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 چکیده

مطالعه بررسیی و ماايسیه ويیعیت بیازدهی بیه ماییاس و پیشیرفت فنیی در         هدف اين 

شییا   فییاکو و  -مییدل دايییورت ازبنییابراين، . هییای صیینعت ايییران اسییت زيییرب  

اسیتفاده شیده    3333-3331ب   تولییدی يیی سیالهای     13های تورنکويیست و داده

 های مورد نظر بازده فزاينده به مایاس دارند و ب   اغلبدهد که  نتايج نشان می.  است

 همچنیین  .ع وجیود دارد بر اين اساس همچنان ظرفیت ارتایای کیارايی در اغلیب صیناي    

که به اين مويوع داللت دارد  داری هستندها دارای پیشرفت فنی معنی بیشتر اين ب  

های ا یر عالوه بر بازده فزاينده به مایاس تحیت تیاریر    که رشد ب   صنعتی يی سال

 . پیشرفت فنی بوده است
 

 JEL D21، D57 ,D24، L15: بندیطبقه

 بازده به مایاس، شا   تورنکويیست، صنعت، ايران :هاکلیدواژه
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 مقدمه. 1

های اقتصادی همواره ايین بیوده اسیت کیه بیا  یداقع منیابع موجیود،         هدف اصلی بنگاه

اشیاره دارد و   هیا  داکثر ستانده را بدست آورند که اين مسئله به بهبود کارايی در بنگیاه 

 گیری ازبهرهعالوه بر اين . کنداهمیت بازده به مایاس و پیشرفت فنی بنگاه را آشکار می

توسعه صادرات صنعتی و گسترش پیشرفت فنی در راستای ناشی از مایاس و های  صرفه

 مالکی عنوان به مایاس هایصرفههمچنین، . ، دارای اهمیت استارج  ارتباط با دنیای

  . بازارها قابع کاربرد است انحصاری بودن يا رقابت درجه تش ی  برای

فروض م تلی  در  . ای در مبا ث نظری دارد مويوع بازدهی به مایاس پیشینه گسترده

ای در نتیايج نظیری و کاربردهیای     هیای قابیع مال ظیه    تاومورد بازده به مایاس بیه تفی  

 بیه  بیازار،  پیرامیون  مطالعات اکثر در. شده استسیاستی در زمینه رشد اقتصادی منجر 

 قیرار  توجه مورد غیرمستایم و مستایم يور به مایاس هایصرفه صنعت،  وزة در ويژه

 تعیداد  يیا  يی   تنهیا  بیزر،،  ماییاس  هایصرفه با صنايع در به اين دلیع که. گیردمی

 هیای صیرفه ، هسیتند  بیزر،  بسیار تشکیالت ايجاد تأمین مالی به قادر بنگاه محدودی

  .شودمی مطرح بازار به ورود انعوم از يکی عنوان به مایاس

  تبییین ( منحنیی ماییاس  )وا ید  هزينی   منحنی از استفاده با معموال مایاس هایصرفه

 تولیید  سطح برای ممکن نهاده  داقع کاربرد متضمن منحنی اين از هر ناطه .شود می

 متضمن که عوامع از ترکیبی تنها نه مایاس منحنی از ناطه هر روی بر .نظر است مورد

 به عوامع اين از که است اين بر فرض بلکه گیرند،می قرار استفاده مورد اند داقع هزينه

( 3353)1و ماديلییانی ( 3311)3بین  (.3331 دادکاشیی،  )شیود میی  اسیتفاده  يور بهینیه 

مطیرح   بیازار  هر در انحصار و رقابت ماهیت شناسايیرا برای  مایاس منحنی از استفاده

 است اين بر يابد، انتظار ادامه تولید از وسیعی سطح در وا د هزينه کاه  اگر .اندکرده

 درنییز   .شوند بازار مسلط بر بنگاه اندکی تعداد يا ي  تنها و شود دور رقابت از بازار که

 زاآنهیا   بر یورداری  کشیورها  و هیا شیرکت  علع برتری از يکی الملع،بین تجارت صحن 

هیای ماییاس در عملکیرد    اهمیت صیرفه  (3331، 3331) 3پورتر. است مایاس های صرفه

 . الملع را بیان کرده استپذيری کشورها در صحنه تجارت بین بنگاه، بازار و رقابت

های صنعتی  تاکنون مطالعات تجربی زيادی در مورد بازدهی به مایاس در ب  

اين مااله به بررسی تجربی بازدهی به مایاس در . کشورهای م تل  انجام شده است

                                                             
1. Bain 
2. Modilliani 
3. Porter 



                                                               601                                                                       ... های صنعت ایرانبازدهی به مقیاس و پیشرفت فنی زیربخش

به اين دلیع ب   صنايع تولیدی انت اب شده . پردازد های صنعت ايران می زيرب  

ت، اين ب   سهم نسبی بااليی در ها پو از  دمااست که در ماايسه با ساير ب  

افزاي  از يرف ديگر . را داشته است( آالت و سا تمانماشین)تشکیع سرمايه رابت 

 وای در جامعه، افزاي  سهم اشتغال در ب   صنعت،  محصوالت کار انه مصرف سهم

ترين  ارزش افزوده ب   صنعت در تولید نا ال  دا لی در زمره شا  سهم افزاي  

دلیع مناسبی برای اين عوامع  .شود ی استراتژی توسعه صنعتی تلای میدستاوردها

همچنین . باشد تجزيه و تحلیع صنايع م تل  از نظر کارايی، بازدهی و پیشرفت فنی می

از جمله ) از داليع ديگر اهمیت اين مويوع اين است که در مويوعات اقتصادی جديد

های صنعتی  فزاينده به مایاس ب  فرض بازدهی  (الملع رشد اقتصادی و تجارت بین

  . شود فته میردر نظر گ

 13در  3333-3331های ساالنه يی  های مورد استفاده در اين مااله بر اساس داده داده

 در ادامه به يور م تصر. ب   است 5اين مااله شامع . باشد زيرب   صنعتی ايران می

در  .گیرد بررسی قرار میسپو پیشینه پژوه  مورد و  نظری اقتصاد مایاس مبا ث

ب   چهارم يرا ی و برآورد مدل . شودها و روش تحایق مطرح میب   سوم داده

 . کندگیری را ارائه می بندی و نتیجه جمع پنجمدر نهايت ب   . بیان شده است

 

 ادبیات موضوع. 2

فروض م تلی  در  . ای در مبا ث نظری دارد مويوع بازدهی به مایاس پیشینه گسترده

ای در نتیايج نظیری و کاربردهیای     هیای قابیع مال ظیه    تاومورد بازده به مایاس بیه تفی  

در تويیح مکانیسم بازده فزاينده بیه  . شده استسیاستی در زمینه رشد اقتصادی منجر 

هیای  مفهوم ت صیی  کیار را بسیط داد تیا مفهیوم رشید، روش       (3313) 3يانگمایاس، 

صی  نیروی کار بیین صینايع را نییز پوشی      و ت  1داریمنسوب به شیوه تولید سرمايه

به علت ناکافی بودن فیرض بیازدهی رابیت بیه ماییاس در تويییح میدلهای رشید         . دهد

فرض بازده فزاينیده بیه ماییاس مطیرح     ا یر المللی، در سه دهه  اقتصادی و تجارت بین

گروسیمن و  ؛ 3331، 3هلیپمن )ه است های جديدی گسترش يافت پايه آن نظريه و بر هشد

   (. 3331، 3؛ آگیون3333، 5؛ کروگمن3333، 1منهلپ
                                                             
1. Young 
2. Capitalistic methods of production 
3. Helpman 
4. Grossman, Helpman 
5. Krugman 
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وری به پیشرفت فنی و بیازده بیه ماییاس     گذاری، نسبت دادن رشد بهره ز جنبه سیاستا

 ماییاس  هیای صیرفه  که تولید از سطحی به  رد، اقتصاد نظريه در. دارای اهمیت است

بهینیه   تولید سطحرسد می  داقع به متوسط هزين  و گیردمی استفاده قرار مورد کامالً

 تولیید  سیطح  ي  ، تنهاشکع باشد Uاگر چنانچه منحنی هزينه متوسط . شودمی گفته

متوسط  هزينه منحنی که است آن کنندهبیان واقعی دنیای شواهد اما. وجود دارد بهینه

L هیر  در .باشید نمیی  به فیرد  منحصر بهینه تولید سطح لذا و( 3335، 1شرر)است شکع 

 بیرای  کیه  تولیدی سطح مایاس، هایصرفه گیریاندازه برای کاربردیمطالعات  در  ال

می  گرفته نظر در بهینه تولید سطح عنوان به کندمی  داقع را هزينه متوسط بار اولین

 تولیید  سیطح  که است اين بر انتظار است، وسیع مایاس هایصرفه که صنايعی در. شود

 به ويژه انحصار يبیعی، سطح تولید  انحصاری صنايع در معموالً .باشد بزر، بسیار بهینه

  .(3331 داداد کاشی، )بسیار نزدي  به اندازه بازار است بهینه 

 فروض م تل  در مورد بازدهی به مایاس و سا تار بازار به دوگانگی بین نظريه سنتی و

 شیود کیه از آن کاربردهیای نظیری    تجارت و جغرافیای اقتصادی و رشد منجر میجديد 

 در الی که نظريه سنتی تجارت و رشد اقتصادی بیه فیرض  . تواند بدست آيدمیم تلفی 

کنند رابت به مایاس تأکید دارند، نظريه جديد تجارت و رشد اقتصادی فرض میبازدهی 

 . که بازدهی فزاينده به مایاس وجود دارد

تويییح  تحت فرض بازدهی فزاينده به ماییاس و رقابیت نیاق ، نظريیه جديید تجیارت       

فراتری را در مورد تجارت برون صنعتی و تجیارت اسیتراتژي  و سیاسیت صینعتی ارائیه      

های جديیدی را در تويییح عوامیع محیرد رشید      نظريه جديد رشد نیز نگرش. دهدمی

همچنیین  . کنید اقتصادی و افزاي  همگرايی عملکرد اقتصادی میان کشیورها بییان میی   

تی با ويژگی بازده فزاينده به مایاس، يی   جغرافیای اقتصادی با فرض وجود ب   صنع

گیری مکان مشاغع و تیراکم صینعتی ارائیه    چارچوب نظری برای تجزيه و تحلیع تصمیم

 (. 1133، 3آنگو و همکاران)دهدمی

  1(CRS)با توجه به تعري  بازده به مایاس از منظر تابع تولید، بازدهی رابت به ماییاس  

اگیر محصیول   . ها تغییر کندن نسبت تغییر در نهادهزمانی وجود دارد که محصول به هما

اگر . است 5(DRS)افزاي  يابد؛ بازدهی کاهنده به مایاس  کمتر از نسبت افزاي  نهاده

                                                                                                                                               
1. Aghion 
2. Scherer 
3. Anguo et al. 
4. Constant Return to Scale 
5.  Decreasing Return to Scale 
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 3(IRS)ها افزاي  يابد؛ بازدهی فزاينده به مایاس محصول بیشتر از نسبت افزاي  نهاده

میع اقتصیادی، بیشیتر توسیط     بنابراين بازدهی به مایاس در ماايسیه بیا سیاير عوا   . است

هیا بیازدهی   ای از نهادهاما ممکن است ي  تکنولوژی در دامنه. شودتکنولوژی تعیین می

 . ديگر بازدهی کاهنده داشته باشد فزاينده و در دامنه

های پارامتری و ناپیارامتری در سیطح  یرد و کیالن و     مطالعات تجربی متعددی به روش

در ( 3331)1بارو و سیااليی میارتین  . ایاس انجام شده استای در زمینه بازده به ممنطاه

و ژاپن به همگرايی غیرماید دست يافتند که با فرض بازدهی  آمريکابررسی ب   اداری 

صینعت در   31هیای  ای ديگر با اسیتفاده از داده در مطالعه. رابت به مایاس سازگار است

بیازده بیه ماییاس مییان صینايع      دهند که گرچه نشان می( 3333)3آمريکا، باسو و فرنالد

مجزا بسیار متفاوت است اما به يور متوسط کع صنايع بازدهی رابت يا  تی کاهنده بیه  

 .دهدمایاس را نشان می

 با کاربرد داده های صنايع نوا ی اتحاديه اروپیا يیی دوره  ( 3333)1کمبی فینگلتن و م 

 بیه ماییاس را نشیان    و روش روش  داکثر راست نمايی، بازدهی فزاينیده  3333-3333

بهیره  های مایاس و پیشرفت فنی را بر ارر صرفه( 3333)5ناکاجیما و همکاران .می دهند

  وری عامع کع را بیشتر به پیشرفت فنیاند و بهرهعامع کع مورد بررسی قرار دادهوری 

 .دانندمرتبط می

کش  مایاس را  بر ی مطالعات نیز با استفاده از روش تعادل عمومی، بازده به مایاس و

 (. 3،1111؛ لیتنر و  استولیارو1،1111آنتويلر و ترفلر)اندمورد بررسی قرار داده

 های صرفه از ايران صنايع بر ورداری( 1111)3توسط عبادی و موسوی در بررسی ديگر

مورد مطالعه رقمی  دو صنايع هایبر اساس داده هزينه تابع ت مین از مایاس با استفاده

 هیای  صیرفه  از ربی سیرمايه  صینايع  در کیه  دهید نتايج نشان میبرآورد . قرار گرفته است

ارر بازدهی فزاينیده بیه ماییاس و    ( 1111)3اولیورا و همکاران. است استفاده شده مایاس

ايین مطالعیه از میدل    . کننید  ای برزيع بررسیی میی   انتاال تکنولوژی را بر صنايع کار انه

کند که هم ارر مثبیت بیازده بیه ماییاس و هیم اریر انتایال         نظری کالدورين استفاده می

                                                             
1. Increasing  Return to Scale 
2. Barro  and  Sala-i-Martin 
3. Basu and Fernald 
4. Fingleton and McCombie 
5. Nakajima et al. 
6.  Antweiler and Trefler 
7. Laitner and Stolyarov 
8. Ebadi and Mousavi 
9. Oliveira 
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گرسییو يیرايب   بنابراين بیا اسیتفاده از میدل اتور   . دهد تکنولوژی را بر عملکرد نشان می

وری نیروی کار، صیادرات و شیکاف تکنولیوژی بیین آمريکیا و برزيیع        تولید صنعتی، بهره

نتايج اين مدل بازدهی فزاينده به مایاس را در ب ی  صینعت برزيیع    . برآورد شده است

 .  دهد نشان می

به نتیجیه رسییدند   ( 1113)و همکاران  3ها ژانگ با استفاده از روش تحلیع پوششی داده

 1ب   بازدهی فزاينده بیه ماییاس دارنید و     1ب   صنعتی در چین تنها  33میان  که

 .ها بازدهی کاهنده به مایاس دارند ب   بازدهی رابت و ساير ب  

تابع هزينه ترانسلو، را با فیرض عیدم رقابیت کامیع بدسیت      ( 1113) 1دايورت و فاکو

در  الت وجود محصیوالت و  آوردند و بازده به مایاس، پیشرفت فنی و سود انحصاری را 

ها بازدهی فزاينده به ماییاس و سیود انحصیاری     نتايج آن. های متعدد برآورد کردند نهاده

بیرای   (1133)  3دايورت و همکیاران .  دهد های صنعتی را نشان می برای بیشتر زيرب  

هیای اعیداد    وری با تاکید بربازده به مایاس و پیشیرفت فنیی، از روش  محاسبه رشد بهره

آنگیو و   فیاکو  -بیا اسیتفاده از میدل دايیورت    بیر ايین اسیاس    . اندشا   استفاده کرده

نتیايج  . انید ب   صنعتی در چین را برآورد کیرده  33بازده به مایاس ( 1133)همکاران 

های منت ب ب   صنعت چین بازدهی فزاينده به ماییاس   دهد که تمام ب   نشان می

 . ها تغییر فنی منفی يا صفر دارند دارند و بیشتر آن ب  

شواهدی از بازده به مایاس فزاينده و پیشرفت فنی نسبتا کوچی   ( 1133) 1مطالعه چن

او در ماايسه بیا مطالعیات تجربیی قبلیی     . کندرا برای صنايع تولیدی در آمريکا تايید می

تحلیع اقتصاد سنجی کاملتری را به کار برده است و نتايج قابیع اعتمیادتری را در میورد    

 .   برآورد بازده به مایاس ارائه داده است

وری نیروی کار را به سه عامع پیشرفت فنی، نهاده سرمايه و بهره( 1131)5میزباچی

گیرد که بازده به مایاس عامع تويیح است و نتیجه می بازدهی به مایاس تاسیم کرده

های در بررسی پويايی. وری میان ب    دمات و ب   کااليی استدهنده شکاف بهره

دهند عالوه بر نشان می( 1131) 1گا و الفرانو وری در صنعت ارتبايات کانادارشد بهره

                                                             
1. Zhong et al. 
2. Diewert and Fox 
3. Diewert 
4. Chen 
5. Mizobuchi 
6. Gu and Lafrance 
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ها به رود و  روج شرکتصرفه های مایاس و پیشرفت فنی، فرايند رقابتی به همراه و

 . ها اهمیت داشته استبازار در بر ی دوره

های زيست محیطی متعدد وری را با لحاظ آاليندهبهره( 1131) 3هیدمچی و همکاران

وری اگرچه در بر ی منايق بهبود بهره. کنندبرای صنايع در نوا ی م تل  بررسی می

-نوا ی غربی و مرکزی بهبود بهره به علت بهبود اقتصادی و زيست محیطی است اما در

وری به علت توسعه اقتصادی است و رابطه تبادلی میان عملکرد اقتصادی و زيست 

 . محیطی وجود دارد

 هزين  تابع از استفاده با ( 3331)شجاعی  صنعت، ب   رشد بر مؤرر در بررسی عوامع

ون به ظاهر روش رگرسی قالب در و تولید تابع سیستم رانوی عنوان به صنعت ب  

وری کع عوامع تولید ب   دهد که در رشد بهرهنشان می( ISUR)نامرتبط تکراری 

 ازناشی از مایاس  های صرفه شا   به نسبت تکنیکی تغییرات شا  صنعت، 

-مالم شا   از استفاده با ،(3331)مجاوريان . بر وردار بوده است بیشتری اهمیت

 محصوالت در فناوری تغییراتو  TFPکارايی فنی،  تحلیع و گیری اندازه به کويیست،

اين نتیجه را  (3331)ر مانی ها داده پوششی تحلیع رويکردبا  .ی پردا ته استراهبرد

افت و  یزهايی داشته است  3333-3353کند که عملکرد صنعت ايران يی بیان می

 .استهای زمانی که متارر از عوامع م تل  مربوط به دوره

 ب ی   در عوامیع  کیع  وریهربه رشد( 3333)و بشیری و همکاران ( 3331) آبادی شاه

رشید   نوسیان زيیاد   ها آن نتايج. اند را مورد ارزيابی قرار داده ايران اقتصاد معادن و صنايع
1
TFP هیای توسیعه را نشیان     و فاصیله از اهیداف برنامیه    معیادن  و ب   صینايع  رشد و

هیای  بر ورداری بازارهای صنعتی ايیران از صیرفه  ، میزان (3331) داداد کاشی .دهد می

های وی  اکی از آن است که اقتصاد ايران بیه دلییع   يافته. مایاس را ارزيابی کرده است

 . های مایاس بر وردار نبوده استکوچ  بودن، از صرفه
با  3335-3351وری در صنعت را يی منابع رشد بهره( 3333)دشتی و همکاران 

دهند که سهم اند و نشان میت اقتصادسنجی مورد بررسی قرار دادهاستفاده از رهیاف

 . تغییر تکنولوژی بیشتر از سهم گسترش مایاس تولید بوده است

در  الی که بر ی مطالعات در مورد بازده به مایاس در صینايع  یاد در ايیران وجیود     

ايین  . های تولیدی ب   صنعت کمتر به تفکی  مد نظر قرار گرفته است دارد، زيرب  

                                                             
1. Hidemichi et al. 
2. Total Factor Productivity 
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 ت ايیران و  هیای ماییاس را در ب ی  صینع    مااله، بیا توجیه بیه آریار شکیر شیده، صیرفه       

فیاکو   -های موجیود و میدل دايیورت   ادهبر اساس ا رين دزيرب   های م تل  آن و 

 .دهدمورد بررسی قرار می

 

 تحقیق روش و هاداده .3

ها که اغلب برای محاسبه کارايی و بازده بیه ماییاس اسیتفاده     روش تحلیع پوششی داده

شود؛ با اين فرض همراه است که تمام تولیدکنندگان بايید بتواننید بیه همیان سیطح      می

بنابراين، معیار کارايی و بازده به مایاس به روش تحلیع پوششی بیه  . کارايی دست يابند

هیای پیارامتری در    ايین روش در ماايسیه بیا روش   . میزان زيادی به شرايط  ساس است

. کند گیری را با بهترين وا د ماايسه می وا د تصمیممحاسبه کارايی و بازده به مایاس، 

گییری يیا واريیانو در انیدازه نمونیه       در نتیجه، در کاربرد اين روش هر  طايی در اندازه

بنابراين مناسب است که بازده بیه ماییاس   . ممکن است به انحرافات شديدی منجر شود

 (. 1133ان، آنگو و همکار)با روش ديگری به جز تحلیع پوششی برآورد شود

. رودوری به کار میهايی است که در ادبیات بهرهشا   تورنکويیست يکی از شا  

از ي  . تواند به دو عنصر پیشرفت فنی و بازده به مایاس تجزيه شوداين شا   می

ای ستاده، ترکیب پیشرفت فنی و بازدهی به مایاس به يرف با استفاده از توابع فاصله

از يرف . شود و اين نرخ متفاوت از نرخ رشد نهاده استمی نرخ رشد محصول منجر

شود و رشد نهاده به ای نهاده تعیین تواند از نظر توابع فاصلههای نظری میديگر شا  

. صورت ترکیبی از پارامترهای مربوط به پیشرفت فنی و بازدهی به مایاس  واهد بود

مایاس در نظر گرفته شود به اين  اين مويوع که کدام معیار پیشرفت فنی و بازده به

بستگی دارد که پیشرفت فنی بر اساس افزاي  ستاده يا کاه  نهاده در نظر گرفته 

 . شده است

 -میدل دايیورت  ايیران از   صینعت  ب   در مایاس هایصرفه ارزيابی برای ،هماال اين در

شیود يی  شیرکت يیا وا ید       فیرض میی  . شوداستفاده میشا   تورنکوئیست فاکو و 

بیردار   txبردار محصیول،  ty.کند کاال را تولید می Nبرد و  نهاده را به کار می Mتولیدی 

( 1113)دايورت و فاکو . ها است بردار قیمت نهادهtwبردار قیمت محصول و tpنهاده،

تابع هزينه ترانسلو، زير را برای برآورد بازده به مایاس، پیشرفت فنی و سود انحصیاری  

 : کنند در شرايط عدم رقابت کامع مطرح می

(3)              ),,,(ln),,,(ln 1111 tttt

T

tttt

T yyppQxxwwQ    
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و   t=1, 2, …..,Tبه يوری که 

TQ  و
TQ  شا   کمیت نهاده و شا   کمیت

های قیمت و مادار  تواند با استفاده از داده اين شا   می. محصول تورنکويیست هستند

 . محاسبه شود  t-1و   tهای محصول و نهاده برای دوره

 : شود لگاريتم شا   کمیت تورنکوئیست برای محصول به روش زير محاسبه می

(1) ]ln][ln[)2/1(),,,(ln 1

1

111 



   t

n

N

n

t

n

t

n

t

n

tttt

T yyssyyppQ

1tبه يوری که 

ns  وt

ns های  سهم محصول در دورهt   وt-1 است . 

به متفاوت بودن نرخ رشد محصول نسبت به نرخ بازده به مایاس و پیشرفت فنی

تواند با پارامتر پیشرفت فنی و بازده به مایاس می 2Tاگر . شودرشد نهاده منجر می

 : برآورد شود( 3)استفاده از رگرسیون  طی معادله 

(3)             ),,,(ln),,,(ln 1111 tttt
T

tttt
T yyppQxxwwQ

 
به يوری که

 پارامتر برآورد شده پیشرفت فنی و
      پیارامتر بیازده بیه ماییاس اسیت .

تیوان بیه جیای روش يیمنی از روش      برای محاسبه شا   نهاده تورنکوئیست نییز میی  

 . 3مستایم استفاده کرد

اگر 
 در رگرسییون بیرآورد شیده    )دار بوده و عالمت میورد نظیر را داشیته باشید     معنی

کمتیر از يی     اگیر  . زای هزينه وجیود دارد  کاه  برون( عالمت آن منفی  واهد بود

بنابراين ترکیب پیشرفت فنی و بیازده فزاينیده   . باشد بازده فزاينده به مایاس وجود دارد

بیه عبیارت ديگیر    . ود رشد نهیاده کمتیر از رشید محصیول باشید     شبه مایاس موجب می

پیشرفت فنی به ازای محصول معین ارر منفی بر رشید نهیاده  واهید داشیت و بیازدهی      

 . فزاينده به مایاس به بیشتر بودن رشد ستاده از رشد نهاده منجر  واهد شد

 

 برآورد مدل . 4

پارامترهای
 و  برای صنايع م تل  بیرآورد  ( 3)با استفاده از رگرسیون  طی معادله

ب   صنعت ايیران میورد    13های  بندی مرکز آمار ايران، داده با توجه به تاسیم. شود می

. هیا در جیدول نتیايج آورده شیده اسیت      بنیدی ب ی    تاسییم . استفاده قرار گرفته اسیت 

ل نا یال  دا لیی، ارزش افیزوده، تشیکیع سیرمايه، تعیداد       های سری زمانی محصو داده

از سیالنامه   3333-3331هیا يیی    نیروی کار و دستمزد متوسیط سیاالنه در ايین ب ی     

 3333ها بیه قیمیت سیال پايیه      تمام قیمت. آوری شده است آماری مرکز آمار ايران جمع

                                                             
 . مراجعه شود( 3333)برای مفاهیم و روش محاسبه شا   تورنکويیست به مطالعه کوئلی و همکاران . 3
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شیده و سیپو    ها محاسیبه ابتدا شا   تورنکويیست هر ي  از زيرب  . اند تبديع شده

( 3)جايگیذاری شیده و نتیايج نهیايی در جیدول      ( 3)در معادلیه  ( 1)نتايج برآورد معادله 

هیای مربیوط بیه     قابع شکر اسیت کیه بیه دلییع عیدم وجیود داده      . نشان داده شده است

. اسیتفاده شیده اسیت   ( 3333)های واسطه هر صنعت، رويکرد ناکاجیما و همکاران  نهاده

اسطه از تفاوت بین محصول نا ال  و ارزش افیزوده بدسیت آمیده    بنابراين، داده نهاده و

 . است

بدست  3و  1با توجه به نتايج جدول، پارامتر بازده به مایاس برای اغلب صنايع بین 

دهد اين صنايع  که نشان می (تنباکو و توتون محصوالت تولیدبه جز ب   )آمده است 

اساس ظرفیت ارتاای کارايی در اغلب  بر اين. ويژگی بازدهی فزاينده به مایاس دارند

ها به ازای هر به اين مفهوم که اگر هدف  داقع سازی میزان نهاده. صنايع وجود دارد

توان در صنايع به میزان تفاوت پارامتر بازده به مایاس و عدد وا د محصول باشد می

  . های م تل  کاست بدون اينکه میزان محصول کاه  يابدي ، از مصرف نهاده

دار بدست در ب   تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی پارامتر بازده به مایاس معنی

ها مورر دهنده اين است که اين پارامتر در بهبود کارايی در اين ب  نیامده است و نشان

های يبط های تولیدی ساير وسايع  مع و ناع، چاپ و تکثیر رسانه ب  . نبوده است

در اين . دهند ازيافت بزرگترين پارامتر بازده به مایاس را نشان میشده، تولید مبلمان و ب

گیری کمتری از ويژگی بازده فزاينده به مایاس در کاه  رشد ها امکان بهرهب  

ها مسايع ديگر مانند ب  ريزی در اين زيرها در آينده وجود دارد و بايد در برنامهنهاده

 های مذکور را بدست آمده در مورد ب   نتیجه. پیشرفت فنی مد نظر قرار گیرد

در نظر گرفت که عدم ( 3335)توان تا  دی نزدي  به نتايج مطالعه  داداد کاشی  می

قابع شکر است که مطالعه . های مایاس در صنعت ايران را مطرح کرده استوجود صرفه

مذکور دلیع عدم صرفه های مایاس را از جانب محصول و بازارهای پی  روی آن 

 .    مدنظر قرار داده است
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 نتایج حاصل از برآورد مدل. 6جدول 
بازده به  tآماره 

 مایاس

پیشرفت  tآماره 

 فنی

 های تولیدی صنعتزير ب  

(111/1)1353/11 5333/1 (111/1) 

3311 /5- 

 آشامیدنی و غذايی مواد صنايع -3533/1

(113/1)3333/1 3133/3 (333/1)

11311/1- 

  تنباکو و توتون از محصوالت تولید -11133/1

 سیگار

(111/1)3333/31 1333/1 (111/1) 
1333/3- 

 منسوجات تولید -3133/1

(111/1)3333/33 3511/1 (135/1) 

3333/1- 

 رنگ و آوردن عمع و پوشاد تولید -13335/1

  زدار پوست کردن

(111/1)3113/31 3131/1 (311/1)

3313/3- 

 سا ت چرم، آوردن عمع و دباغی -11113/1

 تولید و يراق و زين چمدان، کی ،
 کف 

(111/1)3111/31 3135/1 (133/1)

1111/3- 

 و چوبی محصوالت و چیوب تولیید -15113/1

 سا ت و( مبلمان از غیر) پنبه چوب

  صیری مواد و نی از کاال

(131/1)1115/3 3131/1 (533/1)

13351/1- 

 کاغذی محصوالت و کاغذ تولید -11155/1

(111/1)3313/31 3333/1 (113/1)

13133/1- 

 يبط های رسانه تکثیر و چاپ انتشار، -13133/1

 شده

(111/1)3333/3 1331/1 (131/1)
3531/3- 

 های پااليشگاه ک ، زغال تولید صنايع -1113/1
 ای هسته های سو ت و نفت

(111/1)3313/3- 3153/1- (111/1)

1131/1- 

 محصوالت و مواد تولید صنايع -1333/1

 شیمیايی

(313/1)1353/3- 15113/1

- 

(111/1)

1313/5- 

 و الستیکی محصوالت تولید -3335/1

 پالستیکی

(111/1)3311/1 1351/1 (111/1)

3315/1- 

 غیرفلزی کانی محصوالت ساير تولید -1111/1

(111/1)3311/13 1113/1 (111/1)

3511/31- 

 اساسی فلزات تولید -1151/1

(111/1)1311/5 3355/1 (113/1)
1331/3- 

 بجز فابريکی فلزی محصوالت تولید -13511/1
 تجهیزات و آالت ماشین

(111/1)3333/3 1313/1 (111/1)

3331/5- 

 تجهیزات و آالت ماشین تولید -3313/1

 ديگر جای در نشده بندی يباه

(111/1)1131/3) 3133/1 (131/1)
1335/3- 

  سابگر و اداری آالت ماشین تولید -13313/1
 محاسباتی
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(111/1)1113/33 5131/1 (111/1)
1111/3- 

 و برق انتاال و مولد آالت ماشین تولید -3331/1
 نشده بندی يباه بیرقی های دستگیاه

 ديگر جای در

(111/1)3511/3 3115/1 (511/1)

11133/1- 

 و ها دستگاه و تلويزيون و راديو تولید -15115/1

 ارتبايی وسايع

(111/1)3111/31 3111/1 (113/1)
33133/1- 

13131/1- 
 

 و اپتیکی ابزار و پزشکی ابزار تولید
 انواع و مچی های ساعت و دقیق ابزار

 ساعت ديگر

(111/1)1533/11 1113/1 (111/1)

1113/5- 

 و تريلر موتوری، نالیه وسايع تولید -3313/1

 تريلر نیم

(113/1)3313/1 3311/1 (333/1)

31531/1- 

 ناع و  مع وسايع ساير تولید -1315/1

(111/1)3315/33 3331/1 (111/1)

3133/1- 

 بندی يباه مصنوعات و مبلمان تولید -11133/1

 ديگر جای در نشده

(111/1)3311/13 3353/1 (113/1)
13313/1- 

 بازيافت -13513/1

 .ارقام دا ع پرانتز سطوح ايمینان را نشان می دهد

 محاسبات تحایق: مأ ذ

های تولید مواد و محصوالت شیمیايی، کمترين پارامتر برآوردی بازده به مایاس را ب  

تواند نا  کلیدی داشته ها بازده به مایاس میدر بهبود کارايی اين زيرب  . دارند

در ساير صنايع . های کمتر تولید کردتوان محصول کنونی را با کاربرد نهادهباشد و می

است و همچنان ظرفیت استفاده از بازده به  1.3  1.1پارامتر بازده به مایاس  دود 

بنابراين افزاي  سطح تولیدی و رسیدن به سطح . ها وجود داردمایاس در اين زيرب  

يع زير در واقع با توجه به اينکه اين صنا. ظرفیت اسمی اين صنايع امکان پذير است

ها را های آن ب  توان با افزاي  سطح تولید هزينهسطح ظرفیت بهینه قرار دارند می

 .   کاه  داد و به اقتصادی شدن فرآيند تولید کم  نمود

، کاغیذی  محصیوالت  و کاغیذ  تولیید  نتايج برآورد پیشرفت فنی در بر ی صنايع از قبیع

 آالت ماشیین  تولیید ، فلزی محصوالت تولید ، شده يبط های رسانه تکثیر و چاپ انتشار،

 ابیزار  و پزشیکی  ابیزار  تولید، ارتبايی وسايع و ها دستگاه و تلويزيون و راديو تولید ،اداری

دار نبیوده و پیارامتر تغیییر فنیی     ، تولید ساير وسايع  مع و ناع و بازيافت معنیاپتیکی

ی عالمیت منفیی دارد و   در سايرصنايع نییز پیارامتر پیشیرفت فنی    . دهدصفر را نشان می

بزرگتر از ي  است که نشان دهنده ارر مثبت پیشرفت فنی در بهبیود کیارايی و کیاه     

صنايع تولید مواد و محصوالت شیمیايی و نیز تولید محصوالت الستیکی و . ها استنهاده
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بهبیود کیارايی در ايین صینايع از     . دهنید  پالستیکی بیشترين پیشرفت فنی را نشان میی 

دار و قابیع  پذير است در صورتی که بازده به مایاس ارر معنیی فت فنی امکانيريق پیشر

 . ای نداردمال ظه

وری ب ی  هیای تولییدی بیه روش     در بررسی شیا   بهیره  ( 1131)دايورت و فاکو 

تجزيه، بهبود کارايی فنی تولید، پیشرفت فنی صنايع بین دو دوره و آرار بازده به مایاس 

های م تل  اقتصاد از بنابراين تجزيه و تحلیع ب  . شمارندمیرا سه عامع تويیحی بر 

هیا   وری و  داقع سازی کاربرد نهادهجمله ب   صنعت از نظر عوامع مورر بر بهبود بهره

باتوجیه بیه   . تواند نای  میورری داشیته باشید    ريزی و ت صی  بهینه منابع میدر برنامه

های توسعه ب   صینعت، بیر   ر يرا ی برنامهها دکمبود منابع اولیه استفاده بهینه نهاده

 . افزايداهمیت نا  پیشرفت فنی و بازده فزاينده به مایاس می

ای از صینايع و   و بازده صیعودی بیه ماییاس در ب ی  عمیده      یاهمیت تکنولوژی صنعت

تجهییز و   نظیر توانید از   ويژه به اين دلیع است که اين مطلیب میی  ههای صنعتی ب فعالیت

وجود شرايط بازده صیعودی در  . های تحایق و توسعه، بسیار اررگذار باشد تحرد فعالیت

هیا   کیه در آن، بنگیاه   کنید موقعیتی را فراهم میی های صنعتی،  ای از فعالیت ب   عمده

در همچنیین  . توانند با هدف بیشینه کردن سود، مایاس تولید  ود را انت اب کننید  می

بیه   نییز ها در ا تیار دارنید و   به لحاظ وسايع و امکاناتی که اين بنگاه تر،های بزر، بنگاه

دلیع امکان کاه  هزينیه سیرانه تحاییق و توسیعه بیه لحیاظ گسیترش  جیم تولیید،          

 .شود فراهم می استفاده از پیشرفتهای فنیهای الزم برای  انگیزه

صینعتی در   های تش ی  برای هر ي  از معادالت برازش شده برای هر زيیرب   آزمون

ای در فیروض  دهد که انحیراف قابیع مال ظیه   نشان می( 1)جدول . ادامه ارائه شده است

. نرمال بودن، واريانو ناهمسانی، شکع صحیح تابع و  ودهمبستگی سريالی وجود ندارد

 . تنها همبستگی سريالی در معادالت بر ی صنايع وجود دارد
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آزمون های تشخیص .2جدول   
واريانو 

 ناهمسانی

نرمال 

 بودن

فرم 

 تابعی

همبستگی 

 سريالی

 های تولیدی صنعتزير ب  

 آشامیدنی و غذايی مواد صنايع 13/3 31/1 33/1 31/1

 سیگار  تنباکو و توتون از محصوالت تولید 13/1 31/1 11/1 13/1

 منسوجات تولید 13/1 33/1 13/3 13/3

  زدار پوست کردن رنگ و آوردن عمع و پوشاد تولید 53/1 33/3 33/1 11/1

 يراق و زين چمدان، کی ، سا ت چرم، آوردن عمع و دباغی 53/1 33/1 31/1 11/3

 کف  تولید و

 از غیر) پنبه چوب و چوبی محصوالت و چیوب تولیید 13/1 33/1 53/1 113/1

  صیری مواد و نی از کاال سا ت و( مبلمان

 کاغذی محصوالت و کاغذ تولید 13/1 33/1 33/1 111/1

 شده يبط های رسانه تکثیر و چاپ انتشار، 33/1 33/3 33/3 13/1

 های سو ت و نفت های پااليشگاه ک ، زغال تولید صنايع 13/1 15/1 13/3 11/1

 ای هسته

 شیمیايی محصوالت و مواد تولید صنايع 51/1 31/1 11/1 33/1

13/1 33/1 115/

1 

33/1 پالستیکی و الستیکی محصوالت تولید 

 غیرفلزی کانی محصوالت ساير تولید 13/1 11/1 31/3 13/3

 اساسی فلزات تولید 13/1 11/1 53/1 3

11/1 13/1 31/1

 

 تجهیزات و آالت ماشین بجز فابريکی فلزی محصوالت تولید 35/1

 ديگر جای در نشده بندی يباه تجهیزات و آالت ماشین تولید 113/1 11/1 13/1 33/1

 محاسباتی  سابگر و اداری آالت ماشین تولید 111/1 53/3 33/3 113/1

 بیرقی های دستگیاه و برق انتاال و مولد آالت ماشین تولید 13/1 31/1 133/1 13/1

 ديگر جای در نشده بندی يباه

 ارتبايی وسايع و ها دستگاه و تلويزيون و راديو تولید 33/3 33/1 11/5 11/1

13/1 13/1 55/1 13/3  های ساعت و دقیق ابزار و اپتیکی ابزار و پزشکی ابزار تولید 

 ساعت ديگر انواع و مچی

 تريلر نیم و تريلر موتوری، نالیه وسايع تولید 31/1 13/1 33/1 31/1

31/1 11/3 31/3 33/3  ناع و  مع وسايع ساير تولید 

33/1 31/1 31/3 33/5  ديگر جای در نشده بندی يباه مصنوعات و مبلمان تولید 

 بازيافت 11/1 35/1 11/1 13/1

 آزمون يريب الگرانژ همبستگی سريالی جمالت  طا با فرض صفر عدم وجود همبستگی سريالی( ال 

 آزمون رمزی با استفاده از مربع ماادير برازش شده برای تش ی  فرم صحیح تابعی با فرض صفر عدم  طای تش ی ( ب

 فرض صفر نرمال بودنفرض نرمال بودن جمالت  طا با ( ج

 واريانو ناهمسانی بر اساس رگرسیون مربع جمالت  طا بر مربع ماادير برازش شده با فرض صفر عدم وجود واريانو ناهمسانی( د

  دهدرا نشان می% 5معنی داری در سطح. 
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 گیری نتیجه. 1
گییری  امکان بهیره  ،  ارج توسعه صادرات صنعتی و گسترش ارتباط با دنیایدر راستای 

 عنوان به مایاس هایصرفه. يابد پیشرفت فنی اهمیت میناشی از مایاس و های  صرفه از

هیدف  . بازارها قابیع کیاربرد اسیت    انحصاری بودن يا رقابت درجه تش ی  برای مالکی

های اقتصادی همواره اين بوده است کیه بیا  یداقع منیابع موجیود،  یداکثر       اصلی بنگاه

بنیابراين،  . هیا اشیاره دارد  اين مسئله به بهبود کارايی در بنگاهستانده را بدست آورند که 

های تولیدی ي  فرض مهم در نظريات اقتصادی  وجود بازده فزاينده به مایاس در ب  

 . جديد است

 صنعت هایب   بر ورداری ،بازده به مایاس ب   صنعتیبا هدف بررسی اين مطالعه 

هیای  بیا اسیتفاده از داده  بنابراين . دهدقرار می بیارزيا را مورد مایاس هایصرفه از ايران

فیاکو، بیازده بیه     -ب   تولیدی در ب   صنعت در ايران و کاربرد میدل دايیورت   13

 شیا    بیدين منظیور از   .میورد بررسیی قیرار گرفتیه اسیت     و پیشیرفت فنیی   ماییاس  
 .نهاده و محصول در مدل استفاده شده است تورنکوئیست

ايین  . های مورد نظر بازده به مایاس فزاينیده دارنید   دهد که اغلب ب   نتايج نشان می 

در نظريیات اقتصیادی نشیان     نتیجه  مايت تجربی را از فرض بازده فزاينده بیه ماییاس  

ی دارنید کیه بیه ايین مويیوع      دارمعنیها تغییر فنی  بیشتر اين ب  همچنین . دهد می

های ا یر عالوه بر بازده فزاينده     صنعتی يی سالداللت دارد که رشد اقتصادی در ب

 . به مایاس توسط پیشرفت فنی نیز ايجاد شده است

بدست  3و  1با توجه به نتايج جدول، پارامتر بازده به مایاس برای اغلب صنايع بین 

دهد اين صنايع  که نشان می (تنباکو و توتون محصوالت تولیدبه جز ب   )آمده است 

بر اين اساس ظرفیت ارتاای کارايی در اغلب . فزاينده به مایاس دارند ويژگی بازده

ها به ازای هر وا د بنابراين، اگر هدف  داقع سازی میزان نهاده. صنايع وجود دارد

محصول باشد می توان در صنايع به میزان تفاوت پارامتر بازده به مایاس و عدد ي ، از 

 .  ه میزان محصول کاه  يابدهای م تل  کاست بدون اينکمصرف نهاده

، کاغیذی  محصیوالت  و کاغیذ  تولیید  نتايج برآورد پیشرفت فنی در بر ی صنايع از قبیع

 آالت ماشیین  تولیید ، فلزی محصوالت تولید ، شده يبط های رسانه تکثیر و چاپ انتشار،

 ابیزار  و پزشیکی  ابزار تولید، ارتبايی وسايع و ها دستگاه و تلويزيون و راديو تولید ، اداری

دار نبیوده و پیارامتر تغیییر فنیی     ، تولید ساير وسايع  مع و ناع و بازيافت معنیاپتیکی

در سايرصنايع نیز پارامتر پیشرفت فنیی بیا لحیاظ عالمیت منفیی      . دهدصفر را نشان می
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بزرگتر از ي  است که نشان دهنده ارر مثبت پیشرفت فنی بر بهبیود کیارايی و کیاه     

تولید مواد و محصوالت شیمیايی و نیز تولید محصوالت الستیکی و  صنايع. ها استنهاده

در ايین صینايع بهبیود کیارايی از     . دهنید  پالستیکی بیشترين پیشرفت فنی را نشان میی 

دار و قابیع  پذير است در صورتی که بازده به مایاس ارر معنیی يريق پیشرفت فنی امکان

 . ای نداردمال ظه

کیه   کندموقعیتی را فراهم میهای صنعتی،  ی از فعالیتا صعودی در ب   عمده یبازده

. توانند با هدف بیشینه کردن سود، مایاس تولید  ود را انت اب کنند ها می در آن، بنگاه

هیای بزرگتیر تولیید را     انگیزه سود، همراه با شرايط بازده صعودی انت اب اندازه و مایاس

هیا در   وسايع و امکانیاتی کیه ايین بنگیاه     تر، به لحاظهای بزر، در بنگاه .سازد مطرح می

هیای الزم   به دلیع امکان کاه  هزينه سرانه تحایق و توسعه، انگییزه  نیزا تیار دارند و 

تیوان پیشینهاد نمیود بیه     بنیابراين میی   .شیود  فراهم می استفاده از پیشرفتهای فنیبرای 

پذيری قدرت رقابت منظور رشد اقتصادی پايدار صنايع تولیدی و بهبود کارايی و افزاي 

های جديد و نیز بهبود شرايط فنیی  اين صنايع، سیاست ترکیبی افزاي  و ايجاد ظرفیت

-های تولید به صورت کاراتر بهیره و تکنولوژي  بايد مد نظر قرار گیرد تا از منابع و نهاده

دار نشیده اسیت   البته در صنايع معدودی که پارامترهای میورد نظیر معنیی   . برداری شود

ريزی توسعه اين صنايع با توجیه بیه عامیع اصیلی     تری برای برنامهزيه و تحلیع جزيیتج

 . رشد آن صنعت مورد نیاز  واهد بود
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