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  چکیده

داراي ده نفـر کـارکن بـه     هاي گارکاه(هدف این مقاله تخمین و مقایسه کارایی فنی در بخش صنایع بزرگ 

براي این منظور از روش تحلیـل تـابع   . باشد هاي توسعه بعد از انقالب می ایران، طی برنامه هاي استاندر ) باال

گیـري   ، ضـمن انـدازه  )1995(از مدل بـاتیز وکـولی   ر این مطالعه با الهام د. استفاده شده است یمرزي تصادف

 هـا  اسـتان کارایی فنی صنایع مذکور به تفکیک هر استان، عوامل موثر بر عدم کارایی و اختالف آن در بـین  

طـور  ه است کـه بـ   آننتایج حاصل از این تحقیق بیانگر . نیز مطرح و مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته است

لی سطح کارایی فنی در صنایع بزرگ پایین بوده و میانگین استانی میزان کارایی صنایع در بهتـرین حالـت   ک

دهد و بیـانگر پـایین    که عملکرد پایینی را نشان می است 401/0که مربوط به برنامه سوم توسعه بوده، برابر با 

رغـم پـایین    به هر حال علـی  .باشد میایع هاي اقتصادي در این گروه از صن برداري از ظرفیت بودن میزان بهره

در . انـد  دارا بـوده  از این لحاظ به طور نسـبی عملکـرد بهتـري را    ها استانبودن میانگین سطح کارایی، برخی 

و هرمزگــان و  کرمـان  ،ي خوزسـتان هـا  اسـتان بـاالترین میـزان کــارایی بـه     مجمـوع در دوره مـورد بررسـی،   

   .و بلوچستان تعلق داشته استترین آن نیز به استان سیستان  پایین

، دو عامل دولتی بودن مالکیت واحدهاي صنعتی و شدت مصرف انـرژي،  در بررسی عوامل موثر بر کارایی

 . اند ، اثر مثبت بر کارایی را نشان داده)توسط ارزش افزوده یک واحد صنعتیم(اثر منفی و اندازه بنگاه 

 کرمـان ی نظیر های استانتوان به آن اشاره کرد، این است که  یکه از نتایج این تحقیق م یدستاورد قابل توجه
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 مقدمه -1

 .استوري  رایی و بهرهکا در و افزایش عوامل تولیدرشد اقتصادي تحت تأثیر دو عامل انباشت 

 کمبوددر کشورهاي در حال توسعه . متمرکز بر عامل اول هستند هاي سنتی رشد عمدتاً نظریه

گردد و  رشد اقتصادي مطرح می یندآفردر  محدودیتعنوان یک ه ویژه سرمایه به ب عوامل تولید

، افزایش عوامل تولید با توجه به کمیابی اما. پذیرد توجه زیادي به انباشت سرمایه، صورت می لذا

یک  .استوري عوامل تولید در فرآیند رشد اقتصادي از اهمیت خاصی برخوردار  کارایی و بهره

هاي  وري و کارایی در بخش استراتژي توسعه اقتصادي مؤثر تا حد زیادي وابسته به ارتقاء بهره

و  کنند نمیاده کامل اکثر اقتصادها از امکانات بالقوه تولیدي خود استف. مختلف اقتصادي است

به چشم بیشتر نیافته کشورهاي توسعه  این مسئله در .بهترین عملکرد را ندارندها  آن عوامل تولید

بایستی  در رسیدن به اهداف توسعه وري عوامل تولید و بهره بنابراین افزایش کارایی. خورد می

نیز افزایش ایران  در .گیرد کشورها قرار این درریزان  گذاران و برنامه مورد توجه خاص سیاست

در  کننده و تعیین عنوان عاملی مهمه هاي مختلف اقتصادي بایستی ب بخش وري در کارایی و بهره

به موضوع  اساس و در قالب سند چشم انداز توسعه،همین  بر .رشد اقتصادي، مورد توجه باشد

این خود  و انی شده استتاکید فراوتوسعه کشور،  هاي برنامهدر  وري افزایش کارایی و بهره

در سطوح مختلف  و ارتقا آنان وري بهره هاي کارایی و میزان و ویژگیدقیق از مستلزم شناخت 

   . اي است بخشی و منطقه

اي کارایی در صنایع بزرگ به تفکیک  بررسی مقایسهسنجش و به که  شدهتالش  مقالهدر این 

ویژگی این تحقیق، در این  .پرداخته شودب، توسعه پس از انقال هاي برنامهدر کشور  هاي استان

و از سوي  گیرد قرار می بررسیمورد ، )بخش صنعت( است که از یک سو کارایی در سطح بخشی

 تفاوتعوامل تولیدي و  برداري از مناطق مختلف ایران در خصوص چگونگی بهرهمندي دیگر توان

 .مورد سنجش و مقایسه قرار خواهد گرفت ،این نظر آنان از

  

  موضوع پیشینه ي برمرور -2

اي نسبت به مطالعـه و بررسـی موضـوعات     پس از خاتمه جنگ جهانی دوم، گرایش و توجه عمده

 1957آمد و در این راستا نیز در سال  عمله بوري، از سوي محققان،  و بهره اقتصادي مرتبط با رشد
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زه کـالن منتشـر   در حـو  در خصـوص ایـن موضـوعات و بررسـی آن     1میالدي مقاله معروف سـولو 

در مقاله خود با استفاده از یک تابع تولید کل براي اقتصاد آمریکا، رشد اقتصـادي را   سولو. گردید

ه بـ . وري، دانسته اسـت  بهره تغییراتو هم ناشی از  یدتول) عوامل(هاي  هم ناشی از افزایش در نهاده

اددانان بـه طـور جـدي مـورد     موضوع کارایی در میان اقتص میالدي به بعد، 1957از سال طور کلی 

وري و کـارایی در سـطح    هاي جدیدي بـراي مطالعـه بهـره    بحث و بررسی قرار گرفت و بنیاد روش

معطـوف بـر دو    ،هـاي جدیـد در ایـن خصـوص     دیـدگاه  در مجمـوع . دش یزير خرد، در عمل پایه

گی چگـون وري و موضـوع دوم،   موضوع اول، چگونگی تعریـف کـارایی و بهـره    .ندا هبود موضوع

تولیدي ممکن اسـت   هاي بنگاهفرض اصلی این بود که  .وري گیري کارایی و بهره محاسبه و اندازه

یـا   2محـک که این خود اشاره به مفهوم تابع تولید مـرزي بـه عنـوان یـک      کنندبه طور ناکارا عمل 

هـاي اولیـه در خصـوص بررسـی مفهـوم کـارایی و        تـالش . گیري کارایی داشـت  راي اندازهب معیار

هـر دو  . دشآغاز  4)1951(و دبرئو  3)1951(گیري آن در دهه پنجاه میالدي و با کار کوپمنز  دازهان

هاده در شرایطی به ن –کارایی فنی را مورد مطالعه قرار دادند، از نظر کوپمنز یک بردار ستانده  فقط

مقـدار هـیچ   یا کـاهش  (اي  که به لحاظ فنی امکان افزایش مقدار هیچ ستانده است طور کامل کارا

، )یا افزایش مقدار حداقل یک نهاده دیگر(دیگر ، بدون کاهش مقدار حداقل یک ستانده )اي نهاده

طـور   به اماهرچند که کوپمنز تعریفی از کارایی فنی و ویژگی آن را ارائه داده، . وجود نداشته باشد

و بـا تعریـف ضـریبی    در این زمینه دبرئ. است نکردهگیري آن معرفی  مشخص روشی را براي اندازه

گیري و تعیین درجه کـارایی فنـی،    ، معیاري را براي اندازهبرداري از منابع تحت عنوان ضریب بهره

تفریق عدد یـک از حـداکثر مقـدار کـاهش نسـبی      "وي با استفاده از این ضریب که با  .دکرمطرح 

سـبه شـده، مقـدار عـدم     محا "هـا  هاي تولیدي، با فرض تداوم تولید سـتانده  در کلیه نهاده) متناسب(

است کـه بـا تعـدیل نمـودن       به هر حال این یک تفکر ساده. است گیري کرده هکارایی فنی را انداز

که وي تنهـا طـرف    معیار معرفی شده از سوي دبرئو بتوان اندازه کارایی را بدست آورد، ضمن این

هـاي نظـري بـراي     ر پایـه هزینه منابع تولید را مورد توجه قرار داده و یک روش منسـجم و مبتنـی بـ   

در  5به دنبال مطالعه کوپمنز و دبرئـو، فـارل   .هاي مختلف کارایی ارائه نداده است گیري جنبه اندازه

                                                 
1. Solow 
2. Benchmark 
3. Koopmans (1951) 
4. Debreu (1951) 
5. Farrel 
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هاي تولید  هاي تولیدي و با بکارگیري منحنی با ارائه روشی مبتنی بر حداقل نمودن نهاده 1957سال 

وي براي نخستین بار با . کارایی پرداختگیري  یکسان، اولین کسی بود که به طور تجربی به اندازه

گیـري   خـود را در خصـوص انـدازه    هگیري کارایی تولیـد، نظریـ   اي تحت عنوان اندازه ر مقالهانتشا

د و در قالب یک کار تجربـی  کرکارایی با الهام از کارهاي انجام شده توسط دبرئو و کوپمنز ارائه 

از سـري   یـک شـاورزي کشـور آمریکـا بـراي     گیري کارایی را در بخـش ک  مسائل مربوط به اندازه

فارل با تعریف مفاهیم تـابع تولیـد مـرزي و ارائـه     . ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادي تولیديها بنگاه

د که در هر صنعت یا فعالیت اقتصادي عملکرد یک بنگـاه بـا عملکـرد    کرهاي آن، پیشنهاد  ویژگی

مفاهیم مربوط به کـارایی بـه    يو. ه قرار گیردهاي موجود در آن مجموعه مورد مقایس بهترین بنگاه

تعریـف و   را ها، کارایی اقتصـادي  آن حاصل ضربتفکیک کارایی فنی و کارایی تخصیصی و از 

به طور کلی تحوالتی که در چند دهه گذشـته در خصـوص مفـاهیم کـارایی و      .تحلیل کرده است

هـایی بـوده کـه توسـط فـارل       ها و ایـده  بهگیري آن انجام گرفته، عمدتاً مبتنی بر جن هاي اندازه شیوه

نکات و مسائل اشـاره شـده از سـوي وي در واقـع بـه عنـوان سـؤاالت        . تعریف و مطرح شده است

روش مورد اسـتفاده از سـوي فـارل     ،حال به هر. اند بوده یقات بعدي در این زمینهکلیدي براي تحق

نتوانسـت   ایی بوده است که عمالًه گیري کارایی داراي یک سري نواقص و محدودیت براي اندازه

در بسیاري از مطالعـات بعـدي نیـز بـه اصـالح      . در مطالعات بعدي مورد استقبال چندانی قرار گیرد

هـاي مـرزي    مسیر تکامل روش. کارایی، پرداخته شده است مبانی نظريروش وي همراه با تحکیم 

رامتـري همـراه بـوده و سـپس بـا      پـا انظـر قـرار دادن روش ن   د، در ابتدا با مدشکه با کار فارل آغاز 

س از ارائه چارچوب پ .معطوف شدن نظرات به سمت توابع تولید از نوع پارامتري دنبال شده است

را براي  2مدل تابع مرزي معین )1968سال ( 1گیري کارایی از سوي فارل، آیگنر و چو نظري اندازه

انـد و   ص کـارایی مطـرح نکـرده   آنان دیدگاه جدیـدي را در خصـو  . دندکرتخمین کارایی معرفی 

ها فرض بر این است که تنها منبع خطا در  در مدل آن. اند عمدتاً متمرکز بر مفهوم تولید مرزي بوده

ماري در نظـر گرفتـه نشـده    هاي آ اختاللتابع تولید مرزي، عدم کارایی است و تأثیر سایر خطاها و 

هاي تـابع   تدوین و برآورد مدل"عنوان  اي تحت در مقاله 3)1977سال(آیگنر، لول و اشمیت . است

حسب تعریف فارل و با استفاده از روش تابع عملی کارایی بر گیري به اندازه "تولید مرزي تصادفی

                                                 
1. Aigner and Chu (1968) 
2. Deterministic Frontier Function Approach 
3. Aigner, Lovell and Shmidt (1977) 
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که انحرافـات از   بودسوي آنان از این ایده این مدل از  رائهانگیزه ا. تند، پرداختصادفی تولید مرزي

نباشـد و بایسـتی   ) هـاي تولیـدي   بنگاه(ساز  صمیمتولید مرزي ممکن است تحت کنترل واحدهاي ت

هـاي   در مـدل ی خود با معرفـی جملـه خطـاي ترکیبـ     هآنان در مقال. اثرات آنان نیز تخمین زده شود

هاي تصادفی در مدل  اختاللشامل  آن عدم کارایی و جزء دیگر که یک جزء آن بیانگر(پارامتري 

اي در خصوص تخمین کارایی و همچنین تجزیه  ه، امکان انجام استنتاجات آماري گسترد)دباش می

 .ندکردتري از توابع مرزي را فراهم  و تحلیل موشکافانه

 هـاي  اي کاربرد مدل توابـع مـرزي تصـادفی را بـا اسـتفاده از داده      در مقاله) 1981سال ( 1پیت و لی

ي سطح کارایی گیر در واقع در این شکل از کاربرد مدل، عالوه بر اندازه. گسترش دادند، 2ترکیبی

ها و مقایسه بین آنان از این نظر، امکـان بررسـی تـوام تغییـرات تکنولـوژیکی و تغییـرات        فنی بنگاه

هـاي تلفیقـی    هاي داده در ابتدا در مدل. در طول زمان نیز فراهم آمدها  کارایی فنی هر یک از بنگاه

تی کـه  ایـن فـرض بـراي حـال    که  کند میفرض بر این بود که اثر کارایی فنی در طول زمان تغییر ن

سـال  (بتـیس و کـولی   . رسـد  شود، چندان منطقی به نظر نمی زیاد می طول دوره زمانی مورد بررسی

در  .، در این خصوص مدلی را معرفی نمودند که فرض مـذکور در آن لحـاظ نشـده اسـت    3)1992

ط کـارایی تمـام   هاي تابع مرزي تصادفی، تنها به بـرآورد متوسـ   هاي تخمین اولیه براي مدل تکنیک

د و مشخص نبود که آیا عملکرد مشاهده شده یک بنگاه خاص ش هاي مورد بررسی، اکتفا می بنگاه

عدم کارایی است یا به علت تغییرات تصادفی و این مسئله  ، ناشی از)هزینه(در مقایسه با مرز تولید 

بـا   4)1982سـال  (ژانـدراو، لـول و اشـمیت    . به عنوان ضعف اصلی روش مرزي تصادفی مطرح بود

یـک از   گیري مجزاي کارایی هر بررسی قرار داده و اندازهحل ابتکاري این مسئله را مورد  ارائه راه

دند و از این نظـر تحـولی در محاسـبه کـارایی و تخمـین توابـع مـرزي بوجـود         کرها را عملی  بنگاه

تدریج در خصوص  به طور کلی پس از معرفی مدل توابع مرزي تصادفی، تحوالتی که به. آوردند

این روش به وقوع پیوسته و در مطالعات مختلف بعدي نیز به آن پرداخته شده، عمـدتاً معطـوف بـه    

در ایـن زمینـه   . شکل توابع و نوع توزیع آماري متغیـر عـدم کـارایی در توابـع مـذکور بـوده اسـت       

توابـع مـرزي    اشـاره کـرد کـه مـدل    ) 1990( 6گرین و 5)1987(بیکرز و هاموند  توان به مقاالت می

                                                 
1. Pitt and Lee (1981) 
2. Panel Data 
3. Battiese and Coelli (1992) 
4. Jondrow, Lovell and Schmidt (1982) 
5. Beckers & Hammond (1987) 
6. Green (1990) 
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در مدل ارائه شده از سـوي آنـان، در مقابـل فـرض نیمـه      . اند تصادفی با توزیع گاما را معرفی نموده

نرمال بودن توزیع متغیر عدم کارایی در مدل آیگنر، لول و اشمیت، فرض بر ایـن اسـت کـه متغیـر     

پیشـنهادي خـود،   نیـز در مـدل   ) 1980سـال  ( 1استیونسـون  .باشـد  عدم کارایی داراي توزیع گاما می

در نقطه صفر را که در واقع یک شکل تعمیم یافته از توزیـع نیمـه نرمـال    منقطع  فرض توزیع نرمال

دیگـر توزیـع    فـروض اي از  این دو نوع توزیع، امکان مطرح شدن دامنه گسـترده  .است مطرح نمود

، ایـده  )1978در سـال  ( 2چرنـز  و کـوپر، رودس  از طرف دیگر .متغیر عدم کارایی را فراهم کردند

آنـان بـا جامعیـت    . مطـرح نمودنـد  و روش ناپارامتري گیري کارایی  جدیدي را در خصوص اندازه

و چنـد   يعامـل تولیـد   اي کـه خصوصـیت فرآینـد تولیـد بـا چنـد       بخشیدن به روش فارل به گونـه 

ضـی  ي ریـا ریز برنامه  را که مبتنی بر تکنیکها  را نیز دربر گیرد، روش تحلیل فراگیر داده اي ستانده

گیـري کـارایی    انـدازه "اي کـه توسـط آنـان تحـت عنـوان       مقاله. است، به این ادبیات اضافه کردند

نگاشته شد، همراه با مقاله آیگنر، لول و اشمیت، در واقع به عنوان دو مقالـه   "ساز واحدهاي تصمیم

در ) و ناپارامتريپارامتري (اند که ارائه کننده دو سبک اصیل و کالسیک  اصلی و پایه شناخته شده

هاي مطرح شده در بسـیاري از مقـاالت بعـدي،     گیري کارایی، هستند و مدل هاي اندازه زمینه روش

   . عموماً مبتنی بر یکی از دو سبک ارائه شده در دو مقاله مذکور بوده است

  

  کارایی مربوط بهمفاهیم  و مبانی نظري -3

هـاي اقتصـادي را در    اي از فعالیـت  تردهکارایی یک مفهوم اقتصادي است که عملکـرد طیـف گسـ   

چارچوب . دهد نشان می )اي منطقه یا(یک اقتصاد ملی  یا حوزه یک بنگاه یا یک بخش اقتصادي و

در  عبـارتی همـان نظریـه تولیـد    ه سازي رفتار تولیدکننده و یا ب بهینه بر نظري کارایی در واقع مبتنی

سـبه آن را از منظرهـاي مختلـف نظریـه تولیـد،      هـاي محا  مفهوم کارایی و شـیوه . است اقتصاد خرد

بهینـه سـازي یـک بنگـاه تولیـدي از دو مسـیر قابـل         فرآیند. نموددرك و توان تجزیه و تحلیل  می

مبنـاي فرآینـد    سـود و دیگـري بـر    نمودنبررسی است، یکی از طریق دنبال کردن فرآیند حداکثر 

در نظریـه تولیـد،   . گیري و بررسـی اسـت   ازهکارایی از هر دو دیدگاه قابل اند ،هزینه نمودنحداقل 

گیـرد و بـا توجـه بـه      سري فروض مورد تجزیه و تحلیل قـرار مـی   رفتار بهینه یک بنگاه بر پایه یک

                                                 
1. Stevenson (1980) 
2. Cooper, Rhodes and Charnes (1978) 
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از جمله ایـن فـروض   . گردد هایی در خصوص رفتار تولیدکننده آزمون می همین فروض نیز فرضیه

شـود کـه تفـاوتی     عبارت دیگر فرض مـی ه این است که تولیدکننده با کارایی کامل، عمل نماید، ب

، و یا سـطح محصـول  موجود  ه از نظر استفاده از عوامل تولیدبین عملکرد بالقوه و واقعی تولیدکنند

هاي تولیدي،  ، عدم کارایی بنگاهها ککالسیبر مبناي همین فرض، در نظریه تولید نئو. وجود ندارد

شود کـه   و هزینه و مفاهیم مرتبط با آنان، فرض می نادیده گرفته شده است و در تحلیل توابع تولید

تولیدکننده با معین بـودن نـوع تکنولـوژي تولیـد و مشـخص بـودن سـاختار بـازار عوامـل تولیـد و           

 حداکثر سود و یـا حـداقل هزینـه    کرده وهزینه خود عمل یا هاي تولید و  ي منحنیور محصول، بر

فرآیند ) مرتبه اول و دوم(شرایط همین اساس  بر .دشو کامل حاصل می نیز در شرایط کارایی بنگاه

مورد تجزیه و تحلیل  ،هزینه نیز با نادیده گرفتن عدم کارایی کردن سود و یا حداقل کردنحداکثر 

، تولیـد  و تخمین توابع تحلیل، اقتصاددانان از همین پارادایم جهت مدیديهاي  مدت. گیرد قرار می

مشاهدات از انحراف ، تنها منبع نیز هاي اقتصادسنجی ین مدلهزینه و سود، استفاده کرده و در تخم

، فـرض  )نـه ناشـی از عـدم کـارایی    (هـاي آمـاري تصـادفی     نقاط روي توابع را اختالالت و شوك

سـازي   اساس اکثر شواهد تجربی موجود، تولیدکننده همیشه در حـل مسـائل بهینـه    بر اما .ندکرد می

عالوه بر این با فرض . مند نیست ایی، از عملکردي کامل بهرهموفق نبوده و به لحاظ کار  خود کامالَ

طور ه بر این نخواهد بود که از ابعاد دیگر کارایی ب دلیلکه از کارایی فنی هم برخوردار باشد،  این

هـاي   گیري و استدالل نقض فرض کارایی کامل باعث بروز خطاهایی در نتیجه. مند باشد کامل بهره

گـران   نظر گرفتن همین مسئله، در تحلیل رفتـار تولیدکننـده، توجـه تحلیـل    با در  .بعدي خواهد شد

اقتصادي به جاي توابع مرسوم به سمت توابع مرزي که در آن به نوعی عدم کارایی تولیدکننده نیز 

در تخمین توابـع   و .بندي شد فرمول  معطوف و مفاهیم ضمنی اقتصادسنجی مجدداَ گردد، میمنظور 

عنوان بخشی از انحراف مشاهدات از مرز تولید و یا ه آماري، عدم کارایی نیز ب عالوه بر اختالالت

کارایی فنی، تخصیصی تفکیک به  کارایی در ادبیات نظري، مفهوم .هزینه، مورد توجه قرار گرفت

بنگاه و کارایی فنی بیانگر میزان توانایی یک  .گرفته استو اقتصادي، تعریف و مورد سنجش قرار 

سـتانده بـه ازاي اسـتفاده از    محصـول و یـا   تولید حداکثر مقدار  -1 :است براي زمیم ساواحد تصیا 

تولیـد   اياستفاده از حداقل مقدار عوامل تولیـدي بـر   -2 یا یک مقدار مشخص از عوامل تولیدي و

هـاي بدسـت    نسبت مقدار واقعـی سـتانده   حسب بر یا توان که آن را می .یک مقدار معین از ستانده

حسب نسبت مقدار  و یا بر از عوامل تولیديمعینی ها در سطح  ستانده) حداکثر(قدار بهینه آمده به م
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، ها مصرف آنان در سطح مشخصی از ستانده) حداقل(بهینه  واقعی مصرف عوامل تولیدي به مقدار

   .بیان کرد

یب بهینـه  براي استفاده از ترک یا بنگاه دهنده توانایی یک واحد تصمیم ساز نشانتخصیصی کارایی 

 حاصـل ضـرب  کـارایی اقتصـادي نیـز از    و  اسـت هاي نسبی آنـان،   عوامل تولیدي با توجه به قیمت

در کارایی اقتصادي ترکیب بهینه عوامل تولیـدي هـم بـا    . آید کارایی فنی و تخصیصی، بدست می

ر هاي نسبی آنان و هم از نظر حداقل نمودن بکارگیري آنان بـراي تولیـد یـک مقـدا     توجه به قیمت

  .گیرد ، مورد توجه قرار می ستاندهاز معین 

  

  روش شناسی تحقیق -4

براي این  .استتولید و یا هزینه  يمرزتوابع گیري کارایی مستلزم محاسبه یا تخمین  برآورد و اندازه

هایی کـه دارنـد،    حسب ویژگی هاي مختلفی مطرح شده که بطور کلی بر و تکنیک ها روشمنظور 

اول تحـت عنـوان روش ناپـارامتري و     روش. انـد  شـده بندي  و متمایز، طبقهدر قالب دو روش کلی 

هاي مربوط به  ویژگی مشترك تمامی تکنیک. باشند میدوم نیز تحت عنوان روش پارامتري،  روش

برآورد مرز تولید و یـا   دو روش مذکور در این است که در بکارگیري آنان، اطالعات الزم جهت

کننـده   هایی که تعیین سري مشاهدات مربوط به یک مجموعه داده  یک از ،محاسبه کارایی هزینه و

   .گردند بهترین عملکرد هستند، استخراج میدر ) هزینه(مرز تولید 

ریزي ریاضی است و از آن جهت یک روش  برنامه تکنیک، مبتنی بر ناپارامتريگیري  روش اندازه

 ،کارایی در چـارچوب آن  گیري اندازهو ) ینههز(ناپارامتري نامیده شده که براي محاسبه مرز تولید 

تـرین شـیوه و تکنیـک محاسـباتی کـه در       متـداول . الزامی به تخمین هیچ نوع تـابع خاصـی نیسـت   

روش ایـن  . اسـت ) DEA( 1هـا  باشد، روش تحلیـل فراگیـر داده   چارچوب روش مذکور مطرح می

  ین روش با استفاده از تکنیکدر ا. باشد سازي می سري بهینه که مبتنی بر یک بودهیک روش معین 

یـک   مبناي آن عدم کارایی هـر  محاسبه و بر) کارایی مرز(ریزي خطی، مرز تولید و یا هزینه  برنامه

  .شود گیري می ، اندازهمورد بررسی يها بنگاه از

مشخص بودن شـکل تـابع مـرزي و     نیازمند روش پارامتري گیري ناپارامتري، برخالف روش اندازه

روش متکـی بـر    ایـن . باشـد  مـدل، مـی   کـارایی در  عـدم  خصـوص نحـوه توزیـع   فروض خاص در 

                                                 
1. Data Envelopment Analysis  
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هاي اقتصادسنجی و تخمین یکسـري پارامترهـا و اسـتنتاجات آمـاري اسـت کـه در جهـت         تکنیک

بـارزترین مـدلی   . شـوند  کارگرفته مـی ه ، ب)کارایی( کاراییعدم گیري  برآورد توابع مرزي و اندازه

در این مـدل،   .است )SFA( 1مدل تابع مرزي تصادفی ،مطرح شدهدر چارچوب روش مذکور که 

عـدم  شود و در آن سعی گردیده در کنار سـنجش میـزان    اساس تجارب واقعی بنا می بر رفتار کارا

مشخصه اصلی مدل تابع مـرزي   .گیردنظر قرار  مدنیز ها و عوامل بیرونی  ، تأثیر سایر شوك کارایی

هـاي   اخـتالل ترکیبـی از دو جـزء عـدم کـارایی و سـایر      آن  اختاللتصادفی در این است که جمله 

عبارت دیگر در این مدل بخشی از انحراف نقـاط مشـاهده شـده از تـابع مـرزي      ه ب. باشد آماري می

از کنتـرل واحـد   ناشی از عدم کارایی و بخشی دیگر از آن نیز مربوط به عوامل تصـادفی و خـارج   

 .گیرد جزء، به تفکیک مورد ارزیابی قرار می واین ددر مدل مذکور تأثیر . است )بنگاه(ساز  تصمیم

هاي معمول اقتصادسـنجی در ایـن اسـت کـه در بـرازش       مدل مرزي تصادفی نسبت به مدل ویژگی

بطـور  . دهـد  قرار مـی  مد نظرسرحدي را یاگیرد، بلکه نقاط مرزي  تابع، نقاط متوسط را در نظر نمی

تـوان بصـورت ذیـل نشـان      ی براي تولید را مـی عمومی مدل تابع مرزي تصادف شکلکلی ساختار و 
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 yiگـردد،   تعیـین بایستی براي مـدل   در ابتدا است کهمناسب یک شکل تابع  f)( در مدل فوق، 

نیـز بـردار     .باشـند  مـی  بـردار عوامـل تولیـدي مـورد اسـتفاده      Xiستانده بنگـاه تولیـدي و    ردارب

تـابع   از انحراف نقاط مشاهده شـده  ،که در مدل باال نشان داده شده همچنان .است ي مدلپارامترها

دهنده میزان عـدم کـارایی فنـی یـا      نشان iuمتغیر  .دارد iو  iu بستگی به مقدار دو متغیر ،تولید

طرفـه   منفی و داراي تـوزیعی یـک   انحراف از مرز تولید است که بنا به تعریف کارایی، بایستی غیر

. اسـت  و متغیرهـاي توضـیحی در مـدل   ) vi(هـا   اخـتالل شود مستقل از جزء سایر  فرض می وباشد، 

);.()exp(نابراین ب ii vXfy دهـد کـه در آن متغیـر    ، مرز تولید تصادفی را نشان می i 

تأثیرگذار بیرونـی و خـارج    يها شوكعواملی همچون دهنده  توضیح و بودهمعمولی  اختاللجمله 

                                                 
1. Stochastic Frontier Approach 
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ار گذاشـته شـده از   گیري و یا تأثیر متغیرهاي غیر مهـم کنـ   از کنترل واحد تولیدي، خطاهاي اندازه

داراي توزیـع مسـتقل دو طرفـه نرمـال بـا امیـد        i اخـتالل این است که جـزء   فرض بر .استمدل 

2ریاضی برابر با صفر و واریانس ثابتی برابر با 
v است.   

   :صورت زیر برآورد کردبه  ،بر حسب تعریف آن توان میزان کارایی فنی را می )1(با تخمین مدل 
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)(الل ترکیبی تالزم به توضیح است که جمله اخ iii uv   نامتقـارن و  عبارتی  ،)1(در مدل

متقارن بودن آن بستگی به نسبت انحراف معیـار جـزء عـدم کـارایی بـه      نانرمال است که درجه  غیر

)( معمولی، اختاللانحراف معیار جزء 
v

u


 متغیـر  انتخاب نوع توزیع بـراي  . ، داردiu  از

یک انتقاد عمـومی بـه روش مـرزي تصـادفی ایـن      . باشد لحاظ انتخاب روش تخمین مدل، مهم می

عـدم کـارایی فنـی     متغیر توزیعی  را در خصوص شکل یتوان هیچ فرض معین است که از ابتدا نمی

هـاي مختلفـی بـراي آن،     دن جزء عدم کارایی، توزیـع وین رابطه با توجه به یک طرفه بدر ا. داشت

، فرض توزیع بـرش داده  فرض توزیع نیمه نرمال :از ترین این فروض عبارتند فرض شده که متداول

هـاي مختلفـی در    اساس این فروض نیـز مـدل   بر .و فرض توزیع نمایی در نقطه صفر 1شده یا منقطع

نکته شایان توجه در خصـوص روش تـابع    .ابع مرزي تصادفی، تدوین شده استچارچوب روش ت

هـاي   در مدلبه صورت مستقیم قابل مشاهده نبوده و به همین دلیل نیز  iuمرزي این است که جزء 

از  ، دورخطاي ترکیبـی در جمله  )v( معمولی اختاللو جزء  )u( جزء عدم کاراییتفکیک اولیه، 

چـه   د و آنشـ  برآورد می i ترکیبی جمله اولیه صرفاَ هاي تخمین در تکنیک بنابراین، .انتظار بود

مـورد   يهـا  کـارایی تمـامی بنگـاه   میـزان  متوسـط   ي ازبرآورد ،آمد دست میه بکه از تخمین مدل 

بایستی دو جـزء   می، ها هر یک از بنگاه ان عدم کاراییگیري میز حال براي اندازه به هر .بودبررسی 

ویـژه از نقطـه نظـر    ه بـ  نکتـه ایـن   .معمولی از یکدیگر تفکیـک شـوند  الل تخعدم کارایی و جمله ا

در مدل این است که این  اختالل  منطق اقتصادي تفکیک این دو جزء. باشد گذاري مهم می سیاست

همین اساس یک راه حل ابتکاري بـراي   بر. ی هستنددو جمله قابل تفکیک و داراي خواص متفاوت

                                                 
1. Truncated Distribution 
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آنان یک فرمول صریح براي ارزش . ، ارائه گردید انجام این عمل از سوي ژاندراو، لول، و اشمیت

))|)(( ،ترکیبـی  اختاللجمله  به شرط مشاهده iu جزء مورد انتظار شرطی iii uvuE   در دو

 )3(و ) 2(روابـط  به شکل  نیمه نرمال و توزیع نمایی، براي جزء عدم کارایی،توزیع ) فرض(حالت 

  : دپیشنهاد دادن

  

 یمه نرمالبا فرض توزیع ن: 
  

 ),0(~|,| 2
uiii Nuuu 

      )2(  

]
)(

)(
[

)1(
]|[

2 












 i

i

i

iiii uvuE 



                              

  

که در آن 
v

u




   است و  22نیز از رابطه

vu   شود حاصل می .(.) یک تابع

   .باشد نیز یک تابع چگالی انباشت شده می (.)چگالی با توزیع نرمال استاندارد و 

  

 با فرض توزیع نمایی:   
 

)exp(.)( ii uuf          )3(  

]
)(

[

]
)(

[
)(]|[

2

2

2

v

vi

v

vi
v

viiiii uvuE














       

  

که در آن 
u 1 است.   

حسـب   ، بـر فـوق  ابـط واز ر  ، ،i و تخمـین ) ML(روش حداکثر درستنمایی با استفاده از 

تـوان   ، مـی )1(امترهـاي مـدل   و همچنـین تخمـین پار   iuخصوص نـوع توزیـع    فرض مورد نظر در

  .بدست آورد iu و iبرآوردهایی را براي 

   :یک از واحدهاي مورد بررسی، برابر خواهد شد با هر) شرطی(که میزان کارایی فنی  در نهایت این
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]|[exp iiuE
iTE 

)4(
                                                                                                          

  

ن کـارایی  ان دریافت که دامنه تغییرات میزاتو می )4(از رابطه  ،iuمقدار منفی بودن  با توجه به غیر

10( .خواهد بود بین عدد صفر و یک مقداري فنی یک بنگاه  iTE   0iu( . 

 

  مدل مورد استفاده -4-1

تابع مـرزي   مدل شکل ، با استفاده ازي کشورها اي استان در این تحقیق کارایی فنی صنایع کارخانه

 : شده است گیري اندازه ،باشد می) 1995(زیر که الهام گرفته از مدل باتیز و کول  تصادفی
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در ) امiاین تحقیق صنعت استان  در(ام iستانده واحد  ityشکل تابع مناسب،  f(o)، )5( در مدل

متغیرهاي تأثیرگذار  هاk Zباشند،  می tام در زمان iبردار عوامل تولیدي براي واحد  itXو  tزمان 

پارامترها یا ضرایب مربوط به  ،ها. ز واحدهاي مورد بررسی استیک ا بر عدم کارایی فنی هر

متغیرهاي . شوند، پارامترهاي اصلی مدل هستند که بایستی برآورد  متغیرهاي مذکور و بردار

itu  وitv هاي  اختاللسایر  وان شد به ترتیب بیانگر میزان عدم کارایی وعن  که قبالَ نیز همچنان

 itmبا میانگینی برابر با  در نقطه صفر طعقمن نرمال و داراي توزیع ،itu. باشند مدل می درآماري 

هاي  جاي واریانسه ب) 5(در مدل  .باشد ، می)است ziشود تابعی خطی از متغیرهاي  که فرض می(

2
v ،2

u2 واریانس ، دو پارامتر  و جایگزین و برآورد اند شدهصورت زیر تعریف ه که ب ،

  :شوند می

                                

)( 22

2

222

uv

u

uv
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 این پارامتر. کند میدار بودن جزء عدم کارایی و اثر آن در مدل را ارزیابی  در واقع معنی پارامتر 

در . کند میمقداري بین صفر و یک را اختیار  و شدهبرآورد  در یک فرآیند حداکثرسازي تکراري

02برابر با صفر است، یعنی  حالتی که مقدار  u و یا  =2
v باشد، جزء عدم کارایی  می

چه  از سوي دیگر چنان. شود به یک مدل معمولی اقتصادسنجی تبدیل می) 5(از مدل حذف و مدل 

2 مقدار
u  به سمت بینهایت میل کند)( 2 u 2 و یا مقدار

v  به سمت صفر میل

)0(کند 2 vگاه مقدار پارامتر  ، آن  1(نیز به سمت یک میل خواهد کرد( ، این  در

داراي چند ) 5(طور کلی مدل ه ب. به مدل تابع مرزي معین نزدیک خواهد شد مذکورمدل  حالت

)(عدم کارایی  متغیر ،مدلاین که در  اول این ویژگی ،باشد قابل توجه می ویژگی itu  به طور

)(هاي هر یک از واحدها،  صریح تابعی از بردار مشخصه itZ ،در مطالعاتی که در زمینه . است

عدم کارایی،  سی عوامل موثر برشود، غالباَ براي برر تعریف و تحلیل اثرات عدم کارایی انجام می

 بر. اي است اي و دیگري روش تک مرحله یکی روش دو مرحله. گردد از دو روش استفاده می

اي در ابتدا تابع تولید مرزي تصادفی تخمین و میزان عدم کارایی واحدها  اساس روش دو مرحله

ه براي عدم کارایی، د، سپس در مرحله دوم، با استفاده از برآوردهاي بدست آمدشو مشخص می

چند که این روش کاربرد زیادي  هر. شوند گیري و آزمون می اثر متغیرهاي تأثیرگذار بر آن، اندازه

کارایی در  گیري اندازهاست که در  یبرخی از فروض ضدر مطالعات تجربی داشته اما ناق

، جزء عدم که در مرحله اول برآورد چرا .گردد اعمال می تصادفی چارچوب مدل تابع مرزي

شود و در مرحله دوم  نظر گرفته می طرفه، مستقل از مشاهدات در عنوان یک خطاي یکه کارایی ب

این مسئله . د بودننخواه احتماال کارا این مرحله در مدلگرهاي گردد و برآورد می ضاین فرض نق

دین نحو ب شده است،اي ارائه  شناسایی و براي رفع آن روش تک مرحله برخی از محققینتوسط 

عنوان یک تابع ه اساس آن عدم کارایی ب که مدلی از تابع مرزي تصادفی را پیشنهاد دادند که بر

ریاضی  شود که امید در این مدل فرض می .صریح از متغیرهاي توضیحی تأثیرگذار، بیان شده است

. باشند می کاراییعدم  برسري متغیرهاي تأثیرگذار  و یا واریانس جزء عدم کارایی تابعی از یک

این است که فرض در نظر گرفته شده براي توزیع متغیر عدم کارایی در  مذکورویژگی دوم مدل 

براي مثال اگر  .هاي خاص فروض دیگر در این زمینه را شامل شود تواند مشخصه این مدل، می

برابر با صفر باشند، مدل مذکور به مدلی ) ها Kیعنی (ضرایب سایر برابر با یک و  ،0 پارامتر

با شود عدم کارایی داراي توزیع برش داده شده نرمال،  تبدیل خواهد شد که در آن فرض می
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 ندبرابر با صفر باش )هاKو  0( پارامترهاحالت دیگر این است که تمامی  .باشد میمیانگین ثابت 

نبوده و داراي توزیعی  itZیک از متغیرهاي  عدم کارایی فنی تحت تأثیر هیچ  ،صورتدر این  که

   .نیمه نرمال خواهد بود

  

  شکل تابع  -4-2

ودن نمـ کارایی مستلزم مشـخص   گیري اندازهدر روش تابع مرزي تصادفی،  ،شد گفتهکه طور انهم

لگـاریتمی  تـابع تولیـد   شکل از  )5مدل (ین مدل تابع تولید مرزي تخمبراي . شکل تابع مرزي است

   :شده استاستفاده  1)انسلوگتر(متعالی 

  

2 2
2

0
1 1

1 1
ln ln ln ln ln

2 2
it j jit T TT Tj jit kj jit kit it

j j j j k

y x t t t x x x      
  

        

         )6(  

31

26

N

T



              
Tt

Ni

,...,2,1

,...,2,1




           

ititit uv   

  

نیروي و  سرمایه( هاي تولید مربوط به نهاده j، اندیس امi صنعت استان ، مربوط به مشاهدهi  اندیس

بیانگر ارزش تولید واقعی بخش  iyمتغیر  .نیز داللت بر سال مورد بررسی دارد tو اندیس  )کار

استان  بزرگاده در صنایع نیز عوامل تولیدي مورد استف jixام و متغیرهاي iدر استان  بزرگصنایع 

i ،متغیر . هستندامt  تغییراتاین متغیر در واقع به نوعی بیانگر تأثیر  ،دهد را نشان می زماننیز 

)( است که در آن ترکیبی اختاللجمله  it .در فرآیند تولید است آوري فن itu عدم کارایی   جزء

)( و itv  جزء عدم کارایی، . باشد هاي تصادفی می اختاللنیز سایر)( itu در مدل فوق در واقع ،

و  کند میتر از حد مرزي تولید خود عمل  استان به چه میزان پایین سازد که صنعت هر مشخص می

برابر با  یمیانگین بار در نقطه صف منقطعشود که داراي توزیع نرمال  شد، فرض می عنوانکه  همچنان

itm  2و واریانس
u بنابه فرض، . استitm  است شدهتعریف  )7(به شکل رابطه:  

  

)7(     
 ititititit wZZZm  3222110 

                    
  

                                                 
1. Transcendental Logarithmic (Translog) 
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هـاي   هاي بـا مالکیـت عمـومی از کـل بنگـاه      سهم بنگاه iZ1 ،میزان عدم کارایی itm آن  که در

ارزش نسـبت   iZ3، امiاسـتان   عدر صنایمتوسط ارزش افزوده هر بنگاه  iZ2، امiصنعتی در استان 

که بنا به فرض داراي  جمله اختالل itwو  امiاستان  عدر صنایارزش افزوده  انرژي مصرف شده به

میـزان عـدم    تاثیرگـذار بـر  حسب تعریف، متغیرهـاي   بر 3Z الی 1Zمتغیرهاي  .توزیع نرمال است

و ) 6(در مـدل   پارامترهـاي   .مختلف هستند هاي استاندر بین صنایع  و اختالف آن کارایی فنی

   بــرآورد  سـتنمایی، درطـور مسـتقیم و همزمـان و بـا اسـتفاده از روش حـداکثر       ه بـ ) 7(در مـدل

یـک از   ، میزان کارایی فنی صـنایع هـر  )6(  مدل در ituو  itگردند، سپس با تخمین جمالت  می

 . 1شود محاسبه می )4(برحسب رابطه  هاي مورد بررسی، سال  به تفکیک ها استان

  

  آماري هاي داده -5

اسـتان   31هاي تلفیقـی شـامل    گیري میزان کارایی از داده به منظور تخمین تابع مرزي تولید و اندازه

هاي آمـاري بـه اسـتثناي ارزش     دادهاین  .، استفاده شده استتوسعه هاي برنامههاي  سالبراي  کشور

ي هـا  کارگـاه ( هـاي بـزرگ صـنعتی    آمـارگیري کارگـاه   نتایجطور مستقیم از ه ي سرمایه، بموجود

، اسـتخراج  پذیرد که به طور سالیانه توسط مرکز آمار ایران انجام می )و بیشتر داراي ده نفر کارکن

هـا بـه    هاي جاري بوده که بـراي تبـدیل آن   اساس قیمت بر مذکورمتغیرهاي  تمامی ارزش. اند دهش

 .اسـت  شـده ، استفاده 1376پایه سال  تولیدکننده بخش صنعت بر هاي ثابت از شاخص قیمت قیمت

بـرآورد   ،گردیـده  رائـه ا بغزیـان  کیانی و با بکارگیري روشی که توسطنیز ارزش موجودي سرمایه 

   .شده است

 

  برآورد مدل و تحلیل نتایج حاصل از آن -6

با تخمین حداکثر درستنمایی پارامترهاي  ها ستانا در بزرگتابع تولید مرزي و کارایی فنی صنایع 

 .ارائه شده است 1جدول نتایج حاصل از این تخمین در  .، برآورد شده است)7( و مدل )6(مدل 

                                                 
 FRONTIER4.1افزار  گیري کارایی فنی با استفاده از نرم کلیه محاسبات مربوط به تخمین تابع تولید مرزي و اندازه. 1

  :توان به منبع زیر مراجعه نمود افزار می کاربرد این نرم نحوهبه منظور آشنایی با . شده استانجام 

Coelli, T. (1996). "A Guide to FRONTIER Version4.1: A Computer Program for Stochastic 
Frontier Production and Cost Function Estimation". CEPA Working Paper 96.07.  
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ضرایب مربوط به دو مدل مذکور حداقل در سطح ده درصد  شود، تمامی که مشاهده می همچنان

   .باشند دار می معنی

  

  هاي مورد بررسی مدل رد حداکثر درستنمایی پارامترها درنتایج حاصل از برآو: 1جدول 

 tنسبت آماره  خطاي معیار برآوردها پارامترها @متغیرها

         )6(مدل   -تابع تولید مرزي

 Constant  3/6* 96/0 56/6

 Lnx1  4/1* 21/0 81/6

 Lnx2  58/0* 23/0 57/2

 (Lnx1)
2  09/0** 05/0 83/1

 (Lnx2)
2  085/0-* 03/0 13/3-

 (Lnx1).(Lnx2)   16/0-** 07/0 23/2-

 t  17/0* 05/0 27/3

 t2  0003/0-** 02/0 92/1-

 (lnx1).t   006/0*** 01/0 59/1

 (Lnx2).t   014/0-*** 009/0 53/1-

         پارامترهاي واریانس

Sigma – squared  057/0* 005/0 06/12

 Gamma   64/0* 089/0 2/7

         )7 مدل( - کارایی عدم اثر

 Constant  14/1* 094/0 1/12

z1  56/0* 2/0 81/2

 z2  0001/0-* 000006/0 2/16-

 z3  8/1* 36/0 98/4

Log - likelihood = 7/19          

      تعدادمشاهدات=  806 = 26 * 31

 .اند شده مقاله تعریف متن در متغیرها :@     .  دار است درصد معنیدر سطح یک *   

      .  دار است سطح پنج درصد معنی در**  

         .است ردا سطح ده درصد معنی در***  

  حقیقت هاي یافته :ماخذ   
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  سطح کارایی فنی برآورد شده -6-1

، طـی دوره مـورد بررسـی در اکثـر     بـزرگ ع دهـد کـه صـنای    تخمین مدل نشان مـی  نتایج حاصل از

نتایج مربوط بـه بـرآورد    ،2 در جدول. اند بوده دار با مسئله عدم کارایی روبرو معنی طوربه  ها استان

، ارائـه  هـا  اسـتان و به تفکیـک  بعد از انقالب  توسعه هاي برنامهدر ، بزرگمیزان کارایی فنی صنایع 

در  هـا  اسـتان  کارایی ایـن صـنایع در کـل    سطحیانگین شود، م مشاهده می طور که همان. شده است

طوري که در بهترین شرایط که مربوط به برنامـه  ه ب. بوده استدر سطحی پائین  مورد بررسیدوره 

 در بدترین حالت نیز که مربـوط بـه  . باشد می 401/0سوم توسعه بوده، متوسط میزان کارایی برابر با 

یـاد   توسعه هاي برنامهدر مجموع در . است 306/0رقم برابر با  جم توسعه بوده، اینبرنامه پن عملکرد

سطح کارایی فنی بـاالتري را در  نسبی طور ه خوزستان، کرمان، هرمزگان، ب هاي استانصنایع  شده،

 ،کردسـتان  و سیسـتان و بلوچسـتان   هـاي  اسـتان در مقابل نیز صنایع  .اند داشته ها استانمقایسه با سایر 

هـاي تمـامی    مـوع سـال  جم( کـل دوره مـورد بررسـی   در . انـد  یزان کـارایی بـوده  ترین م داراي پائین

از بـاالترین و صـنایع اسـتان     652/0به طور متوسط صنایع استان خوزستان با رقم  )توسعه هاي برنامه

در مجمـوع،   .انـد  از کمترین سطح کارایی فنی برخوردار بـوده  19/0سیستان و بلوچستان نیز با رقم 

کـه بیـانگر پـایین بـودن میـزان       ، بـوده اسـت  5/0 کمتـر از رقـم   ها استانایی بیشتر سطح کارمتوسط 

   .باشد میي کشور ها استاناقتصادي در بخش صنایع بزرگ در اکثر  هاي برداري از ظرفیت بهره

هرمزگـان   و کرمـان نظیـر   ییها استاناین است که  تحقیق بدست آمده،این از که  اي ترین یافته مهم

در مجموع عوامـل   .اند بوده برخورداریی فنی باالطور نسبی از کارایی ه ب ها استانسایر  در مقایسه با

تاثیر گذار بوده که  ها استانمختلفی بر سطح کارایی فنی صنایع مورد بررسی و اختالف آن در بین 

   .در ذیل اثر برخی از آنان مورد ارزیابی قرار گرفته است
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بر حسب روش  -هاي توسعه بعد از انقالب  ها در برنامه بزرگ به تفکیک استانسطوح کارایی فنی صنایع : 2 جدول

  تابع مرزي تصادفی 

برنامه پنجم 

 توسعه

 سال

1389 

چهارم  برنامه

 توسعه

برنامه سوم 

 توسعه

برنامه دوم 

 توسعه

 سال

1373 

برنامه اول 

 توسعه
 استان

 ربایجان شرقیآذ   358/0 331/0 315/0 404/0 317/0 258/0 256/0

 آذربایجان غربی 301/0 309/0 287/0 291/0 297/0 301/0 263/0

 اردبیل 272/0 381/0 347/0 325/0 308/0 292/0 274/0

 اصفهان 420/0 420/0 403/0 447/0 406/0 311/0 302/0

 البرز - - - - - 428/0 428/0

 ایالم 247/0 146/0 186/0 297/0 300/0 287/0 243/0

 بوشهر 265/0 345/0 364/0 861/0 478/0 308/0 338/0

 تهران 408/0 370/0 394/0 451/0 400/0 372/0 357/0

 چهارمحال وبختیاري 275/0 377/0 341/0 343/0 329/0 316/0 324/0

 خراسان جنوبی - - - - 301/0 246/0 232/0

 خراسان رضوي *402/0 *383/0 *293/0 *306/0 271/0 253/0 249/0

 خراسان شمالی - - - - 442/0 367/0 350/0

 خوزستان 711/0 544/0 647/0 837/0 601/0 499/0 513/0

 زنجان 363/0 412/0 345/0 348/0 343/0 350/0 343/0

 سمنان 290/0 292/0 261/0 285/0 253/0 236/0 259/0

 سیستان وبلوچستان 204/0 262/0 178/0 185/0 183/0 208/0 190/0

 فارس 485/0 491/0 384/0 399/0 348/0 301/0 309/0

 )75از سال (قزوین  476/0 388/0 386/0 383/0 384/0 352/0 361/0

 قم 336/0 278/0 265/0 270/0 258/0 233/0 232/0

 کردستان 282/0 270/0 216/0 225/0 182/0 161/0 150/0

 کرمان 429/0 787/0 554/0 797/0 595/0 596/0 633/0

 کرمانشاه 464/0 272/0 270/0 288/0 260/0 240/0 271/0

 کهگیلویه وبویراحمد 289/0 247/0 264/0 289/0 313/0 308/0 251/0

 )76از سال (گلستان 334/0 368/0 331/0 342/0 299/0 286/0 285/0

 گیالن 283/0 255/0 252/0 254/0 223/0 207/0 207/0

 ستانلر 325/0 366/0 324/0 342/0 324/0 294/0 283/0

 مازندران 285/0 324/0 290/0 292/0 256/0 250/0 249/0

 مرکزي 522/0 457/0 488/0 537/0 458/0 363/0 354/0

 هرمزگان 244/0 457/0 515/0 834/0 670/0 425/0 437/0

 همدان 353/0 332/0 272/0 290/0 259/0 250/0 226/0

 یزد 349/0 353/0 313/0 306/0 291/0 311/0 304/0

 ها میانگین استان 356/0 365/0 339/0 401/0 345/0 310/0 292/0

  هاي تحقیق یافته :ماخذ
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  ارزیابی عوامل موثر بر کارایی - 2- 6

نقـش   )6(، عـدم کـارایی در مـدل    دار بـودن پـارامتر    ، با توجه به معنـی که عنوان شد طور همان

دهنـده سـطح پـائین کـارایی فنـی صـنایع        مـده نیـز نشـان   نتایج بدست آ از سوي دیگر. داردمهمی 

ایـن زمینـه عوامـل     در. باشـد  ، مـی هـا  اسـتان اي و اختالف قابل توجه آن در بـین برخـی از    کارخانه

، هـا  استاندر طول زمان و اختالف آن در میان  آن د بر کارایی این صنایع، تغییراتتوان متعددي می

هـاي   ا توجه به محـدودیت آمـاري، تنهـا اثـر عـواملی کـه داده      در این تحقیق بد که تأثیر داشته باش

عنـوان   بخـش قبـل  که در  همچنان .مربوط به آنان در دسترس بوده، مورد ارزیابی قرار گرفته است

 بـر بـودن   و شـدت انـرژي   بنگـاه  ، انـدازه مالکیت دولتی بنگـاه  عاملاین است که سه  د، فرض برش

صنایع مزبور و همچنین تفـاوت  در اري بر میزان عدم کارایی فنی د ها، تأثیر معنی بنگاهیند تولید آفر

 یاد شده به ترتیب از متغیرهاي عواملیک از  اثر هر ارزیابیبه منظور . اند ، داشتهها استانآن در بین 

، متوسـط ارزش افـزوده   )z1( ها هاي با مالکیت عمومی به کل بنگاه ، نسبت بنگاه1)نماینده(جانشین 

تأثیر . ، استفاده شده است)z3(ها  بنگاهبه ارزش افزوده  ینسبت ارزش انرژي مصرف و ،)z2( هر بنگاه

بـرآورد  ، )6مـدل  (طور همزمان با تخمین تـابع تولیـد مـرزي    ه و ب 7این متغیرها در چارچوب مدل 

مـدیریت   یی دربه دلیل ناکـارا (ها  بنگاه مالکیت عامل دولتی بودن رود که دو انتظار می. شده است

به دلیل عدم ترکیب بهینه آن با سـایر عوامـل تولیـدي در فرآینـد     (و شدت استفاده از انرژي ) نآنا

متوسط ارزش افزوده  بودن میزان باالعدم کارایی فنی و از سوي دیگر  میزان، باعث افزایش )تولید

ع و کـارایی فنـی صـنای    مبودن اندازه بنگاه، موجب کاهش سطح عد  هر بنگاه و یا به عبارتی بزرگ

نیـز اثـر مـورد انتظـار ایـن       )7(تخمین مدل  حاصل ازنتایج  .بوده باشند ها استاناختالف آن در بین 

13دار برآوردگرهـاي   مثبـت و معنـی   یرمقاد یبه عبارت. دکن ید مییمتغیرها را تا
ˆ,ˆ     اثـر مثبـت دو

  را بـر عـدم کـارایی فنـی نشـان      z2نیز اثـر منفـی متغیـر     2̂دار  و مقدار منفی و معنی z3و  z1 متغیر

   .)1 جدول( دهند می

   

  هاي سیاستی بندي نهایی و ارائه توصیه جمع -7

بـا اسـتفاده از روش تـابع     ،ایـران  هـاي  استاندر این مقاله تالش شده است کارایی صنایع بزرگ در 

به طور کلی نتایج بدسـت  . سه قرار گیردو مورد تجزیه و تحلیل و مقای گیري اندازهمرزي تصادفی، 

                                                 
1. Proxy Variable 
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پـایین   ،ها استاناي در اکثر قریب به اتفاق  د که سطح کارایی فنی صنایع کارخانهده نشان می ،آمده

یکسان نبوده و برخـی از آنـان از    ها استانبه هر حال سطح کارایی این صنایع در تمامی . بوده است

این است که در  ،که در این مقاله حاصل شده جه مهمینتی. اند موقعیت نسبی بهتري برخوردار بوده

ر متوسط در به طو ،هاي بزرگ صنعتی در مقایسه با برخی از استانها  صنایع برخی از استان ،مجموع

کـه صـنایع آنـان بـه طـور نسـبی از        رغـم ایـن   تر بوده و به عبارت دیگر علیدوره مورد بررسی کارا

   .اند سطح کارایی باالتري داشته ،اند دار بودهامکانات و عوامل تولیدي کمتري برخور

دهد که سـه عامـل مالکیـت     نیز برآورد انجام شده نشان می ،در بررسی عوامل تأثیرگذار بر کارایی

داري بـر کـارایی فنـی     اثـر معنـی   ،بر بودن فرآیند تولید بنگاه تولیدي و شدت انرژي اندازه ،عمومی

هـاي   بر بودن کارگـاه  مالکیت عمومی و انرژي. اند شتهدا ها ناستاصنایع و اختالف میزان آن در بین 

  شـده  هـا  اسـتان افزایش عدم کارایی فنی صنایع و اختالف آن در بـین  طور متوسط باعث ه صنعتی ب

تـأثیري مثبـت بـر     ،)متوسط ارزش افزوده یـک کارگـاه صـنعتی   (از سوي دیگر اندازه بنگاه  ،است

   .کارایی داشته است

  

 ستیسیاهاي  توصیه  

اي در آینـده بخـش صـنایع و کـل      کننده عامل تعیین ،وري بهبود کارایی و ارتقاء بهره ،بدون تردید

هـاي   بنابراین توجه به این پدیده اقتصادي در تدوین اسـتراتژي و سیاسـت   ،خواهد بود اقتصاد ایران

انـد کمـک   تو مـی  ،در این راستا انجام مطالعات در این مقولـه . امري ضروري است ،رشد اقتصادي

چند توصـیه سیاسـتی را بـه شـرح زیـر       ،هاي حاصل از این تحقیق اساس یافته بر. بسیار مؤثري باشد

  :ارائه کرد ،توان می

هـاي صـنعتی عامـل     دولتـی بـودن نحـوه مـدیریت و مالکیـت بنگـاه       ،اسـاس نتـایج تحقیـق    بر -1

هاي  اندهی بهتر بنگاهبنابراین اصالح نظام مدیریتی و سام ،داري در عدم کارایی صنایع است معنی

گـام مهمـی اسـت کـه در جهـت      سـازي آنـان    یند خصوصیآبراي دنبال کردن فردولتی و تالش 

 .مد نظر باشد ،بایستی بیش از پیش افزایش کارایی در بخش مذکور می

دیگـر از عوامـل   یکـی  ) بـري  شـدت انـرژي  (باال بودن نسبت مصرف انـرژي بـه ارزش افـزوده     -2

توانـد دسترسـی    از جمله دالیـل آن مـی  . کارایی در بخش صنایع بوده استدار در افزایش عدم  معنی

هاي قبـل از اجـراي قـانون هدفمنـدي بـوده       هاي صنعتی بویژه در سال ارزان به منابع سوخت در بنگاه
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رو منطقـی    از ایـن . یند تولید شده اسـت آباشد که باعث عدم استفاده بهینه از این عامل تولیدي در فر

از جملـه   ،و همچنین تدوین و رعایت معیارهـاي فنـی مـرتبط بـا مصـرف انـرژي      رژي نمودن قیمت ان

بایسـتی مـورد توجـه     ،اقدامات مهمی است که در جهت استفاده بهتر و جلوگیري از اتالف این منابع

  .جدي باشد

اصلی در جهت رسـیدن  بایستی به عنوان یک اولویت  که ارتقاء سطح کارایی می در نهایت این -3

مسـتلزم داشـتن    ،امـا تحقـق ایـن امـر در مجمـوع     . مطرح باشـد  ،مدت رشد اقتصاديبلند به اهداف

 نگرش و رویکردي تازه و تالشی همه جانبـه و مسـنجم از سـوي نهادهـاي مختلـف دولتـی و غیـر       

 .دولتی در این زمینه است
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