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Abstract
Purpose: Due to the importance of productivity index in the economy, in this article we will discuss the different approaches
that are used to measure partial and total factor productivity.
Methodology: In all economic and social organizations and systems, the concept of productivity is very important and is
examined using different approaches. Without the goal of productivity, no business will find a suitable direction, and without
measuring productivity, there will be no control over business. Measurement is the first step towards control and ultimately
improvement. Productivity can be divided into two categories, partial and total factor productivity. Total factor productivity in
the economy has a significant impact on increasing GDP growth.
Findings: According to the results obtained for the Malmquist index of the industrial sector in 2011, the productivity growth
of total factor productivity has been desirable, but productivity in the mining sector has had the greatest decrease. The
productivity growth of total factor productivity of the economy in 2011 is almost uniform.
Originality/Value: By using the real data of Iran in 2011 calculate partial and total factor productivity with different
approaches.
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تصمیمگیری و تحقیق در عملیات

نوع مقاله :پژوهشی-کاربردی

اندازهگیری بهرهوری جزئی و کل عوامل تولید بخشهای اقتصادی کشور
محمد خدابخشی*  ،زهرا چراغعلی
گروه ریاضی کاربردی و صنعتی ،دانشگاه شهیدبهشتی ،تهران ،ایران.

چکیده
هدف :با توجه به اهمیت شاخص بهرهوری در اقتصاد ،در این مقاله رویکردهای مختلفی که برای اندازهگیری
بهرهوری جزئی و کل عوامل تولید استفاده میشوند را مطرح میکنیم.

برخوردار است و با استفاده از رویکردهای مختلفی مورد بررسی قرار میگیرد .بدون هـدف بهـرهوری ،هیـچ کسـب
و کاری جهـت مناسـبی پیـدا نخواهـد کـرد و بــدون اندازهگیــری بهــرهوری ،هیــچ کنترلــی بــر روی کســب
و کار وجــود نخواهــد داشــت .اندازهگیــری ،اولیــن قــدم بــه ســمت کنتــرل و در نهایــت بهبــود می-
باشــد .بهرهوری را میتوان به دو دسته ،بهرهوری جزئی و کل عوامل تولید تقسیم کرد .بهرهوری کل عوامل تولید در
اقتصاد ،در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی تاثیر بسزایی دارد.
یافتهها :با توجه به نتایج بدست آمده برای شاخص مالمکوئیست بخش صنعت در سال  ،1390رشد بهرهوری کل
عوامل تولید مطلوبی داشته است ،اما بهرهوری در بخش استخراج معدن بیشترین کاهش را داشته است .رشد بهره-
وری کل عوامل تولید اقتصاد در سال  1390تقریبا یکنواخت میباشد.
اصالت/ارزش افزوده علمی :با استفاده از دادههای واقعی سال  1390ایران به محاسبه بهرهوری جزئی و کل
عوامل تولید با رویکردهای مختلف میپردازیم.
کلیدواژهها :اقتصاد ،بهرهوری ،بهرهوری جزئی و کل عوامل تولید ،تحلیل پوششی دادهها

 -1مقدمه
اهمیت بررسی بهرهوری در همه سازمانها حائز اهمیت میباشد .بـر اسـاس تعریـف آژانـس بهـرهوری اروپـا" ،بهـرهوری یـک نگـرش
ذهنــی اســت ،رویکــردی اســت کــه بــه صــورت مــداوم بــه دنبــال بهبــود آنچــه کــه هســت ،میباشــد .بهــرهوری اعتقــاد
راســخ اســت بــه ایــن کــه هــر کــس میتوانــد بهتــر از دیــروز کار کنـد و فـردا نیـز از امـروز بهتـر کار خواهـد کـرد".
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نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره  ،xفصل  ،xxصفحهx-x :

روششناسی پژوهش :در کلیه سازمانها و نظامهای اقتصادی و اجتماعی مفهوم بهرهوری از اهمیت بسیاری

همانطور که در گزارش سایت سازمان ملی بهرهوری ایران اشاره شده است" :سازمان ملی بهرهوری ایران به عنوان یك نهاد حاکمیتی ،مسئول
برنامهریزی ،سیاستگذاری ،راهبری ،پایش و ارزیابی بهرهوری همه فعاالن اقتصادی و عوامل تولید از جمله نیروی کار ،سرمایه ،انرژی ،آب
و خاك و تهیه و تدوین شاخصهای استاندارد بهرهوری به ویژه بهرهوری سبز ،ارتقای بهرهوری در تمامی بخشهای اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی ،دولتی و غیردولتی در چارچوب قوانین ،سیاستها و اسناد باالدستی است".
بیشتر متونی که درباره ارزشافزوده میباشند ،ارزشافزوده را براساس تابع کابداگالس تخمین میزنند .تابع کابداگالس در مباحث
اقتصاد خرد ،مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان است .فرم تابع کابداگالس برای بیان ارزشافزوده به صورت زیر است:
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()1

yt = A×Lt αL × Kt αK

در رابطه  yt ،1ارزشافزوده در زمان  K t ،tموجودی سرمایه در زمان  L t ،tتعداد نیروی کار در زمان 𝑡 αL ،سهم عامل کار در ارزشافزوده
و  αKسهم عامل سرمایه در ارزشافزوده میباشد و  Aبهرهوری کل عوامل تولید است .همانطور که در رابطه  1مشاهده میشود ،ارزشافزوده
تحت تاثیر دو عامل تغییر میکند .1 :رشد نهادهها (سرمایه و نیروی کار)  .2بهبود بهرهوری کل عوامل تولید.
x

نویسندگان مقاله  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره  ،xفصل  ،xxصفحه-x :

یکی از تعاریفی که برای تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته میشود ،مجموع ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصاد میباشد در نتیجه
اگر دو عامل ذکر شده افزایش یابند ،تولید ناخالص داخلی نیز افزایش مییابد و این امر سبب میشود رشد تولید ناخالص داخلی نیز افزایش
پیدا کند .افزایش رشد تولید ناخالص داخلی سبب بهبود عملکرد تولید جامعه و بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه میگردد .اگر بتوان تولید
را بیشتر کرد ،عالوه بر بهبود رشد اقتصاد ،میتوان مشکل بیکاری در جامعه را نیز کاهش داد.
برای محاسبه بهرهوری کل عوامل تولید میتوان از روشهای اقتصادی و تحلیل پوششی دادهها استفاده کرد.روشهای اقتصادی که در این
مقاله برای محاسبه بهرهوری کل عوامل تولید استفاده میشوند روش کندریک ،دیویژیا و مانده سولو میباشند .یکی از روشهایی که برای
بررسی بهرهوری کل عوامل تولید در تحلیل پوششی دادهها استفاده میشود روش مالمکوئیست میباشد .یکی از مزیتهای استفاده از روش
مالمکوئیست نسبت به برخی از شاخصهای بهرهوری اقتصادی ،این است که در روش مالمکوئیست نیازی به دانستن قیمت ستاندهها
(خروجیها) و نهادهها (ورودیها) نداریم.همچنین در این روش میتوانیم تغییرات بهرهوری کل عوامل تولید را به دو بخش تفکیک کنیم:
تغییرات تکنولوژی و تغییرات کارایی.
عباسیان و مهرگان )2007( 1بهرهوری عوامل تولید بخشهای اقتصادی کشور را با استفاده از تحلیل پوششی دادهها مورد بررسی قرار دادند.
سبحانی و عزیز محمدلو )2008( 2به بررسی بهرهوری عوامل تولید در زیر بخشهای صنایع بزرگ ایران پرداختند .مهرآرا و

احمدزاده3

( )2009درباره رشد بهرهوری کل عوامل تولید و رشد نهادههای تولیدی کار و نیروی سرمایه در رشد تولیدات بخشهای عمدهی اقتصاد و
کل اقتصاد غیرنفتی طی دورهی  1345-1383مطالعاتی را انجام دادند .امیرتیموری و خلیلیان )2010( 4به بررسی رشد بهرهوری کل
عوامل تولید در بخشهای مهم اقتصاد ایران طی برنامههای توسعه اول ،دوم و سوم با استفاده از رویکرد  DEAو شاخص مالمکوئیست در

طی سالهای 1368-1383پرداختند .را و شستالوا )2011( 5رابطه بین رویکردهای مختلف بهرهوری کل عوامل تولید با مانده سولو را مورد
بررسی قرار دادند .نادعلی و همکاران )2012( 6به بررسی ارتباط میان بهرهوری و رشد بخش نفت در اقتصاد ایران با استفاده از تکنیک

آزمون ریشه واحد و هم انباشتگی پرداختهاند .محمدزاده و همکاران )2013( 7به بررسی بهرهوری و رشد اقتصادی کشورهای در حال

توسعه منتخب با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها و شاخص مالمکوئیست پرداختند .دیزجی و کتابفروشبدری )2015( 8به بررسی
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آثار توسعه انسانی بر بهرهوری نیروی کار در کشورهای منتخب  OECDپرداختند .تانگ و همکاران )2017( 1به بررسی و تجزیه بهرهوری
کل عوامل تولید کشور چین در طی سالهای  2003-2013با استفاده از شاخص مالمکوئیست پرداختهاند .معتمدی و

رحمانی2

( )2018در مقالهشان به تاثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر تشکیل سرمایه ،بهرهوری نیروی کار و رشد اقتصادی در کشورهای در
حال توسعه پرداختند.دیزجی )2018( 3با استفاده از شبکههای عصبی پیش خور با الگوریتم پس از اتتشار خطا به بررسی پیشبینی

بهرهوری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران در طی سالهای 1375تا  1395پرداختهاند .عیسی زاده و صوفی مجیدپور )2018( 4به بررسی

رشد بهرهوری کل و تغییرات تکنولوژی و کارایی  135صنعت در طی سالهای  1379-1393پرداختند .محمودی و همکاران،)2019( 5

بهرهوری کل عوامل تولید در شرایط تحریمهای اقتصادی را در طی سالهای 1358تا  1395بر بخشهای صنعت ،کشاورزی و حمل-

ونقل با استفاده از شاخص مالمکوئیست مورد بررسی و تحلیل قرار دادهاند .زارع جونقانی و کرمی )2019( 6به ارزیابی و سنجش رشد
بهرهوری کل عوامل تولید در سطح بخشهای اقتصادی در ایران با استفاده از رویکرد داده-ستانده در سطح ملی پرداختهاند .نوروزی و
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همکاران )2021( 7با استفاده از الگوریتم شبکههای عصبی مصنوعی به بررسی عوامل موثر بر رشد بهرهوری ایران پرداختند.
یکی از راههای دستیابی به افزایش رشد اقتصادی ،افزایش ارزش افزوده می باشد .همانطور که گفته شد یکی از راههای افزایش ارزش
افزوده استفاده کارا از نیروی کار و سرمایه می باشد که در صورت افزایش بهرهوری جزئی و کل عوامل تولید این امر محقق خواهد شد.
اقتصادی میباشد .یکی از ویژگی های مقاله این است که همزمان در مقاله میتوان چهار رویکرد بهرهوری کل عوامل تولید را مشاهده
کرد .باتوجه به اهمیت بهرهوری در رشد تولید ناخالص داخلی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در این مقاله سعی داریم ،بهرهوری جزئی و
کل عوامل تولید بخشهای اقتصادی ایران در سال  1390را بررسی کنیم .یکی از سواالت مهم در راستای بهبود بهرهوری اقتصاد کشور
این است ،کدام بخشهای اقتصادی کشور کاهش بهرهوری دارند .یکی دیگر از مزیتهای مقاله حاضر این است که با توجه به نتایج
بدست آمده از شاخص مالمکوئیست ،هر بخش میتواند ضعف عملکرد بهرهوری خود را مشاهده کند و سعی کند در جهتی گام بردارد
که سبب بهبود بهرهوری شود .با استفاده از نتایج بدست آمده تحلیل خواهیم کرد ،کدامیک از بخشهای اقتصادی کاهش بهرهوری دارند
و این کاهش بهرهوری بدلیل تغییرات تکنولوژی است یا تغییرات کارایی .به نظر میرسد که این اولین مقالهای باشد که همزمان چهار
رویکرد بهرهوری را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
ساختار مقاله بدین نحو می باشد :در بخش دوم ،رویکردهای مربوط به محاسبه بهرهوری جزئی و کل عوامل تولید بیان میشوند .در
بخش سوم ،رویکردهای مختلف مطرح شده در بخش دو را برای دادههای واقعی بخشهای مختلف اقتصاد و کل اقتصاد در سال1390
ایران اجرا و تحلیل میکنیم .در بخش چهارم ،نتیجهگیری و پیشنهادات مطرح خواهد شد.

 -2بهرهوری
بهـرهوری به صورت نسـبت بیـن مقـدار خروجی بـه ورودیها تعریف می شود .با توجه به توضیحاتی که در سایت سازمان ملی بهرهوری
ایران بیان شده است" :روند تغییرات بهرهوری کل عوامل تولید پس از پایان جنگ تحمیلی تا نیمه دهه هشتاد شمسی روندی رو به رشد
داشته است که این روند تا حد زیادی منطبق با رشد بهرهوری سرمایه و نیروی کار بوده است .اما از نیمه دهه هشتاد تاکنون رشد بهرهوری
کل عوامل تولید علی رغم نوسانات دورهای موقف شده است .روند تغییرات شاخص بهرهوری سرمایه کامل منطبق با بهرهوری کل عوامل
تولید بوده است".

Tang et al

1
2

Motamedi and Rahmani
Dizaji
4
Eisazadeh and Soufimajidpout
5
Mahmodi et al.
6
Zare Joneghani and Karami
3

Norozi et al.

7

عنوان مقاله

با توجه به ضرورت این موضوع و اهمیت بهبود بهرهوری ،هدف از این پژوهش بررسی بهرهوری جزئی و کل عوامل تولید بخشهای

بهرهوری عوامل تولید به دو دسته تقسیم میشود .1 :بهرهوری جزئی عوامل تولید  .2بهرهوری کل عوامل تولید .تفاوت اصلی این دو دسته
مربوط به نحوه ارتباط خروجی با تعداد ورودیها می باشد .اگر ارتباط خروجی تنها با یک ورودی در نظر گرفته شود در این صورت از
شاخص بهرهوری جزئی عوامل تولید استفاده میشود اما اگر ارتباط خروجی با کل ورودیها را در نظر بگیریم در این صورت از شاخص
بهرهوری کل عوامل تولید استفاده میکنیم .برای محاسبه بهرهوری جزئی و کل عوامل تولید رویکردهای مختلفی وجود دارد .در ادامه برخی
از این رویکردها را توضیح خواهیم داد.
 -1-2بهرهوری جزئی عوامل تولید

102

شاخص بهرهوری جزئی عوامل تولید ( 1 )PFPاز تقسیم خروجی به مقدار یکی از عوامل ورودی بدست میآید .با توجه به اینکه این شاخص
در اقتصاد جایگاه مهمی دارد و میخواهیم این شاخص را در اقتصاد ایران مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم ،فرض میکنیم که خروجی در
نظر گرفته شده ارزشافزوده باشد .به منظور خارج ساختن تورم ،الزم است از ارزش افزوده به قیمت ثابت سال پایه استفاده شود .با توجه به
نوع شاخص ،ورودیها نیروی کار یا سرمایه میباشند .با درنظر گرفتن خروجی و ورودیهای ذکر شده ،شاخصهای بهرهوری نیروی کار
و سرمایه را بیان میکنیم.

x

نویسندگان مقاله  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره  ،xفصل  ،xxصفحه-x :

 -1-1-2بهرهوری نیروی کار
بهرهوری نیروی کار نشاندهنده مقدار تولیدی است که هر واحد نیروی کار در جریان تولید ایجاد میکند .برای اندازهگیری بهرهوری نیروی
کار در سطح یك بخش از اقتصاد ،میتوان از نسبت ارزش افزوده به تعداد نیروی کار (تعداد شاغلین) استفاده کرد .رشد بهرهوری نیروی
کار ( )GLPبه صورت زیر تعریف میشود:
LPt
×100
LPo

( )2

=GLP

 LPtنشان دهنده بهرهوری نیروی کار در زمان 𝑡 است و  LPoمربوط به بهرهوری نیروی کار در سال پایه میباشد LPt .به صورت زیر تعریف
میشود:
yt

()3

Lt

= LPt

در فرمول فوق  ytارزش افزوده به قیمت ثابت و  Ltتعداد نیروی کار در زمان  tمیباشد.
 -2-1-2بهرهوری سرمایه
سرمایه یکی از مهمترین عوامل موثر در تولید میباشد .برای اندازهگیری بهرهوری سرمایه در یك بخش از اقتصاد ،از نسبت ارزشافزوده
به موجودی سرمایه در آن بخش استفاده میشود .معموال در محاسبه این شاخص ابتدا ارزش افزوده و ارزش موجودی سرمایه از
قیمتهای جاری به قیمتهای ثابت سال پایه تبدیل میشود و سپس از تقسیم ارزش افزوده بر موجودی سرمایه ،بهرهوری سرمایه به
قیمت ثابت حاصل میگردد .رشد بهرهوری سرمایه ( )GCPبه صورت زیر تعریف میشود:
()4

CPt
×100
CPo

=GCP

Partial Factor Productivity

1

CPt

نشان دهنده بهرهوری سرمایه در زمان  tاست و  CPoمربوط به بهرهوری سرمایه در سال پایه میباشد CPt .به صورت زیر تعریف

میشود:
yt

() 5

Kt

= CPt

در فرمول فوق  ytارزش افزوده به قیمت ثابت و  Ktموجودی سرمایه به قیمت ثابت در زمان  tمیباشد.
 -2-2بهرهوری کل عوامل تولید

شاخص بهرهوری کل عوامل تولید ( 1)TFPبه صورت نسبت خروجی (ارزشافزوده) به دادهها (نیروی کار و سرمایه به صورت توام)
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تعریف میشود و بیانگر متوسط تولید به ازای هر واحد از کل منابع تولید است .برای محاسبه بهرهوری کل عوامل تولید از رویکرد
کندریک ،دیویژیا ،مانده سولو و تحلیل پوششی دادهها (مالمکوئیست) استفاده میکنیم.
 -1-2-2رویکرد کندریک

کندریک به صورت زیر تعریف میشود:
yt

()6

αL Lt +αK Kt

= TK

 -2-2-2رویکرد دیویژیا
برای محاسبه  TFPبه روش دیویژیا از روش زیر استفاده میشود:
yt

()7

× Kt αK

αL

Lt

= TD

در دو فرمول فوق yt ،ارزش افزوده به قیمت ثابت در زمان  Kt ،tموجودی سرمایه به قیمت ثابت در زمان  Lt ،tتعداد نیرویکار در زمان
 αL ،tسهم عاملکار در ارزشافزوده و  αKسهم عامل سرمایه در ارزشافزوده میباشد .اگر فرض شود اقتصاد به صورت بازده به مقیاس
ثابت عمل کند ،در این صورت داریم:
αL + αK =1

() 8
 -3-2-2رویکرد مانده سولو

اولین بار سولو )1957( 2رشد بهرهوری کل عوامل تولید را مطرح کرد .در روش مانده سولو تنها یک خروجی داریم که آن را با اسکالر 𝑦

نمایش میدهیم و دو ورودی داریم که آنها را با  Lو  Kنمایش میدهیم .خروجی در نظر گرفته شده ارزش افزوده به قیمت ثابت سال پایه
و دو ورودی  Lو  Kبه ترتیب نیروی کار و سرمایه به قیمت ثابت سال پایه میباشند .مانده سولو به صورت زیر تعریف میشود:
( )9

̂ =ŷ-(αK K
̂ +αL L
)̂
T

در رابطه 9عالمت "^" نشاندهنده نرخ رشد می باشد .نرخ رشد به صورت زیر تعریف میشود :نرخ رشد یک متغیر ،مثال  ،xدر بازه
زمانی  tو  t+1که آن را با ̂ xنشان میدهیم به صورت رابطه 10تعریف میشود:

Total Factor Productivity
Solow

1

2

عنوان مقاله

در روش کندریک برای محاسبه  TFPدر مخرج کسر ،از مجموع موزون نیروی کار و سرمایه استفاده میشود .شاخص  TFPدر روش

xt+1 -xt
xt

()10

=̂x

 -4-2-2تحلیل پوششی دادهها
اولین بار ،فارل )1957( 1روش ناپارامتریک را مطرح کرد .تحلیل پوششی دادهها ( 2)DEAروشی ناپارامتریک است که مرز تولید آن تابع
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قطعهقطعه خطی میباشد .در روش  DEAبا توجه به مقایسه نسبی که بین واحدهای تصمیمگیرنده انجام میشود ،بهرهوری محاسبه میکنیم

(برای مطالعه بیشتر به (جهانشاهلو 3و همکاران( ،)2007 ،میرحسنی( ،)2012 ،4کوپر و همکاران  )2006 ، 5و (ری )2004 ،6مراجعه

کنید).
در روش تحلیل پوششی دادهها بهرهوری را میتوانیم به دو قسمت تغییر کارایی و تکنولوژی تفکیک کنیم و در واقع بهرهوری را میتوان برآیند
x

نویسندگان مقاله  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره  ،xفصل  ،xxصفحه-x :

تغییرات کارایی و تغییرات تکنولوژی در نظر گرفت .با توجه به اینکه در ادامه از مدلهای مینیممسازی استفاده میکنیم در نتیجه عددی که
برای کارایی با توجه به محدودیتهای مدل بدست میآید ،نشان میدهد که با توجه به خروجی که داریم تا چه میزان میتوانستیم ورودی
کمتری استفاده کنیم .زمانیکه تغییرات تکنولوژی را بررسی میکنیم ،انتقال مرز تولید را بررسی میکنیم.
اگر ورودی ها را افزایش دهیم و این تغییر منجر شود حداکثر خروجی نیز افزایش یابد در این حالت بهبود بهرهوری را شاهد هستیم اما اگر
افزایش ورودی منجر به کاهش خروجی گردد ،این حالت منجر به کاهش بهرهوری میشود .در ادامه شاخص مالمکوئیست که در محاسبه
بهرهوری در تحلیل پوششی دادهها استفاده می شود را توضیح خواهیم داد .نمادهایی که در ادامه ذکر میشوند x ،نشاندهنده بردار ورودی
و  yنشاندهنده بردار خروجی است که اعضای آنها نیمه مثبت میباشند.
مالمکوئیست:
تابع فاصلهای که در قسمت مالمکوئیست از آن استفاده میکنیم تنها تغییرات را بر روی خروجیها یا ورودیها اعمال میکند .با توجه به
اینکه در اقتصاد ایران شرط بازده به مقیاس ثابت برقرار است تابع فاصلهای که در نظر میگیریم ،مدل  CCRمیباشد که توسط چارنز ،کوپر

و رودز ) 1978( 7بیان شده است و دارای ویژگی بازده به مقیاس ثابت است .مدل  CCRدر حالت ورودی محور ،به صورت زیر تعریف
میشود:
D(xt ,yt ,t)= Min θ
n

i=1,…,s

s.t. ∑ λj xtij ≥θxt0
j=1
n

r=1,…,q

∑ λj ytrj ≤ yt0
j=1

()11

j=1,…,n

λj ≤0

1

Farrell
Data Envelopment Analysis
3
Jahanshahloo et al
4
Mirhasani
5
Cooper et al.
6
Ray
7
Charnes, Cooper and Rhodes
2

فار و گروسکوف )1992( 1نشان دادند که می توانیم در  DEAشاخص بهرهوری کل عوامل تولید را با استفاده از روش مالمکوئیست
بدست آوریم که به صورت زیر تعریف میشود:
1⁄2

()12

)D(xt+1 ,yt+1 ,t) D(xt+1 ,yt+1 ,t+1
×
]
)D(xt ,yt ,t
)D(xt ,yt ,t+1

[ =M

همانطور که مشاهده میشود ،شاخص مالمکوئیست میانگین هندسی نسبت توابع فاصله در نقاط  tو  t+1میباشد .رابطه  12را میتوان
به صورت زیر نیز نوشت که در این صورت شاخص مالمکوئیست به دو بخش تجزیه میشود ،که دو بخش شامل تغییرات کارایی و
تغییرات تکنولوژی میباشند.
1⁄2

()13

105
)D(xt+1 ,yt+1 ,t+1
)D(xt ,yt ,t
)D(xt+1 ,yt+1 ,t
[×]
×
]
t
t
t
t
)D(x ,y ,t
)D(x ,y ,t+1) D(xt+1 ,yt+1 ,t+1

[ =M

کروشه اول تغییرات کارایی و کروشه دوم تغییرات تکنولوژی را در بازه زمانی  tو  t+1بررسی میکند.
عنوان مقاله

) : D(xt ,yt ,t+1تابع فاصله برای مرز سال  t+1با مقادیر مربوط به زمان t
) : D(xt+1 ,yt+1 ,t+1تابع فاصله برای مرز سال  t+1با مقادیر مربوط به زمان t+1
) : D(xt+1 ,yt+1 ,tتابع فاصله برای مرز سال  tبا مقادیر مربوط به زمان t+1
) : D(xt ,yt ,tتابع فاصله برای مرز سال  tبا مقادیر مربوط به زمان t

 :Mبهره وری کل عوامل تولید
در رابطه D(xt,yt ,t) ،13برابر مدل 11میباشد و) D(xt+1,yt+1 ,t+1مشابه مدل 11است با این تفاوت که از دادههای  t+1بجای  tدر مدل11
استفاده میکنیم .برای محاسبه )D(xt ,yt ,t+1

و ) D(xt+1,yt+1 ,tاز مدلهای  14و  15استفاده میکنیم.

با توجه به اینکه از مدل ورودیمحور با ویژگی بازده به مقیاس ثابت استفاده شده است ،اگر عدد بدست آمده برای  Mبیشتر از یک باشد،
رشد بهرهوری دا ریم و اگر عدد بدست آمده کوچکتر از یک باشد در این صورت بهرهوری کاهش یافته است .در ادامه به اجرای
رویکردهای بیان شده در قسمت بهرهوری جزئی و کل عوامل تولید برای دادههای واقعی سال  1390ایران میپردازیم.

D(xt ,yt ,t+1)= Min θ
n

i=1,…,s

t
s.t. ∑ λj xt+1
ij ≥θx0
j=1
n

r=1,…,q

∑ λj yt+1
≤yt0
rj
j=1

Färe and Grosskopf

1

j=1,…,n

λj ≤0

()14

D(xt+1 ,yt+1 ,t)= Min θ
n

i=1,…,s
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s.t. ∑ λj xtij ≥θxt+1
0
j=1
n

r=1,…,q

∑ λj ytrj ≤yt+1
0
j=1

()15

j=1,…,n

λj ≤ 0

x

نویسندگان مقاله  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره  ،xفصل  ،xxصفحه-x :

 -3اجرای رویکردهای بهرهوری جزئی و کل عوامل تولید
در این بخش به اجرای رویکردهای ذکر شده بهرهوری جزئی و کل عوامل تولید که در بخشهای قبل مطرح شدهاند ،خواهیم پرداخت .با
توجه به اطالعات موجود ،رویکردها را برای سال  1390اجرا میکنیم .برای اجرای مدلها ،ورودیهای در نظر گرفته شده نیروی کار و
سرمایه میباشند و خروجی در نظر گرفته شده ارزشافزوده است که از قیمت ثابت سال  ،1383برای ارزش افزوده و سرمایه استفاده شده
ُ
است .اقتصاد ایران به بخشهای مختلفی تقسیم میشود و آن را میتوانیم به نه بخش تقسیم کنیم .با توجه به اینکه نیروی کار بخش نفت و
ُ
معدن تجمیع شده و بخش حمل و نقل ،انبارداری و ارتباطات نیز با یکدیگر تجمیع شدهاند ،نه بخش به هفت بخش تبدیل میشود.
همچنین کل اقتصاد به عنوان یک بخش در نظر گرفته شده است در نتیجه در مجموع هشت واحد تصمیم گیرنده داریم .برای محاسبه سهم
عامل کار از نسبت جبران خدمات کارکنان استفاده میکنیم و با توجه به اینکه فرض میکنیم اقتصاد به صورت بازده به مقیاس ثابت عمل
میکند ،در نتیجه سهم عامل سرمایه برابر یک منهای سهم عامل کار می باشد.با توجه به اینکه کمبود منابع و به ویژه کمبود سرمایه یکی از
مسائل مهم در جهان میباشد در نتیجه برای تحقق هدف ذکر شده در این مقاله از مدلهای ورودی محور استفاده میکنیم تا بتوانیم حداقل
سرمایه مورد نیاز را بدست آوریم (الزم به ذکر است که مدلهای  DEAکه در بخش قبل معرفی شدند نیز از نوع ورودی محور میباشند).
با توجه به اینکه میخواهیم میزان بهرهوری در سال 1390را محاسبه کنیم ،در محاسبه شاخصهای بهرهوری مالمکوئیست زمان  tبرابر
است با سال  1389و زمان  t+1برابر با سال  1390است .نتایج روشهای ذکر شده در بخش دو ،در جدول1مشاهده میشود.
ستون دوم و سوم جدول ،1بهرهوری جزئی عوامل تولید بخشهای مختلف نشان میدهد .هر چه میزان بهرهوری نیروی کار و سرمایه بیشتر
باشد نشاندهنده عملکرد بهتر نیروی کار و سرمایه میباشد .طبق نتایج بدست آمده ،بهرهوری نیروی کار در بخش استخراج معدن تفاوت
بسیار زیادی با بهرهوری نیروی کار در سایر بخشها دارد و این نشاندهنده عملکرد بسیار خوب نیروی کار در بخش استخراج معدن
میباشد .پس از بخش استخراج معدن عملکرد بهره وری نیروی کار در بخش حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات و صنعت نسبت به سایر
بخشها بهتر میباشد .طبق نتایج بدست آمده ،بهرهوری سرمایه در بخش ساختمان تفاوت بسیار زیادی با بهرهوری سرمایه در سایر بخشها

دارد و این نشاندهنده استفاده درست و بهینه از سرمایه در بخش ساختمان میباشد .پس از بخش ساختمان عملکرد بهرهوری سرمایه
در بخشهای استخراج معدن و صنعت نسبت به سایر بخشها بهتر میباشد.
جدول  -1بهرهوری جزئی و کل عوامل تولید.
Table 1- Partial and Total Factor Productivity.

0.9687

-0.054

0.291

0.185

0.394

0.042

کشاورزی

0.8759

-0.007

0.876

0.869

0.840

1.458

استخراج معدن

1.0268

0.059

0.257

0.206

0.472

0.122

صنعت

0.9674

-0.302

0.330

0.205

0.066

0.099

آب و برق و گاز

0.9809
1.0063

-0.054
0.032

0.102
0.216

0.053
0.205

3.470

0.043

ساختمان

0.263

0.133

حملونقل وانبارداری و ارتباطات

1.0087

0.057

0.125

0.121

0.196

0.106

سایر خدمات

1.0001

0.027

0.169

0.152

0.287

0.108

کل اقتصاد

چهارمین ستون جدول ،1نتایج بدست آمده از روش کندریک برای محاسبه بهرهوری کل عوامل تولید نشان میدهد .طبق نتایج بدست
آمده بخش استخراج معدن و صنعت عملکرد بهتری در بهرهوری کل عوامل تولید با استفاده از روش ذکر شده دارند .بخشی که کمترین
میزان بهرهوری کل عوامل تولید را با روش ذکر شده دارد ،بخش ساختمان میباشد.
پنجمین ستون جدول ،1نتایج بدست آمده از روش دیویژیا برای محاسبه بهرهوری کل عوامل تولید نشان میدهد .طبق نتایج بدستآمده
بخش استخراج معدن و آب و برق و گاز عملکرد بهتری در بهره وری کل عوامل تولید با استفاده از روش دیویژیا دارند .با توجه به نتابج
بدست آمده بخشی که کمترین میزان بهرهوری کل عوامل تولید را با روش دیویژیا دارد بخش ساختمان است.
در جدول ،1در قسمت رویکرد ماندهسولو عدد صفر و بزرگتر از صفر ،نشاندهنده رشد بهرهوری و اعداد کوچکتر از صفر نشاندهنده
کاهش بهرهوری میباشد .با توجه به نتایج مانده سولو در جدول 1مشاهده میشود ،در بخشهای کشاورزی ،استخراج معدن ،آب و برق
و گاز و ساختمان بهرهوری کاهش یافته است و در بخشهای صنعت ،حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات و سایر خدمات رشد بهرهوری
مشاهده شده است.
در جدول ،1در ستون شاخص مالمکوئیست ،بخش هایی که عدد بدست آمده برای آنها بزرگتر و مساوی یک است ،در طی بازه زمانی
تحت بررسی رشد بهرهوری داشتهاند .اگر اعداد گزارش شده در بخش شاخص مالمکوئیست بزرگتر از یک باشد در این صورت میزان
اختالف عدد گزارش شده از عدد یک مقدار رشد را نشان میدهد .در بخشهایی که عدد مشاهده شده کوچکتر از یک است در آن
بخش ،کاهش بهرهوری مشاهده شده است .اگر اعداد گزارش شده در بخش شاخص مالمکوئیست کوچکتر از یک باشند در این صورت
میزان اختالف عدد یک از عدد گزارش شده مقدار کاهش بهرهوری را نشان میدهد .با توجه به نتایج مالمکوئیست که در جدول 1مشاهده
می شود ،در بخش کشاورزی سه درصد ،بخش استخراج معدن دوازده درصد ،بخش آب و برق و گاز سه درصد و بخش ساختمان دو
درصد کاهش بهره وری داریم .در بخش صنعت سه درصد ،بخش حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات یک درصد و بخش سایر خدمات
یک درصد رشد بهرهوری داشتهایم.
در روش کندریک و دیویژیا بخش استخراج معدن ،بیشترین رشد بهرهوری را دارد و بخش ساختمان کمترین رشد بهرهوری را دارد .در
روش مانده سولو بخشی که بیشترین رشد بهرهوری را داشته است بخش صنعت میباشد و بخشی که بیشترین کاهش بهرهوری را داشته
است ،بخش آب و برق و گاز میباشد .در روش مالمکوئیست بخشی که بیشترین رشد بهرهوری را داشته است بخش صنعت میباشد و
بخشی که بیشترین کاهش بهرهوری را داشته است ،بخش استخراج معدن میباشد .این تفاوت به این دلیل است که در روش مالمکوئیست
تغییرات کارایی و تغییرات تکنولوژی لحاظ میشود اما در سایر روشها از تغییرات ناکارایی صرف نظر میشود و فرض میشود که
واحدها به صورت کارا عمل میکنند.
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شاخص
مالمکوئیست

روش
ماندهسولو

روش
دیویژیا

روش
کندریک

بهرهوری
سرمایه

بهرهوری
نیروی کار

بخشها

همانطور که مشاهده میشود برای کل اقتصاد ،در قسمت بهرهوری جزئی عوامل تولید بهرهوری نیروی کار و سرمایه افزایش کمی داشتهاند.
در رویکردهای بهرهوری کل عوامل تولید برای کل اقتصاد ،در روش کندریک و دیویژیا بهرهوری ،افزایش یافته است و در قسمت ماندهسولو
رشد بهره وری کل اقتصاد جزئی میباشد و در شاخص مالمکوئیست ،تغییری در بهرهوری مشاهده نشده است.
شکل  1مقایسه بین شاخصهای بهرهوری کل عوامل تولید را نشان میدهد.
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شکل  -1مقایسه شاخص بهرهوری کل عوامل تولید.
Figure 1- Comparison of total factor productivity index.

بدست آوردن نتایج تغییرات کارایی و تغییرات تکنولوژی در روشهای تحلیل پوششی دادهها که برای محاسبه بهروری استفاده میشوند
حائز اهمیت میباشند زیرا در این صورت میتوانیم علت اینکه چرا بهرهوری کم و یا منفی است را تشخیص دهیم .مدیران بخشهای
مختلف می توانند با توجه به این اعداد سعی کنند نقاط ضعف بخشها را برطرف کنند و تشخیص دهند که این کمبود بهرهوری ناشی از
ناکارایی مدیریتی است یا مربوط به تغییرات تکنولوژی است .با توجه به اهیمت نتایج تغییرات کارایی و تغییرات تکنولوژی ،این اعداد در
جدول 2گزارش شدهاند:
جدول  -2تغییرات کارایی و تکنولوژی.
Table 2- Changes of Efficiency and Technology.

تغییرات تکنولوژی

تغییرات کارایی

بخشها

0.9907

0.9778

کشاورزی

0.8759

1.0000

استخراج معدن

1.0030

1.0237

صنعت

1.0129

0.9550

آب و برق و گاز

0.9809

1.0000

ساختمان

1.0083

0.9980

حملونقل وانبارداری و ارتباطات

1.0089

0.9998

سایر خدمات

1.0065

0.9936

کل اقتصاد

در ادامه به تحلیل روش مالم کوئیست برای بخشهای مختلف ،با استفاده از نتایج بدست آمده در جدول ،2می پردازیم:
تغییرات بهرهوری کل عوامل تولید بخش کشاورزی در طی دوره مورد بررسی منفی میباشد که بخش عمده این کاهش بدلیل تغییرات
کارایی میباشد .این نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی ،تولید در حالت بهینه صورت نگرفته است .تغییرات تکنولوژی بسیار جزئی
میباشد و این نشان می دهد که پیشرفت های فنی و تکنولوژی تاثیر محسوسی بر بخش کشاورزی داشته است.

در بخش استخراج معدن شاهد تحوالت قابل توجهی در کاهش بهرهوری بودهایم .این کاهش بدلیل تغییرات تکنولوژیکی میباشد که
این بدلیل عدم استفاده درست از پیشرفتهای علمی و تکنولوژی در مراحل مختلف شامل کشف ،استخراج و تولیدات محصوالت نفتی
میباشد.
بخش صنعت در دوره مورد بررسی افزایش بهرهوری داشته است .تغییرات تکنولوژی در حد جزئی بهبود یافته است اما دلیل اصلی افزایش
بهرهوری تغییرات کارایی میباشد .در نتیجه در مجموع سبب شده است که بهرهوری کل عوامل تولید در بخش صنعت روندی افزایشی
داشته باشد.
بخش آب و برق و گاز در طی در دوره مورد بررسی کاهش بهرهوری داشته است .با توجه به نتایج موجود در جدول  ،2مشاهده میشود
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که در این بخش تغییرات کارایی کاهش یافته است اما تغییرات تکنولوژی در حد قابل قبولی افزایش یافته است .اما این افزایش در حدی
نبوده است که بتواند ناکارایی تکنیکی را جبران کند در نتیجه ،در مجموع بهرهوری کاهش یافته است.
بخش ساختمان در طی دوره بررسی با کاهش بهرهوری مواجه شده است .دلیل اصلی کاهش بهرهوری تغییرات تکنولوژی در این بخش

تغییرات بهره وری در بخش حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات و سایر خدمات در طی دوره مورد بررسی ،بهبود داشته است .اگرچه
بهبود جزئی در تغییرات تکنولوژی این بخشها مشاهده میشود اما از نقطه نظر تغییرات کارایی تقریبا تغییری نداشته اند.
روند بهرهوری اقتصادی کشور در طی دوره مورد بررسی تقریبا ثابت بوده است ،اما عملکرد کلی بسیاری از بخشهای اقتصادی با توجه
به منابع موجود توجیهپذیر نمیباشد .در این زمینه بخش صنعت رشد بهرهوری بیشتری داشته است .بررسی بهرهوری در بخشهای
اقتصادی کشور با توجه به اطالعات موجود ،بیانگر وضعیت نامناسب بهرهوری در بخش استخراج معدن در مقایسه با دیگر بخشهای
اقتصادی میباشد.
بخش آب و برق و گاز در میان بخش ها در قسمت تغییرات تکنولوژی بهترین عملکرد را داشته است اما در قسمت تغییرات کارایی بدترین
عملکرد را داشته است .بخش صنعت نیز از نظر بررسی تغییرات کارایی پیشرفت بسیار خوبی داشته است .بخش استخراج معدن از نظر
تغییرات تکنولوژی عملکرد خوبی نداشته است.
با توجه به اعدادی که برای بهرهوری بخشهای مختلف بدست میآید ،مدیران بخشها میتواند در راستایی عمل کنند که بتوانند میزان
رشد بهرهوری بخشهای خود را افزایش دهند و اگر رشد بهرهوری منفی را تجربه کردهاند ،سعی کنند دالیلی که عدد بهرهوری منفی
بدست میآید را بررسی کنند که این منفی بودن عدد بهرهوری ناشی از تغییرات کارایی است یا تغییرات تکنولوژی .اگر هر بخش سعی
کند ،رشد بهرهوری خود را افزایش دهد در این صورت افزایش بهرهوری بخشها بر افزایش بهرهوری کل اقتصاد نیز تاثیر میگذارد که در
نتیجه سبب بهبود رشد اقتصادی نیز می گردد .افزایش رشد اقتصادی سبب بهبود شرایط جامعه و بهبود زندگی افراد میگردد و همچنین
افزایش رشد اقتصادی سبب تولید بیشتر نیز میشود که این امر منجر می شود تا از بیکاری در جامعه نیز کاسته شود.

 -4نتیجهگیری و پیشنهادات
رویکردهای مختلفی برای بهرهوری جزئی و کل عوامل تولید مطرح شدهاند .از جمله رویکردهایی که میتوان برای بهرهوری کل عوامل
تولید به آنها اشاره کرد ،رویکردهای کندریک ،دیویژیا ،مانده سولو و تحلیل پوششی دادهها (شاخص مالمکوئیست) میباشد .تمام
رویکردها همزمان در مقاله ارائه شدند و سپس با توجه به دادههای واقعی ایران ،به بررسی بهرهوری بخشهای مختلف و کل اقتصاد
پرداختیم .در برخی از این رویکردها از فرضیات رفتاری بهینهسازی استفاده میشود که سبب میشود از فرض ناکارایی در محاسبه
بهرهوری صرف نظر کنیم و این یکی از تفاوتهایی است که بین روشها وجود دارد .در روش تحلیل پوششی دادهها تنها به اطالعاتی
درباره ورودیها و خروجیها نیاز داریم و از هیچ فرض رفتاری استفاده نمیکنیم در نتیجه عددی که بدست میآید ،نسبت به سایر
روشها مطلوبتر است زیرا در این روش هم تغییرات تکنولوژی و هم تغییرات کارایی در نظر گرفته میشود .با توجه به نتایج بدست
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می باشد .همانطور که مشاهده در این بخش ،کارایی تغییر نکرده است.

آمده از تغییرات تکنولوژی و کارایی در بخش مالمکوئیست میتوانیم مشاهده کنیم که کاهش بهرهوری بخشهای اقتصاد به چه علتی رخ
داده است آیا الزم است تصمیمات مدیریتی جدید گرفته شود تا عملکرد بخشها بهبود پیدا کند و تولید در حالت بهینه صورت گیرد یا
بدلیل استفاده نادرست از پیشرفتهای فنی و تکنولوژی میباشد؟
رشد بهرهوری سبب می شود که خروجی (تولید) نیز افزایش یابد .برای افزایش رشد اقتصادی ،تولید سرانه و رفاه اقتصادی جامعه اگر شاخص
بهرهوری بهبود پیدا کند ،می تواند به عنوان محرکی برای رشد اقتصادی در نظر گرفته شود .با توجه به پیشرفتی که در تکنولوژی داریم ،در
نتیجه میتوانیم شاهد بهرهوری بیشتر و استانداردهای زندگی بهتر باشیم .بهبود بهرهوری در رشد و توسعه کشور نقش بسزایی دارد .همچنین
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افزایش رشد اقتصادی سبب تولید بیشتر نیز میشود که این امر منجر میشود تا از بیکاری در جامعه نیز کاسته شود .اهمیت موضوع بهرهوری
تا حدی است که در کشور ایران ،در برنامههای توسعه نیز به موضوع بهرهوری اشاره شده است .همانطور که مشاهده شد بخش صنعت
بیشترین رشد بهره وری را دارد .در مطالعات آینده سعی داریم با استفاده از دادههای بازهای و تصادفی بهرهوری اقتصاد ایران را مورد تجزیه
و تحلیل قرار دهیم .همچنین با توجه به اینکه برخی از دادهها در هر بازه زمانی موجود نیستند ،مشابه مقاله حاضر که دادههای جدیدتر برای
محاسبه بهرهوری به روش های اقتصادی در دسترس نبود ،در نتیجه سعی داریم بتوانیم با توجه به روند اقتصاد ،دادههای سالهای مختلف
را پیش بینی کنیم.در نتیجه میتوانیم مشاهده کنیم که برای اینکه در سالهای آتی با کمبود بهرهوری مواجه نشویم الزم است چه تصمیمات
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مدیریتی و تکنولوژی جدیدی گرفته شود .با توجه به اینکه در این ارزیابی مشخص میشود نقاط ضعف و قدرت بخشهای مختلف
اقتصادی به چه صورت است ،بخشهایی که نقاط ضعف دارند را میتوانیم در سیاستگذاریها و برنامهریزی هایی که برای سالهای آتی
خواهیم داشت به این نقاط ضعف توجه کنیم و تالش کنیم این نقاط ضعف را برطرف کنیم.

منابع مالی
برای تحقیق انجام شده ،بودجه یا کمک هزینهای دریافت نشده است.
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نو یسندگان اعالم می دارند که هیچ تضادی در منافع در مورد انتشار این نسخه وجود ندارد ،همه نویسندگان ،نسخه نهایی ارسالشده را
ً
مشاهده و تأیید کردهاند .نویسندگان تضمین میکنند که مقاله ،اثر اصلی آنها بوده ،قبال چاپ نشده ،و در حال حاضر تحت انتشار نمیباشد.
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