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تٟطٜٚضی ٟٔٓتطیٗ فأُ ضلاتتٔٙسی ٞط نٙقت اؾت .اظ آ٘جا و ٝنٙقت فٛالزؾاظی یه نٙقت ٔٙثـ ٔحٛض تٛز ٚ ٜایرطاٖ
اظ ٔٙاتـ عثیقی ٔٛضز٘یاظ ایٗ نٙقت تطذٛضزاض اؾت ،ایٗ نٙقت تطای وكٛض إٞیرت ظیرازی زاضز .اظ ایرٗض ٚایرٗ ٔماِر ٝترٝ
تطضؾی تغییطات تٟطٜٚضی وُ فٛأُ تِٛیس چٟاض قطوت ٔ ٟٓفٛالزؾاظی وكٛض قأُ فرٛالز ذٛظؾرناٖ ،فرٛالز ذطاؾراٖ،
فٛالز ٔثاضو ٚ ٝشٚبآ ٗٞانفٟاٖ اظ عطیك قاذم ٔآِوٛئیؿت تطای زٚض 1389-1393 ٜپطزاذن ٝاؾت٘ .نایج تحمیك ٘كاٖ
ٔیزٞس تغییطات  TFPقطوتٞای فٛالزؾاظی ٔصوٛض تؿیاض تحت تأثیط تغییطات فٙی اؾتٕٞ .چٙیٗ ٔنٛؾرظ ضقرس ؾراال٘ٝ
تٟطٜٚضی وُ فٛأُ تِٛیس تطای ایٗ ٔجٕٛف ٝچٟاض قطوت تٝعٛضوّی زض حسٚز  4زضنس  ٚض٘ٚرس تغییرطات آٖ ٘یرع تحرت
تأثیط تغییطات فٙی اؾت .ایٗ ٔٛضٛؿ ،إٞیت تٟثٛز فٙاٚضی ضا زض ایٗ نرٙقت ٘كراٖ ٔریزٞرس .فرٛأّی ٘ؾیرط ترٝضٚظضؾرا٘ی
تجٟیعات ٔ ٚاقیٗآالت ،پی٘ٛس آٔٛظـ فاِی وكٛض تا ترف نٙقت  ٚاؾنفاز ٜاظ ؾطٔایٌٝصاضی ٔؿنمیٓ ذاضجی وٛٔ ٝجة
تٟثٛز فٙاٚضی تِٛیس ٔیٌطززٛٔ ،جة اضتمای تٟطٜٚضی نٙقت فٛالزؾاظی وكٛض ذٛاٞس قس.
عثمٝتٙسی D24; L61 :JEL

قطوتٞای فٛالزؾاظی ایطاٖ.

ٔآِوٛئیؿت،
ٚاغٌاٖ وّیسی :تٟطٜٚضی وُ فٛأُ تِٛیس ،قاذم 
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 .0مقذمٍ
قٙاذت وافی اظ ٚضقیت فّٕىطز نٙایـ ٔرنّف ،ؾیاؾرتٌرصاضاٖ ضا زض جٟرت تٟثرٛز ٚضرقیت
ضلاتتٔٙسی نٙایـ تا ا٘ساظ ٜظیازی تؿنٍی ت ٝتٟثٛز تٟطٜٚضی زاضز .نٙقت فٛالزؾاظی 1اظ نٙایـ تؿریاض
تاإٞیت وكٛض ٔحؿٛب ٔیقٛز ظیطا ایٗ نٙقت تٝفٛٙاٖ یه نٙقت ٔٙثرـ ٔحرٛضٔ ،2ثنٙری ترط ٔٙراتـ
عثیقی اؾت و ٝایطاٖ تٚٝفٛض اظ آٖ تٟطٜٙٔس اؾت .ایٗ نٙقت لرازض اؾرت ایرٗ ٔٙراتـ عثیقری وكرٛض ضا
فطآٚضی  ٚزض آٖ اضظـافعٚز ٜذّك وٙس .ؾایط فقاِیتٞای ٟٔرٓ النهراز وكرٛض٘ ،ؾیرط نرٙایـ فّرعی ٚ
فقاِیت ؾاذتٚؾاظ تٔ ٝحهٛالت حانُ اظ نٙقت فٛالزؾاظی ٚاتؿنٍی تاالیی زاض٘س.
تا ایٙى ٝوكٛض زاضای ا٘ٛاؿ وا٘یٞای فّعی  ٚغیطفّعی ٕٞ ٚچٙریٗ ٔٙراتـ غٙری ا٘رطغی اؾرتِٚ ،ری
تطاؾاؼ تٛؾق ٝپایساض ،اؾنفاز ٜاظ آٖٞا زض نٙایـ ٔٙثـٔحٛض ،تایس ٕٞطا ٜتا نیا٘ت اظ آٖٞا تاقس و ٝایرٗ
ٔ ٟٓتا ا٘ساظ ٜظیازی زض ٌط ٚتٟثٛز تٟطٜٚضی اؾتٕٞ .چٙیٗ تٟثٛز تٟطٜٚضی ایٗ نٙقت تافث ٔیٌطزز
ٔحهٛالت ایٗ ترف ضلاتنیتط قس ٚ ٜضٕٗ تٛؾق ٝنازضات  ٚحفؼ تاظاض ذاضجی ٔحهٛالت آٖ ،زض
زاذُ ٘یع فقاِیتٞای پاییٗزؾنی نٙقت فٛالزؾاظی تا لیٕت پاییٗتطی تٔ ٝحهٛالت آٖ زؾت یاتٙس.
ضقن ٝفقاِیت «تِٛیس ٔحهٛالت اِٚی ٝآ ٚ ٗٞفٛالز» تطحؿة «عثمٝتٙسی عثمٝتٙسی ضقن ٝفقاِیرتٞرای
النهررازی» (آیؿرریه ٚ 3یررطایف  ٚ 3زض ؾررغ چٟرراضضلٕی تررا وررس ٔ 2710كرررم قررس ٜاؾررت .اظ ٔٙؾررط
«پی٘ٛسٞای پیكیٗ» ایٗ ضقن ٝفقاِیت زض ایطاٖ ٔحهرٛالت ذرٛز ضا تر ٝفقاِیرتٞرایی ور ٝاظ فرٛالز اؾرنفازٜ
ٔیوٙٙس٘ ،ؾیط تِٛیس ٔحهٛالت فّعی ؾاذنٕا٘یٔ ،راظٖ ،ذٛزضٚؾاظی  ٚتِٛیرس  ٚتقٕیرط وكرنی ،فطضرٝ
ٔیوٙس .ایٗ ضقن ٝفقاِیت زض جایٍا ٜتؿیاض ٔ ٕٟی ٘یرع اظ ٔٙؾرط پؿریٗ لرطاض زاضز ظیرطا ایرٗ فقاِیرت ،پی٘ٛرس

ٙٔ .1ؾٛض فقاِیت نٙقنی «آ ،ٗٞفٛالز ٔ ٚحهٛالت آٖ» ٔیتاقس و ٝتط حؿة عثمٝتٙسی آیؿیه  ٚ 3زض ؾغ چٟاض لٕری،
زاضای وس  2710اؾت.
2. Resource Based
)3. International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC
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تاالیی تا فقاِیتٞای اؾنرطاجی ؾًٙآ ٚ ٗٞوٙؿا٘نطٜٞای آٖ  ٚظغاَؾِ ٚ ًٙیٙیت ،ظغاَؾر٘ ًٙراضؼ
زاضز ٔ ٚحهٛالت آٖٞا ضا تٔ ٝحهٛالت نٙقنی تا اضظـافعٚز ٜتاالتط تثسیُ ٔیوٙس.
وُ اضظـافعٚز ٜایجازقس ٜزض ترف نرٙقت ایرطاٖ زض ؾراَ  1392تر ٝلیٕرت ثاترت ؾراَ 1376

1

تٛز ٜاؾتٕٞ 2.چٙیٗ ،عی زٚض ٜظٔا٘ی ٔ 1388-1393نٛؾظ ؾٔ ٟٓحهٛالت فقاِیت ٔٛضزاقاض ٜاظ وُ
اضظـ نازضات واالٞای نٙقنی  ٚنازضات واالیی ت ٝتطتیة ٔقازَ  4 ٚ 5زضنس تٛز ٜاؾت .زض ؾراَ
 ،1393ایطاٖ ٔ 157حه َٛت ٝاضظـ ٔ 2/2یّیاضز زالض حانُ اظ فقاِیت «تِٛیس اِٚیر ٝآٞرٗ  ٚفرٛالز» زض
ؾغ وسٞای تقطفٞ ٝكتضلٕی «عثمٝتٙسی ؾیؿنٓ ٕٞا ًٙٞتٛنریف  ٚوسٌرصاضی وراال» 3نرازضات
زاقن ٝو ٝاظ ایٗ ٔیاٖ ،تیف اظ  40زضنس آٖ ٔنقّك تٔ« ٝحهٛالت اظ آ ٗٞیا فٛالز غیرط ٕٔرعٚت تررت
فمظ ٌطْ ٘ٛضزقس ،ٜتٝنٛضت عٔٛاض تا پٟٙای ٔ 600یّیٔنط یا تیكنط ت ٝضرأت حسالُ ٔ 4/75یّیٔنرط»
تا وس تقطف 72082500 ٝتٛز ٜاؾت (ٌٕطن ت .ا .ایطأٖ . 1393 ،جٕٛؿ ٔٛاضز فٛق ٔثریٗ ترٛاٖ تراِمٜٛ
«تِٛیس ٔحهٛالت اِٚی ٝآ ٚ ٗٞفٛالز» زض اضتمای ؽطفیتٞای اضظآٚضی نازضاتی وكٛض  ٚتٙاتطایٗ ِعْٚ
تٛج ٝجسی ؾیاؾتٌصاضی ٘ؿثت ت ٝاضتمای تٟطٜٚضی ایٗ نٙقت اؾت.
چٟاض قطوت ،فٛالز ذٛظؾناٖ ،فٛالز ذطاؾاٖ ،فٛالز ٔثاضو ٚ ٝشٚبآ ٗٞانرفٟاٖ ،اظ ٟٔرٓترطیٗ
قطوتٞای فٛالزؾاظی وكٛض ٔیتاقٙس 4.ترسیٟی اؾرت ور ٝضنرس تٟرطٜٚضی ایرٗ قرطوتٞرا ،أىراٖ
ٔیؾاظز زض ضاتغ ٝتا ضلاتتٔٙسی ایٗ نٙایـ ؾیاؾتٌصاضی تٟنطی ٕ٘رٛز  ٚواؾرنیٞرا ضا زض ایرٗ ضاتغرٝ
تطعطف وطز .اظایٗض ٚایٗ ٔماِ ٝضٕٗ تطضؾی تطذی اظ قاذمٞای فّٕىطزی ایٗ قطوتٞا ،اظ عطیك
 .1جٟت تثسیُ لیٕتٞای جاضی اضظـافعٚز ٜت ٝلیٕت ثاتت اظ قاذم ضٕٙی حانُقس ٜاظ تمؿریٓ اضظـافرعٚز ٜجراضی
ؾایط ٔقازٖ (ٔٙؾٛض اؾنرطات ٔقس٘ی غیط ؾٛذنی زض حؿابٞای ّٔی ٔطوع آٔاض ایطاٖ ت ٝلیٕت ثاتت آٖ زض ؾراَ 1376
اؾنفاز ٜقس ٜاؾت.
 .2تطای تثسیُ وسٞای  HSتٔ ISIC ٝنٙاؽط آٖ ،اظ ضإٙٞای تا٘ه جٟا٘ی 2017 ،زض ایٗ ظٔی ٝٙاؾنفاز ٜقس ٜاؾت.
)3. Harmonized System (HS

 .4إٞیت ایٗ قطوتٞای زاذّی زض نٙقت فٛالزؾاظی وكٛض اظ ٔٙؾط ؾ ٟٓاظ تِٛیس وُ ا٘رٛاؿ فرٛالز ،ا٘حهراض زض تِٛیرس
تطذی اظ ا٘ٛاؿ فٛالز ،ا٘حهاض زض ذطیس تطذی اظ ا٘ٛاؿ ٔٛاز اِٚیٛٔ ٝضز٘یاظ ایٗ نٙقت  ٚتأثیط تط لیٕتٌصاضی ٔحهٛالت
نٙقت فٛالز ،زض ایٗ ٔغاِق ٝآٔس ٜاؾت (ؾإِی ٕٞ ٚىاضاٖ. 1395 ،
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قاذم ٔآِوٛئیؿت 1ت ٝتطضؾی تٟطٜٚضی ورُ فٛأرُ تِٛیرس 2ایرٗ چٟراض قرطوت عری زٚض 5 ٜؾراِٝ
ٔ ٚ 1389-93مایؿ ٝآٖٞا تا یىسیٍط ٔری پرطزاظز .پرؽ اظ ٔمسٔر ٝور ٝتر ٝإٞیرت ؾرٙجف تٟرطٜٚضی ٚ
جایٍا ٜنٙقت فٛالز زض وكٛض اذنهال زاقت ،لؿرٕت زٔ ْٚماِر ،ٝترٔ ٝغاِقرات زاذّری  ٚذراضجی
قطوتٞای فٛالزی ٔری تاقرٙس ،اذنهرال زاضز .لؿرٕت ؾر ْٛترٔ ٝثرا٘ی ٘ؾرطی  ٚضٚـ ٔٛضزاؾرنفازٜ
تطضؾی تٟطٜٚضی  ٚاجعای آٖ زض ایرٗ ٔماِرٔ ٝری پرطزاظز .لؿرٕت چٟراضْ ٔماِر ،ٝتر ٝآٔراض  ٚاع فرات
تٝواضضفن ٝزض ٔحاؾثات ٕٞ ٚچٙیٗ تٝعٛض ذ ن ٝفّٕىطز ایٗ قطوتٞرا (ور ٝزض ضاؾرنای ٞرسف ایرٗ
ٔماِٛٔ ٝضز اؾنفاز ٜاؾت  ٚؾٙجف تٟطٜٚضی قطوتٞا  ٚاجعای آٖ اذنهال زاضز .زض لؿرٕت آذرط
٘یع ٘نیجٌٝیطی  ٚاضائ ٝپیكٟٙازات آٚضز ٜقس ٜاؾت.

 .2پیشیىٍ تحقیق
تیٗ ( 3 2004اظ عطیك ضٚـ تحّیُ پٛقكی زازٜٞا 4ت ٝتطضؾی واضایی ٞكت قطوت انّی فٛالزؾاظی
تایٛاٖ پطزاذت .تطضؾی ٘كاٖ زاز و ٝتٝعٛض ٔنٛؾظ واضایی فٙی 5ایٗ ٞكت قطوت  87/3زضنس اؾرت
 ٚیافنٞٝای تحمیك تیاٌٖط ایٗ اؾت و ٝواضایی فٙی ذاِم ،6إٞیت وٕنطی ٘ؿثت ت ٝواضایی ٔمیراؼ

7

زض ٘اواضایی ٞكت قطوت ٔٛضزتحمیك زاضز .ضاجاٖ  ٚؾایطیٗ ( 8 2008زض ٔماِ ٝذٛز اظ عطیرك تحّیرُ
پٛقكی زازٜٞا ت ٝتطضؾی  TFPنٙقت فٛالز ٙٞس پطزاذت ٘ ٚنایج ٘كاٖ زاز ور ٝتٟرطٜٚضی ورُ فٛأرُ
تِٛیس زض ٙٞس ض٘ٚس ٘عِٚی زاقن ٝاؾتٔ .ماِ ٝتیاٖ ٔیزاضز و ٝافعایف ؾنا٘س ٜنٙقت ٙٞس زض پی افرعایف
تماضای ایٗ ٔحه َٛزض ایٗ وكٛض ،تیكنط اظ عطیك افعایف ٘یطٚی واض نٛضت ٌطفن ٝاؾت تٌ٘ٛٝرٝای
ؤ ٝنٛؾظ ٘طخ ضقس تٟطٚ ٜضی جعئی ٘یرطٚی وراض ایرٗ نرٙقت زض ٙٞرس ض٘ٚرسی ٘عِٚری زاقرن ٝاؾرت

)1. Malmquist Index (MI
)2.Total Factor Productivity (TFP
3 .Tien
)4. Data Envelopment Analysis (DEA
5. Technical Efficiency
6. Pure Technical Efficiency
7. Scale Efficiency
8. Rajan et al
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تٙاتطایٗ افعایف تِٛیس ایٗ نٙقت زض ٙٞس اظ ٘احی ٝضقس ٘ TFPثٛز ٜاؾرت .ضی  ٚپراَ ( 1 2010زض ٔماِرٝ
ذٛز ت ٝتطضؾی قاذمٞای ٔطتثظ تا تٟطٜٚضی نٙقت فٛالز ٙٞس پطزاذنٙرس٘ .نرایج تحمیرك تیراٍ٘ط ایرٗ
اؾت و ٝتٟطٜٚضی جعئی فٛأُ تِٛیس ٔٛاز اِٚی٘ ،ٝیطٚی وراض  ٚؾرطٔای ٝایرٗ نرٙقت ض٘ٚرسی واٞكری
پٛقكی زازٜٞا ت ٝتطضؾی تغییطات  TFPنٙقت فٛالز ٙٞس پطزاذت ور٘ ٝكراٖزٙٞرس٘ ٜعِٚری ترٛزٖ ایرٗ
قاذم تٛز .ایٗ ٔماِ٘ ٝنیجٌ ٝطفت و ٝضقس نٙقت فٛالز ٙٞس تیكنط اظ ٘احی ٝضقس فٛأُ تِٛیس تٛز ٜتا
ضقس تٟطٜٚضی وُ ٕٞ .TFPچٙیٗ فطایٙس ذهٛنیؾاظی نٙقت فرٛالز ٙٞرس ،ترأثیط ٔقىرٛؼ ترط ضقرس
 TFPزاقن ٝاؾت .قیٗ 2011( 2واضایی تِٛیس قطوتٞرای فٛالزؾراظی ورطٜای ضا ترطای زٚض-2009 ٜ
 2002اظ عطیك تحّیُ پٛقكی زازٜٞا ٔحاؾث ٝوطز ٘ ٚنیجٌ ٝطفت و ٝتحطاٖ ٔاِی جٟا٘ی ٔٛجة ضقرس
واضایی ٔمیاؼ  ٚواٞف  TFPقطوتٞای فٛالزی ٔٛضزتطضؾی قس .ؾری ٚ ًٙضایٙرا 2015( 3اظ عطیرك
تحّیُ پٛقكی زازٜٞا ت ٝا٘ساظٌٜیطی واضایی  ٚتٟطٜٚضی  46تٍٙا ٜفٛالزؾاظی ٙٞس عی ؾاَٞای 1999
تا  2010پطزاذنٙس٘ .نایج ٔغاِق٘ ٝكاٖ ٔیزٞس و ٝعی زٚضٛٔ ٜضزتطضؾی ،تٍٙاٜٞای ٔٛضزٔغاِق ٝاظ ضقس
 TFPتطذٛضزاض تٛزٜا٘س و ٝزِیُ ایٗ أط ،ضقس واضایی فٙی  ٚتغییطات فٙی 4تٛز ٜاؾت.
نرازلیاٖ ( ، 1391زض پػٞٚكری تر ٝتطضؾری ؾرغ  TFPزض نرٙایـ فرٛالز ایرطاٖ عری ؾراَٞرای
 1380-1388پطزاذت٘ .نایج تٝزؾتآٔس٘ ٜكاٖ ٔیزٞس و ٝتٟطٜٚضی فٛأُ تِٛیس زض ایٗ تررف عری
ظٔاٖ اظ ض٘ٚس واٞكی تطذٛضزاض تٛز ٜو ٝتغییطات واضایی فٙی  ٚواضایی ٔمیاؼ تیكنطیٗ ؾ ٟٓضا زض ایٗ
ٔٛضز زاقن ٝاؾت .فّی پٛض ،ویا٘ی  ٚقیسائی ( 1391تا اؾرنفاز ٜاظ تحّیرُ پٛقكری زازٜٞرا  ٚقراذم
ٔآِوٛئیؿت ت ٝاضظیاتی  ٚ TFPفٙانط تقییٗوٙٙس ٜآٖ زض نٙایـ فّعات اؾاؾی ایطاٖ عری زٚض-1386 ٜ
 1374پطزاذنٙس٘ .نایج تحمیك ٘كاٖ ٔیزٞس و ٝعری ایرٗ زٚض ،ٜضقرس  TFPترطای نرٙایـ  2/2زضنرس ٚ
ٔنٛؾظ واضایی فٙی ٕٞ ٚچٙیٗ تغییطات فٙی ت ٝتطتیرة  86 ٚ 14زضنرس ترطآٚضز قرس ٜاؾرتٕٞ .چٙریٗ
فٙانط تقییٗوٙٙس ٜواضایی فٙی یقٙی واضایی ٔمیاؼ  ٚواضایی ذاِم (ٔسیطینی ٘یع عی ایٗ زٚض ٜضقس
1. Ray and Pal
2. Shin
3. Singh and Raina
4. Technical Changes
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زاقن ٝاؾت زضحاِی و ٝؾنا٘س ٜنٙقت فٛالز ٙٞس زض حاَ ضقس تٛز ٜاؾت .ؾپؽ ٔماِ ٝاظ عطیك تحّیرُ
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 -7 ٚ 21ضقس زاقنٝا٘سٔ .ماِ ٝزض پایاٖ ٘نیجٔ ٝیٌیطز و ٝتأثیطٌصاضتطیٗ فأُ تغییطات  TFPزض نرٙایـ
فّعات اؾاؾی ،تغییطات تىِٛٛٙغی تٛز ٜاؾت .جٙنی ٔكىا٘ی  ٚاتطاٞیٕی ( 1393جٟت تطضؾی جایٍاٜ
نٙقت فٛالز ایطاٖ زض ٔمایؿ ٝتا نٙایـ ٔكات ٝذاضجی ،اظ عطیك ضٚـ تحّیّی پٛقكی زازٜٞا ت ٝتطضؾری
قطایظ تاظز ٜثاترت ترٔ ٝمیراؼ زض ؾراَ  2012پطزاذرت .فر  ٜٚترط قرطوتٞرای فٛالزؾراظی ایطا٘ری،
قطوتٞایی اظ ایناِیا ،غاپٗ ،چیٗ ،فطا٘ؿ ،ٝاٚوطایٗ ،إِٓاٖ ،وا٘ازاٙٞ ،س ،آٔطیىا ،تطوی ٚ ٝاٍّ٘ؿرناٖ زض
ایٗ تحّیُ ٚاضز قسٜا٘س٘ .نایج ٔماِ٘ ٝكاٖ ٔیزٞس و ٝقطوتٞرای فرٛالز ذٛظؾرناٖ ،فرٛالز ٔثاضور ٝترٝ
تطتیة ضتثٞٝای ؾ ٚ ْٛچٟاضْ زض تیٗ قطوت ٞرای تِٛیرسی ٔحهرٛالت تررت اظ ٘ؾرط وراضایی فٙری ٚ
قطوت شٚب آ ٗٞانفٟاٖ ضتث ٟٓ٘ ٝتِٛیسوٙٙسٌاٖ ٔحهٛالت عٛیُ اظ ٔٙؾط وراضایی فٙری لرطاض زاضز.
ٕٞچٙیٗ ٘نیجٌ ٝیطی ٘ٛیؿٙسٌاٖ ٔماِ ٝحاوی اؾت و ٝنٙقت فٛالز ایطاٖ زض تِٛیس ٔحهرٛالت عٛیرُ
٘ؿثت تٔ ٝحهٛالت ترت ،اظ ؽطفیتٞای ٔٛجٛز اؾنفاز ٜتٟیٕ٘ ٝٙیوٙس.

 .3مباوی وظری
تط اؾاؼ وراض فراضَ 1957( 1تٍٙراٞی ضا زض ٘ؾرط تٍیطیرس ور ٝترا زٟ٘ ٚراز ،x2 ٚ x1 ٜؾرنا٘س y ٜضا تحرت
تاظزٞی ثاتت ٘ؿثت تٔ ٝمیاؼ 2تِٛیس ٔیوٙس .تا فطو ایٙىٙٔ ٝحٙی ٔٓٞمساضی تِٛیس یه ٚاحسی (ورٝ
زض قىُ ( 1تا ٔٙحٙی '٘ SSكاٖ زاز ٜقس ٜاؾت ٔطتٛط ت ٝتٍٙاٜٞای وأ ً واضا تاقس ،اٌط یره تٍٙراٜ
ٔقِٕٛی تا ٟ٘ازٜٞای زض زؾنطؼ زض ٘مغٕٞ P ٝاٖ یه ٚاحس ضا تِٛیس وٙس ،آٍ٘ا٘ ٜاوراضایی فٙری 3تٍٙراٜ
تطاتط ذٛاٞس تٛز تا QP/OP

یقٙی تٍٙأ ٜیتٛا٘س تا واٞف ٔهرطف ٟ٘رازٜٞرا تر ٝا٘رساظٕٞ QP ٜراٖ یره

ٚاحس ؾنا٘س ٜضا تِٛیس وٙس .واضایی فٙی ٘یع تطاتط ذٛاٞس تٛز تا:
(1

1. Farrel
)2. Constant Returns to Scale (CRS
3.Technical Inefficiency
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ؤ ٝمازیطی تیٗ نفط  ٚیه ضا اذنیاض ٔیوٙس .اٌط ٘ؿثت لیٕت ٟ٘ازٜٞرا تطاترط قریة ذرظ ' AAتاقرس،
واضایی ترهیم 1تطای تٍٙا P ٜتطاترط ٔقازِر 2( ٝذٛاٞرس ترٛز .وراضایی ترهریم ترٔ ٝقٙرای ا٘نرراب
تطویة ٟ٘ازٜٞا تحت لیٕت ضایج تاظاض تٌٝ٘ٛٝای و ٝتِٛیس ٔمرساض ٔقیٙری اظ ؾرنا٘س ،ٜزض حرسالُ ٞعیٙرٝ
(2
زضنٛضتیو ٝتِٛیس زض ٘مغ ٝواضایی ترهیهی  ٓٞ ٚفٙی نٛضت تٍیطز (٘مغ ، Q' ٝوراضایی النهرازی

3

تطاتط اؾت تا
(3
یقٙی واضایی النهازی تطاتط تا حانُضطب واضایی فٙی زض واضایی ترهیم اؾت.

X2/y

P
S
A

Q
'S

'Q
R

'A

O
X1/y
ٔأذص :وِٛی ٕٞ ٚىاضاٖ135 :1998 ،
شکل  .1کارایی فىی ي تخصیص

1. Allocative Efficiency
2. Coelli
3. Total Economic Efficiency
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ٕٔىٗ نٛضت ٌیطز (وِٛیٕٞ ٚ 2ىاضاٖ. 5 :1998 ،
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ضٚیىطزی و ٝزض فٛق ٔٛضزاقاض ٜلطاض ٌطفت ،ضٚیىطز ٟ٘ازٌٜطا 1زضتاض ٜتفؿیط واضایی اؾرت ورٝ
تیاٖ ٔیزاضز و ٝچ ٝا٘ساظٔ ٜهطف ٟ٘ازٜٞا ٔیتٛا٘س وراٞف یاترس ترٝعرٛضیور ٝؾرنا٘س ٜتغییرطی ٘ىٙرس.
ٕٞچٙیٗ ضٚیىطز ؾنا٘سٌٜطا 2تیاٖ ٔیوٙس تا چ ٝا٘ساظ ٜؾنا٘س ٜترس ٖٚایٙىر ٝترٔ ٝهرطف ٟ٘رازٜٞرا اضرافٝ
قاذم ٔآِوٛئیؿت قاذهی تطای ؾٙجف ضقس  TFPاؾت .تا اؾنفاز ٜاظ ایٗ قاذم ،ف  ٜٚتط
ٔحاؾث ٝضقس ، TFPأىاٖ تطضؾی ؾ ٟٓضقرس وراضایی فٙری  ٚتغییرطات فٙری زض ضقرس ٚ TFPجرٛز زاضز.

تغییطات فٙی تیاٍ٘ط پیكطفت زض فٙاٚضی تِٛیس اؾت ؤ ٝیتٛاٖ ایٗ ٔٛضٛؿ ضا تا ا٘نماَ ت ٝؾرٕت تراالی
تاتـ تِٛیس تفؿیط ٕ٘ٛز (ٕٞاٖ . 4 :تط اؾاؼ واض فراض ٕٞ ٚىراضاٖ 1994( 3قراذم ٔرآِوٛئیؿرت تریٗ
ظٔاٖ ( sظٔاٖ پای ٚ ٝظٔاٖ  tتسیٗنٛضت اؾت:
(4
و ٝزض فثاضت فٛق،

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

تیاٍ٘ط فانّ ٝؾنا٘س ٜتِٛیسقس ٜترٟ٘ ٝرازٜٞرای ظٔراٖ  tترا فٙرٛضی ظٔراٖ s

اؾت .ؾایط فثاضتٞای ٔقازِ٘ 4( ٝیع تٕٞ ٝیٗ نٛضت لاتُ تفؿیط اؾت فثاضت فٛق زضٚالـ ،تط اؾاؼ
تاتـ فانّ ،4ٝزٛ٘ ٚؿ تغییط  TFPضا ٕٞا٘ٙس قاذمٞای پاق ٚ ٝالؾپیطظ ٔحاؾثٔ ٝیوٙس و ٝیىی اظ آٖٞرا
تط اؾاؼ فٙاٚضی زض ظٔاٖ  ٚ sزیٍطی تط اؾاؼ فٙاٚضی زض ظٔاٖ  tتٛز ٚ ٜؾپؽ ٔنٛؾظ ٙٞسؾی ایرٗ زٚ
ضا تٝفٛٙاٖ تغیط  TFPتط اؾاؼ قاذم فیكط ٌعاضـ ٔیوٙس .اٌط  moتعضيتط اظ یه تاقس ،ضقس TFP

اظ  sتٔ t ٝثثت  ٚزض غیط ایٗ نٛضت ،ایٗ ضقس ٔٙفی اؾتٔ .قازِ 4( ٝضا ٔیتٛاٖ ایٌٗٛ٘ ٝ٘ٛقت:
(5

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

و ٝزض فثاضت فٛق ،فثاضت ذاضت اظ وطٚق ٝقاذم تغییطات واضایی فٙی تیٗ ظٔاٖ  t ٚ sتط اؾاؼ واض
فاضَ  ٚؾایط فثاضت ٘یع تغییطات فٙی اؾت و ٝایٗ تغییطات فٙیٔ ،نٛؾظ ٙٞسؾی تغییرطات فٙری تریٗ زٚ
1. Input- Orientated Measures
2. Output- Orientated Measures
)3. Fare et al (1994
4. Distance Functions
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ظٔاٖ ٔٛضزاقاض ٜاؾت .تا زاقنٗ اع فات ٟ٘از ٚ ٜؾنا٘سٜٞا تٝنٛضت پاُ٘زینا (تطویة زازٜٞای ٔمغقی
 ٚؾطی ظٔا٘ی ٔیتٛاٖ اظ عطیك ضٚـ تحّیُ پٛقف زازٜٞا  ٚتٚٝؾیّ ٝتط٘أٝضیعی ذغی ،فثاضت فرٛق
ضا ٔحاؾث ٚ ٝتغییطات  TFPیه تٍٙا ٜضا اظ ظٔاٖ  Sتٔ t ٝحاؾث ٝورطز .زض تحّیرُ پٛقكری زازٜٞرا ،یره
٘ؿثت ت ٝایٗ ؾغ ٔحاؾثٔ ٝیٌطزز.
yc
yt

E

yb
ya

D

ys
xs

xs

ٔأذص :وِٛی ٕٞ ٚىاضاٖ225 : 1998 ،
شکل  .2شاخصَای بُرٌيری مالمکًئیست

ایٗ تط٘أٝضیعی قأُ چٟاض تط٘أٝضیعی ذغی اؾت ور ٝتراتـ فانرّ ٝضا ترط اؾراؼ ٔقازِر 5( ٝورٝ
زاضای چٟاض تاتـ فانّٔ ٝیتاقس ،وٕیٔ ٝٙیوٙس .ؾپؽ ٔیترٛاٖ اظ عطیرك فانرّٞٝرای ترٝزؾرتآٔرسٚ ٜ
تط اؾاؼ ٔقازِ ، 5( ٝتغییطات فٙی  ٚتغییطات واضایی فٙی ضا ت ٝزؾت آٚضز 1.ا٘جراْ تط٘أرٝضیرعی ذغری
تا ز ٚفطو تاظزٞی ثاتت تٔ ٝمیاؼ ٚ 2تاظزٞی ٔنغیط ٘ؿثت تٔ ٝمیاؼٙٔ 3جط تٔ ٝحاؾث ٝواضایی ٔمیاؼ ٚ
واضایی ذاِم ٔیقٛز:
(6

 .1زض یٛؾفی حاجیآتاز ( ، 1395قطح ضٚـقٙاؾی تٝتفهیُ آٚضز ٜقس ٜاؾت.
)2. Constant Returns to Scale (CRS
)3. Variable Returns to Scale (VRS
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ضٚی زازٜٞا ایجاز ٔیٌطزز  ٚؾپؽ قراذمٞرای ٔرطتثظ ترا TFP
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تط اؾاؼ ٔقازِ ، 6( ٝواضایی فٙی زض حاالت تاظزٞی ثاتت تٔ ٝمیاؼ تطاتط تا حانُضطب تغییرطات
واضایی فٙی تا فطو تاظزٞی ٔنغیط ٘ؿة تٔ ٝمیاؼ (وراضایی ذراِم ضرطبزض وراضایی ٔمیراؼ اؾرت.
واضایی ٔمیاؼ ضاجـ تٔ ٝمیاؼ تٟی ٝٙتِٛیس تٛز ٚ ٜتیاٍ٘ط ایٗ اؾت و ٝتِٛیس تٍٙا ٜتا چ ٝا٘رساظ ٜترا تِٛیرس

 .4دادٌَا ي سىجش بُرٌيری شرکتَا
تطای ٔحاؾث ٝتغییطات  ٚ TFPقاذمٞای ٔطتثظ تا آٖ زض قطوتٞای فٛالز ذطاؾاٖ ،فٛالز ذٛظؾناٖ،
فٛالز ٔثاضو ٚ ٝشٚبآ ٗٞانفٟاٖ اضظـ ؾنا٘س ٜایٗ قطوتٞرا ترٝفٙرٛاٖ ؾرنا٘س ٜزض ٘ؾرط ٌطفنر ٝقرسٜ
اؾت .قطوت فٛالز ذطاؾاٖ ،تٟٙا ٔحه« َٛتیّت» ضا تِٛیس ٔیوٙرس .فرٛالز ذٛظؾرناٖ چٟراض ٔحهرَٛ
«تیّررت»ٔ« ،یٍّررطز»« ،اؾررّة» « ٚتّرر ،»ْٛقررطوت فررٛالز ٔثاضوررٔ 2 ٝحهررٚ« َٛضق ٌررطْ» « ٚاؾررّة» ٚ
شٚبآ ٗٞانفٟاٖ ٘یع ٔ 8حه« َٛتیطآٔ« ،»ٗٞیٌُطز» «و ف»« ،قٕف چسٖ»ٚ« ،ضق ٌرطْ»« ،قرٕف
واالیی»« ،تّ« ٚ »ْٛاؾّة» تِٛیس ٔیوٙٙس .اظآ٘جاو ٝایٗ ٔحهٛالت زاضای اضظـ ٔنفاٚتی ٔریتاقرٙس ٚ
ٞط قطوت ٔحهٛالت ٔنٛٙفی ضا تِٛیس ٔیوٙس ،زض ایٗ ٔماِ ٝت ٝجای ؾرنا٘س ٜفیعیىری اظ اضظـ ضیراِی
آٖ اؾنفاز ٜقس ٜاؾتٛٔ .از اِٚیٔ ٝهطفی (ٞعیٛٔ ٝٙاز ٔؿنمیٓ ٞ ،عی٘ ٝٙیطٚی وراض (افرٓ اظ ٘یرطٚی وراض
تِٛیسی  ٚغیطتِٛیسی ٞ ،1عی ٝٙا٘طغی ٔ ٚاقیٗآالت تٝفٛٙاٖ ٟ٘ازٜٞرا تر ٝوراض ضفنرٝا٘رس .ایرٗ ٔنغیطٞرا اظ
ؾاظٔاٖ تٛؾقٛ٘ ٚ ٝؾاظی ٔقازٖ  ٚنٙایـ ٔقس٘ی ایطاٖ (ایٕیرسض ٚاذرص قرس ٜاؾرت ٔ ٚنغیطٞرای اؾرٕی
تٛؾظ ٕٞیٗ ؾاظٔاٖ تقسیُ لیٕنی قسٜا٘س ت٘ٝحٛیو ٝؾرنا٘سٞ ٚ ٜعیٙرٔ ٝرٛاز ٔؿرنمیٓ ایرٗ تٍٙراٜٞرا ترا
قاذم لیٕت تِٛیسوٙٙس ٜزض ٌط ٜٚفّعات پای ،2ٝاضظـ ٔاقریٗآالت  ٚا٘رطغی ترا قراذم ورُ تٟرای
تِٛیسوٙٙس ٚ ٜزؾنٕعز ٘یع تا قاذم تٟای واالٞا  ٚذسٔات ٔهرطفی تر ٝلیٕرتٞرای ثاترت ؾراَ 1390
تثسیُ قسٜا٘س.
 .1زض ضاتغ ٝتا ٞعی٘ ٝٙیطٚی واض شوط ایٗ ٘ىن ٝالظْ اؾت و ٝتٝعٛض ٔنٛؾظ عی ایٗ زٚض ،ٜؾٞ ٟٓعی٘ ٝٙیطٚی واض تِٛیسی اظ
وُ ٞعی٘ ٝٙیطٚی واض تطای فٛالز ذطاؾاٖ زض حسٚز  88زضنس  ٚتطای قطوتٞای ذٛظؾناٖ ،فٛالز ٔثاضو ٚ ٝشٚبآٗٞ
انفٟاٖ ایٗ قاذم ت ٝتطتیة زض حسٚز  81 ٚ 82 ،79زضنس اؾت.
 .2زض نٙقت فٛالز وكٛض ،لیٕت فٛالز زض ا٘ٛاؿ آٖ تا لیٕت ٔٛاز اِٚی ٝآٖ ،اضتثاط ٘عزیىی زاضز.
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ٔٛاز اِٚیٔ ٝهطفی (ٔٛاز ٔؿنمیٓ ٟٓٔ ،تطیٗ لّٓ اظ ٞعیٙرٞٝرای ٔؿرنمیٓ قرطوتٞرای فٛالزؾراظی
اؾت ،تٝعٛضیور ٝؾر ٟٓایرٗ ٞعیٙر ٝاظ ورُ ٞعیٙرٞٝرای ٔؿرنمیٓ ایرٗ قرطوتٞرا زض ؾراَ  ،1393تریٗ
 37زضنس تا  68زضنس تٛز ٜاؾت و ٝزض ٔغاِقات نٛضت ٌطفن ٝزاذّی  ٚذاضجی ضاجـ ت ٝتحّیُٞای
زاضاییٞای قطوتٞای ٘یع فأُ ٔ ٟٓتِٛیس ٔیتاقس .زاضاییٞای ثاتت ٔكٟٛز قطوتٞای فٛالزؾراظی
قأُ ا٘ٛاؿ ال ٔی اؾت و ٝزض ایٗ ٔیأٖ ،اقیٗآالت ؾ ٟٓتاالیی ضا ت ٝذٛز اذنهرال زاز ٜاؾرت .زض
ؾاَ  ،1393تیٗ  19تا  30زضنس اظ اضظـ زاضاییٞای ثاتت ٔكٟٛز ایٗ قرطوتٞرأ ،اقریٗآالت ترٛزٜ
اؾت .زض قطوتٞای فٛالزؾاظی تٚٝاؾغٔ ٝاٞیت ا٘طغیتطی آٖٞراٞ ،عیٙر ٝا٘رطغی زض تریٗ ٞعیٙرٞٝرای
ؾطتاض (ٞعیٞٝٙای غیطٔؿنمیٓ ٟٔٓتطیٗ لّٓ تٛز ٚ ٜیىی اظ فٛأُ ٔ ٟٓتِٛیس اؾت.
ٔنٛؾظ ٘طخ ضقس اضظـ ؾنا٘سٟ٘ ٚ ٜازٜٞرای تِٛیرس عری زٚض 5 ٜؾراِ ،1389-1393 ٝترطای چٟراض
قطوت ٔٛضزتطضؾی ت ٝقطح جس 1( َٚاؾت ٔ .حؾٔ ٝیٌطزز ور ٝترطای فرٛالز ذطاؾراٖ ،عری زٚضٜ
ٔٛضز تطضؾی تٝعٛض ٔنٛؾظ ٘طخ ضقس ؾنا٘س 7 ٜزضنس ٞ ٚعیٛٔ ٝٙاز ٔؿنمیٓ  1/9زضنس اؾت .ترطای زٚ
تٍٙا ٜفٛالز ذٛظؾناٖ  ٚفٛالز ٔثاضو ،ٝتٝعٛض ٔنٛؾظ ٘طخ ضقس ؾنا٘س ٜوٕنط اظ ٘طخ ضقس ٔرٛاز ٔؿرنمیٓ
تٛز ٜاؾت .تطای شٚبآ ٗٞانفٟاٖ ٓٞ ،ؾنا٘سٞ ٓٞ ٚ ٜعیٛٔ ٝٙاز ٔؿنمیٓ ،ضقس ٔٙفی زاقن ٝاؾتٌ .طچٝ
ٔنٛؾظ واٞف ٔٛاز ٔؿنمیٓ تیكنط اظ ٔنٛؾظ واٞف ؾنا٘س ٜتٛز ٜاؾت تا ایٗحاَ ،ؾرایط فٛأرُ تِٛیرس
ایٗ قرطوت عری ایرٗ زٚض ٜترٝعرٛض ٔنٛؾرظ ضقرس ورطز ٜاؾرتٕٞ .چٙریٗ ٞعیٙر٘ ٝیرطٚی وراض تٕرأی
قطوتٞای ٔٛضزتطضؾی ضقس زاقن ٝو ٝایٗ ضقس تطای فٛالز ذطاؾراٖ تیكرنط اظ ؾرایط قرطوتٞرا ترٛزٜ
اؾتٔ .نٛؾظ ضقس ٞعی ٝٙا٘طغی تطای شٚبآ ٗٞانفٟاٖ تیف اظ  20زضنس اؾرت ور٘ ٝؿرثت تر ٝؾرایط
قطوتٞا تٔٝطاتة تاالتط اؾتٔ .نٛؾظ ٘طخ ضقس اضظـ ٔاقیٗآالت ترطای شٚبآٞرٗ انرفٟاٖ حرسٚز
 24زضنس  ٚتطای ؾایط قطوتٞا ایٗ ٔنٛؾظ ٘طخ ضقس ٔٙفی اؾت و ٝایٗ تٙعَ ٔٛجٛزی ٔاقریٗآالت
تطای فٛالز ذطاؾاٖ  ٚفٛالز ذٛظؾناٖ تؿیاض ظیاز اؾت.
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جذيل  .1متًسط ورخ رشذ ساالوٍ ستاوذٌ ي عًامل تًلیذ شرکتَای فًالدسازی ،طی سالَای ( 1389-93درصذ)

فًالد خراسان

7/0

1/9

7/5

-9/0

-27/4

فًالد خًزستان

7/0

13/4

6/0

3/5

-22/2

فًالد مبارکٍ

4/4

7/1

6/7

9/6

-14/0

ريبآَه اصفُان

-5/2

-15/4

3/9

20/2

23/8

ٔأذص٘ :نایج تحمیك

قاذم تٟطٜٚضی  ٚاجعای آٖ تط اؾاؼ قاذم ٔآِوٛئیؿت ترطای چٟراض قرطوت ٔٛضزتطضؾری
عی زٚض 1389-1393 ٜت ٝقطح جس 2( َٚاؾرت .ترا تٛجر ٝترٔ ٝقازِر 5( ٝور ٝتغییرطات  TFPتطاترط ترا
حانُضطب تغییطات واضایی فٙی زض تغییطات فٙی اؾتٔ ،ریترٛاٖ ترٝنرٛضت تمطیثری ؾر ٟٓتغییرطات
واضایی فٙی  ٚتغییطات فٙی زض تغییطات  TFPضا تطضؾی وطزٕٞ .چٙیٗ تا تٛج ٝتٔ ٝقازِ٘ 6( ٝیع ٔیترٛاٖ
تٝنٛضت تمطیثی ؾ ٟٓتغییطات واضایی ٔمیاؼ  ٚواضایی ذاِم ضا زض تغییطات واضایی فٙی تیاٖ ٕ٘ٛز.
جذيل  .2میاوگیه تغییرات شاخص بُرٌيری مالمکًئیست شرکتَای مًرد بررسی طی سالَای 1389-1393
بىگاٌ

تغییرات کارایی
تغییرات کارایی فىی تغییرات فىی تغییرات کارایی خالص
مقیاس

تغییرات TFP

فًالد خراسان

1/000

1/027

1/000

1/000

1/027

فًالد خًزستان

1/030

1/077

1/000

1/030

1/109

فًالد مبارکٍ

1/000

1/011

1/000

1/000

1/011

ريبآَه اصفُان

1/034

0/986

1/015

1/019

1/020

میاوگیه

1/016

1/025

1/004

1/012

1/041

ٔأذص٘ :نایج تحمیك
تط اؾاؼ جسٔ ، 2( َٚنٛؾظ ٘طخ ضقس  TFPفٛالز ذٛظؾناٖ حسٚز  11زضنرس اؾرت ور ٝزض تریٗ
قطوتٞای ٔٛضزتطضؾی ،تیكنطیٗ ضقس  TFPضا زاقن ٝو ٝایٗ ضقس تیكنط اظ ٘احی ٝتغییطات فٙری زض ایرٗ
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بىگاٌ

رشذ ستاوذٌ

مًاد مستقیم

ویريی کار

اورژی

ماشیهآالت

بهرهوری بنگاههای منتخب تولیذ فوالد ایران ...

323

قطوت تٛز ٜاؾت .تطای ز ٚقطوت فٛالز ذطاؾاٖ  ٚفٛالز ٔثاضو٘ ٝیع ضقس  TFPاظ ٘احی ٝتغییطات فٙری
تٛز ٜأا تغییطات ٔثثت  TFPشٚبآ ٗٞانفٟاٖ ( 2زضنس تر ٝزِیرُ ضقرس  3/4زضنرسی وراضایی فٙری
تٛز ٜاؾرت .ترٝعرٛض ذ نرٔ ٝ

حؾرٔ ٝری ٌرطزز ور ٝتغییرطات فٙری ٘مرف ٔحرٛضی زض تغییرطات TFP

زض تیٗ ایٗ چٟاض قطوت ،شٚب آ ٗٞانفٟاٖ  ٚفرٛالز ذطاؾراٖ تر ٝتطتیرة ترا ٘رطخ ضقرس 3 ٚ 3/4
زضنسی ،تیكنطیٗ ٘طخ ضقس واضایی فٙی ضا عی زٚضٛٔ ٜضزتطضؾی زاقرنٝا٘رس زضحراِیور ٝز ٚقرطوت
زیٍط ،عی ایٗ زٚض ٜتغییطات واضایی فٙی ٘ساقنٝا٘س .تٟثٛز واضایی فٙی  3زضنسی فرٛالز ذٛظؾرناٖ ترٝ
زِیُ ضقس واضایی ٔمیاؼ زض ایٗ قطوت تٛز ٜاؾت أا ضقس وراضایی فٙری شٚبآٞرٗ انرفٟاٖ ٞرٓ اظ
٘احی ٝضقس واضایی ذاِم  ٓٞ ٚضقس واضایی ٔمیراؼ نرٛضت ٌطفنر ٝور ٝزض ایرٗ ٔیراٖ ؾر ٟٓوراضایی
ٔمیاؼ تیكنط اؾت.
ٔمایؿ٘ ٝنایج جس 1( َٚتا ٘نایج جس 2( َٚتیاٍ٘ط ایٗ اؾرت ور ٝترا تٛجر ٝترٔ ٝنٛؾرظ ٘رطخ ضقرس
ؾاال٘ 7 ٝزضنسی ؾنا٘سٔ ٚ ٜنٛؾرظ ٘رطخ ضقرس  TFPفرٛالز ذطاؾراٖ عری زٚض ،1389-93 ٜترطای ایرٗ
قطوت ،فأُ انّی ضقس ؾنا٘س ،ٜضقس ٟ٘ازٜٞای تِٛیس ترٛز ٜاؾرت ترا ضقرس  .TFPزض ضاتغر ٝترا فرٛالز
ٔثاضو٘ ٝیع ضقس ؾنا٘س ٜتیكنط ٘اقی اظ ضقس فٛأُ تِٛیس اؾت ترا ضقرس  .TFPایرٗ ٘نرایج قرثی ٝتر٘ ٝنرایج
ٔغاِقات ضاجاٖ  ٚؾایطیٗ ( ٚ 2008ضی  ٚپاتاَ ( 2010ضاجـ ت ٝضقس  TFPزض نٙقت فٛالز ٙٞس اؾت
و ٝضقس تِٛیس تیكنط ٘اقی اظ ضقس ٟ٘ازٜٞای تِٛیس ٔیتاقس .أرا زض ضاتغر ٝترا فرٛالز ذٛظؾرنأٖ ،مایؿرٝ
جسا 2( ٚ 1( َٚتا یىسیٍط ،ایٗ ٘نیج ٝحانُ ٔیقٛز و ٝضقس ؾرنا٘س ٜایرٗ قرطوت ،تیكرنط اظ ٘احیرٝ
ضقس  TFPاؾتٔ .نٛؾظ ٘طخ ضقس ؾاال٘ ٝؾنا٘س ٜشٚبآ ٗٞانفٟاٖ عی ٘ 1389-93یع زض حرسٚز -5/2
زضنس اؾت زض حاِی ؤ ٝنٛؾظ ٘طخ ضقس  TFPایٗ قطوت عی ٕٞیٗ زٚض ٜحسٚز  2زضنس اؾرت ٚ
ِصا ضقس ؾنا٘س ٜایٗ قطوت تأثیط ؾٛء اظ واٞف فأُ تِٛیس ٔٛاز ٔؿنمیٓ (تا ٔنٛؾظ ٘رطخ ضقرس -15/4
زضنس زاقن ٝاؾت.
زض جس 4( َٚپیٛؾت ایرٗ ٔماِر ،ٝتغییرطات ؾراال٘ٞ TFP ٝرط یره اظ ایرٗ قرطوتٞرا ترطای زٚضٜ
 ٚ 1390-1393اجعاء آٖ آٚضز ٜقس ٜاؾت .تط اؾاؼ جس ، 4( َٚتطضؾی ض٘ٚس واضایی فٙی ٞط یره اظ
قطوتٞا عی زٚض٘ 1389-1393 ٜكاٖ ٔیزٞس و ٝواضایی فٙی فٛالز ذطاؾاٖ عی ایرٗ زٚض ،ٜقراذم
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ثاتت تٛز ٜاؾت .فٛالز ذٛظؾناٖ زض ؾاَ  1390زض حسٚز  12/5زضنس ضقس واضایی فٙی زاقن ٝو ٝایرٗ
ضقس ٘اقی اظ ضقس  12/5زضنسی واضایی ٔمیاؼ تٛز ٜاؾت .فٛالز ٔثاضو٘ ٝیع ٘ؾیط فٛالز ذطاؾاٖ ،عری
زٚضٛٔ ٜضزتطضؾی تغییطات واضایی ٘ساقن ٝاؾرت .شٚبآٞرٗ انرفٟاٖ ،زض ؾراَ  1390زض حرسٚز 12/4
ایٗ ؾاَ تٛز ٜاؾت .ایٗ قاذم تطای قطوت شٚبآٞرٗ انرفٟاٖ زض ؾراَ  1391تغییطاتری ٘ساقرت ٚ
ثاتت تالی ٔا٘س .ؾپؽ زض ؾاَ  ،1392حسٚز  1/7زضنس ضقس وطز و ٝایٗ ضقرس ٘یرع حانرُ ضقرس 1/7
زضنسی ضقس واضایی ٔمیاؼ تٛز ٜاؾت .واضایی فٙی ایٗ قطوت زض ؾاَ ٘ 1393ؿرثت تر ٝؾراَ 1392
٘یع تغییطاتی ٘ساقت .تطضؾی ض٘ٚس ؾاال٘ ٝواضایی فٙی قطوتٞای فٛالزؾاظی ،حراوی اؾرت ور ٝترطای
آٖ زؾن ٝاظ قطوتٞایی و ٝزض تطذی اظ ؾاَٞا تغییطات واضایی فٙی زاقنٝا٘رس ،ایرٗ تغییرطات ٘اقری اظ
تغییطات واضایی ٔمیاؼ تٛز ٜاؾت .ایٗ ٘نیج ٝقثی ٝت٘ ٝنیجٔ ٝغاِق ٝتیٗ ( 2004ضاجـ تر ٝنرٙقت فرٛالز
تایٛاٖ اؾت.
تطضؾی ض٘ٚس تغییطات  TFPایٗ قطوتٞرا عری زٚضٛٔ ٜضزتطضؾری ٘یرع ٘كراٖ ٔریزٞرس ور ٝفرٛالز
ذطاؾاٖ زض ؾاَ ٘ 1390ؿثت ت ٝؾاَ  ،1389زض حسٚز  5/3زضنس واٞف زض  TFPزاقن ٝاؾت و ٝایرٗ
واٞف ،ت ٝزِیُ واٞف  5/3زضنسی تغییطات فٙی ایٗ قطوت تٛز ٜاؾت .قراذم  TFPایرٗ قرطوت
زض ؾاَ  ،1392تمطیثاً  29/5زضنس ضقس زاقت و ٝایٗ ضقس ٘اقی اظ ضقس تغییطات فٙی ایٗ قرطوت زض
ایٗ ؾاَ تٛز .قاذم  TFPایٗ قطوت زض ؾاَ  1393حسٚز  2/2زضنس ضقس ورطز ور ٝایرٗ ضقرس ٘یرع
تٕأاً ٘اقی اظ ضقس تغییطات فٙی زض ایٗ ؾاَ ترٛز ٜاؾرت .زض ؾراَ  ،1393ایرٗ قراذم ،وراٞف 11/3
زضنسی ضا تجطت ٝوطز و ٝایٗ واٞف ٘یع ٘اقی اظ واٞف  11/3زضنسی تغییطات فٙی ایٗ قرطوت زض
ایٗ ؾاَ تٛز ٜاؾت .تطای فٛالز ذٛظؾرناٖ ،قراذم  TFPزض ؾراَ ٘ 1390ؿرثت تر ٝؾراَ 14/3 ،1389
زضنس ضقس ٕ٘ٛز و ٝاظ ایٗ ٔمساض ،تمطیثاً  12/5زضنس آٖ ٘اقری اظ ضقرس وراضایی فٙری ایرٗ قرطوت ٚ
ٔاتمی آٖ (حسٚز  1/6زضنس ت ٝذاعط ضقس تغییطات فٙری ترٛز ٜاؾرت .زض ؾراَٞرای ٘ 1391-1393یرع
تغییطات  TFPایٗ قطوت ت ٝتطتیة  -7/2 ٚ 18/2 ،20/8زضنس تٛز ٜو ٝتٕرأی ایرٗ تغییرطات ٘اقری اظ
تغییطات فٙی ایٗ قطوت تٛز ٜاؾت.
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عی زٚض ، 1390-1393 ٜقاذم  TFPقطوت فٛالز ٔثاضو ٝت ٝتطتیرة -11/3 ،8/4 ،12/7 ،-3/6
زضنس ضقس زاقن ٝو ٝتغییطات  TFPایٗ قطوت زض ایٗ ؾاَٞا ت ٝزِیُ تغییطات فٙری ترٛز ٜاؾرت .ترطای
شٚبآ ٗٞانفٟاٖ ،ضقس  TFPزض ؾاَ  1390حسٚز  -1زضنس تٛز ٜاؾت .زض ایٗ ؾاَ ،واضایی فٙی ایٗ
و ٝزض ٘نیج ٝتغییطات  TFPایٗ قطوت زض ؾاَ ٙٔ 1390فی قس .زض ؾراَ ٘ 1391یرع تغییرطات  TFPایرٗ
قطوت  -4/3زضنس تٛز و ٝایٗ واٞف  TFPتٚٝاؾغ ٝتغییطات فٙی ٔٙفی ایٗ قطوت زض ایٗ ؾاَ تٛزٜ
اؾت .زض ؾاَ  1393 ٚ 1392تغییطات  TFPایرٗ قرطوت تر ٝتطتیرة  -11/1 ٚ 27/1زضنرس اؾرت ورٝ
تمط یث ًا تٕأی ایٗ تغییطات٘ ،اقری اظ تغییرطات فٙری ایرٗ قرطوت زض ایرٗ ؾراَٞرا ترٛز ٜاؾرت ٔ .حؾرٝ
ٔیٌطزز و ٝتطای قطوتٞای ٔٛضزتطضؾی ،تغییطات فٙری ؾر ٟٓتراالیی زض تغییرطات  TFPزاضز أرا زض
ٔغاِق ٝؾی ٚ ًٙضایٙا ( 2015زیس ٜقس ور ٝضقرس  TFPقرطوتٞرای فٛالزؾراظی ٙٞرس٘ ،اقری اظ ضقرس
واضایی فٙی ٕٞ ٚچٙیٗ تغییطات ٔثثت فٙی ایٗ قطوتٞا تٛز ٜاؾت.
ٔجٕٛؿ ایٗ چٟاض قطوت ضا ٔیتٛاٖ تٝفٛٙاٖ یه تٍٙاٙٔ ٜفطز زض ٘ؾط ٌطفت  ٚؾپؽ تغییطات
 ٚ TFPاجعای آٖ ضا تط اؾاؼ قاذم ٔآِوٛئیؿت تٝنٛضت ؾاال٘ ٝتطضؾی ٕ٘ٛز و ٝزض جس، 3( َٚ
ایٗ ٘نایج آٚضز ٜقس ٜاؾت.
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جذيل  .3تغییرات ساالوٍ شاخص بُرٌيری مالمکًئیست مجمًعٍ شرکتَای مًردبررسی طی 1389-1393
ؾاَ

تغییطات واضایی

ذاِم

ٔمیاؼ

1390

1/060

0/951

1/012

1/048

1/008

1391

1/000

1/140

1/002

0/998

1/140

1392

1/004

1/131

1/000

1/004

1/136

1393

1/000

0/900

1/000

1/000

0/900

ٔیاٍ٘یٗ

1/016

1/025

1/004

1/012

1/041

ٔأذص٘ :نایج تحمیك

زض ؾرراَ  ،1390قررطوتٞررای فٛالزؾرراظی ٔٛضزتطضؾرری زضٔجٕررٛؿ ،ضقررس  TFPزض حررسٚز 0/8
زضنسی زاقنٙس وٌ ٝطچ ٝواضایی فٙی زض ایٗ ؾاَ  6زضنس ضقس زاقرن ٝاؾرت ،أرا وراٞف حرسٚز 5
زضنسی تغییطات فٙی ،تركی اظ اثط ضقس ٔثثت واضایی فٙی تط ضقرس  TFPضا ذٙثری ٕ٘رٛز ٜاؾرتTFP .

ایٗ ٔجٕٛف ٝزض ؾاَٞای  1392 ٚ 1391ت ٝتطتیة  13/6 ٚ 14ضقس زاقن ٝاؾت و ٝایٗ ضقرس ،تیكرنط اظ
٘احی ٝتغییطات فٙی تٛز ٜاؾت أا زض ؾاَ ٔ 1393جٕٛف ٝفٛالزؾاظی ٔٛضز٘ؾط واٞف  10زضنسی زض
 TFPزاقت و ٝفّت آٖ ،واٞف  10زضنسی تغییطات فٙی تٛز ٜاؾت ٔ .حؾٔ ٝریقرٛز ور ٝتغییرطات
 TFPاظ ؾاَ  1391ت ٝتقس تٝا٘ساظ ٜظیازی تحت تأثیط تغییطات فٙی اؾت تا تغییطات واضایی فٙی و ٝایرٗ
ٔٛضٛؿ ،تأویسی زٚتاض ٜتط إٞیت تغییطات فٙی تطای تغییطات  TFPقطوتٞای فٛالزؾاظی ٔیتاقس.

 .5وتیجٍگیری ي پیشىُادات
ایٗ ٔماِ ٝت ٝتطضؾی تغییطات  TFPقطوتٞای فٛالز ذطاؾراٖ ،فرٛالز ذٛظؾرناٖ ،فرٛالز ٔثاضورٚ ٝ
شٚبآ ٗٞانفٟاٖ  ٚقاذمٞای ٔطتثظ تا آٖ عی زٚض 1389-1393 ٜاظ عطیك قاذم ٔرآِوٛئیؿرت
پطزاذتٔ .ماِ ٝحاضرط ٘ؿرثت تر ٝتطذری اظ ٔغاِقرات ذراضجی ٔكرات ٝزض ظٔیٙر ٝتطضؾری  TFPاظ عطیرك
قاذم ٔآِوٛئیؿت تطای قطوتٞای فٛالزؾاظی ،ایٗ تطتطی ضا زاضز و ٝت ٝجای ٟ٘ازٜٞای فیعیىری

Downloaded from qjerp.ir at 15:39 +0430 on Wednesday June 20th 2018

فٙی

تغییطات فٙی

تغییطات واضایی تغییطات واضایی
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٘ ٚیع ؾنا٘س ٜفیعیىی ،اظ آ٘جا وٟ٘ ٝازٜٞا ٔٛضزاؾنفاز ٚ ٜؾنا٘س ٜتِٛیسی زاضای ا٘ٛاؿ ٔرنّف  ٚزض ٘نیجٝ
زاضای لیٕتٞای ٔنفاٚتی ٘یع ٞؿنٙس ،اظ ٔمازیط اضظقی آٖٞا اؾنفاز ٜوطز ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ ایٗ ٔماِر ٝزض
ٔمایؿ ٝتا تطذی اظ ٔغاِقات ذاضجی ٘یع اظ ایٗ ٔعیت تطذٛضزاض اؾت وٛٔ ٝاز ٔؿنمیٓ ضا تٝفٙرٛاٖ یىری
تٟطٜٚضی ت ٝضٚـ ٔآِوٛئیؿت  ٚقاذمٞای ٔطتثظ ت ٝآٖ زض ؾغ تفهیّی  ٚتٍٙاٞی ترطای نرٙقت
فٛالز وكٛض پطزاذن ٝاؾت.
یافنٞٝای ٔماِ ٝحاضط ٘كاٖ زاز ؤ ٝنٛؾظ تغییطات واضایی فٙی ٔجٕٛؿ قطوتٞرای فٛالزؾراظی
ٔٙنرة عی زٚض 1389-1393 ٜزض حسٚز  1/6زضنس اؾت .تطضؾی تغییطات واضایی فٙی ٘كراٖ زاز ورٝ
تغییطات واضایی فٙی ،تیكنط ٘اقی اظ واضایی ٔمیاؼ اؾت تا واضایی ذاِمٕٞ .چٙریٗ ٔنٛؾرظ تغییرطات
ٔ TFPجٕٛؿ قطوتٞای فٛالزؾاظی ٔٙنرة عی زٚض ٜحسٚز  4زضنس تٛز ٚ ٜایٗ تغییطات پرط ٘ٛؾراٖ
اؾت .تحّیُ تغییطات ٘ TFPكاٖ زاز و ٝتغییطات  ،TFPتٝا٘ساظ ٜظیازی تحت ترأثیط تغییرطات فٙری اؾرت
و ٝایٗ أط ،إٞیت ِع ْٚتٟثٛز فٙی تطای افرعایف تِٛیرس ضا ترٝجرای تىیر ٝترط ضقرس فٛأرُ تِٛیرس تیراٖ
ٔیوٙسٔ .رهٛناً زض تیٗ قطوتٞای ٔٛضزتحمیرك ،آٖ زؾرن ٝاظ قرطوتٞرایی ور ٝزض تیكرنط ؾراَٞرا
تغییطات واٞكی فٙی زاقنٝا٘سِ ،ع ْٚتٟثٛز فٙاٚضی اظ إٞیت تیكنطی تطذٛضزاض اؾت.
تٝضٚظضؾرا٘ی ٔاقریٗ آالت  ٚتجٟیرعات ،اؾرنفاز ٜاظ ٘یرطٚی وراض ٔنرهرم  ٚاؾرنفاز ٜاظ فٙراٚضی
ذاضجی اظ عطیك جصب ؾطٔایٌٝصاضی ٔؿنمیٓ ذاضجی ،زض تٟثٛز فٙاٚضی قطوتٞرا تؿریاض تأثیطٌرصاض
اؾت .اضتثاط ترف آٔرٛظـ فراِی ترا نرٙقت  ٚفطضر ٝفراضكاِنحهری ٖ ٔؤؾؿرات آٔرٛظـ فراِی ٚ
زا٘كٍاٜٞا تط اؾاؼ ٘یاظ ٚاحسٞای تِٛیسی ،اظ إٞیت تاالیی تطذرٛضزاض اؾرت .جرصب ؾرطٔایٌٝرصاضی
ٔؿنمیٓ ذاضجی زض ایٗ نٙایـ ٘یاظٔٙس تٟثٛز فضرای وؿرةٚوراض وكرٛض ٘ؾیرط تغییرط لرٛا٘یٗ وكرٛض زض
ضاؾنای تؿٟیُ ٔكاضوت تا ذاضجیاٖ  ٚحصف لرٛا٘یٗ زؾرتٚپراٌیط  ٚقرفافیت آٖٞرا اؾرتٕٞ .چٙریٗ
ٚضٚز قطوتٞای ذاضجی ت ٝوكٛض زض ظٔی ٝٙفقاِیت تٟی ٝتجٟیعات ٔ ٚاقیٗآالت  ٚذرسٔات پكرنیا٘ی
اظ آٖٞا ٘یع زض أط تٟثٛز تٟطٜٚضی  ٚاضتمای فٙی نٙایـ وكٛض ٔفیس اؾت ور ٝاِثنرٚ ٝضٚز ایرٗ زؾرت اظ
ؾطٔایٌٝصاضاٖ ٘یع زض ٌط ٚتٟثٛز فضای وؿةٚواض وكٛض اؾت.
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اظ ٟ٘ازٜٞای ٔ ٟٓزض تطضؾی ِحاػ ٕ٘رٛز ٜاؾرت .زض تریٗ ٔغاِ قرات زاذّری ٘یرع ایرٗ ٔماِر ٝترٔ ٝحاؾرثٝ
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مىابع
جىتی مشکاوی ،ابًالفضل ي امیرحسیه ابراَیمی (" . 1393تطآٚضز وراضایی فٙری قرطوت ٞرای ٔٙنررة
فٛالز تحت ضٚیىطز تحّیُ پٛقكی زازٜٞا ٔ ٚسَ ٔ ،"CCRجٕٛفٔ ٝماالت ؾٕپٛظی ْٛفٛالز  ،93یرعز:

سازمان تًسعٍ ي وًسازی معادن ي صىایع معذوی ایران ( ، 1395ضإٙٞرای اؾرنرطات زازٞ ٜرا ٔ ٚحاؾرثٝ
قاذمٞای تٟطٜٚضیٚ ،یطایف ٞفنٓ .تٟطاٖ :ایٕیسض.ٚ

سالمی ،اکبر؛ صمذیان ،مژگان ي مجیذ جلیلی ( " 1395آؾیةقٙاؾی فّٕىطز نٙقت فرٛالز زض ایرطاٖ
ت ٝتفىیه فٛأُ ٔؤثط ترط ٔحریظ وؿرةٚوراض" ٔٛؾؿرٔ ٝغاِقرات  ٚپرػٞٚفٞرای تاظضٌرا٘یٌ .رطٜٚ
پػٞٚفٞای نٙقت ٔ ٚقسٖ.
صادقیان ،محمذ (" ، 1391اضظیاتی تٟطٜٚضی فٛأُ تِٛیس نٙایـ فٛالز زض ایطاٖ" ،پایاٖ٘أ ٝواضقٙاؾی
اضقس .زا٘كٍا ٜپیاْ ٘ٛض .تٟطاٖ.
علی پًر ،محمذصااد ؛ کیااوی ،کاامبیس ي زَارا شایذایی (" ، 1391ا٘رساظٌ ٜیرطی  ٚتحّیرُ قراذم
ٔآِوٛئیؿت تطای نٙایـ فّعات اؾاؾی ایرطاٖ" ،فهرّٙأ ٝفّر ْٛالنهرازی .ؾراَ  .6قرٕاض .20 ٜنرم
.127-146
گمرك ج .ا .ایران ( ، 1393آٔاض نازضات ٚ ٚاضزات.
مرکس آمار ایران (ؾاَٞای ٔرنّف  ،حؿابٞای ّٔی.
مرکس آمار ایران (ؾاَٞای ٔرنّف ٘ ،نایج ؾررطقٕاضی اظ واضٌاٜٞای نٙقنی ز٘ ٜفط واضوٗ  ٚتیكنط.
یًسفی حاجیآباد ،رضاا ( " ، 1395اضظیراتی تٟرطٜٚضی فٛأرُ تِٛیرس زض نرٙایـ واضذا٘رٝای ایرطاٖ"،
ؾیاؾتٌصاضی النهازی .ؾاَ ٞكنٓ .قٕاض ٜپا٘عز .ٓٞنم .153-175
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پیٛؾت  .1تغییطات ؾاال٘ ٝقاذم تٟطٜٚضی ٔآِوٛئیؿت ٞط یه اظ قطوتٞای فٛالزؾاظی
ٔٛضزتطضؾی عی ؾاَٞای 1389-1393

1390

1391

1392

1393

ذاِم

ٔمیاؼ

فٛالز ذطاؾاٖ

1/000

0/947

1/000

1/000

0/947

فٛالز ذٛظؾناٖ

1/125

1/016

1/000

1/125

1/143

فٛالز ٔثاضوٝ

1/000

0/964

1/000

1/000

0/964

شٚبآ ٗٞانفٟاٖ

1/124

0/880

1/050

0/071

0/989

فٛالز ذطاؾاٖ

1/000

1/295

1/000

1/000

1/295

فٛالز ذٛظؾناٖ

1/000

1/208

1/000

1/000

1/208

فٛالز ٔثاضوٝ

1/000

1/127

1/000

1/000

1/127

شٚبآ ٗٞانفٟاٖ

1/000

0/957

1/010

0/990

0/957

فٛالز ذطاؾاٖ

1/000

1/022

1/000

1/000

1/022

فٛالز ذٛظؾناٖ

1/000

1/182

1/000

1/000

1/182

فٛالز ٔثاضوٝ

1/000

1/084

1/000

1/000

1/084

شٚبآ ٗٞانفٟاٖ

1/017

1/250

1/000

1/017

1/271

فٛالز ذطاؾاٖ

1/000

0/887

1/000

1/000

0/887

فٛالز ذٛظؾناٖ

1/000

0/928

1/000

1/000

0/928

فٛالز ٔثاضوٝ

1/000

0/887

1/000

1/000

0/887

شٚبآ ٗٞانفٟاٖ

1/000

0/899

1/000

1/000

0/899
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فٙی
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قطوت
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تغییطات واضایی تغییطات واضایی

تغییطات TFP

