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 . مورد توجه بوده است

گیري اندازه 1382-1388ژیا در دوره یدیو روش از استفاده با عوامل وري کلحاضر، نخست بهره در پژوهش     

-خشبزیر کل عوامل تولید در وريبر بهره انرژي و سرمایه انسانیبه همراه مصرف باز بودن تجاري اثر و سپس 

  .شده است صنعت بررسی هاي

باز  ،دهدنشان می ،ISIC دو رقمی هايدر سطح کدتابلویی و هاي به روش داده هانتایج حاصل از برآورد     
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کل  ريوبیشتر از اثر سرمایه انسانی از نوع تحصیالت بر بهره ،تجربه اثر سرمایه انسانی از نوع مهارت و ،ضمن

 باشد. می
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 مقدمه -1

 پیشرفته درکشورهاي چه تر،فزون 1وريبهره به نیازحیاتی تولید، مختلف عوامل محدودیت به توجه با

سعه رشد و تووري و جایگاه آن در به دلیل اهمیت بهره دارد. توسعه وجود درحال کشورهاي در ،چه و

گذار رتأثیو عوامل  وريهاي بهرهمحققان بسیاري به بررسی شاخص ،کنوناقتصادي کشورها، از گذشته تا

 یافته قبولی دستد که برخی از آنها به نتایج قابل انپرداخته گیري آنبر آنها و ارائه راهکار براي اندازه

  اند.و برخی نیز با انتقاداتی مواجه شده

 موضوع اهمیت یکسان نحوي به عمالً مختلف هاينظام در اقتصادي صاحب نظران و کارشناسان     

 وريبهره یمتقمس ثمره را آمریکا مردم باالي زندگی سطح 2کالرك .اندقرارداده تأکیدمورد  را وريبهره

 و بیشتر دستمزد یعنی جهان، زحمتکشان رویاي 3گلدنر و استاینر داند.می آمریکا اقتصاد بیشتر

 دانند. می پذیرتحقق وريبهره افزایش کمتر را بار کا ساعات

یک معیار یا شاخص اقتصادي نیست بلکه یک نگرش کلی به کار و زندگی  وري صرفاًامروزه بهره     

تغییرات و تحوالت اساسی شده است. رشد  أاست که جنبه هاي مختلفی را در بر گرفته و منش

کاهش مشکالت  بهبود و هاي اجتماعی و فرهنگی اثر گذاشته و دروري بر بسیاري از پدیدهبهره

اي را براي هاي عظیم و گستردهیهبه همین دلیل برخی از کشورها سرما ؛بوده است مؤثراقتصادي 

و از این طریق به درجات باالیی از رشد و  گسترش آن در تمامی سطوح جامعه انجام داده و ارتقا

 اند.توسعه دست یافته

و  متحده، اروپا یاالتو درآمد سرانه در ا یدتول یعسر یاردورة رشد بس 1960و  1950هاي دهه

و  وريبهره یشدر افزا یلاقتصاددانان بر عوامل دخ یادز یارموضوع باعث توجه بس ینژاپن بود و هم

ز ا یارينهاد و همچون بس وجود ۀرشد پا به عرص یکینئوکالس یهنظر 1950 ۀدرآمد شد. در اواخر ده

آشکار شده دربارة رشد در یق نظري براي حقا یهیتوجود تا تالش نم رشد قبل از خود هايیهنظر

اشت رشد اقتصادي را به انب ،شدند، در کل که در ابتدا مطرح یکیالگوهاي نئوکالس .بیابدسطح جهان 

ند بوده ک یتکه هر چه رشد جمع نمودندادعا  و هفناوري برونزا نسبت داد یشرفتو پ یزیکیف یۀسرما

خواهد  تریشمدت ب باالتر باشد، نرخ رشد در کوتاهی انسان یۀانباشت سرما بعضاً یزو سطح فناوري و ن

 بود. 

 شرفتیپ یدبا یداربه رشد بلندمدت پا یابیدست که براي می شودالگوها اذعان  ینتمام ا در یول

  اضافه کرد. به الگو نماید،یفناوري را که با نرخ برونزا رشد م

                                                                                                                   
1. Productivity 

2. Clark 

3. Steiner & Goldner 
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ارزش افزوده  20072دهد که در سال نشان می 1بانک جهانی نگاهی به آمار و اطالعات اقتصادي

 کره  میلیارد دالر)،108( هاي ترکیهمیلیارد دالر بوده که در مقایسه با کشور 58بخش صنعت ایران 

میلیارد دالر) رقم بسیار ناچیزي است. این در حالی است که  199,1( و چین ،میلیارد دالر) 273(

ند. اهمزمان با ایران شروع کرده هاي توسعه اقتصادي و صنعتی را تقریباًبعضی از این کشورها سیاست

میزان صادرات  ،مثال عنوانبه  ؛باشدبور نیز رقم بسیار باالیی میزهاي مصادرات و واردات کشور

باشد درصد می 75درصد و واردات صنعتی آن برابر  5/98اي کره جنوبی از کل صادرات برابر کارخانه

بنابراین شاید بتوان باز بودن تجاري در این کشورها را عاملی در جهت افزایش باالیی است.  بتاًکه رقم نس

بخش صنعت عنوان نمود. تحقیق حاضر در پنج بخش ارائه شده است. پس از  وريارزش افزوده و بهره

ررسی بپیشینه تحقیق  ،. در بخش سومشودیمرور م یقنظري تحق یمبان ،در بخش دومارائه مقدمه، 

 ،دارد و در بخش پنجم اختصاصها و برآورد الگو به تجزیه و تحلیل داده ،چهارم بخش شده است.

 .می شودگیري و پیشنهادها ارائه نتیجه

 

 مبانی نظري -2

باز بودن و  که صادرات و واردات رود یند، انتظار ماکه در اقتصاد متداول  هایلرشته از تحل یکدر 

 توسط دورنبوشکه  یلینقش داشته باشد. دل یدرشد تول بر نتیجه دروري و بهره براقتصاد 

)Dornbosch, 1996 (مثبت بر  یآثار خارج ،بخش صادرات است که ینا ،یان شدهباره ب یندر ا

در  یدولت هايیکو تکن یریتمد یوةاثر مساعد آن بر ش یقاز طر یژهوب امر ینا دارد. یرصادراتیبخش غ

 تجارت طیبودن مح تریرقابت دلیلاست که به  ینا یگر. استدالل دگیردیصورت م یرصادراتیغ بخش

 یشترب یرشد نسب ین،است. بنابرا یشتردر بخش صادرات ب یهکار و سرما ییوري نهابهرهالمللی، ینب

 وري خواهد شد.باعث رشد باالتر بهره یرصادراتینسبت به بخش غ یهاي صادراتبخش

 یشزااف آنها یانم یارتباط و وابستگ یزانباشد، م یشترکشورها بضح است هر چه حجم مبادالت وا

کسب منافع  موجب المللینخواهد شد. تجارت ب ترشدن سهل یو ادغام اقتصادي و جهان یابدیم

 . )Feder, 1983( شودیم یبراي اقتصاد داخل یستاا

 یص. تخصشودیم یناش یرتجاريبخشهاي تجاري و غیان منابع م یص مجدداز تخص یستامنافع ا

که در آنها داراي  یابدتخصص  ییهاتا در رشته آوردیفراهم م امکان را براي کشور ینمجدد منابع ا

 ). Corbo et al., 1985( باشدی میرقابت یاو  ینسب یتمز

 هنوز هم تجارت ید، اماشمار آ عنوان موتور رشد به به ییبه تنها تواندینم اگر چه امروزه تجارت

                                                                                                                   
1. World Bank 

 .باشدها براي کشور ایران موجود می. آخرین سالی که داده2
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هاي پیشرفته جهان رفاه امروزه اکثرکشور .یدبه کشورهاي در حال توسعه نما یاديکمک ز تواند یم

هاي مختلف داخلی و ریزيو توسعه اقتصادي خود را مدیون توجه به بخش صنعت بوده و با برنامه

 باشند که خود باعث گسترش نظریات اقتصادي مربوط به المللی در پی توسعه بخش صنعت میبین

 . )Young, 1991( در بخش صنعت شده است بویژهوري کشورها مثبت باز بودن تجاري بر بهرهاثر 

اه در بهبود رف مؤثرهاي اقتصادي به نقش باز بودن تجارت به عنوان عاملی ها قبل در نظریهاز مدت 

 رومر و مهم شروع آن با کارهاي اصلی هاي جدید رشد که عمدتاًشده است. ظهور تئوري تأکید

)Romer, 1986( و لوکاس )Lucas, 1988( این بحث را پیش آورد که یک کشور با درجه  ،باشدمی

 ،هتر است و در مقایسه با یک کشور بستباز بودن بیشتر اقتصاد براي جذب تکنولوژي جدید مستعد

سه توان گفت که از شود. به طور کلی میمواجه می يدر بازارهاي داخلی و خارجی با رقابت بیشتر

امکان اثر خارجی تکنولوژي  ،گذارد: اولوري کل اثر میمسیر تجارت آزاد و باز بودن اقتصاد بر بهره

هاي جهانی بر انگیزه رقابت در بازار ،تواند از آن بهره مند شود. دومکه یک صنعت باز می ،جدید

 ارتباط منطقی بین ،موري کل اثر خواهد گذاشت. سوگذارد که در حقیقت بر رشد بهرهنوآوري اثر می

 ها یک تخصیصهاي صنعتی وجود دارد. ورود و خروج بنگاهدرجه باز بودن اقتصاد و ورود و خروج بنگاه

د به دنبال خو روندشود. این ورتر میبهره ،کند که در این صورت استفاده از منابعبهینه را ایجاد می

 وري کل را به همراه دارد.افزایش بهره

) سه روش مختلف که در آن تجارت آزاد Grossman & Helpman, 1991( منهلپ گروسمن و

 هاي زیاد با تولیدبرخورد ،اند. اولها باشد را مشخص کردهتواند به عنوان میدانی براي تبادل ایدهمی

احتمال دارد اطالعات تکنولوژیکی را به  که ،کنندگان خارجی که با تجارت آزاد تسهیل شده است

را  تکنولوژي اي که ممکن است نوعیواردات کاالهاي واسطه ،ان داخلی منتقل کند. دومتولیدکنندگ

صادرکنندگان ممکن است در ارتباط  ،داشته باشد که در بازارهاي داخلی در دسترس نیست. سومدربر

-و براي تولیدات واسطههاي نفرایند تولید و ایده مدیریتهاي جدید روش ،متقابل با خریداران خارجی

 هاي مختلف جدید رادریافت کنند که امکان کپی برداري و توسعه اطالعات از تکنولوژي نهااي را از آ

 کند.ایجاد می

آثار تجارت خارجی یا اقتصاد باز را از منظر رقابت مورد توجه قرار  ،برخی دیگر از اقتصاددانان

پندارد هاي تجاري میه تغییر رژیمرقابت را نتیج صراحتاً) Edwards, 1998(دهند. مثال ادواردز می

وري  رقابت بین المللی بر رشد بهره تأثیردهد که از شواهدي را ارئه می )Lawrence, 1998( الرنس و

 کل حکایت دارد. 

المللی بازتر در حرکت باشد، میزان رقابت شدیدتر خواهد شد هرچه اقتصاد به سوي بازارهاي بین

ه ک را هاییکند و بنگاهآیی کمتري هستند، از صحنه خارج میکارهایی را که داراي و این امر بنگاه
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 نماید که براي ماندگارشدن خود به نوآوري بیشتر روي آورند. مانند وادار میدر صحنه باقی می

 

 پیشینه تحقیق -3

ري کل وبهرهرابطه مثبتی بین درجه باز بودن اقتصاد و رشد  ،به لحاظ تجربی در بسیاري از مقاالت

د وري کل عوامل تولیگذار بر بهرهتأثیرشود. در اکثر مطالعات داخلی به بررسی عوامل عوامل دیده می

تنها تعداد اندکی از آنها به بررسی رابطه باز بودن تجاري و بهره بخش صنعت پرداخته شده است و در

 اند. وري پرداخته

وري بخش به بررسی آزادسازي تجاري بر بهره ،)1386( حسینی نسب و غوچی ،به طور مثال     

 یممربعات تعمروش حداقل  یقطربر نرخ تعرفه گمرکی از  تأکیداي کشور با صنعت کارخانه

د در کل عوامل تولی وريمثبتی بر بهره تأثیرسازي تجاري دریافتند که آزاد آنها اند.) پرداختهGLS(1یافته

  اي کشور دارد.صنایع کارخانه

 .است پرداخته ایران رشد اقتصادي بر خارجی تجارت آثار بررسی به ايمقاله )، در1384( فرهادي     

الملل در قالب شاخص باز بودن تجاري بر رشد سرانه تولید داد که تجارت بین الگوها نشان برآورد

 مثبت دارد.  تأثیرناخالص داخلی 

اقتصاد نوین و سایر عوامل تعیین کننده در  هاي مهملفهؤاي نقش مدر مطالعه ،)1384( خالصی     

درجه باز بودن  تأثیروري کل عوامل تولید را توضیح داده که در میان عوامل مورد بررسی رشد بهره

هد دهاي حاصل از این مطالعه نشان میوري نیز مورد بررسی قرار گرفته است. یافتهاقتصاد بر بهره

 وري کل عوامل تولید دارد.مثبتی بر بهره تأثیرکه باز بودن تجاري 

 بین مثبت ايرابطه )Cameron et al., 1998( همکاران و در رابطه با مطالعات خارجی، کامرون

 دست به 1992-1970دورة در انگلستان هايکارخانه در را کار نیروي وريبهره رشد و اقتصاد بودن باز

 به صادرات مجموع نسبت کشورها این اقتصاد بودن باز درجه براي آنها مطالعۀشاخص مورد  .آوردند

 ارزش افزوده بوده است.  تولید

 بهبود و انرژي مصرف بین رابطه )Adenikinju and Olumuyiwa, 1999( الومویاوا و کینجو آدنی

ي ژمصرف انرها هاي آن. طبق یافتهاندداده قرار بررسی مورد را نیجریه ايکارخانه صنایع بخش در وريبهره

 اي کشور نیجریه دارد. وري کل عوامل تولید در صنایع کارخانهداري بر بهرهمثبت و معنی تأثیر

 صنایع، مصرفی سوخت ترکیب و صنعت ساختار در تغییرات انرژي، ذخیره حفظ مطالعه، این نتایج براساس

 صنایع بخش در تکنولوژیکی اصالحات اگر براین، افزون خواهد شد. هاهکارخان صنایع در کارآیی افزایش موجب

 .شد خواهد منجر داريمعنی نتایج به انرژي قیمتهاي اصالح صورت این در بگیرد، صورت ايکارخانه

                                                                                                                   
1  . Generalized Least Squares 
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-می انرژي ياکارنا تکنولوژي داراي کشور این صنعت بخش که است آن از حاکی نتایج بررسی

آنگاه  ، هاي تولید استنهاده واقعی هايهزینه کنندة تعیین انرژي، قیمتهاي که وقتی ضمن در .باشد

 را هانهاده از ترکیبی باید بلکه ،باشند داشته ییآکار انرژي مصرف در باید تنها نه تولیدکنندگان،

  .باشد تولید هزینه کمترین داراي که نمایند انتخاب

 طی را عوامل کل وريهبهر و اقتصاد بودن باز بین رابطۀ )Wagner et al., 2004( همکاران و واگنر

 در آزمون مورد کلیدي سؤال یک. کردند بررسی جنوبی کارخانجات کره براي 1998 تا 1990 هايسال

 قوي همبستگی مطالعه این مبناي بر شود؟می وريبهره بهبود موجب صادرات آیا که بود آن مطالعه این

 کره جنوبی وجود دارد. جاتدرکارخانه عوامل کل وريبهره و صادرات بین مثبت و

و  صادرات بین عنوان بررسی رابطه تحت را اي) مطالعهChen & Gupta, 2006( گوپتا و چن

وري بهره رشد بر تنها نه صادرات که داد نشان آنها مطالعه دادند. نتایج تایوان انجام صنایع در وريبهره

 مثبت اثر نیز تجاري طرف کشورهاي وريبهره رشد بر بلکه داشته، مثبت تاثیر کشور این صنایع

 .است گذاشته

وري و آزادسازي تجاري بهره«اي تحت عنوان ) در مطالعهWong et al., 2009( وانگ و همکاران

-رات بهرهیبر تغی 1990ر در سالوتجاري صنایع اکواد به بررسی اثرات آزادسازي »در صنایع اکوادور

که  پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد 1997-2003هاي وري صنایع این کشور در بین سال

انجام اصالحات تجاري سال وري پس از آزادسازي تجاري اثر مثبت و قابل توجهی در افزایش بهره

  گرا بر جاي گذاشته است.خصوص در صنایع صادراتب 1990

شرکت  هزار 33با بررسی بیش از  )Jamal Ibrahim Haidar, 2012( جمال ابراهیم حیدر

-وري و مشارکت در بازارهاي صادراتی توسط این شرکتصنعتی کشور هند به بررسی ارتباط بین بهره

را  وريها پرداخته است. نتایج مطالعات وي نیز نشان داد که ورود به بازارهاي صادراتی، افزایش بهره

 در صنایع این کشور به دنبال داشته است.

وري بخش صنعت مهم و عه علمی اثر باز بودن تجاري بر بهرهرسد که مطالبنابراین، به نظر می

اي هضروري باشد تا بتوان از نتایج آن به صورت علمی و اقتصادي براي استفاده در سیاستگذاري

 هاي علمی استفاده نمود. تجاري و کاربرد

 1گهاي بزروري کل عوامل تولید در کارگاههدف این تحقیق بررسی رابطه باز بودن تجاري و بهره

 . استصنعتی ایران 

 

                                                                                                                   
 باشد.نفر کارکن به باال می 50صنعتی با هايمنظور کارگاه .1
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 ها و تصریح مدل تجزیه تحلیل داده -4

وري کل عوامل هاي تحقیق از پنج متغیر استفاده شده است. اولین متغیر، بهرهدر تشکیل مدل

 وري کلبراي محاسبه بهره 2از روش ارائه شده توسط دیویژیا ،این مطالعه باشد. در) میTFP(1تولید

باشد که بر حسب میلیون بشکه نفت خام مورد مقدار مصرف انرژي می )CE( 3ایم.استفاده نموده

) روند تغییرات میانگین مصرف انرژي را براي کل صنعت نشان 1استفاده قرار گرفته است. نمودار (

شود، روند تغییرات در این نمودار، افزایش در مصرف انرژي را نشان طور که مالحظه میدهد. همانمی

 به بعد با شیب بیشتري صورت گرفته است. 1384در سالهاي دهد که می

 

 روند تغییرات مصرف انرژي .1نمودار 

 
 محاسبات تحقیق : أخذم                

 

باشد که از تقسیم متغیر شاخص باز بودن تجاري می OPENNESS در آنچه که در پی می آید،

نیز متغیرهاي مربوط به سرمایه انسانی  HED و  HCه دست آمده است. صادرات بر ارزش افزوده ب

 ،4، سرمایه انسانی از نوع مهارت است که از تقسیم مجموع تعداد کارگران ماهرHCباشند. می

سرمایه انسانی از نوع تحصیالت  HEDUدست آمده است. ه ن بها به کل شاغالن و تکنیسینامهندس

) 2ن به دست آمده است. نمودار (کل شاغالن داراي تحصیالت دانشگاهی به است که از تقسیم شاغال

 دهد.روند لگاریتمی متغیرهاي شاخص سرمایه انسانی را نشان می

 

                                                                                                                   
1. Total Factor Productivity 

2. Divisia 

3. Energy Consumption 

4. Skilled Labor 
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 هاي سرمایه انسانیروند تغییرات شاخص .2نمودار 

 
 محاسبات تحقیق  :مأخذ             

 

 ،نوع مهارتهاي مورد مطالعه، میزان شاخص سرمایه انسانی از )، در تمامی سال2( طبق نمودار

دهد، مدیران در استخدام نیروي کار، بیشتر از میزان این شاخص از نوع تحصیالت بوده که نشان می

 اند تا سطح تحصیالت.بیشتر به سطح مهارت آنها توجه داشته

ها، از باشد. همچنین براي جمع آوري دادهمی 1382-1388هاي سال ،دوره زمانی مطالعه حاضر

ین بندي بهاي صنعتی بر اساس طبقهمرکز آمار ایران مربوط به سرشماري کارگاهاطالعات ارئه شده 

هاي تصریح شده به صورت معادالت در سطح کدهاي دو رقمی استفاده شده است. مدل 1ISICالمللی 

 :باشندزیر می

)1( 

)2( 

1 2 3it it it it it itLNTFP LNOPENNESS LNC LNHC Ua b b b= + + + +  

1 2 3it it it it it itLNTFP LNOPENNESS LNC LNHEDU Vw g g g= + + + +  

متغیر، )2( به عنوان شاخص سرمایه انسانی و در معادله LNHCمتغیر ) از1( در معادله

LNHEDU  به عنوان شاخص سرمایه انسانی استفاده شده است تا از این طریق بتوان نتایج حاصل

 مورد بررسی قراروري کل گذاري آن بر سطح بهرهتأثیراز تفاوت شاخص سرمایه انسانی را در میزان 

کلیه متغیرها به صورت لگاریتمی مورد استفاده  ،داد. همچنین به دلیل یکسان نبودن واحد محاسبه

 اند.قرارگرفته

هاي خاصی براي محاسبه موجودي سرمایه و محاسبه سهم عوامل تولید، در این مطالعه از روش

شده است که وري کل عوامل تولید استفاده دست آوردن بهرهه )، براي بβ و αنیروي کار و سرمایه (

 شود.ها پرداخته میدر ادامه به توضیح آن

                                                                                                                   
1. International Standard Industrial Classification 
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 روش محاسبه موجودي سرمایه -1-4

 آمار ولی گذاري در صنایع بزرگ کشور وجود داردسرمایه زمانی مربوط به سري ه آماربا توجه به اینک

هاي مختلفی روش .نمود برآورد را آن باید ندارد، لذا وجود ایران در بزرگ صنایع سرمایه موجودي

موجودي سرمایه براي صنایع مختلف به  ،براي برآورد موجودي سرمایه وجود دارد. در این مطالعه

د هاي رشست که بنابر نظریها پیش فرض مورد نظر این ،برآورد شده است. در این روش 1روش نمایی

 یابد. در چنین رشد یکنواخت،یش مین افزاگذاري با میزان رشد ثابتی در طول زمااقتصادي، سرمایه

موجودي سرمایه  ،بر اساس این روش وگذاري برقرار رابطه مشخصی میان موجودي سرمایه و سرمایه

 :شودتوسط معادله زیر برآورد می

)3(  

رشد میزان  میزان تشکیل سرمایه در سال پایه و  ،tمیزان تشکیل سرمایه در سال  ،که در آن

توان به صورت ذیل تعریف گذاري را میگذاري است. با توجه به معادله فوق، تغییرات سرمایهسرمایه

 کرد:

)4( 
 

 شود:، موجودي سرمایه در سال پایه از معادله زیر محاسبه میبا توجه به 

)5( 0
0 0

t

t

I
k I dt I e dtl

l-¥ -¥

= = =ò ò  

 بنابراین داریم:

)6( 
 

گذاري یعنی را برآورد نمود که این امر از طریق تخمین تابع سرمایه الزم است  لذا براي محاسبه 

 ست از:ا پذیر است. تبدیل لگاریتمی رابطه مورد نظر عبارت) امکان3معادله (

)7(  

، با λو برآورد هاي مورد بررسی براي هریک از گروه  ) به روش7پس از تخمین معادله (

دست خواهد آمد. با داشتن مقدار ه ) موجودي سرمایه براي سال پایه ب6قرار دادن آن در معادله (

و با لحاظ  ام(تشکیل سرمایه) در سال  گذاري ناخالصموجودي سرمایه در سال پایه، حجم سرمایه

 دست آورد. ه را ب هاي مورد بررسیتوان موجودي سرمایه خالص براي سال، می2نرخ استهالك

                                                                                                                   
 اند.از این روش استفاده کرده ) نیز1379شهریارپور ( و آذربایجانی توکلی، و )،1369مازار ( عرب .1

در نظر گرفته شده است  0514/0برابر با براي صنایع بزرگ کشور در اینجا به صورت میانگین و  نرخ استهالك .2

 ).1379(خداپرست شیرازي، 
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 هاي بعد از معادله زیر استفاده شده است:براي این منظور موجودي سرمایه در سال

)8(  

 ارزش موجودي سرمایه در ابتداي دوره.، .  tارزش موجودي سرمایه مربوط به سال، 

 باشد.ثابت می هايسرمایه نرخ استهالك Dو  t گذاري در سالارزش سرمایه،   

 

 تولید وري کل عواملدست آوردن بهرهه روش ب -2-4

 تولید عوامل کل وريبهره رشد به ،نیست هاآن بخش از رشد تولید که مربوط به رشد کمی نهاده

 باشد،می 1شاخص هايمدل از استفاده وريبهره گیرياندازه روشهاي از شود. یکیمی مربوط

 کنند.می بندي تقسیم دسته دو به را هاي شاخصمدل اقتصاددانان

 استفاده بدون که است، تولید کل عوامل وريبهره محاسبه مستقیم روشهاي یا هامدل ،اول دسته      

 اینکه دلیل به ها،روش این نماید. درمی عوامل کل وريبهره شاخص برآورد به اقدام تولید تابع از صریح

سرمایه)،  و کار نیروي متفاوت هستند (نظیر تولید فرایند در رفته کار به هاينهاده گیرياندازه واحدهاي

 کل از شاخص یک دهند ومی انجام را هانهاده 2سازي جمعی عمل خاصی هايتکنیک از استفاده با

 کرد.  اشاره دیویژیا مدل و 3کندریک مدل به توانمی هامدل این جمله سازند. ازمی هانهاده

با  و معین تابعی فرم نظرگرفتن در با است، تولید تابع از صریح استفاده بر مبتنی که روش دومین     

 این در پردازد.می عوامل کل وريبهره شاخص برآورد به ،تولید تابع روي بر ریاضی عملیات انجام

 زده تخمین عوامل کل وريبهره ساالنه میانگین و ساالنه رشد نرخ میانگین ساالنه، رشد ها نرخروش

 مدل به توان می مدلها این جمله شود. ازمی گرفته نظر در فروض برخی، برآورد در این و شودمی

  .کرد سولو اشاره مانده مدل و 4سولو

 .شده استوري کل استفاده از روش ارائه شده توسط دیویژیا براي محاسبه بهره ،دراین مطالعه     

 :آیدیبه دست م یراز رابطه ز یدکل عوامل تول وريروش بهره ینطبق ا

)9( 
it

it

it it

AV
TFP

L Ka b=
×

 

وباشد.می صنعت در زمان  امi ارزش افزوده مربوط به زیر گروه  در این معادله     

                                                                                                                   
1. Index Models 

2. Aggregation 

3. Kendrick 

4. Sollow 
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م نیروي سه ،نیز به ترتیب βو  α باشد.ن و موجودي سرمایه هر زیرگروه میتعداد شاغال ،نیز به ترتیب

 .باشدافزوده می کار و سرمایه از ارزش

وري کل عوامل تولید نیاز به مقادیر ) مشخص است، براي محاسبه بهره9طور که از رابطه (همان 

درگام بعد سهم عوامل تولید از  ،بنابراین و عددي سهم نیروي کار و سرمایه از ارزش افزوده داریم

باید از تابع تولید مناسب استفاده کرد تا بتوان  β و αبراي محاسبه  .ایمارزش افزوده را محاسبه نموده

هاي داده ،). در مرحله بعد1384 (سلیمی فر، به نحو مناسب رفتار تولید را با متغیرهاي اصلی بیان کرد

-شکارا از کش سري زمانی متغیرهاي موجود در تابع تولید نیاز است تا بتوان به برآوردهاي مناسب و

باشد، بنابراین سال می 7هاي مورد مطالعه تنها یافت. از آنجایی که سالهاي عوامل تولید دست 

واهد نخهاي عوامل تولیدي با استفاده از برآورد تابع تولید، برآوردهاي کارا و مناسبی برآورد کشش

 بود. 

که به ناچار  دهدد را ارائه میواح β و αهاي کالن بخش صنعت نیز تنها یک استفاده از داده ،از طرفی     

هاي مورد مطالعه یکسان در نظر گرفته شود. لذا باید به دنبال روشی مناسب باید براي تمامی گروهمی 

دست آوردن ه در این مطالعه براي ب براي محاسبه سهم نیروي کار و سرمایه در ارزش افزوده بود.

 استفاده شده است: ) از معادله زیرα( سهم نیروي کار از ارزش افزوده

)6( 
 

ارزش افزوده مربوط به زیر   ام وi  ن در زیر گروهجبران خدمات کل شاغال  ،که در آن

 باشد.ام صنعت میi  گروه

ن مزد بگیر وجود دارد، مربوط به جبران خدمات تنها براي گروه شاغال داده هاياز آنجایی که  

آن به عنوان معیاري براي  ن مزد بگیر محاسبه و ازخدمات را براي گروه شاغالابتدا میانگین جبران 

 ه است:شدن بدون مزد استفاده جبران خدمات شاغال

)7( 
 

نیز تعداد افراد شاغل  و  بگیر در هر گروهن مزدجبران خدمات شاغال  ،)7در معادله ( 

  ،آوردن جبران خدمات افراد بدون مزد در هر گروه به دستباشد. براي بگیر در هر گروه میمزد

آمده در تعداد افراد شاغل بدون مزد ضرب شده است. در انتها براي محاسبه جبران خدمات  به دست

ایم. حال طبق در هر گروه مزد بگیر و بدون مزد را با یکدیگرجمع نموده شاغالنکل، جبران خدمات 

-β=1 نیز طبق رابطه βآوریم.  به دست) αتوانیم سهم نیروي کار را از کل ارزش افزوده (می )8( معادله

α باشد. وري کل عوامل تولید قابل محاسبه می) بهره9د. حال با توجه با استفاده از رابطه (شومحاسبه می

 دهد.) روند تغییرات لگاریتم بهره وري کل عوامل تولید را نشان می3نمودار (



 پور، محمدعلی فالحی و سیدسعید حسینیوري .../ محمدرضا لطفعلیاثر باز بودن تجاري بر بهره

 

106 

0

10

20

30

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122

TFP(1382-1388)

 )1382-1388( وري کل عوامل تولیدروند تغییرات بهره .3 نمودار

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 محاسبات تحقیق  :أخذم                  

 

هاي مورد مطالعه براي برخی از شود، بهره وري کل عوامل در طی سالطور که مالحظه میهمان 

 1در این میان کد وند افزایشی برخوردار بوده است. از ر ،از روند کاهشی و براي برخی دیگر ،هاگروه

وري را تجربه کرده ( تولید منسوجات) بیشترین میزان بهره 3 (صنایع مواد غذایی و آشامیدنی) و کد

 اند.و از روند افزایشی برخوردار بوده

 

 برآورد مدل -3-4

 هايبندي بین المللی فعالیتهاي صنعتی کشور برحسب طبقهبا توجه به اینکه در این پژوهش فعالیت

 بنابراین، استفاده از الگوي ،اندگروه صنعتی تقسیم بندي و مورد مطالعه قرار گرفته 23صنعتی به 

به بررسی و نحوه برآورد  ،براي آزمون تجربی فرضیات ضروري است. در این قسمت 1هاي تابلوییداده

ها و قضاوت تفسیر نتایج حاصل از برآورد مدلقبل از بررسی و  شود.هاي مورد نظر پرداخته میمدل

را  2پذیريها قابلیت ترکیبهاي مدل، در مرحله اول باید مشخص گردد که دادهبین متغیر در مورد رابطه

پذیري بامکان ترکی تأیید. در صورت شده استپذیري انجام ترکیبآزمون ابتدا بنابراین  ؟دارند یا خیر

هاي تابلویی الگو به روش داده صورت بایدبرآورد خواهد شد، در غیر این  OLS 3الگو به روش ها،داده

 برآورد شود. 

                                                                                                                   
1. Panel Data 

2. Poolability 

3. Ordinary Least Squares 



 1394 تابستانـ  دومفصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پایدار) ـ سال پانزدهم ـ شماره  

 

107 

هاي فرض صفر آزمون، وجود ترکیب پذیري و فرض مقابل آن، لزوم بررسی الگو به روش داده     

است. با استفاده  و و درجات آزادي باشد. این آزمون داراي توزیع تابلویی می

حاصل از برآورد الگوي ترکیبی به دست آمده از روش  )(مجموع مربعات پسماندهاي مقید از 

توان گروهی، میحاصل از تخمین رگرسیون درون )( و مجموع مربعات باقیمانده غیر مقید 

 آزمون مناسب در این زمینه را توسط رابطه زیر محاسبه نمود:آماره 

)8( 
KTNURSS

TNURSSRSS
F KNTNT ---

-+-
=----+

)1)(1/(

1/)(
)1)(1,(1

 

دوره زمانی مورد  ،Tتعداد مقاطع و   Nتعداد متغیرهاي توضیحی لحاظ شده در مدل، K ،که در آن

 Fپذیري، آماره . براساس آزمون ترکیبدهدتعداد کل مشاهدات را نشان می، بررسی و در نتیجه 

  Fکه از آنجاییآمده است.  به دست 1582/4ها برابر محاسباتی براي آزمون ترکیب پذیري داده

 ) بزرگتر49/1( در سطح پنج درصد 92 و 88جدول با درجات آزادي  F محاسباتی در مقایسه با آماره

اده هاي ددر نتیجه فرضیه صفر رد و فرضیه مقابل آن مبتنی بر لزوم بررسی مطالعه، به صورت  ،است

 گیرد.قرار می تأییدمورد  تابلویی

 شود که الگو در چارچوب کدامیکاین پرسش مطرح میو رد فرضیه صفر، ، Fبعد از انجام آزمون  

 طریق از مدل تخمین تشخیص منظور به .، قابل بررسی است2و اثرات تصادفی 1از روش اثرات ثابت

به صورت زیر  3از آماره آزمون هاسمن داده هاي تابلویی روش در تصادفی یا ثابت اثرات رهیافت

 شود:استفاده می

)9( 

 

 اثرات ثابت هاي روشبر اساس  توضیحی متغیرهاي براي شده برآورد ضرایب تفاضلن، آ در که

 ضرایب (تعداد βآزادي درجۀ با دو– چی توزیع داراي هاسمن آماره ) است.( تصادفی اثرات ) و(

 طریق از مدل جدول، تخمین  محاسبه شده با Fشده) است. بدین ترتیب با مقایسه  زده تخمین

فرضیه صفر این آزمون، بیانگر استفاده از روش  .مشخص می شود تصادفی اثرات یا اثرات ثابت رهیافت

. نتایج در جدول شده استاست. براي این منظور آزمون هاسمن براي هر دو مدل انجام  تصادفیاثرات 

 نشان داده شده است. )1(

                                                                                                                   
1. Fixed Effects 

2. Random Effects 

3. Hausman Test 

[ ] qqqH ˆ)ˆvar(ˆ
1-¢=
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 آزمون هاسمننتایج . 1جدول 

 مدل دوم مدل اول 

 P-value آماره ارمقد P-value مقدار آماره آزمون هاسمن

 005/0 65/12 001/0 90/14 از نوع فرد

 01/0 87/10 005/0 56/7 از نوع زمان

 04/0 06/8 001/0 47/15 از نوع فرد و زمان

 محاسبات تحقیق :أخذم
 

نشان دهنده رد فرضیه صفر مبنی بر وجود اثرات  ،نتایج حاصل از آزمون هاسمن براي هر دو مدل 

  د.   شوباشد، بنابراین الگو باید به روش اثرات ثابت برآورد تصادفی از نوع فرد یا زمان می

یا  و ثابت، باید به تعیین اثرات فردي یااثرات تصادفی نوع س از انجام آزمون هاسمن و تعیین پ 

از  1هطرفکه آیا اثرات ثابت به صورت یک شودبررسی  باید ،پرداخت. به عبارت دیگر هامدل زمانی در

زمان در مدل وجود دارد. بدین منظور از آزمون  واز نوع فرد  2یا اثرات ثابت دوطرفه نوع فرد یا زمان و

 بررسی می شود:زیر پنج فرض در این آزمون به ترتیب . شده استاستفاده  

1( 
2

0 : 0aH md ک ی هاي تابلوییالگوي دادهو فرض یک هاي ترکیبی الگوي دادهفرض صفر : =

  .است جانبه فرد

2( 
2

0 : 0bH ld ک ی هاي تابلوییالگوي دادهفرض یک و  هاي ترکیبیالگوي دادهفرض صفر  :=

  .است  جانبه زمان

3( 
2 2

0 : 0cH m ld d=  هاي تابلوییالگوي دادهو فرض یک  هاي ترکیبیالگوي داده فرض صفر: =

 .است دوجانبه فرد و زمان

4( 
2 2

0 : 0 / 0dH m ld d= / یک جانبه زمان و فرض یک  هاي تابلوییدادهفرض صفر الگوي : 0

  .است دو جانبه فرد و زمان هاي تابلوییالگوي داده

5(  
2 2

0 : 0 / 0eH l md d=  یک جانبه فرد و فرض یک هاي تابلوییداده صفر الگويفرض : 0

 .است دو جانبه فرد و زمان هاي تابلوییالگوي داده

)  مبنی بر لزوم استفاده از °، فرض صفراول آزمون (نتایج حاصل از آزمون بر اساس  

 طرفه از نوع فرد پذیرفتهاثرات یک فرض مقابل آن مبنی بر وجود وهاي ترکیبی رد شده الگوي داده

د. شوطرفه از نوع زمان پذیرفته می) مبنی بر نبود اثرات یک°( ، ولی فرض صفر دوم آزمونمی شود

  ) ارائه شده است.2( نتایج مربوطه در جدول

                                                                                                                   
1. One-way  

2. Two-way  
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   نتایج آزمون .2 جدول

 مدل دوم مدل اول مدل

آزمون 
 

 P-value ر آمارهامقد P-value مقدار آماره

 00/0 87/52 00/0 68/40 فرض

 152/0 59/1 66/0 68/0 فرض

 00/0 93/3 00/0 20/3 فرض

 233/0 36/1 472/0 93/0 فرض

 00/0 25/4 00/0 59/3 فرض

 محاسبات تحقیق :أخذم

 

اثرات  ،، روش برآورد در این مطالعهبا توجه به نتایج فوق و استفاده از فروض آزمون  

با توجه به تعداد مقاطع، احتمال واریانس ناهمسانی در الگو  همچنین. استطرفه از نوع فرد ثابت یک

استفاده شده است. فرض صفر این آزمون  LR1وجود دارد. براي آزمون واریانس ناهمسانی از آزمون 

فرض صفر مبنی بر دهد که این آزمون نشان می همسانی است. بررسی مقادیر آمارهوجود واریانس 

شود و بنابراین، مشکل واریانس ناهمسانی در مدل مشهود است. نتایج وجود واریانس همسانی رد می

 .آمده است) 3جدول ( درحاصل از این آزمون 

 

 آزمون واریانس ناهمسانینتایج  .3 جدول

 مدل دوم مدل اول مدل

 LRآزمون
 P-value آماره ارمقد P-value مقدار آماره

24/87 00/0 45/89 00/0 

 محاسبات تحقیق :أخذم

     

است، روش  برآورد الگو به روش  ،هاي رفع مشکل واریانس ناهمسانیاز آنجا که یکی از روش

برآورد  ،پس از مشخص شدن روش آزمون رسد.مناسب به نظر می ،دهی به مقاطعاثرات ثابت و وزن

                                                                                                                   
1. Likelihood Ratio Test 
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 ) ارائه شده است.4ها در جدول (نتایج حاصل از برآورد مدل و شدها انجام مدل

 

 به روش اثرات ثابت و وزن دهی به مقاطع نتایج برآورد الگو .4 جدول

 مدل دوم مدل اول مدل

 ضریب نام متغیر
P-

value 

مقدار 

 آماره
 ضریب

P-

value 

مقدار 

 آماره

LNEC 166/0 000/0 54/3 216/0 000/0 58/5 

LNOPENNESS 48/0 000/0 03/4 70/0 000/0 39/6 

LNHC 78/1 000/0 43/5    

LNHEDU    062/0 000/0 22/1 

2R 88/0 92/0 

 23 23 تعداد مقاطع

DW 17/1 10/1 

ري کل وتوضیح: متغیر وابسته، لگاریتم بهره

 ) است.عوامل تولید (

 محاسبات تحقیق :أخذم

 

 

در هر دو مدل حاکی از خوبی برازش  شود، مقدار طور که در جدول باال مشاهده میهمان

درصد  92 ،درصد و قدرت توضیح دهندگی مدل دوم 88 ،دارد. قدرت توضیح دهندگی مدل اول

تمامی ضرایب ، درصد 5داري دهد که در سطح معنیو سطح احتمال آن نشان می tاست. آماره 

هایی کند، عالمتکه همبستگی پیاپی را در مدل آزمون می 1دار هستند. آماره دوربین واتسونمعنی

 دهد که باید مورد بررسی قرار گیرد. در مدل نشان می را 2سریالی از وجود مشکل همبستگی

-مشکل خاص داده ،هاي سري زمانی و ناهمسانی واریانسمشکل مربوط به داده ،خود همبستگی

توان گفت هنگامی که سري زمانی مورد نظر طوالنی ي مقطعی است. در یک تقسیم بندي کلی میاه

تگی بیشتر توجه کرد. در هاي مقطعی محدود باشد، الزم است که به مشکل خود همبسو واحد

هاي مقطعی متعدد باشد، الزم است مشکل شرایطی که سري زمانی مورد مطالعه محدود ولی واحد

 ). Baltagi ،2008( ناهمسانی واریانس بیشتر مورد توجه قرار گیرد

                                                                                                                   
1. Durbin-Watson stat 

2. Serial Correlation 
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. در این شده است، براي بررسی همبستگی سریالی استفاده 1جلدریواز آزمون و در این مطالعه

) 5باشد. نتایج آزمون در جدول (خود همبستگی در مدل می نبودفرض صفر نشان دهنده  ،آزمون

 ارائه شده است.

 

 آزمون والدریچ .5جدول 

 مدل دوم مدل اول مدل

 وولدریجآزمون 
آماره ارمقد P-value مقدار آماره  P-value 

160/46  1123/0  094/62  2827/0  

 محاسبات تحقیق :أخذم

   

خود همبستگی در هر  نبوددهد که فرض صفر مبنی بر این آزمون نشان می مقادیر آمارهسی برر 

 دو مدل پذیرفته شده و بنابراین، مشکل خود همبستگی در مدل وجود ندارد.

ضریب مربوط به متغیر آزادسازي  است، ) مشخص4جدول ( از نتایج مندرج در که طورهمان 

درصدي در شاخص  10باشد. در مدل اول، با افزایش می دارتجاري در هر دو مدل مثبت و معنی

 10در مدل دوم نیز، با افزایش  .یابددرصد افزایش می 8/4وري به میزان سازي تجاري، بهرهآزاد

یابد. ضریب این متغیر درصد افزایش می 7وري به میزان درصدي در شاخص آزاد سازي تجاري، بهره

 اشد. بوري کل عوامل تولید میگذاري بسیار زیاد این متغیر بر بهرهرتأثیدر هر دو مدل نشان دهنده 

دار معنی درصد 99 اطمینان سطح در هر دو مدل مثبت و در مصرف انرژيمربوط به  متغیر ضریب

وري کل مصرف انرژي در مدل اول، بهره درصدي 10عوامل، افزایش  سایر بودن ثابت فرض . بااست

دهد. همچنین همین مقدار افزایش در مصرف انرژي درصد افزایش می 6/1 عوامل تولید را به میزان

دهد. نتایج نشان دهنده وابسته بودن بسیار میدرصد افزایش  1/2وري را به میزان در مدل دوم، بهره

 باشد.زیاد تکنولوژي صنعت کشور به انرژي مصرفی می

 نتایج به توجه است. با دارمعنی و مثبت متغیر سرمایه انسانی نیز در هر دو مدل ضریب عالمت

 کل وريبهره بر سرمایه انسانی هايشاخص دارمعنی و مثبت تأثیر به توانمی الگوها برآورد از حاصل

 در وريبهره رشد مهمی در نقش انسانی سرمایه ارتقاء که، نمود تأکید موضوع این بر و بردپی عوامل

درصدي در میزان نسبت  10صنعتی دارد. با فرض ثابت بودن سایر شرایط، افزایش  بزرگ هايکارگاه

د توانبه عنوان جانشینی براي شاخص نیروي انسانی در مدل اول، می شاغالنبه کل  شاغالنمهارت 

                                                                                                                   
1. Wooldridge 
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گذاري بسیار تأثیردرصد افزایش دهد، که نشان دهنده  8/17وري کل عوامل تولید را به میزان بهره

 باشد. وري کل عوامل تولید میقابل توجه این متغیر بر بهرهزیاد و 

درصدي در  10آمده براي مدل دوم پیداست، افزایش  به دستطور که از نتایج همان ،از طرفی

یروي یر مربوط به نبه عنوان جانشینی براي متغ شاغالنتحصیل کرده به کل  شاغالنمتغیر نسبت 

توان دهد. از اینجا میدرصد افزایش می 6/0وامل را تنها به میزان کل ع وريبهره انسانی در مدل دوم،

وري کل عوامل نسبت به سطح تحصیالت نیروي به اثر گذارتر بودن سطح مهارت نیروي کار بر بهره

 کار پی برد.

 

 گیري و پیشنهادهانتیجه -5

ی وري کل عوامل تولید بررسگذار بر بهره تأثیرباز بودن تجاري به عنوان یکی از عوامل  ،در این مطالعه

سرمایه انسانی و مصرف انرژي نیز  متغیرهاي مهم اثر گذار دیگر شاملدر کنار این عامل، اثر  و شد

 هاي جدید رشد اقتصادي و تجارتنتایج این تحقیق، بر اساس نظریات اقتصادي و تئوري مطالعه شد.

) است. آزادي TFPوري کل عوامل (بهرهثیر مثبت درجه باز بودن اقتصاد بر أالملل حاکی از تبین

ا هشود که ذخایر دانش جهانی بیشتر و سریعتر در معرض استفاده کشورتجارت خارجی سبب می

هاي در حال توسعه به نحو ي به سمت کشورژفرایند سرریز دانش و اطالعات، و تکنولو قرار بگیرد و

 ود. شها منجر میکل عوامل تولید در این کشوروري پذیرد که این امر به بهبود بهرهتري انجام کامل

وري کل عوامل تولید با توجه به اهمیت نقش تجارت خارجی و اثرگذاري باز بودن تجاري بر بهره     

هاي  خصوص در بخش صنعت کشورافزوده بوري در افزایش ارزشو نقش مهمی که افزایش بهره

اقداماتی که باعث تسهیل در تجارت خارجی شده و موجب افزایش کند، لذا باید توسعه یافته ایجاد می

شود را شناسایی کرده و در جهت بهبود آنها اهتمام ورزید. از جمله این درجه باز بودن اقتصاد می

هاي صادراتی و همچنین به هاي باز تجاري به عنوام مشوقی براي حمایتتوان به سیاستاقدامات می

هاي داخلی که موجب کاهش ده بر سر راه واردات، جلوگیري از افزایش قیمتعنوان عاملی محدود کنن

شود و همچنین در نظر گرفتن حاشیه سود صادرکنندگان و در نتیجه کاهش انگیزه براي صادرات می

گیري صادراتی براي مدت مشخص گذاري جدید در صنایع داراي جهتتخفیف مالیاتی براي سرمایه

 را بیان نمود. 

ل وري کداري بر بهرهمثبت و معنی تأثیرهاي تحقیق، مصرف انرژي طبق یافته ف دیگر،از طر

تواند نشان دهنده وابستگی بسیار زیاد تکنولوژي صنعت کشور به انرژي عوامل تولید دارد که می

بب سي به واسطه نهاده بودن آن در فرایند تولید، ژمبانی نظري، افزایش مصرف انر بر اساسباشد. مصرفی 

ایش موجب افز ،وري سایر عوامل تولید از قبیل کار و سرمایه افزایش یافته و در نهایتتا بهره شودمی
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 و نجوکی آدنی وري کل عوامل تولید شود، ولی اکثر مطالعات تجربی انجام شده از قبیل مطالعهبهره

وري در درجه اول بر بهره يژگذاري مصرف انرکند که اثراین نکته را بیان می 1999در سال  الومویاوا

اعث کاراي انرژي بنایکی صنعت یک کشور دارد. وجود تکنولوژي ژهاي تکنولوبستگی به زیر ساخت

الح هاي اخیر پس از اصشده است تا صنعت کشور نتواند نسبت به تغییرات قیمت لحاظ شده در سال

 صنایع بخش در تکنولوژیکی اصالحات اگرلذا  داري نشان دهد. یهاي انرژي واکنش معنحامل قیمت

  .شد خواهد منجر داريی معن نتایج به انرژي قیمتهاي اصالح صورت این در بگیرد، صورت

 بخشند، بهبود هاي جایگزینرا از طریق تکنولوژي خود مصرف وريبهره شاخص بتوانند صنایع اگر

 سهم شدن کوچک ه دلیلب ،انرژي هايهزینه به تولید هايهزینه وابستگی شرایط، سایر فرض ثبات با

 هزینه تغییرات بر کمتري اثر هزینه این تغییرات کهطوريهشده، ب کمتر تولید کل هزینه هزینه، این

 ،امر این که گذاردمی صنعتی خدمات و کاال شده تمام قیمت و تولید هايهزینه آن متعاقب و کل

رقابتی براي  موجب به وجود آمدن زمینه ،انرژي هزینه به تولید هزینه وابستگی کاهش بر عالوه

 عرصه در رقابت شروع براي صنعت شدن تن روئین صعودي سیر کاالهاي صنعتی تولیدي شده و نیز

ه ها از جملپایین تکنولوژي، افزایش قیمت نهاده کارآییآورد. ولی در صنعتی با فراهم می جهانی را

قبل از انجام  ،بنابراین و ها نشان خواهد دادعمومی قیمتالب افزایش سطح قانرژي اثرات خود را در 

 فراهم باال کارآییشود زمینه الزم براي ورود تکنولوژي جدید با هرگونه تغیرات اساسی پیشنهاد می

 تر و قابل پیشگونه تغیرات را محتملین طریق بتوان اثرات احتمالی و مورد انتظار اینا شده تا از

 بینی نمود. 

تواند به عنوان عاملی مهم در جهت افزایش رقابت پذیري و جذب تکنولوژي ن تجاري میباز بود

 جدید زمینه را براي تبدیل شدن به صنعتی پویا فراهم نماید. 

وامل وري کل عگذار بر بهرهتأثیرسرمایه انسانی نیز به عنوان یکی از عوامل مهم و  ،در این مطالعه

 سآمده از مطالعات نلسون و فلپ به دستایج تحقیق حاضر، نتایج تولید مورد بررسی قرار گرفت. نت

 انسانی هاي سرمایه هاي این دو اقتصاددان، تئوريکند. بر اساس یافتهمی تأییدرا نیز  1966در سال 

 سرمایه در شده هاي نهادینهمهارت و دانش که اندگرفته قرار فرض این مبناي بر اقتصادي رشد و

 اقتصادي هايظرفیت افزایش باعث، رو این از دهد ومی افزایش را وريبهره مستقیم طور به انسانی

 شود. می جدید هايجذب تکنولوژ براي

اند توست که در نظر گرفتن بعد مهارت سرمایه انسانی میا نشان دهنده آن ،هاي تحقیقیافته

 ک بودنتولید داشته باشد. کوچ وري کل عواملبسیار بیشتري نسبت به بعد آموزشی آن بر بهره تأثیر

 فعلی شغل با مرتبط شاغالن کار سابقه از بخشی که است آن بیانگر ضریب آموزشی سرمایه انسانی
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 کار نیروي تحصیالت و شغل بین 1انطباق عدم در ریشه لهأمس این دیگر، به عبارت .نبوده است آنها

هاي اول در سال افراد که دارد وجود امکان این ،باالست بیکاري نرخ که شرایطی در به عبارتی .دارد

رشته  و تخصص با متناسب که بپذیرند را هاییشغل مدتی بیکاري از براي رهاییورود به بازار کار، 

مشکالت  پایین هزینه هاي تحقیق و توسعه و کارآیی بیانگر لهأمس این بنابراین،. نباشد آنها تحصیلی

بیانگر آن است که اشتغال در بخش صنعت تابع  نیزموجود در این زمینه در بخش صنعت بوده و 

یري و استخدام گکارتخصص نیروي کار نیست بلکه بیشتر تابع روابط انسانی و مالحظات غیر فنی در به

 باشد. نیروي کار می

                                                                                                                   
1 .Mismatch 
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