطوریکه سوهم بوازار روسویه
1. Korhonen, Heli Simola and Laura Solanko
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در کشورهای وضو اتحادیه اروپا تا حودودی کواهش یافتوه اسوت .بوا ایون حوال روسویه
سیاستهای ضدتحریم از جمله احدودیت در صادرات اواد غوذایی بوه اتحادیوه اروپوا را
اتخاذ کرده اسوت .در ایون راسوتا بوا وجوود اثورات حایویهای و احودود اقتصواد کوالن
سیاستهای ضد تحریم ااا احدودیت در صادرات اوواد غوذایی بوه اتحادیوه اروپوا ایون
کشورها را تحت تأثیر قرار داده است.
آنکادینو و همکاران )2017( 1به بررسی تحلیلی تأثیر تحریم هوا بور بوازار سوراایه
روسیه و اقای ه این بازار قب و بعد از اومال تحریمهوا پرداصتوهانود .در ایون بررسوی از
اطالوات اربوط به دوره  2010-2016استفاده کردهاند .نتایج این اطادعه نشان ایدهد
که تحریمها با توجه به تماای یاص ها و آاارهای احاسباتی نوسانات زیادی را در ایون
بخش به وجود آورده است ااا نمی توان با اطمینان کاا گفوت افوزایش تحوریم سوبب
آسیب به این بخش یده است.
نئون کیرچ و فلوریان )2015( 2تأثیر تحریمهای اقتصوادی سوازاان الو اتحود و
ایاالت اتحده آاریکا بر رید تودید ناصاد داصلی را طی سالهای  1976-2012بورای
نمونه در  160کشور که بر آنها  67نوو تحوریم اقتصوادی تحمیو یوده بوود را اوورد
اطادعه قرار دادهاند .نتایج بهدست آاده توسر آنهوا نشوان اویدهود کوه تحوریمهوای
سازاان ال تأثیر قاب توجهی بر رید اقتصادی کشورهای اورد اطادعه دایوته اسوت و
رید تودید ناصاد داصلی را سادیانه به اندازهی  2درصد کاهش ایدهد؛ ااا تحریمهوای
آاریکا رید تودید ناصاد داصلی سرانه را بین  /75-1درصد کاهش داده است.
گرویچ و پردیپ کای )2015( 3به بررسی تحلیلی اثر تحریمهوای اوادی بور اقتصواد
روسیه پرداصتهاند .ادلسازی جریان سراایه نشان دهندهی تأثیر ا تقیم تحریمهوا بور
بانکهای دودتی یرکتهای نفت و گاز یرکتهای اسلحه و همچنین تأثیر غیرا تقیم
بر بازارهای اادی صارجی ایباید .کاهش جریان سراایهگذاری ا تقیم صارجی یورایر
تأاین ا کن را نیز بهیدت با اشک اواجه کرده است .با این حال تأثیر تورم بر جوذب
سراایه صاد به ایوزان قابو تووجهی پوایین اسوت .ددیو ایون ا وئله بوهکوارگیری
دارایی های صارجی که قبالً برای بازپرداصت بدهیهای صود ذصیره کردهاند برای اقابلوه

1. Andrei Ankudinov et al.
2. Matthias Neuenkirch &Florian Neumeier
3. Gurvich & Prilepskiy
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داصلوی اعنویدار بووده و

با اثر تورم است .بهطورکلی تأثیر تحریمها بور تودیود ناصواد
کاهش جذب سراایه را به دنبال دایته است.
بیگلی ر و دکتازین )2011( 1اثر تحریمها بر سوراایهگوذاری ا وتقیم صوارجی در
ایاالت اتحده را اورد اطادعه قرار دادهاند .در این اطادعه برای ارزیابی تجربی رابطه بوین
تحریم های اقتصادی و سراایه گذاری ا تقیم صوارجی بوه وسویله بوراورد اعاددوه کلوی
 GEE2و بهکارگیری داده های پان برای  171کشور طی دوره  1965-2000تخموین را
انجام دادهاند .اطادعه آن ها نشاندهنده ودم سراایهگذاری در کشورهای هدف بوهددیو
اومال تحریمهای ایاالت اتحده ایباید .آنها هم چنین اذوان دایتهاند کوه ایون وودم
سراایهگذاری دائمی نی ت و سراایه گذار تمای بوه بازگشوت پوس از اوموال تحوریم را
دارد .از دیگر نتایج به دست آاده توسر آنها تأیید اثرگذاری ری ک بر تصمیمگیری در
اورد سراایهگذاری است.

 -2-3مطالعات در حوزه بهرهوري و کارایی کل عوامل توليد
یهبازی و ولیزاده ( )1397در اطادعهای به انوور بررسی تأثیر اخوارج دودوت بور
بهره وری ک وواا تودید بخش کشاورزی ایران از روش آزاون کرانهها و ولیت گرنجور
استفاده کردهاند .بودین انووور از دادههوای آاواری بخوش کشواورزی ایوران طوی دوره
 1346-1389بهره گرفتهاند .نتایج تخمین بلندادت بیانگر تأثیر انفی و اعنادار اخوارج
دودت بر بهره وری ک وواا تودید بخش کشواورزی کشوور اسوت .از دیگور سوو نتوایج
اطادعه آنها بیوانگر وودم تأثیرگو ذاری ایون اتغیور بور بهوره وری کو ووااو تودیود در
کوتاهادت است.هم چنین آزاون ولیت گرنجر وجود رابطه بلندادت بین اخارج دودت و
بهره وری ک وواا تودید را در این بخش تأیید ایکند.
وی یزاده و اجیدپور ( )1396به انوور بررسوی ریود بهوره وری کو تغییورات
تکنودوژی و کارایی صنایع تودیدی ایران به بررسوی  135صونعت در بوازه 1379-1393
پرداصتهاند .نتایج اطادعه آنها حاکی از رید  12درصدی پیشرفت تکنودوژی در  21گروه
از این صنایع ای باید .این در حادی ت کوه کوارایی فنوی ن وبت بوه کوارایی تکنودووژی
تغییرات کمتری دایته است .از دیگر یافتههای این اطادعوه وجوود ریود انفوی بیشوتر
1. Glen Biglaiser & David lektzian.
2. General estimati540ng equation
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گروهها در زاینه کارایی تخصیصی ایباید در نتیجه ایتوان اذووان دایوت کوه ایوان
وناصر بهره وری ک وواا تودید کارایی تخصیصی یرایر نااطلوبتری دایته است.
جهانگرد و همکاران ( )1393با بررسی وواا اؤثر بر بهرهوری کو ووااو تودیود
حم و نق جاده ایران در گام اول یاص های بهرهوری ومووای بخوش حمو و نقو
جادهای را در دوره  1372-1386احاسوبه کورده و در گوام دوم ادگووی تصوحیح یوده
بهرهوری ک ووااو تودیود بوه تفکیوک بوار و ا وافر در دوره  1384-1388بوه یوک
دادههای تابلویی را تخمین زدهاند .نتایج اطادعه نشان ایدهود بهورهوری ووااو تودیود
حم و نق جادهای بهطور اتوسور سواالنه  %2کواهش یافتوه اسوت .هومچنوین اودل
برآوردی نشان ایدهد که اتوسر سالهای تحمی سابقه رانندگان کیفیوت و کمیوت
زیرساصتهای جادهای همگی اثر اربت و اعنیدار بر بهرهوری دارند.
اایرتیموری و صیلیان ( )1388بوا ارزیوابی ریود بهورهوری کو ووااو تودیود در
بخشهای اهم اقتصاد ایران طی برنااههای اول دوم و سوم توسعه طوی بوازهی -1383
 1368با استفاده از رویکرد  DEAو یاص اادمکوئی ت به این نتیجه دسوت یافتوهانود
که رید بهرهوری ک وواا تودید در بخش کشاورزی طی دوره اوورد اطادعوه نایوی از
تغییرات فنی اربت و رید بهره وری ک وواا تودید در بخش حم و نق نیز نایوی از
تغییرات فنی ای باید ااا این تغییرات در جهت انفی بوده درحادیکه در بخش صنعت
و اعدن هر دو واا تغییر کارایی فنی و تکنودوژی سوبب ارتقواء بهورهوری کو یوده و
رید بهرهوری در این بخش ن بت به دو بخش دیگر ب یار باالتر بوده است.
وباسیان و اهرگان ( )1386در اطادعه صود به بررسی اجزاء بهرهوری کو ووااو
تودید در بخش حم و نق و ارتباطات طی دورهی  1345-1379با استفاده از رویکورد
تحلی پویشی دادهها و یاص اادمکویی ت پرداصتهاند .آن هوا بوه ایون نتوایج دسوت
رسیدهاند که بهره وری ک وواا تودید حم و نق و ارتباطات در اقای ه بوا بهورهوری
ک وواا تودید سایر بخشهای اقتصادی کشور در پایینتورین حود قورار دارد .اجوزای
احاسبه یده بهره وری نشان ایدهد که تغییرات کارایی ادیریتی و کارایی فنوی سوبب
تنزل بهرهوری ک وواا تودید در زیر بخش حم و نق و ارتباطات یده است.
تانگ و همکاران )2016( 1در اطادعه ای به تجزیه و تحلی بهرهوری وواا تودیود
بر اساس داده های اربوط به کشور چین طی دورهی  2000-2013بوا اقتبواس از اودل
1. Tang and et al
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 DEAو یاص اادمکوئی ت پرداصتهاند .آنهوا تغییور بهورهوری را بوه دو جوزء تغییور
کارایی اقیاس و تغییر کارایی فنی تق یم کوردهانود .نتوایج آنهوا نشوان اویدهود کوه
تغییرات در کارایی فنی نب ت به کارایی اقیاس سهم بیشتری در تغییر بهرهوری دایته
است.
1
یاوو و همکاران ( )2016به تجزیه وتحلی تجربی بهرهوری ک ووااو تودیود در
 30زیر بخش صنعت فلز غیر آهنی چین طی سالهوای  2004-2013پرداصتوهانود .در
این راستا از ادل  DEAبرای تجزیه بهرهوری ک وواا تودید استفاده کوردهانود .نتوایج
بررسی ای تای آنها نشان ایدهد که رید بهرهوری در این صنعت ن بتاً کم است ودی
تجزیه و تحلی پویا نشاندهندهی رید بهرهوری ک در این صنایع ایباید کوه بیشوتر
نایی از رید و افزایش سریع کارایی اقیاس است.
آریا هی ادی و یاوی )2010( 2رید بهره وری ک وواا تودید در صنعت اخوابرات
اوگاندا را با بهرهگیری از یاص اادمکوئی ت به تجزیه و تحلی بهورهوری کو ووااو
تودید در این بخش طی دوره  2001-2006پرداصتهاند .نتایج اطادعه آنها حواکی از آن
است که ریود بهورهوری کو ووااو ایون صونعت در اوگانودا بوهطوور وموده نایوی از
پیشرفتهای فنی و افزایش کارایی فنی ایباید.
 -4مدل پژوهش
با توجه به اتفاوت بودن نرخ رید اقتصادی در جوااع تعودد ووااو تأثیرگوذار بور
فرایند رید اقتصوادی یوناصت و بررسوی نوریوههوای ریود در ایون زاینوه از اهمیوت
بهسزایی برصوردار است .بررسی ها در زاینه رید اقتصادی سه جریان اصلی نوریوههوای
رید کالسیک نوریههای رید نئوکالسیک و نوریههای رید درونزا را در برایگیرد.
در نوریه های کالسیک اوتقاد بر این اسوت کوه انوابع طبیعوی احودودیت اصولی
فرصتهای رید ه وت ند .نئوکالسویک هوا نیوز در نوریوات صوود پیشورفت فنواوری را
بهونوان واا برونزا و سراایه را واا درونزای رید تودید در نور گرفتهاند .بهطورکلی
افهوم بهرهوری با نوریات اقتصادی نوکالسیکها تطابق زیوادی دارد .چنانچوه در اودل
ارائه یده توسر روبرت سودو  1950فروض اساسی ایون اودل اسوتفاده کوارا از انوابع و
1. Shao and et al
2. Eria Hisali & Bruno Yawe
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بازدهی نزودی ن بت به افزایش وواا تودید بیان یوده اسوت .ایون ادگووی ریود نشوان
ایدهد که اهم است استفاده اعین و بهینه از انابع به تودیود بیشوتر انجور اوییوود
(جهانگرد و همکاران  .)1392: 4ااا سواین گروه نوریهپردازان یعنی اعتقدان به نوریه
رید درونزا فرضیه کالسیک و نئوکالسیک درباره بازارهای ایده آل و بازده نزودی وواا
بهویوه سراایه را رد ای کنند .این گروه بر این ا ئله که واا فناوری احصول وملکورد
نوام اقتصادی است و ایبای ت بهصورت درونزا در ادگوی رید وارد یود تأکید فراوان
دایتهاند .بهطور کلی نوریهپردازان این گروه در تئوری های صود انابع رید داصلی را به
دو دسته اصلی تق یم ایکنند که بیشتر آنها را بهونوان اوتوور ریود داصلوی اعرفوی
کردهاند .یکی رید همراه با آثار اربت صارجی که با انبایت سوراایه ان وانی و فیزیکوی
ارتبر ایباید که پایه و اساس آن سراایهگوذاری اسوت و دیگوری بور نقوش پیشورفت
فناوری تأکید فراوان دارد (یاه آبادی و بهاری  .)1392:4بنابر ا ائ تبیین یده بورای
ارتقا سطح تودید و تحقق رید اقتصادی ا تمر و با ثبوات دو راهکوار وجوود دارد یکوی
افزایش سطح کمی وواا تودید در فرایند تودید ایباید که بهددیو کمیوابی انوابع توا
ایزان اعینی ااکان پذیر بوده است و دیگری تمرکز بر ارتقاء سطح بهرهوری وواا تودید
است .در نوریههای جدید رید اقتصادی ارتقاء بهرهوری از طریق بهبوود کیفیوت انوابع
تودید اصالح ساصتارها و بهرهگیری اطلوبتر از ظرفیتهای اوجوود امکون اویبایود.
ااروزه این رویکرد در اتون اقتصادی به رویکورد بهورهور احوور نوامگوذاری یوده اسوت
(جهانگرد و همکاران  .)1392 :4اطادعات اودیه روی ادل های رید بیانگر این اهم است
که تفاوت در نرخ رید به تفاوت در وواا زیربنایی تودید اربوط اییود ودی اطادعوات
تجربی و نوری نوین بیان ایکند که وواا و سازوکار درونی در کنوار ووااو زیربنوایی
1
ایتواند فرایند رید اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد .پیروان ایون دیودگاه از جملوه ارو
( )1962رواوور )1986( 2دوکوواس )1988( 3گروسوومن )1987( 4و هلووپمن)1998( 5
وواالی اانند بازده فزاینوده پوووهش و توسوعه و انتقوال دانوش و اطالووات پراکنودگی
فناوری سراایه اجتماوی ووااو سیاسوی و اوذهب و سوایر ووااو را بور ریود اوؤثر
ایدانند .همچنین اطادعات یانگ هارود-دواار سوودو -سووآن رواور و دوکواس ابوین
1. Arrow
2. Romer
3. Lucas
4. Grossmn
5. Helpman
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نوریات اتفاوت آنها درباره درونزا و برونزایی نهاده های اثرگذار بر رید ااننود سوراایه
ان انی نو تابع تودید فزاینده یا کاهنده بودن اثر نهادهها و اتغیرهای سیاسی در طوول
زاان است؛ ااا در اجموو دانشومندان ایون حووزه در اودلهوای ریود درونزای صوود
پیشرفت فناوری را درونزا در نور ایگیرنود (وزتوی وسولمانی  .)1393: 2پیوروان ایون
نوریه فعادیتهای ابتنی بر نوآوری با جهتگیری تجوارت در واکونش بوه احورکهوای
اقتصادی را در جایگاه اوتور اصلی پیشرفت تکنودوژی و رید اقتصادی اورد توجوه قورار
ایدهند (وزتی و سلمانی .)1394:13
بر پایه آنچه گفته ید و تبیین نوری صورت گرفتوه اتغیور سیاسوی تحوریمهوای
اقتصادی با احدودیت در دسترسی بوه تکنودووژی هوای نووین و تحووالتی کوه در سوایر
بخش ها و اتغیرها به وجود آورده فرایند رید اقتصادی ایران را بهیدت تحت تأثیر قرار
داده است .پس با استفاده از ادل ارائه یده تقوی و احمدی ( )1385:16ابنای ادگووی
رید اقتصادی برای ایران را ایتوان بهصورت زیر تعریف کرد:
) Yt = At f(K t , Lt , Zt
() 1
که در آن
 :Ytتودید ناصاد داصلی (ایلیارد ریال) به قیمت ثابت
 :Ltنیروی کار بر ح ب جمعیت یاغ (نفر)
 :K tاوجودی سراایه صاد به قیمتهای ثابت
 : Atتکنودوژی تودید
 :tزاان
 :Ztدیگر واا هایی است که بر رید اقتصوادی اثور صواهنود گذایوت کوه در ایون
پووهش بردار  Zیاا تحریمهای اقتصادی اومال یده بر کشور ایوران و اصورف انورژی
هر یک از بخشها در نور گرفته یده است.
 :ECاصرف حاا های انرژی یاا (نفت و فرآوردههوای نفتوی زغوالسونگ گواز
طبیعی انرژیهای تجدید پذیر و برق) اعادل ایلیون بشکه نفت صام
 :Sتحریم
باید در نور دایت که اطالوات اربوط به انوا تحریمها و سالهای اورد تحوریم از
وزارت صزانهداری آاریکا اتحادیه اروپوا و سوازاان الو اسوتخراج و تمواای اطالووات و
آاارهای اربوط به سایر اتغیرها نیز به تفکیک بخش ها و برح ب نیواز از گوزارشهوای
اقتصادی بانک ارکزی ایران و به قیمت ثابت سال  1383استخراج یدهاند.
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 -1-4مدل تحليل پوششی دادهها
تحلی پویشی داده ها یک رویکرد ناپارااتریک ارزی اسوت کوه بوهصوورت ن وبی
کارایی و وملکرد واحدهای تصمیمگیرنده )  1)DMUرا اورد ارزیابی قرار ایدهد و برای
تبدی ورودیها به صروجیها اورد استفاده قرار ایگیرد دوذا تحلیو پویشوی دادههوا
فنی برای احاسبه و اقای ه کارایی واحدها ن بت به یکدیگر ایبایود از ایون رو ن وبی
است نه اطلق .ازجمله ویوگیهای ادل تحلی پویشی دادهها ساصتار بازده بوه اقیواس
آنها است که ایتواند ثابت و یا اتغیر باید .ادگوی  DEAتحوت رویکردهوای اختلفوی
اورد استفاده قرار ایگیرد که در ادااه بر ح ب نیاز به اعرفی آن پرداصته اییود .فرم
اودیه تحلی پویشی دادهها ( 2)CCRبا فرض بازده ثابت به اقیاس به صوورت زیور ارائوه
یده است:
∑sr=1 ur yr0
∑m
j=1 vi xi0

FOR DMU: max

∑sr=1 ur yr0
s. t: m
≤1
∑j=1 vi xi0

Ur , Vj ≥ 0
i=1,..,m r=1,…,s J=1,…,n

() 2
کووه در آن  xi0و  yr0بووهترتیووب نهووادهی  iام و سووتانده  rام اربوووط بووه واحوود
تصمیمگیرنده  0ام (  )DMU0یا واحد هدف و  urو سوتانده  rام  Viوزن ورودی  iام y
صروجیها  xورودیها  sتعدد صروجیها  mتعداد ورودی و  nتعداد واحودهای اوورد
بررسی ایباید .اقدار بهینه تابع هدف ادزااواً یوک نی وت (بوادف و همکواران.)2010 3
یایان ذکر است که در این روش پیش فرض اشخصی ارتبر بوا یوک توابع تودیود در
صصوص تخمین این توابع وجود ندارد.

 -2-4معرفی شاخص مالم کوئيست
یاص اادم کویی ت یک یاص برنااه ریزی ریاضی اسوت کوه بوا بهورهگیوری از
رویکرد تحلی پویشی داده ها و در قادب تابع ا افت قادر است تغییرات بهورهوری کو
1. Decision Making Unit

 .2براساس حروف اول نام واضعان آنها چارنز کوپر و رودز نامگذاری گردید.
3. Rezai Balf and et al.
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وواا تودید و اجزاء تشوکی دهنودهاش را احاسوبه کنود .توابع ا وافت ایون ااکوان را
ایدهد که با وجود تکنودوژی تودید چنود نهوادهای بودون پویش فورض حوداق سوازی
هزینهها و حداکرر سازی سود به تعیین کارایی فنی نهادهها پرداصته یود .این تابع تحت
دو رویکرد واا تودید و احصول ارائه اییود (حیدری  .)1389: 6تابع ا وافت وااو
تودید ایزان اناسب بردار نهادهها را به ازای یک بردار اشخ از ستانده تعیین ایکنود.
تابع ا افت احصول نیز ایزان اناسب بردار ستاندههوا را بوه ازای یوک بوردار اشوخ
نهادهها تعیین ایکند .تغییر بهرهوری به وسیله یاص بهورهوری اوادمکویی وت بورای
حداکرر کردن بین دو دوره  tو  t+1با توجه به فناوری رایوج در زاوان  tبوه صوورت زیور
تعریف اییود (ح ان ح و و همکاران:)2002:5 1
) M0t (Yt , Yt+1 , X t , X t+1 ) = dt0 (Xt , Yt )/dt0 (Xt+1 , Yt+1
() 3
و بهطور اشابه این یاص برای دوره  t+1به صورت زیر تعریف ایگردد:
t+1
M0t+1 (Yt+1 , Yt , X t+1 , X t ) = dt+1
() 4
) 0 (X t , Yt )/d0 (X t+1 , Yt+1
فر و همکارانش  1994به انوور جلوگیری از انتخاب اصتیواری دوره زاوانی MPI
بهونوان ایانگین هندسی دو یاص باال احاسبه اییود:
= ) M0t+1 (Yt+1 , Yt , X t+1 , X t
() 5

t+1
t
t
)(1/2
[(dt+1
]) 0 (Yt , X t )/d0 (Yt+1 , X t+1 ) × d0 (Yt , X t )/d0 (Yt+1 , X t+1

 dt+1نشاندهنده فاصله اشاهدات زاان  tاز اشاهدات زاان
در این اعادده ) 0 (Yt , Xt
t
 t+1با استفاده از فناوری زاان  t+1ایباید و همین تعبیر بورای )  d0 (Yt+1 , Xt+1نیوز
قاب ارائه است .اقادیر بزرگتر از یک رید بهرهوری را نشان ایدهد .چنانچوه وملکورد
در زاان روند رو به کاهش دایته باید یاص اادمکوبی ت کمتر از یک صواهود بوود.
اگر یاص اادمکوبی ت بر ابنای حداق سازی وواا تودیود اسوتفاده یوود بوروکس
حادت قب صواهد بود .از ایکاالت اعادده باال این است که تغییر بهرهوری را که به گفتوه
فن ( )1991اجمووه ای از تغییرات در فنواوری اقیواس تودیود و کوارایی فنوی اسوت را
بهصورت یک ودد نشان ای دهد .وی برای اینکه در یاص اادمکوبی ت ااکان نموایش
تغییرات تکنودوژیک اقیاس تودید و کارایی فنی ای ر یود رابطه باال به صوورت اعاددوه
( )6قاب تجزیه است.

1. Hsun Hsu.sh and et al.
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t+1
X t )=dt0 (Yt , X t )/dt+1و YtوX t+1وM0 (Yt+1
0 (Yt+1 , X t+1 ) × [(d0 (Yt , X t )/
t
1/2
dt0 (Yt , X t )) × dt+1
)(6
])) 0 (Yt+1 , X t+1 )/d0 (Yt+1 , Yt+1

 M0بزرگتر از یک نشاندهندهی افزایش بهرهوری بین دو دوره یاد یده ایبایود.
این افزایش ای تواند بر اساس کارایی فنی یا پیشرفت تکنودووژی توضویح داده یوود .در
رابطه باال وبارت صارج از کرویه بیانگر تغییر در کارایی فنی است که اویتوانود اقوادیر
بزرگتر کوچکتر و یا ا اوی یک دایته باید .وبوارت داصو کرویوه نشواندهنودهی
تغییر تکنودوژیکی بین دو زاان اذکور است .این اقدار نیز ایتواند بزرگتر کوچکتر و
یا ا اوی یک باید (ج وس و همکاران.)2005:268 1

 -3-4تصریح مدل پژوهش
چنانچه تابع فاصله -احصول بهکار گرفته یود در صورت بهکارگیری وواا تودیود
(نیروی کار سراایه و اصرف انرژی) و تحریمهای اقتصادی بهونوان واا اؤثر بر تودیود
صواهیم دایت:
[dP0 (xP , yP )]−1 =max ϕh

s. t:

n

yhq ϕh − ∑ λi yip ≤ 0
i=1
n

∑ λi k ip ≤ k hq
i=1
n

∑ λi lip ≤ lhq
≤ EChq

i=1
∑ni=1 λi ECip
n

() 7

∑ λi Sip ≤ Shq
i=1

})(p , q) ∈ {(t, t + 1), (t, t), (t + 1, t + 1), (t + 1, t

1. Jesus, T., Pastor, C.A., Knox Lovell
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در رابطه باال  Dتابع فاصله  ϕاعکوس تابع فاصله  Lنیروی کار  Kسوراایه EC

اصرف انرژی  Sتحریم و  λاتغیر تصمیم است .در این روش ترکیب داده و سوتانده هور
واحد تصمیمگیری در دوره  qبا تابع ارزی که یاا ترکیبوات داده و سوتانده واحود در
دوره  pاست اقای ه ای یود .با فرض ودم تغییر ورودیها تابع فاصله -احصول اذکور
بیانگر آن است که ستانده واحد تصمیمگیری  hدر دوره  qچه ایزان اویتوانود افوزایش
یابد تا به نقطه ای روی تابع ارزی در دوره  pباید دست یوابیم؛ بنوابراین هور واحود در
دوره  qبا یک نقطه روی تابع که از ترکیب صطی با وزن دادهها و سوتانده هموه واحودها
در دوره  pساصته یده است اقای ه ای یود .از فروض دیگر این رابطه فرض بازده ثابت
به اقیاس ایباید.
t+1
M0t+1 (Yt+1 , Yt , X t+1 , X t ) = [(dt+1
× ) 0 (Yt , X t )/d0 (Yt+1 , X t+1
t+1
t+1
t
t
)(1/2
]) d0 (Yt , X t )/d0 (Yt+1 , X t+1
= Ei × Ti



×

) Dt0 (Yt ,Xt
t+1
) D0 (Yt+1 ,Xt+1

1
2

= )

) Dti (Yt+1 ,Xt+1 )Dti (Yt ,Xt

(×

) t+1 ,Xt+1
Dt+1
i (Y

) t+1 ,Xt+1 )Dt+1 (Yt ,Xt
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TFPCH = EFFCH × TECHCH

در ایوون رابطووههووا  Dتووابع ا ووافت )  X =) x1 , x2 , … , xmو ) Y=)y1 , y2 , … , ym

بهترتیب بردارهای وواا تودید و ستاندههای واحدها ایبایند .همچنین  Mنشاندهنده
بهرهوری احاسبه یده از یاص اادمکویی وت  X tو  X t+1بوه ترتیوب ورودیهوا در
دوره  tو  t + 1و  Y tو  Y𝑡+1به ترتیوب صروجویهوا در دوره  tو  t + 1و TFPCH
تغییرات بهرهوری ک وواا  EFFCHتغییرات کارایی فنی و  TECHCHتغییرات کارایی
فناوری ایباید M .بزرگتر از یک نشاندهندهی افزایش بهرهوری بین دو دوره یاد یده
است .این افزایش ایتواند بر اساس کارایی فنی یا پیشرفت تکنودوژی توضیح داده یوود.
در رابطه باال وبارت صارج از کرویوه نشواندهنودهی تغییور در کوارایی فنوی اسوت کوه

تجزیه و تحليل بهرهوري کل عوامل توليد در بخشهاي منتخب ...

683

ایتواند اقادیر بزرگتر کوچکتر و یا ا اوی یک دایته بایود .وبوارت داصو کرویوه
نشاندهندهی تغییر تکنودوژیکی بین دو زاان اوذکور اسوت .ایون اقودار نیوز اویتوانود
بزرگتر کوچکتر و یا ا اوی یک باید.
 -5نتایج تجربی

 -1-5شدت تحریمها
در سالهای اصیر با تعدد و گ تردگی تحریمهای اقتصادی توجه و بررسی اثورات
آن در حوزه های اختلف اقتصادی از اوضووات اهم روز بهح اب ایآیود .بوا توجوه بوه
کیفی بودن اتغیر تحریم و دزوم استفاده از آن در احاسبات و ادلهوای اقتصادسونجی
نیازاند کمی کردن آن ایباییم .در این راستا ایتوان از یاص ناسوازگاری بوهونووان
یکی از اهمترین این روشها استفاده کرد .بدین انوور بوا اقای وه زوجوی تحوریمهوا و
اودویتبندی آنها بر اساس اعیارهایی که نتیجه اطادعات نخبگانی 1ایبایود اهمیوت و
وزن ن بی هر یک در سالهای اختلف احاسبه اییود .در این اطادعه براسواس نتوایج
به دست آاده از اقای ات زوجی تحریم ها به اودویتبندی هر یک از تحریمها بهصوورت
وزنی (ن بتی از یک) که توسر نرمافزار  Expert choiceانجام اییود پرداصته اییوود
تا به اهمیت و یدت هر یک از تحریمها در سالهای اختلف دست یافته یوود .بور ایون
اساس نتایج بهصورت زیر صواهد بود:
جدول  .2اولویتبندي تحریمها براساس اهميت نسبی
انواع تحریم
افراد مالی نفتی دانش تجاري اموال بينالمللی
 0/110 0/071 0/202 0/081 0/287 0/215 0/036وزن ن بی هر نو تحریم
 = /02یاص ناسازگاری
انبع :یافتههای تحقیق

 .1صبرگان در اطادعه حاضر یاا احقق بانک ارکزی سرپرست کارگزاران بورس اوراق بهادار احقق ارکز
پووهش های اجلس نماینده کمی یون حقوقی اجمع تشخی اصلحت نوام کاراند صندوق ضمانت صادرات
ایران ریاست دایره برنااه ریزی بانک سینا و سه صبره دانشگاهی (اوضاء هیئت ولمی دانشگاه تربیت ادرس و
دانشگاه صلیج فارس بویهر) ایبایند.
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نرخ ناسازگاری نشان ایدهد تا چه اندازه ایتوان بوه دادههوای گوردآوری یوده از
دیدگاه هر احقق اوتماد کرد .بر اساس اطادعات انجام یده توسر توااس ال ساتی 1در
صورتی که اقدار یاص ناسازگاری کمتر از  0/1باید نتایج قاب استناد است؛ با توجوه
به جدول ( )2اقدار یاص ناسازگاری در این اطادعه  0/02به دست آاوده اسوت دوذا
ایتوان به آن استناد کرد .به همین انوور بر اساس نتایج به دست آاده با نرمافزار اگور
وزن هر یک از تحریم ها در جای صود قرار داده یده و اوداد هر یک از تحریمهوا در هور
سال با هم جمع یود یودت تحوریم در آن سوال احاسوبه اویگوردد .بنوابراین یودت
تحریمها ولیه ایران در بازه اورد اطادعه بهصورت زیر صواهد بود:
شدت تحریم ها
۲.۰
۱.۵
۱.۰
۰.۵
۰.۰

انبع :یافتههای تحقیق
نمودار  .3شدت تحریمها

بر اساس نمودار ( T)3از سالهای آغازین انقالب اسالای آاریکوا و اتحودانش کوه
انقالب را تهدیدی برای صود ایدان تند با اومال تحریمهای اختلوف سوعی دایوتند بوا
احدود کردن ورصه به ایران کشور ایران را تحت فشار قرار دهند .بوا گوذر زاوان رونود
حرکت جمهوری اسالای ایران در طول سالهای پس از انقالب و ودم پیوروی از برنااوه
های استکباری غرب سبب یده است که تحت تحریمهای بیشتر غربویهوا قورار گیرنود.
چنانچه در نمودار اذکور نیز اشاهده اییود از سال  1372به بعد تحوریمهوا نوه تنهوا
1. Thomas L.saaty
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کاهش نیافته بلکه بر یدت و تنو آن افزوده یده است .با این هودف کوه یواید از ایون
طریق فشار به نوام اقتصادی کشور ایران اوجب تحقق صواسته هوای کشوورهای غربوی
یود .در سال  1382با آیکار یدن فعادیت ه وتهای ایوران بوا تصوویب قطعنااوههوای
یورای اانیت تحریمهای ولیه ایران وسعت بیشتری یافت .با انتخابات 1388و روی کوار
آادن دودت نهم و اتخاذ سیاستهای داصلی و صارجی در قبال اوضو ه تهای یودت
تحریمها افزایش پیدا کرده است .ااضای توافقنااه اوقت ایران و گوروه  5+1بوا رویکورد
تعلیق فعادیت ه تهای ایران در ازای دغو تحریمهای بینادمللی در سوال  1391و ادااوه
اذاکرات تا سال  1393در صصوص توافق برجام تا حودودی از یودت تونشهوای بوین
طرفین کاست .در تیر ااه  1394بوا نائو یودن بوه تفواهم اشوترک برجوام پوارهای از
تحریمها ولیه ایران بردایته ید و از یدت تحریمها کاسته ید .در پایان ذکر ایون نکتوه
ضروری است که افزون بر آثار آیکار تحوریمهوا کوه قابو انودازهگیوری اسوت ا وائ
غیرالموسی همچون ا وائ اجتمواوی ولموی فرهنگوی و  ...را بوه راحتوی نمویتووان
اندازهگیری کرد.

 -2-5برآورد مدل
جدول ( )3اقادیر بهرهوری ک وواا تودیود و اجوزاء تشوکی دهنوده آن را بورای
بخش صنعت کشاورزی و حم و نق در بازه اورد اطادعه نشوان اویدهود .بور اسواس
نتایج حاص چنانچه اشاهده اییود در هر سه بخوش اقوادیر بهورهوری کو ووااو
کارایی فنی و کارایی تکنودوژی روند انومی ندایتهاند .نوسانات بهورهوری تحوت توأثیر
تغییرات هر دوی کارایی فنی و کارایی تکنودوژی است ااا بر اساس نتایج به دست آاوده
اشاهده اییود که ایزان تغییرات کارایی تکنودوژی ن بت به کارایی فنی اثر بیشوتری
بر بهره وری ک دایته و اوجب نوسانات بیشتری در آن یده است .این ا ئله در برصی
از سالها که کارایی فنی بهصورت ن بی یک برآورد یده است بیان ایکند که تغییورات
بهرهوری ک تنها نتیجه تغییر کارایی تکنودوژی ایباید.
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جدول  .3نتایج محاسبه بهرهوري کل عوامل توليد و اجزاء آن در بخش صنعت ،کشاورزي ،حمل و نقل
حمل و نقل
کشاورزي
صنعت
سال کارایی کارایی بهرهوري کارایی کارایی بهرهوري کارایی کارایی بهرهوري
فنی تکنولوژي کل
فنی تکنولوژي کل
فنی تکنولوژي کل
0/565 0/565 1/000 0/539 0/576 0/936 0/558 0/545 1/023 1359
1/534 1/534 1/000 1/097 1/026 1/069 1/033 1/033 1/000 1360
1/698 1/698 1/000 1/382 1/593 0/868 1/037 1/084 0/957 1361
0/898 0/930 0/967 1/145 1/002 1/142 1/160 1/110 1/045 1362
0/505 0/488 1/035 0/447 0/481 0/929 0/466 0/480 0/971 1363
1/010 1/010 1/000 1/056 1/025 1/030 1 /079 1/047 1/030 1364
1/370 1/370 1/000 1/323 1/273 1/040 0/979 1/019 0/961 1365
1/091 1/091 1/000 1/093 1/077 1/015 1/129 1/084 1/041 1366
1/083 1/083 1/000 0/935 0/941 0/994 0/938 0/938 1/000 1367
1/026 1/026 1/000 1/005 0/998 1/007 0/932 0/932 1/000 1368
0/898 0/898 1/000 0/868 0/897 0/968 0/850 0/850 1/000 1369
1/763 1/763 1/000 1/829 1/770 1/033 1/169 1/169 1/000 1370
1/013 1/013 1/000 1/004 1/004 1/000 0/388 0/388 1/000 1371
1/162 1/162 1/000 0/993 1/037 0/957 0/541 0/555 0/974 1372
2/177 2/177 1/000 1/616 1/546 1/045 1/552 1/512 1/026 1373
1/169 1/169 1/000 1/107 1/150 0/963 1/115 1/115 1/000 1374
1/044 1/044 1/000 1/044 1/013 1/030 0/917 0/917 1/000 1375
1/048 1/048 1/000 1/053 1/044 1/009 0/485 0/485 1/000 1376
0/954 0/954 1/000 0/958 0/958 1/000 0/906 0/906 1/000 1377
1/124 1/124 1/000 1/072 1/072 1/000 1/051 1/051 1/000 1378
0/961 0/961 1/000 0/952 0/952 1/000 0/952 0/952 1/000 1379
0/776 0/776 1/000 0/727 0/727 1/000 0/727 0/727 1/000 1380
1/009 1/009 1/000 0/795 0/797 0/998 0/795 0/797 0/998 1381
3/263 3/263 1/000 1/039 1/189 0/874 1/039 1/189 0/874 1382
0/803 0/963 0/834 0/640 0/558 1/146 0/640 0/558 1/146 1383
0/981 0/818 1/199 0/526 0/431 1/218 0/439 0/439 1/000 1384
1/148 1/213 0/947 1/215 1/215 1/000 0/843 0/843 1/000 1385
1/269 1/246 1/019 1/491 1/491 1/000 1/230 1/259 0/977 1386
1/147 1/106 1/017 0/924 0/924 1/000 0/907 0/955 0/949 1387
1/172 1/172 1/000 0/607 0/607 1/000 0/623 0/611 1/019 1388
1/029 1/038 0/992 0/946 0/946 1/000 0/974 0/985 0/989 1389
1/305 1/294 1/008 1/151 1/221 0/943 1/223 1/162 1/053 1390
1/067 1/067 1/000 1/081 1/074 1/006 1/080 1/063 1/016 1391
1/344 1/344 1/000 1/351 1/282 1/054 1/106 1/208 0/916 1392
1/066 1/066 1/000 0/930 0/949 0/980 1/008 0/927 1/086 1393
1/334 1/334 1/000 1/031 1/200 0/859 1/038 1/196 0/867 1394

انبع  :یافتههای پووهش
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نکته اهم دیگر تغییرات اعکوس کارایی فنی و تکنودوژی در برصی از سالها است.
بر ابنای اطادعه اایرتیموری و صیلیان ( )1388باید در نوور دایوت کوه کوارایی فنوی
بیشتر تحت تأثیر تجربه و آاوزش ایباید بنابراین در برصی سوالهوا بوا وجوود اینکوه
کارایی تکنودوژی روند رو به بهبود دایته است به ددیو نبوود آاووزش کوافی و کمبوود
نیروهای اتخص و ااهر کارایی فنی در سطح پوایینتوری قورار گرفتوه و ایون ا وئله
سبب کاهش بهرهوری ک در این سالها یده است.
بررسی نتایج به دست آاده بیانگر نوسانات بهره وری کو و اجوزا آن اویبایود .در
برصی سالها بهره وری ک روند رو به کاهشی دایته که این بر اساس ادگووی افهووای
تبیین یده قاب پیشبینی بوده است ااا با تدوین برنااههای توسعه اشاهده اوییوود
که در برصی از سالها با وجود یرایر تحریم بهددی پیشرفت در کارایی فنی و کوارایی
تکنودوژی سطح بهره وری ارتقا یافته است .در اجمو بهطور اتوسر تغییرات بهورهوری
ک وواا تودید کارایی تکنودوژی و کارایی فنی بخش صنعت کشاورزی و حم و نقو
در ایون دوره بوهترتیووب (1/123( )0/995 0/992 0/987( )0/997 0/875 0/872
 )1/000 1/123ایباید .چنانچه از نتایج نیز استنباط اییود به طور اتوسر در طول
سالهای تحریم بخش صنعت و کشاورزی با کاهش در بهرهوری ک اواجه یدهاند کوه
این کاهش نتیجه تنزل کارایی تکنودوژی و کارایی فنی ایباید چورا کوه تحوریمهوا بوا
ایجاد احدودیت در ورود سوراایه صوارجی بوه داصو کشوور سوبب کواهش دسترسوی
بخشهای اقتصادی به تکنودوژیهای نو یده است و همین ا ئله نگرانیهای بزرگوی را
به وجود آورده است .ادبته در برصی سالها دودوت سوعی دایوته اسوت توا بوا تخصوی
بخشی از بودجه کشور به آاوزش نیروهای قبلی و استخدام نیروهای ااهر این یکاف را
جبران کند ودی در بخش صنعت و کشاورزی تاکنون نتوان ته است به صوبی این هودف
را احقق سازد ااا در بخش حم و نق در طوول سوالهوای تحوریم بوهطوور اتوسور
بهرهوری و کارایی ک وواا تودید بهبود یافته است .که ایتوان این ا وئله را نایوی از
بهبود ادیریت استفاده از انابع افزایش سراایهگذاریهوای انجوام یوده در ایون بخوش
برای ارتقاء سطح تکنودوژی جایگزینی سوصتها و کاهش هزینهها آاوزش نیروی کار و
توانمندسازی آن ها در این بخش دان ت .بایود در نوور دایوت کوه از رده صوارج کوردن
وسای نقلیه فرسوده افزایش روند گاز سوز کردن صودروها و اومال سهمیهبندی بنوزین
گواهی بر این ادواست .به وبارتی باید اذوان دایوت کوه اجورای برنااوههوای توسوعه در
بخش حم و نق تا حدودی کشور را به اهداف بلندادت صود نزدیک کرده است.
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3.5
3.0
2.5
2.0

1.5
1.0
0.5
0.0

بخش حم و نق

بخش کشاورزی

بخش صنعت

انبع :یافتههای تحقیق
نمودار  .4مقایسه تغييرات بهرهوري کل در سه بخش صنعت ،کشاورزي و حمل و نقل

با توجه به نمودار ( )4که روند بهورهوری کو در سوه بخوش صونعت کشواورزی و
حم و نق را نشان ایدهد و همچنین اراجعه به جدول ( )3اشاهده اییود که روند
بهره وری ک در بخش حم و نق ن بت به دو بخش دیگر دارای نوسوان بیشوتر بووده
است .صودکفایی بخش کشاورزی و تعدد انوا صنایع و ساصتار اتفاوت زیور بخوشهوای
آن به دحاه ارزبری یا ارز آوری سبب یده است تا نوسانات بهورهوری در ایون دو بخوش
کمتر دیده یود .ااا همانطورکه اشهود است در سال  1361با وجود هزینههوای گوزاف
نایی از جنگ با تخصی بخش زیادی از بودجه به بازسازی زیرسواصتهوای اقتصوادی
کشور بهرهوری بخش حم و نق بهبود یافته است .همچنین در سال  1382با وجوود
تشدید تحریمها به بهانههای ه تهای دودت با بهبود ادیریت استفاده از انوابع و اتخواذ
سیاست سهمیهبندی اقداری سوصت افزایش سراایهگذاری در این بخش جهوت ارتقواء
تکنودوژی و استفاده از سوصتهای جایگزین سعی در توانمندسوازی ایون بخوش دایوته
است.
دودت در بلندادت برای دستیابی به اهداف اقتصاد اقاواتی در برنااوههوای توسوعه
صود بهصورت روین و ضمنی بر ارتقا سهم بهرهوری ک بخشها از رید اقتصادی تأکید
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دایته است .باید اذوان دایت که در طول برنااه چهارم و پنجم توسعه تا حدودی ایون
هدف در برصی بخشها احقق یده است.
 -6نتيجهگيري
کشور ایران سالهاست بهونوان کشور هدف اورد تحریمهای اقتصادی ب یاری قرار
گرفته است؛ دذا ضرورت دارد با بررسی دقیق ساصتار اقتصوادی کشوور و یوناصت نقواط
ضعف و قوت بخشهای اقتصادی یرایطی فراهم یود تا بتوان با تحریمها اقابله و آن را
به فرصتی در جهت یکوفایی و تحکیم پایههای اقتصادی کشور تبدی کرد.
سه بخش صنعت کشاورزی و حم و نق بهونوان اوتور رید و توسوعه اقتصوادی
در یرایر تحریمها با چادشهای ب یاری اواجه اییوند که ب یار نگرانکننوده اسوت و
نیاز به بررسی یناصت و حمایت دودت دارد .بور ایون اسواس در ایون اطادعوه وملکورد
بخشهای اذکور در یرایر تحریم از دحاه بهرهوری ک وواا تودیود و اجوزاء آن طوی
بازه  1358تا  1394اورد بررسی قرار گرفته است .رویکرد اورد استفاده در پووهش نیز
تحلی پویشی داده ها و یاص اادم کوئی ت ایباید .نتایج این ادگو بیوانگر آن اسوت
که بهوره وری کو ووااو تودیود بوا وجوود تحوریمهوا در برصوی از بخوشهوا وضوعیت
نگرانکنندهای دارد که برنااهریزی دقیقتر و ریزبینانه تر برای اصالح سیاستهای قبلوی
و اتخاذ سیاستهای جدید در این بخشها را ایطلبود .بهورهوری کو بخوش صونعت و
کشاورزی بهطور اتوسر با کاهش ن بی اواجه است ااا بخش حم و نقو در یورایر
تحریم روند رو به بهبودی را نشان ایدهد که ب یار تأا برانگیز است .به نور ایرسود
اهداف در نور گرفته یده در برنااههای توسعه جهت ارتقا بهورهوری در بخوش حمو و
نق دسوت یوافتنی بایود حوال آنکوه در بخوش کشواورزی و صونعت نیازانود اصوالح
سیاستهای گذیته و اتخاذ سیاستهای جدید است .تقویت بخش حم و نق ایتواند
بهددی نیاز اساسی دودت به این بخش و دذا استمرار سیاستهای حمایتی دودوت از ایون
بخش باید .از سوی دیگر با توجه به تأثیری کوه تحوریم هوا بور واردات در ایون بخوش
ایگذارد انتوار ایرود یدت رقابت در بازارها افزایش نیابد و این ا وأده امکون اسوت
ایزان بهرهوری اایین آالت و نهادههای اوجود در این بخش را افزایش دهد.
نکته اهم دیگر این است که بر اساس نتایج بهدستآاده از یاص اوادم کوئی وت
به طور اتوسر فاصله وملکرد هر یک از بخشها در سالهای اورد بررسی با ارز کارایی

690

تحقيقات اقتصادي  /دورهي  ،54شمارهي  ،3پایيز 1398

تجربی فاصله کمی دایته است و انشأ اصولی تغییور بهورهوری کو در هور سوه بخوش
تغییرات کارایی تکنودوژی ای باید .این نتیجه با وجوود ا وائ تبیوین یوده در بخوش
ابانی نوری قاب پیشبینی بوده است زیرا انتوار بر این است کوه تحوریمهوا از طریوق
تغییر تکنودوژی تابع تودید را تحت تأثیر قرار دهد.
با توجه به اینکه هدف این اطادعه فقر برآورد بهورهوری ووااو تودیود در یورایر
تحریم اقتصادی بوده است دذا برای پووهشهای آتی پیشنهاد اییود اعنیداری رابطه
بین تحریمهای اقتصادی و بهرهوری وواا تودید نیز اورد بررسی قرار گیرد.
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