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 چکیده 
برخی از متغیرهاي  تأثیروري در رشد اقتصادي، هدف اصلی این مقاله، بررسی با توجه به اهمیت نقش بهره
وري کل ل تولید در ایران می باشد. بدین منظور ابتدا شاخص بهرهوري کل عوامکلیدي اقتصاد کالن بر بهره

وري کل عوامل به متغیرها بر بهره تأثیرعوامل تولید به روش ناپارامتري مرزي مالم کوئیست محاسبه شده و سپس 
-1393هاي (هاي سري زمانی سال) مبتنی بر دادهARDLهاي گسترده (روش رگرسیون خود توضیحی با وقفه

مدت متغیرهاي دهد که در بلندگیرد. نتایج به دست آمده از برآورد الگو نشان میمورد ارزیابی قرار می )1358
 تأثیرپذیري در اقتصاد جهانی، درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت نرخ ارز واقعی به عنوان شاخص رقابت

هاي مصرفی دولت از تولید م هزینهثباتی مالی و سهثباتی اقتصادي، شاخص بیمثبت و متغیرهاي شاخص بی
 وري کل عوامل تولید دارند.مدت) اثر منفی بر بهره(با دو وقفه در کوتاه ناخالص داخلی
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 مقدمه .1

و محـدودیت   ،از یـک سـو   ،هاي تجاري و سیر پرشتاب فناوري براي تسـخیر بـازار  امروزه وجود رقابت
تـر شـدن   و بـا کمرنـگ   وري را براي همگان روشن سـاخته از سوي دیگر، ضرورت توجه به بهره ،منابع

. شده است وري به محور اصلی رقابت در صحنه جهانی تبدیلمرزهاي اقتصادي، تالش براي بهبود بهره
آید زیرا ادامه حیـات  هاي ملی هر کشور به حساب میوري یکی از اولویتدر دنیاي امروز ارتقاي بهره

وري وابسـته  امعه، بـه ارتقـاي بهـره   اقتصادي کشورها، رشد اقتصادي و بهبود سطح زندگی افراد یک ج
اند حکایـت از آن دارد  هاي اخیر رشد اقتصادي چشمگیري داشتهاست. مطالعه کشورهایی که طی سال

گـذاري جدیـد در   وري بوده و نقـش سـرمایه  که رشد اقتصادي این کشورها بیشتر از طریق افزایش بهره
وري ). بهـره 1379 (امامی میبدي، دك بوده استوري در آن اناین رشد در مقایسه با نقش افزایش بهره

توان آن را در یک نگاه کلی، نسـبت یـک   که می استها در فرآیند تولید ها و نهادهبیانگر رابطه ستانده
شاخص مقداري از یک ستانده معین به یک شاخص مقداري از یک نهاده معین یـا ترکیبـی از چنـدین    

تولید با توجه بـه ایـن واقعیـت کـه  همـه عوامـل تولیـد از نظـر         وري کل عوامل نهاده تعریف کرد. بهره
هـا را در تولیـد یـک یـا     اقتصادي کمیابند، شاخصی است که ثمربخشـی نسـبی یـک مجموعـه از نهـاده     

کنـد و در واقـع معیـاري جهـت     اي از محصوالت براي حـاالت مختلـف فنـاوري محاسـبه مـی     مجموعه
درجه دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده  ،همچنین ،لید وتوصیف استفاده صحیح و بهینه از عوامل تو

وري کل عوامل تولید زمـانی اهمیـت یافـت کـه     ). اساساً مفهوم بهره1389 باشد (تیموري و خلیلیان،می
هاي موجود در استفاده از منابع، در بلندمدت از طریق ها دریافتند رشد ستانده به دلیل محدودیتسازمان

هرچه بیشتر از منابع استفاده شود، تضمین رشد پایـدار   ،آید. به بیان دیگربه دست نمی رشد مداوم نهاده
). در ایران نیـز بـا توجـه بـه جمعیـت فزاینـده       1391 (جهانگرد و همکاران، شودستانده کمتر و کمتر می

وردن کشور و افزایش نیازها و غیرقابل اتکا بودن درآمدهاي نفتی و محدودیت منابع موجود جهت بـرآ 
. اسـت هاي مختلف کشور این نیازهاي فزاینده، تنها راه باقیمانده، تخصیص بهینه منابع تولیدي در بخش

ها را افزایش داد و از این طریق میـزان  توان کارایی بخشوري میبه عبارت دیگر، با افزایش سطح  بهره
  .)1389 ن،(تیموري و خلیلیا دي و رشد محصوالت را ارتقا بخشیدهاي تولیفعالیت

وري کل عوامل تولید در ارتقاي رشد و همچنین دستیابی به رشد اقتصـادي  بهره مؤثربا توجه به نقش 
-وري کـل عوامـل تولیـد مـی    برخی از متغیرهاي اقتصاد کالن بر بهره تأثیرپایدار، در این تحقیق به بررسی 

مطالعات انجام شـده  به  در بخش سوم پردازیم. به این منظور در بخش دوم به مرور ادبیات نظري موضوع و
وري کـل عوامـل   بخش چهارم، روش مورد استفاده جهت محاسـبه بهـره   . درپردازیممی در داخل و خارج
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و در بخـش ششـم بـرآورد     ارائـه هاي مورد اسـتفاده را  ش پنجم، الگوي اقتصادسنجی و دادهتولید و در بخ
 گردد.گیري کلی و ارائه پیشنهادات ارائه میه، نتیجپایان. در کنیمرا تحلیل میالگو و نتایج 

 
 . مروري بر ادبیات نظري 2

هـاي  (کار، سرمایه و نهاده ی با در نظر گرفتن کمیابی سایر عوامل تولیدیوري و کاراامروزه ارتقاي بهره
وري کـل  ترین روش در دستیابی به رشد اقتصادي مطرح اسـت. بهـره  مؤثراي) به عنوان بهترین و واسطه

هـاي  بهینه منابع تولید، دانـش و مهـارت  عوامل تولید به عنوان یک عامل مهم و کلیدي به سبب ترکیب 
انسانی(سرمایه انسانی)، فناوري اطالعات و ارتباطات، مواد خام، انرژي و سایر عوامل ناشناخته بـر رشـد   

هـاي  دي بخـش هـاي تولیـ  پـذیري فعالیـت  افـزایش سـطح آن، رقابـت    سبباقتصادي اثرگذار است و به 
-اکثر کشورهاي جهان نیز در برنامههمین واقعیت سبب شده که امروزه شود. مختلف اقتصادي میسر می

وري و کـارایی توجـه   هاي توسعه بلندمدت خود، به منظور دستیابی به اهداف رشد خود، به ارتقاء بهره
رغم اینکه بهوري یی و بهرهذکر این نکته ضروري است که مفاهیم کارا ،خاصی داشته باشند. به هرحال

(ارزش)  همبستگی و ارتباط تنگاتنگی دارند، متفاوت از یکدیگر هستند.کارایی بـه مقایسـه بـین مقـدار    
هاي تولیدي در کارگیري یک مجموعه معین از نهادهتواند با به واقعی محصول و مقدار بالقوه آنکه می

ع کارایی بیانگر میزان و حـدود اسـتفاده از امکانـات    یک فرآیند تولید به دست آید، اشاره دارد. در واق
شـامل  ، تـوان مفـاهیم انـواع مختلـف کـارایی     ) مـی 1( باشد. با استفاده از نمودار شمارهتولیدي بالقوه می

) 1( در نمـودار را به سادگی تعریف و تفهیم نمـود.   ،کارایی فنی، کارایی تخصیصی و کارایی اقتصادي
دهنده میزان توانایی یک بنگـاه  ها باشد،کارایی فنی این بنگاه که نشاناز بنگاهنمایانگر یکی  Pاگر نقطه 

 شود:باشد، به صورت ذیل تعریف میبراي حداکثرسازي تولید با توجه به عوامل تولید مشخص می
 =OR/OPفنی کارایی 

یـا   اگر اطالعات مربوط به قیمت در دسترس بوده و یک فرض رفتاري مانند حداقل سـازي هزینـه  
 کـارایی فنـی،   کـارایی تـوانیم عـالوه بـر    حداکثرسازي سود را مد نظر قرار دهیم، در چنین مواردي مـی 

تخصیصـی در انتخـاب عوامـل تولیـد، مسـتلزم انتخـاب        کـارایی نـیم.  کگیـري  تخصیصی را هـم انـدازه  
داده  هـاي اي از عوامل تولید است که سطح مشخصی از محصول را در حداقل هزینه (با قیمـت مجموعه

) نشان داده شده B)، قیمت عوامل تولید به وسیله خط هزینه یکسان (1( شده) تولید نماید. در نمودار
 توان اینگونه تعریف نمودکند میتولید می P که دررا قیمت) بنگاهی  کارایی( تخصیصی کاراییاست، 

 )1379 (امامی میبدي،
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=OS/ORتخصیصی کارایی 

اقتصادي را بـه صـورت ذیـل بـه      کاراییتوان تخصیصی می کاراییفنی و  راییکااز حاصل ضرب 
 دست آورد:

 =OR/OP ×OS/OR=OS/OPاقتصادي کارایی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 توصیف انواع کارایی به روش فارل .1 نمودار

 .104ص : 1379 مأخذ: امامی میبدي،
 

کـل عوامـل تولیـدي مـورد مصـرف را در       عملکرد یک عامل تولیـدي و یـا  و وري در مقابل، بهره
دهد، یک مفهـوم ناخـالص اسـت کـه بـه صـورت نسـبت        (ستانده) نشان می فرآیند تولید یک محصول

 ،تواند هم به صـورت جزئـی  گیري آن میگردد. بررسی و اندازههاي تولیدي تعریف میستانده به نهاده

X2/Y 

 

Q 

A 

R
 

Q 

 

B
 

X1/Y 
O 

S 

P 
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 ،وري کـل عوامـل تولیـدي   یعنـی بهـره   ،صورت کلیه و هم ب ،وري یک عامل تولیدي خاصیعنی بهره
توان کارایی نسبی دانست، هر نقطه روي مرز تولید (هزینه) بیانگر وري را میمورد توجه قرار گیرد. بهره

باشد و تنها در یک نقطه خاص وري نمیحداکثر میزان کارایی است، اما این به معنی حداکثر بودن بهره
وري کـارایی جزئـی از بهـره    ،دار خود قرار دارد. به عبارت دیگـر وري در حداکثر مقاز مرز تولید، بهره
شـود، امـا   وري مـی گفت هرچند کـه افـزایش کـارایی موجـب رشـد بهـره       توانمی ،است. به طور کلی

وري نقش جویی نسبت به مقیاس نیز از دیگر عواملی هستند که در افزایش بهرهپیشرفت فناوري و صرفه
وري کل عوامل تولید، از تغییر در کـارایی فنـی و تغییـر در فنـاوري تولیـد،      مهمی دارند و تغییرات بهره

تر از مـؤثر بـه معنـی اسـتفاده     ،در واقـع  ،). افـزایش در کـارایی  1379 گـردد (امـامی میبـدي،   حاصل مـی 
گیـري حرکـت   وري را از طریـق انـدازه  . تغییر در کارایی فنی، افزایش در بهـره استتکنولوژي موجود 

گیري میزان وري را از طریق اندازهسمت مرز تولید دنبال و پیشرفت فناوري نیز رشد بهره یک اقتصاد به
 )1386 کند. (علیرضایی و افشاریان،انتقال مرز تولید در طول زمان، پیگیري می

کـار گرفتـه   ه هاي متفاوتی وجود دارند که در راستاي تبیین رشد تولیـدات بـ  در ادبیات نظري مدل
کننـده رشـد   ین میان اختالف نظرهاي درخور توجهی در ارتباط با عوامـل اصـلی تعیـین   شوند و در امی

 وري کل عوامل تولیدکنند که رشد بهرهبا این حال، اکثر اقتصاددانان استدالل می .اقتصادي وجوددارد
)TFP( هاي ثابـت عوامـل هـارود   سولو براساس مدل نسبت کند.تولیدات را تبیین می بخش عمده رشد 
کند اي از رشد اقتصادي را معرفی می) و مدل دو بخشی لوئیس، مدل ساده شده1946( ) و دومار1993(

دهـد کـه در مـدل    یافتـه نشـان مـی   اي از کشورهاي توسعهو برآوردهاي اولیه رشد اقتصادي براي نمونه
ایه و نیـروي کـار   کند که سـرم ماند و پیشنهاد میمذکور، باقیمانده، با سهم باالیی بدون توضیح باقی می

نـاتوانی مـدل رشـد نئوکالسـیکی در تبیـین       بنـابراین، دهد. تنها بخشی از رشد تولید سرانه را توضیح می
هاي رشد تولید سـرانه، زمینـه بـروز انتقادهـاي بسـیاري را فـراهم       به لحاظ نرخ ،هاي بین کشورهاتفاوت

کنند عواملی موجب شد که پیشنهاد می اي را با لحاظ انباشت سرمایه انسانیساخت و تحقیقات گسترده
هاي آشکار مابین کشورها اي از تفاوتو سرمایه انسانی، بخش عمده نیروي کار غیر از سرمایه فیزیکی،

هاي نئوکالسـیکی در  دهد. شکست مدلرا به لحاظ سطح و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی توضیح می
وري کل عوامل تولیـد  هایی که بر تحلیل منابع رشد بهرهلراستاي تبیین دقیق رشد تولید، راه را براي مد

زا اند، باز کرد. طرفداران نظریه رشد درونزا معروفهاي رشد درونتمرکز دارند و در اصطالح به مدل
هـاي  تواند رشد تولید سرانه را توضیح دهـد و مـدل  کنند که رشد سرمایه فیزیکی به تنهایی نمیادعا می

آنهـا اسـتدالل    وانایی شناسایی عواملی که رشد اقتصادي را توضـیح دهنـد، ندارنـد.   رشد نئوکالسیکی ت
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-زا هسـتند. در سـال  دهد که درونوري کل عوامل تولید به متغیرهایی واکنش نشان میکنند که بهرهمی

وري کل عوامل تولیـد و رشـد آن،   گذار بر بهرهتأثیربراي شناسایی عوامل  ات متعدديهاي اخیر، مطالع
وري کل عوامل تولید، بر بهره مؤثرکننده و اما بیشتر این مطالعات درباره عوامل تعیین نجام گرفته استا

وري کل، از روش حسـابداري  رو هستند: اول اینکه بیشتر آنها براي محاسبه بهرههمشکل اساسی روب 3با 
کننـد کـه   گالس، استفاده مـی رشد (رهیافت پسماند سولو) و مبتنی بر برآورد تخمین تابع تولید کاب دا

شود. مشـکل اساسـی ایـن روش در    پس از مشخص شدن سهم عوامل تولید، ارزش پسماند مشخص می
پذیرش فرض کارآ بودن همه واحدهاي تولیدي و تمیـز قائـل نشـدن بـین پیشـرفت فنـاوري و تغییـر در        

لحـاظ تجربـی، ادبیـات    ). مشکل دوم این است که بـه  9: 2011فنی است (دن کوآ و همکاران، کارایی 
له نااطمینانی درباره انتخاب مدل مواجه است، زیـرا نظریـات مختلفـی دربـاره رشـد      ئموجود رشد، با مس

 (بـراك و دارلـف،   نمایندوري کل عوامل تولید وجود دارد که هرکدام مدل خاصی را تصریح میبهره
-عات متعددي در زمینه عوامل تعیینلدر ادبیات اقتصادي به ویژه در کشورهاي توسعه یافته، مطا). 2001

. براسـاس ایـن مطالعـات،    1وري کـل عوامـل تولیـد، انجـام شـده اسـت      گذار بر رشد بهـره تأثیرکننده و 
اند که در ادامه وري کل تعریف شدهگذار بر بهرهتأثیرمتغیرهایی در حوزه اقتصاد کالن به عنوان عوامل 

 زیم:پردابه مرور ادبیات نظري هر یک از آنها می
 

 هاي مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی (شاخص اندازه دولت)سهم هزینه .2-1
ندازه دولت به نوعی تبلـور  ا اي است.آن بر اقتصاد کالن، موضوعی مجادله تأثیرنقش و اندازه دولت و 

کـه   دارنـد هاي تجربی بیان میبرخی یافته ،عینی، واقعی و عملی نقش و کارکرد دولت در اقتصاد است
 وري و رشدبهره معکوس بر تأثیرگذرند، هاي مصرفی دولت وقتی از حد وظایف اولیه دولت میهزینه

هـاي مصـرفی دولـت در    کـه هزینـه  ولـی هنگـامی   .)1998گـاالوي و ودر،   ؛2002ر، اقتصادي دارند (دا
-تقویـت مـی  راستاي تصحیح اثرات جانبی، انحصارها و تولید کاالهاي عمومی باشد، رشد اقتصادي را 

 ترها و توزیع متعادلالت دولت موجب کاهش نابرابريـه دخـی کـن، زمانـ). همچنی1990ارو، ـد (بـنمای
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Miller & Upadhyay (2000) ،Ascari & Dicosmo(2004) ،Danquah et. براي مثال نگاه کنید به 1

al(2011)، Araujo et al(2014) ، Puharts & Kloks (2015)به و یافته توسعه کشورهاي براي Hercowitz 

& Melnick (1999)،Gloder (2002)  &  Kumari،Akinlo(2005) ،Berument et al(2011)، Tufail 

& Ahmed(2015)،Raggl(2015)توسعه حال در کشورهاي ، براي. 
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درآمـد بـراي اسـتفاده از توانـایی و     روي افـراد کـم   هـاي پـیش  ، فرصـت شود، به گفته میردالدرآمد می
هـاي مصـرفی   هزینـه  ،گـردد. از طـرف دیگـر   تر میاستعدادهایشان را افزایش داده و منجر به رشد افزون

دولت اگر براي تعریف قوانین و قواعد تقویت مالکیت و امنیت باشد، رشد بیشتري را همراه با مشارکت 
هـاي مصـرفی دولـت بـر رشـد، از      کننده هزینهصی در پی خواهد داشت. اما اثر مختلبیشتر بخش خصو

هاي اقتصـادي اسـت) ناشـی    کننده تصمیمهاي جدید (که مختلها با وضع مالیاتاین هزینه تأمینطریق 
کنـد و منجـر بـه کـاهش انباشـت      شود؛ مالیات فاصله بین نرخ بازدهی خالص و ناخالص را زیاد مـی می

هـاي سـنگین بـر نیـروي کـار، موجـب       باالخره، وجود مالیـات  و). 1990شود (کینگ و ربلو،میسرمایه 
شـود. پدیـده جـایگزینی    کاهش انگیزه و تمایل آنان به کار و نیز سبب گرایش بیشترشان به فراغت مـی 

دولت به جاي بخش خصوصی، مورد توجه برخی دیگر از مطالعات بـوده اسـت. گـوارتنی و همکـاران     
هایشان)  ها فراتر از عملکرد اصلی خود (محافظت از مردم و داراییکنند که وقتی دولتبیان می )1998(

هایی وري و رشد اقتصادي را به دالیلی همچون اثرات بازدارنده ناشی از وضع مالیاتفعالیت کنند، بهره
اري خصوصی، مداخلـه در  گذگذاري دولتی در ارتباط با سرمایهبا نرخ  باال، اثر جانشینی جبري سرمایه

ها در واکنش نشان دادن نسبت بـه  زیرا دولت دهند.به طور منفی تحت تأثیر قرار می فرآیند خلق ثروت
ها، به سرعت بازار و بخش خصوصی عمل هاي ابتکاري جدید و استفاده از نوآوريتغییرات و یافتن راه

وري و هاي مصرفی دولت بـر بهـره  منفی هزینه تأثیرکنند. شواهد تجربی بسیاري وجود دارند که بر نمی
)، آلتونک و 2010( توان به مطالعات برگ و کارلسوننند و در این راستا میکرشد اقتصادي داللت می

 ) اشاره نمود.2015)، دانالدي و همکاران(2013( ایدین

 
 نرخ ارز واقعی .2-2
-متداول اقتصادي در چارچوب مـدل باالسـا   وري در ادبیاتارتباط بین دو متغیر نرخ ارز واقعی و بهره 

شـود. در ایـن   زا تلقـی مـی  ساموئلسون مورد بحث قرار گرفته است که در شکل اولیه خود، متغیـر بـرون  
وري بخـش غیـر تجـاري    وري بخش تجاري با ثابت نگه داشتن بهـره زا در بهرهمدل، یک افزایش برون

صـورت  وري در ادبیـات اقتصـادي بـه   ارز بـر بهـره  نـرخ   تـأثیر شـود.  موجب افزایش نرخ ارز واقعی مـی 
هـاي  هاي رشد تحقیق و توسعه و مـدل زا (مدل رشد ربلو، مدلتدریجی و در قالب الگوهاي رشد درون

آوري در مقیاس زیاد) مورد ارزیابی قـرار گرفـت. یکـی از سـاز و     رشد مبتنی بر نوآوري و تغییرات فن
طور معمول شود؛ افزایش نرخ ارز بهري، به طرف تقاضا مربوط میونرخ ارز واقعی بر بهره تأثیرکارهاي 

در  ،به افزایش صادرات و کاهش واردات (افزایش خالص صادرات)، افزایش تولید (رشد اقتصـادي) و 
  .)1389 (کمیجانی،انجامد هاي موجود اقتصادي میاستفاده بهتر و بیشتر از ظرفیت پایان،
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وري در المللـی بهـره  اند که اگر اختالفات بـین مدل خود نشان داده ) در1964( باالسا و ساموئلسون

تر از کشور داخلی باشد، بـا  تولید کاالهاي قابل تجارت نسبت به تولید کاالهاي غیرقابل تجارت بزرگ
شـود،  وري ناشـی مـی  توجه به این فرض کـه سـطح دسـتمزد در بخـش قابـل تجـارت از تغییـرات بهـره        

دسـتمزد   فزایش یافته و با توجه به تحرك نیروي کار و رقابتی بودن این بـازار، دستمزدها در این بخش ا
یابد. از آنجـایی کـه قیمـت کاالهـاي     قیمت در این بخش افزایش می ،در نتیجه ،بخش غیرتجاري و در

قیمـت کـل در   ، بـالتبع،  شود، قیمت نسـبی کاالهـاي غیرتجـاري و   تجاري در بازارهاي جهانی تعیین می
. همچنـین  1شودرجی افزایش یافته و منجر به افزایش نرخ ارز حقیقی در کشور داخلی میکشورهاي خا

ساموئلسـون در کشـورهاي   -مطالعات متعددي در داخل کشور انجـام شـده کـه بـر برقـراري اثـر باالسـا       
. در کشـورهاي صـادرکننده نفـت، بـا افـزایش قیمـت       2کننـد صادرکننده نفت از جمله ایران داللت مـی 

در مقابـل، در کشـورهاي واردکننـده     ،شـود و ، نرخ ارز حقیقی در این کشورها تقویت مـی حقیقی نفت
؛ 1380، درگـاهی و گچلـو  ؛ 1394، گـردد (منـافی انـور و همکـاران    نفت، نرخ ارز حقیقی تضـعیف مـی  

 ). 1392، اصغرپور و همکاران
طریـق موجـب    کنـد کـه افـزایش نـرخ ارز حقیقـی از چنـد      ) در مقاله خود عنوان می2010( آمادو

(بـه   شود: یکی از پیامدهاي افزایش نرخ ارز واقعی، پایین آمدن قیمت نسبی سرمایهوري میارتقاي بهره
است. در نتیجه کارایی فنی افزایش یافتـه   3دلیل افزایش دستمزد نیروي کار) و افزایش در شدت سرمایه

فیزیکـی وارداتـی (دربردارنـده پیشـرفت     ها، افزایش سـرمایه  و منجر به بازسازماندهی ساختارتولید بنگاه
افـزایش نـرخ ارز واقعـی، دسـتمزد واقعـی       ،شود. از طرف دیگروري نیروي کار میفنی) و افزایش بهره

ده میزان ـکنننـی، تعییـزد واقعـی، دستمـزد کارایـه دستمـظریـق نـد. طبـدهیـزایش مـار را افـروي کـنی
کنـد.  وري آنها را مشخص مـی دهند و سطح کارایی و بهرهیاست که کارگران از خود بروز مکوششی 

امکان  ،در نتیجه ،در حقیقت، افزایش دستمزد واقعی کارگران، منجر به افزایش درآمد کارگران شده و
 به طور ،مراقبت بهتر و رسیدگی بیشتر به خود (به لحاظ تغذیه، تحصیل و ...) را براي آنها فراهم نموده و

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و   Wilson(2008) وري بر نرخ ارز حقیقی بههاي ریاضی مکانیزم انتقال اثر رشد بهرهبراي مطالعه در زمینه مدل . 1
Miletic(2012) .رجوع شود 

)، 1390( سلمانی و همکاران ). همچنین1391( طیبی و اسماعیلی براي مطالعه بیشتر در این زمینه رجوع شود به مطالعات .2
 .)1393( خلیلی و گودرزي )،1392( اصغرپور و همکاران )،1391( )، طیبی و اسماعیلی1391( پورهاشم

شدت سرمایه یا نسبت موجودي سرمایه به تعداد نیروي کار، بیانگر گستردگی نیروي کار یا سرمایه به کار رفتـه در تولیـد   . 3
   .)1389 (محمدوند و جابري، یا کاربر بودن فناوري استفاده شده در تولید می باشد است و در واقع معرف سرمایه بر
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ترتیـب کـارگران انگیـزه بیشـتري بـراي      مندي آنان را در پی خواهد داشت. بدینافزایش رضایت ،کلی
عوامل  ترین ترکیبمثبتی بر اثربخش تأثیر X-1کنند و این امر با کاستن از میزان ناکاراییفعالیت پیدا می

افزایش دستمزد واقعی ناشی از افزایش نرخ ارز واقعی، فرار مغزها را کـاهش   ،گذارد. همچنینتولید می
گیري افـزایش  شوند. این موضوع به نتیجهدهد زیرا کارگران ماهر به ماندن در کشورشان تشویق میمی

رز واقعـی، رقابـت خـارجی را    افزایش نرخ اانجامد. ها میوري کارگران و جذب بیشتر نوآوريدر بهره
کارایی (اثربخشی) خود به منظور بـاقی مانـدن در    هاي داخلی در جهت افزایشکه موجب تشویق بنگاه

هـایی کـه خیلـی    هـا یـا بخـش   نماید. رقابت خارجی، بازتوزیع منابع را از بنگاهمیشود، تسهیل بازار، می
کشاند. این امر بـه مفهـوم پدیـدة نـابودي خـالق      می ورهاي بهرهها یا بخشور نیستند به سمت بنگاهبهره

هاي ر به افزایش کارایی کل در سیستمشوند که منجوامل تولید، دستخوش بازتوزیعی می: عداللت دارد
هـاي خـارجی جدیـد،    هاي کاراتر در رقابت با بنگاههاي ملی و بخشکه بنگاه شود به طوريور میبهره

شـوند امـا تخریـب    هاي با کـارایی کمتـر ناپدیـد مـی    ها و بخشکه بنگاه لیحا مانند دردر بازار باقی می
 ها و اشتغال جدید همراه است.واحدهاي قبلی با خلق واحدها و فعالیت

 
 ثباتی اقتصاديبی .2-3

 اطالعـات  نمودن مخدوش وی نانینااطمي فضا جادیا با کالن اقتصاد ثبات فقدان ،)1993( شریف نظر طبق
 ،و سـاخته  دشواري اقتصاد عواملي برا راي گذارهیسرمای واقعی بازده محاسبه ،ینسبي اهمتیقره ادرب

ی کی شده، انجامي هاپژوهشنیز  وي نظری مبانانجامد. براساس یم منابع ناکارآمد صیتخصبه  ،نیبنابرا
 ،یتـورم د نااطمینـانی شـدی   وضـعیت  در .باشدیم آن نوسان و تورم ،ی اقتصاديثباتیب بر مؤثر عوامل از

 خـود  پـول  ارزش حفـظ  منظـور  بـه  تنها را) بادوام( رمولدیغي هاییداراي برا تقاضا، هابنگاه و خانوارها
ات ـنوسانـ  گـر، یدي ازسـو . ابـد ییم کاهش اقتصاد کل در مولدي هايگذارهیسرما زانیم و داده شیافزا

دهـد. مـی کاهش منابع نهیبه صیتخصي برا را حیصح وهیش هـب هاتـمیقی دهتـعالمی ـیاراـکی، ـتورم
ی و نیز کـاهش کـارایی   متیق اطالعات کاهش به منجری تورمنوسانات  که کندیم انیب) 1997( دمنیفر

ی، نسـب ي هـا قیمـت  از اشـتباه  كردایـن   .شـود صی از طریق افزایش بیکاري و کاهش رشـد مـی  ـتخصی
  دـنتوانني اقتصاد کارگزاران که شد خواهد باعث عمل نیا. دینمایم ناکارا راي گذارهیسرماي هابرنامه

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هاي انگیزشی، حداکثر ستانده مورد انتظار لفهؤشرایطی است که طی آن عوامل تولید تحت تأثیر م X مقصود از ناکارایی . 1

 )1389 (شفیعی و تشکینی، االتر از سطح بالقوه آن قرار گیرد.را به دست ندهند و در نتیجه آن هزینه نهایی تولید ب
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 بـا  ،نیـ ا بـر  عالوه). 1982، کالرك( افتی خواهد کاهش کلي وربهره لذا ند،کن عمل کارا صورتبه 
-نوسانات تورمی، بهـره  .ابدییم کاهشي گذارهیسرما و افتهی شیافزا دیتولي هانهیهز، هامتیق شیافزا

-دهد. نقش تورم و نوسانات آن در رشد بهرهقرار می تأثیررا به طور منفی تحت  وري کل عوامل تولید

افـزایش نوسـانات    ،پردازان بحث برانگیز است. همچنینوري کل عوامل تولید در میان محققان و نظریه
تورم ضمن تشدید فضاي نااطمینانی در اقتصاد، امنیت اقتصادي و فضاي کسب و کار را در جامعه بـدتر  

مطالعـات تجربـی   دهد. هاي مولد را کاهش میگذاري در بخشو سرمایه کوششه و انگیزه کار و کرد
ها از برقراري پژوهش بیشتروري صورت گرفته است. فراوانی براي بررسی اثرات نوسانات تورم بر بهره

اعظمـی از   ها، موجب بخشثباتی قیمتبیوري حکایت دارد. اي منفی میان نوسانات تورم و بهرهرابطه
وري بـاالتر  هـایی بـا بهـره   گذاري فعاالن اقتصادي در پـروژه هاي اقتصادي شده و مانع سرمایهنااطمینانی

 ،مـازادي را القـا کنـد و    ها ممکن است ظرفیت. عالوه براین، نااطمینانی اقتصادي و تنوع قیمت1شودمی
 .)2005 (آکینلو، ها را کاهش دهدوري نهادهبهره ،بنابراین

 
 ثباتی مالیبی .2-4

ثباتی مـالی  کنند که نوسانات در بازارهاي مالی، بی) استدالل می2011اوغلو (برومنت، دینسر و مصطفی
وري کـل عوامـل تولیـد دارد. مشـاهده قابلیـت      منفی قابل توجهی بر بهـره  تأثیرکند و گیري میرا اندازه

 تـأثیر هاي متقاضـی اعتبـارات را تحـت    فتار بنگاهگران مالی و هم رپذیري باالتر، هم رفتار واسطهآسیب
مـدت (کـه   هـاي بلنـد  گران مالی در این شرایط، تمایل کمتري براي ارائـه دادن وام دهد. واسطهقرار می

دهنـد و  وري کل عوامل اسـت) از خـود نشـان مـی    دهنده بهرههاي ارتقاءکننده هزینه انجام فعالیتتأمین
ها نیز تقاضاي خود بـراي اعتبـارات را   شوند. از طرف دیگر، بنگاهمی هاي کوتاه مدت متمرکزروي وام

شـود. در ایـن شـرایط، عـامالن     گذاري هاي جدید میدهند و این امر منجر به کاهش سرمایهکاهش می
هاي خود، تمایل بیشـتري نشـان مـی    گذاريمالی سرمایه تأمیناقتصادي به استفاده از منابع داخلی جهت 

کنند. این امر هاي خود استفاده میمالی پروژه تأمینی براي ـع (وام) خارجـر از منابـجه کمتد؛ در نتیـدهن
-یابـد و پیشـرفت بهـره   هایی با کارایی کمتر تخصیص میگذاري بیشتر به پروژهدهد که سرمایهنشان می

 تر خواهد بود.گذاري، پایینوري در هر سطح معین از سرمایه
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) نیز به 2000)، میلر و اُپاداي (1993)، برگمن و مارن (1993گیري در تحقیقات تجربی دیگري مانند فیشر (این نتیجه .1

 اثبات رسیده است.



 225      وري کل عوامل تولید در ایرانمتغیرهاي کلیدي اقتصاد کالن بر بهره تأثیر
 

 وري کل عوامل تولید درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت و بهره .2-5
صـادرات نفـت بـه عنـوان     با توجه به اینکه  کنند.قش مهمی را ایفا میدر اقتصاد ایران درآمدهاي نفتی ن

درخـور تـوجهی بـر     تأثیرهاي مثبت و منفی آن، منبع اصلی درآمدهاي ارزي کشور مطرح است، نوسان
توانـد  طرف این درآمد می گذارد، از یکوري کل عوامل کشور مینرخ انباشت سرمایه فیزیکی و بهره

کننده نیازهاي مالی دولت تأمیناز طرف دیگر،  ،ي ضروري وارداتی تولیدي کشور وکننده نیازهاتأمین
تواند هاي مالی و پولی باشد. بدین سبب هر تغییري در درآمدهاي نفتی کشور، میجهت اجراي سیاست

اي و یـا  ویـژه سـرمایه  ه اي و بـ وري عوامل از طریق واردات کاالهاي واسطهبه تغییر در شدت رشد بهره
بررسی اثر درآمـدهاي نفتـی    پسالمللی)، بینجامد، ( نتایج حاصل از تحقیق و توسعه بین آوري تولیدنف

 آید.وري کل عوامل تولید ضروري به نظر میبر بهره
 

  شدهانجاممروري بر مطالعات  .3
تولیـدات   عوامل تولیـد در رشـد   وري کلاي به بررسی نقش بهره) در مقاله1388( زادهمهرآرا و ابراهیم

پرداخته و ش 1345-1383هاي سال دردمات) صنعت و خ (کشاورزي، هاي عمده اقتصادي ایرانبخش
سـال   رشـد اقتصـادي ایـران طـی دوره قبـل از انقـالب جمهـوري اسـالمی ایـران در         که گیرند نتیجه می

رمایه یافته متکی به رشد عوامل تولیدي نیروي کار و موجـودي سـ  ، برخالف کشورهاي توسعهش1357
زا در ایـن دوره و حـداکثر سـهم نـرخ رشـد      فیزیکی بوده که این امر بیانگر وابستگی بیشتر به رشد برون

TFP اي اول، دوم و هـاي توسـعه  طی کـل دوره برنامـه   ،بخشی در رشد تولیدات بخش اقتصاد غیر نفتی
-طی برنامهبخش کشاورزي  TFPدرحالی که سهم نرخ رشد است مربوط به بخش خدمات بوده  ،سوم

باشـد. نیلـی،   هـا حـداقل مـی   هنگی کشور در مقایسه با سـایر بخـش  هاي توسعه اقتصادي، اجتماعی و فر
به بررسی چگونگی افـزایش تـوان    ،وري صنعت ایرانبهرهعنوان  با) در کتابی 1391( درگاهی و فاطمی

گیرند که بهبود نتیجه می اند وهاي صنعتی کشور براساس دو رویکرد خرد و کالن  پرداختهرقابتی بنگاه
ثباتی شرایط اقتصـاد  وري کل عوامل تولید صنعت بوده است. بیفضاي کسب و کار باعث افزایش بهره

وري وري کـل عوامـل تولیـد داشـته و بهـره     منفـی بـر بهـره    تأثیرزاي دولت هاي اختاللکالن و سیاست
رجی بـه داخلـی بـر حسـب واحـد پـول       هاي خا(نسبت قیمت صنعت با عامل قیمتی یعنی نرخ ارز واقعی

وري بر بهره مؤثراي به تحلیل عوامل ) در مقاله1391مستقیم دارد. جهانگرد و همکاران ( ارتباطیکسان) 
انـد و نشـان   پرداخته ش1363-1384هاي سال درکل عوامل تولید در اقتصادایران با رویکرد بین بخشی 

وري مثبتی بر رشد بهـره  تأثیررانه فیزیکی و سرمایه انسانی اند که مخارج تحقیق و توسعه، سرمایه سداده
برخی  تأثیر) در مطالعه خود به بررسی 1394( چراغی هاي اقتصادي کشور دارد.کل عوامل تولید بخش
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پرداخته است. نتایج  ش1357-1389 هايطی سال ،وري بخش کشاورزيمتغیرهاي اقتصاد کالن بر بهره

المللی، سهم بلندمدت، ارزش واقعی کل صادرات ایران، تغییر در ذخایر بین مطالعه وي نشان داد که در
هـاي خـارجی اثـر    نرخ تورم و بدهی ،همچنین ،مثبت و تأثیرو نرخ ارز واقعی  GDPدرآمدهاي نفتی از 

اي بـه  ) در مطالعـه 2000وري کل عوامل تولید در بخـش کشـاورزي دارنـد. سـن حـاجی (     منفی بر بهره
وري کل عوامل تولیـد در  شد اقتصادي کشورهاي جهان و علل تفاوت در نرخ رشد بهرهبررسی منابع ر

ه است. وي کرداستفاده  م1994تا  1960هاي کشور جهان در سال 88هاي آماري آنها پرداخته و از داده
-تورم، نرخ ارز واقعی، مصرف عمومی و بدهی هاي اقتصاد کالن مانندگیرد که بهبود شاخصنتیجه می

دهد. گارسیز وري کل باالتري را نتیجه میهاي خارجی در اثر مدیریت صحیح کالن جامعه، سطح بهره
وري کـل عوامـل تولیـد بـراي     کننـده بهـره  ) در رساله دکتراي خود به بررسی عوامل تعیین2001اوزان (

پور،کره مانند: هنگ کنگ، سنگاخوبی دارند که از لحاظ اقتصادي عملکرد  -کشورهاي منتخب آسیا 
گیرد که مخـارج مصـرفی دولـت داراي    پردازد و نتیجه میمی -جنوبی،تایوان، مالزي، اندونزي و تایلند

 )2005( باشند. آکینلووري کل عوامل تولید میاثر منفی و درجه بازبودن اقتصاد داراي اثر مثبت بر بهره
کشـور صـحراي آفریقـا     34تولیـد در  وري کل عوامـل  اي به بررسی اثر متغیرهاي کالن بر بهرهدر مقاله

دهـد کـه   هاي تابلویی پرداخته است. نتایج آکینلو نشان مـی به روش داده م،1980 -2002هاي براي سال
. ضـریب اثـر سـهم مخـارج مصـرفی دولـت از تولیـد        استوري کل عوامل تولید منفی اثر تورم بر بهره

معنی به دست آمده است. درآمدهاي مالیاتی بیوري کل عوامل تولید، مثبت اما ناخالص داخلی بر بهره
هاي سیاسـت مـالی   و سهم کسري بودجه دولت از تولید ناخالص داخلی را نیز به عنوان نماینده شاخص

در نظر گرفته و درآمدهاي مالیاتی اثر مثبت بی معنـا و همچنـین سـهم کسـري بودجـه دولـت از تولیـد        
انـد. نسـبت نقـدینگی بـه تولیـد      وري کل عوامل تولیـد داشـته  ناخالص داخلی اثر منفی معناداري بر بهره

وري کـل عوامـل   ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی، داراي ضریب مثبت و معناداري بر بهره
وري کـل عوامـل بـراي    کننـده بهـره  ) در مقاله خود به بررسی عوامـل تعیـین  2006خان ( باشد.تولید می

گیـرد کـه کسـري بودجـه دولـت بـه       پردازد و نتیجه مـی می م1960-2003هاي در سال ،کشور پاکستان
باشـد، داراي اثـر   ها و مخارج مصرفی دولـت مـی  دهنده تصویر ترکیبی از درآمدعنوان متغیري که نشان

است. توسعه بخش مالی که به وسیله شـاخص نسـبت نقـدینگی بـه تولیـد       وري کل عواملمنفی بر بهره
 وري کل عوامل دارد. برومنت و همکـاران می شود، رابطه مستقیمی با بهرهگیري ناخالص داخلی اندازه

وري کل عوامل تولید در کشـور  ثباتی اقتصاد کالن در رشد بهرهاي به بررسی نقش بی) در مقاله2011(
دهد که نوسـان درجـه بـاز بـودن اقتصـاد و نوسـان توسـعه        اند. نتایج مطالعه آنان نشان میترکیه پرداخته
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-وري کل عوامل تولید و نوسان تورم منجر به افزایش رشد بهـره هاي مالی باعث کاهش رشد بهرهبازار

) در مطالعه خود به بررسـی عوامـل   2014( وري کل عوامل در این کشور شده است. آراجو و همکاران
که تورم دهد ) پرداختند و نتایج مطالعه آنها نشان میم1996-2010درآمریکاي التین ( TFP کنندهتعیین

 وري کل عوامل تولید این منطقه دارند.  و مخارج دولت اثر منفی بر بهره
 

 وري کل عوامل تولیدمحاسبه شاخص بهره .4
هـاي  شـوند. روش وري به دو دسته پارامتري و ناپارامتري تقسیم مـی هاي محاسبه بهرهبه طور کلی روش

هـایی بـراي تـابع تولیـد و یـا هزینـه سـعی در        ژگیپارامتري (مبتنی بر اقتصادسنجی) با در نظر گرفتن وی
-هاي ناپارامتري بدون تحمیل قید خاصی با معرفـی شـاخص  وري دارند. در حالی که روشتخمین بهره

هاي عددي هاي ناپارامتري می توان به شاخصزنند. از جمله روشوري را تخمین میهاي مناسب، بهره
، روش حسـابداري رشـد و شـاخص دیویژیـا و     اشـه، السـپیرز، فیشـر، تورنکوئیسـت)    (شاخص عددي پ
وري و تغییرات آن نقش بسزایی دارند در گیري بهرههاي عددي در اندازه. شاخصکردکندریک اشاره 

هایی است که بـه روش ناپـارامتري   وري مالم کوئیست یکی از بارزترین شاخصاین میان، شاخص بهره
وري کل عوامل تولید و تفکیک اجزاي آن معرفی شـده  گیري میزان تغییرات در بهرهازهمرزي براي اند

 د،یـ تول عوامـل  کـل ي وربهرهي رگیاندازهي هاروش ریسا به نسبت روش نیاي هاتیمز ازی برخ است.
هاي قیمتی و نیازي به دادهی، بیاقتصادسنجي هاشاخص به نسبت کمتر محدودکنندهوض رف :از عبارتند

هـاي فنـی و   نیازي به انتخاب یک شکل تبعی معـین و در نتیجـه مبـرا مانـدن از محـدودیت     در نهایت بی
 .1هاآماري خاص سایر روش

گردد که فـردي بـه   برمی 1953وري به سال گیري بهرهچه شاخص مالم کوئیست براي اندازهتاریخ
م،  1982در سال  ،د. همچنیننام مالم کوئیست این شاخص را در قالب تئوري مصرف متوسط مطرح کر

ایـن شـاخص در    1978قالب تئوري تولید توسط کیوس، کریستنسن و دیورت مطرح شـد. در سـال   در 
فـار و   ) توسـط CRSبا فرض بازده ثابت نسبت بـه مقیـاس (   DEA هاچارچوب روش تحلیل فراگیر داده

یـر نسـبت بـه مقیـاس     با فـرض بـازده متغ   DEAدر چارچوب روش  1984همکاران مطرح شد و در سال 
)VRSالگوي ریاضی شاخص مالم کوئیست بـر مبنـاي    ).1379 (امامی میبدي، ) مورد توجه قرار گرفت

هـا از  وري کل عوامل تولیدي در بـین دو نقطـه از داده  تابع مسافت تعریف شده که در آن تغییر در بهره

1. Caves, Christensen and Diewert 
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گیـري  (مشترك)، انـدازه  عینطریق محاسبه نسبت فاصله هر یک از این نقاط از سطح یک تکنولوژي م

 شود. می

بین دو زمـان  ) Mο)، شاخص تغییرات بهره وري مالم کوئیست (1994( به پیروي از فار و همکاران
t  وt+1 :را می توان بر حسب توابع مسافت به شرح ذیل نیز تعریف نمود 

 
 =    )1(       

 
-دوره -اي دروندر واقع یک تابع مسافت ستانده  و یا تابع 

را بـر   (t+1)و یـا   tمجموعه بردارهاي ستانده و عوامـل تولیـدي در زمـان     ،اي است، به عبارت دیگر

تـوان توابـع   نـد. بـا همـین قیـاس و اسـتدالل مـی      کحسب تکنولوژي تولید همـان زمـان، تعریـف مـی    

اي دوره -اي مجـاور را به عنوان توابع مسـافت سـتانده    و  مسافت

معرفی نمود که در آن مجموعه بردارهاي ستانده و عوامل تولیـدي در یـک زمـان خـاص بـر حسـب       

-گیري مالمدر تعریف شاخص اندازه ،گردد. به هرحال(مجاور)، بیان می تکنولوژي تولید زمان دیگر

شود. در تفکیک اجزاي آن، اشکال مختلف تابع مسافت به کار گرفته می کوئیست بر مبناي ستانده و

نسبت به تکنولوژي تولید دوره  t+1فاصله سطح مشاهده شده در دوره  رابطه فوق

t  نیز فاصله ستانده مشاهده شده در دوره  وt  نسبت به تکنولوژي دورهt+1   را نشـان

وري کل عوامل تولیدي از دوره ، اشاره بر رشد مثبت بهرهMοیک بودن مقدار  تر ازدهد. بزرگمی

t  تا دورهt+1 وري کل عوامـل تولیـدي را   تر از یک بودن آن، کاهش بهرهدارد و در مقابل کوچک

وري کـل  نیز بیانگر عدم تغییر در بهـره Mο  دهد. مساوي یک بودندر بین دو دوره مذکور نشان می

توجه داشـت کـه رابطـه آخـري در واقـع یـک میـانگین هندسـی از دو          دباشد. بایمیعوامل تولیدي 

نسبت به   )xt+1,yt+1(و ) xt,yt( از مقایسه وري کل عوامل تولیدي است. شاخص اولشاخص بهره

 t+1به تکنولوژي زمان  نسبت) xt+1,yt+1(و  )xt,yt(و شاخص دوم نیز از مقایسه  tتکنولوژي زمان 

 د.آینبه دست می
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 توان با انجام دادن یکسري عملیات جبري به  این صورت نوشت:) را می1رابطه (
 
 

 
 

و  t)، عبارت خارج از براکت، تغییر در سـطح کـارایی فنـی را در بـین دو دوره زمـانی      2در رابطه (
t+1 تر از یک شد، بزرگتر از یک باتر، مساوي و یا کوچکتواند بزرگکند که میگیري میرا اندازه

تر از یک بودن آن بـه  بودن آن به  معنی نزدیک شدن به منحنی تولید مرزي و بهبود کارایی و کوچک
تر از یک بودن آن نیز بیانگر دورتر معنی نزدیک شدن به منحنی تولید مرزي و بهبود کارایی و کوچک

خـل براکـت نیـز تغییـرات     شدن از منحنـی مـرزي و کـاهش کـارایی، در طـول زمـان اسـت. عبـارت دا        
باشـد. ایـن   دهد که برابر با میانگین هندسی انتقال تکنولوژي در بـین دو دوره مـی  تکنولوژي را نشان می

تر از یک بـودن آن بـه معنـی    تر از یک باشد، بزرگتر، مساوي و یا کوچکتواند بزرگعبارت نیز می
تر از یک بودن آن به معنی است و کوچک انتقال منحنی تولید مرزي به سمت بال و پیشرفت تکنولوژي

گیـري  شـود، انـدازه  که مشاهده مـی  افت تکنولوژي و انتقال منحنی مرزي به سمت پایین است. همچنان
براي حل این توابـع  ، مستلزم محاسبه توابع مسافت است.  Mο وري مالم کوئیست،شاخص تغییرات بهره

در  شـود. بـا توجـه بـه توضـیحات مـذکور،      ا استفاده مـی هریزي خطی تحلیل فراگیر دادهاز روش برنامه
وري کل عوامل تولید به روش شـاخص مـالم کوئیسـت، از    تحقیق حاضر نیز براي محاسبه شاخص بهره

-هاي موجودي سرمایه و تولید ناخالص داخلی بـه قیمـت  استفاده شده و همچنین داده DEAP2افزار نرم

-ري اسالمی ایران و آمار مربوط به نیروي کار، از سـالنامه از بانک مرکزي جمهو 1383هاي ثابت سال 

 استخراج شده است.  هاي آماري مرکز آمار ایران 
وري کل عوامل تولید را به دست آورده و سپس بـا قـرار   وري، رشد بهرهبا استفاده از تغییرات بهره

هاي بعد بـه  وري سالبهره دست آمده، شاخصه به عنوان سال پایه و بر پایه نرخ رشد ب 1358دادن سال 
وري کـل عوامـل تولیـد، رشـد     ، تصـویري از رشـد بهـره   )3(و ) 2(در نمودارهاي شماره  .آیددست می

 وري کل عوامل تولید نشان داده شده است:اقتصادي و شاخص بهره

)2(  
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 )1358-1393( وري کل عوامل تولید و رشد اقتصادي طی دورهروند رشد بهره. 2 نمودار
 تحقیق باتمحاسمأخذ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1358-1393 هايوري کل عوامل تولید در سالروند شاخص بهره .3 نمودار
 تحقیقمحاسبات مأخذ:    

)، کـه  ش1358-68( وري کل عوامل تولیـد در ده سـال  دهد که متوسط رشد بهرهنتایج نشان می
ان جنگ تحمیلی با عراق اسـت، برابـر بـا    هاي پس از انقالب جمهوري اسالمی ایران تا پایمتناظر با سال

هـاي اقتصـادي و سیاسـی ناشـی از     ثبـاتی توان افـزایش بـی  که دالیل عمده آن را میبوده درصد  -37/3
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و جنگ تحمیلی، کـاهش درآمـدهاي ارزي و همچنـین تخریـب و      1357انقالب اسالمی ایران در سال 
، 1368اي از سـال  هـاي توسـعه  اجراي برنامـه هاي فیزیکی برشمرد. با شروع فرسودگی بخشی از سرمایه

هاي وري کل عوامل در سالوري کل عوامل تولید نیز تغییر یافته و متوسط رشد بهرهروند تحوالت بهره
)، برنامـه دوم توسـعه   1368-1373متناظر با دوره برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ایران (

) و برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 1374-1378( اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور
دست آمـده اسـت. همچنـین در    ه درصد ب 36/1و  -02/0، 67/3 )، به ترتیب معادل1379-1383کشور (

) بـا وجـود افـزایش شـدید     1384-1388( هاي متناظر با دوره برنامه چهـارم توسـعه عمرانـی کشـور    سال
درصـد) بـه میـزان نـاچیزي      9/0وامل (با رشـد متوسـط سـاالنه معـادل     وري کل عدرآمدهاي نفتی، بهره

درصد نسـبت  8/4با رشدي معادل  1389وري کل عوامل تولید در سال افزایش یافته است. شاخص بهره
بـه دلیـل رکـود حـاکم بـر فضـاي        1390-1392هـاي  به سال گذشته، به اوج خود رسیده و در طی سال

مسیر اقتصاد کشور پس گردد. درصد، وارد روند نزولی می 4نه معادل اقتصادي کشور با رشد منفی ساال
با  1393در سال و  هتغییر جهت داد، 1392و  1391هاي  از هشت فصل پیاپی رکود و رشد منفی طی سال

وري کل عوامـل تولیـد نیـز در    ه است؛ همچنین شاخص بهرههمراه شد درصدي 3 مثبتاقتصادي رشد 
(محاسـبات تحقیـق،    رسـد. درصـدي مـی   5/1 رشـد منفـی، بـه رشـد مثبـت      پـس از دو دوره  1393سال 

 )3و  2نمودارهاي 
 

 هاروش تحقیق و داده .5
، در ر مطالعات انجام شده در قسمت سـوم با توجه به مباحث نظري ارائه شده در قسمت دوم و مروري ب

اخلـی، درآمـدهاي ارزي   هاي مصرفی دولت از تولید ناخـالص د این مطالعه، نرخ ارز واقعی، سهم هزینه
وري کل عوامل تولیـد،  بر بهره مؤثرنفتی، بی ثباتی اقتصادي، بی ثباتی مالی، به عنوان متغیرهاي کلیدي 

 اند. فرم کلی الگوي به کار گرفته شده به صورت زیر است:وارد الگو شده
TFP=F(EIN,FIN,GCE,OILR,RER) 

 که در آن:
هاي خارجی به داخلی برحسـب واحـد پـولی یکسـان     متبیانگر نسبت قی ):RER( نرخ ارز واقعی

در  ،. نرخ ارز واقعی در کنار سایر عوامل، از عوامل مهم اثرگذار بر ترکیب صـادرات و واردات و است
انتظار داریم وقتی این نسبت کاهش یابد، صادرات کاهش  هاي اقتصادي است.بر ساختار فعالیت ،نتیجه

ضـرب  یف نسبت شاخص قیمت خارجی برحسب پول داخلی، حاصـل و واردات افزایش یابد. براي تعر
 کنـیم. و سپس بر شاخص قیمت داخلی تقسـیم مـی   دست آوردهه قیمت خارجی در نرخ ارز اسمی را ب
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)، قابـل  3نسبت مورد بحث که در ادبیات اقتصادي به نرخ ارز واقعی هم معروف است، به شکل رابطـه ( 

 شود:محاسبه می

 )3     (                                                                                            

شــاخص قیمــت کاالهــا و خــدمات مصــرفی  : (ریــال)، : نــرخ ارز مــوزونWERکــه در آن 

سـت. نمـودار   : نـرخ ارز واقعـی ا  RER: شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی داخلی، خارجی،
 دهد:وري کل عوامل را در طی دوره زمانی مورد مطالعه نشان می، نرخ ارز واقعی و بهره)4(شماره 
 

 
 
 
 
 
 
 

                   
 

 وري کل عوامل تولیدنرخ ارز واقعی و بهره. 4 نمودار
 مأخذ: محاسبات تحقیق         

الی، نوسانات شاخص نسـبت نقـدینگی بـه    ثباتی مبراي محاسبه شاخص بی ):FIN( ثباتی مالیبی
یم. روش نمــایپرسـکات اسـتخراج مـی    -تولیـد ناخـالص داخلـی را بـا اسـتفاده از روش فیلتــر هادریـک      

سازي مجموع مجذورات انحراف یک متغیر از رونـد بلندمـدت آن   پرسکات بر مبناي حداقل-هادریک
-مقـادیر رونـد هادریـک    ،د. در واقـع پـذیر حاصل شده که با اعمال یک قید یکنواخت کننده انجام می

 ) را حداقل کند:4پرسکات، مقادیري هستند که رابطه (
 

               )4  (                       

        )5(                                                                                                           

 که در آن:
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: انحـراف   : تعداد مشـاهدات، t، Tدر زمان y: روند بلند مدت متغیر: متغیر مورد مطالعه ،  
کنـد.  عامل موزون است که میزان هموار بودن روند را تعیـین مـی    :، پارامترyاز روند بلند مدت متغیر

خت شاخص بی ثباتی مالی، ابتدا روند شاخص بی ثباتی مـالی را اسـتخراج و از مقـادیر واقعـی     براي سا
 شاخص،کسر نموده که حاصل آن، شاخص بی ثباتی مالی است.

              )6    (                                                                                                       FIN=Ft-HPFt  
 (عامل بی ثباتی مالی)، معرف نوسانات نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی FINtکه در آن 

Ft  (نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی) وHPFt روند شاخص مالی به روش هودریک)-
طی زمان وري کل عوامل تولید را در ثباتی مالی و بهره، بی)5(باشد. نمودار شماره پرسکات) می

 دهد:نشان می
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 وري کل عواملثباتی مالی و بهرهبی .5نمودار 

 مأخذ: محاسبات تحقیق                

 
 -): بـراي بـه دسـت آوردن ایـن متغیـر نیـز بـا اسـتفاده از فیلتـر هادریـک          EIN( بی ثباتی اقتصـادي 

ثبـاتی اقتصـادي بـا    نوان نماینده بیپرسکات، روند تورم استخراج گردیده و سپس نوسانات تورم را به ع
 آوریم:به دست می )7استفاده از رابطه  شماره (

      )7(                                                                                                       EIN=It-HPIt 
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(رونـد   HPIt(تـورم) و  It  ،کـالن) (عامل بی ثبـاتی اقتصـاد    معرف نوسانات تورم EINtکه در آن 

وري ثباتی اقتصـادي و بهـره  )، شاخص بی6( باشد. نمودار شمارهپرسکات) می-تورم به روش هودریک
 دهد:کل عوامل را نشان می

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 وري کل عواملثباتی اقتصادي و بهرهشاخص بی .6 نمودار

 مأخذ: محاسبات تحقیق        

 ش1371): مقدار این سهم تا سال GCE( ولت از تولید ناخالص داخلیهاي مصرفی دسهم هزینه
ها ها افزایش و در بعضی از سالبه بعد، در بعضی سال 1371داراي روند بسیار کاهنده بوده اما از سال 

هاي متناظر با وقوع انقالب اسالمی ایران و جنگ این نسبت در سال ،کاهش داشته است. به طور کلی
درصد، داراي بیشترین مقدار بوده و میـزان ایـن نسـبت در     26/17) با میانگین 1358-1367تحمیلی (

درصد، در برنامه 12) حدود 1368-1373طی برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور(
درصـد، در برنامـه سـوم توسـعه اقتصـادي،       61/12) حـدود  1374-1378( دوم توسعه عمرانی کشـور 

 ، در برنامـه چهـارم توسـعه عمرانـی کشـور     درصـد  18/12) 1379-1383کشور ( نگیاجتماعی و فره
) 1389-1393( درصد و در پنج سال پایـانی دوره مـورد مطالعـه در ایـن تحقیـق     7/11) 1388-1384(

هاي مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی از سال درصد بوده است. میانگین سهم هزینه 5/10معادل 
حاکی از کـاهش میـزان دخالـت    و درصد  12سال معادل 26در طی  1393سال  به بعد تا پایان  1368

 دولت در اقتصاد کشور، پس از دوران متناظر با وقوع انقالب اسالمی ایران و جنگ تحمیلی با عراق
 .است) 1367-1358(
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 هاي مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی و بهره وري کل عواملسهم هزینه .7 نمودار
 مأخذ: محاسبات تحقیق                    

): براي واقعی نمودن درآمدهاي ارزي حاصل از OILR( درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت
صادرات نفت و گاز، الزم است تا آن را بـر یـک شـاخص قیمـت جهـانی تقسـیم کنـیم. بـدین منظـور، از          

 7اسـتفاده شـده اسـت. نمـودار     م 2005 شاخص قیمت بهاي کاالها و خدمات مصرفی آمریکا با سـال پایـه  
 ش1393تـا   1358هاي وري کل عوامل را طی سالروند تغییر در درآمد ارزي نفتی واقعی و نرخ رشد بهره

 دهد.نشان می
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

 وري کل عواملدرآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت و بهره .8 مودارن
 مأخذ: محاسبات تحقیق                  
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روش برآورد الگو به درجه پایایی متغیرها بستگی دارد، بدین مفهوم که پس از بررسی  ماًعمو

پایایی متغیرها با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته، روش مناسب براي برآورد الگو انتخاب 
هـاي بـا حجـم کوچـک از نتـایج بهتـري       براي نمونـه  ARDLگردد. به طور کلی کاربرد روش می

). در این مطالعه، همان طور که در قسـمت نتـایج و بحـث آمـده     1379 (نوفرستی، دار استبرخور
تـوان از روش خودتوضـیح بـا    باشند و لـذا مـی  است، متغیرهاي الگو، پایا از درجه صفر و یک می

هـاي ایـن روش آن اسـت کـه عـالوه بـر       استفاده کرد. از جمله مزیت )ARDL( هاي گستردهوقفه
)، نیز به منظور چگونگی ECM( توان از الگوي تصحیح خطاگوي بلندمدت، میبرآورد ضرایب ال

تعدیل عدم تعادل در کوتاه مدت به تعادل بلندمدت بهره برد. با توجه به توضیحات مـذکور، فـرم   
هاي گسترده به صورت رابطـه شـماره   الگوي برآوردي در این تحقیق به روش خودتوضیح با وقفه

 گردد:) تعریف می8(
 

                                                                                 
 

DU بعـد از ایـن سـال،    )2(که با توجه به نمـودار شـماره    1362متغیر مجازي مربوط به رکود سال ،
براي بیشتر  وري به طور چشمگیري کاهش یافته و وارد سیکل منفیرشد اقتصادي و همچنین رشد بهره

 DU74 هـا صـفر)،   یک و براي بقیـه سـال   1358-1362هاي شود (مقدار آن براي سالهاي آتی میسال
 1374درصـد در سـال   49متغیر مجازي براي شکست ساختاري تـورم بـه دلیـل افـزایش ناگهـانی آن تـا       

ابتـدا الگـوي فـوق     بنـابراین، باشـد.  ها صـفر) مـی  برابر یک و براي بقیه سال 1374(مقدار آن براي سال 
شود، سـپس در مرحلـه بعـد بـا توجـه بـه نتـایج آن، وجـود رابطـه          برآورد می Microfitافزار توسط نرم

گیـرد کـه در   مسـتر مـورد آزمـون قـرار مـی      -دوالدو -بلندمدت بین متغیرها با استفاده از ازمون بنرجـی 
ین در الگـوي  مـدت و همچنـ  یید وجود رابطـه بلندمـدت بـین متغیرهـا، ضـرایب الگـو در بلند      أصورت ت

ها و اطالعات مورد نیاز مربوط به متغیرهاي این ذکر است که داده شایانگردد. تصحیح خطا برآورد می
هاي ملی ساالنه اقتصاد ایران از بانک مرکـزي  تحقیق، از بانک اطالعات سري زمانی و مجموعه حساب

 است. جمهوري اسالمی ایران و همچنین بانک جهانی استخراج شده 

)8(  
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 . بحث و تحلیل نتایج 6
فـولر تعمـیم یافتـه اسـتفاده شـده اسـت. نتـایج        -براي آزمون پایایی متغیرها، از آزمون ریشه واحد دیکی

) نشان می دهد که متغیرهاي منظور شـده در الگـو، پایـا از    1فولر تعمیم یافته در جدول (-آزمون دیکی
 درجه صفر و یک هستند.

 پایایی متغیرها. 1دولج
 

 مرتبه جمعی بودن پایایی در سطح مقدار بحرانی  آماره دیکی فولر متغیرها

TFP 30/3- ناپایا -54/3 باعرض از مبدا و روند I(1) 

RER 70/2- ناپایا -55/3 باعرض از مبدا و روند I(1) 

FIN 49/3- پایا -98/2 باعرض از مبدا I(0) 

EIN 61/5- پایا -95/2 دا و روندباعرض از مب I(0) 

GCE 32/3- ناپایا -54/3 باعرض از مبدا و روند I(1) 

OILR 64/3- پایا -94/2 باعرض از مبدا I(0) 
 

 مأخذ: محاسبات تحقیق
 

با توجه به آزمون پایایی، بررسی روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهـا بـا اسـتفاده از الگـوي     
 ه میسر است. خودتوضیح با وقفه هاي گسترد

شود به استثناء طور که مالحظه می ) ارائه شده است. همان2در جدول( ARDLنتایج الگوي پویاي 
% 95 دار اسـت، بقیـه ضـرایب در سـطح اطمینـان     % معنـی 90ضریب شاخص بی ثباتی مالی که در سطح 

و وقفـه در کوتـاه   هاي مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی نیـز بـا د  سهم هزینه ،معنی دارند. همچنین
کشـد تـا شـوك وارد    وري کل عوامل تولید اثرگذار است و به تعبیري دو دوره طـول مـی  مدت بر بهره

، متغیرهـاي  وري کـل عوامـل تولیـد اثـر بگـذارد. بـا توجـه بـه مقـدار          آمده روي این متغیر، بر بهره
انـد کـه مبـین قـدرت توضـیح      یح دادهدرصد از تغییرات متغیر وابسـته را توضـ   95توضیحی مدل حدود 

 باشد.دهندگی باالي متغیرهاي لحاظ شده در الگو می
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 نتایج حاصل از برآورد کوتاه مدت الگو .2جدول 

 
 tآماره  برآورد ضریب متغیرها

 TFP(-1) 42/0 47/3 بهره وري کل عوامل تولید دوره قبل

 RER 008/0 22/4نرخ ار ز واقعی یا 

 -FIN 22/0- 71/1لی یا ثباتی مابی

 -GCE 18/0- 71/0هاي دولت یاسهم هزینه

 GCE(-1) 05/0 19/0 هاي دولت دوره قبلسهم هزینه

 -GCE(-2) 64/0- 88/2 هاي دولت دو دوره قبلسهم هزینه

 OILR 001/0 63/6درآمد ارزي نفتی یا 

 -EIN 15/0- 43/2ثباتی اقتصادي یا بی

 DU 93/7 34/3متغیر مجازي 

 DU74 07/8 02/3متغیرمجازي 

 Constant 95/56 39/7عرض از مبدا یا 
            

 مأخذ: محاسبات تحقیق      

 
-، براي اطمینان از وجود رابطـه بلندمـدت از آزمـون بنرجـی     ARDL پس از تخمین معادله پویاي

) TFP(-1)اوقفه متغیر وابسته (ضریب ب داین آزمون بایدادن یم. براي انجام ینمامستر استفاده می -دوالدو
نبـودن  یـا  بـودن  این آزمون براي اطمینان از  را از عدد یک کم کرده و بر انحراف معیارش تقسیم نمود.

دسـت آمـده کـه از مقـادیر جـدول      ه بـ  4/83-محاسباتی برابـر بـا مقـدار    tرابطه بلندمدت انجام و آماره 
براسـاس ایـن آزمـون،     ،شتر است. به عبارت دیگـر ) به لحاظ قدرمطلق بی-46/4( مستر -دوالدو -بنرجی

پس از انجام آزمـون   فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بلندمدت رد و وجود آن پذیرفته شده است.
) نتایج رابطـه  3( توان ضرایب بلندمدت را تفسیر نمود. در جدولو اطمینان از وجود رابطه بلندمدت می
 ه شده است:بلندمدت حاصل از برآورد الگو آورد
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 نتایج حاصل از برآورد رابطه بلندمدت .3جدول 
 

 tآماره  برآورد ضریب متغیرها

 RER 001/0 22/4نرخ ار ز واقعی یا 
 -FIN 31/0- 95/1ثباتی مالی یا بی

 -GCE 09/1- 18/3 هاي دولت یاسهم هزینه
 OILR 002/0 98/10درآمد ارزي نفتی یا 

 -EIN 21/0- 11/2ثباتی اقتصادي یا بی
 DU 35/11 76/2متغیر مجازي یا 

 DU74 54/11 61/2متغیر مجازي 
 Constant 45/81 26/15عرض از مبدا یا 

            
 مأخذ: محاسبات تحقیق

وري کل عوامل تولید، به ازاي هر یک ریال افزایش در توان گفت که بهرهبراساس نتایج فوق، می
ترتیـب  یلیون دالر افزایش در درآمدهاي ارزي نفتی به قیمت ثابت بهنرخ ارز واقعی و به ازاي هر یک م

وري کل عوامل تولید در اثر یک درصد افـزایش  بهره ،یابد. همچنینواحد افزایش می 002/0و   001/0
هاي مصرفی دولـت از تولیـد ناخـالص    ثباتی اقتصادي و در اثر یک درصد افزایش در سهم هزینهدر بی

) ECMیابد. اکنون به بـرآورد معادلـه تصـحیح خطـا (    واحد کاهش می 09/1و  21/0، ترتیب داخلی، به
 شود که نتایج آن در جدول ذیل آورده شده است:مبادرت می

 
 نتایج حاصل از برآورد رابطه تصحیح خطا. 4 جدول

 

 مأخذ: محاسبات تحقیق

 tآماره  برآورد ضریب متغیرها
 dRER 0081/0 22/4تفاضل نرخ ارز واقعی یا 

 -dFIN 22/0- 71/0مالی یا  ثباتیتفاضل بی
 - dGCE 18/0- 71/1 هاي دولت یاتفاضل سهم هزینه

 dGCE(-1) 64/0 88/2 تفاضل سهم هزینه هاي مصرفی دولت دوره قبل
 dOILR 0016/0 63/6تفاضل درآمد ارزي نفتی یا 

 -dEIN 15/0- 43/2ثباتی اقتصادي یا تفاضل بی
 DU 93/7 34/3متغیر مجازي یا 

 DU74 07/8 02/3مجازي  متغیر
 Constant 95/56 39/7عرض از مبدا یا 

 -ecm(-1) 69/0- 27/7ضریب تصحیح خطاي باوقفه یا 
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درصد از تغییرات متغیـر وابسـته    86با توجه به مقدار ضریب تعیین، متغیرهاي توضیحی مدل حدود 

بـرآورد    -69/0 در الگو، معـادل  ECM(-1)قفه دهند. همچنین ضریب تصحیح خطاي باورا توضیح می
 69دهد که در هر دوره، دار است، نشان میشده است. این ضریب که از نظر آماري به طور کامل معنی

وري کل عوامل تولید در دوره بعد تعدیل شده و به رونـد بلندمـدت خـود    درصد از عدم تعادل در بهره
 گیرد.تعادل با سرعت مناسبی صورت می تعدیل به سمت ،نزدیک می شود. بنابراین

  
 گیري و پیشنهاداتنتیجه. 7

وري کل عوامل تولید برخی از متغیرهاي کلیدي اقتصاد کالن بر بهره تأثیراین پژوهش با هدف بررسی 
) نشـان  1358-1393( هاي سري زمانیدر ایران انجام شده است. نتایج الگوي برآورد شده مبتنی بر داده

 ثباتی اقتصـادي خ ارز واقعی و درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت داراي اثر مثبت و بیداد که نر
-(نوسانات نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی) و سهم هزینه ثباتی مالی(نوسانات تورم)، بی

-مـی وري کل عوامـل  هاي مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی در بلندمدت داراي اثر منفی بر بهره

دست آمده در این مطالعه، با مطالعات تجربی صورت گرفته در کشورهاي دیگر سازگار ه باشند. نتایج ب
هاي سیاسـتی در راسـتاي ارتقـاي    با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، در ادامه، برخی از توصیه است.

 گردد:وري کل عوامل تولید در کشور، پیشنهاد میبهره

-هـاي ضـدتورمی بـه منظـور افـزایش رقابـت      و اجراي سیاست ارز واقعی جلوگیري از کاهش نرخ -

 .پذیري اقتصاد
 .رشد اقتصادي و کاهش نوسانات تورماز طریق ایجاد ثبات اقتصادي  براي مؤثرهاي اتخاذ سیاست -
-ایجاد ثبات در بازاروري کل عوامل تولید، ثباتی در بازارهاي مالی بر بهرهمنفی بی تأثیربا توجه به  -

گـذاري از طریـق   براي بهبود فضاي کسب و کـار، ایجـاد فضـایی مطمـئن بـراي سـرمایه       اي مالیه
هاي مولد اقتصـادي و  تواند به هدایت نقدینگی به سمت فعالیتگران مالی که در نهایت میواسطه

گذاري با کـارایی بـاالتر منجـر    هاي سرمایهمالی پروژه تأمینهاي سوداگرانه و جلوگیري از فعالیت
 رسد.وري ضروري به نظر میشود، جهت ارتقاي بهره

توسـعه  هـاي  اتخـاذ سیاسـت  وري کـل عوامـل تولیـد،    با توجه به اثر مثبت درآمدهاي ارزي نفتی بر بهـره  -
هـاي اقتصـادي بـا بـازدهی و کـارایی بـاالتر و       در فعالیـت  یصادرات و تخصیص درآمـدهاي ارزي نفتـ  

 گردد.با استفاده از این درآمدها، پیشنهاد می هاي نوینوريافن گیري ازفراهم نمودن امکان بهرههمچنین 

    .هاي مصرفی دولتکاراتر نمودن تخصیص هزینه -
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 منابع
ران بـا اسـتفاده از   واقعـی در ایـ   مـؤثر کننـده نـرخ ارز   بررسی عوامل تعیین". )1392( علی اصغرپور،حسین؛ مهدیلو،

 .25-56صص  .شماره سوم .ربرديهاي اقتصادي کافصلنامه پژوهش ."رگرسیون فازي

هـاي  سسـه مطالعـات و پـژوهش   ؤم: تهـران . وريگیـري کـارایی و بهـره   اصول انـدازه . )1379( امامی میبدي، علی

 .بازرگانی

ر هـاي مهـم اقتصـاد ایـران د    وري کـل عوامـل تولیـد در بخـش    رشد بهره" .)1389(، صادق تیموري، امیر؛ خلیلیان

 .71شماره . سال هجدهم .مجله اقتصادکشاورزي و توسعه ."هاي اول تا سوم  توسعهبرنامه

وري کـل عوامـل تولیـد در    بر بهره مؤثرتحلیل عوامل ". )1391(، مژگان و نادري، حسن طائی ؛اسفندیارد، جهانگر

 .63شماره  .هاي بازرگانیفصلنامه پژوهش ."(رویکرد بین بخشی) اقتصاد ایران

وري بخـش کشـاورزي   هاي متغیرهاي کالن اقتصادي در رشد بهـره نوسان تأثیربررسی ". )1394( چراغی، داوود

 .89شماره . اقتصاد کشاورزي و توسعه ."ایران

. "نـرخ حقیقـی ارز در اقتصـاد ایـران     مدت و بلندمـدت بررسی رفتار کوتاه". )1380(، جعفر درگاهی،حسن؛ گچلو

 .پژوهشنامه بازرگانی

وري کـل عوامـل از   ارائه مدلی تلفیقی براي محاسبه رشـد بهـره  ". )1386(، محسن علیرضایی، محمدرضا؛ افشاریان

فصلنامه  ."وري شرکت ملی نفت ایرانها، شاخص تورنکوئیست و محاسبه رشد بهرههاي تحلیل پوششی دادهمدل

 .3شماره  .11. دوره دانشگاه تربیت مدرس .مدرس علوم انسانی

انتشارات پژوهشـکده پـولی   . اندازسند چشم ي در برنامه چهارم وقتصادوري و رشد ابهره. )1389( کمیجانی، اکبر

 .و بانکی

پذیري آن بر شاخص رقابت تأثیربر تغییرات نرخ ارز واقعی و  مؤثرعوامل ". )1394( نافی انور، وحید و همکارانم

 .32شماره .فصلنامه علوم اقتصادي ."در اقتصاد ایران

هاي وري کل عوامل تولید در رشد تولیدات بخشبررسی نقش بهره". )1388(، ابراهیم ؛ احمدزادهمحسن ،مهرآرا

 .87شماره . مجله تحقیقات اقتصادي ."عمده اقتصاد ایران

 .سسه خدمات فرهنگی رساؤمتهران:  .جمعی در اقتصادسنجیریشه و احد و هم. )1378( نوفرستی، محمد

 .انتشارات دنیاي اقتصاد .وري صنعت ایرانهبهر. )1391(، سیدفرشاد و فاطمی، حسن نیلی، مسعود؛ درگاهی
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